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Resum
La majoria de persones diagnosticades de càncer de còlon, seran candidats a que se'ls
faci una resecció del tub digestiu i per tant, se'ls s'instaurarà una colostomia,
comportant una sèrie de canvis fisiològics, emocionals i en la seva alimentació.
L'alimentació que segueixen les persones colostomitzades tendeix a ser molt
monòtona i desequilibrada alhora que poc saludable.
Aquest estudi pretén analitzar l'alimentació de les persones colostomitzades,
mitjançant entrevistes on s'investigarà l'adherència a la dieta mediterrània, el nivell
d'activitat física i les tècniques culinàries més utilitzades de les persones amb
colostomia.
Els resultats obtinguts mostren que aquestes persones segueixen una dieta amb
menjars molt monòtons, que finalment acaben cansant als pacients, el que provoca
l'omissió de menjars jugant així amb el seu propi estat nutricional, podent causar
dèficits de nutrients. Alhora, els resultats ens mostren que aquestes persones
s'allunyen molt d'una dieta sana, equilibrada i variada.
Com a conclusió del treball considerem que per poder canviar l'alimentació que
segueixen aquestes persones i, millorar el seu estat nutricional, cal la realització d'un
receptari on es recullen diverses receptes, fàcils de fer i molt variades, alhora que
recomanacions i consells per portar una dieta sana, equilibrada i variada.
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Resumen
La mayoría de personas diagnosticadas de cáncer de colon, serán candidatos a que se
les realice una resección del tubo digestivo y por tanto, se les instaurará una
colostomía, comportando una serie de cambios fisiológicos, emocionales y en su
alimentación. La alimentación que siguen las personas colostomitzadas tiende a ser
muy monótona y desequilibrada a la vez que poco saludable.
Este estudio pretende analizar la alimentación de las personas colostomitzadas,
mediante entrevistas donde se investigará la adherencia a la dieta mediterránea, el
nivel de actividad física y las técnicas culinarias más utilizadas de las personas con
colostomía.
Los resultados obtenidos muestran que estas personas siguen una dieta con comidas
muy monótonas, que finalmente terminan cansando a los pacientes, lo que provoca la
omisión de comidas jugando así con su propio estado nutricional, pudiendo causar
déficits de nutrientes. A la vez, los resultados nos muestran que estas personas se
alejan mucho de una dieta sana, equilibrada y variada.
Como conclusión del trabajo consideramos que para poder cambiar la alimentación
que siguen estas personas y, mejorar su estado nutricional, es necesario la realización
de un recetario donde se recogen diversas recetas, fáciles de hacer y muy variadas, a la
vez que recomendaciones y consejos para llevar una dieta sana, equilibrada y variada.
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Abstract
The majority of people diagnosed with colon cancer will be candidates for a resection
of the digestive tract and therefore, a colostomy will be instituted, involving a series of
physiological, emotional and nutritional changes. The food that colostomized people
follow tends to be very monotonous and unbalanced as well as unhealthy.
This study aims to analyze the diet of colostomized individuals through interviews that
will investigate the adherence to the Mediterranean diet, the level of physical activity
and the culinary techniques most used by people with colostomy.
The results show that these people follow a diet with very monotonous foods, which
eventually end up tiring patients, which causes the omission of foods playing with their
own nutritional status, which can cause nutrient deficits. At the same time, the results
show that these people are far from a healthy, balanced and varied diet.
As a conclusion of the work, we consider that in order to change the diet that these
people follow and improve their nutritional status, it is necessary to make a recipe
book where various recipes are collected, easy to make and very varied, as well as
recommendations and advice for take a healthy, balanced and varied diet.
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1. Introducció
El colon, és la part final de l’aparell digestiu, on s’absorbeix aigua i minerals, sobretot
sodi, magnesi, clor. A més, és el punt on es metabolitza la fibra alimentària, necessària
per a que la flora intestinal s’alimenti i serveixi de barrera front l’entrada de possibles
agents infecciosos (1).
Es parla de càncer de colon o càncer colorectal, quan hi ha un creixement anormal i
descontrolat de les cèl·lules de la paret, de forma que apareix una massa tumoral amb
el risc de que si no s’extreu, es pot expandir als teixits i òrgans veïns. El càncer de
còlon, es divideix en diferents estadis, depenent de la dimensió de la massa tumoral i
del grau d’afectació de teixit (1).
Per tal d’extreure la massa tumoral de l’organisme, és té que realitzar una resecció
parcial del còlon, de major o menor grandària, depenent del grau en el que es trobi la
massa tumoral (1).
A la majoria dels pacients que són sotmesos a una resecció intestinal, se’ls hi instaura
una colostomia, que és la sortida de l’intestí a l’exterior a partir d’una intervenció
quirúrgica, on es crea una obertura en la paret abdominal (2,3).
El fet de que aquestes persones portin una colostomia, fa que tinguin un canvi en el
funcionament normal del seu organisme, l’excreció de residus mitjançant la femta ja
no es realitzarà per el còlon.
Inicialment a les persones que se’ls hi instaura una colostomia, la seva vida canvia
radicalment. Se’ls hi provoca una distorsió de la seva imatge habitual, amb afectació
psicològica al veure’s una obertura en l’abdomen degut a que l’organisme deixa de
tenir el funcionament fisiològic normal. La majoria d’aquestes persones perden per
complet la seva autoestima, tot i que alguns d’ells l’acaben recuperant parcialment
amb el temps, però en un inici se’ls hi fa molt difícil tenir una vida com la que portaven
anteriorment. D’altra banda, sorgeixen problemes amb quina alimentació tenen que
seguir per tal de no tenir problemes amb la colostomia, com ara males olors,
flatulències, dolor abdominal, entre altres (2, 4, 5).
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Per això, és important que les persones portadores d’una colostomia, duguin a terme
una dieta equilibrada, tot i que hi ha aliments en que tenen de controlar el seu consum
(6).
Al seguir una alimentació en la que han d’estar alerta dels aliments que consumeixen,
molts d’aquests pacients opten per ingerir sempre els mateixos aliments, per tal
d’evitar problemes amb la colostomia. Aquest fet pot suposar l’adopció de dietes
repetitives i poc variades, utilitzant sempre les mateixes tècniques culinàries provocant
l’establiment d’una alimentació poc equilibrada. A més, la ingesta dels mateixos
aliments sempre, pot suposar dèficits nutricionals d’alguns nutrients, sobretot de les
vitamines i els minerals.
Per aquest motiu, és necessari crear aquesta guia i receptari, ja que permetrà a les
persones amb colostomia: menjar millor i fer una dieta equilibrada i saludable. Val a
dir què, podran saber tot el que han de conèixer sobre l’alimentació que han de dur a
terme i com ho han de dur a terme.
Coneixeran millor els aliments que són més adients en la seva situació, també podran
realitzar receptes amb diferents tècniques culinàries, però saludables amb els aliments
permesos i aprendre a elaborar nous plats i/o menús.
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2. Antecedents
La majoria de pacients que són diagnosticats de càncer de colon i que necessiten una
intervenció quirúrgica per extreure el tumor, tenen una alta probabilitat de que els hi
sigui instaurada una colostomia al extreure la porció afectada de l’intestí. Es troben
que sovint no es pot fer l’anastomosi de les dos porcions d’intestí, de forma que és té
que instaurar la colostomia, temporal o permanent, per tal de que el pacient segueixi
eliminant la femta.
La instauració d’una colostomia suposa un gran impacte sobre la persona tant en
l’àmbit emocional, físic i psicològic (5, 7). Això fa que no siguin acceptats per la
societat en general i que mica en mica es vagi aïllant i deixant de banda activitats o
grups d’amics amb els que anteriorment passaven el temps lliure.
Les persones portadores d’una colostomia, poden tenir diferents canvis respecte la
vida a la que estaven acostumats a tenir, per el que fa a la vida laboral, tenen que tenir
cura amb aquells treballs en que es necessiti la mobilització de pesos pesats, ja que
poden causar una hèrnia o un prolapse en l’estoma. A la vegada han de tenir cura amb
la zona abdominal ja que es podria mobilitzar la bossa de colostomia (5).
La seva vida pot ser completament normal, tot i portant una bossa sota la roba, al ser
bosses adaptades, no son visibles a simple vista. Tot i que han de fer una educació
individualitzada en cada cas, de com tenir cura de l’estoma, de fer el recanvi de bossa,
etc...
Pel que fa a l’exercici físic, tota persona portadora d’una colostomia, pot continuar
realitzant activitat física, només en el cas dels esports d’aigua s’ha de tenir en compte
que tenen que portar uns dispositius especials o una bossa adaptada (5).
Les persones colostomitzades com s’ha dit sovint presenten problemes emocionals a
l’hora d’adaptar-se a la nova situació en la que es troben, sobretot en moments on hi
ha gran volum de gent o actes socials, però progressivament aniran superant la por a
dur la bossa de colostomia i a no ser rebutjats per la gent quan coneguin que porten
una colostomia.
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2.1 Definició i tipus
La colostomia consisteix en una obertura al còlon per tal de crear un estoma a la part
exterior de l’abdomen. Aquesta obertura serveix de substitut de l’anus i d’aquesta
manera, l’organisme pot eliminar els productes de rebuig a una bossa de recol·lecció.
Aquest tipus d’intervenció quirúrgica es realitza quan la part distal de l’intestí gros, el
recte o l’anus no poden restablir les seves funcions amb normalitat (8).
Les colostomies poden ser temporals, de curta durada i permanents, a més, es poden
trobar diferents tipus de colostomies depenent d’en quina porció del colon estigui
situada (9).
La colostomia transversa, es realitza a la part superior de l’abdomen, permetent que la
matèria fecal surti del cos abans de que arribi al colon descendent. Això pot comportar
problemes per al pacient, com ara: diverticulitis, malaltia inflamatòria intestinal,
càncer, obstrucció, lesions... Per això, aquest tipus de colostomia sol ser temporal, tot i
que en alguns casos pot ser permanent (9, 10).
Existeix la colostomia ascendent, on només una secció curta del colon segueix activa,
per tant, el residu resultant serà de consistència líquida i tindrà molts enzims digestius.
Aquests pacients tenen que portar una bossa amb drenatges evitant que els residus
toquin a la pell. Per aquest fet, és una intervenció poc freqüent. A banda, es troba la
colostomia descendent situada en el colon descendent, per tant, la femta quasi bé
sempre té consistència normal i es pot tenir control en la seva evacuació (9, 10, 11).
D’altres tipus de colostomies realitzades, poden ser com la sigmoide (més utilitzada),
on la major part del còlon segueix actiu i la persona pot fer una expulsió de la matèria
fecal amb normalitat (11).

