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INTRODUCCIÓ DELS ALIMENTS 

A partir de los 6 meses: 

Cereals sense gluten, preferiblement en forma de farineta, per 

iniciar l’alimentació en cullera.  

Preparació amb llet materna: 

 

Introduir els ml de llet que 

necessiti el nadó en un bol. (Per 

exemple: 180-210 ml) 

 

Escalfar la llet fins que estigui 

tèbia.  

 

Afegir les cullerades de cereals 

fins que tingui una consistència 

de farineta, sense que quedi 

molt espessa, ja que podria 

dificultar la ingesta i ser 

rebutjada pel nadó.   

Preparació amb llet de fórmula: 

 

Abans d’iniciar el cereal, s’ha de 

comprovar prèviament la 

tolerància del nadó a la llet de 

fórmula. Per fer-ho, es donarà 

llet de fórmula en biberó durant 

2-3 dies.  

 

En el cas que hi hagi bona 

tolerància, el procediment es el 

mateix que el descrit.  

 

La farineta s’introduirà pels matins, i un cop sigui tolerada, es podria 

donar per les nits. 

1 setmana més tard, es pot introduir la fruita, en forma de farineta, 

compota o suc, utilitzant les següents fruites: 

                    

          Poma              Taronja              Plàtan              Pera 

Es poden introduir fent la farineta peça per peça, o utilitzant-les de 

manera combinada. La preparació és la següent: 

- Rentar cada peça de fruita amb aigua freda 

- Tallar mitja peça de fruita i pelar-la. L’altra meitat es pot 

embolicar en paper transparent per utilitzar-la a la pròxima 

farineta, conservant-la en la nevera.  

- Trossejar en taquets la fruita (poma, plàtan, pera) i 

introduir-los en un recipient per triturar. La taronja es pot 

introduir trossejada o en suc, afegint la polpa en aquest 

últim cas per garantir l’aportació de fibra. 

Triturar i servir.  

 

En el cas que la farineta quedi amb un sabor àcid, per la taronja, es 

podria afegir 1-2 cullerades de cereals per treure l’acidesa.  

NO es recomana afegit mel, sucre, galetes...  
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Als 6 mesos i mig, s’introduirà el puré de verdures. 

               

Patata     Carabassa    Carbassó    Bajoques    Pastanaga    Porro                                                                                                             

                                                 i Api                                                     

                                                   

La preparació es la següent:  

 

 

- Posar 30 grams aproximadament de cada verdura (per 

exemple de: patata, bajoques, carbassó i pastanaga) 

- Rentar amb aigua freda i pelar les verdures 

- Posar les verdures en un recipient cobert d’aigua, i deixar 

bullir durant 30 minuts 

- Després es triturarà i s’afegirà una cullerada de postra d’oli 

d’oliva cru 

No afegir sal ni altres condiments en l’aigua de bullir o 

posteriorment. 

Si tolera bé el puré de verdures, passada una setmana 

s’introduirà la carn blanca (pollastre, conill, gall dindi...): 

                                  

                       Pollastre           Conill              Gall dindi 

Preparació (exemple d’introducció del pollastre): 

- 30 grams de pollastre 

- Afegir a l’olla, per bullir amb verdura, o fer-lo a banda a la 

planxa i introduir-lo després per triturar tot junt. 

 

1 setmana 

després, 

s’introduiran 

progressivame

nt els cereals 

amb gluten: 

No recomanades fins als 12 

mesos d’edat per ser 

verdures flatulentes: carxofa, 

col, coliflor, espinacs, bledes i 

espàrrecs.   


