
Institut Català de la Salut 
Equip d’Atenció Primària 
Navàs-Balsareny 
 
C. Pau Duarri, 1 
08670 Navàs 
Tel. 938 390 333 
Fax 938 391 264 

 

 

                       ALIMENTACIÓ A PARTIR DELS 6 MESOS 
 
En aquesta edat i a fi d’afavorir un bon desenvolupament, el vostre fill/a ha de començar a 
prendre altres aliments, a més de la llet que continuarà essent part fonamental de la seva 
alimentació.  
Aquet canvi pot ser dificultós ja que l’ infant només coneixia un aliment i, a vegades, la 
introducció de nous gustos i textures és costosa. Parleu amb la vostra pediatra i la vostra 
infermera pediàtrica que us explicaran com fer-ho.  
 
 

PURÉ DE FRUITA:  
 

Prepareu-lo amb plàtan, pera, poma, taronja o el suc de  
taronja tot pelat i triturat.  
Comenceu posant mitja peça de cada i ho aneu incrementant 
segons les necessitats del nen.  
No hi afegiu ni SUCRE, ni MEL, ni GALETES.  
Podeu anar variant les fruites progressivament però el préssec, els 

albercocs, les maduixes, les fruites exòtiques i les vermelles espereu fins als 12 i 18 mesos 
respectivament per evitar al·lèrgies. 
 
 
 

FARINETES DE CEREALS SENSE GLUTEN: 
 
Prepareu-les amb la mateixa llet i la mateixa quantitat que ara fèieu 
pel biberó. Un cop preparada la llet, la poseu en un plat i aneu afegint 
farina a manera de pluja fins que quedi una farineta espessa segons 
el gust del vostre fill/a ( comenceu amb 2 o 3 cullerades de farina) 
 
RECORDEU: que no ha de variar és la proporció de llet ( 30cc d’aigua 
x1 mesura rasa de llet en pols). No feu servir farinetes lactejades.  

 
 

LLET DE CONTINUACIÓ O TIPUS 2 
 
Tant si feu llet materna com si feu llet d’inici o tipus 1 podeu canviar a llet de continuació o 
tipus 2. 
 
 
 
PURÉ DE VERDURA 

Començarem amb patata (100g), pastanaga (50g) i 
mongeta tendra (50g). Les bullim durant 20-30 minuts. Les 
triturem i hi afegim una cullerada d’oli d’oliva cru.  
NO POSAR SAL.  
Poc a poc podeu anar afegint-hi altres verdures com : 
ceba, carbassó, carbassa. No doneu verdures de fulla 
(espinacs, bledes) fins els 12 mesos ni les mes flatulentes  
(cols, carxofa, espàrrecs) fins els 18 mesos.  
 


