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UNA ALIMENTACIÓ SANA PER ALS NOSTRES FILLS I FILLES 

 

 

1. El vincle que s’estableix entre la mare, el pare i l’infant en el moment 
de l’alimentació 

La criança es basa en la creació d’un vincle afectiu, i aquest es crea comprenent 
amb afecte les vivències quotidianes. La nostra funció primordial com a pares i 
mares és acompanyar els nostres fills i filles en les seves recerques. També pel que 
fa a l’alimentació, sobretot a l’alimentació, hem de practicar amb l’exemple. Hem de 
presentar valors en una atmosfera d’amor i llibertat. 

La presència del pare i la mare és molt important per al desenvolupament 
psicoafectiu de l’infant, en especial durant els primers cinc anys de vida. És 
indispensable que el pare i la mare estiguin d’acord en les normes de 
funcionament, pautes, etc., que siguin conseqüents i actuïn segons un consens. 

L’infant depèn per naturalesa dels seus pare i mare i cuidadors, i necessita que 
aquests atenguin les seves necessitats bàsiques d’afecte, alimentació, companyia, 
abric, neteja... Si se sent atès i estimat, a poc a poc guanyarà la confiança bàsica 
que demana el seu procés de desenvolupament. Aquestes bases d’amor generós i 
incondicional són molt importants a l’hora de construir la nostra escala de valors. 

2. Alimentació i nutrició 
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Entenem per alimentació un acte voluntari amb què proporcionem aliments al 
nostre cos (o els administrem als nostres fills i filles), és a dir, substàncies que es 
poden menjar i aporten calories. Cal distingir també els diferents tipus d’aliments: 
cereals, llegums, verdures, fruites, peix, etc. 

Quan el nostre cos actua sobre aquests aliments i n’aprofita els elements que els 
integren, parlem aleshores de nutrició (és un acte involuntari). La nutrició és el 
conjunt d’activitats desenvolupades pel cos humà per aprofitar les substàncies 
incloses en els aliments. Aquestes substàncies són els nutrients, per exemple: 
proteïnes, lípids o greixos, hidrats de carboni o sucres, etc. 

Les necessitats nutricionals individuals varien d’acord amb les diferències 
genètiques i metabòliques. Els objectius bàsics de l’alimentació de nadons i infants 
es fonamenten principalment en aconseguir un creixement satisfactori i evitar les 
situacions deficitàries. Una bona alimentació ajuda a prevenir les malalties agudes i 
cròniques, a desenvolupar les possibilitats físiques i mentals i, a més, hi aporta 
reserves que ajuden a combatre l’estrès. 

 

 

 

2.1. El valor d’una bona alimentació per al futur: la prevenció contra l’obesitat 
infantil i la malnutrició 

Malnutrició significa un desequilibri per excés o per defecte d’algun nutrient. La 
malnutrició és la conseqüència de no complir amb una dieta equilibrada en qualitat i 
en quantitat. És un terme general per anomenar una condició mèdica causada per 
una dieta inadequada o insuficient. Pot ocórrer per excés (i portar, per exemple, a 
un cas d’obesitat) o per defecte. Les conseqüències de la malnutrició i desnutrició 
solen ser irreversibles, sobretot quan es donen en individus que estan 
desenvolupant-se: infants i adolescents. 

El més freqüent és que fem referència a la desnutrició que resulta d’un consum 
inadequat, pobra absorció o pèrdua excessiva de nutrients; però el terme també 
pot incloure “sobrenutrició”, que resulta del consum excessiu d'aliments en general 
o del consum de nutrients específics. Hi pot haver malnutrició si la quantitat 
apropiada o la qualitat de nutrients que constitueixen una dieta saludable no són 
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consumits durant un període perllongat de temps i cal tenir en compte que un 
període perllongat de malnutrició pot conduir a la inanició, malaltia i infecció. 

Concretament, pel que fa a l’obesitat, el consum desmesurat de productes dolços i 
rics en greixos i la tradicional reticència infantil a menjar fruita, hortalisses fresques 
i verdura diàriament expliquen part del problema. La manca d’activitat física i altres 
factors , hi fa la resta. 

