
DIVERSIFICACIÓ ALIMENTÀRIA 
 

Es recomana la lactància materna exclusiva durant els 6 primers mesos 
 
La llet materna (o la llet adaptada d’inici) habitualment proporciona tota l’energia, els 
nutrients i els líquids que el nadó necessita pel seu creixement i desenvolupament 
saludables durant els 6 primers mesos de vida.  
 
A partir dels 6 mesos, introduirem mica en mica els aliments sòlids, però la llet 
materna seguirà sent l’aliment principal fins els 12 mesos. Si no fos possible la 
lactància materna, cal seguir donant un mínim de 500 ml diaris de llet adaptada. Les 
llets de continuació (llets 2) es poden donar a partir dels 6 mesos, però les llets d’inici 
(llets 1) també són adequades en aquesta etapa, fins i tot són millors. 
 
La llet de vaca no pot ser la llet habitual del nadó fins els 12 mesos però li podem 
donar en petites quantitats o utilitzar-la ocasionalment per cuinar. També li podem 
donar de tant en tant iogurt o formatge però, com que ja pren llet materna o 
adaptada, val més oferir-li aliments d’altres grups. Els productes lactis desnatats o 
semidesnatats no són convenients pels nens petits de forma habitual. 
 
Les llets de cabra i ovella no són recomanables abans dels 12 mesos.  
 
Les begudes (també anomenades llets) de cereals (civada, arròs, espelta...), llegums 
(soja) o fruits secs (ametlles) no són productes lactis i no poden substituir la llet. 
 
 

Introducció dels aliments sòlids o diversificació alimentària  
 
L’alimentació amb cullera és el primer pas en el procés d’introduir al vostre nadó als 
àpats familiars, que mica en mica passaran a ser la principal font de nutrició. 
 
L’exploració i manipulació dels aliments és una part important del seu 
desenvolupament. Deixeu que toqui i agafi el menjar i la cullera i que mengi tot sol 
amb els dits quan mostri interès en fer-ho. Durant els primers mesos pot embrutir 
molt, amb el temps anirà millorant; protegiu si cal el terra amb diaris o plàstics. 
 
Potser rebutgi algun aliment nou. No el forceu a menjar, oferiu-li un altre aliment que 
ja conegui i espereu de 5 a 7 dies per tornar a oferir-li de nou l’aliment rebutjat. Potser 
caldrà oferir un aliment més de 10 vegades abans de que el nen l’acabi acceptant. 
 
Si el nadó s’ennuega o té dificultats amb una textura agrumollada, torneu a una 
textura més fina i espereu uns dies més abans de provar de nou amb la textura més 
espessa. 
 
 
 



No li doneu: 
Sal ni aliments rics en sal (pastilles de brou, sopes de sobre, salses...) 

Sucre o mel 

Formatges no pasteuritzats 

Fetge o patés de fetge 

Ous poc cuits. Cal coure be els aliments d’origen animal (carn, peix, marisc, ous) 

Te, cafè i infusions 

Peixos grans contaminats amb mercuri (peix espasa, caçó, tonyina vermella...) 

Caps de crustacis (gambes, llagostins, escamarlans...), contaminats amb cadmi. 

Carns processades (salsitxes, pernil, embotits, cansalada, conserves de carn...) 

Aliments rics en sucre o greixos (galetes, xocolata, pastissos, gelats, dolços, 
fruites dessecades, sucs de fruita, postres lactis amb sucre, melmelades, 
confitures, coles, begudes ensucrades, patates xips, aperitius...) 

 

Precaucions: 
De les verdures riques en nitrats (bledes, espinacs, remolatxa, faves, carbassa), 
eviteu donar-ne molta quantitat; no més del 20% del plat.  

No li oferiu aliments de consistència dura que podrien comportar el risc 
d’ennuegament: 

Fruits secs (nous, avellanes, ametlles, festucs...) i cacauets. Els podem 
donar triturats. 
Fruites petites, rodones i amb pell (olives, raïm, cireres, tomates 
cherry..); cal donar-les a trossos i treure abans els pinyols i llavors. 
Fruites o verdures dures (pastanaga, poma...) poc madures. 
També cal anar amb compte amb els aliments amb pell (salsitxes), 
ossos o espines. 

