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Odol ematea:
globulu eta plaketek bizi gaituzte
Ehun likidoa da odola, eta, oraingoz, ezin da lortu modu artifizialean. Gizakiekin erabili nahi
den odola, gizakietatik lortu beharra dago. Espainian, 1088/2005 Errege Dekretuak arautzen
du zein baldintza bete behar diren odola emateko. Batetik, nork bere borondatez eman
behar du, eta, bestetik, bi gauza bermatu behar dira: hartzaileari ez zaiola sortuko eragin
txarrik, eta emaileari ez zaiola egingo kalterik. Urtearen buruan, egunero-egunero, hainbat
ebakuntza egiten dituzte ospitaleetan, hainbat istripu izaten ditu jendeak lanean ari dela edo
autoan doala, eta badira minbiziaren aurka borroka egiten dutenak ere. Guztiek behar dute
odola, eta ezinbestekoa da jendeak eman dezan.

1.Onespen informatua eta
oinarrizko baldintzak
Odola atera aurretik, onespen dokumentu
bat sinatu behar du emaileak. Han esaten
da informazioa jaso duela, eta badakiela
zein den prozesua. Horrez gain, legeak
ezartzen dituen baldintzak betetzen dituela
adierazi behar du, eta odola ematea galarazten duten lege-arauetatik salbu dagoela.
Hala ere, odola ateratzeko gelan sartu
aurretik, ziztadatxo bat egiten diote emaileari eskuko hatz batean, odol tanta batzuk
eskuratzeko; likido batekin nahastu, eta
horrela jakin dezakete hemoglobina maila
egokia ote duen edo ez. Odol tanta azkar
jaisten bada, proba gaindituko du, eta itsasgarri txartel bat emango diote, berari eta
bere odolari dagokion barra kodearekin.
Sistema hori erabiltzen dute emailearen
izena gordean edukitzeko, eta odol poltsetan ere sekula ez da agertuko haren izena.
Poltsa horiek sistema itxi eta esterilizatuak
dira, eta behin soilik erabiltzen dituzte.

2.Odola emateko ohiko modua
Emaileari tentsioa hartzen diote, haren
muga egokiak zein diren jakiteko, eta bihotz
taupadak 50 eta 110 artean dituela egiaztatzen dute. Guztia ongi badago, odola aterako diote. Izan daiteke ohiko moduan ateratzea, edo, bestela, aferesi bidez. Ohiko
moduan, 450 mililitro odol aterako dizkiote
emaileari, bere osagai guztiekin atera ere
(zainetik datorren bezala, alegia). 10 minutu inguru irauten du prozesu horrek, eta
hurrengo hamar minutuak ziztada zuloan
jartzeko eman dioten txaplatari eutsiz egon

beharko du emaileak; jarraian, mokadutxo
bat hartzea komeniko zaio. Odola ematea
egokitzen zaion egunean, ura maiz edan
behar du emaileak.

3.Aferesi bidez ematea odola
Odola ateratzeko modu berezia da aferesi bidezkoa, eta aukera ematen du, makina
zentrifugo bat erabiliz, odoleko osagai
jakin bat edo batzuk soilik eskuratzeko.
Makinak bereizi egiten ditu beharrezko
zaizkion osagaiak, eta gainerako guztia
emaileari itzul-tzen dio, antikoagulante
kopuru txiki bat erantsita. Metodo honek
badu abantaila nabarmen bat: emaile gutxiago behar dira gaixo batentzat adina
eskuratzeko. Aferesi bidez odola aterata
lortzen den plaketa kopurua lortzeko, sei
aldiz atera behar da odola ohiko moduan.
Ordubete inguru irauten du prozesuak,
eta, beharrezko balitz,

15 egunetik behin egin liteke, nahiz eta
egokiagoa den hilabete itxarotea.

4.Analisia eta odol taldea
Odola ateratzen ari direnean, lagintxo bat
gehiago eskuratzen dute analisiak egiteko.
Hoditxo batzuetan sartzen dute odol hori,
eta emaile kodea jartzen diete. Hemograma
osoa egiten diote odol horri (globulu
gorriak, zuriak eta plaketak zenbatzen dituzte), eta ohiko emaile baten odola izanda
ere, zein odol talde duen aztertzen dute.
Infekzioak sor ditzakeen gairik baden ikusteko probak ere egiten dizkiote (sifiliaren
serologia, B Hepatitis eta C hepatitis birusenak, eta hiesarena), eta ezohiko antigorputzik baden ere zorrotz aztertzen dute, bateraezintasun immunologikorik baden egiaztatzeko. Emailearen osasuna arriskuan jar
dezakeen arazoren bat antzemanez gero,
Transfusio Zentroaren ardura da hari jakina-

raztea. Analisi horietan ez dute begiratzen,
adibidez, zer kolesterol maila duen emaileak, zenbat glukosa, ezta beste alderdi biokimiko batzuen neurria ere (horiek ez dute
eraginik odola emateko prozesuan, eta ez
dute arazorik sortzen).

5.Bereizte prozesua
Analisiak gainditu dituzten odol poltsekin,
odolaren osagaiak bereizteko prozesu bat
egiten dute. Prozesu horretan, hiru osagai
bereiztera irits daitezke, eta hiru pertsonari
transfusioa egiteko modua izan dezakete.
Odol transfusioa egiten dioten gaixoak,
gehienetan, globulu gorriak, plasma eta
plaketak behar izaten ditu. Zainetik lortutako odola ez dute bere horretan hartzen eta
transfusioa egiteko erabiltzen. 450 mililitroko odol poltsa hartu eta beste hiru poltsarekin lotzen dute, hodien bidez. Plaketak
bereizten dituzte poltsa batera, eta globulu

gorriak eta plasma beste batera. Laugarren
poltsak dituen fosfato eta elikatze likidoarekin hidratatzen dituzte besteak.

6.Biltegian gordetzea
Biltegian gorde aurretik, zentrifugatze
makinak plasma eta globulu gorriak bereizten ditu eta gero profesionalak bereiztu likido gorria (globulu gorriak) eta horixka
(plasma). Teknologiari esker, globulu gorriak
42 egunez eduki daitezke hozkailuetan,
plasma freskoak 3 urte iraun dezake -30
gradutan, eta plaketak 5 egun irauteko gai
dira 20 eta 24 gradu arteko tenperaturan
(etengabe mugitzen egon behar dute poltsek). Plasmatik, gainera, ad hoc lor daitezke sendagaiak, adibidez, proteina jakin bat
behar duen gaixoarentzat.

7.Eskatu dutena prestatu behar
Odola ospitaleetara bidali beharra dago

gero, eta orduantxe bukatzen da odola emateko prozesua. 300.000 biztanle dauden
gune batean, 100 emaileren odola behar izaten da egunero osasun beharrei erantzuteko,
baina, jakina, zenbat eta odol gehiago izan
biltegietan, orduan eta gutxiago itxaron
beharko dute hartzaileek. Gaixoaren bizia
arriskuan denean soilik egiten da transfusioa.
Globulu gorriak soilik erabiltzen dira gaixo
batek anemia duenean, odol asko galdu duelako; batik bat, hemorragia handiak gertatzen direnean sortzen dira halakoak, istripu
baten eraginez edo erditze zail baten ondorioz. Plaketak, berriz, minbiziaren aurkako
tratamendua hartzen ari direnek behar izaten
dituzte, edo hezur muineko gaixotasunak
dituztenek. Eta plasma, azkenik, koagulazio
faktoreak gutxituta dituenak behar izaten du;
horrez gain, organo transplanteetan ere erabiltzen dute, eta gorputz atalen bat erreta
dutenek ere haren premia izaten dute //
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Egile eskubideak eta Internet

Legeak agintzen du nola erabili
besteren lanak, baita Internetetik
hartuak ere
INTERNETEKO EDUKIEN ERABILERA BAIMENA ERRESPETATZEA
KOMENI DA EZUSTEKO TXARRIK EZ HARTZEKO

zen aski zuela argazkiaren ondoan egilearen
izena jarrita, askotan baldintza hori baino ez
baitiote jartzen besteren eduki kulturalak
erabili nahi dituenari.
Egoera hori guk asmatua da, baina gero
eta sarriago gertatzen dira halakoak on line
sortzen ari diren komunikabideetan.
Hasierako garaietan, ohikoa izaten zen besteren irudi eta testuak kezka handirik gabe
erabiltzea. Asmoa ez zen izaten beste egile
baten obraren jabe egitea, baina egiaz,
horixe egiten ari ziren, eta hori legez kanpokoa da.

Kultura eskuratu daiteke,
baina ez nahi bezala erabili
Internauta batek irudi polita ikusi du
Interneten eta egilea nor den begiratu gabe
kopiatu du ordenagailuan. Egun batean
blog bat irekitzea pentsatu du, eta irudi hori
jarri du blogaren ikur moduan. Blog txukuna egin du, nonbait, eta ezagun bihurtu da
jendearen artean. Egun batez, ordea, ezustean mezu elektroniko bat jaso du gure blogariak; irudi politaren jabeak idatzi dio, ez
oso pozik, itxuraz. Irudia berea dela jakinarazi dio, eta kentzeko eskatu dio, auzitara
eramango duela bestela. Blogaria ataka
estuan dabil orain: jendeak irudi horrekin
ezagutu du bloga, eta kentzen badu, ikur
nagusietako bat galduko du. Kentzen ez
badu, ordea, auzitara eraman dezakete
legea hausteagatik, edo isun handia ordainarazi…
Bere garaian arreta gutxi jarri zion argazkiaren baimenari, eta orain buruhausteak!
Argiago jokatu izan balu, agian ohartuko

Denborarekin, egileak jabetu dira eskubide batzuk dituztela beren lanen gainean
(webgune batean argazki, abesti edo bideoa
argitaratzen duen edonor da egile). Asko
trebatu dira teknologia kontuetan, eta orain
jakin dezakete norbait haien sorkuntza
lanak erabiltzen ari ote den baimenik gabe
edo baimen arauak bete gabe. Horregatik,
egun, arriskutsu samarra da besteren edukiak desegoki erabiltzea.
Interneteko kultura jende askoren eskura
dago, baina horrek ez du esan nahi inolako
kontrolik ez dagoela eta nahi bezala erabil
daitekeela. Gauza batzuk erabili ahal izateko, baldintza jakinak errespetatu behar dira
nahitaez, eta beste gauza asko, ezin dira
erabili. Oso garrantzitsua da hori gogoan
hartzea, eta eduki bakoitzak zer baimen
mota duen ongi begiratzea, bestela mezu
elektronikoren bat jaso dezakegu ezustean...

‘Copyright’ eta
‘Creative Commons’
Argazki eta testu guztiek dauzkate berekin
egile eskubideak, eta sortzaileak kontrakoa
esaten ez bada copyright delakoarekin
babestuta daude bizi arte, eta hil eta
hurrengo 70 urteetan. Kasu horretan soilik
egileak eta haren oinordekoek egin ditzake
lanaren kopiak, haiek soilik erreproduzitu
dezakete, interpretatu, hari lotutako lanak
sortu edo publikoki aurkeztu. Erabili nahi
duen orok baimena eskatu beharra dauka.
Salbuespenak bi: aipu eskubidea (pasarte
jakinak erabiltzeko), eta kopia pribatua egiteko eskubidea (eztabaidatsua, ez dagoelako
argi ze hedadura izan dezakeen).
Sortzaileak aukera du copyright horri uko
egiteko eta bere lana erabilera publikoaren
esku uzteko. Baina bada beste aukera bat
ere: Copyleft baimenak. Horien bitartez, egileak baldintza sorta bat jar dezake eta bere
lana nola erabiltzea nahi duen zehaztu.
Copyleft baimenik ezagunena Creative
Commons da. Baimen mota hori duten
lanak (CC sigladunak) kopiatu eta zabaldu
daitezke, baina egileak jarri dituen ohar eta
honako muga hauei jarraituz:
‘Attribution’ (Aitortu): lanaren egilea
nor den esatera behartzen du.
‘Noncommercial’ (Ez merkataritzarako): kopiatzen duenak ezin du etekin
ekonomikorik atera.
‘No Derivative Works’ (Lan eratorririk
gabe): inolako aldaketarik gabe zabaldu
behar da lana (argazkia erabil dezakezu
baina ezin collage batean erabili, adibidez).
‘Share Alike’ (Berdin partekatu): lan

horri lotuta sortzen diren guztiek jatorrizkoak bezalako baimena eduki behar dute (adibidez, galarazita dago CC baimena duen
argazki bat copyright duen liburu batean
argitaratzea).
Ezaugarri hauetatik bat bakarra har dezake egileak, edo batzuk,eta berak nahi duen
baimen mota sortu. Musika talde batek, adibidez, erabaki dezake nornahik kopiatu ahal
izango dituela haien abestiak, baldin eta
egileen izena jartzen badu (Attribution) eta
inork dirurik irabazten ez badu
(Noncommercial). Eta taldeak ez balu nahi
izango DJ batek abestiak beste batzuekin
nahastea, orduan No Derivative Works ezaugarria jarriko luke. Oso erraza da baimen
mota bat aukeratu eta ezartzea:
http://es.creativecommons.org/licencia/ web
orrian sartu, eta inprimaki bat betetzea besterik ez da.

CC baimena duten lanak
bilatu eta erabiltzeko
Internetetik hartutako lan bat erabili nahi
badugu onen-onena da Creative Commons
(CC) baimena edo antzekoa daukatenak
hautatzea. Argi esaten da zein ezaugarri
errespetatu behar diren, eta hala eginez
gero, ez dugu arazorik edukiko. Era honetako baimenak erabiltzen dituzte Flickr.com
eta Youtube.com webgune ezagunek.
Flickr zerbitzuak milioika argazki ditu,
erabiltzaileek han gordeak. Irudi bakoitzari,
berez, Copyright baimena ematen dio, baina
aukera ematen du CC baimena emateko.
Flickr zerbitzuak, gainera, irudi bilatzaile
bat ere badu, eta horren bidez, argazkiak

etiketen arabera bilatzeko aukera ematen du
batetik eta, bestetik, CC baimena duten irudiak soilik hautatzeko modua ere ematen du
(www.flickr.com/creativecommons).
Stock.xchng zerbitzuak ere argazki asko
gordetzeko aukera ematen du. CC baimena
bera ez du onartzen, baina antzeko beste
bat erabiltzen du, kalitate bikaineko emaitza
ematen duena, gainera. Bilatzeko orduan,
aukera bat baino gehiago izango ditu erabiltzaileak irudiak ordenatzeko: etiketen arabera, berrienetik zaharrenera… Beste zerbitzu mota batzuetan ere ez da aukerarik
falta: MySpace gizarte sarean, adibidez,
musika asko dago CC baimenarekin, eta erabiltzaileek aukera dute horiek jaitsi eta
beren webguneetan emateko.
CC baimenarekin datozen edukiak bilatzeko modu azkar eta eraginkorrik bada,
Firefox nabigatzailearen bilatzaile berezia
da hori (Google, Flickr, OWL Music Search
edo Yahoo! guneetan bilatzen du, besteak
beste). Googleren nabigatzaile berriak ere,
Chrome izenekoak, badu modua CC baimena duten edukiak soilik bilatzeko (“bilaketa
lehenetsia” aukeratuta). Bilatu nahi dugunari dagokion hitza idatzi helbide koadrotxoan, eta segidan agertu zaizkigu emaitzak.
Erraz eta arin egiten da, baina ez da
komeni arinkeriaz jokatzea. Ongi aztertu
beharra dago baimen bakoitzak zein ezaugarri dituen, eta horiek bete: beti esan
beharra zein den egilea, eta haren webgunearekiko lotura egin. Edukiren bat modu
komertzialean erabiltzeko debekua jarri
badu egileak, hori ere zaindu behar da. //
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Erabilera proba: Disko gogorra duten DVD grabagailuak

Ohiko DVDek baino aukera
gehiago dituzte eta hirutik bik,
TDT sintonizagailua
CONSUMER EROSKI-K HIRU DVD GRABAGAILU
PROBATU DITU, DISKO GOGOR ETA GUZTI DATOZENAK

VHS sistemak gain hartu zien bere garaian
gainerakoei, DVDak hartu zuten gero haien
lekua eta orain disko gogor eta guzti datozen tresnak ekarri dizkigu teknologiak. DVD
diskoak ere erabiltzen dituzten arren, berez,
disko gogorrean grabatzen dute zuzenean.
Erraz editatzeko aukera ematen dute (adibidez, programari iragarkiak kentzeko) eta
programa gorde nahi badugu, DVD diskora
pasa genezake.
Aukera ugari eskaintzen dituzte.
“Timeshifting” funtzioak irudiak gelditu edo
izoztu egiten ditu, eta oso erabilgarria gerta
daiteke. Demagun, adibidez, telebistako
film bat ikusten ari garela eta telefonoa
deika hasten dela. Pausaldia egiteko botoia
sakatu (“pause”), eta grabagailuak irudia
geldituko luke, eta grabatzen hasi. Horrek
aukera ematen du telefonotik nahi adina
hitz egiteko, filmaren pasarteak huts egiteko
beldurrik gabe. Deia bukatzean, “play”
botoia sakatu eta guk gelditu dugun lekuan
hasiko da filma, eta tresnak grabatzen
jarraituko du. Iragarkien tartea iristen denean, grabatua dagoena azkar aurreratu, eta
berriz zuzenean ikusten jarrai dezakegu.
CONSUMER EROSKI-k halako hiru grabagailu probatu ditu hilabete batez. Erosi ditugunean, 199 euro eta 209 euro artean balio
izan dute. Gure azterketan, arreta bereziz
begiratu dugu ea erraz erabiltzen diren eta
ea grabazio prozesuan ongi moldatzen diren.
Hiru grabagailu hauek aztertu ditugu:
Samsung DVD SH-873, Philips DVDR3570H
eta Toshiba RD-87DT.
Guk egindako probak erakutsi digu oso
erraz programatzen direla tresna hauek tele-

bistako saio bat graba dezaten. Gida elektronikoan sartu behar dugu –Philips etxekoak Guide Plus+ izenekoa du-, eta hurrengo
egunetan izango diren emankizunetatik bat
hautatu. Sistema erraza da, bai, baina ez
guztiz fidagarria, telebisten arteko lehia
dela eta, gauza bat iragarri eta bestea ematen baitute gero.
Segurutik jo nahi duenak eskuz programa
dezake. Alderdi horretan, Philips eta
Samsung etxekoak dira errazenak. Hiru grabagailuek ematen dute aukera DivX formatuko bideoak ikusteko –Interneten erabilian
da-, eta azpitituluak ere irakurtzen dituzte.
MP3 formatuko musika entzuteko ere balio
dute, eta JPEG argazkiak ikusteko ere bai.
Samsung-ek eta Toshiba-k kalitaterik
onena eman nahi izan diote telebistarekin
egiten duten konexioari, eta HDMI eta bideo
irteerak eskaintzen dituzte (osagai bakoitzarentzat bat). Hiru grabagailuek daukate
FireWire sarrera, bideo kamera digital bat
konektatzeko. Philips-ek eta Samsung-ek,
gainera, USB sarrera ere badute. Era horretan, argazki kamerak eta lotu daitezke grabagailura, eta kanpoko disko gogorrak ere
bai.
Hiru tresnetatik, Samsung etxekoa gertatu
da guztietan osatuena; Philips etxekoa oso
erraza da erabiltzeko, eta oso sistema erosoa dauka zuzeneko emanaldia modu jarraituan grabatzeko; Toshiba etxekoa, berriz,
egokia da grabagailu bezala erabiltzeko,
baina ez telebista ikusteko, ez baita errazerraz erabiltzen den horietakoa. Gainera,
haizagailuak zarata dezente egiten du, eta
deserosoa ere gerta daiteke zenbaitetan.

1.Samsung DVD SH-873
Tresnarik osatuena
Prezioa: 209 euro*
ONENA: TDT sintonizagailua. USB
sarrera. Grabazio modu malgua (diskoaren
lekuaren araberakoa).
TXARRENA: Programaziorako gida elektronikoa motel dabil.
Tresna osatu-osatua da, eta oso erraz erabiltzen da, bai grabazioak programatzeko,
eta bai telebista edo bideoak ikusteko.
Menuen diseinua oso argia da, eta oso erraza da telebista kateak ordenatzea. DVD-RAM
diskoak ikusteko eta horietan grabatzeko
aukera ematen duen bakarra da. Gainera,
kalitate goreneko HDMI irteera eta bideo
irteera ditu (osagai bakoitzarentzat bat).
Urrutiko kontrolagailuak telebistarentzat ere
balio du. Grabazioak egiteko sistema automatikoa oso ona du. Pausaldian dela, honek
kontsumitzen du gutxien, 2,5 watt.
Gida elektronikoan, kate bat baino gehiagoren programazioa ageri da, orduka jarrita, baina jaiegunetako programazioa beti ez
du eguneratzen, eta, gainera, nahiko motel
dabil; ondorioz, grabazioa ere moteldu egiten du. Horrez gain, telebista pausaldian
jartzeko sistema aktibatu gabe dauka berez,
eta erabiltzaileak egin behar du. Hala ere,
ez da oso erabilgarria, kate bat pausaldian
dela ezin baita beste batera aldatu.

2.Philips DVDR3570H
Grabazio sistemarik onena,
baina ez dauka TDTrik
Prezioa: 204 euro*
ONENA: Telebista pausaldian jartzeko
sistema. USB sarrera. Erabilerraza da. Guide
Plus+ sistema.
TXARRENA: Ez dauka sintonizagailu
digitalik. Batzuetan, nahiko motel ibili
ohi da.
Erabiltzeko egokia da oso, eta hauxe da
guztietan onena zuzeneko emanaldia gelditu eta gero berriz jarraitzeko. Ikusten ari
garenaren aurreko sei orduak gordetzen ditu
disko gogorrean, eta horregatik funtzionatzen du hain ongi sistema horrek. Aukera
ematen du eduki bat hartu eta grabazio
bihurtzeko. Gainera, beste biak baino isilagoa da, USB sarrera du, eta telebistako programazioa erakusten du, Guide Plus+ delakoan (teletestuaren antzera funtzionatzen
du). Grabazio modu gehien eskaintzen ditu
(zazpi). Horiexek ditu alderdirik onenak,
baina bestelakoak ere baditu: ez dauka telebista digitala ikusi ahal izateko sintonizagailurik –kanpotik erantsi behar zaio-, eta batzuetan nahiko motel ibili ohi da; adibidez,
katea aldatzen hasi eta emanaldiaren izena
ere aldatzen ez duenean.