L’elevada i preocupant taxa d’obesitat infantil espanyola, actualment se situa en el 
16% de la població infantil d’entre 6 i 12 anys, fa que s’hagin aprovat diverses 
resolucions, també a nivell europeu, a fi i efecte de dur a terme polítiques escolars i 
familiars que ensenyin i ofereixin als infants oportunitats perquè escullin aliments 
sans i nutritius. És responsabilitat nostra vetllar perquè els nens i les nenes tinguin 
uns hàbits adequats i saludables. 

Tot excés o defecte té unes repercussions molt importants que cal tenir en compte. 
Cal estar atents perquè els infants mengin de forma equilibrada i en la proporció i 
varietat adequades, per assegurar que compten amb tots els nutrients que 
necessiten, i en la quantitat i periodicitat que els correspon.  

3. Els nutrients essencials 

Principis immediats  
 
Hidrats de carboni 
Són tots aquells aliments que neixen a terra i ens aporten energia. 
 
Proteïnes 
 
 
Element plàstic i restaurador, estructuren diferents àrees corporals des de la cèl·lula 
fins a l’òrgan complet. Faciliten el creixement. Els trobem en tots els aliments 
d’origen animal (carn i peix) i també en els llegums. 
Lípids (o greixos) 
Energia concentrada. Regulen la temperatura corporal i faciliten l’absorció de les 
vitamines liposolubles. Es troben majoritàriament en carns i peixos, olis, 
mantegues... 

3.1 Els nutrients essencials per als nostres infants 

a) Energia i proteïnes 
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El nadó ha de duplicar el seu pes en 4 o 5 mesos, triplicar-lo en 12 mesos i 
quadruplicar-lo en 3 anys. Comparat amb les necessitats energètiques d’un adult, 
les del lactant són, per unitat de pes, de l’ordre de 3 o 4 vegades majors.  

Pel que fa a l’energia, les necessitats augmenten una mica en els 3 primers anys de 
vida malgrat que disminueixi el ritme de creixement, ja que l’activitat física 
augmenta considerablement en aquesta etapa. Les necessitats de proteïnes, per 
unitat de pes, també descendeixen a mesura que augmenta l’edat, i més 
ràpidament que les necessitats energètiques. Aquesta diferència s’explica perquè la 
proteïna serveix per al creixement, i en general, depèn poc de l’activitat física.  

En una dieta infantil tradicional, ens podem trobar que la quantitat de proteïnes 
excedeixi aquella que l’infant necessita. Es recomana no abusar dels aliments 
proteics, especialment dels d’origen animal, i combinar proteïnes animals amb 
proteïnes vegetals (50/50%). Així, s’aconsegueix aproximar la proteïna de la dieta a 
la composició dels teixits infantils.  

No es recomana restringir el greix en menors de 2 anys perquè amb això es 
disminuirien molt les calories i els àcids grassos essencials. Ingestes inferiors al 
30% poden comprometre el creixement lineal de l’infant, la seva maduració òssia o 
l’aportació de vitamines liposolubles.  

Els carbohidrats han de constituir la major part de l’aportació calòrica de la dieta 
(aprox. 55%). Les dietes baixes en carbohidrats augmenten la producció de cossos 
cetònics, el consum de les pròpies proteïnes i poden interferir en el creixement. Pel 
que fa a la seva distribució, es recomana que els sucres simples no sobrepassin el 
10% del total energètic per evitar la càries infantil i l’obesitat. 

b) Calories 

Les necessitats energètiques dels infants varien molt segons l’edat i circumstàncies. 
En els nadons, les necessitats calòriques diàries poden arribar als 80-120 kcal/kg 
durant el primer any de vida, i progressivament es redueix a unes 10 kcal/kg cada 
3 anys.  

 

c) Vitamines i minerals 

A la infància tots els nutrients són fonamentals però n’hi ha que són essencials i 
tenen una importància dietètica més gran. Si hi ha en aquest sentit alguna carència 
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o desequilibri, la repercussió d’això en el creixement o en l’estat de salut resulta 
negativa: 

― El calci, el fòsfor i la vitamina D intervenen en la formació de l’esquelet.  

― Les vitamines del grup B (B-1, B-2, niacina i B-6) participen en l’obtenció 
d’energia i resulten deficitàries en els nens que rebutgen les verdures. 

