
Per què ha de mastegar, 
si ell tot ho vol triturat?  
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“Entenc els consells que em dónes per a 
acostumar el nen (2a) a menjar de tot, 
però ell no vol. A mi no em costa res, 
triturar-li, i així sé que menja de tot, ja té 
anys, per mastegar, no?” 

El teu fill està en una època de creixement molt important per a la resta de la seva vida. Oi que si no 

caminés et preocuparia? 

El fet de mastegar, a part de ser un pas important cap a l’autonomia personal, té una funció de 

desenvolupament maduratiu bàsica: 

 El desenvolupament correcte de la musculatura i dels ossos del crani i de la seva cara, que no 

només li serveixen per menjar, sinó també per parlar, per a expressar-se. 

 També és una font d’informació dels sentits, (no només el gust, també l’olfacte, el tacte…) 

 I to això comporta moltíssimes connexions neurològiques. El cervell dels nostres infants, els 

primers anys de vida, fa un salt en capacitats enorme. 

I tant que a tu no et costa triturar-li, és clar que no, faries qualsevol cosa, per ell… a més ja ho portes 

fent un bon temps, ho tens integrat. 

I pot ser que ja no intentis gaire, que tasti coses noves, “total, per acabar malament… ja es farà 

gran, es veu que son pare també era així, de petit… i mira’l ara!” 

Aquí estem en un dilema: Tu, com a adulta, saps que el teu fill ha de poder menjar sòlids com tot fill 

de veïna… 

Tu com a mare, no et veus amb cor d’aconseguir que el teu fill ho faci. 

Ell, com a fill, es troba la vida regalada, i no fa l’esforç. Però atenció: No es que no vulgui, potser no 

sap que el pot fer, no se li ha despertat la curiositat pel menjar. 

No sap quin plaer és, menjar coses bones i variades. Doncs n’ha d’aprendre, aquest interès es 

fonamental per a la seva supervivència. La inapetència dels farts, en dic, d’aquestes situacions… 

I només té dos anys. És cert que esteu acostumats a una manera de funcionar, però tot s’oblida 

ràpid, tot està per aprendre! 
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Canvieu hàbits i rutines, canvieu sobretot actituds i parlem-ne. En aquest bloc, si cerqueu per hàbits, 

trobareu retalls que us ajudaran a reflexionar. 

I també us recomano el bloc d’un pediatra andalús, Juan Manuel Contreras Peso: linuspediatric. 

http://www.linuspediatric.com/2007/09/el-nio-come-poco-podemos-mejorar-su.html 

El niño come poco como podemos mejorar su apetito. Aquí teniu consells que funcionen, en aquest i 

en altres temes. 

El meu nen (7 a), a cole menja sol però a casa li hem de donar a la boca...In "3 a 5 anys" 

A casa, fer que mengi es un problemaIn "0 a 3 anys" 

Li costa provar coses noves...In "0 a 3 anys" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT: 

https://orientarfamilies.wordpress.com/2010/10/20/per-que-ha-de-mastegar-si-ell-tot-ho-vol-triturat/ 

http://www.linuspediatric.com/2007/09/el-nio-come-poco-podemos-mejorar-su.html
https://orientarfamilies.wordpress.com/2011/07/29/el-meu-nen-7-a-a-cole-menja-sol-pero-a-casa-li-hem-de-donar-a-la-boca/
https://orientarfamilies.wordpress.com/2011/01/22/a-casa-fer-que-mengi-es-un-problema/
https://orientarfamilies.wordpress.com/2010/10/14/li-costa-provar-coses-noves/
https://orientarfamilies.wordpress.com/2010/10/20/per-que-ha-de-mastegar-si-ell-tot-ho-vol-triturat/