3.Toshiba RD-87DT
Grabatzeko soilik erabiltzea
da onena; zarata asko samar
egiten du
Prezioa: 199 euro*
ONENA: TDT sintonizagailua.
Grabazioetan nabigatzeko aukera. Filmak
ikusteko aukera ugaritasuna.
TXARRENA: Zarata. Programazio gida
ez da oso egokia. Elektrizitate asko kontsumitzen du.
TDT sintonizagailua dauka, baina tresna
honen bidez telebista ikustea ez da batere
erosoa, zaila gertatzen delako kateak ordenatzea, programazio gida mantso doalako
eta ez dituelako bereizten irratia eta telebista. Filmak ikusteko eta grabatzeko soilik
erabiltzea komeni da, eta horretarako, aski
aukera erabilgarriak eskaintzen ditu: grabatuta dagoena bideo irudi txikien bidez erakusten du, zer daukagun ikusi ahal izateko,
eta filmetan aukera ematen du denbora tartea aukeratu eta hara jauzi egiteko.
Programak grabatzea erraza da, eta guztia
ez bada sartzen DVD batean, tresnak automatikoki gordetzen du disko gogorrean.
HDMI irteera dauka.
Tresna honek beste biek baino dezente
zarata gehiago egiten du, atzeko aldean
duen haizagailua dela eta. Energia gehien
kontsumitzen du: 37 watt martxan dagoenean eta 7 watt pausaldian. //

* Prezioa Interneten. Igorpen gastuak
kontuan hartu gabe

Tresnarik onena...
• TELEBISTATIK GRABATZEKO:
Philips

• EMANALDIA GELDITZEKO:
Philips

• ZUZENEAN DVD BATEAN
GRABATZEKO:
Toshiba

• TELEBISTA DIGITALA IKUSTEKO:
Samsung

• ERABILTZEKO ERRAZTASUNA
AINTZAT HARTUTA:
Samsung

• TELEBISTA AZPITITULUEKIN
IKUSTEKO:
Samsung

• ISILTASUNA AINTZAT HARTUTA:
Philips

• KONTROLAGAILUAREN
ERABILGARRITASUNA
AINTZAT HARTUTA:
Philips

• EDUKI GRABATUETAN
NABIGATZEKO:
Toshiba
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IRAKURLEAREN TXOKOA

Hilabete honetan interesatu zaiguna…

info@consumer.es

Soja esneari buruzko analisia
Oso interesgarriak iruditzen zaizkit zuen analisi konparatiboak, eta
lagungarriak ere bai zer erosi eta zer ez erabakitzeko. Soja esneari
buruzkorik ez dut aurkitu zuek egindakoen artean, eta uste dut elikagai horrek gero eta leku handiagoa duela eguneroko dietan;
egun, gainera, eskaintza ugaria dago, eta ez da aukerarik falta, ez
prezioetan eta, segur aski, ezta kalitatean ere… baina zail gertatzen da gehiago jakin gabe hautatzea. Izugarri eskertuko nuke soja
esneari buruzko analisi konparatibo bat egingo bazenute. Mila
esker.
Silvia Baines
Posta elektronikoz

Bizikletak eta oinezkoak

Kutsadura gurutzatua
sukaldean

Nola kalkulatu eta gutxitu
karbono arrastoa

Iraupen luzeko bisa

Bigarren eskuko
produktuak Sarean saltzea

Sukaldeetan gertatzen diren toxiinfekziorik
gehienak kutsadura gurutzatuak eragiten
ditu (elikagai gordin baten mikroorganismoak prestatuta dagoen elikagai batera
igarotzen direnean). Gerta daiteke bi elikagaiek elkar ukitu dutelako kutsatzea batak
bestea, edo eskuztatzailearen bidez igaro
izatea mikroorganismoak, edo sukaldeko
tresna, trapu edo gainazalen bitartez.
Kutsatzeko arriskua saihesteko, neurri
zehatz hauek hartzea komeni da:
• Elikagaiak hozkailuan jartzerakoan, prestatuta daudenak goian jarri eta gordinak
behean. Hola ez da tantarik eroriko prestatuen gainera.
• Elikagaiak bereizita jarri behar dira hozkailuan, ontzi hermetiko itxietan sartuta,
elkar uki ez dezaten.
• Sekula ez erabili tresna berak elikagai
gordin eta prestatuekin (labanak, sardexkak, platerak).

Kontzeptu honek kontzientzia piztu nahi du
herritarrengan, ohar daitezen nola eragiten
dioten klima aldaketari haiek egiten dituzte karbono dioxido isuriek (CO2). Norberak
zenbateko arrastoa uzten duen kalkulatzeko, Interneten dauden zenbait kalkulagailu
erabil daitezke. Horien artean bat nabarmentzekotan, Europako Batzordeak eskaintzen duena egingo genuke
(http://www.mycarbonfootprint.
eu/index.cfm?language=es). Europako
Batzordean ofizial diren hizkuntza guztietan erabil daiteke, eta zehatz-mehatz esaten du zein jarduera motak isurtzen duen
CO2 gehien eta nola gutxitu daitekeen hori.
Kalkulagailua erabili edo ez, CONSUMER
EROSKI-ren birziklatze eskolak hainbat
aholku praktiko eskaintzen ditu, herritarrek
ahalik eta kalterik gutxien egin diezaioten
ingurumenari (http://escuelas.consumer.es/
web/es/reciclaje/index.php):
• Produktu birziklatuei eta birziklatu daitezkeenei lehentasuna eman.
• Kontsumo ondasunak partekatu; adibidez, etxeko tresnak, liburuak, filmak.
• Oporretan, ekoturismoa egin.
• Etxeko zaborra gaika biltzera ohitu, eta
dagokion ontzira bota.

Iraupen luzeko bisari esker –Schengen bisa
ere deitzen diote-, Europako Batasuneko
estaturen bateko herritartasuna ez duten
pertsonak Espainian sar daitezke, eta berdin Norvegiako, Islandiako, Liechtensteingo
edo Suitzako herritartasuna ez dutenak.
Seihileko batean 90 egun baino gehiago
Espainian egin nahi dituen orok eskatu
behar du bisa hori. Honako aukera hauek
eskaintzen ditu:
• Egoitza bisa. Espainian bizitzeko aukera
ematen du, lan jarduerarik edo jarduera
profesionalik egin gabe.
• Egoitza eta lan bisa. Lan jarduera bat
edo jarduera profesional bat egiteko
aukera ematen du, bai nor bere kontura
jartzeko eta bai besteren kontura
aritzeko.
• Ikasketa bisa. Espainian egoteko aukera
ematen du, ikastaroak egin ahal izateko,
ikasketak, ikerketa lanak edo prestakuntza jarduerak.

200.000 europarrek baino gehiagok hartu
dute joera sareko enkanteak erabiltzeko.
Atari bat baino gehiago dago baina neurri
batzuk hartu beharra dago beti iruzurrik
eta bidegabekeriarik ez gertatzeko:
• Ordaintzeko modua. Ordainketa txikiak
egiteko sistemek eskaintzen dituzte bermerik onenak (Paypal da horietako bat).
Nazioarteko kreditu txartelek ere berme
ona ematen dute.
• Produktua identifikatu. Erreklamazioei
aurre egiteko saltzaileak egiaztatu egin
behar du erosleak ongi dakiela zer
baldintza dituen erosi nahi duen
produktuak.
• Plataformarik egokiena aukeratu. Foro
espezializatuak egokiak izan daitezke iragarkiak jartzeko, kiderik zaharrenek
beren produktuak salgai jartzen dituztenean, sinesgarritasun handia dute.
• Komisioak. Zenbait gunek komisioa
kobratzen diete salerosketei (eBay-k,
adibidez), eta gauza bera gertatzen da
Paypal ordainketa sistemarekin.
Horregatik, zerbait erostea zenbat kostako zaigun kalkulatzeko, komisioa ere
kontuan hartu behar da.

Informazio gehiago daukazu hementxe:
www.consumer.es/seguridadalimentaria

Informazio gehiago daukazu hementxe:
www.consumer.es/medio_ambiente

Informazio gehiago daukazu hementxe:
www.consumer.es/solidaridad

Informazio gehiago daukazu hementxe:
www.consumer.es/tecnologia
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Bizikleten alokairuari eta erabilerari buruz egin zenituzten oharretan, ahantzi egin zenuten gauza bat esatea: Bartzelonan, bizikletek
galarazia dute 5 metro baino gutxiagoko espaloietan ibiltzea (inor
gutxik betetzen du araua, eta agintariek ez ikusiarena egiten dute).
Bihotza ere bere lekutik ateratzen zaizu haietako batek eragozten
dizunean, lehentasuna berak duelakoan. Arrisku handia izaten da
oinezkoren bat hankaz gora joateko.
Alfredo Córcoles
Posta elektronikoz

CONSUMER EROSKIk deia egiten die bere irakurleei eta gonbita egin aldizkariaren txoko honetara idazteko.
Eguneroko bizitzan kontsumitzaile moduan dituzten duda, kezka edo hausnarketak entzun nahi ditugu eta
argitaratu. Lekuari begiratu behar diogunez, eskutitzak ezingo ditu 20 lerro baino gehiago eduki. Neurriz
kanpokoak badira, CONSUMER EROSKIk laburtzeko eskubidea edukiko du. Ezer bidali nahi badiguzu,
eskutitza izen eta bi abizenekin bidali, helbidea, NAN zenbakia eta telefonoa jarrita.
CONSUMER EROSKIk ez ditu argitaratu gabeko eskuti-tzak idatzi dituzten kontsumitzaileen datuak emango.
Atal honetan irakurleen gutunak soilik agertuko dira. Aldizkariari berari buruzko edozein iritzi, kritika eta iruzkin ere onartzen ditugu irakurleen aldetik. Eta horiek ere, besteekin batera, atal honetan argitaratuko ditugu.

CONSUMER EROSKI-REN ERANTZUNAK
CONSUMER EROSKI aldizkariaren arduradunek zuzenean atenditzen ditugu gure aldizkariaren inguruan
irakurleek egin ditzaketen kritika eta gomendioei, beraien ezinegon eta kezkei. Interesa duen edonork dei
dezake astelehenetik ostiralera, goizeko 10.00etatik eguerdiko 12.00etara honako telefono hauetara:
946211293 eta 946211627. Pozik jasoko ditugu zuon deiak. Aldizkaria hobetzeko zuen partaidetzaren
zai gaude, zuentzako egin nahi baitugu aldizkari erabilgarri, zehatz, zorrotz eta interesgarria.

Gurekin harremanetan jartzeko:
Posta elektronikoz: info@consumer.es
Posta bidez: CONSUMER EROSKI aldizkaria- San Agustin auzoa z/g - 48230 Elorrio (Bizcaia)
CONSUMER EROSKIk ez du zertan ados egon hemen irakurtzen direnekin eta ez du edukiei buruz posta
harremanik izango.

Valladolideko Seminci
jaialdiaren zuzendaria

CONSUMER
EROSKI

JAVIER ANGULO
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Zainetan darama zeluloidea Javier
Angulok. Zinemak hezi du, limurtu ere
bai, eta marka sakona utzi dio. Zinema
pasioak jota, bere lantegia utzi –informazio politikoko burua zen El País egunkarian–, eta Cinemanía aldizkaria sortu
zuen. Europako Zinema Akademiako kide da, eta dokumental luze bat estreinatuko du aurki (gidoigile eta zuzendari
aritu da). Horrez gain, Valladolideko
Seminci jaialdia zuzentzeko lana hartu
du orain dela urte erdi, Espainian egiten
den jaialdi garrantzitsuenetakoa.
Calderon antzokiko bulegoan hartu gaitu, zinemari lotutako liburuz eta objektuz inguratuta, eta behin eta berriz
azpimarratu nahi izan digu zinemak, entretenimendu hutsetik harago, balio sozial eta kulturala duela, baina kontsumo
ohitura berrien medioz galtzen ari dela
alderdi hori.

eta zer ez neurtzen ari ez dena, filma
idatzi duenaren bihotzetik egina, keinu
erraz eta merkerik gabea. Lan serioa, giza sentimenduak iritsi nahi dituena,
irria, negarra, haserrea…
Hori definiziotzat hartuta, ‘Aitajauna’
ez litzateke izango egile zinema…
Egile zinema da, baina, superprodukzio
bat ere bada. Gauza batzuk ezin dira
kontatu bitarteko asko erabili gabe.
Galaxietako Gerra, ordea, niretzat ez da
egile zinema.
Egile zinema dela esanda, zuritu nahi
izaten da zenbait lanen arrakasta
eskasa?
Lan guztiei gerta dakieke arrakastarik ez
izatea, izan superprodukzioa edo izan
bestelako lan bat. Zer bada, amerikarrek
ere ez ote dizkigute saltzen arrakastarik
ez duten lanak egunero? Niretzat, egile

ere. Lan gogorra izan daiteke.
Zerk bereizten ditu ongi egindako
kritika bat eta gaizki egindako bat?
Argudioak dituela eta ez adjetiboak. Nik
zera eskatzen diot, esan diezadala zergatik ez zaion gustatu filma, non dagoen
arazoa, eta hori xehetasunez azal diezadala. Eta filma oso ongi dagoela esaten
badit, arrazoitu egin beharko dit zergatik
merezi duen filma ikustea.
Eta kritikariek egiten dute hori?
Bada, ez guztiek, oso subjektiboak direlako. Nik uste dut, hala ere, salbuespenak
salbuespen, kritikariak zintzoak direla,
eta saiatzen direla lana ongi egiten. Guk,
hala ere, gutxieneko batzuk eskatu behar
dizkiogu kritikariari: ongi prestatuta egon
dadila; zorrotza izan dadila bere buruarekin eta idazten duenarekin; didaktikoa
izan dadila, ez dezala idatzi kritikarien-

“Zinema areto bat betetzea
balentria handia da egun”
Zinema kazetaria, jaialdi baten
zuzendaria, errealizadorea…
Zuretzat, Autek kantatzen zuen
bezala, bizitza guztia zinema da?
Hala esan beharko. Zineman hezia naiz,
sozialki, politikoki eta sentimentalki.
Nafarroako Unibertsitatean ikasten ari
nintzela, ordurako jada hiru zinema
emanaldi ikusten nituen egunero.
Zinemak zoratzen nau, eta aukera etorri
zitzaidanean, hauxe esan nion neure buruari: “Eta, zergatik ez?”.
Eta Autek berak kantatzen duen
moduan, zinema gehiago, mesedez…
Bai, bai. Zinema gehiago, baina ona,
ongi zaindua, egile zinema, zirkuitu komertzialetatik kanpo dabilena eta
Espainiakoa.
Zer da egile zinema?
Zirkuitu komertzial handietatik kanpo
egindakoa, produkzio lan neurriz kanpokorik gabea, gai serioa duena, historia
ona, eta modu ahal bada intimistan
kontatua, publikoari zer gustatuko zaion

zinema da berritu nahi duen zuzendari
horrek egiten duena -nahiz eta gero,
agian ezer lortu ez-, zerbait berezia egin
nahia, ukitu pertsonal batekin. Baina
proiektua handi-handia denean, zuzendariaren ukitu pertsonal hori galdu egiten da ia.
Zergatik ez duzu atsegin zinema
kritikaria zarela esatea? Ez zaude
ados haien lanarekin?
Guztiz bestela! Kritikariak desagertzen
diren egunean, zinemak zazpigarren arte izateari utziko dio; zinemari buruz
hitz egingo da, baina ez zazpigarren arteari buruz. Kritikariak desagertuko balira, entretenimendu edo denbora-pasako
filmak soilik edukiko genituzke.
Kritikariak oso ongi bizi direla dirudi.
Hala da?
Ez. Ni ibilia naiz kritikarien inguruan,
Cannesko jaialdiaren berri ematen aritu
naizenean, eta zoragarria da egunean
lauzpabost film ikustea, meategian edo
kamioia gidatzen aritzea baino hobea,
zalantzarik gabe, baina ez da pagotxa

tzat soilik, eta irakurtzen duenak irakurtzen duela ere, ikas dezala zinema zer
den eta nola ikusi behar duen.
Film batek ikusle asko edo gutxi
izateak zenbateraino baldintzatu
dezake kritikari baten iritzia?
Oraindik ere jende dezentek irakurtzen
ditu kritikak zer ikusi eta zer ez ikusi
erabakitzeko, eta hori oso ongi dago,
baina filmak jendea erakartzea lortzen
badu, ez da izango kritikariak esan duenagatik, filma halakoa delako baizik.
Zenbaitek dio elkarrengandik oso urrun
daudela jende arruntaren iritzia eta kritikariena, baina ni ez nator bat horrekin:
oraindik ere bada zinema dastatzen dakien jendea. Kritikariaren iritziak ez die
minik egingo film handiei, baina bai lan
txikiei, bitarteko gutxirekin egindakoei.
Kritikariei buruz daukazun iritzia
aldatu ote da jaialdi zuzendari
zarenetik?
Egia esateko, errespetua eta beldurra
ematen didate, zeren hemen bai, hemen
pupua egiten ahal dizute.
>
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Zauden lekuan egonda, beraz, haiekin
ongi moldatzea komeni zaizu?
Ez dakit, bada, zer esan. Jaialdi bat ezin
da izan kritikarientzat soilik, argi dut
hori ezin dela egin, baina kritikaririk
gabeko jaialdirik ere ezin da egin.
Seminci-ri dagokionez, niri
Valladolideko ikusleak ardura zaizkit
beste ezer baino gehiago.
Jaialdi batek beti hartu behar ditu
kontuan ikusleak.
Jaialdi batek oinarrizko hiru gauza eduki
behar ditu: film onak, ikusleek ongi
erantzutea, eta kritikari eta kazetari talde bat, fenomenoari buruz hitz egiteko.
Hortik aurrerako izar, astro eta sateliteak… beno, jendeak ongi pasatzen du,
egun bereziak dira…

“Semeak lehenengoz kontatu zidanean, halaxe
esan nion: “Ez egin [legez
kanpoko kopiarik], nik
ordainduko diat legezko
kopiak balio duena”.
Badakizu zer erantzun
zidan? “Zer nahi duzu,
eskolan nire lepotik barre
egitea?”

‘Glamour’-a ez da nahitaezkoa.
Gure jaialdiak urteetan iraun du glamour-ik gabe.
Ez al da deigarri samarra Espainian
gertatzen dena: filmak egiten dira eta
gero ez dira banatzen guztiak.
Banatzaile batzuek ez dute arriskurik
hartu nahi izaten, eta horregatik gertatzen da hori, ez filmak txarrak direlako.
Gero eta arrisku gutxiago hartzen da.
Ekoizpen etxe batzuk diruaren usainean
soilik mugitzen dira, funtsak eta diru laguntzak kudeatzeko daude… Garai bateko ekoizleek, proiektu batean sinetsiz
gero etxea ere hipotekatzen zuten, ero
kolpeak jota bezala, baina horretara ere
ez dugu itzuli behar. Batzuetan, ordea,
begiratu eta ikusten duzu ekoizle batzuk
asko arriskatzen ari direla; gero eta gutxiago ikusten da hori, hala ere. Eta gero publizitatearen kontua dago. Jendeak
jakin dezan film polita egin duzula, txikia, goxoa… diru asko inbertitu behar
da.
Zineman, zer da artelan bat eta zer
kultura industria baten produktua?
Non dago muga?
Zinema, hasieran, denbora-pasa hutsa
zen; gero jendeak gogotik lan egiteari
ekin zion, eta Zazpigarren Artea sortu
zen. Film guztiak ez dira artelan, baina
denetan dago ahalegin bat. Nire iritziz,
zinemak entretenitu behar luke, baina
jendeari zen pentsatua ere eman behar
lioke. Baina egun, gazte asko irri egitera
soilik joaten dira zinemara, beldurra pasatzera… eta aretotik atera orduko,

