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Pròleg 
 
El manual de dietes constitueix la base documental on es recullen les premisses 
dietoteràpiques en torn a les quals gira  tota l’ac tivitat dietètica del centre, essent una 
condició necessària a qualsevol institució, ja sigu i un hospital d’aguts o un centre 
geriàtric, el fet de disposar d’un document com aqu est. 
 
Quan es parla d’activitat dietètica no es fa referè ncia únicament a la feina del dietista, 
sinó a totes les accions que diferents professional s desenvolupen en relació a 
l’alimentació del pacient. Aquestes accions poden s er la prescripció de la dieta, feta 
pels metges i infermeres, la transcripció i la comu nicació del missatge dietètic, feta 
per les auxiliars de clínica, la interpretació i la  traducció de les prescripcions a menús 
estandarditzats, que porten a terme cuiners i auxil iars de cuina amb la coordinació del 
dietista, etc.  Així doncs, l’abast del manual de d ietes afecta a l’activitat d’un grup molt 
ample de professionals i té influència directa sobr e un aspecte tan important des del 
punt de vista de la salut i del confort dels usuari s com és la seva alimentació. És per 
això que el manual de dietes esdevé en un dels prin cipals documents de referència a 
qualsevol centre. 
 
El present manual recull 82 variants dietètiques qu e volen respondre a les principals 
situacions fisiopatològiques a les quals els profes sionals assistencials es poden 
enfrontar a l’àmbit hospitalari, així com 10 varian ts adaptades a situacions pròpies 
d’un centre soci-sanitari com és Palamós Gent Gran.  Així, els diferents estats del 
pacient diabètic, els períodes post-operatoris, la patologia hapatobiliar, l’obesitat, la 
patologia renal, els processos inflamatoris intesti nals, les proves complementàries 
que exigeixen canvis alimentaris concrets, les prec aucions alimentàries pròpies 
davant de l’infant i de la gent gran, entre d’altre s, són circumstàncies que han de 
trobar la seva contrapartida dietètica al manual, e ssent aquesta la referència per tal 
d’adaptar els menús a cada pacient o resident amb p rou idoneïtat. 
 
El manual de dietes estableix un llenguatge dietèti c comú a tot el centre, fet cabdal de 
cares a garantir la comunicació des del moment de l a prescripció de la dieta fins al 
moment del servei dels menús. D’aquesta manera, les  dietes apareixen codificades i 
s'anomenen de forma inequívoca, la qual cosa facili ta la seva integració a un aplicatiu 
informàtic molt més ample que compren tota l’histor ia clínica del pacient.  
 
Com tots els documents que descriuen procediments a ssistencials, el manual de 
dietes ha d’estar sotmès a revisió i consens amb un a determinada periodicitat. La 
present edició del nou manual surt ara a la llum am b la voluntat de ser una eina útil als 
professionals (metges, infermeres, auxiliars, perso nal de cuina, dietista, etc.) i seran 
aquestes, amb la seva experiència i valoració críti ca, els que contribuiran al seu 
perfeccionament de cares a futures edicions  
 
 
 

David Pradera Bañuelos 
Unitat de Nutrició i Dietètica 
Palamós 15 de Març de 2016 
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Introducció 
 

Aquest manual recull les 72 i les 10 dietes que es poden indicar, respectivament, als 
pacients ingressats a l’hospital de Palamós i als residents a la residència de Palamós Gent 
Gran. La descripció de les dietes inclou els següents apartats: 
 
 

• Característiques de la dieta 
• Indicacions 
• Composició nutricional bàsica 
• Suplementació 
• Exemple de menú diari 

 

 
Els continguts d’aquest manual es gestionen dins d’un entorn d’historia clínica informatizada 
al qual tota la informació dietètica és accesible mitjançant quadres de text desplegables en 
paral·lel al procés de prescripció de la dieta.  
 
El present manual inclou, aixì mateix, sendes guies visuals per l’ùs de l’aplicatiu de dietes als 
entorns de la història clínica de l’Hospital de Palamós i de la Residència de Palamós Gent 
Gran. 
 

Les 82 dietes corresponents a l’Hospital de Palamós  es classifiquen en 13 grups 
diferenciats: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dietes Normals -Basals  

• Dietes Diabètiques  

• Dietes Baixes en Greix  

• Dietes Astringents  

• Dietes Hipoproteiques  

• Dietes Hipocalòriques  

• Dietes Controlades Substàncies Concretes  

• Dietes per Proves o Tractaments Especials  

• Dietes Postogastrectomies  

• Dietes per malalties inflamatòries intestina ls  

• Dietes Infantils de 0 a 5 anys  

• Dietes Vegetarienes  

• Dietes Personalitzades  
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Les 10 dietes corresponents al centre soci-sanitari Palamós Gent Gran  són les següents: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
A la part final d’aquest manual s’integren els següents annexes: 
 
 
• Annex 1: Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic de  prescripció de dietes a l’entorn d’hospitalització -

plantes 
• Annex 2: Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic de  prescripció de dietes a l’entorn d’hospitalització -

cuina 
• Annex 3: Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic de  prescripció de dietes a l’entorn PGG-plantes 
• Annex 4: Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic de  prescripció de dietes a l’entorn PGG-cuina 
• Annex 5: Taula de composició d’aliments 
• Annex 6: Taula de recomanacions nutricionals 
• Annex 7: Piràmide alimentària i dieta equilibrada 
• Annex 8: Guía per la prescripció de dietes diabètiq ues 
• Annex 9: Bibliografia  
 
 
Aquest document també està disponible al gestor doc umental:  

• Dieta Normal  

• Dieta Diabètica  

• Dieta Gàstrica  

• Dieta Astringent  

• Dieta Diabètica 1500  

• Dieta Hipocalòrica  

• Dieta Baixa en Greixos  

• Dieta Diàlisis  

• Dieta Confort  

• Dieta Rica en Fibra  
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CÒDI Nom de la dieta  pàg 

1.L. Líquida  10-11 

2.DL. Diabètica Líquida  12-19 

3.BGL. Baixa en Greixos Líquida  20-21 

4.AL.  Astringent Líquida  22-23 

5.SL. Semilíquida  24-25 

6.DSL. Diabètica Semilíquida  26-33 

7.BGSL. Baixa en Greixos Semilíquida  34-35 

8.ASL.  Astringent Semilíquida  36-37 

9.SG. Sòlida Gàstrica  38-39 

10.NB. Normal -Basal  40-41 

11.BGSG.   Baixa en Greixos Sòlida -Gàstrica  42-43 

12.A. Astringent  44-45 

14. BG. Baixa en Greixos  46-47 

15.RF. Rica en Fibra  48-49 

16.D25. Diabètica 2500  50-57 

17.D22. Diabètica 2200  58-65 

18.D18. Diabètica 1800  66-73 

19.D15. Diabèt ica 1500  74-81 

20.D12. Diabètica 1200  82-89 

21.D10. Diabètica 1000  90-97 

22.DIEVSG. Diabètica amb Insulina EndoVenosa i Sèrum Glucosat  98-99 

23.DIEVSGJ. Diabètica amb Insulina EndoVenosa amb Sèrum Glucosa t ·Juvenil  100-101 

24.DIEV. Diabètica amb Insulina EndoVenosa  102-103 

25.HP20. Hipoproteica de 20 g  104-105 

26.HP40. Hipoproteica de 40 g  106-107 

27.HP60. Hipoproteica de 60 g  108-109 

28.HC18. Hipocalòrica 1800  110-111 

29.HC15. Hipocalòrica 1500  112-113 

30.HC12. Hipocalòrica 1200  114-115 

31.HC10. Hipocalòrica 1000  116-117 

32.HC085. Hipocalòrica 850  118-119 

33.VLCD.   Dejú Modificat  120-121 

34.HK. Hipopotàssica  122-123 

35.HSE. Hiposòdica estricta  124-125 

36.HFOS.   Hipofosfòrica estricta  126-127 

37.BC. Baixa en Calci  128-129 

38.BP. Baixa en Purines o Àcid Úric  130-131 

39.BT. Baixa en Tiramines  132-133 

40.BO.   Baixa en Oxalats  134-135 

41.SG. Sense Gluten  136-137 

42.SL. Sense Lactosa  138-139 

Index de dietes Hospitalització 
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CÒDI Nom de la dieta pàg 

43.SC. Sense Catecolamines o sense àcid vanilmandèlic  140-141 

44.SS. Sense Serotonina (per la prova del OH -indol -acètic)  142-143 

45.SHP. Sense Hidroxiprolines  144-145 

46.SF. Sense Ferro (Detecció d'hemorràgies intestinals)  146-147 

47.SR. Sense Residus  148-149 

48.HA. Hipoalergènica  150-151 

49.BCB. Baixa Càrrega Bacteriana  152-153 

52.LD. Tractament L -Dopa 154-155 

53.CH. Cambra Hiperbàrica  156-157 

54.FR. Freda  158-159 

55.PIC.D. Picnic Diàlisis  160-161 

56.GT1. Gastrectomia F -1  162-163 

57.GT2. Gastrectomia F -2  164-165 

58.GT3. Gastre ctomía F -3  166-167 

59.CHC1. Crohn -Colitis F -1  168-169 

60.CHC2. Crohn -Colitis F -2  170-171 

61.CHC3. Crohn -Colitis F -3     172-173 

62.N0-5m. Nen 0-5 m  174-175 

63.N5-6m. Nen 5-6 m  176-177 

64.N6-7m. Nen 6-7 m  178-179 

65.N7-9m. Nen 7-9 m  180-181 

66.N9-13m. Nen 9-13 m 182-183 

67.N13-18m. Nen 13-18 m  184-185 

68.N18-24m. Nen 18-24 m  186-187 

69.N2-5a. Nen 2-5 anys  188-189 

70.V. Vegetariana estricta  190-191 

71.LV. Lacto -Vegetariana  192-193 

72.LOV. Lacto -Ovo-Vegetariana  194-195 

73.PER Personali tzada 196-197 

75. HG1 Hiperhemesis F -1 198-199 

76. HG2 Hiperhemesis F -2 200-201 

77. ILE1 Ileostomia -Colostomia F -1 202-203 

78. ILE2 Ileostomia -Colostomia F -2 204-205 

79. ILE3 Ileostomia -Colostomia F -3 206-207 

80. FT1 Post -Operatoria Intestinal F -1 208-209 

81. FT2 Post -Operatoria Intestinal F -2  210-211 

82. FT3 Post -Operatoria Intestinal F -3 212-213 
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 Nom de la dieta pàg 

1.N Dieta Normal  216-218 

2.DB Dieta Diabètica  219-221 

3.DB1500 Dieta Diabètica 1500  222-224 

4.HC Dieta Hipocalòrica  225-227 

5.BG Dieta Baixa en Greixos  228-230 

6.DIA Dieta Diàlisis  231-233 

7.AS Dieta Astringent  234-236 

8.GA Dieta Gàstrica  237-239 

9.CON Dieta Confort  240 

10.RF Dieta Rica en Fibra  241-243 
 

 
 
 

Index de materials annexes al manual 
 

ANNEX 1 Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic de prescripció de 
dietes a l’entorn d’hospitalització-plantes  

245 

ANNEX 2 Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic de prescrip ció de 
dietes a l’entorn d’hospitalització-cuina  

263 

ANNEX 3 Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic d e prescripció de 
dietes a l’entorn PGG-plantes  

271 

ANNEX 4 Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic de prescrip ció de 
dietes a l’entorn PGG-cuina  

281 

ANNEX 5 Taula de composició d’aliments  287 

ANNEX 6 Taula de recomanacions nutricionals  291 

ANNEX 7 Piràmide alimentària i dieta equilibrada  295 

ANNEX 8 Guía per la prescripció de dietes diabètiques  301 

ANNEX 9 Bibliografia  309 

 
 

Index de dietes Palamós Gent Gran 
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1.L. LÍQUIDA  
 
 
 

Característiques 
 
Dieta incompleta composada únicament per brous, sucs,  infusions i sucre. Pot 
complementar-se amb l'aport parenteral de fluids i de nutrició, o amb nutrició enteral oral o 
per sonda. 
 
Indicacions 
 
Indicada en persones no diabètiques i sense patologia biliopancreàtica com a primera fase 
d'adaptació a l’alimentació oral desprès d'un període de dejú degut a una intervenció 
quirúrgica, o durant el decurs o desprès de llargs períodes de nutrició enteral o parenteral 
total. El manteniment d'aquesta dieta com a única font de nutrició no hauria de superar les 
48 hores.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total  (VCT): 356,4 Kcal 
* Proteïnes:  0,89 g (1% del VCT) 
* Glúcids:  86,5 g  (97,1% del VCT) 
* Greix:  0,74 g (1,87% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Si desprès de 72 hores i amb absència de suport enteral o parenteral, el pacient tant sols 
tolera aliments líquids caldrà valorar una suplementació oral de tipus proteic-energètic 
complert, o bé tornar a un suport parenteral o enteral (per sonda). En cas d'estrenyiment 
poden estar indicats els suplements de fibra sempre que la dieta líquida incorpori la variant 
rica en fibra. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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1.L. LÍQUIDA  
 
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar :  
 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió variada  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 got de 100 ml de suc variat (100 ml)  
 
Mig matí i berenar (opcionals):  
 
* 1 got de 200 ml de suc de fruita variat o infusió amb 1 sobre de sucre 
 
Dinar i Sopar: 
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix 
* 1 got de 100 ml de suc variat (100 ml)  
 
Ressopó (opcional): 
 
* 1 got de 200 ml de suc de fruita variat, o infusió amb 1 sobre de sucre (8g) 
 
 
 
 
 Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta.  
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2.DL. DIABÈTICA  LÍQUIDA (6 T)  
 
 
Característiques 
 
Dieta incompleta composada únicament per brous, sucs de poma i infusions. S'exclou el 
sucre, la mel i les begudes ensucrades. La dieta presenta una distribució glucídica de sis 
preses diàries: tres principals i tres intermitjes. El sucre por substituir-se per edulcorant. 
Aquesta dieta ha de complementar-se amb l'aport parenteral de fluids glucosats i/o nutrició. 
També pot combinar-se amb nutrició enteral oral o per sonda.  
 
Indicacions 
 
Indicada en persones diabètiques com a primera fase d'adaptació a l’alimentació oral 
desprès d'un període de dejú degut a una intervenció quirúrgica, o bé durant el decurs de 
períodes de nutrició enteral (oral o per sonda), o de nutrició parenteral perifèrica o total. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT*  
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  178 Kcal 
* Proteïnes:  0,68 g (1,53% del VCT) 
* Glúcids:  42,5 g ( 95,72% del VCT) 
* Greix:  0,54 g  (2,73% del VCT) 
 
Fraccionament en 6 àpats o preses (6T) 
 
Indicat en pacients amb pauta de dues dosis de barreja d'Insulina NPH i insulina regular- 
actrapid, una administrada abans d'esmorzar i l'altra abans de sopar. També està indicada 
en pacients diabètics no insulinitzats tractats amb hipoglucemiants orals (excepte incretines). 
 

Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
Esmorzar: 7 g R /  Mig matí: 7 g R /  Dinar: 7 g R - 0,27 L /  Berenar: 7 g R /  
Sopar: 7 g R - 0,27 L /  Ressopó: 7 g R 

 
Atenció!:  El seguiment aïllat d'aquesta dieta sense suport glucídic enteral o parenteral suposa un elevat risc 
d'hipoglicemia aguda pel pacient insulinitzat. Durant el seguiment d'aquesta dieta, i en funció d'altres aports 
glucídics, s'ha de valorar una possible disminució de les dosis d'insulina regular, anàlegs ràpids, nph o barreges 
d'anàlegs d'acció intermitja, segons sigui el cas. Aquesta dieta no cobreix per si sola les necessitats mínimes 
de glúcids del pacient diabètic. 
 

Suplementació 
 

Si desprès de 72 hores del inici de la dieta el pacient tan sols tolera líquids i es decideix la 
supressió o la disminució d’altres suports nutricionals, ja siguin per vía enteral (per sonda) o 
parenteral, caldrà valorar l’indicació de fòrmules orals complertes de tipus proteic-energètic 
aptes per diabètics. En cas d'estrenyiment poden estar indicats els suplements de fibra 
sempre que la dieta líquida diabètica incorpori la variant rica en fibra.  En cas de disfàgia als 
líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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2.DL. DIABÈTICA  LÍQUIDA (6 T) 
 
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar :  
 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió variada  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 got petit de suc de poma diluït al 50% amb aigua mineral (50 ml de suc i 50 ml d’aigua) 
  
Mig matí (puja senyalitzat a dins de la safata de l’esmorzar ):  
 
* 1 got petit de suc de poma diluït al 50% amb aigua mineral (50 ml de suc i 50 ml d’aigua) 

 
Dinar i Sopar:  
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix 
* 1 got petit de suc de poma diluït al 50% amb aigua mineral (50 ml de suc i 50 ml d’aigua) 
 
Berenar i Ressopó (es donen amb els berenars i els ressopons de plant a): 
 
* 1 got petit de suc de poma diluït al 50% amb aigua mineral (50 ml de suc i 50 ml d’aigua) 
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2.DL. DIABÈTICA  LÍQUIDA (3 T) 
 
 

Característiques 
 
Dieta incompleta composada únicament per brous, sucs de poma,  infusions. S'exclou el 
sucre, la mel i les begudes ensucrades. La sucre por substituir-se per edulcorant. La dieta 
presenta una distribució glucídica de tres preses diàries.  Aquesta dieta ha de complementar-
se amb l'aport parenteral de fluids amb glucosa i/o nutrició.També pot combinar-se amb 
nutrició enteral oral o per sonda.  
 
Indicacions  
 
Indicada en persones diabètiques com a primera fase d'adaptació a l’alimentació oral 
desprès d'un període de dejú degut a una intervenció quirúrgica, o bé durant el decurs de 
períodes de nutrició enteral (oral o per sonda) o de nutrició parenteral perifèrica o total. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  178 Kcal 
* Proteïnes:  0,7 g (1,6% del VCT) 
* Glúcids:  42,5 g (95,5% del VCT) 
* Greix:  0,54 g  (2,7% del VCT) 
 
Fraccionament en 3 àpats o preses (3T) 
 
indicat en pacients amb pauta de 3 dosis d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-
humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, combinades amb 1 dosis d'anàleg basal 
(glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent) 
 
Esmorzar: 14 g R /  Dinar: 14 g R - 0,27 L /  Sopar: 14 g R - 0,27 L  
 
Atenció!:  El seguiment aïllat d'aquesta dieta sense suport glucídic enteral o parenteral suposa un elevat risc 
d'hipoglicemia aguda pel pacient insulinitzat. Durant el seguiment d'aquesta dieta, i en funció d'altres aports 
glucídics, s'ha de valorar una possible disminució de les dosis d'insulina regular, anàlegs ràpids, nph o barreges 
d'anàlegs d'acció intermitja, segons sigui el cas. Aquesta dieta no cobreix per si sola les necessitats mínimes 
de glúcids del pacient diabètic. 
 
Suplementació 
 
Si desprès de 72 hores del inici de la dieta el pacient tan sols tolera líquids i es decideix la 
supressió o la disminució d’altres suports nutricionals, ja siguin per vía enteral (per sonda) o 
parenteral, caldrà valorar l’indicació de fòrmules orals complertes de tipus proteic-energètic 
aptes per diabètics. En cas d'estrenyiment poden estar indicats els suplements de fibra 
sempre que la dieta líquida diabètica incorpori la variant rica en fibra.  En cas de disfàgia als 
líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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2.DL. DIABÈTICA  LÍQUIDA (3 T) 
 
 
 
Exemple de menú  
 
Esmorzar :  
 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió variada  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
 
Dinar:  
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
 
Sopar: 
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
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2.DL. DIABÈTICA  LÍQUIDA (3T+1)  
 
 

Característiques 
 

Dieta incompleta composada únicament per brous, sucs de poma,  infusions. S'exclou el 
sucre, la mel i les begudes ensucrades. El sucre por substituir-se per edulcorant. Presenta 
una distribució glucídica diària de tres preses principals més una addicional nocturna. 
Aquesta dieta ha de complementar-se amb l'aport parenteral de fluids amb glucosa i/o 
nutrició.També pot combinar-se amb nutrició enteral oral o per sonda.  
 
Indicacions 
 

Indicada en persones diabètiques com a primera fase d'adaptació a l’alimentació oral 
desprès d'un període de dejú degut a una intervenció quirúrgica, o bé durant el decurs de 
períodes de nutrició enteral (oral o per sonda) o de nutrició parenteral perifèrica o total. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  206 Kcal 
* Proteïnes:  0,73 g (1,42% del VCT) 
* Glúcids:  49,5 g (96,1% del VCT) 
* Greix:  0,59 g (2,58% del VCT) 
 
Fraccionament en 3 àpats principals i 1 suplementar i (3T+1) 
 
Indicat en pacients amb risc d'hipoglicemia nocturna que segueixen una pauta de tres dosis 
d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-humalog) abans d’esmorzar, dinar i sopar, 
combinades amb una dosis d'anàleg basal (glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 14 g R /  Dinar: 14 g R - 0,27 L /  Sopar: 14 g R - 0,27 L /  Ressopó: 7 g R 
 
Atenció!:  El seguiment aïllat d'aquesta dieta sense suport glucídic enteral o parenteral suposa un elevat risc 
d'hipoglicemia aguda pel pacient insulinitzat. Durant el seguiment d'aquesta dieta, i en funció d'altres aports 
glucídics, s'ha de valorar una possible disminució de les dosis d'insulina regular, anàlegs ràpids, nph o barreges 
d'anàlegs d'acció intermitja, segons sigui el cas. Aquesta dieta no cobreix per si sola les necessitats mínimes 
de glúcids del pacient diabètic. 

 
Suplementació 
 

Si desprès de 72 hores del inici de la dieta el pacient tan sols tolera líquids i es decideix la 
supressió o la disminució d’altres suports nutricionals, ja siguin per vía enteral (per sonda) o 
parenteral, caldrà valorar l’indicació de fòrmules orals complertes de tipus proteic-energètic 
aptes per diabètics. En cas d'estrenyiment poden estar indicats els suplements de fibra 
sempre que la dieta líquida diabètica incorpori la variant rica en fibra.  En cas de disfàgia als 
líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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2.DL. DIABÈTICA  LÍQUIDA (3T+1) 
 
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar :  
 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió variada  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
 
 
Dinar:  
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
 
 
Sopar: 
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
 
 
Ressopó (puja senyalitzat a dins de la safata del sopar):  

 
* 1 got petit de suc de poma diluït al 50% amb aigua mineral (50 ml de suc i 50 ml d’aigua) 
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2.DL. DIABÈTICA  LÍQUIDA (Ritme 6h)  
 
Característiques 
 
Dieta incompleta composada únicament per brous, sucs de poma, infusions. S'exclou el 
sucre, la mel i les begudes ensucrades. El sucre por substituir-se per edulcorant. Presenta 
una distribució glucídica diària de quatre preses, una cada 6 hores. Aquesta dieta ha de 
complementar-se amb l'aport parenteral de fluids amb glucosa i/o nutrició.També pot 
combinar-se amb nutrició enteral oral o per sonda.  
 
Indicacions 
 
Indicada en persones diabètiques com a primera fase d'adaptació a l’alimentació oral 
desprès d'un període de dejú degut a una intervenció quirúrgica, o bé durant el decurs de 
períodes de nutrició enteral (oral o per sonda) o de nutrició parenteral perifèrica o total. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT*  
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  235 Kcal 
* Proteïnes:  0,78 g (1,33% del VCT) 
* Glúcids:  56,5 g (96,17% del VCT)  
* Greix:  0,64 g (2,45% del VCT) 
 
Fraccionament en àpats cada 6 hores (Ritme de 6 hor es) 
 
Indicada en pacients cetonúrics en fase d'adaptació a la insulinització subcutània, que 
segueixen pautes de  4 dosis d'insulina regular (actrapid) abans de l'esmorzar (8.00h), abans 
del dinar (14.00 h), abans del sopar (20.00 h) i de matinada (02.00 h).  
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
Esmorzar: 14 g R / Dinar: 14 g R - 0,27 L / Sopar: 14 g R - 0,27 L /  Matinada: 14 g R 
 
Atenció!:  El seguiment aïllat d'aquesta dieta sense suport glucídic enteral o parenteral suposa un elevat risc 
d'hipoglicemia aguda pel pacient insulinitzat. Durant el seguiment d'aquesta dieta, i en funció d'altres aports 
glucídics, s'ha de valorar una possible disminució de les dosis d'insulina regular, anàlegs ràpids, nph o barreges 
d'anàlegs d'acció intermitja, segons sigui el cas. Aquesta dieta no cobreix per si sola les necessitats mínimes 
de glúcids del pacient diabètic. 
 
 

Suplementació 
 
Si desprès de 72 hores del inici de la dieta el pacient tan sols tolera líquids i es decideix la 
supressió o la disminució d’altres suports nutricionals, ja siguin per vía enteral (per sonda) o 
parenteral, caldrà valorar l’indicació de fòrmules orals complertes de tipus proteic-energétic 
aptes per diabètics. En cas d'estrenyiment poden estar indicats els suplements de fibra 
sempre que la dieta líquida diabètica incorpori la variant rica en fibra.  En cas de disfàgia als 
líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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2.DL. DIABÈTICA  LÍQUIDA (Ritme 6h) 
 
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar : (puja a les 8 h)  
 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió variada  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
 
Dinar:  
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
 
Sopar: 
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
 
Matinada (puja en safata petita amb suplements diabètics de ritme de 6 
hores):   

 
* Infusió: 3/4 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió variada (no 
té) 
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 got petit de suc de poma sense diluïr (100 ml) 
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3.BGL. BAIXA EN GREIXOS LÍQUIDA  
 
 
 
Característiques 
 
Dieta incompleta composada per brous baixos en greix,  infusions i sucre. Pot 
complementar-se amb l'aport parenteral de fluids i de nutrició, o amb nutrició enteral oral o 
per sonda. 
 
Indicacions 
 
Indicada com a primera fase d'adaptació a l’alimentació oral desprès d'un període de dejú, 
degut a una intervenció quirúrgica, o bé després de períodes de nutrició enteral o parenteral 
quan es prevé o es manifesta una mala tolerància digestiva als greixos. Això pot ocorre en 
casos de pancreatitis, de colectasis o durant post-operats de colecistectomia. El 
manteniment d'aquesta dieta com a única font de nutrició no hauria de superar les 48 hores.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT*  
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  356,4 Kcal 
* Proteïnes:  0,89 g (1% del VCT) 
* Glúcids:  86,5 g (97,1% del VCT) 
* Greix:  0,74 g (1,87% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Si desprès de 72 hores del inici de la dieta i amb absència de suport enteral o parenteral, el 
pacient tan sols tolera aliments líquids baixos en greix caldrà valorar restituir el suport 
nutricional per via enteral (per sonda) o parenteral. No estan indicats suplements complets o 
energètics amb un alt contingut en greix LCT. Si es vol augmentar el aport calòric poden 
estar indicats els suplements d'oli MCT combinats amb fórmules orals líquides de hidrats de 
carboni. En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements líquids de fibra fets amb 
base de suc de fruita sempre que la dieta incorpori la variant rica en fibra. En cas de disfàgia 
als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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3.BGL. BAIXA EN GREIXOS LÍQUIDA  
 
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar :  
 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió variada  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 got de 100 ml de suc variat (100 ml) 
 
Mig matí i berenar (opcionals):  

 
* 1 got de 200 ml de suc de fruita variat o infusió amb 1 sobre de sucre 
 
Dinar i Sopar: 
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix baix en greix 
* 1 got de 100 ml de suc variat (100 ml) 
 
Ressopó (opcional): 
 
* 1 got de 200 ml de suc de fruita variat o infusió amb 1 sobre de sucre (8g) 
 
 
 
 
 Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta  
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4. AL. ASTRINGENT LÍQUIDA  
 
 
Característiques 
 
Dieta incompleta composada exclusivament per infusions, sucre, mel, sucs de poma i de 
llimona, brous clars de pollastre i líquids astringents com l'aigua d'arròs o de canyella. Pot 
acompanyar-se de l'administració parenteral de fluids i/o de sèrums orals específics per la 
rehidratació i la reposició hidroelectrolítica del pacient. 
 
Indicacions 
 
Indicada com a primera fase d'adaptació a la dieta oral i com a reforç del pla de rehidratació 
oral o parenteral desprès o durant el decurs d'episodis diarreics aguts. No es recomana 
mantenir aquesta dieta més enllà de 24-48 hores com a única font d'alimentació ja que pot 
ocasionar constipació intestinal i per tractar-se d'una dieta clarament deficitària en energia i 
nutrients.   
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  356,4 Kcal 
* Proteïnes:  0,89 g (1% del CVT) 
* Glúcids:  86,5 g (97,1% del VCT) 
* Greix:  0,74 g (1,87% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Normalment aquesta dieta s'ha de suplementar amb solucions de rehidratació oral o bé amb 
l'administració parenteral de solucions glucosalines. En condicions normals, degut a la seva 
curta durada, no hauria de contemplar l'inclusió de  suplements de tipus complet o proteic. 
En cas que no es puguin introduir aliments semilíquids i sòlids després d'un període de 48-
72 hores, hauria de plantejar-se una nutrició enteral per sonda o bé de tipus parenteral. En 
casos de deposicions líquides molt abundants i persistents pot estar indicada l'administració 
puntual de suplements d'aigua d'arrós. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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4. AL. ASTRINGENT LÍQU IDA  
 
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar :  
 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió de te o 
camamilla amb 1 sobre de sucre 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 got petit de suc de poma (100 ml) 
 
Mig matí i berenar (opcionals):  

 
* 1 got de 200 ml de suc de poma o infusió de te o camamilla amb 1 sobre de sucre 
 
Dinar i Sopar: 
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o aigua d’arrós  
* 1 got petit de suc de poma (100 ml) 
 
Ressopó (opcional): 
 
* 1 got de 200 ml de suc de poma o infusió de te o camamilla amb 1 sobre de sucre (8 g ) 
 
 
 Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta  
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5.SL. SEMILIQUIDA  
 
 
Característiques 
 
Dieta no completa composada per aliments líquids (incloent la llet) i semilíquids de bona 
tolerància gàstrica com sopes, brous clars amb sèmoles de blat o d’arròs, o cremes de 
patata bullida amb verdures (carbassó, pastanaga, mongeta verda i carbassa), iogurts, 
flams, fruites al forn, fruites en almibar, dolç de codony, etc. La dieta pot complementar-se 
amb l'aport parenteral de fluids i de nutrició, o amb nutrició enteral oral o per sonda. 
 
Indicacions 
 
Indicada en persones no diabètiques i sense patologia biliopancreàtica com a segona fase 
d'adaptació a l’alimentació oral, desprès d'un període de dejú degut a una intervenció 
quirúrgica, o bé durant el decurs o després de llargs períodes de nutrició enteral o parenteral 
total. En condicions normals el manteniment d'aquesta dieta com a única font de nutrició no 
hauria de superar les 48 hores ja que no cobreix la totalitat dels requeriments nutricionals 
mitjans.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  781 Kcal 
* Proteïnes:  20,5 g (10,5% del VCT) 
* Glúcids:  134,2 g  (68,7% del VCT) 
* Greix:  18 g  (20,7% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Si desprès de 72 hores i en absència de suport  parenteral i enteral el pacient tan sols tolera 
aliments semilíquids i no tolera una dieta completa de textura triturada, s'ha de valorar la 
suplementació líquida oral de tipus complert proteic-energètic o bé l’administració de iogurts 
amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements líquids de fibra fets 
amb base de suc de fruita sempre que la dieta incorpori la variant rica en fibra. En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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5.SL. SEMILIQUIDA  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet sencera o semidesnatada (200 ml) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeinat 
* 1 tarrina de compota (100 g) 
 
Mig matí i berenar (opcionals): 
 
* 1 got de 200 ml de llet sencera o semidesnatada, o 1 iogurt sencer natural o de sabors 
(125 g), o 1 got de suc (200 ml), o 1 infusió variada amb 1 sobre sucre (8 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o cremes de verdures (100 g) i/o de 
patata (100 g) 
* Iogurt sencer natural o de sabor (125 g), o 100-130 g de fruita en almívar (préssec o pera o 
macedonia), o 100-130 g de fruita al forn (pera o poma),  o 100 g de compota, o 2 porcions 
de codony (40 g), o 1 flam (110 g) 
 
Ressopó (opcional): 
 
* 1 got de 200 ml de llet sencera o semidesnatada, o 1 iogurt sencer natural o de sabors 
(125 g), o 1 got de suc (200 ml), o 1 infusió variada amb 1 sobre sucre (8 g) 
 
 
 
 
 
 Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta. 
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6.DSL. DIAB ÈTICA SEMILIQUIDA (6T)  
 
Característiques  
Dieta no completa composada per aliments líquids, pastosos i semilíquids de bona tolerància 
gàstrica com sopes, brous clars amb sèmoles de blat o d’arròs, o cremes de patata bullida 
amb verdures (carbassó, pastanaga, mongeta verda i carbassa), iogurts desnatats, flams 
sense sucre , fruites al forn, fruites en almibar sense sucre, etc.  . S'exclou el sucre, la mel i 
les begudes ensucrades, així com qualsevol derivat làctic que porti sucre. La dieta presenta 
una distribució glucídica de sis preses diàries: tres principals i tres intermitjes. El sucre por 
substituir-se per edulcorant. Segons sigui el cas, la dieta, haurà de  complementar-se amb 
l'aport parenteral de fluids glucosats i/o nutrició o bé combinar-se amb nutrició enteral oral o 
per sonda. 
 

Indicacions 
Indicada en persones diabètiques com a segona fase d'adaptació a la alimentació oral, 
desprès d'un període de dejú degut a una intervenció quirúrgica, o bé durant el decurs de 
llargs períodes de nutrició enteral (oral o per sonda) o de nutrició parenteral perifèrica o total. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  641 Kcal 
* Proteïnes:  27,7 g (17,3% del MCT) 
* Glúcids:  104,5 g (65,3% del VCT) 
* Greix:  12,4 g  (17,4% del VCT) 
 

Fraccionament en 6 àpats o preses (6T) 
Indicat en pacients amb pauta de dues dosis de barreja d'Insulina NPH i insulina regular- 
actrapid, una administrada abans d'esmorzar i l'altra abans de sopar. També està indicada 
en pacients diabètics no insulinitzats tractats amb hipoglucemiants (excepte incretines). 
 

Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
Esmorzar: 18,5 g R / Mig matí: 4,4 g R / Dinar: 14,6 g R – 21,5 g L  / Berenar: 5,25 g R /  
Sopar: 14,6 g R – 21,5 g L  /  Ressopó: 4,4 g R 
 
 
Atenció!:  El seguiment aïllat d'aquesta dieta sense suport glucídic enteral o parenteral suposa un elevat risc 
d'hipoglicemia aguda pel pacient insulinitzat. Durant el seguiment d'aquesta dieta, i en funció d'altres aports 
glucídics, s'ha de valorar una possible disminució de les dosis d'insulina regular, anàlegs ràpids, nph o barreges 
d'anàlegs d'acció intermitja, segons sigui el cas. Aquesta dieta no cobreix per si sola les necessitats mínimes 
de glúcids del pacient. 
 

Suplementació 
 

Si després de 72 hores del inici de la dieta el pacient tan sols tolera aliments líquids i semi-
liquids i no pot progressar a una dieta complerta de textura triturada, sempre i quan es 
decideixi la supressió o la disminució d’altres suports nutricionals, ja siguin per vía enteral 
(per sonda) o parenteral, caldrà valorar l’indicació de fòrmules orals complertes de tipus 
proteic-energètic aptes per diabètics, o bé la suplementació amb iogurts sense sucre amb 
proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de 
fruita sense sucre diluït al 50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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6.DSL. DIABÈTICA SEMILIQUIDA (6T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 de tarrina de compota de poma sense sucre afegit (100 g) 
 
Mig matí  (puja senyalitzat a dins de la safata de l’esmorzar):  
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1/2 bol  de llet desnatada (150 ml) amb o 
sense edulcorant 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o 200 g de cremes de verdures 
(100 g) i/o de patata (100 g) 
* 1 de tarrina de compota de pera o poma (100 g), o 1 peça de fruita al forn (100-130 g), o 
100 g de fruita en almívar sense sucre   
 
Berenar i Ressopó (es donen amb els berenars i els ressopons de planta): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g) o 1 got amb 150 ml de llet desnatada amb o 
sense sacarina. (No donar sucs) 
* Infusió: 3/4 de bol d’aigua mineral calenta amb un sobre d’infusió variada amb edulcorant 
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6.DSL. DIABÈTICA SEMILIQUIDA (3T)  
 
Característiques  
 

Dieta no completa composada per aliments líquids, pastosos i semilíquids de bona tolerància 
gàstrica com sopes, brous clars amb sèmoles de blat o d’arròs, o cremes de patata bullida 
amb verdures (carbassó, pastanaga, mongeta verda i carbassa), iogurts desnatats, flams 
sense sucre , fruites al forn, fruites en almibar sense sucre, etc. S'exclou el sucre, la mel i les 
begudes ensucrades, així com qualsevol derivat làctic que porti sucre. El sucre pot substituir-
se per edulcorant. La dieta presenta una distribució glucídica de tres preses diàries. Segons 
el cas, la dieta haurà de complementar-se amb l'aport parenteral de fluids glucosats i/o 
nutrició, o bé combinar-se amb nutrició enteral oral o per sonda. 
 
Indicacions 
Indicada en persones diabètiques com a segona fase d'adaptació a l’alimentació oral, 
desprès d'un període de dejú degut a una intervenció quirúrgica, o bé durant el decurs de 
llargs períodes de nutrició enteral (oral o per sonda) o de nutrició parenteral perifèrica o total. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  577 Kcal 
* Proteïnes:  22,4 g (15,5% del VCT) 
* Glúcids:  104,3 g (72,3% del VCT) 
* Greix:  7,8 g (12,2% del VCT) 
 

Fraccionament en 3 àpats o preses (3T) 
indicat en pacients amb pauta de tres dosis d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-
humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, combinades amb una dosis d'anàleg basal 
(glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 
 

Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
Esmorzar: 18,5 g R /  Dinar: 21,4 g R – 21,5 g L /  Sopar: 21,4 g R - 21,5 g L 
 
Atenció!:  El seguiment aïllat d'aquesta dieta sense suport glucídic enteral o parenteral suposa un elevat risc 
d'hipoglicemia aguda pel pacient insulinitzat. Durant el seguiment d'aquesta dieta, i en funció d'altres aports 
glucídics, s'ha de valorar una possible disminució de les dosis d'insulina regular, anàlegs ràpids, nph o barreges 
d'anàlegs d'acció intermitja, segons sigui el cas. Aquesta dieta no cobreix per si sola les necessitats mínimes 
de glúcids del pacient. 

 
Suplementació 
 
Si després de 72 hores del inici de la dieta el pacient tan sols tolera aliments líquids i semi-
liquids i no pot progressar a una dieta complerta de textura triturada, sempre i quan es 
decideixi la supressió o la disminució d’altres suports nutricionals, ja siguin per vía enteral 
(per sonda) o parenteral, caldrà valorar l’indicació de fòrmules orals complertes de tipus 
proteic-energètic aptes per diabètics, o bé la suplementació amb iogurts sense sucre amb 
proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de 
fruita sense sucre diluït al 50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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6.DSL. DIABÈTICA SEMILIQUIDA (3T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 de tarrina de compota de poma sense sucre afegit (100 g) 
 
Dinar:  
  
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o 200 g de cremes de verdures 
(100 g) i/o de patata (100 g) 
* 1 de tarrina de compota de pera o poma sense sucre afegit (100 g), o 1 peça de fruita al 
forn (100-130 g), o fruita en almivar sense sucre (100 g)  
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
 

Sopar: 
  
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o 200 g de cremes de verdures 
(100 g) i/o de patata (100 g) 
* 1 de tarrina de compota de pera o poma sense sucre afegit (100 g), o 1 peça de fruita al 
forn (100-130 g), o o fruita en almívar sense sucre (100 g) 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
 
 



 

                                                                                                                                                               30 
                                                                                                                                                                                                
 
 

6.DSL. DIABÈTICA SEMILIQUIDA (3T+1)  
 
Característiques  

Dieta no complerta composada per aliments líquids, pastosos i semilíquids de bona 
tolerància gàstrica com sopes brous clars amb sèmoles de blat o d’arròs, o cremes de patata 
bullida amb verdures (carbassó, pastanaga, mongeta verde i carbassa, iogurts desnatats, 
flams sense sucre , fruites al forn, fruites en almibar sense sucre, etc. S'exclou el sucre, la 
mel i les begudes ensucrades, així com qualsevol derivat làctic que porti sucre.  La sucre por 
substituir-se per edulcorant. Presenta una distribució glucídica diària de tres tomes principals 
més una adicional nocturna. Segons sigui el cas, la dieta, haurà de  complementar-se amb 
l'aport parenteral de fluids glucosats i/o nutrició o bé combinar-se amb nutrició enteral oral o 
per sonda. 
 

Indicacions 
Indicada en persones diabètiques com a segona fase d'adaptació a la alimentació oral, 
desprès d'un període de dejú degut a una intervenció quirúrgica, o bé durant el decurs de 
llargs períodes de nutrició enteral (oral o per sonda) o de nutrició parenteral perifèrica o total. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  618 Kcal 
* Proteïnes:  24,9 g (16,1% del VCT) 
* Glúcids:  111,2 g (72% del VCT) 
* Greix:  8,2 g  (11,9% del VCT) 
 

Fraccionament en 3 àpats principals i 1 suplementar i (3T+1) 
Indicat en pacients amb risc d'hipoglicemia nocturna que segueixen una pauta de tres dosis 
d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, 
combinades amb una dosis d'anàleg basal (glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 
 

Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
Esmorzar: 18,5 g R / Dinar: 21,4 g R - 21,5 g L / Sopar: 21,4 g R - 21,5 g L /  
Ressopó:  3,9 g  R- 3 g L  
 
¡Atenció!:  El seguiment aïllat d'aquesta dieta sense suport glucídic enteral o parenteral suposa un elevat risc 
d'hipoglicemia aguda pel pacient insulinitzat. Durant el seguiment d'aquesta dieta, i en funció d'altres aports 
glucídics, s'ha de valorar una possible disminució de les dosis d'insulina regular, anàlegs ràpids, nph o barreges 
d'anàlegs d'acció intermitja, segons sigui el cas. Aquesta dieta no cobreix per si sola les necessitats mínimes 
de glúcids del pacient. 
 

 
Suplementació 
Si després de 72 hores del inici de la dieta el pacient tan sols tolera aliments líquids i semi-
liquids i no pot progressar a una dieta complerta de textura triturada, sempre i quan es 
decideixi la supressió o la disminució d’altres suports nutricionals, ja siguin per vía enteral 
(per sonda) o parenteral, caldrà valorar l’indicació de fòrmules orals complertes de tipus 
proteic-energètic aptes per diabètics, o bé la suplementació amb iogurts sense sucre amb 
proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de 
fruita sense sucre diluït al 50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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6.DSL. DIABÈTICA SEMILIQUIDA (3T+1) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 de tarrina de compota de poma sense sucre afegit (100 g) 
 
Dinar: 
  
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o 200 g de cremes de verdures 
(100 g) i/o de patata (100 g) 
* 1 de tarrina de compota de pera o poma sense sucre afegit  (100 g), o 1 peça de fruita al 
forn (100-130 g), o fruita en almivar sense sucre (100 g) 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
 
Sopar: 
  
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o 200 g de cremes de verdures 
(100 g) i/o de patata (100 g) 
* 1 de tarrina de compota de pera o poma sense sucre afegit (100 g), o 1 peça de fruita al 
forn (100-130 g), o fruita en almívar sense sucre (100 g) 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
 
Ressopó (puja senyalitzat a dins de la safata del sopar): 
 
* 1 flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
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6.DSL. DIABÈTICA SEMILIQUIDA (Rit.6h)  
 
Característiques  
Dieta no completa composada per aliments líquids, pastosos i semilíquids de bona tolerància 
gàstrica com sopes, brous clars amb sèmoles de blat o d’arròs, o cremes de patata bullida 
amb verdures (carbassó, pastanaga, mongeta verde i carbassa), iogurts desnatats, flams 
sense sucre , fruites al forn, fruites en almibar sense sucre, etc.  . S'exclou el sucre, la mel i 
les begudes ensucrades, així com qualsevol derivat làctic que porti sucre.  El sucre pot 
substituir-se per edulcorant. Presenta una distribució glucídica diària de quatre preses, una 
cada 6 hores. Segons sigui el cas la dieta, haurà de  complementar-se amb l'aport parenteral 
de fluids glucosats i/o nutrició o bé combinar-se amb nutrició enteral oral o per sonda. 
 
Indicacions 
Indicada en persones diabètiques com a segona fase d'adaptació a l’alimentació oral, 
desprès d'un període de dejú degut a una intervenció quirúrgica, o bé durant el decurs de 
llargs períodes de nutrició enteral (oral o per sonda) o de nutrició parenteral perifèrica o total. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  590 Kcal 
* Proteïnes:  18,3 g (12,4% del VCT) 
* Glúcids:  111,5 g (75,6% del VCT) 
* Greix:  7,9 g (12% del VCT) 
 

Fraccionament en àpats cada 6 hores (Ritme de 6 hor es) 
Indicada en pacients cetonurics en fase d'adaptació a la insulinització subcutania, que 
segueixen pautes de  4 dosis d'insulina regular (actrapid) abans de l'esmorzar (8.00h), abans 
del dinar (14.00 h), abans del sopar (20.00 h) i de matinada (02.00 h).  
 

Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
Esmorzar: 18,5 g R / Dinar: 14,7 g R - 21,5 g L / Sopar: 14,7 g R - 21,5 g L /  
Matinada:  14,5 g  R- 6 g L  
 
¡Atenció!:  El seguiment aïllat d'aquesta dieta sense suport glucídic enteral o parenteral suposa un elevat risc 
d'hipoglicemia aguda pel pacient insulinitzat. Durant el seguiment d'aquesta dieta, i en funció d'altres aports 
glucídics, s'ha de valorar una possible disminució de les dosis d'insulina regular, anàlegs ràpids, nph o barreges 
d'anàlegs d'acció intermitja, segons sigui el cas. Aquesta dieta no cobreix per si sola les necessitats mínimes 
de glúcids del pacient. 

 
Suplementació 
Si després de 72 hores del inici de la dieta el pacient tan sols tolera aliments líquids i semi-
liquids i no pot progressar a una dieta complerta de textura triturada, sempre i quan es 
decideixi la supressió o la disminució d’altres suports nutricionals, ja siguin per vía enteral 
(per sonda) o parenteral, caldrà valorar l’indicació de fòrmules orals complertes de tipus 
proteic-energètic aptes per diabètics, o bé la suplementació amb iogurts sense sucre amb 
proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de 
fruita sense sucre diluït al 50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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6.DSL. DIABÈTICA SEMILIQUIDA (Rit.6h) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: (Puja a les 8 hores) 
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 de tarrina de compota de poma sense sucre afegit (100 g) 
 

Dinar:  
  
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o 200 g de cremes de verdures 
(100 g) i/o de patata (100 g) 
* 1 de tarrina de compota de pera o poma sense sucre afegit  (100 g), o 1 peça de fruita al 
forn (100-130 g), o fruita en almívar sense sucre (100 g) 
 
Sopar: 
  
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o 200 g de cremes de verdures 
(100 g) i/o de patata (100 g) 
* 1 de tarrina de compota de pera o poma sense sucre afegit (100 g), o 1 peça de fruita al 
forn (100-130 g), o fruita en almivar sense sucre (100 g) 
 
Matinada (puja en safata petita amb suplements diabètics de ritme de 6 hores):  
 
* 1 de tarrina de compota de poma sense sucre afegit (100 g) 
* 1 flam diabètic  (sense sucre) (100 g) 
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7.BGSL. BAIXA EN GREIX SEMILIQUIDA  
 
Característiques 
 
Dieta no completa composada per aliments líquids (incloent la llet desnatada) i semilíquids 
baixos en greix de bona tolerància gàstrica com sopes, brous clars amb sèmoles de blat o 
d’arròs, o cremes de patata bullida amb verdures (carbassó, pastanaga, mongeta verda i 
carbassa), iogurts i flams desnatats, fruites al forn, fruites en almibar, dolç de codony, etc. La 
dieta pot complementar-se amb l'aport parenteral de fluids i de nutrició, o amb nutrició 
enteral oral o per sonda. 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada quan es verifica una bona tolerància de la dieta líquida baixa en greix, com a 
segona fase d'adaptació a l’alimentació oral desprès d'un període de dejú, degut a una 
intervenció quirúrgica, o bé després o durant el decurs de períodes de nutrició enteral o 
parenteral si es prevé o es manifesta una mala tolerància digestiva als greixos.  Això pot 
acòrrer en casos de pancreatitis, de colectasis o durant el postoperatori de colecistectomia. 
Aquesta dieta no ha de mantenir-se per més de 48 hores com a ùnica font d'alimentació.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  688 Kcal 
* Proteïnes:  20,5 g (11,9% del MCT) 
* Glúcids:  134 g (77,9% del VCT) 
* Greix:  7,7 g (10,1% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Si després de 72 hores del inici de la dieta i amb absència de suport enteral o parenteral, el 
pacient tan sols tolera aliments líquids i semi-líquids baixos en greix i no és possible 
progressar a una dieta baixa en greix complerta de textura triturada, caldrà valorar la 
restitució del suport nutricional per via enteral (per sonda) o parenteral. En aquest cas també 
poden estar indicats els suplements proteics orals fets amb iogurt desnatat. No estan 
indicats suplements complerts o energètics amb un alt contingut en greix LCT. Si es vol 
augmentar l’aport calòric poden estar indicats els suplements d'oli MCT combinats amb 
fórmules orals líquides de hidrats de carboni. En cas d'estrenyiment poden estar indicats 
suplements líquids de fibra fets amb base de suc de fruita sempre que la dieta incorpori la 
variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització 
d’espessants. 
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7.BGSL. BAIXA EN GREIX SEMILIQUIDA  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeinat 
* 1 tarrina de compota (100 g) 
 
Mig matí i berenar (opcionals): 
 
* 1 got de 200 ml de llet desnatada, o 1 iogurt desnatat natural o de sabors (125 g), o 1 got 
de suc variat (200 ml), o 1 infusió variada amb 1 sobre sucre (8 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o cremes de verdures (100 g) i/o de 
patata (100 g) sense oli ni mantega afegit 
* Iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 100 g de fruita en almívar (prèssec, pera o 
macedonia), o 100-130 g de fruita al forn (pera o poma),   o 100 g de compota, 2 porcions de 
codony (40 g), o flam diabètic (fet amb llet desnatada) (100 g) 
 
Ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de 200 ml de llet  desnatada, o 1 iogurt desnatat natural o de sabors (125 g), o 1 got 
de suc variat (200 ml), o 1 infusió variada amb 1 sobre sucre (8 g) 
 
 
 
 Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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8.ASL. ASTRINGENT SEMILIQUIDA  
 
 

Característiques 
 
Dieta incompleta composada exclusivament per infusions, sucre, mel, suc de poma, compota 
de poma, dolç de codony, iogurts naturals, sopes clares de sèmola o d’arròs o de tapioca, 
cremes de patata i pastanaga bullides, etc. Pot acompanyar-se de l'adminstració parenteral 
de fluids i/o de sèrums orals específics per la rehidratació i la reposició hidroelectrolítica del 
pacient. 
 
Indicacions 
 
Indicada com a segona fase d'adaptació a la dieta oral o bé com reforç del pla de 
rehidratació desprès o durant el decurs d'episodis diarreics aguts. No es recomana mantenir 
aquesta dieta més enllà de 24-48 hores com a única font d'alimentació ja que pot ocasionar 
constipació intestinal i per tractar-se d'una dieta clarament deficitària.   
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  734,5 Kcal 
* Proteïnes:  16,6 g (9% del VCT) 
* Glúcids:  131,1 g (71,4% del VCT) 
* Greix:  16 g  (19,6% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Normalment aquesta dieta s'ha de suplementar amb solucions de rehidratació oral o bé amb 
l'administració parenteral de solucions glucosalines. En condicions normals, degut a la seva 
curta durada, no hi ha necessitat de contemplar l'inclusió de  suplements de tipus complet o 
proteic. En el cas que no es tolerin aliments sòlids després d'un període de 48-72 hores 
s'hauria de plantejar una nutrició enteral per sonda o bé parenteral. En cas que les 
deposicions siguin molt abundants i líquides, poden estar indicats suplements d'aigua d'arròs 
i infusions de canyella. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització 
d’espessants. 
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8.ASL. ASTRINGENT SEMILIQUIDA  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 yogur sencer natural (125 g) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 tarrina de compota (100 g) 
 
Mig matí i berenar (opcionals): 
 
* 1 iogurt sencer natural (125 g),  o 1 got de suc de poma (200 ml),  o 1 infusió de te o 
camamilla amb 1 sobre sucre (8 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 1 bol (250 ml) de sopa de pasta o d’arròs (30 g en cru), o cremes de pastanaga (100 g) i/o 
de patata (100 g)  
* Iogurt sencer natural (125 g), o 1 compota de poma (100 g), o 2 porcions de dolç de 
codony (40 g) 
 
Ressopó (opcionals): 
 
* 1 iogurt sencer natural (125 g),  o 1 got de suc de poma (200 ml),  o 1 infusió de te o 
camamilla amb 1 sobre sucre (8 g) 
 
 
* Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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9.SG. SÒLIDA GÀSTRICA  
 
 

Característiques 
 
Dieta completa i normocalòrica composada per aliments de textura variada de fàcil digestió i 
assimilació. Les preparacions son bullits i a la planxa, evitant-se els fregits i els sofregits. 
Resten exclosos aliments crus i aquells susceptibles de produir flatulència com les llegums, 
la col i la coliflor entre d'altres. També s'exclouen els  aliments i els condiments que puguin 
resultar picants o irritants pel tracte digestiu com el pebrot, el pebre i altres, així com les 
begudes amb gas i amb alcohol. 
 
Indicacions 
 
Indicada en persones no diabètiques i sense patologia biliopancreàtica com a tercera fase 
d'adaptació alimentària post-quirúrgica o post-dejú perllongat. També està indicada en 
pacients que manifesten molèsties gàstriques com pirosi o mal d'estómac degut al 
tractament, o bé degut a patologies gàstriques com poden ser ulcus o hèrnia de hiatus. 
Degut a l'absència d'aliments crus aquesta dieta pot resultar deficitària a mig termini en 
vitamines hidrosolubles (vitamina C i vitamines del grup B), així com en fibra (tot i que la 
dieta és susceptible d’incorporar la variant rica en fibra). Per això, a partir de la segona 
setmana de seguiment és convenient progressar a una dieta normal-basal (10) o, si això no 
és possible, valorar la suplementació amb els esmentats nutrients.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2049 Kcal 
* Proteïnes:  81 g (15,8% del VCT) 
* Glúcids:  303 g (59,1 % del VCT) 
* Greix:  57g (25% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Si la dieta es perllonga més de dues setmanes és convenient valorar la suplementació amb 
vitamina C i fibra. Es prescriuran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional 
degut a una escassa ingesta real i després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents 
textures (triturada, fàcil mastegar i normal). Poden estar indicats suplements orals complerts 
de tipus proteic-energétic o de tipus proteic fets amb iogurt. En cas d’estrenyiment perllongat 
poden estar indicats els suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica 
en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’ulitlització d’espessants. 
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9.SG. SÒLIDA GÀSTRICA  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
 
* 1 tassa de 200 ml de llet sencera o semidesnatada 
* 1 sobre (8 g) de sucre 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet (50-60 g), o 8 galetes (40 g), o 2 llesques de pan de motlle (50 g) 
* 1 porció de mermelada (20 g) 
* 1 porció de margarina (10-15 g) 
* 1 got petit (100 cc) de suc de fruita (preferiblement de prèsec, pinya o de poma) 
 
Dinar i Sopar: 
 
* 180 g (pes en cuit) de pastes o d’arròs bullides amb formatge o amb cremes de verdures 
bullides, o 220 g de patates bullides trossejades o en puré sense sofregits, o sopes de pasta 
o d’arrós o de sèmoles variades. 
* 150-200 g de verdures bullides (carbassó, mongeta verda, carbassa, bledes o pastanaga) 
senceres o en crema o al forn.  (No estan permitides les amanides ni les verdures fregides) 
* 100 g de carns magres (bistec magre, pollastre sense pell, indiot magre, pastís de vedella i 
mandonguilles magres), o 100 g de peix blanc a la planxa o al forn o bullit amb salses suaus,  
o truita francesa (de 2 ous), o 40 g de formatge i pernil dolç  
* 150-200 de fruita al forn (pera o poma),  o fruita en almívar (100 g), o compota de poma o 
pera (100 g), o 2 porcions de dolç de codony (40 g), o 1 iogurt sencer natural o de sabor 
(125 g), o 1 flam (110 g) 
* 50-60 g de panet, o pa de motlle (2 llesques), o torrades (2 paq.) 
* 10 g d’oli  
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 got de 200 ml de llet sencera o semidesnatada, o 1 iogurt sencer natural o de sabor (125 
g), o 1 got de suc variat (200 g), o 1 infusió variada amb 1 sobre de sucre (8g) 
* 1 paquet de galetes (25 g), o 1 paquet de torrades (15 g) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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10.NB. NORMAL BASAL   (tria menú)  
 
 

Característiques 
 
Dieta equilibrada i normocalòrica que compleix els requeriments nutricionals mínims 
estàndards d'una persona ingressada. Està composada per tot tipus d'aliments. La dieta 
permet totes les preparacions sempre i quan no afectin a l'equilibri nutricional. Aquesta dieta 
permet al pacient triar el menú diari. 
 
Indicacions 
 
Indicada per tots aquells pacients que estiguin en condicions de realitzar una ingesta normal 
d'aliments i que no precisin d'una dieta terapèutica.   
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2246 Kcal 
* Proteïnes:  85 g (15,1% del VCT) 
* Glúcids:  303 g (54% del VCT) 
* Greix:  77 g (30,9% del VCT) 
 

Suplementació 
 
Es poden prescriure suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una 
escassa ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures 
(triturada, fàcil mastegar i normal). Poden estar indicats suplements enterals orals de tipus 
proteic-energètic o bé de iogurt amb proteïna. En cas d’estrenyiment perllongat poden estar 
indicats els suplements de fibra, per la qual cosa és necessari demanar una dieta rica en 
fibra. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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10.NB. NORMAL BASAL   (tria menú)  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
 
* 1 tassa de 200  ml de llet sencera o semidesnatada 
* 1 sobre (8 g) de suce 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet (50-60 g), o 8 galetes (40 g), o 1 pasta variada (60-70 g) 
* 1 porció de mermelada (20 g) 
* 1 porció de margarina (10-15 g) 
* 1 got petit (100 cc) de suc de fruita 
 
Dinar i Sopar: 
 
* 180-200 g (pes en cuit) de pastes italianes amb salses variades, o 180-200 g d’arrós 
cuinat, o 220-250 g (pes en cuit) de llegums estofades, o 220-250 g de patates estofades, o 
sopes de pasta o d’arròs o de sémoles variades. 
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema o al forn o com amanides variades. 
* 100-120 g de carns de tot tipus (al forn, a la planxa, fregides, amb salses variades), o 100-
120 g de peix de tot tipus (al forn, fregit, a la planxa o amb salses variades), o truites 
variades (de 2 ous), o altres preparacions diverses (croquetes, calamars romana, bunyols, 
etc), o 40-50 g de formatge i embotits variats, etc. 
* 150-200 g de fruita variada natural, o fruita al forn (100-130 g), o fruita en almívar (100 g), o 
1 iogurt sencer natural o de sabor (125 g) ,o 1 flam 110 g), o 1 gelat (100 g), o 1 natilles (125 
g) o postres de Xef, etc. 
* 50-60 g de panet, o 2 llesques de pa motlle (50 g), o 2 paq. de torrades (30 g) 
* 15 g d’oli  
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 Iogurt (125 g), o 1 got de llet (200 g), o infusions variades amb o sense sucre (8g), o 1 got 
de suc de fruita (150-200 ml) 
* 1 paquet torrades (15 g) o de galetes (25 g)  

 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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11.BGSG. BAIXA GREIX SÒL.GÀSTRICA  
 
 

Característiques 
 
Dieta completa composada per aliments baixos en greix de textura variada i de fàcil digestió i 
assimilació. Les preparacions són bullits i a la planxa, resten exclosos aliments crus, fregits i 
aquells susceptibles de produir flatulència com les llegums, la col i la coliflor entre d'altres. Es 
minimitza l'utilització d'oli i d'altres greixos de cadena llarga com a condiment. La dieta inclou 
una suplementació de 10 a 14 g diaris d’oli MCT 
 
Indicacions 
 
Indicada un cop s'ha verificat una bona tolerància de la dieta semilíquida baixa en greix. 
Aquesta dieta és la tercera fase d'adaptació a l'alimentació oral baixa en greix. En general 
esta indicada per pacients convalescents de pancreatitis, colectasis o post-
colecistectomitzats que mostren una millora progressiva de la seva tolerància oral als 
aliments líquids, semilíquids i sòlids baixos en greix. També és la dieta d’elecció per  
qualsevol pacient que pateixi problemes de digestió relacionats directament amb els greixos. 
Degut a l'absència d'aliments crus, aquesta dieta pot resultar deficitària a mig i llarg plaç en 
vitamines hidrosolubles (vitamina C i vitamines del grup B), així com en fibra. Per això, a 
partir de la segona setmana de seguiment és convenient progressar a una dieta baixa en 
greixos normalitzada (14) o, si això no és possible, valorar la suplementació amb els 
esmentats nutrients.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1877 Kcal 
* Proteïnes:  81 g (17,3% del VCT) 
* Glúcids:  311 g (66,3% del VCT) 
* Greix:  36,6 g (12 g de MCT) (16,4% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Si la dieta es perllonga més de dues setmanes és convenient valorar la suplementació amb 
vitamina C i fibra. No estan indicats suplements proteics-complerts amb un alt contingut en 
greix LCT. Si es valora la necessitat d'augmentar l’aport calòric poden estar indicats els 
suplements d'oli MCT tenint en compte que la dieta prescrita ja incorpora una suplementació 
de 10 a 12 g diaris de MCT. Si es vol augmentar l'aport de proteïna poden estar indicats els 
suplements proteics fets amb iogurt desnatat. En cas d’estrenyiment perllongat poden estar 
indicats els suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’ulitlització d’espessants. 
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11.BGSG. BAIXA GREIX SÒL.GÀSTRICA  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeinat 
* 1 Panet o 2 llesques de pa de motlle o 2 paq.de torrades  
* 2 melmeladas 
* 1 got de 100 ml de suc de fruita variat (preferentment de pressec o poma o pinya) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180-200 g (pes en cuit) de pastes italianes bullides, o 180-200 g d’arrós bullit, o 220-250 g 
de patates bullides amb poc oli, o sopes de pasta o arròs o sèmoles variades amb brou baix 
en greix. 
* 150-200 g de verdures bullides o al forn senceres o en crema (carbassó, mongeta verda, 
carbassa, bledes o pastanaga) senceres o en crema o al forn. (No estan permeses les 
amanides ni les verdures fregides) 
* 100 g de carns magres de tot tipus (al forn, a la planxa, amb salses bullides baixes en 
greix), o 100 g de peix de tot tipus (al forn, a la planxa o amb salses bullides), o truites de 
clares (80-100 g), o 40-50 g de formatge magre i embotits baixos en greix com el pernil de 
york o d’indiot magre. 
* 150-200 de fruita al forn (pera o poma), o fruita en almívar (100 g), o 1 compota de poma o 
pera (100 g), o 2 porcions de dolç de codony (40 g),  o 1 iogurt sencer natural o de sabor 
(125 g), o 1 flam diabètic (fet amb llet desnatada) (100 g) 
* 50-60 g de panet normal, o 50 g de pa de motlle (2 llesques.), o 30 g de torrades (2 
paquets) 
* 5 g d’oli d’oliva i 5-7 g d’oli MCT (afegit en cru) 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 got de 200 ml de llet desnatada, o 1 iogurt desnatat  natural o de sabor (125 g), o 1 got 
de suc variat (200 g), o 1 infusió variada amb 1 sobre de sucre (8g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 



 

                                                                                                                                                               44 
                                                                                                                                                                                                
 
 

12.A. ASTRINGENT  
 
 
Característiques 
 
Dieta completa composada per aliments de textura variada de fàcil digestió i assimilació. Les 
preparacions són bullits, a la planxa i evitant els fregits i els sofregits. Resten exclosos els 
aliments considerats laxants com les fruites i verdures crues i bullides, les llegums i els 
cereals integrals. També s'exclou la llet i altres derivats directes excepte els iogurts naturals. 
La dieta integra aliments considerats astringents com l´arròs, la pastanaga bullida, la patata 
bullida, la llimona i el dolç de codony.  
 
