Instrucțiuni pentru completare
•

De ce e nevoie să țin un jurnal de alimentație?

Unul dintre obiectivele recuperării este re-introducerea unui regim alimentar regulat,
diversificat și adecvat nevoilor tale nutriționale. Pentru a întelege însă care sunt factorii care conduc
la comportamente alimentare disfuncționale, ai nevoie, înainte de toate de o evaluare obiectivă a
situației prezente. Ținând un jurnal, poți observa ce anume declanșează episoadele de mâncat
compulsiv (sub-alimentarea, pofta pentru un aliment considerat “interzis”, încălcare unei reguli
privind dieta, gânduri permisive, emoții dificil de gestionat, etc). În jurnal, vei putea observa dacă,
înainte de un episod de mâncat compulsiv, ai sărit peste o masă sau ai întâmpinat o situație neplăcută.
Totodată, jurnalul îți oferă posbilitatea de a observa care a fost evoluția ta, de la o săptămână la
cealaltă. Nu va fi necesar să ții acest jurnal toată viața, dar consideră că ești într-un moment de
învățare și re-adaptare, și, ca atunci când ne pregătim pentru un examen, e nevoie să ne luăm notițe.
•

Cum să procedez?

Ține zilnic acest jurnal, și notează toate alimentele și băuturile consumate, precum și
cantitatea (aproximativă) a acestora. Nu este nevoie să cântărești mâncarea, doar să apreciezi
cantitatea. Poți nota: biscuiți cu cremă – 8 buc, piure cu grătar de pui – porție medie, salată cu ton – 1
bol mediu, etc. NU nota numărul caloriilor în jurnal! Este de preferat să te alimentezi bazându-te pe
nevoile fiziologice și în mod rațional, așadar descurajăm număratul caloriilor, considerat un
comportament de asigurare disfuncțional! Notează în jurnal cât mai repede după ce ai mâncat, nu te
baza pe memorie. Poți purta cu tine o agendă, în care să notezi aceste informații și să le scrii apoi în
jurnal (pe calculator sau într-un caiet special pentru asta).
ORA: notează ora la care ai mâncat, chiar dacă este vorba doar de un biscuit sau un măr. În acest
mod poti depista momentele în care trec mai mult de 4 ore fără să te alimentezi, și poți observa dacă
intervalul neregulat al meselor produce episoade de mâncat compulsiv. Uneori, după o zi
dezechilibrată din punct de vedere alimentar, poți observa o creștere a episoadelor de mâncat
compulsiv în zilele următoare.
LOCUL: notează care este locul în care ai mâncat: acasă în bucătărie, acasă pe canapea, acasă în
pat la televizor, în oraș pe stradă, în oraș la restaurant, etc. Notează de asemenea dacă erai singură sau
însoțită. Astfel, vei putea urmări dacă episoadele de mâncat compulsiv se întâmplă într-un anume loc,
sau dacă îți este mai ușor să mănânci anumite alimente când ești însoțită.

ALIMENTE CONSUMATE: Notează toate alimentele pe care le mănânci, și cantitatea lor
aproximativă. NU nota gramajul sau caloriile! (vezi mai sus)
LICHIDE CONSUMATE: Notează toate băuturile consumate – alcool, lapte, apă, sucuri, ceaiuri,
etc. Notează ce tip de lichid ai consumat, și cantitatea (ex. Cola 0% 1 pahar, Ceai de fructe 1 cană,
bere 330 ml, etc). Pe baza acestei înregistrări poți vedea care sunt lichidele “problemă” - băuturi
dietetice, ceaiuri diuretice sau pentru slăbit, sucuri tip Cola, Fanta, etc), și vei face un plan pentru
eliminarea lor.
BINGE? : Notează cu * dacă consideri că ai avut un episod de mâncat compulsiv.
V / L : Notează cu “V” dacă ți-ai provocat vărsături după masă, sau cu “L” dacă ai luat laxative.
Observă dacă vărsăturile conduc la un nou episod de mâncat compulsiv.
COMENTARII: În această rubrică poți nota tot ceea ce consideri că este semnificativ: gânduri pe
care le-ai avut, emoții, situații care consideri că au avut legătură cu alimentele și lichidele consumate,
sfaturi pentru viitor, etc. Poți nota, de exemplu: “Nu mâncasem de 10 ore, îmi era foarte foame, iar
când am ajuns acasă nu m-am mai oprit din mâncat. Pe viitor: să mănânc mai des!” sau “A fost ziua
unei prietene, am ieșit în oraș și a insistat să mâncăm ceva dulce. După ce am mâncat, m-am gândit
că oricum azi am dat-o în bară, așa că mi-am planificat să am un binge când ajung acasă, ceea ce am
și făcut. Pe viitor: să mă gândesc că și ceilalti au mâncat ceva dulce în oraș, dar nu se duc acasă să
aibă un binge, iar acest lucru e normal. E normal să mănânci ceva dulce la ziua cuiva. Nu e în regulă
să ai un binge din acest motiv.” sau “Mă certasem cu mama la telefon, și primul gând a fost să
mănânc, așa că am avut un binge. M-am simțit mai bine pe moment, dar apoi m-am simțit foarte
vinovată și am vomat. Pe viitor: să identific când am emoții negative intense, și să aleg
comportamente mai sănătoase – voi merge să mă plimb, până când simt că mi-a scăzut furia”.
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