“Zinema ekintza sozial eta
kulturala izan dadin, eta
ez denbora-pasa soila,
gogor egin behar da
borroka jendeak aretoetan
ikus ditzan filmak”

ahaztu zaie zer ikusi duten ere. Kalera irten eta minutu bat ere ez dute hartzen
eztabaidatzeko, zer gertatu den, zer ez…
Nik 18 urteko semea dut, zinema asko
ikusi du eta gustatzen zaio, baina film
bat ikusi ondoren, haren inguruan ez da
sortzen guk garai batean izaten genuen
moduko eztabaidarik. Jakina, leku askotan eta jende askorentzat, egun zinema
ez da ekintza sozial bat, ezta kultur
ekintza bat ere. Denbora-pasa soila da,
eta zerbait gehiago izan behar luke.
Zine klubak sustatu behar lirateke
berriz ere?
Zalantzarik gabe. Horretan hasiak dira
zenbait unibertsitatetan, ikastetxetan…
irudimena erabiltzen laguntzen dizulako,
azalpenak egiten, interpretatzen… Zine
klubetako eztabaidei esker, zinemarekin
gozatzeko kultura eta jarraibideak gureganatu ditugu askok. Niri gustatzen zait
filmak sentimenduak astindu diezazkidan, era guztietakoak, eta horretaz hitz
egitea ere gustatzen zait.
Hiri bateko alkatea konbentzitu behar
duzu zinema jaialdi bat antola dezan.
Zer argudio erabiliko zenituzke?
Unibertsitatean ikasten ari nintzela, gogoan dut nola etortzen nintzen
Valladolidera filmak ikustera, banekieneta zerbait desberdina ikusi ahal izango
nuela. Espiritu hori berreskuratu nahi
nuke nik, eta hiria jende gaztez betea
ikusi, bizkar zorro eta guzti filmak ikustera etorriak. Lagunduko genieke beste
zinema mota bat ikusten, eskura jartzen
dietena ez bezalakoa.
Eta badago modurik hori egiteko?
Horrexetan ari naiz. Datorren urterako,
plan estrategiko bat egiten ari gara, ea
lortzen dugun prezioak merkatu eta gazte mordoska bati aitzakia on bat jartzea
hona etortzeko: zinema, alegia.
Krisi ekonomikoa egiazkoa da;
zinemaren krisia ere bai?
Espainiako zinemaren altzairuzko osasun
txarra nabarmenduko nuke nik eta bereiztu sormena ta industria. Espainiako
zinemak behar du egiaz profesionalizatuta dagoen industria, ez da aski zinema
egitea; zinema ongi egin behar da, sustapen lana eginez komunikabideetan,
marketina…Uste dut oraindik ez dugula
aurkitu eredu on bat, eta ez dugu asmatzen, adibidez, frantziarrek bezain
ongi egiten. Haiek oso ongi lantzen dute

alderdi hori, eta miresten ditut. Izan liteke, agian, ez dakigula ongi aukeratzen
gure filmak, ongi saltzen, hobeto banatzen… eta zenbaitetan, agian, zorrotzagoak izan behar genuke zenbait
filmekin, gidoia bera irakurtzea aski baita ohartzeko ez duela merezi film. 127
film egitea industria asetzeagatik soilik,
eta horietako 20 estreinatu ere ez egitea… hori baino hobe da telefilmak egitea, telemovie-ak, eta telebistarako serie
laburrak, hor bada lana industriarentzat.
Telebista ordu asko bete beharra dago.
Espainian zinemara doazen hamar
lagunetatik, bakarra joaten da
Espainiako film bat ikusi nahi
duelako.
Arlo honetan Frantzia jarriko nuke eredu. Frantzian asko mintzatzen dira zinemaz, Estatuarentzat hil edo bizikoa da
hango zinema defendatzea, harro dauden beren zinemarekin. Horren ondorioz, bat edo beste aukeran jarrita,
Frantziako zinema hautatuko dute frantziarrek, beren kultur historiaren zati jotzen baitute.
Zinema merkatua arautzeko
irtenbidea izan ote daiteke pantaila
kuotak ezartzea?
Bai, baina kontua da guztiek sinetsi behar dutela hori, eta horren alde borrokatu, agintzen duenak agintzen duela.
Zinema artea da, bai, baina industria
ere bada, eta munduaren aurrean agertzeko bitarteko nagusietako bat ere bada.
Almodóvarrez gain, ba ote da hori
pentsatzen duen beste inor?
Almodóvarrek eta Truebatarrek oso ongi
saltzen dute bere zinema. Amenabarrek
ere bai, zeren ez baita nahikoa film on
bat egitea, saltzen jakin behar da, oso
ongi jakin ere, bestela, lana alperrik
egin duzu.
Eta eredu horri jarraitu behar zaio?
Bai, bai.
2004. urtean 144 milioi zinema
sarrera saldu ziren, eta 2007an, 104.
DVDaren eta pirateriaren erruz; horiek
dena suntsitzen dute.
Norbaitek esaten dizunean film bat
legez kanpo kopiatu duela, zuk zer
esaten diozu?
Semeak lehenengoz kontatu zidanean,

halaxe esan nion: “Ez egin, nik ordainduko diat legezko kopiak balio duena”.
Badakizu zer erantzun zidan? “Zer nahi
duzu, eskolan nire lepotik barre egitea?”. Pena da, egun oso zaila delako
areto bat betetzea, balentria handia da,
eta zer esanik ez sarrerekin dirua irabaztea. Nola, bada! Aretoan halako hiru
saltzen da-eta DVDan.
Horrela oso zaila da zinemak ekintza
kultural eta sozial bezala irautea.
Jakina. Horregatik ari naiz gogor borrokan pirateriaren aurka, eta filmak zinema aretoetan ikustearen alde. Hori da
nire gurutzada.
Etxeko zinemak bukatuko du zinema?
Etxeko zinema mota bat dagoeneko ari
da aretoetako zinema bukatzen.
Irtenbiderik baduzu?
Oso zorrotzak izan behar dugu, azpi-azpitik hasita. Hezitzaileek, ikastetxeek hezi behar dute jendea, eztabaidaguneak
sortu, zine klubak, eta filmak ikasteko
erabili, eztabaidatzeko… Baina, jakina,
eskolan inork ez badie hitz egiten zinemari buruz, sekula ez badute entzun irakasle bat film bati buruzko iritzia
ematen, etxean ez badute ikusten gurasoak zinema aretoetara doazela, zinema
kontsumitzen dutela… Neska-mutilek
ikusten duten hori ikasten dute, eta
ikusten ez dutena… ezin ikasi.
Zenbatetik behin joaten zara zu
zinemara?
Nire kasua berezia da. Ikusten dudan zinemaren % 60 lanari lotuta ikusten dut.
Larunbat eta igandeetan, hala ere, neska-laguna eta biok joaten gara arte eta
proba areto deitzen ditugunetara.
Noizean behin ikuskizun filmak ikustera
ere joan izan naiz semearekin,
Galaxietako Gerra, Eraztunen Jauna, horiek ere ikusi behar baitira.
Eta zure semeak?
Nik nahi baino zinema gutxiago ikusten
dute, zinema garestia baita izan ere. Eta
paga ere halakoa dute… baina zinemara joateko eskatuko balidate, ez litzaidake axolako diru gehiago ematea; hori
bai, sarrera erakutsi beharko lidakete.
Merkeagoa behar luke?
Agian, baina merkatuko logikak beti
gauza bera dio: igo, agian bai; jaitsi, segur aski ez. //
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Elikadura fobiak:
jaki beldurgarriak
Zenbait jaki edo platerek egoera desatseginak ekartzen dizkiete gogora
nahasmendu hau dutenei, beldurrarekin eta ondoez handiarekin lotzen dituzte

“NIK HARAGIRIK EZ”. “Jango duzu pixka bat…”. “Ez, nazka ematen
dit”. Era horretako erantzunak entzuten dituzte guraso askok seme-alaben
ahotik otordu batean bai eta bestean
ere bai. Ezetz esateko soilik irekitzen
dute ahoa platera mahaira aterata, eta
ez dute mokadurik egiten. Janariei
uko egitea, ordea, ez da haurren kontua soilik. Heldu askori ere kontrako
eztarritik joaten zaizkie janari berri
ugari, baita probatu aurretik ere.
Komunitate zientifikoak izena jarri
die jokabide horiei: fobiak dira, elikagai jakin batek edo jateko ekintzak
berak sortzen dituzten fobiak.
Gerta daiteke jaki baten zaporea ez
gustatzea, edo zerbait ez izatea oso
gustuko, baina jaki bat jan behar
duen bakoitzean norbait estu-estu
jartzen bada, beldur irrazional batek
jota eta platera ikusi orduko ihes egin
nahian, fobia kasu baten aurrean gaudela esango dute elikadura gaietan
aditu direnek.
Zer sentitzen du pertsona batek jaki
baten aurrean, zer emozio sortzen
zaizkio? Alderdi hori ez da askorik
aztertu, baina funtsezkoa da elikadura fobiak antzemateko. Halakoak
jasaten dituztenek beldur sentsazioarekin lotzen dituzte zenbait jaki,
egonezin handia eta gertaera desatse-

ginak oroitarazten dizkiete. Agian,
haur zirela, amesgaiztoren bat edukiko zuten jaki hori jan zuten egun berean, edo eztarrian trabatuko
zitzaien, edo gaizkitu egingo ziren
jan ondotik (gastroenteritis gogor eta
mingarria izango zuten), edo oroitzapen txarren bat berrituko die, edo gogora ekarriko die txikitan bakerik ez
ziotela ematen jaki hura jan arte, edo
norbait beti gainean edukitzen zuela
dena jan zuen edo ez zaintzeko.
Halakoak pasatu dituztenek arriskua
dute traumak izateko -are gehiago
haurtzaroan pasatu badituzte-, eta jaki horri uko egitera irits daitezke.
Elikadura fobia larria bada, eragin zuzena izango du eguneroko jardueretan eta harreman pertsonalen arloan,
eta ezinezko bihurtuko du, halaber,
elikadura mota bati eustea.
Nahasmendu hau sendatzeko, tratamendu bat baino gehiago daude, eta
psikologoen laguntza eskatzea da
egokiena. Profesional horiek argi esaten dute ez dela haurrarekin tematu
behar, jan dezan eta jan dezan, arriskua izaten baita fobia are gehiago larritu eta kroniko bihurtzeko. Horixe
lortzen da haurrari mehatxu eginez
edo haurra tentsio egoera desatseginean jarrita, gero sentimendu horrexekin lotuko baitu jaki hori.
>
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Fobia motak

• Fagofobia: irentsi beharrak

sortzen duen fobia

Bi dira elikadurari lotutako fobia ohikoenak. Janari berriak probatzeari
zaion fobia, bata eta fagofobia, bestea, irentsi beharrak sortzen duen
beldurra. Bakoitzak bere tratamendua dauka.

Jakiak irensterakoan, beldurtu egiten
da fagofobia duena, ito egingo dela
iruditzen zaio, eta horrexegatik egiten
die uko jakiei, izan likidoak edo izan
solidoak. Haurrengan agertzen da
gehienetan eta arrazoi bat baino
gehiago egon daitezke: jakia noizbait
eztarrian trabatu zaielako, esofagitis
edo faringitis mingarria eduki dutelako, edo disfagia izan dutelako (irensteko zailtasuna). Zenbait haurrek
goitika egiteko beldurra izaten dute,
eta min hartzeko beldurra, eta horrexegatik uzten diote jateari. Halakoak
gertatzen dira, gehienetan, haurrak
goitika egin duelako noizbait gehiegi
janda, edo gastroenteritis gogor bat
jasan duelako, edo kimioterapia saio
mingarri bat izan duelako jan eta
denbora gutxira.

• Neofobia: elikagai berriak

probatu beharrak sortzen duen
fobia
“Ez zait batere gustatzen”. Horixe
esaten dute haur eta nerabe askok elikagai bat ikusi orduko, eta heldu ba
tzuek ere halaxe jokatzen dute, jakia
probatu ere egin gabe batzuetan.
Pertsona horiek txiki-txikitatik ohitu
dira gauza bertsuak jatera, eta ez dute jaki berririk nahi izaten. Beti-betiko harekin jarraitu nahi dute, beren
dieta desorekatuarekin, elikagai gutxi
batzuk janez. Haurtzaroan asko samar agertzen da neofobia, eta datuak
dira horren erakusgarri: bi eta hamar
urte arteko haurren erdiek ez dute
nahi izaten jaki berririk probatu.
Lau eta zazpi urte arteko haurren artean oso maiz gertatzen da, eta haurrek gogor eusten diote bereari. Zazpi
urtetik aurrera, ordea, gutxitu egiten
dira neofobia kasuak. Adituen
esanetan, elikadura monotonoak
sortzen du neofobia: haurrei elikagai
gutxi batzuk eskaintzen zaizkie,
zapore jakin batzuk, eta aski modu
jakinean prestatuak eta aurkeztuak.
Makarroiak esanda, adibidez, tomatearekin oroituko dira, eta arraina esanda, irin-arrautzekin.
Badirudi, hala ere, ez dela hori neofobia sortzeko arrazoi bakarra. Azken
ikerketek erakutsi dute genetika faktoreak ere izan dezakeela eragina.
Gurasoek jale txartzat jotzen duten
haur hori, askotan, ez da bere gurasoetako bat haur garaian izan zen baino
txarragoa. Eta badago beste kontu bat
ere: gurasoek jaki bat ikusi eta ezpainak bihurritzen badituzte, haurrek ere
berdin egingo dute, haiek ere gurasoen begietatik jan nahi izaten baitute.

Neofobiaren tratamendua
• Begien bistan jarri behar diogu
jakia haurrari, baina jateko esan
gabe.
• Gainerako guztiok lasai asko jan
behar dugu jaki hori, natural-natural, baina haurrari eskaini gabe.
• Bestelako jaki batzuk sartu behar dizkiogu dietan, fobia sor
tzen dionak emango lizkiokeen
elikagaiak dituzten jakiak.

otorduari buruz oker mintzatuz
gero, ez dugu ezer lortuko.
“Horri batere ez, ez du-eta probatu ere egingo…” eta halakoak
entzunda, haurrak are gutxiago
maiteko du jakia.
• Elikagaia modu jarraituan sartu
behar dugu, presarik gabe, baina
beti pixkatxo bat.

• Saiatu behar dugu haurrak ere
lagundu dezan janaria presta
tzen: erosketak egitera etorri
nahi duen galdetu, sukaldean laguntzeko eskatu, platerak prestatzeko eta zerbitzatzeko aukera
eman.

• Maite ez duen jakia lehen platerean eskainiko diogu –orduan
izango du gose gehien–, eta asko-asko gustatzen zaion jakiren
bat jarriko diogu ondoan, lasailasai eta txukun-txukun aurkeztuta. Janariaren itxura, kolorea
eta zaporea oso garrantzitsuak
dira; begietatik ongi sartu bada,
jateko gogorik ez da falta izango.

• Ez zaio eskaini behar asko gustatzen zaion jaki bat bestea jatearen truk. Jokabide horrekin, are
indar gehiagoz baztertuko du
maite ez duen jakia. Hitzak ongi
neurtu ezean, eta janariari eta

• Ez dizkiogu eskaini behar gusta
tzen zaizkion jakiak soilik, neofobia edukitzera bultzatzea bezala baita hori. Txiki-txikitatik
ohitu behar du ahalik eta elikagai mota gehien jatera.

Fagofobiari buruz ez da askorik ida
tzi, eta kasu jakinen gaineko txostenak salbu, ez dago azterketa zientifiko
sakonik.
Kasuei
buruzko
txostenak ere ez dira ugari, eta, beraz, pentsatzekoa da ez dela asko
agertzen. Agertzen denean, gainera,
badirudi sei hilabeteren buruan desagertzen dela. Medikutara joanez gero,
ongi aztertu beharko gaitu, eta ziurtatu, gure gaitza fagofobia den, edo
antzeko sintomak dituen besteren
bat: disfagia (mina edo zailtasuna
irensterakoan), globusa (eztarrian korapiloa dugula ematen du), anorexia
urduria, nahasmendu obsesibo-konpultsiboa (jateko ez diren gauzak eztarrian trabatzeko beldurra, kristal
zati bat, adibidez), edo afektibitate
nahasmenduak.
Fagofobia dutenek lortzen dute sei hilabete horien buruan ondoeza gainditzea, baina batzutan zenbait jakiei
uko egiten jarraitzen dute. Batik bat,
likido izaerako jakiekin gertatzen da
hori, erdilikidoekin, kremekin, pureekin eta jogurtekin, eta ondorioz, asko
mugatzen dute dieta. Zenbait kasutan, elikadura joera mugatu hori ikusita, pentsa daiteke pertsona horrek
anorexia urduria duela, baina ez da
hala.

Fagofobiaren tratamendua
• Pure likidoak emanez hasi beharra dago; gero pure lodiagoa
eta gero, jaki solidoak. Astiro.
• Pureei haragi zatia, arraina edo
arrautza bota behar zaie.
Lehenik, dena xehe-xehe eginda, eta gero, zati txikietan.
• Elikagai solidoak jatera ohitu
dadin, jaki bigunekin hasi beharra dago: arrautza uretan pasea, arrain egosia, barazki
egosiak, haragi xehatua eta,
azkenik, haragi samur-samurra, murtxikatzeko erraza.
• Dietari dagokion atal honen lagungarri, jarrerari dagokion
beste atal bat landu beharra
dago psikologoak gidatuta,
eta, horrez gain, oinarri-oinarrizko elikadura ikastaro bat
ere egin behar du kaltetuak, jakiteko zein elikagai dituen jaki
bakoitzak eta zein hartzea komeni zaion berari. //
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Elikadura kezkak
CONSUMER EROSKI-REN ERANTZUNAK

Zer dira emultsionatzaileak eta zertarako
eransten zaizkie elikagaiei?
Elikadura gehigarriak dira, eta elikagai
prestatu askok edukitzen dituzte, batik bat,
gozogintzako produktuek eta opilek. Gantza
eta ura nahasi behar diren bakoitzean,
emultsionatzaileak erabili behar dira, bestela
ez baitago modurik elikagaiak trinkotu eta
iraunarazteko. Uraren eta gantzaren
emultsioak berez dira egongaitzak:
denborarekin, ur tantatxoek elkarrengana
biltzeko joera izaten dute, eta olio
tantatxoek ere berdin, eta bereizi egiten dira
batzuk besteetatik. Horretaz ohartzeko, aski
da ura eta olioa ontzi batera botatzea,
astintzea eta egonean uztea. Ura alde batera

MENU MOTA

Gaueko
lanaldia
duenarentzat
GOSARIA (lanetik
heldutakoan):
Esne epela eztiarekin,
basokada bat. 3 olo galleta.

Izugarri gustatzen zaizkit lekaleak, baina haizeak
egiten dizkidate, eta sabela puztuta geratzen zait.
Ba ote da modurik hori ez gertatzeko?

BILTEGIAN
BAZKARIA:
Barazki menestra.
Espagetiak, Bolognako
erara. Fruta freskoa.
ASKARIA:
Infusioa, tea edo kafesnea.
AFARIA:
Askotariko entsalada.
Arraina, arrautza edo
oilaskoa, arin samarra.
Ogi integrala eta jogurta.
GAUERDIKO
MOKADUTXOA:
Barazki ogitartekoa, ogi
integralarekin, atunarekin
edo gazta freskoarekin.
Fruta freskoa. Gutxienez,
litro erdi ur edan behar da
lanaldian.

AHOLKUA:
Lanetik etxera iritsita,
gorputza epeldu eta
lotarako jarriko gaituen
zerbait hartzea komeni
da, esnea eta eztia,
adibidez. Ez da komeni
pizgarririk hartzea, ez
kafea, ez zenbait freskagarri. Hori da modurik
egokiena hormona jarioa
erregulatzeko eta pisua
eta jateko gogoa
kontrolatzeko.

joango da eta olioa bestera. Gehigarri hauei
esker, bi osagaiak ez bereiztea lortzen da,
emultsioak egonkor irautea, eta produktuak
itxura ona edukitzea prestatu dutenetik
kontsumituko duten arte.
Elikagai prozesatuetan zein emultsionatzaile
erabili eta nola, hori Europako Batasunak
arautzen du. Lezitina izeneko
emultsionatzailea (E-322) erabiltzen da
gehien txokolate industrian, gozogintzan,
galletetan, zenbait ogi motatan, gozokietan
eta abarretan. Emultsionatzaile moduan
erabiltzen diren gehigarri asko daude (E430etik E-495 bitarteko guztiak).

Mahats morea
Udazkeneko fruta da mahats morea. Orduantxe nabarmentzen zaizkio elikadura ezaugarri guztiak,
gozotasuna eta usain leuna. Mahats ona jan nahi badugu, ale guztiak neurri bertsukoak izatea komeni da,
mulkoari ongi atxikiak, eta kolorez ere more berdintsua edukitzea, berde ukiturik gabe.
HERDOILAREN AURKAKOA DA
Mahats morea maiz jaten duenak edo haren ura hartzen, herdoilaren aurka egiteko bitarteko naturalak
ematen dizkio organismoari, eta zenbait ikerketak ere argi erakutsi dute hori. Resberatrola, taninoak eta
antozianinak ditu mahatsak –eta hortik sortzen diren produktuek- herdoilaren aurkako osagai nagusiak.
Gainera, endekatze gaixotasun batzuei aurre hartzeko lagungarria da (gaitz kardiobaskularrei eta
minbiziari, adibidez).
Antozianina pigmentu bat da, gorri urdinkara, eta horrexek ematen dio more kolorea mahatsaren azalari,
eta horrek bereizten du gainerako mahats motetatik. Resberatrolak ere bi funtzio ditu: herdoilaren
aurkakoa izateaz gain, fungizida ere bada; hau da, galarazi egiten du lizuna sor dadin.
Herdoilaren aurkako osagaiez gain, mahatsak baditu beste elikagai batzuk ere, nabarmentzeko modukoak:
azukreak (horiek ematen diote gozotasuna), azido folikoa (ezinbesteko bitamina da hori haurdunaldirako
eta haurrak hazten ari direnerako) eta potasioa (mineral horrek ondorio diuretikoa izaten du likido
debekua dagoenean eta arteria hipertentsioa dagoenean).
ELIKADURAREN OINARRIAK

Konfitura eta marmelada
Espainiako Elikadura Kodeak bereizi egiten ditu konfitura eta
marmelada. Definizio hau erabiltzen du konfiturarentzat:
“Fruta piezak izaten ditu, modu irregularrean moztuak, baina
bereizteko modukoak; gutxienez, % 50 izan behar du
azukretan, sakarosa moduan adierazia (ohiko azukrea da
hori)”. Marmeladak, berriz, “bahetua izaten du fruta, eta ezin
izaten da bereizi; azukre kopurua % 45-65 artean ibiltzen da”.
Bereizgarri nagusia, beraz, bataren eta bestearen testura da.

Jaki lekadunek oligosakaridoak dituzte,
konposatu kimikoak, alegia, eta horietako
batzuk (errafinosa, estakiosa eta berbaskosa)
hartzitu egiten dira heste lodian, bakterio
florarekin harremanetan sartzen direnean.
Horregatik sortu ohi zaizkigu haizeak, eta
horregatik puzten zaigu sabelaldea. Lekaleak
gutxika-gutxika sartzen baditugu dietan,
beste jakien lagungarri, pure batzuetan edo
zopetan, urdail-hesteetako entzimak
ugariago sortuko zaizkigu, eta horiek
lagundu egingo digute lekaleen digestioa
egiten.
Lekale horiek modu jakin batean prestatzea
edo jatea ere lagungarri izan daiteke haize
gutxiago sortzeko. Hona hemen aholku
batzuk:
• Egoki murtxikatu behar da, listu
amilasaren entzimak –listu guruinek
sortua- aurrez digeritu dezan lekaleen
almidoia. Lehen urrats hori ongi egitea
funtsezkoa da gero digestioa ongi egiteko.
• Digeritzen errazenak diren lekaleak
hautatu: aduki babarrunak, dilistak eta
ilarrak, adibidez. Bestelako babarrun
gehienek haize gehiago egiten dute, eta
berdin garbantzuek eta sojak ere.
• Lekaleak uretan jarri eta ur hori bi aldiz
aldatzea mesede izaten da digestioa
errazago egiteko, ur horretan disolbatzen
baitira haizeak egiten dituzten
olisakaridoak, eta ur hori, jakina, ez da
egosteko erabiltzen.