― La vitamina B-12, el ferro i el zinc són imprescindibles per a la formació de 
nous teixits i són deficitaris en dietes amb escassa proteïna animal o baixes en 
calories. 

― El fluor ajuda la prevenció de la càries dental i el iode intervé en la fabricació 
d’hormones de la tiroide, el desenvolupament del sistema nerviós central i la 
intel·ligència. 

d) L’aigua 

La quantitat de líquids que un infant ha de consumir per mantenir-se ben hidratat 
depèn de les calories de la seva dieta i de l’edat. Com a norma general, un nadó 
consumeix diàriament entre un 10 i un 15% del seu pes corporal, amb comparació 
al 2-4% de l’adult. L’alimentació habitual dels nadons i infants té un gran contingut 
d’aigua.  

És recomanable beure aigua en lloc de sucs o begudes refrescants (edulcorades), 
tant durant els àpats com fora d’hores.   

4. Com aconseguir una alimentació a mida de les necessitats nutricionals 
de l’infant? 

4.1. Lactància 

La llet materna és un aliment perfecte per al nadó. Li subministra tots els nutrients 
que necessita i en la proporció adequada. És l’alimentació més equilibrada, reforça 
el sistema immunològic i s’adapta automàticament a les necessitats i demandes del 
lactant, a més a més reforça els vincles afectius mare-fill/a. També s’ha provat que 
la infecció gastrointestinal és menys freqüent en els nadons alimentats amb 
lactància natural. 
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No obstant, l’establiment de la lactància materna no sempre és senzilla i a vegades 
a les mares els cal ajuda i estímuls. Tampoc és fàcil conèixer la quantitat de llet que 
mama un infant, per això cal controlar el pes cada pocs  

 

dies durant les dues primeres setmanes i després cada setmana fins que la 
lactància estigui ben establerta.  

Durant els primers dies, més que llet, se segrega calostre, que difereix de la llet 
madura per tenir un contingut en proteïnes i immunoglobines molt més elevat.  

4.2. Alimentació artificial 

Els nadons lactants que no reben la lactància materna han de ser alimentats amb 
fórmules basades en la llet de vaca, encara que sense modificar-la no és adequada 
per a la seva alimentació, ja que conté massa proteïnes i electròlits i poca quantitat 
de ferro i vitamines, és per això que se n’hi afegeixen. 

Per satisfer les necessitats nutritives després dels primers mesos d’edat, 
introduirem progressivament nutrients continguts en diferents aliments.  

4.3. Introducció de nous aliments 

Gradualment hi aportarem: 

― Farinetes de fruites  
― Farinetes de cereals sense gluten 
― Verdures 

 
Quan l’infant ja és capaç de mastegar (cap als 6 mesos), cal introduir aliments més 
sòlids i amb diferents gustos i textures. Es recomana no afegir sal ni sucre a les 
preparacions, s’ha d’acostumar al gust natural dels aliments i controlar el consum 
de sucres: els caramels i els dolços en general han de ser un extra i no un aliment 
habitual. 
 

― Pollastre, carns magres i peix 
― Ou (fins als 6 mesos, només el rovell) 
― Làctics: primer iogurt (6-7 mesos) 
― Blat: pa, galetes... (7 mesos) 
― Llet de vaca i ou sencer (12 mesos) 
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Quan ens preguntem com ho hem de fer o quin model hem de seguir, el model 
mediterrani probablement és el més saludable (nombrosos estudis ho demostren). 
Els països del Mediterrani gaudeixen de les taxes de malaltia crònica més baixes i 
d’una esperança de vida més elevada. 

