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Enquesta ENIDE del 2011 el nombre de persones que no 
mengen ni carn ni peix  és 1,5% que suposa unes 

700.000 persones 
 

 La proporció de vegans representa del 30-40% dels 

vegetarians:  280.000-210.000 
 
 
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas prensa /presentacion enide.shtml 
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Aliments consumits NO consumits Comentaris 

Ovolacto 

vegetariana 

Cereals 
Llegums 
Verdures 

Fruita  fresca i seca 
Làctics i ous 

Carn i peix Possible excés de 
greix total, saturat 

i colesterol  
Risc de dèficit: 

B12, D i iode 
 

Vegana  Cereals 
Llegums 
Verdures 

Fruita  fresca i seca 
 

Làctics 
Ous 
Carn 
peix 

Risc de dèficit: 
B12, D i iode 

 



                          Aliments consumits NO consumits 

Macrobiòtica Cereals i llegums 
Verdures 

Fruites seques, llavors, algunes 
fruites, vegetals marins, soja, 
condiments asiàtics, peix??? 

Carn i peix? 
Làctics, ous, fruita tropical, 

Solanàcies: tomàquet, 
pebrot, patata, albergínia, 

espinacs... edulcorants  

Frugivora Fruita i verdura que 
botànicament és fruita: 

tomàquet, albergínia, pebrot, 
carbassa, fruites seques i 

llavors 

Carn, peix, làctics, ous, 
llegums, major part de 

cereals 

Crudívora Verdura, fruita fresca i seca, 
llavors, cereals germinats, 
llegums germinats. Làctics 

crus? 

Carns, peix i qualsevol 
planta cuinada 



                          Aliments consumits NO consumits 

Macrobiòtica Cereals i llegums 
Verdures 

Fruites seques, llavors, algunes 
fruites, vegetals marins, soja, 
condiments asiàtics, peix??? 

Carn i peix? 
Làctics, ous, fruita tropical, 

Solanàcies: tomàquet, 
pebrot, patata, albergínia, 

espinacs... edulcorants  

Frugivora Fruita i verdura que 
botànicament és fruita: 

tomàquet, albergínia, pebrot, 
carbassa, fruites seques i 

llavors 

Carn, peix, làctics, ous, 
llegums, major part de 

cereals 

Crudívora Verdura, fruita fresca i seca, 
llavors, cereals germinats, 
llegums germinats. Làctics 

crus? 

Carns, peix i qualsevol 
planta cuinada 





Beneficis de les dietes vegetarianes: 
 

  Greix  saturat i colesterol 

 Fibra dietètica 

 Magnesi i Potassi 

 Vit C , Ac Fòlic, carotenoides, flavonoides 

 



Les persones vegetarianes presenten menys: 

• Pes corporal 

• Pressió sanguínia 

• Nivells de colesterol en sang 

• Nivells de glucosa en sang 
J Am Diet Assoc. 2009;109:1266-1282. 



 És  raonable suggerir que les dietes  
vegetarianes podrien ser 

beneficioses per a la reducció de 
patir càncer 

American Cancer Society Guidelines on Nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical 
activity. CA Cancer J Clin 2012 Jan-Feb;62(1):30-67 

 les persones vegetarianes 
presenten menys risc  de 

patir càncer de colon, 
mama i pròstata 

World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a global Perspective. 
Washington, DC: AICR, 2007  



 les dietes vegetarianes estan associades en adults 
sans amb IMC menors (Evidència nivell 2+) 

 Recomanacions: 
El consum de dietes vegetarianes podria conduir a 

un menor guany de pes amb el temps en 
adults sans (recomanació grau C) 

Gargallo M, Basulto  J, Breton I, Quiles J, Formiguera X, Salas-Salvadó J. Recomendaciones nutricionales basadas en la evidencia para el tratamiento del 
sobrepeso y la obesidad  en adultos. (Consenso FESNAD-SEEDO). Revista española de obesidad. 2011;9(supl 1):1-78 



 Nutrients de risc de l’alimentació 
vegetariana: 