• Irakinaldia eten lekaleak egosten ari
direnean. Eltzea sutatik kendu minutu
batzuetan edo ur hotza bota ur irakinari
(garbantzuei beroa bota behar zaie). Hola
eginda, haizeak egiten dituzten
oligosakaridoak asko murriztuko ditugu.
• Belar edo espezia karminatiboak erabili
jakiak prestatzeko, haizeak sortzea
eragozten baitute: ereinotza, txarpoila,
mihilua, kuminoa...
• Pure eginda jan edo barazkiekin nahasian.
Lekaleen digestioa hobeto egiten da
barazkiekin jaten badira, eta are hobeto
txanoan pure eginda badaude, azala kentzen
baitzaie horrela, eta azalaren digestioa
egitea nekeza da, zuntz hutsa baita.
• Lekale lehorren ordez hazitik ernetako
lekaleak jatea aukera ona izan daiteke.
Batzuek eta besteek ez dute elikadura
balio bera: hazitik ernetakoek kaloria
gutxiago dute, baina bitamina kopuru eta
mota gehiago izaten dituzte, eta oso onak
dira digestioa egiteko.
Lekaleei buruz gehiago jakin nahi baduzu,
CONSUMER EROSKI-k argitaratu duen gida
praktiko honetan begiratu dezakezu:
Legumbres, cereales y patatas (edo helbide
honetan: http://www.consumer.es/
promociones/guia-legumbres/inicio.php).
Hor ikusiko duzu zer elikadura balio duten,
zein eragin osasungarri dituzten, zenbat eta
zein motatakoak dauden, nola presta
daitezkeen…

ELIKADURA AHOLKUAK
Atal honen helburua Elikadura,
Nutrizioa eta Dietetikaren inguruan sor
daitezkeen dudei erantuna ematea da.
Gure adituek zure galderari erantzutea
nahi baduzu, bidali zure mezua helbide
elektroniko honetara: info@consumer.es
Eskutitza nahiago baduzu, jarri beste
helbide hau gutunazalean: CONSUMER
EROSKI Aldizkaria, San Agustín auzoa z/g,
48230 Elorrio (Bizkaia).

21

OSASUNA

22

CONSUMER
EROSKI

Adinekoen erorikoak:
urteen herrena
Adin batetik aurrera, ez dago neurriak hartzea bezalako makulurik erorikoak saihesteko;
65 urtetik gorakoek, gehienbat, hezurrak hausteko arriskua izaten dute, eta, oro har,
bizi-kalitatea galtzen dute kolpeen ondorioz

EZ DAGO ADINIK erorikoentzat,
baina pertsona zenbat eta zaharragoa
izan, orduan eta maizago erortzen da,
eta ondorioak ere larritu egiten dira.
65 urtetik gorako emakumeen artean,
adibidez, hirutik bat urtero erortzen
da, eta % 6k hezurren bat apurtzen
dute kolpearen eraginez. Adin horretatik gora, berriz, handitu egiten da
erortzeko arriskua, etxean batik bat,
berdin emakumeetan zein gizonetan:
65 urtetik gorakoen % 30 urtean
behin erortzen dira etxean, eta 80 urte dituztenen artean, % 50.
Erorikoen ondorioak askotarikoak
izaten dira; kolpe hutsean gera daiteke, baina okerragoak ere badira: hezurren bat haustea edo hiltzea bera,
adibidez. Hausturaren bat gertatzen
denean, aldaka apurtzea izaten da
ondoriorik larrienetakoa (ez dira gu
txi izaten halakoak): urtero 61.000 aldaka hausten dira Espainian, duela
urtebete baino % 25-30 gehiago.
Espainiako Geriatria eta Gerontologia
Elkarteak (SEGG) bere gidan esaten
duenez, gainera (Geriatriako jardun
kliniko egokirako gida), aldaka hausten duten adinekoen % 33k lehendik
ere hautsi izan dute. Eta denborarekin, handitu egingo da ehuneko hori

Erori ahala, ahulago
Aldaka apurtzea, hausturarik larriena
ez ezik, sarriena ere bada (% 50);
bestelakoen artean, burezurra eta
aurpegiko hezurren bat apurtzea ere
maiz gertatzen da (% 24), eta bakanxeago eskua apurtzea (% 10), besa-

gaina (% 9) eta orkatila (% 9).
Halako hausturak izaten dituzten
pertsonen % 20-30 mugitu ezinik geratzen dira, eta ezin izaten dira eurak
bakarrik moldatu; gainera, goiztiar
hiltzeko arriskua ere badute. Datu horiek eman zituzten Adinekoen mugikortasunari, erorikoei eta ariketa
fisikoari
buruzko
Bigarren
Jardunaldian; Bartzelonan egin zuten
ekitaldi hori, otsailean, hiru erakunde
hauek
antolatuta:
Kataluniako
Fisioterapeuten Elkargoak, Zahartze
Institutuak
eta
Blanquernako
Erizaintza, Fisioterapia eta Nutrizioko
Unibertsitate Eskolak.
Hausturarik gehienak sendatu egiten
dira, baina behin erori denak berriz
erortzeko arriskua izaten du, adinekoek ahultzera egiten baitute; urtean hirutan baino gehiagotan erortzen
badira, egoerak okerrera egiten du, eta
datuak dira horren erakusgarri: hirutik
bat ospitalera eraman behar izaten dute, egoitza batera bestela, edo, okerrena jota, hurrengo urtean hiltzen da.
Ondorio guztiak, baina, ez dira fisikoak. Askotan, konfiantza galtzen dute
adinekoek, ariketak egiteari uzten diote (berriz erortzeko beldurrez) eta beren burua baztertzera jotzen dute.

Zergatik erortzen dira
adinekoak?
Sonia De Santillana Hernández espezialistak ikerketa bat egina du galdera horri erantzun nahian; 2000-2001
urteetan erori eta ospitalera eraman
zituzten 1.000 adineko erabili zituen

lan hori egiteko, eta bakoitza nola
erori zen galdetu zien.
Adinekoen % 39 labainduta edo estropezu eginda erori ziren, sukaldeko
edo bainugelako lurra bustia zegoelako, nonbaitetik jaisterakoan eskailera-maila bat edo aldats bat ikusi ez
zutelako, harri bat, lokatza edo belarra zapaldu zutelako, edo jaki baten
azala, edo xaboi bat sukaldeko zoruan, bainugelakoan edo patioan, zola leuneko oinetakoak erabiltzeagatik
edo ohean, aulkian edo besaulkian
esertzen hasita. Beste sail handi bat,
% 27, altzariren batekin estropezu
eginda erori ziren (besaulkia, ohea,
mahaia edo aulkia), edo bastoiarekin,
ibilgailuarekin, alfonbrarekin edo tapiz batekin trabatuta; edo hanka plastiko zati batean edo oihal batean
kateatu zitzaielako, edo zulo batean
sartu zutelako. Gainerako % 23ek
bestelako arrazoi batzuengatik galdu
zuten oreka: norbaitek bultza egin
zielako, zorabiatu egin zirelako, zangoek huts egin zietelako edo edari alkoholdunak hartu zituztelako.

Ohiko arriskuak
Erortzeko arrazoien antzera, arriskuak ere askotariakoak dira. SEGG
erakundeak geriatria-sindrometzat
hartzen ditu erorikoak; hau da, faktore anitz dituen arazotzat. Batzuetan,
oraindik agertu ez den gaixotasun baten lehen zantzuak izan daitezke erorikoak, eta behin eta berriz gertatzen
direnean, atzera eta atzera egiten du
pertsonaren ahalmen funtzionalak. >
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• Berezko faktoreak
Ikerketa zientifikoek erakutsi dute berezko faktore batzuek badutela eragina erorikoetan; hau da, gaixoak berak
dituen zenbait faktorek zerikusi zuzena dutela istripu horiekin: lehenago
erori izana, gaixotasun kroniko bat
eduki eta tratamendu bat baino
gehiago behar izatea, zenbait botika
hartzea (depresioaren aurkakoak), 80
urtetik gora izatea, hipertentsioa eta
hipotentsioa edukitzea, eta ikusmen
arazoak, osteoporosia, garun-hodietako arazoak, ibiltzeko ezintasuna
(pausoa emateko eta orekari eusteko
arazoak, adibidez, parkinsonaren ondorioz).

BABES FAKTOREAK ETA
AURRE EGITEKO NEURRIAK

1Beste norbaitekin bizitzea: Erorikoek ia berdintsu eragiten diete
bakarrik bizi diren adinekoei eta beste norbaitekin bizi direnei, baina
ikerketek erakutsi dute erorikoen proportzioa txikixeago dela
norbaitekin bizi direnen artean, bakarrik bizi direnen artean baino.
Beste norbaitekin bizitzea, beraz, babes faktore bat izango litzateke.

2Betaurrekoak edo leiarrak erabiltzea: Hobeto ikusten laguntzen dute,
eta altzariak eta gainerako oztopoak bereizteko lagungarri dira.
3Osasuntsu jatea: Osasuntsu jatea oso-oso garrantzitsua da hezurrak
ongi edukitzeko eta osteoporositik babesteko, batik bat
emakumezkoentzat. Medikuak hala irizten badio, kaltzioarekin eta D
bitaminarekin aberastu beharko da dieta. SEGGren gidak esaten du
800 zati D bitamina hartu behar direla egunero, eta 1.500 miligramo
kaltzio. Hori lortzeko, nahikoa da elikagai horietatik gramo bat
eranstea eguneroko dietari.

Faktore horien guztien gainetik, bat
nabarmentzen da: osteoporosia (hezurretako mineral dentsitatea galtzea
da). Adinean aurrera egin ahala, are
eta larriagoa izaten da, eta, batik bat,
menopausia igaro duten emakumeengan. Horrexegatik, osteoporosia izateko arriskua duten pertsonentzat oso
garrantzitsua da hezur dentsitometria
bat egitea, ikusteko zein egoeratan
dauzkaten hezurrak, eta behar balute, botikak hartzen hastea, gaixotasunaren eragina mantsotzeko. Gogoan
hartu behar da, batzuetan, haustura
osteoporotikoa gertatzen zaiola lehenik adinekoari, eta erori egiten dela
gero, eta beste batzuetan, berriz, lehenik erori egiten dela, eta gero izaten duela haustura.

Berezko faktoreen artean, bada garrantzi handiko beste bat ere: pertsona horrek beste erorikorik izan duen
edo ez. Longitudinal Aging Study
Amsterdam (LASA) izeneko ikerketan, 1.374 kideko multzo baten inguruko azterketa egin dute hamar urtez
Amsterdamen, Herbehereetan (75 urte zituzten, batez beste), eta zera ikusi dute: % 33k eroriko bat izana
zuten, gutxienez; % 22 behin eroriak
ziren; eta % 11 hainbat alditan.
Eroriko bat baino gehiago izan zutenek haustura gehiago eduki zituzten,
behin erori zirenek baino eta sekula
erori ez zirenek baino. Eta behin baino gehiagotan erori zirenen artean,
gizonezkoak gehiago ziren emakumezkoak baino.
• Kanpoko faktoreak
Kanpoko faktoreen artean, berriz,
hauek sortzen dute arrisku gehien
erorikoak izateko: argi gutxi izatea,
aulkiak oso behean geratzea, alfonbra
solteak edukitzea, eta oztopo arkitektonikoak eta elementu trabagarriak
jartzea bai eremu publikoetan eta bai
etxean. Berezko faktoreek kanpokoekin topo egiten dutenean, istripuz
erortzeko arriskua oso handia izaten
da. Kanpoko faktore horiek saihesteko, ongi bereizi behar dira lehenik,
eta neurriak hartu gero. //

• Zorua bustita badago, ez ibili etxean barrena.
• Oinetako eroso eta egokiak erabili, eta zola labainkorra duten
oinetakoak baztertu.
• Ikusmena urtean behin aztertu, gutxienez, eta beharrezko bada,
betaurrekoak erabili.
• Ariketa fisikoa maiz egin, giharrak sasoian edukitzeko eta oreka
onarekin jarraitzeko.

• Behin baino gehiagotan erori denak edo alderdi motorreko arazoak
dituenak eskuko telefonoa aldean eraman behar luke, eta
larrialdietara deitzeko zenbakia ere bai.

osasungarria egin arren, oso zaila da erorikoak erabat saihestea, baina
badira moduak ondorioen larritasuna gutxitzeko. Fisioterapiak, adibidez,
kolpeak eta horien ondorioak arintzen lagundu dezake. Fisioterapia
teknikei esker, adinekoek hobeto eman ahal izango dute pausoa, oreka
hobea izango dute eta errazago eutsi ahal izango diote zutik.

Sei hilabeteen buruan, adinekoen % 51k hobera egin zutela egiaztatu
zuten, % 23k lehen bezala jarraitzen zutela eta % 27k okerrera egin
zutela. Tinettiren Testean hobera egiteak esan nahi du adineko horiek
pausoa eta oreka hobetu dituztela, eta, beraz, erortzeko arrisku
gutxiago dutela. Adineko batzuek okerrera egitea ere normala da,
baina nekez egin izango dute okerrera fisioterapiaren eraginez;
ezinbestean, adin handiaren ondoriotzat hartu behar da.

• Traba izan daitezkeenak kendu (alfonbrak eta gisakoak).

• Kaltzio eta D bitamina asko duten jakiak jan, osteoporosiari aurre
egiteko eta hezurrak sendotzeko.

4Ariketa fisikoa maiz egitea: Alderdi honek asko laguntzen du
malgutasuna, erreakzio gaitasuna eta oreka hobetzen.
5Fisioterapia saioak hartzea: Ariketa fisikoa egin arren eta elikadura

Oraindik ezin da esan % 100ean lagungarria dela fisioterapia, baina
zenbait ikerketa hasi dira nabarmentzen teknika horren onurak. Halaxe
erakusten du, adibidez, Bartzelonako Claror egoitzan 105
adinekorekin egin duten ikerketak. Sei hilabetez, fisioterapia saioak
eman zizkieten parte-hartzaileei, eta ondoren, Tinettiren Testa egin
zieten, oreka neurtzeko, bai estatikoa (pertsona zutik eta geldi dagoela
neurtzen da) eta bai dinamikoa (ibilian doazela).

ZENBAIT AHOLKU, ADINEKOENTZAT ETA
HAIEN ZAINTZAILEENTZAT

• Edari alkoholdunak saihestu, erreflexuak galarazten baitituzte.

Osteoporosiak
eragiten ditu hainbat
eta hainbat eroriko,
horregatik da hain
garrantzitsua hezur
dentsitometria egitea

• Etxean animaliaren bat duenak ongi begiratu behar du hura non
dabilen, harekin estropezurik ez egiteko etxean hara-hona
dabilenean; pertsona horrek alderdi motorreko arazoak baditu,
aztertzekoa litzateke beste norbaiten esku uztea animalia.
• Oreka arazoak sortzen badira, ona izan liteke eusteko elementuak
erabiltzea, ohean barandak jartzea eta komunean heldulekuak;
bastoia eta ibilgailua ere oso lagungarriak izaten dira.
• Depresioaren aurkakoak edo bestelako botikaren bat hartzen ari
bada, medikutara joan, dosia egokitzeko edo tratamendu eredua
aldatzeko.
• Etxeko gelak ongi argiztatu, ilunetan estropezurik ez egiteko.

Iturria: Espainiako Geriatria eta Gerontologia Elkartea (SEGG), Belén Requena (Claror
egoitzako fisioterapeuta) eta geure informazioa.
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Gaixoa,
medikuekin
eskuz esku
Gaixo dagoen pertsona sendatuko bada, hark ere inplikatu
egin behar du eta erabaki terapeutikoetan parte hartu

GAIXO DAGOENAK MEDIKUEN
esku jartzen ditu konfiantza eta itxaropena, baina ez du zertan beti zain
egon, dena besteek egin behar dutelakoan. Berak ere ekin dezake, eta hala
egitea komeni da, gainera: tratu per
tsonalizatua eska dezake, osasun langileek beste modu bateko arreta eskain diezaiotela, informazio egoki eta
argia eman diezaiotela, eta bere osasunari buruz hartuko dituzten erabakietan parte hartzen utz diezaiotela.
Hobekuntza jarraitua, kalitatea, bikaintasuna… kontzeptu horiek aski
finkatuak daude gizarteko beste arlo
batzuetan, eta osasun erakundeek ere
horiek hartu dituzte eredutzat beren
kudeaketa sistemetan txertatzeko.

Rol berriak
Orain berriro arte, nahiko paternalista
izan da medikuaren eta gaixoaren arteko harremana. Eredu tradizionalak
horixe agintzen zuen: medikuak en
tzungo zituen gaixoaren esanak, diagnostikoa egin eta zer tratamendu
eman erabakiko zuen. Hark bazekien
zer komeni zitzaion gaixoari, eta gaixoak obeditu egingo zuen. Zertarako
galdetuko zuen zein alternatiba
terapeutiko zeuden gaixotasun harentzat, zein abantaila zituen aukera
batek eta zein desabantaila besteak…
Medikuak jakingo zuen, baldinbaite-

re! Harreman mota horretan, gaixoa
egoteko zegoen; zeresan gutxi zuen,
eta nekez ausartuko zen medikuari
aurka egitera.
Azken hamarkadetan, ostera, hainbat
arrazoik eraginda, aldatu egin da medikuaren eta gaixoaren arteko harremana. Batetik, bilakaera handia izan
da gizarte harremanetan; bestetik, eskubide indibidualek indar hartu dute;
eta, azkenik, informazioa eskuratzeko bideak asko erraztu dura. Gaixoak
gero eta ardura gehiago hartu du, eta
orain badu zeresana bere osasuna eta
tratamenduari buruz.
Gaixoak neurri horretan parte hartu
ahal izateko, ordea, baldintza batzuk
bete beharra dago. Hasteko, informazio ona jaso duela bermatu behar da.
41/2002
Legeak,
Gaixoaren
Autonomiari buruzkoak, halaxe dio
4.3 artikuluan: “Gaixoaren ardura
duen medikuak bermatuko dio errespetatuko dutela haren informazio eskubidea, eta hura zaintzen ariko
diren profesionalek edo teknika edo
prozedura jakin bat ezarriko diotenek
ere informazioa eman beharko diote”.
Gaixo bat sendatzeko prozesuan, izan
ere, osasun langile askok parte har
tzen dute, ez medikuak bakarrik. Hor
daude, besteak beste, erizainak, fisioterapeutak, gizarte laguntzaile edo
langileak. Arlo bateko baino gehiagoko profesionalek parte hartzen dute-

nean, ospitaleak berak har dezake informazio guztia emateko ardura, baldin eta argi eta garbi zehaztuta
badaude zer arrisku eta nolakoak
izango dituen ebakuntza edo ekintza
bakoitzak.
Osasun Lege Orokorrak ere ildo beretik
jotzen du, eta esaten du medikua behartuta dagoela gaixoari informazioa
ematera. 41/2002 Legeak, berriz, mediku arduradunaren figura sortu, eta
hauxe esaten du: “Mediku arduradunak, gaixoaren onespen idatzia eskuratu aurretik, informazioa eman beharko
dio, eta, gainera, informazio osatua jasotzeko eskubidea bermatu beharko
dio”.
Beraz, egungo lege esparruak babes
handia ematen dio gaixoari. Horren
erakusgarri, besteak beste, 1978ko
Espainiako Konstituzioaren 43. artikulua; Osasun Lege Orokorra,
1986koa; Gaixoaren Autonomia, eta
Informazio
eta
Dokumentazio
Klinikoko gaiei buruzko Eskubide eta
Betebeharrak Erregulatzen dituen
azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko
Legea; eta autonomia erkidego bakoitzak onartu dituen legeak. Hala
ere, ez dirudi herritarrek lehen baino
barneratuago dutenik alderdi hori.
Eta ez badakite zein eskubide eta betebehar dauzkaten gaixo moduan,
ezin izango dute esku hartu erabakiak hartzeko orduan.

Informazioak gauza asko
aldatu ditu
Oraintsu arte, medikuntza arloko profesionalen esku egon da osasun gaiekin zerikusia zuen informazio guztia.
Orain, ordea, informazio hori komunikabide guztietan eta Interneten
agertzen da. Alde guztietan badira
berriak eta aipamenak –ez erabat fidagarriak beti–, eta jende guztiarengana iristen dira. Interneten egiten
diren bilaketa guztien % 19,6, adibidez, osasun gaiei buruzkoak dira
Espainian, eta hori bada zerbaiten
seinale. Gainera, gero eta maizago,
Sarean irakurri dituzten kontuei buruz galdetzera joaten zaizkie gaixoak
medikuei. Bistan da gauzak aldatu direla, eta osasun arloko profesionalek,
gaixoak sendatzen saiatzeaz gain, gidari eta aholkatzaile lanak ere egin
behar izaten dituzte: jakin (eta esan)
Interneten zein gunek eta zein informaziok merezi duten eta zeinek ez.
Horri guztiari erantzuteko, kontsulta
denborak egokitzea beste aukerarik
ez dago, baina nola, egunak 24 ordu
izaten jarraitzen badu?
Denbora da eragozpenik handiena
“erabakiak elkarrekin har tzea” proposatzen duen eredu honek arrakasta
eduki dezan. Hori horrela delako,
gehien-gehienetan, idatziz ematen
zaio informazioa gaixoari, eta hark

dokumentu bat sinatuz ematen du
onespena, non esaten baitu informazioa eman diotela eta ados dagoela.
Zenbait ikerketak esaten dute, ordea,
dokumentu horien edukia eskasa dela. Beraz, nahiz eta lege bidez saiatu
gaixoaren autonomia indartzen eta
informazioa jasotzeko eskubidea sustatzen, oraindik aski urrun gaude helburutik, baita gutxienekoetatik ere.