 

 

 

 

4.4. Recomanacions en la dieta infantil 

Grup d'aliments Freqüència de consum 
Fruita 2 o 3 cops al dia 
Verdura i hortalisses (fresques i  
cuinades) 2 o 3 cops al dia 
Peix 2 o 3 cops a la setmana 
Peix, carn o ous* 2 cops al dia 
Llegums 2 o 3 cops a la setmana 
Pasta o arròs (cereals) 5 dies o més a la setmana 
Cereal o derivat (pa a l’esmorzar, p. ex.) Diàriament 
Llegums, patates i cereals (incloent-hi
l'esmorzar) 

4 o 6 vegades al dia (llegums mín. 1 cop 
setmana) 

Làctics (llet, iogurt, formatges incloent-hi
l'esmorzar) Diàriament (500 a 750 ml segons l’edat) 
Oli d'oliva Per amanir o cuinar 

* Quant a la ingesta de carn vermella, és preferible que sigui magra (ja que el 
contingut en greix és menor), el pollastre cal menjar-lo sense pell i és millor evitar 
la ingesta d’embotits. 

5. El comportament alimentari en la infància 

A partir dels 18 mesos, l’infant comença a sentir-se independent i necessita que els 
altres ho sàpiguen. Per això, per autoafirmar-se, manifesta rebutjos i preferències 
envers determinats aliments. No hem de permetre que sigui el propi infant qui 
seleccioni els aliments: es corre el perill d’induir a dietes monòtones, poc variades i 
deficitàries d’algun nutrient. A aquesta edat, el que es rebutja és momentani, i per 
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evitar que sigui permanent, el més eficaç és oferir el mateix aliment en ocasions 
successives. 

L’infant observa el comportament del seu entorn i  l’imita. L’exemple dels adults és 
una de les influències més poderoses. Com que vol imitar i potenciar la seva 
independència, ja vol menjar sol/a, no obstant, la coordinació motora encara és 
pobra i allò més probable és que acabi escampant el menjar pertot arreu. És el 
moment de ser pacient amb l’infant i permetre-li que experimenti i aprengui tant 
dels fracassos com dels èxits. 

Molt sovint, la raó que l’infant mengi malament es deu, en gran mesura, a una 
conducta alimentària mal apresa a casa i a una relació amb el menjar poc reflexiva. 
Es tracta d’un aprenentatge essencial que marcarà les pautes alimentàries del futur 
adult/a i, per tant, requereix un esforç constant, diari i, sobretot, molta paciència. 
Un nen o nena no pot dictar als seus pares i mares els plats que li han de preparar. 
Preguntar-los: “Què menjarem per dinar?,” és un gran error però malauradament 
força habitual. 

 

5.1 Com podem fer atractiva i divertida l’alimentació infantil? (Menjar jugant o jugar 
a menjar) 

Com a criteris bàsics hem de tenir en compte que un infant ha de fer cinc àpats al 
dia, és a dir: l’esmorzar, menjar a mig matí, dinar, berenar i sopar. Repartirem els 
aliments al llarg de dia perquè l’organisme de l’infant n’extregui a cada moment els 
nutrients i l’energia que precisa per a la seva intensa activitat orgànica.  

És molt important que hi hagi una rica i gran varietat d’aliments, perquè el fet de 
menjar mai resulti avorrit, i perquè així hi aportem una diversificació major de 
nutrients. També hem de tenir present que la manera de cuinar, la preparació dels 
aliments, ha de ser amb coccions suaus, preferiblement a la planxa (sense escalfar-
hi gens d’oli): vapor, brasa, saltejats... més que no els fregits, arrebossats o 
empanats. 

Obrir la porta de la cuina a un infant és una de les eines bàsiques per a l’autonomia 
del futur adult/a: saber cuinar, tenir criteri a l’hora d’establir i elaborar menús, i 
gaudir fent-ho. Com qualsevol altra matèria que calgui aprendre, és millor 
presentar-la de manera amena, atractiva i interessant. Es pot començar de forma 
ben fàcil, amb aperitius, amb berenars, com a joc, com a part d’un conte, amb 
fruites, que no els cal cocció i són fàcils de manipular. 
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5.2 Idees pràctiques per al dia a dia: Consells pràctics per a una alimentació òptima 
– pautes per a una dieta divertida 

Verdures i hortalisses 

1) Esmorzars i berenars: és interessant incloure les hortalisses (com ara el 
tomàquet o l’enciam) en els entrepans que preparem.  
Receptes originals: Sandvitxos vegetals tallats en cercles, flams i púdings de 
verdures, pizzes fetes a casa, amb ingredients més naturals i saludables... 
 
