
 
 

 

 

 

 

 
Bosses 
d’aliments  
 
Recomanacions 
per cobrir les 
necessitats 
nutritives 

 
 

 
   

   

 

L’accés als aliments bàsics es pot 
veure compromès en persones en 
risc d’exclusió social o que pertanyen 
a nivells socioeconòmics baixos, on 
s’han evidenciat greus problemes de 
malnutrició. Els agents socials juguen 
un paper determinant per donar 
suport als ciutadans que es troben en 
aquestes situacions, amb la finalitat 
de disminuir el risc de desnutrició a 
través de l’entrega d’aliments bàsics 
per a la cobertura de les necessitats 
nutritives. 

Així mateix, la intervenció ha de 
recollir una adequada derivació als 
serveis de salut perquè es tractin els 
problemes que la situació d’exclusió 
pugui haver originat o agreujat el seu 
estat fisiològic (embaràs, infantesa, 
majors, etc.), especialment pel que fa 
a la detecció dels estats greus de 
desnutrició. Les quantitats d’aliments  

 

són aproximacions que haurien de 
tenir en compte diversos aspectes, 
però que a priori podrien suposar la 
cobertura bàsica de les necessitats 
nutritives dels usuaris. 

D’altra banda, no hem d’oblidar que 
encara que l’acció social tengui 
l’objectiu d’impedir o de millorar 
l’estat de malnutrició, ha de 
promoure hàbits alimentaris 
saludables a través dels aliments que 
s’ofereixen a les famílies amb 
aquestes necessitats. Per això, s’han 
plantejat, a més d’una selecció 
adequada d’aliments dins cada grup, 
propostes genèriques per a la 
planificació dietètica dels plans 
d’alimentació.  

També s’han inclòs algunes situacions 
específiques que s’han de considerar 
abans del lliurament dels aliments. 

 

 

 

 
SABIES QUE... 

....la dieta mediterrània 

(consum de verdura, peix, 

llegums i cereals, carn blanca i 

fruita) és considerada una de les 

més saludables del món, a més 

de ser econòmica? 

 

 

Una alimentació sana i 
equilibrada 



 
 

ALIMENTS I FREQÜÈNCIES DE CONSUM PER A ADULTS SANS

GRUP Freqüència 
Racions per a 
adults sans 

RECOMANAT 
Pot substituir 
el recomanat 

EXCEPCIONAL 
 

NIVELL 1  

Carns, peixos, ous o llegums. Assegurar-ne dues racions diàries. 

Carns 
0-3 per 
setmana 

Aprox. 100 g Pollastre, indiot i 
conill. 
Porc, vedella o xot 
magres. 

Conserves de 
carns (vedella 
guisada, etc.). 

Carns molt 
greixoses o 
vísceres. 

Peixos 
 
 

> 3 per 
setmana 

Aprox. 120 g 
o 1 llauna. 

Frescs o congelats.   Conserves de 
tonyina, cavalla, 
sardines, melva. 

 

Llegums 
 2-7 per 

setmana 

Aprox. 80 g en 
sec. 

Totes les varietats: 
mongetes, cigrons, 
llenties, pèsols secs, 
faves, soja… 

Conserves a 
punt per 
menjar. 
 

 

Ous 0-4 per 
setmana  

1-2 unitats.    

Pa, pasta, arròs, patates i altres derivats de cereals. Assegurar-ne quatre racions diàries. 

Alternar  
Desdejuni, 
dinar i sopar.  

Pa fresc: 50 g 
Patates: 150 g 
Arròs/pasta: 80 g 

Totes les varietats.  
Assegurar-ne alguna 
varietat integral. 
 

Pa torrat o fresc 
envasats. 

Cereals 
fortificats. 

Fruites i hortalisses. Assegurar-ne quatre racions diàries. Com a mínim, dues d’aquestes fresques.  

Fruites i 
verdures 2 fruites. 

2 verdures. 
Dinar/sopar 

100-150 g Fresques o 
congelades. 
Sucs 100 %, conserves 
verdures. 
 

Fruites amb el 
seu suc.  
Gaspatxos. 

Nèctars, 
conserves en 
almívar. 

Olis. Assegurar-ne quatre racions diàries.  

Greixos 

4-6 al dia 

1 cullerada 
(aprox. 10 g). 

Oli vegetal: oliva, gira-
sol, soja, blat de 
moro… 
 

Margarines 
enriquides. 

Mantega, saïm, 
nates.  

NIVELL 2  

Lactis 
2 al dia 

1 tassó.  
Formatge 40-50 g 

Totes les varietats 
baixes en greix. 

Lactis sencers. 
Llet en pols. 

Postres làcties. 

NIVELL 3 

Fruites 
seques  

3-7 setmana 
 

Aprox. 30 g Nous, avellanes, 
ametlles.  
 

 Amb sal o 
fregides. 

