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INTRODUCCIÓ DELS ALIMENTS 

Als 8 mesos, s’introduirà la vedella. 

La preparació es la mateixa que amb les altres carns: 

 

I, la sopa de pasta (sèmola, tapioca i fideus fins) amb caldo baix 

en greix i sense sal (elaborat amb verdures i carn). Si el nen ho 

tolera, es pot oferir per sopar puré de verdura o sopa de pasta.  

Als 9 mesos, s’introdueix el peix blanc: 

Llenguado     Rap 

Lluç               Gall… 

 

 

S’alternarà amb la carn, 1-2 cops per setmana. Preparació: 

Igual que amb la carn, es bull juntament amb la verdura, o es fa a 
la planxa i s’afegeix per triturar, traient les espines. En tots dos 
casos, No s’afegirà sal, oli ni altres condiments en la seva 
preparació. 

Als 10 mesos, s’introdueixen, sempre respectant una setmana 

entre ells per poder detectar possibles reaccions al·lèrgiques:  

 

 

Rovell d’ou:  

 

 

       

L’ou substitueix la carn i el peix. Es recomana donar-lo un cop per 

setmana.   

 

Iogurt (a més de flams, petitsuise…), i formatge fresc:  

                         

                          Tots dos equivalen a 125 ml de llet. Per fer la  

                          ració de llet s’hauria de prendre dos unitats al  

                          llarg del dia, o una de cada.  

 

Tomàquet sense pell ni llavors:  

 

Es pot afegir al puré de verdures o caldos amb arròs, 

per exemple. 

 

S’afegiran 30 grams de vedella amb la 
verdura per bullir, o es farà a banda a la 
planxa, afegint-la posteriorment per triturar. 

Bullir l’ou, quedant en ou dur. Retirar 

la clara, tallar en dos meitats el rovell, 

afegint una meitat a la verdura. 
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Als 12 mesos, s’introdueixen, sempre respectant una setmana 

entre ells per poder detectar possibles reaccions al·lèrgiques: 

 

Las verdures que faltaven per introduir: col, coliflor, carxofa, 

bledes, espàrrecs i espinacs, amb la mateixa preparació que les ja 

introduïdes.   

              

 

Ou sencer, substituint a la carn i el peix. 

            

 

 

 

Llet sencera, encara que les recomanacions són de mantindre la 

llet de continuació, en el cas de llet artificial, fins els 2 anys. En el 

cas que es doni llet materna, es mantindrà aquesta. 

12 mesos continuació: 

 

Llegums (llenties, cigrons, faves...). Primer triturades sense pell i 

després senceres.   

 

 

 

 

Pernill cuit: reduint la quantitat de carn, peix i/o ou del menjar o 

sopar, per tal d’equilibrar la quantitat proteica que es proporciona a 

la dieta del nen. 

 

Als 18 mesos, s’introdueix el peix blau:  

Tonyina 

Sardines… 

Salmó 

  

 

 

  

Es pot preparar dur barrejant-lo amb 

la verdura, o en truita, forma molt 

acceptada pels nens. 

 

 

Un cop per setmana es pot preparar puré de 

verdures amb 60 grams de llenties i 2 cullerades 

d’arròs. Les llenties i l’arròs substitueixen la carn i 

el peix.  

 

 

Preparació: la mateixa que el peix 

blanc, bullit juntament amb les 

verdures, o fet a la planxa i introduir-lo 

després per triturar conjuntament.  

 

 

Als 2 anys, 

s’introduiran les 

fruites vermelles/ 

exòtiques com són la 

maduixa, gerd, 

kiwi…  

Es caracteritzen per 

tenir colors cridaners.  

 

Als 3 anys, 

s’introduirà el 

marisc, per 

exemple: gambes, 

calamars, musclos... 

i els fruits secs.  
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