Indicacions 
 
Indicada desprès del seguiment d'una dieta astringent semilíquida com a última fase 
d'adaptació alimentaria després de quadres diarrèics com a pas previ a una dieta 
normalitzada. També esta indicada directament en casos puntuals de diarrea moderada. 
Degut a l'absència d'aliments crus aquesta dieta pot resultar deficitària a mig plaç en 
vitamines hidrosolubles (vit.C i vit. del grup B), així com en fibra. No es recomana mantenir 
aquesta dieta mes enllà de 7 dies ja que pot ocasionar constipació intestinal.  
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1828 kcal 
* Proteïnes:  72 g (15,7% del VCT) 
* Glúcids:  277 g (60,6% del VCT) 
* Greix:  48g (23,6% del VCT) 
 
Suplementació 
 
En casos persistents de diarrea molt abundant que obliguin al manteniment de la dieta 
astringent durant periodes superiors a 4 dies, i si es valora risc nutricional degut a pèrdua 
notable de pes i/o a una escassa ingesta real dels aliments que composen la dieta 
astringent, poden estar indicats suplements proteics (iogurt desnatat natural amb proteïna) o 
bé energètics (suplements d'oli MCT). Als casos de deposicions líquides molt abundants i 
persistents pot estar indicat l'administració puntual de suplements d'aigua d'arrós o infusió de 
canyella. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’ulitlització d’espessants. 
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12.A. ASTRINGENT  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (200 ml) amb un sobre d’infusió de te  
* 1 Iogurt sencer o desnatat natural (125 g) 
* 2 sobres de sucre  
* 2 paquets de torrades 
* 1 porció de margarina (12-15 g) 
* 1 tarrina de compota de poma (100 g), o 2 porcions de dolç de codony (40 g), o 1 got de 
suc de poma (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g (pes en cuit) d’arròs o pastes bullides, o 220 g de patates bullides  amb oli, sense 
formatge ni salses de cap tipus, o sopes de pasta o d’arrós o de sèmoles variades. 
* 150-200 g de pastanaga bullida trossejada o en crema 
* 100 g de carns magres (bistec magre, pollastre sense pell, indiot magre, pastís de vedella i 
mandonguilles magres), o 100 g de peix blanc a la planxa o al forn o bullit amb salses suaus  
o truita francesa (de 2 ous), o 40 g de pernil dolç magre 
* 1 compota de poma (100 g), 2 porcions de dolç de codony (40 g), o 1 got de suc de poma 
(100 ml), o 1 iogurt natural sencer o desnatat (125 g) 
* 50-60 g de panet blanc, o 50 g de pa de motlle blanc (2 llesques),  o 30 g de torrades (2 
paquets) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt sencer o desnatat natural (125 g) o 1 got de suc de poma (100 ml)  o 1 infusió de te 
amb 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
 
 
 
* Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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14.BG. BAIXA EN GREIXOS 
 
 
Característiques 
 
Dieta completa composada per aliments baixos en greix de textura variada. Les 
preparacions són bullits i a la planxa, resten exclosos, fregits i, en general, es minimitza 
l'utilització d'oli i d'altres greixos de cadena llarga com a condiment. La dieta inclou una 
suplementació de 10 a 14 g diaris d’oli MCT 
 
Indicacions 
 
Indicada un cop s'ha verificat una bona tolerància de la dieta sòlida-gàstrica baixa en 
greixos. Aquesta dieta és la fase final d'adaptació a l'alimentació oral baixa en greix. Esta 
indicada per pacients que es trobin a la part final de la convalescència de pancreatitis, 
colectasis o del post-operatori de colecistectomia i que hagin mostrat una clara millora pel 
que fa a la seva tolerància alimentaria. Quan el pacient es donat d'alta se li pot donar un 
document adaptat amb consells alimentaris corresponents a una dieta baixa en greixos per 
seguir al seu domicili.   
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1953 Kcal 
* Proteïnes:  81 g (16.6% del VCT) 
* Glúcids:  330 g (67,6% del VCT) 
* Greix:  36,6 g (12 g de MCT) (15,8% del VCT) 
 
Suplementació 
 
No estan indicats suplements proteics-complerts amb un alt contingut en greix LCT. Si es 
valora la necessitat d'augmentar l’aport calòric poden estar indicats els suplements d'oli MCT 
tenint en compte que la dieta prescrita ja incorpora una suplementació de 10 a 12 g diaris de 
MCT. Si es vol augmentar l'aport de proteïna poden estar indicats els suplements proteics 
fets amb iogurt desnatat. En cas de estrenyiment perllongat poden estar indicats els 
suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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14.BG. BAIXA EN GREIXOS 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet (50-60 g) ó 2 llesq. pa de motlle (50 g)  o 2 paq. torrades (30 g)  
* 2 melmeladas (40 g) 
* 1 peça de fruita natural (150-200 g) 
 
Dinar i Sopar: 
 
* 180-200 g (pes en cuit) de pastes italianes bullides, o 180-200 g d’arrós bullit, o 220-250 g 
(pes en cuit) de llegums bullides sense sogrefits i amb molt  poc oli, o 220-250 g de patates 
cuinades sense sofregits i amb poc oli o sopes de pasta o arròs o sèmoles variades amb 
brou baix en greix. 
* 150-200 g de verdures bullides senceres, en crema, al forn o com amanides variades 
* 100 g de carns magres de tot tipus (al forn, a la planxa, amb salses bullides baixes en 
greix), o 100 g de peix de tot tipus (al forn, a la planxa o amb salses bullides), o truites de 
clares (80-100 g), o 40-50 g de formatge magre baix en greix, o 40 g d’embotits baixos en 
greix com el pernil de york magre o l’indiot magre. 
* 150-200 g de fruita variada natural o al forn, o fruita en almívar variada (100-120 g), o 1 
iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o compota (100 g), o 1 flam diabètic (fet amb llet 
desnatada) (100 g).  
* 50-60 g de panet, o 50 g de pa de motlle (2 llesques), o 30 g de torrades (2 paquets) 
* 5 g d’oli d’oliva i 5-7 g d’oli MCT (afegit en cru) 
 
Berenar i Ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de 200 ml de llet desnatada amb descafenat, o 1 iogurt desnatat natural o de sabors, 
o 1 got de suc variat (200 ml), o 1 infusió variada amb 1 sobre sucre (8 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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15.RF. RICA EN FIBRA  
 
 

Característiques 
 
Dieta equilibrada i normocalòrica que compleix els requeriments nutricionals mínims 
estàndards de la persona ingressada i que assegura un aport adequat de fibra mitjançant la 
inclusió sistemàtica als menús de un mínim diari de 2 a 3 peces de fruita (senceres o 
triturades) i 2 racions de verdures i hortalisses, així com la presència de pa integral. Així 
mateix, la dieta Rica en Fibra assegura la presència setmanal d’altres aliments rics en fibra 
com les llegums. D’altra banda, la dieta exclou aquells aliments considerats astringents com 
l'arròs, la pastanaga bullida, el codony, la llimona, el puré de poma bullida, el tè, el suc de 
poma i el pa torrat entre d'altres. La dieta permet totes les preparacions sempre i quan no 
afectin a l'equilibri nutricional.  
 
Indicacions 
 
Indicada per aquells pacients que estiguin en condicions de realitzar una ingesta normal 
d'aliments, sense precisar d'una dieta terapèutica i que hagin d’assolir una adequada ingesta 
de fibra dietètica de cares a normalitzar el seu ritme deposicional. 

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2225 Kcal 
* Proteïnes:  78,9 g (14,2% del VCT) 
* Glúcids:  316,5 g (56,8% del VCT) 
* Greix:  71,4 g (28,9% del VCT) 
* Fibra:   35 g (IDR*>30 g/día)  

 * IDR: Ingesta diaria recomendada 

 
Suplementació 
 
Es poden prescriure suplements proteic-calòrics (iogurt amb proteïnes o suplements 
complerts proteics-calòrics), sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). En cas que es consideri necessari augmentar encara més l'aport de fibra 
hi ha la possibilitat de prescriure suplements específics de fibra dietètica. En cas de disfàgia 
als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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15.RF. RICA EN FIBRA  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de 200  ml de llet sencera o semidesnatada 
* 1 sobre (8 g) de suce 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet preferentment integral (50-60 g) o galetes (40 g) o 1 pasta variada (60-70 g) 
* 1 porció de mermelada preferentment de pruna (20 g) 
* 1 porció de margarina (10-15 g) 
* 1 peça de fruita natural (150-200 g) preferentment kiwi, prunes, mandarines o taronges 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180-200 g (pes en cuit) de pastes italianes amb salses variades, o 220-250 g (pes en cuit) 
de llegums estofades, 220-250 g de patates estofades o sopes de pasta o de sémoles 
variades (mai d’arròs). 
* 150-200 g de verdures bullides (mai pastanaga) senceres, en crema, al forn o com 
amanides variades. 
* 100-120 g de carns de tot tipus (al forn, a la planxa, fregides, amb salses variades), o 100-
120 g de peix de tot tipus (al forn, fregit, a la planxa sense llimona o amb salses variades), o 
truites variades (de 2 ous), o altres preparacions diverses (croquetes, calamars romana, 
bunyols, etc), o 40-50 g de formatge i embotits variats, etc. 
* 150-200 g de fruita variada natural (excepte plàtan i poma)  
* Pa preferentment integral (50-60 g) o 2 llesques de pa motlle (50 g) 
* 15 g d’oli  
 
Berenar i Ressopó (opcionals): 
 
* 1 Iogurt (125 g),  o 1 got de llet (200 g), o infusions variades (excepte el te) amb o sense 
sucre (8 g), o 1 got de suc de fruita (200 ml) (no de poma) 
* 1 paquet de galetes (25 g)  
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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16.D25. DIABÈTICA 2500 (6T) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica jove o bé d'aquelles amb unes necessitats energètiques i 
nutricionals lleugerament superiors a la mitjana. La dieta presenta una distribució glucídica 
de sis preses diàries: tres principals i tres intermitjes. Està composada per tot tipus 
d'aliments. Estan permeses totes les preparacions sempre i quan no afectin a l'equilibri 
nutricional. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per 
edulcorant. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès ni 
insulinoresistencia, que requereixin un aport calòric i nutricional mig-alt i que hagin demostrat 
una bona capacitat d'ingesta d'aliments.     

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2573 Kcal 
* Proteïnes:  100,7 g (15,7% del VCT) 
* Glúcids:  331 g (51,5% del VCT) 
* Greix:  93,8 g (32,8% del VCT) 

 
Fraccionament en 6 àpats o preses (6T) 
 
Indicat en pacients amb pauta de dos dosis de barreja d'Insulina NPH i insulina regular- 
actrapid, una administrada abans d'esmorzar i l'altra abans de sopar. També està indicada 
en pacients diabètics no insulinitzats tractats amb hipoglucemiants (excepte incretines). 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 11,6 g R - 38,7 g L  / Mig matí: 28 g R – 11,2 g L / Dinar: 30 g R – 74,8 g L  / 
Berenar: 4,8 g R – 11,2 g L / Sopar: 30g R – 74,7g L  / Ressopó: 4,8g R – 11,2 g L 
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energétic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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16.D25. DIABÈTICA 2500 (6T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 bol de llet sencera (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g), o 1 loncha de formatge (20 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) i 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g)  
 
Mig matí  (puja senyalitzat a dins de la safata de l’esmorzar ):  
 
* 1 peça de fruita natural d’uns 200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (25 g )  
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 220 g de llegums estofades, 
o 220 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades (amb 180 g de pasta o 
arròs bullit).   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120-140 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, 
butifarra, pastís de carn, etc) a la planxa, al forn, amb salses variades o fregits, o 120-140 g 
de peix de tot tipus a la planxa, al forn,  fregit o amb salses de tot tipus, o truites variades, o 
embotits variats. 
* 1 peça de fruita natural o al forn d’uns 200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50-60 g) 
* 15 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (es donen amb berenars i ressopons de planta):  
 
* 1 iogurt sencer natural o desnatat de sabor (125 g), o 1 got de 150 ml de llet sencera o 
semidesnatada amb edulcorant. 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 3 galetes sense sucre (15 g) 
* Infusió variada amb un sobre de sacarina (opcional) 
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16.D25. DIABÈTICA 2500 (3T) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica jove o bé d'aquelles amb unes necessitats energètiques i 
nutricionals lleugerament superiors a la mitjana. Presenta una distribució glucídica de tres 
preses diàries.   Està composada per tot tipus d'aliments. Estan permeses totes les 
preparacions sempre i quan no afectin a l'equilibri nutricional. Resten exclosos els dolços i el 
sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorant. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès ni 
insulinoresistencia, que requereixin un aport calòric i nutricional mig-alt i que hagin demostrat 
una bona capacitat d'ingesta d'aliments.     

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2457 Kcal 
* Proteïnes:  100,6 g (16,4% del VCT) 
* Glúcids:  334 g (54,3% del VCT) 
* Greix:  79,9 g (29,3% del VCT) 
 
Fraccionament en 3 àpats o preses (3T) 
 
indicat en pacients amb pauta de tres dosis d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-
humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, combinades amb una dosis d'anàleg basal 
(glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 36,8 g R – 57,5 g L  / Dinar: 34 g R – 85,9 g L /Sopar: 34 g R – 85,9 g L     
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energétic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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16.D25. DIABÈTICA 2500 (3T)  

 

 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural d’uns 200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet sencera (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* Flocs de blat de moro (40 g) o 8 galetes sense sucre (40 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g), o 1 loncha de formatge (20 g) 
 
Dinar:  
 
* 200 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 250 g de llegums estofades, 
o 250 g de patates estofades, bullides o al forn.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120-140 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, 
butifarra, pastís de carn, etc.) a la planxa, al forn, amb salses variades o fregits, o 120-140 g 
de peix de tot tipus a la planxa, al forn,  fregit o amb salses de tot tipus, o truites variades (de 
2 ous), 40-60 g d’embotits variats (per exemple: pernil salat). 
* 1 peça de fruita natural o al forn d’uns 200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 iogurt sencer natural (125 g) amb sacarina, o 1 Flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 15 g d’oli d’oliva 
 
Sopar:  
 
* 200 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 250 g de llegums estofades, 
o 250 g de patates estofades, bullides o al forn.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120-140 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, 
butifarra, pastís de carn, etc.) a la planxa, al forn, amb salses variades o fregits, o 120-140 g 
de peix de tot tipus a la planxa, al forn,  fregit o amb salses de tot tipus, o truites variades (de 
2 ous), 40-60 g d’embotits variats (per exemple: pernil salat). 
* 1 peça de fruita natural o al forn d’uns 200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 iogurt sencer natural (125 g) amb sacarina, o 1 Flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 15 g d’oli d’oliva 
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16.D25. DIABÈTICA 2500 (3T+1) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica jove o bé d'aquelles amb unes necessitats energètiques i 
nutricionals lleugerament superiors a la mitjana. Presenta una distribució glucídica diària de 
tres preses principals més una adicional nocturna. Està composada per tot tipus d'aliments. 
Són permeses totes les preparacions sempre i quan no afectin a l'equilibri nutricional. Resten 
exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorant. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès ni 
insulinoresistencia, que requereixin un aport calòric i nutricional mig-alt i que hagin demostrat 
una bona capacitat d'ingesta d'aliments.     

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2611 Kcal 
* Proteïnes:  103 g (15,7% del VCT) 
* Glúcids:  345 g (54,2% del VCT) 
* Greix:  91 g (30,1% del VCT) 

 
Fraccionament en 3 àpats principals i 1 suplementar i (3T+1) 
 
Indicat en pacients amb risc d'hipoglicemia nocturna que segueixen una pauta de tres dosis 
d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, 
combinades amb una dosis d'anàleg basal (glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 36,8 g R – 50 g L  / Dinar: 30 g R – 83,3 g L /Sopar: 30 g R – 83,4 g L / 
Ressopó: 4,4 g R – 27,5 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energètic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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16.D25. DIABÈTICA 2500 (3T+1) 
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural d’uns 200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet sencera (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* Flocs de blat de moro (30 g) o 6 galetes sense sucre (30 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g), o 1 loncha de formatge (20 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 200 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 250 g de llegums estofades, 
o 250 g de patates estofades, bullides o al forn.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120-140 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, 
butifarra, pastís de carn, etc) a la planxa, al forn, amb salses variades o fregits, o 120-140 g 
de peix de tot tipus a la planxa, al forn,  fregit o amb salses de tot tipus, o truites variades, o 
embotits variats. 
* 1 peça de fruita natural o al forn d’uns 200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 15 g d’oli d’oliva 
 
Ressopó (puja en safata petita ben senyalitzada juntament a mb la safata 
del sopar):  
 
* Entrepá de 1 panet (55-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) amb tomàquet i oli (8 g) i 
pernil york o formatge (20 g) 
* 1 iogurt sencer natural  (125 g) amb edulcorant 
*  Infusió variada amb edulcorant (no té) (opcional)
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16.D25. DIABÈTICA 2500 (Ritme 6h) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica jove o bé d'aquelles amb unes necessitats energètiques i 
nutricionals lleugerament superiors a la mitjana. Presenta una distribució glucídica diària de 
quatre preses, una cada 6 hores.  Està composada per tot tipus d'aliments. Estan permeses 
totes les preparacions sempre i quan no afectin a l'equilibri nutricional. Resten exclosos els 
dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorant. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès ni 
insulinoresistencia, que requereixin un aport calòric i nutricional mig-alt i que hagin demostrat 
una bona capacitat d'ingesta d'aliments.     

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2541 Kcal 
* Proteïnes:  93 (14,6% del VCT) 
* Glúcids:  324 g (51% del VCT) 
* Greix:  97 g (34,4% del VCT) 

 
Fraccionament en àpats cada 6 hores (Ritme de 6 hor es) 
 
Indicada en pacients cetonurics en fase d'adaptació a la insulinització subcutània, que 
segueixen pautes de  4 dosis d'insulina regular (actrapid) abans de l'esmorzar (8.00h), abans 
del dinar (14.00 h), abans del sopar (20.00 h) i de matinada (02.00 h). 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 39,6 R – 38,7 g L  / Dinar: 30 g R – 59,5 g L  / Sopar: 30 g R – 59,5 g L  / 
Matinada: 33,6 g R – 32,9 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energétic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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16.D25. DIABÈTICA 2500 (Ritme 6h) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: (puja a les 8 hores)  
 
* 1 peça de fruita natural d’uns 200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet sencera (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (25 g) 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g), o 1 loncha de formatge (20 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) i 1 margarina (12-15 g) 
 
Dinar i Sopar: 
 
* 180 g d’arrós cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 220 g de llegums estofades, 
o 220 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 180 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.     
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120-140 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, 
butifarra, pastís de carn, etc) a la planxa, al forn, amb salses variades o fregits, o 120-140 g 
de peix de tot tipus a la planxa, al forn,  fregit o amb salses de tot tipus, o truites variades (de 
2 ous), o embotits variats. 
* 1 peça de fruita natural o al forn d’uns 200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesqua de pa de motlle (25 g) 
* 15 g d’oli 
 
Matinada (puja en safata petita amb suplements diabètics de ritme de 6 
hores):  
 
* 2 Flams diabètics (fets sense sucre) (200 g) 
* 1 poma o pera al forn petita (150 g) 
* 2 paquets de torrades (30 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 2 melmelades sense sucre (40 g) 
* Infusió de camamilla o menta amb edulcorant 
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17.D22. DIABÈTICA 2200 (6T) 
 
Característiques  
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica amb unes necessitats energètiques lleugerament superiors a la 
mitjana. Està composada per tot tipus d'aliments. La dieta presenta una distribució glucídica 
de sis preses diàries: tres principals i tres intermitjes. La dieta permet totes les preparacions 
sempre i quan no afectin a l'equilibri nutricional. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. 
El sucre es pot substituir per edulcorant. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès ni 
insulinoresistencia, que requereixin un aport calòric i glucídic mig-alt i que hagin demostrat 
una bona capacitat d'ingesta d'aliments.     

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2267 Kcal 
* Proteïnes:  91 g (16,1% del VCT) 
* Glúcids:  289 g (51% del VCT) 
* Greix:  83 g (32,9 % del VCT) 
 

Fraccionament en 6 àpats o tomes (6T) 
 
Indicat en pacients amb pauta de dos dosis de barreja d'Insulina NPH i insulina regular- 
actrapid, una administrada abans d'esmorzar i l'altra abans de sopar. També està indicada 
en pacients diabètics no insulinitzats tractats amb hipoglucemiants (excepte incretines). 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 11,6 g R - 38,7 g L /Mig matí: 24,5 g R – 11,2 g L /Dinar: 26,5 g R– 59,5 g 
L/Berenar: 4,4 g R – 11,2 g L /Sopar: 26,5 g R – 59,5 g L /Ressopó: 4,4 gR – 11,2 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energètic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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17.D22. DIABÈTICA 2200 (6T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 bol de llet sencera (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g) o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g) o 1 loncha de formatge (20 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
 
Mig matí  (puja senyalitzat a dins de la safata de l’esmorzar ):  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150-200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g) o 1 llesca de pa de motlle (25 g ) 
 
Dinar i Sopar:   
 
* 180 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 220 g de llegums estofades, 
o 220 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 180 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses variades, o bullides, o fregits, o 120 g 
de peix planxa, al forn o amb salses variades o bullides o fregit, o truites variades (de 2 ous), 
o 40 g d’embotits magres (com pernil salat). 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns d’uns 150-200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 15 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (es donen amb berenars i ressopons de planta):  
 
* 1 iogurt sencer natural o desnatat de sabor (125 g), o 1 got de 150 ml de llet sencera o 
semidesnatada amb edulcorant. 
* 1 paquet de torrades (15 g) ó 3 galetes sense sucre (15 g) 
* Infusió variada amb un sobre de sacarina (opcional) 
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17.D22. DIABÈTICA 2200 (3T) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica amb unes necessitats energètiques lleugerament superiors a la 
mitjana. Està composada per tot tipus d'aliments. Presenta una distribució glucídica de tres 
preses diàries.  La dieta permet totes les preparacions, sempre i quan no afectin a l'equilibri 
nutricional. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per 
edulcorant. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès ni 
insulinoresistencia, que requereixin un aport calòric i glucídic mig-alt i que hagin demostrat 
una bona capacitat d'ingesta d'aliments.     
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2194 Kcal 
* Proteïnes:  87 g (15,9% del VCT) 
* Glúcids:  295 g (53,8% del VCT) 
* Greix:  74 g (30,3 % del VCT) 

 
Fraccionament en 3 àpats o preses (3T) 
 
indicat en pacients amb pauta de tres dosis d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-
humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, combinades amb una dosis d'anàleg basal 
(glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 33,2 g R – 57,5 g L / Dinar: 26,5 g R – 75,8 g L /Sopar: 26,5 g R – 75,7 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energètic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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17.D22. DIABÈTICA 2200 (3T)  
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150-200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet sencera (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* Flocs de blat de moro (40 g), o 8 galetes sense sucre (40 g) 
* 1 panet (50-60 g) o 2 rebanades de pa de motlle 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g), o 1 loncha de formatge (20 g) 
 
Dinar:  
 
* 180 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 220 g de llegums estofades, 
o 220 g de patates estofades, bullides o al forn.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn, amb salses variades o fregits, o 120 g de peix de tot 
tipus a la planxa, al forn,  fregit o amb salses de tot tipus, o truites variades (de 2 ous), o 40 g 
d’embotits variats (com pernil salat). 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150-200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 15 g d’oli d’oliva 
 
Sopar:   
 
* 180 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 220 g de llegums estofades, 
o 220 g de patates estofades, bullides o al forn.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn, amb salses variades o fregits, o 120 g de peix de tot 
tipus a la planxa, al forn,  fregit o amb salses de tot tipus, o truites variades (de 2 ous), o 40 g 
d’embotits variats (com pernil salat). 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150-200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 15 g d’oli d’oliva 
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17.D22. DIABÈTICA 2200 (3T+1) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica amb unes necessitats energètiques lleugerament superiors a la 
mitjana. Presenta una distribució glucídica diària de tres preses principals més una adicional 
nocturna. Està composada per tot tipus d'aliments. La dieta permet totes les preparacions 
sempre i quan no afectin a l'equilibri nutricional. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. 
El sucre es pot substituir per edulcorant. 

 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès ni 
insulinoresistencia, que requereixin un aport calòric i glucídic mig-alt i que hagin demostrat 
una bona capacitat d'ingesta d'aliments.     
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2277 Kcal 
* Proteïnes:  90 g (15,8% del VCT) 
* Glúcids:  279 g (49% del VCT) 
* Greix:  89 g (35,2 % del VCT) 

 
Fraccionament en 3 àpats principals i 1 suplementar i (3T+1) 
 
Indicat en pacients amb risc d'hipoglicemia nocturna que segueixen una pauta de tres dosis 
d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, 
combinades amb una dosis d'anàleg basal (glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 36,1 g  R – 38,7 g L  / Dinar: 26,5 g R – 59,5 g L  / Sopar: 26,5 g R – 59,4 g L  / 
Ressopó: 4,4 g R – 27,5 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energètic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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17.D22. DIABÈTICA 2200 (3T+1) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150-200 g (no plàtan) 
* 1 bol de llet sencera o semidesnatada (250 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g) o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g) o 1 loncha de formatge (20 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g)  
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 220 g de llegums estofades, 
o 220 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 180 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o fregits, o 120 g de 
peix planxa, al forn o amb salses variades o bullides o fregit, o truites variades, o embotits 
magres. 
* 1 peça de fruita natural o al forn d’uns d’uns 150-200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g) o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 15 g d’oli 
 
Ressopó (puja en safata petita ben senyalitzada juntament a mb la safata 
del sopar):  
 
* Entrepá de 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) amb tomàquet i oli (8 g) i 
pernil york o formatge (20 g) 
* 1 iogurt sencer natural (125 g) amb edulcorant 
*  Infusió variada amb edulcorant (no té) (opcional)
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17.D22. DIABÈTICA 2200 (Ritme 6h) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica amb unes necessitats energètiques lleugerament superiors a la 
mitjana. Presenta una distribució glucídica diària de quatre preses, una cada 6 hores. Està 
composada per tot tipus d'aliments. La dieta permet totes les preparacions sempre i quan no 
afectin a l'equilibri nutricional. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot 
substituir per edulcorant. 

 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès ni 
insulinoresistencia, que requereixin un aport calòric i glucídic mig-alt i que hagin demostrat 
una bona capacitat d'ingesta d'aliments.     

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2269 Kcal 
* Proteïnes:  87 g (15,3% del VCT) 
* Glúcids:  289 g (51% del VCT) 
* Greix:  85 g (33,7 % del VCT) 

 
Fraccionament en àpats cada 6 hores (Ritme de 6 hor es) 
 
Indicada en pacients cetonurics en fase d'adaptació a la insulinització subcutania, que 
segueixen pautes de  4 dosis d'insulina regular (actrapid) abans de l'esmorzar (8.00h), abans 
del dinar (14.00 h), abans del sopar (20.00 h) i de matinada (02.00 h). 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 33,2 g R – 27,5 g L  / Dinar: 26,5 g R – 59,5 g L  / Sopar: 26,5 g R – 59,4 g L  / 
Matinada: 34,3 g R – 21,7 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energètic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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17.D22. DIABÈTICA 2200 (Ritme 6h) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: (puja a les 8 hores)  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150-200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet sencera o semidesnatada (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g), o 1 loncha de formatge (20 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 220 g de llegums estofades, 
o 220 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 180 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides, al forn o saltejades), o 150-200 g d’amanida 
variada 
* 120 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o fregits, o 120 g de 
peix planxa, al forn o amb salses variades o bullides o fregit, o truites variades, o embotits 
magres. 
* 1 peça de fruita natural o al forn d’uns d’uns 150-200 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g) o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 15 g d’oli 
 
Matinada (puja en safata petita amb suplements diabètics de ritme de 6 
hores):  
 
* 2 Flams diabètics (200 g) 
* 1 poma o pera al forn petita (150 g) 
* 1paquet de torrades (15 g) o 1 llesca de pa de motlle (25 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* Infusió variada amb edulcorant 
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18.D18. DIABÈTICA 1800 (6T) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus d'aliments. La dieta 
presenta una distribució glucídica de sis preses diàries: tres principals i tres intermitjes. La 
dieta permet totes les preparacions, excepte fregits, sempre i quan no afectin a l'equilibri 
nutricional. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per 
edulcorant. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès o amb sobreprès 
moderat. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1782 Kcal 
* Proteïnes:  76 g (17% del VCT) 
* Glúcids:  248 g (55,7% del VCT) 
* Greix:  54 g (27,3 % del VCT) 
 
Fraccionament en 6 àpats o preses (6T) 
 
Indicat en pacients amb pauta de dos dosis de barreja d'Insulina NPH i insulina regular- 
actrapid, una administrada abans d'esmorzar i l'altra abans de sopar. També està indicada 
en pacients diabètics no insulinitzats tractats amb hipoglucemiants (excepte incretines). 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 11,6 g R – 27,5 g L / Mig matí: 24,5 g R – 11,2 g L / Dinar: 26,5 g R – 45 g L  / 
Berenar: 4,4 g R – 11,2 L /Sopar: 26,5 g R – 45 g L  /  Ressopó: 4,4 g R – 11,2 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energètic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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18.D18. DIABÈTICA 1800 (6T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
 
Mig matí  (puja senyalitzat a dins de la safata de l’esmorzar ):  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 200-150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g) o 1 llesca de pa de motlle (20 )  
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella, pollastre sense pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o 100 g de peix de 
tot tipus a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o truites variades (de 2 ous 
petits o 1 gran), o 30 g d’embotits magres (com pernil salat). 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 200-150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g) o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (es donen amb berenars i ressopons de planta):  
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor o 1 got de 150 ml de llet desnatada amb sacarina. 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 3 galetes sense sucre (15 g) 
*  Infusió variada amb edulcorant (no te) 
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18.D18. DIABÈTICA 1800 (3T) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus d'aliments. Presenta 
una distribució glucídica de tres preses diàries. La dieta permet totes les preparacions 
sempre i quan no afectin a l'equilibri nutricional. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. 
El sucre es pot substituir per edulcorant. 
 
Indicacions 
 
 Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès o amb sobreprès 
moderat. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1859 Kcal 
* Proteïnes:  74 g (15,9% del VCT) 
* Glúcids:  249 g (53,6% del VCT) 
* Greix:  63 g (30,5 % del VCT) 
 

 
Fraccionament en 3 àpats o preses (3T) 
 
indicat en pacients amb pauta de tres dosis d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-
humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, combinades amb una dosis d'anàleg basal 
(glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 36 g R – 38,7 g L  / Dinar: 26,5 g R – 60,8 g L  / Sopar: 26,5 g R – 60,8 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energètic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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18.D18. DIABÈTICA 1800 (3T)  
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 200-150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant i 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g), o 1 loncha de formatge (20 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
 
Dinar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella, pollastre sense pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o 100 g de peix de 
tot tipus a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o truites variades (de 2 ous 
petits o 1 gran), o 30 g d’embotits magres (com pernil salat). 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 200-150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 Panet (50-60 g) o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 10 g d’oli 
 
Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o 100 g de peix de 
tot tipus a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o truites variades (de 2 ous 
petits o 1 gran), o 30 g d’embotits magres (com pernil salat). 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 200-150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 Panet (50-60 g) o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 10 g d’oli 
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18.D18. DIABÈTICA 1800 (3T+1) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus d'aliments. Presenta 
una distribució glucídica diària de tres preses principals més una adicional nocturna. La dieta 
permet totes les preparacions sempre i quan no afectin a l'equilibri nutricional. Resten 
exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorant. 
 
Indicacions 
 
 Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès o amb sobreprès 
moderat. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1894 Kcal 
* Proteïnes:  81 g (17,1% del VCT) 
* Glúcids:  235 g (49,6% del VCT) 
* Greix:  70 g (33,3 % del VCT) 
 
Fraccionament en 3 àpats principals i 1 suplementar i (3T+1) 
 
Indicat en pacients amb risc d'hipoglicemia nocturna que segueixen una pauta de tres dosis 
d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, 
combinades amb una dosis d'anàleg basal (glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 36 g R – 38,7 g L  / Dinar: 26,5 g R – 44,5 g L  / Sopar: 26,5 g R – 44,4 g L  / 
Ressopó: 4,4 g R – 13,8 g L  

 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energètic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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18.D18. DIABÈTICA 1800 (3T+1) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 200-150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant i 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g), o 1 loncha de formatge (20 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella, pollastre sense pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o 100 g de peix de 
tot tipus a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o truites variades, o embotits 
magres. 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 200-150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pan de molde (25 g) 
* 10 g d’oli 
 
Ressopó (puja en safata petita ben senyalitzada juntament a mb la safata 
del sopar):  
 
* Entrepá fet amb 1 llesca de pa de motlle (20-25 g) amb tomàquet i mig sobre d’oli (4g) i 
mitga llesca de pernil york o formatge (10 g) 
* 1 iogurt desnatat natural amb edulcorant o de sabor (125 g) 
* Infusió variada amb edulcorant (no té) 
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18.D18. DIABÈTICA 1800 (Ritme 6h) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims estàndards 
d'una persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus d'aliments. La dieta 
permet totes les preparacions sempre i quan no afectin a l'equilibri nutricional. Resten 
exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorant. Presenta una 
distribució glucídica diària de quatre tomes, una cada 6 hores. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents sense sobreprès o amb sobreprès 
moderat. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1848 Kcal 
* Proteïnes:  72 g (15,6% del VCT) 
* Glúcids:  246 g (53,2% del VCT) 
* Greix:  64 g (31,2 % del VCT) 
 

Fraccionament en àpats cada 6 hores (Ritme de 6 hor es) 
 
Indicada en pacients cetonurics en fase d'adaptació a la insulinització subcutania, que 
segueixen pautes de  4 dosis d'insulina regular (actrapid) abans de l'esmorzar (8.00h), abans 
del dinar (14.00 h), abans del sopar (20.00 h) i de matinada (02.00 h). 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 33,3 g R – 27,5 g L / Dinar: 26,5 g R – 44,5 g L /Sopar: 26,5 g R – 44,4 g L  / 
Matinada: 27,3 g R – 16,5 g L  

 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Poden indicar-se suplements de tipus complet proteic-energètic aptes 
per diabètics, o bé suplements de iogurt amb proteïna. En cas d'estrenyiment poden estar 
indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta 
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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18.D18. DIABÈTICA 1800 (Ritme 6h) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: (puja a les 8 hores)  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 200-150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant i 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g) o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet d’untar i 1 sobre d’oli d’oliva (8 g) 
* 1 loncha de pernil york (20 g) o 1 loncha de formatge (20 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella, pollastre sense pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o 100 g de peix de 
tot tipus a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o truites variades, o embotits 
magres. 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 200-150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pan de molde (25 g) 
* 10 g d’oli 
 
Matinada (puja en safata petita amb suplements diabètics de ritme de 6 
hores):  
 
* 1 Flam sense sucre (diabètic) (100 g) 
* 1 poma o pera al forn petita (150 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) o 1 llesca de pa de motlle (25 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* Infusió de camamilla o menta amb edulcorant 
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19.D15. DIABÈTICA 1500 (6T) 
 
Característiques   
 
Dieta completa, moderadament hipocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments 
mínims estàndards d'una persona diabètica hospitalitzada. La dieta presenta una distribució 
glucídica de sis preses diàries: tres principals i tres intermitjes. Està composada per tot tipus 
d'aliments. La dieta permet totes les preparacions excepte fregits i sofregits forts degut al seu 
excés de greix. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per 
sacarina. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb sobreprès.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1586 Kcal 
* Proteïnes:  70 g (17,7% del VCT) 
* Glúcids:  205 g (51,7% del VCT) 
* Greix:  54 g (30,6 % del VCT) 

 
Fraccionament en 6 àpats o preses (6T) 
 
Indicat en pacients amb pauta de dos dosis de barreja d'Insulina NPH i insulina regular- 
actrapid, una administrada abans d'esmorzar i l'altra abans de sopar. També està indicada 
en pacients diabètics no insulinitzats tractats amb hipoglucemiants (excepte incretines). 
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 11,6 g R – 16,5 g L / Mig matí: 21 g R – 11,2 g L /Dinar: 23 g R – 33,3 g L  / 
Berenar: 4,8 g R – 11,2 g L  /  Sopar: 23 g R – 33,2 g L  / Ressopó: 4,8 g R – 11,2 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaràn suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Degut a la seva densitat calòrica no estan indicats els suplements 
complets de tipus proteic-calòric. En cas d'augment de les necessitats proteiques, o bé d'una 
insificient ingesta d'aliments proteics poden estar indicats  els suplements de iogurt amb 
proteïna.  En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de 
fruita diluït al 50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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19.D15. DIABÈTICA 1500 (6T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 3 biscotes (22 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
 
Mig matí  (puja senyalitzat a dins de la safata de l’esmorzar ):  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (25 g )  
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit)  de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella magra , pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o 
amb salses variades o bullides, o 100 g de peix (blanc o blau) a la planxa, al forn o amb 
salses variades o bullides, o truites variades, o embotits magres. 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (es donen amb berenars i ressopons de planta):  
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor, o 1 got de 150 ml de llet desnatada amb edulcorant 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 3 galetes sense sucre (15 g) 
*  Infusió variada amb edulcorant 
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19.D15. DIABÈTICA 1500 (3T) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, moderadament hipocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments 
mínims estàndards d'una persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus 
d'aliments. Presenta una distribució glucídica de tres preses diàries. La dieta permet totes les 
preparacions excepte fregits i sofregits forts degut al seu excés de greix. Resten exclosos els 
dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per sacarina. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb sobreprès.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1500 Kcal 
* Proteïnes:  63 g (16,8% del VCT) 
* Glúcids:  195 g (52% del VCT) 
* Greix:  52 g (31,2 % del VCT) 

 
Fraccionament en 3 àpats o preses(3T) 
 
indicat en pacients amb pauta de tres dosis d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-
humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, combinades amb una dosis d'anàleg basal 
(glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 32,6 g R – 27,5 g L  / Dinar: 23 g R – 44,5 g L  / Sopar: 23 g R – 44,4 g L   
 
Suplementació 
 
S'utilitzaràn suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Degut a la seva densitat calòrica no estan indicats els suplements 
complets de tipus proteic-calòric. En cas d'augment de les necessitats proteiques, o bé d'una 
insificient ingesta d'aliments proteics poden estar indicats  els suplements de iogurt amb 
proteïna.  En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de 
fruita diluït al 50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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19.D15. DIABÈTICA 1500 (3T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
 
Dinar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella magra , pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o 
amb salses variades o bullides, o 100 g de peix a la planxa, al forn o amb salses variades o 
bullides, o truites variades, o embotits magres. 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (25 g) 
* 10 g d’oli 
 
Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o 100 g de peix a la 
planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o truites variades, o embotits magres. 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (25 g) 
* 10 g d’oli 
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19.D15. DIABÈTICA 1500 (3T+1) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, moderadament hipocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments 
mínims estàndards d'una persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus 
d'aliments. Presenta una distribució glucídica diària de tres preses principals més una 
adicional nocturna. La dieta permet totes les preparacions excepte fregits i sofregits forts 
degut al seu excés de greix. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot 
substituir per sacarina. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb sobreprès.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1562 Kcal 
* Proteïnes:  69 g (17,6% del VCT) 
* Glúcids:  191 g (49% del VCT) 
* Greix:  58 g (33,4 % del VCT) 

 
Fraccionament en 3 àpats principals i 1 suplementar i (3T+1) 
 
Indicat en pacients amb risc d'hipoglicemia nocturna que segueixen una pauta de tres dosis 
d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, 
combinades amb una dosis d'anàleg basal (glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 32,6 g R – 27,5 g L  / Dinar: 23 g R – 33,3 g L  / Sopar: 23 g R – 33,2 g L  / 
Ressopó: 4,4 g R – 13,7 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaràn suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Degut a la seva densitat calòrica no estan indicats els suplements 
complets de tipus proteic-calòric. En cas d'augment de les necessitats proteiques, o bé d'una 
insificient ingesta d'aliments proteics poden estar indicats  els suplements de iogurt amb 
proteïna.  En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de 
fruita diluït al 50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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19.D15. DIABÈTICA 1500 (3T+1) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml) 
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o 
amb salses variades o bullides, o 100 g de peix a la planxa, al forn o amb salses variades o 
bullides, o truites variades, o embotits magres. 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
* 10 g d’oli 
 
Ressopó (puja en safata petita ben senyalitzada juntament a mb la safata 
del sopar):  
 
* Entrepá fet amb 1 llesca de pa de motlle (20-25 g) amb tomàquet i mig sobre d’oli (4g) i 
mitga llesca de pernil york o formatge (10 g) 
* 1 iogurt desnatat natural amb edulcorant o de sabor (125 g) 
* Infusió variada amb edulcorant (no té) 
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19.D15. DIABÈTICA 1500 (Ritme 6h) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, moderadament hipocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments 
mínims estàndards d'una persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus 
d'aliments. La dieta permet totes les preparacions excepte fregits i sofregits forts degut al seu 
excés de greix. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per 
sacarina. Presenta una distribució glucídica diària de quatre tomes, una cada 6 hores. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb sobreprès  

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1557 Kcal 
* Proteïnes:  64 g (16,5% del VCT) 
* Glúcids:  206 g (52,9% del VCT) 
* Greix:  53 g (30,6 % del VCT) 
 

 
Fraccionament en àpats cada 6 hores (Ritme de 6 hor es) 
 
Indicada en pacients cetonurics en fase d'adaptació a la insulinització subcutania, que 
segueixen pautes de  4 dosis d'insulina regular (actrapid) abans de l'esmorzar (8.00h), abans 
del dinar (14.00 h), abans del sopar (20.00 h) i de matinada (02.00 h). 
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 32,6 g R – 16,5 g L  / Dinar: 23 g R – 32,3 g L  / Sopar: 23 g R – 33,2 g L  / 
Matinada: 27,3 g R – 16.5 g L 
 
Suplementació 
 
S'utilitzaràn suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Degut a la seva densitat calòrica no estan indicats els suplements 
complets de tipus proteic-calòric. En cas d'augment de les necessitats proteiques, o bé d'una 
insificient ingesta d'aliments proteics poden estar indicats  els suplements de iogurt amb 
proteïna.  En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de 
fruita diluït al 50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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19.D15. DIABÈTICA 1500 (Ritme 6h) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: (puja a les 8 hores)  
 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 3 biscotes (22 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit)  de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o 
amb salses variades o bullides, o 100 g de peix a la planxa, al forn o amb salses variades o 
bullides, o truites variades, o embotits magres. 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
 
Matinada (puja en safata petita amb suplements diabètics de ritme de 6 
hores):  
 
* 1 Flam sense sucre (diabètic) (100 g) 
* 1 poma o pera al forn mitjana (150 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (25 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* Infusió de camamilla o menta amb edulcorant 
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20.D12. DIABÈTICA 1200 (6T) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, hipocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims d'una 
persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus d'aliments baixos en greix. La 
dieta presenta una distribució glucídica de sis preses diàries: tres principals i tres intermitjes. 
Resten excloses les preparacions tipus fregits i sofregits predominant les planxes, el forn i 
els bullits amb l'objectiu de controlar l'aport de calories provenint dels greixos. Resten 
exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per sacarina. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb obesitat 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1322 Kcal 
* Proteïnes:  58 g (17,6% del VCT) 
* Glúcids:  187 g (56,5% del VCT) 
* Greix:  38 g (25,9 % del VCT) 
 
Fraccionament en 6 àpats o preses (6T) 
 
Indicat en pacients amb pauta de dos dosis de barreja d'Insulina NPH i insulina regular- 
actrapid, una administrada abans d'esmorzar i l'altra abans de sopar. També està indicada 
en pacients diabètics no insulinitzats tractats amb hipoglucemiants (excepte incretines). 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 9,8 g R – 16,5 g L  / Mig matí: 18,2 g R / Dinar: 20,2 g R – 35 g L  / Berenar: 
4,8 g R – 11,2 g L  / Sopar: 20,2 g R – 35 g L  /Ressopó: 4,8 g R – 11,2 g L  
 
Suplementació 
 
En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
marcadament hipocalòrica, no estan indicats suplements proteics com els iogurts amb 
proteïna, ni de tipus complet-proteic energètic degut a la seva alevada densitat calòrica. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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20.D12. DIABÈTICA 1200 (6T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada  (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 3 biscotes (22 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
 
Mig matí  (puja senyalitzat a dins de la safata de l’esmorzar ):  
 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arrós cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit)  de 
pasta o arrós.   
* 150 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150 g d’amanida variada 
* 75 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 75 g de peix peix blanc o blau a la planxa, al forn o amb salses bullides, o 
truites franceses d’1 ou, o 20-25 g d’embotits magres (com pernil cuit) 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (es donen amb berenars i ressopons de planta):  
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g) o 1 got de 150 ml de llet desnatada amb 
sacarina. 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 3 galetes sense sucre (15 g) 
*  Infusió variada amb sacarina 
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20.D12. DIABÈTICA 1200 (3T) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, hipocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims d'una 
persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus d'aliments baixos en greix. 
Presenta una distribució glucídica de tres preses diàries. Resten excloses les preparacions 
tipus fregits i sofregits predominant les planxes, el forn i els bullits amb l'objectiu de controlar 
l'aport de calories provenint dels greixos. Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El 
sucre es pot substituir per sacarina. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb obesitat 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1222 Kcal 
* Proteïnes:  48 g (15,7% del VCT) 
* Glúcids:  172 g (56,3% del VCT) 
* Greix:  38 g (28 % del VCT) 
 
 
Fraccionament en 3 àpats o preses (3T) 
 
indicat en pacients amb pauta de tres dosis d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-
humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, combinades amb una dosis d'anàleg basal 
(glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 28 g R – 16,5 g L /Dinar: 20,2 g R – 43,7 g L /Sopar: 20,2 g R – 43,7 g L  
 
Suplementació 
 
En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
marcadament hipocalòrica, no estan indicats suplements proteics com els iogurts amb 
proteïna, ni de tipus complet-proteic energètic degut a la seva alevada densitat calòrica. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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20.D12. DIABÈTICA 1200 (3T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 tassa de llet desnatada  (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 3 biscotes (22 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
 
Dinar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 120 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit)  de 
pasta o arròs.   
* 150 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150 g d’amanida variada 
* 75 g de carns variades a la planxa, al forn o amb salses bullides, o 75 g de peix blanc o 
blau a la planxa, al forn o amb salses bullides, o truites franceses d’1 ou, o 20-25 g d’ 
embotits magres (com pernil cuit) 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle  
* 10 g d’oli 
 
Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 120 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit)  de 
pasta o arròs.   
* 150 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150 g d’amanida variada 
* 75 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses bullides, o 75 g de peix de tot tipus a la 
planxa, al forn o amb salses bullides, o truites franceses d’1 ou, o 20-25 g d’ embotits 
magres (com pernil cuit) 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle  
* 10 g d’oli 
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20.D12. DIABÈTICA 1200 (3T+1) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, hipocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims d'una 
persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus d'aliments baixos en greix. 
Presenta una distribució glucídica diària de tres preses principals més una adicional 
nocturna. Resten excloses les preparacions tipus fregits i sofregits predominant les planxes, 
el forn i els bullits amb l'objectiu de controlar l'aport de calories provenint dels greixos. 
Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per sacarina. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb obesitat 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1218 Kcal 
* Proteïnes:  53 g (17,4% del VCT) 
* Glúcids:  166 g (54,5% del VCT) 
* Greix:  38 g (28,1 % del VCT) 
 
Fraccionament en 3 àpats principals i 1 suplementar i (3T+1) 
 
Indicat en pacients amb risc d'hipoglicemia nocturna que segueixen una pauta de tres dosis 
d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, 
combinades amb una dosis d'anàleg basal (glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 28 g R – 16,5 g L  / Dinar: 20,2 g R – 32,5 g L  / Sopar: 20,2 g R – 32,5 L / 
Ressopó: 4,8 g R – 11,2 g L  
 
Suplementació 
 
En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
marcadament hipocalòrica, no estan indicats suplements proteics com els iogurts amb 
proteïna, ni de tipus complet-proteic energètic degut a la seva alevada densitat calòrica. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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20.D12. DIABÈTICA 1200 (3T+1) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 tassa de llet desnatada  (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 3 biscotes (22 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 120 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit)  de 
pasta o arròs.   
* 150 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150 g d’amanida variada 
* 75 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 75 g de peix peix blanc o blau a la planxa, al forn o amb salses bullides, o 
truites franceses d’1 ou, o 20-25 g d’embotits magres (com el pernil cuit). 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 10 g d’oli 
 
Ressopó (puja en safata petita ben senyalitzada juntament a mb la safata 
del sopar):  
 
* 150 ml de llet desnatada (1/2 bol) amb descafeïnat i edulcorant, o 1 Iogurt desnatat natural 
amb edulcorant o de sabor (125 g) 
* 3 galetes sense sucre (15 g), o 1 paquet de torrades (15 g) 
*  Infusió variada amb edulcorant (no té) (opcional) 
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20.D12. DIABÈTICA 1200 (Ritme 6h) 
 
Característiques 
 
Dieta completa, hipocalòrica i fraccionada que cobreix els requeriments mínims d'una 
persona diabètica hospitalitzada. Està composada per tot tipus d'aliments baixos en greix. 
Resten excloses les preparacions tipus fregits i sofregits predominant les planxes, el forn i 
els bullits amb l'objectiu de controlar l'aport de calories provenint dels greixos. Resten 
exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorant. Presenta una 
distribució glucídica diària de quatre tomes, una cada 6 hores. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb obesitat 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1242 Kcal 
* Proteïnes:  52 g (16,7% del VCT) 
* Glúcids:  173 g (55,7% del VCT) 
* Greix:  38 g (27,5 % del VCT) 
 
 
Fraccionament en àpats cada 6 hores (Ritme de 6 hor es) 
 
Indicada en pacients cetonurics en fase d'adaptació a la insulinització subcutania, que 
segueixen pautes de  4 dosis d'insulina regular (actrapid) abans de l'esmorzar (8.00h), abans 
del dinar (14.00 h), abans del sopar (20.00 h) i de matinada (02.00 h). 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 28 g R – 16,5 g L / Dinar: 20,2 g R – 32,5 g L / Sopar: 20,2 g R – 32,5  g L  / 
Matinada: 6,3 g R – 16,5 g L  
 
Suplementació 
 
En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
marcadament hipocalòrica, no estan indicats suplements proteics com els iogurts amb 
proteïna, ni de tipus complet-proteic energètic degut a la seva alevada densitat calòrica. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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20.D12. DIABÈTICA 1200 (Ritme 6h) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: (puja a les 8 hores)  
 
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 tassa de llet desnatada  (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 3 biscotes (22 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 100 g (pes bullit)  de 
pasta o arròs.   
* 150 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150 g d’amanida variada 
* 75 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 75 g de peix peix blanc o blau a la planxa, al forn o amb salses bullides, o 
truites franceses d’1 ou, o 20-25 g d’embotits magres (com pernil cuit). 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 10 g d’oli 
 
Matinada (puja en safata petita amb suplements diabètics de ritme de 6 
hores):  
 
* 1 Flam sense sucre (diabètic) (100 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) o 1 llesca de pa de motlle (25 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* Infusió de camamilla o menta amb edulcorant 
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21.D10. DIABÈTICA 1000 (6T)  
 
 
Característiques 
 
Dieta hipocalòrica estricta i fraccionada que cobreix temporalment els requeriments 
nutricionals mínims d'una persona diabètica hospitalitzada, garantint al mateix temps un 
notable dèficit calòric que afavoreix la pèrdua ponderal. La dieta està composada per 
d'aliments baixos en greix. Contempla un estricte control del pes de les racions alimentàries 
servides. Resten excloses les preparacions tipus fregits i sofregits predominant les planxes, 
el forn i els bullits amb l'objectiu de reduir al màxim l'aport de calories provenint dels greixos. 
Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorants. La 
dieta presenta una distribució glucídica de sis preses diàries: tres principals i tres intermitjes. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb obesitat mòrbida i sense signes 
de desnutrició. Es recomana que aquesta dieta es faci sempre sota control mèdic ja que el 
seu manteniment a mitg i llarg plaç pot produïr desnutrició proteico-calòrica. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1072 Kcal 
* Proteïnes:  52 g (19,4% del VCT) 
* Glúcids:  136 g (50,7% del VCT) 
* Greix:  36 g (30,2 % del VCT) 
 

Fraccionament en 6 àpats o preses (6T) 
 
Indicat en pacients amb pauta de dos dosis de barreja d'Insulina NPH i insulina regular- 
actrapid, una administrada abans d'esmorzar i l'altra abans de sopar. També està indicada 
en pacients diabètics no insulinitzats tractats amb hipoglucemiants (excepte incretines). 
 

Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 9,8 g R – 11,2 g L  / Mig matí: 18,2 g R / Dinar: 19,2 g R – 24,5 g L  / Berenar: 
4,8 g R / Sopar: 19,2 g R – 24,5 g L  /Ressopó: 4,8 g R 
 

Suplementació  
 
En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
marcadament hipocalòrica, no estan indicats suplements proteics com els iogurts amb 
proteïna, ni de tipus complet-proteic energètic degut a la seva alevada densitat calòrica. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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21.D10. DIABÈTICA 1000 (6T) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeinat 
* 1 paquet de biscotes (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
 
Mig matí (puja senyalitzat a dins de la safata de l’esmorzar ):  
 
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 100 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 120 g de llegums estofades, 
o 120 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 100 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 100 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 100 g d’amanida variada. 
* 75 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 75 g de peix blanc o blau a la planxa, al forn o amb salses bullides, o truita 
francesa d’1 ou, o 1 loncha (20 g) de pernil cuit magre 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 10 g d’oli 
 
 
Berenar i Ressopó (es donen amb berenars i ressopons de planta):  
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 got de 150 ml de llet desnatada amb 
edulcorant 
* Infusió variada amb edulcorant 
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21.D10. DIABÈTICA 1000 (3T) 
 
Característiques 
 
Dieta hipocalòrica estricta i fraccionada que cobreix temporalment els requeriments 
nutricionals mínims d'una persona diabètica hospitalitzada, garantint al mateix temps un 
notable dèficit calòric que afavoreix la pèrdua ponderal. La dieta està composada per 
d'aliments baixos en greix. Contempla un estricte control del pes de les racions alimentàries 
servides. Resten excloses les preparacions tipus fregits i sofregits predominant les planxes, 
el forn i els bullits amb l'objectiu de reduir al màxim l'aport de calories provenint dels greixos. 
Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorants. La 
dieta presenta una distribució glucídica de tres preses diàries. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb obesitat mòrbida i sense signes 
de desnutrició. Es recomana que aquesta dieta es faci sempre sota control mèdic ja que el 
seu manteniment a mitg i llarg plaç pot produïr desnutrició proteico-calòrica. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1081 Kcal 
* Proteïnes:  45 g (16,6% del VCT) 
* Glúcids:  142 g (52,5% del VCT) 
* Greix:  37 g (30,8 % del VCT) 
 
Fraccionament en 3 àpats o preses (3T) 
 
indicat en pacients amb pauta de tres dosis d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-
humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, combinades amb una dosis d'anàleg basal 
(glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 28 g R – 11,2 g L /Dinar: 19,2 g R – 32 g L /Sopar: 19,2 g R – 32 g L  
 
Suplementació  
 
En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
marcadament hipocalòrica, no estan indicats suplements proteics com els iogurts amb 
proteïna, ni de tipus complet-proteic energètic degut a la seva alevada densitat calòrica. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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21.D10. DIABÈTICA 1000 (3T) 
 
Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeinat 
* 1 paquet de biscotes (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
 
Dinar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 100 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 100 g d’amanida variada. 
* 75 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 75 g de peix blanc o blau a la planxa, al forn o amb salses bullides, o truita 
francesa d’1 ou, o 1 loncha (20 g) de pernil cuit magre 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 10 g d’oli 
 
Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 100 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 100 g d’amanida variada. 
* 75 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, butifarra, 
pastís de carn, etc) a la planxa, al forn o amb salses bullides, o 75 g de peix de tot tipus a la 
planxa, al forn o amb salses bullides, o truita francesa d’1 ou, o 1 loncha (20 g) de pernil cuit 
magre 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 10 g d’oli 
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21.D10. DIABÈTICA 1000 (3T+1)  
 
Característiques 
 
Dieta hipocalòrica estricta i fraccionada que cobreix temporalment els requeriments 
nutricionals mínims d'una persona diabètica hospitalitzada, garantint al mateix temps un 
notable dèficit calòric que afavoreix la pèrdua ponderal. La dieta està composada per 
d'aliments baixos en greix. Contempla un estricte control del pes de les racions alimentàries 
servides. Resten excloses les preparacions tipus fregits i sofregits predominant les planxes, 
el forn i els bullits amb l'objectiu de reduir al màxim l'aport de calories provenint dels greixos. 
Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorants. 
Presenta una distribució glucídica diària de tres preses principals més una adicional 
nocturna. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb obesitat mòrbida i sense signes 
de desnutrició. Es recomana que aquesta dieta es faci sempre sota control mèdic ja que el 
seu manteniment a mitg i llarg plaç pot produïr desnutrició proteico-calòrica. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1101 Kcal 
* Proteïnes:  49 g (17,8% del VCT) 
* Glúcids:  143 g (52% del VCT) 
* Greix:  37 g (30,2 % del VCT) 
 

Fraccionament en 3 àpats principals i 1 suplementar i (3T+1) 
 

Indicat en pacients amb risc d'hipoglicemia nocturna que segueixen una pauta de tres dosis 
d'anàleg ràpid (p.e. aspart-novoràpid o lispro-humalog) abans de esmorzar, dinar i sopar, 
combinades amb una dosis d'anàleg basal (glargina-lantus o detemir-levemir) al vespre-nit. 
 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 28 g R – 11,2 g L / Dinar: 19,2 g R – 24,5 g L / Sopar: 19,2 g R – 24,5 g L  / 
Ressopó: 4,8 g R – 11,2 g L  
 
Suplementació  
 

En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
marcadament hipocalòrica, no estan indicats suplements proteics com els iogurts amb 
proteïna, ni de tipus complet-proteic energètic degut a la seva alevada densitat calòrica. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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21.D10. DIABÈTICA 1000 (3T+1) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 paquet de biscotes (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 100 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 120 g de llegums estofades, 
o 120 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 100 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 100 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 100 g d’amanida variada. 
* 75 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 75 g de peix blanc o blau a la planxa, al forn o amb salses bullides, o truita 
francesa d’1 ou, o 1 loncha (20 g) de pernil cuit magre 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 10 g d’oli 
 
Ressopó (puja en safata petita ben senyalitzada juntament a mb la safata 
del sopar):  
 
* 150 ml de llet desnatada (1/2 bol) amb descafeïnat i edulcorant, o 1 Iogurt desnatat natural 
amb edulcorant o de sabor (125 g) 
* 3 galetes sense sucre (15 g), o 1 paquet de torrades (15 g) 
*  Infusió variada amb edulcorant (no té) (opcional) 
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21.D10. DIABÈTICA 1000 (Ritme 6h) 
 
Característiques 
 
Dieta hipocalòrica estricta i fraccionada que cobreix temporalment els requeriments 
nutricionals mínims d'una persona diabètica hospitalitzada, garantint al mateix temps un 
notable dèficit calòric que afavoreix la pèrdua ponderal. La dieta està composada per 
d'aliments baixos en greix. Contempla un estricte control del pes de les racions alimentàries 
servides. Resten excloses les preparacions tipus fregits i sofregits predominant les planxes, 
el forn i els bullits amb l'objectiu de reduir al màxim l'aport de calories provenint dels greixos. 
Resten exclosos els dolços i el sucre afegit. El sucre es pot substituir per edulcorants. 
Presenta una distribució glucídica diària de quatre preses, una cada 6 hores. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics insulino i no insulino-depenents amb obesitat mòrbida i sense signes 
de desnutrició. Es recomana que aquesta dieta es faci sempre sota control mèdic ja que el 
seu manteniment a mitg i llarg plaç pot produïr desnutrició proteico-calòrica 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1101 Kcal 
* Proteïnes:  49 g (17,8% del VCT) 
* Glúcids:  143 g (52% del VCT) 
* Greix:  37 g (30,2 % del VCT) 
 
Fraccionament en àpats cada 6 hores (Ritme de 6 hor es) 
 
Indicada en pacients cetonurics en fase d'adaptació a la insulinització subcutania, que 
segueixen pautes de  4 dosis d'insulina regular (actrapid) abans de l'esmorzar (8.00h), abans 
del dinar (14.00 h), abans del sopar (20.00 h) i de matinada (02.00 h). 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 28 g R – 11,2 g L / Dinar: 19,2 g R – 24,5 g L / Sopar: 19,2 g R – 24,5 g L  / 
Matinada: 4,8 g R – 11,2 g L  
 
Suplementació  
 
En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
marcadament hipocalòrica, no estan indicats suplements proteics com els iogurts amb 
proteïna, ni de tipus complet-proteic energètic degut a la seva alevada densitat calòrica. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
 



 

                                                                                                                                                               97 
                                                                                                                                                                                                
 
 

21.D10. DIABÈTICA 1000 (Ritme 6h) 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: (puja a les 8 hores)  
 
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 paquet de biscotes (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 100 g d’arrós cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 120 g de llegums estofades, 
o 120 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 100 g (pes bullit) de 
pasta o arrós.   
* 100 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 100 g d’amanida variada. 
* 75 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 75 g de peix blanc o blau a la planxa, al forn o amb salses bullides, o truita 
francesa d’1 ou, o 1 loncha (20 g) de pernil cuit magre 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan ni raïm) 
* 10 g d’oli 
 
Matinada (puja en safata petita amb suplements diabètics de ritme de 6 
hores):  
 
* 150 ml de llet desnatada (1/2 bol) amb descafeïnat i edulcorant, o 1 Iogurt desnatat natural 
amb edulcorant o de sabor (125 g) 
* 3 galetes sense sucre (15 g), o 1 paquet de torrades (15 g) 
*  Infusió variada amb edulcorant (no té) (opcional) 
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22.DIEVSG. 
Diabètica Insulina Endovenosa amb Sèrum 
Glucosat  
 
Característiques  
 
Dieta incompleta, fraccionada en 8 àpats cada 24 hores. Els àpats aportan una combinació 
d'hidrats de carboni ràpids y lents a intervals regulars de 3 hores. La dieta subministra entre 
el 50 i el 70% de les necessitats glucídiques estàndard del diabètic en situació de 
cetoacidosis. Inclou aliments amb fècules d'absorció lenta com les sèmoles i el pa, així com 
patata i aliments que aportan sucres d'absorció ràpida com les fruites i els làctics. 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada per diabètics en situació de descompensació cetoacidosica aguda sotmesos a 
perfussió endovenosa d'insulina ràpida combinada amb l'administració parenteral de sèrum 
glucosat. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  921 Kcal 
* Proteïnes:  37,4 g (16,2% del VCT) 
* Glúcids:  161,8 g (70,3% del VCT) 
* Greix:  13,8 g (13,5 % del VCT) 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

* Esmorzar: 32,5 g R – 11,2 g L   * Mig Matí: 4,4 g R  * Dinar: 18,7 g R – 21 g L   
* Berenar: 4,4 g R  * Sopar: 18,8 g R – 21 g L  * Ressopó: 4,4 g R   
* 1ª Matinada : 15 g R – 6,5 g L * 2ª Matinada: 4,4 g R 
 
Suplementació 
 
Degut al caràcter puntual de la dieta no es contempla cap tipus de suplementació oral 
específic. L'inclusió no controlada de qualsevol suplement glucídic pot suposar un augment 
no desitjat de les necessitats insulíniques. 
 