2) Acompanyaments: alternar diversos vegetals i la seva preparació (com a primer 
plat, guarnició), i també l’elaboració (puré, al forn, com a farciment d’altres plats). 
 
3) Espessants nutritius: utilitzar puré de verdures per espessir sopes i afegir-hi 
gust. 
 
4) De postres: pastís de pastanaga, entrepans dolços de carbassa. 
 
Fruites   
 
1) Es poden presentar en forma de compota, batuts, macedònia, fresca o en 
almívar; sempre és preferible que sigui fruita del temps, perquè conserva  
 
 
moltes més vitamines si és fresca. Es pot afegir fruita a trossets als purés o a 
l’amanida; fer-ne pastissos, etc. 
 
2) Cal tenir-ne sempre a mà: portar-ne a la motxilla, al cotxe (les més pràctiques i 
de pell més dura), i tenir-ne a la vista a casa, disposades de manera atractiva pels 
colors i les formes. Una presentació atractiva pot ser fer-ne brotxetes, quadradets, 
sucs de fruites o guarnint-la amb palletes de colors... 
 
Peix 
 
Les claus per introduir el peix són:  
1) Receptes originals: tenir sempre a mà una llista de receptes originals i gustoses 
(crestes, croquetes, bunyols, amb patates, mandonguilles, pizzes, flams de peix, 
lasanya, canelons, amb truita, amb diverses salses, patates,  
verdures, a la planxa, al forn, a la brasa, farcit i fins i tot, en entrepans (sardines, 
tonyina, salmó fumat...). 
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2) Alerta amb les espines! Val la pena començar amb peixos sense espines, per  
facilitar-ne l’hàbit i, un cop acostumats el paladar i el gust (sempre es pot macerar 
amb llimona, oli, salses i herbes aromàtiques, si es creu que té un gust massa fort), 
es poden ja introduir amb les espines i anar-les separant com si fos un joc. 
 
Llegums   
 
1) Com a primer plat o com a segon després d’una amanida o verdura, podem anar 
variant-ne la presentació al llarg de l’any. Quan fa més fred, es poden presentar en 
forma d’estofats, calents, combinats amb arròs, sopes, verdures o, simplement com 
a acompanyament i guarnició de segons plats. Hi ha maneres per fer-ho que són 
ben originals: ous remenats amb llegums, paté, croquetes, mandonguilles 
vegetarianes, hummus, faves tendres saltejades amb pernil, falàfel... A l’estiu en 
canvi es poden servir com a amanida, es pot jugar molt amb els colors, els sabors i 
les textures, o combinar-los també amb alguna fruita. 
   
2) Plats combinats: llenties amb arròs, cigrons amb pinyons o pa ratllat, sopa de 
brou amb cigrons. 
 
3) De mil maneres: llegums torrats (com a aperitiu, es compren fets –faves i 
cigrons).  
 
5.3. Menús sans, econòmics i ràpids de fer 
 
Macarrons amb tonyina  
 
 
 
 
Ingredients (4 persones = 4 p): ½ kg de macarrons, 1 llauna de tonyina amb oli 
d’oliva, 1 llauna d’anxoves, 100 g d’olives verdes, oli d’oliva, sal. 
 
Coure la pasta el temps necessari perquè quedi al dente. Obrir la llauna de tonyina, 
escórrer-la, posar-la dins la batedora, afegir-hi mig got d’oli d’oliva, sal, pebre i el 
suc de mitja llimona (si es vol). Batre-ho tot fins que en quedi una pasta espessa. 
Alleugerir-la amb un raig d’aigua i tirar-la per damunt dels  
 
macarrons. Decorar-ho amb 2 anxoves i 4 o 5 olives cada plat. (Aquest plat es pot 
menjar fred o calent i, si es vol, afegir-hi, també, algunes tàperes). 
 
Cigrons estofats 
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Ingredients (4 p): 400 g de cigrons, 1 pebrot vermell, 100 g de bacallà sec  
 
esmicolat, 1 albergínia, 100 g de xampinyons, 1 ceba, 2 tomàquets madurs, oli, sal. 
 