No afegiu galetes, cereals o altres aliments al biberó de llet. 

No deixeu mai al vostre nadó sol mentre estigui menjant. 

Cal que mengi assegut a la trona, ben dret i mirant endavant, mai estirat. 

Deixeu refredar el menjar i comproveu-ne la temperatura abans d’oferir-li. 

 
 

Alimentació complementaria dirigida pel nadó (baby led weaning) 
 
Alguns pares opten per deixar que el nadó s’alimenti tot sol des d’un bon 
començament i, en comptes de oferir-li el menjar a cullerades, introdueixen 
directament el menjar a trossos en forma de bastonets o tires que el nadó pugui agafar 
amb el puny o els dits; és el que s’anomena “alimentació complementaria dirigida pel 
nadó” o “baby-led weaning”. Alguns nadons accepten millor els aliments que poden 
agafar amb les mans que els aliments aixafats o en forma de puré. 
 

Ordre d’introducció dels diferents aliments 
 
Actualment, no hi ha raons científiques que justifiquin un ordre concret d’introducció 
dels diferents aliments a partir dels 6 mesos, fins i tot dels que més freqüentment 
provoquen reaccions al·lèrgiques (aliments al·lergènics). 



 

Quins són els aliments més al·lergènics? 
 

• El blat i altres cereals amb gluten (civada, sègol, ordi...) 

• La llet de vaca entera i els seus derivats (iogurt, formatge)  

• El peix, els ous, el marisc (gambes, llagostins, musclos, cloïsses, calamars, 
sèpia...) 

• Els fruits secs (ametlles, avellanes, nous, festucs...) 

• Alguns llegums (soja, cacauets, tramussos...) 

• Algunes fruites (kiwi, maduixes, fruites del bosc...) 

• Algunes llavors (mostassa, sèsam...), l’api i els aliments conservats amb sulfits. 

 
Es important que la introducció d’aquests aliments es faci d’un en un, en petites 
quantitats i deixant que passin uns tres dies entre la introducció d’un i l’altre, 
sobretot si hi ha antecedents familiars (pares o germans) d’al·lèrgia a aliments, asma, 
dermatitis atòpica o rinitis, o si el mateix nadó ja pateix una dermatitis atòpica.  
No doneu mai aquests aliments abans dels 6 mesos. 
 

Com començar la diversificació alimentària 
 
Les primeres cullerades 
Els aliments sòlids tenen un sabor i una consistència molt diferents a la llet. Potser al 
començament semblarà que escupi el menjar. Això no significa que no li agradi, 
simplement cal que s’acostumi als nous sabors i textures, i a la experiència de tenir una 
cullera a la boca; ha d’aprendre a empassar. Cada nadó tindrà un ritme diferent en 
l’adquisició d’aquestes noves habilitats, cal respectar el seu ritme. 
 
Trieu el moment oportú en que: 

 Vosaltres estigueu tranquils i sense presses. 

 El vostre nadó no estigui excessivament afamat. 

 No hi hagi elements de distracció com poden ser la televisió o altres persones. 
 
No aneu amb presses, respecteu el ritme del nadó. Dediqueu als àpats tot el temps 
que calgui, sobretot al principi. 
  
Doneu-li una part de la seva presa de llet i a continuació oferiu-li unes quantes 
cullerades de menjar triturat. Deixeu-li temps per que s’acostumi al nou sabor i la 
nova consistència. Doneu-li la resta de la seva presa de llet. 
 
Podeu aprofitar l’hora dels àpats familiars per oferir-li les primeres cullerades. És una 
bona idea que el nadó segui a taula amb la resta de la família. Compartir els àpats amb 
la família és important ja que els nadons i els nens aprenen amb l’exemple i sovint els 
hi agrada veure i provar el que vosaltres mengeu. Actueu com a models dels vostres 
fills menjant aliments saludables. L’hora dels àpats ha de ser un moment agradable, 
divertit i distès, un moment per compartir. Presteu-li atenció, somrieu-li, parleu-li i 
gaudiu junts dels àpats. 