 



 

                                                                                                                                                               99 
                                                                                                                                                                                                
 
 

22.DIEVSG. 
Diabètica Insulina Endovenosa amb Sèrum 
Glucosat  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar (8.00 h): (puja abans de les 8 hores)  
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant i * 1 sobre de descafeïnat 
* 1 paquet de biscotes (15 g) ó 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
 
Mig matí (11.00): (puja amb la safata d’esmorzar senyalitzat) 
* 1 yogur desnatat natural amb edulcorant o de sabor 
 
Dinar (14.00 h): 
* Sopes variades amb 75 g (pes bullit) de pasta o arròs o cremes amb 100 g de patata (3/4 
de bol).   
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
 
Berenar (17.00 h): (puja amb la safata de dinars senyalitzat) 
* 1 yogur desnatat natural amb edulcorant o de sabor (125 g) 

 
Sopar (20.00 h): (puja abans de les 20 hores)  
* Sopes variades amb 75 g (pes bullit) de pasta o arròs o cremes amb 100 g de patata (3/4 
de bol).   
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
 
Ressopó (23.00 h): (puja amb la safata de sopar senyalitzat) 
* 1 yogur desnatat natural amb edulcorant o de sabor (125 g) 
 
1ª Matinada (2.00h): (en safata petita senyalitzat amb sopars) 
* 1 Flam sense sucre (diabètic) (100 g) 
* 1 tarrina de compota sense sucre (100 g) 
 
2ª Matinada (5.00h): (en safata petita senyalitzat amb sopars) 
* 1 yogur desnatat natural amb edulcorant o de sabor (125 g) 

És la metixa safata 
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 23. DIEVSG. 
Diabètica Insulina Endovenosa amb Sèrum 
Glucosat JUVENIL 
 
Característiques 
 
Dieta incompleta, fraccionada en 8 àpats cada 24 hores. Els àpats aportan una combinació 
d'hidrats de carboni ràpids y lents a intervals regulars de 3 hores. La dieta subministra entre 
el 50 i el 70% de les necessitats glucídiques estàndard del diabètic en situació de 
cetoacidosis. Inclou aliments amb fècules d'absorció lenta, com és el pa, combinats amb 
aliments rics en sucres d'absorció ràpida com les fruites i els làctics. 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada per diabètics joves, amb bona capacitat de mastegació i de deglució que 
pateixin descompensació cetoacidosica aguda i siguin sotmesos a perfussió endovenosa 
d'insulina ràpida combinada amb l'administració parenteral de sèrum glucosat. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1318 Kcal 
* Proteïnes:  49,9 g (15,1% del VCT) 
* Glúcids:  183,5 g (55,7% del VCT) 
* Greix:  42,7 g (29,2 % del VCT) 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

* Esmorzar: 14 g R – 27,5 g L   * Mig Matí: 4,4 g R  * Dinar: 14 g R – 27,5 g L  
* Berenar: 4,4 g R  * Sopar: 14 g R – 27,5 g L  * Ressopó: 4,4 g R   
* 1ª Matinada : 14 g R – 27,5 g L  * 2ª Matinada: 4,4 g R 
 
Suplementació 
 
Degut al caràcter puntual de la dieta no es contempla cap tipus de suplementació oral 
específic. L'inclusió no controlada de qualsevol suplement glucídic pot suposar un augment 
no desitjat de les necessitats insuliniques.  
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23. DIEVSG. 
Diabètica Insulina Endovenosa amb Sèrum 
Glucosat JUVENIL 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar (8.00 h): (puja abans de les 8 hores)  
* 1 peça de fruita natural petita (d’uns 100 g nets, no plàtan ni raïm) 
* Bocata fet amb un panet de 50-60 g amb tomàquet i oli (8 g) i pernil york o formatge (20 g)   
 
Mig matí (11.00): (puja amb la safata d’esmorzar senyalitzat)  
* 1 yogur desnatat natural amb edulcorant o de sabor 
 
Dinar (14.00 h): 
* 1 peça de fruita natural petita (d’uns 100 g nets, no plàtan ni raïm) 
* Bocata fet amb un panet de 50-60 g amb tomàquet i oli (8 g) i pernil york o formatge (20 g) 
 
Berenar (17.00 h): (puja amb la safata de dinars senyalitzat) 
* 1 yogur desnatat natural amb edulcorant o de sabor 

 
Sopar (20.00 h): (puja abans de les 20 hores)  
* 1 peça de fruita natural petita (d’uns 100 g nets, no plàtan ni raïm) 
* Bocata fet amb un panet de 50-60 g amb tomàquet i oli (8 g) i pernil york o formatge (20 g) 
 
Ressopó (23.00 h): (puja amb la safata de sopar senyalitzat) 
* 1 yogur desnatat natural amb edulcorant o de sabor 
 
1ª Matinada (2.00h): (en safata petita senyalitzat amb sopars) 
* 1 peça de fruita natural petita (d’uns 100 g nets, no plàtan ni raïm) 
* Bocata fet amb un panet de 50-60 g amb tomàquet i oli (8 g) i pernil york o formatge (20 g) 
 
 
2ª Matinada (5.00h): (en safata petita senyalitzat amb sopars) 
* 1 yogur desnatat natural amb edulcorant o de sabor 

És la metixa safata 
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24.DIEV. Diabètica Insulina Endovenosa  
  
 
Característiques 
 
Dieta completa, fraccionada en 8 àpats cada 24 hores. Els àpats aportan una combinació 
d'hidrats de carboni ràpids y lents a intervals regulars de 3 hores. La dieta subministra el 
100% de les necessitats glucídiques estàndard del diabètic en situació de cetoacidosis 
aguda. Inclou aliments amb glùcids d'absorció lenta i semi-ràpida com les sèmoles, el pa i la 
patata, així com aliments rics en sucres d'absorció ràpida com les fruites i els làctics. Al 
tractar-se d'una dieta completa, també inclou altres grups bàsics d’aliments com les carns, 
els peixos, els ous i les verdures. 
 
Indicacions 
 
Indicada per diabètics en situació de descompensació cetoacidosica aguda sotmesos a 
perfussió endovenosa d'insulina ràpida, però sense administració parenteral de sèrum 
glucosat. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2076 Kcal 
* Proteïnes:  90 g (17,3% del VCT) 
* Glúcids:  258 g (51,1% del VCT) 
* Greix:  76 g (31,6 % del VCT) 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 
* Esmorzar: 32,6 g R – 11,2 g L   * Mig Matí: 3,5 g R – 5,3 L * Dinar: 23 g R – 33,3 g L  
* Berenar: 27,5 g R  * Sopar: 23 g R – 33,2 g L  * Ressopó: 11,6 g R – 11,2 L    
* 1ª Matinada : 16,5 g R – 5,2 g L  * 2ª Matinada: 4,4 g R – 16,5 L 
 
Suplementació 
 
Degut al caràcter puntual de la dieta no es contempla cap tipus de suplementació oral 
específic. L'inclusió no controlada de qualsevol suplement glucídic pot suposar un augment 
no desitjat de les necessitats insuliniques. 
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24.DIEV. Diabètica Insulina Endovenosa  
  
 

Exemple de menú 
 
Esmorzar (8.00 h): (puja abans de les 8 hores)  
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150 g (no plàtan ni raïm) 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant i  1 sobre de descafeïnat 
* 1 paquet de biscotes (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g)  i 1 margarina (12-15 g) 
 

Mig matí (11.00): (puja amb la safata d’esmorzar senyalitzat) 
* 1 Flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
 

Dinar (14.00 h) i Sopar (20.00 h): 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit)  de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) preparacions a la planxa, 
al forn o amb salses variades o bullides, o 100 g de peix de tot tipus a la planxa, al forn o 
amb salses variades o bullides, o truites variades (de 2 ous), o 30-40 g d’embotits magres 
(com pernil salat) 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar (17.00 h): (puja amb la safata de dinars senyalitzat) 
* Bocata fet amb un panet de 50-60 g amb tomàquet i oli (8 g) i pernil york o formatge (20 g) 
 
Ressopó (23.00 h): (puja amb la safata de sopar senyalitzat) 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml)  
* 1 sobre de edulcorant i 1 sobre de descafeïnat 
* 1 paquet de biscotes (15 g) ó 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) i 1 margarina (12-15 g) 
 
1ª Matinada (2.00h): (en safata petita senyalitzat amb sopars) 
* 1 Flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
* 1 tarrina de compota sense sucre (100 g) 
 

2ª Matinada (5.00h): (en safata petita senyalitzat amb sopars) 
* 1 yogur desnatat natural amb edulcorant o de sabor (125 g) 
* 4 galetes sense sucre (22 g) o tres biscottes (22 g) 

És la metixa 
safata 
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25.HP20. HIPOPROTEICA DE 20 G 
 
Característiques 
 

Dieta amb una forta restricció de proteïnes que no cobreix els requeriments energètics ni 
nutricionals mitjans. La dieta està composada per aliments vegetals baixos en proteïnes i és 
exempta d'aliments proteics d'origen animal com la llet i els seus derivats, les carns, el peix, 
els ous i d'altres. També és exempta d'aliments vegetals rics en proteïnes i amb un elevat 
contingut en potassi com són les llegums, la soja, els fruits secs, els pésols, els plàtans, les 
fruites dessecades i el dolç de codony (membrillo). Altra caracteristica de la dieta és 
l’absència d’aliments amb un potencial efecte astringent com el codony, la compota, els sucs 
de poma, l’arrós, el pa torrat i el te. 
 
Indicacions 
 

Indicada puntualment en casos d'hepatopaties, quan sigui necessària una dràstica 
disminució de l'ingesta de nitrogen degut a episodis encefalopàtics o a altres complicacions 
derivades. En aquestes casos és important afavorir un bon trànsit intestinal i una normal 
defecació i, en tot cas, evitar la tendència a l’estrenyiment. Per això la dieta exclou aliments 
potencialment astringents, tal i com s’ha comentat anteriorment. Aquesta dieta també pot 
estar indicada puntualment en alguns casos d'insuficiència renal greu en situació de 
prediàlisis i síndrome urèmic agut. Degut al seu caire desequilibrat, a l'absència d'importants 
nutrients com aminoàcids essencials i el seu dèficit en diverses vitamines del grup B ( B12, 
B1, B2, B3 i B9), així com en calci, fòsfor, ferro i zinc, entre d'altres, el seguiment d'aquesta 
dieta ha de limitar-se als períodes de temps necessaris per la normalització del quadre clínic. 
En casos d’ascitis greu i edema associats a oliguria pot indicar-se una restricció del volum de 
líquids ingerits. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1273 Kcal 
* Proteïnes:  20,2 g (6,3% del VCT) 
* Glúcids:  226 g (71% del VCT) 
* Greix:  32 g (22,6 % del VCT) 
* Potassi: 1804 mg 
* Fòsfor: 282 mg 
 

Suplementació 
 

Degut a la seva curta durada i a l'estricte control pel que fa als ingressos de nitrogen, no es 
contempla cap tipus de suplementació. En tot cas, els pacients que ho requereixin poden 
precisar un aport parenteral de sèrum glucosalí. Als casos d'estrenyiment tampoc estan 
indicats suplements de fibra ja que poden estimular l'activitat microbiana intestinal i la 
producció de nitrogen per aquesta via. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’ulitlització d’espessants. Si la dieta hagués de mantenir-se durant més de 48 hores es 
recomana la seva suplementació amb oli MCT i suplement enriquit en aminiàcids ramificats 
com Nutricomp Hepa ® o equivalent fins arribar a un aport diari total de 1500-2000 
kcal/diaries. 
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25.HP20. HIPOPROTEICA DE 20 G 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
 
* Infusió variada (no te) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* Mig panet (25-30 g) o 1 llesca de pa de motlle (25 g) 
* 1 melmelada normal (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 got de suc de taronja natural (100 ml) (cal evitar complements astringents com la 
compota de poma i el codony) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g de pasta italiana (mai arrós) amb o sense salsa però sempre sense formatge ni carn 
ni pex, o 150 g de patata al forn o bullida o estofada sense carn ni peix, o  sopes variades 
amb 120 g (pes bullit) de pasta o sèmoles (no d’arrós) fetes amb brou normal sense picada. 
* 150-200 g de verdures de tot tipus (excepte pèsols) bullides o al forn (sense saltejats amb 
carn, ou ni peix), o 150-200 g d’amanida (enciam, tomàquet i pastanaga) 
* 1 peça mitjana de fruita natural (150 g) (no plàtan, preferentment kiwi o taronja, o 
mandarines, o prunes, o préssec), o fruita en almivar (100 g) o fruita al forn (preferentment 
pera o poma amb pell) (150 g) 
* Mig panet (25-30 g) o 1 llesca de pa de motlle (25 g) 
* 10 g d’oli  
 
Berenar i Ressopó (opcionals): 
 
* 150 ml de suc variat (no de poma) (3/4 de got normal) o 1 infusió variada (no te) amb 1 
sobre sucre (8 g) 
* Mig panet (25-30 g) o 1 llesca de pa de motlle (25 g) (no torrades) 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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26.HP40. HIPOPROTEICA DE 40 G  
 
Característiques 
 

Dieta hipocalòrica que inclou una moderada restricció de proteïnes i de fòsfor. La dieta no 
cobreix el 100% dels requeriments proteics ni energètics d'una persona adulta de més de 50 
kg de pes. La dieta està composada per tots tipus d'aliments però amb una important 
limitació quantitativa pel que fa als aliments rics en proteïnes d'origen animal (llet i derivats, 
carns, peixos, ous i d'altres). Així mateix, la dieta és exempta d'aliments vegetals rics en 
proteïnes i amb un elevat contingut en potassi com les llegums, la soja, els pèsols, els fruits 
secs, els plàtans i les fruites dessecades. Aquesta dieta tambè controla i limita les principals 
fonts de fòsfor, de tal manera que garanteix un aport no superior als 750 mg/día. Per això, 
s'exclouen aliments com els formatges, els fruits secs, les llegums, els peixos blaus, els 
cefalòpods (sipia, calamar, etc), els marisc en general, els embotits, les visceres i els seus 
derivats, les conserves de peix o de carn i qualsevol extracte o concentrat de carn o de peix. 
 
Indicacions 
 

Indicada com a dieta de transició per pacients amb insuficiència renal crònica (IRC) amb 
elevat risc de patir síndrome urèmic i que normalment es troben en situació de prediàlisis. En 
general, les dietes de 40 g de proteïnes s'indiquen a pacients amb IRC que presenten una 
taxa de filtrat glomerular (TFG) menor o igual a 25 cc/min. Aquesta dieta també esta indicada 
per pacients renals amb risc moderat d'hiperfosforemia amb TGF superiors a 25 cc/min ja 
que garanteix un aport de fòsfor inferior a 7-12 mg/kg/dia.  Amb TGF inferiors a 25cc/min es 
recomana l'indicació d'un dieta hipofosfòrica estricta (36.HFOS). Degut al seu moderat dèficit 
energètic i proteic, no es recomana un seguiment indefinit i aïllat de la dieta hipoproteica de 
40 g,  ja que pot derivar en una situació de desnutrició proteic-calòrica a mig pla (veure 
apartat de suplementació). 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1513 Kcal 
* Proteïnes:  39,6 g (10,5% del VCT) 
* Glúcids:  236,5 g (62,5% del VCT) 
* Greix:  45,4 g (27 % del VCT) 
* Potassi : 2440 mg 
* Fòsfor: 712 mg 
 

Suplementació 
 

Esta contraindicat qualsevol suplement que incrementi l'ingrés proteic per sobra dels 40 g 
diaris. Al cas que la dieta s'hagi de perllongar en el temps es recomanable valorar l'inclusió 
de suplements d'aminoàcids essencials que, combinats amb la dieta, no suposin un  
augment representatiu de l’aport proteic total i cobreixin les necessitats mínimes 
d'aminoàcids. No estan indicats els suplements de fibra dietética pel seu elevat contingut en 
fòsfor. En cas que sigui necessari augmentar l'aport energètic de la dieta aquesta es pot 
suplementar amb oli MCT o qualsevol altra font de greixos, així com mitjançant mòduls 
d'hidrats de carboni exemptes en proteïnes i baixos en potassi i fòsfor. En cas de disfàgia als 
líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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26.HP40. HIPOPROTEICA DE 40 G 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 125 ml de llet sencera o semidesnatada (1/3 llarg de bol) o 1 yogur natural entero o de 
sabor (125 g) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 de paquet de biscotes (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 1 melmelada normal (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 got de suc de fruita (100 g), o 1 tarrina de compota 100 g (mai codony), o 1peça mijana 
de fruita (150 g) (no plàtan)  
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat sense carn ni peix ni ou, 120 g de pasta italiana amb o sense salsa 
però sempre sense formatge ni carn ni pex, o 150 g de patata al forn o bullida o estofada 
sense carn ni peix, o  sopes variades amb 120 g (pes bullit) de pasta o arròs fetes amb brou 
normal sense picada. 
* 150-200 g de verdures de tot tipus (excepte pèsols) bullides o al forn (sense saltejats amb 
carn, ou ni peix), o 150-200 g d’amanida (enciam, tomàquet i pastanaga) 
* 50 g (pessats) de carn variada, o 50 g de peix variat al forn o bullit o a la planxa o fregit, o 1 
truita d’1 ou 
* 1 peça mitjana de fruita natural (excepte plàtan) (150 g) o 1 fruita al forn (150 g), o préssec 
en almívar (100 g),o 1 tarrina de compota (100 g)  
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 150 ml de suc variat (3/4 de got normal), o 1 infusió variada amb 1 sobre sucre (8 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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27.HP60. HIPOPROTEICA DE 60 G 
 
 
Característiques 
 
Dieta completa i equilibrada amb una lleugera restricció de proteïnes i moderadament 
hipocalòrica que ajusta l'ingesta proteica a les necessitats mínimes de l'individu adult mitjà 
(d'uns 70 kg de pes). La dieta està composada per tots tipus d'aliments amb una moderada 
limitació quantitativa pel que fa als aliments rics en proteïnes d'origen animal (llet i derivats, 
carns, peixos, ous i d'altres), així com pel que fa a aliments vegetals rics en proteïnes i amb 
un elevat contingut en potassi com les llegums, la soja, els pèsols, els fruits secs, els plàtans 
i les fruites dessecades. La dieta tambè contempla una lleugera restricció de fòsfor per la 
qual cosa limita les principals fonts alimentàries com son els mariscos, els fruits secs, els 
formatges i els cereals integrals entre d'altres. 
 
Indicacions 
 
Indicada com a restricció preventiva de l'ingesta proteica a mig i llarg termini en pacients 
amb insuficiència renal crònica (IRC), sense síndrome urèmic i no sotmesos a diàlisis, que 
presentin taxes de filtrat glomerular entre 25 i 70cc/min. L'objectiu d'aquesta dieta és 
preservar la funció renal i alentir la progressió de la IRC.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1932 Kcal 
* Proteïnes:  56,4 g (11,7% del VCT) 
* Glúcids:  286,4 g (59,3% del VCT) 
* Greix:  62,3 g (29 % del VCT) 
* Potassi : 2800 mg 
* Fòsfor: 962 mg 
 
Suplementació 
 
Esta contraindicat qualsevol suplement que incrementi l'ingrés proteic per sobra dels 60 g 
diaris. En cas de sospita o constatació de desnutrició proteica es recomanable valorar 
l'administració de suplements d'aminoàcids essencials que, combinats amb la dieta, no 
suposin un  augment representatiu del aport proteic total i cobreixin les necessitats 
proteïques. No estan indicats els suplements de fibra dietètica pel seu elevat contingut en 
fòsfor. En cas que sigui necessari augmentar l'aport energètic de la dieta, aquesta es pot 
suplementar amb suplements d'oli MCT o qualsevol altra font de greixos, així com mitjançant 
mòduls d'hidrats de carboni exemptes en proteïnes. En cas de disfàgia als líquids pot estar 
indicada l’ulitlització d’espessants. 
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27.HP60. HIPOPROTEICA DE 60 G 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 200 ml de llet sencera o semidesnatada (1 tassa)  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 1 melmelada normal (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 got de suc de fruita (100 g), o 1 tarrina de compota 100 g (mai codony), o 1 peça mijana 
de fruita (150 g) (no plàtan) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g d’arròs cuinat sense carn ni peix ni ou, 220 g de pasta italiana amb o sense salsa 
però sempre sense formatge ni carn ni pex, o 220 g de patata al forn o bullida o estofada 
sense carn ni peix, o  sopes variades amb 220 g (pes bullit) de pasta o arrós fetes amb brou 
normal sense picada. 
* 150-200 g de verdures de tot tipus (excepte pèsols) bullides o al forn (sense saltejats amb 
carn, ou ni peix), o 150-200 g d’amanida (enciam, tomàquet i pastanaga) 
* 75 g (pessats) de carn variada, o 75 g de peix variat al forn o bullit o a la planxa o fregit, o 1 
truita d’1 ou 
* 1 peça mitjana de fruita natural (excepte plàtan) (150 g), o 1 fruita al forn (150 g), o préssec 
en almívar (100 g), o 1 tarrina de compota (100 g)  
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
* 15 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 150 ml de suc variat (3/4 de got normal), o 1 infusió variada amb 1 sobre sucre (8 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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28.HC18. HIPOCALÒRICA 1800  
 
Característiques 
 
Dieta completa, equilibrada i moderadament hipocalòrica,  composada per tot tipus 
d'aliments a excepció dels dolços i d'aliments rics en greixos com els embotits greixosos, els 
làctics sencers, els fregits, els arrebossats i els sofregits forts. El sucre es substitueix per 
edulcorants. El volum de les racions dels aliments més energètics com les fècules, l'oli i les 
carns esta adaptat al moderat grau de restricció calòrica per tal de no sobrepassar el límit 
diari de les 1800-1900 kcal. 
 
Indicacions 
 
Indicada per pacients no diabètics i sense patologia bilio-pancreàtica ni renal avançada, que 
presentin sobreprès lleu-moderat i que mostrin uns hàbits d'ingesta energètica estimats 
superiors a 2200-2500 kcal/dia. L'objectiu de la dieta és iniciar l'educació del pacient 
ingressat en base a uns nous hàbits alimentaris que l'ajudaran a perdre pes de forma 
progressiva al context d'una vida sana. Aquestes hàbits hauràn de continuar-se al domicili, 
per això, al moment de l'alta es pot lliurar al pacient un model de dieta hipocalòrica de 1800 
cal.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1807 Kcal 
* Proteïnes:  80 g (17,7% del VCT) 
* Glúcids:  257 g (56,9% del VCT) 
* Greix:  51 g (25,4% del VCT) 
 
Suplementació 
 
En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
lleugerament hipocalòrica, els suplements proteics com els iogurts amb proteïna i els 
suplements complets-proteics tant sols estan indicats en cas que, sumats a l’ingesta d’altres 
aliments, no superin el límit de les 1800 kcal. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’ulitlització d’espessants. 
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28.HC18. HIPOCALÒRICA 1800  
 
Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml)  
* 1 sobre de sacarina 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150 g (no plàtan), o 1 got de suc de fruita (100 ml) 
 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o 
amb salses variades o bullides, o 100 g de peix de tot tipus a la planxa, al forn o amb salses 
variades o bullides, o truites variades (de dos ous petits), o 30-40 g d’embotits magres com 
pernil salat magre. 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan), o 1 iogurt desnatat (125 
g), o 1 flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor, o 1 got de 150 ml (3/4 de got) de llet desnatada amb 
sacarina, o 150 ml (3/4 de got) de suc de fruita. 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* Infusions variades amb edulcorant (sense sucre) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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29.HC15. HIPOCALÒRICA 1500  
 
 
Característiques 
  
Dieta complerta, equilibrada i hipocalòrica,  composada per tot tipus d'aliments a excepció 
dels dolços i d'aliments rics en greixos com els embotits, els làctics sencers, els fregits, els 
arrebossats i els sofregits forts. Les preparacions són preferentment bullits, a la planxa i al 
forn amb poc oli afegit. El sucre es substitueix per edulcorants. El volum de les racions dels 
aliments més energètics com les fècules, l'oli i les carns esta limitat per tal de no superar el 
límit energètic de les 1500-1600 kcal./dia. 
 
Indicacions 
 
Indicada per pacients no diabètics i sense patologia bilio-pancreàtica ni renal avançada, que 
presentin obesitat i que mostrin uns hàbits d'ingesta energètica estimats superiors a 2000 
kcal/dia. L'objectiu de la dieta és iniciar l'educació del pacient ingressat en base a uns nous 
hàbits alimentaris que l'ajudaràn a perdre pes de forma progressiva al context d'una vida 
sana. Aquestes hàbits hauran de continuar-se al domicili, per això, al moment de l'alta es pot 
lliurar al pacient un model de dieta hipocalòrica de 1500 cal.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1546 Kcal 
* Proteïnes:  72 g (18,6% del VCT) 
* Glúcids:  202 g (52,3% del VCT) 
* Greix:  50 g (29,1% del VCT) 
 
 
Suplementació 
 
En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb suc de fruita diluït al 
50% sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Al tractarse d'una dieta 
hipocalòrica, els suplements proteics com els iogurts amb proteïna i els suplements 
complets-proteics tant sols estan indicats en cas que, sumats a l’ingesta d’altres aliments, no 
superin el límit de les 1500 kcal. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’ulitlització 
d’espessants. 
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29.HC15. HIPOCALÒRICA 1500  
 
Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 
* 1 bol de llet desnatada (250 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150 g (no plàtan), o 1 got de suc fruita (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit) de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o 
amb salses variades o bullides, o 100 g de peix de tot tipus a la planxa, al forn o amb salses 
variades o bullides, o truites variades (de dos ous petits), o 30-40 g d’embotits magres com 
pernil cuit magre o pernil salat. 
* 1 peça de fruita natural o al forn mitjana d’uns 150 g (no plàtan), o 1 iogurt desnatat (125 
g), o 1 flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 rebanada de pa de motlle (25 g) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g) , o 1 got de 150 ml (3/4 de got) de llet 
desnatada amb sacarina,  o 150 ml (3/4 got) de suc de fruita (150 ml). 
* Infusions variades amb edulcorant (sense sucre) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 



 

                                                                                                                                                               114 
                                                                                                                                                                                                
 
 

30.HC12. HIPOCALÒRICA 1200  
 
 
Característiques 
 
Dieta complerta, equilibrada i marcadament hipocalòrica, composada per tot tipus d'aliments 
a excepció dels dolços i d'aliments rics en greixos com els embotits greixosos, els làctics 
sencers, els fregits, els arrebossats i els sofregits. Les preparacions són bullits, a la planxa i 
al forn amb poc oli afegit. El sucre es substitueix per edulcorants. El volum de les racions 
dels aliments més energètics com les fècules, l'oli, les carns i les fruites està limitat per tal de 
no superar el límit energètic de les 1200-1300 kcal/dia. 
 
Indicacions 
 
Indicada per pacients no diabètics i sense patologia bilio-pancreàtica ni renal avançada, que 
presentin obesitat i que mostrin uns hàbits d'ingesta energètica estimats superiors a 1800 
kcal/dia. L'objectiu de la dieta és iniciar l'educació del pacient ingressat en base a uns nous 
hàbits alimentaris que l'ajudaràn a perdre pes de forma progressiva al context d'una vida 
sana. Aquestes hàbits hauran de continuar-se al domicili, per això, al moment de l'alta es pot 
lliurar al pacient un model de dieta hipocalòrica de 1200 kcal.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1216 Kcal 
* Proteïnes:  56 g (18,4% del VCT) 
* Glúcids:  167 g (54,9% del VCT) 
* Greix:  36 (26,7% del VCT) 
 
  

Suplementació 
 
Degut al control calòric de la dieta, no estan indicats suplements de tipus complert proteic-
energétic ni iogurts amb proteïnes. D'altra banda, en cas d'estrenyiment poden estar indicats 
suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra  i considerant 
que cada mòdul de fibra aporta de 25 a 30 kilocalories extres. En cas de disfàgia als líquids 
pot estar indicada l’ulitlització d’espessants. 
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30.HC12. HIPOCALÒRICA 1200  
 
Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 3 torrades (22 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 130 g (no plàtan), o 1 got de suc de fruita (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses bullides, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades de brou clar amb 100 g 
(pes bullit) de pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 75 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 75 g de peix de tot tipus a la planxa, al forn o amb salses bullides, o truita 
francesa d’1 ou. 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan), o 1 iogurt desnatat, ofruita 
en almívar sense sucre (100 g), o 1 flam sense sucre (diabètic) (100 g) 
* 10 g d’oli  
 

Berenar i Ressopó ( opcional): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g) , o 1 got de 150 ml (3/4 de got) de llet 
desnatada amb sacarina,  o 150 ml (3/4 got) de suc de fruita (150 ml). 
* Infusions variades amb edulcorant (sense sucre) 
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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31.HC10. HIPOCALÒRICA 1000  
 
 
Característiques 
 
Dieta incomplerta amb una notable restricció calorica, composada per tot tipus d'aliments 
bàsics a excepció dels dolços i d'aliments rics en greixos com els embotits greixosos, els 
làctics sencers, els fregits, els arrebossats i els sofregits. Les preparacions són bullits, a la 
planxa i al forn amb molt poc oli afegit. El sucre es substitueix per edulcorants. El volum de 
les racions dels aliments més energètics com les fècules, l'oli, les carns i les fruites està 
limitat de forma estricta per tal de no superar el límit energètic de 1000-1100 kcal./dia. La 
dieta no cobreix el 100% de les RDAs pel que fa a minerals com el calci o el ferro, ni a 
vitamines com la E i la D. Tampoc cobreix les demandes proteiques mínimes de la majoria 
dels adults. 
 
Indicacions 
 
Indicada per pacients no diabètics i sense patologia bilio-pancreàtica ni renal avançada, que 
presentin obesitat mòrbida i que mostrin uns hàbits d'ingesta energètica estimats superiors a 
1500 kcal/dia. L'objectiu de la dieta és assolir, en un termini de temps determinat i sota 
control mèdic,  una pèrdua ponderal significativa. El seguiment d'aquesta dieta s'ha de limitar 
al període d'hospitalització, de manera que si es decideix lliurar al pacient un model de dieta 
hipocalòrica, aquest haurà d'ésser com a mínim de 1200 kcal.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1067 Kcal 
* Proteïnes:  52 g (19,5% del VCT) 
* Glúcids:  136 g (51% del VCT) 
* Greix:  35 (29,5% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Degut al control calòric de la dieta, no estan indicats suplements de tipus complert proteic-
energétic ni iogurts amb proteïnes. D'altra banda, en cas d'estrenyiment poden estar indicats 
suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra  i considerant 
que cada mòdul de fibra aporta de 25 a 30 kilocalories extres. En cas de disfàgia als líquids 
pot estar indicada l’ulitlització d’espessants. Durant el seguiment d'aquesta dieta es 
recomanable pautar suplements de vitamines i oligoelements de baixa densitat calòrica per 
tal d'evitar possibles carències a mig i llarg termini.  
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31.HC10. HIPOCALÒRICA 1000  
 
Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet desnatada (200 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 3 torrades (22 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 130 g (no plàtan), o 1 got de suc de fruita (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 100 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses bullides, o 120 g de llegums estofades, 
o 120 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades de brou clar amb 100 g 
(pes bullit) de pasta o arròs.   
* 100 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 100 g d’amanida variada. 
* 75 g de carns magres variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al 
forn o amb salses bullides, o 75 g de peix de tot tipus a la planxa, al forn o amb salses 
bullides, o truita francesa d’1 ou. 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 130 g (no plàtan), o 1 iogurt desnatat, ofruita 
en almívar sense sucre (100 g), o 1 flam sense sucre (diabètic) (100 g) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 got de 150 ml (3/4 de got) de llet 
desnatada amb sacarina,o mig got de suc de fruita (100 ml). 
* Infusions variades amb edulcorant (sense sucre) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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32.HC085. HIPOCALÒRICA 850  
 
 
Característiques 
 
Dieta incompleta amb una aport calòric molt restringit que cobreix el 40 % de les necessitats 
energètiques mitges de l'adult (2000 kcal). La dieta esta composada per tot tipus d'aliments 
bàsics a excepció dels dolços i d'aliments rics en greixos com els embotits greixosos, els 
làctics sencers, els fregits, els arrebossats  i els sofregits. Les preparacions són bullits, a la 
planxa i al forn amb molt poc oli afegit. El sucre es substitueix per edulcorants. El volum de 
les racions dels aliments més energètics com les fècules, l'oli, les carns i les fruites està 
severament retallat per tal de no superar el límit energètic de 850-900 kcal./dia. La dieta no 
cobreix el 100% de les RDAs pel que fa a minerals com el calci o el ferro, ni a vitamines com 
la E i la D. Tampoc cobreix les demandes proteiques mínimes de la majoria dels adults. 
 
Indicacions 
 
Indicada excepcionalment per pacients no diabètics i sense patologia bilio-pancreàtica ni 
renal acaçada que presentin obesitat mòrbida o extrema i que mostrin uns hàbits d'ingesta 
energètica estimats superiors a 1200 cal/dia. L'objectiu de la dieta és assolir en un pla de 
temps determinat i sota estricte control mèdic,  una pèrdua ponderal significativa. El 
seguiment d'aquesta dieta s'ha de limitar al període d'hospitalització de manera que si es 
decideix lliurar al pacient un model de dieta hipocalòrica, aquest haurà d'ésser com a mínim 
de 1200 cal.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  857 Kcal 
* Proteïnes:  54 g (25,2% del VCT) 
* Glúcids:  104 g (48,5% del VCT) 
* Greix:  25 g (26,3% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Degut al control calòric de la dieta, no estan indicats suplements de tipus complert proteic-
energétic ni iogurts amb proteïnes. D'altra banda, en cas d'estrenyiment poden estar indicats 
suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra  i considerant 
que cada mòdul de fibra aporta de 25 a 30 kilocalories extres. En cas de disfàgia als líquids 
pot estar indicada l’ulitlització d’espessants.Durant el seguiment d'aquesta dieta es 
recomanable pautar suplements de vitamines i oligoelements de baixa densitat calòrica per 
tal d'evitar possibles carències a mig i llarg termini. 
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32.HC085. HIPOCALÒRICA 850  
 
Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 
* 3/4 bol de tassa de llet desnatada (150 ml)  
* 1 sobre d’edulcorant 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g)  
* 1 peça de fruita natural petita d’uns 100 g (no plàtan) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 75 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses bullides, o 100 g de llegums estofades, o 
100 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades de brou clar amb 75 g (pes 
bullit) de pasta o arròs.   
* 100 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 100 g d’amanida variada 
* 75 g de carns magres variades (vedella magra, pollastre sense pell, etc.) a la planxa, al 
forn o amb salses bullides, o 75 g de peix de tot tipus a la planxa, al forn o amb salses 
bullides, o truita francesa d’1 ou. 
* 1 peça de fruita natural o al forn petita d’uns 100 g (no plàtan), o 1 iogurt  natural o de 
sabor desnatat (125 g). 
* 5 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 got de 150 ml de llet desnatada amb 
sacarina i descafeïnat (no donar sucs entre hores) 
* Infusions variades amb edulcorant (sense sucre) 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 



 

                                                                                                                                                               120 
                                                                                                                                                                                                
 
 

33.VLCD. DEJÚ MODIFICAT 
 
 
Característiques 
 
Dieta artificial composada exclusivament per preparats alimentaris (batuts) formulats 
específicament de manera que la seva dosificació diària (en les seves diferents variants) 
cobreix el 100% de les RDAs en vitamines, minerals i oligoelements, però garanteix un 
dèficit energètic extrem. Concretament una dosificació estàndar de 3 batuts diaris cobreixen 
el 100% de les esmentades RDAs aportant menys de 500 kcal/dia. L'ingesta dels preparats 
por combinar-se únicament amb la de begudes acalòriques com aigua i infusions amb o 
sense edulcorants.  
 
Indicacions 
 
Indicada excepcionalment  per pacients no diabètics i sense patologia bilio-pancreàtica ni 
renal avançada, que presentin obesitat mòrbida o extrema i que mostrin uns hàbits d'ingesta 
energètica estimats superiors a 1000 cal/dia. En general es tracta de pacients amb un risc de 
salut imminent associat al seu excés de pes. Degut al marcat dèficit energètic l'efecte 
esperat derivat del seguiment d'aquesta dieta és el d’una dràstica pèrdua ponderal. El 
seguiment d'aquesta dieta s'ha de limitar al període d'hospitalització i ha de fer-se sota 
estricte control mèdic a nivell endocrinologic i psicològic. La dieta VLCD serà demanada a 
Farmàcia per mig d'una ordre mèdica. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  460 Kcal 
* Proteïnes:  52 g (45,2% del VCT) 
* Glúcids:  45 g (39,1% del VCT) 
* Greix:  7 g (13,7% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Degut al control calòric de la dieta, no estan indicats suplements de tipus complert proteic-
energétic ni iogurts amb proteïnes. D'altra banda, en cas d'estrenyiment poden estar indicats 
suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra  i considerant 
que cada mòdul de fibra aporta de 25 a 30 kilocalories extres. En cas de disfàgia als líquids 
pot estar indicada l’ulitlització d’espessants. Durant el seguiment d'aquesta dieta es 
recomanable pautar suplements de vitamines i oligoelements de baixa densitat calòrica per 
tal d'evitar possibles carències a mig i llarg termini. 
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33.VLCD. DEJÚ MODIFICAT 
 
Exemple de menú  
 
Esmorzar (es prepara i es serveix a planta) :  
 
* 1 Batut OPTIFAST® o análogo  
* Infusions variades amb edulcorant (sense sucre) 
 
Dinar i Sopar (es prepara i es serveix a planta) :  
 
* 1 Batut OPTIFAST® o análogo 
* Infusions variades amb edulcorant (sense sucre) 
 
MIg Matí Berenar i Ressopó (es preparen i es servei xen a planta) : 
 
* Infusions variades amb edulcorant (sense sucre) 
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34.HK. HIPOPOTÀSSICA  
 
Característiques i aliments prohibits 
 
Dieta completa, normocalòrica i normoproteica, caracteritzada per un aport diari de potassi 
inferior a 2200 mg/dia. Per això s'exclouen les principals fonts alimentaries de potassi com 
són les patates (totes les seves formes de preparació) els fruites secs, les fruites 
dessecades, els sucs i les fruites crues (especialment el plàtan), el dolç de condony, les 
llegums (grana seca), la verdura crua (amanides), els brous vegetals, els cereals integrals, 
els cereals "d'esmorzar", les galetes, el müesli, el cacau, els cafès solubles deshidratats,  les 
espècies vegetals dessecades, i els concentrats de carns i de peixos. Pel que fa a la 
verdura, es consumeix escorreguda una vegada s'ha bullit reiteradament per tal d'eliminar 
part del seu contingut inicial de potassi. Degut a l'absència d'aliments vegetals crus, la dieta 
és deficitària en vitamina C. 
 
Indicacions 
 
Indicada en pacients amb insuficiència renal aguda o crònica no dialitzats o dialitzats que 
pateixin hipekaliemia (hiperpotasemia). També pot estar indicada en pacients sotmesos a 
tractament amb diürètics estalviadors de potassi com la espironolactona ja que aquestes 
poden causar hiperkaliemia. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2016 Kcal 
* Proteïnes:  78,2 g (15,5% del VCT) 
* Glúcids:  271 g (53,8% del VCT) 
* Greix:  68,8 g (30,7% del VCT) 
* Potassi: 2100 mg (95% de les RDM*) (*Requeriments Dietètics Mìnims)  
 
Suplementació 
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació s'haurà de comprovar el contingut de 
potassi del mòdul a utilitzar. En aquest sentit, la dieta hipopotàssica pot ser suplementada, 
en cas que sigui necessari, amb suplements  proteics (fets amb base de iogurt natural). No 
són recomanables els suplements de fibra pel seu elevat contingut en potassi. Per la mateixa 
raó no estan indicats els suplements complerts proteic-energètics.  A mig termini és 
recomanable complementar la dieta amb suplements de vitamina C amb un baix contingut 
de potassi. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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34.HK. HIPOPOTÀSSICA 
 
Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet  sencera o semidesnatada (150 ml)  
* 1 sobre de sucre (8 g) (no café) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 1 melmelada (20 g)  
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 tarrina (100 g) de compota de poma, o 1 poma o pera al forn (130 g)  
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g (pes bullit) d’arrós blanc bullit o de pasta italiana bullida ben escorreguda amb 2 
cullerades soperes de cremes bullides (TX) en quantitat moderada (com a salsa)  i sense 
formatge, o  150 ml (1/2 bol) de sopes de pasta o d’arrós amb molt poc brou (mai brou 
vegetal)  (resten prohibides les patates com a guarnició i com a plat principal) 
* 100 g de verdures bullides (amb doble bullit i molt escorregudes), 150 ml (1/2 bol) de 
cremes de verdures (resten prohibides les patates com a guarnició i com a plat principal) 
* 100 g de  de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, etc.), o 100 g de peix 
(blanc o blau) a la planxa o al forn o fregit o amb poca salsa (el peix sempre sense llimona), 
o truita francesa (de 2 ous petits).  
* 1 poma o pera al forn (130 g), o 1 tarrina de compota de poma (100 g), o prèssec en 
almívar ben escorregut (100 g), o 1 iogurt natural (125 g), o 1 flam. (No fruita crua)  
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques (50 g) de pa de motlle 
* 15 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt natural (125 g), o 1 got de 150 ml (3/4 de got) de llet sencera o semidesnatada 
amb 1 sobre de sucre (8 g) (sense café), o 1 infusió variada amb sucre (8 g)  (si al berenar 
làctic, al ressopó infusió o viceversa) 
* 1 paquet de torrades (15 g)  
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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35.HSE. HIPOSODICA ESTRICTA 
 
Característiques i aliments prohibits 
 
Dieta completa, normocalòrica i normoproteica amb un aport diari de sodi inferior a 900 
mg/dia. Per assolir aquesta limitació s'exclou totalment la sal afegida com condiment, així 
com qualsevol aliment més o menys processat que contingui quantitats variables de sal com 
els formatges, els embotits de qualsevol tipus, les carns i els peixos en conserva, peixos 
salats tipus (anxoves o bacallà "dessalat"), cereals "d'esmorzar" (tipus corn flakes i similars), 
bolleria industrial, galetes i altres productes de pastisseria,  conserves vegetals en llauna 
com carxofes, espàrrecs, pastanaga ratllada, xampinyons, olives, encurtits (tipus alcaparres, 
pepinillos, guidilles), maioneses, ketchups i salses de tomàquet comercials, verdures bullides 
conservades en llauna o pots de vidre, aperitius fregits de bossa (chips, ganchitos i similars), 
fruits secs salats (ametlles, pipes, etc.). 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada per pacients amb insuficiència hepàtica que cursin amb ascitis, així com per 
pacients amb insuficiència cardíaca congestiva quan presentin edemes i/o anasarca. També 
pot estar indicada per pacients amb insuficiència renal aguda o crònica no dialitzats o 
dialitzats que pateixin dificultats per l'eliminació de sodi i presentin uns situació de 
hipernatremia hipervolémica.  

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2112 Kcal 
* Proteïnes:  79,9 g (15,1% del VCT) 
* Glúcids:  291,5 g (55,2% del VCT) 
* Greix:  69,6 g (29,7% del VCT) 
* Sodi: 500 mg (100% de les RDM*) (*Requeriments Dietètics Mìnims)  
 
Suplementació 
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació s'haurà de comprovar el contingut de 
sodi del mòdul a utilitzar. En aquest sentit, la dieta hiposòdica estricta pot ser suplementada, 
en cas que sigui necessari, amb suplements de tipus complert i proteics. En cas 
d'estrenyiment perllongat pot suplementar-se amb mòduls de fibra sempre que la dieta  
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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35.HSE. HIPOSODICA ESTRICTA 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet  sencera o semidesnatada (200 ml)  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet sense sal (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle sense sal (50 g), o 2 paq.de 
torrades (30 g) sense sal 
* 1 margarina (12-15 g) (sense sal) 
* 1 melmelada (20 g) 
* 1 got de suc variat (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g de pasta italiana o d’arròs bullit  amb crema de verdura sense sal (mai amb salsa de 
tomàquet), 220 g de patates al forn o bullides (mai estofats de llegums ni de patates que 
portin salses de tomàquet), o sopes de pasta o d’arròs amb brou vegetal sense sal.   
* 150 g de verdures variades, o cremes de verdures (les cremes sense formatge) o 
amanides variades (sense espàrrecs, ni olives ni verdures encurtides en vinagre, ni blat de 
moro). 
* 100 g de carns (vedella, pollastre, porc, etc.), o 100 g de de peixos (blans o blaus) al forn o 
a la planxa o fregit, o amb salses bullides sense sal, o truita francesa (de dos ous) (mai 
truites precuinades) 
* Fruita variada natural o al forn (150-200 g), o fruita en almivar variada (150 g), o iogurt 
sencer natural o de sabor (125 g) (no flams). 
* Panet normal sense sal (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle sense sal (50 g), o 2 
paquets de torrades sense sal (30 g) 
* 15 g d’oli 
 
 Berenar i ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de llet sencera o semidesnatada (150 ml), o 1 iogurt sencer natural o de sabor (125 
g), o  150 ml (3/4 de got) de suc variat, o 1 infusió variada amb 1 sobre sucre (8 g) 
* 1 paquet de torrades sense sal (15 g)  
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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36.HFOS. HIPOFOSFÒRICA ESTRICTA  
 
 

Característiques i aliments prohibits  
 

Dieta amb un contingut diari de fòsfor inferior a 550 mg/dia. Per assolir aquesta limitació 
s'han de controlar les principals fonts de fòsfor com són els làctics, els peixos, les carns, les 
ous i el pa entre d'altres aliments. Això fa que la dieta sigui marcadament hipoproteica i 
moderadament hipocalòrica. La dieta no cobreix les ingestes recomanades pel que fa a 
proteïnes, ferro, calci, zinc, ni vitamines A, D, E i B12 entre d'altres. La dieta exclou totalment 
la llet i els seus derivats, especialment els formatges de tot tipus, el recuit, les natilles, els 
flams i els gelats. També s'exclouen totalment, el rovell del ou, els peixos i els seus derivats 
com les conserves i extractes de peix, i molt especialment, les sípies, els calamars, el pop i 
qualsevol tipus de marisc. Tambè resten exclosos de la dieta els extractes de carn, els 
embotits, les vísceres i els seus derivats. Resten prohibits tot tipus de fruits secs (avellanes, 
ametlles, nous, cacauets, etc.), les fruites dessecades (panses, figues, etc.), les llegums,  la 
soja,  els cereals integrals de qualsevol tipus i els seus derivats, el blat de moro, la col, el 
bròcoli, la coliflor, la carxofa, els espàrrecs i tot tipus de bolets. La dieta exclou així mateix tot 
tipus de cereals d'esmorzar (flocs de blat, arròs bufat, etc.), les torrades tipus biscottes, el 
cafè en pols i els cereals en pols tipus Eko, les crispetes de blat de moro, la bolleria i la 
pastisseria en general, la xocolata i qualsevol altre aliment que incorpori xocolata.  
 
Indicacions  
 

Dieta indicada per pacients amb elevat risc de hiperfosforemia degut a insuficiència renal 
crònica (IRC) amb taxes de filtrat glomerular (TFG) inferiors a 25 cc/min.  Al cas de pacients 
renals amb risc de hiperfosforemia amb TFG superiors a 25 cc/min, la restricció moderada 
de fòsfor es garanteix amb una dieta dieta hipoproteica de 40 g.   
Altres indicacions de la dieta hopofosfórica estricta són aquells casos de risc elevat 
d'hiperfosforemia secundaria a malalties com el  hipoparatiroidisme, l'acromegalia, el 
hipertiroidisme i casos greus de deshidratació. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1403 Kcal 
* Proteïnes:  27,8 g (7,9% del VCT) 
* Glúcids:  233 g (66,4% del VCT) 
* Greix:  40 g (25,7% del VCT) 
* Fòsfor:  548 mg (54,8% de les IDR*) (*Ingesta Diària Recomanada)   
 
 Suplementació  
 
La dieta hipofosfòrica a base d'aliments ordinaris és marcadament deficitària en nutrients 
essencials com proteïnes, calci, ferro, cinc, vitamina D, A, i B12 , entre d'altres. Per això, en 
casos que sigui necessari mantenir la dieta més enllà d'una setmana, es recomana la seva 
suplementació amb fórmules nutricionals orals amb un molt baix contingut en fòsfor, de tal 
manera que es cobreixen les RDAs. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. Els suplements de fibra no estan indicats degut al su elevat 
contingut en fòsfor. 
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36.HFOS. HIPOFOSFÒRICA ESTRICTA  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
 
 * Infusió variada  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* Mig panet blanc (25-30 g), o 1 llesca de pa de motlle (20-25 g)  
* 1 melmelada (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 peça de fruita natural (150-200 g), o 1 got petit de suc de fruita (100 ml) 
 
Dinar: 
 
* 120 g (pes bullit) de pasta o arròs amb o sense salses però sempre sense peix ni embotits 
ni formatge ni llet,  o 150 g de patates bullides o estofades però sempre sense peix ni 
embotits ni formatge, ni llet, o sopes de pasta o d’arrós de brou vegetal. 
* 100 g de verdures bullides senceres (excepte les prohibides: col, coliflor, xampinyons, 
carxofes, blat de moro, etc.) o en crema sense formatge ni llet,  o 100 g d’amanides sense 
formatge ni olives, ni ous ni tonyina, ni blat de moro, ni embotits de cap mena. 
* 50 g de carns (pollastre o vedella o porc) a la planxa, al forn o estofat amb verdures 
bullides o al forn o en amanida (mai peix ni ous), o truita de clares (50-50 g)   
* Fruita natural  variada (150-200 g), o fruita al forn (130-200 g), o fruita en almivar variada 
(100-130 g) o 2 porcions de codony. 
* Mig panet blanc (25-30 g), o 1 llesca de pa de motlle (20-25 g)  
* 15 g d’oli 
 
Sopar: 
 
* 180-200 g (pes bullit) de pastes o arrossos cuinades amb o sense salses però sempre 
sense peix ni embotits ni formatge ni llet,  o 220-250 g de patates bullides o estofades però 
sempre sense peix ni embotits ni formatge, ni llet, o sopes de pasta o d’arrós de brou 
vegetal. 
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema sense formatge ni llet,  o 150-200 g 
d’amanides sense formatge ni olives, ni ous ni tonyina, ni blat de moro, ni embotits de cap 
mena.  
* Fruita natural  variada (150-200 g), o fruita al forn (130-200 g), o fruita en almivar variada 
(100-130 g) 
* Mig panet blanc (25-30 g), o 1 llesca de pa de motlle (20-25 g)  
* 15 g d’oli 
* Berenar i Ressopó (opcionals): 
 
* 1 got normal (150-200 ml) de sucs de fruita, o Infusió variada amb  8 g de sucre  
* 1 paquet de torrades sense sal (15 g)  
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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37.BC. BAIXA EN CALCI 
 
Característiques i aliments prohibits   
 
Dieta complerta, normocalòrica i normoproteica amb un aport diari de calci no superior als 
500 mg/dia (40% de les RDAs). Per assolir aquesta limitació s'exclouen  totalment les 
principals fonts de calci de la dieta com són la llet i els seus derivats. També s’exclouen la 
bolleria amb llet i els productes de pastisseria que portin llet o derivats com ingredient. Així 
mateix, resten prohibits altres aliments amb un alt contingut de calci com les sardines en 
llauna i naturals, els ous, els fruits secs (tipus ametlles, pipes, cacauets), les fruites 
dessecades (tipus panses, préssec sec, albercoc sec, dàtils, figues seques, etc.), algunes 
verdures com les espinacs, les bledes, el bròquil, el porro, l'api, les mongetes verdes, les 
carxofes i les endívies, així com les llegums seques (llenties, cigrons, mongetes seques, 
faves seques, etc.). Una característica pròpia d'aquesta dieta és l'augment de les racions pel 
que fa als aliments proteics com les carns i els peixos per tal de compensar el dèficit proteic 
associat a la supressió dels làctics. 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada per pacients amb hiperparatirodisme primari o secundari que manifestin 
hipercalcemia. La dieta també esta indicada per pacients que pateixen litiasis renal 
relacionada amb hiperuricosuria, en aquest cas en combinació amb una dieta baixa en 
purines. Mai s'ha de pautar aquesta dieta a pacients amb litiasis renal d'origen oxalùric. El 
seguiment d'aquesta dieta ha de restringir-se al període de temps necessari per tal de 
solucionar els esmentats quadres clínics ja que comporta un dèficit sever de calci. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2041 Kcal 
* Proteïnes:  76,4 g (15% del VCT) 
* Glúcids:  289 g (56,6 del VCT) 
* Greix:  64,3 g (28,4% del VCT) 
* Calci:  394 mg (49% de les IDR*) (*Ingesta Diària Recomanada)   
 
 

Suplementació  
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació s'haurà de comprovar el contingut de 
calci del mòdul a utilitzar. En aquest sentit, la dieta baixa en calci tant sols es pot 
suplementar, en cas que sigui necessari, amb suplements de fibra fets amb base de suc, 
però sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . Els suplements de dieta 
enteral complerts i els suplements proteics fets amb iogurt no estan indicats pel seu elevat 
contingut en calci. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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37.BC. BAIXA EN CALCI  
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
  
* Infusió variada, o café sol (no llet ni iogurt ni formatge) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 panet blanc normal (50-60 g), o 2 paquets de torrades (30 g)  
* 1 melmelada (20 g) 
* 1 margarina vegetal (12-15 g) 
* 1 peça de fruita mitjana (150 g), o 1 got de suc de fruita (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g (pes bullit) de pasta o arròs amb o sense salses (però sempre sense formatge ni llet),  
o 220 g de patates bullides o estofades (però sempre sense formatge, ni llet), o sopes de 
pasta o arròs.  
* 200-150 g de verdures (excepte mongetes verdes, espinacs, bledes, bròquil, porro, api, 
carxofes i les endívies) senceres o en crema (sense formatge ni llet), o 150-200 g 
d’amanides (d’enciam, tomàquet, blat de moro, pastanaga)  sense formatge. 
* 150 g (ració generosa) de carn (vedella, porc, pollastre), o 150 g de  peix a la planxa, al 
forn o estofat o fregit (no sardines), (no truita d’ou ni ous en general) 
* Fruita variada mitjana natural o al forn (150 g), o fruita en almivar variada (150 g), (no 
làctics) 
* 1 paquet de torrades (15 g) o mig panet (25-30 g) (no pa de motlle) 
* 15 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcionals): 
 
* infusió variada, o cafè sense llet amb 8 g de sucre, o 1/2 got (100 ml) de sucs de fruita 
* 1 paquet de torrades (15 g) (no iogurts ni llet ni formatge de cap tipus)  
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta  
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38.BP. BAIXA PURINES O ÀCID ÚRIC  
 
 
 

Característiques  
 
Dieta completa, lleugerament hipocalòrica i normoproteica amb un aport en purines (àcid 
úric) inferior a 200 mg al dia. La dieta exclou els aliments amb un major contingut en purines 
com són les vísceres, la carn de xai, la de porc, la del cavall, qualsevol tipus de marisc, la 
sípia, el pop, els embotits, el paté, els concentrats de carn i de peix, així com les conserves 
de peix (sardines, anxoves, tonyina, muscles, verat, etc.). També s'exclouen alguns aliments 
vegetals com els espàrrecs, les espinacs, les bledes, el bròquil, la coliflor, els pèsols, les 
faves, les llegums seques (faves, llenties, mongetes seques i cigrons), la soja, els cacauets i 
els xampinyons. La dieta tampoc inclou formatges molt curats. Aquesta dieta evita aliments 
preparats que incloguin barreges de carn com són mandonguilles, hamburgueses, pastissos 
de carn, embotits tipus paté, salami, xoriço o fuet, així com salsitxes, botifarra, canelons, 
lassanyes i pastes farcides de carn com tortellinis i similars. Tampoc estan permessos 
condiments com el pebre, el comí, el curry, el sèsam ni la mostassa . D'altra banda, es 
modera la quantitat de les racions d'aliments proteics (carn, peix i ous). La dieta prohibeix de 
forma taxativa el consum d'alcohol. 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada per pacients amb hiperuricemia que presentin complicacions derivades com 
tofos a les articulacions, gota o litiasis renal relacionada amb hiperuricosuria. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1908 Kcal 
* Proteïnes:  66,9 g (14,1% del VCT) 
* Glúcids:  276,4 g (57,9 del VCT) 
* Greix:  59,4 g (28% del VCT) 
* Purines  (àcid ùric):  <200 mg 
 
Suplementació 
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació s'haurà de comprovar el contingut de 
purines del mòdul a utilitzar. En aquest sentit, la dieta baixa en purines pot ser 
suplementada, en cas que sigui necessari, amb suplements de tipus complert i proteics. En 
cas d'estrenyiment perllongat pot suplementar-se amb mòduls de fibra sempre que la dieta  
incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 



 

                                                                                                                                                               131 
                                                                                                                                                                                                
 
 

38.BP. BAIXA PURINES O ÀCID ÚRIC  
 
 

Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet sencera o semidesnatada (200 ml)  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (55-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (20 g) 
* 1 melmelada (20 g) 
*  1 margarina (12-15 g) 
* 1 got de suc de fruita (100 ml),  o 1 peça de fruita natural mitjana (150 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g d’arròs cuinat o de pasta amb salses variades, o 220 g de patates estofades, bullides 
o al forn, o sopes de pasta o arrós (no sopes de peix ni escudella)   
* 150-200 g de verdures bullides o al forn (mongetes verdes, pastanaga carbassó, carbassa, 
alberginia) o en amanida (enciam, pastanaga i tomàquet) 
* 75 g de carns variades (vedella magra, pollastre sense pell, indiot en salsa suau), o 75 g de 
peix blanc o blau (prohibides les conserves de peix), a la planxa, al forn o amb salses 
variades o bullides, o truita francesa (d’un ou), o 20-30 g d’embotits magres (com pernil york 
o del pais magre). 
* 1 peça de fruita natural (150-200 g), o fruita al forn (130-150 g) ó fruita en almivar (100-130 
g), o 1 iogurt sencer natural o de sabor (125 g), o 1 flam (100 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 paquets de torrades (30 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt sencer natural o de sabor (125 g), o 1 got de 150 ml de llet sencera o 
semidesnatada amb sucre (8 g), o 1 got de suc de fruita (200 ml), o infusió variada amb 1 
sobre de sucre (8 g). 
* 1 paquet de torrades (15 g) o de galetes (25 g) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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39.BT. BAIXA EN TIRAMINES  
 

 

Característiques 
 
Dieta completa i normocalòrica que presenta una màxima limitació pel que fa al aport de 
tiramines. Per a tal fi, resten exclosos els formatges curats i semicurats. També s'exclouen el 
fetge i els patés de carns de fetge i de peix. Resten prohibits així mateix tot tipus de 
conserves de  carn i de peixos (especialment els fumats i els fermentats), així com els 
embotits com el salami, el bisbe i la sobrassada. També es prohibeix el consum d'aliments 
vegetals fermentats com la soja fermentada, el chucrut (col fermentada), la coliflor en 
escabetx, la salsa de soja, les faves i qualsevol conserva vegetal de tipus encurtit (guidilles, 
tàperes, olives, pepinillos, etc.). Dins del grup de les fruites resten excloses els sucs 
envasats, el advocat, el plàtan, els gerds, les cireres, les figues i les fruites en conserva 
(almívar), així com les melmelades. La xocolate queda també prohibida per ser una font 
potencial de tiramines. Com a condiments es prohibeix el vinegre, així com les salses àcides 
fermentades de llet o de iogurt (el iogurt natural és permés) , la salsa de soja, la salsa a base 
de glutamato monosódic, el llevat de cervesa i els concentrats de carn i peix, ja siguin en 
pols o tipus “cubitos o pastilles de avecrem” . Resten prohibits els brous a base de 
concentrat de carn i verdures. Finalment s'exclouen totes les begudes alcohòliques, 
especialment el vi negre, el vermut, el licor i la cervesa. La dieta permet tot tipus de 
preparacions sempre que no incloguin els anteriors aliments. 
 

