
Com triar la millor opció 

 

En aquests dies de confinament que portem estem més que mai en contacte amb la nostra 

dispensa, la nevera i els armaris de la nostra casa. 

Aquest fet de tenir un contacte tant continu pot ser perjudicial perquè ens pot fer estar en 

constant contacte amb els aliments, el qual ens pot fer ingerir molt més enllà de les necessitats 

nutricionals que requerim. 

Si al constant contacte amb els aliments sumem la manca d’activitat física, el problema es 

duplica o triplica. 

La part de l’activitat física és fonamental, i cal que tractem de moure’ns a dins de les nostres 

cases el màxim possible, adaptant les rutines a la millor optimització del nostre temps i de la 

nostra capacitat física. Tenim professionals al nostre centre que poden donar-vos un cop de 

mà en planificar aquesta rutina d’activitat a la vostra capacitat física. 

Pel que fa a la part nutricional, els problemes sempre naixen de la primera decisió que 

prenem, que és aquella que es realitza quan anem a comprar. El que comprem determina allò 

que mengem, de manera que és un dels aspectes on més cal incidir. Per a fer la compra cal 

tenir en compte diferents aspectes clars, com són: fer una llista mirant de tots els aliment que 

es disposa i tenint clar quins es requereixen, el qual ens permeta sobre tot descartar aquells 

que no ens calen. Per optimitzar aquesta decisió cal fer-la després d’haver menjat, ja que el fet 

de prendre decisions alimentàries amb la panxa buida pot comportar un augment en el desig 

de comprar productes ensucrats. I en quant a l’anar a la compra, també seria aconsellable fer-

ho amb la panxa plena, i cenyir-se sempre a les necessitats escrites a la llista. 

Un aspecte fonamental i que cal tenir molt en compte, és com organitzem la compra a casa. És 

a dir, on col·loquem els aliments. És obvi que els aliments que volem que duren més i tenen 

una ràpida degradació els col·locarem a la nevera o al congelador. Però dins de la nevera cal 

que l’organitzem bé. Als calaixos col·locarem principalment les verdures, les carns i els peixos. 

Al calaix d’enmig col·locarem els pots de conserva i aliments que haguem de cuinar. I finalment 

al caixó més amunt situarem als aliments que menjarem sense processar-los, com puguen ser 

els iogurts. 

Finalment un aspecte fonamental, és potenciar la nostra visualització, posant al nostre abast 

visual els aliments més saludables, de manera que sigui el primer que veiem a l’entrar a la 

cuina, així col·locarem un fruiter amb fuita damunt la taula i al seu voltant un pot amb fruits 

secs. Aquest fet és fonamental en l’organització de la cuina, ja que el veure els aliments 

estarem potenciant la seva ingesta, i estarem deixant a un segon pla altre aliments menys 

saludables. Fins i tot, podem amagar als calaixos o dins de caixes aquells aliments menys sans 

(dolços, postres), fent complicada la seva accessibilitat. 

 

 