Deixar en remull els cigrons durant tota la nit, bullir-los en una olla amb aigua, a 
foc lent, fins que siguin tendres, tirar-hi la sal a l’últim moment (també se’n poden 
comprar ja cuits i estalviar aquesta primera part). En una cassola, amb una mica 
d’oli d’oliva suau, sofregir la ceba picada (no gaire fina). Quan comenci a estovar-
se, afegir-hi els pebrots tallats a daus, l’albergínia també tallada a daus i els 
xampinyons a trossos. Finalment, afegir-hi els tomàquets a trossets, sense pell ni 
llavors. Passats 10 minuts, afegir-hi els cigrons i el bacallà dessalat i cobrir tot 
plegat amb una mica de l’aigua de bullir els cigrons (o algun brou vegetal). Deixar-
ho coure a foc suau durant 15 minuts i servir-ho ben calent. 
 
 
Rap amb crema d’espinacs 
  
Ingredients (4p): 8 filets de rap, 100 g de mantega, 200 g d’espinacs, 1 got de 
fumet de peix, 1 pot de nata líquida, 4 xampinyons, 2 cebes tendres, 1 pastanaga, 
1 porro, 1 ceba, sal i pebre. 
 
Greixar una plata de forn amb la meitat de la mantega i col·locar-hi els filets de rap 
ja salats, després posar-hi un trosset de mantega damunt de cadascun*. Coure’ls al 
forn durant 10 minuts, girar-los i reservar-los calents. Sofregir totes les verdures 
tallades a trossos, excepte els espinacs, amb la resta de la mantega, durant 5 
minuts. Afegir-hi els espinacs i coure-ho uns minuts més. Afegir-hi el fumet de peix 
i passar-ho tot per la batedora juntament amb la nata, fins a obtenir-ne una crema 
fina. Posar-hi sal i pebre al gust. Cobrir el rap amb aquesta salsa i servir-ho molt 
calent. 

*També es pot coure el rap al vapor o al forn sense la mantega, mantenint el format de la 
salsa i unir tots els ingredients al final. 
 
 
Llom a la sal amb puré de poma  
 
Ingredients (4p): ½ kg de llom de porc en un tros, 1 kg de sal gruixuda. Per al 
puré de poma: microones, ½ kg de pomes, 1 kg de patates, 50 g de mantega o 50 
ml d’oli d’oliva suau, 1 ceba, ½ pastilla de brou de pollastre i sal. 
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Posar una capa de sal d’un centímetre de gruix en una plata de forn, col·locar-hi el 
llom i cobrir-lo amb la resta de la sal. Coure’l al forn a 175º durant 1 hora, 
aproximadament. La carn estarà feta quan la sal comenci a esquarterar-se. Trencar 
tota la closca de sal i treure el llomillo. Llençar la sal. Tallar la carn a rodanxes fines 
com un rostit normal. Es pot servir calent o fred. 
 
Puré de poma   
Pelar les patates i les pomes i tallar-les a trossos no gaire grans. Posar-les en un 
bol apte per a microones, amb la mitja pastilla de brou desfeta amb aigua. 
Introduir-ho al microones, a màxima potència, durant 10 minuts. Treure-ho  i  
remenar-ho. Reservar-ho.  
Estofar la ceba molt picada amb la mantega (o oli d’oliva suau) durant 2 minuts a 
màxima potència tapant-ho amb una tapa adient per a microones perquè no 
esquitxi. Incorporar-ho a la barreja de pomes i patates i passar-ho per la batedora. 
Es pot servir calent o fred. 
 

6. Compensar o obligar a menjar? 

D’entrada cal tenir molt clar que és essencial saber delimitar una línia justa, un punt 
d’equilibri que ens permeti aconseguir el resultat pretès sense que l’acció acabi 
essent contraproduent. No podem pretendre educar els nostres fills i filles 
demanant-los sempre esforços a canvi d’un premi. Si es fa, la recompensa ha de 
ser adequada a l’actitud sol·licitada, mai pot ser exagerada. Tampoc podem 
associar mai un premi amb xantatge. 

