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ALTRES RECOMANACIONS      

GRUPS  
D’ALIMENTS    RECOMANABLES A LIMITAR DESACONSELLABLES 

 
CEREALS 
 

H de carboni lents com pa, 
patates, arròs, pasta, 
pèsols i faves blat de moro  
Poden ser integrals 

Pastes italianes amb ou.  Pastissos i galetes en general. 
Productes de pastisseria.   

 LLEGUMS Tots els llegums   
VERDURES I 
HORTALISSES  

Verdures 2 cops al dia      Calçots i cols de Brussel·les 
remolatxa  

 
FRUITES 
I FRUITS SECS 

 
Totes les fruites (2 al dia)  

Plàtans, raïm, figues, caqui, 
Xirimoia   
Ametlles, avellanes, nous 
(torrades o crues) (ració 
petita) 

Fruites seques (figues, panses, 
prunes, orelleres...) 
Fruits secs fregits 
Fruites confitades (cireres,...) 
Coco, cacauet, anacards 

 
LLET I 
DERIVATS 

Llet descremada, iogurt 
descremats naturals o de 
gustos 
Formatges tipus mató, 
Burgos  

 
Formatges tendres amb baix 
contingut greixós. Llet semi  

Llet sencera, cremes, flams amb 
ou, postres làctics amb nata, ... 
Formatges secs o tendres 
greixosos  

OUS Ou sencer (3 setmana)   

 
CARNS 

Pollastre i  gall d’indi sense 
pell, conill, llom i filet de 
porc,  

Cérvol, ànec, be i caça 
Vedella, bou, cavall 

Salsitxes, frankfurt, 
hamburgueses, cansalada, 
Precuinats. Fregits  en general. 

EMBOTITS   
Emb. de pollastre o gall 
d’indi 
Pernil dolç o salat, llom sec  

  Altres embotits 
Patés 

VÍSCERES   Fetge, ronyó, menuts, foie 

 
PEIX I MARISC 

Peix blanc, blau  Marisc Ous de peix. Peixos arrebossats, 
precuinats. Fregits  en general.  

OLIS I 
GREIXOS 

Oli d’oliva  per cuinar i 
amanir 

Olis  de gira-sol, blat de moro, 
soja, etc. només  per amanir (no 
utilitzar per cuinar) 

Mantega, margarina, llard, nata, 
crema de llet.  
Olis de palma, de coco i de gira-sol 
per cuinar  

 
SUCRES I 
DERIVATS 

 
Edulcorants com l’aspartam 
i la sacarina 

 
Edulcorants: sorbitol, xilitol, 
maltitol 

Sucre, mel, melmelada i codonyat 
Edulcorants fructosa, sacarosa i 
maltosa 
Xocolates, pastissos i gelats 

SALSES I 
CONDIMENTS  

 Salses casolanes  
Tot tipus de condiments 

Maionesa, beixamel elaborada 
amb llet desnatada.  

Salses fetes amb mantega, 
margarina, llet sencera i greixos 
animals.  

BEGUDES Aigua 
Refrescos tipus light 
Vins secs, cava sec o brut, 
sidra natural 

Sucs de fruites naturals i 
envasats. Refrescos ensucrats 
Vins dolços o semi secs 
Cervesa amb o sense alcohol 
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Beure aigua  

 1 i ½ - 2 litres   
al dia  (8 gots) 

Prendre la 
medicació 

Fer 
exercici  

Controlar el 
pes 

Fer 5 àpats 
 al dia 

Deixar de 
fumar 

Evitar productes 
sense sucre i aptes 

per a diabètics. 
En cas de febre, vòmits o diarrees contactar amb l’equip sanitari 
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