• Proteïnes 
• Vit B12 

• Ferro 
• Calci 
• Iode 
• Vit D 
• Zinc 
• AGPI: omega-3 



Proteïnes 
 No hi ha diferències de les ingestes recomanades  en 

dieta vegetariana (IOM, EFSA, ADA) per adults: 
0,8g/kg/dia 

 Dieta vegana cal augmentar un 25-40%: 1-1,1 
g/kg/dia ( per la digestibilitat proteica) 

Origen animal 

• Làctics i derivats 

• Ous 

Origen vegetal 

• Llegums i derivats 

• Cereals 

• Fruita seca i 
llavors 



Proteïnes 
 Es pot millorar la qualitat de la proteïna 

combinant aliments limitants en diferents 
aminoàcids 

  
 
 
 
 

 
 Les proteïnes complementaries poden ser consumides 

durant el dia. Ens nens en un marge de < 6 hores 

Cereals i 
llegums 

Arròs amb llenties 
Sopa de pèsols amb tostes 

Cereals i làctics Llet i cereals 
Pa o pasta amb formatge 
Arròs amb llet 



Proteïnes 
Es recomana prendre llegums cada dia 
La proteïna de soja és complerta 
 AAP: no evidència (població animal, humana, infantil) que 

isoflavones de la soja puguin afectar de manera adversa 
al desenvolupament, o la reproducció o la funció 
endocrina 
 

 Apta per nadons i nens/es 
 

 En persones sanes no presenta efectes nocius 



Proteïnes 
 
 
 
 
 
 
 
Pels vegetarians es recomana de 2 a 3 R d’aliments 

proteics al dia  

Aporten entre 10-15 g de proteïna 

Llegum sec 65 g Beguda de soja 2 gots 

Tofu 100 g Llet 2 gots 

Tempeh 80 g Pasta 75 g 

Seitan 65 g Ous 2 unitats 

Cacauets 50g Formatge 50g 

Quinoa cuita 200 g Pa integral 100g 

Aporten entre 5-8 g de proteïna 

Nous, ametlles, avellanes, pipes (1 grapat) 20-30g 



Vitamina B12 

Cap aliment vegetal és font de B12 

 Espirulina, algues, fermentats, etc  tenen anàlegs de B12 i 
bloquegen la B12 bioactiva 

 
 
 
 
 
 

 
Es recomanen suplements de B12 cada dia 

Per cobrir 2,4 µg de B12  al dia en dieta 
vegetariana 

3 gots de llet o 

130g de formatge o 

4 ous 



Vitamina B12: recomanacions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuervo M, Abete I, Baladia E, Corbalan M, Manera M, Basulto J, Martinez A, Federacion Española de Sociedaddes de Nutrición y 

Alimentación (FESNAD). Ingestas  dietéticas de referéncia para la población esañola. Navarra: EUNSA; 2010 
 Norris J, Messina V. Vegan Life. Boston: Ediciones Da Capo Press: 2011 
 National Institute of Healt (NIH) Heath Info; Dietary Sopplement Fact Sheet. Vitamine B12; http:\\ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-

HealtProfessional 

 
   

 

Edat Aliments 
enriquits µg 

Suplement 
Dosi  diària µg 

Suplement 
2cops/set µg 

0-6 mesos 0,4 
Si la mare no en pren 

7-12 mesos 0,5 
Si la mare no en pren 

0,5 
Si la mare no en pren 

1-3 anys 0,7-0,9 10-40 375 

4-5 anys 1,1 13-50 500 

6-9 anys 1,2 13-50 500 

10-13 anys 1,8 20-75 750 

14-18 anys 2 25-100 1000 



Ferro 
• Incidència d’anèmia és similar que les persones no 

vegetarianes (afecta un 30% de la població) 
 

• Adaptació a ingestes baixes de Fe: major absorció i 
disminució de pèrdues 
 

• Vegetarians adults tenen reserves inferiors de Fe 
 

• Absorció del Fe depèn de l’hormona Hepcidin 
 



Factors que afecten l’absorció del Fe   

Negativament  

•Fitats  

•Componentes fenòlics  

•Calci 

•Proteïna de soja 

•Fosfats 

Positivament    
• Àcid ascòrbic 

• Carn, peix, marisc, aus 

• Alguns àcids orgànics: 
cítric, màlic, làctic… 

• Remullar, germinar, 
fermentar llegums... 