Indicacions 
 
Dieta indicada per pacients tractats amb antidepresius inibidors del enzim 
monoaminooxidasa (IMAOS), degut a que les tiramines poden interaccionar sinérgicament 
amb l'esmentat fàrmac produint crisis hipertensives greus. Als pacients donats d'alta amb 
aquesta medicació haurà de lliurar-se-les una llista completa amb els aliments prohibits pel 
seu contingut en tiramines. D'altra banda, la dieta baixa en tiramines por ser útil en certs 
casos de migranya que no responguin al tractament analgèsic habitual. 

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energía o Valor Calòric Total (VCT):  2230 Kcal 
* Proteïnes:  88,6 g (15,9% del VCT) 
* Glúcids:  290,3 g (52,1% del VCT) 
* Greix:  79,4 g (32% del VCT) 

 
Suplementació  
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació s'haurà de comprovar el contingut de 
tiramines del mòdul a utilitzar. En aquest sentit, la dieta baixa en tiramines pot ser 
suplementada, en cas que sigui necessari, amb complements de tipus proteics fets amb 
iogurt natural.  En cas d'estrenyiment prolongat pot suplementar-se amb mòduls de fibra 
sempre que la dieta  incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot 
estar indicada l’utilització d’espessants. 
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39.BT. BAIXA EN TIRAMINES  
 
 

Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet sencera o semidesnatada (200 ml)  
* 1 sobre de sucre ( 8g) 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g) ó 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 1 margarina (12-15 g) (No melmelada) 
* 1 peça de fruita natural (150-200 g) (excepte les fruites prohibides: almivar, plàtan, advocat, 
gerds, cireres i figues), o 1 got de suc de fruita natural (mai envasat) (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180  g d’arròs cuinat o de pasta amb salses variades (mai amb formatge), o 220 g de 
patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades de pasta o arrós (fetes amb brou 
vegetal o de pollastre natural). (Cap preparació pot portar concentrats de carn o de peix o de 
verdures tipus pols o tipus “cubitos o pastilles de avecrem”). 
* 150-200 g de verdures bullides o al forn (excepte les prohibides: qualsevol verdura 
fermentada amb vinagre), o 150-200 g d’amanida (sense vinagre ni olives, ni “pepinillos” ni 
cap altra verdura conservada en vinagre)  
* 100 g g de carns variades (vedella, porc, pollastre, indiot) a la planxa, al forn, fregits o amb 
salses, o truita francesa (de 2 ous petits).  (El peix i els embotits resten prohibits)  
* 1 peça de fruita natural o al forn (150-200 g) (excepte del prohibides), o 1 iogurt sencer 
natural (125 g), o 1 flam (100 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 paquets de torrades (30 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 15 g d’oli  
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt sencer natural (125 g), o 1 got de 150 ml de llet sencera o semidesnatada amb 
sucre (8 g), o una infusió variada amb 1 sobre de sucre (8 g). 
* 1 paquet de torrades (15 g)  
 

 
  
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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40.BO. BAIXA EN OXALATS  
 
 

Característiques 
  
Dieta complerta i normocalòrica que controla el aport d'oxalats de manera que aquest no 
sigui superior a 50 mg diaris. D’altra banda, la dieta asegura un aport de calci entre 800 i 
1000 mg/dia. Resten exclosos de la dieta els aliments rics en oxalats com les espinacs, el 
ruibarbo, les carxofes, les maduixes, els gerds, el raïm, les panses, la pell de llimona i de la 
taronja, la remolatxa, el porro, la l'escarola, la soja, el segó de blat, els cereals integrals, els 
cereals "d'esmorzar" (tipus corn flakes o flocs ), el muësli, les nous, els cacauets, el pebre, el 
te, la xocolata, el cafè i els succedanis de café tipus eko o similar. Per assegurar un adequat 
aport de calci la dieta es composa de no menys de 4 racions diàries de aliments de tipus 
làctic o derivats. D'altra banda la dieta exclou aliments que continguin xilitol o enriquits amb 
vitamina C (com certs sucs, xiclets i caramels). 

 
Indicacions 
  
Dieta indicada per pacients que pateixen hiperoxaluria ja sigui primària o secundaria, com a 
mesura preventiva o com a tractament davant quadres de litiasis renal produits per cristalls 
d'oxalat càlcic. Es recomana que la dieta baixa en oxalats es combini amb un aport adequat 
de calci (entre 800-1000 mg/dia) ja que el seu dèficit s'ha associat a una major absorció 
intestinal d'oxalats, per això aquesta dieta mai s'ha de combinar amb una restricció de calci 
(dieta 37). 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2214 Kcal 
* Proteïnes:  84,3 g (15,2% del VCT) 
* Glúcids:  298,9 g (54% del VCT) 
* Greix:  79,4 g (30,8% del VCT) 
* Oxalats:  <50 mg 
 

Suplementació  
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació s'haurà de comprovar el contingut 
d'oxalats del mòdul nutricional a utilitzar. En aquest sentit, la dieta baixa en oxalats pot ser 
suplementada, en cas que sigui necessari, amb suplements de tipus complert i proteics. No 
estan indicats el suplements de fibra ni de vitamina C. Tampoc estan indicats els suplements 
que continguin xilitol o que estiguin enriquís amb vitamina C (àcid ascórbic). En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants sempre i quan no siguin 
enriuits amb xilitol ni amb vitamina C. 
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40.BO. BAIXA EN OXALATS  
 
 

Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet sencera o semidesnatada (200 ml) (la llet blanca sense café ni cacao ni eko) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 panet (50-60 g) ó 4  biscotes (30 g) o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 melmelada (20 g)  (mai de maduixa ni de taronja ni de gerds) 
* 1 got de suc (no de taronja ni de raïm) o 1 peça de fruita natural (no taronja ni resta de 
fruites prohibides) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g d’arròs cuinat o de pasta amb salses variades, o 22 g de patates estofades, bullides 
o al forn, o sopes variades d’arrós o pasta.   
* 150-200 g de verdures bullides o al forn (excepte les prohibides: espinacs, carxofes, 
remolaxa, porro, etc.), o 150-200 g d’amanida (compte amb les verdures prohibides com la 
soja,  l’escarola, el porro, etc.) 
* 100-120 g de carns variades (vedella, porc, pollastre, indiot) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 100-120 g de peix (blanc o blau) a la planxa o fregit o al forn (el peix 
sempre sense llimona), o truites variades d’ou, o 40 g d’embotits magres (com el pernil salat 
o cuit magre).   
* 1 peça de fruita natural (150-200 g) (excepte taronja, llimona, gerds, maduixes, raïm, etc.), 
o fruita al forn (130-150 g), o fruita en almivar (100-130 g), o 1 iogurt sencer natural (125 g), 
o 1 flam (100 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 paquets de torrades (30 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 15 g d’oli  
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt sencer natural (125 g), o 1 got de 150 ml de llet sencera o semidesnatada amb 
sucre ( 8 g) (mai amb café ni Eko ni cacao).  (No donar sucs ni infusions) 
* 1 paquet de torrades (15 g)  
 

 
 Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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41.SG. SENSE GLUTEN  
 
 
Característiques 
 
Dieta complerta, i normocalòrica dissenyada per tal d'evitar qualsevol ingesta de gluten. 
Resten exclosos tots els aliments derivats directa o indirectament del blat, l'ordi, la civada i el 
sègol com són:  el pa i la bolleria, les pastes, les sèmoles, els arrebossats amb pa ratllat o 
amb farines de blat, les farines de blat de moro que presentin traçes de gluten com és el cas 
del Potax ®, les salses fetes o que continguin farines de blat o d'altres cereals amb gluten 
(tipus beixamel i altres), la cervesa, els cereals d'esmorzar, els succedanis de cafè tipus eko, 
etc (el nescafé és permés). També s'exclouen els aliments preparats no derivats de les 
esmentades matèries primeres però que puguin incorporar traces d'aquestes, o bé que 
puguin contenir gluten com additiu. Així mateix, es prohibeix qualsevol aliment precuinat 
envasat que no figuri a llistes autoritzades d'aliments exemptes en gluten i qualsevol altre 
que a la seva etiqueta no indiqui expressament l'especificació "sense gluten". Les 
preparacions culinàries han d'evitar qualsevol possible contaminació dels aliments sense 
gluten (arròs, blat de moro, patata, carns, peixos, ous, llet, iogurts, fruites, verdures, olis, 
etc.) amb restes d'altres aliments amb gluten. Així, per exemple, es prohibeixen els fregits si 
s'han elaborat amb oli reutilitzat. 
 

Indicacions 
 
Dieta indicada per pacients celiacs amb independència del seu estat clínic.  A tots els 
pacients celiacs donats d'alta se les haurà de lliurar consells per tal d'evitar l'ingesta de 
gluten al seu domicili, juntament amb les dades per que es posin en contacte amb 
l'associació Celiacs de Catalunya. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2246 Kcal 
* Proteïnes:  85 g (15,1% del VCT) 
* Glúcids:  303 g (54% del VCT) 
* Greix:  77 g (30,9% del VCT) 
* Sense gluten 
 
 

Suplementació 
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació s'haurà de comprovar la presència de 
gluten al mòdul nutricional a utilitzar. En aquest sentit, la dieta sense gluten pot ser 
suplementada, en cas que sigui necessari, amb suplements de tipus complert i iogurts amb 
proteïna.  En cas d'estrenyiment prolongat pot suplementar-se amb mòduls de fibra sempre 
que la dieta  incorpori la variant rica en fibra . En cas de disfàgia als líquids pot estar 
indicada l’utilització d’espessants.sempre que no portin gluten com aditiu. 
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41.SG. SENSE GLUTEN  
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 bol de llet sencera o semidesnatada (250 ml)  
* 1 sobre de cafè en pol (tant sols la marca Nescafé® amb o sense cafeïna) 
* 50-60 g de pa sense gluten.  
En cas que no hagui pa sense gluten: afegir 3,5 cullerades soperes colmades de cereals 
dextrinats (28-30 g) a la llet per fer una farineta. 
* 1 margarina (12-15 g) (en cas que hi hagui pa sense gluten) 
* 1 melmelada (per exemple marcas Helios® o Caster®) (en cas que hi hagui pa sense 
gluten) 
* 1 peça de fruita natural (150-200 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g d’arròs blanc (pes bullit), o 220 g de patates, o  220 g de llegums bullides o estofades 
(sense rastre de farina ni pasta), o sopes de tapioca o d’arrós fetes amb brou natural (en cas 
d’utilitzar concentrat de brou cal garantir que sigui sense gluten). 
* 150-200 g de verdures variades de tot tipus bullides, al forn, en crema o en amanida (mai 
fragides) 
* 100-120 g de carns (vedella, porc, polastre, indiot), o 100-120 g de peix de tot tipus al forn, 
a la planxa (mai fregits ni rebossats ni empanats ni amb salses que portin pa o farina), o 
truites franceses fetes amb 2 ous natural (mai truites precuinades si no hi ha garantia que no 
portin gluten)  (Resten exclosos els embotits) 
* Fruita variada natural (150-200 g), o fruita al forn (130-200 g) (no fruites en conserva ni 
almibars si no hi ha garantia que no portin gluten), o 1 iogurt sencer natural o de sabor (125 
g) (no flams ni natilles)  
* 50-60 g de pa sense gluten (mai es pot servir pa normal, ni torrades, ni pa de motlle ni 
similars) 
* 15 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de 200 ml de llet sencera o semidesnatada o 1 iogurt sencer natural o de sabor (125 
g) o 1 infusió variada amb 1 sobre de sucre (8 g) (no oferir sucs si a la etiqueta no figura 
l’indicació “sense gluten”) 
* Mai torrades ni galetes 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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42.SL. SENSE LACTOSA  
 
 
Característiques  
 
Dieta completa, i normocalòrica dissenyada per tal d'evitar qualsevol font directa o indirecta 
de lactosa. Resten exclosos tots els aliments derivats directa o indirectament de la llet com 
son: la mateixa llet, els batuts, els iogurts, els flams, els formatges, els gelats i la nata entre 
d'altres. Així mateix, es prohibeix qualsevol aliment preparat que porti llet com ingredient o 
com additiu com són: salses de tipus beixamel, lactonesa, salses variades amb llet o 
formatge o iogurt, precuinats com les croquetes, els canelons o la lassanya, pastes farcides 
amb llet o formatge com tortellinis, patés, determinats embotits com determinats tipus de 
pernil dolç,  el salami i la mortadel·la. També resten exclosos de la dieta  la bollería 
industrial, les galetes, les torrades (per contenir petites quantitats de lactosuero), la 
pastisseria variada, les margarines enriquides amb llet o que puguin incorporar lactosuero, 
les truites d'ou precuinades i qualsevol altre aliment processat que porti llet o derivats com 
ingredient o com aditiu. La llet és substituïda per una fòrmules làctiques especials sense 
lactosa. 
 

Indicacions 
 
Dieta indicada per pacients que manifestin intolerància a la lactosa amb independència del 
seu quadre clínic de base. També és indicada per pacients sense antecedents d'intolerància 
a la lactosa però que presentin una simptomatología susceptible de ser causada per una 
intolerància puntual al disacàrid. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2136 Kcal 
* Proteïnes:  73 g (13,4% del VCT) 
* Glúcids:  308 g (57,7% del VCT) 
* Greix:  68 g (28,6% del VCT) 
* Sense lactosa 
 

Suplementació  
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació s'haurà de comprovar la presència de 
lactosa al mòdul nutricional a utilitzar. En aquest sentit, la dieta sense lactosa pot ser 
suplementada, en cas que sigui necessari, amb suplements de tipus complert i de fibra, en 
aquest sogon cas sempre que la dieta incorpori la  variant rica en fibra.  Pel seu contingut 
en lactosa estan contraindicats els iogurts sulpementats amb proteïna en pols. En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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42.SL. SENSE LACTOSA  
 

 
Exemple de menú   
 
Esmorzar: 
  
* 1 bol de llet sense lactosa (250 ml) (8 mides de llet en pols amb 250 ml d’aigua mineral) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeinat 
* 1 panet blanc normal (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) (no torrades, ni pastes, 
ni galetes de cap tipus) 
* 1 melmelada (20 g) (no margarines ni mantega)  
* 1 sobre d’oli d’oliva 
* 1 got de suc de fruita (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g (pes bullit) de pasta o arròs amb o sense salses (però sempre sense formatge ni llet), 
o 220 g de patates bullides o estofades (però sempre sense formatge, ni llet), o 220 g de 
llegums estofades, o sopes de pasta o arròs (sempre que el brou no porti lactosa). 
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema (sense llet ni formatge), o 150-200 g 
d’amanida (sense formatge),  
* 100-120 g de carn (vedella, porc, pollastre o indiot), o 100-120 g de peix a la planxa (blanc 
o blau) al forn o estofat o fregit o amb salses sense llet ni iogurt ni formatge, o truites d’ou 
variades (sense llet ni formatge) (mai truites precuinades que portin llet o derivats com 
ingredient) 
* 1 peça de fruita mitjana natural (150-200 g), o fruita al forn (150-200 g), ó fruita en almivar 
(100-130 g). (No làctics de cap tipus) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) (sempre que no incorpori llet o 
derivats com aditiu) (No torrades) 
* 15 g d’oli 

 
Berenar i Ressopó (opcionals): 
 
* infusions variades o cafè sense llet amb 8 g de sucre, o 1 got (150-200 ml) de suc de fruita 
variats.  (No iogurts, ni llet, ni flams, ni gelats, ni formatge de cap tipus)  
* No galetes ni torrades (ja que poden contenir traces de lactosa) 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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43.SC. SENSE CATECOLAMINES O SENSE 
PRECURSORS DEL ÀCID VANILMANDELIC  

 
 
Característiques i aliments prohibits  
 
Dieta completa i normocalòrica que exclou tots aquells aliments que continguin quantitats 
significatives de precursors metabòlics de l’àcid vanilmandèlic (VMA), com són les 
catecolamines, la vainillina i els àcids fenòlics. D'aquesta manera, resten prohibits fuites com 
el plàtan, els cítrics (llimona, taronja i mandarines), el raïm natural i sec (panses), la pinya 
natural i en almívar, els fruits secs (especialment les nous) i els iogurts de sabors. 
S'exclouen també els cereals integrals, la xocolata, el cafè i els seus succedanis, així com el 
te, el mate, les begudes de cola i la canyella. Pel seu possible contingut en vainilla 
s'exclouen, així mateix, els postres cremosos, els flams, les galetes, la bolleria, la reposteria 
en general, els gelats, els caramels i qualsevol aliment saboritzat amb vainilla, amb canyella 
o amb xocolata. Aquesta dieta prohibeix el consum de qualsevol beguda alcohòlica. 
 
Indicacions 
 
Indicada durant els tres dies previs i el mateix dia de la prova per la determinació del 
feocromocitoma, basada en la determinació del VMA en orina. Una vegada feta la prova 
poden introduir-se els aliments prohibits. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2245 Kcal 
* Proteïnes:  88,9 g (15,8% del VCT) 
* Glúcids:  294,2 g (52,4% del VCT) 
* Greix:  79,2 g (31,8% del VCT) 
* Absència de catecolamines i precursors de VMA 
 
 

Suplementació  
 
 Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació oral s'haurà de comprovar la presència 
de precursors de VMA al mòdul nutricional a utilitzar. En aquest sentit, resten prohibits els 
suplements saboritzats amb vainilla com són molts suplements de tipus complet i proteic. Els 
suplements de fibra poden contenir traces d'àcids fenòlics per la qual cosa també resten 
exclosos de la dieta. Per tot això, es recomana no iniciar o suspendre la suplementació oral 
durant els temps de seguiment d'aquesta dieta. Qualsevol suplement pot reintroduir-se o 
iniciar-se després de la prova. 
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43.SC. SENSE CATECOLAMINES O SENSE 
PRECURSORS DEL ÀCID VANILMANDELIC  
 
 
Exemple de menú   
 
Esmorzar:  
 
* 1 tassa de llet semidesnatada o sencera (200 ml) (sense café ni eko ni cacao)  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 Panet blanc (50-60 g) o 2 llesques de pa de motlle (50 g) o 2 paq.de torrades (30 g)  
* 1 Margarina (15 g) (no melmelada) 
* Compota de poma (100 g) o 1 peça de fruita natural (150-200 g) (pot ser poma o pera 
natural). (Compte amb les fruites prohibides: plàtan, cítrics, raïm, pinya i fruita en almívar) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g d’arròs cuinat o de pasta amb salses variades, o 220 g de patates estofades, bullides 
o al forn, o sopes variades d’arrós o pasta. 
* 150-200 g de verdures variades bullides senceres o en crema, o 150-200 g d’amanida 
variada (les amanides sense panses). 
* 100-120 g de carns variades (vedella, porc, pollastre, indiot) a la planxa, al forn o amb 
salses bullides, o 100-120 g de peix (blanc o blau)  a la planxa o fregit o al forn (el peix 
sempre sense llimona), o truites variades ( de 2 ous petits), o 40 g d’embotits variats con 
pernil salat o cuit magre. 
* Fruita variada natural (150-200 g) (excepte les prohibides com son els citrics, els plàtans, el 
raïm, la pinya), o poma o pera al forn (150 g) sense canyella, o  iogurt sencer natural (125 g) 
(mai de sabors).  (Mai flam ni natilles).  (Mai fruita en almivar) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 paquets de torrades (30 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 15 g d’oli 
 
Berenar i ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de 200 ml de llet semidesnatada o sencera (sense café ni succedanis, ni cacao)  o 1 
iogurt sencer natural (125 g) (no de sabors), o 1 infusió variada (mai te) amb 1 sobre de 
sucre (8 g). (Es desaconsella donar sucs de fruita) 
* 1 paquet de torrades (15 g). (Mai melmelada ni galetes) 
 
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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44.SS. SENSE SEROTONINA (PROVA DEL 
OH-INDOL-ACÈTIC)  

 
Característiques 
 
Dieta completa i normocalòrica que exclou tots aquells aliments que continguin quantitats 
significatives de 5-indoles ( 5-hidroxi-triptófano, serotonina i 5-hidroxi-indol-acètic). Aquests 
aliments són principalment: les nous, els plàtans, la pinya, els kiwis, les prunes i els 
tomàquets. També es prohibeixen, per portar quantitats moderades de 5-indoles, la papaya, 
qualsevol fruit sec (ametlles, avellanes, cacauets, nous, estucs, etc.), els advocats, les 
olives, els pomels, el meló, les figues, els dàtils, el coco, la coliflor, el bròquil, les albelginies i 
les espinacs. També resten exclosos els gelats i els iogurts saboritzats, així com els 
pastissos i d'altres plats precuinats o processats que puguin incorporar com a ingredient o 
additiu qualsevol element provenint de les esmentades matèries primeres (fruites prohibides, 
fruits secs etc.). Aquesta dieta prohibeix el consum de qualsevol beguda alcohòlica, així com 
el te i el cafè,  ja que l'ingesta de cafeïna i de teïna poden provocar falsoes positius 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada durant els 3-4 dies previs a l'anàlisi d'orina per la determinació del metabolit 5-
hidroxi-indol-acètic, feta com a prova diagnòstica del síndrome carcinoide. Una vegada 
coneguts els resultats de l'analítica, i si aquesta no s'ha de repetir, poden introduir-se els 
aliments prohibits inicialment. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2224 Kcal 
* Proteïnes:  85,4 g (15,5% del VCT) 
* Glúcids:  301 g (54,1% del VCT) 
* Greix:  75,2 g (30,4% del VCT) 
* Absència de 5-indoles 
 
 

Suplementació 
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació oral s'haurà de comprovar la presència 
de serotonines al mòdul nutricional a utilitzar. En aquest sentit resten prohibits els 
suplements saboritzats sempre que siguin susceptibles de portar traces de qualsevol dels 
aliments prohibits. Per tal d'evitat riscos, es recomana no iniciar o suspendre la 
suplementació oral durant els temps de seguiment d'aquesta dieta. Qualsevol suplement 
podra reintroduïr-se o iniciar-se després de l'anàlisi d'orina.  
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44.SS. SENSE SEROTONINA (PROVA DEL 
OH-INDOL-ACÈTIC)  
 

 
Exemple de menú   
 
Esmorzar: 
 
 * 1 tassa de llet (200 ml) semidesnatada o sencera amb eko (noi café ni cacao pel risc que 
aquest pugui incorporar traces de nous o d’altres fruits secs)  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paq.de torrades o de galetes 
maria (30 g)  
* 1 Margarina (12-15 g) i 1 melmelada (20 g)  (mai melmelada de pruna ni de pinya i de 
qualsevol altra fruita prohibida) 
* Compota de poma (100 g), o 1 peça de fruita natural (150-200 g) (pot ser poma o pera 
naturals)  (compte amb les fruites prohibides: plàtans, pinya, kiwis, prunes, papaya i meló) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g (pes bullit) de pastes (sense tomàquet), o de arròs blanc, o 220 g de llegums, o 220 
g de patates estofades (sense tomàquet), o sopes de pasta o d’arrós (sense tomàquet al 
brou) 
* 150-200 g de verdures variades bullides senceres o en cremes (excepte coliflor, broquil, 
tomàquet, alberginies i espinacs), o 150-200 g d’amanida variada (sense fruits secs, ni  
tomàquet, ni olives, ni advocat)  
* 100-120 g de carns (vedella, porc, pollastre, indiot, etc.), o 100-120 g de peix (blanc o blau) 
al forn, a la planxa o fregit (mai amb salses que portin tomàquet o qualsevol dels aliments 
prohibits), o truites variades (de 2 ous petits), 40 g d’ embotits (pernil dolç i salat) 
* Fruita variada natural (150-200 g) (excepte les prohibides com son la pinya, els plàtans, els 
kiwis, les prunes, el meló, etc.), o poma o pera al forn (150 g), o iogurt sencer natural (125 g) 
(mai iogurt de sabors). (Mai pinya en almivar ni macedonia en almibar) 
* Panet (50-60 g) normal, o 2 llesques de pa de motlle (50 g),  2 paq. de torrades (30 g)   
* 15 g d’oli  
 
Mig matí, berenar i ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de 150 ml de llet semidesnatada o sencera (sense café ni cacao), o 1 iogurt sencer 
natural (125 g) (no de sabors), o 1 infusió variada (mai te) amb 1 sobre de sucre (8 g), o 1 
got de suc (150-200 ml) (prohibits els sucs de pinya, kiwi, prunes i multifruita) 
* 1 paquet de torrades (15 g) (no donar galetes pel risc que incorporin traces de fruits secs) 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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45.SHP. SENSE HIDROXIPROLINES  

 
 
Característiques 
 
Dieta completa, normocalòrica i hiperproteica que exclou tots aquells aliments que continguin 
quantitats significatives de col·lagen i altres proteïnes associades a restes hidroxiprolinics. 
Per això resten exclosos de la dieta tot tipus de carns, els  peixos, i els ous, així com els 
embotits de tot tipus i els seus derivats, els brous de carn i de peix, els extractes de carn i de 
peix tipus "Avecrem o Starlux", els espessants fets a base de gelatina (oblees o pols de 
gelatina), i els que continguin gelatina com a ingredient secundari. També cal evitar 
qualsevol salsa comercial que inclogui espessants no identificats, els postres cremosos que 
continguin gelatina com espessant (com poden ser alguns tipus de flams o de natilles), la 
gelatina saboritzada, l'aigua gelificada a base de gelatina, els gelats que portin gelatina, el 
dolç de codony, les melmelades i les jalees de fruita sempre que puguin ser susceptibles de 
portar gelatina com aditiu. D'altra banda, també es prohibeix l'ingesta de qualsevol beguda 
alcohòlica. El dèficit proteic de la dieta no te rellevància nutricional degut al caràcter temporal 
de la dieta (3-4 dies de seguiment). 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada durant els tres dies previs i el mateix dia de la prova per la determinació de 
hidroxiprolinuria. Una vegada feta la prova poden introduir-se els aliments prohibits. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1900 Kcal 
* Proteïnes:  48,2 g (10,1% del VCT) 
* Glúcids:  301,7 g (63,5% del VCT) 
* Greix:  55,7 g (26,4% del VCT) 
* Sense hidroxiprolines 
 

Suplementació 
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació oral s'haurà de comprovar la presència 
de hidroxiprolines al mòdul nutricional a utilitzar. En aquest sentit resten prohibits els 
suplements que aportin espessants a base de gelatina com alguns suplements tipus crema o 
flams. En principi els suplements proteics fets amb base de iogurt i els suplements de fibra 
(si la dieta incorpora la variant rica en fibra) estan indicats tant sols si es consideren 
indispensables durant els 3 dies de seguiment d'aquest tipus de dieta. En cas contrari es 
recomana no iniciar o suspendre la suplementació oral durant els temps de seguiment de la 
dieta. Qualsevol suplement oral pot reintroduir-se o iniciar-se després de la prova. 
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45.SHP. SENSE HIDROXIPROLINES  

 
 
Exemple de menú   
 
Esmorzar: 
 
* 1 tassa de llet (200 ml) semidesnatada o sencera amb descafeinat  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paq.de torrades (30 g)  
* 1 Margarina (15 g) (mai melmelada ni codony) 
* Fruita natural (150-200 g) o 1 got de suc de fruita (100ml) 
 
 

Dinar i Sopar:  
 
* 180 g (pes bullit) de pastes o d’arròs (sense carn ni peix de cap tipus), o 220 g de llegums, 
o 220 g de patates estofades (sense carn, ni peix, ni ou com a ingredient), o sopes d’arròs o 
pasta de brou vegetal (mai brou normal de pollastre, de carn o de peix).  
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema, o 150-200 g d’amanides variades 
(sense ou, ni tonyina, ni embotits de cap tipus). 
* Fruita variada natural (150-200 g), o poma o pera al forn (150 g) o fruita en almivar (100-
130 g), o  iogurts sencers naturals o de sabors (125 g).  (Mai gelatines). (No donar flams ni 
natilles si porten gelatina com espessant). 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g),  o 2 paquets de torrades (30 g)   
* 15 g d’oli  
 
 
Berenar i ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de llet semidesnatada o sencera (150 ml) amb café i sucre (8 g), o 1 iogurt variat (125 
g) (mai flam ni natilles si porten gelatina) , o infusions variades amb 1 sobre de sucre (8 g), o 
1 got de suc de fruita (150-200 ml). (No donar gelatines; sí es poden donar aigües 
gelificades que no porten gelatina com a ingredient) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o de galetes (25 g) 
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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46.SF. SENSE FERRO 

 
Característiques 
 

Dieta completa i normocalòrica que exclou tots aquells aliments que continguin quantitats 
significatives de ferro i altres substàncies reductores com l'àcid ascòrbic (Vit.C), tocoferols 
(vit.E) i polifenols  Així doncs, resten  exclosos de la dieta les carns de tots tipus 
(especialment les vísceres com el fetge), el peixos te tots tipus, el rovell de l'ou, els embotits 
(especialment la morcilla i la botifarra de sang)  i qualsevol producte o preparació que 
inclogui els esmentats aliments com a ingredients o com a matèria primera. També es 
prohibeixen aliments vegetals com els llegums (llenties, cigrons, mongeta seca, faves), les 
bledes, les espinacs, els pèsols, les carxofes, el carbassó, el bròquil, l'escarola i els 
xampinyons. D'altra banda, resten exclosos les pastes fetes amb ou, els flams, les natilles, 
les galetes i la pastisseria en general (pel risc que portin ou). Resten excloses també els 
fruits secs (nous, avellanes, ametlles, pistatxos, etc.) i dessecats (figues seques, dàtils, 
prunes seques, panses, albercocs secs, etc.). És prohibida així mateix la xocolata i qualsevol 
aliment que porti xocolata com ingredient. També resten exclosos el té, el cafè i els cereals 
tipus eko. Pel seu contingut en vitamina C s'exclouen els sucs de fruita i les fruites naturals 
com els cítriques (taronja, mandarina, llimona...), els kiwis, les maduixes i els sucs 
comercials enriquits amb vitamina C. També s'exclouen els vegetals de fulla verda com el 
enciam  i la col entre d'altres. Pel seu contingut en tocoferols resta prohibit l'oli d'oliva i el de 
gira-sol que seran substituïts per oli especial de tipus MCT. Altres aliments com la remolatxa, 
els ràbans, el pebre, el pebrot vermell i el tomàquet  resten prohibits degut al seu contingut 
en pigments vermells. 
 

Indicacions 
 

La dieta esta indicada durant tres dies abans i el mateix dia de  prova de detecció de ferro en 
fem per la determinació de possibles hemorràgies digestives amagades. Una vegada feta la 
prova poden introduir-se els aliments prohibits. La dieta també está indicada per pacients 
amb hemocromatosis.  
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2040 Kcal 
* Proteïnes:  60,7 g (11,9% del VCT) 
* Glúcids:  296,8 g (58,2% del VCT) 
* Greix:  67,8 g (29,9% del VCT) 
* Ferro (Fe): <9 mg 
 

Suplementació 
 

Resten totalment contraindicats els suplements de ferro i qualsevol altre que porti ferro a la 
seva composició. També s'han d'evitar suplements de vitamínics que continguin quantitats 
elevades de vitamines C i E. En moltes ocasions es recomanen suplements de fibra fets a 
base de suc de fruita ja que un elevat aport de fibra a la dieta pot facilitar la determinació del 
ferro al fem provenint d'hemorràgies digestives.  Aquest suplement de fibra es pot demanat 
sempre que la dieta sense ferro incorpori la variant rica en fibra. En qualsevol cas, degut a la 
curta durada de la dieta, no es planteja la suplementació nutricional a mig ni a llarg termini. 
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46.SF. SENSE FERRO 

 
 
Exemple de menú   
 
Esmorzar: 
 
 * 1 tassa de llet (200 ml) semidesnatada o sencera (sense café ni cacao ni eko)  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 1 Margarina (12-15 g) (mai melmelada) 
* 1 peça de fruita (poma o pera natural o al forn) (150-200 g) (compte amb les fruites 
prohibides) 
* 1llocha de formatge (20 g) (mai pernil dolç) 
 
Dinar i Sopar:   
 
* 180 g de pastes italianes (sense ou), o de arròs blanc, o 220 g de patates estofades sense 
carn ni peix, ni ou, o sopes de pasta o d’arrós sense carn, ni peix, ni ou.  (Cuinats sense oli) 
(Resten excloses les llegums) 
* 150-200 g de verdures (tant sols pastanaga o mongeta verda) bullits sencers o en crema 
(cuinats sense oli) (No amanides) 
* 75-100 g de clara d’ou cuita, o 2 llonches de formatge (30-40 g)  
* Plàtan o poma (150-200 g), poma o pera al forn (130-150 g), o prèssec en almivar (100-130 
g), o 1 iogurt natural (125 g) (no de sabors) amb sucre (8 g). (No donar flams ni natilles). 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 2-3 cullerades soperes d’oli MCT afegit en cru. (Resta prohibit l’oli de girasol i el d’oliva) 
 
Mig matí, berenar i ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de 150 ml de llet semidesnatada o sencera (sense café ni cacao), o iogurt natural 
sencer (125 g) (no de sabors), (no flams), o infusions variades amb 1 sobre de sucre (8 g). 
(No donar sucs de fruita) 
* 1 paquet de torrades (15 g) (no galetes) 
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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47.SR. SENSE RESIDUS 
 
Característiques i aliments que composen la dieta 
 
L'objectiu d'aquesta dieta és reduir el màxim possible el contingut intestinal per tal de facilitar 
l'evacuació induïda per l'ingestió de solucions orals específiques. La dieta té 2 fases, la 
primera  fase  es correspon a una dieta complerta baixa en greixos, hipocalòrica i exempta 
de tot tipus de residus (fibra dietètica), tant de tipus soluble com insoluble. Per això, resten 
prohibits tots tipus de fruites (excepte els sucs sense polpa com el de poma), de vegetals, de 
llegums i de cereals no refinats. També resten exclosos els aliments que poden induir a 
compactació fecal com l'arròs, el codony, la poma bullida i la pastanaga bullida. Les 
preparacions són bullits, al forn i a la planxa evitant-se els fregits, ja que l'excés de greix pot 
augmentar el volum del trànsit intestinal. La segona fase  de la dieta es composa 
exclusivament d'aliments líquids com són brous vegetals, sucs colats sense polpa 
(preferentment de poma) i infusions de camamilla o menta poleo amb o sense sucre. 
Eventualment, durant el període corresponent a la primera fase, es pot demanar la dieta en 
variant semiliquida. En aquest cas es tractarà d'una dieta incomplerta sense residus, 
composada per sopes de pasta, de sèmola de blat, cremes de patata, iogurts, flams, llet i  
sucs sense polpa i resten prohibits els mateixos aliments que a la dieta complerta sense 
residus (1ª fase).  
La primera fase, ja sigui segons una dieta complerta o semilíquida, s'ha de començar 3 dies 
abans de la prova.  La segona fase començarà 24 hores abans de la prova amb el canvi de 
la dieta sense residus complerta o semilíquida a la dieta sense residus líquida. Aquesta es 
combinarà amb la ingestió de 2 litres de solució evacuant. Sumant la solució evacuant (2 
litres) , la dieta líquida i l'aigua de beguda el pacient haurà d'ingerir uns 4 litres de líquids.  6 
hores abans de la prova el pacient deixarà la dieta líquida i haurà de romandre en dejú total 
(inclosa l'aigua) fins a la realització de la prova. 
 

Indicacions 
Dieta indicada com a preparació per proves diagnostiques i tractaments pels quals és 
necessari reduir al màxim el contingut intestinal. Aquestes poden ser la colonoscopia, la 
pielografia i la litotricia. Un cop realitzada la prova o el tractament, poden introduir-se els 
aliments prohibits. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* (1 ªfase) 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT): 1845 Kcal 
* Proteïnes:  83,2 g (18% del VCT) 
* Glúcids:  257,8 g (55,9% del VCT) 
* Greix:  53,4 g (26,1% del VCT) 
* Fibra dietètica (residus): <11 g 
 

Suplementació  
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació oral s'haurà de comprovar la presència 
de fibra al mòdul nutricional a utilitzar. Els suplements de fibra estan totalment contraindicats. 
En general, es recomana no iniciar o suspendre la suplementació oral durant els temps 
limitat de seguiment de la dieta. Qualsevol suplement oral pot reintroduir-se després de la 
prova. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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47.SR. SENSE RESIDUS 
 
Exemple de menú (1ª fase dieta completa):   
 
Esmorzar: 
* 1 tassa (200 ml) de llet desnatada blanca (no café ni cacao),  
* 8 g de sucre, * 1 panet (50-60 g ), o 2 paquets de torrades (30 g) de pa blanc refinat, 
* 1 margarina (12-15 g), * 1 loncha de pernil york o de formatge (20 g), * 1 got de suc de 
poma (100 g)  
Dinar i Sopar:  * 180 g de pasta italiana o de sèmoles de blat (sopes), o 220 g de patata 
bullida (sencera o en crema), (mai arrós) 
* 100-120 g de carns magres (vedella o pollastre sense pell o pastis magre), o 100-120 g de 
peix blanc, o truita francesa (2 ous petits), 40 g d’embotit com pernil cuit magre 
* 1 iogurt natural desnatat (125 g), o 1 flam normal (100 g) o 1 got (100 ml) de suc de poma 
sense polpa  
* 1 panet de pa blanc (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) o 2 paquets de torrades 
(30 g), * 10 g d'oli 
Berenar i Ressopó (opcionals):  
* 1 iogurt natural o de sabor desnatat (125 g), o 1 got de llet desnatada (150 ml) amb 1 sobre 
de sucre (8 g), o 1 got (150-200 ml) de suc de poma sense polpa, o infusions (no te) amb 
sucre (8 g), * 1 paquet de torrades de pa blanc(15 g) 
 
Exemple de menú (1ª fase dieta semiliquida): 
 
Esmorzar:  
* 1 tassa (200 ml) de llet desnatada blanca (no café ni cacao), * 8 g de sucre, * 1 got de suc 
de poma sense polpa (100 ml) 
Dinar i Sopar: 
* Sopes de sèmoles de blat (120 g cuit),  o cremes  de patata bullida (150 g) (mai d’arrós), 
* 1 iogurt natural desnatat (125 g), o 1 flam normal (100 g), o 1 got (100 ml) de suc de poma 
sense polpa 
* 5 g d'oli 
Berenar i Ressopó (opcionals):  
*1 iogurt natural o de sabor desnatat (125 g), o 1 got de llet desnatada (150 ml) amb 1 sobre 
de sucre (8 g), o 1 got (150-200 ml) de suc de poma sense polpa, o infusions (no te) amb 
sucre (8 g) 
 
Exemple de menú (2ª fase dieta líquida): 
 
Esmorzar: 
* Infusió (no te), * 1 sobre sucre (8 g), * 1 got (100 ml) de suc de poma  
Dinar i Sopar: 
* 1 bol (250 ml) de brou vegetal ben colat, * 1 got (100 ml) de suc de poma  
Berenar i Ressopó (opcionals): 
* Infusió (no te), * 1 sobre sucre (8 g), * 1 got (100 ml) de suc de poma  
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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48.HA. HIPOALERGENICA  

 
 
 
Característiques i aliments que composen la dieta 
 
Dieta que elimina preventivament els principals alèrgens alimentaris coneguts. Es composa 
exclusivament dels següents aliments. Fruites: taronja, peres, pomes, mandarines, peres al 
forn i pomes al forn sense canyella; Verdures bullides: carbassó, mongetes verdes, 
pastanaga; Fècules: arròs blanc, pasta bullida, patata bullida i pa blanc;  Carns: 
exclusivament pollastre bullit, al forn o a la planxa; Greixos: oli d'oliva verge; Dolços: sucre.  
 
D'entrada, resten exclosos la resta d'aliments no presents a la llista anterior. 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada per pacients atòpics que mostren símptomes suggestius de reacció al·lèrgica 
després de l'ingesta espontània d'aliments. L'objectiu de la dieta és presentar una dieta 
exempta dels principals alèrgens alimentaris per tal de poder estudiar  l'evolució dels 
símptomes, en funció dels quals s'introduiran un per un els aliments sospitosos de produir la 
reacció al·lèrgica per tal d'ésser identificats de forma aïllada. Aquesta dieta és indicada com 
pas previ a proves controlades de provocació al·lèrgica alimentaria al context de l'estudi de 
possible patologia atópica de etiologia alimentaria. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1529 Kcal 
* Proteïnes:  56,7 g (14,8% del VCT) 
* Glúcids:  219 g (57,3% del VCT) 
* Greix:  47,4 g (27,9% del VCT) 
 

 
Suplementació 
 
Abans de plantejar qualsevol tipus de suplementació oral s'haurà de comprovar la presència 
de possibles alèrgens al mòdul nutricional a utilitzar. En general es recomana no iniciar o 
suspendre la suplementació oral durant els temps limitat de seguiment de la dieta 
hipoalergènica. Qualsevol suplement oral pot reintroduir-se sempre que es demostri que no 
incorpora cap substància sospitosa de produir reacció al·lèrgica al pacient. 
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48.HA. HIPOALERGENICA  

 
 
Exemple de menú   
 
Esmorzar: 
 
* 1 got (100 ml) de suc de taronja natural colat sense polpa (mai sucs comercials) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 panet blanc (50-60 g) (mai biscote, mai pa de motllo, mai galetes ni pastisseria) 
* 1 got (100 g) de compota de poma o pera natural (no comercial) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g (pes bullit) de pasta (sense ou i sense fotmatge), o de arròs blanc, o 220 g de 
patates bullides amb oli d’oliva. (Mai llegums). (No utilitzar oli de girasol) 
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema (tant sols poden ser pastanaga, 
mongeta verda o carbassó bullits)  
* 100-120 g de pollastre bullit o a la planxa (sense cap condiment fora de l’oli d’oliva verge)  
* Fruita natural o al forn (150-200 g) (tant sols les permeses: taronja, peres, mandarines, 
peres forn i pomes al forn sense canyella)   
* Panet blanc (50-60 g) (mai torrades envassades ni pa de motllo) 
* 15 g d’oli d’oliva verge afegit en cru (prohibit l’oli de girasol i altres que no siguin oli d’oliva 
verge)  
 
Mig matí, berenar i ressopó (opcionals): 
 
* No donar sucs comercials, ni biscottes (torradetes), ni galetes, ni llet, ni derivats, ni cap 
altre aliment fins que no s’hagi comprovat la seva tolerància. 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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49.BCB. BAIXA CÀRREGA BACTERIANA  

 
 
Característiques  
 
Dieta completa i normocalòrica dissenyada per tal de reduir al màxim la càrrega bacteriana 
normalment associada als aliments i als estris que entren en contacte amb el pacient. Per tal 
d'assolir aquesta reducció, la dieta descarta qualsevol preparació que inclogui plats crus o 
poc cuits i es composa de plats sotmesos a elevades temperatures de cocció com bullits i 
fornejats. D'aquesta manera s'exclou la fruita fresca i el almívar així com les amanides i 
qualsevol altre aliment no envasat que es mengi sense cocció prèvia com poden ser els 
fruits secs i les fruites dessecades. Es prohibeix qualsevol condiment afegit al final de procés 
d'elaboració com pot ser el pebre, el julivert, el formatge ratllat i la sal afegida. La dieta 
també prohibeix aliments fermentats com els iogurts, el formatges i el llevats, així com 
vegetals encurtits (conservats en vinagre) i tot tipus d'embotit. Es prohibeix el pa normal (no 
així el pa torrat envasat) i qualsevol tipus de pastisseria no envasada.  
 
Durant el procés de manipulació dels aliments tant el personal de cuina com de planta han 
de extremar les mesures higièniques utilitzant estris prèviament desinfectats (safates, plats, 
coberts, etc.) i portant elements de barrera com guants i mascareta.  
 
Indicacions 
 
Dieta indicada per pacients inmunodeprimits i/o aïllats com a part de les mesures 
preventives extraordinàries encaminades a evitar infeccions nosocomials.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2023 Kcal 
* Proteïnes:  71,7 g (14,2% del VCT) 
* Glúcids:  278,5 g (55,1% del VCT) 
* Greix:  69,1 g (30,7 % del VCT) 

 

Suplementació 
 
Estan indicats tot tipus de suplements nutricionals orals envasats esterilitzats i, en tot cas, 
manipulats amb les màximes mesures higièniques, tant pel que fa al manipulador, com al 
estat de neteja i desinfecció dels envasos o estris emprats per la seva preparació. 
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49.BCB. BAIXA CÀRREGA BACTERIANA  

 
 
Exemple de menú   
 
Esmorzar: 
 
* 1 tassa ben neta de llet sencera o semidesnatada (200 ml) 
* 1 sobre de café descafeïntat 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 2 paquets de torrades envasades (30 g) 
* 1 margarina (15 g) i 1 melmelada (20 g) 
* 1 got  ben net de suc de fruita pasteuritzat (de brik) (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180-200 g de pastes italianes o d’arròs, o 220 g de llegums, o 220 g de patates, o sopes 
variades d’arròs o pasta (que hagin sigut cuinades a temperatures superiors a 90ºC) 
* 150-200 g de verdures variades bullides senceres o en crema (que hagin sigut cuinades a 
temperatures superiors a 90ºC) (No servir amanides) 
* 100-120 g de carns o de peixos fregits, a la planxa, al forn o amb salses (però sempre que 
hagin sigut cuinats a temperatures superiors a 90ºC), o truita francesa (feta amb ou líquid 
pasteuritzat).  (Resten prohibits els embotits i els plats freds) 
* Flams comercials envasats (100 g) (mai iogurts ni postres casolans), o compota comercial 
envasada (100 g), o sucs de fruita de brik en un got (100 ml) ben net i tapat, o fruita al forn 
(si és recent), o 2 porcions envasades de dolç de codonyat (40 g)  
* 2 paquets de torrades envasades (30 g) 
* 15 g d’oli  
 
Berenar i ressopó (opcionals): 
 
* 1 paquet de torrades envasades (15 g) 
* 1 got  ben net (150-200 ml) de suc de fruita pasteuritzat (de brik) 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 

 
Durant el procés de manipulació dels aliments, tant el personal de cuina, com de 
planta han de extremar les mesures higièniques. Per això es recomana que utilitzin 
estris prèviament desinfectats (safates, plats, coberts, etc.) i elements de barrera 
com els guants i la mascareta. 
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 52.LD. TRACTAMENT DIURN L-DOPA  

 
 

Característiques  
 
Dieta completa i normocalòrica, que presenta la major part del seu aport proteic localitzat al 
vespre i a primera hora de la nit per tal de no interferir l’absorció del medicament L-Dopa 
(administrat durant el dia) amb l’ingesta simultània d'aminoàcids neutres, abundants als 
aliments rics en proteïnes. La dieta està composada per tot tipus d'aliments distribuïts de tal 
manera que els de tipus proteic (làctics, carns, ous, peixos, etc.), així com altres aliments 
amb presència de aminoàcids neutres (pa, sèmoles, arròs llegums, farines i derivats) siguin 
exclosos de l'esmorzar, dinar i berenar i passen a formar part del sopar i de posteriors 
suplements nocturns. 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada per pacients amb malaltia de Parkinson sotmesos a tractament diürn amb L-
dopa. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2061 Kcal 
* Proteïnes:  72,4 g (dels quals 62,25 g a partir del sopar) (14,1% del VCT) 
* Glúcids:  285 g (55,3% del VCT) 
* Greix:  70,2 g (30,6 % del VCT) 
 
Suplementació 
 
Durant el període diürn coincident amb l'ingesta del medicament resten prohibits tots el 
suplements que aportin proteïnes com els suplements complerts i proteics. Durant aquest 
període son indicats, en cas que siguin necessaris, els suplements de fibra fets amb base de 
suc (sempre que la dieta incorpori la variant rica en fibra ). A partir de l'hora de sopar i 
durant la nit es recomanable suplementar la dieta amb suplements orals de tipus complert 
proteic-energètic o amb iogurt amb proteïna, per tal de completar l'aport diari de proteïnes. A 
qualsevol hora, en cas de disfàgia als líquids, pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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52.LD. TRACTAMENT DIURN L-DOPA  

 

Exemple de menú   
 
Esmorzar: 
 
* 1 tassa amb infusió variada amb 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 peça de fruita natural (150-200 g)  
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 Margarina (12-15 g) 
* 1 Melmelada (20 g) 
 
Dinar:  
 
* 1 plat de 300 g (ració generosa) de verdura variada o amanida (sense ou ni tonyina ni 
embotits ni formatge) 
* 200-250 g de patata bullida o al forn o en crema (sense llet) 
* 1 peça de fruita natural variada (150-200 g) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar  (Puja en safata petita senyalitzada amb la safata del dinar) 
 
* 1 compota (100 g), o 100-130 g de fruita en almivar 
* Infusions variades amb sucre (8g) 
 (No es recomana oferir làctics, ni pa, ni derivats paral.lelament a la medicació (L-dopa) 
 
Sopar: 
 
* 180-200 g de pasta o arròs amb salses variades, o sopes de pasta o d’arròs. 
* 100 g de verdures variades bullides o en amanida  
* 150-200 g (ració ben generosa) de carns o peixos al forn o a la planxa o fregits o amb 
salses variades, o truites variades (de al meys 2 ous grans), o 70-100 g (ració generosa) 
d’embotits variats (pernil salat o pernil york) 
* 1 iogurt sencer de sabor o natural (125 g), o 1 flam o natilles (100 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques pa motlle (50 g), o 2 paquets torrades (30 g) 
* 15-20 g d’oli d’oliva 
 

Ressopó (Puja en safata petita senyalitzada amb la safata del sopar) 
 
* Entrepá fet amb panet (50-60 g), o amb 2 llesques de pa de motlle (50 g) i amb  30-40 g 
d’embotit magre (pernil salat o york) o formatge o tonyina (40 g) amb oli d'oliva (8 g) 
* 1 iogurt sencer de sabor o natural (125 g), o 1 flam o natilles (100 g) 
* 1 got (100 g) de suc de fruita 
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53.CH. CAMBRA HIPERBÁRICA  

 
 

Característiques 
  
Dieta completa i normocalòrica, adaptada pel seu consum sota condicions de major pressió 
d'oxigen com són les que es donen de forma artificial a dins d'una cambra hiperbàrica. La 
dieta exclou els aliments potencialment flatulents com són  les llegums, la col, la coliflor, les 
fruites crues i els vegetals crus (amanides),  ja que els gasos generats al tracte digestiu sota 
major pressió poden expandir-se durant el procés de reequilibri de pressions previ a la 
sortida de la cambra hiperbàrica, la qual cosa pot produir molèsties i situació de disconfort al 
pacient.  D'altra banda, la dieta exclou aliments i utensilis (estris) que puguin contribuir a 
l'inici i propagació d'un incendi a unes condicions de pressió i concentració d'oxigen 
modificades com són les de l'interior de la cambra hiperbàrica. En aquest sentit resten 
excloses de la dieta els sobres de sucre i de ketchup, així com greixos concentrats com 
porcions de margarina, sobres d'oli i de maionesa (degut a ser elements potencialment 
inflamables). També s’ha d’evitar l’ùs d’estris metàl·lics (susceptibles de generar espurnes 
per fricció). 
 
Indicacions 
  
Dieta indicada per consumir a dins de la cambra hiperbàrica. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1971 Kcal 
* Proteïnes:  86,9 g (17,6% del VCT) 
* Glúcids:  264,5 g (53,7% del VCT) 
* Greix:  62,8 g (28,7 % del VCT) 
 
Suplementació  
 
Degut al seguiment puntual de la dieta i al seu caràcter circumstancial (lligat a la presència 
temporal del pacient a dins de la cambra hiperbàrica), no es contempla cap tipus de 
suplementació nutricional. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització 
d’espessants. 
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53.CH. CAMBRA HIPERBÁRICA  

 

 
Exemple de menú  
 
Esmorzar: 
 
* 1 tassa de llet sencera o semidesnatada (200 ml) 
* 1 sobre de café descafeïntat 
* 1 sobre de sacarina 
* 1 panet blanc (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades, o 2 
paquets de galetes (50 g) 
* 20 g de pernil York o de formatge  
* 1 got (100 ml) de suc de fruita variat, o 1 compota poma (100 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180-200 g de pastes italianes amb salses variades, o d’arròs, o 220 g de patates bullides o 
al forn o cuinades, o sopes de pasta o d’arròs. (Les llegums resten prohibides)  
* 150 g de verdures bullides senceres o en crema (exclusivament: carbassó, mongeta verde, 
alberginia pelada,  carbassa i pastanaga vapor)  
* 100-120 g g de carns magres (vedella, porc magre o pollastre sense pell), o 100-120 g de 
peix al forn, a la planxa o bullits, o amb salses suaus (mai fregits ni amb sogrefits), o truita 
francesa (de 2 ous petits), o 40 g de pernil York magre o formatge.  
* 1 compota de poma (100 g), o 100-130 g de préssec en almivar, o flams (100 g), o iogurts 
variats (125 g) (no posar sobres de sucre) 
* 1 panet blanc (50-60 g), o 2 llesques de pa de motllo (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 15 g d’oli (afegir l’oli als aliments al plat, no ficar sobres d’oli a dins de la cambra) 
 
Berenar i ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de llet (200 ml), o 1 iogurt variat (125 g), o 1 got de suc de fruita variat (150-200 ml) 
(s’aconsella no ficar sobres de sucre a la cambra hiperbàrica) 
* 1 paquet de torrades o de galetes (15 g) 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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54.FR. FREDA  

 
 

Característiques 
 
Dieta complerta composada exclusivament per aliments freds i de fàcil deglució com poden 
ser els gelats, els sucs, els làctics freds, la fruita en almívar i al forn, les compotes, el pa de 
motlle amb tomàquet i oli, els embotits i els fiambres servits a temperatura ambient. Resten 
excloses de la dieta aliments cuinats calents i aquells que puguin plantejar dificultats per la 
seva deglució com el pa normal, les torrades, les amanides, les fruites senceres naturals, 
així com aquells aliments preparats que normalment es serveixen calents i que no son ben 
acceptats si es serveixen freds com poden ser estofats, sopes y purés de carn o peix, entre 
d'altres.  
 
Indicacions 
  
Aquesta dieta és indicada en determinats post-operatoris otorrino-laringilògics com poden 
ser la amigdalectomies i algunes intervencions de carnots. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1835 Kcal 
* Proteïnes:  50,1 g (10,9% del VCT) 
* Glúcids:  234 g (51% del VCT) 
* Greix:  77,6 g (38,1 % del VCT) 
 
 

Suplementació 
  
Degut al seguiment puntual de la dieta i al seu caràcter circumstancial (lligat al post-operatori 
immediat), no es contempla cap tipus de suplementació a la dieta. En cas de disfàgia als 
líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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54.FR. FREDA  

 

 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
 
* 1 tassa de llet sencera o semidesnatada freda o del temps (200 ml) 
* 1 sobre de café descafeïntat 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 pasta del día (50-60 g), o 2 paquets de galetes (50 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
(no panet ni torrades) 
* 1 mermelada (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g) 
* 1 got (100 ml) de suc de fruita variat o 1 compota poma (100 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* En un plat: 2 llesques de pa de motlle (50 g) amb tomàquet i oli d’oliva (1 sobre de 8-10 g), 
1 locha de pernil dolç (20 g) i 1 de formatge (20 g)  
* 1 gelat (75-100 g) 
* 1 iogurt sencer variat (125 g), o 1 flam (100-125 g) 
* 1 compota (100 g), o 100-130 g de fruita en almivar, o 1 got (100 ml) de suc variat 
 
Berenar i ressopó (opcionals): 
 
* 1 got de llet freda o del temps (200 ml), o 1 iogurt sencer variat (125 g), o 1 got de suc de 
fruita variat (150-200 ml) 

 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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55. PICNIC DIÀLISIS  

 
 

Característiques 
 
Consisteix en l'adaptació del servei del menú destinat a pacients que han d'ésser dialitzats 
coincidint amb l'hora de l’esmorzar, dinar o del sopar. Tant la selecció dels aliments com  la 
seva presentació s'adeqüen al perfil fisiopatològic de l'usuari (propi dels pacients sotmesos a 
diàlisis) i a les característiques del servei (el menjar ha d'ésser transportat i consumit a 
l'unitat d'hemodiàlisis). Al cas de dietes amb textura normal i de fàcil mastegar, el menjar 
consisteix en entrepans, làctics envasats i fruites (ja siguin al forn, en almívar o crues). Al 
cas de dietes amb textura triturada, consisteix en triturats complerts de verdures, patata i 
carn o peix o ou (turmix convencionals) combinats amb compota o triturat de fruita i làctics 
envasats. Tot el servei es fa amb material no retrobable i es transporta a dins de bosses i 
coberts de plàstic. 
 
Pel que fa a la selecció concreta dels aliments, aquesta variarà mínimament en funció de les 
característiques de la dieta prescrita al pacient ja que els criteris de restricció que poden 
afectar a nutrients com el sodi, el potassi o el fòsfor, es lliberalitzen degut a que el consum 
dels  aliments es concomitant al procés d’hemodepuració. 
 

Petició del pícnic de dialisis:  
 
A l’apartat corresponents a observacions generals d el formulari de la dieta prescrita 
s’indicarán l’observació “PICNIC DIÀLISIS” seguida dels que el pacient va a diàlisis i 
el torn de menjar afectat (esmorzar o dinar). 
Per exemple: “PICNIC DIÀLISIS: DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES. DINAR”  
 
Indicacions 
 
Pacients hospitalitzats que han de fer el dinar o el sopar a diàlisis. El servei picnic de diàlisis 
tant sols afectarà a un àpat (esmorzar dinar) i s'ha de demanar segons el circuït estrabler de 
petició i, en tot cas, amb un marge mínim de 30 minuts abans que el pacient sigui traslladat a 
l'unitat d'hemodiàlisis des de la seva unitat d'hospitalització.  
 

Suplementació 
 
No hi ha possibilitat de suplementació al servei Picnic de Diàlisis 
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55. PICNIC DIÀLISIS  
 
 

Exemples de menús de esmorzars i dinars 

 
Qualsevol dieta NO 
DIABÈTICA, de textura 
normal o Fàcil Mastegar 
 

Qualsevol dieta DIABÈTICA, de 
textura normal o Fàcil Mastegar 
 

ESMORZAR:  
• 1 Iogurt sencer de sabor o 

natural amb sucre 
• 1 sandwich de 2 llesca de pa 

amb tomàquet i oli d’oliva amb 1 
lloça de pernil dolç i 1 de 
formatge 

 

ESMORZAR:  
• 1 Iogurt desnatat de sabor o natural 

amb sacarina 
• 1 sandwich de 2 llesca de pa amb 

tomàquet i oli d’oliva amb 1 lloça de 
pernil dolç i 1 de formatge 

• 1 compota de poma  

DINAR:   
• 1 Sandvitx de tres llesques de pa 

de motlle amb tomàquet, oli 
d’oliva, pernil dolç (1), formatge 
(1) i enciam 

• 2 porcions de préssec en almívar 
trocejats servits en un got tancat 

• 1 Flam  

DINAR:   
• 1 Sandvitx de tres llesques de pa de 

motlle amb tomàquet, oli d’oliva, 
pernil dolç (1), formatge (1) i enciam 

• 2 porcions de préssec en almívar 
trocejats  deslavats amb aigua de 
botella i servits en un got tancat 

• 1 Flam diabètic  

Qualsevol dieta NO 
DIABÈTICA, de textura 
Turmix 
 

Qualsevol dieta DIABÈTICA, de 
textura Turmix  

ESMORZAR:  
• 1 Iogurt sencer de sabor o 

natural amb sucre 
• 1 compota de poma  
• 1 Flam  

ESMORZAR:  
• 1 Iogurt desnatat de sabor o natural 

amb sacarina 
• 1 compota de poma  
• 1 Flam diabètic  

DINAR:   
• 1 bol de TX 
• 1 got de TX de fruita  
• 1 Flam  

DINAR:   
• 1 bol de TX 
• 1 got de TX de fruita  
• 1 Flam diabètic  
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56.GT1. GASTRECTOMIA F-1  

 
 

Característiques i aliments que composen la dieta 
 
Dieta incompleta, exempta de lactosa i composada per aliments líquids, inclosa la llet sense 
lactosa. La distribució dels aliments és segons una pauta multifraccionada de 8 tomes diàries 
dins del període de vigília. Les quantitats corresponents a les racions estan limitades a petits 
volums assumibles pel pacient després de l'intervenció quirúrgica. Els aliments que 
composen la dieta són els següents: llet sense lactosa, sucs de poma, de préssec, de pinya  
o  de raïm, brous clarificats de carn, de pollastre o de vegetals i infusions (camamilla, menta 
poleo, til·la...) amb o sense sucre. Cal evitar administrar els líquids massa freds o massa 
calents, procurant que estiguin a temperatura ambiental o tebis, per tal de facilitar la seva 
tolerància digestiva.   
 
