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“Amb aquest llibre el que pretenc és que la gent apliqui unes pautes a la
seva dieta, que al principi els serviran per reduir el pes, fins arribar al pes
desitjat, però després els serviran per no recuperar el pes perdut i per
mantenir una bona salut. La persona aura adquirit uns bons hàbits
alimentaris, que justament és el que falla en una persona amb sobrepès. I
aquests hàbits alimentaris són precisament els que la faran gaudir d’una
vida plena de salut.”

De la Introducció de l’autora

Sinopsi: Avui dia tothom està obsessionat amb el pes. Els cànons de la societat actual
són de persones primes i, al llarg de la vida, tothom, qui més qui menys, té una lluita
constant amb el pes. Si aquest és el teu cas, en aquest llibre hi trobaràs, explicats de
manera desenfadada, alguns trucs per ajudar-te a perdre uns quants quilos. I, per a
aquells que no hagin de fer una dieta per rebaixar pes, al llarg del llibre també poden
aprendre algunes cosetes sobre nutrició, consells pràctics sobre algunes tècniques
culinàries, a saber reconèixer els aliments light i les propietats d’alguns aliments, entre



altres petits trucs. La veritat és que no es pretén que perdeu molts quilos, però si com
a mínim us serveix per encaminar-vos a seguir una bona dieta, l’autora ja es dóna per
satisfeta. Perquè, al cap i a la fi, el més important tant a l’hora de perdre pes com de
mantenir-lo és fer una bona dieta equilibrada.

“Un llibre fet a partir d’allò que he estat veient dia a dia a la consulta
perquè la gent sigui capaç de pensar abans de menjar i preguntar-se per
què ho fan, si per gana, per gola o per avorriment.”

Lídia Casademont va néixer a Figueres ja fa uns
quants anys, va estudiar la branca científica biosanitària
a l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres i, més tard, la
carrera de Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat
de Vic. Després d’un breu període de pràctiques a
l’Hospital Josep Trueta de Girona mentre cursava el
segon curs de la carrera, va fer una altre petit període
de pràctiques a l’Hospital de Figueres en el seu últim
any, i, un cop finalitzada la carrera, hi va treballar uns
quants mesos. Actualment treballa en un centre de
dietètica en el qual ajuda a aconseguir un pes saludable
i, encara més important, a adquirir uns bons hàbits
alimentaris a tothom qui acudeix a la consulta. Blocaire

a la xarxa des de fa un parell d’anys, parla sobre gastronomia, receptes, restaurants
on ha anat i propietats dels aliments. També ha fet col·laboracions esporàdiques en
altres blocs. Fora de la xarxa, també col·labora en una revista de tirada comarcal i hi
escriu articles relacionats amb la dietètica i la nutrició humana des de fa
aproximadament un any.

Extracte del llibre:
“3/100

Realitzar un àpat amb un plat d’amanida a taula té doble benefici:

1. L’amanida composta per hortalisses, com enciam, pastanaga, tomàquet, blat de
moro, raves i espàrrecs, entre altres vegetals, és un plat que ens dóna molta plenitud,
ja que, d’una banda, podríem dir que és un plat que costa de mastegar, de manera
que estem una bona estona rosegant, i això que vol dir? Doncs que el cervell tarda uns
vint minuts a rebre l’ordre que està ple. Per tant, si mengem molt ràpid qualsevol
aliment, l’ordre de sacietat encara no ha tingut temps d’arribar al cervell perquè aturi la
ingesta i, per tant, seguim menjant perquè encara tenim gana. D’altra banda, l’enciam i
les altres hortalisses estan formades pràcticament per aigua, cosa que ajuda molt a
omplir l’estómac.

2. Acompanyar un plat amb amanida ens serà molt útil, sobretot si el plat conté greix,
ja que l’amanida ajuda a fer que no absorbim part d’aquest greix. Això és gràcies al
seu alt contingut en fibra, que fa que una part d’aquest greix no sigui absorbit pels
intestins, fa de capturador de greixos. […]”
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