
Llet i derivats en l´alimentació
Infantil

Barcelona, 15 de novembre del 2018

Dra. Gemma Colomé Rivero
Doctora en Pediatria. Especialista en Gastroenterologia i  Nutrició Pediàtrica

Coordinadora del Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica

Fundación Hospital de Nens de Barcelona



§ És un aliment complet i equilibrat

§ Proteïnes d´AVB (aa essencials, pèptits bioactius)

§ Hidrats de carbó (lactosa, oligosacárids)

§ Greixos

§ Vitamines: A, D, grup B (B1, B2, B12)

§ Minerals (1%): Calci, magnesi, fòsfor i zinc

§ Lactosa: facilita absorció del calci i el magnesi

§ Vit D: facilita l´absorció  intestinal del calci

Llet de vaca i derivats làctics

Beneficis de la llet de vaca:
Ø Valor nutricional
Ø Prevenció de determinades patologies: 
• Malaltia cardio-vascular 
• Alguns tipus de càncer
• Hipertensió arterial
• Patologia òssia i dental

Sobrepes i obesitat Infantil

Pirámide Alimentaria Saludable  
SENC



↓ Ingesta de làctics à ↓ Mineralització òssia à ↑Risc de fractura

CALCI

Recomanacions ingestió diaria de calci. Institute of medicine , EEUU

Edat Recomanació (mg/dia)
1 a 3 anys 700

4 a 8 anys 1000

9 a 18 anys 1300

DMO %

Naix. 20-25 anys 70-80 anys

Osteoporosi



Importància de la llet en l´etapa Infantil



Quins motius  fan 
retirar els làctics de la 

dieta del Nen ?



Al·lèrgia a la Proteïna de Llet de Vaca
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Depèn de cóm es desenvolupi la resposta immune ens trobarem 
que s’indueix tolerància o atòpia

Rautava, 2004 J. Ped Gastroent

Desarrollo de la respuesta inmune
DESENVOLUPAMENT DE LA RESPOSTA IMMUNE



Inici ràpid

Reproduïble

Símptomes típics

Aliments típics 

Proves positives

Ø Tolerància 70% alvoltant dels 2-3 anys

Al·lèrgias IgE mediadaIgE



No IgE Al·lèrgies IgE No mediada

Ø Tolerància 80-95% al voltant 1-2 anys

Inici diferit

Reproduïble

Clínica Digestiva o cutània

Mecanisme poc definit

Més difícil Dx

Aliments de consum
habitual

No proves validades

RAST i Prick (-)



Reaccions No mediades per IgE  

Digestives Altres

MODERADESLLEUS GREUS

ü Gastroenteropaties eosinofíliques.

ü Proctocolitis provocada por proteïnes dels
aliments.

ü Enteropatía induïda per proteïnes dels
aliments.

ü Enterocolitis inducida per proteïnes dels
aliments.

ü Baix guany de pes i d´altres

ü Eczema

ü Cólic del lactant

ü Restrenyiment
ü Reflux GE



Consum de llet al Món Malabsorció a la Lactosa

v La Intolerància a la Lactosa congènita  és molt poc freqüent
v La Intolerància Primària o tipus Adult apareix  de forma lenta > 2-5 anys de vida (13%  

en nens de 10 anys i al 30-40 % adults)
v El còlic del lactant no es beneficia d´una dieta lliure en lactosa

INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA



Malabsorció a la Lactosa



DIETA VEGANA

v Adolescents (++)
v Cal suplementació diaria de Vit. B12, 

Vit D i DHA + EPA
v Incrementar quantitat de proteína

vegetal, ferro i zinc



BEGUDES 
VEGETALS

↓ Calories
↓ Proteïnes (BVB)
↑ Sucres simples (NO Lactosa)
↓ Calci i vit D
Lípids vegetals sense DHA 
presència hormonal,...

No és una aliment complet ni alternativa nutricional a la llet de vaca

Arròs
Malnutrició
Kwashiorkor

Soja
Raquitisme

Ametlles
Alcalosi metabòlica

Civada



CONCLUSIONS

Ø L´edat pediàtrica és una època de la vida on hi ha un gran desenvolupament físic 
e intel·lectual

Ø Les dietes d´exclusió durant aquest període tenen ↑risc de crear dèficits nutricionals

Ø Les begudes vegetals NO SÓN UN SUBSTITUT adequat de la llet de mamífers

Ø No es deuen retirar  els làctics de la dieta sense una causa mèdica que justifiquin 

Ø A més del seu valor nutricional, la llet ha demostrat tenir un paper preventiu en 

moltes patologies emergents:  malalties cardio-vasculars , càncer, osteoporosi…

Ø El consum de làctics està relacionat amb el desenvolupament ossi durant l´etapa 
infantil

Ø S´han d´el.laborar campanyes divulgatives sobre els beneficis del consum de 
llet i derivats làctics



CONCLUSIONS

Ø L´edat pediàtrica és una època de la vida on hi ha un gran desenvolupament físic e 
intelectual

Ø Les dietes d´exclusió durant aquest periode, han d´estar suficientment justificades 
(dèficits nutricionals)

Ø Les begudes vegetals NO SÓN UN SUBSTITUT de la llet de mamífers:  baixa 
energia, baixa quantitat de proteïnas  i de baix valor biològic, excès de sucres, 
presència hormonal, absència de lactosa, ..

Ø Probablement, la introducció precoç dels aliments serà una estratègia per a la 
prevenció primària de l‘Al·lèrgia als Aliments

Ø L´Al.lèrgia Alimentaria és un problema emergent i freqüent(3-8%) on el tractament 

és l´evitació estricta  de la proteïna implicada