Indicacions 
 
Dieta indicada com a 1ª fase de tolerància oral per pacients intervinguts de gastrectomies 
totals o subtotals. El seguiment de la dieta pot acompanyar-se de sèrums endovenosos 
gluco-salins i/o de nutrició parenteral perifèrica o total. El seguiment aïllat d'aquesta dieta 
sense els esmentats aports parenterals no ha de prolongar-se més de 24 hores degut al seu 
marcat caràcter incomplert, tant des del punt de vista energètic, com nutricional.  
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  648 Kcal 
* Proteïnes:  7 g (4,3% del VCT) 
* Glúcids:  110 g (67,9% del VCT) 
* Greix:  20 g (27,8 % del VCT) 
 
 

Suplementació 
  
Com a qualsevol altra dieta incomplerta, si el seu seguiment aïllat es prolongués més enllà 
de 72 hores sense cap suport parenteral, haurà de valorar-se una suplementació oral. En 
aquest cas pot estar indicat un suplement oral complert proteic-energétic sense lactosa 
fraccionat en ingestes puntuals no superiors a 100-150 ml (cada módul conté 200-220 ml). 
Resten contraindicats els suplements proteics fets amb iogurt i els suplements de fibra. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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56.GT1. GASTRECTOMIA F-1 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
* Mig bol (150 ml) de llet sense lactosa: 4 mides de llet sense lactosa en pols (17 g) dissolts 
en 150 ml d’aigua embotellada tèbia 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
 
Mig matí (puja amb el esmorzar): 
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o pinya  
 
Dinar:  
* Mig bol (150 ml) de brou clar de carn o de verdures  
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o pinya  
 
1º berenar: (puja en safata petita senyalitzat amb del dinar)  
* Mig bol (150 ml) de llet sense lactosa: 4 mides de llet sense lactosa en pols (17 g) dissolts 
en 150 ml d’aigua embotellada tèbia 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
 
2º berenar: (puja en safata petita senyalitzat amb del dinar) 
* 1 got (100 ml) amb un sobre d’infusió de camamilla o tila o menta poleo (no te) amb 1 
sobre de sucre (8 g) 

 
Sopar:  
* 150 ml (1/2 bol) de brou clar de carn o de verdures  
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o pinya 
 
1º ressopó: (puja en safata petita senyalitzat amb  del sopar)  
* Mig bol (150 ml) de llet sense lactosa: 4 mides de llet sense lactosa en pols (17 g) dissolts 
en 150 ml d’aigua embotellada tèbia 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
 
2º ressopó: (puja en safata petita senyalitzat amb  del sopar)  
* 1 got (100 ml) amb un sobre d’infusió de camamilla o tila o menta poleo (no te) amb 1 
sobre de sucre (8 g) 

Mateixa safata 

Mateixa safata 
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57.GT2. GASTRECTOMIA F-2  

 
 
Característiques 
 
Dieta incompleta, exempta de lactosa. Es composa d'aliments líquids, semilìquids i pastosos 
amb una pauta de distribució multifraccionada de 8 tomes diàries dins del període de vigília. 
Les quantitats corresponents a les racions estan limitades a petits volums assumibles pel 
pacient després de l'intervenció quirúrgica. Els aliments que composen la dieta són els 
següents: llet sense lactosa, sucs de poma, de préssec, de pinya  o  de raïm, infusions 
variades excepte el te, compota de poma o pera, fruita al forn, fruita en almívar, dolç de 
codony i triturats fets amb verdures bullides (carbassó, mongeta verda, pastanaga i 
carbassa), patata bullida i carn o peix magres bullits. És important evitar administrar els 
esmentats aliments massa freds o massa calents, i procurar que estiguin a Tª ambiental o 
tebis per tal de facilitar la seva tolerància digestiva. També és important evitar l'ingesta 
simultània dels aliments líquids i els pastosos per tal de prevenir un possible síndrome de 
dumping. 
 
Indicacions 
 
Una vegada s'ha verificat la tolerància a la dieta post-gastrectomia 1ª fase (56), la dieta 57 
esta indicada com a 2ª fase de tolerància oral en pacients intervinguts de gastrectomies 
totals o sub-totals. El seguiment de la dieta pot acompanyar-se de sèrums endovenosos 
gluco-salins i/o de nutrició parenteral perifèrica o total en progressió decreixent. El seguiment 
aïllat d'aquesta dieta, sense els esmentats aports parenterals, no ha de prolongar-se més de 
72 hores degut a les seves deficiències energètiques i nutricionals.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1183 Kcal 
* Proteïnes:  32 g (10,8% del VCT) 
* Glúcids:  180,6 g (61,1% del VCT) 
* Greix:  37 g (28,1 % del VCT) 
 
Suplementació 
 
Com a qualsevol altra dieta incompleta, si el seu seguiment aïllat es prolongués més enllà de 
72 hores sense cap suport parenteral, haurà de valorar-se una suplementació oral. En 
aquest cas pot estar indicat un suplement oral complert proteic-energètic sense lactosa 
fraccionat en ingestes puntuals no superiors a 100-150 ml (cada mòdul conté 200-220 ml). 
Resten contraindicats els suplements proteics fets amb iogurt i els suplements de fibra. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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57.GT2. GASTRECTOMIA F-2  
 

Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
* Papilla feta amb 150 ml (1/2 bol) de llet sense lactosa (4 mides de llet sense lactosa en 
pols (17 g) dissolts en 150 ml d’aigua embotellada tèbia) i 15 g (2 cullerades soperes) de 
cereals dextrinats 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 compota de poma (100 g) 
 

Mig matí (puja senyalitzat amb el esmorzar)  
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o pinya  
 

Dinar: 
* Mig bol (150 g) de triturat composat per: 50 g de carn magra (vedella o pollastre sense pell) 
o 50 g de peix blanc; 50 g de verdures bullides (carbassó, pastanaga, carbassa o mongeta 
verda);  50 g de patata bullida i 1 cullerada petita (5 g) d’oli d’oliva  
* 1 compota de poma (100 g), o préssec en almívar (100 g), o 1 fruita al forn (100-130 g), o 2 
porcions de dolç de codony (40 g) 
 
1º berenar: (puja a safata petita senyalitzada amb el dinar) 
* Papilla feta amb 150 ml (1/2 bol) de llet sense lactosa (4 mides de llet sense lactosa en 
pols (17 g) dissolts en 150 ml d’aigua embotellada tèbia) i 15 g (2 cullerades soperes) de 
cereals dextrinats 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
 

2º berenar: (puja a safata petita senyalitzada amb el dinar)  
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o pinya 
 

Sopar: 
* Mig bol (150 g) de triturat composat per: 50 g de carn magra (vedella o pollastre sense pell) 
o 50 g de peix blanc; 50 g de verdures bullides (carbassó, pastanaga, carbassa o mongeta 
verda);  50 g de patata bullida i 1 cullerada petita (5 g) d’oli d’oliva 
* 1 compota de poma (100 g), o préssec en almívar (100 g), o 1 fruita al forn (100-130 g), o 2 
porcions de dolç de codony (40 g) 
 

1º ressopó : (puja a safata petita senyalitzada amb el sopar) 
* Papilla feta amb 150 ml (1/2 bol) de llet sense lactosa (4 mides de llet sense lactosa en 
pols (17 g) dissolts en 150 ml d’aigua embotellada tèbia) i 15 g (2 cullerades soperes) de 
cereals dextrinats 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
 

2º ressopó:  : (puja a safata petita senyalitzada amb el sopar) 
* 1 compota de poma (100 g), o préssec en almívar (100 g), o 1 fruita al forn (100-130 g), o 2 
porcions de dolç de codony (40 g) 

Mateixa safata 

Mateixa safata 
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58.GT3. GASTRECTOMIA F-3  

 

Característiques 
 
Dieta completa, hipocalòrica, controlada en greixos i en residus, amb una distribució 
multifraccionada de 8 tomes diàries dins del període de vigília. Les quantitats corresponents 
a les racions estan limitades a petits volums assumibles pel pacient després de l'intervenció 
quirúrgica. Els aliments que composen la dieta són els següents: llet sense lactosa, iogurts 
desnatats,  sucs de poma, de préssec, de pinya  i de raïm, infusions (no te), compota de 
poma o pera, fruita al forn, fruita en almívar, dolç de codony, carns i peixos magres bullits o a 
la planxa, ous en truita, embotit magre (pernil York), verdures bullides (carbassó, mongeta 
verda, albergínia pelada, pastanaga bullides), patata bullida o al forn, sèmoles, tapioca, arròs 
bullit i pa blanc torrat o de motlle. Resten exclosos de la dieta els aliments crus com la fruita 
natural i les amanides, així com les llegums seques, la llet i els derivats (excepte el iogurt), 
les preparacions que requereixin molta greix com els fregits i els sofregits, els aliments amb 
alt contingut de greix com embotits greixosos, el formatge, la margarina, la mantega, l'excés 
d'oli afegit, els fregits i els sofregits. Resta prohibit el alcohol i qualsevol espècia o condiment 
picant (com el pebre o el all) ja que poden ser potencialment irritants pel la mucosa digestiva. 
És important evitar administrar els aliments massa freds o massa calents, procurant que 
estiguin a Tª ambiental o tebis per tal de facilitar la seva tolerància digestiva. També es 
important evitar l'ingesta simultània dels aliments líquids i els pastosos o sòlids per tal de 
prevenir un possible síndrome de dumping. També s'ha de evitar menjar en posició de 
decubit per tal d'evitar el reflux gastroesofàgic. 
 

Indicacions 
 
Una vegada s'ha verificat la tolerància a la dieta post-gastrectomia 2ª fase (dieta 57), la dieta 
58 esta indicada com a 3ª fase de tolerància oral en pacients intervinguts de gastrectomies 
totals o subtotals. Quan el pacient gastrectomitzat es donat d'alta se li pot donar un 
document adaptat amb consells alimentaris per seguir al seu domicili; s’ha d’aconsellar al 
pacient que augmenti progressivament el volum de les racions fins arribar a una ingesta 
diària mínima que asseguri el 100% de les seves necessitats energètiques i nutricionals.  
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 

* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1444 Kcal 
* Proteïnes:  46,2 g (12,8% del VCT) 
* Glúcids:  209,2 g (57,9% del VCT) 
* Greix:  47 g (29,3 % del VCT) 
 

Suplementació 
 

Poden integrar-se suplements orals de tipus complet proteic-energètic sense lactosa, o be 
iogurts amb proteïna en substitució de la llet sense lactosa i els iogurts programats a la dieta. 
Cal evitar dosis de suplements més grans de 150 ml per ingesta (cada mòdul complet aporta 
200-220 ml). Resten contraindicats els suplements de fibra. En cas de disfàgia als líquids pot 
estar indicada l’utilització d’espessants. 
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58.GT3. GASTRECTOMIA F-3  
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
* Papilla feta amb 150 ml (1/2 bol) de llet sense lactosa (4 mides de llet sense lactosa en 
pols (17 g) dissolts en 150 ml d’aigua embotellada tèbia) i 15 g (2 cullerades soperes) de 
cereals dextrinats 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 compota de poma (100 g) 
 

Mig matí: (puja senyalitzat amb el esmorzar)  
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o pinya 

 
Dinar i Sopar:  
* 75 g (pes bullit) de pasta o d’arròs bullits sense formatge amb 2 cullerades (15 g) de 
cremes de verdures bullides o amb 2 cullerades (15 ml) de brou clar de carn o de verdures, o 
100 g de patates bullides o al forn senceres o en puré (sense formatge) 
* 75 g de verdures bullides senceres o en crema (carbassó, mongetes verdes, carbassa, 
albergínia pelada, pastanaga)  
* 75 g de carn magre, 0 75 g de peix blanc al forn, bullit, a la planxa o amb salses bullides 
(mai fregits ni sofregits), o 1 truita francesa d’un ou, o 30 g de pernil de York magre (no 
formatge). 
* 1 compota de poma (100 g), o préssec en almívar (100 g), o 1 fruita al forn (100-130 g), o 2 
porcions de dolç de codony (40 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 10 g d’oli d’oliva 
 

1º berenar: (puja a safata petita senyalitzada amb el dinar) 
* 1 iogurt desnatat de sabor o natural (125 g) 
 

2º berenar: (puja a safata petita senyalitzada amb el dinar)  
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o pinya 
 

1º ressopó: (puja a safata petita senyalitzada amb el sopar)  
* Papilla feta amb 150 ml (1/2 bol) de llet sense lactosa amb 15 g (2 cullerades soperes) de 
cereals dextrinats 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
 

2º ressopó: (puja a safata petita senyalitzada amb el sopar)  
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o pinya 

Mateixa safata 

Mateixa safata 
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59.CHC1. CROHN-COLITIS F-1  

 
 
Característiques 
 
Dieta incompleta sense lactosa i controlada en greixos. La dieta es composa dels següents 
aliments líquids: nutrició enteral estàndard, brous de carn o vegetals clars , sucs de poma o 
de préssec o de pinya, infusions (excepte el te), sucre, edulcorant i mel. Resten exclosos de 
la dieta el cafè, el cacau i el té, així com qualsevol altre aliment no esmentat anteriorment. 
 

Indicacions 
 
Indicada com a 1ª fase de tolerància oral en pacients amb malaltia de Crohn o Colitis 
ulcerosa en fase inflamatoria aguda. El seguiment de la dieta pot acompanyar-se de sèrums 
endovenosos gluco-salins i/o de nutrició parenteral perifèrica o total. El seguiment aïllat 
d'aquesta dieta sense els esmentats aportes parenterals no ha de prolongar-se més de 24 
hores degut al seu caràcter incomplet, tant des del punt de vista energètic com nutricional.  
 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1289 Kcal 
* Proteïnes:  31,4 g (9,7% del VCT) 
* Glúcids:  224,5 g (69,7% del VCT) 
* Greix:  30,3 g (dels quals: 4,7 g de MCT) (20,6 % del VCT) 
 

Suplementació 
 
La dieta 59 inclou una suplementació específica de 750 ml diaris de dieta enteral estàndard 
sense lactosa. No obstant, si excepcionalment la dieta no progressa fins a una dieta 
complerta (61) abans de 72 hores, es pot valorar (en absència d’altre suport nutricional, ja 
sigui enteral per sonda o parenteral) la suplementació addicional amb preparats orals 
complerts de tipus proteic-energétics sense lactosa. Estan contraindicats el suplements de 
iogurt amb proteïna pel seu contingut en lactosa. En principi s'exclouen els suplements de 
fibra a no ser que el metge digestòleg els indiqui expressament (en aquest cas la dieta 
hauria de incorporar la variant rica en fibra). En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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59.CHC1. CROHN-COLITIS F-1  

 
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
 
* 1 bol (250 ml) de nutrició enteral estàndard calenta  
* 8 g de sucre (1 sobre) 
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o de pinya 
 
Mig matí (opcional): 
 
* Infusió de camamilla o tila o menta poleo (no te) amb o sense sucre (8g) (1 sobre), o 1 got 
(200 ml) de suc de préssec o de poma o de pinya 
 
Dinar:  
 
* 1 bol (250 ml) de brou clar de carn o vegetal  
* 1 bol (250 ml) de nutrició enteral estàndard freda 
* 8 g de sucre (1 sobre) 
* 1 got (100 ml) de suc de poma o préssec o de pinya 
 
Berenar i Ressopón (opcionals): 
 
* Infusió de camamilla o tila o menta poleo (no te) amb o sense sucre (8g) (1 sobre), o 1 got 
(200 ml) de suc de préssec o de poma o de pinya 
 

Sopar:  
 
* 1 bol (250 ml) de brou clar de carn o vegetal 
* 1 bol (250 ml) de nutrició enteral estàndard freda 
* 8 g de sucre (1 sobre) 
* 1 got (100 ml) de suc de poma o prèssec o de pinya  
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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60.CHC2. CROHN-COLITIS F-2  

 
 

Característiques 
 
Dieta incompleta sense lactosa controlada en greixos i en fibres. La dieta es composa 
exclusivament dels següents aliments de textures líquida i semisòlida: nutrició enteral 
estàndard, cereals dextrinats, sucs de poma, de préssec i de pinya, infusions (excepte el te), 
sucre, edulcorant, mel, compota de poma i de pera, fruita al forn, fruita en almívar, dolç de 
codony,  melmelades variades (excepte de pruna), sopes de sèmoles o d'arròs, cremes de 
patata, triturats fets amb verdures bullides (carbassó, mongeta verda, pastanaga i carbassa) 
amb patata bullida i amb carns o peix magres bullits,  i oli MCT addicionat en cru.  Resten 
exclosos de la dieta el cafè el cacau i el te, així com qualsevol altre aliment no esmentat 
anteriorment. La dieta prohibeix el consum d'alcohol i tabac. 
 

 
Indicacions 
 
La dieta 60 esta indicada en pacients amb malaltia de Crohn o Colitis ulcerosa en fase 
inflamatòria aguda com a 2ª fase de l'introducció a la dieta oral, una vegada s'ha verificat la 
tolerància a la mateixa dieta de 1ª fase (59). El seguiment de la dieta pot acompanyar-se de 
sèrums endovenosos gluco-salins i/o de nutrició parenteral perifèrica o total. El seguiment 
aïllat d'aquesta dieta sense els esmentats aports parenterals no ha de prolongar-se més de 
72 hores degut al seu caràcter incomplet, tant des del punt de vista energètic com 
nutricional. 
 

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1681 Kcal 
* Proteïnes:  56,8 g (13,5% del VCT) 
* Glúcids:  250 g (59,5% del VCT) 
* Greix:  53,6 g (dels quals: 18,7 g de MCT) (27 % del VCT) 
 
 
Suplementació 
 
La dieta 60 inclou una suplementació específica de 750 ml diaris de dieta enteral estàndard 
sense lactosa. No obstant, si excepcionalment la dieta no progressa fins a una dieta 
complerta (61) abans de 72 hores, es pot valorar (en absència d’altre suport nutricional, ja 
sigui enteral per sonda o parenteral) la suplementació addicional amb preparats orals 
complerts de tipus proteic-energètics sense lactosa. Estan contraindicats el suplements de 
iogurt amb proteïna pel seu contingut en lactosa. En principi s'exclouen els suplements de 
fibra a no ser que el metge digestòleg els indiqui expressament (en aquest cas la dieta 
hauria de incorporar la variant rica en fibra). En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada 
l’utilització d’espessants. 
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60.CHC2. CROHN-COLITIS F-2  
 

Exemple de menú 
 
Esmorzar 
 
* Papilla feta amb 250 ml (1 bol) de nutrició enteral estàndard amb 22 g (3 cullerades 
soperes) de cereals dextrinats 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 tarrina de compota de poma (100 g)  
 

Mig matí (opcional) 
 
* 1 got (200 ml) de suc de préssec o de poma , o 1 Infusió de camamilla o tila o menta poleo 
(no te) amb o sense sucre (1 sobre de 8 g) 
 

Dinar i Sopar: 
 
* 150 g de triturat (1/2 de bol)  composat per: 50 g de carn (vedella o pollastre sense pell), o 
50 d de peix blanc;  50 g de verdures bullides (carbassó, pastanaga, carbassa o mongeta 
verda), 50 g de patata bullida i 1 cullerada sopera (7 g) d’oli especial MCT afegit en cru 
* 150 ml (1/2 bol) de sopa de pasta o de sèmola o d’arròs (100 g pes en cuit) amb brou clar 
de carn o de pollastre o de verdures 
* 1 tarrina de compota de poma (100 g), o préssec en almívar (100-130 g), o 1 fruita al forn 
(130-150 g), o 2 porcions de codony (40 g). (Els làctics son prohibits) 
 

Berenar (puja senyalitzat a dins de safata petita amb el di nar):  
 
* 1 bol (250 ml) de nutrició enteral estàndard freda  
* 8 g de sucre (1 sobre) 
 
 

Ressopó (puja senyalitzat a dins de safata petita amb el so par):  
 
* 1 bol (250 ml) de nutrició enteral estàndard freda   
* 8 g de sucre (1 sobre) 
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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61.CHC3. CROHN-COLITIS F-3  

 

Característiques 
 

Dieta completa, sense lactosa controlada en greixos i en fibres. Es composa d'aliments de 
textures variades, de fàcil digestió i assimilació i  baixos en greix. Com les dietes 59 i 60 
(fases 1 i 2), la dieta inclou un aport enteral oral específic de 750 cal/dia, així com un 
complement de greix MCT (17-21g/dia). A banda d'això la dieta esta dissenyada a partir dels 
següents aliments naturals: carns i peixos magres, ous en truita, verdures bullides de fàcil 
digestió (mongeta verda, carbassó, albergínia pelada, pastanaga i carbassa), fruita al forn, 
compota, fruita en almívar, dolç de codony, sucs (no de taronja), les infusions (excepte el te), 
pastes, patata i arròs bullits, pa blanc i una quantitat moderada d'oli d'oliva (<30g/día). 
Resten exclosos els làctics, els greixos aïllats (mantega i margarina), els embotits greixos 
(com el xoriço), les llegums i les verdures flatulentes com la col i la coliflor, les verdures 
potencialment indigestes e irritants (com el pebrot, la guidilla i la ceba) i els cereals integrals. 
Així mateix s'han d'evitar les verdures crues (amanides), les fruites crues senceres amb pell, 
els fruits secs, la fruita dessecada, els condiments picants (tipus pebre i qualsevol altra herba 
aromàtica), la xocolata, el te, el cafè i els seus succedanis. La dieta prohibeix el consum 
d'alcohol i de tabac. Les preparacions de la dieta són bullits al forn i a la planxa evitant-se els 
fregits i els sofregits pel excés de greix que suposen. 
 
Indicacions 
 

La dieta 61 esta indicada en pacients amb malaltia de Crohn o Colitis ulcerosa en fase 
inflamatòria aguda, com a 3ª fase d'adaptació a la dieta oral normalitzada. S'ha d'indicar una 
vegada s'ha verificat la tolerància a dieta de 2ª fase (60). Quan el pacient es donat d'alta se li 
pot donar un document adaptat amb consells alimentaris per seguir al seu domicili. 
S’aconsella recomanar al pacient que incorpori progressivament els aliments prohibits, sota 
la supervisió del seu metge especialista, fins que normalitzi la seva alimentació.  
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2575 Kcal 
* Proteïnes:  92 g (14,3% del VCT) 
* Glúcids: 383 g (59,5% del VCT) 
* Greix:  78,2 g (dels quals: 18,7 g de MCT) (26,2 % del VCT) 
 
Suplementació 
 

La dieta 61 inclou una suplementació específica de 750 ml diaris de dieta enteral estàndard 
sense lactosa. No obstant, si es considera necessari augmentar el aport nutricional (en 
absència d’altre suport nutricional, ja sigui enteral per sonda o parenteral) es pot valorar una 
suplementació addicional amb preparats orals complerts de tipus proteic-energètics sense 
lactosa. Estan contraindicats el suplements de iogurt amb proteïna pel seu contingut en 
lactosa. En principi s'exclouen els suplements de fibra a no ser que el metge digestòleg els 
indiqui expressament (en aquest cas la dieta hauria de incorporar la variant rica en fibra). En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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61.CHC3. CROHN-COLITIS F-3  
 

Exemple de menú  
 
Esmorzar 
 
* 1 bol (250 ml) de nutrició enteral estàndard calenta  
* 8 g de sucre (1 sobre) 
* 1 Panet (50-60 g de pa), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g)  
(no galetes ni bolleria) 
* 2 melmelades (40 g) (no de pruna) (no margarina ni mantega) 
* 1 got (100 ml) de suc de préssec, o de poma o de pinya 
 
Dinar i Sopar 
 
* 180 g (pes cuit) de pasta italiana o d’arròs bullits (sense formatge) amb salses suaus de 
verdures (sense llet ni mantega ni margarina), o 220 g de patates bullides o al forn, o sopes 
d’arròs o pasta. (Les llegums estan prohibides) 
* 150 g de verdures bullides senceres o en puré (carbassó, mongeta verda, bleda, carbassa 
o pastanaga)  
* 100 g de carn magra (vedella o pollastre sense pell), o 100 g de peix blanc al forn, bullit, a 
la planxa o amb salses bullides (mai fregits no sofregits), o 1 truita francesa d’un ou, o 30 g 
de pernil de York magre (no formatge) 
* 1 tarrina de compota de poma (100 g), o préssec en almívar (100-130 g), o 1 fruita al forn 
(130-150 g), o 2 porcions de codony (40 g) (els làctics son prohibits) 
* 1 Panet (50-60 g de pa), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 10 g d’oli d’oliva 
* 7 g d’oli especial MCT (1 cullerada sopera afegida en cru) 
 
Berenar (puja senyalitzat a dins de safata petita amb el di nar):  
 
* 1 bol (250 ml) de nutrició enteral estàndard freda  
* 8 g de sucre (1 sobre) 
 

Ressopó (puja senyalitzat a dins de safata petita amb el so par):  
 
* 1 bol (250 ml) de nutrició enteral estàndard freda   
* 8 g de sucre (1 sobre) 
 
 
Opcionalment la dieta es pot completar oferint a planta 1 got (200 ml) de suc de préssec 
o de poma , o 1 Infusió de camamilla o tila o menta poleo (no te) amb o sense sucre (8 
g) i 1 paquet de torrades (15 g) 
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62.N0-5m. Nen 0-5 mesos  
 
 

 
Característiques 
 
La alimentació del nadó des de el naixement fins a l'inici del 5º mes de vida es basa 
exclusivament en la lactància materna  total o combinada o substituïda totalment per 
lactància artificial , segons sigui el cas. La lactància artificial es basa en fórmules 
adaptades d'inici  o bé en altres més especifiques com les fórmules per prematurs, les 
hidrolitzades i d'altres adaptades a casos concrets. 
 
 
Indicacions 
 
Nadons de 0 a 5 mesos 
 

 
En cas de diarrea 
 
Si el nen presenta diarrees i està prenen alletament artificial a base de llet d'inici normal , 
aquesta es pot substituir per llet sense lactosa , sempre que el Pediatra ho autoritzi. Mai 
s'ha de suspendre l'alletament matern en cas de dia rrea ni tampoc s'ha se substituir 
per alletament artificial de cap tipus si no lo ho indica el Pediatra expressament.   
 
 
 

Nota important 
 
No es recomana introduir cap aliment diferent a la llet materna o adaptada abans de l'inici de 
cinquè mes. Al cas que els pares del nadó vulguin donar-li  fruita (com sucs de taronja colats 
o fruita triturada) o vulguin afegir cereals als biberons (sempre sense gluten) s'haurà 
d'informar al Pediatra per que valori el cas i, si és el cas, doni la seva autorització.    
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62.N0-5m. Nen 0-5 mesos  
 
 

Guia d'alimentació de 0 a 5 mesos 
 

1ª setmana: 
 
* Alletament matern exclusiu. 
Si pren lactància artificial: 8 preses/dia de 60 a 90 ml cadascuna al 14% (2-3 mesures rases 
de fórmula d'inici). 
 
2ª a  4ª setmana:   
 
* Alletament matern exclusiu. 
Si pren lactància artificial: 7-8 preses/dia de 90-120 ml cadascuna al 14% (3-4 mesures 
rases de fórmula d'inici).  
 
2º mes: 
 
* Alletament matern exclusiu.  
Si pren lactància artificial exclusiva: 7 preses/dia de 120 ml cadascuna al 14%  (4 mesures 
rases de fórmula d'inici per toma) augmentant en funció de la gana del nadó fins a 150 
ml/presa (fins a  5 mesures de fórmula per presa).  
(Guany setmanal de pes durant els 2 primers mesos: 200 a 250 g aprox.) 
 
3º mes: 
 
* Alletament matern exclusiu. 
Si pren lactància artificial exclusiva: 5-6 preses entre 150 i 180 ml cadascuna al 14% (5-6 
mesures rases de fórmula d'inici per presa). 
 
(Guany setmanal de pes durant el tercer mes: 175-200 g aprox.) 
 
4º mes:  
 
* Alletament matern exclusiu.  
Si pren lactància artificial: 4-5 preses de entre 150 i 180 ml cadascuna al 14% (5-6 mesures 
rases de fórmula d'inici per presa).  

 
 
 
Preparació dels biberons:  

 1º. Se posa la quantitat exacta d'aigua mineral al  biberó 
 2º. Se afegeixen les mides adequades de llet en po ls 
 3º. S'agita fins que no restin grumolls 
 4º.S'escalfa el biberó fins que la llet arribi a l a temperatura corporal 
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63.N5-6m. Nen 5-6 mesos  
 
 

 
Característiques 
 
La alimentació durant el 5º mes de vida es basa en la lactància materna  o, si aquesta no és 
viable, en la lactància artificial. En aquest segon cas les fórmules adaptades d'inici poden 
substituir-se per fórmules de continuació. Al llarg del 5º mes es comencen a introduir 
aliments complementaris a la llet materna o formules adaptades. El primers són els cereals 
dextrinats sense gluten  (a bases d'arròs i blat de moro) que poden afegir-se a la llet. Dies 
després s'introdueixen les fruites en forma de purés: exclusivament poma, pera, plàtan 
madur i suc de taronja natural colat .  
 
IMPORTANT: Si no és per indicació expressa del Pedi atra, MAI s'introduirà a la dieta 
del nen cap aliment per primera vegada durant la se va hospitalització. 
 
Indicacions 
 
Nadons de 5 a 6 mesos de vida    

 
Composició nutricional (segons l'exemple de menú) 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  834 Kcal 
* Proteïnes:  13,8 g 
* Glúcids: 135,4 g 
* Greix:  26,4 g  
 
Alletament matern 
 
Si el nadó fa com a mínim 4  tomes de pit diàries no és necessari cap altre aporta làctic. És 
millor oferir primer el pit i després els aliments complementaris i no al revés.  
 
En cas de diarrea 
 
Si el nen presenta diarrees es poden demanar les opcions del menú especificades amb el 
nom ASTRINGENT com la papilla de  fruites astringent feta amb poma cuita, plàtan madur 
i aigua. En el cas dels cereals, es pot optar pels cereals d'arròs . Pel que fa a la llet, si el 
nen pren llet d'inici o de continuació normal,  aquesta pot ser substituïda per llet sense 
lactosa . Mai s'ha de suspendre l'alletament matern en cas de  diarrea ni tampoc s'ha se 
substituir per alletament artificial de cap tipus si no lo ho indica el Pediatra 
expressament.   
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63.N5-6m. Nen 5-6 mesos  
 
 

Exemple de menú . 
 (El sistema de petició de dietes tant sols permet demanar els aliments seleccionats per 
aquest interval d'edat) 

 
Esmorzar (8 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* Biberó amb 180-240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols de llet per cada 30 ml 
d'aigua envasada). Pot fer-se papilla afegint a la llet de 2 a 5  cullerades soperes (12-30 g) 
de cereals dextrinats sense gluten. Segons la textura la papilla pot administrar-se amb biberó 
o bé amb cullera.  
 
Dinar (12.00 h es fa a la unitat de Pediatria):    
 
* Biberó amb 180-240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols de llet per cada 30 ml 
d'aigua envasada). Pot fer-se papilla afegint a la llet de 2 a 5  cullerades soperes (12-30 g) 
de cereals dextrinats sense gluten. Segons la textura la papilla pot administrar-se amb biberó 
o bé amb cullera. 
 
Berenar (16.00 h. si es fruita es fa a Cuina): 
 
 * Biberó amb 180-240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols per cada 30 ml d'aigua) 
o 200 g de puré de fruita triturada SENSE PA NI GALETES feta amb plàtan madur, pera , 
poma i el suc de mitja taronja colat. Tot ben triturat i sense pells ni  pipetes que puguin 
ennuegar al nen. 
 
Sopar (20.00 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* Biberó amb 180-240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols de llet per cada 30 ml 
d'aigua envasada). Pot fer-se papilla afegint a la llet de 2 a 5  cullerades soperes (12-30 g) 
de cereals dextrinats sense gluten. Segons la textura la papilla pot administrar-se amb biberó 
o bé amb cullera.  
 
Ressopó (24.00 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* Tant sols si el nen lo demana, 1 biberó amb 180-240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa 
de pols de llet per cada 30 ml d'aigua envasada) 

 

 
Preparació dels biberons: 

 1º. Se posa la quantitat exacta d'aigua mineral al  biberó 
 2º. Se afegeixen les mides adequades de llet en po ls 
 3º. S'agita fins que no restin grumolls 
 4º. Si és el cas, s'afegeix la quantitat establert a de cereals i es torna a agitar el 

biberó fins que no restin grumolls 
 5º. S'escalfa el biberó fins que la llet o la papi lla arribi a la temperatura corporal  
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64. N6-7m. Nen 6-7 mesos  
 
 

Característiques 
 
 A partir del 6º mes s'introdueixen esglaonadament nous aliments complementaris a la llet 
com són el pollastre, la patata bullida i les verdures bullides de fàcil digestió i poc 
alergèniques com la pastanaga i la mongeta verda. També s'inclou per primera vegada una 
petita quantitat d'oli d'oliva.  No s'ha d'afegir mai sal. Aquestes aliments es sumen als 
introduïts a partir del 5ª mes (cereals sense gluten i les fruites indicades).  La llet materna o 
adaptada de continuació, continua jugant un paper fonamental a la alimentació del nen, en 
aquest sentit l'aporta mínim de llet ha de ser d'uns 500 c/c. al dia. 
 
IMPORTANT: Si no és per indicació expressa del Pediatra, MAI s'introduirà a la dieta del nen 
cap aliment per primera vegada durant la seva hospitalització. 
 

Indicacions  
  
 Nadons de 6 a 7 mesos de vida 
 

Composició nutricional (segons l'exemple de menú) 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1003 Kcal 
* Proteïnes:  23 g 
* Glúcids: 163,7 g 
* Greix:  28,5 g 
 

Alletament matern 
 
Si el nadó fa com a mínim 4-6  tomes de pit diàries no és necessari cap altre aporta làctic. 
 
En cas de diarrea 
 
Si el nen presenta diarrees es poden demanar les opcions del menú especificades amb el 
nom ASTRINGENT com la papilla de  fruites astringent feta amb poma cuita, plàtan madur i 
aigua o el triturat astringent fet amb pollastre, patata, pastanaga i oli.  En el cas dels cereals, 
es pot optar pels cereals d'arròs. Pel que fa a la llet, si el nen pren llet de continuació normal, 
aquesta pot ser substituïda per llet sense lactosa. Mai s'ha de suspendre l'alletament matern 
en cas de diarrea ni tampoc s'ha se substituir per alletament artificial de cap tipus si no lo ho 
indica el Pediatra expressament.   
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64. N6-7m. Nen 6-7 mesos  
 
 

Exemple de menú.   

(El sistema de petició de dietes tant sols permet demanar els aliments seleccionats per 
aquest interval d'edat) 
 

Esmorzar (8 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* Biberó amb 240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols de llet per cada 30 ml 
d'aigua envasada). Pot fer-se papilla afegint a la llet de 3-6  cullerades soperes (18-36 g) de 
cereals dextrinats sense gluten. Segons la textura la papilla pot administrar-se amb biberó o 
bé amb cullera.  
 
Dinar (12.00 h. es fa a Cuina): 
 
 * Puré SENSE SAL fet amb 30-40 g de pollastre bullit amb 100 g de patata bullida, 100 g de 
verdures bullides (pastanaga i mongeta verda) i una cullerada de postra (5 c/c) d'oli d'oliva 
verge. El puré ha de estar passat per un tamís per tal de no contenir fills ni restes que puguin 
ennuegar al nen.   
 
Berenar (16.00 h. es fa a Cuina):  
 
* 200 g de puré de fruites SENSE PA NI GALETES fet amb plàtan madur, pera, poma i el 
suc de mitja taronja. Tot ben passat, sense pells ni  pipetes que puguin ennuegar al nen. 
 
Sopar (20.00 h. es fa a la unitat de Pediatria):   
 
* Biberó amb 240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols de llet per cada 30 ml 
d'aigua envasada). Pot fer-se papilla afegint a la llet 3-6  cullerades soperes (18-36 g) de 
cereals dextrinats sense gluten. Segons la textura la papilla pot administrar-se amb biberó o 
bé amb cullera. 
 
 Ressopó (24.00 h. es fa a la unitat de Pediatria): 
 
 * Tant sols si el nen lo demana, 1 biberó de 180-240 c/c de llet continuació (1 mida rasa de 
pols de llet per cada 30 ml d'aigua)  

 
 

Preparació dels biberons: 
 1º. Se posa la quantitat exacta d'aigua mineral al  biberó 
 2º. Se afegeixen les mides adequades de llet en po ls 
 3º. S'agita fins que no restin grumolls 
 4º. Si és el cas, s'afegeix la quantitat establert a de cereals i es torna a agitar el 

biberó fins que no restin grumolls 
             5º. S'escalfa el biberó fins que la ll et o la papilla arribi a la temperatura corporal  
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65. N7-9m. Nen 7-9 mesos  
 

 
Característiques 
 
A partir del 7º mes s'introdueixen esglaonadament nous aliments com són: els cereals 
dextrinats amb gluten (fets a base de blat, ordi i d'altres cereals), així com altres carns a 
més del pollastre com és la de vedella.   La resta d'indicacions alimentaries son les mateixes 
destacant la importància de No s'ha d'afegir sal al menjar i s'ha d'evitar el s ucre i els 
dolços  com la mel i les melmelades entre d'altres. La llet continua jugant un paper 
fonamental a la alimentació del nen: en aquest sentit l'aporta mínim de llet  (alletament 
matern o fórmula de continuació) ha de ser d'uns 500 c/c al dia. 
 
IMPORTANT: Si no és per indicació expressa del Pedi atra, MAI s'introduirà a la dieta 
del nen cap aliment per primera vegada durant la se va hospitalització. 
 
Indicacions  
 
Nadons de 7 a 9 mesos de vida 
 
 
Composició nutricional (segons l'exemple de menú) 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1087 Kcal 
* Proteïnes:  26,7 g 
* Glúcids: 170,7 g 
* Greix:  33 g 
 
Alletament matern 
 
 Si el nadó fa com a mínim 4-5  tomes de pit diàries no és necessari cap altre aporta làctic. 
 
En cas de diarrea 
 
Si el nen presenta diarrees es poden demanar les opcions del menú especificades amb el 
nom ASTRINGENT com la papilla de  fruites astringent feta amb poma cuita, plàtan madur 
i aigua o el triturat astringent fet amb pollastre o vedella, patata, pastanaga i o li.  En el 
cas dels cereals, es pot optar pels cereals d'arròs . Pel que fa a la llet, si el nen pren llet de 
continuació normal,  aquesta pot ser substituïda per llet sense lactosa . Mai s'ha de 
suspendre l'alletament matern en cas de diarrea ni tampoc s'ha se substituir per 
alletament artificial de cap tipus si no lo ho indica el Pediatra expressament.  
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65. N7-9m. Nen 7-9 mesos  
 
 

Exemple de menú  
(El sistema de petició de dietes tant sols permet demanar els aliments seleccionats per 
aquest interval d'edat) 
 
Esmorzar (8 h. es fa a la unitat de Pediatria):  

 
* Biberó amb 240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols de llet per cada 30 ml 
d'aigua envasada). Pot fer-se papilla afegint a la llet de 3-6  mides rases de cereals 
dextrinats amb gluten. Segons la textura la papilla pot administrar-se amb biberó o bé amb 
cullera.  
 
Dinar (12.00 h. es fa a Cuina):  
 
* Puré SENSE SAL fet amb 40-60 g de carn pollastre o vedella bullit sense greix amb 100 g 
de patata bullida, 100 g de verdures bullides (pastanaga, mongeta verda) i una cullerada de 
postra (5 c/c.) d'oli d'oliva verge. El puré ha de estar passat per un tamís per tal de no 
contenir fills ni restes que puguin ennuegar al nen.  
  
Berenar (16.00 h. es fa a Cuina):  
 
* 200 g de puré de fruites SENSE PA fet amb plàtan madur, pera, poma i el suc de mitja 
taronja. Tot ben passat, colat i sense pipetes. 

 
Sopar (20.00 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* Biberó amb 240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols de llet per cada 30 ml 
d'aigua envasada). Pot fer-se papilla afegint a la llet de 3-6  mides rases de cereals 
dextrinats amb gluten. Segons la textura la papilla pot administrar-se amb biberó o bé amb 
cullera. 
  
Ressopó (24.00 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* Tant sols si el nen lo demana, 1 biberó de 180-240 c/c. de llet (1 mida rasa de pols de llet 
per cada 30 ml d'aigua)  

 
 
Preparació dels biberons: 

 1º. Se posa la quantitat exacta d'aigua mineral al  biberó 
 2º. Se afegeixen les mides adequades de llet en po ls 
 3º. S'agita fins que no restin grumolls 
 4º. Si és el cas, s'afegeix la quantitat establert a de cereals i es torna a agitar el 

biberó fins que no restin grumolls 
             5º. S'escalfa el biberó fins que la ll et o la papilla arribi a la temperatura corporal  
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66.N9-13m. Nen 9-13 mesos  
 
 

Característiques 
 
A partir del 9º mes s'introdueixen esglaonadament nous aliments com és el peix blanc  
(concretament lluç o llenguado)  Es mantenen la resta d'indicacions alimentaries destacant 
la importància de no afegir sal al menjar i d'evitar el sucre i els d olços  com la mel i les 
melmelades. La llet continua jugant un paper fonamental a la alimentació del nen: en aquest 
sentit l'aporta mínim de llet  (alletament matern o fórmula de continuació) ha de ser d'uns 
500 c/c al dia. 
IMPORTANT: Si no és per indicació expressa del Pedi atra, MAI s'introduirà a la dieta 
del nen cap aliment per primera vegada durant la se va hospitalització. 
 

Indicacions  
 
Nadons de 9 a 13 mesos de vida 

 
Composició nutricional (segons l'exemple de menú)  
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1144 Kcal 
* Proteïnes:  37,7 g 
* Glúcids: 173 g 
* Greix:  33,4 g 
 

Alletament matern 
 
Si el nadó fa com a mínim 5  tomes de pit diàries no és necessari cap altre aporta làctic. 
 

En cas de diarrea 
 
Si el nen presenta diarrees es poden demanar les opcions del menú especificades amb el 
nom ASTRINGENT com la papilla de  fruites astringent feta amb poma cuita, plàtan madur 
i aigua o el triturat astringent fet amb pollastre o vedella o peix blanc, patata, pastanaga i 
oli.  En el cas dels cereals, es pot optar pels cereals d'arròs . Pel que fa a la llet, si el nen 
pren llet de continuació normal,  aquesta pot ser substituïda per llet sense lactosa . Mai 
s'ha de suspendre l'alletament matern en cas de dia rrea ni tampoc s'ha se substituir 
per alletament artificial de cap tipus si no lo ho indica el Pediatra expressament.  
 

Possibles variants dels menús 
 
Es poden fer diverses variants de menú però sempre en funció dels plats triats a la planella 
diària de menús infantils per nens de 9 a 13 mesos. Si degut a l'estat clínic o a les 
característiques especials del nen  (causes ben justificades), aquest no es pot adaptar a una 
dieta mitjançant la corresponent planella de menús, es farà una IC al servei de Nutrició i 
Dietètica per tal de personalitzar la dieta. 
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66.N9-13m. Nen 9-13 mesos  
 
 

Exemple de menú 
(El sistema de petició de dietes tant sols permet demanar els aliments seleccionats per 
aquest interval d'edat) 
 
Esmorzar (8 h. es fa a la unitat de Pediatria): 

 
* Biberó amb 240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols de llet per cada 30 ml 
d'aigua envasada). Pot fer-se papilla afegint a la llet de 3-7  mides rases de cereals 
dextrinats amb gluten. Segons la textura, la papilla pot administrar-se amb biberó o bé amb 
cullera  

 
Dinar i Sopar (12.00-20.00 h. es fan a Cuina):  

 
* Puré SENSE SAL fet amb 50-70 g de carn magra i bullida de pollastre o vedella o 50-70 g 
de lluç o llenguado bullit (millor el peix per sopar), 100 g de verdures bullides (pastanaga i 
mongeta verda ) i 100 g de patata bullida més una cullerada petita (5 c/c.) d'oli d'oliva verge. 
En el cas del peix s'ha de vigilar que no hi hagi cap espina. El puré ha de estar passat per un 
tamís per tal de no contenir fills ni restes que puguin ennuegar al nen.   
* 1 got de 100-150 g de puré de fruita SENSE PA: pera o plàtan o poma o compota de poma 
o de pera amb suc de taronja natural. Cal vigilar que no hi hagin restes de fils, pells ni 
pipetes que puguin ennuegar al nen.  
 
Berenar (16.00 h. es fa a cuina):  

 
* 200 g de puré de fruita SENSE PA (pera, poma o plàtan madur amb el suc de mitja 
taronja). Cal vigilar que no hi hagin restes de fils, pells ni pipetes que puguin ennuegar al 
nen.  

 
Ressopó (24.00 h. es fa a la unitat de Pediatria): 

 
 * Tant sols si el nen lo demana, 1 biberó de 180-240 c/c. de llet de continuació (1 mida rasa 
de pols de llet per cada 30 ml d'aigua)  

 
 

Preparació dels biberons: 
 1º. Se posa la quantitat exacta d'aigua mineral al  biberó 
 2º. Se afegeixen les mides adequades de llet en po ls 
 3º. S'agita fins que no restin grumolls 
 4º. Si és el cas, s'afegeix la quantitat establert a de cereals i es torna a agitar el 

biberó fins que no restin grumolls 
             5º. S'escalfa el biberó fins que la ll et o la papilla arribi a la temperatura corporal  
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67.N13-18m. Nen 13-18 mesos  
 
 

 Característiques 
 
A partir del 13º mes de vida s'introdueixen esglaonadament nous aliments com el iogurt 
natural sencer (NO CAP ALTRA LÀCTIC). La llet haurà  de ser de continuació fins als 
18 mesos.  La llet continua jugant un paper fonamental a la alimentació del nen: en aquest 
sentit l'aporta mínim de llet de continuació ha de ser d'u ns 500 c/c al dia. Una altra 
novetat a partir del 13º mes és la possibilitat de demanar els aliments en textura semisólida 
per aquells nens que s'hagin iniciat en la masticac ió. 
IMPORTANT: Si no és per indicació expressa del Pedi atra, MAI s'introduirà a la dieta 
del nen cap aliment per primera vegada durant la se va hospitalització.  
 

Indicacions  
 
Nens de 13  a 18 mesos de vida 
 

Composició nutricional (segons l'exemple de menú) 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1245 Kcal 
* Proteïnes:  44,5 g 
* Glúcids: 188 g 
* Greix:  35 g 
 

En cas de diarrea 
 
Si el nen presenta diarrees es poden demanar les opcions del menú especificades amb el 
nom ASTRINGENT com la papilla de  fruites astringent feta amb poma cuita, plàtan madur 
i aigua o el triturat astringent fet amb pollastre o vedella o peix blanc, patata, pastanaga i 
oli.  En el cas dels cereals, es pot optar pels cereals d'arròs . Pel que fa a la llet, si el nen 
pren llet de continuació normal,  aquesta pot ser substituïda per llet sense lactosa . Mai 
s'ha de suspendre l'alletament matern en cas de dia rrea ni tampoc s'ha se substituir 
per alletament artificial de cap tipus si no lo ho indica el Pediatra expressament.  
 
 

Possibles variants dels menús 
 
Es poden fer diverses variants de menú però sempre en funció dels plats triats a la planella 
diària de menús infantils per nens de 13 a 18 mesos. Si degut a l'estat clínic o a les 
característiques especials del nen  (causes ben justificades), aquest no es pot adaptar a una 
dieta mitjançant la corresponent planella de menús, es farà una IC al servei de Nutrició i 
Dietètica per tal de personalitzar la dieta. 
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67.N13-18m. Nen 13-18 mesos  
 
 

Exemple de menú 
 
El menú 67 es podrà dissenyar mitjançant una carta de menús que inclouen tant sols els 
aliments seleccionats per aquest interval d'edat (13-18 mesos) 
 

Esmorzar (8 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* Papilla feta amb 240 c/c de llet de continuació (1 mida rasa de pols de llet per cada 30 ml 
d'aigua envasada) amb 4-8  mides rases de cereals dextrinats amb gluten. Segons la 
textura, la papilla pot administrar-se amb biberó o bé amb cullera. 
  
Dinar i Sopar (12.00-20.00 h. es fa a Cuina):  
 
* Puré SENSE SAL o plat semisòlid fet amb 60-75 g de carn magra i bullida de pollastre o 
vedella o 60-75 g de lluç o llenguado bullit (millor el peix per sopar), 100 g de verdures 
bullides (pastanaga, mongeta verda) i 100 g de patata bullida més una cullerada (7 c/c.) d'oli 
d'oliva verge. En el cas del peix s'ha de vigilar que no hi hagi cap espina. El puré ha de estar 
passat per un tamís per tal de no contenir fills ni restes que puguin ennuegar al nen.   
* 1 got de 100-150 g de puré de fruita (plàtan, pera o poma amb suc de taronja) SENSE PA 
o 1 bol amb macedònia de pera o plàtan o poma o compota de poma o de pera amb suc de 
taronja natural. Cal vigilar que no hi hagin restes de fils, pells ni pipetes que puguin ennuegar 
al nen o 1 iogurt natural sencer. 
   
Berenar (16.00 h. es fa a Cuina):   
 
* 250 g de puré de fruita SENSE PA (pera, poma o plàtan madur amb el suc de mitja 
taronja). Cal vigilar que no hi hagin restes de fils, pells ni pipetes que puguin ennuegar al nen 
y o 1 iogurt natural sencer. 
 
Ressopó (24.00 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* Tant sols si el nen lo demana, 1 biberó de 180-240 c/c. de llet de continuació (1 mida rasa 
de pols de llet per cada 30 ml d'aigua) 

 
 
Preparació dels biberons: 

 1º. Se posa la quantitat exacta d'aigua mineral al  biberó 
 2º. Se afegeixen les mides adequades de llet en po ls 
 3º. S'agita fins que no restin grumolls 
 4º. Si és el cas, s'afegeix la quantitat establert a de cereals i es torna a agitar el 

biberó fins que no restin grumolls 
             5º. S'escalfa el biberó fins que la ll et o la papilla arribi a la temperatura corporal  
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68.N18-24m. Nen 18-24 mesos  
 
 
Característiques 
 
A partir dels 18 mesos  la dieta hospitalària infantil es fa seguint una mini-carta de menús 
que ofereixen els aliments adequats per la edat del nen. Com a novetats s'ofereix la 
possibilitat d'incloure a la dieta del nen la llet de vaca i els seus derivats  (que es sumen al 
iogurt natural introduït a partir del 13 mesos). Els aliments proteics (pollastre, vedella i peix 
blanc) s'amplien amb la possibilitat d'incloure ou en forma de truites franceses . Així 
mateix, es dona la possibilitat de triar pa de motlle , galetes tipus maria . També s'amplia el 
ventall de verdures bullides afegint altres com la carbassa, el carbassó, la ceba i el 
tomàquet  i la menestra  (que inclou pèsols, col  coliflor i carxofes)  a les ja utilitzades (la 
mongeta verda i la pastanaga).  Cap aliment preparat ofert porta sal afegida.  La llet 
continua jugant un paper fonamental a la alimentació del nen: en aquest sentit l'aporta 
mínim de llet de continuació o bé de vaca ha de ser  d'uns 500 c/c al dia.  
IMPORTANT: Si no és per indicació expressa del Pedi atra, MAI s'introduirà a la dieta 
del nen cap aliment per primera vegada durant la se va hospitalització.  
 
Indicacions  
 
Nens de 18 a 24 mesos de vida 
 

Composició nutricional (segons l'exemple de menú) 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1300 Kcal 
* Proteïnes:  50,6 g 
* Glúcids: 182 g 
* Greix:  41 g 
 
En cas de diarrea 
 
Si el nen presenta diarrees es poden demanar les opcions del menú especificades amb el 
nom ASTRINGENT com la papilla de  fruites astringent feta amb poma cuita, plàtan madur 
i aigua o el triturat astringent o plats tous astringents  fets amb pollastre o vedella o peix 
blanc o truita, patata, pastanaga i oli.  En el cas dels cereals, es pot optar pels cereals 
d'arròs . Pel que fa a la llet, si el nen pren llet de continuació normal,  aquesta pot ser 
substituïda per llet sense lactosa . Mai s'ha de suspendre l'alletament matern en cas de  
diarrea ni tampoc s'ha se substituir per alletament  artificial de cap tipus si no lo ho 
indica el Pediatra expressament.  
 
Possibles variants dels menús 
 
Es poden fer diverses variants de menú però sempre en funció dels plats triats a la planella 
diària de menús infantils per nens de 18 a 24 mesos. Si degut a l'estat clínic o a les 
característiques especials del nen  (causes ben justificades), aquest no es pot adaptar a una 
dieta mitjançant la corresponent planella de menús, es farà una IC al servei de Nutrició i 
Dietètica per tal de personalitzar la dieta. 
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68.N18-24m. Nen 18-24 mesos  
 
 

Exemple de menú 
 
El menú 68 es podrà dissenyar mitjançant una carta de menús que inclouen tant sols els 
aliments seleccionats per aquest interval d'edat (18-24 mesos) 

 
Esmorzar (8 h. es fa a Cuina):  
 
* 250 c/c de llet de vaca amb 8 galetes maria i 100 g de compota de poma.  
 
Dinar i Sopar (12.00-20.00 h. es fa a Cuina): 
 
* Plat semisòlid o puré fet amb 60-75 g de carn magra i bullida de pollastre o vedella o 60-75 
g de lluç o llenguado bullit o truita francesa d'un ou, 100 g de verdures bullides (pastanaga, 
mongeta verda, carbassó, carbassa, ceba, tomàquet o minestra de verdures  ) i 100 g de 
patata bullida més una cullerada (7 c/c.) d'oli d'oliva verge. En el cas del peix s'ha de vigilar 
que no hi hagi cap espina. En el cas del puré aquest ha de estar passat per un tamís per tal 
de no contenir fills ni restes que puguin ennuegar al nen.    1 llesca de 20 g de pa de motlle 
per acompanyar 
* 1 got de 100-150 g de puré de fruita (plàtan, pera o poma amb suc de taronja) SENSE Pa o 
1/2 bol amb macedònia de pera o plàtan o poma o compota de poma o de pera amb suc de 
taronja natural. Cal vigilar que no hi hagin restes de fils, pells ni pipetes que puguin ennuegar 
al nen o 1 iogurt natural sencer. 
 
Berenar (16.00 h. es fa a Cuina):  
 
* 250 g de puré de fruita SENSE PA (pera, poma o plàtan madur amb el suc de mitja 
taronja). Cal vigilar que no hi hagin restes de fils, pells ni pipetes que puguin ennuegar al nen 
y o 1 iogurt natural sencer. 
 
  Ressopó (24.00 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* Tant sols si el nen lo demana, 1 biberó de 180-240 c/c. de llet de continuació (1 mida rasa 
de pols de llet per cada 30 ml d'aigua) 

 
 
Preparació dels biberons: 

 1º. Se posa la quantitat exacta d'aigua mineral al  biberó 
 2º. Se afegeixen les mides adequades de llet en po ls 
 3º. S'agita fins que no restin grumolls 
 4º. Si és el cas, s'afegeix la quantitat establert a de cereals i es torna a agitar el 

biberó fins que no restin grumolls 
             5º. S'escalfa el biberó fins que la ll et o la papilla arribi a la temperatura corporal 
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69.N2-5a . Nen 2-5 anys  
 
 

Característiques 
 
A partir dels 24 mesos el nen pot fer una dieta completament normal, composada per tots 
tipus d'aliments normals. La llet continua jugant un paper fonamental a la alimentació del 
nen, en aquest sentit l'aporta mínim de llet o derivats ha de ser d'uns 5 00 c/c al dia. Els 
únics aliments prohibits en qualsevol dieta infantil seran tots tipus de fruites secs 
(avellanes, ametlles, nous, pistatxos, anacardos, p ipes de gira-sol, cacauets, etc.), així 
com qualsevol fruita seca (panses, préssec i alberc oc dessecat, dàtils, etc.); la raó 
d'aquesta prohibició és el risc que puguin causar e nnuegament al nen. Tampoc es 
serviran altres aliments que presentin formes o textures susceptibles d'ennuegar al nen.  
 
IMPORTANT: Si no és per indicació expressa del Pedi atra, MAI s'introduirà a la dieta 
del nen cap aliment per primera vegada durant la se va hospitalització.   

 
Indicacions 
 
Nens a partir de 24 mesos fins els 5 anys 

 
Composició nutricional (segons l'exemple de menú) 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1590 Kcal 
* Proteïnes:  67 g 
* Glúcids: 200 g 
* Greix:  58 g 

 
En cas de diarrea 
 
Si el nen presenta diarrees es poden demanar les opcions del menú especificades amb el 
nom ASTRINGENT com la papilla de  fruites astringent feta amb poma cuita, plàtan madur 
i aigua o el triturat astringent o plats tous astringents  fets amb pollastre o vedella o peix 
blanc o truita, patata, pastanaga i oli.  En el cas dels cereals, es pot optar pels cereals 
d'arròs . Pel que fa a la llet, si el nen pren llet de continuació normal o llet de vaca 
normal,  aquesta pot ser substituïda per llet sense lactosa .  

 
Possibles variants dels menús 
 
Es poden fer diverses variants de menú però sempre en funció dels plats triats a la planella 
diària de menús infantils per nens de 2 a 5 anys. Si degut a l'estat clínic o a les 
característiques especials del nen  (causes ben justificades), aquest no es pot adaptar a una 
dieta mitjançant la corresponent planella de menús, es farà una IC al servei de Nutrició i 
Dietètica per tal de personalitzar la dieta. 
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69.N2-5a . Nen 2-5 anys  
 
 

Exemple de menú 
 
La petició d'una dieta nº 69 ofereix múltiples opcions alimentàries, les quals permeten el 
disseny diari del menú corresponent a l'esmorzar, al dinar i al sopar per part de l'infermera i 
dels pares del nen (sempre segons les directrius marcades pel pediatra).   

 

Esmorzar (8 h. es fa a Cuina): 
 
* 250 ml de llet de vaca o fórmula de continuació, 1 sobre de 8 g de colacao, 30 g de galetes 
maria, 100-150  ml de suc de fruita 
 

Dinar (12.00 h. es fa a Cuina): 
 
* Sopa amb 30 g de sèmola.  
* 100 g de pollastre planxa amb 150 g de mongeta verda bullida 
* 120 g de iogurt de sabor sencer 
* 60 g de pa 
* 15 g d'oli d'oliva 
 

Berenar (16.00 h. es fa a Cuina): 
 
* 150-200 g de fruita sencera o en puré 
 

Sopar (20.00 h. es fa a Cuina): 
 
* Crema de 150 g de verdures i 100 g de patata 
* Truita francesa d'un ou 
* 60 g de pa amb tomàquet 
* 150 g de plàtan 
* 15 g d'oli  
 

Ressopó (24.00 h. es fa a la unitat de Pediatria):  
 
* 200 ml de llet de vaca o fórmula de continuació con 8 g de sucre 

 
 
 

 
 
Preparació dels biberons: 

 1º. Se posa la quantitat exacta d'aigua mineral al  biberó 
 2º. Se afegeixen les mides adequades de llet en po ls 
 3º. S'agita fins que no restin grumolls 
 4º. Si és el cas, s'afegeix la quantitat establert a de cereals i es torna a agitar el 

biberó fins que no restin grumolls 
             5º. S'escalfa el biberó fins que la ll et o la papilla arribi a la temperatura corporal  
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70.V. Vegetariana estricta  
 
 
 
Característiques  
 
Dieta normocalòrica, exempta de qualsevol aliment d'origen animal. Inclou tot tipus de 
preparacions culinàries, sempre i quan aquestes no suposin l'addició de cap aliment, 
condiment o additiu d'origen animal. Tot i tractar-se d'una dieta normocalòrica, presenta 
carències pel que fa a proteïnes totals, aminoàcids essencials, calci, ferro i vitamina B12 
entre d'altres nutrients. 
 
