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Els menjadors molt restrictius tendeixen a: 

� Tenir normes estrictes de menjar (quan, què I 

quina quantitat)  

� Ser molt precisos sobre la quantitat que 

mengen (generalment per a reduir la 

quantitat) 

� Tenir llistes d’aliments prohibits  

� No escoltar els senyal del cos de la gana i la 

sacietat tan com poden 

� Castigar-se o tenir símptomes depressius per 

menjar massa o menjar alguna cosa prohibida  

Els menjadors flexibles tendeixen a: 

� Menjar quan tenen gana i parar quan 

estan satisfets  

� Menjar d’acord a les directrius 

dietètiques, no  d’acord a les normes 

dietètiques  

� Menjar aliments que desitgen, no 

aliments que s’espera que mengin o allò 

que és saludable 

� Retornar a la dieta normal després d’una 

recaiguda  

� Trobar una manera personal i adequada 

d’alimentar-se per ells mateixos.  

 

Control de l’alimentació 

Restricció dietètica 

Comporta l’intent de restringir la ingesta d’aliment i l’intent  d’evitar determinats aliments.  

Descriu fins a quin punt es restringeix la ingesta d’aliment per tal d’intentar perdre pes. 

 

Normes dietètiques 

Els menjadors restrictius tendeixen a tenir normes per a quan, què i en quina mesura poden 

menjar. Si no se segueix una norma estrictament, la consideren trencada. Un altre gran problema 

de les normes dietètiques estrictes és el pensament del “Tot o res” o del “blanc o negre”. Trencar 

una norma, un fracàs, pot manifestar-se com un càstig (encara normes més estrictes), o com a  

comoditat en el menjar o menjar en excés. Això és perjudicial i provoca pensaments esbiaixats 

respecte a l’alimentació. 

Una norma pot ser: 

Quan: No menjaré res després de les 6pm. No dinaré abans de les 12. 

Què: No prendré postres a la feina. No menjaré res que no sàpiga de què està fet.  

Quina quantitat: No prendré mai una segona ració. No menjaré més de 3 llesques de pa al dia. 

Una persona a dieta pot limitar les mateixes coses, però no es preocuparà en excés per una 

desviació de les normes. Aquest tipus de dieta comporta les següents pautes generals. Les normes 

dietètiques no permeten ni una petita desviació o una llaminadura ocasional. Podeu pensar millor 

en objectius, més que no en normes? 

 Sou capaços de prendre només 

una mossegada de  galeta o 

només un trosset petit de 

xocolata? 
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Per què la restricció dietètica condueix a un augment de l’alimentació? 

 

1) Els intents de tractar d’evitar certs aliments o limitar la ingesta d'aliments augmenta la 

preocupació pel menjar. 

Si us prohibiu per exemple la xocolata, us podeu trobar pensant constantment en aquest aliment. 

Començareu a veure els anuncis de xocolata, venedors de barres de xocolata i persones que 

mengen xocolata a tot arreu. Fins i tot podeu sentir el gust de la xocolata a la boca. 

Això pot conduir a menjar xocolata. No una quantitat normal, sinó probablement, una gran 

quantitat. 

O, no tocareu la xocolata, però començareu a menjar un altre aliment, com pastes ... i després 

menjareu més i més, sense poder parar. 

Així trenqueu la norma malament. 

Podeu sentir-vos decebuts, deprimits, etc 

 Sense aquesta regla de no menjar xocolata, és possible que hagueu menjat una petita quantitat 

de xocolata, feliços, i esteu contents i ho oblideu durant la resta del dia. 

2) Si tracteu de limitar la quantitat total d’aliments que mengeu, el vostre cos pot arribar a estar 

privat d’alguns nutrients i energia. 

El vostre cos us dóna senyals de fam i acabeu menjant més del normal - i probablement  els 

aliments que són a la llista prohibida. 

Sovint, aquesta és la raó que hi ha darrere de menjar de forma incontrolable a la nit: les quantitats 

d'aliments durant el dia han estat massa petites. 

 Sense tractar de minimitzar la quantitat d'aliment ingerida durant el dia, la quantitat de menjar a 

la nit hauria estat totalment normal i sota control. 
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Ser flexible: 

�  Cap aliment està prohibit, però recordeu la quantitat i la freqüència 

� Està bé que prengueu llaminadures sovint, però recordeu la quantitat 

� És normal menjar diferent els dies festius, sempre que els dies festius no siguin la majoria a 

la vostra vida 

� Accepteu els vostres desitjos i pulsions – negar-los no us ajudarà 

� No us imposeu regles estrictes, però recordeu les vostres metes 

� No eviteu els aliments o els llocs difícils, apreneu a viure amb ells – us hi haureu d’enfrontar 

tard o d’hora 

 

• Bon control dietètic = el control del menjar en excés, menjar massa poc o 

versatilitat en la dieta de forma flexible  

• No us fixeu en la quantitat de menjar o en les prohibicions 

• Centreu-vos a menjar aliments millors 

 

� Preneu àpats adequats (a les hores adients, aliments bons i una 

quantitat adequada) 

� Sempre que podeu, mengeu aliments d’alta qualitat (aliments més 

saludables), recordeu 80:20 

� Gaudiu dels aliments que mengeu!  

 

 

Centreu-vos en allò que PODEU MENJAR amb gust i amb 

plena consciència! 

 


