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Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 

Preneu àpats lleugers, sovint i poc abundants. 
Respecteu els horaris i les ingestes. 
Preneu un ressopó abans d'anar a dormir; per exemple, 

un got de llet amb dues galetes. 
Convé tenir a mà, a la tauleta de nit, galetes, torrades o 

cereals, per menjar alguna cosa abans de llevar-se. 
Eviteu de beure aigua en dejú i sucs gaire àcids. 
Eviteu de beure cafè i te. 
Cal beure, sobretot entre àpats. 
Eviteu l’olor del menjar que us produeixi malestar. 
Reduïu el menjar que porti greix o espècies. 
Eviteu el menjar que tolereu poc o gens. 

IC
S

 G
TM

N
 O

ct
ub

re
 d

e 
 2

01
6.

 ©
 A

qu
ar

el
·le

s:
 M

. C
ar

m
e 

M
ag

em
 

L'embaràs és un estat fisiològic que comporta modificaci-
ons de l'organisme. Per adaptar-s’hi cal replantejar els 
hàbits de vida. També l'alimentació, ja que s'ha observat 
que l'estat nutricional condiciona el bon desenvolupament 
de l'embaràs i el naixement d'un infant sa. 
L'embarassada no ha de menjar per dos o més, sinó que 
ho ha de fer dues vegades millor. Per fer-ho seguiu les 
recomanacions que s'exposen a continuació, basades en 
el Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya. 
La necessitat de calci augmenta durant l'embaràs. Per 
això convé de prendre dues o tres racions de làctics al dia 
i un complement de iode durant la gestació i lactància. 
L’equip mèdic fa una valoració nutricional individualitzada 
per detectar possibles mancances o excessos de l'alimen-
tació de la gestant i corregir-los. 

Alimentació i embaràs Com evitar vòmits i nàusees 

Repartiu bé els àpats al llarg del dia (de 3 a 5) i eviteu 
els àpats molt copiosos. 

Esmorzeu bé abans de sortir de casa. 
Preneu aliments variats, dins de cada grup. 
Preneu al dia almenys un àpat de verdura crua, en for-

ma d’amanida, i fruita ben neta (si la tolereu bé) i un 
àpat de verdura cuita. 

Cal que la carn estigui ben cuita. 
És convenient de menjar peix tres cops per setmana. 
Procureu que una de les racions de fruita sigui rica en 

vitamina C (taronges, kiwis, mandarines, maduixes...). 
Feu servir preferentment l'oli d'oliva i sal iodada, tant 

per cuinar com per amanir. 
Mengeu asseguda a taula tranquil·lament. Intenteu de 

fer-ho a les mateixes hores i no us salteu mai cap àpat. 
Beveu entre un litre i un litre i mig de líquids al dia. Però 

eviteu les begudes alcohòliques, gasoses, refrescants 
ensucrades i estimulants (cafè, te, coles...). 

Eviteu el tabac. 

Recomanacions qualitatives 
Mengeu poc i sovint i eviteu els greixos. 
Mengeu a poc a poc. 
Beveu força, sobretot entre àpats. 
No convé de jeure o anar a dormir just després dels 

àpats. Deixeu passar una o dues hores. 
Poseu-vos roba que no estrenyi i ben còmoda. 

Com evitar l’acidesa o pirosi 

Beveu força aigua (1-1,5 l/dia). Les begudes tèbies o 
calentes són especialment recomanades en llevar-se. 

Preneu menjars rics en fibres: llegums, verdures, fruita, 
cereals, etc. 

Augmenteu l'activitat física mitjançant exercicis suaus 
com caminar, nedar, etc. 

Si heu de controlar la ingesta energètica, no convé que 

Com evitar el restrenyiment 

canalsalut.gencat.cat 



Aliments 
bàsics 

Racions 
diàries 

Exemples  
de ració Exemple de dieta per a embarassades 

3 a 4 

200 cc (tassa) de llet 
2 iogurts 
40-50 g de formatge de 

bola o manxego 
125 g de mató 

2 
Un plat d'amanida o de 

verdura fresca, conge-
lada o en conserva 

2 a 2,5 

100-110 g de carn 
1/4 de pollastre, conill 
100-125 g de peix 
2 ous 

3 a 6 

80 g de pa 
60-80 g d'arròs o pasta 

(macarrons, fideus, 
tallarines...) en cru o 
180-240 en cuit 

180-200 g patata 
60-80 g llegums en cru 

o 150-200 g en cuit 

2 a 3 

Una peça mitjana de  
poma, plàtan, taronja, 
préssec, pera 

2 o 3 mandarines 
3 o 4 albercocs 
1/2 tassa de maduixes 

o cireres 

3 a 6 
cullerades 
soperes 

Oli 

Esmorzar 
1 tassa de llet o 2 iogurts 

2-3 llesques (2 cm de gruix) de pa de quart de 
quilo o 3-4 biscotes o 4-6 galetes 

Un bon tall de formatge 

Mig matí 
2 llesques (2 cm de gruix) de pa de quart de quilo  

o 3-4 torrades o biscotes 
1 tall de pernil o embotit 

1 peça de fruita 

Dinar 
1 plat de verdura o amanida 

1 patata mitjana o 2 cullerades soperes d'arròs o 
pasta en cru o 3 llesques (2 cm de gruix) de pa de 

quart de quilo o 1 tassa de 200 cc de llegums o 
pèsols cuits 

1 ració de carn o peix 
1-2 llesques (2 cm de gruix) de pa de quart de 

quilo o 1-2 biscotes 
1 peça de fruita 

Sopar 
1 plat de verdura o amanida 

1 patata mitjana o 2 cullerades soperes d'arròs o 
pasta en cru o 3 llesques ( 2 cm de gruix) de pa 
de quart de quilo 1 tassa de 200 cc de llegums o 

pèsols cuits 
1 ració de carn o peix 

1-2 llesques (2 cm de gruix) de pa de quart de 
quilo o 1-2 biscotes 
1 peça de fruita 

Berenar 
1 iogurt 

1 llesca (2 cm de gruix) de pa de quart de quilo o 
1-2 biscotes o 2 galetes 

Ressopó 
1 got de llet Blog de l’ASSIR 

https://assirmn.wordpress.com/ 


