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ALIMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 

ALIMENT 
 

EDAT D’INTRODUCCIÓ DELS ALIMENTS 
 

 
LACTÀNCIA 

 
Lactància materna, lactància artificial (fórmula tipus1) o 
lactància mixta EXCLUSIVA durant els 6 primers  mesos. 

 
INTRODUCCIÓ PROGRESSIVA A PARTIR DELS 6 MESOS 

 

 
CEREALS  
 

 
GLUTEN: Es recomana no introduir-lo abans dels 4 mesos ni 
després dels 7 mesos, preferentment als 6 mesos. 

 
FRUITES 
 

 
A partir dels 6 mesos: 
Introduir pera, poma, plàtan,  taronja i fruites de temporada, 
excepte els nabius.  

 
VERDURES 
 
 

 
A partir dels 6 mesos: 
Patata, pastanaga, mongeta verda, porros, carbassó, carbassa i 
ceba i les de temporada, excepte les de fulla verda.   

 
CARN 
 

 
A partir dels 6 mesos: 
Primer introduir el pollastre (20-30gr), després vedella, xai, gall 
d’indi, conill i porc. 

 
PEIX 
 

 
A partir dels 9 mesos: 
Peix blanc (30-40gr): rap, lluç, llenguado i bacallà.  
A partir dels 12-15 mesos:  
Peix blau petit: seitons, sardina, orada, llobarro i truita de riu.  

 
LLEGUMS 
 

 
A partir dels 9 mesos:  
Llenties, mongeta blanca, cigrons i pèsols. 

 
OU 
 

 
A partir dels 9 mesos:  
Començar amb el rovell de l’ou cuit.  
A partir dels 12 mesos:  
Introduir la clara d’ou cuita.  

 
LÀCTICS 
 

 
En cas de fer servir una fórmula de continuació (2 o 3) es pot 
continuar fins als 18 mesos. 
A partir dels 9 mesos:  
Introduir el iogurt natural. 
No es recomana la llet sencera abans de l’any d’edat.  
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CONSIDERACIONS: 

- A partir dels 4 mesos, depenent de cada cas, es pot iniciar l’alimentació 

complementària. Els cereals utilitzats seran SENSE GLUTEN. 

-Els cereals es poden donar amb llet materna, artificial, o també amb brou o aigua.  

- La fruita, millor de temporada, ha de ser madura. S’ha de rentar i pelar. No s’ha de 

preparar amb molta antelació doncs perd vitamines.  

- Coure les verdures al vapor o cuites, amb poca aigua. 

- Afegir una culleradeta d’oli d’oliva en cru a les farinetes que l’admetin.  

- No afegir sal, sucre o mel als àpats, fins a l’any d’edat.  

- No introduir peix espasa, tauró o caçó, tonyina vermella, conserves de tonyina, lluç 

de riu i marisc abans dels 3 anys d'edat.  

-Evitar vísceres i cervells.  

-Els fruits secs sencers no s’han d’introduir abans dels 5 anys  pel risc 

d’ennuegament.  

-Cap als 12 mesos cal anar introduint la dieta familiar, adaptada amb trossets i 

picada, sempre que aquesta sigui equilibrada i variada.  

-Possibilitat d’introduir un sopar lleuger (verdures o sopes) a partir dels 9 mesos, 

sense oblidar la presa làctia.  

-Respectar els senyals de gana i sacietat i no forçar a menjar.  

-Per motius de seguretat, els lactants i nens i nenes petits sempre han d’estar 

supervisats durant els menjars.  

- Evitar els aliments ensucrats, especialment la brioixeria industrial i els sucs. Ometre 
els aliments precuinats i manufacturats. Si té set oferir aigua entre menjars. 
 

 

PERMETI QUE EL NEN O NENA MANIPULI ELS ALIMENTS. 

TINGUI PACIÈNCIA, EL SEU FILL/A NECESSITA TEMPS D'ADAPTACIÓ. 

LA FAMÍLIA HA DE PREDICAR AMB L'EXEMPLE. 


