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1 Recomanacions bàsiques

· No és moment per seguir cap dieta milacre 
  d’aprimament ni de desintoxicació. 
  És moment d’adaptar l’alimentació a la nova 
  situació d’estar a casa i fer-ho de forma 
  saludable.

· Cal donar prioritat a les verdures, fruites 
  i llegums, reduir els carbohidrats i 
  consumir-los integrals.

· Mantenir els tres panxons principals 
  (berenar, dinar i sopar) i menjar a mig matí i 
  mig capvespre només si fa falta.

· Aprofitar per dormir més hores i descansar.

· Prendre consciència de què menjam i com 
  menjam.



2 Adaptar el berenar
i el mig matí

· Reduïu la quantitat de pa i de cereals, i 
  substituïu-la per una peça de fruita cada dia.

· Evitau consumir qualsevol tipus de galetes, 
  bolleria, cereals ensucrats i sucs de fruita.

· Retardau l’hora de berenar fins que tingueu
 realment gana.

· Si necessitau menjar a mig matí, triau fruita.



3 Adaptar els dinars

· Donau prioritat a les verdures (locals i de 
  temporada) perquè omplin la meitat o més  
  del plat.

· Consumiu llegums cada dos o tres dies; per 
  sí soles o amb verdures constitueixen plats   
  complerts i equilibrats (no necessiten ser 
  cuinats amb carn, peix, ou ni arròs).

· Reduïu els carbohidrats: limitau-los a un 
  grapat d’arròs, pasta, cuscús o patata i un 
  trosset petit de pa, donau prioritat a les 
  versions integrals, i acompanyau-los de 
  verdures i un troç de carn, peix, ou o llegums.

· Acompanyau els menús amb ensalades 
  variades de temporada.

· Evitau les postres làcties i prioritzau la fruita.



4 Adaptar la bereneta 
i el sopar

· Intentau fer una bereneta-sopar, per evitar 
  menjar tard.

· Incloeu verdures (locals i de temporada) 
  en forma de cremes, amanides, al forn o 
  bullides.

· Acompanyau-les amb llegums (saltejats o 
  en forma d’hummus), ou, peix o carn.

· Reduïu al màxim la quantitat d’arròs, pasta, 
  patata i pa, i si en menjau, que sigui en poca 
  quantitat i integrals.

· De postres i per fer un ressopó, triau fruita.



5 Llista de la compra saludable

· Planificau bé la compra, per evitar sortir cada 
  dia de casa.

· Comprau als comerços locals i aprofitau 
  l’opció de comprar on-line.

· Anau sols a les botigues, posau-vos guants 
  i manteniu la distància entre persones.

· Que no hi faltin verdures i hortalisses (locals 
  i de temporada), llegums (seques o en pot) 
  i fruita.

· Evitau comprar llaminadures, galetes, 
  bolleria, snacks i sucs.



6 Menjars especials

· Elaborau de forma casolana les pizzes, creps, 
  burritos, pastissos, coques, galetes... evitau 
  comprar-los fets.

· Limitau el consum d’aquests extres a una o 
  dues vegades a la setmana i per ocasions 
  especials.

· Aprofitau per elaborar-les amb els més petits 
  de la casa.

· Les “palomitas” casolanes, els fruits secs, la 
  granola casolana, els llegums torrats... són 
  excel·lents snacks.



7 Per beure: sobre tot, aigua

· És important mantenir un bon nivell 
  d’hidratació: la millor beguda és l’aigua.

· També podeu preparar infusions (fredes o 
  calentes), caldos, sopes i liquats de verdures.

· Evitau els sucs de fruita, les begudes 
  refrescants i les begudes alcohòliques.



8Moveu-vos, a casa, 
però moveu-vos!

· Dedicau diferents moments al llarg del dia, 
  per mantenir el cos actiu: podeu fer una 
  sessió de 45 minuts o bé dedicar 10 minuts 
  vàries vegades al dia.

· Inventau sèries d’exercicis, netejau la casa, 
  posau música i ballau, pujau i baixau 
  escales...

· Aprofitau també aquest moment de 
  confinament, per fer estiraments i exercicis 
  de respiració profunda.



Per saber-ne més:
www.cime.es
www.instagram.com/consellinsularmenorca
www.ibsalut.es

Per dubtes i consells podeu escriure a
noemi@quanimanutricio.com
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