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Pautes d’una alimentació saludable

Durant l’embaràs és neces-
sari seguir una alimenta-
ció saludable per tal de

contribuir al bon desenvolupa-
ment del fetus i al mateix temps
ajudar a protegir la salut de la
mare. Cal seguir unes indicacions
bàsiques:
1. Prioritzi el consum de fruites,
verdures, hortalisses, llegums,
fruits secs i cereals, preferiblement
integrals i moderi la ingesta de
carns, peix, ous i làctics.
2. Reparteixi la ingesta diària en
cinc àpats (esmorzar, mig matí,
dinar, berenar i sopar) per alleu-
gerir les digestions. ¡No fa falta
menjar per dos!
3. Begui aigua i eviti les begudes
alcohòliques (la cervesa sense al-
cohol en conté petites quantitats)
ja què pot afectar el desenvolupa-
ment normal del fetus.
4. Prengui 5 racions (1 tomàquet,
1 zanahòria, 1 tros de meló) de
fruita i verdura cada dia. Renti-les
ambé amb aigua abundant si les
consumeix crues.
5. Moderi el consum de sal a 6

grams al dia o una cullaradeta i trii
millor la sal iodada.
6. Mengi peix dues vegades a la
setmana però prescindeixi de con-
sumir les espècies depredadores
(peix espasa, tonyina i emperador)
pel seu elevat contingut en mer-
curi. Eviti el peix fumat.
7. Decanti’s pels làctics desnatats

i eviti els formatges elaborats amb
llet crua per prevenir la intoxica-
ció per listèria (un microorganis-
me altament tòxic per al fetus).
8. Cuini les carns i aus (pollastre,
gall dindi i ànec) suficientment per
tal d’evitar la toxoplasmosi (un al-
tre microorganisme molt perjudi-
cial per al fetus. Eviti el paté.
9. Respecti les dates de caducitat
dels envasos que necessitin refri-
geració i no consumeixi res que ja
hagi caducat.
10. Per regla general, és important
no consumir durant l’embaràs ali-
ments d’origen animal crus (per
exemple el sushi o el seitó en vi-
nagre) i netegi bé les superfícies i
utensilis de cuina després de ma-
nipular aliments crus.
Consulti el seu metge o dietista
nutricionista per ampliar la infor-
mació respecte a la seva alimen-
tació, i ¡gaudeixi del seu embaràs!

* L’autora és dietista
nutricionista de la Clínica
Opción Médica. Especialista
en Salut Pública.

Cuini les carns i aus
(pollastre, gall
dindi i ànec)
suficientment per
tal d’evitar la
toxoplasmosi.

Prengui 5 raccions
(1 tomàquet,
1 pastanaga, 1 tros
de meló) de fruita
i verdura cada dia.
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Haig de menjar per dos?
“Cuida’t molt i no et
deixis res al plat, ara has
de menjar per dos.” És un
dels consells més repetits
que escolta una dona
embarassada. I es que la
dieta és bàsica en la salut
de la mare i el nadó.

L’alimentació és una part fo-
namental per a la formació
i creixement del bebè, però

també per a la salut de la futura
mare. Durant l’embaràs es produ-
eixen molts canvis fisiològics al
cos de la dona i el més visible és
l’augment de volum. Una de les
grans preocupacions del metge gi-
necòleg és que la seva pacient no
guany molt de pes durant el perí-
ode de gestació perquè pot reper-
cutir en la seva salut i en la del
nadó.

L’obesitat és un factor de risc im-
portant per a la mare i el fill du-
rant l’embaràs. L’augment de pes
habitual d’una dona gestant ha de
ser d’entre els 9 i els 12 quilos.
Però abans de fixar uns barems,
cal tenir en compte factors propis
com la talla materna i el pes prè-
viament. Segons l’Organització
Mundial de la Salut, durant l’em-
baràs no és aconsellable reduir el
pes d’una mare obesa.

“Hi ha moltes dones que patei-
xen obesitat durant la gestació.
Aquesta malaltia pot ser de gran
risc tant per la mare com per al
lactant. Pot provocar diabetis ges-
tacional, parts prematurs, morta-

litat perinatal i possibles compli-
cacions de l’embaràs com és el risc
d’hemorràgies del part”, alerta Al-
bert Utset, especialista en Nutri-
ció i Dietètica Humana per la Uni-
versitat Ramon Llull.

ÀCID FÒLIC, FERRO I CALCI
Què haig de menjar si estic emba-
rassada? Puc fer dieta? M’engrei-
xaré? Quins nutrients necessitarà
el meu nadó? Són preguntes que
preocupen a dones en estat de
gestació.

No es tracta d’alimentar-se en
excés sinó de consumir les vitami-
nes i minerals necessaris. L’àcid
fòlic (o vitamina B9), el ferro i el
calci són els tres pilars bàsics de la

dieta de l’embarassada. Són indis-
pensables per a la correcta forma-
ció del nadó i durant nou mesos
cal que la mare els obtingui en do-
sis extres amb aliments rics en
aquests nutrients que li indicarà el
seu metge. Per completar els ni-
vells òptims és possible que tam-
bé li recepti uns suplements vita-
mínics.

L’àcid fòlic és la vitamina essen-
cial de la gestació, ha de duplicar-
se durant els tres primers mesos.
Està present en verdures com es-
pinacs, endívies, escarola, bleda,
col llombarda o cols de Brussel·les.
També es troba en fruites com ma-
duixa, maduixot, taronja, mango,
meló i kiwi. Els fruits secs com les

nous són molt beneficiosos per a
les gestants.

El ferro també és fonamental en
aquesta etapa. Els aliments reco-
manats per augmentar els seus ni-
vells són les carns amb menys
greix, el peix, el fetge i l’ou. Per tal
de fixar-lo a l’organisme, cal con-
sumir cítrics, meló, maduixes, frui-
tes tropicals (pinya, papaia o man-
go) o fruites dessecades (figues,
prunes i dàtils).

Respecte al calci, que també es-
sencial en la gestació, la llet i els
productes làctics són les principals
fonts, però també es troba en ali-
ments com la soja o les bledes.

Teresa Romero

La nutrició en l’embaràs és fonamental per a la salut de la dona i el desenvolupament del fetus. CEDIDA

Hidrats de
carboni, greixos

i vitamines
■ GLÚCIDS O HIDRATS DE
CARBONI. Les gestants ne-
cessiten consumir-los a
tots els àpats per obtenir
l’energia adequada. També
ajuden a mantenir el nivell
de glucosa en sang. La ma-
jor part de l’aport d’hidrats
de carboni ha de provenir
d’aliments integrals com el
pa i els cereals integrals,
l’arròs integral, les fruites,
les verdures i els llegums.
No són fonts abundants en
vitamines però contenen
gran quantitat de fibra que
ajudarà a evitar un possible
restrenyiment.
■ LÍPIDS (GREIXOS). L’aport
aciód’àcids grassos essen-
cials és fonamental per a
l’evolució de la placenta, el
fetus, en concret el seu sis-
tema nerviós central i per
al desenvolupament final
de la gestació. L’àcid gras
DHA és molt important per
al bon desenvolupament
del fetus. Les fonts més
importants de DHA són les
algues i microalgues mari-
nes, i gràcies a aquestes el
peix blau i el marisc en són
importants.
■ VITAMINES. Si la mare se-
gueix una dieta equilibrada
disposarà de les vitamines
necessàries per a ella i el
nadó. La Vitamina E es ne-
cessita en quantitats supe-
riors i se’n recomana com-
plementarla.
(Font: Centre Mèdic Utset)
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