14

2.2 Complicacions de la colostomia
En els pacients colostomitzats, una de les complicacions més freqüent és
l’estrenyiment, ja que acostumen a consumir una dieta pobra en fibra i a més tenen un
consum molt baix d’aigua, causant malestar a l’hora d’evacuar. També és comú, la
diarrea per culpa d’una dieta amb excés de greixos, fregits, llet, espinacs, bledes,
llegums, cítrics, embotits fins al punt de provocar problemes gastrointestinals, que
acabaran desencadenant-la (12, 13).
Per últim, les flatulències i la distensió abdominal, un excés de gas abdominal provoca
una distensió abdominal causant-li un malestar gastrointestinal en persones no
portadores de colostomia, moltes vegades aquests efectes són inadvertits. En canvi, en
les persones amb una colostomia, el gas té que sortir per l’estoma, provocant sorolls,
que moltes vegades van acompanyats de males olors. Però aquest problema es pot
pal·liar amb la modificació de l’alimentació d’aquestes persones (6, 12).

2.3 Estil de vida i preocupacions de les persones colostomitzades
Pel que fa a l’estil de vida que aquestes persones tenien abans de patir la intervenció
quirúrgica, és completament diferent al que hauran d’adoptar posteriorment a la
instauració de la colostomia. Per això, és important que les persones a les que se’ls
realitza una colostomia recuperin el més aviat possible la normalitat i la vida que
portaven anterior a la intervenció quirúrgica (4, 5, 7).
La inquietud més important que tenen les persones colostomitzades és quina
alimentació han de seguir per tal d’obtenir el mínim de residus possible, i que no causi
mala olor ni molèsties gastrointestinals. A la vegada, es molt important quines són les
tècniques culinàries més adients per la seva situació.
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2.4 Alimentació en persones portadores de colostomia
En el postoperatori, és necessari que duguin a terme una dieta especifica, mentre el
colon residual (en cas del pacients que encara el mantenen), s’adapta a la nova
situació i permeti lentament anar augmentant la tolerància a nous aliments (14).
Per això, l’alimentació que tenen que seguir les persones colostomitzades, just després
de la intervenció quirúrgica, és una dieta pobra en residus, és a dir, pobra en fibra,
moderada en greixos i amb un aport d’aigua correcte. És molt important evitar la
pèrdua d’aigua i minerals, podent-se aconseguir amb la reducció del volum de la
femta, que comporta una eliminació dels residus corporals més lenta donant temps a
que aigua i minerals siguin absorbits (6, 14).
Un cop tolerada la dieta pobre en residus, és recomana anar fent una progressió lenta,
per tal d’adaptar el sistema digestiu fins a assolir una dieta variada i equilibrada.
Aquest procés d’adaptació, pot ser molt llarg, de forma que aquestes persones acaben
avorrint la seva dieta i deixen de menjar alguns dels aliments o es comencen a saltar
àpats (2, 8).
Una dieta pobre en residus implica una restricció de llet i derivats enters, cereals
integrals, tot tipus de verdura (excepte patata bullida), les llegums, la fruita fresca o
confitada, els fruits secs i els greixos (sobretot tenir cura de la tècnica culinària
utilitzada i de l’oli utilitzat per cuinar).
Les persones colostomitzades han d’introduir els aliments en poques quantitats,
evitant els menjars abundants, és important no saltar-se cap menjada, ja que això pot
provocar evacuacions més aquoses i gasos. Cal tenir en compte que fins que no es
garanteixi la tolerància d’un determinat aliment, no es passarà a provar-ne un altre
(11).
Els aliments considerats que es tenen que evitar el més possible, són la carn de porc,
els embotits, les grasses, el picant, l’alcohol, les begudes carbonatades i tots els
aliments condimentats amb picant. De forma que si aquestes persones no tenen una
alimentació bastant controlada poden tenir problemes en la seva vida diària, com
poden ser, males olors, restrenyiment, gasos, entre altres (3, 6, 13).
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També cal evitar tots aquells aliments que augmentin els gasos i l’olor dels residus,
aquests aliments són: Llegums, ceba, all, fruits secs, ous, especies, espàrecs, carxofes,
col i coliflor, entre altres.
Els aliments que si que són aconsellats són fruites, verdures, peix, aus, arròs, pasta i la
llet i els seus derivats.
I els aliments recomanats per inhibir l’olor dels residus són: La mantega, el iogurt, el
formatge fresc i els cítrics.

2.5 Problemes i conseqüències de l’alimentació en colostomitzats
En les persones colostomitzades, és molt important evitar la pèrdua d’aigua i minerals,
gràcies a la reducció del volum de la femta, proporcionada per la dieta pobra en
residus.
Un consum elevat de begudes carbonatades, pot comportar problemes de gasos en els
pacients colostomitzats, ja que no són capaços d’aguantar-se les ventositats i al sortir
per la colostomia fan molta mala olor, interferint així a la vida diària d’aquestes
persones (3, 6, 14).
L’alimentació complerta i equilibrada en aquests pacients és molt important, ja que la
seva absorció dels nutrients, no és la mateixa que en les persones sanes. Sent així que
abandonant el consum d’un grup d’aliments, és pot generar un dèficit molt important
en l’organisme, repercutint negativament en la salut de la persona. Però han de saber
com substituir uns aliments per altres, per poder tenir una alimentació equilibrada i
variada.
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2.6 Principal problema de les dietes recomanades actualment en
colostomitzats
El principal problema que tenen amb l’alimentació els pacients colostomitzats, és que
la dieta acaba sent monòtona, tenen molt poques alternatives a l’hora d’escollir
aliments per construir un plat fent que sempre acabin menjant el mateix, aquest fet
pot generar a més deficiències greus, sobretot en micronutrients.
És molt important, també que aquests pacients tinguin una ingesta correcta d’aigua,
un bon nivell d’hidratació, ja que la major part de l’aigua s’absorbeix en el colon, cal
tenir en compte que gran quantitat de l’aigua aportada, serà eliminada.
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3. Justificació
Les persones portadores d’una colostomia, tenen una dieta molt semblant a la de
qualsevol persona sana, però no hi ha cap recull on hi hagi una sèrie d’àpats que els
ajudi a fer una alimentació equilibrada. En canvi, si que trobem documents on es
poden trobar llistes dels aliments recomanats i els que en són desaconsellats per a
persones portadores d’ostomies en general.
Es considera necessari realitzar una guia on es trobaran els aliments que poden
consumir i els que no i un recull de possibles receptes útils per a persones amb aquest
problema, que a la vegada serviran també per les persones del seu entorn familiar i
social.
Per dur a terme aquest projecte s’evidencia essencialment el conèixer quins són els
hàbits alimentaris d’aquesta població, com mengen, que mengen i com ho fan.
Simplement amb una entrevista nutricional no s’obté la informació necessària i cal
anar més enllà coneixent com mengen amb una sèrie d’eines validades que s’utilitzen
per identificar el tipus i les mancances de l’alimentació dels individus.

4. Hipòtesi
Una guia d’alimentació per pacients colostomitzats que inclogui receptes, pot ser una
eina útil i pot ajudar a millorar l’alimentació en les persones colostomitzades.
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5. Objectius
5.1 Objectiu principal
Dissenyar un receptari útil i àgil per pacients colostomitzats on s’incloguin receptes
que sigui fàcils de preparar i consumir.

5.2 Objectius secundaris
1. Dissenyar un recull de receptes per tal de facilitar l’elaboració dels menjars.
2. Conèixer les tècniques culinàries de les persones colostomitzades, per adaptar la
guia a les seves necessitats.
3. Identificar si la dieta dels pacients colostomitzats s’adapta a les característiques de
la dieta mediterrània.
4. Conèixer els estils de vida, així com, l’activitat física que fan les persones
colostomitzades per poder relacionar-ho amb l’alimentació que segueixen.
5. Donar eines per millorar l’alimentació dels pacients colostomitzats.

