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ALTRES RECOMANACIONS     

GRUPS  
D’ALIMENTS    RECOMANABLES LIMITAR 

(2 x setmana) DESACONSELLABLES 

 
CEREALS 
 

Pa fresc o torrat, biscottes, 
bastonets, etc. Farines, 
cereals, cereals d’esmorzar, 
arròs, pasta italiana 
(preferentment integrals) 

Pastes italianes amb ou. 
Pastissos casolans elaborats 
amb oli d’oliva 
Cereals amb sucre 

Pastissos i galetes en general. 
Productes de pastisseria. 
Patates fregides casolanes i de 
bossa 

 LLEGUMS 
 

Tots els llegums (2-3 cops per 
setmana) 

  

VERDURES I 
HORTALISSES  

Tots les verdures (2 racions al 
dia)  

Olives  

FRUITES 
I FRUITS SECS 

Tots les fruites (3 racions al 
dia) Fruits secs (ració petita)  

Alvocat, plàtan, raïm, figues, 
caquis, xirimoia 

Fruits secs i coco 
Fruita en almívar, sucs amb 
sucre afegit. 

LLET I 
DERIVATS 

Làctics desnatats o productes 
elaborats amb llet descremada 
sense sucre (2-3 racions al dia) 

Formatges tipus mató, 
Burgos o tendres amb baix 
contingut greixós. Llet semi 

Llet sencera. Cremes, flams 
amb ou, postres làctics amb 
nata, etc. Formatges secs o 
molt secs. 

OUS Clara d’ou Ou sencer  

CARNS Pollastre, gall d’indi sense pell, 
conill 

Vedella, bou, cavall, bé, porc, 
pernil cuit o salat traient el 
greix.  

Salsitxes, frankfurt, 
hamburgueses, cansalada, 
Precuinats en general. Ànec, 
oca. 

EMBOTITS I 
VÍSCERES 

 Embotits de pollastres o gall 
d’indi. 

Embotits, vísceres. 

PEIX I MARISC Peix blanc, i blau, com sardina, 
verat, tonyina i salmó (3 cops 
setmana) 

Tonyina, sardina i seitó en 
llauna amb oli d’oliva (millor 
escorreguts). Calamar i sípia. 

 Preparats de peix arrebossats.   
Mariscs i crustacis. 
Precuinats en general. 

OLIS I 
GREIXOS 

Preferentment oli d’oliva 
(quantitat controlada) 

Olis vegetals de gira-sol, blat 
de moro, soja, etc. Margarina 
tova amb baix contingut 
d’àcids greixosos. Margarines 
pro-activ 

Mantega, margarina, llard, nata, 
crema de llet.  
Oli de palma i de coco 

SUCRES I 
DERIVATS 

Utilitzar edulcorants artificials 
(sacarina, aspartame i 
ciclamatos) 

Coques i dolços casolans 
elaborats sense ingredients 
desaconsellats. 

Sucre, caramels, mel, 
melmelades. Xocolates, 
pastisseria en general, gelats, 
polos, torró, massapà. 

SALSES I 
CONDIMENTS  

Sofregits.   
Pebre, mostassa, herbes, 
vinagreta, allioli, brous vegetals 

Amanits d’amanides pobres 
en greix, maionesa, beixamel 
elaborada amb llet 
desnatada.  

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

BEGUDES Aigua mineral, infusions, cafè i 
té (3 al dia). Refrescos light 
(sense sucre).  

 Begudes que continguin alcohol 
(cervesa, vi, cava, licors, etc.) o 
xocolata. 
Refrescos ensucrats. 
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Beure aigua  
 1 i ½ - 2 litres   
al dia  (8 gots) 

Prendre la 
medicació 

Fer exercici  Controlar el pes Deixar de 
fumar 

Eliminar l’alcohol 
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