Indicacions  
 
Dieta indicada per persones que, per les seves creences o filosofia de vida, manifestin 
expressament la seva voluntat de seguir una alimentació vegetariana estricta. Abans 
d'indicar aquesta dieta s'haurà informar al pacient del fet que la dieta 70 és deficitària en 
nutrients essencials, especialment proteïnes. En casos de desnutrició, anèmia ferropénica, 
anèmia megaloblàstica, dèficit de calci i magnesi, o qualsevol altre indicador de desnutrició, 
ja sigui general o específica, la dieta no esta indicada. En cas de valorar-se risc de patir 
qualsevol de les anteriors situacions, la dieta tampoc estarà indicada. Si es preveu una 
estada hospitalària superior a 5 dies cal plantejar suplementació nutricional específica (veure 
apartat de suplementació) o be un canvi a una dieta complerta equilibrada no vegetariana, o 
a una dieta lacto-ovo-vegetariana (72). 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1948 Kcal 
* Proteïnes:  37 g (7,6% del VCT) 
* Glúcids:  333 g (68,4% del VCT) 
* Greix:  52 g (24 % del VCT) 
 
 
Suplementació  
 
En cas que el seguiment de la dieta sigui superior a 5 dies s'haurà de plantejar 
suplementació amb vitamina B12, ferro, calci i aminoàcids essencials, ja sigui de forma oral 
com enteral o parenteral. En alguns casos poden estar indicats suplements enterals 
complerts de tipus proteic-energètics.  En cas de estrenyiment son indicats els suplements 
de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra . En cas de disfàgia als 
líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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70.V. Vegetariana estricta  
 
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 

 
* 1 bol (250 ml) de llet de soja: 8 mides de pols (36 g) dissoltes en 250 ml d’aigua calenta 
(s’ha d’especificar que es tracta de llet de soja) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 1 margarina vegetal (12-15 g) 
* 1 melmelada (20 g) 
* 1 got de suc de fruita variat (100 ml) 

 
Dinar i Sopar: 

 
* 180-200 g (pes bullit) de pasta o arròs amb 2-3 cullerades soperes de salsa de tomàquet o 
de crema de verdures (sense formatge ni carn picada), o 220-250 g de patates o de llegums 
bullides o estofades amb verdures (sense rastre de carn ni peix) 
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema, o 150-200 g d’amanida variada 
(sense tonyina ni embotit, ni ou ni formatge) 
* 1 peça de fruita (150-200 g), o 1 fruita al forn (130-150 g), o fruita en almívar (100-130 g), o 
1 compota de poma (100 g), o 2 porcions de codony (40 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 15 g d'oli d'oliva. 

 
Berenar i Ressopó (opcionals):  

 
* 1 got (150-200 ml) de suc de fruita variat, o infusions variades amb 1 sobre de sucre (8 g)  
* 1 paquet de torradetes (15 g) 
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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71.V. Lacto-Vegetariana  
 
 
Característiques 
  
Dieta normocalòrica, exempta de qualsevol aliment d'origen animal excepte la llet i els seus 
derivats. Inclou tot tipus de preparacions culinàries sempre i quan aquestes no suposin 
l'addició de cap aliment, condiment o additiu d'origen animal, a excepció de la llet i els seus 
derivats. Tot i tractar-se d'una dieta normocalòrica, presenta carències pel que fa al ferro i, 
en molts casos, és deficitària en proteïnes totals. 
 
Indicacions 
  
Dieta indicada per persones que, per les seves creences o filosofia de vida, manifestin 
expressament la seva voluntat de seguir una alimentació lacto-vegetariana. Abans d'indicar 
aquesta dieta s'haurà informar al pacient del fet que la dieta 71 és deficitària en ferro i 
proteïnes totals. En casos de desnutrició, anèmia ferropénica, anèmia megaloblàstica , 
dèficit de calci i magnesi, o qualsevol altre indicador de desnutrició, ja sigui general o 
específica, la dieta no esta indicada. En cas de valorar-se risc de patir qualsevol de les 
anteriors situacions la dieta tampoc esta indicada. Si es preveu una estada hospitalària 
superior a 10 dies cal plantejar una suplementació nutricional específica (veure apartat de 
suplementació) o be un canvi a una dieta completa equilibrada no vegetariana, o a una dieta 
lacto-ovo-vegetariana (72). 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2238 Kcal 
* Proteïnes:  64 g (11,4% del VCT) 
* Glúcids:  311 g (55,6% del VCT) 
* Greix:  82 g (33 % del VCT) 
 
Suplementació  
 
En cas que el seguiment de la dieta sigui superior a 10 dies s'haurà de plantejar la 
suplementació amb ferro ja sigui de forma oral com enteral o parenteral. En alguns casos 
poden estar indicats suplements enterals complerts de tipus proteic-energétics o be 
suplements de tipus proteics fets amb iogurt. En cas de estrenyiment son indicats els 
suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica en f ibra . En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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71.V. Lacto-Vegetariana  
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 

 
* 1 bol (250 ml) de llet de vaca sencera o semidesnatada  
* 1 sobre de sucre (8 g) i  1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet per sucar pa i oli d’oliva (8 g)  
* 1 llonza de formatge (20 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 margarina vegetal (12-15 g) 
* 1 melmelada (20 g) 
* 1 got de suc de fruita variat (100 ml) 

 
Dinar i Sopar: 

 
* 180-200 g (pes bullit) de pasta o arròs amb 2-3 cullerades soperes de salsa de tomàquet o 
de crema de verdures amb o sense formatge (sense carn picada), o 220-250 g de patates o 
de llegums bullides o estofades amb verdures (sense rastre de carn ni peix) 
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema, o 150-200 g d’amanida variada amb 
2 llonzes de formatge (40 g) o amb 2 formatgets en porcions (40 g)  (sense tonyina ni 
embotit, ni ou) 
* 1 peça de fruita (150-200 g), o 1 fruita al forn (130-150 g), o fruita en almívar (100-130 g), o 
1 compota de poma (100 g), o 1 iogurt sencer natural o de sabor (125 g), o 1 Flam de vainilla 
(no de ou) (100 g), o 2 porcions de codony (40 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 15 g d'oli d'oliva. 

 
Berenar i Ressopó (opcionals):  

 
* 1 got (150-200 ml) de suc de fruita variat, o infusions variades amb 1 sobre de sucre (8 g), 
o  1 iogurt sencer natural o de sabor (125 g), o 1 got de 150 ml de llet sencera o 
semidesnatada amb sucre (8 g) i descafeïnat 
* 1 paquet de torradetes (15 g) 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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72.LOV. Lacto-Ovo-Vegetariana  
 
 
Característiques  
 
Dieta normocalòrica, exempta de qualsevol aliment d'origen animal excepte la llet, els seus i 
els ous i els seus derivats. Inclou tot tipus de preparacions culinàries sempre i quan aquestes 
no suposin l'addició de cap aliment, condiment o additiu d'origen animal a excepció de la llet, 
el ou i els seus derivats. Tot i tractar-se d'una dieta normocalòrica, presenta carències pel 
que fa a ferro de tipus hemo. 
 
Indicacions  
 
Dieta indicada per persones que, per les seves creences o filosofia de vida, manifestin 
expressament la seva voluntat de seguir una alimentació lacto-ovo-vegetariana. Abans 
d'indicar aquesta dieta s'haurà informar al pacient del fet que la dieta 72 és deficitària en 
ferro hemo. En casos de desnutrició, anèmia ferropénica, anèmia megaloblàstica , dèficit de 
calci i magnesi, o qualsevol altre indicador de desnutrició, ja sigui general o específica, la 
dieta no esta indicada. En cas de valorar-se risc de patir qualsevol de les anteriors situacions 
la dieta tampoc esta indicada. Si es preveu una estada hospitalària superior 15 dies cal 
plantejar una suplementació nutricional específica (veure apartat de suplementació), o bé un 
canvi a una dieta completa equilibrada. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2229 Kcal 
* Proteïnes:  73 g (13,1% del VCT) 
* Glúcids:  311 g (55,8% del VCT) 
* Greix:  77 g (31,1 % del VCT) 
 
Suplementació  
  
En cas que el seguiment de la dieta sigui superior a 15 dies s'haurà de plantejar 
suplementació amb ferro ja sigui de forma oral com enteral o parenteral. En alguns casos 
poden estar indicats suplements enterals complerts de tipus proteic-energétics, o be 
suplements de tipus proteics fets amb iogurt. En cas de estrenyiment son indicats els 
suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant rica en fi bra.  En cas de 
disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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72.LOV. Lacto-Ovo-Vegetariana  
 
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 

 
* 1 bol (250 ml) de llet de vaca sencera o semidesnatada  
* 1 sobre de sucre (8 g) i  1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 1 tomàquet per sucar pa i oli d’oliva (8 g) 
* 1 llonza de formatge (20 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 margarina vegetal (12-15 g) 
* 1 melmelada (20 g) 
* 1 got de suc de fruita variat (100 ml) 

 
Dinar i Sopar: 

 
* 180-200 g (pes bullit) de pasta o arròs amb 2-3 cullerades soperes de salsa de tomàquet o 
de crema de verdures amb o sense formatge (sense carn picada), o 220-250 g de patates o 
de llegums bullides o estofades amb verdures (sense rastre de carn ni peix) 
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema, o 150-200 g d’amanida variada 
(sense tonyina ni embotit) 
* 2 llonzes de formatge (40 g), o 2 ous (100 g) cuits o en truita 
* 1 peça de fruita (150-200 g), o 1 fruita al forn (10-150 g), o fruita en almívar (100-130 g), o 
1 compota de poma (100 g), o 1 iogurt sencer natural o de sabor (125 g), o 1 Flam de vainilla 
(100 g), o 2 porcions de codony (40 g) 
* 1 panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 15 g d'oli d'oliva. 

 
Berenar i Ressopó (opcionals):  

 
* 1 got (150-200 ml) de suc de fruita variat, o infusions variades amb 1 sobre de sucre (8 g), 
o  1 iogurt sencer natural o de sabor (125 g), o 1 got de 150 ml de llet sencera o 
semidesnatada amb sucre (8 g) i descafeïnat 
* 1 paquet de torradetes (15 g) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta 
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73.PER. Personalitzada  
 
 
Característiques  
 
La denominada dieta personalitzada consisteix en l’adaptació dietoreràpica realitzada pel 
Dietista tenint en compte el estat fisiopatológic, psicològic i les condicions clíniques que d’un 
determinat pacient. El menú de la dieta personalitzada és fruit de l’estudi dels  anteriors 
factors i es concreta i actualitza després de successives visites a peu de llit, que inclouen 
entrevistes personalitzades per tal de garantir una bona acceptació dels menús per part del 
pacient. L’objectiu d’aquest tipus d’intervenció especialitzada és augmentar o reorganitzar 
significativament l'ingesta real per part del pacient, de manera que es compleixen els 
objectius nutricionals marcats de cares a millorar la seva evolució clínica. L’instauració d’una 
dieta personalitzada implica un treball de seguiment per part del dietista, aquest seguiment 
pot culminar en l’adaptació i lliurament de dietes adaptades personalitzades al moment de 
l’alta i , si es considera necessari per part del metge responsable del pacient, amb la citació 
del pacient a la consulta externa de Dietètica a fi de continuar el corresponent seguiment. 
 

Indicacions  
 
La dieta personalitzada tants sols la pot prescriure el dietista en casos de pacients 
prèviament valorats pel metge. Si fruit d’aquesta valoració el metge juntament amb 
l’infermera determinen que el pacient es troba en risc de malnutrició que comprometi la seva 
evolució clínica, pot fer una interconsulta a l’unitat de Dietètica per tal que aquesta intervingui 
al cas. Aquesta intervenció pot concretar-se amb l’adaptació de la dieta personalitzada i amb 
el corresponent seguiment. 
 

Suplementació  
  
El dietista té la facultat d’utilitzar tot tipus de suplements nutricionals, així com aliments 
especials i fortificats, o simplement aliments poc habituals que no estan presents als menús 
hospitalaris ordinaris sempre que siguin compatibles amb l’estat clínic del pacient i siguin 
considerats útils per tal d’assolir els objectius nutricionals marcats.  Tota l’activitat del dietista 
es farà sota supervisió i amb l’autorització del metge responsable del pacient. D’aquesta 
manera els menús dissenyats pel dietista poden ser modificats puntualment pel metge en 
cas que aquest ho decideixi en funció de l’evolució del quadre clínic. 
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75. HG1. HIPERHEMESIS GRAVÍDICA F-1  
 
 
Característiques 
  
Dieta no completa, fraccionada en 6 tomes diàries composada per sòlids freds rics en hidrats 
de carboni i sodi (cereals d’esmorzar, torrades amb sal, galetes salades, galetes maría 
patates chips, fruits secs salats), embotits baixos en greix  (pernil salat  i pernil dolç) , 
formatge semi-adobat  o en porcions baix en greix, fruita poc àcida (plàtan madur, pera i 
poma al forn o en compota, préssec en almívar i dolç de codony). També inclou aliments 
líquids (sucs no àcids de poma i préssec). La distribució dels aliments contempla la 
separació de la ingesta de sòlids i líquids (sucs i aigua) per un interval de 30 minuts a la fi 
d’evitar possibles episodis de regurgitació gàstrica. La dieta exclou qualsevol aliment cuinat 
calent, la llet i els seus derivats excepte el formatge, així com qualsevol altre aliment no 
esmentat anteriorment.  Degut  a les seves característiques , la dieta no inclou les textures 
fàcil mastegar ni triturada. 
 
Indicacions 
  
Dieta indicada per gestants amb hiperhemesis gravídica severa que presentin quadre de 
vòmits recurrents, elevat risc de deshidratació i descompensació hidroelectrolítica. Aquesta 
dieta s’ha de combinar amb el corresponent pla de rehidratació, ja sigui oral o parenteral. A 
mesura que la gestant mostri major capacitat d’ingesta i menys vòmits la dieta 75.HG F1 pot 
progressar a una dieta 76. HG F2.  
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1803 Kcal 
* Proteïnes:  36,2 g (8% del VCT) 
* Glúcids:  263 g (58,3% del VCT) 
* Greix:  67,4 g (33,6 % del VCT) 
 
Suplementació  
 
En cas que el seguiment de la dieta sigui superior a 5 dies s'haurà de plantejar la 
suplementació amb ferro, vitamina C i àcid fòlic. En alguns casos poden estar indicats 
suplements enterals complets de tipus proteic-energètic o bé suplements fets amb iogurt o 
puré de poma enriquits amb proteïna en pols,  sempre que aquestes siguin tolerats i que no 
agreugin el quadre de vòmits i nàusees. 
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75. HG1. HIPERHEMESIS GRAVÍDICA F-1  

 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
* 25 g de cereals d’esmorzar o muësli servits en una tarrina 
* 25 g de galetes tipus maria (1 paquet) o galetes salades 
* 100 ml  (1 got petit) de suc de préssec o de poma (Cal indicar que el seu consum ha 
d’ésser després de 30 minuts  de la toma dels cereals i les galetes) 
 
Min matí   
* Entrepà de 25 g de pa de motlle (1 llesca) amb 5 g d’oli d’oliva afegit  i 15-20 g (1-2 
porcions) de pernil salat sense greix o de pernil cuit magre o de formatge 
* 100 ml  (1 got petit) de suc de préssec o de poma (Cal indicar que el seu consum ha 
d’ésser després de 30 minuts  de la toma del entrepà) 
 
Dinar i Sopar: 
* 30 g de biscottes amb sal (4 unitats=2 paquets sense l’envàs) 
* 15-20 grams d’embotit magre (pernil salat sense greix o pernil cuit magre) o 15-20 g de 
formatge baix en greix (1-2 porcions) 
* 20 g de patates tipus CHIPS (mitja tarrina) o de fruits secs salats (nous, ametlles, 
avellanes...) (a l’hospital patates chips) 
* 1 fruita al forn (130-150 g), o fruita en almívar (100-130 g), o 1 compota de poma (100 g), o 
2 porcions de codony (40 g) o plàtan madur (130-150 g) 
* 10 g d'oli d'oliva ( 1 sobre servit a banda). 
 
Berenar (puja en safata petita senyalitzada juntament amb l a safata del dinar)  
* 25 g de cereals d’esmorzar o muësli servits en una tarrina 
* 25 g de galetes tipus maria (1 paquet) 
* 100 ml  (1 got petit) de suc de préssec o de poma (Cal indicar que el seu consum ha 
d’ésser després de 30 minuts  de la toma dels cereals i les galetes) 
 
Ressopó (puja en safata petita senyalitzada juntament amb l a safata del dinar)   

 
* 25 g de cereals d’esmorzar o muësli servits en una tarrina 
* 25 g de galetes tipus maria (1 paquet) o galetes salades 
* 100 ml  (1 got petit) de suc de préssec o de poma (Cal indicar que el seu consum ha 
d’ésser després de 30 minuts  de la toma dels cereals i les galetes) 
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76. HG2. HIPERHEMESIS GRAVÍDICA F-2  
 
Característiques 
  
Dieta normocalòrica no completa, fraccionada en 6 tomes diàries, composada per sòlids 
freds i calents rics en hidrats de carboni i sodi (cereals d’esmorzar, torrades amb sal, galetes 
salades, galetes maria patates chips, fruits secs salats), pasta italiana, arròs blanc i patata 
bullis i escorreguts sense salses, làctics com el formatge, els iogurts i els flams, embotits 
baixos en greix (pernil salat  i pernil dolç), fruita poc àcida (plàtan madur, pera i poma al forn 
o en compota, préssec en almívar i dolç de codony). També inclou aliments líquids (sucs no 
àcids de poma i préssec). La distribució dels aliments contempla la separació de la ingesta 
de sòlids i líquids (sucs i aigua) per un interval de 30 minuts a la fi d’evitar possibles episodis 
de regurgitació gàstrica. La dieta exclou qualsevol aliment fregit, sofregit o amb salses,  així 
com la llet, les sopes  i qualsevol altre aliment no esmentat anteriorment.  Degut  a les seves 
característiques , la dieta no inclou les textures fàcil mastegar ni triturada.  
 
Indicacions 
  
Dieta indicada, una vegada s’hagi verificat la tolerància de la dieta 75.HG. F1, per gestants 
amb hiperhemesis gravídica severa que presentin quadre de vòmits recurrents i elevat risc 
de deshidratació i descompensació hidroelectrolítica. Aquesta dieta s’ha de combinar amb el 
corresponent pla de rehidratació ja sigui oral o parenteral. A mesura que la gestant mostri 
major capacitat d’ingesta i menys vòmits la dieta pot progressar a una dieta 9. Sòlida-
Gàstrica o ,fins i tot, a una dieta 10. Normal-Basal.  
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2463 Kcal 
* Proteïnes:  51,7 g (8,4% del VCT) 
* Glúcids:  390,7 g (63,4% del VCT) 
* Greix: 77,1  g (28,2 % del VCT) 
 
Suplementació  
 
En cas que el seguiment de la dieta sigui superior a 5 dies s'haurà de plantejar la 
suplementació amb ferro, vitamina C i àcid fòlic. En alguns casos poden estar indicats 
suplements enterals complets de tipus proteic-energètic o bé suplements fets amb iogurt o 
puré de poma enriquits amb proteïna en pols,  sempre que aquestes siguin tolerats i que no 
agreugin el quadre de vòmits i nàusees. 
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76. HG2. HIPERHEMESIS GRAVÍDICA F-2  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar: 
* 1 iogurt natural o de sabor sencer (120 g)  
* 25 g de cereals d’esmorzar o muësli servits en una tarrina 
* 25 g de galetes tipus maria (1 paquet) o galetes salades 
* 100 ml  (1 got petit) de suc de préssec o de poma (Cal indicar que el seu consum ha 
d’ésser després de 30 minuts  de la toma dels cereals i les galetes) 
 
Min matí   
* Entrepà de 25 g de pa de motlle (1 llesca) amb 5 g d’oli d’oliva afegit  i 15-20 g (1-2 
porcions)  de pernil salat sense greix o de pernil cuit magre o de formatge 
* 100 ml  (1 got petit) de suc de préssec o de poma (Cal indicar que el seu consum ha 
d’ésser després de 30 minuts  de la toma del entrepà) 
 
Dinar i Sopar: 
* 1 plat de 180 g de arròs blanc bullit escorregut o de pasta italiana blanca o de patata bullida 
(sense salses de cap tipus i sempre bullit amb aigua) amb formatge ratllat 
* 15-20 grams d’embotit magre (pernil salat sense greix o pernil cuit magre) o 15-20 g de 
formatge baix en greix (1-2 porcions) 
* 20 g de patates tipus CHIPS (mitja tarrina) o de fruits secs salats (nous, 
ametlles,avetllanes...) (a l’hospital patates chips) 
* 1 fruita al forn (130-150 g), o fruita en almívar (100-130 g), o 1 compota de poma (100 g), o 
2 porcions de codony (40 g) o plàtan madur (130-150 g) 
* 10 g d'oli d'oliva ( 1 sobre servit a banda). 
* 1 flam (100 g) o 1 iogurt natural o de sabor sencer (120 g)  
* 15 g de torrades (1 paquet) 
 
Berenar (puja en safata petita senyalitzada juntament amb l a safata del dinar)  
* 25 g de cereals d’esmorzar o muësli servits en una tarrina 
* 25 g de galetes tipus maria (1 paquet) 
* 100 ml  (1 got petit) de suc de préssec o de poma (Cal indicar que el seu consum ha 
d’ésser després de 30 minuts  de la toma dels cereals i les galetes) 
 
Ressopó (puja en safata petita senyalitzada juntament amb l a safata del dinar)   

 
* 25 g de cereals d’esmorzar o muësli servits en una tarrina 
* 25 g de galetes tipus maria (1 paquet) o galetes salades 
* 1 iogurt natural o de sabor sencer (120 g) 
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77. ILE1. ILEOSTOMIA -COLOSTOMIA F-1 

 

 
Característiques 
 
Dieta incompleta composada per suc de poma, brous baixos en greix i  infusions (camamilla, 
menta-poleo, til.la i te) amb sucre o edulcorants. Pot complementar-se amb l'aport parenteral 
de fluids i de nutrició, o amb nutrició enteral oral o per sonda. 
 
Indicacions 
 
La dieta Ileostomia-Colostomia F1 està Indicada en pacients sotmesos a cirurgia de colon 
o recte als que se els hagi instal·lat una ileostom ia de descàrrega a nivell mig o distal, 
o bé una colostomia a nivell ascendent i/o dret.  La dieta s’administrarà un cop s’hagi 
verificat la tolerància hídrica.  En el cas de intervencions programades, la dieta Ileostomia-
Colostomia F1 es demanarà abans del sopar el vespre del mateix dia de la intervenció  i 
pot prolongar-se fins l’esmorzar de l’endemà a la intervenció. El seu manteniment no hauria 
de superar les 24-36 hores. Si la persona és diabètica la indicació de la dieta serà: Diabètica 
Líquida (6T o 3T o 3T+1 o r6h) + Ileostomia-Colosto mia F1. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT*  
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  304 Kcal + / 640 Kcal * /  400 Kal ** 
* Proteïnes:  2 g (2,6% del VCT) + / 40 g * /  28 g ** 
* Glúcids:  65 g (85,5% del VCT) + /  64 g * / 47,2 g ** 
* Greix:  4 g (11,9% del VCT) + / 24,8 g * /  11 g ** 
 
*   + 2 batuts Resource HP/HC (no diabèticcs) 
**  + 2 batuts Resource Diabet (diabètics) 
 
Suplementació 
 
La dieta Ileostomia-Colostomia F1 pot acompanyar-se d’un protocol de suplementació basat 
en l’administració de batuts hipercalòrics e hiperproteics. Els suplements pugen a l’unitat des 
de la farmàcia amb el carro de medicació. El primer batut s’ha de dispensar una vegada 
s’hagi confirmat la tolerància a la dieta Ileostomia-Colostomia F1 com esmorzar el dia 
següent de la intervenció. Els següents batuts s’ad ministren des de Farmàcia amb el 
berenar a les 16.00 h . Al cas de persones diabètiques el suplement serà sense sucres 
afegits i edulcorat amb substàncies aptes per diabètics. 
 
En el cas de que les deposicions siguin massa líquides i voluminoses es pot valorar la 
suplementació amb fibres reguladores del trànsit intestinal com la goma guar (Benefibra®) o 
com el plantago ovata (Plantaben®). Així mateix, la dieta Ileostomia-Colostomia F1 ofereix la 
possibilitat d’indicar suplements d’infusió de canyella juntament amb els 3 àpats principals, la 
finalitat d’aquestes infusions es reduir el volum de les deposicions líquides en cas que això 
sigui necessari i sempre que aquestes infusions siguin ben tolerades pel pacient. 
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77. ILE1. ILEOSTOMIA -COLOSTOMIA F-1 

 

 
Exemple de menú 
 
Esmorzar :  
* 1 batut de dieta enteral oral hiperproteica e hipercalòrica (es dispensa a planta) 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió variada  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 got de 100 ml de suc de poma (100 ml)  
 
Mig matí (opcional):  

 
* 1 got de 200 ml de suc de poma o de infusió amb 1 sobre de sucre o edulcorant 
 
Dinar i Sopar: 
 
* 1 bol (250 ml) de brou clar de carn o de pollastre o de peix baix en greix 
* 1 got de 100 ml de suc de poma (100 ml) 
 
Berenar:  
 
* 1 got de 200 ml de suc de fruita variat o infusió amb 1 sobre de sucre (opcional) 
* 1 batut de dieta enteral oral hiperproteica e hipercalòrica (es dispensa a planta) 
 
Ressopó (opcional): 
 
* 1 got de 200 ml de suc de poma o de infusió amb 1 sobre de sucre o edulcorant 
 
 
 Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta  
 
 
Nota: 
 
Tots els pacients postoperats de colon o recte han estat sotmesos a valoració nutricional 
segons l’escala NRS amb resultat disponible a l’ HC I. Al moment de l’alta als pacients 
amb NRS>o =3 se’ls dispensarà, juntament amb els consells dietètics,  7 unitats del 
suplement nutricional oral indicat pel consum domic iliari  d’una unitat/dia  durant la 
setmana següent a l’alta . Si els pacients estan citats a consulta externa de dietètica (DT1), 
portaran tants suplements com dies fins a la data de la consulta.   
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78. ILE2. ILEOSTOMIA -COLOSTOMIA F-2 

 
 

Característiques 
Dieta incompleta composada per aliments líquids i semilíquids baixos en greix de bona 
tolerància gàstrica com són:  sucs de fruita, infusions, compota de poma o pera, préssec en 
almívar, sopes de tapioca o de sèmoles petites de blat o d’arrós ben bullides, cremes de 
patata sola o combinada amb verdures (carbassó, pastanaga, mongeta verda i carbassa). 
Les cremes de patata i/o verdures inclouen un suplement de oli especial MCT. En quant als 
làctics, la dieta inclou els iogurts desnatats però substitueix le llet normal amb lactosa per llet 
sense lactosa, la qual pot combinar-se amb cereals en pols dextrinats en forma de cremes o 
papilles, d’altra banda s’exclouen derivats directes de la llet amb lactosa com els flams i les 
natilles. La dieta pot complementar-se amb l'aport parenteral de fluids i de nutrició, o amb 
nutrició enteral oral o per sonda. 
 
Indicacions 
 
La dieta Ileostomia-Colostomia F2 està Indicada en pacients sotmesos a cirurgia de colon 
o recte als que se els hagi instal·lat una ileostom ia de descàrrega a nivell mig o distal, 
o bé una colostomia a nivell ascendent i/o dret.  La dieta s’administrarà como segona fase 
d’adaptació oral un cop s’hagi verificat la tolerància de la dieta Ileostomia-Colostomia F1.  
Donat el seu caire incomplet, no hauria de mantenir-se més de 24-36 hores. Si la persona és 
diabètica la indicació de la dieta serà: Diabètica Semi-Líquida (6T o 3T o 3T+1 o r6h) + 
Ileostomia-Colostomia F2. 
  
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT*  
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  752 Kcal +  / 320 Kcal * /  200 Kal ** 
* Proteïnes:  18,5 g (9,8% del MCT) + / 20 g * /  14 g ** 
* Glúcids:  134 g (71,3% del VCT) + /  32 g * / 23,6 g ** 
* Greix:  17 g (41% del total de greixos) (18,9% del VCT) + / 12,4 g * / 5,5 g ** 
 
*   + 1 batut Resource HP/HC (no diabèticcs) 
**  + 1 batut Resource Diabet (diabètics) 
 
Suplementació 
 
La dieta Ileostomia-Colostomia F2 pot acompanyar-se d’un protocol de suplementació basat 
en l’administració de batuts hipercalòrics e hiperproteics. Aquest suplement puja a la unitat 
des de la farmàcia amb el carro de medicació a les 16.00 h i s’ha d’administrar 
preferentment com berenar.  En el cas de persones diabètiques el suplement serà sense 
sucres afegits i, en funció de la pauta d’insulina, es pot recomanar el seu consum fraccionat. 
 
En el cas de que les deposicions siguin massa líquides i voluminoses es pot valorar la 
suplementació amb fibres reguladores del trànsit intestinal com la goma guar (Benefibra®) o 
com el plantago ovata (Plantaben®). Així mateix, la dieta Ileostomia-Colostomia F2 ofereix la 
possibilitat d’indicar suplements d’infusió de canyella juntament amb els 3 àpats principals, 
la finalitat d’aquestes infusions es reduir el volum de les deposicions líquides en cas que això 
sigui necessari sempre que aquestes infusions siguin ben tolerades pel pacient. 
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78. ILE2. ILEOSTOMIA -COLOSTOMIA F-2 

 

 
Esmorzar:  
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA de llet SENSE LACTOSA i cereals: 
- 220 ml d’aigua mineral 
- 6-8 mides de llet en pols  SENSE LACTOSA 
- 30 g de cereals dextrinats  
- 5-10 g de sucre 

* 1 compota de poma (100 g) 
 
Mig matí (es serveix dintre de la safata d’esmorzar  senyalitzat): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabors (125 g), o 1 got de suc (100 ml), o 1 infusió variada 
amb sucre o edulcorant. 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 1 bol (250 ml) de cremes tamisades de patata sola o combinada amb verdures molt ben 
bullides (100-150 g de patata bullida + 100 g de carbassó, mongeta verda, carbassa, 
pastanaga...+ 1 cullerada sopera afegida de MCT (5-7 g) + 1 mida (5-7 g) de llet sense 
lactosa afegida)  (sense llet normal,  ni mantega, ni oli normal afegit).  
o 1 bol de sopa de tapioca (15 g) o de fideus o de pasta fina o d’arrós (30 g) (en aquestes 
casos, les sopes han de ser portar moderada quantitat de brou) 
 
* Iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 100 g de fruita en almívar (prèssec, pera o 
macedonia sense guindes), o 100-130 g de poma o pera pelada trocejada i bullida al 
microones o amb aigua,   o 100 g de compota, 100 g de natilles o cremes de MAIZENA® o 
POTAX® fetes amb llet sense lactosa. 
 
Berenar  (es serveix dintre de la safata del dinar  senyalitzat): 
 
* 1 got de 100  ml de suc de fruita variat, o infusió amb 1 sobre de sucre (8g)  
* 1 batut de dieta enteral oral hiperproteica e hipercalòrica (es dispensa a planta)  
 
 
Ressopó  (es servei opcionalment a la unitat): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabors (125 g), o 1 got de suc (200 ml), o 1 infusió variada 
amb o sense sucre (8 g) 
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 79. ILE3. ILEOSTOMIA -COLOSTOMIA F-3 

 

Característiques. Dieta completa i normocalòrica, de baix residu, controlada en 
greixos LCT i suplementada amb greixos MCT. La dieta exclou la llet normal amb lactosa  i 
la substitueix per llet especial sense lactosa, en canvi permet el consum de iogurts 
desnatats. La dieta està composada per aliments baixos en greix de molt fàcil digestió, de 
textures líquida, semisòlida, pastosa i tova. L'objectiu de la dieta és induir progressivament a 
la normalització del ritme i del volum del trànsit intestinal per tal de garantir el bon 
funcionament d'un estoma de descàrrega ubicat al ìleon mig o distal o al colon dret. La dieta 
es composa d'aliments al forn o bullits i de fàcil digestió. Els aliments seleccionats per grups 
són els següents. Fruites: préssec i pera en almívar, compota de poma i de pera, pera i 
poma pelades i bullides amb aigua o al forn microones, plàtan madur, sucs de fruita sense 
polpa i melmelades (excepte de pruna i maduixa); Verdures bullides triturades: pastanaga, 
carbassó, carbassa, i mongeta verda (no si té fils ni pell forta); Fècules: cereals dextrinats en 
pols, pa blanc, biscotes, sèmoles de farines de blat refinades, pasta bullida, patata vapor, 
arròs i tapioca,; Làctics: llet sense lactosa,  iogurts desnatats i formatge baix en greix;  Carns 
i Peixos: vedella magra, pollastre sense pell, peix blanc bullit i pernil york magre; Greixos: oli 
d'oliva en quantitat moderada combinat amb oli MCT; Dolços: sucre i mel (el dolç de codony 
està contraindicat a no ser que es demani expressament una variant astringent); Altres: 
infusions de camamilla, te, til·la i menta poleo, cafè descafeïnat.  S’exclouen aliments que no 
apareixen a l'anterior relació, així com condiments i espècies (all, pebre, julivert, etc.) i les 
begudes alcohòliques i amb gas. 
 

Indicacions.  La dieta Ileostomia-Colostomia F3 està Indicada en pacients sotmesos a 
cirurgia de colon o recte als que se els hagi insta l·lat una ileostomia de descàrrega a 
nivell mig o distal, o bé una colostomia a nivell a scendent i/o dret.  La dieta 
s’administrarà como tercera fase d’adaptació oral un cop s’hagi verificat la tolerància de la 
dieta Ileostomia-Colostomia F2.  Si la persona és diabètica la indicació de la dieta serà: 
Diabètica (nivell calòric) (6T o 3T o 3T+1 o r6h) +  Ileostomia-Colostomia F3.    
Als pacients donats d’alta amb una ileostomia o amb una colostomia se lis han de lliurar 
consells dietètics adaptats (dieta post-cirurgia-intestinal) 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1880 Kcal + / 320 Kcal * /  200 Kal ** 
* Proteïnes:  76 g (16,2% del VCT) + / 20 g * /  14 g ** 
* Glúcids:  266,7 g (56,7% del VCT) + /  32 g * / 23,6 g ** 
* Greix:  59,2 g (dels quals 16-20 g son MCT) (27,1 % del VCT) + / 12,4 g *  / 5,5 g ** 
*   + 1 batut Resource HP/HC (no diabèticcs)   /  **  + 1 batut Resource Diabet (diabètics) 
 

Suplementació. La dieta Ileostomia-Colostomia F3 pot acompanyar-se d’un protocol 
de suplementació basat en l’administració de batuts hipercalòrics e hiperproteics. Aquest 
suplement puja a la unitat des de la farmàcia amb e l carro de medicació a les 16.00 h i 
s’ha d’administrar preferentment com berenar.  En el cas de persones diabètiques el 
suplement serà sense sucres afegits i, en funció de la pauta d’insulina, es pot recomanar el 
seu consum fraccionat. En el cas de que les deposicions siguin massa líquides i voluminoses 
es pot valorar la suplementació amb fibres reguladores del trànsit intestinal com la goma 
guar (Benefibra®) o com el plantago ovata (Plantaben®). Així mateix, la dieta Ileostomia-
Colostomia F3 ofereix la possibilitat d’indicar suplements d’infusió de canyella per tal de 
controlar el volum i la consistència de les deposicions. 
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79. ILE3. ILEOSTOMIA -COLOSTOMIA F-3  

 
Exemple de menú   
 
Esmorzar: 
 

* 1 tassa de 200 ml de llet SENSE LACTOSA 
* 1 sobre (8 g) de sucre 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet blanc obert amb 1 cullerada sopera de MCT (7 ml), o 2 llesques de pa de motlle 
(50 g) amb 1 cullerada sopera de MCT (7 ml), 
* 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 loncha de york (20 g) o 1 llonça de formatge  
* 2 porcions de melmelada (20-30 g) (no de pruna ni de maduixa) 
* 1 got petit (100 cc) de suc de fruita (preferiblement de préssec, pinya o de poma) 
 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180 g (pes en cuit) de pastes o d’arròs bullides amb formatge, o 220 g de patates bullides 
trossejades o en puré amb verdures sense sofregits, o sopes de pasta o d’arròs o de 
sèmoles variades. 
* 150-200 g de verdures bullides (carbassó, mongeta verda, carbassa, albergínia, bledes o 
pastanaga) senceres o en crema o al forn.  (No estan permeses les amanides ni les verdures 
fregides) 
* 100 g de carns magres (bistec magre, pollastre sense pell, indiot magre, pastís de vedella i 
mandonguilles magres), o 100 g de peix blanc a la planxa o al forn o bullit amb salses suaus,  
o truites franceses (amb més proporció de clara d’ou), o 40 g de formatge i pernil dolç baixos 
en greix 
* 100 g de compota de poma, o de préssec en almivar, poma o pera pelades i cuites al 
microones, o 1 plàtan madur, o 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g) (sense troços de 
fruita ni cereals), o 1 got de suc de fruita (100 ml) (no de taronja), o natilles o flans fets amb 
llet sense lactosa. (No esta permesa les fruites crues ni dessecades ni els flams ni les 
natilles fets amb llet normal), (No servir codony si no es demana la variant astringent) 
* 1 panet blanc (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 1 cullerada sopera (7-8 g) d’oli MCT afegit en cru 
 
Berenar i ressopó (opcionals): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g) (sense troços de fruita ni cereals), o 1 got (150-
200 ml) de suc, o infusions amb 1 sobre de sucre (8 g) o edulcorant.. 
(Per precaució no és consellable oferir llet) 
1 paquet de torrades (15 g) 
1 batut de dieta enteral oral hiperproteica e hipercalòrica (es dispensa a planta segons 
protocol) 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta  
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80. FT1. POST OPERATÒRIA INTESTINAL  F-1.  
 
 
Característiques 
 
Dieta incompleta composada únicament per brous clars, sucs, infusions i sucre (o edulcorant 
en el cas dels diabètics).  
 
Indicacions 
 
Indicada en persones sotmeses cirurgia de colon o recte NO OSTOMITZATS, una vegad a 
verificada la tolerància hídrica.   En el cas de intervencions programades, la dieta Post 
Operatòria Intestinal F1 es demana abans del sopar el vespre del mateix dia de la 
intervenció  i es pot prolongar fins l’esmorzar de l’endemà a la intervenció. Degut al seu 
caire incomplet, no s’hauria de mantenir més de 24-36 hores. Si la persona és diabètica la 
indicació de la dieta serà: Diabètica Líquida (6T o 3T o 3T+1 o r6h) + Post Ope ratòria 
Intestinal F1. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total  (VCT): 356,4 Kcal +/  640 Kcal * /  400 Kal ** 
* Proteïnes:  0,89 g (1% del VCT) + / 40 g * /  28 g ** 
* Glúcids:  86,5 g  (97,1% del VCT) + /  64 g * / 47,2 g ** 
* Greix:  0,74 g (1,87% del VCT) + / 24,8 g * /  11 g ** 
 
*   + 2 batuts Resource HP/HC (no diabèticcs) 
**  + 2 batuts Resource Diabet (diabètics) 
 
Suplementació 
 
La dieta Post Operatòria Intestinal pot acompanyar-se d’un protocol de suplementació basat 
en l’administració de batuts hipercalòrics e hiperproteics. Els suplements pugen a l’unitat des 
de la farmàcia amb el carro de medicació. El primer batut s’ha de dispensar una vegada 
s’hagi confirmat la tolerància a la dieta Post-Op-I ntestinal F1 com esmorzar el dia 
següent de la intervenció. Els següents batuts s’ad ministren des de Farmàcia amb el 
berenar a les 16.00 h . Al cas de persones diabètiques el suplement serà sense sucres 
afegits i edulcorat amb substàncies aptes per diabètics. 
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 80. FT1. POST OPERATÒRIA INTESTINAL  F-1.  
 
 
 

Exemple de menú 
 
Esmorzar :  
 
* 1 batut de dieta enteral oral hiperproteica e hipercalòrica (es dispensa a planta) 
* Infusió: 2/3 de bol d’aigua mineral calenta (uns 200 ml) amb un sobre d’infusió variada  
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 got de 100 ml de suc variat (100 ml)  
 
 
Mig matí:  
 
* 1 got de 200 ml de suc de fruita variat o infusió amb 1 sobre de sucre 
 
Dinar i Sopar: 
 
* 1 bol (250 ml) de brou de carn o de pollastre o de peix 
* 1 got de 100 ml de suc variat (100 ml)  
 
Berenar:  
 
* 1 got de 200 ml de suc de fruita variat o infusió amb 1 sobre de sucre 
* 1 batut de dieta enteral oral hiperproteica e hipercalòrica (es dispensa a planta) 
 
Ressopó  (22-24 h) 
 
* 1 got de 200 ml de suc de fruita variat, o infusió amb 1 sobre de sucre (8g) 
 
 
 
 Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta.  
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81. FT2. POST OPERATÒRIA INTESTINAL  F-2.  
 

 
Característiques 
 
Dieta completa controlada en greixos de cadena llarga i suplementada amb oli MCT. La dieta 
es  composa per aliments de textura líquida i pastosa com són: sucs, infusions, purés de llet 
sense lactosa i cereals dextrinats, compotes de poma, iogurts desnatats, triturats quaternaris 
composats per verdures (carbassó, pastanaga, mongeta verda i/o carbassa bullides), més 
patata bullida, més fracció proteica (carn magra de pollastre o vedella o peix blanc bullit), 
més oli ric en àcids greixos de cadena mitja (MCT).  
 
Indicacions 
 
Indicada en persones sotmeses a cirurgia programada de colon o recte NO 
OSTOMITZATS, una vegada verificada la bona tolerància a la dieta Post-Op-Intestinal F1.  
La dieta Post-Op-Intestinal F2 es pot demanar abans de l’esmorzar o bé abans del dinar de 
l’endemà de la intervenció quirúrgica. La dieta es pot prolongar fins l’esmorzar del dia 
següent i a partir d’aquest moment s’haurà d’avaluar la seva progressió. Si la persona és 
diabètica la indicació de la dieta serà: Diabètica Semi-líquida (6T o 3T o 3T+1 o r6h) + 
Post-Op-Intestinal F2. 
 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT*  
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1150 Kcal  + / 320 Kcal * /  200 Kal ** 
* Proteïnes:  55 g (10,5% del VCT) + / 20 g * /  14 g ** 
* Glúcids:  150 g  (68,7% del VCT) + /  32 g * / 23,6 g ** 
* Greix:  25 g LCT + 14 g MCT  (28,7% del VCT) + / 12,4 g *  / 5,5 g ** 
 
*   + 1 batut Resource HP/HC (no diabèticcs) 
**  + 1 batut Resource Diabet (diabètics) 
 
Suplementació 
 
La dieta Post Operatòria Intestinal F2 pot acompanyar-se d’un protocol de suplementació 
basat en l’administració de batuts hipercalòrics e hiperproteics. Aquest suplement puja a la 
unitat des de la farmàcia amb el carro de medicació  a les 16.00 h i s’ha d’administrar 
preferentment com berenar.  En el cas de persones diabètiques el suplement serà sense 
sucres afegits i, en funció de la pauta d’insulina, es pot recomanar el seu consum fraccionat. 
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81. FT2. POST OPERATÒRIA INTESTINAL  F-2.  
 

 
Exemple de menú  
 
Esmorzar:  
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA de llet SENSE LACTOSA i cereals: 
- 220 ml d’aigua mineral 
- 6-8 mides de llet en pols  SENSE LACTOSA 
- 30 g de cereals dextrinats  
- 5-10 g de sucre 

* 1 compota de poma (100 g) 
 
Mig matí (es serveix dintre de la safata d’esmorzar  senyalitzat): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabors (125 g), o 1 got de suc (200 ml), o 1 infusió variada 
amb o sense sucre (8 g) 
 
Dinar i Sopar:  
 

* 1 bol (250-300 g) de TX principal fet amb: 
-100 g de patata bullida 
-100 g de verdura bullida (carbassó, pastanaga, mongeta verda, carbassa...) 
- 80-100  g de carn de pollastre o de vedella magra o peix blanc 
- 5-7 g d’oli MCT 

* 1 compota de poma (100 g) o melocotón en almívar o fruta el horno  
* 1 iogurt (125 g) desnatat natural i sucre (8 g) o desnatat de sabor  o natilles de llet sense 
lactosa fetes amb Maizena® o Potax®.   

 
Berenar (el suc es serveix dintre de la safata d’dinar senyalitzat): 
 
* 1 got de 100  ml de suc de fruita variat, o infusió amb 1 sobre de sucre (8g)  
* 1 batut de dieta enteral oral hiperproteica e hipercalòrica (es dispensa a planta)  
 
Ressopó (opcional): 
 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabors (125 g), o 1 got de suc (200 ml), o 1 infusió variada 
amb o sense 1 sobre sucre (8 g) 
 
 
 
 
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta (excepte els batuts que son obligatoris) 
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82. FT3. POST OPERATÒRIA INTESTINAL  F-3.  
 

Característiques 
 

Dieta completa , normocalòrica,  controlada en greixos de cadena llarga i suplementada amb 
oli MCT. La dieta està composada per aliments de textura variada de fàcil digestió i 
assimilació. Les preparacions son bullits i a la planxa, evitant-se els fregits i els sofregits. 
Resten exclosos aliments crus com les fruites naturals i les amanides, així com aquells 
susceptibles de produïr flatulència com les llegums, la col i la coliflor entre d'altres. També 
s'exclouen els  aliments i els condiments que puguin resultar picants o irritants pel tracte 
digestiu com el pebrot, el pebre i altres, així com les begudes amb gas, amb alcohol i altres 
aliments difícils de digerir com els fruits secs i la fruita dessecada. La llet normal (amb 
lactosa) es substituïda de forma preventiva per llet especial sense lactosa, evitant-se 
derivats directes de llet com flam i natilles; altres derivats com els iogurts i el formatge estàn 
permesos en la seva versió desnatada.La dieta també conté aliments líquids com sucs i 
infusions i café descafeïnat. 
 

Indicacions 
 

Indicada en persones sotmeses a cirurgia programada de colon o recte NO 
OSTOMITZATS, una vegada verificada la bona tolerància a la dieta Post-Op-Intestinal F2.  
La dieta Post-Op-Intestinal F3 es pot demanar abans del dinar o bé abans del sopar del 
segon dia posterior a la intervenció quirúrgica. La dieta Post-Op-Intestinal F3 es mantindrà 
activa durant la resta del període d’hospitalització. Abans de l’alta es lliurarà al pacient un 
document informatiu amb consells dietètics i menús adaptats al període post-
operatori que es recullen a un document anomenat Consells dietètics post-cirurgia 
intestinal.  Si la persona és diabètica la indicació de la dieta serà: Diabètica 1800 kcal (6T o 
3T o 3T+1 o r6h) + Post-Op-Intestinal F3 Post-Op-In testinal F3 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1877 Kcal + / 320 Kcal * /  200 Kal ** 
* Proteïnes:  81 g (17,3% del VCT) + / 20 g * /  14 g ** 
* Glúcids:  311 g (66,3% del VCT) + 32 g * / 23,6 g ** 
* Greix:  36,6 g (12 g de MCT) (16,4% del VCT) + / 12,4 g *  / 5,5 g ** 
*   + 1 batut Resource HP/HC (no diabèticcs) 
**  + 1 batut Resource Diabet (diabètics) 
 

Suplementació 
La dieta Post Operatòria Intestinal F 3 pot acompanyar-se d’un protocol de suplementació 
basat en l’administració de batuts hipercalòrics e hiperproteics Aquest suplement puja a la 
unitat des de la Farmàcia amb el carro de medicació  a les 16.00 h i s’ha d’administrar 
preferentment com berenar.  En el cas de persones diabètiques el suplement serà sense 
sucres afegits i, en funció de la pauta d’insulina, es pot recomanar el seu consum fraccionat. 
Tots els pacients postoperats de colon o recte han estat sotmesos a valoració nutricional 
segons l’escala NRS amb resultat disponible a l’ HC I. Al moment de l’alta als pacients 
amb NRS>o =3 se’ls dispensarà, juntament amb els consells dietètics,  7 unitats del 
suplement nutricional oral indicat pel consum domic iliari  d’una unitat/dia  durant la 
setmana següent a l’alta . Si els pacients estan citats a consulta externa de dietètica (DT1), 
portaran tants suplements com dies fins a la data de la consulta.   
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82. FT3. POST OPERATÒRIA INTESTINAL  F-3.  
 
 

Exemple de menú 
 

Esmorzar: 
 

* 1 tassa de 200 ml de llet SENSE LACTOSA 
* 1 sobre (8 g) de sucre 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet blanc obert amb 1 cullerada sopera de MCT (7 ml), o 2 llesques de pa de motlle 
(50 g) amb 1 cullerada sopera de MCT (7 ml) 
* 1 paquet de torrades (15 g), 
* 1 loncha de york (20 g) o 1 de formatge (20 g) 
* 2 porcions de melmelada (20 g) 
* 1 got petit (100 cc) de suc de fruita 
 
Dinar i Sopar: 
 

* 180 g (pes en cuit) de pastes o d’arròs bullides amb formatge, o 220 g de patates bullides 
trossejades o en puré amb verdures sense sofregits, o sopes de pasta o d’arròs o de 
sèmoles variades. 
* 150-200 g de verdures bullides (carbassó, mongeta verda, carbassa, albergínia, bledes o 
pastanaga) senceres o en crema o al forn.  (No estan permeses les amanides ni les verdures 
fregides) 
* 100 g de carns magres (bistec magre, pollastre sense pell, indiot magre, pastís de vedella i 
mandonguilles magres), o 100 g de peix blanc a la planxa o al forn o bullit amb salses suaus,  
o truites franceses (amb més proporció de clara que de rovell), o 40 g de formatge i pernil 
dolç baixos en greix 
* 150-200 de fruita al forn (pera o poma),  o fruita en almívar (100 g), o compota de poma o 
de pera (100 g), o plàtan madur, o 2 porcions de dolç de codony (40 g), o 1 iogurt desnatat 
natural o de sabor (125 g) o natilles o flans fets amb llet sense lactosa. (No esta permesa les 
fruites crues ni dessecades ni els flams ni les natilles fets amb llet normal) 
* 50-60 g de panet blanc, o pa de motlle (2 llesques), o torrades (2 paq.) 
* 5-10 g d’oli MCT afegit en cru als plants preparats 
 
 

Berenar (opcional): 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 got de suc variat (200 g), o 1 infusió 
variada amb 1 sobre de sucre (8g) o edulcorant 
* 1 paquet de galetes (25 g), o 1 paquet de torrades (15 g) 
* 1 batut de dieta enteral oral hiperproteica e hipercalòrica (es dispensa a planta segons 
protocol) 
 
Ressopó (opcional): 
*1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 got de suc variat (200 g), o 1 infusió variada 
amb 1 sobre de sucre (8g) o edulcorant 
* 1 paquet de galetes (25 g), o 1 paquet de torrades (15 g) 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta (excepte els batuts que son obligatoris) 
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Dietes      
Palamós Gent Gran  
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1.N. DIETA NORMAL 
 
 
Característiques 
 
Dieta equilibrada i normocalòrica que compleix els requeriments nutricionals estàndards de 
l'adult. Està composada per tot tipus d'aliments adaptats a les característiques fisiològiques i 
funcionals de la població geriàtrica. La dieta permet els principals tipus de preparacions 
culinàries, sempre i quan no afectin a l'equilibri bàsic nutricional. En cas que no sigui 
indicada expressament una restricció estricta de sodi, la dieta incorpora una quantitat 
moderada de sal afegida. La dieta pot servir-se en textura normal-tova, fàcil mastegar, 
triturada i disfàgia. 
 
Indicacions 
 
Indicada per tots aquells residents que no precisin d'una dieta terapèutica.   
La dieta Normal no contempla cap altra dieta com a variant. En el cas que el pacient 
necessiti seguir qualsevol altra dieta,  aquesta haurà de ser seleccionada directament. La 
dieta Normal no funciona  com a variant. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2239 Kcal 
* Proteïnes:  83 g (14,8% del VCT) 
* Glúcids:  299 g (53,4% del VCT) 
* Greix:  79 g (31,8 % del VCT) 
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements (dieta enteral oral o iogurts amb proteïna) quan es consideri risc de 
desnutrició degut a una escassa ingesta real, o be a un augment de les necessitats 
nutricionals. La indicació dels suplements tant sols es farà després d'haver-se valorat la 
tolerància a les diferents textures que ofereix la dieta (normal, fàcil mastegar, disfàgia i 
triturada). En cas de estrenyiment perllongat poden estar indicats els suplements de fibra, 
per la qual cosa és necessari demanar una dieta Rica en Fibra . En cas de disfàgia als 
líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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1.N. DIETA NORMAL 
 
Exemple de menú 
 

Esmorzar:  
* 1 bol de 200-250 ml de llet sencera o semidesnatada 
* 1 sobre (8 g) de sucre 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet (50-60 g) o galetes (40 g), o 1 pasta variada (60-70 g) 
* 1 porció de melmelada (20 g) 
* 1 porció de margarina (12-15 g) 
* 1 got petit (100 cc) de suc de fruita 
 

Dinar i Sopar:  
* 180-200 g (pes en cuit) de pastes italianes amb salses variades, o 180-200 g d’arròs 
cuinat, o 220-250 g (pes en cuit) de llegums estofades, o 220-250 g de patates estofades ó 
sopes de pasta o d’arròs o de sèmoles variades. 
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema o al forn, o 150-200 g d’amanides 
variades. 
* 100-120 g de carns de tot tipus (al forn, a la planxa, fregides, amb salses variades), o 100-
120 g de peix de tot tipus (al forn, fregit, a la planxa o amb salses variades), o truites 
variades (de 2 ous), o altres preparacions diverses (croquetes, calamars romana, bunyols, 
etc.), o 40-50 g de formatge i embotits variats (com pernil salat o York) 
* 150-200 g de fruita variada natural o al forn, o fruita en almívar variada (100-130 g), o 1 
iogurt sencer natural o de sabor (125 g), o 1 flam 120 g), o 1 gelat (100 g), o 1 natilles (125 
g) o postres de Xef, etc. 
* Panet normal (50-60 g), o 2 llesques de pa motlle (50 g), o 2 paquets torrades (30 g) 
* 15 g d’oli  
 

Berenar i Ressopó (opcional):  
* 1 Iogurt (125 g),  o 1 got de llet (150-200 g), o infusions variades amb o sense sucre (8g), o 
1 got de suc de fruita (150-200 ml) o 2 porcions de formatge (40 g) 
* 1 paquet de galetes (25 g), o 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca pa de motlle (20 g) 
 
 

 Opció Astringent 1ª Fase 
 
Es tracta d'una opció de dieta incompleta indicada com 
introducció alimentaria precoç davant episodis diar reics. 
Aquesta indicació no hauria de prolongar-se més de 24 h 
abans de passar a una dieta completa. En el cas que  un 
pacient amb dieta Normal  requereixi d'aquest tipus 
d'intervenció dietètica,  s'haurà de demanar direct ament una 
dieta Astringent  i triar  l'opció Astringent 1ª Fase . 
 
* Esmorzar:  Camamilla, 2 sobres de sucre (16 g), 1 got de 
suc de poma (100-150 ml) i 1 iogurt natural desnata t (125 g) 
* Dinar:   180-200 g d’arròs amb brou, dolç de codony (20g),  
1 iogurt natural desnatat (125 g) i 1 sobre de sucr e (8g) 
* Sopar:  180-200 g d’arròs amb brou, 1 compota de poma 
(100 g), 1 iogurt natural desnatat (125 g) i 1 sobr e sucre (8g)  

Opció Tolerància  
 
Variant reduïda del menú indicada com 
a prova de tolerància a la dieta oral 
tras periodes de dejù o de nutrició 
artificial per sonda o per catèter. En 
cas que no es complementi amb altres 
aports no orals, el seguiment màxim 
d’aquesta variant és de 24-48 h ja que 
no cubreix les RDAs.  
 
* Esmorzar:  Camamilla, sucre (8 g) i 
suc de fruita (100 ml) 
* Dinar i Sopar:  Brou normal (200 ml), 
suc de fruita (100 ml), Iogurt sencer 
natural o de sabor (125 g) i sucre (8 g)   
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1.N. DIETA NORMAL  
 
 
Menú bassal  i composició mitja de la dieta Normal TX  
 
ESMORZAR: 
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA  de llet i cereals feta amb: 
-220 ml de llet semidesnatada 
- 50 g de cereals dextrinats o de 8-10 galetes mari a triturades 
- 5 g de cacao 
- 5 g de sucre  

* 1 compota  de poma (100 g) 
* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g) o de sabor 
 
DINAR i SOPAR: 
 

* 1 bol (250-300 g) de TX principal  fet amb: 
-100 g de patata o pasta bullida 
-100 g de verdura bullida  
- 80 g de carn de pollastre o vedella o peix o trui ta d’ou 
-7-10 g d’oli 

* 1 got (100 g) de TX de fruita  natural fet amb: 
-80 g de fruita variada 
-20 g de pa 

* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g) o de sabor, o 1 flam (100 g) 
 
 
Composició de dieta Normal TX segons diferents comb inacions 
 

Combinacions  Energia  Glúcids  Proteïna  Greixos  
• Menú bassal  1440 kcal  189 g 62,2 g 48,3 g 
• Menú bassal  sense iogurt  per esmorzar 1340 kcal  176,6 g 57,8 g 44,7 g 
• Menú bassal sense iogurt  i sense compota  a 

l’esmorzar 
1281 kcal  163,6 g 56,8 g 44,4 g 

• Menú bassal sense iogurt al dinar i sense TX de 
fruita  al sopar (o viceversa) 

1246 kcal  155,4 g 56,1 g 44,5 g 

• Menú bassal  més 1 bol  extra de TX principal al 
dinar o al sopar 

1729 kcal 211 g 78,6 g 63,4 g 

• Menú bassal  més  2 bols  extra de TX principal:  un 
al dinar i un altre al sopar 

2018 kcal  233 g 95 g 78,5 g 

• Menú bassal  més 1 bol  PAPILLA  per berenar 1751 kcal  241 g 74,1 54,6 g 
• Menú bassal  més 1 bol extra de TX principal al 

dinar i més 1 bol de PAPILLA per berenar 
2041 kcal  263 g 90,5 g 69,7 g 

• Menú bassal mes 2 iogurts :  un al berenar i altre al 
ressopó 

1653 kcal  214  g 71 g 57,1 g 
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2.DB. DIETA DIABÈTICA  
 
Característiques 
Dieta equilibrada i normocalòrica que compleix els requeriments estàndards de la població 
geriàtrica. La dieta mostra una distribució d'hidrats de carboni en tres àpats principals segons 
criteris de control glicèmic (esmorzar, dinar i sopar). Aquestes tres àpats principals poden 
complementar-se amb àpats intermedis adaptats a les necessitats glicèmiques individuals 
(mig matí, berenar i ressopó). La dieta esta composada per tot tipus d'aliments excepte 
dolços i sucre afegit, aquestes poden ser substituïts per postres i edulcorants aptes per 
diabètics.  Es permeten totes les preparacions culinàries sempre i quan no afectin a l'equilibri 
nutricional. Sempre que no s'indiqui una restricció estricta de sodi, la dieta incorpora una 
quantitat moderada de sal afegida. La dieta pot servir-se en textura normal-tova, fàcil 
mastegar i triturada. A la variant de dieta Diabètica-Rica en Fibra  s’exclouen del menú 
aliments potencialment astringents com l’arròs, la compota de poma, el plàtan madur i el suc 
de poma; així mateix aquesta variant garanteix la presència diària als menús de verdures i 
fruites per tal d’assolir una ingesta adequada de fibra.  
 

Indicacions 
Diabètics insulino i no insulino-depenents no obesos. En cas que es consideri necessari 
augmentar lleugerament la ingesta de fibra, com pot ser davant quadres lleus 
d’estrenyiment, a la dieta Diabètica se li pot afegir la variant Rica en Fibra (Diabètica-Rica 
en Fibra).  En cas que sigui necessari, la dieta Diabètica també pot demanar-se amb les 
següents combinacions: Diabètica- Gàstrica,  Diabètica-Astringent i Diabètica-Astring ent 
fase 1 .    
Si es considera que el resident diabètic ha de seguir una dieta hipocalòrica (en casos 
d’obesitat) se li ha de prescriure directament la dieta Hipocalòrica  ja que aquesta tambè 
esta indicada per diabètics obesos. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
* Energía o Valor Calòric Total (VCT):  2075 Kcal 
* Proteïnes:  84 g (16% del VCT) 
* Glúcids:  257 g (50% del VCT) 
* Greix:  79 g (34% del VCT) 
 

Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
Esmorzar: 35,1 g R – 27,5 g L  / Mig matí: 5,6 R – 10,5 g L / Dinar: 16,2 g R – 55 g L  / 
Berenar: 5,3 g R – 12 g L  / Sopar: 16,2 g R – 55 g L  / Ressopó: 5,3 g R – 12 g L  
 

Suplementació 
 

S'utilitzaran suplements complerts proteic-calòrics (preferentment sense sucre) quan es 
consideri risc de desnutrició degut a una escassa ingesta real, o be a un augment de les 
necessitats nutricionals. La indicació dels suplements tant sols es farà després d'haver-se 
valorat la tolerància a les diferents textures que ofereix la dieta (normal, fàcil mastegar, 
disfàgia i triturada). En casos d’estrenyiment prolongat, poden estar indicats suplements 
específics de fibra sempre que la dieta Diabètica ja incorpori la variant Rica en Fibra. Els 
suplements d'aigua gelificada (preferentment sense sucre) i la utilització d’espessants estan 
indicats en casos de disfàgia severa als líquids. 
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2.DB.  DIETA DIABÈTICA  
 
Exemple de menú 
 

Esmorzar:  
* 1 bol de llet sencera o semidesnatada (200-250 ml)  
* 1 sobre de sacarina i 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (60 g), o 2 rebanades de pa de motlle (50 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 margarina (12-15 g)  
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150-200 g (no plàtan), o 1 compota de poma (100 g) 
 

Mig matí (Es dona a planta tant sols en cas de risc d’hipoglucemia durant el matí com pot 
ocorre algunes vegades amb pautes de 2 dosis de NPH o d’altres insulines o anàlegs d’acció 
intermitja al matí i al vespre, o bé amb pautes de monodosis d’insulina basal al vespre) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 ), o galetes sense sucre (15 g) 
* 1 iogurt sencer natural o desnatat de sabor (125 g) o llet sencera o semidesnatada (150 ml) 
o 2 porcions formatge (40 g) 
 
 

Dinar i Sopar:  
* 150 g d’arrós cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 180 g de llegums estofades, 
o 180 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 150 g (pes bullit) de 
pasta o arrós.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100-120 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, 
butifarra, pastís de carn, etc) a la planxa, al forn, fregits o amb salses variades o bullides, o 
100-120 g de peix de tot tipus a la planxa, al forn, fregits o amb salses variades o bullides, o 
truites variades (de dos ous), o 40 g d’embotits magres (com pernil dolç o pernil salat). 
* 1 peça de fruita natural (no plàtan) (150-200 g), o fruita al forn (130-200 g), o 1 iogurt 
sencer natural o desnatat de sabor (125 g), o 1 flam diabètic sense sucre (100 g) 
* 1 llesca de pa de 30 grams, o 1 llesca de pa de motlle (20 g)   * 15 g d’oli 
 

Berenar i Ressopó (es donen a planta): 
* 1 iogurt sencer natural o desnatat de sabor (125 g), o 1 got (150-200 ml) de llet sencera o 
semidesnatada amb sacarina o 2 porcions de formatge (40 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 3 galetes sense sucre (15 g), o 1 llesca pa de motlle (20 g) 
 * Infusió variada (opcional)

Opció Astringent 1ª Fase  
  
La dieta Diabètica-Astringent  ofereix la possibilitat de 
seleccionar l’opció Astringent 1ª Fase. Es tracta de una 
dieta incompleta indicada com introducció alimentar ia 
precoç davant episodis diarreics. Aquesta indicació  no 
hauria de prolongar-se més de 24 h abans de passar a 
una dieta completa. 
 