Hi ha dos tipus de premis: afectius i materials. Els afectius, ja siguin petons, 
abraçades, explicar un conte, cantar una cançó, proposar-li fer un dibuix o fer-lo 
nosaltres mateixos, pintar-li el nas de pallasso o deixar que es disfressi... no 
fomenten el consumisme i aproximen humanament l’adult a l’infant, reforcen valors 
positius com ara la capacitat de divertir-se amb poca cosa, de crear o d’abraçar-se i 
acaronar-se. Generalment, solen agradar molt als infant més petits i, si s’anuncien 
amablement i en el moment oportú, mai quan ja haguem pogut perdre els estreps, 
solen funcionar molt bé i no cal acudir a altres tipus de reforços. 

Si el premi és material, ha de ser senzill. Ha de ser una compra que podem 
anunciar a l’infant “si menges bé”, però ha de ser, no obstant això, un objecte que 
ja es tenia pensat d’adquirir amb antelació, encara que ho presentem  
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embolicat com a regal. Una qüestió molt important, però, és que aquesta iniciativa 
sempre ha de sorgir dels educadors/es i mai del nen o de la nena. 

Tot i així, és un mètode que no pot ser l’habitual, hi cal un equilibri, perquè sinó 
correm el risc de crear “petits/es addictes” als premis, sobretot materials. 

D’altra banda, quan parlem de càstigs, especialment pel que fa a infants més petits, 
cal entendre’ls sempre i únicament, com a retirada d’algun privilegi, per exemple, 
anul·lar una activitat que els resulti divertida; però no anunciar-los alguna cosa 
negativa que passarà si no menja correctament, d’aquesta manera, la fórmula que 
utilitzem per incentivar-los no és negativa. 

En qualsevol cas, cal ser pacient i no pretendre avançar massa ràpidament. En el 
camí de l’ensenyament, cal acceptar que, com més difícil ens ho posi l’infant, més 
paciència hauran de demostrar pares i mares, perquè les millores arribaran  

 

lentament i a petites dosis. 

En resum, hi cal un reforç positiu perquè els nostres fills i filles mengin bé: primer 
de tot cal motivar-los. Les paraules d’ànim, els elogis, les felicitacions sempre ens 
donaran millors resultats que no les males cares o estar-los renyant contínuament. 

La recompensa en forma d’algun altre aliment sol ser contraproduent, ja que 
l’infant entén que si se li diu “menja la verdura o menja el peix, i de postres podràs 
menjar gelat”, la verdura o el peix representen llavors alguna cosa dolenta que cal 
compensar. 
 
És diferent si  incentivem els infants parlant-los de forma positiva, dient-los com 
n’estem d’orgullosos, que bé que ho fa o que gran que es fan que ja mengen tal 
cosa o tal altra. Si oferim als menuts quotidianament menús equilibrats i ben 
plantejats, variats i divertits tard o d’hora els agradaran i això és la millor manera 
que aprenguin a menjar de tot. 
 
6.1. L’esmorzar és l’àpat més important del dia, ja que trenquem amb un llarg 
dejuni des del sopar. El cervell, l’òrgan més actiu del cos, precisa els nutrients. 
L’estat nutricional, el rendiment físic, l’ànim i l’humor dependran molt també 
d’aquesta primera ingesta diària. Ha de constar com a mínim, d’hidrats de carboni 
(en forma de pa, torrades, entrepans, sandvitxos, galetes, cereals...), làctics (llet o 
derivats, com ara iogurts, formatge, quallada...), i no menys important, la fruita. 
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Cal potenciar aquests aliments enfront de les pastes industrials, molt menys 
nutritives, més calòriques i amb greixos més nocius. 

 

 

6.2. El meu fill o la meva filla rebutgen aliments, per què? 

Per acabar, cal tenir en compte que a vegades un infant rebutja determinats 
aliments perquè vol cridar l’atenció, s’està adaptant a algun altre canvi que l’afecta 
directament o senzillament no està acostumat a la varietat. Per això és molt 
important que tant pares i mares, com educadors/es siguem els primers a donar 
exemple, menjar de tot i tenir recursos tant en varietat i diversitat dels aliments, 
com en gustos, colors, preparació dels plats sense oblidar-nos de la presentació! 