Punts clau per a la ingesta de Ferro 
• Reduir el consum de cafè i te dels àpats principals 

 
• Prendre aliments rics en vit C als àpats principals    

( fruita o amanida)  
 

• Allunyar els làctics dels àpats principals 
 

• Torrar la fruita seca (reduir fitats) 
 

• Remullar,  germinar, fermentar  o coure els llegums 
i cereals 
 
 



Calci 
• La majoria OLV tenen una ingesta correcta de calci 

 
• VE tenen risc de ingesta baixa Ca. No hi ha 

evidències que tinguin més osteoporosi 
 

• Ingestes  elevades en proteïnes  les necessitats de 
Ca  
 

• Aportació baixa de Na  necessitats de Ca  
 

• Ingestes  elevades en K excreció de Ca per orina 
 
 



Factors que afecten l’absorció del Ca   

Negativament 
•Àcid oxàlic 

•Fitats 

•Na  

•Excés proteïnes 

• Motilitat intestinal 

•Cafeïna 

•Excés de greix 

•pH intestinal alt 

Positivament    
•Lactosa 
•FOS 
•Ca/P > 1 
•Dosi òptima de proteïnes 
•Vit D 
•AA acídics de la dieta 
•Ingesta moderada de 
greix 
•pH intestinal baix 

 



Punts clau per a la ingesta de Calci 
• Cobrir les necessitats energètiques 
• Incloure aliments com: llegums, verdura, fruita i 

fruita seca 
• Prendre aliments enriquits en calci o suplements ( si 

no es prenen làctics) fora dels àpats principals 
• Prendre sovint el sol  (vitamina D) 
• Reduir el consum de cafè  i fitats 
• Remullar, coure, germinar i fermentar llegums i 

cereals i torrar la fruita seca 
• Practicar exercici físic 



Begudes vegetals enriquides en calci 
Begudes 
vegetals 

Energia 
Kcal 

Carbohidrats 
g 

Proteïnes 
g 

Greixos 
g 

Calci 
mg 

Vit D 
µg 

(Llet semi) 
 

46 4.6 3.2 1.6 120 0.01 

Soja 
(Vivesoy®) 

44 4.1 3.1 1.7 120 0.75 

Soja ligera 
(Vivesoy®) 

29 2.8 2.1 1 120 0.75 

Avena 
(Alpro®) 

46 8 1.2 0.8 120 0.75 

Arròs 
(Yosoy®) 

57 11.5 0.3 1 - - 

Ametlles 
(Alpro®) 

24 3 0.5 1.1 120 0.75 



Begudes vegetals enriquides en calci 
Begudes 
vegetals 

Energia 
Kcal 

Carbohidrats 
g 

Proteïnes 
g 

Greixos 
g 

Calci 
mg 

Vit D 
µg 

(Llet semi) 
 

46 4.6 3.2 1.6 120 0.01 

Soja 
(Vivesoy®) 

44 4.1 3.1 1.7 120 0.75 

Soja ligera 
(Vivesoy®) 

29 2.8 2.1 1 120 0.75 

Avena 
(Alpro®) 

46 8 1.2 0.8 120 0.75 

Arròs 
(Yosoy®) 

57 11.5 0.3 1 - - 

Ametlles 
(Alpro®) 

24 3 0.5 1.1 120 0.75 

 Beguda d’arròs: segons ESPGHAM i la 
FSA (GB) NO s’han d’oferir als infants 
per l’alt contingut en arsènic 

 Hojsak I. JPGN Journal of Pediatric gastroenterology and Nutrition Publish Ahead of Print. Arsenic in rice-a cause for concern. A comment 
by the EPSGHAM Comitee on Nutrition http\\www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25023583 



