
Alimentació equilibrada 

Recomanacions post Covid-19 



 RECOMANACIONS  

GENERALS 

· Dieta equilibrada amb 
presència de tots els nu-
trients, fonamentalment 
vitamines i minerals.  

 

· Dieta hiperproteica 
(làctics, carn, peix,         
llegums, ous) molt       
necessari per millorar 
l’estat muscular. 
 

 

 

 

· Làctics descremats o 
sense lactosa i si no es 
toleren llets vegetals. 

 

 

 

 



· Repartir els àpats en 
esmorzar, dinar, bere-
nar i sopar. Si cal, fer 
ressopó). 

 

 
 

· Beure 8 gots d’aigua al 
dia (equivalent a 1,5 litres). 
 

 

 

 

· Aportació de fibra a     
través dels aliments i    
fomentar l’exercici físic 
moderat. 

 RECOMANACIONS  

GENERALS 



També li poden interessar els     

consells següents... 

Si no es toleren els làctics... 
· Les llets són enriquides amb calci, trieu 

aquestes preferentment. En el cas que els 
làctics no es tolerin valorar prendre els pre-
parats sense lactosa o bé canviar a llets ve-
getals. Els iogurts poden ser fortificats en 
proteïnes. Aquests aliments són un perfecte 
acompanyament/suplement per millorar la 
massa muscular. Cal fixar-se que en l'equi-
patge indiquin aportació de 10 o més 
grams de proteïna. 

Si costa acabar-se els àpats... 
· Es poden enriquir els plats amb proteïna en 

pols com llet en pols, formatges... 



 

Si costa o cansa mastegar els ali-
ments... 
· Es podria fer dieta tova o triturada: canelons,  

pastís de peix o carn, hamburguesa, man-
donguilles, púdings, etc. I anar normalitzant i/
o incrementant la dieta aportant diferents 
aliments i textures fins a assolir una dieta 
equilibrada i variada. 

 

Si hi ha pèrdua de gana... 
· Si les ingestes són per sota dels requeri-

ments per pèrdua de gana, caldria fer petits 
volums diverses vegades al dia.  

  Exemple:  

Esmorzar - Mig matí - Dinar - Berenar -  

Sopar - Ressopó: plats únics on la proteïna             
sempre hi sigui present. 



EXEMPLE DE MENÚ 

ESMORZAR · Cafè amb llet/infusió, te amb: 

 

Þ Torrada amb  mantega i confitura 

Þ Torrada amb oli d’oliva i formatge 

MIG MATÍ 

 

· Peça de fruita  

DINAR 

 

· Peix o carn amb llegums o  verdures/
hortalisses  

· Gelatina 

BERENAR 

 

· Làctic amb fruits secs 

SOPAR 

 

· Crema de verdures amb peix o carn  

· Brou de verdures amb ou dur o truita 

· Iogurt 

· El metge serà qui decideixi  si cal o no suplements vitamínics i/o mi-
nerals. 

 

· En cas de no tolerar o poder incorporar de mica en mica diferents 
plats i nutrients en la seva dieta, millorant i aconseguint fer una dieta 
equilibrada, pot posar-se en contacte amb el  Servei de Nutrició de 
Farmàcia per valorar si cal adaptar la dieta o afegir algun suplement. 
Tel. 937690201 ext. 2229. 



 POSSIBLES ALIMENTS 

ESMORZAR  

  

MIG MATÍ  

  

DINAR  

  

BERENAR  

  

SOPAR  

  



Material elaborat pel  Servei de Nutrició – Farmàcia,  
de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.  


