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Indigestions nadalenques 

A rriba el Nadal i amb ell, es plantegen diver-
sos esdeveniments marcats per la família, els 
regals, les il·lusions i, indiscutiblement, pel 

menjar. Durant les festes de Nadal, la gent es des-
preocupa de la seva salut i de tenir cura per la seva 
figura. Donant-se permís per menjar de tot sense 
mesura. 

Els àpats de Nadal acostumen a ser abundants, 
iniciant-se amb uns bons aperitius, per tot seguit 
passar a un primer plat, un segon, habitualment amb 
salses i per finalitzar postres, torrons, polvorons, 
bombons... A més a més, de la quantitat excessiva 
que es tendeix a menjar, aquests menjars, estan cui-
nats de manera més elaborada, amb més salses, més 
greixos i amb condiments més forts als què estem 

acostumats. Tot això ens porta a patir indigestions o 
digestions pesades. 

Què es la indigestió?
De manera més formal s’anomena dispèpsia, 

que ve a ser un trastorn transitori durant el procés 
de digestió, on apareixen cremors d’estomac, rots, 
flatulències, nàusees o vòmits. No s’ha de confon-
dre amb malalties greus, es momentani i té ràpida 
solució. 

No només es pot tenir com a causa una ingesta ex-
cessiva d’aliments o de begudes, hi ha d’altres factors 
com l’estrès que també poden causar indigestió. 

Com ho  prevenim?
El secret està en no abusar de cap aliment. És a 

dir, podem menjar tot el que desitgem, sempre que 
ho fem en mesura. Si no ens hem pogut estar de res 
i patim una indigestió, aquests són alguns consells 
ens poden ser d’utilitat:
-No anar a dormir just desprès de l’àpat. 
-Canviar el cafè de desprès del dinar per una infusió, 
com  la camamilla, l’anís o la menta, que redueixen 
la flatulència.
-Hem de mesurar l’àpat que sigui anterior al que te-
nim previst que serà copiós. És a dir, el dia de Cap 
d’Any hem de fer un dinar poc copiós, més aviat 
lleuger. (Crema de verdures amb peix al forn amb 2 
torrades integrals, un iogurt desnatat i una infusió) 
Beure aigua en abundància.

A continuació us proposem un menú pel dia de 
Nadal, per tal de poder acabar la jornada amb un es-
tomac relaxat i sense patir cap indigestió.  

La dietista-nutricionista informa

Especial Festes de Nadal
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Esmorzar: 
2 torrades integrals amb 2 talls de pernil de York, amb 1 cullerada d’oli d’oliva · 2 mandarines · 1 tè verd

Mig matí: 
1 iogurt desnatat amb 3 nous. 

Dinar: 
Aperitius: intentar no menjar-ne en excés · Escudella amb galets i pilota (1er. plat) ·  Rostit de vedella al 
forn amb acompanyament (demanar poc acompanyament, ja que acostumen a ser puré de patata/patata 
fregida/melmelada...) · Sorbet de pinya (veure recepta) ·Neules/Torrons (Agafar 1 porció de cada i menjar 
el que s’ha triat, no anar picotejant del centre de la taula) · Poleo menta

Berenar: 
2 rodanxes de pinya natural

Sopar: 
Crema de carbassó · Bacallà o rap al forn · Iogurt desnatat · Camamilla

 

Menú pel dia de Nadal:

Tritureu bé la pinya i poseu-la al congela-
dor dins d’un recipient amb tapa. Tot seguit, 
afegiu un xic de sal a les clares i bateu-les 
fins posar-les a punt de neu. Mentre bateu, 
aneu afegint el sucre glacé a poc a poc. 

Quan la pinya comenci a congelar-se, afe-
giu-li les clares a punt de neu i barregeu-ho 
tot bé. 

Deixeu la barreja al congelador i remeneu-
la cada mitja hora aproximadament. Repetiu 
aquesta operació fins que veieu que el sorbet 
ha quedat ben congelat.

Sorbet de pinya

Ingredients (4 persones) 
1 llauna de pinya al natural (560 g)/ 2 clares d'ou/ Sal/ 200 g de sucre glacé


