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PRESENTACIÓ DEL CAS 

El Sr. Roger , té 43 anys  i es cuiner , està casat i té dos fills (10 i 12 anys) . Desprès de fer-se la 
revisió anual, tot ha sortit correcte però  el seu metge el deriva al dietista degut a l’obesitat que 
presenta. 

Pes:  115,2 Kg  Alçada: 184 cm  Perímetre de la cintura: 109cm         T.A: 170/95 

Analítiques:Glucèmia:80mg/dl; Colesterol total:260mg/dl; LDL:176mg/dl; HDL:40mg/dl; TG:220 mg/dl 

Antecedents patològics: sense interès. Segons ell mai ha estat malalt. 

Antecedents familiars: pare obès amb hipercolesterolèmia (fa un any va patir un infart) i mare prima. 
Un germana amb sobrepès i hipertensió.  

Historia ponderal: als 20 anys pesava  78-79Kg pes que va mantenir estable durant 6 anys. Aleshores, 
els 27 anys va decidir obrir un restaurant i també es va casar,  des de llavors ha anat augmentant de 
pes fins l’actual sense posar cap mesura. Segons ells no ha tingut temps de pensar-hi tot i que es cansa 
molt quan ha de pujar escales. 

Hàbits: treballa en el seu restaurant (és una Vinoteca), de dilluns a divendres, de 12 a 24h i els caps de 
setmana fins les tres de la matinada. Va molt estressat durant tota la setmana, dina i sopa al mateix 
restaurant amb la seva dona (treballa amb ell) i durant el dia va picant.  Els nervis li fan picar, te 
sempre molta gana i li agrada tot.  Acompanya tots els àpats amb 1 o 2 copes de vi negre. 

Ingesta espontània: 3000 Kcal. (aprox.) Fumador  de 15-20 cigarretes/dia  

No realitza cap tipus d’activitat física (diu que no te temps). Quan era més jove jugava a futbol amb 
els amics 3 cops/setmana. 

Exemple d’un Recordatori de 24h 
Esmorzar (no esmorza es lleva just per anar a treballar) 
Dinar (Restaurant) 12:30h 

Un plat d’amanida catalana ( plat d’embotits variats 100gr ). 
Lluç un llom gran (200g) al forn amb patates (1 patata gran) 1 c d’oli i  2 c/s salsa tartara*( maionesa amb 

taperes).  
3 llesques de pa blanc ¼ de Kg. 
2 copes de vi negre. 
2 c/p Mel i 1 terrina de 125g de mató. 
1 Cafè sol amb 1 sobre de sucre. 

A les 15-15:30h picoteja daus de formatge (40g), llonganissa (30g), 2 llesques de pa. 
Berenar (Restaurant) 19h 

 1 Cafè sol amb 1 sobre de sucre 
Sopar (Restaurant) 19:30h 
        Sopa d’au amb fideus (1 plat fons ple i espès). 
        Calamarcets saltats (1 plat 125 g) amb 2 c/s allioli. 
        3 llesques de pa blanc ¼ Kg. 
        1 copa de vi negre. 
        2 natilles(125 g).  
A les 22-22:30h picoteja 1 cervesa ben freda i 1 bossa de cacauets (120g) 