Iode: Utilitzar sal iodada 
 

 Adults: 1 cullerada cafè al dia 
 Infants: ½ cullerada de cafè al dia 
 Suplements en embaràs i alletament: 150-200 

µg/dia 
 Sal marina, sal Kosher, o tamari  NO estan iodats 

 
 Compte amb algunes algues que contenen grans quantitats 

de iode: 
 1 g d’alga Kombu: 2330 µg 
 IDR iode (3-12 anys) 40-150 µg/dia 

 
 



Vitamina D:   
 exposició solar 15’/dia: mans, braços, cara i coll 

 
 En cas de dubte: 
 Prendre aliments fortificats en vit D2 

 Prendre 25µg/dia o 1000 UI de vit D2 

 
 NENS de 0-1 anys: suplementar TOTS els nadons 

que fan lactància materna amb 400 UI/ de vit D2 

 
 
 
 



Zinc:   
 Població vegana: baixos nivells de Zn  en infants i 

adolescents 
 

 Escollir aliments rics amb Zn: llegums, nous, 
cacauets, pipes, germen de blat, tempeh.. 

 Aliments rics en vit: C als àpats principals 
 Torrar la fruita seca 
 Remullar, coure, germinar i fermentar llegums i 

cereals 
 Reduir el consum de cafè i te 

 
 
 



Omega-3:   
 Objectius nutricionals per a població espanyola 
 Adult: 1-2% VCT  i  200-300 mg DHA/2-3 dies 
 Embaràs: 200 mg DHA  i lactància: 300 mg DHA  
 
 Evitar els olis rics en omega-6 (gira-sol, sèsam, 

cacauet, oli vegetal, blat de moro..) 
 Utilitzar oli d’oliva o alt en oleic 
 Prendre cada dia:  

• 10-15 g de nous (3-4 unitats) 
• 5-8g llavors lli triturades 
• 2-2,5 g oli de lli  

 Suplementar si cal: DHA de les algues 
 



RESUM:   

 Escollir gran varietat d’aliments 

 Evitar aliments superflus: brioixeria, llaminadures, 

 aperitius salats, begudes ensucrades, pastisseria, 

 xocolata... 

Utilitzar pa i cereals i integrals 

Consumir cada dia 5 racions de fruites i  verdures 

Prendre fruita o amanida a cada àpat principal 

 

 



RESUM:   

Consumir 3 racions d’aliments proteics cada dia 

Utilitzar oli d’oliva verge extra 

Prendre 1 grapat de fruita seca al dia  

Escollir begudes vegetals enriquides en calci  

Utilitzar poca sal (<5d/dia) i iodada 

Beure aigua com a beguda principal 

Exposició solar 15’ al dia 

Suplementar en B12 

 



 CONCLUSIONS: 
   

les dietes vegetarianes, inclús les 
veganes BEN PLANIFICADES són 

saludables, nutricionalment 
adequades i proporcionen beneficis 

per a la salut   
Poden ser aptes per a tots els cicles de 

la vida 
 



 La OMS: recomana lactància materna  exclusiva 
fins els 6 mesos  

 
 Tot i que la llet materna modifica la seva composició al 

llarg del temps,  i té una biodisponibilitat de nutrients 
molt elevada  

 
 