Inplikazio gehiago
Herritar bakoitzak bere osasunari dagozkion erabakietan esku hartzea
gauza bat da, baina urrunago ikusten
da osasun politikei eta osasun zerbi
tzuei buruzko erabaki handietan ere
parte hartu ahal izatea. Gai horretan
aditu direnek, zenbat elkartek eta nazioarteko erakunde batzuek hainbat
gomendio eman dituzte herritarrek
eta gaixoek modua eduki dezaten
osasun sistemen inguruko erabakietan parte hartzeko. Halaxe egin dute,
besteak beste, Ekonomia Lankidetza
eta Garapenerako Erakundeak (OCDE),
Osasunerako
Mundu
Erakundeak (OME) eta Europako
Batzordeak. Egoera berriek jarduteko
modu berriak eskatzen dituzte, eta
osasun sistemek ere egokitu beharra
daukate horretara. Zer hobea gaixoen
osasuna hobetzeko, erabakitzeko prozesuetan herritarren ikuspuntua ain
tzat hartzea baino. //
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Kleptomania:
eskua buruaren ihesi
Lapurretak egiten dituzten zenbait pertsona gaixo daude:
depresioari eta estutasunari lotutako nahasmendua daukate

OHIKO LAPURREK egiten duten
gauza bera egiten dute, lapurtu, baina
kleptomanoen izaerak ez du zerikusirik bestelako lapurren izaerarekin.
Pertsona horiek gaixo daude, eta estutasunak jota egoten dira zerbait
ebatsi aurretik. Gehienetan, gainera,
errudun sentitzen dira, eta lapurtu
dutena itzultzera joaten dira, eta barkamena ere eskatzen dute. Halako
pertsonek egiten dituzte salatzen diren lapurreten % 5 (emakumeak izaten dira gehienak).
Ondoez orokor baten ondorio da
kleptomania, eta depresioari eta estutasunari
lotuta
egoten
da.
Nahasmendu bat da, bulkadak ezin
kontrolatua, eta, badu antza bulimia
urduriarekin edo erosteko zaletasun
konpultsiboarekin. Horietan guztietan, emozio ezkorrak gailentzen zaizkio pertsonari, mendean hartzen
dute, eta ez dira gai izaten arrazoia
eta pentsamendu logikoa erabiltzeko.
Ezin diote bulkadari eutsi, kontrola
galtzen dute.
Emozio ezkor eta desatseginak albait
lasterren uxatu nahian, ekintza konpultsiboak egiteko joera hartzen dute
nahasmendu horiek dauzkaten per
tsonek. Kleptomania dutenek, adibidez, kontrola galdu eta lapurtzera jo
tzen dute beren estutasuna arindu
nahian. Ondoeza areagotu egiten da
orduan, bulkada sentitzen duen pertsona eguneroko martxa hankaz gora
jartzen dioten erreakzioen mendeko
bihurtzen delako eta gainera errudun
sentitzen delako.

Kleptomanoak, berez, jabetzen dira
euren ekintzez, baina zerbait lapurtu
beharra sentitzen duten une horretan,
kontrola galtzen dute. Gehienbat,
emozioek erraz menderatu ohi duten
jendea izaten da kleptomanoa, edo
estres handiko garaia pasatzen ari dena. Pertsonalitate nahasmendu bat jasaten dute batzuek, eta kleptomania
jasaten duten beste batzuei, berriz,
depresio edo estutasun sintomak
agertzen zaizkie.

Emozioak ezin kontrolatu
Kleptomanoak ohartzen direnean zerbait harrapatu eta eramateko egokiera
dutela, tentsioak gainezka egiten die.
Lapurtzen hasi eta bukatu bitartean,
urduritasunak gora eta gora egiten
die, txarki egin ere. Emozioa hain izaten da indartsua, gaixoak ezin izaten
du bere burua kontrolatu; jabetzen da
gaizki egiten ari dela, baina ez du
aurkitzen lapurtzea beste biderik bere estutasuna arintzeko. Lapurreta
egina duenean bai, orduan lasai eta
aske sentitzen da, ondoez jasanezina
gainetik kenduta.
Ongi sentitze hori, ordea, ez da luzerako izaten, eta, gainera, mendetasun-sortzaile ere izan daiteke. Minutu
batzuen buruan, errudun sentitzen
hasiko da, eta orduantxe joango zaizkio lasaitasunak. Egoera hori sorgin
gurpil bihurtzen da gaixoentzat, eta
egonezinez eta urduri bizi izaten dira,
bulkadazko eta mendetasunezko nahasmenduak dituzten beste gaixo
batzuk bezala.

Tratamendua
Kasu bakoitza berezia da, eta profesional baten laguntza behar da; gaixo
bakoitzari diagnostiko osoa egitea komeni da, eta kleptomania gauzarik
nabarmenena izanda ere, ez da hor
geratu behar, sakonago aztertu beharra dago. Gehienetan, depresioaren
aurkako botikak ematen zaizkie gaixoei, serotonina maila apalak izaten
baitituzte garunean, depresioak jotakoek bezala.
Gaitza gainditzeko, lehen-lehenik, bizi izan dituen gertakarien errepaso
zehatza egin behar du gaixoak, unez
une. Nahigabeko lapurreta bat egiten
duen bakoitzean, koadernotxo batean
idatzi behar du guztia: zein egunetan
gertatu den, zein ordutan, non, nola
sentitu den ebatsi aurretik eta zer lapurtu duen. Horrela eginda, jarrera
bat kontrolpean hartzeko joera susta
tzen ari da; hain zuzen, gertatu denean itxuraz kontrol eta arau guztietatik
kanpo zegoen jarrera bat. Idatziz jarrita, gaixoa ohartzen da gertaerak
errepikatu egiten direla, eta horrek
aukera ematen dio antzeko egoerei
aurrea hartzeko. Lehen baino gehiago
ohartzen da zer gertatzen ari den,
eta, lehen ez bezala, bulkadak kontrolatzen dituela iruditzen zaio, eta
horrek
ongi
sentiarazten
du.
Azkenerako, gai izango da lehengo
jokabidearen ordez beste bat hartzeko, eta ezer lapurtu beharrik ez izateko. Teknika hori oso lagungarria da
kleptomanoentzat, eta berdin bulkadazko eta mendetasunezko edozein
kontrol nahasmendu jasaten dutenentzat ere. Gertaera guztiak bananbanan idatzita, garbi ikusten da zein
maiztasunekin gertatu diren –gaixoak
uste duen baino bakanago, segur aski-, eta terapeutak lagunduta, bulkadak gainditu eta jokabideak gehiago
kontrolatzea lortzen da.
Bada beste teknika erabilgarri bat
ere, aurrekoa baino indar sinboliko
gehiagokoa, nahi bada: lapurtutako
gauza guztiak desagerraraztea. Hori
egiten duena, izan ere, bizitzako garai batekin duen lotura eteten ari da,
nahigabeko ekintzak egitera eraman
zuen ondoez aro batekin. Modu alegoriko horrekin, estutasunari eta depresioari
beste
modu
batez
erantzuteko aro berria hasten du
pertsonak.

Oso garrantzitsua da kleptomano batek bere esperientzia konfiantzako
pertsonei kontatu ahal izatea.
Arazoaren berri besteei emanez, lotsa
gainditzen joango da. Arazo bat gainditzeko, izan ere, arazoa dugula
onartzea da beti lehen urratsa, eta ingurukoak jakinaren gainean jarrita,
ariketa lagungarri bat egiteko aukera
ezin hobea sortzen da: gaixoak eska
diezaieke ingurukoei berekin joan
daitezela lehen gauzak lapurtu dituen
tokira, eta gertutik zaindu dezatela
berriz halakorik egin ez dezan.
Errudun ez sentitzeak mesede handia
egiten die eta indar ematen die, hurrengo batean, inoren laguntzarik gabe joan ahal izateko leku horietara
eta sentipenak berritu ahal izateko.
Azkenik, komeni izaten da gaixoak
beste jarduera batzuk egin ditzala eta
sentipen baikorren bila joan; aire
zabalean kirola egitea izan daiteke aukera bat, denbora-pasaren
bat
hautatzea,
jendearekin maiz elkartzea
baztertuta ez geratzeko…
Bulkadazko eta mendetasunezko jokabideei aurre
egiteko modurik onena
indar handiko emozio
baikorrak bizi izatea da,
norbera guztiz aseta uzteko modukoak. Era horretan, aldarte hobea
izango du pertsona horrek, eta ia berez-berez desagertuko da lapurreta
txikiak egiteko beharra, pertsona bere emozioen mende
jartzen duen behar hori, ongizatea ere lapurtzeraino. //

KLEPTOMANIA
MOTAK
• Noizbehinkako kleptomania.
Bakan gertatzen dira lapurretak,
eta denbora asko pasatzen da
lapurreta batetik bestera.
• Aldizkako kleptomania.
Maizago gertatzen dira, baina,
aldian behin, utzi egiten zaio
lapurretak egiteari.
• Kleptomania kronikoa.
Batzuetan maizago, besteetan
bakanago, baina etengabe
gertatzen dira lapurretak, eta
asko kostatzen da
nahasmendua gainditzea.
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Eta perretxikoak?

SARDEXKAKO
PERRETXIKO

Gastronomia mikologikoaren zalezale direnek hauexek maite dituzte
gehien, eta haien zorionerako, urte
sasoi batean baino gehiagotan
aurki daitezke. Gure platerera
biltzeko aukerarik sortzen bazaigu,
lagungarri gutxi erantsi, haren
zaporeak bete dezan gure ahoa:

Kutsadura handitu egin da, perretxikoen habitata hondatzen ari gara,
zenbait biltzaileren saskiek ez dute hondorik eta perretxikoak
arriskuan daude

PERRETXIKOAK MODU
EKOLOGIKOAN BILTZEKO
AHOLKUAK

1Hasieran, behintzat, zertan ari den
ongi dakienarekin joan behar dugu
mendira eta ongi ezagutzen dena
soilik hartu, kopuru txikietan.
Gainerakoak dauden lekuan utziko
ditugu, baita toxikoak ere.
Espainiako Toxikologia Institutu
Nazionalak dioenez, urtero 200400 lagun bitartean toxikatzen dira
Espainian (2007ko datuak dira).

2Ez dira hartu behar errepide ertzean daudenak eta lorategi publiko,
meategi, galdarategi, aireportu eta
erraustegietan daudenak ere ku
tsatuta egon litezke Desagertzeko
arriskuan daudenak ere, utzi

3Perretxikoak ongi moztea ere garrantzitsua da oso, hobeto iraun
dezan eta zer perretxiko mota den
argi bereizi ahal izateko: osorik
moztu behar da, oin guztia aterata;
ahalik eta ongien garbitu eta zumezko saski batean jarri, ez plastikozko poltsetan.

4Inguru naturala zaindu behar da.
Hondakinak jaurtitzea, lurra ara
tzea edo perretxiko bat atera eta
zuloa tapatu gabe uztea kaltegarri
izan daitezke, eta hurrengo urteko
perretxiko sasoian antzeman daiteke hori. Zenbait espeziek, gainera, zuhaitza behar izaten dute
sortzeko (trufak edo boilurrak,
Lactarius deliciosus izenekoak
edo Boletus edulis delakoak), harekin elkarlanean bizi izaten dira
(mikorriza deitzen zaio harreman
horri), eta, beraz, espezie horiei
kalte egiten bazaie, basoari ere
egiten zaio.

HELDU DA UDAZKENA, eta udazkenarekin, euria eta hezetasuna.
Pentsatzekoa da, beraz, basoak perretxikoz gainezka egongo direla, giro
hori komeni baita saskiak betetzeko.
Perretxikoak ere agortu egiten dira,
ordea, eta zenbait adituk ohartarazi
dute espezie batzuk desagertzen ari
direla gizakiaren erruz.Perretxikozale
fina izateko, ez da aski onak eta txarrak bereizten jakitea, arduraz biltzen
eta kontsumitzen ere jakin behar da,
gure jarduna iraunkorra izan dadin,
horrela soilik bermatuko baitugu gerora ere gozatu ahal izango dugula
perretxikoak bilduz eta janez.
Osasunerako Mundu Erakundeak
eman dituen datuen arabera, munduan bost milioi tona perretxiko
ekoizten dira modu industrialean (basoan biltzen diren onddoak ez daude
hor sartuta).
Albaitaritza Zientzien Espainiako
Errege Akademiak egin dituen kalkuluek diote 3.500 perretxiko espezie
daudela, eta horietatik 100 inguru direla jateko modukoak (15-20 espezie
bikaintzat jotzen ditu); toxikoak, berriz, 35 espezie inguru dira (horietako
5ek hil egiten dute), eta gainerakoetan, batzuk ez dira jateko modukoak,
eta besteek ez dute balio sukaldean
prestatzeko. Espainia oso leku ona da
perretxikoak biltzeko, eta ia espezie
gehienak aurki daitezke, bereziki, penintsula iparraldeko leku hezeetan.
Gauza bat ugari datorrenean, perre
txikoak bezala datorrela esaten da,
baina orain etorri direnak perretxikoen etsaiak izan dira. Kutsadura gero
eta handiagoa da, perretxikoen habitata gero eta gehiago ari gara honda
tzen eta zenbait biltzailek ikusten du-

ten guztia harrapatu nahi izaten dute;
ondorioz, zenbait espezie arriskuan
daude, eta nekez aurki daitezke lehen
ohiko ziren lekuetan. Hori gertatzen
zaie, adibidez, onddo-zuriari (Boletus
edulis), zizahoriari (Cantharellus),
kuletoari (Amanita caesarea) eta San
Martin zizari (Clitocybe geotropa).
Lehen ere desagertu izan dira perre
txiko espezieak, eta horiek ez lirateke, beraz, lehenak izango; 1917 desagertu egin zen Espainian Laricifomes
officinalis espeziea, sendagaiak egiteko erabiltzen zena.
Zaila izaten da onddo multzoen jarraipena egitea, eta laguntzarik ere
apenas ematen duen inork espezi horien inguruko ikerketak egiteko.
Horregatik, ezin da jakin zehatz-mehatz zein egoeratan dauden. Gai honetan aditu direnek, ordea, bi urtez
lanean aritu ondotik, behin-behineko
zerrenda bat aurkeztu dute XVI.
Kriptogamia Kongresuan (lore gabeko
landareei buruzkoa da), eta han ageri
denez, 67 espezie daude arriskuan.
Europako esparruan, berriz, lehen
Zerrenda Gorria aurkeztu du Natura
Babesteko Nazioarteko Elkargoak
(IUCN), eta han esaten dute 33 espezie daudela arriskuan.

Zer neurri har daitezke?
Neurrigabe ez biltzea eta ez kontsumitzea da irtenbideetako bat, eta salerosketarekin ez itsutzea. Mikologia
elkarteek ere lagundu dezakete, eta jokabide egoki eta iraunkorrak hedatu
zaleen artean. Biltzaile-espekulatzaile
izateari utzi, eta mikologia zale izaten
erakuts dezakete.
Eta erakundeek ere zeregin garrantzi
tsua daukate perretxikoak babesteko.

Sorian, Nafarroan eta Andaluzian, adibidez, barruti batzuk bereizi dituzte
perretxikoak bildu ahal izateko, eta
mugak ere jarri dizkiete biltzaileei:
sartu nahi duenak ordaindu egin beharko du, eta kopuru jakin bat bildu
ahal izango du gehienez. Neurri horiek hartzearen aldeko direnen ustez,
ona eta egokia da hala jokatzea; kontrakoen iritziz, ordea, ez dira eraginkorrak, ikuspegi komertziala lehenesten
dutelako.
Bestelako ekimen batzuk ere jarri
dituzte abian, eta horietako batzuek
jarduera kultural, turistiko eta ekonomikoen bidez sustatu nahi dute ondare natural hau iraunarazteko joera.
Nafarroako Gobernuak, adibidez, perretxikoak modu iraunkorrean biltzeko
proiektu berezi bat jarri du Orbaibar
ibarrean, eta, bide batez, landa eremuen garapena bultzatzeko baliatu
nahi du (Europatik saria jaso du
proiektu horrek, Best Life izenekoa).
Gaztela eta Leongo Juntak perretxikozaletasuna erabiltzen du tokiko turismo
iraunkorra
sustatzeko.
Andaluziako Juntak, perretxikoak eta
boilur edo trufak iraunarazteko plan
bat jarri du abian: tradizioz nekazari
eremu izan diren guneak arte mikorrizatuekin basotu ditu, boilurrak
agerrarazteko gai baitira.
Zenbait adituk diote mikologia merkatuak sortzea egokia litzatekeela eta
Cadizen hala egin dute: Jimena de la
Frontera herrian, Osasun erregistro
batetik pasatu ondoren, saldu egiten
dituzte perretxikoak. Beste aditu ba
tzuen ustez, berriz, txartel edo erregistro liburu bat sortu behar litzateke,
egiazko zaleak zein diren jakiteko. //

Hygrophorus marzuolus: txapela eta oina zuritik grisera bitartekoak ditu kolorez. Martxoan
agertzen da, eta asko preziatzen
du jendeak. Pagadi eta pinudietan
aurki daiteke, neguko elurrak igaro eta gero.
Calocybe gambosa (udaberriko
perretxikoa deitzen diote): udazkenean ere izaten da, eta Gabon
inguruan. Ibarretako lekurik hezeenetan hazten da, edo haranetako
lekurik goi eta freskoenetan.
Gutizia bihurtu da (kiloa 100 euro
ere ordaindu izan dute), eta gutiziagarri (gero eta gu txiago dago,
beraz, jendeak ez baitu hura gabe
etsi nahi).
Boletus edulis: udazkenean
agertu ohi da, baina uda hezea joan bada, orduan ere aurki liteke.
Perretxiko handia da, jateko egoki-egokia, eta horrexegatik maite
dute hainbeste perretxikozaleek.
Haritz inguruetan izaten da, eta
pinudietan, izeidietan, pagadietan
edo urki azpietan ere bai.
Lactarius deliciosus: hainbat
izen ematen dizkiote han eta hemen (niscalo gaztelaniaz, rovelló
katalanez, fungo de muña galizieraz). Euskaraz esnegorri esaten
zaio. Izena bezain hedatua dago
perretxikoa, eta gehien biltzen
den espezietako bat da. Izokin
kolorekoa da, eta abuztu bukaeratik hasi eta abendua bitarte agertzen da, pinudietan batik bat.
Cantharellus lutescens: mendiko angula izena ere hartzen du,
usain finekoa baita oso, eta jateko
leun goxoa. Irailetik abendua
bitarte aurki daiteke, baina ez
ongi bilatu gabe, txikia baita,
eta gordean egon zalea,
goroldioarekin nahasian edo belar
tartean. Gehienbat, pinudietan
agertzen da.
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Arku tiroketa
Zehaztasun kirola da arku tiroketa. Tiro trebetasun handia eskatzen du,
begi zorrotza eta konzentratzeko gaitasun paregabea. Adin guztietan
egiteko modukoa da.
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ESKOLA MENUAK: 211 IKASTETXEK EGUNERO ESKAINTZEN DUTEN MENUA
AZTERTU DUGU BI ASTEZ JARRAIAN, ESPAINIAKO 18 PROBINTZIATAN

BISITATU DITUGUN IKASTETXEEN % 17K EZ DUTE BARAZKIRIK JARTZEN
ASTEAN BEHIN ERE, ETA HAMAR IKASTETXETATIK BATEAN, IKASLEEK EZ
DUTE IZATEN ARRAINIK ASTE OSOAN

Hobetu egin dira eskola
menuak, baina hirutik
batek ez du maila
“onargarria” lortzen
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E
CONSUMER EROSKI-K AZTERTU DITUEN
ESKOLA MENUETAN AGERTU DIREN
GABEZIARIK LARRIENAK
PROBINTZIA
A Coruña
Araba

Barazkirik
ez 1

Lekalerik
ez 2

Arrainik
ez 3

Jaki prestatu
gehiegi 4

Fruta
gutxi 5

Gozo
gehiegi 6

% 14

% 32

%9

% 18

%9

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

Alacant

% 15

% 10

%5

%0

%0

%0

Asturias

% 42

%0

%4

%0

%8

%0

Bartzelona

%0

%0

% 16

%3

%0

%0

Kantabria

% 14

%0

% 14

%9

%0

%0

Kordoba

% 41

%5

%5

%9

%0

%0

Granada

% 35

%0

%0

% 10

%0

%0

Gipuzkoa

%5

%0

%5

%4

%9

%0

Madril

%0

%0

%3

%0

%0

%0

Malaga

%5

%0

%0

%0

%0

%0

Murtzia

% 15

% 12

% 12

%4

%0

%0

Nafarroa

%0

%0

%0

%0

%0

%0

Sevilla

%0

%0

%0

%0

%0

%0

Valentzia

%8

%4

%8

%5

%0

%0

Valladolid

%0

%0

%0

%0

%0

%0

Bizkaia

%0

%0

%0

%0

%5

%0

Zaragoza
¿¿2008
¿2004

%0

%4

% 15

%0

%0

%0

% 10,7

% 3,7

% 5,3

% 3,5

% 1,7

%0

% 36

% 14

% 30

% 15

%8

%3

(1) Aztertu ditugun bi menuetan barazkirik jarri ez duten eskolen ehunekoa eman dugu; astean behin gutxienez
barazkirik jartzen ez dutenena edo bi astez behin eskaintzen ez dutenena. (2) Astean behin gutxienez lekalerik
jartzen ez dutenen ehunekoa da, edo bi astez behin eskaintzen ez dutenena. (3) Astean behin gutxienez arrainik jartzen ez dutenen ehunekoa da, edo bi astez behin eskaintzen ez dutenena. (4) Astean bitan baino gehiagotan jaki prestatuak edo frijitukiak eskaintzen dituztenen ehunekoa da (sanjakoboak, saltxitxak, kroketak, txipiroiak, eta abar), bai aste bateko menua aintzat hartuta edo bai bi asteetakoa aintzat hartuta. (5) Gutxienez
astean bitan baino gehiagotan fruta ematen ez dutenen ehunekoa da, bai aste bateko menua aintzat hartuta edo
bai bi asteetakoa aintzat hartuta. (6). Astean bitan baino gehiagotan postrerako gozoak edo opilak eskaintzen
dituztenen ehunekoa da, bai aste bateko menua aintzat hartuta edo bai bi asteetakoa aintzat hartuta.