6. Població diana
La població a la qual anirà dirigida aquesta guia, és aquella que sigui portadora d’una
colostomia i que siguin actualment pacients de la consulta d’ostomies de l’hospital
universitari Arnau de Vilanova. Per tal de poder fer-los-hi el seguiment adequat per a
l’obtenció final dels resultats.
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7. Material i mètodes
7.1 Aspectes ètics i legals
Aquest estudi ha estat passat per el comitè d’ètica i clínica de l’hospital universitari
Arnau de Vilanova, ha estat autoritzat per el cap de servei de cirurgia i per la
responsable de la consulta d’ostomies, Maribel Soldevila.

7.2 Obtenció i informació dels pacients
En la consulta de pacients ostomitzats, es van seleccionar 15 pacients portadors de
colostomia i se’ls va informar de l’estudi que es volia realitzar. A banda d’explicar
l’estudi, es va entregar a cadascun d’ells el document d’informació al pacient i el de
consentiment informat. En cas de voler participar, se’ls hi faria entrega del document
informatiu sobre l’estudi on s’expliquen les enquestes i preguntes a realitzar.
A la vegada, se’ls hi va explicar el mecanisme per mantenir el seu anonimat, mitjançant
una codificació diferent per cadascun dels pacients disposats a participar en l’estudi,
de forma que les dades que facilitin durant l’estudi es mantindran codificades per
mantenir la confidencialitat. Aquestes dades no es faran públiques sense garantir
l’anonimat dels participants.

7.3 Criteris d’inclusió
Com a criteris d’inclusió, teníem les persones portadores d’una colostomia, que a la
vegada, vivien a casa seva sols o en família i que van acudir a la consulta.

7.4 Criteris d’exclusió
Com a criteris d’exclusió teníem, les persones no portadores de colostomia i totes les
persones portadores de colostomia però que estan en centres institucionalitzats, ja
que per ells els hi és impossible fer-se el menjar ells mateixos.
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7.5 Recollida de dades
Es van recollir les dades demogràfiques de cada pacient i es van dur a terme tres
qüestionaris on és recollien dades com l’edat, el pes, l’alçada, el lloc de residència, el
sexe, l’activitat física realitzada, el lloc on treballa o ha treballat durant la seva vida, les
tècniques culinàries utilitzades el dia a dia i els aliments de preferència per a cada
pacient.
La recollida d’aquestes dades es va realitzar a partir de les enquestes impreses
físicament, per a que cada pacient pugues comprovar que les dades que es recollien
són les que ells mateixos proporcionaven i que no se n’introduïa cap d’errònia. Un cop
acabada l’entrevista, aquestes dades es van registrar en diferents fulles Excel
degudament codificades.

7.5.1 Qüestionaris a realitzar
El primer a realitzar serà l’enquesta PREDIMED, amb la que es podrà avaluar el nivell
d’adherència que tenen les persones colostomitzades a la dieta mediterrània. Aquesta
enquesta sorgeix del govern Espanyol, juntament amb l’institut de salut Carlos III, el
servei d’informació comunitari sobre investigació i desenvolupament, i finalment la
unió europea (15).
Consisteix en un test de 14 preguntes curtes, mitjançant les quals es fa una valoració
dietètica i s’avalua el grau d’adherència a la dieta mediterrània. Al finalitzar el test, es
suma la puntuació i si s’obté una puntuació igual o superior a 9, es considera que es té
una bona adherència a la dieta mediterrània. En cas de ser una puntuació inferior a 9,
es considera que es té una mala adherència.
La dieta mediterrània esta composta per pocs aliments d’origen animal, especialment
les carns i per contra, molts aliments d’origen vegetal, com poden ser fruites, verdures,
hortalisses, fruits secs i llegums. També uns altres aliments que abunden són els peixos
(sobretot els blaus) i els cereals, a poder ser integrals.
El principal greix que s’utilitza, és l’oli d’oliva. A més, també avalua si els productes
utilitzats per alimentar-se, són de proximitat, frescos i de temporada. Un altre ítem
que recull és la pràctica d’exercici físic regularment durant la setmana.
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El segon qüestionari a realitzar serà “sóc una persona activa?” del PAFES, amb el que
es podrà saber el nivell d’activitat física que tenen aquestes persones, així com la
durada de l’activitat i el grau (vigorosa, moderada, lleugera). Aquest test es troba
disponible a la pàgina web del pla d’activitat física esport i salut de la Generalitat de
Catalunya (PAFES, Generalitat de Catalunya) (16).
És un pla impulsat per el govern de Catalunya, el seu objectiu principal és millorar la
salut de les persones mitjançant l’activitat física.
Aquest test està format per 5 apartats, on en primer lloc, apareixen 3 tipus d’activitat
física on es pregunta els número de dies que es realitza i el temps que s’hi dedica.
Seguidament hi ha un punt on es parla de l’estona que la persona esta asseguda en un
dia no festiu. Finalment, l’últim punt és on es pregunten les dades personals, aquestes
són, edat, sexe, nivell d’estudis, codi postal, municipi i país.
És molt important que les persones portadores d’una colostomia, realitzin activitat
física a diari, ja que a part de disminuir el risc cardiovascular, coma tota la població en
general, els hi és beneficiós per mantenir el peristaltisme de l’aparell digestiu, evitant
així el restrenyiment i promovent una millor expulsió dels residus.
L’enquesta sobre activitat física, tractarà sobre els diferents hàbits alimentaris de les
persones portadores de colostomia, ens donarà informació sobre quins són els
aliments que habitualment consumeixen, quin tipus de condimentació utilitzen, a la
vegada també ens donarà informació sobre la persona que fa la compra i la persona
encarregada de cuinar els aliments.
I per últim, es passarà una enquesta sobre les tècniques culinàries utilitzades i un
qüestionari sobre que opinen de l’alimentació que han de dur a terme, quines coses
tindrien que millorar i quines creuen que ja estan bé. En aquest cas, l’enquesta és
autodissenyada.
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7.6 Creació del receptari
La creació del receptari sorgeix de la necessitat en millorar l’alimentació de les
persones colostomitzades després de l’operació, aconseguint el més aviat possible que
tinguin una alimentació sana, equilibrada i variada. I que s’allunyin de les dietes
monòtones, amb poca varietat de plats i que acaben avorrint, provocant l’omissió
d’algunes menjades donant pas a dèficits nutricionals.
Per la seva elaboració es van tenir en compte les recomanacions per seguir una dieta
mediterrània, ja que actualment es considera una de les més saludables que
existeixen. Per altra banda, també es van tenir en compte les llistes d’aliments que
poden comportar alguna complicació en la colostomia i que per tant, es tindria que
trigar més temps en introduir-los a la dieta.
També es van revisar les recomanacions que se’ls hi donava a aquests pacients en el
post operatori immediat sobre la dieta pobre en residus, ja que ens podia servir
d’ajuda a l’hora d’anar introduint nous aliments als plats i no provocar un rebuig
directe del receptari per part dels colostomitzats, ja que ells creuen que només poden
seguir l’alimentació que allà se’ls hi explica.
Un cop revisats tots aquests documents es va passar a crear el receptari, el qual consta
d’una petita introducció sobre que es una dieta saludable, variada i equilibrada seguint
els consells de la dieta mediterrània. Seguidament es troba l’índex on hi apareixen els
30 plats que composen aquest receptari, 10 primers plats, 10 segons plats i 10 postres.
Cada recepta esta formada per 5 parts i la fotografia del plat, una primera part on es
troba la llista d’ingredients a utilitzar juntament amb la quantitat recomanada per una
ració. Seguidament trobem l’apartat de com s’elabora el plat, on s’explica
detalladament com s’ha elaborat el plat que apareix a la fotografia i que pot servir de
guia per l’elaboració del mateix plat a posteriori.
Seguidament es troba l’apartat d’alternatives, on hi ha un recull d’ingredients que es
poden afegir a més a més, o en el cas de no agradar algun dels ingredients utilitzats
per elaborar el plat, també hi ha una possible llista d’aliments substituts.
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Seria interessant que aquest receptari arribés a totes les persones portadores de
colostomia de la província de Lleida, juntament amb una explicació en forma
d’educació nutricional sobre que és una alimentació saludable, sana i equilibrada i el
perquè de la necessitat que aquestes persones segueixin aquest tipus d’alimentació i
no la dieta pobre en residus que es recomana només en el post operatori immediat.
En l’annex 4 d’aquest treball es troba un exemple de receptes que apareixen en el
receptari complert.
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8. Resultats
Durant les visites realitzades a la consulta d’ostomies, es van entrevistar 15 pacients,
l’edat dels quals es trobava entre els 65 i els 90 anys. Pel que fa al seu nivell d’estudis,
en 40% dels casos tenien estudis primaris, mentre que el 60% restant no tenien estudis
o no ens van voler proporcionar la resposta.
Els resultats obtinguts mostren que les persones colostomitzades no tenen gaire
adherència a l’alimentació mediterrània, degut a les dificultats que tenen en elaborar
plats variats amb diverses alternatives d’aliments a utilitzar, cosa que comporta
l’elaboració de sempre els mateixos menús, limitant-se al que es conegut i fàcil
d’elaborar.
En el cas de dur una vida activa mitjançant activitat física, els resultats ens mostren
que les persones colostomitzades tendeixen a passar més estona assegudes que no
pas realitzant exercici físic, en els casos en que els hi es possible realitzar més exercici,
es tindria que fer èmfasi en la importància d’aquest en la salut i en dur una vida
saludable.
Per el que fa a les tècniques culinàries utilitzades, els resultats ens mostren que les
tècniques més utilitzades són la planxa, el bullit i en alguns casos es segueix utilitzant
el fregit, tot i estar contraindicat en aquest tipus de pacients degut als àcids grassos
saturats que es generen en l’oli. També es pot extreure que aquestes persones al no
saber quines tècniques poden utilitzar a banda de les que es recomanen a la dieta
baixa en residus, es limiten a seguir utilitzant les mateixes que se’ls hi a indicar en el
post operatori immediat, causant un avorriment de la seva pròpia dieta.
També es mostra com aquests pacients un cop en el postoperatori, se’ls hi dona els
consells de dieta sense residus, normalment es aquesta l’alimentació que segueixen
posteriorment, de forma que limiten molt l’acceptació de nous plats amb aliments que
no surten a la llista que se’ls hi va entregar, tot i informar-los que són plats que no
tenen perquè ser perjudicials per a ells.
Després d’extreure aquest resultat es considera que el fet d’elaborar el receptari els
ajudarà en el dia a dia en la seva alimentació i animar-los a provar nous plats diferents
als àpats que feien fins ara sense residus. I així vegin que poden mantenir una
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alimentació molt similar a la que duien abans de l’operació, però a la vegada sana,
variada i equilibrada, és a dir, saludable.