Esquema orientatiu de la diversificació alimentària en 3 etapes 

 

1ª etapa (als 6 mesos) 
Aliments que oferim Textures Objectiu Habilitats apreses 

FRUITES (plàtan, poma, 
pera, préssec, albercoc, 
pruna, meló, síndria...). 
 
VERDURES (pastanaga, 
patata, carbassó, 
carbassa, mongeta 
tendra, bròquil, coliflor, 
ceba, porro...). 
LLEGUMS (pèsols, 
llenties). 
CARN (pollastre, gall 
dindi, vedella...). 
OLI (millor d’oliva). 
 
CEREALS sense gluten 
(arròs). 
 
Introduïu els diferents 
aliments d’un en un i 
espereu 2-3 dies abans 
d’oferir-ne un altre. 

Comenceu amb 
purés molt fins de 
consistència quasi 
líquida que 
gradualment anireu 
donant més 
espessos a mida 
que el nadó 
s’acostumi a menjar 
de la cullera.  
 
Per començar, 
podeu afegir als 
purés una mica de 
llet materna o 
adaptada o una 
mica de brou de 
verdures per fer 
que la consistència 
sigui més líquida. 

Primera 
setmana: 2-3 
cullerades de 
menjar en 
forma de puré 
un cop al dia 
(en mig d’una 
presa de llet). 
Augmenteu a 
unes 6 
cullerades un 
cop al dia al 
llarg de la 
setmana. 
 
Segona 
setmana: 
Introduïu un 
segon àpat i 
aneu 
augmentant les 
quantitats. 

Agafa el menjar de la 
cullera amb la boca. 
 
Desplaça el menjar 
de davant a darrere 
la boca per 
empassar-lo. 
 
Menja purés cada 
cop més consistents. 

 

Gluten 
 
El gluten és una proteïna que es troba en el blat i altres cereals, i també en els aliments 
fets a base d’aquests cereals, tals com el pa, la pasta, les sèmoles, etc... 
Cal començar a introduir aquests aliments entre els 6 i els 7 mesos. D’aquesta manera 
reduïm el risc de malaltia celiaquia i de diabetis. Començarem donant petites 
quantitats i anirem augmentant mica en mica. 
 
 

Que aprengui a beure d’un got o una tassa 
 
A partir dels 6 mesos, comenceu a donar-li a beure petites quantitats d’aigua en un got 
o una tassa. Podeu començar amb un got especial amb tapa, broquet i dues nanses. 
Quan tingui 12 mesos, totes les begudes, a excepció de la llet materna, li hauríem de 
donar en got o tassa sense tapa; ja no hauríem d’utilitzar el biberó ni les tetines. 
Els sucs de fruita no són necessaris però si li en voleu donar cal diluir-los en aigua, 
donar-los en petites quantitats, només durant els àpats, i en got o tassa. 
 



2ª etapa (de 6 a 9 mesos) 
Aliments que oferim Textures Objectiu Habilitats apreses 

Als aliments de la 1ª 
etapa anirem afegint: 
 
CEREALS amb gluten 
(blat). 
 
Altres FRUITES (taronja, 
kiwi, maduixes, 
alvocats...). 
 
Altres VERDURES i 
LLEGUMS. 
Altres CARNS. 
PEIX BLANC. 
PEIX BLAU. 
OUS. 
MARISC. 
 
FRUITS SECS. 
 

Purés més 
espessos. 
 
Aliments 
aixafats, i mica 
en mica cada cop 
amb més 
consistència i 
amb grumolls. 
 
Trossos de 
menjar tou (per 
menjar amb els 
dits). 
 
Barreja de 
consistències 
(afegiu una mica 
de menjar 
aixafat o ratllat 
en els purés). 

3 àpats diaris. 
Augmenteu la 
quantitat a mida 
que el nadó en 
vulgui més. 
 
Menjar tou a 
trossos. 
 
Els aliments ja es 
podran oferir 
abans de la presa 
de llet. 
 
Comença a beure 
líquids d’un got o 
una tassa. 