skolan ez da jakinduria soilik elikatzen. Milioi eta erdi
haurrek baino gehiagok eskola dute jantoki astelehenetik ostiralera. Horregatik, ezinbestekoa da menua orekatua eta osasungarria izan dadin, eta, besteak beste,
maiz samar jan dezaten arrain freskoa, fruta, barazkiak, eta ahalik eta gutxien, berriz, aurrez prestatuta
datozen jakiak eta opil kontuak. Horrela jan behar lukete guztiek, baina bostetik batek ez du egiten ordea.
Halaxe egiaztatu du CONSUMER EROSKI-k, 211 ikastetxetako 422 menu aztertu ondoren. Espainiako 18
probintziatan egin dugu ikerketa, eskola publikoetan,
pribatuetan eta kontzertatuetan. 2004. urtean antzeko
ikerketa bat egin genuen, eta ordutik ona, oro har, eskola menuek hobera egin dute; oraindik ere, ordea, badira gabeziak, azpimarratzeko modukoak, gainera.
Hona hemen nagusiak: ikastetxeen % 17k astean
behin ere ez dute eskaintzen barazkirik, eta 211 eskoletatik, % 10etan ikasleek ez dute arrainik jaten aste
osoan, ezta egun bakarrean ere. Alde on bat azpimarratzekotan, hauxe egingo genuke: eskola guztiek murriztu dute opil eta gozo eskaintza, eta egun berezietan
soilik ematen dituzte, haurrik txikienei eman ere.
Probintzia hauetako eskoletan ibili gara informazioa
biltzen: Madril, Bartzelona, Asturias, Kantabria, A
Coruña, Alacant, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa,
Zaragoza, Valentzia, Valladolid, Murtzia, Sevilla,
Kordoba, Granada eta Malaga. 1.100 ikastetxetara jo
dugu informazio eske. Horietatik, 211k helarazi dizkigute guk eskatutako datuak (% 71 ikastetxe publikoak
izan dira, % 27 kontzertatuak, eta % 2 pribatuak; hezkuntza sistema osotara hartuta ere, kopuru horietan
dabiltza batzuk eta besteak). Gure ikerketan parte hartu ez duten ikastetxeek arrazoi bat baino gehiago eman
dute: batzuek esan dute ez daukatela denborarik, besteek adierazi dute ez zaiela interesatzen, eta zenbaitek
jakinarazi digu ez dutela zabaltzen informazio mota
hori.
Parte hartu duten ikastetxeek, berriz, bakoitzak bi menu bidali ditu, aste osokoak (lehen platera, bigarrena
eta postrea); orotara, beraz, 422 menu ibili ditugu esku
artean, eta horiek aztertu ditugu banan-banan.
Oinarrizko elikagaiak astean zenbatetan eskaintzen
dituzten ikusi dugu, eta ea adituek agindu bezain
maiz jaten dituzten: barazkiak, entsaladak, lekaleak,
arraina eta fruta freskoa ezinbestekoak dira menuetan.
Kontuan hartu dugu, halaber, aurrez prestatuta datozen
jakiak asko edo gutxi eskaintzen dituzten (kroketak,
enpanadillak, saltxitxak…), eta berdin postre gozoak
ere. Gutxieneko hauek jarri dizkiogu guk aste osoko
menu bati: astean behin, gutxienez, barazkiak, lekaleak eta arrain freskoa eduki behar du, eta izoztua bada,
prestatu gabea izan behar du; aurrez prestatuta datozen

jakiak eta gozoak, gehienez ere, astean bitan eskaini
behar ditu; eta fruta freskoa, astean bitan.
Ikastetxeak lurraldeka sailkatuta, Arabakoek,
Madrilgoek,
Malagakoek,
Sevillakoek
eta
Valladolidekoek eman dute emaitzarik onena (‘oso
ona’); egoera txarrena, berriz, A Coruñan, Kordoban
eta Asturiasen antzeman dugu (‘txarra’ eta ‘hala-holakoa’). Alacantek, Kantabriak, Murtziak eta Granadak
egoera ‘ona’ eta ‘onargarria’ dute, eta horietatik gertu
geratu dira Bartzelona, Gipuzkoa, Nafarroa, Bizkaia,
Valentzia eta Zaragoza.
Oraingo datuak eta 2004. urtean bildu genituenak alderatuta, emaitzak erakusten du probintzia guztietan hobetu direla menuak. Guztietan, A Coruñan izan ezik;
orduan bezala orain ere, hango ikastetxeek ez dute
proba gainditu.

SEI IKASTETXETATIK BATEK,
BARAZKIRIK EZ
Barazki eta ortuariak oso elikagai onak dira, osasungarriak, baina haurrek ez dituzte askorik maite. CONSUMER EROSKI-k aintzat hartu du ikastetxeek menuan
barazkiak eskaintzen dituzten edo ez, eta menua ontzat jotzeko, honako baldintza hau jarri du: gutxienez,
astean behin jarri behar dituzte. Astean behingo maiz-

tasunarekin eskaintzen ez dituzten menuak, berriz, zigortu egin ditu (gutxiagotan eskaintzen dituztenak,
noski). Horixe gertatu zaie ikerketa honetan parte hartu duten ikastetxeen % 17ri. Ehuneko hori, hala ere,
2004. urtekoa baino txikiagoa da (% 36koa izan zen
orduan).
Atal honetan, Granadako, Asturiasko eta Kordobako
ikastetxeen erdiek baino gehiagok huts egin dute, eta
Alacanten, A Coruñan eta Kantabrian, hirutik batek.
Beste muturrean, Araba, Bartzelona, Madril, Nafarroa,
Sevilla, Valladolid, Bizkaia eta Zaragoza geratu dira:
probintzia horietako ikastetxe guztiek eskaintzen dizkiete haurrei barazkiak astean behin, gutxienez.

LEKALEEK BAI, BADUTE LEKUA
MENUETAN
Lekaleek karbohidrato asko dituzte, proteinak, zuntza,
bitaminak, mineralak eta herdoilaren aurkako gaiak,
eta hain osatuak direnez, oinarri-oinarrizkoak dira
haurren dietan. Elikadura adituen esanetan, astean lau
aldiz, behintzat, jan behar dira: bi aldiz lehen platerean, eta beste bi aldiz bestelako jakien lagungarri edo
entsaladan jarrita. Atal honetan asko hobetu dute ikastetxeek azken lau urteetan: 2004. urtean, % 14k ez zuten lekalerik jartzen astean behin ere, eta egun, % 6
daude egoera horretan.
>
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HAMAR IKASTETXETATIK BAT, ARRAIN
FRESKORIK GABE
Arraina ere oinarrizko elikagaia da, barazkiak eta
fruta bezala, baina ez haurren gustu-gustukoa hori
ere. Proteina asko ditu, gantz onak (saturatugabeak)
bai odol hodientzat eta bai bihotzarentzat, eta bitaminak eta mineralak ere (burdina, batik bat) ez gutxi. Osaera hori edukita, ezinbestekoa da arraina
jateko ohitura hedatzea, bai urdina eta bai zuria.
Adituek esaten dute, gutxienez, astean lautan jan behar dela arraina bazkari-afarietan. Guk aztertu ditugun ikastetxeetan, ordea, hamarretik batek ez du
arrainik eskaintzen bi asteetako batean. Egoera, hala
ere, 2004. urtekoa baino hobea da: orduko hartan,
lau ikastetxetatik batean falta izaten zen arraina bi
astez behingo menuan.

FRUTA FRESKOA ASTEAN BITAN,
GUTXIENEZ

NOLA ERAKUTSI GURE SEME-ALABEI ONGI JATEN?
Seme-alabei erakutsi egin behar zaie zer den ongi jatea, baina hori ez da lortzen nekerik hartu gabe, ikasketa
prozesu luzea eta astuna gertatzen baita. Ahalegin horretan, eskola jantokiak lagungarri izan daitezke haurrek
arau batzuk ikas ditzaten. Elikadura ohiturarik gehienak, ordea, etxean ikasten dituzte haurrek, eta hor, ezinbestekoa da gurasoen jokabidea egokia izatea: haiengandik ikasi behar dute haurrek zein garrantzitsua den
elikadura osasuntsu eta orekatua egitea. Jarraian aholku batzuk zerrendatu ditugu, adin tarteak aintzat hartuta:

> 3 URTETIK 6 URTERA
Denetarik probatu eta jan dezaten saiatu behar da.
Gosariari garrantzia eman behar
zaio, eta elikagaiz ongi osatu;
alegia, askotarikoa eta orekatua
izan behar du (adituen esanetan, eguneko energiaren laurdena eman behar die gosariak).
Adin tarte hau oso garrantzitsua
da haurraren garapenean, eta,
gainera, jarduera fisiko ugari
egiten dute; energia behar izaten dute, eta hori otorduetan eskuratu behar dute.
Proteinaz ongi hornitu behar dira haurrak (haragiak, arrainak,
arrautzak, esnekiak), gehiago
behar baitituzte (proportzioan)
helduek baino.
Gozoak eta freskagarriak neurrian eman behar zaizkie, gehiegirik gabe.
Beharrezko den denbora eskaini
behar da haurrak otorduekin gozatzen ikas dezan: ez dezatela
uste izan jaki batekin saritu egin
nahi ditugula eta beste batekin
zigortu.

> 7 URTETIK 12 URTERA
Adin tarte honetan, haurrak
etengabe ari dira hazten, azkar,
gainera, eta ongi zaindu beharra
dago dietak zenbat energia
ematen dien; kontrolatu egin
behar dira pisua eta hazteko
erritmoa.
Haurrak adin honetan hasten dira finkatzen zer janari gustatzen
zaien eta zer ez, eta, beraz,
saiatu beharra dago ongi aukera
dezaten. Gurasoei presio egiteko joera izaten dute, gustatzen
zaien hori jar diezaieten; autonomia pixka bat ere hartzen dute, eta jaki eta edari jakin batzuk
erosten hasten dira.
Adin honetan ere, neurrian jan
behar dituzte gozoak, opilak,
gantz askoko jakiak eta elikagai
oso gaziak.

> 13 URTETIK 16 URTERA
Garai honetan eratzen da nerabeen gorputza, eta oso azkar
hazten dira (pubertaroko luzatzea deitzen zaio). Gazteek
energia asko behar dute, eta
behar adina proteina eskuratu
behar dituzte, kalitate onekoak,
gainera.
Adin tarte honetan, arriskua izaten da gazteek gaizki jateko joera har dezaten, eta horrek
arazoak sor ditzake: gehiegi janez gero, pisua hartzeko eta gizentzeko arriskua izaten da, eta
gutxiegi janez gero, berriz, anorexia izateko arriskua.
Horregatik, gurasoek ongi zaindu behar dute seme-alabek zer
dieta egiten duten, era horretako gaixotasunik sor ez dakien.
Modu aktiboan eta osasungarrian bizitzera bultzatu behar
zaie, eta astialdian kirolen bat
egitera.

Menu osasungarri eta orekatuak, postrean, fruta freskoa eskaini behar die haurrei astegunen erdietan baino
gehiagotan, eta gainerako egunetan, esneki sinpleak
ematea da onena, jogurtak, gatzatuak edo gaztatxoak.
Aztertu ditugun ikastetxeen % 97k fruta izaten dute
postrerako astean bitan, gutxienez (2004. urtean, %
92k zeukaten).

AURREZ PRESTATUTA DATOZEN JAKI
GUTXI, ETA HARAGIZ EGINDAKO JAKI
GANZDUNAK ERE GUTXI
Eskola jantokietan ohikoa izan da aurrez prestatuta datozen jakietara jotzea edo haragiz egindako jaki ganzdunak eskaintzea haurrei (sanjakoboak, kroketak,
enpanadillak, hanburgerrak, Frankfurt saltxitxak,
arrain ziriak eta gisakoak, txipiroi aroak…); horiek,
izan ere, merkeak dira, erraz prestatzekoak eta haurren
gustukoak oso. Jaki horiek gantz dezente dute, sodioa
eta kaloriak, eta horrexegatik ez da komeni haurren
dietan sartzea. 211 ikastetxeetatik, ordea, % 5ek astean bitan baino gehiagotan ematen dizkiete halakoak
haurrei (2004an, % 14koa zen kopuru hori).

GOZOAK, OSO NOIZEAN BEHIN
Jaiegunetan edo egun berezietan, pastelak edo opilak
ematen dizkiete haurrei. Oro har, duela lau urte baino
gutxiago erabiltzen dituzte halakoak. Guk aztertu ditugun 211 ikastetxeetan, adibidez, inon ere ez dituzte
jartzen astean bitan baino gehiagotan. 2004ko txostenak erakusten zuen zenbait ikastetxek pasteltxoak jartzen zituztela postrerako, eta denborarekin, fruta
almibarrak eta esneki gozoak sartuz joan dira haien lekuan, arrautzesneak eta flanak, adibidez. Txosten har- >

Zenbait aholku, otorduak
une atseginak
izan daitezen haur eta
gurasoentzat
Haurrak elikatu beharra du, eta energia beharrak
ere ase behar ditu haren gorputzak garapen egokia
eduki dezan. Egunak bost otordu jartzen dizkio horretarako: gosaria, hamaiketakoa, bazkaria, askaria
eta afaria. Otorduak, hala ere, jaki sorta bat baino
gehiago dira; ekintza sozial planifikatuak dira, elkarreraginezkoak, eta horietaz baliatu behar da elikagai osasungarriak jateko eta elikadura ohitura
egokiak barneratzeko, bizi osorako izan daitezen.
Gaizki elikatua dagoen haur batek arriskua du, adibidez, eskolan emaitza apalagoak izateko, eta hor
gurasoek egon behar dute adi, funtsezkoa baita
haien lana. Neurri hauek hartzea lagungarri gerta
dakieke:

1.Giro atsegina sortu. Otorduak une lasaiak izan

daitezela, elkarrekin jateko eta hitz egiteko. Oso
ona da haurrari hitza ematea, helduek baino
gehiago hitz egin dezan.

2. Otorduan jarrera egokia hartzera lagundu: osooso garrantzitsua da gurasoek erakuts diezaiotela haurrari mahaian nola egon behar duen eta
zein garbitasun ohitura hartu behar dituen.

3.Mahaian dieta ohitura egokiak hartzera lagun-

du: Gurasoek arreta bereziarekin zaindu behar
dute haurrak zer elikadura behar dituen; jakien
koloreari eta testurari ere erreparatu behar diote, ezaugarri etnikoei, eta ahalegina egin behar
dute elikagaiak txandakatzeko: batzuetan gustukoak eman, eta besteetan, berriak.

4.Beti ordu bertsuetan egin bazkaria eta askaria:

Haurrek maiz jan behar dute, baina gosetzen
direnean bakarrik. Otordu bakoitzak bere ordua
duela jakitea eta noiz izango den jakitea ikasketa prozesuaren zati da, elikadura arloan ikasi
beharreko alderdietako bat.

5.Ez jan behar baino gehiago. Arretaz zaindu be-

har da egunean zenbat gantz jaten duen haurrak, eta zentzuz jokatu. Haurren gizentasuna
begi bistako arazoa da, gero eta hedatuagoa,
gainera: 2002. urtean egindako ikerketa batek
dioenez (Enkid ikerketa), Espainian gizen daude
13 urtetik beherako neska-mutilen % 14.
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HAURREN ELIKADURAN OHIKO
IZATEN DIREN HUTSEGITEAK

tan, eskolen % 3 zigortu genituen halako tentagarriak
astean bitan baino gehiagotan eskaintzeagatik.

GUZTIENTZAKO MENUAK
Ikastetxe batek egiazko ardura erakusten duenean
ikasleen elikadura zaintzeko, saiatzen da arreta berezia
eskatzen duten ikasleei ere egoki erantzuten. Ikasle
batzuek ezin izaten dituzte gauza batzuk jan, osasun
arazoak dituztelako, edo euren erlijio sinesmenak uzten ez dielako. Hamar ikastetxetatik bederatzitan, ohiko janariaz gain, plater alternatiboak ere eskaintzen
dituzte, adibidez, diabetes arazoak dituzten ikasleentzat, gizentasuna dutenentzat, alergiaren bat daukatenentzat, edo zenbait elikagai jaten ez dituzten
ikasleentzat (arrazoi erlijioso edo kulturalen bat dela
eta). Guk aztertu ditugunetatik, 17 ikastetxek ez zeukaten halako eskaintzarik, eta Arabako batek uko egin
dio informazio hori emateari, isilpeko informazioa baita hori, haien ustez.

CONSUMER EROSKI-K AZTERTU DITUEN ESKOLA MENUETAN
AGERTU DIREN PROBINTZIA BAKOITZEKO ESKOLEN EMAITZA
ETA AZKEN EMAITZA (CONSUMER EROSKI-ren arabera)
Probintziak

A Coruña
Araba
Alacant
Asturias
Bartzelona
Kantabria
Kordoba
Granada
Gipuzkoa
Madril
Malaga
Murtzia
Nafarroa
Sevilla
Valentzia
Valladolid
Bizkaia
Zaragoza
2008
2004

Oso ona
%0
% 73
% 50
% 42
% 44
% 27
% 18
% 40
% 55
% 56
% 64
% 15
% 40
% 92
% 42
% 60
% 27
% 54
% 44
%21

Ona Onargarria Hala-holakoa
% 18
% 18
% 27
% 27
%0
%0
% 10
% 20
%0
%0
% 17
% 25
% 19
% 38
%0
% 27
% 36
%0
% 27
%9
% 27
%0
% 50
%0
% 27
%0
%9
% 38
%6
%0
% 27
%9
%0
% 23
% 38
% 15
% 60
%0
%0
%8
%0
%0
% 17
% 25
% 17
% 40
%0
%0
% 64
%9
%0
%8
% 38
%0
% 24
% 17
%7
%20
36%
%22

Txarra Nota orokorra
% 36
Txarra
%0
Oso ona
% 20 Onargarria/ona
% 17
Hala-holakoa
%0
Ona
% 9 Onargarria/ona
% 18 Txar/Hala-holak.
% 10 Onargarria-ona
%9
Ona
%0
Oso ona
%0
Oso ona
%8
Onargarria
%0
Ona
%0
Oso ona
%0
Ona
%0
Oso ona
%0
Ona
%0
Ona
%7
Ona
%2

Emaitzak: ikastetxe bakoitzean bi astetako menua aztertu dugu, eta hortik atera ditugu eskola menuen azken
emaitzak. Aintzat hartu dugu zenbateko maiztasunez eskaintzen dituzte elikagai oinarrizkoak, menu batean
hutsik gabe agertu behar duten horiek, eta zenbateko maiztasunez eskaintzen dituzten berez oso noizean
behin jatekoak izan behar luketenak. Gutxieneko baldintza hauek jarri ditugu guk: astean behin, gutxienez,
barazkiak, lekaleak eta arrain freskoa eduki behar du menu batek, eta arraina izoztua bada, prestatu gabea
izan behar du; aurrez prestatuta datozen jakiak eta gozoak, gehienez ere, astean bitan eskaini behar ditu; eta
fruta freskoa, astean bitan. Koadro honetan, azterketaren emaitza orokorrak islatu nahi izan ditugu. Gure
azterketak ez du aukerarik ematen hango edo hemengo menuak beste lekuetakoak baino hobeak edo txarragoak direla esateko (18 probintziatako 211 eskolatako datuak soilik bildu ditugu).

ALDERIK EZ PRIBATUEN,
KONTZERTATUEN ETA PUBLIKOEN
ARTEAN
Eskola publikoa izan, pribatua edo kontzertatua, menuen kalitatea, oro har, ez da askorik aldatzen batetik
bestera. Kontzertatuetan, % 87k gainditu dute CONSUMER EROSKI-ren proba, nahiz eta % 11ren emaitza
‘onargarria’ baino ez den, batez beste. Publikoetan, %
86k gainditu dute, baina % 21 geratu dira ‘onargarriaren’ mailan. Proba gainditu ez duten ikastetxe kopurua
ere antzekoa da bietan (% 13koa hortxe-hortxe).
Eskola batzuetan, ikastetxeak berak prestatzen ditu
menuak; beste batzuetan, kanpoko enpresa baten esku geratzen da, eta, beste zenbaitetan, ikastetxearen
eta enpresaren artean egiten dituzte. Hiru formula horietan, azkenak eman du emaitzarik onena: eskolako
bertako sukaldariak eta kanpoko enpresa elkarlanean
aritu direnean, ‘ona’ eta ‘oso ona’ izan da emaitza; catering zerbitzua erabiltzen duten eskolek ere –guk aztertu ditugunen erdiek baino gehiagok- nahiko
emaitza txukuna atera dute (gehienek, ‘ona’), eta gabeziarik handienak, berriz, eskolako bertako langileek
soilik prestatu dituzten menuetan antzeman ditugu
(erdiek baino gehiagok emaitza ‘onargarria’ baino ez
dute lortu).

GURASOENTZAT, INFORMAZIO OSATUA
Azken lau urteetan, nabarmen hobetu da gurasoei
ematen dieten informazioa. Ikastetxe guztiek jakina-

razten diete zer menu izango duten seme-alabek.
Ikastetxerik gehienek (% 87k) idatziz ematen diete informazioa, edo eskolaren webgunean jartzen dute (%
13). Txosten honetan aztertu ditugun ikastetxeen %
77k hilero helarazten diete gurasoei informazioa; %
17k hiru hiletik behin, % 3k bi hiletik behin, eta beste
% 3k urtean behin. Gurasoentzat ez bada aski eskolatik jasotzen duten informazioa, haiei dagokie egiaztatzea ea informazio-orri horietan ageri dena jaten duten
euren seme-alabek, eta horretarako, jantokira bertara
joan daitezke eta euren begiz ikusi.