8.1 Test sóc una persona activa
Analitzant els resultats d’aquest test s’ha pogut observar que la majoria d’aquestes
persones no realitzen suficient activitat física, només caminen i molt de tant en tant.
De les 15 persones entrevistades, tres van acudir a la consulta amb cadira de rodes, ja
que tenien moltes dificultats per caminar a causa de dolor. Aquestes en concret, que
són dependents per la mobilització, l’únic exercici que realitzen és el de deambular per
dins de casa, quan han de sortir al carrer, ho fan amb cadira de rodes.

Índex de massa corporal
Com es mostra en la figura següent relacionada amb el IMC dels subjectes, es va
observar que un 60% tenien un sobrepès, un 13’33% obesitat de grau I, un 13’33%
normopes, un 6’67% baix pes i un 6’67% obesitat grau II.
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Figura 1: Resultats obtinguts sobre l’IMC dels subjectes, en tant per cent.
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Respecte a l’activitat física, en l’anàlisi de resultats es va obtenir que la mitjana de
minuts actius caminant durant un dia, és de 27,24 minuts, molt per sota de la
recomanació per dur a terme una vida saludable, que és de 60 minuts al dia com a
mínim.
La figura següent mostra com el 26’6% dels pacients realitzava activitat física
moderada, ja sigui en forma d’activitats domèstiques o amb hobbies. Un 6’66% del
pacients ens va comentar que realitzava 15 minuts d’activitat física vigorosa al dia.
Mentre que el 90% restant afirma que no realitzava cap tipus d’activitat física, només
caminar uns minuts.

6,66
26,6
vigorosa
moderada
cap tipus
90

Figura 2: Resultats obtinguts sobre el tipus
d’activitats física que realitzen els subjectes,
en tant per cent.

I en quan a la mitjana d’hores que els pacients passen asseguts és de 11 hores al dia.
Dades que es poden relacionar amb un índex de massa corporal elevat, degut al seu
sedentarisme.

8.2 PREDIMED
Analitzant als resultats referents a l’adherència a la dieta mediterrània, només el
26,66% dels entrevistats tenen una bona adherència a aquesta dieta (puntuacions
iguals o superiors a 9), ja que la seva puntuació final és de 9 punts sobre 14.
Un 13,33% es considera que tenen una adherència mitja a la dieta mediterrània, ja que
obtenen una puntuació de 8 punts sobre 14.
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Mentre que el 60% restant, es considera que tenen una baixa adherència a la dieta
mediterrània i que per tant, en aquests casos, seria interesant fer una bona educació
nutricional per tal d’aconseguir que segueixin una alimentació saludable, variada i
sana.
En la utilització de l’oli per cuinar el 93,33% dels pacients fan referencia a l’oli d’oliva a
l’hora de cuinar o condimentar els seus aliments. El percentatge restant, refereix que
utilitzen oli de gira-sol per cuinar, i sobretot en fer fregits.
Només el 53,33% dels subjectes refereixen que consumeixen 2 o més racions de
verdures i/o hortalisses al dia, en canvi, el 46,67% restant ingereixen una ració o cap
durant el dia. Resultats que es poden veure reflectits en la següent figura:
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Figura 3: Consum de verdures i hortalisses referit per els subjectes,
expressat en tant per cent.

Per el que fa al consum de fruita diari, es pot observar que només 5 dels 15 pacients
(33,33%) tenen un consum molt similar al que marca la dieta mediterrània, és a dir, 3
peces de fruita o més al dia, en canvi, el 66,67% restant refereixen que consumeixen
menys peces de fruita de les que marca la dieta mediterrània.
El següent punt que ens interessa avaluar és el consum de carn vermella al dia,
obtenint que un 53,3% consumeix menys d’una ració al dia, de forma que el 46,7%
restant consumeix més d’una ració al dia allunyant-se del que seria una alimentació
saludable lligada a la dieta mediterrània.
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Per el que fa al consum d’una ració de mantega, margarina o nata al dia, el 93,33%
afirma que en pren menys d’una ració al dia, mentre que el 6,67% restant en
consumeix més d’una.
Referent al consum de begudes carbonatades diari, trobem que el 86,66% dels
entrevistats afirma que al dia no en pren cap, en canvi el 13,34% restant en beuen
almenys una.
Un 6,66% dels pacients ens comunica que al dia prenen un vas de vi després de dinar,
el que es tradueix a 7 vasos a la setmana, indicació que dona la dieta mediterrània. El
93,34% restant, no arriba a consumir els 7 vasos a la setmana o directament el seu
consum de vi és nul.
Respecte a les llegums, un 40% consumeix almenys 3 racions a la setmana, mentre que
el 60% restant en consumeixen 1 o 2 i en alguns casos, s’ha trobat que no consumeixen
cap ració ja que els hi suposa malestar abdominal.
El consum de peix i marisc setmanal, trobem que un 46,67% dels pacients entrevistats
en consumeixen 3 o més racions.
Per el que fa al consum de rebosteria industrial a la setmana i que es mostra en la
figura següent, trobem que el 73,33% dels entrevistats refereix que en consumeix
menys de 2 racions, mentre que el 26,67% consumeix més de 2 racions a la setmana
fet que suposa una ingesta excessiva de greixos saturats i sucres refinats.
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Figura 4: Resultats obtinguts sobre el consum de rebosteria
industrial a la setmana, expressat en tant per cent.
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Tot i que els fruits secs, es recomana un consum diari, dels nostres subjectes no n’hi ha
cap que en consumeixi, ni diàriament, ni setmanalment, ni mensualment.
Quan es realitza la pregunta de si es prefereix carn blanca o carn vermella, el 73,33%
refereix que prefereixen carn blanca, mentre que el 26,67% restant prefereixen carn
vermella, és a dir, vedella, bou, xai i la majoria de carns procedents de la caça.
En els plats acompanyats amb sofregit, s’ha trobat que el 40% dels pacients refereix
que a la setmana consumeixen almenys 2, mentre que més de la meitat no ho fan.

8.3 Enquesta sobre hàbits alimentaris i culinaris
Analitzant els resultats d’aquesta enquesta podem veure que per el que fa al consum
de carn, el 66,67% dels pacients prefereixen el consum de carn a la planxa, mentre que
el 33,3% la prefereixen al forn o amb guarnició.
A l’hora de condimentar-la, el 46,67% no la vol condimentada, mentre que el 53,33%
restant la condimenta i l’acompanya utilitzant oli d’oliva, pebre negre, orenga,
albergínia, xampinyons, suc de llimona i sal, julivert, amanida...
En el cas de la preparació del peix, 8 dels pacients (53,33%), el prefereixen a la planxa,
2 (13,33%) amb guarnició, 3 (20%) al forn i 1 (6,67%) arrebossat. Aquests resultats es
troben expressats a la següent figura:
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Per el que fa a la condimentació o acompanyament del peix, 8 d’ells (53,33%)
prefereixen menjar-se’l sol, els 7 restants (46,66%) utilitzen samfaina, tomàquet fregit,
suc de llimona i sal, all, ceba, patata, orenga, pebre, romaní...
La verdura i les hortalisses, les acostumen a cuinar bullides (73,33%), la resta la
prefereixen a la planxa, fregida o en forma de puré. Solament cinc subjectes (33,33%)
la prefereixen condimentada o acompanyada per oli d’oliva, all, ceba, vinagre,
maionesa...
En la ingesta de pasta, els hi agrada condimentar-la o acompanyar-la al 73,33% d’ells
amb tomàquet, tonyina, ceba, pebre, orenga, formatge, carn picada... El 26,67%
restant no menjava pasta perquè no els hi agradava o per que tenien problemes amb
l’ostomia.
En la figura següent es mostra l’ús de la tècnica culinària fregit per a l’elaboració de
plats dels subjectes, obtenint uns resultats on es mostra que 5 dels pacients (33,33%)
ens referia que acostumaven a consumir-ne bastants i que a més utilitzaven per a
fregir oli d’oliva 4 d’ells, mentre que 1 pacient utilitzava oli de gira-sol.
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Figura 6: Ús de la tècnica culinària fregit dels
subjectes, en tant per cent.