Sucre  <5 al dia Una cullerada. Sucre, mel. Confitures.   

NIVELL 4     Eventualment 

Embotit 
<3 setmana 

30-40 g Els magres poden  
substituir les carns. 
 

  

Brioixeria 
<3 setmana 

 Galetes.  Magdalenes, 
croissants, etc.   
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Nivell 1. Bàsics. Assegurar un aportament adequat dels 
aliments d’aquest nivell. 

Nivell 2. Recomanat. Aquest nivell és bàsic per a nins, 
majors, embarassades, mares en període de lactància i 
adolescents. 

Nivell 3. Complement no bàsic. 

Nivell 4. S’ha d’evitar la ingesta d’aquests grups 
d’aliments, si bé se’n podria lliurar una selecció en una 
quantitat limitada. En tot cas se seleccionaran varietats 
integrals (ex. galetes), amb un perfil nutricional controlat 
en sucre i grasses saturades. 

  

 
 

 

 Bebès—lactants (0-1 any). Remetre al pediatra de 
l’àrea de salut i assegurar indicacions dietètiques 
específiques o fórmules de: 

o Llets d’inici (0-4 mesos).  
o Farinetes de cereals sense gluten (4-6 mesos). 
o Llet de continuació (4-12 mesos). 
o Farinetes de cereals amb gluten (6-10 mesos). 

 Lactis: Passen a nivell 1 per a: 

o Nins i majors. Racions similars a adults (2 racions 
al dia). 

o Embarassades, mares en període de lactància i 
adolescents: 3 racions al dia.  

 Al·lèrgies alimentàries. Objectiu: disminuir el risc de 
desnutrició i reaccions adverses a la ingesta d’aliments.  

o Remetre al centre de salut més proper per rebre 
indicacions precises en el maneig dietètic de la 
seva hipersensibilitat als aliments.  

o Procurar informació/formació específica per a 
l’elecció d’aliments permesos i la interpretació de 
l’etiquetatge d’aliments.  

 

 
 

 
 
 

 Cultures amb característiques alimentàries 
específiques: 

o Musulmans: El plantejament d’aquests tipus de 
plans d’alimentació requereix un coneixement 
més profund de les característiques dietètiques 
d’aquesta cultura. En tot cas, des dels serveis 
socials només es podrà assegurar l’entrega 
d’aliments on s’hagin exclòs la carn de porc i els 
seus derivats. 

 Majors, nins menors de 6 anys i dones 
embarassades: Remetre al centre de salut per valorar 
el risc de desnutrició.  

 Majors. Assegurar l’entrega del nivell 1 seleccionant 
aliments de fàcil mastegament: peixos, arròs, llegums, 
pasta—sopa, fruites i lactis. 

 

 

 

 

Especificacions especials 



 
 

 

 

PLA GENERAL DE MENJADES PER A ADULTS SANS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                       

 

 

 

 Dinars/Sopars  

 

      
SABIES QUE... 

....el complement ideal d’una alimentació saludable és dur una vida activa? Gestos tant senzills 

com pujar per les escales en lloc d’utilitzar l’ascensor, anar caminant o en bici a la feina, 

programar alguna excursió el cap de setmana...tenen un fort impacte positiu sobre la salut. 

Desdejuni      

Berenars      
 



 
 

MENÚ GENERAL ORIENTATIU PER A ADULTS SANS 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

DINAR 

PASTA, 

PATATES O  

ARRÒS AMB 

CARN MAGRA I 

VERDURES. 

LLEGUM,  

VERDURA I/O 

CARN MAGRA. 

PASTA, 

PATATES O 

ARRÒS AMB 

PEIX I 

VERDURES. 

LLEGUM 

AMB 

VERDURES 

I/O CARN 

MAGRA. 

PASTA, 

PATATES O 

ARRÒS AMB 

CARN MAGRA. 

VERDURES.  

LLEGUM AMB 

VERDURA I 

CARN MAGRA. 

PASTA, 

PATATES O 

ARRÒS AMB 

VERDURES I 

CARN O PEIX. 

FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA 

SOPAR 

PEIX I 

VERDURES. 

OUS, 

VERDURES O 

PATATES. 

CARN I 

VERDURA. 

PEIX I 

VERDURA. 

CARN I 

VERDURA. 

OUS, 

VERDURES O 

PATATES. 

PEIX I 

VERDURES. 

FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA FRUITA/PA 
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CONTINGUT MITJÀ D’ALIMENTS PER SETMANA  

GRUP 
Kg* per persona Quantitats mitjanes i mesures casolanes 

per adult sa i setmana  Adult¥  Nin‡   

NIVELL  1    

Carns, peixos, ous o llegums   1.5 kg **. 2 racions al dia 

Carn 0.5 0.4 2 llaunes de 250 g  

Peix  0.5 0.4 3 llaunes de 80 g 

Llegum 0.3 0.2 1 kg cada 3 setmanes 

Ous 6 u 4u  

Pa, pasta, arròs, patates i altres.    2.0 kg ** 

Pa  1 0.8 3 barres o 2 paquets de pa de motllo 

Pasta 0.3 0.2 1 kg cada 3 setmanes 

Arròs  0.3 0.2 1 kg cada 3 setmanes 

Patates  0.5 0.4 1 kg cada 2 setmanes 

Fruites /hortalisses    3.5 kg ** 

Fruita 1.5 1.2 14 peces 

Hortalisses  2 1.6  

Oli    0.3** 0.2** 1 L cada 3 setmanes 

NIVELL  2    

Lactis       3 L *** (5L per a embarassades,  mares en 
període de lactància i adolescents). 

NIVELL  3    

Fruites seques 0.1 0.8 500 g al mes  

Sucre  0.3 0.2 1 kg cada 3 setmanes 

NIVELL  4    

Embotits  0.1 0.8 500 g al mes 

Brioixeria   0.2 0.1 2 unitats per setmana 

 
 
*Considerant freqüència recomanada.  
**Quantitat mitjana del grup. 
***En forma de llet líquida o l’equivalent en pols.  
¥. Quantitat mitjana en brut per a adults sans. Les 
quantitats per a adolescents (13-18) poden arribar a 
superar les dels adults.   

 
 
‡. Quantitat mitjana en brut per a nins sans menors de 9 
anys. A partir d’aquesta edat es poden prendre quantitats 
properes a les d’un adult.  
§. Aquest nivell és bàsic (nivell 1) per a nins, majors, 
embarassades, mares en període de lactància i 
adolescents.
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REGISTRE D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA-RELACIONADA EN L’ENTREVISTA PERSONAL: 

 Darrera visita als serveis de salut. Pregunta bàsica 
en nins, majors, embarassades i  mares en període 
de lactància. 

 Nombre de membres de la unitat familiar i les 
seves edats. Classificar en majors, 
embarassades/lactància, nins < de 9 anys i 

adolescents (14-18), adults (inclou nins de 10-13 
anys). 

 Al·lèrgies alimentàries. 

 Alimentació que exclou un aliment o un grup 
d’aliments per motius culturals. 

 
Exemple de composició d’una cistella BÀSICA SETMANAL d’aliments per a una unitat familiar de 
quatre membres: dos adults i dos nins de 6 i 8 anys: 

GRUP 

 

Kg§  

TOTAL 
Quantitats mitjanes i mesures 
casolanes per a la unitat familiar per 
setmana 2 adults  

2 nins (<9 
anys)  

NIVELL  1     

Carns, peixos, ous o 
llegums * 

   5 kg.  2 racions al dia 

Carn 1 0,8 1,8 6 llaunes de 250 g 

Peix  1 0,8 1,8 12 llaunes de 80 g 

Llegum 0,6 0,4 1 1 kg  

Ous 12 8 20 2 dotzenes 

Pa, pasta, arròs, 
patata**  

   7 kg. Com a mínim, 4 racions al dia  

Pa  2 1,6 3,6 12 barres o 9 paquets de motllo 

Pasta 0,6 0,4 1 1 kg  

Arròs  0,6 0,4 1 1 kg  

Patates  1 0,8 1,8 2 kg  

Fruites /hortalisses     10 kg  

Fruita*** 3 2,4 5,4 60 peces 

Hortalisses****  3 2,4 5,4  

Oli    0,6 0,4 1 1L  

NIVELL  2     

Lactis     - 6 6 6 litres de llet líquida o el seu 
equivalent de llet en pols. 
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§. Considerant freqüència recomanada. 

*. S’han d’assegurar dues racions d’aquest grup 
(proteïnes).  Si no se’n disposa d’un, s’ha d’incrementar la 
resta d’aliments. En total per al nucli familiar es 
necessitaran al voltant de 5 kg d’aquests aliments per 
setmana. Fonts alternatives: fruites seques i embotits. 

**. S’han d’assegurar quatre racions d’aquest grup 
(energia). Si no se’n disposa d’un, s’ha d’incrementar la 
resta d’aliments per setmana. En total, per al nucli 
familiar, es necessitaran al voltant de 7 kg d’aquests 
aliments. 

***. Una de les peces de fruita fresca es pot substituir per 
un suc 100 % (directe o a partir de concentrat, sense sucre 
afegit), de manera que les necessitats setmanals de fruita 
serien 30 peces de fruites i 6 litres de suc (racions de 150-
200 ml/un tassó). 

**** Exemple de necessitats setmanals de verdures: 2 
lletugues, 1 kg de cebes, 1 col, 2 llaunes de tomàtiga en 
conserva, 1 kg de pastanagues, 1 litre de gaspatxo,  500 g 
de pebres.  

 