BATEZ BESTEKO PREZIOA, BOST
EUROKOA
Eskola menu batek 5 euro balio du, batez beste, eguneko (4,9 euro, zehazki). 2004. urtean batez beste balio zuenarekin alderatuta (3,8 euro), % 29 igo da, lau
urte horietan pilatu den KPI (% 14,6) baino ia hamalau puntu gehiago.
Ikastetxeen artean alde nabarmenak daude atal honetan, eta eskola pribatua izan, kontzertatua izan, edo
publikoa izan, dezente aldatzen da prezioa batetik bestera. Menurik garestienak ikastetxe pribatuek dituzte.
Horietan, eguneko 7,8 euro kostatzen da otordua, batez beste, eskola publikoetan baino dezente gehiago
(4,5 euro, batez beste), eta kontzertatuetan baino
gehiago (5,7 euro, batez beste). Guztietan garestiena,
ordea, Nafarroako ikastetxe publiko baten menua izan
da: 9,5 euro eguneko. Merkeena ere eskola publiko batean aurkitu dugu (1,9 euro).
Guraso askorentzat, zama handia gertatzen da eskolako jantokia hilero-hilero ordaindu beharra, eta horri
aurre egin ahal izateko, bekak eta diru laguntzak eskatzen dituzte. Guk aztertu ditugun ikastetxeetan, lautik hiruk eskaintzen dituzte era horretako laguntzak.
Menuaren prezioa eta kalitatea, askotan, elkarri lotuta
doaz, nahiz eta beti ez den hala izaten. Menurik garestienak dauzkaten 20 ikastetxeetan zer ematen duten
aztertu eta menurik merkeenak dituzten 20 ikastetxeen
zer eskaintzen duten ikusi, eta ondorio hauxe atera dugu: gehiago ordaintzen duenak elikadura kalitate hobeko menua eduki dezake.
Menurik garestienak dituzten 20 ikastetxeetatik, 19k
gainditu dute CONSUMER EROSKI-ren proba (6,85 eurotik gora dabiltza horiek eguneko). Menu merkeenak
dituztenen artean, 20tik 14k gainditu dute (3,45 eurotik beherako menuak dituzte eguneko). //

Gaur egungo bizimoduak zereginez zamatu gaitu, eta askotan, ez dugu astirik izaten oinarrizko betebeharrei erantzuteko. Horixe gertatzen
da haurrekin. Gurasoek hamaika eginbehar dituzte, guztietara iritsi
nahi dute, eta haurrek jasaten dituzte horren ondorioak: bakarrik geratzen dira, gero eta maizago, eta eurek hartu behar izaten dituzte zenbait erabaki; adibidez, zenbait denbora eman eskolako lanak egiten,
zenbat denbora eskaini aisialdiari, eta abar. Eta elikadurarekin ere beste horrenbeste ari da gertatzen: gero eta gehiagotan, eurek erabaki
behar izaten dute egunero zer jan, eta horrek arrisku nabarmena dakar, gaizki jateko arriskua, alegia. Alderdi horiez gain, elikadura modak
ere kontuan hartu behar dira, horien erruz ere hainbat eta hainbat hutsegite egiten baitira. Honako hauek, besteak beste:

1.ESNEKITAN HIRU PRODUKTU
EDO ERRAZIO BAINO GEHIAGO HARTZEA EGUNEAN:
haurtzaroan esnea hartzea oinarri-oinarrizkoa eta ezinbestekoa
dela esaten da, ustez hori delako modu bakarra haurrek kaltzioa har dezaten, eta, ondorioz,
zenbait haurrek esne edo esneki
gehiegi ere hartzen dute.
Esnekiak neurriz kanpo hartuz
gero, idorreria eta sabelaldeko
mina sor daitezke.
2.ONTZIKO ZUKUAK HARTZEA:
zukuak bolada-boladan daude
baina kontuz, zukuan, desagertu
egiten dira frutaren zuntzak, mineralak eta bitaminak, eta azukreak soilik geratzen dira. Zuku
horiek, egiaz, % 5 eta 8 artean
izaten dute fruta, eta gainerako
guztia ura izaten da.
Proportzioan, kaloria asko izaten
dituzte, eta beste elikagai oinarrizko batzuk, berriz, ia batere
ez. Badirudi zenbait osasun arazo ere sortzen direla zuku gehiegi edanez gero: sabelaldeko
mina, hortzetako txantxarra, goserik eza, gizentasuna…
3.FRUTA JAN BEHARREAN, ZUKU NATURALAK HARTZEA:
barazkiek, ortuariek eta frutak
zuntza daukate, eta zuntz hori
oso garrantzitsua da hesteek
hobeto funtziona dezaten. Zuku
naturalak berekin izaten ditu
osagai guztiak, baina zuntza ez.
Ongi da zuku naturalak hartzea,
baina hobe da haurrek fruta jatea, eta askotariko zaporeak
eramatea ahora.
4.GOSARITAN, LABORE AZUKREDUNAK ETA/EDO TXOKOLATEDUNAK GEHIEGI JATEA:
azken urteetan asko ugaritu dira
azukrez, eztiz edo txokolatez
estalita datozen laboreak (gariarekin, arrozarekin edo artoarekin
eginak), bestelakoak baino erakargarriagoak baitira. Labore
horiek kaloriak izaten dituzte
ugari, besteek baino nabarmen

gehiago, baina oinarrizko elikagaietan ez dago alderik batzuen
eta besteen artean. Txokolatea
daramatenek, kaloriak ez ezik,
gantza ere behar baino gehiago
dute. Gosaritan laboreak hartuz
gero, inolako gehigarririk gabe
datozenak hartzea da osasungarriena.
5.ASKARITAN MOLDEKO OGIA
ETA OPILAK JATEA (ELIKAGAI
GURIAK, ALEGIA): gogor ukitua
duten jakiak jatea ona da aurpegiko muskuluak indartzeko eta
mutxikatzerakoan erabiltzen ditugunak sendotzeko; aldi berean, hortzak eta oiak indartzen
ere laguntzen dute. Elikagai guri-guriak janda, aldiz, ez da izaten ahalegin txiki hori egin
beharrik, eta azukrez hornituak
daudenez, hortzei atxikitzen
zaizkie eta txantxarra sortzen
dute. Opilek eta moldeko ogiak,
gainera, gantza izaten dute
erantsita, eguneroko ogiak ez
bezala.
6.POSTRERAKO, BETI ESNEKIAK
EMATEA FRUTAREN ORDEZ:
etxe askotan esnekiak ematen
dizkiete haurrei postrerako, uste
baitute elikagai osoagoak direla.
Osoagoak ez dira, baina bai
erosoagoak, haurrek fruta baino
nahiago izaten baitituzte jogurtak, flanak eta arrautzesneak;
gainera, azkarrago hartzen dituzte, eta inork ez du ibili behar
fruta zuritzen. Baina frutak bitamina asko dauzka, eta komeni
da haurrak fruta jatera ohitu daitezen, lehen urtetik beretik.
7.HAURREI GALDETZEA EA ZER
NAHI DUTEN: ez da haurren ardura menua aukeratzea, jakiak
erostea eta dieta osatu bat
prestatzea, haiek zaintzeaz arduratzen diren helduena baizik.
Haiek dakite zer komeni den elikadura askotariko eta orekatua
egiteko. Haurren esku utziz gero, jaki gozoegiak hartzera joko
dute, edo gazi-gaziak.
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CONSUMER
EROSKI

PRODUKTUA
Salgaiaren izena

Elikadura aipamenak

12 pastilla (120g)

Prezioa (euro litroko)1

0,23 (2 pastilla)
1,48
Ongi emana
0,4
640
0,3
0,5
6,3
0,3
0,7
0,11
Patata almidoia
Legamia estraktua
Baditu
Badu

Lurrintzaileak

Glutena4

Dastatze proba (1etik 9ra)

Koskor deshidratatuz egindako
saldak likidoen antzekoak dira,
eta askoz merkeagoak
ELIKADURA IKUSPEGITIK ANTZEKOAK DIRA.
DESHIDRATATUAK EZ DIRA GAZIAGOAK,
BAINA GEHIGARRIAK DITUZTE, SALDA
LIKIDOEK EZ BEZALA. DASTATZE PROBAN,
JENDEARI GEHIAGO GUSTATU ZAIZKIO
DESHIDRATATUAK

Zazpi oilo salda aztertu ditugu, barazki eta guzti datozenak. Horietako hiru pastilla deshidratatuak izan dira
(Knorr, Avecrem eta Maggi), kartoizko ontzietan merkaturatuak. Beste laurak (Knorr, Gallina Blanca, Aneto eta
Don Simón), UHT salda likidoak izan dira, litro bateko
brik ontzietan saltzen dituztenak. Hozkailutik kanpo eduki daitezke guztiak ere zenbait hilabetez, baina behin irekita, likidoak hozkailuan sartu behar dira, eta lau egunen
buruan jan, gehienez ere. Guztiak bere horretan har daitezke, salda hartzen den bezala, baina beste zenbait jaki

ri zaporea emateko ere erabiltzen dira: arroza, pasta, saltsak... Elikadura ikuspegitik interes gutxi dute eta gazi samarrak dira. Deshidratatuek gehigarri asko dituzte,
zapore-emaileak, batik bat.
Bi salda moten prezioa eta elikadura ezaugarriak alderatzeko, lehenik kalkulatu dugu zenbat kostako litzatekeen
salda litro bat egitea pastilla deshidratatuekin (bi pastilla
erabiltzeko esaten dute ekoizle guztiek). Alde izugarria
dago: pastilla deshidratatuekin salda litro bat egitea 0,20
euro kostatzen da, batez beste, eta brik ontzietan datozen
salden litroak, batez beste, 2,02 euro balio du, hamar halako. Maggi deshidratatua da saldarik merkeena guzietan
(0,13 euro litroak). Garestiena, berriz, Aneto etxeko salda
likidoa da (3,3 euro); Maggi etxekoak halako 25 balio du,
eta deshidratatuen batez bestekoak halako 13. Gallina
Blanca-k (1,71 euro) eta Don Simón-ek (1,56 euro) ia
Anetoren erdia balio dute, baina horiek ere askoz garestiagoak dira deshidratatuak baino.
Zazpi saldetatik hiruk ez dute betetzen etiketen araudia:
Don Simón eta Gallina Blanca likidoek irudien bidez ematen dute osagaien berri, eta ez dute esaten zein kopurutan

AVECREM

(Gallina Blanca)
Oilasko salda
Oilasko salda,
deshidratatua
produktu
barazkiekin
deshidratatua
“-% 30 gatza”,
“Kontserbagarririk
gabea”

Formatua

Etiketa
Proteina (g/100ml)
Nitrogenoa, guztira (mg/litro)2
Gantza (g/100 ml)
Karbohidratoak (g/100 ml)
Kaloriak (kal/100 ml)
Sodioa (g/100 ml)
Gatza (g/100 ml)
Glutamatoa (g/100 ml)3
Osagai lodigarriak

OILO SALDAK: LIKIDOAK ETA DESHIDRATATUAK

KNORR

6,5

MAGGI

KNORR

GALLINA BLANCA

Oilasko salda
deshidratatua

Amonaren
Hau da
salda oilasko
oilasko salda
barazkiekin
“Gantz gutxiago, “Gantz gutxikoa”
zapore gehiago”, “% 0,3 soilik
“zapore eta usain du koipekia”
bete-beteak,kontserbagarririk eta
koloragarririk gabe”
12 pastilla (120g) 24 pastilla (252g) Litro bateko
Litro bateko
brik ontzia
brik ontzia
0,24 (2 pastilla) 0,13 (2 pastilla)
1,71
3,30
1,59
Gaizki emana
Ongi emana
Ongi emana
Gaizki emana
0,2
0,3
1
0,2
320
480
1600
320
0,2
0,1
0,5
0,6
0,4
0,5
0,1
0,1
4,2
4,1
8,9
6,6
0,4
0,4
0,3
0,3
1
1,1
0,9
1,1
0,11
0,10
Ez dauka
Ez dauka
Gari almidoia
Maltodextrina
Arto almidoia Legamia estraktua
Arto almidoia
Legamia estraktua
Baditu
Baditu
Baditu
Baditu
Badu
Ez du
Ez du
Ez du

5,6

6,3

5,9

5,2

ANETO

DON SIMÓN

Oilasko salda

-

Oilasko salda
Jabugoko
urdaiazpikoarekin
“Gantz gutxikoa”

Litro bateko
brik ontzia

Litro bateko
brik ontzia

Ongi emana
0,8
1280
0,3
0
5,9
0,2
0,7
Ez dauka
Ez dauka

Gaizki emana
0,3
480
0,3
1
7,9
0,3
0,9
Ez dauka
Arto fekula

Ez ditu
Ez du

Baditu
Ez du

5,3

3,7

(1) Prezioa: Salda deshidratatuetan, bi pastillaren prezioa eman dugu, kopuru horixe behar baita litro bat salda egiteko. (2) Nitrogenoa, guztira: Proteinen egituran ageri den atomoa
da. Elikagaietan, oro har, 6,25ekin biderkatzen da, eta horrela lortzen da jakitea zenbat proteina dituen. Saldak zenbat proteina duen adierazten du, eta, ondorioz, zenbat oilasko. (3)
Glutamatoa: Zapore-emailea da gehigarri hau; indartu egiten du jakien zaporea, eta gazi ukitua areagotzen du. (4) Glutena: Proteina nahastura bat da, eta labore irinek izaten dute, besteak beste, gariak, zekaleak, oloak eta sorgo edo basartoak. Zenbait pertsonari eritasun zeliakoa eragiten die.

Salda deshidratatuak
Salda Likidoak

dauzkaten osagai horiek; Avecrem-ek glutena dauka –osooso gutxi-, baina etiketan ez du deus esaten. Zazpi saldek
erakusten dute zer elikadura osaera duten, eta eskertzekoa da hori, arauak ez baititu behartzen. Analisi mikrobiologikoa eginda, ikusi dugu osasun eta higiene egoera
egokia dutela zazpi saldek, eta hori ere pentsatzekoa zen,
salda deshidratatuek oso hezetasun gutxi dutelako, eta likidoek, berriz, esterilizatze prozesua (UHT) pasatu dutelako mikroorganismo guztiak desagerrarazteko. GEO
proba ere egin diegu salda guztiei, genetikoki eraldatutako organismorik ba ote duten ikusteko, eta guztiek gainditu dute proba (beraz, ez daukate osagai transgenikorik).

BATERE ELIKATZEN OTE DUTE
SALDA HAUEK?
Oso elikagai gutxi dauzkate (proteinak, % 0,6 batez beste; gantzak % 0,3; eta karbohidratoak, % 0,4), eta kopuruak ez dira askorik aldatzen batetik bestera. Kaloriak ere
ez dauzkate askoz gehiago: batez beste, 6 kaloria 100 mililitroko. Katilu bete saldak 200 mililitro ditu, eta, batez
besteko kalkuluak eginda, elikagai hauek emango lizkigu-

ke: proteina gramo bat, karbohidrato gramo bat, gramo erdi gantz eta 14 kaloria. Salda likidoek, oro har, deshidratatuek baino proteina gehixeago dituzte, eta karbohidrato
gutxixeago; kaloria kopurua, berriz, antzekoa. Gatza ere
antzera dute batzuek eta besteek, % 0,9 batez beste; ez
da gutxi, baina ezin da jo gehiegizkotzat ere (elikagai batek gatz gehiegi duela esateko, % 1,5 eduki behar du).
Dastatze proban, denek lortu dute emaitza apala baina
deshidratatuek hobea. Maggi (6,3 puntu) eta Knorr (6,5
puntu) etxeko koskorrekin egindako saldek lortu dute
emaitza onena, eta kaskarrena, berriz, Don Simón (3,7
puntu) eta Aneto (5,3 puntu) salda likidoek; gainerakoak,
tartean geratu dira. Dastatze proban emaitza onena lortu
duten bi saldak dira guztietan merkeenak, eta gehigarri
zapore-emailerik gehien ere horiek dute. Aneto etxekoa,
berriz, garestiena izan arren eta salda natural bakarra (ez
du ez gehigarririk, ez lurrintzailerik eta lodigarririk), jendeari ez zaio askorik gustatu, eta atze samarrean geratu
da. Emaitza horiek ikusita, kalitate-prezioetan, Knorr deshidratatua da aukerarik onena: jendeari gehien gustatu
zaionetakoa, merkeenetakoa (0,23 euro litrok), eta gatza >
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ZAPI OILASKO
SALDA

SALDA DESHIDRATATUAK
(koskorrak, pastillak)
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SALDA LIKIDOAK
(tetrabrik ontzietan)

KNORR “Oilasko salda
deshidratatua barazkiekin”

DASTATZE PROBAN
EMAITZA TXARRENA,
??????????????
SALDA
GARESTIENAK
????????????
LORTU DU,
?????????????
GEHIGARRIRIK
EZ
???????????
DUENAK

ELIKADURA AIPAMENAK: “-% 30 gatza”,
“Kontserbagarririk gabea”.
12 pastilla, 120 gramo. Salda litroa 0,23 euroan
ateratzen da (bi pastilla bota behar dira).
Kalitate-prezioetan, hau da onena.
Gatz gutxien duenetakoa (% 0,7 soilik; beste bi
salda % 1,1era iristen dira). Azukrea erantsia.
Glutena du, eta etiketan jakinarazten du. Patata
almidoia eta legamia estraktua erabiltzen ditu
lodigarri. Lurrintzaileak ditu erantsita.
GEHIGARRIAK: hiru zapore-emaile ditu, glutamatoa,
besteak beste (0,11 g/100 ml, arauak onartzen
duen kopurua baino hamar aldiz gutxiago). Azido
zitrikoa duen bakarra da.
Dastatze proban 6,5 puntu lortu ditu, jendeari
gehien gustatu zaiona. “Kolorea” izan dute atsegin, baina “gantz gehiegi” duela esan dute, eta
“meheegia” dela.

MAGGI “Oilasko salda deshidratatua”

neurrian duenetakoa (% 0,7). Maggi deshidratatua ere aukera ona da: guztietan merkeena da (0,13 euro litroa), baina, zenbait koloragarri eta gehigarri ditu. Salda likidoetan,
Knorr etxekoak kalitate-prezio onena: merkeena da, eta
jendeari gehien gustatu zaiona likidoen artetik.

HARAGIRIK BADUTE?
Proteina gehien eta beraz hegazti haragi gehien duen salda
(1 g/10 ml) Knorr likidoa da, eta gutxien dutenak, berriz,
Gallina Blanca-ren biak (0,2 g/100 ml). Don Simón etxeko
salda likidoak esaten du Jabugoko urdaiazpikoa duela, eta
Avecrem etxekoak, urdaiazpiko egosia, baina proteina gutxien dituztenen artean daude. Aneto likidoak dio
“Oilategiko ¼ oilasko freskoa (% 22)” erabili duela, baina
oso proteina gutxi ditu: 0,3 g/100 ml. Saldek hegazti haragia eduki dezaten, gutxieneko kopuru bat ezartzen du
arauak, eta hori kalkulatzeko, nitrogeno kopurua neurtzen
da Gure azterketak erakutsi du haragi gutxien dutenek ere
arauak ezartzen duena baino gehiago dutela. Hegazti haragia ez ezik, arauak onartzen du beste osagai hauek ere erabiltzea: “hegazti gantza, hegazti errai freskoak edo hegazti
haragiaren estraktua”.
Oso gantza gutxi dute salda hauek, % 0,3 baino ez batez
beste (0,3 g/100 ml). Salda likidoek gehiago daukate, deshidratatuek baino (0,4 g/100 ml, deshidratatuen bi halako). Gallina Blanca likidoak eta Don Simón-ek honako
aipamen hau dakarte, “gantz gutxikoa”, baina, egia esan,
guk aztertu ditugun guztiek daukate gantz gutxi. Eta karbohidratoak ere, oso gutxi. Batez beste, % 0,4 eta gehien
dituenak ere gramo bat dauka 100 ml bakoitzeko. Aneto
da karbohidratorik gabeko bakarra, ez duelako lodigarri-

24 pastilla, 252 gramo. Salda litroa 0,13 euroan
ateratzen da (bi pastilla bota behar dira). Hau da
guztietan merkeena. Aintzat hartzeko moduko
aukera da hau.Gehigarri gehitxo dauzka.
Gatz gehien duenetakoa da (% 1,1 dauka gatza,
eta elikagai batek gatz gehiegi duela esateko, %
1,5 eduki behar du, edo hortik gora). Sodioa ere
gehien duenetako da (% 0,4). Gantza gutxien
duena (0,1 g/100 ml). Maltodextrina erabiltzen du
saldaren lodigarri. Lurrintzaileak ditu erantsita.
GEHIGARRIAK: lau zapore-emaile erabiltzen ditu, glutamatoa horien artean (0,10 g ditu 100 ml bakoitzeko, arauak onartzen duen kopurua baino hamar
aldiz gutxiago). Herdoilaren aurkakoak dituen
bakarra da (BHA edo butilhidroxianisola eta propil
galatoa). Koloragarriak ere baditu (naturalak).
Dastatze proban 6,3 puntu lortu ditu (bigarren
geratu da). “Zaporea” eta “kolorea” gustatu zaizkie dastatzaileei, baina “meheegia” iruditu zaie.

AVECREM (Gallina Blanca)
“Oilasko salda, produktu deshidratatua”
12 pastilla, 120 gramo. Salda litroa 0,24 euroan
ateratzen da (bi pastilla bota behar dira).
ETIKETA GAIZKI EMANA DU: glutena du (oso-oso gutxi,
hala ere: 50 zati milioiko), eta etiketan ez du deus
esaten.
Saldarik gehienek baino gatz gehiago du (% 1), eta
proteina gutxiago (% 0,2), nahiz eta esaten duen
urdaiazpiko egosia ere badaramala oilasko haragiaz
gain. Sodio gehien duenetakoa da (% 0,4). Etiketan
nabarmentzen da oliba olioa duela, baina oso-oso
gutxi dauka. Gari almidoia eta artoa erabiltzen ditu
lodigarri. Lurrintzaileak ditu erantsita.
GEHIGARRIAK: bakarra erabiltzen du, glutamatoa,
zapore gehiago emateko (0,11 g ditu 100 ml
bakoitzeko, arauak onartzen duen kopurua baino
hamar aldiz gutxiago).
Dastatze proban 5,6 puntu lortu ditu. Alderdi
bakar bat ere ez diote nabarmendu, eta txarrik ere
ez diote ezer berezirik antzeman.

KNORR “Amonaren salda,
oilaskoa barazkiekin”
ELIKADURA AIPAMENAK: “Gantz gutxiagorekin eta
zapore gehiagorekin”, “Zapore eta usain bete-beteak, kontserbagarririk eta koloragarririk gabe”.
Litroko brik ontzia. 1,48 euro balio du litroak,
merkeena likidoen artean. Salda likidoa nahiago
dutenek, hauxe dute aukerarik onena.
ETIKETA ARAUA ERRESPETATUZ, BAINA HOBE EMAN ZEZAKEEN:
“Gantz gutxiagorekin” esatea nahasgarria da, salda
hauek guztiek oso gantz gutxi baitute. Gehien
duena % 0,6ra iristen da, eta Knorr-ek % 05 dauzka; gainera, beste sei saldetatik, bostek daukate
gantza % 0,5 baino gutxiago, eta bada bat % 0,1
duena. Horrez gain, olio birjina estra erabiltzen
duela ageri da etiketan, irudien bidez, eta olio
mota hori % 0,2 baino ez da. Proteina gehien
duena (% 1, beraz, oilasko haragi gehien daukana), eta gantza ere gehien duenetakoa da (% 0,5).
Gatza (% 0,9) eta sodioa (% 0,3) gainerakoek
bezalatsu. Azukrea, erantsia. Gari almidoia eta
legamia estraktua erabiltzen ditu lodigarri (baina
karbohidratoak % 0,1 soilik dituenez, ez ditu edukiko kopuru handian). Lurrintzaileak ditu erantsita.
EZ DU GEHIGARRIRIK, beste hiru salda likidoek bezala.
Dastatze proban 5,9 puntu lortu ditu. “Zapore
naturala” duela esan du jendeak.