Per el que fa referència a si s’acostuma a cuinar aliments bullits o al vapor, 14 dels
pacients (93,33%) responen que si, mentre que 1 d’ells diu que no ho acostuma a fer.
Només el 20% dels subjectes afirma que ha utilitzat alguna vegada el microones per
cuinar aliments, mentre que la resta, només l’ha utilitzat per escalfar o descongelar
aliments.
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Per el que fa a qui cuina a casa dels pacients, 6 d’ells són ells mateixos qui ho fan, en 3
d’ells qui cuina són els seus fills i en els 6 restants, qui cuina es la seva parella.
En canvi per el que fa a qui fa la compra, trobem que en 6 casos compren els fills, en 4
compra la parella i en la resta fa la compra el mateix pacient. I els llocs on acostumen a
comprar majoritàriament, 11 dels nostres 15 pacients és en supermercats, 3 en petit
comerç i un d’ells en hipermercat.
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9. Avaluació dels resultats
Amb les dades obtingudes, en total 15 pacients, es va poder observar que la dieta que
segueixen aquestes persones s’allunya moltíssim d’una dieta sana i equilibrada,
semblant a la dieta mediterrània.
En el cas de l’enquesta PREDIMED, on s’avaluava l’adherència a la dieta mediterrània,
en la majoria dels casos s’obtenia que l’oli que s’utilitzava principalment per a cuinar o
condimentar era el de oliva, però al realitzar l’enquesta de les tècniques culinàries ens
deien que els plats en que fregien aliments utilitzaven oli de gira-sol o feien una
barreja dels dos tipus d’oli.
La diferència en utilitzar un tipus d’oli a l’hora de cuinar es troba en la composició
d’àcids grassos essencials a l’hora que els àcids grassos saturats que resulten després
de fregir un aliment.
La majoria dels pacients tenen un consum escàs de verdures/hortalisses, peix i marisc i
sobretot de fruits secs, però a la vegada s’observa que consumeixen molta carn
vermella.
Ens interessa que els pacients amb colostomia tinguin un consum equilibrat de fibra
per tal de mantenir la consistència de la femta, sent les hortalisses i verdures els
aliments que ens aporten major concentració de fibra, com en el cas de les fruites.
Per el que fa a les llegums, són interessants, ja que són una bona font de proteïna
vegetal, que en cas de que el consum de proteïna animal sigui molt baix, tenim cobert
una part de l’aport proteic necessari per el bon funcionament de l’organisme.
El consum de carn és molt important per l’aport de ferro a l’organisme, evitant així que
els pacients que porten una colostomia que tenen un bon aport proteic pateixin a més
a més un dèficit de ferro que pot acabar en anèmia ferropènica.
El consum baix de fruits secs amb el que ens em trobat, s’ha de corregir, ja que són
una font molt important d’àcids grassos essencials per a l’organisme.
El consum de rebosteria industrial en aquests pacients, es força preocupant, ja que
aquests aliments són rics en àcids grassos saturats, perjudicials per la salut sobretot

34

perquè són considerats precursors del càncer de colon. En les persones
colostomitzades, el que interessa és que segueixin una alimentació saludable, molt
llunyana d’aliments que els hi puguin ser prejudicials.
Per el que fa a les tècniques culinàries utilitzades per cuinar la carn i el peix, la majoria
d’ells utilitzen la planxa, tècnica que es correcta a l’hora de mantenir una alimentació
saludable. Però no es pot perdre de vista que en alguns àpats utilitzen com a tècnica
culinària el fregit.
S’ha de tenir en compte qui cuina i qui compra a la llar dels pacients colostomitzats per
saber a qui dirigir l’educació nutricional, en el cas de que fossin ells mateixos l’educació
nutricional només caldria realitzar-la a ells. Però en cas de que no fossin ells els que es
preparen el menjar, caldria realitzar educació nutricional als familiars involucrats.
En el cas de l’enquesta sobre l’activitat física ,la majoria dels pacients al ser d’avançada
edat, realitzen poca activitat física, en tots els casos, només caminen, però no cada dia
i d’una durada inferior a una hora.
Per el que fa a l’activitat més sedentària, és a dir, estar asseguts o estirats al llit s’ha
trobat que s’hi passen moltes estones. Alguns dels pacients van venir amb cadira de
rodes a la consulta però la resta seria convenient que augmentessin la seva activitat
física diària, ja que tenir una vida majoritàriament sedentària, no contribueix en el
manteniment d’una bona salut.
Les persones colostomitzades quan es troben en el post operatori immediat se’ls hi
entrega un exemple de dieta pobre en residus on hi apareixen aliments aconsellats i
aliments desaconsellats. Per el que sembla en el resultats de les enquestes i el que ells
explicaven el dia de l’entrevista, es queden amb la idea d’aquella dieta i no progressen
cap a una alimentació més equilibrada, variada i saludable.
Així doncs la seva alimentació esta limitada, controlada en la ingesta de segons quins
aliments, com ara els fruits secs els llegums o algunes verdures/hortalisses. Per el que
es pot observar segueixen una dieta bastant monòtona, menjant sempre els mateix
tipus de plats amb els mateixos acompanyaments, cosa que com ells ens han comentat
resulta molt cansat i pesat menjar sempre el mateix.
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Alguns dels pacients entrevistats ens comentava que realitzaven 2 o 3 àpats al dia, ja
que per la resta no sabien que menjar o estaven cansats de seguir una alimentació
monòtona. Aquest fet comporta saltar-se àpats, cosa que no ens interessa, ja que pot
arribar a causar dèficits nutricionals en aquestes persones contribuint negativament en
la seva salut.
Es per aquest motiu per el qual s’ha creat el receptari que es troba en l’annex 4, per tal
de millorar l’alimentació d’aquestes persones, afavorint una alimentació saludable
lligada amb la dieta mediterrània i on s’ofereixen diferents idees i plats fàcils de
preparar i ben variats.
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10. Discussió
Limitacions de l’estudi
En aquest cas hagués estat interessant poder implementar la guia alimentària

i

posteriorment a la seva implantació fer un seguiment dels hàbits alimentaris
d’aquests pacients participants en la fase prèvia i conèixer si hi ha modificacions
d’hàbits alimentaris. No ha estat possible per qüestions d’organització de la consulta
d’estomaterapèuta. Per això caldria una continuïtat de l’estudi posteriorment a la seva
implantació.

Discussió dels resultats
Un cop analitzats els resultats es va voler fer una comparació amb els estudis que s’han
analitzat per dur a terme aquest treball i que estan relacionats principalment amb
l’alimentació que tenen que seguir les persones portadores d’ostomia.
De forma general, els resultats obtinguts mostren que les persones portadores de
colostomia mantenen una dieta molt monòtona i sense varietat de plats, molt
semblant a les indicacions que se’ls hi proporcionen en el post operatori immediat per
seguir una dieta pobre en residus. En els estudis i la bibliografia revisada, es recomana
una progressió lenta, en la introducció de nous aliments en la seva dieta segons
tolerància (3, 6), així com les indicacions que es dóna en la consulta
d’estomaterapeuta, pels pacient colostomitzats, però els que es troba en aquest estudi
ens assenyala que els pacients solament fan una progressió en diferents aspectes, i no
en la variabilitat d’aliments.
En altres estudis es troba que, no existeix una dieta específica per una colostomia, així
que és important que es normalitzi l’alimentació el més aviat possible introduint els
aliments de manera progressiva segons la tolerància individual (6, 13).
Els participants tenen un baix consum d’hortalisses i verdures, molt per sota del
consum recomanat (2-3 racions al dia), ja que tenen un gran aport en fibra, vitamines,
minerals i un baix aport de greixos saturats i sucres lliures, a més a més, actuen com a
factor protector davant el risc cardiovascular, entre altres complicacions (3, 6).
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Aquesta baixa ingesta d’hortalisses i verdures, està relacionat amb els casos
d’estrenyiment, pel baix o inexistent aport de fibra. De totes maneres, no em de deixar
de banda el fet que la gran majoria d’aquest pacients porten una colostomia pel
diagnòstic inicial de càncer de colon, i tal com indica la bibliografia una de les causes
de patir càncer de colon es l’escassa ingesta de fibra amb l’alimentació. Moltes
d’aquestes persones no introdueixen posteriorment a la intervenció quirúrgica, la
ingesta de verdures, perquè no han modificat els hàbits alimentaris, fan una
continuïtat de l’alimentació anterior al diagnòstic, tot i que se’ls hi aconsella en
l’educació nutricional que mengin aliments amb fibra quan puguin normalitzar la seva
alimentació.
Tot i haver tingut càncer de colon, alguns dels pacients utilitzen com a tècnica culinària
el fregit, amb la qual es creen molts greixos saturats i igualment ingereixen rebosteria
industrial que també té gran quantitat d’aquest tipus de greix. Les recomanacions que
donen els estudis analitzats és la d’eliminar de la dieta el consum de greixos saturats,
ja que són perjudicials per la salut i són un element que augmenta la predisposició a
patir càncer de colon, entre altres (1,14).
Tal i com marquen les recomanacions trobades en els estudis, es important evitar el
consum de begudes amb gas i begudes alcohòliques (6), en aquest aspecte segueixen
les recomanacions, sense ingerir alcohol sobretot en el cas de les dones. En el cas dels
homes, pel contrari reconeixen el consum ocasional d’alcohol, com ara un vas de vi al
dia en els àpats.
En un dels estudis revisats, es recomana un consum abundant d’arròs i de pasta per el
seu gran aport en fibra, que ajuda a mantenir la integritat de les parets de l’intestí i
ajuda a mantenir la consistència de la femta (6), en canvi, els pacients entrevistats
tenen un consum bastant escàs d’aquests aliments, només els consumeixen de forma
ocasional, ja que consideren que això els fa augmentar de pes.
El consum de fruites segons els resultats, no s’acosta ni molt menys a les
recomanacions. En d’altres d’estudis revisats i en les recomanacions de com seguir una
dieta equilibrada i saludable, es matitza molt la importància de consumir fruites per el
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seu gran aport en vitamines i minerals, així com en sucres necessaris per el nostre
organisme, sense deixar de banda l’aport de fibra (15).
En els documents creats per l’educació nutricional en el pacient colostomitzat, es diu
que després de la intervenció quirúrgica, els pacients tenen una pèrdua de pes
important, a causa de tot el procés d’hospitalització i de l’adaptació de l’alimentació a
la colostomia, de forma que és interessant mantenir un aport de proteïnes en forma
de carn, peix i ous adequada, posteriorment a l’alta per tal d’evitar desajusts
nutricionals, però no mantenir-lo durant molt de temps (3). En els nostres resultats
s’observa que el consum de proteïnes és bastant adequat, no obstant, en alguns casos
l’aport proteic prové de la carn vermella, no gaire recomanada ja que té una quantitat
més elevada de greix que la carn blanca. La ingesta de proteïnes que prové de la carn
vermella, es manté durant massa temps, no és manté solament en el període
immediat posterior a la intervenció com s’indica a l’alta hospitalària, sinó que s’allarga
i es manté com l’alimentació habitual.
L’activitat física que realitzen els pacients entrevistats s’allunya molt de les
recomanacions que es fan per tal de seguir una dieta equilibrada en la literatura es
remarca que el fet de portar una colostomia no es cap tipus de barrera per a realitzar
exercici físic amb normalitat (2).
Les tècniques culinàries utilitzades majoritàriament són la planxa per carns i peixos, i el
bullit per verdures i hortalisses. En els dos casos, són bones tècniques ja que no
s’utilitza oli per a cuinar, evitant així la creació d’àcids grassos no desitjats a la vegada
que altres substàncies. A més, garantim uns plats amb baix aport calòric.
En altres patologies s’han elaborat guies alimentaries per tal d’ajudar a les persones
que les pateixen a mantenir una alimentació sana i equilibrada, a la vegada que
saludable, moltes d’elles contenen llistes d’aliments aconsellats i desaconsellats, per
donar alternatives en el moment de realitzar els àpats. Algunes de les guies
alimentaries que actualment es poden trobar són per a persones amb malaltia
pulmonar obstructiva crònica (EPOC), insuficiència cardíaca, insuficiència renal i per a
pacients amb diabetis.
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De la mateixa manera també s’ha fet en els pacients colostomitzats, però manquen
estudis per conèixer la seva adherència a aquestes recomanacions.
Es per aquest fet que resulta interessant la creació d’aquest receptari per a persones
colostomitzades, per tal d’ajudar-les en la seva alimentació diària.
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11. Conclusió