El millor mètode per estimular l’atracció envers determinats aliments és el de 
l’exposició diària, és a dir, oferir-los un plat o una guarnició determinats (variant-ne 
el format i l’ingredient) cada dia en alguna ingesta. Cal que l’infant pugui anar 
tastant petites quantitats del menjar o aliment que no li agrada i que d’entrada 
rebutja, sense posar gaire èmfasi en la quantitat que en mengi. Caldrà tenir-hi 
paciència, ja que pot passar un cert temps abans que l’efecte “repetició” de 
l’aliment funcioni. 

 

 

 

 

7. Per què el meu fill o la meva filla no volen menjar? 

 Els infants petits tenen l’estómac petit, per això els calen àpats concentrats amb 
moltes calories però de poc volum. Si se’n respecta el ritme i la quantitat que volen 
menjar, els infants no solen tenir problemes de rebuigs envers cap grup d’aliments 
específic, com ara la verdura o el peix. Per altra banda, les opcions de presentació 
del menjar poden ser molt variades i per això és bo trobar el sistema que millor 
s’adeqüi al nostre fill o filla. 
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Els bebès solen menjar, en relació amb la seva mida, molt més que els adults. A 
partir, aproximadament entre els 9 mesos i l’any, comencen a voler menjar menys. 
El motiu d’aquest canvi és la disminució de la velocitat de creixement. En el primer 
any, els bebès s’engreixen i creixen més ràpidament que en cap altra època de la 
seva vida extrauterina. Durant el segon any, en canvi, el creixement és molt més 
lent. El nen i la nena es comencen a moure més, i per això els cal més energia. En 
canvi, la que els cal per créixer disminueix de forma espectacular, és per això que 
mengen menys. 

7.1. Què puc fer en situacions difícils? 

 

 És durant la infància que es construeixen els hàbits alimentaris. Per tant, és 
important, en primer lloc, donar un bon exemple com a adults i mantenir-nos 
constants en aquests hàbits: el nostre rol ha de ser la seva “guia”. Cal seguir un 
mètode i no provar de fer “trucs” que poden resultar contraproduents. Tenir en 
compte que eduquem amb l’exemple pot ser una bona eina per ensenyar hàbits als 
nostres fills i filles. Per tant, en la mesura que nosaltres mengem de tot i variat, és 
més probable que els infants també ho facin. 

D’altra banda, cal mantenir uns horaris i una rutina ben marcada perquè els infants 
sàpiguen quan toca menjar. Preparar-los per a aquest moment també  

pot ajudar que estiguin relaxats, tranquils i predisposats a menjar. 

És important també tenir en compte que no ens hem d’obsessionar amb el tema, 
sempre comptarem amb la supervisió i control dels pediatres que ens informaran si 
el creixement i evolució del nostre fill o filla són correctes o no. Per tant, si el nostre 
fill o filla no menja o li costa menjar no cal parar-hi més atenció que la necessària, 
ja que pot ser que l’actitud de no menjar respongui a un interès per part de l’infant 
a cridar l’atenció. 

Per acabar, cal valorar que no tots els infants són iguals i que cadascun pot tenir un 
ritme diferent a l’hora d’acceptar els diferents aliments, així com la quantitat 
d’aliments que mengen per àpat. 
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8. Consells per a una alimentació òptima 

8.1. Per establir hàbits alimentaris saludables 

- Oferir a l’infant una dieta variada 
- Respectar la gana del nen/a 
- Servir porcions petites i permetre que en repeteixi 
- No cedir davant de capricis, ni utilitzar premis perquè mengi 
- Com que prefereix jugar a menjar, val la pena transformar el menjar en joc 
- Respectar sempre l’horari dels àpats i limitar picotejar entre hores 
- Crear un ambient positiu quant als aliments 

 

 

8.2. Per millorar la qualitat de la dieta 

Com més aliments sòlids introduïm a la dieta, més baixarà el volum d’ingesta amb 
relació a la mida corporal. Si aquest fenomen és molt acusat, s’aconsella: 

- Fraccionar la ingesta en diversos àpats 
- Enriquir els plats per tal que siguin més nutritius 

Si persisteix el rebuig a determinats aliments o àpats, es recomana: 

- Barrejar aquests aliments amb altres de major acceptació 
- Presentar-los de manera més atractiva (p. ex: verdures en puré) 
- Enriquir els plats o utilitzar aliments enriquits 
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