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La gastroenteritis i una bona La gastroenteritis i una bona La gastroenteritis i una bona La gastroenteritis i una bona 
alimentació!!alimentació!!alimentació!!alimentació!!    

La gastroenteritis és una inflamació 
de la mucosa de l’estómac i de l’intestí.la mucosa de l’estómac i de l’intestí.la mucosa de l’estómac i de l’intestí.la mucosa de l’estómac i de l’intestí.    

 

Està provocada generalment per 
microorganismesmicroorganismesmicroorganismesmicroorganismes (normalment un virus virus virus virus o 
una bactèriabactèriabactèriabactèria), però també pot ser deguda a 
toxines, substàncies químiques o 
medicaments.  

 

Es dissemina a través dels aliments o 
d’aigua que estiguin contaminats i pel 
contacte amb una persona infectada. Per 
això cal rentar-se sempre molt bé les manssempre molt bé les manssempre molt bé les manssempre molt bé les mans. 

 

Degut a aquesta inflamació, la mucosa 
no pot portar a terme la seva funció 
habitual i això provoca nàusees, nàusees, nàusees, nàusees, 
vòmits, diarrees, mal d’estómac, vòmits, diarrees, mal d’estómac, vòmits, diarrees, mal d’estómac, vòmits, diarrees, mal d’estómac, 
pèrdua de l’apetit, febre, cansament, pèrdua de l’apetit, febre, cansament, pèrdua de l’apetit, febre, cansament, pèrdua de l’apetit, febre, cansament, 
dolors musculars i malestar general.dolors musculars i malestar general.dolors musculars i malestar general.dolors musculars i malestar general. 
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Aquests símptomes acostumen a durar d’un a d’un a d’un a d’un a 
tres diestres diestres diestres dies, tot i que és freqüent que facin falta 
una o dues setmanesuna o dues setmanesuna o dues setmanesuna o dues setmanes per a que els hàbits 
intestinals tornin a la normalitat. 

 

 

PRIMERA FASE:PRIMERA FASE:PRIMERA FASE:PRIMERA FASE:    
I ara què puc menjar? 

Les primeres 24 hores aigua i sals minerals. 
L’intestí vol descansar.  

 
 
 

 

SEGONA FASESEGONA FASESEGONA FASESEGONA FASE: Arròs bullit, sopa sense 
greix, peix blanc bullit o planxa, aus sense 
pell!!!  

 

 

Pa blanc torrat, plàtan madur, poma al forn, 
ous passat per aigua, dur o truita 
quallada. 

 

PROHIBIT!!! 
làctics, aliments rics 
en greix i fregits, 
aliments rics en sucres 
(refrescs, pastissos, 
dolços), fibra (fruita o 
verdura crua, llegums, 
cereals integrals) els 
àcids o el picant. 

TERCERA FASE:TERCERA FASE:TERCERA FASE:TERCERA FASE:    Anar 
introduint aliments.  

Molt important menjar 

iogurt!!  

 

Ja estic bé!!!!!                        

En  una o dues 

setmanes podràs 

menjar de tot 