Després de valorar l’alimentació d’aquests pacients i trobar que està molt lluny
de les recomanacions em vist que és necessari un receptari sobre els àpats per
fer una alimentació saludable, amb indicacions senzilles i fàcil de portar a la
pràctica.

 Les tècniques culinàries utilitzades acostumen a ser sempre les mateixes com la
planxa, el bullit, i un elevat número de persones continuen utilitzant el fregit;
amb aquestes dades identifiquen que, tot i el diagnòstic inicial de càncer de
colon, no hi ha una modificació d’hàbits alimentaris com s’esperava en aquest
pacients.
 Em pogut comprovar que la dieta que segueixen les persones colostomitzades
no s’adapta a les característiques de la dieta mediterrània, ja que continua sent
monòtona i s’esdevé una alimentació poc equilibrada i poc variada.
 Els estils de vida d’aquestes persones han estat poc modificats, en determinats
aspectes i s’ha comprovat que continuen amb un elevat nivell de sedentarisme,
no realitzen l’activitat física recomanable per dur una vida activa i sana, fet que
va lligat amb l’alimentació poc saludable que segueixen.
 L’índex de massa corporal elevat, ens indica que les recomanacions nutricionals
no és segueixen i caldria comprovar si els pacients comprenen aquestes
indicacions i si les consideren senzilles per adaptar-se a elles i introduir-les en el
seu estil de vida.
S’ha vist que es necessari l’educació nutricional en aquests pacients per tal de donarlos-hi eines per millorar la seva alimentació i a la vegada la seva qualitat de vida.
Com a conclusió final, es creu necessària la creació d’un recull de receptes en forma de
receptari, on s’incloguin plats saludables i variats, a la vegada que fàcils de preparar i
de consumir per tal de facilitar l’alimentació de les persones colostomitzades.
Posteriorment a la seva aplicació seria necessari comprovar si es una eina útil i eficaç,
per introduir-la en el dia a dia d’aquestes persones, per tant és important plantejar-se
un estudi en el futur respecte a aquest receptari.
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13. Annex
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Annex 1: Enquestes realitzades

TEST D’ACTIVITAT FÍSICA
(IMPORTANT: Penseu només en les activitats físiques que han durat estones de 10 minuts seguits o més)

Dades generals:
Edat 
Sexe 
Estudis 
Codi postal i municipi 
País 

Estona que feu Activitat Física VIGOROSA:
1a) Quants dies de la setmana passada vau fer una activitat física d’intensitat vigorosa? (durant
10 minuts seguits o més)
dies
1b) En un d’aquests dies que heu indicat, quants minuts en total vau estar fent activitat física
vigorosa? (trieu el dia més representatiu)
minuts

Estona que feu Activitat Física MODERADA:
2a) Quants dies de la setmana passada vau fer al menys una estona activitat física d’intensitat
moderada? (10 minuts seguits o més)
dies
2b) En un d’aquests dies que heu indicat, quants minuts en total vau estar fent aquesta
activitat d’intensitat moderada? (trieu el dia més representatiu)
minuts
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Estona que esteu CAMINANT:
3a) En la darrera setmana, quants dies vau caminar com a mínim 10 minuts?
dies
3b) En un d’aquests dies que vau caminar, indiqueu aproximadament els minuts que vau
caminar en total? (trieu el dia més representatiu)
minuts

Estona que esteu ASSEGUTS:
4) Quantes hores vau estar asseguts en un dia no festiu de la setmana passada? (trieu el dia
més representatiu)
hores
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ENQUESTA SOBRE TÈCNIQUES CULINÀRIES

Com acostuma a consumir la carn?
o A la planxa / a la brasa
o Arrebossada
o Al forn
o Amb guarnició (salsa, verdures, bolets...)

Quan consumeix carn l'hi agrada condimentar-la?
o Si
o No

En cas afirmatiu, que l'hi agrada posar-li?
o Pebre negre
o Orenga
o Cúrcuma
o Romaní / Farigola / Julivert
o Altres:

Com acostuma a cuinar el peix?
o A la planxa / a la brasa
o Arrebossat
o Al forn
o Amb guarnició (salsa, verdures, bolets...)

L'hi agrada condimentar el peix?
o Si
o No
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En cas afirmatiu, que l'hi acostuma a afegir?
o Pebre
o Orenga
o Cúrcuma
o Romaní / Farigola / Julivert
o Altres:

Com acostuma a consumir les verdures?
o Bullides
o A la planxa
o En forma de puré
o Altres:

Li agrada condimentar la verdura?
o Si
o No

En cas afirmatiu, amb què la condimenta?
o Pebre
o Orenga
o Cúrcuma
o Romaní/ farigola/ julivert
o Altres:

Acostuma a condimentar la pasta?
o Si
o No
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En cas afirmatiu, amb que la condimenta?
o Pebre
o Orenga
o Cúrcuma
o Romaní / Farigola / Julivert
o Altres:

Acostuma a menjar molts aliments fregits?
o Si
o No

En cas afirmatiu, quin tipus d'oli utilitza per a fregir?
o oli d'oliva
o oli de Girasol

Acostuma a cuinar aliments al vapor o bullits?
o Si
o No
o De vegades

Ha utilitzat mai el microones per a cuinar aliments?
o Si
o No
o De vegades

A casa seva, qui acostuma a cuinar?
o Jo mateix/a
o La meva parella
o La meva mare/pare
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A casa seva, qui acostuma a fer la compra?
o Jo mateix/a
o La meva parella
o La meva mare/pare

A quin tipus d'establiment acostuma a comprar?
o Supermercat
o Petit comerç
o Mercat
o Hipermercat
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Annex 2: Document d’informació al pacient

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Título del estudio: Guies alimentàries i receptari per a persones colostomitzades.
Investigador: Anna Guillaumet Tamargo
Responsable: Amalia Zapata Rojas
Centro: Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

INTRODUCCIÓN
Nos dirigimos a usted para informarle sobre el estudio para evaluar la dieta que siguen
las personas colostomitzadas a que se le invita a participar. El documento ha sido
aprobado por el comité ético de investigación clínica correspondiente. Nuestra
intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda
evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Por ello, lea esta hoja
informativa y nosotros le aclararemos cualquier duda que le pueda surgir. Además,
puede consultar con las personas que crea oportunas.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Este es un estudio con el objetivo de hacer una valoración nutricional de las personas
que acuden a la consulta y que son portadoras de colostomía, para luego poder hacer
una guía alimentaria y un recetario para mejorar su alimentación. La responsable del
estudio es la Sra. Amalia Zapata Rojas.
La valoración de la alimentación se llevará a cabo a partir de unos tests sobre la
adherencia a la dieta mediterránea, sobre la actividad física y sobre a los hábitos
alimentarios y culinarios. Una colaboradora formada en nutrición humana y dietética,
Sra. Anna Guillaumet Tamargo, será la persona encargada de realizarle los tests. Usted
52

sólo tendrá que responder las preguntas que se le harán sobre su alimentación, su
actividad física y sus hábitos alimenticios, así como el peso i la talla.
La duración de la entrevista será aproximadamente de unos 15 a 30 minutos.