* Esmorzar:  Camamilla, 2 sobres sacarina, 1 got de suc 
de poma diluit al 50% (100 ml) i 1 iogurt natural ( 125 g) 
* Dinar:   150 g d'arròs amb brou, 1 compota sense sucre 
(100 g), iogurt natural desnatat (125 g) i 1 sobre de 
sacarina 
* Sopar:  150 g d'arròs amb brou, 1 compota sense sucre 
(100 g), iogurt natural desnatat (125 g) i 1 sobre sacarina  

Opció Tolerància  
 
Variant reduïda del menú indicada com 
a prova de tolerància a la dieta oral tras 
periodes de dejù o de nutrició artificial 
per sonda o per catèter. En cas que no 
es complementi amb altres aports no 
orals, el seguiment màxim d’aquesta 
variant és de 24-48 h ja que no cubreix 
les RDAs.  
* Esmorzar:  Camamilla, sacarina i suc 
de fruita (100 ml diluit al 50%) 
* Dinar i Sopar:  Brou (200 ml), suc de 
fruita (100 ml diluit al 50%), Iogurt 
desnatat natural o de sabor (125 g) i 
edulcorant  
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2.DB.  DIETA DIABÈTICA  
 
 
Menú bassal  i composició mitja de la dieta Diabètica TX  
 
ESMORZAR: 
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA  de llet i cereals feta amb: 
-220 ml de llet semidesnatada 
- 50 g de cereals dextrinats aptes per diabètics o de 8-10 galetes maria sense 

sucre triturades 
- 1 sobre de descafeïnat (opcional) 
- Edulcorant  

* 1 compota  de poma (100 g) 
* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb edulcorant o desnatat de  sabor 
 
DINAR i SOPAR: 
 

* 1 bol (250-300 g) de TX principal  fet amb: 
-100 g de patata o pasta bullida 
-100 g de verdura bullida  
- 80 g de carn de pollastre o vedella o peix o trui ta d’ou 
-7-10 g d’oli 

* 1 got (100 g) de TX de fruita  natural fet amb: 
-80 g de fruita variada 
-20 g de pa 

* 1 iogurt  sencer natural (125 g) i edulcorant o desnatat de s abor o 1 flam sense sucre  
 
Composició dieta Diabètica TX segons diferents comb inacions 
 

Combinacions  Energia  Glúcids  Proteïna  Greixos  
• Menú bassal  1338 kcal  166 g 62 g 47,3 g 
• Menú bassal  sense iogurt  per esmorzar 1269 kcal  161,6 g 57,6 g 43,6 g 
• Menú bassal sense iogurt  i sense compota  a 

l’esmorzar 
1210 kcal  148,5 g 56,6 g 43,3 g 

• Menú bassal sense iogurt al dinar i sense TX de 
fruita  al sopar (o viceversa) 

1176 kcal  140,4 g 55,9 g 43,4 g 

• Menú bassal  més 1 bol  extra de TX principal al 
dinar o al sopar 

1627 kcal  188 g 78,4 g 62,4 g 

• Menú bassal  més  2 bols  extra de TX principal:  un 
al dinar i un altre al sopar 

1917 kcal 210 g 94,8 g 77,5 g 

• Menú bassal  més 1 bol  PAPILLA  per berenar 1613 kcal  211,2 g 73,7 g 52,6 g 
• Menú bassal  més 1 bol extra de TX principal al 

dinar i més 1 bol de PAPILLA  per berenar 
1903 kcal  233,2 g 90,1 g 67,7 g 

• Menú bassal mes 2 iogurts :  un al berenar i altre al 
ressopó 

1476 kcal  174,8 g 70,8 g 54,8 g 
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3.DB1500. DIETA DIABÈTICA 1500 
 

Característiques 
 
Dieta equilibrada i moderadament hipocalòrica que compleix els requeriments mínims 
estàndards de la població geriàtrica. La dieta mostra una distribució d'hidrats de carboni en 
tres àpats principals segons criteris de control glicèmic (esmorzar, dinar i sopar) així com un 
patró orientat a la moderació calòrica. Els 3 àpats principals poden complementar-se amb 
àpats intermedis adaptats a les necessitats glicèmiques individuals (mig matí, berenar i 
ressopó). La dieta esta composada per tot tipus d'aliments excepte dolços i sucre afegit, que 
poden ser substituïts per postres i edulcorants aptes per diabètics.  Per tal de limitar l'aport 
calòric les preparacions culinàries són principalment al forn, bullits, al vapor i a la planxa, 
reduint-se la presència dels fregits i dels sofregits. Sempre que no s'indiqui una restricció 
estricta de sodi, la dieta incorpora una quantitat moderada de sal afegida. La dieta pot servir-
se en textura normal-tova, fàcil mastegar, triturada i disfàgia. 
 
Indicacions 
 
Diabètics insulino i no insulino-depenents obesos que mostren un deficient control metabòlic 
de la seva glucèmia.  
La dieta Diabètica 1500  pot demanar-se amb una de les següents variants: Diabètica 1500-
Rica en Fibra, Diabètica 1500-Astringent, Diabètica 1500-Gàstrica, Diabètica 1500-Diàlisis i 
Diabètica 1500-Baixa en Greixos. No es considera  la possibilitat de demanar una dieta 
Diabètica 1500-Hipocalòrica, ja que la dieta Diabètica 1500  incorpora la restricció calòrica.  
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1622 Kcal 
* Proteïnes:  77 g (19 % del VCT) 
* Glúcids:  207 g (51 % del VCT) 
* Greix:  54 g (30 % del VCT) 

 
Distribució i tipus dels glúcids per àpat:  (R: ràpid ; L: lent)  
 

Esmorzar: 31,6 g R – 27,5 g L  / Mig matí: 5,6 g R – 10,5 g L / Dinar: 14,7 g R – 35 g L  / 
Berenar: 4,4 g R – 12 g L  / Sopar: 14,7 g R – 35 g L  /Ressopó: 4,4 g R – 12 g L  
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements (dieta enteral oral o iogurts amb proteïna) sempre i quan es 
consideri risc de desnutrició degut a una escassa ingesta real o be a un augment de les 
necessitats nutricionals. L'indicació dels suplements tant sols es farà després d'haver-se 
valorat la tolerància a les diferents textures que ofereix la dieta (normal, fàcil mastegar, 
disfàgia i triturada). En cas d'estrenyiment poden estar indicats suplements de fibra fets amb 
suc de fruita diluït al 50% sempre que la dieta Diabètica 1500  incorpori la variant Rica en 
Fibra . Puntualment es poden demanar suplements d'aigua de arròs tant sols al cas que la 
dieta Diabètica 1500  incorpori la variant Astringent. En cas de disfàgia als líquids pot 
estar indicada l’utilització d’espessants. 
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3.DB1500. DIETA DIABÈTICA 1500 
 

Exemple de menú 
 

Esmorzar:  
* 1 bol de llet desnatada (200-250 ml)  
* 1 sobre de sacarina 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 panet (60 g), o 2 llonzes de pa de motlle (50 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) * 1 margarina (12-15 g)  
* 1 peça de fruita natural mitjana d’uns 150 g (no plàtan) o 1 compota de poma (100 g) 

 
Mig matí (Es dona a planta tant sols en cas de risc d’hopoglucemia durant el matí com pot 
ocorre algunes vegades amb pautes de 2 dosis de NPH o d’altres insulines o anàlegs d’acció 
intermitja al matí i al vespre, o bé amb pautes de monodosis d’insulina basal al vespre) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 ), o galetes sense sucre (15 g)  
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g) o llet desnatada (150 ml) 
 

Dinar i Sopar:  
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses variades, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades amb 120 g (pes bullit)  de 
pasta o arròs.   
* 150-200 g de verdures de tot tipus (bullides o al forn), o 150-200 g d’amanida variada 
* 100 g de carns variades (vedella, pollastre amb pell, porc, indiot, mandonguilles, botifarra, 
pastís de carn, etc.) a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o 100 g de peix de 
tot tipus a la planxa, al forn o amb salses variades o bullides, o truites variades (de 2 ous 
petits), o 30 g d’embotits magres (pernil salat i pernil York magre) 
* 1 peça de fruita natural (no plàtan) (150 g), o fruita al forn (130-150 g), o 1 iogurt sencer 
natural o desnatat de sabor (125 g), o 1 flam diabètic sense sucre (100 g) 
* 10 g d’oli 
 

Berenar i Ressopó (es donen a planta): 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 3/4 de got (150 ml) de llet desnatada amb 
sacarina. 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 3 galetes sense sucre (15 g)   
* Infusió variada (opcional) 
 

Opció Astri ngent 1ª Fase  
  
La dieta Diabètica 1500-Astringent  ofereix la possibilitat 
de seleccionar l’opció Astringent 1ª Fase. Es tracta de 
una dieta incompleta indicada com introducció 
alimentaria precoç davant episodis diarreics. Aques ta 
indicació no hauria de prolongar-se més de 24 h aba ns 
de passar a una dieta completa. 
 
* Esmorzar:  Camamilla, 2 sobres sacarina, 1 got de suc 
de poma diluit al 50% (100 ml) i 1 iogurt natural ( 125 g) 
* Dinar:   150 g d'arròs amb brou, 1 compota sense sucre 
(100 g), iogurt natural desnatat (125 g) i 1 sobre de 
sacarina 
* Sopar:  150 g d'arròs amb brou, 1 compota sense sucre 
(100 g), iogurt natural desnatat (125 g) i 1 sobre sacarina  

Opció Tolerància  
 
Variant reduïda del menú indicada com 
a prova de tolerància a la dieta oral 
tras periodes de dejù o de nutrició 
artificial per sonda o per catèter. En 
cas que no es complementi amb altres 
aports no orals, el seguiment màxim 
d’aquesta variant és de 24-48 h ja que 
no cubreix les RDAs.  
 
* Esmorzar:  Camamilla, sacarina i suc 
de fruita (100 ml diluit al 50%) 
* Dinar i Sopar:  Brou (200 ml), suc de 
fruita (100 ml diluit al 50%), Iogurt 
desnatat natural o de sabor (125 g) i 
edulcorant  

223 
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3.DB1500. DIETA DIABÈTICA 1500  
 
 
Menú bassal  i composició mitja de la dieta Diabètica 1500 TX  
 
ESMORZAR: 
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA  de llet i cereals feta amb: 
-220 ml de llet semidesnatada 
- 50 g de cereals dextrinats aptes per diabètics o de 8-10 galetes maria sense 

sucre triturades 
- 1 sobre de descafeïnat (opcional) 
- Edulcorant  

* 1 compota  de poma (100 g) 
* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb edulcorant o desnatat de  sabor 
 
DINAR i SOPAR: 
 

* 1 bol (250-300 g) de TX principal  fet amb: 
-100 g de patata o pasta bullida 
-100 g de verdura bullida  
- 80 g de carn de pollastre o vedella o peix o trui ta d’ou 
-7-10 g d’oli 

* 1 got (100 g) de TX de fruita  natural fet amb: 
-80 g de fruita variada 
-20 g de pa 

* 1 iogurt  sencer natural (125 g) i edulcorant o desnatat de s abor o 1 flam sense sucre  
 
Composició dieta Diabètica TX segons diferents comb inacions 
 

Combinacions  Energia  Glúcids  Proteïna  Greixos  
• Menú bassal  1338 kcal  166 g 62 g 47,3 g 
• Menú bassal  sense iogurt  per esmorzar 1269 kcal  161,6 g 57,6 g 43,6 g 
• Menú bassal sense iogurt  i sense compota  a 

l’esmorzar 
1210 kcal  148,5 g 56,6 g 43,3 g 

• Menú bassal sense iogurt al dinar i sense TX de 
fruita  al sopar (o viceversa) 

1176 kcal  140,4 g 55,9 g 43,4 g 

• Menú bassal  més 1 bol  extra de TX principal al 
dinar o al sopar 

1627 kcal  188 g 78,4 g 62,4 g 

• Menú bassal  més  2 bols  extra de TX principal:  un 
al dinar i un altre al sopar 

1917 kcal  210 g 94,8 g 77,5 g 

• Menú bassal  més 1 bol  PAPILLA  per berenar 1613 kcal  211,2 g 73,7 g 52,6 g 
• Menú bassal  més 1 bol extra de TX principal al 

dinar i més 1 bol de PAPILLA  per berenar 
1903 kcal  233,2 g 90,1 g 67,7 g 

• Menú bassal mes 2 iogurts :  un al berenar i altre al 
ressopó 

1476 kcal  174,8 g 70,8 g 54,8 g 
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4.HC. DIETA HIPOCALÒRICA  
 

Característiques 
 
Dieta equilibrada dissenyada per garantir els requeriments nutricionals mínims de l'adult i 
crear al mateix temps un dèficit energètic moderat per tal d'aconseguir una pèrdua ponderal 
progressiva. Per això, resten  limitades les racions de fècules i s'exclouen els aliments dolços 
així com el sucre afegit. Així mateix, es redueix l'aport de greix evitant-se determinats tipus 
d'embotits, el pollastre amb pell, la carn no magra, la mantega i les margarines, així com els 
aliments fregits i els que porten sofregits forts. A mes, es redueix la quantitat d'oli afegida 
com condiment. Les preparacions són preferentment al vapor, al forn, bullits i a la planxa. 
Sempre que no s'indiqui una restricció estricta de sodi, la dieta incorpora una quantitat 
moderada de sal afegida. La dieta pot servir-se en textura normal-tova, fàcil mastegar, 
triturada i disfàgia. 
 
Indicacions 
 
Indicada per residents obesos no diabètics que, prèvia valoració, puguin beneficiar-se d'una 
pèrdua ponderal a mig termini. Aquesta dieta requereix un especial seguiment pel que fa al 
seu compliment i a l'evolució ponderal del pacient.    
 
La dieta Hipocalòrica pot demanar-se amb una de les següents variants: Hipocalòria-Rica en 
Fibra, Hipocalòria-Gàstrica i Hipocalòrica-Astringent. Si la dieta Hipocalòrica es combina amb 
les dietes Diàlisis o Baixa en Greixos sempre serà com a variant i no com a dieta principal 
(Diàlisis-Hipocalòrica, Baixa en Greixos-Hipocalòrica). No es considera  la possibilitat de 
combinar les dietes Diabètica i Diabètica 1500 amb la dieta Hipocalòrica. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1262 Kcal 
* Proteïnes:  58 g (18,4% del VCT) 
* Glúcids:  172 g (54,5% del VCT) 
* Greix:  38 g (27,1% del VCT) 
 
 
Suplementació 
 
En cas que sigui necessari poden utilitzar-se suplements farmacològics vitamínics i minerals 
sense contribució calòrica representativa. . En cas de estrenyiment perllongat poden estar 
indicats els suplements de fibra sempre que la dieta incorpori la variant Rica en Fibra . 
Puntualment es poden demanar suplements d'aigua de arròs tant sols al cas que la dieta 
Hipocalòrica  incorpori la variant Astringent. En cas de disfàgia als líquids pot estar 
indicada l’utilització d’espessants. 
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4.HC. DIETA HIPOCALÒRICA  
 

Exemple de menú  
 

Esmorzar:  
 
* 3/4 bol de llet desnatada (200 ml)  
* 1 sobre de sacarina 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 3 biscotes (22 g), o 1,5 llesques de pa de motlle (35 g) 
* 1 melmelada sense sucre (20 g) 
* 1 peça de fruita petita d’uns 130 g nets (no plàtan), o 1 got petit suc fruita (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 120 g d’arròs cuinat o de pasta italiana amb salses bullides, o 150 g de llegums estofades, 
o 150 g de patates estofades, bullides o al forn, o sopes variades de brou clar amb un màxim 
de 120 g (pes bullit) de pasta o d’arròs.   
* 150 g de verdures de tot tipus bullides o al forn (no fregits), o 150-200 g d’amanida variada 
* 75 g de carns magres (vedella, pollastre sense pell, porc magre, indiot, mandonguilles 
magres, pastís de carn, etc.) a la planxa, al forn o amb salses bullides, o 75 g de peix de tot 
tipus a la planxa, al forn o amb salses bullides, o truita francesa d’1 ou, o 20 g d’embotit 
magre (com pernil de York magre). 
* 1 peça de fruita natural (no plàtan) (130 g) o fruita al forn (100-130 g) ó 1 iogurt desnatat 
(125 g), o 1 flam diabètic (sense sucre) (100 g) 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional): 
* 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 3/4 got (150 ml) de llet desnatada amb 
sacarina, o 1/2 got (100 ml) de suc de fruita, o Infusions variades amb edulcorant (sense 
sucre) . 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 

  
 Opció Astringent 1ª Fase 

  
La dieta Hipocalòrica-Astringent  ofereix la possibilitat de 
seleccionar l’opció Astringent 1ª Fase. Es tracta de una 
dieta incompleta indicada com introducció alimentar ia 
precoç davant episodis diarreics. Aquesta indicació  no 
hauria de prolongar-se més de 24 h abans de passar a 
una dieta completa. 
 
* Esmorzar:  1 tasa de camamilla, 2 sobres sacarina, 100 
ml de suc de poma i iogurt natural desnatat (125 g)  
* Dinar:   120 g d'arròs amb brou, 1 compota sense sucre 
(100 g), 1 iogurt natural desnatat (125 g)  i 1 sob re de 
sacarina 
* Sopar:  120 g d'arròs amb brou, 1 compota sense sucre 
(100 g), 1 iogurt natural desnatat (125 g)  i 1 sob re de 
sacarina  

Opció Tolerància  
 
Variant reduïda del menú indicada com 
a prova de tolerància a la dieta oral 
tras periodes de dejù o de nutrició 
artificial per sonda o per catèter. En 
cas que no es complementi amb altres 
aports no orals, el seguiment màxim 
d’aquesta variant és de 24-48 h ja que 
no cubreix les RDAs.  
 
* Esmorzar:  Camamilla, edulcorant i 
suc de fruita (100 ml) 
* Dinar i Sopar:  Brou normal (200 ml), 
suc de fruita (100 ml), Iogurt desnatat 
natural o de sabor (125 g) i edulcorant  
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4.HC. DIETA HIPOCALÒRICA  
 
Menú bassal  i composició mitja de la dieta Hipocalòrica TX  
 
ESMORZAR: 
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA  de llet i cereals feta amb: 
-220 ml de llet desnatada 
- 50 g de cereals dextrinats aptes per diabètics o de 8-10 galetes maria sense 

sucre triturades 
- 1 sobre de descafeïnat (opcional) 
- Edulcorant  

* 1 compota  de poma (100 g) 
* 1 iogurt  (125 g) desnatat natural amb edulcorant o desnatat de sabor  
 
DINAR i SOPAR: 
 

* 1 bol (250-300 g) de TX principal  fet amb: 
-100 g de patata o pasta bullida 
-100 g de verdura bullida  
- 80 g de carn de pollastre o vedella o peix o trui ta d’ou 
-7-10 g d’oli 

* 1 got (100 g) de TX de fruita  natural fet amb: 
-80 g de fruita variada 
-20 g de pa 

* 1 iogurt  (125 g) desnatat natural i edulcorant o desnatat sabor o 1 flam fet amb llet 
desnatada sense sucre  
 
Composició de dieta Hipocalòrica TX segons combinac ions 
 

Combinacions  Energia  Glúcids  Proteïna  Greixos  
• Menú bassal  1222 kcal  166 g 62 g 34,5 g 
• Menú bassal  sense iogurt  per esmorzar 1184 kcal  161,6 g 57,6 g 34,1 g 
• Menú bassal sense iogurt  i sense compota  a 

l’esmorzar 
1125 kcal  148,6 g 56,6 g 33,8 g 

• Menú bassal sense iogurt al dinar i sense TX de 
fruita  al sopar (o viceversa) 

1090 kcal  140,4 g 55,9 g 33,9 g 

• Menú bassal  més 1 bol  extra de TX principal al 
dinar o al sopar 

1512 kcal  188 g 78,4 49,6 g 

• Menú bassal  més  2 bols  extra de TX principal:  un 
al dinar i un altre al sopar 

1800 kcal  210 g 94,8 g 64,6 g 

• Menú bassal  més 1 bol  PAPILLA per berenar 1456 kcal  211,2 g 73,7 g 35,2 g 
• Menú bassal més 1 bol extra de TX principal al 

dinar i més 1 bol de PAPILLA per berenar 
1746 kcal  233,2 g 90,1 g 50,3 g 

• Menú bassal mes 2 iogurts :  un al berenar i altre al 
ressopó 

1300 kcal  174,8 g 70,8 g 35,3 g 
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5.BG.  DIETA BAIXA EN GREIXOS  
 
 
Característiques 
 
Dieta equilibrada baixa en greixos que compleix els requeriments nutricionals estàndards de 
la població geriàtrica. Està composada per aliments baixos en greix com son els làctics 
desnatats, la carn i els peixos magres Queden exclosos de la dieta els embotits amb greix, el 
pollastre amb pell, la carn no magra, la mantega i les margarines, així com els aliments 
fregits i els que porten sofregits forts. Així mateix, es limita la quantitat d'oli afegida com 
condiment. Les preparacions són preferentment al vapor, al forn, bullits i a la planxa. Sempre 
que no s'indiqui una restricció estricta, la dieta incorpora una quantitat moderada de sal 
afegida. La dieta pot servir-se en textura normal-tova, fàcil mastegar, triturada i disfàgia. 

 
Indicacions 
 
Dieta indicada per residents convalescents de pancreatitis, colectasis o post-
colecistectomitzats que mostrin una mala tolerància digestiva als greixos. 
  
La dieta Baixa en Greixos pot demanar-se amb una de les següents variants: Baixa en 
Greixos-Rica en Fibra, Baixa en Greixos-Gàstrica , Baixa en Greixos-Astringent, i Baixa en 
Greixos-Hipocalòrica. Si la dieta Baixa en Greixos es combina amb les dietes Diàlisis o 
Diabètica o Diabètica 1500 sempre serà com a variant i no com a dieta principal (Diàlisis- 
Baixa en Greixos, Diabètica-Baixa en Greixos, Diabètica 1500-Baixa en Greixos).  
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1900 Kcal 
* Proteïnes:  84 g (17,7% del VCT) 
* Glúcids:  321 g (67,6% del VCT) 
* Greix:  31 g (14,7% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Si es vol augmentar el aport calòric poden estar indicats suplements d'oli MCT. No estan 
indicats suplements complerts o energètics si presenten un elevat contingut de greix. 
S'utilitzaran suplements (dieta enteral oral o iogurts amb proteïna) sempre i quan es 
consideri risc de desnutrició degut a una escassa ingesta real, o be a un augment de les 
necessitats nutricionals. L'indicació dels suplements tant sols es farà després d'haver-se 
valorat la tolerància a les diferents textures que ofereix la dieta (normal, fàcil mastegar, 
disfàgia i triturada. En cas de estrenyiment perllongat poden estar indicats els suplements de 
fibra sempre que la dieta incorpori la variant Rica en Fibra . Puntualment es poden 
demanar suplements d'aigua de arròs tant sols al cas que la dieta Baixa en Greixos  
incorpori la variant Astringent. En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització 
d’espessants. 
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5.BG.  DIETA BAIXA EN GREIXOS  
 

Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
* 1 tassa de llet desnatada (200-250 ml) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquet de torrades (30 g)  
* 2 melmelades (40 g) 
* 1 got de suc de fruita (100-150 ml ) , o 1 peça de fruita natural (150-200 g) 
 

Dinar i Sopar: 
* 180-200 g (pes en cuit) de pastes italianes bullides ó 180-200 g d’arròs bullit, o 220-250 g 
(pes en cuit) de llegums estofades amb poc oli, o 250 g de patates bullides o estofades amb 
poc oli, o sopes de pasta o d’arròs o sèmoles variades amb brou baix en greix. 
* 150-200 g de verdures bullides senceres o en crema, al forn, o 150-200 g d’amanides 
variades 
* 100 g de carns magres de tot tipus (vedella magra, pollastre sense pell o indiot magre) al 
forn, a la planxa, amb salses bullides baixes en greix), o 100 g de peix de tot tipus al forn, a 
la planxa o amb salses bullides, o truites franceses (de 2 ous petits), o 30-40 g d’embotits 
baixos en greix com el pernil de York o d’indiot magre. 
* 150-200 g de fruita variada natural, o fruita al forn (130-150 g), o fruita en almívar variada 
(100-130 g), o 1 iogurt desnatat natural o de sabor (125 g), o 1 compota (100 g), o flams 
diabètics (fets amb llet desnatada) (100 g).  
* Panet normal (50-60 g), o 2 llesques de motlle (50 g), o 2 paquets torrades (30 g) 
* 5 g d’oli 
 

Berenar i Ressopó (opcionals): 
* 1 got de 150-200 ml de llet desnatada amb descafeïnat i sucre (8g), o 1 iogurt desnatat 
natural o de sabors (125 g), o 1 got de suc variat (150-200 ml), o 1 infusió variada amb 1 
sobre sucre (8 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g)  

 
Opció Astringent 1ª Fase 
 
La dieta Baixa en Greixos-Astringent  ofereix la possibilitat 
de seleccionar l’opció Astringent 1ª Fase. Es tracta de una 
dieta incompleta indicada com introducció alimentar ia 
precoç davant episodis diarreics. Aquesta indicació  no 
hauria de prolongar-se més de 24 h abans de passar a una 
dieta completa. 
  
* Esmorzar:  Camamilla, 2 sobres de sucre (16 g), 1 got de 
suc de poma (100 cc) i iogurt natural desnatat (125  g) 
* Dinar:   180 g d’arròs amb brou baix en greix , 2 porcions  
de dolç de codony (40 g) , iogurt natural desnatat (125 g) i 
1 sobre de sucre (8 g) 
* Sopar:  180 g d’arròs amb brou baix en greix , 1 compota 
de poma (100 g), iogurt natural desnatat (125 g) i 1 sobre 
de sucre (8 g)  
 

Opció Tolerància  
 
Variant reduïda del menú indicada com 
a prova de tolerància a la dieta oral 
tras periodes de dejù o de nutrició 
artificial per sonda o per catèter. En 
cas que no es complementi amb altres 
aports no orals, el seguiment màxim 
d’aquesta variant és de 24-48 h ja que 
no cubreix les RDAs.  
 
* Esmorzar:  Camamilla, sucre (8 g) i 
suc de fruita (100 ml) 
* Dinar i Sopar:  Brou clar (200 ml), suc 
de fruita (100 ml), Iogurt desnatat 
natural o de sabor (125 g) i sucre (8 g)  



 

                                                                                                                                                               230 
                                                                                                                                                                                                
 
 

5.BG.  DIETA BAIXA EN GREIXOS  
 
Menú bassal  i composició mitja de la dieta Baixa en Greixos TX    
 
ESMORZAR: 
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA  de llet i cereals feta amb: 
-220 ml de llet desnatada 
- 50 g de cereals dextrinats aptes per diabètics o de 8-10 galetes maria sense 

sucre triturades 
- 1 sobre de descafeïnat (opcional) 
- 5 g de sucre 

* 1 compota  de poma (100 g) 
* 1 iogurt  (125 g) desnatat natural i sucre (8 g) o desnatat de sabor 
 
DINAR i SOPAR: 
 

* 1 bol (250-300 g) de TX principal  fet amb: 
-100 g de patata o pasta bullida 
-100 g de verdura bullida  
- 80 g de carn de pollastre o vedella o peix o trui ta d’ou 
-7-10 g d’oli 

* 1 got (100 g) de TX de fruita  natural fet amb: 
-80 g de fruita variada 
-20 g de pa 

* 1 iogurt  (125 g) desnatat natural i sucre (8 g) o desnatat de sabor o 1 flam fet amb llet 
desnatada  
 
Composició de dieta Baixa en Greixos TX segons comb inacions 
 

Combinacions  Energia  Glúcids  Proteïna  Greixos  
• Menú bassal  1274 kcal  179 g 62 g 34,5 g 
• Menú bassal  sense iogurt  per esmorzar 1204 kcal  166,6 g 57,6 g 34,1 g 
• Menú bassal sense iogurt  i sense compota  a 

l’esmorzar 
1145 kcal  153,6 g 56,6 g 33,8 g 

• Menú bassal sense iogurt al dinar i sense TX de 
fruita  al sopar (o viceversa) 

1110 kcal  145,4 g 55,9 g 33,9 g 

• Menú bassal  més 1 bol  extra de TX principal al 
dinar o al sopar 

1564 kcal  201 g 78,4 g 49,6 g 

• Menú bassal  més  2 bols  extra de TX principal:  un 
al dinar i un altre al sopar 

1854 kcal  223 g 94,8 g 64,7 g 

• Menú bassal  més 1 bol  PAPILLA per berenar 1564 kcal  231,2 g 73,9 g 38,2 g 
• Menú bassal més 1 bol extra de TX principal al 

dinar i més 1 bol de PAPILLA per berenar 
1854 kcal  253,2 g 90,3 g 53,3 g 

• Menú bassal mes 2 iogurts :  un al berenar i altre al 
ressopó 

1416 kcal  203,8 g 70,8 g 35,3 g 
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6.DIA.  DIETA DIÀLISIS  
 

Característiques 
 
Dieta equilibrada i normocalòrica que compleix els requeriments mínims estàndards de 
l'adult. Contempla una moderada restricció de potassi i de sodi, així com un control en l'aport 
total de fòsfor. Per aquest motiu es limiten les principals fonts de potassi limitant-se el 
consum d'aliments vegetals crus ( 1 fruita crua al dia i una amanida cada 2-3 dies) i 
prohibint-se altres rics en potassi com les patates (en totes les seves formes de preparació), 
les llegums seques, els fruits secs, els plàtans i els brous vegetals. Pel que fa al control del 
fòsfor es limiten les racions d’aliments proteics (carns, peixos, i làctics) i s’exclouen 
productes rics en fòsfor com els embotits adobats, les conserves i els formatges. La dieta 
exclou aliments rics en sal com determinats embotits, olives, conserves i precuinats. Es 
permeten totes les preparacions culinàries sempre i quan no afectin ni a l'equilibri nutricional 
ni als objectius dietoteràpics. Sempre que no s'indiqui una restricció estricta de sodi, la dieta 
incorpora una quantitat moderada de sal afegida. La dieta pot servir-se en textura normal-
tova, fàcil mastegar, triturada i disfàgia. 
 
Indicacions 
 
Residents que es dialitzen i que mostren una clara tendència a la hiperkalièmia 
(hiperpotasemia) i a la hiperfosfatemia. En cas de un guany ponderal superior al desitjable 
en el període entre sessions de diàlisis, aquesta dieta pot contemplar una restricció d'ingesta 
hídrica en funció de les indicacions fetes pel nefròleg. La dieta Diàlisis pot demanar-se amb 
una de les següents variants dietoteràpiques: Diàlisis-Astringent, Diàlisis-Baixa en Greixos, 
Diàlisis-Gàstrica i Diàlisis-Hipocalòrica. Si la dieta Diàlisis es combina amb les dietes 
Diabètica o Diabètica 1500  sempre serà com a variant i no com a dieta principal (Diabètica-
Diàlisis i Diabètica 1500-Diàlisis). No es contempla  la possibilitat de demanar una dieta 
Diàlisis-Rica en Fibra degut a l’augment en el contingut de potassi associat a la fibra 
dietètica. 
 

Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1698 Kcal 
* Proteïnes:  56 g (13,2% del VCT) 
* Glúcids:  230 g (54,2% del VCT) 
* Greix:  61,5 g (32,6% del VCT) 
* Fòsfor:  975 mg 
* Potassi: 2095 mg 
 
Suplementació 
 
S'utilitzaran suplements sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (fàcil mastegar, 
disfàgia  i  triturada). En cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’ulitlització 
d’espessants, però sempre tenint en compte la possible restricció hìdrica i l'evolució ponderal 
del pacient dialitzat. Els suplements de fibra no estan indicats  pel seu elevat contingut en 
potassi. 
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6.DIA.  DIETA DIÀLISIS  
 

Exemple de menú  
 

Esmorzar:  
* 2/3 de tassa de llet entera o semidesnatada (150 ml) 
* 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 sobre de descafeïnat (5 g) 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 1 porció de melmelada (20 g) 
* 1 porció de margarina (12-15 g)  
(no sucs ni fruita crua a l’esmorzar) 
 

Dinar i Sopar:  
* 180 g (pes en cuit) de pastes italianes amb salses variades, 180 g d’arròs cuinat, o sopes 
de pasta o arròs o sèmoles variades (amb poc brou i que no sigui brou vegetal) (resten 
prohibides les patates) 
* 100 g de verdures bullides prolongadament i escorregudes, trossejades o en crema o al 
forn (la presència de verdura crua –amanida- al menú ha d’estar restringida a 2-3 de cops 
per setmana) 
* 50 g de carns de tot tipus (al forn, a la planxa, fregides, amb salses variades sense 
formatge), o 75 g de peix de tot tipus (al forn, fregit, a la planxa o amb salses variades), o 
truites variades (d’un ou) 
* Fruita variada (no plàtan) (130 g), o fruita al forn (130 g), o fruita en almívar sense suc (100 
g). (Només és permet menjar 1 fruita crua al dia), o 1 iogurt sencer natural o desnatat (125 
g), o 1 flam (120 g), o  natilles (100 g) (no de xocolata), etc. 
* 1 Panet (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g), o 2 paquets de torrades (30 g) 
* 15 g d’oli  
 

Berenar i Ressopó (opcional):  
1 Iogurt natural (125 g) amb 8 g de sucre, o 1/2 got de llet sencera o semidesnatada (100-
150 g) amb sucre (8 g), o mitja tassa (100-150 ml) d’infusió variada amb 8 g de sucre)  (si al 
berenar làctic, al ressopó infusió o viceversa)    
* 1 paquet de torrades (15 g) o 1 llesca de pa de motlle (20 g)  (No oferir sucs ni fruita crua 
per berenar ni com ressopó) 

 
 
 

Opció Astringent 1ª Fase  
 
La dieta Diàlisis-Astringent  ofereix la possibilitat de 
seleccionar l’opció Astringent 1ª Fase. Es tracta de una 
dieta incompleta indicada com introducció alimentar ia 
precoç davant episodis diarreics. Aquesta indicació  no 
hauria de prolongar-se més de 24 h abans de passar a una 
dieta completa. 
 
* Esmorzar:  1/3 de bol de camamilla, 2 sobres de sucre (18 
g), 1 compota de poma (100 g) i iogurt natural desn atat 
(125 g) 
* Dinar:  180 g d’rròs amb poc brou que no sigui vegetal,  1 
compota de poma (100 g), i 1 iogur natural sencer o  
desnatat (125 g) i 1 sobre de sucre (8 g) 
* Sopar:   180 g d’arròs amb poc brou que no sigui vegetal,  
1 compota de poma (100 g), i 1 iogur natural sencer  o 
desnatat (125 g) i 1 sobre de sucre (8 g)  

Opció Tolerància  
 
Variant reduïda del menú indicada com 
a prova de tolerància a la dieta oral 
tras periodes de dejù o de nutrició 
artificial per sonda o per catèter. En 
cas que no es complementi amb altres 
aports no orals, el seguiment màxim 
d’aquesta variant és de 24-48 h ja que 
no cubreix les RDAs.  
 
* Esmorzar:  Camamilla, sucre (8 g) i 
suc de fruita (100 ml diluit al 50%) 
* Dinar i Sopar:  Brou (100 ml), suc de 
fruita (100 ml diluit al 50%), Iogurt 
sencer natural o de sabor (125 g) i 
sucre (8 g)  

232 
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6.DIA.  DIETA DIÀLISIS  
 
Menú bassal  i composició mitja de la dieta Diàlisis TX  
 
ESMORZAR: 
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA  de llet i cereals feta amb: 
-220 ml de llet semidesnatada 
- 50 g de cereals dextrinats o de 8-10 galetes mari a triturades (sense cacau) 
-  5 g de sucre 
- descafeïnat opcional 

* 1 compota  de poma o pera (100 g) 
* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g) o de sabor 
 
DINAR i SOPAR: 
 

* 1 bol (250-300 g) de TX principal  fet amb: 
-100 g de pasta o arròs bullit (no patata) 
-100 g de verdura bullida  
- 80 g de carn de pollastre o vedella o peix o trui ta d’ou 
-7-10 g d’oli 

* 1 compota  de poma o pera (100 g),  o  1 got (100 g) de TX de fruita  natural fet amb 
80 g de fruita variada i 20 g de pa  (Tant sols 1 t x de fruita al dia) 

* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g) o de sabor, o 1 flam (100 g) 
 
 
 
Composició de dieta Diàlisis TX segons diferents co mbinacions 
 

Combinacions  Energia  Glúcids  Proteïna  Greixos  
• Menú bassal  1390 kcal  178,5 g 61,3 g 47,9 g 
• Menú bassal  sense iogurt  per esmorzar 1290 kcal  166,2 g 56,9 g 44,2 g 
• Menú bassal sense iogurt  i sense Compota  a 

l’esmorzar 
1265 kcal  153,2 g 55,9 g 47,6 g 

• Menú bassal sense iogurt al dinar i sense 
Compota o Tx de fruita  al sopar (o viceversa) 

1214 kcal  149,1 g 55,6 g 43,9 g 

• Menú bassal  més 1 bol  extra de TX principal al 
dinar o al sopar 

1679 kcal  200,5 g 77,7 g 63 g 

• Menú bassal  més  2 bols  extra de TX principal:  un 
al dinar i un altre al sopar 

1969 kcal  222,5 g 94,1 g 78,1 g 

• Menú bassal  més 1 bol   PAPILLA  per berenar 1686 kcal  228,7 g 73 g 53,2 g 
• Menú bassal  més 1 bol extra de TX principal al 

dinar i més 1 bol de PAPILLA per berenar 
1975 kcal  250,7 g 89,4 g 68,3 g 

• Menú bassal mes 2 iogurts :  un al berenar i altre al 
ressopó 

1592 kcal  203,3 g 70,1 g 55,4 g 
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7.GA.  DIETA GÀSTRICA  
 
Característiques 
 
Dieta normocalòrica que compleix els requeriments energètics estàndards de la població 
geriàtrica. Està composada per aliments de fàcil digestió cuinats al vapor, bullits, al forn o a 
la planxa. Resten exclosos els fregits i els sofregits forts, així com els aliments considerats 
flatulents i de difícil digestió com les llegums, la col, la coliflor i el pebrot entre d'altres. 
També resten exclosos els condiments picants com el pebre i qualsevol altre que pugui 
causar irritació gastroesofàgica. Així mateix, resten exclosos les fruites crues i les amanides. 
Sempre que no s'indiqui una restricció estricta de sodi, la dieta incorpora una quantitat 
moderada de sal afegida. La dieta pot servir-se en textura normal-tova, fàcil mastegar, 
triturada i disfàgia. 
 
Indicacions 
 
Dieta indicada per residents no diabètics que presentin, de forma puntual, molèsties 
digestives com cremor, distensió abdominal per gasos o, en general,  quadres 
gastrointestinals lleus deguts a digestions pesades.  
 
La dieta Gàstrica es por demanar amb la variant Gàstrica-Rica en Fibra. Si es combina amb 
la resta de dietes sempre serà en qualitat de variat (Diabètica-Gàstrica, Diabètica 1500-
Gàstrica, Hipocalòrica-Gàstrica, Diàlisis-Gàstrica i Baixa en Greixos-Gàstrica). Si el resident 
porta una dieta Normal i es considera necessari passar a dieta Gàstrica, aquesta s’ha de 
demanar directament com dieta Gàstrica. No es contempla  la possibilitat de demanar una 
dieta Astringent-Gàstrica ja que la dieta Astringent incorpora la protecció gàstrica. 
 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2159 Kcal 
* Proteïnes:  84 g (15,6% del VCT) 
* Glúcids:  305g (56,5% del VCT) 
* Greix:  67 g (27,9% del VCT) 
 
Suplementació 
 
Degut a l'absència d'aliments crus aquesta dieta pot resultar deficitària a mig termini en 
vitamines hidrosolubles (vitamina C i vitamines del grup B), així com en fibra. Per això, a 
partir de la segona setmana de seguiment és convenient valorar la conveniència de mantenir 
aquesta dieta, o be d'iniciar una suplementació amb els esmentats nutrients. S'utilitzaran 
suplements (dieta enteral oral o iogurts amb proteïna) sempre i quan es consideri risc de 
desnutrició degut a una escassa ingesta real o be a un augment de les necessitats 
nutricionals. La indicació dels suplements tant sols es farà després d'haver-se valorat la 
tolerància a les diferents textures que ofereix la dieta (normal, fàcil mastegar, disfàgia i 
triturada). . En cas de estrenyiment perllongat poden estar indicats els suplements de fibra 
sempre que la dieta incorpori la variant Rica en Fibra . En cas de disfàgia als líquids pot 
estar indicada l’utilització d’espessants. 
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7.GA.  DIETA GÀSTRICA  
  
Exemple de menú  
 

Esmorzar: 
* 200-250 ml de llet sencera o semidesnatada 
* 1 sobre (8 g) de sucre 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet (50-60 g) o galetes (40 g), o 2 llesques de pa de motlle (50 g) 
* 1 porció de melmelada (20 g) 
* 1 porció de margarina (10-15 g) 
* 1 got petit (100 cc) de suc de fruita (preferiblement de préssec o de poma) 
 

Dinar i Sopar:  
* 180 g (pes en cuit) de pastes o d’arròs bullides amb formatge o amb cremes de verdures 
bullides, o 220 g de patates bullides, al forn o en puré sense sofregits ó sopes de pasta o 
d’arròs o de sèmoles variades. 
* 150-200 g de verdures bullides (carbassó, mongeta verda, carbassa, bledes o pastanaga) 
senceres o en crema o al forn. (Les amanides i les verdures fregides resten prohibides) 
* 100 g de carns magres (vedella, pollastre sense pell, incito magre), o 100 g de peix blanc a 
la planxa o al forn o bullit o amb salses suaus, o truites franceses (de dos ous petits), o 40 g 
d’embotit magre (pernil salat o York) amb formatge  
* 130-200 de fruita al forn (pera o poma),  o préssec en almívar (100-130 g), o 1 compota de 
poma o pera (100 g), o 2 porcions de dolç de codony (40 g), o 1 iogurt sencer natural o de 
sabor (125 g), o 1 flam (100 g)   
* Panet normal (50-60 g), 2 llesques de pa de motlle (50 g), 2 paquets torrades (30 g) 
* 10 g d’oli  
 

Berenar i Ressopó (opcional):  
* 1 got de 200 ml de llet sencera o semidesnatada, o 1 iogurt sencer natural o de sabor (125 
g), o 1 got de suc variat (150-200 g), o 1 infusió variada amb 1 sobre de sucre (8g) 
* 1 paquet de galetes (25 g), o 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g) 
 

Opció Astringent 1ª Fase 
 
Es tracta d'una opció de dieta incompleta indicada com 
introducció alimentaria precoç davant episodis diar reics. 
Aquesta indicació no hauria de prolongar-se més de 24 h 
abans de passar a una dieta completa. En el cas que  un 
pacient amb dieta Gàstrica  requereixi d'aquest tipus 
d'intervenció dietètica,  s'haurà de demanar direct ament 
una dieta Astringent   i triar  l'opció Astringent 1ª Fase .  
 
* Esmorzar:  Camamilla, 2 sobres de sucre (16 g), 1 got de 
suc de poma (100 ml) i 1 iogurt natural desnatat (1 25 g) 
* Dinar:   180 g d’arròs amb brou, dolç de codony (20g), 1 
iogurt natural desnatat (125 g) i 1 sobre de sucre (8g) 
* Sopar:  180 g d’arròs amb brou, 100 g de compota de 
poma, 1 iogurt natural desnatat  (125 g) i 1 sobre de 
sucre (8g)  
 

Opció Tolerància  
 
Variant reduïda del menú indicada com 
a prova de tolerància a la dieta oral 
tras periodes de dejù o de nutrició 
artificial per sonda o per catèter. En 
cas que no es complementi amb altres 
aports no orals, el seguiment màxim 
d’aquesta variant és de 24-48 h ja que 
no cubreix les RDAs.  
 
* Esmorzar:  Camamilla, sucre (8 g) i 
suc de fruita (100 ml) 
* Dinar i Sopar:  Brou normal (200 ml), 
suc de fruita (100 ml), Iogurt sencer 
natural o de sabor (125 g) i sucre (8 g)  
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7.GA.  DIETA GÀSTRICA  
 
Menú bassal  i composició mitja de la dieta Gàstrica TX  
 
ESMORZAR: 
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA  de llet i cereals feta amb: 
-220 ml de llet semidesnatada 
- 50 g de cereals dextrinats o de 8-10 galetes mari a triturades 
-  5 g de sucre 
- descafeïnat opcional 

* 1 compota  de poma o pera (100 g) 
* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g) o de sabor 
 
DINAR i SOPAR: 
 

* 1 bol (250-300 g) de TX principal  fet amb: 
-100 g de patata o pasta bullida 
-100 g de verdura bullida  
- 80 g de carn de pollastre o vedella o peix o trui ta d’ou 
-7-10 g d’oli 

* 1 compota  de poma o pera (100 g) 
* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g) o de sabor, o 1 flam (100 g) 
 
 
 
 
Composició de dieta Gàstrica TX segons diferents co mbinacions 
 

Combinacions  Energia  Glúcids  Proteïna  Greixos  
• Menú bassal  1352 kcal  170,3 g 60,6 g 47,7g 
• Menú bassal  sense iogurt  per esmorzar 1251 kcal  158 g 56,2 g 43,9 g 
• Menú bassal sense iogurt  i sense Compota  a 

l’esmorzar 
1193 kcal  145 g 55,2 g 43,6 g 

• Menú bassal sense iogurt al dinar i al sopar 1203 kcal  154,7 g 46,8 g 44,1 g 
• Menú bassal  més 1 bol  extra de TX principal al 

dinar o al sopar 
1642 kcal  192,3 g 77 g 62,8 g 

• Menú bassal  més  2 bols  extra de TX principal:  un 
al dinar i un altre al sopar 

1932 kcal  214,3 g 93,4 g 77,9 g 

• Menú bassal  més 1 bol   PAPILLA  per berenar 1648 kcal  220,5 g 72,3 g 53 g 
• Menú bassal  més 1 bol extra de TX principal al 

dinar i més 1 bol de PAPILLA per berenar 
1938 kcal  242,5 g 88,7 g 68,1 g 

• Menú bassal mes 2 iogurts :  un al berenar i altre al 
ressopó 

1490 kcal  179 g 69,4 g 55,2 g 
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8.AS.  DIETA ASTRINGENT 
 
 
Característiques 
 
Dieta completa composada per aliments de textura variada de fàcil digestió i assimilació. Les 
preparacions són bullits i a la planxa, resten exclosos els aliments considerats més o menys 
laxants com són  fruites i verdures crues i bullides, llegums i cereals integrals. També 
s'exclou la llet i els seus derivats directes pel seu alt contingut en lactosa, a excepció dels 
iogurts naturals. La dieta integra aliments considerats astringents com l’arròs, la pastanaga 
bullida, la patata bullida i al forn, la llimona i el dolç de codony. Sempre que no s'indiqui una 
restricció estricta de sodi, la dieta incorpora una quantitat moderada de sal afegida. La dieta 
pot servir-se en textura normal-tova, fàcil mastegar, triturada i disfàgia. 
 

Indicacions 
 
Dieta indicada en casos puntuals de diarrea moderada. No es recomana mantenir aquesta 
dieta més enllà de 7 dies ja que és deficitària en vitamines hidrosolubles i fibra i, per això, pot 
ocasionar carències nutricionals i estrenyiment a mig i llarg termini.  
 
La categoria de dieta Astringent no contempla cap altra característica dietoteràpica (variant). 
Si la dieta Astringent es combina amb altres dietes sempre serà en qualitat de variat 
Diabètica-Astringent, Diabètica 1500-Astringent,  Hipocalòrica-Astringent, Diàlisis-Astringent i 
Baixa en greixos-Astringent. Si el pacient porta una dieta Normal i és considera necessari 
passar a dieta Astringent, aquesta s’ha de demanar directament com dieta Astringent. No es 
contempla  la possibilitat de demanar una dieta Gàstrica-Astringent ja que la dieta Astringent 
incorpora la protecció gàstrica. Tampoc es contempla  la possibilitat de demanar una dieta  
Rica en Fibra- Astringent,  ja que les seves indicacions són contradictòries. 

 
Composició mitja diària   
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  1981 Kcal 
* Proteïnes:  76 g (15,4% del VCT) 
* Glúcids:  282 g (56,9% del VCT) 
* Greix:  61 g (27,7% del VCT) 
 

Suplementació  
 
Degut a l'absència d'aliments crus, aquesta dieta pot resultar deficitària a mig termini en 
vitamines hidrosolubles (vit.C i vitamines del grup B), així com en fibra. S'utilitzaran 
suplements (dieta enteral oral o iogurts amb proteïna) sempre i quan es consideri risc de 
desnutrició degut a una escassa ingesta real o be a un augment de les necessitats 
nutricionals. L'indicació dels suplements tant sols es farà després d'haver-se valorat la 
tolerància a les diferents textures que ofereix la dieta (normal, fàcil mastegar, disfàgia i 
triturada).  Els suplements de fibra no estan  indicats durant el seguiment d'aquesta dieta. En 
cas que sigui necessari poden demanar-se de forma puntual suplements d'aigua d'arròs. En 
cas de disfàgia als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. 
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  8.AS.  DIETA ASTRINGENT 
 
 
Exemple menú 
 
Esmorzar:  
* Infusió: 3/4 de bol d’aigua mineral calenta (225 ml) amb un sobre d’infusió de te  
* 1 Iogurt sencer o desnatat natural (125 g) 
* 2 sobres de sucre  
* 2 paquets de torrades 
* 1 porció de margarina (12-15 g) 
* 1 tarrina de compota de poma (100 g), o 2 porcions de dolç de codony (40 g), o 1 got petit 
de suc de poma (100 ml) 
 
Dinar i Sopar:  
* 180 g (pes en cuit) d’arròs o pastes bullides, o 220 g de patates bullides  amb oli, sense 
formatge ni salses de cap tipus (excepte amb crema de pastanaga i patata), o sopes de 
pasta o d’arròs o de sèmoles variades. 
* 150-200 g de pastanaga bullida trossejades o en crema 
* 100 g de carns magres (vedella, pollastre sense pell, indiot magre), o 100 g de peix blanc a 
la planxa o al forn o bullit,  o truites franceses (de 2 ous petits), o 30-40 g de pernil dolç 
magre 
* 1 compota de poma (100 g), o 2 porcions de dolç de codony (40 g), o 1 got de suc de poma 
(100 ml), o 1 iogurt natural sencer o desnatat (125 g) 
* Panet blanc (50-60 g), o 2 llesques de pa de motlle, o 2 paquets de torrades 
* 10 g d’oli 
 
Berenar i Ressopó (opcional):  
* 1 iogurt sencer o desnatat natural (125 g), o 1 got de suc de poma (150-200 ml), o 1 infusió 
de te amb 1 sobre de sucre (8 g) 
* 1 paquet de torrades (15 g), o 1 llesca de pa de motlle (20 g)  
 

 
 Opció Astringent 1ª Fase 

 
Dintre de la categoria de dieta Astringent  ofereix la 
possibilitat de triar l'opció Astringent 1ª Fase. Es tracta 
de una dieta incompleta indicada com introducció 
alimentaria precoç davant episodis diarreics. Aques ta 
indicació  no hauria de prolongar-se més de 24 h ab ans 
de passar a una dieta completa. 
 
* Esmorzar:  Camamilla, 2 sobres de sucre, 1 got de suc 
de poma i 1 iogurt natural desnatat (125 g) 
* Dinar:   180 g d’arròs amb brou, 2 porcions de dolç de 
codony (40g), 1 iogurt natural desnatat (125 g) i 1  sobre 
de sucre (8 g) 
* Sopar:  180 g d’arròs amb brou, 100 g de compota de 
poma, 1 iogurt natural desnatat (125 g) i 1 sucre ( 8g) 

Opció Tolerància  
 
Variant reduïda del menú indicada com 
a prova de tolerància a la dieta oral tras 
periodes de dejù o de nutrició artificial 
per sonda o per catèter. En cas que no 
es complementi amb altres aports no 
orals, el seguiment màxim d’aquesta 
variant és de 24-48 h ja que no cubreix 
les RDAs.  
 
* Esmorzar:  Camamilla, sucre (8 g) i suc 
de poma (100 ml) 
* Dinar i Sopar:  Brou normal (200 ml), 
suc de poma (100 ml), Iogurt sencer 
natural (125 g) i sucre (8 g)  
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 8.AS.  DIETA ASTRINGENT 
 
Menú bassal  i composició mitja de la dieta Astringent TX  
 
ESMORZAR: 
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA  astringent  feta amb: 
-2 iogurts sencers naturals batuts, o 220 g de llet  en pols sense lactosa (24-28 g 

de llet en pols diluïts en 220 ml d’aigua mineral) 
- 50 g de cereals dextrinats d’arròs 
-  5 g de sucre 

* 1 compota  de poma (100 g) 
* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g) 
 
DINAR i SOPAR: 
 

* 1 bol (250-300 g) de TX astringent  fet amb: 
-100 g de patata o pasta bullida 
-100 g de pastanaga bullida  
- 80 g de carn de pollastre o vedella o peix o trui ta d’ou 
-7-10 g d’oli 

* 1 compota  de poma (100 g) 
* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g)  
 
 
Composició dieta Astringent TX segons diferents com binacions 
 

Combinacions  Energia  Glúcids  Proteïna  Greixos  
• Menú bassal  1404 kcal  179,5 g 55,6 g 51,5 g 
• Menú bassal  sense iogurt  per esmorzar 1303 kcal  167,1 g 51,2 g 47,8 g 
• Menú bassal sense iogurt  i sense Compota  a 

l’esmorzar 
1234 kcal  154,1 g 50,2 g 47,5 g 

• Menú bassal sense iogurt al dinar i al sopar 1203 kcal  154,7 g 46,8 g 44,1 g 
• Menú bassal  més 1 bol  extra de TX astringent al 

dinar o al sopar 
1697 kcal  202,5 g 72 g 66,6 g 

• Menú bassal  més  2 bols  extra de TX astringent:  
un al dinar i un altre al sopar 

1991 kcal  225,5 g 88,4 g 81,7 g 

• Menú bassal  més 1 bol   PAPILLA astringent  per 
berenar 

1742 kcal  236,9 g 62,3 g 60,6 g 

• Menú bassal  més 1 bol extra de TX astringent al 
dinar i més 1 bol de PAPILLA per berenar 

2035 kcal  259,8 g 78,7 g 75,7 g 

• Menú bassal mes 2 iogurts :  un al berenar i altre al 
ressopó 

1606 kcal  204,3 g 64,4 g 59 g 

 
*Pel càlcul de la composició de la PAPILLA astringent  es pren com a referència la llet sense lactosa. 
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9.CON. DIETA CONFORT 
  
 
Característiques 
 
Dieta composada per un llistat d'aliments i plats cuinats distribuïts en tres àpats principals 
(esmorzar, dinar i sopar). Aquestes aliments son seleccionats segons un criteri de confort 
envers el resident sense tenir en compte cap consideració dietoterápica. La dieta Confort 
dona la possibilitat de triar plats que formen part del menú normal en totes les seves variants 
de textura, així com aliments concrets de caràcter molt divers i de provada  acceptació 
general que poden consumir-se lliurement de forma aïllada o combinada a qualsevol dels 
tres àpats diaris. 
 
Indicacions 
 
Dieta dirigida als pacients que ingressen amb tractaments de tipus  pal·liatiu o que per un 
canvi significatiu del seu estat clínic passen a estar en aquesta situació i que, per causes 
derivades del seu estat, no s'adaptin a altres dietes estandarditzades. Aquesta dieta no 
contempla cap variant ni combinació amb altres diet es. 
 
Composició nutricional diària   
 
Variable en funció de la selecció dels aliments inclosos en el llistat d'elecció. 
 
Exemple menú 
 
Variable en funció de la selecció dels aliments.   
 
Suplementació 
 
En principi, no es contempla la possibilitat de suplementació. 
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10.RF. RICA EN FIBRA  
 
 

Característiques 
 
Dieta equilibrada i normocalòrica que compleix els requeriments nutricionals mínims 
estàndards de la població geriàtrica i que assegura un aport adequat de fibra mitjançant la 
inclusió sistemàtica als menús de un mínim diari de 2 a 3 peces de fruita (senceres o 
triturades) i 2 racions de verdures i hortalisses, així com la presència de pa integral. Així 
mateix, la dieta Rica en Fibra assegura la presència setmanal d’altres aliments rics en fibra 
com les llegums. D’altra banda, la dieta exclou aquells aliments considerats astringents com 
l'arròs, la pastanaga bullida, el codony, la llimona, el puré de poma bullida, el te, el suc de 
poma i el pa torrat entre d'altres. La dieta permet totes les preparacions sempre i quan no 
afectin a l'equilibri nutricional.  
 
Indicacions 
 
Indicada per aquells residents que estiguin en condicions de realitzar una ingesta normal 
d'aliments, sense precisar d'una dieta terapèutica i que hagin d’assolir una adequada ingesta 
de fibra dietètica de cares a normalitzar el seu ritme deposicional. 
 
Si la dieta  Rica en Fibra es combina amb altra dieta sempre ho serà en qualitat de variant:   
Diabètica-Rica en Fibra, Diabètica 1500- Rica en Fibra, Hipocalòrica- Rica en Fibra, Diàlisis- 
Rica en Fibra, Baixa en Greixos- Rica en Fibra i Gàstrica- Rica en Fibra. Si el resident porta 
una dieta Normal i es considera necessari passar a dieta Rica en Fibra, aquesta s’ha de 
demanar directament com dieta Rica en Fibra. No es contempla  la possibilitat de demanar 
una dieta Astringent- Rica en Fibra, ni Rica en Fibra-Astringent 1ª Fase ja que les seves 
indicacions són contradictòries. 

 
Composició mitja diària i percentatge sobre VCT* 
 
* Energia o Valor Calòric Total (VCT):  2225 Kcal 
* Proteïnes:  78,9 g (14,2% del VCT) 
* Glúcids:  316,5 g (56,8% del VCT) 
* Greix:  71,4 g (28,9% del VCT) 
* Fibra:   35 g (IDR*>30 g/dia)  

 * IDR: Ingesta diària recomanada 

Suplementació 
 
Es poden prescriure suplements proteic-calòrics (iogurt amb proteïnes o suplements 
complerts proteics-calòrics), sempre i quan es consideri risc nutricional degut a una escassa 
ingesta real, després d'haver-se valorat la tolerància a les diferents textures (triturada, fàcil 
mastegar i normal). Al cas que es consideri necessari augmentar encara més l'aport de fibra 
hi ha la possibilitat de prescriure suplements específics de fibra dietètica. En cas de disfàgia 
als líquids pot estar indicada l’utilització d’espessants. No estan indicats els suplements 
d’aigua d’arròs 
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10.RF. RICA EN FIBRA  
 
Exemple de menú 
 
Esmorzar:  
 
* 1 bol de 200-250  ml de llet sencera o semidesnatada 
* 1 sobre (8 g) de sucre 
* 1 sobre de descafeïnat 
* 1 Panet preferentment integral (50-60 g) o galetes (40 g) o 1 pasta variada (60-70 g) 
* 1 porció de melmelada preferentment de pruna (20 g) 
* 1 porció de margarina (10-15 g) 
* 1 peça de fruita natural (150-200 g) preferentment kiwi o prunes o mandarines o taronges 
 
Dinar i Sopar:  
 
* 180-200 g (pes en cuit) de pastes italianes amb salses variades, o 220-250 g (pes en cuit) 
de llegums estofades, 220-250 g de patates estofades ó sopes de pasta o de sèmoles 
variades (mai d’arròs). 
* 150-200 g de verdures bullides (mai pastanaga) senceres o en crema o al forn o com 
amanides variades. 
* 100-120 g de carns de tot tipus (al forn, a la planxa, fregides, amb salses variades), o 100-
120 g de peix de tot tipus (al forn, fregit, a la planxa sense llimona o amb salses variades), o 
truites variades (de 2 ous), o altres preparacions diverses (croquetes, calamars romana, 
bunyols, etc.), o 40-50 g de formatge i embotits variats, etc. 
* 150-200 g de fruita variada natural (excepte plàtan i poma)  
* Panet preferentment integral (50-60 g) o 2 llesques de pa motlle (preferentment integral) 
(50 g) 
* 15 g d’oli  
 
Berenar i Ressopó (opcionals): 
 
* 1 Iogurt (125 g),  o 1 got de llet (200 g), o infusions variades (excepte el te) amb o sense 
sucre (8 g), o 2 porcions de formatge (40 g) o 1 got de suc de fruita (200 ml) (no de poma) 
* 1 paquet de galetes (25 g), o 1 llesca de pa de motlle integral (20 g)  
 
 
Nota: els àpats opcionals es serveixen a planta  

 Opció Tolerància  
 
Variant reduïda del menú indicada com a prova de to lerància a la dieta oral tras periodes de dejù o 
de nutrició artificial per sonda o per catèter. En cas que no es complementi amb altres aports no 
orals, el seguiment màxim d’aquesta variant és de 2 4-48 h ja que no cubreix les RDAs.  
 
