
El Nadal ja torna estar aquí !! L’arbre de Nadal, el Tió, el pessebre, els regals, i menjar, mooolt 

menjar. I es que les festes de Nadal no s’entendrien sense les reunions familiars i les trobades 

amb amics al voltant d’un bon àpat. Què seria del Nadal sense els canelons o el pollastre rostit, 

el marisc i la carn d’olla, les neules i els torrons? Ben acompanyats d’un bon vi i d’un bon cava! 

Davant aquests canvis en la nostra rutina alimentaria, com ho podem fer per gaudir de les 

festes  sense deixar-nos portar per l’excés i sentir-nos culpables? Aquí teniu 5 pautes que us 

poden ajudar a viure el Nadal saludablement. 

1. PLANIFICA: 

Cal pensar en els àpats de Nadal com a àpats aïllats. Tot i que la sensació és de que ens 

passem els dies menjant, els àpats festius no son tants. Si ens planifiquem 

correctament podem aprofitar aquells àpats que no son pròpiament festius per 

incloure aliments que no acostumen a formar part dels àpats nadalencs (fruites, 

verdures, làctics). No és tracta de compensar !! Sinó d’afegir allò que ens pot faltar.  

 

2. A LA CUINA: 

Procura no excedir-te en les quantitats a l’hora de comprar i de cuinar. Si preparem 

racions massa grans  pot ser que mengem de les sobres del Nadal durant tota la 

setmana. En el cas que ens en sobri, és millor que ho congelem i ho guardem per una 

altra ocasió. I compte amb la quantitat de torrons i neules que comprem !! Només han 

de cobrir una sobretaula no el rebost fins al més de febrer !  

 

3. ABANS DELS ÀPATS FESTIUS 

No et saltis àpats intentant compensar el dia. Si ho fas, arribaràs a l’àpat amb molta 

gana i et serà del tot impossible menjar amb mesura. Aprofita per incloure en els àpats 

anteriors aquells aliments que saps que seran minsos en l’àpat Nadalenc com les 

fruites fresques, iogurts, fruits secs, cereals integrals, etc. 

 

4. DURANT L’ÀPAT 

Esborra de la teva ment la paraula “prohibit”. La prohibició ens fa sentir culpables i ens 

fa perdre la mesura en el moment que decidim “un dia és un dia”. Si ens permetem 

menjar de tot el que ens agrada i ens ve de gust sense prohibir-nos res, serem més 

competents a l’hora de mesurar el que mengem.  Procura menjar poc a poc, gaudint 

de tots els gustos i textures, i escolta el teu cos fent-li cas quan ja està satisfet. 

 

5. DESPRÈS DE L’ÀPAT 

Mantenir la rutina d’activitat física durant les festes ens ajudarà a equilibrar l’excés 

calòric dels àpats nadalencs. Tot i que fa fred i ens agrada fer una sobretaula ben 

llarga, buscar una estona per sortir a passejar desprès dels àpats també ens ajudarà a 

millorar la digestió. 

 

Des de Menja Sa us desitgem unes bones festes de Nadal !! 


