
1. Començar amb una respiració conscient. Pregunta't: Com et trobes? Tens gana? On està 
el teu pensament?
Aquí, “respiració conscient” es refereix a l’atenció i no a cap forma concreta de respirar. Thich Nhat Hahn  
suggereix aquesta frase: “inhalo, sé que estic inhalant,  exhalo, sé que estic exhalant”.  Així,  potser ens  
adonarem que estem irritats i decidirem menjar uns moments més tard. Una bona digestió depèn també del  
nostre estat emocional.
2. Agrair per l'aliment i reconèixer tots els elements presents en cada aliment.
Aquesta  és  una  pràctica  que  pot  ser  tan  senzilla  com simplement  agrair  per  tenir  menjar,  fins  a  ser  
conscient de tota la cadena que l'ha fet possible: la terra, la pluja, el sol, els agricultors, els transportistes, el  
cuiner...
3. Mirar el menjar amb interès i curiositat. Estar oberts a l'experiència sensorial.
Estar atents als sabors, textures, olors i colors ens ajuda a gaudir més del menjar, a estar més presents i  
més oberts a provar nous ingredients.
4. Mastegar com si no tinguessis res més a fer. 
Això t'ajudarà a menjar més a poc a poc i a menjar quantitats més petites. Hi ha propostes meditatives de  
mastegar 26, 52 o 100 vegades. El més important és posar una quantitat moderada de menjar a la boca i  
mastegar  completament  l'aliment.  A més,  això  facilita  la  digestió,  que  comença  literalment  a  la  boca.  
Recordem que l'estómac no té dents.
5. Crear o triar un ambient tranquil (en amb els quatre nodriments).
El silenci extern també és molt important; apagar la tele, la radio, l'ordinador o el mòbil. Adoptar una actitud  
d'amabilitat amb les altres persones. És un moment oportú per parlar amb la família i tenir cura dels llaços  
afectius. Tot i això, també es pot fer l'exercici de menjar en silenci esporàdicament. Si estàs sol, aprofita per  
desconnectar els aparells electrònics i menjar sense distraccions.
6. Adoptar una dieta saludable el més coherent possible amb els criteris ecològics i  de 

justícia social.
Triar aliments sans per la nostra salut, per la salut del planeta i també tenir en compte que es respecti la  
dignitat i els drets de les persones que produeixen/cultiven el que consumim.
7. Cuinar
Quan cuines no només tens el control dels ingredients que fas servir, sinó que a més, tens l’oportunitat de  
convertir l’experiència culinària en una pràctica meditativa. Tal i com passa en el moment de seure a taula,  
la consciència a l’hora de cuinar també es pot focalitzar en desenvolupar la gratitud envers els aliments  
disponibles, reconèixer la seva bellesa, estar atent a cada gest o veure la nostra relació amb tot plegat.
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