 La lactància materna exclusiva més enllà dels 7 mesos  

no cobreix els requeriments de nutrients necessaris 
  



Ingestes Dietètiques de referència (IDR) per a població espanyola. 
FESNAD 2010  

0-6 mesos 7-12 mesos 1-3 anys 

Calci (mg) 400  525 600 

Fòsfor (mg) 300 400 460 

Magnesi (mg) 40 75 85 

Ferro (mg) 4,3 8 8 

Zinc (mg) 3 4 4 

Iode (µg) 60 80 80 

Seleni (µg) 10 15 20 



Ingestes Dietètiques de referència (IDR) per a població espanyola. 
FESNAD 2010  

Vitamines 0-6 mesos 7-12 mesos 1-3 anys 

Tiamina (mg) 0,2 0,3 0,5 

Riboflavina(mg) 0,4 0,4 0,8 

Niacina (mg) 3 5 8 

B6 (mg) 0,2 0,4 0,6 

Àcid Fòlic (µg) 60 50 100 

B12 (µg) 0,4 0,5 0,7 

C (mg) 35 35 40 

A (µg) 400 350 400 

D (µg) 8,5 10 7,5 

E (mg) 4 5 6 



Llets/ 100 ml Humana Vaca 

HC  

Lactosa 

7-7,7 

6,5 

6,1 

4,8 

Lípids 4,2 3,7 

Prot  

caseïna/sèrum 

0,9-1,1 

40/60 

3,5 

82/18 

Na (mEq) 0,7 2,2 

K (mEq) 1,3 3,5 

Ca (mg) 34 120 

P (mg) 14 92 

Fe (µg) 76 60 

Mg (µg) 4,1 2,5 

Zn (mg) 0,3 0,3 

I (µg) 7 8 

Composició de 100 ml de llet materna  



Llets/ 100 ml Humana Vaca 

Tiamina (µg) 15 37 

Riboflavina(µg) 35 180 

Niacina (µg) 230 90 

B6 (µg) 13 46 

Àcid Fòlic (µg) 5,2 5,5 

B12 (µg) 0,05 0,42 

C (mg) 44 17 

A (µg) 55 30 

D (µg) 0,1 0,8 

E (µg) 350 140 

Composició de 100 ml de llet materna  



Vitamines 1 L llet 
humana 

IDR 

7-12 m 

Minerals 1 L llet 
humana 

IDR 

7-12m 

Tiamina (mg) 0,15  0.3  Ca (mg) 340 525  

Riboflavina(mg) 0,35  0.4  P (mg) 140 400  

Niacina (mg) 2,3  5  Fe (mg) 0,76 8  

B6 (mg) 0,13 0,4  Mg (mg) 0,041 75  

Àcid Fòlic (µg) 52  50  Zn (mg) 3 4  

B12 (µg) 0,5  0,5  I (µg) 70 80  

C (mg) 440 35    

A (µg) 550 350    

D (µg) 1 10    

E (mg) 3,5 5   



Vitamines 1 L llet 
humana 

IDR 

7-12 m 

Minerals 1 L llet 
humana 

IDR 

7-12m 

Tiamina (mg) 0,15  0.3  Ca (mg) 340 525  

Riboflavina(mg) 0,35  0.4  P (mg) 140 400  

Niacina (mg) 2,3  5  Fe (mg) 0,76 8  

B6 (mg) 0,13 0,4  Mg (mg) 0,041 75  

Àcid Fòlic (µg) 52  50  Zn (mg) 3 4  

B12 (µg) 0,5  0,5  I (µg) 70 80  

C (mg) 440 35    

A (µg) 550 350    

D (µg) 1 10    

E (mg) 3,5 5   

Si  es manté l’alletament matern 
exclusiu més enllà dels 7 mesos 

no es cobreixen  els 
requeriments complerts de 

vitamines i minerals 





 CAS: 
   
Pares demanen consell alimentari perquè són 
vegetarians. Volen mantenir l’alletament més enllà de 
l’any i volen seguir una dieta vegetariana amb el seu fill 
 
Recomanacions? 

 
 



 Recomanacions del cas: 

 Mantingui l’alletament però que diversifiqui 

l’alimentació 

 Doni llegums cada dia al dinar o sopar 

 Combini amb cereals: pa, pasta, quinoa, arròs... 

 Fruita de postres del dinar i sopar i al berenar si vol 

 Verdura  o amanida al dinar i sopar combinada amb 

llegums  o cereals 

 
 



 Recomanacions del cas: 

 Pot introduir iogurts de llet o de soja  

 Pot afegir llavors de lli triturades al iogurt... 

 Afegeixi petites quantitats de sal iodada 

  Suplementar en B12 

 Suplementar en vit D? Segons exposició solar 

 
 


