


86 I VIU Tarragona Gener-Febrer 2013

Quines dietes són les més co-

munes? La gent que es posa a

dieta per ella mateixa sense ri-

gor professional i fan dietes mi-

racle pensant que s’aprimaran

i que després no recuperaran

el seu pes. Les dietes no edu-

quen, en tot cas qui ho fa és el

professional. El tractament no

té fi, sinó que és una modifica-

ció d’hàbits alimentaris i d’estil

de vida per sempre. En canvi,

una dieta miracle sí que té un

inici i un fi després del qual el

pacient torna a recuperar el

pes perdut. Per tot això, el que

recomanem a l’hora d’iniciar

una dieta és posar-se a mans

d’un especialista que tingui les

competències per fer dietes o

un Dietista - Nutricionista.

Quin és el perfil de persona

que es posa a dieta? Majorità-

riament, podríem parlar de dos

perfils. Un és el de la dona que

es troba en època de la meno-

pausa, augmenta de pes i vol

recuperar el pes anterior. L’al-

tre, és el de persones amb ma-

lalties associades (augment

del colesterol, augment dels

triglicèrids, apnea, problemes

de mobilitat que minven la qua-

litat de vida, diabetis, tensió ar-

terial elevada, etc.). Després

també venen a la consulta es-

portistes, dones en processos

d’embaràs, pacients infantils,

etc.

Quins perills té no fer-ho sota

la supervisió d’un Dietista-

Nutricionista? En són molts,

per exemple, el conegut com

l’efecte io-io (perdre i recupe-

rar pes); l’alentiment del meta-

bolisme; la desnutrició o dèficit

de micronutrients; empitjorar

les malalties cardiovasculars

(augment del colesterol, tensió

elevada); l’afavoriment de tras-

torns de conducta alimentària

(bulímia, etc. ); convertir els

mals hàbits en crònics...

Com podem identificar una

“dieta miracle”? La que ens

prometi uns resultat ràpids i

màgics, ens prohibeixi algun

grup alimentari, ens doni un

llistat d’aliments bons i dolents

o bé ens permet quantitats lliu-

res... També la podem identifi-
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Totes les “dietes
miracle” tenen el
perill de l’efecte

rebot ja que no hi ha
educació nutricional
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car si dóna molta importància

a suplements o que es deslli-

guen d’efectes adversos.

Seguir una dieta aconsellada

per un nutricionista és sinò-

nim d’èxit? Seguir una dieta

implica un treball en equip per

part del professional i del pa-

cient. És un treball de dia a dia,

i no és per un temps limitat. Al

principi és un procés tutelat i,

després, amb una bona educa-

ció alimentària, pots mantindre

els teus resultats.

Cada persona és individual

amb uns objectius diferents i

unes característiques perso-

nals diferents, per això es fan

els estudis personalitzats.

Quan hem de posar-nos a die-

ta? Tothom pot posar-se a die-

ta encara que sigui per millorar

la seva alimentació i adquirir

recomanacions alimentàries

que podrà seguir tota la seva

vida. Sobretot, gent que detec-

ta un empitjorament de la seva

salut (augment de pes, del co-

lesterol, de la tensió, dels tri-

glicèrids...). De fet, encara hi ha

poca conscienciació social pel

que fa a la prevenció de la sa-

lut, i només ens en recordem

d’ella quan ens falla.

Les dietes no només són per

aprimar-se, sinó per procurar

menjar bé. Hem de tenir en

compte que els ritmes de vida

han canviat, i que molta gent o

no sap cuinar, o bé no té temps

per fer-ho i recorre a menjars

precuinats.

I quan hem de deixar-la? Tot

tractament té un principi i un fi

depenent dels objectius de ca-

da pacient. Si la dieta la fem

per perdre pes, hauríem de

mantenir aquest pes i compa-

ginar la dieta de manteniment

amb la nostra vida personal i

social.

Quins consells donaries a al-

gú que n’ha començat moltes

i que no ha aconseguit aca-

bar-ne cap? Que es dirigeixi a

un bon professional, perquè la

dieta s’ha d’adaptar a la perso-

nal, no la persona a la dieta.

Seguir una dieta no hauria de

ser una batalla, sinó que s’hau-

ria d’incorporar als hàbits de

cadascú.

I, per davant de tot, ha de ser

una educació nutricional, ja

que la dieta serveix per guan-

yar salut.

I a algú que no segueix cap

dieta però que vol dur una ali-

mentació saludable? Una ali-

mentació saludable és aquella

que conté cinc o sis àpats al

dia, amb cinc racions de fruita

o verdura, de quatre a sis ra-

cions de farinacis (patates,

arròs, llegums, pasta i pa), dos

racions de proteics (majorità-

riament carns blanques i peix) i

dos de làctics, i hauríem d’a-

postar per l’oli d’oliva. Pel que

fa als embotits i a la brioixeria

bàsica, l’hauríem de limitar a

un cop a la setmana.

“Una alimentació
saludable hauria de

contenir cinc
racions de fruita i
verdura al dia”