Passa dels purés al 
menjar aixafat i 
amb grumolls. 
 
Comença a menjar 
tot sol el menjar a 
trossos. 
 
Beu d’un got. 
 
Si oferim una 
amplia varietat 
d’aliments en 
aquesta etapa 
augmentarà la 
diversitat 
d’aliments que el 
nen acceptarà a 
mida que creixi. 

 
 

3ª etapa (de 9 a 12 mesos) 
Aliments que oferim Textures Objectiu Habilitats apreses 

L’objectiu és que 
comparteixi els 
àpats familiars 
introduint els 
aliments que menja 
la família adaptats 
(sense afegir salses, 
sal o sucre). 

Menjar amb 
grumolls. 
 
Menjar a trossos. 
 
Trossos de menjar de 
consistència més 
dura (per menjar 
amb els dits). 
 
Gran varietat 
d’aliments i textures. 

3 àpats diaris + 
2 o 3 refrigeris 
saludables 
entre els àpats 
principals. 
 
Aliments de 
diferent 
consistència en 
un mateix 
àpat. 
 

Les textures més 
agrumollades 
facilitaran el 
desenvolupament de 
la parla i de la 
capacitat per mastegar 
i augmentaran la 
varietat de la dieta del 
nen quan creixi. 
 
Menja tot sol. 

 

Algunes idees de refrigeris saludables: 
 

Fruita trossejada (plàtan, poma, pera, préssec, taronja...). 

Bastonets de verdures crues (pastanaga, pebrot, cogombre...). 

Pastissets d’arròs, bastonets de pa, torrades, fideus, macarrons... 

Iogurt (amb trossos de fruita fresca preparada a casa), talls de formatge. 



 

Proteïnes animals (carn, peix i ous)  
 
En general, prenem i oferim als nens quantitats excessives d’aquest grup d’aliments. 
Només li oferirem 20 a 30 grams de carn, o 30 a 40 grams de peix, o un ou al dia. 
 
Consells diversos 
 
Oferiu-li petites porcions de menjar que pugui acabar i deixeu que demani més si es 
queda amb gana.  
No el forceu mai a menjar ni a acabar tot el que hi ha al plat, ell sap quan en te prou. 
No li embotiu el menjar distraient-lo (per exemple amb la tele o amb joguines). 
Si diu que te gana poc després d’un àpat, doneu-li una mica d’aigua o un refrigeri 
saludable. 
No utilitzeu els aliments, especialment els aliments rics en greixos o sucre, com a 
recompensa o premi. Recompenseu-lo d’altra manera (gomets, algun tipus de joc, una 
activitat que li agradi...). 
 

VITAMINES I MINERALS IMPORTANTS 
 
En nens saludables, una dieta que inclogui una amplia varietat d’aliments proporciona 
quasi totes les vitamines i minerals que necessiten. 
 

 Per què és important Aliments que en porten 

Ferro Desenvolupament del 
cervell entre els 6 mesos i 
els 2 anys. 

Carn i peix (el ferro que porten és de 
fàcil absorció). 
Altres aliments (el ferro que porten no 
s’absorbeix tan bé): 
Ous, llegums, vegetals de fulla verda 
(bledes, espinacs...), cereals enriquits 
en ferro... 

Vitamina C Barrejada en el mateix àpat 
amb aliments rics en ferro 
en facilita l’absorció. 

Tomata, taronja, mandarina, prunes, 
maduixes, kiwi, bròquil, col, pebrot...  

Olis omega-3  Essencials pel 
desenvolupament del 
cervell i la visió. 

Llet materna. 
Peix blau (salmó, sardines, verat...). Cal 
incloure 2 racions d’uns 30 gr. de peix 
blau per setmana a partir dels 7 mesos. 

Calci Desenvolupament dels 
ossos. 

Llet i derivats, peix i marisc, fruits secs, 
ous, llegums... 

Vitamina D Intervé en l’absorció del 
calci i en la seva 
incorporació als ossos. 

És convenient oferir un suplement de 
400 unitats (6 gotes) diàries de 
vitamina D fins els 12 mesos. 
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