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA
Tiene que saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir
no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento informado en cualquier
momento, sin que por esto altere la relación con su médico ni que se produzca
perjuicio alguno a su tratamiento.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO
Este estudio consta de una entrevista para hacer una valoración nutricional, en la que
se le harán una serie de preguntas correspondientes a los test siguientes: PREDIMED,
PAFES y hábitos alimentarios / culinarios.
En el test PREDIMED, se intenta averiguar el grado de seguimiento de la dieta
mediterránea por el paciente, se basa en preguntas acerca de qué número de raciones
de un alimento se consume durante la semana o durante el mismo día.
En el de PAFES, se pregunta la edad, el sexo, el nivel de estudios, el municipio y el país
de procedencia. En este cuestionario se pide información sobre cuantos días de la
semana se realiza un tipo de actividad y durante cuánto tiempo.
Y por último, en el test de hábitos alimentarios/culinarios, se pide información sobre
las técnicas culinarias utilizadas para cocinar diferentes grupos de alimentos, los tipos
de condimentación utilizados y además pide información sobre quien cocina y quien
hace la compra y en que establecimientos.
Los resultados obtenidos se comunicaran a su médico responsable que identificará el
tipo de intervención que se llevará a cabo.
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CONFIDENCIALIDAD
Sus datos serán tratados de forma anónima y se ajustará a lo disponible en la Ley
Orgánica 1090/2015, del 4 de diciembre de protección de datos de carácter personal.
De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los
derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual
deberá dirigirse a su médico del estudio. Los datos recogidos para el estudio estarán
identificados mediante un código y solo su médico del estudio/colaboradores podrán
relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no
será revelada a persona alguna salvo excepciones (si existe alguna situación especial
por la que se necesitara conocer la identidad del sujeto para cumplir con algún
requisito del estudio se debe explicar en este apartado), en caso de urgencia médica o
requerimiento legal
El acceso a su información personal quedará restringido al médico del
estudio/colaboradores, al Comité Ético de Investigación Clínica, cuando lo precisen
para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la
confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente.
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Annex 3: Resultats obtinguts
Taula 1: Resultats de l’enquesta sobre les tècniques culinàries:
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Taula 2: Resultats del test PREDIMED:

56

Taula 3: Resultats del test sobre l’activitat física:
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Annex 4: Receptari

RECEPTARI PER A PERSONES
COLOSTOMITZADES
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Com qualssevol persona sana, les persones colostomitzades han de seguir una dieta el
mes saludable possible a la vegada que també han de realitzar activitat física a diari.
Per això la creació d’aquest receptari en que es facilita la realització de plats saludables
a les persones intervingudes per una colostomia.
El bon seguiment d’una dieta mediterrània es bassa en 11 principis o recomanacions
donades per la fundació dieta mediterrània:
1. Utilitzar oli d’oliva per a tot, ja sigui per a cuinar, com per a fregir o per amanir.
Es un greix ric en vitamina E i àcids grassos monoinsaturats que li proporcionen
propietats cardioprotectores.
2. El pa i els cereals tenen que formar part de la dieta a diari sobre tot els integrals
ja que tenen un alt contingut en fibra. Els cereals ens aporten grans quantitats
d’hidrats de carboni que son utilitzats com a font d’energia.
3. Consum habitual de productes d’origen vegetal, és molt important consumir 5
peces al dia entre fruites verdures.
4. Comprar aliments frescos i de temporada abans que aliments ja processats.
5. Consumir diàriament làctics, i si pot ser e forma de iogurt i formatge millor.
6. Tenir un control en el consum de carn vermella, sempre preferiblement
consumir car blanca, ja que és menys greixosa.
7. Consum abundant de peix, especialment el blau, ja que es ric en omega3. Per el
que fa als ous cal tenir un consum moderat.
8. Les llegums són una font de proteïnes d’origen vegetal olt important cal que els
introduïm a la nostra alimentació com qualssevol altre aliment. A més, ens
poden servir com a substitut de la carn, el peix o els ous.
9. Com a postre principal sempre tenir com a primera elecció una fruita.
10. Fer servir l’aigua com a única beguda, cal tenir un control sobre les begudes
alcohòliques i evitar al màxim les begudes ensucrades.
11. És molt important realitzar activitat física a diari per tal de mantenir un bon
esta físic i de salut.
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PRIMERS PLATS:
 Amanida de pasta amb ventresca de tonyina en conserva
 Cabdells d’enciam amb salmó
 Puré de carbassó, créixens i patata
 Crema de meló
 Torrada amb escalivada
 Panadons d’espinacs
 Sopa amb brou de pollastre i fideus fins
 Crema de bolets
 Amanida de patata i tomàquet
 Arròs amb xampinyons i espàrrecs

SEGONS PLATS:
 Arròs blanc amb pastanaga i ceba
 Salmó en pasta de full i crema d’espinacs
 Hamburguesa de pollastre amb carbassó saltejat
 Llom a la mostassa
 Lluç amb pèsols
 Pit de pollastre amb llimona
 Pit de gall d’indi amb verdures a la papillote
 Mandonguilles de bacallà amb verdures
 Truita de riu amb crema suau d’ametlla
 Lluç amb salsa de julivert
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POSTRES:
 Dolç de poma amb pastís de formatge fresc i nous
 Maduixes marinades amb escuma de iogurt
 Puré de poma i pera
 Quallada de xocolata casolana
 Macedònia de fruites amb iogurt
 Iogurt amb nous i cacauets
 Smothie de maduixes i plàtan
 Gelatina de maduixes amb una fina capa de iogurt
 Mousse de philadelphia
 Sorbet de meló

A continuació es poden trobar dos exemples de primers plats, dos exemples de segons plats i
dos exemples de postres, tots ells presents en el receptari complert.
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AMANIDA DE PASTA AMB VENTRESCA DE TONYINA EN
CONSERVA
Ingredients:
- 50 g de pasta per amanida
- 50 g de ventresca de tonyina en conserva
- 25 g d’enciam
- 1 tomàquet
- 7,5 ml d’oli d’oliva
- 2,5 ml de vinagre de sidra
- 1,25 g de sal
- Ceba recent tallada
- Unes cullerades de maionesa (a gust)

Com s’elabora:
Coem la pasta en abundant aigua bullint i sal durant uns 7 minuts. Rentem l’enciam i el
tomàquet, els trossegem i ho col·loquem com a base en el plat a servir.
Quan la pasta estigui feta, la refresquem sota aigua freda i l’escorrem. Afegim la pasta
sobre el plat on hem posat l’enciam i la tomata. Ho amanim i hi afegim oli d’oliva.
Finalment afegim a l’amanida trossos de ventresca escorreguda de la conserva i
finalment, acabem d’amanir la barreja i hi afegim maionesa o salsa (a gust).

Alternatives:
Enlloc d’utilitzar ventresca de tonyina en conserva, es pot utilitzar tonyina envasada
amb oli d’oliva o també es pot substituir per anxoves. En cas de que es prefereixin
tomates xerri, també es possible substituir-les, a la vegada que també podem canviar
el tipus de pasta a utilitzar (en aquest cas s’han utilitzat llacets).
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Recomanacions:
Aquest plat es pot utilitzar com a primer plat i que després anirà acompanyat d’un
segon plat ric en proteïna, com pot ser carn o peix. També pot ser utilitzat com a plat
únic, afegint-li més proteïna, com per exemple, pit de pollastre tallat a trossets petits
tret de les sobres del dia anterior.

Composició nutricional:
Kcal/ració

Hidrats de

Proteïna

Greixos

Sal

38,72 g

20,08 g

11,22 g

1,25 g

46,1 %

23,9 %

30 %

carboni
336,7
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CABDELLS D’ENCIAM AMB SALMÓ
Ingredients:
- 63 g de cabdells de Tudela
- 63 g de salmó fresc en lloms
- 25 g de tomates xerri
- 1 ou dur (50 g aproximadament)
- Salsa de iogurt grec:
o 30 g de iogurt grec
o 10 ml oli d’oliva verge
o 5 ml de vinagre de poma
- Per fer el salmó marinat:
o 20 ml d’oli d’oliva
o 5 g de sal
o 5 g de pebre variat
o 5 g de sucre
o 5 g d’anet
o 5 ml de suc de llimona
o 1 fulla de llorer

Com s’elabora:
Aquesta recepta s’elabora en dos fases:
 PRIMERA FASE:
Preparar el salmó marinat, per fer-ho, posem els lloms de salmó tallats a tires dins
d’un recipients amb tapa i els untem completament amb sal, pebre variat, una mica de
sucre, oli d’oliva i unes gotes de llimona. Deixem el recipient tapat dins de la nevera
durant 24 hores.
Abans de començar a preparar l’amanida, traiem el recipient de la nevera 1 hora
abans, per tal de que agafi la temperatura ambient.
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 SEGONA FASE:
Agafem els cabdells i els rentem amb aigua abundants, seguidament els tallem a
trossos i els amanim amb vinagre de Mòdena i oli d’oliva. Un cop amanida, posem per
sobre els trossos de salmó marinat i si volem per sobre podem rallar un ou dur, o
simplement tallar-lo a trossos i posar-lo en un costat.
També podem tallar per la meitat els tomàquets xerri i posar unes cullerades de la
salsa de iogurt grec. Per fer aquesta salsa barregem 2 o 3 cullerades de iogurt grec amb
oli d’oliva verge, hi afegim una cullerada de vinagre de poma i una mica de sal.
Barregem tots els ingredients fins que quedin homogenis.
El plat ja esta preparat per a ser consumit.