* Esmorzar:  Camamilla, sucre (8 g) i suc de fruita no de poma (100 ml) 
* Dinar i Sopar:  Brou normal (200 ml), suc de fruita mo de poma (10 0 ml), Iogurt sencer natural o de 
sabor (125 g) i sucre (8 g)   
 



 

                                                                                                                                                               243 
                                                                                                                                                                                                
 
 

10.RF. RICA EN FIBRA  
 
 
Menú bassal  i composició mitja de la dieta Normal TX  
 
ESMORZAR: 
 

* 1 bol (280 g) de PAPILLA  de llet i cereals feta amb: 
-220 ml de llet semidesnatada 
- 50 g de cereals dextrinats o de 8-10 galetes mari a triturades 
- 5 g de cacau 
- 5 g de sucre  

* 1 suc de taronja o de préssec (100 g) 
* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g) o de sabor 
 
DINAR i SOPAR: 
 

* 1 bol (250-300 g) de TX principal  fet amb: 
-100 g de patata o pasta bullida 
-100 g de verdura bullida  
- 80 g de carn de pollastre o vedella o peix o trui ta d’ou 
-7-10 g d’oli 

* 1 got (100 g) de TX de fruita  natural fet amb: 
-80 g de fruita variada 
-20 g de pa 

* 1 iogurt  sencer natural (125 g) amb sucre (8 g) o de sabor, o 1 flam (100 g) 
 
 
Variacions de la composició de la dieta Rica en Fib ra TX 
 

Combinacions  Energia  Glúcids  Proteïna  Greixos  
• Menú bassal  1440 kcal  189 g 62,2 g 48,3 g 
• Menú bassal  sense iogurt  per esmorzar 1340 kcal  176,6 g 57,8 g 44,7 g 
• Menú bassal sense iogurt  i sense suc  a l’esmorzar 1281 kcal  163,6 g 56,8 g 44,4 g 
• Menú bassal sense iogurt al dinar i sense TX de 

fruita  al sopar (o viceversa) 
1246 kcal  155,4 g 56,1 g 44,5 g 

• Menú bassal  més 1 bol  extra de TX principal al 
dinar o al sopar 

1729 kcal  211 g 78,6 g 63,4 g 

• Menú bassal  més  2 bols  extra de TX principal:  un 
al dinar i un altre al sopar 

2018 kcal  233 g 95 g 78,5 g 

• Menú bassal  més 1 bol  PAPILLA  per berenar 1751 kcal  241 g 74,1 54,6 g 
• Menú bassal  més 1 bol extra de TX principal al 

dinar i més 1 bol de PAPILLA per berenar 
2041 kcal  263 g 90,5 g 69,7 g 

• Menú bassal mes 2 iogurts :  un al berenar i altre al 
ressopó 

1653 kcal  214  g 71 g 57,1 g 
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ANNEX 1. 
 

Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic 
de prescripció de dietes a l’entorn 
d’hospitalització -plantes   
 
 

                



 

                                                                                                                                                               245 
                                                                                                                                                                                                
 
 



 

                                                                                                                                                               246 
                                                                                                                                                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tras accedir al programa, s’accedeix al cens 
d’hospitalització, on s’ha de seleccionar el 
pacient al que se li ha d’assignar la dieta.  

Els pacients ingressats sense dieta oral 
assignada s’assenyalen amb un codi de 
lletres que indica el motiu pel qual no 
mengen. Per exemple, el codi DA indica 
dieta absoluta i el AS indica absent de 
servei. 

 

Cada pacient amb dieta demanada és 
assenyalat amb una icona de color que 
representa el grup de la dieta que té 
assignada. Per exemple, els cercles verds 
indiquen dietes diabètiques i els taronges 
dietes baixes en greixos. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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Es selecciona la pestanya Diet 

Es selecciona la pestanya per 
l’assignació d’una dieta nova. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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Apareix automàticament un llistat amb les 13 categories de dietes a dintre dels quals es 
classifiquen 73 dietes específiques a disposició del prescriptor. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 



 

                                                                                                                                                               249 
                                                                                                                                                                                                
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Es selecciona la categoria de la dieta que es vol d’assignar  

Apareix automàticament el llistat de dietes disponibles dins 
de la categoria seleccionada.   

 Es selecciona una dieta específica (Diabet.1800) 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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Al seleccionar una dieta concreta (Diabet.1800) 
s’accedeix automàticament al formulari de petició de la 
dieta triada. 

Pestanya per accedir a l’informació 
nutricional de la dieta (accés 

opcional) 

Dieta seleccionada 

Selecció de Textura 
(normal, fàcil 

mastegar o triturada) 
(obligatòria en totes 

les dietes que no 
siguin líquides ni 

semilíquides) 

Selecció de la Variant 
(accés en cas que 

sigui necessari 
combinar una o més 

característiques 
secundàries a la dieta 

principal. Per 
exemple: dieta 
Diabet.1800 i 

Astringent 

Selecció de 
Fraccionament  

(obligatòria en totes 
les dietes diabètiques) 

Control opcional de 
l’aport de líquids. 

Permet fixar el aport 
total de líquids, així 
com  ordenar a la 

Cuina la seva 
restricció severa als 

menús servits 

Selecció obligatòria 
de la opció amb o 

sense sal (Obligatòria 
en totes les dietes) 

Selecció opcional de 
suplements nutricionals 
adaptats a la dieta 
prescrita (si es selecciona 
aquesta pestanya apareix 
un llistat amb els possibles 
suplements) 

Camps de text lliure per 
l’anotació opcional 

d’observacions referents 
a àpats concrets, per 

exemple: “a l’esmorzar 
iogurt en comptes de llet” 

Camp de text lliure per 
l’anotació opcional 

d’observacions generals, per 
exemple: “Al·lèrgic al albercoc” 

Un cop s’ha complimentat el formulari de petició de 
dieta, si s’està d’acord, es selecciona la pestanya 

Acceptar, si  es vol començar un altre cop el procés de 
selecció des del començament, es selecciona la 

pestanya Cancel·lar. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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Un cop s’ha acceptat el formulari amb tots els atributs 
obligatoris per la prescripció de la dieta, aquesta apareix 

automàticament al camp Diet.  

Si s’está d’acord amb la dieta 
demanada, es selecciona Sortir i la 
dieta queda carregada en l’historia 

clínica del pacient.  

Si  es vol canviar algun dels atributs de 
la dieta es selecciona la carpeta de 
modificacions i  el programa torna al 

formulari de petició de la dieta abans de 
l’ordre d’acceptar. 

Si  es vol canviar la categoria de la dieta es 
selecciona la pestanya per l’assignació d’una dieta 
nova i el sistema torna al llistat de 13 categories de 
dietes, lo que permet reiniciar el procés de 
prescripció des del començament. 

Dinar  
305.1 

Firina  
Raxepo 
Caqoni  
 
26 Anys  2010003723IH  
419.2 

Diabet.1800.(6T)  
 

SENSE SAL  
 

Text.Normal 
 

Observacions: 
Alergic als albercocs 

27/12/2010 

Model de tarja que 
s’imprimeix a la Cuina  

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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El camp que s’obre activant la pestanya Diet inclou, entre d’altres, la pestanya Bloq. Aquesta permet 
mantenir la dieta ACTIVA (vol dir se servirà el menú corresponent), o BLOQUEJADA (vol dir no es 
servirà cap menú des de la Cuina). En aquest cas s’ha d’especificar el motiu del bloqueig, per la qual 
cosa apareix un llistat amb les possibles opcions. 

Es selecciona 
un motiu de 

bloqueig (per 
exemple: 
Absent de 

servei ) 

La dieta apareix en 
modo bloquejat  amb el 
motiu Absent de Servei  
(El pacient esta fora del 

Centre fent-se una 
prova) 

Per tornar la dieta a 
modo Activa tant sols 

cal seleccionar la 
pestanya Activar.  

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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Si es selecciona la pestanya H de la part superior, apareix un llistat amb el històric d’estats de la dieta, és a 
dir els diferents estats actius o bloquejats (incloent el motiu del bloqueig) delimitats temporalment i ordenats 
cronològicament. 

Si es selecciona la pestanya H de la part inferior, apareix un llistat amb el històric de capítols, és a dir, les 
diferents dietes que ha tingut assignades aquest mateix pacient durant el decurs de l’actual període 
d’hospitalització, amb dada de prescripció i amb els noms dels professionals sol·licitants. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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El formulari de prescripció de cadascuna de les 73 dietes disponibles ofereix la possibilitat d’accedir a tota 

línformació dietètica disponible prenen la pestanya ?. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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Dins del formulari de prescripció de dieta es 
pot seleccionar la pestanya Variants. Aquest 

accés es fa en cas que sigui necessari 
combinar una o més característiques 

secundàries a la dieta principal. S’obre un 
llistat amb les variants possibles.  Per 

exemple: dieta Diabet.1800 i Astringent 

Al camp Diet  apareix el nom de la 
dieta principal (Diabet.1800 3T+1) i 
la variant associada (Astringent) 
juntament amb la resta d’atributs 
afegits durant la prescripció. 

Dinar  
305.1 

Gupego  
Guboqu 
Makate  
 
81 Anys  2010003794IH  
419.2 

Diabet.180 0.(3T+1) 
Astringent 
 

SENSE SAL  
 
Text.Triturada 

Observacions: 
 

4/01/2011 

Model de etiqueta que 
s’imprimeix a la Cuina  

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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Dins del formulari de prescripció de dieta es pot seleccionar la pestanya Suplements. Aquest accés es fa 
en cas que sigui necessari completar l’aport nutricional de la dieta prescrita amb un suplement oral 

específic des de la Cuina. S’obre una taula que inclou el llistat amb els suplements permesos i el modo de 
dosificació.  Per exemple: 2 suplements de fibra  (Esmorzar i Sopar) i  2 suplements d’MCT (Dinar i 

Sopar) 

Es pot accedir a la fixa 
nutricional de 
cadascun dels 

suplements activant el 
botó dret del “mouse” 

Al camp Diet  apareixen 
indicats el suplements 
prescrits.  

Sopar  
305.1 

Firina  
Raxepo 
Caqoni  
 
26 Anys  2010003723IH  

Diabet.1800.(6T)  
 

SENSE SAL  
 

Text.Normal 
 

Observacions: 
Alèrgic als albercocs 

27/12/2010 

Suplements:  
Fibra / Oli MCT  

A la etiqueta que s’imprimeix a Cuina 
apareixen els suplements prescrits 
pes a cada àpat, en aquest cas: 1 
suplement de fibra i un altre de MCT 
acompanyant al SOPAR. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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Per demanar una dieta a un nen de 0 a 5 anys es selecciona la seva edat del llistat de dietes 
corresponent a la categoria Alimentació Infantil (en aquest cas es tracta d’un nen de 7 mesos i es 

prescriu una dieta Nen 7-9m) 

El formulari de prescripció per l’alimentació infantil de 0 a 5 anys és específic ja que inclou 
pestanyes de selecció obligatòria diferents a la resta de dietes. Mitjançant aquestes s’ha 

d’especificar aspectes claus de l’alimentació infantil com son el tipus d’alletament (matern o 
adaptat), el tipus de llet adaptada, si pren o no pren cereals, el seu tipus, etc. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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El formulari de prescripció específica per l’alimentació infantil de 0 a 5 anys presenta la pestanya 
Ajuda menú elecció. Quan s’accedeix es poden triar aliments provenints de cuina a partir d’un 
llistat de plats rigorosament pre-seleccionats per l’edat pediàtrica  a la que s’enquadra la dieta 

(en aquest cas, nen 7-9m).   

Una vegada s’ha fet la selecció dels plats als diferents àpats, aquestes queden registrats a les 
observacions de cada àpat. D’aquesta manera el menú queda fixat. També es poden fer 

observacions genèriques que afecten a tot el conjunt de l’alimentació.   

El formulari de prescripció específica 
per l’alimentació infantil de 0 a 2 anys 

no presenta la pestanya per triar l’opció 
sense sal ja que tota l’alimentació 

durant aquesta edat ha d’ésser sense 
sal. 

Es poden fer observacions genèriques que 
afecten a tot el conjunt de l’alimentació.   

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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Un cop s’ha acceptat el formulari amb tots els atributs 
obligatoris per la prescripció de la dieta,  aquesta es 

mostra automàticament al camp Diet.  

Dinar  
305.1 

Rafedo  
Homoge 
Bepuci  
 
7 mesos  2010003749IH  
419.2 

Nen 7-9 m 
 

 
 
 

Observacions: 
Temperatura del menjar 
tebia / 
Triturat de 70-80 g de 
pollastre bullit amb 100 g 
de patata, 50 g de mongeta 
verda y 50 g de pastanaga 
bullides i 5 cc d’oli 

9/01/2011 

A la etiqueta que s’imprimeix 
a Cuina apareixen les opcions 
de nenús pre-seleccionades  
a cada àpat. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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La prescripció d’una dieta personalitzada està reservada al Dietista. Aquest tipus de dietes són 
conseqüència d’una interconsulta feta pel metge o l’infermera al dietista per la valoració de la situació 
nutricional i alimentaria del pacient. 

El formulari de prescripció de la dieta Personalitzada no presenta la majoria dels 
atributs que la resta de dietes hospitalàries (textures, suplements, opcions de restricció 
hídrica, etc.). 

Tres camps de text lliure per que el Dietista 
indiqui la dieta personalitzada del pacient. 

Camp de text lliure per indicar observaciones 
que afectin al conjunt de l’alimentació. 

TARASQUIN TARASCÓN TARASCA 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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DINAR 
407.2 

Tarasquín  
Tarascón 
Tarasca  
 
65 anys  2006000484IH          407.2 

PERSONALITZADA  
 
 
 

 
 

 

Observacions: 
Pauta dietista 
Crema natural de mongeta verda, 
pastanaga i formatget, brou i oli 
d’oliva 
LLenguat plancha amb tre trops 
de patata forn i encial amb llimona  
1 sobre d’oli i altre de vinagre 
Macedònia de fruita  natural  
Panet amb sal  14/01/2011 

Al camp Diet apareix l’informació de la dieta personalitzada, essent 
destacable la pestanya Observacions, que permet visualitzar les opcions 
triades a tots els àpats. 

A la etiqueta que s’imprimeix 
a Cuina apareix el menú 
adaptat pel Dietista. 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-PLANTES 
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ANNEX 2. 
 

Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic 
de dietes a l’entorn Hospitalització - 
Cuina  
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ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-CUINA 

L’activitat de prescripció i canvis de dietes que es 
realitza constantment a les unitats d’hospitalització 
genera una taula de dietes totals (Total capituls 
dietètics)   on es poden visialtzar en temps real el 

conjunt de dietes actives a tot el centre. 

Les dietes apareixen agrupades 
per tipus, per textures i en 

funció de la presència o no de 
sal. 

Per visualitzar la 
informació a temps real 

cal activar la icona 
Actualitzar . 

Pestanyes per 
seleccionar el àpat. 

Quadre automàtic que 
comptabilitza el total de 
dietes a cada unitat 
d’hospitalització. 

Quadre automàtic que comptabilitza el total 
de suplements asociats a les dietes 

Cuina pren com a referència els diferents  
totals per planificar la producció dels menús 

hospitalaris 
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ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-CUINA 

A la taula  de totals capítols dietètics   es poden 
seleccionar diferents línies de producció que afecten a 

la preparació de les targetes per la elecció dels menús, i 
de suplements especials per dietes diabètiques. 

A la taula  de totals capit uls dietètics   es poden filtrar 
les dades seleccionant qualsevol de les unitats 

d’hospitalització. 

Pestanya per visualitzar-
imprimir les observacions 
asosiades a cada dieta. 

Pestanya per imprimir 
les etiquetes de dieta. 
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ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-CUINA 

El sistema d’explotació de dades des de Cuina compta 
amb un segon modo de visialitzar l’informació: el llistat 

de Capítuls dietètics , al qual apareix el llistat dels 
pacients a cada unitat d’hospitalització amb la seva 

dieta asignada (incloent totes les seves característiques) 
i altres dades importants com el llit, les observaions 

afegides a la dieta, etc. 
 

El lli stat de Capítuls dietètics , pot 
filtrar-se segons els mateixos criteris 

que la taula de capìtuls dietètics. 
 

Al accionar la pestanya Targetes  
apareix un qüadre on s’ha de 
seleccionar el àpat, la línia de 

producció i l’unitat d’hospitalització. 
Quan accionem la pestanya imprimir 

l’impresora tèrmica produeix les 
targetes de dieta  corresponents a la 

selecció realitzada. 
 

El modo imprimir targetes  
permet optar per imprimir 

totes les targetes 
seleccionades o tant sols 

aquelles corresponents als 
inicis i activacions 

produïdes des de la 
darrera impressió, la qual 
cosa té molta importància 

des del punt de vista 
operatiu de la Cuina 
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Accionar la pestanya 
Observacions  permet 

visualitzar o imprimir totes les 
observacions i menús 
vinculats a cada dieta. 
Aquestes observacions 
apareixen impreses a 

l’eqtiqueta corresponent 

ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-CUINA 
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ENTORN D’HOSPITALITZACIÓ-CUINA 

Al llistat de capítuls dietètics es pot 
seleccionar un pacient accedint al 
quadre de control de dieta (el mateix 
que al antorn d’hospitalització-plantes). 
Aquest quadre permet: 
 
• Imprimir la tergeta corresponent 
• Accedir al historial d’activacions-

desactivacions 
• Accedir al historial de canvis de 

dieta   

Historial de activacions i 
desactivacions de dieta:  en ell 
apareix el nom del professional 
responsable de cada acció i la 
hora a la que aquesta  s’ha 
produït. 

Historial de canvis de dieta : 
en ell apareix el nom del 
professional que ha fet el canvi i 
la hora a la que s’ha produït. 

Accionant aquesta 
icona s’imprimeix 
la etiqueta de 
dieta corresponent  
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ANNEX 3. 
 

Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic 
de prescripció de dietes a l’entorn de 
PGG-Plantes 
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ENTORN PGG-PLANTES 

Després d'accedir al programa, s’accedeix al 
cens de PGG, on s’ha de seleccionar el 
pacient al que se li ha d’assignar la dieta.  

Cada pacient amb dieta demanada és 
assenyalat amb una icona de color que 
representa el grup de la dieta que té 
assignada. Per exemple, els cercles verds 
indiquen dietes diabètiques i els blancs la 
dieta normal. 
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El sistema de prescripció de dietes a PGG mostra algunes 
diferències amb el de Hospitalització. Quan s’accedeix al 
pannell de dietes (polsant a la pestanya dieta nova al camp 
diet de la HCI) apareix un llistat de 9 dietes , a diferència 
del entorn d’hospitalizació, on apareix un llistat de 13 
categories desplegables en 73 dietes específiques. 

Es selecciona una de les 9 variants dietoterèpiques possibles (per 
exemple, gàstrica) 

ENTORN PGG-PLANTES 
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Apareix el corresponent formulari de prescripció de dietes. Aquest també 
mostra diferències amb el sistema de Hospitalització.  

La pestanya Sense Sal és 
substituïda per la pestanya 
Hiposòdica estricta. Aquesta es pot 
seleccionar opcionalment en casos 
que sigui necessari prescriure 
l’absència total de sal afegida. 

La pestanya Tolerància ofereix la possibilitat de 
prescriure una variant de menú de tolerància post-
dejú (ayuno). Aquesta és una opció vàlida per 
prescriure en cas de dubtes respecte a la tolerància 
oral de la dieta completa (en aquest cas dieta 
Gàstrica). Aquesta pestanya incorpora una finestra 
informativa desplegable a la que figura el menú. 

Pestanya per 
definir la textura 
(selecció 
obligatòria) 

Pestanya per la 
prescripció de 
suplements 
nutricionals orals 
(opcional) 

Pestanya per accedir opcionalment a 
l’informació nutricional corresponent a la de 
la dieta Gàstrica. 

Camps de texte lliure per 
l’anotació opcional 

d’observacions referents 
a àpats concrets, per 

exemple: “a l’esmorzar 
afegir 1 bol de papilla de 

llet i cereals” 

Camp de texte lliure per 
l’anotació opcional 

d’observacions generals, per 
exemple: “Alergic a la xocalata” 

A l’hora de la prescripció és 
obligatori definir el lloc 
(habitació) o menjador on es 
consumirá el servei. 

ENTORN PGG-PLANTES 
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Un cop s’ha completat el formulari de prescripció de la dieta amb 
tots els seus atributs obligatoris, es selecciona la pestanya 

Acceptar 

Igual que al sistema d’hospitalització, al camp diet de la HCI 
apareix la dieta prescrita juntament amb tots els detalls 
d’informació generats durant el procés de prescripció 

(observacions, lloc on es realitzaran els diferents serveis, textura, 
historial d’estat e historial de canvis de dieta, etc.) 

SOPAR 
252.1 

Lobica  
Dudiku 
Topula  
 
89 anys  2007000737IH          252.1 

GÀSTRICA 
 
 
 

Text.Turmix 
 

 

Observacions: 
Intolerància a les ametlles 
Afegir sempre Sopa 
 

9/01/2011 

ENTORN PGG-PLANTES 
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La prescripció de la dieta Confort està reservada a 
residents que, pel seu estat fisiopatològic, es 

beneficiaràn realitzant una alimentació lliure pel 
que fa a quantitat, tipus i combinació d’aliments. 

L’objectiu de la dieta confort és optimitzar la 
comoditat dels residents en relació al menjar. 

El formulari de prescripció de la dieta Confort no presenta la majoria dels atributs que la 
resta de dietes geriàtriques (textures, suplements, etc.). 

Pestanya per l’accés opcional a 
l’informació de la dieta.  

Pestanyes per indicar 
obligatòriament la ubicació 
(habitació o menjador) dels 
serveis d’esmorzar, dinar i 
sopar.  

Tres camps de text lliure vinculats a una carta diària de 
menús de elecció. 

Camp de text lliure per indicar observaciones que afectin 
al conjunt de l’alimentació. 

ENTORN PGG-PLANTES 
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Quan es selecciona la pestanya Ajuda  menú 
s’obre una finestra amb una carta per 
confeccionar el menú lliurement. 

Les opcions triades es 
carreguen automàticament a 
les observacions de cada àpat 
de manera que es fixa el menú 
diari. 

Si s’està d’acord amb l’elecció 
feta es selecciona la pestanya 
acceptar i es carreguen eles 
dades. 

ENTORN PGG-PLANTES 
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DINAR 
127.2 

Junage  
Tenidu 
Migaca  
 
87 anys  2006000484IH          127.2 

CONFORT 
 
 
 

 
 

 

Observacions: 
Dieta a demanda; 
Amanida 
Sobre de vinagre; 
suc de llimona natural 
2 torrades 
 

11/01/2011 

A la etiqueta que s’imprimeix 
a Cuina apareixen les opcions 
triades del menú confort. 

Al camp Diet apareix l’informació de la dieta 
personalitzada, essent destacable la pestanya 
Observacions, que permet visualitzar les opcions triades 
a tots els àpats. 

ENTORN PGG-PLANTES 
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ANNEX 4. 
 

Guia per l’ús de l’aplicatiu informàtic 
de prescripció de dietes a l’entorn de 
PGG-Cuina 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                               281 
                                                                                                                                                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                               282 
                                                                                                                                                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ENTORN PGG-CUINA 

L’activitat de prescripció i canvis de dietes que 
es realitza constantment a les plantes de PGG 

genera una taula de dietes totals (Total 
capítols dietètics)   on es poden visualitzar en 
temps real el conjunt de dietes actives a tot el 

centre. 

Les dietes apareixen agrupades 
per tipus, per textures i per 

variant tolerància. 

Per visualitzar la 
informació a temps real 

cal activar la icona 
Actualitzar. 

Pestanyes per 
seleccionar el àpat. 

Quadre automàtic que 
comptabilitza el total de 
dietes a cada unitat de 
PGG. 

Quadre automàtic que amb el total 
de suplements asociats a les dietes 

Cuina de PGG pren com a referència els 
diferents  totals per planificar la producció dels 

menús de la Residència 
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ENTORN PGG-CUINA 

A la taula  de totals capítols dietètics   es poden 
seleccionar diferents línies de producció que 

corresponen als diferents tipus de servei i distribució 
dels menús a PGG. 

A la taula  de tot als capítols dietètics   es poden filtrar 
les dades seleccionant qualsevol dels diferents 

menjadors de PGG 

Pestanya per visualitzar-
imprimir les observacions 
asosiades a cada dieta. 

Pestanya per imprimir 
les etiquetes de dieta. 
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ENTORN PGG-CUINA 

Al llistat de capítols dietètics es pot 
seleccionar un pacient accedint al 
quadre de control de dieta (el mateix 
que al entorn PGG-plantes). Aquest 
quadre permet: 
 
• Imprimir la tergeta corresponent 
• Accedir al historial d’activacions-

desactivacions 
• Accedir al historial de canvis de 

dieta   

Historial de activacions i 
desactivacions de dieta:  en ell 
apareix el nom del professional 
responsable de cada acció i la 
hora a la que aquesta  s’ha 
produït. 

Historial de canvis de dieta : 
en ell apareix el nom del 
professional que ha fet el canvi i 
la hora a la que s’ha produït. 

Accionant aquesta 
icona s’imprimeix la 
etiqueta de dieta 
corresponent  

El llistat de Capítols dietètics , 
pot filtrar-se segons els mateixos 
criteris que la taula de capítols 

dietètics. 
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Accionar la pestanya 
Observacions  permet 

visualitzar o imprimir totes les 
observacions i menús 
vinculats a cada dieta. 
Aquestes observacions 
apareixen impreses a 

l’etiqueta corresponent. 

Les observacions 
corresponen a les 
anotacions fetes per la 
infermera a planta i 
també amb els menús 
corresponents a la 
dieta confort. 

ENTORN PGG-CUINA 
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ANNEX 5. 
 
Taula de composició d’aliments 
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Composició nutricional d’alguns aliments ordenats p er grups 
 

100 g nets 
d’aliment cru  

Energia  
Kcal 

Proteïna  
g 

Glúcids  
g 

Greix  
g 

Coles - 
terol 
mg 

Fibra  
g 

Aigua  
g 

Vit.C 
mg 

Vit.B 6  
mg 

Vit.B 1 
mg 

Vit.B 2 
mg 

Vit.B 3 
mg 

Ac.  
Fólico  
mcg 

Vit.E  
mg 

Vit.D  
mcg 

Vit.A  
mcg 

Ca 
mg 

P 
mg 

Mg 
mg 

Fe 
mg 

K 
mg 

Na 
mg 

Arròs blanc  339 6,8 76,2 0,8 0 1,9 10,8 0 0,2 0,06 0,04 2,6 13 0,22 0 0 12 102 33 0,7 98 5 
Pasta 347 12,5 70,9 1,4 0 5 9,5 0 0,08 0,15 0,04 2,5 28 tr.  0 0 24 167 55 1,8 236 5 
Patata 71 2,2 15,2 0,2 0 1,7 80,6 18 0,26 0,10 0,04 1,15 16 0,06 0 0 11 46 20 0,7 525 14 
Llenties  304 24,2 48,7 1,4 0 13 9,4 2 0,65 0,62 0,39 2,6 117 0,90 0 13 57 278 74 6,8 582 125 
Cigrons  331 19,3 49,2 6,3 0 15 7,3 4 0,15 0,45 0,14 1,7 185 3,1 0 22 143 310 122 6,8 1000 39 
Mongetes seques  268 22,2 41,6 1,3 0 19,7 10,8 2 0,46 0,5 0,16 2,2 308 1,12 0 1 139 470 135 5,2 1718 5 
Pa blanc  236 8,3 47 1,6 0 3,5 34,6 0 0,06 0,08 0,05 1,7 23 tr.  0 0 56 90 25 1,6 120 650 
Pa integral  229 9 44,2 1,8 0 7 36,4 0 0,21 0,30 0,14 3,3 22 1 0 0 58 195 81 2 225 700 
CornFlakes 360 7,8 80 1 0 4,6 3,4 40 1,8 1,1 1,3 16 300 0,4 2,8 0 7 54 12 6 92 1023 
Croissant 405 7,5 55 17,2 50 2,2 14,8 tr.  0,3 0,3 0,2 2,3 10 0,06 0,13 33 42 124 16 1,2 136 492 
Donut  comercial  412 6,1 41,9 24,5 21 4,8 22,8 0 0,06 0,1 0,1 0,95 19 1 0,8 225 35 95 14 1,6 90 225 
Galetes maria  454 7 63,9 19 40 3,1 2,4 0 0,08 0,1 0,08 2,1 8 tr.  0 14 25 90 25 2 110 217 
                       
Sucre  400 0 100 0 0 0 tr.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 tr  tr  0 2 tr.  
Mel 309 0,5 76,8 0 0  17 2 0,3 tr.  0,05 0,2 5 0 0 0 15 17 5 0,7 54 23 
Melmelada  275 0,5 68 0,1 0 0,8 30 5 tr.  tr.  tr  tr  tr  0 0 8 12 14 6 0,5 105 16 
Xocolata am b llet  534 7,9 56,5 30,7 18 2,6 1,4 0 0,04 0,05 0,38 0,3 3 0,4 0,1 52 164 172 42 0,5 269 66 
                       
Mantequilla  753 0,7 0,2 83,3 250 0 15,1 0 tr.  tr.  0,02 tr  0 2 1,3 791 15 24 2 0,2 14 22 
Margarina  731 0,4 0,4 80,8 0 0 17,2 0 0,01 0,01 0,03 tr  tr  26,5 8 655 18 16 2 0 22 118 
Oli d’oliva  899 tr.  tr.  99,9 0 0 tr.  0 tr.  tr.  tr  tr  tr  12 0 34 tr.  tr  tr  tr.  tr  tr.  
Oli de girasol  899 tr.  tr.  99,9 0 0 tr.  0 tr.  tr.  tr  tr  tr  56 0 0 tr.  tr  tr  tr  tr  tr.  
Maionesa comercial 702 0,9 1,3 77 100 0 18 0 0,10 0,02 0,05 0,01 10 15,5 0,25 36 12 48 4 0,4 18 300 
                       
Ametlles  589 19,1 6,2 54,2 0 10,6 4,6 tr.  0,11 0,21 0,78 3,3 70 24 0 0 248 525 258 3,6 767 10 
Avetllanes  639 13 7,2 62 0 7,5 5 1 0,57 0,50 0,13 1,1 113 25 0 5 194 310 236 3,4 502 18 
Cacauets  571 25,3 2,2 49 0 8,2 2,6 0 0,3 0,8 0,13 15 110 8,5 0 0 60 375 175 2,4 700 9 
Nous  645 14,5 3,3 63,8 0 5,9 2,4 3 0,67 0,4 0,14 1,2 155 4,1 0 7 93 359 159 2,5 480 7 
                       
Figues secs  248 3,2 56,1 1,2 0 11 23,1 1 0,22 0,08 0,09 0,8 13 2,1 0 13 160 71 62 2,5 770 14 
Dàtils  283 2,5 67 0,5 0 7,1 16,5 2 0,15 0,06 0,1 1,7 28 2,2 0 5 62 74 58 3 677 3 
Raïm sec  278 2,6 65,8 0,5 0 6,7 15,5 4 0,22 0,11 0,14 0,94 9 2,1 0 2 40 85 31 2,4 783 23 
Albercoc sec  179 4 39,3 0,6 0 13,7 23 8 0,26 0,01 0,16 3,2 13 4,5 0 783 55 131 52 5,2 1520 14 
Pruna seca  172 2,5 39,8 2,5 0 16 39 2 0,13 0,10 0,2 1,7 7 2,3 0 75 50 95 40 2,9 950 12 

                       

Vin negre  63 0,2 0,2 0 0 0 90,5 0 0.02 tr.  0,02 0,09 tr  0 0 0 8 14 15 0,1 115 5 
Cerveza 33 0,2 2,1 0 0 0 93 0 0.02 tr.  0,02 0,33 4 0 0 tr.  5 16 7 tr.  35 11 
Whisky  238 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tr.  5 tr  tr.  2 1 
                       
Refresc taronja  43 tr.  10,8 tr.  0 0 89,2 1 tr.  0,02 tr  tr  1 0,04 0 2 13 4 4 0,1 40 1 
Refresc cola  39 0 9,8 tr.  0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 tr  tr.  2 6 

 * Font:  Andreu Farran, Raül Zamora, Pilar Cervera. Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID). Tablas de Composición de Alimentos del CESNID.  
Ed.McGraw-Hill·Interamericana. 2003 
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Composició nutricional d’alguns aliments ordenats p er grups 
 

100 g nets 
d’aliment cru  

Energía  
Kcal 

Proteïna  
g 

Glúcids  
g 

Greix  
g 

Coles - 
terol 
mg 

Fibra  
g 

Aigua  
g 

Vit.C 
mg 

Vit.B 6  
mg 

Vit.B 1 
mg 

Vit.B 2 
mg 

Vit.B 3 
mg 

Ac.  
Fólico  
mcg 

Vit.E  
mg 

Vit.D  
mcg 

Vit.A  
mcg 

Ca 
mg 

P 
mg 

Mg 
mg 

Fe 
mg 

K 
mg 

Na 
mg 

Vedella (chuleta)  121 16,6 0 6 63 0 78,2 0 0,61 0,08 0,21 4,7 3 0,19 tr  tr  8 210 20 2,9 328 90 
Porc (llom)  152 18 0 8,8 64 0 66 tr  0,37 0,76 0,22 4 3 0,1 tr  tr  9 151 20 0,9 212 63 
Conill  153 21,9 0 7,3 58 0 69,3 tr  0,42 0,10 0,14 8,6 5 0,54 tr  tr  22 213 25 1,2 360 67 
Pollastre (a l’ast)  161 26,4 0 6,2 90 0 66,2 0 0,44 0,07 0,17 7,7 8 0,2 0,2 7 12 200 24 1,3 300 80 
Xai (cuixa forn) ) 222 25 0 13,6 84 0 60 0 0,15 0,12 0,26 6 3 0,1 tr  tr  9 180 22 2,2 286 60 
Pernil curat  320 28,8 0 22,6 70 0 39,9 0 0,5 1 0,25 8 4 0,2 0,6 0 9 167 22 1,7 250 2130 
                       
LLuç  89 17,7 0 2 54 0 79,6 tr  0,16 0,09 0,09 6,1 12 0,35 tr  tr  20 167 24 0,6 276 87 
LLenguat  86 18,3 0 1,4 61 0 77,4 tr  0,25 0,06 0,1 3 11 0,36 tr  tr  29 200 49 0,8 310 100 
Bacallà  81 18,2 0 1 61 0 79,9 tr  0,2 0,05 0,06 2,4 12 0,47 tr  4 12 180 24 0,1 340 68 
Tonyina  118 22 0 3,4 28 0 67,3 tr  0,38 0,1 0,13 12,8 15 1 7,2 26 16 230 33 1,3 400 47 
Verat  185 18,8 0 12,2 54 0 67 tr  0,41 0,14 0,29 8,6 9 0,43 5 45 32 200 24 0,8 321 100 
Sardina  128 17,7 0 6,4 90 0 72,5 tr  0,67 0,02 0,28 6,55 6 0,94 11 39 74 270 28 2 369 137 
                       
Ous 150 12,7 0,5 10,8 401 0 75,2 0 0,12 0,1 0,42 0,08 56 1,6 1,7 207 56 188 12 2 125 133 
                       

Llet sencera  63 3,1 4,7 (3,5) 3,6 14 0 89,6 1 0,04 0,04 0,19 0,16 6 0,1 tr  42 113 91 11 0,1 148 45 
Llet semidesn.  47 3,4 4,6 1,6 7 0 91,6 1 0,04 0,04 0,18 0,1 3 0,06 tr  20 120 85 11 0,1 166 46 
Llet desnata da 36 3,9 4,6 0,2 2 0 91,4 1 0,03 0,04 0,16 0,08 5 tr  tr  0 116 88 20 0,18 174 45 
Iogurt sencer  57 3,7 4,4 2,7 12 0 87,9 tr  0,05 0,04 0,18 0,1 4 0,02 tr  37 137 95 16 0,1 181 85 
Formatge   “Burgos” 198 12,4 2,5 15,4 80 0 68,4 0 0,08 0,02 0,17 0,7 14 0,56 0,1 194 338 170 16 0,5 121 272 
Formatge “Emmental”  368 27,3 tr  28,8 110 0 36,7 0 0,06 0,05 0,34 0,14 9 0,35 0,3 230 1185 746 45 0,8 98 256 
Flam d’ou  131 4,8 20,4 3,4 147 0 70 tr  0,06 0,05 0,17 0,43 9 0,23 0,58 95 91 107 13 0,7 122 63 
Flam de vainilla  105 3,2 20,2 1,3 12 0 76 tr  0,13 0,02 0,16 0,63 4 0,08 0,1 18 133 98 15 0,1 160 48 

                       

Taronja  40 1 8,2 0,1 0 1,7 87 52 0,06 0,08 0,04 0,35 39 0,22 0 40 40 16 13 0,3 179 4 
Poma 51 0,3 11,7 0,3 0 2,1 85 5 0,05 0,03 0,02 0,1 3 0,5 0 12 6 9 4 0,2 120 7 
Pera 50 0,4 11,3 0,3 0 2,3 84,7 5 0,02 0,03 0,03 0,2 10 0,5 0 10 10 13 7 0,2 125 2 
Plàtan  91 1,1 21,1 0,3 0 2,2 74 12 0,42 0,05 0,07 0,62 22 0,26 0 18 8 22 33 0,5 385 1 
Maduixot  27 0,6 5,5 0,3 0 1,6 90,3 57 0,06 0,02 0,04 0,52 62 0,22 0 2 21 23 13 0,4 152 2 
Préssec  34 0,5 7,8 0,1 0 2 87 7 0,02 0,02 0,05 1 16 0,5 0 83 10 19 8 0,4 160 1 
Kiwi  49 0,7 9,8 0,8 0 2,8 84,9 68 0,14 0,01 0,03 0,28 32 0,93 0 6 29 30 14 0,3 244 3 
Raïm negre  64 0,6 15,5 tr  0 0,4 80,7 4 0,1 0,04 0,02 0,3 27 0,7 0 10 4 16 16 0,3 320 2 
                       

Enciam  16 1,4 1,7 0,4 0 1,5 94,8 6 0,06 0,04 0,06 0,5 59 0,5 0 106 40 24 10 0,6 234 22 
Col  26 1,8 3,7 0,4 0 3,1 89,4 49 0,22 0,12 0,02 0,3 28 0,2 0 4 57 46 6 0,6 270 16 
Mongeta verda  27 2,2 3,7 0,4 0 2,8 90,1 20 0,18 0,07 0,1 0,85 66 0,26 0 31 39 38 25 1 243 4 
Bledes  21 2,1 2,7 0,2 0 1 92,9 35 0,1 0,07 0,13 0,4 22 0,03 0 182 80 43 81 2,3 378 170 
Espinaques  18 2,9 0,5 0,5 0 2,6 90,7 40 0,2 0,1 0,22 0,7 192 1,8 0 608 86 52 58 2,7 529 95 
Pastanaga  34 0,8 6,8 0,3 0 2,6 87,8 7 0,16 0,1 0,5 0,6 30 0,5 0 1346 42 16 10 0,3 286 70 
Carxofes  22 2,9 2,3 0,2 0 9,4 83,3 6 0,09 0,05 0,04 0,8 28 0,2 0 8 44 50 27 1 300 15 
Pebrot verd  18 0,6 2,6 0,6 0 1,9 93,5 117 0,3 0,01 0,02 0,1 30 0,86 0 40 8 15 8 0,4 155 6 
Tomàquet  19 0,9 3,5 0,1 0 1,1 93,9 19 0,11 0,06 0,04 0,8 29 0,89 0 74 11 22 12 0,5 236 18 

* Font:  Andreu Farran, Raül Zamora, Pilar Cervera. Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID). Tablas de Composición de Alimentos del CESNID.  
Ed.McGraw-Hill·Interamericana. 2003 
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Recomanacions nutricionals  
 
Categoria  Edat 

(anys) 
Energía  
(Kcal) 

Proteïne
s 

(g) 

Ca 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Zn 
(mg) 

Mg 
(mg) 

I 
(mg) 

Vit.C 
(mg) 

Vit.B 1 

(mg) 
Vit.B 2 

(mg) 
Vit.B 3 

(mg EN**) 
Vit.B 6 

(mg) 
Vit.B 12 

(mcg) 
Folato 
(mcg) 

Vit.A 
(mcg ER*) 

Vit.D 
(mcg) 

Vit E 
(mg) 

Nens/Nenes  0-0,5 650 14 500 7 3 60 35 50 0,3 0,4 4 0,3 0,3 40 450 10 6 

Nens/Nenes  0,6-1 950 20 600 7 5 85 45 50 0,4 0,6 6 0,5 0,3 60 450 10 6 

Nens/Nenes  1-3 1250 23 800 7 10 125 55 55 0,5 0,8 8 0,7 0,9 100 300 10 6 

Nens/Nenes  4-5 1700 30 800 9 10 200 70 55 0,7 1 11 1,1 1,5 100 300 10 7 

Nens/Nenes  6-9 2000 36 800 9 10 250 90 55 0,8 1,2 13 1,4 1,5 100 400 5 11 

                   

Homes  10-12 2450 43 1000 12 15 350 125 60 1 1,5 16 1,6 1,5 300 1000 5 8 

Homes  13-15 2750 54 1000 15 15 400 135 60 1,1 1,7 18 2,1 2 400 1000 5 10 

Homes  16-19 3000 56 1000 15 15 400 145 60 1,2 1,8 20 2,1 2 400 1000 5 11 

Homes  20-39 3000 54 800 10 15 350 140 60 1,2 1,8 20 1,8 2 400 1000 5 12 

Homes  40-49 2850 54 800 10 15 350 140 60 1,1 1,7 19 1,8 2 400 1000 5 12 

Homes  50-59 2700 54 800 10 15 350 140 60 1,1 1,6 18 1,8 2 400 1000 10 12 

Homes  60+ 2400 54 800 10 15 350 140 60 1 1,4 16 1,8 2 400 1000 15 12 

                   

Dones  10-12 2300 41 1000 18 15 350 115 60 0,9 1,4 15 1,6 2 300 800 5 10 

Dones  13-15 2500 45 1000 18 15 330 115 60 1 1,5 17 2,1 2 400 800 5 11 

Dones  16-19 2300 43 1000 18 15 330 115 60 0,9 1,4 15 1,7 2 400 800 5 12 

Dones  20-39 2300 41 800 18 15 330 110 60 0,9 1,4 15 1,6 2 400 800 5 12 

Dones  40-49 2185 41 800 18 15 330 110 60 0,9 1,3 14 1,6 2 400 800 5 12 

Dones  50-59 2075 41 800 10 15 300 110 60 0,8 1,2 14 1,6 2 400 800 10 12 

Dones  60+ 1875 41 800 10 15 300 110 60 0,8 1,1 12 1,6 2 400 800 15 12 

Gestació  2ªmita
d 

+250 +15 +600 18 20 +120 +25 80 +0,1 +0,2 +2 1,9 2,2 600 800 10 15 

Lactància   +500 +25 +700 18 25 +120 +45 85 +0,2 +0,3 +3 2 2,6 500 1300 10 17 

 
 
 
Font: 
Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Depa rtamento de Nutrición de la Universidad Complutense , Madrid. Ingestas recomendadas de energía y nutrie ntes para la población 
española, (Revisadas en 2002). En tablas de composi ción de alimentos. Ed. Pirámide, Madrid 2004,   

* ER: Equivalentes de retinol 
** EN: Equivalentes de niacina 
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La piràmide alimentària 
 
Existeixen moltes maneres de expressar gràficament l’equilibri entre els diferents grups 
d’aliments (rodes, taules, llistats...) però, sense dubte, el model més emprat és el 
conegut com piràmide alimentària. Presentacions d’aquest caire van dirigides a la 
població general amb l’objectiu de diferenciar de forma simple i visual els principals 
tipus d’aliments i mostrar les seves proporcions a la dieta equilibrada.  
 
 

 

Un model de piràmide alimentària  
  

FÉCULES 

FRUITES VERDURES 

LÁCTICS 

GREIXOS  
DOLÇOS 

CARNS 
PEIXOS 

OUS 
milk  

Oi
l 

AIGUA AIGUA AIGUA 
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* No totes les piràmides utilitzen els mateixos cri teris de classific ació, algunes per eixampla,  no 
consideren les llegums com fècules,  sinó que les c lassifiquen al grup dels aliments proteics 
amb les carns, els peixos i els ous. Altres models,  en canvi,  presenten els ous al mateix grup 
que la llet i els seus derivats. 
 



 

Disseny i càlcul d’una dieta equilibrada 
 
Amb la fi d’ordenar els aliments al llarg del dia segons un sistema que garanteixi 
l’anterior equilibri, és necessari definir i comprendre el concepte de ració alimentària, 
essent aquesta la quantitat mitjana aproximada de un determinat aliment que una 
persona tipus ingereix en un moment donat tenint en compte criteris d’idoneïtat, així 
com altres relacionats amb la conducta espontània individual. 
 

Racions alimentàries  
 

GRUPS D’ALIMENTS  
 

MESURES PER RACIÓ 

   FÉCULES  • Un plat de pèsols secs,  llenties o cigrons 
cuits (80 g pesat en cru)  

• 60 g de pa 
• 40 g de cereals d’esmorzar 
• 1 plat d’arròs o pasta cuits (60-80 g pes en 

cru) 
• Una patata mitjana (uns 200 g) 

VERDURES • 1 plat d’amanida o verdura fresca 
congelada o en conserva (de 150 a 200 g ) 

• 1 pastanaga o tomàquet grans (150-200 g) 
FRUITA • 1 peça mitjana de poma, plàtan, taronja, 

préssec, pera (150 g nets) 
• 2 ó 3 mandarines  / 3 ó 4 albercocs / mitja 

tassa de maduixes o cireres (200 g nets) 
LLET I PRODUCTES DERIVATS  • 250 ml (un bol) de llet 

• 2 unitats de iogurt 
• 40-50 g de formatge curat 
• 175 g de mató 

  CARNS, PEIXOS I OUS  De 75 a 100 g de carn, peix o pollastre 
• 2 ous 

 OLIS I GREIXOS • 10 g d’oli o mantega o margarina  
• 50 g d’olives 
• 20 g de fruits secs 

AIGUA • 1 got  de 200 ml 

DOLÇOS • 10 g de sucre o mel 
Font: adaptat de Cervera-Clapés-Rigolfas. Alimentac ió i Dietoterapia. 2004 

 
Model de distribució de racions a una dieta equilib rada 

 
 
ÀPATS 

Pa, 
cereals,  
patates 
llegums  

Verdures  Fruites  Llet i 
derivats  

Carns, 
peixos i 

ous 

Olis i 
greixos 

Aigua  Sucre i 
dolços 

Esmorzar  1  1 1  0,5 1 1 
M. matí  0,5   0,5   1 1 
Dinar  1,5-2 1 1  1 2 1  
Berenar  0,5  1    1  
Sopar  1,5 1  0,5 1 1 1 1 
Ressopó  0,5   0,5   1  

TOTAL 6,5-7 2 3 2,5 2 3,5 6 3 
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Càlcul nutricional de un menú diari corresponent a una dieta equilibrada. Es prenen com 
referències els pesos i la distribució de les racio nes indicades a les anteriors taules.  Pel càlcul 
nutricional s’utilitzen les taules de composició de  l’annex 2.   
 

Pesos nets en cru Glúcids 
(g) 

Proteïna 
(g) 

Greixos 
(g) 

GS 
(g) 

GMI 
(g) 

GPI 
(g) 

Col. 
(mg) 

Vit.C 
(mg) 

Vit.E 
(mg) 

Ca 
(mg) 

Fe 
(mg) 

ESMORZAR            
1 kiwi de 120 g 11,76 0,84 0,96 0,132 0,132 0,516 0 81,6 1,116 34,8 0,36 

200 g de llet 
semidesnatada 

9,2 6,8 3,2 2,08 0,94 tr 14 2 0,12 240 0,2 

8 g de sucre 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 
60 g de pa integral 26,52 5,4 1,08 0,21 0,156 0,48 0 0 0,6 34,8 1,2 
8 g de margarina 0,032 0,032 6,464 1,809 2,552 1,822 0 - 2,12 1,44 0 

M.MATÍ            

125 g de iogurt  5,5 4,625 3,375 2,075 0,962 0,137 15 tr 0,025 171,2 0,125 
8 g de sucre 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 
20 g de torrades 14,72 2 1 0,28 0,36 0,22 0 0 0,24 8,4 0,26 

DINAR            

60 g de pasta  42,54 7,5 0,84 0,114 0,09 0,378 0 0 tr 14,4 1,08 

100 g salsa tomàquet 5,8 1,5 5,3 0,81 1,4 2,3 0 14 0,79 18 1 

15 g formatge parmesà tr 4,84 3,975 2,505 1,155 0,087 12 0 0,135 191,25 0,105 

75 g de vedella 0 12,45 4,5 2,025 1,8 0,262 47,25 0 0,142 6 2,175 
25 g de enciam 0,425 0,35 0,1 0,02 tr 0,065 0 1,5 0,125 11 0,15 
25 g pastanaga 1,7 0,2 0,075 0,0125 0,005 0,03 0 1,75 0,125 10,5 0,075 
10 g d’oli d’oliva 0 tr 9,99 1,282 7,33 0,887 0 0 1,2 tr tr 
130 g de taronja 10,67 1,3 0,13 Tr tr tr 0 67,6 2,286 52 0,39 
60 g de pa blanc 28,2 4,98 0,96 0,234 0,168 0,204 0 0 tr 33,6 1,2 

BERENAR            

1 poma de 130 g 15,08 0,39 0,39 0,104 0,039 0,169 0 6,5 0,65 7,8 0,26 
Infusió  - - - - - - - - - - - 
20 g de torrades 14,72 2 1 0,28 0,36 0,22 0 0 0,24 8,4 0,26 

SOPAR            

150 g de carxofes  3,45 4,35 0,3 0,075 0,015 0,135 0 9 0,3 66 1,5 
150 g de patata 22,8 3,3 0,3 0,02 tr 0,15 0 28,5 0,09 16,5 1,05 
75 g de verat 0 14,1 9,15 2,722 3,337 1,867 40,5 tr 0,322 12,75 0,6 
10 g  oli d’oliva 0 tr 9,99 1,282 7,33 0,887 0 0 1,2 tr tr 
125 g iogurt sencer 5,5 4,625 3,375 2,075 0,962 0,137 15 tr 0,025 171,2 0,125 
8 g de sucre 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 
30 g de pa blanc 14,1 2,49 0,48 0,116 0,084 0,102 0 0 tr 16,8 0,6 

RESSOPÓ            
100 g llet semid. 4,6 3,4 1,6 1,04 0,47 tr 7 1 0,06 120 0,1 
20 g flocs blat moro 16 1,56 1,56 0,032 0,058 0,098 1,4 3 0,08 1,4 0,22 
            

TOTALS 277,32 89,032 70,094 21,334 29,705 11,153 152,15 216,45 11,991 1248,5 13,035 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

x 4 x 4 x 9 

1109,3
kcal 

356,1 
kcal 

630,8 
kcal 

Valor CalòricTotal (VCT):  
2096,24 kcal 

52,91% 16,99% 30,09% % del  VCT:  

34% 
GS 

48 % 
GMI 

18% 
GPI 

Quantitat màxima 
recomanada de 

colesterol: 
300 mg / dia 

Quantitats diàries recomenades (CDR) 
per un home de 20 a 40 años 

60 mg 10 mg 10 mg 800 mg 

* GS : greix saturat 
* GMI: greix  monoinsaturat 
* GPI : greix poliinsaturat 

* Col: Colesterol 

Dades de composició :  Andreu Farran, Raül Zamora, Pilar Cervera. Centre d’Ensenyament 
Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID). Tablas de Composición de Alimentos del CESNID.  

Ed.McGraw-Hill·Interamericana. 2003 299 
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ANNEX 8. 
 

Guia per la prescripció de dietes 
diabètiques a l’entorn 
d’hospitalització  
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Clínica  Tractament  Dietes  Calories  Altres atributs  
Debut diabètic o  

descompensació greu 
  

Situació de  
cetoacidosis metabòlica  

 

Perfussió endovenosa d'insulina ràpida 
AMB administració de sèrum glucosat 5% 

  
Perfussió endovenosa d'insulina ràpida 
SENSE administració de sèrum glucosat 

 

22.DIEVSG 
ó 
23.DIEVSGJ (Juvenil)  
 
24. DIEV 

921 
 

1328 
 

2076 

* Textura 
(Normal, FM, TX) 
* Sal:   (Si , No) 
* Astringent 
* etc. 
 

ES 
(8.00 h) 

MAT.2 
(5.00 h) 

MAT.1 
(2.00 h) 

RSP 
(23.00 h) 

SOP 
(20.00 h) 

BER 
(17.00 h) 

MM 
(11.00 h) 

DIN 
(14.00 h) 

Insulina actrapid  
endovenosa  

419.2 
Anna  
Karenina 
Arkandievna  
 
28 Anys  3456700765IH 

Dia.IEV.SG. 
 
 
 

Text.Normal 

Observacions 

16/12/1873 

SENSE SAL 

Esmorzar  

DIETES DIABÈTIQUES AMB INSULINA ENDOVENOSA 

419.2 
Anna  
Karenina 
Arkandievna  
 
28 Anys  3456700765IH 

 
Dia.IEV.SG.J. 

 
 
 

Text.Normal 

Observacions 

16/12/1873 

Dinar  
419.2 

Anna  
Karenina 
Arkandievna  
 
28 Anys  3456700765IH 

 
Dia.IEV 

 
 
 

Text.Normal 

Observacions 

16/12/1873 

Sopar  
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Clínica  Tractament  Dietes  Calories  Altres atributs  
Tras el debut diabètic  
o com inici de control  

en situació de  
descompensació  

  
Situació de cetosis 

amb cetonuria positiva 
elevada 

 

Per exemple: 
Injecció d'insulina ràpida (actrapid)  
cada 6 h. (8-14-20-02) (100% N.I.D) 

  
* Necessitats insulíniques diàries (N.I.D) 

 

2. Diabet.Líq.(R6h)  
6. Diabet.S-líq.(R6h) 
16. Diabet.2500.(R6h) 
17. Diabet.2200.(R6h) 
18. Diabet.1800.(R6 h)  
19. Diabet.1500.(R6h) 
20. Diabet.1200.(R6h) 
21. Diabet.1000.(R6h) 

235 
590 
2541 
2269 
1848 
1557 
1242 
1101 

* Textura 
(Normal, FM, TX) 
* Sal:   (Si , No) 
* Astringent 
* etc. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIETES DIABÈTIQUES DE RITME 6 HORES 

419.2 
Konstantin  
Dimitrievich 
Levin  
 
42 Anys  3477703865IH    

Diabet.2200.(R6 h)  

 
 

Text.Normal 

Observacions 

18/11/1874 

Dinar  
419.2 

Konstantin  
Dimitrievich 
Levin  
 
42 Anys  3477703865IH   

Diabet.1800.( R6 h) 
 
 
 
 

Text.F.Masticar 

Observacions 

18/11/1874 

Sopar  
419.2 

Konstantin  
Dimitrievich 
Levin  
 
42 Anys  3477703865IH  
419.2 

Diabet.1200.(R6 h)  
 
 
 
 

Text.Triturada 

Observacions 

18/11/1874 

ES 
(8.00 h) 

MAT 
(2.00 h) 

SOP 
(20.00 h) 

DIN 
(14.00 h) 

Insulina actrapid  Insulina actrapid Insulina actrapid Insulina actrapid 

SENSE SAL SENSE SAL 

Esmorzar  
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Clínica  Tractament  Dietes  Calories  Altres atributs  
Diabètic controlat amb 
 glucosuria negativa 
i cetonuria negativa  

o baixa 
 

Per exemple: 
Injecció d’anàlegs ràpids (aspart-lispro) abans  
de cada àpat principal (De-Co-Ce) (50% N.I.D) 

més  
anàleg bassal (glargina) cada 24 h (50% N.I.D)  
administrat en una dosis nocturna (22-23 h) 

 

2. Diabet.Líq.(3T)  
6. Diabet.S-líq.(3T) 
16. Diabet.2500.(3T) 
17. Diabet.2200.(3T) 
18. Diabet.1800.(3T) 
19. Diabet.1500.(3T) 
20. Diabet.1200.(3T) 
21. Diabet.1000.(3T) 

178 
577 
2457 
2194 
1859 
1500 
1222 
1081 

* Textura 
(Normal, FM, TX) 
* Sal:   (Si , No) 
* Astringent 
* etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIETES DIABÈTIQUES DE RITME DE 3 TOMES 

419.2 
Alexéi  
Kiríllovich 
Vronsky  
 
35 Anys  3477703865IH  
419.2 

Diabet.1500.(3T)  

 
 

Text.Normal 

Observacions 

18/11/1874 

Dinar  
419.2 

Alexéi  
Kiríllovich 
Vronsky  
 
35 Anys  3477703865IH  
419.2 

Diabet.1800.(3T)  
 
 
 

 
Text.F.Masticar 

Observacions 

18/11/1874 

419.2 
Alexéi  
Kiríllovich 
Vronsky  
 
35 Anys  3477703865IH  
419.2 

Diabet.1200.(3T)  
 
 
 
 

Text.Triturada 

Observacions 

18/11/1874 

ES 
(8.00 h) 

SOP 
(20.00 h) 

DIN 
(14.00 h) 

Insulina  
novorapid  

Insulina  
novorapid  

Insulina  
novorapid  Insulina lantus Insulina lantus Insulina lantus 

Esmorzar  Sopar  

SENSE SAL 
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Clínica  Tractament  Dietes  Calories  Altres atributs  

Diabètic controlat amb 
glucosuria negativa 
i cetonuria negativa  

o baixa i AMB 
RISC D'HIPOGLICEMIA 

NOCTURNA 
 

Per exemple: 
Injecció d’anàlegs ràpids (aspart-lispro) abans  
de cada àpat principal (De-Co-Ce) (50% N.I.D) 

més  
anàleg bassal (glargina) cada 24 h (50% N.I.D)  
administrat en una dosis nocturna (22-23 h) 

 

2. Diabet.Líq.(3+1T)  
6. Diabet.S-líq.(3+1T) 
16. Diabet.2500.(3+1T) 
17. Diabet.2200.(3+1T) 
18. Diabet.1800.(3+1T) 
19. Diabet.1500.(3+1T) 
20. Diabet.1200.(3+1T) 
21. Diabet.1000.(3+1T) 

206 
618 

2611 
2277 
1894 
1562 
1218 
1101 

* Textura 
(Normal, FM, TX) 
* Sal:   (Si , No) 
* Astringent 
* etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIETES DIABÈTIQUES DE RITME DE 3+1 TOMES 

Es  preve risc d'hipoglicemia 
nocturna  

  ES                        
(8.00 h)                 

SOP 
(20.00 h) 

DIN 
(14.00 h) 

Insulina  
novorapid  

Insulina  
novorapid 

Insulina  
novorapid  Insulina lantus Insulina lantus Insulina lantus 

RSP 
(23.00 h) 

Dinar  
413.1 

Alexéi  
Alexándrovich 
Karenin  
 
53 Anys  3473403875IH  
419.2 

Diabet.1800.(3+1T)  
 
 
 
 
Text.Normal 

Observacions 

18/11/1874 

Esmorzar
413.1 

Alexéi  
Alexándrovich 
Karenin  
 
53 Anys  3473403875IH  
419.2 

Diabet.S -líq.(3+1T) 
 
 
 
 
 

Observacions 

18/11/1874 

Sopar  
413.1 

Alexéi  
Alexándrovich 
Karenin  
 
53 Anys  3473403875IH  
419.2 

Diabet.2200.(3+1T)  
 
 
 
 
Text.Triturada 

Observacions 

18/11/1874 
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Clínica  Tractament  Dietes  Calories  Altres atributs  

  
Diabètic controlat amb 

glucosuria negativa 
i cetonuria negativa  

o baixa 
 

Per exemple: 
Injecció d'insulina NPH combinada amb  

insulina ràpida (actrapid) en 2 dosis diàries 
abans del esmorzar i abans del sopar 

o 
3 dosis diàries d’anàlegs combinats com  
 LisproMix (LM): LM50 abans d'esmorzar, 
 LM50 a.de Dinar i LM25 abans de sopar  

 

2. Diabet.Líq.(6T)  
6. Diabet.S-líq.(6T) 
16. Diabet.2500.(6T) 
17. Diabet.2200.(6T) 
18. Diabet.1800.(6T) 
19. Diabet.1500.(6T) 
20. Diabet.1200.(6T) 
21. Diabet.1000.(6T) 

178 
641 

2573 
2267 
1782 
1586 
1322 
1072 

* Textura 
(Normal, FM, TX) 
* Sal:   (Si , No) 
* Astringent 
* etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIETES DIABÈTIQUES DE RITME DE 6 TOMES 

  ES                        
(8.00 h)                 

RSP 
(23.00 h) 

SOP 
(20.00 h) 

DIN 
(14.00 h) 

Insulina  
actrapid  Insulina  

actrapid   

Insulina NPH 

MM 
(11.00 h) 

BER 
(17.00 h) Berenars i resopons es donan a planta per part 

de les auxiliars 

Dinar  
419.2 

Stepan  
Arkándievich 
Oblonsky 
 
36 Anys  3573407870IH   

Diabet.Líq.(6T) 
 
 
 

 
Text.Normal 

Observacions 

18/11/1871 

Sopar  
419.2 

Stepan  
Arkándievich 
Oblonsky 
 
36 Anys  3573407870IH   

Diabet.2500.(6T)  
 
 
 
 

Text.Normal 

Observacions 

18/11/1871 

Esmorzar  
419.2 

Stepan  
Arkándievich 
Oblonsky 
 
36 Anys  3573407870IH   

Diabet.120 0.(6T) 
 
 
 
 

Text.Normal 

Observacions 

18/11/1871 

Insulina NPH 
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