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Annex III. Dieta per al tractament de les hiperlipèmies3,4,5,6  

Taula adaptada de Control de la colesterolèmia en España, 2000. Un instrumento para la 

prevención cardiovascular. (Clin Invest Arteriosclerosis 2000; 12: 125-1) 

 
Aliments

recomanables 
(tots els dies)

Aliments que cal 
consumir amb 

moderació
(2-3 dies/setmana)

Aliments no 
recomanables 

(excepcionalment)

Cereals2 

(preferentment 
integrals)

Farines, blat, pa, 
cereals d’esmorzar, 
arròs, pasta, galetes 
(preferentment 
integrals). 

Pastes italianes amb 
ou, rebosteria2 i 
galetes2 preparades 
amb oli d’oliva o de 
llavor. 

Croissants, 
ensaïmades, productes 
de pastisseria en 
general.

Productes lactis
Llet i iogurts 
descremats, formatge 
blanc descremat. 

Llet i iogurts 
semidescremats, 
formatges amb baix 
contingut de greix, 
formatge fresc tipus 
mató o de burgos.  

Llet entera, llet 
condensada, crema, 
nata, iogurt normal, 
formatges molt 
grassos, flams d’ou.

Sopes
Sopes casolanes de 
verdures, consomés 

 
Sopes elaborades amb 
nata líquida, sopes 
comercials

Peix

Peix blanc i blau2 (a la 
planxa, bullit o fumat), 
evitant menjar-ne la 
pell. 

Peixos fregits en oli 
adequat, bacallà salat, 
tonyina i sardines en 
llauna2 

Peixos fregit en oli o 
greixos desconeguts o 
no recomanables, ous 
de peix, caviar i 
substituts

Marisc
Ostres, escopinyes, 
petxines de pelegrí, 
cloïsses. 

Musclos, sípia, pop, 
calamars, gambes, 
escamarlans, llagosta, 
llagostins. 

Carns1 
Pollastre i gall d’indi 
(sense pell), conill 

Vedella, vaca, bou, 
cavall, porc (només 
parts magres), pernil 
del país (sense el greix 
visible), salsitxes de 
vedella o pollastre, xai, 
fetge (2 vegades/mes) 
carn de caça, cabrit 

Ànec, oca, embotit en 
general, salami, foie 
gras, pastís de carn, 
pell de les aus, bacó, 
hamburgueses, 
frankfurts, vísceres, 
salsitxes de porc

Ous 
Clares i succedanis 
d’ou sense colesterol 

Tres ous sencers a la 
setmana (màxim) 

Aliments 
greixosos2 

Oli d’oliva verge, olis 
poliinsaturats (gira-sol, 
blat de moro, nous, 
safrà bord), olis 
monoinsaturats (oli 
d’oliva refinat) 

Margarines toves (no 
hidrogenades) 

Mantega, llard, 
cansalada, salsa de 
carn, oli de palma, oli 
de coco, margarines 
dures (hidrogenades)

1Totes les carns han de consumir-se retirant-ne el greix visible abans de cuinar-les, i menjar-

ne no més de 150 grams cada vegada. Pot ser suficient consumir-ne 2-3 vegades a la 

setmana i poden ser substituïdes per altres aliments com el peix o els llegums. 
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Aliments

recomanables 
(tots els dies)

Aliments que cal 
consumir amb 

moderació
(2-3 dies/setmana)

Aliments no 
recomanables 

(excepcionalment)

Fruites, 
verdures, 
tubercles i 
llegums 

Totes. Tot tipus de 
verdures fresques o 
congelades i llegums, 
patata bullida, tota 
fruita fresca i en 
conserva (sense sucre)

Patates fregides2 en oli 
adequat, olives2 , 
alvocats2 

Patates, verdures o 
arròs fregit en olis 
desconeguts o no 
recomanables, patates 
de xurreria

Postres 

Sorbets i púdings amb 
llet descremada, 
gelatines, merenga, 
macedònia de fruita 
natural, melmelada2, 
mel2, sucre2, gelats 
d’aigua 

Flam sense ou, fruites 
en almívar2 

Gelats, púdings i 
postres amb llet 
sencera, ou o nata. 
Pastisseria comercial 
en general.

Pastisseria2. 

fleca 
Productes elaborats 
amb llet descremada 

Pastissos preparats 
amb oli o margarines 
insaturades 

Galetes, productes de 
fleca comercial, coques 
farcides comercials.

Dolç 

Edulcorants, sucre2, 
dolços d’ametlles i 
mel2, ametlles 
garrapinyades2 

Massapà2, caramels2 
Xocolata, caramels de 
cafè amb llet, dolços 
de coco.

Fruita seca2 

Prunes, panses, figues, 
dàtils, ametlles, 
avellanes, castanyes, 
nous, pinyons, pipes 
de gira-sol sense sal, 
cacauets naturals, 
festucs anacards 

 
Coco, pipes de gira-sol 
salades.

Begudes Aigua, cafè, te, 
infusions, sucs naturals

Orxata de xufla2, 
begudes o refrescos 
ensucrats2 

Begudes amb xocolata, 
cafè irlandès

Espècies i 
salses per 
condimentar 

Herbes aromàtiques, 
pebre, mostassa en 
gra, sal amb 
moderació, sofregits2, 
vinagre i all i oli2 

Condiments d’amanida 
pobres en greix, 
beixamel, maonesa 

Condiments d’amanida 
rics en greixos saturats 
(fets amb mantega, 
margarina, llet sencera 
o greixos animals) 

2Aliments a limitar degut al seu valor calòric en cas d’hipertrigliceridèmia o sobrepès. 

*Observacions :  

Salses: evitar les salses fetes amb greixos saturats (mantega, llet entera o llard). Utilitzar les salses 
preparades amb brou vegetal, llet descremada o oli cru. 

Formes de cocció: fer servir poc oli (oliva, gira-sol o blat de moro), restringint-lo especialment en el 
pacient amb excés de pes. En qualsevol cas s’evitarà que l’oli fumegi i l’ús dels olis fregits. Es 
recomanen les preparacions a la planxa, al forn, al vapor, els bullits, a la graella. 

El consum de begudes alcohòliques s’ha de moderar. 

Aquesta dieta caldrà modificar-la en cas de diabetis, obesitat, hiperuricèmia o hipertensió arterial. 
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Annex IV. Qüestionari d’adherència a una dieta mediterrània7 

 

Aquest qüestionari amb 9 ítems determina la freqüència de consum dels aliments identificats 

com cardioprotectors a la dieta mediterrània. La suma de la freqüència de consum d’aquests 

aliments pot oscil·lar de 0 a 9 punts i ens informa de l’adherència a una dieta mediterrània i 

cardiosaludable. Es considera una adherència adequada si el resultat és igual  a 7 punts o 

més. 

 Sí 

1. Oli d’oliva (> 1 cullerada al dia) 

2. Fruita (> 1 vegada al dia)  

3. Verdura o amanida (> 1 vegada al dia)  

4. Fruita (> 1 vegada al dia) i verdura (> 1 vegada al dia)a  

5. Llegums (> 2 vegades a la setmana)  

6. Peix (> 3 vegades a la setmana)  

7. Vi (> 1 vegada al dia)  

8. Carn (< 1 vegada al dia)  

9. Pa blanc (< 1 vegada al dia) i arròs (< 1 vegada al dia) o pa integral (> 5 a la 

setmana)b  

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

 

a:S’hi afegeix un punt si es consumeix almenys una ració al dia de fruita i de verdura. 

b:S’hi afegeix un punt si el consum de pa blanc i/o arròs és baix o si el consum de pa integral 

és alt. 