Alternatives:
En lloc d’utilitzar salmó marinat, podem fer servir salmó fumat, tonyina, també podem
ficar-hi anxoves. Per el que fa a les tomates xerri, podem canviar-les per trossos de
tomàquet normal, també podem posar espàrrecs, pastanaga...

Recomanacions:
Aquest plat podria ser utilitzat com a plat únic, si s’acompanya amb torrades de pa, per
exemple. Però també es pot consumir com a primer plat acompanyat d’un segon.
Es un plat que es consumeix fred, per tant, a l’estiu ajuda a refrescar-se. Si es vol
consumir durant l’hivern, l’ou dur es pot substituir per una truita, transformant-se en
un plat fred però que té una part de calent.
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Composició nutricional:

Kcal/ració

Hidrats de

Proteïna

Greixos

Sal

2,10 g

19,96 g

12,21 g

1g

4,2 %

40,3 %

55,5 %

carboni
198,07
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ARRÒS BLANC AMB PASTANAGA I CEBA
Ingredients:
- 63 g d’arròs
- 13 g de ceba fresca
- 13 g de pastanaga
- 4 g de dent d’all
- 5 ml d’oli d’oliva
- 1g de sal
- Julivert

Com s’elabora:
Tallem la ceba, els dents d’all i les pastanagues en tires fines i les posem en una cassola
amb una mica d’oli durant almenys 5 minuts a foc lent. Un cop que la verdura estigui
tova, afegim l’arròs.
Removem i afegim 2 gots d’aigua o caldo per cada vas d’arròs afegit. Deixem cuinar
durant almenys 18 minuts.
A mitja cocció, posem l’arròs al punt de sal i hi posem una mica de julivert trossejat.
Quan estigui tot cuinat, deixem reposar durant 5 minuts fora del foc, però amb la
cassola tapada per a que l’arròs s’acabi de cuinar amb la seva pròpia calor.

Alternatives:
A aquest plat s’hi pot afegir tomàquet, llenties, ceba, tonyina, pebrot i obtindrem una
amanida que es consumeix freda i que resulta refrescant sobretot en períodes molt
calorosos.
En cas de no voler convertir-lo en amanida, es pot canviar la pastanaga per carbassó,
carbassa... o ficar-ho tot alhora.
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Recomanacions:
L’arròs és un aliment molt ric en fibra, ajudant a mantenir el transit intestinal i la
consistència de la femta, també es ric en vitamines, especialment les del grup B.
S’aconsella un consum regular de fibra, de forma que aquest seria un bon plat a
utilitzar, tant en forma calenta, com en forma d’amanida.

Composició nutricional:

Kcal/ració

Hidrats de

Proteïna

Greixos

Sal

20,05 g

2,09 g

5,24 g

1g

59,1 %

6,2 %

34,7 %

carboni
135,6
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SALMÓ EN PASTA DE FULL I CREMA D’ESPINACS
Ingredients:
- 150 g de lloms de salmó
- 4 g de dent d’all
- 25 g de ceba fresca
- 25 ml de nata líquida
- 12,5 g de formatge crema
- 5 ml d’oli d’oliva
- 1 g de sal
- 63 g de pasta de full
- 50 g d’ou (per pintar la pasta de full)

Com s’elabora:
Cuinem els lloms de salmó durant 1 minut per cada costat (deixant crua la part
central), hi posem sal i ho deixem en un plat per seguir cuinant-lo després.
En el suc que queda en la paella, saltegem la ceba tallada finament, agreguem els
espinacs (rentats prèviament). Cuinem fins que estiguin tendres, agreguem la nata
líquida i el formatge crema, deixem bullir fins que es formi una crema espessa
juntament amb els espinacs (color verd) i deixem refredar fora del foc.
Un cop freda la crema, la col·loquem sobre la pasta de full i a sobre hi posem el salmó.
Tanquem amb una altra capa de pasta de full i pintem la superfície amb ou. Posem la
preparació al forn a 200ºC amb calor per dalt i per baix. Un cop dorada la pasta de ful,
es retira del forn i es serveix.

Alternatives:
Si el salmó no es del seu gust o no en té gaire bona tolerància, el pot substituir per
bacallà. A l’hora de fer la crema, es pot fer més viscosa o menys viscosa segons el gust,
afegint més nata líquida o menys.
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Recomanacions:
En les dos opcions donades, salmó o bacallà, trobem propietats nutricionals molt
semblants, ja que ens els dos casos ses tracta de peix blau, ric en proteïnes d’alt valor
biològic i en l’àcid gras essencial omega-3, també són font d’algunes de les vitamines
liposolubles necessàries per l’organisme.

Composició nutricional:

Kcal/ració

Hidrats de

Proteïna

Greixos

Sal

23,76 g

35,59 g

49,81 g

1g

13,9 %

20,8 %

65,4 %

carboni
684,91
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DOLÇ DE POMA AMB PASTÍS DE FORMATGE FRESC I
NOUS
Ingredients:
-

38 g de poma

-

3 g de sucre

-

Pastís de formatge:
o 75 ml de llet
o 5 g de quallada en pols
o 10 g de formatgets en porcions
o 8 g de sucre
o 30 g de llimona
o 38 g de biscotes tipus “sobaos”

Com s’elabora:
Dolç de poma: Primer tenim que rentar i trossejar les pomes, seguidament les fiquem
a coure durant 45 minuts a foc suau i poca aigua. Un cop passat aquest temps tenim
que triturar les pomes.
Afegim la meitat del pes de la pasta de poma amb sucre i ho fiquem a coure sense
parar de remenar en cap moment durant 2 hores.
Quan es comenci a separar de la paret, tenim que mirar la textura que té i prova el seu
sabor. Si ja ho tenim be, parem el foc i deixem que qualli.
Pastís de formatge: Posem a bullir la llet amb la pell de la llimona i el sucre, de mentre,
batem llet amb quallada i els formatgets i ho afegim a la cassola que ja teníem al foc.
Deixem que es vagi espessint però sense arribar a bullir, de mentre forrem la base del
motlle per fer pastissos de biscotes, un cop la tinguem coberta, tirem per sobre el
preparat que em fet dins la cassola i ho posem a la nevera.
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Abans de consumir-lo es recomana deixar-lo durant unes 8 hores per a que qualli bé.
Quan ens ho anem a menjar, sobre el pastís de formatge, fiquem el dolç de poma i
l’estenem per sobre de tot el pastís.

Alternatives:
El dolç que acompanya el pastis de formatge, es pot elaborar amb altres fruite, com
ara la pera o maduixes, segons la temporada en que s’elabori.
Els fruits secs que acompanyen el pastís, no tenen perquè ser solament nous, poden
haver-hi també ametlles, avellanes…

Recomanacions:
El formatge que s’elegeixi per a preparar el pastis, te que ser baix en greix. A la vegada
que cal tenir cura amb la quantitat de sucre que s’utilitza per la preparació, només s’ha
d’utilitzar el just i necessàri sense excedir-se.

Composició nutricional:

Kcal/ració

Hidrats de

Proteïna

Greixos

57,60 g

8,70 g

7,66 g

68,9 %

10,4 %

20,6 %

carboni
337,2
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MADUIXES MARINADES AMB ESPUMA DE IOGURT
Ingredients:
- 125 g de maduixes
- 1 g de pebre mòlt
- 10 g de sucre
- 25 ml de suc de taronja
- 5 ml de suc de llimona
- 3 ml d’oli d’oliva
- 50 g de iogurt natural
- 25 ml de nata líquida per muntar
- Fulles de menta

Com s’elabora:
Netegem les maduixes, les trossegem i les barregem amb el pebre, el sucre, el suc de
taronja, el suc de llimona i una mica d’oli. Deixem la barreja en el frigorífic per a que es
macerin.
Triturem el iogurt natural amb la nata líquida i un parell de cullerades de maduixes
amb el seu suc, fins aconseguir una crema fina de color rosat. Agafem un bol i hi
col·loquem les maduixes que hem deixat macerar a la nevera i per sobre, posem una
mica de la crema que em preparat i per donar-li un toc de color, podem afegir fulles de
menta.

Alternatives:
La fruita utilitzada per elaborar aquest postre, pot ser qualssevol de les varietats que
trobem en el mercat, com ara pera, poma, kiwi, préssec...
Si la nata no ens acaba d’agradar o no es té bona tolerància, es pot substituir per iogurt
o per crema de iogurt.
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Recomanacions:
Es recomana utilitzar les fruites de temporada, ja que són les que es troben en el seu
punt de maduració ideal i que per tant, les propietats nutricionals que ens poden
aportar són molt elevades, sobretot per el que fa a les vitamines.

Composició nutricional:

Kcal/ració

Hidrats de

Proteïna

Greixos

22,83 g

3,44 g

13,30 g

40,6 %

6,1 %

53,3 %

carboni
225,86
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