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Alguns exemples més del que és una recaiguda i el que no ho és 

 

1) Una porció de pastís menjat a la feina, per l'aniversari d’una col·lega, tot i que havíeu 

decidit que aquell dia no prendríeu cap llaminadura? 

Això no és una recaiguda, sinó una situació de la vida normal, a la qual els participants 

s’han d’acostumar. Si el tros de pastís va seguit d’una ingesta incontrolada de més 

llaminadures, llavors pot definir-se com una recaiguda. 

 

2) Una segona ració de menjar adequat a la nit, perquè teníeu gana, encara que el 

vostre objectiu era reduir les segones racions? 

Això no és una recaiguda; només teníeu gana (no obstant això, podria ser útil analitzar 

per què teníeu tanta gana). Si el segon plat us el mengeu sense gana, només perquè el 

menjar era deliciós, tampoc és una recaiguda, a no ser que això passi molt sovint. Però 

si el segon plat va ser seguit d’un tercer, quart ... plat, llavors podria considerar-se una 

recaiguda. 

 

3) Una nit, en que us vareu menjar tots els dolços que vareu trobar a l’armari? 

Això podria ser considerada una recaiguda a causa de la seva naturalesa incontrolable. 

S’hauria de contemplar què us va portar a aquesta situació. Havíeu menjat suficient al 

llarg del dia? Us havíeu marcat una meta potser massa estricte? 

 

4) Un període més llarg en que cada dia vareu menjar alguna cosa que havíeu decidit 

que no prendríeu a diari (o no vareu menjar alguna cosa que vareu decidir que 

prendríeu)? 

Això pot ser o no pot ser una recaiguda. Pres en petites quantitats (com una barreta de 

xocolata) no és una recaiguda, sinó una manera molt sensata de tractar amb 

l’alimentació. Però si es pren en quantitats més grans (com una barra gran de xocolata), 

això es pot considerar una recaiguda. 

 

5) Una nit que no tenia ganes de menjar verdures i que només vàreu menjar el plat 

principal? 

Això no és una recaiguda, sinó un esdeveniment de la vida normal. Es pot superar 

menjant verdura l’endemà. 
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Altres exemples de ser flexibles o estrictes en la dieta 

  

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-vos 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 per 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 emet 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. 

 

       Si no s’hagués tractat de minimitzar la quantitat d’aliment ingerida durant el dia, la 

quantitat de menjar a la nit hauria estat totalment normal i sota control. 
 

Més informació sobre la restricció dietètica i les normes estrictes  

La restricció dietètica acostuma a ser molt comuna. Les persones que mengen 

restrictivament tenen normes per a quan, què i quina quantitat poden menjar. Si una 

regla no se segueix exactament, es considera trencada. El problema més gran de les 

regles dietètiques estrictes és la seva naturalesa del “tot o res” o “blanc o negre”.  

 

Per exemple, la regla de no menjar mai xocolata, fa que es neguin el permís fins i tot de 

provar-ne una petita quantitat. No se’n pot menjar gens ni mica. Si es menja un tros 

petit de xocolata, s’instaura el pensament del tot o res. Tot i que les conseqüències 

dietètiques d’un tros de xocolata són molt petites, la ment porta la situació fora de 

mida. La persona sent que ha trencat totalment la regla. Un cop sent això, és molt fàcil 

pensar, “ja que he trencat la regla, bé puc seguir menjant“ o “L’he espifiada, bé podria 

menjar-me tota la xocolata “. Aquest és un tret molt important de les normes 

dietètiques estrictes, que porten a menjar en excés. 
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Una regla pot ser: 

 

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

Què: Mai prendré postres a la feina. No menjaré aliments dels quals desconegui quins 

són els ingredients 

Quina quantitat: No prendré mai una segona ració. No menjaré més de tres llesques de 

pa al dia. 

Una persona a dieta també intentarà limitar les mateixes coses, però no se sentirà tan 

preocupada si es desvia d’aquestes normes. Aquest tipus de dieta comporta pautes 

generals. Les regles dietètiques no se centren en petites desviacions o en alguna 

llaminadura ocasional. 

 

Millors idees per a les regles: 

 

Quan:  

No menjaré res després de les 6p.m. 

... a no ser que tingui gana.  

No dinaré abans de les 12 

... a no ser que tingui molta gana o hagi esmorzat menys de l’habitual. 

 

Què:  

No prendré mai postres a la feina.  

- No prendré postres a la feina, la majoria dels dies. Si hi ha les meves postres 

favorites, les puc prendre.  

No menjo aliments dels quals desconec els seus ingredients.  

- Majoritàriament prenc aliments que sé de què estan fets. Amb els amics, als 

restaurants, puc prendre aliments que em vinguin de gust en aquell moment. 

 

Quina quantitat:  

Mai prenc una segona ració 

- No prendré una segona ració si he quedat satisfet/a. Puc prendre una segona ració 

si continuo realment famolenc/a.  

No menjaré més de 3 llesques de pa al dia.  

- La majoria dels dies només prendré 3 llesques de pa, però quan m’hagi de saltar el 

dinar/sopar o prengui sopa com a primer plat, puc menjar més pa. 

 

Trencar una norma, cometre una errada, es pot manifestar com un càstig (normes 

encara més estrictes), o com a comoditat en el menjar, o com afartament. Ambdós 

aspectes són molt perjudicials i causen pensaments esbiaixats entorn del menjar. 
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Si ens prohibim molts aliments, podem acabar pensant encara molt més en el menjar.  

Fet que ens pot conduir a menjar més. La idea és neutralitzar les actituds envers el 

menjar, per tal que els aliments i l’alimentació no tinguin significats diferents. 

 

RECORDEU 

La restricció o l’eliminació d’alguns aliments els fan més desitjables! 

Cal que us assegureu que els vostres aliments favorits no desapareguin de la vostra 

vida. 

 