GALLINA BLANCA “Hau da oilasko salda”
ELIKAGAI AIPAMENAK: “Gantz gutxikoa”, “% 0,3 soilik
du koipekia”.
Litroko brik ontzian dator. 1,71 euro balio du
litroak.
ETIKETA GAIZKI EMANA DU: irudien bidez adierazten du
zein osagai dituen, baina ez du esaten bakoitzetik
zenbat.
Gatz gehien duenetakoa (% 1,1), proteina gutxien
(% 0,2) eta gantz gehien (% 0,6). Txerri gantza
erabiltzen duen bakarra.
Legamia estraktua erabiltzen du lodigarri (baina
oso gutxi, karbohidratoak % 0,1 baizik ez dauzka
eta). Lurrintzaileak dauzka erantsita.
EZ DU GEHIGARRIRIK, beste hiru salda likidoek bezala.
Dastatze proban 5,2 puntu lortu ditu: “usaina” eta
“koipe ukitua” gustatu zaizkio jendeari, baina ez
“kolorea”.

ANETO “Oilasko salda”
Glutenik ez duela esaten du, baina azterketak besterik erakutsi du.
Litroko brik ontzian dator. 3,30 euro balio du
litroak, eta besteak baino askoz garestiagoa da.
Guztietan naturalena, baina dastatze proban nahiko
emaitza apala eman du. Proteina gehien duenetakoa
da (% 0,8) eta gatz gutxien (% 0,7). Lodigarririk
erabiltzen ez duen bakarra da (ez du karbohidratorik
batere), eta lurrintzailerik ere ez.
EZ DU GEHIGARRIRIK, beste hiru salda likidoek bezala.
Dastatze proban, 5,3 puntu lortu ditu: jendeari
“usaina” gustatu zaio, baina ez kolorea (“argia” iruditu zaie).

DON SIMÓN “Oilasko salda,
Jabugoko urdaiazpikoarekin”
ELIKADURA AIPAMENAK: “Gantz gutxikoa”
Litroko brik ontzian dator. 1,59 euro balio du
litroak.
ETIKETA GAIZKI EMANA: irudien bidez adierazten ditu
osagaiak baina bakoitzetik zenbat duen esan gabe.
Izena, pisu garbia eta kontsumo data ez datoz gainerako aipamenen eremu berean. Etiketak esan
arren apenas dauka oliba oliorik. Proteina gutxi (%
0,3 nahiz eta Jabugoko urdaiazpikoa duela esan),
eta karbohidrato kopurua ere nabarmentzeko modukoa dauka: % 1 dauzka, eta beste hiru salda likidoek, berriz, % 0,1 gehienez. Gatz kopuruan, erdi
parean (% 0,9). Arto fekula erabiltzen du lodigarri
(dezente, horren adierazgarri da karbohidratoen
kopurua, % 1ekoa). Lurrintzaileak dauzka erantsita.
Ez du gehigarririk, beste hiru salda likidoek bezala.
Dastatze proban 3,7 puntu lortu ditu, eta beste
guztien atzetik geratu da: “usaina” atsegin izan du
jendeak, baina “zapore gutxi” antzeman dio.
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rik erabiltzen. Lodigarri kopurua, hala ere, oso txikia da
halakorik erabiltzen duten saldetan. Knorr deshidratatuak
azukrea eta glukosa dituela adierazten du, eta karbohidrato gehien dauzkanetakoa da (0,5 g/100 ml).
Hain makroelikagai gutxirekin, kaloriak ere eskas: batez
beste, 6 kaloria ehun gramoko. Katilubete salda hartuta
(200 ml), 13 kaloria hartzen ariko ginateke, eta pertsona
heldu batek 2.000 hartu behar lituzke egunean. Salda likidoek zertxobait kaloria gehiago ematen dituzte, baina aldea oso txikia da.

GAUZARIK NABARMENENA, GATZA
Batez beste, 0,9 gramo gatz dauzkate 100 ml bakoitzeko,
eta hori ez da hain gutxi. Gatz gehien Gallina Blanca likidoak eta Maggi deshidratatuak daukate (1,1 g/100 ml),
eta gutxien, Aneto-k (likidoa da) eta Knorr deshidratatuak
(0,7 g/100 ml). Arauak esaten du, gehienez ere, 1,25 g
gatz eduki ditzaketela saldek 100 ml bakoitzeko, eta, beraz, guztiek betetzen dute araua, hortik behera baitabiltza. Elikagai batek gatz gehiegi duela esateko, 0,6 g eduki
behar ditu 100 ml bakoitzeko (% 1,5 da hori). Salda
hauek ongi dabiltza gatzetik, baina gatza ez ezik, deshidratatuek badauzkate sodiodun zenbait substantzia ere,
zapore gehiago emateko erantsiak: monosodio glutamatoa
(hiru deshidratatuek badute), disodio inosinatoa (Knorrek eta Maggi-k) eta sodio fosfatoa (Maggi-k). Hala ere, sodio kopuruan ez dago alde handirik zazpi salden artean
(batez beste, 0,3 g dauzkate 100 ml bakoitzeko).

ZERGATIK GLUTAMATOAK
HAIN OSPE TXARRA?
Glutamatoa ohiko gehigarria da jaki prestatuetan, zorrotxoko zopa etabarretan eta urteetan, kaltegarritzat jo dute zenbait pertsonarentzat. “Txinatar jatetxeko
sindromea” deitzen zaio glutamatoak sortzen duen erreakzioari –sukaldaritza mota horretan asko erabiltzen dute-, janari mota hori sarri jaten dutenengan agertzen
baitira sindromeak, era askotakoak, gainera: buruko mina, toraxeko estutasuna, bero eta inurritze irudipena, gorputz adarren ahultasuna, buru nahastea, aurpegi
gorritzea eta ondoez gastrikoak. Glutamatoak (E621) indartu egiten du jakien zaporea, eta gazi ukitua areagotu.
Substantzia hau zapore mota jakin bati lotzen zaio, oinarrizko bosgarren zaporeari (“umami” esaten diote), eta
haragiak izaten duen zaporearen antzekotzat jotzen dute.
Ikerketa zientifikoek garbi samar utzi dute glutamatoa
gehigarri seguru eta praktikoa dela. Ekialdeko jakiek sortzen dituzten erreakzio kaltegarrien inguruan ere argi
mintzatu dira ikerketak: ez dirudi glutamatoaren kontua
denik, eta, itxuraz, gehiago da sukaldaritza horretan erabiltzen dituzten zenbait osagairen eragina (itsaskiak, fruitu lehorrak, espezieak, belar lurrintsuak…).
CONSUMER EROSKI-k hiru deshidratatuetan aurkitu du
glutamatoa, arauak onartzen duen kopurua baino hamar
aldiz neurri txikiagoan (0,1 g dauzkate 100 ml bakoitzeko).Zenbait saldak beste gehigarri batzuk ere badituzte
(azidotzaileak, herdoilaren aurkakoak, koloragarriak).
Aneto da saldarik naturalena, eta ez du inolako gehigarririk, lodigarririk eta lurrintzailerik. //
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ZEIN DIRA HOBEAK,
DESHIDRATATUAK EDO LIKIDOAK?
Gauza asko hartu behar dira kontuan galdera
horri erantzuteko: prezioa, elikadura, zaporea,
gehigarriak eta ingurumena. Lau salda likidoetatik hiruk 1,48 eta 1,71 euro artean balio dute,
eta Aneto-k, 3,30 euro; koskor deshidratatuekin
litro bat salda prestatzea, berriz, 0,13 eta 0,24
euro artean dabil. Beraz, salda likidoak baino
dezente merkeago ateratzen da (7 aldiz merkeagoa izan liteke edo 25 aldiz merkeagoa). Bada
arrazoirik aldea hain handia izateko? Elikadura
ikuspegitik begiratuta, antzekoak dira (biek ere
oso elikagai gutxi dauzkate): proteinak, gantzak, karbohidratoak eta gatza, guztiak batuta,
ez dira produktuaren % 3 baino gehiago, eta
gainerako guztia ura da.
Haragia ere oso gutxi daukat (proteinak ez dira
% 1 baino gehiago), baina guztiek betetzen
dute araua. Gatza daukate beste ezer baino
gehiago, % 7 eta % 1,1 artean, eta horrek
garbi erakusten du zein elikadura balio gutxikoak diren. Kaloriak ere hutsaren hurrena dituzte,
eta guztiek berdintsu, gainera: 5 kaloria 100 ml
bakoitzeko deshidratatuek (katilu erdia da hori),
eta likidoek, 7 kaloria 100 ml bakoitzeko.
Likidoek ez daukate gehigarri zapore-emailerik,
eta deshidratatuek bai: glutamato dute hirurek
eta bestelako batzuk ere bai, koloragarriak,
kontserbagarriak… Salda guztiek erabiltzen
dute lodigarriren bat (arto almidoia, legamia
estraktua, garia…), Aneto etxekoak izan ezik
(guztietan garestiena da).
Ikuspegi organoleptikotik begiratuta –dastatze
probako emaitzen arabera-, hobeak dira deshidratatuak, zapore gehiago dute. Eta ingurumenaren alderdia aintzat hartuta, hor ere hobeak
dira deshidratatuak: toki gutxiago hartzen dute
eta arinagoak dira, eta, ondorioz, karbono dioxido gutxiago isurtzen da horiek garraiatzerakoan, erregai gutxiago behar izaten da eta ontzi
txikiagoak izaten dituzte (hondakinak ere gutxiago, beraz). Laburbilduz, salda likidoek gehigarri gutxiago dauzkate, eta horixe dute alde
ona; salda bat gutxiago edo gehiago gustatzea,
hori norberaren baitan dago, eta dastatze
proba homologatuaren emaitzak aitzat hartzekoak badira ere, horien balioa ez da erabatekoa. Pertsona bakoitza
mundu bat da, baita
salda esku artean
duenean ere.

GARBIGARRI LIKIDOAK: OHIKO 8 ETA 4 KONTZENTRATU

Kontzentratuek berdin garbitzen dute,
prezio bera dute eta erosoagoak dira
EZIN ESAN GARBIGARI LIKIDOEK ORBAN
ZAILAK KENTZEN DITUZTENIK BAINA
OHIKO LIXIBA EGITEKO NAHIKO
ERAGINKORRAK DIRA

Aspaldiko urteotan dendara joan eta arropa garbitzeko
ohiko xaboi likidoen ondoan kontzentratuak ikusten hasi
gara. Askoz txikiagoak dira, erosoagoak eta eraginkortasun berbera edo oso antzekoa agintzen dute. Baina egia
ote da gutxiagorekin berdin garbi litekeela?
Salmenta-amu horiek zenbateraino diren egiazkoak ikusteko, lau garbigarri likido kontzentratu aztertu ditugu laborategian. Colón 101 Manchas Ultraconcentrado
izenekoa izan da merkeena (0,23 balio du lixiba egiteak),
eta garestiena, berriz, Ariel Poder Concentrado delakoa
(0,30 euro lixiba egitea). Garbigarri kontzentratuez gain,
ohiko garbigarri likidoak ere aztertu ditugu, zortzi guztira. Horien artean, Flota-rekin irteten da merkeen lixiba
egitea (0,17 euro garbialdiko), eta Skip Active Clean izenekoarekin garestien (0,26 euro garbialdia). Lixiba egitea
zenbat kostatzen den kalkulatzeko, produktuak zenbat

balio duen ikusi dugu eta dosi kopuruarekin zati, opari
ematen diren dosiak kontuan izan gabe. Ariel eta Skip
etxeek garestiagoa dute garbigarri kontzentratua (% 10
gehiago balio du), baina Colón eta Wipp Express-ek garestiagoa dute ohiko garbigarria (% 4 gehiago balio du).
Dixan Gel eta Colón Ultraconcentrado izenekoek, etiketak
agindutakoa baino xaboi gehiago ekarri dute (58 eta 15 ml
gehiago, hurrenez hurren), eta Flota-k, berriz, % 0,8 gutxiago. Kontzentratuen ontziak besteak baino txikiagoak
eta arinagoak dira eta garraiatzeko orduan, karbono dioxido gutxiago isurarazten diete ibilgailuei. Osaeran, desberdintasun bakarra ur kopurua baino ez da. Guk
egindako azterketan, Colón etxeko 101 Manchas garbigarri ultrakontzentratua gertatu da onena kalitate-prezioetan. Erdi pareko prezioa du, orbainen kontrako
eraginkortasunari begira onenetakoa da, besteek baino
zuriago uzten du arropa eta ontzirik arinena du.
Etiketetan, arauak agintzen duena baino letra txikiagoak
dituzte Wipp Express Superconcentrado eta Omino
Bianco-k. Gainera, Ariel kontzentratuak eta Elena-k ez
zeukaten Interneten jarrita osagaien zerrenda, Europako
araudiak hala agintzen badu ere. Jakinarazi eta berehala
Elenak hutsegitea konpondu zuen.

>
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MARKA
Azpimarka

COLÓN
101 manchas
Ultraconcentrado

FORMATUA ETA PREZIOA
Eduki garbia (guk neurtua) (ml)
994
Eduki garbia (ontzian jartzen duena) (ml)
980
Dosi kopurua (ontzian jartzen duena)
22+6 gratis
Prezioa (euro/lixiba)
0,23
Ontzi hutsaren pisua (g)
66,9
DOSIA
Dosi bakoitzaren neurria (ml)
35
Dosia kalkulatzeko sistema1
Hobetzeko modukoa
KONTSUMITZAILEARI
EMATEN ZAION INFORMAZIOA
Etiketa2
Ongi emana
Osagai orria3
Ongi emana
OSAERA
Materia aktiboa (alkoholetan araztutako
13,3
estraktua) (g/dosi)
ERAGINKORTASUNA
Orbanen aurka4 (%)
30,4
Gantz orbanak (%)
41,1
Proteina eta almidoi orbanak (%)
33,1
Orban herdoilgarriak (%)
25,3
Arropa zuritzeko ahalmena5 (%)
141
Koloreak babesteko gaitasuna6 (1etik 5era)
3,2

KALITATEA, OSOTARA

Bikaina

SKIP
Pequeño
y poderoso

WIPP EXPRESS
Superconcentrado

ARIEL
Poder concentrado

1002
1000
21+7 gratis
0,22
67,4

1504
1500
27+3 gratis
0,22
97,8

1421
1421
32+6 gratis
0,30
77,8

35
Egokia

50
Hobetzeko modukoa

37
Egokia

110
Ez dauka

120
Egokia

110
Ez dauka

Ongi emana
Ongi emana

Gaizki emana
Ongi emana

Ongi emana
Eman gabea

Ongi emana
Ongi emana

Ongi emana
Ongi emana

15,5

6,9

14,6

8,0

34,9
49,1
37,6
30
134,6
3,3

33,6
35
38
31,4
135,2
3,1

35
59,7
36,6
27,6
137,8
3,1

Bikaina

Oso ona

Oso ona

ARIEL

FLOTA

OMINO BIANCO

3968
4000
33+11 gratis
0,17
159,8

4089
4070
34+11 gratis
0,26
149,9

100
Hobetzeko modukoa

90
Egokia

90
Hobetzeko modukoa

100
Hobetzeko modukoa

90
Hobetzeko modukoa

Ongi emana
Ongi emana

Ongi emana
Ongi emana

Ongi emana
Ongi emana

Gaizki emana
Ongi emana

Gaizki emana
Ongi emana

Ongi emana
Eman gabea

16,8

13,8

13,2

5,5

7,4

5,8

6,0

38,1
53,3
39,3
32,9
137,4
3,4

34,8
59,2
29,6
28
140,4
3,3

32,1
41,7
34,4
27,3
131,2
3,2

32,4
36,8
36,4
29,1
136,8
3,0

24,0
32,8
24,8
18,8
125,3
3,1

29,6
48,8
26,5
24
129
3,2

31,6
35,9
33,2
27,8
127,1
3,1

25,1
31,8
24,2
20,8
136,2
3,3

Bikaina

Bikaina

3966
3960
36
0,28
162,3

COLÓN
101 manchas

3721
3720
31
0,24
160,8

SKIP
Active clean

4001
4000
36
0,26
160

Oso ona

WIPP EXPRESS

3758
3750
37
0,23
165,1

Oso ona

Oso ona

Oso ona

DIXAN

2358
2300
23
0,22
127,2

Oso ona

ELENA
2 en 1

3548
3560
33+6,6 gratis
0,18
160,6

Ona

(1) Dosia kalkulatzeko sistema. Ariel-en ohiko garbigarri likidoak eta Skip Active Clean delakoak ez dute ekarri dosi-tapoirik, baina bi etxeek helarazi digute behin beren webgunean eskatuta. Dosia kalkulatzeko sistema desegokitzat jo dugu jarraian ageri diren garbigarri hauetan, tapoiek ez baitute aukerarik ematen lixiba estandar bati dagokion dosia kalkulatzeko: Colón ultraconcentrado, Elena, Wipp
Express superconcentrado, Wipp Express, Dixan, eta Omino Bianco. (2) Etiketa. Wipp Express Superconcentrado, Dixan eta Omino Bianco garbigarriek oso letra txikia erabiltzen dute eduki garbia zenbatekoa den adierazteko, arauak onartzen duen baino txikiagoa. (3) Osagai orria. Arauak dio ekoizleek interneten jarri behar dutela garbigarriak zein osagai dituen, orri batean. Ariel poder concentrado
eta Elena garbigarriek ez daukate jarrita. (4) Orbanen aurka. Orbanen aurka zer erantzun eman duten, batez beste. (5) Arropa zuritzeko ahalmena. Hiru oihal mota sei aldiz garbitu (kotoia, poliesterra eta kotoi-poliesterrez egina), eta zenbateko Ganz zuritasuna eman duten, batez beste. (6) Koloreak babesteko gaitasuna. 1etik 5erako gris eskala, EN ISO 105 A05 arauaren araberakoa, arropa 20
aldiz garbitu ondoren. Zenbat eta zenbaki handiago eman, orduan eta gehiago babesten ditu koloreak. Arropak garbigarririk gabe garbituta, 3,1eko emaitza eman du, batez beste. Hortik gorako emaitza eman dutenek, horiek koloreak babesten dituzte, eta hortik behera geratu direnekin, berriz, arropak kolorea galtzen du.

Kontzentratuak
Ohioak

ZAILA DA DOSIAK KALKULATZEA
Ekoizleek argi adierazten dute zenbateko dosia
erabili behar den lixiba egiteko baina zailtasunak
baino ez dituzte jartzen dosia kalkulatzeko. Lauk
soilik ekarri dute dosiak kalkulatzeko sistema
egokia: Flota eta Colón ohiko garbigarriek eta
Skip eta Ariel kontzentratuek. Kasu hauetan
tapoia osorik bete daiteke edo dosi txikiagoa
jarri, tapoiaren markak jarraituta. Beste sei garbigarrik, berriz, sistema desegokiak erabiltzen
dituzte. Elena etxekoak, adibidez, 45 ml-ren
multiploa den dosia erabiltzeko esaten du, baina
60 ml-ko tapoia dauka. Colón kontzentratuak
35 ml-ko dosia gomendatzen du eta 60 ml
dituen tapoia eman. Wipp Expres, Wipp
Superconcentrado eta Dixan-ek 50 ml edo
100 ml botatzeko gomendioa egiten dute baina
tapoiak 80 ml ditu eta 75 ml kalkulatzeko marra.
Omino Bianco izenekoak 90 ml-ko dosia komeni
dela jakinarazten du, eta tapoiak 50 ml ditu, eta
inolako marrarik ez. Skip eta Ariel etxeetako garbigarriek, ohikoek, dosiak kalkulatzeko sistema
egokia ematen dute, baina dosi-tapoia Internetez
edo telefonoz eskatu behar da. Ingurumenari
mesede egiten zaio horrela baina itxaron egin
behar, kontsumitzaileak.

GARBITZEKO AHALMENA
Garbigarriek izaten dituzten osagaien artean, tentsoaktibo
izenekoek daukate, berez, arropa garbitzeko ahalmena.
Ontzi bakoitzak zenbat tentsoaktibo dituen kalkulatzeko,
produktuaru ura kendu diogu eta gero gatza, alkoholetan
arazztuta. Substantzia garbigarri gehien Colón-en ohiko
garbigarriak eta Skip kontzentratuak eman dituzte (17 eta
15 gramo, hurrenez hurren). Gutxien, berriz, Flota (5,5
g), Dixan (5,8) eta Elena (6 g) etxeetakoek, hirurak ere
ohiko garbigarriak. Proba honekin ikusi ahal izan dugu
zenbait ekoizlek, kontzentratzeaz gain, formula hobetu
ere egiten dutela garbigarri kontzentratuetan: Ariel etxekoak % 83 tentsoaktibo gehiago dauzka, eta Skip etxekoak, % 13 gehiago. Wipp Express eta Colón etxekoekin,
berriz, alderantziz gertatzen da (% 47 gutxiago ditu
Wipp-ek eta % 21 gutxiago Skip-ek).

ORBANEN AURKA
Hamahiru orban mota garbitu ditugu. 30ºC-ko tenperaturan 3kg arropa garbigailuan sartuta, 25ºHT-ko gogortasuna duen ura erabiliz. Gero espektrometroarekin aztertu
ditugu koloreak. Orbanen artean, batzuk gantz orbanak
izan dira (makillajea, hanburgerrak), beste batzuk orban
herdoilgarriak izan dira (ardoa, kafea); beste batzuk, proteina eta almidoia orbanak (odola, txokolatea). Orban mo-

ta guztientzat, Ariel Convencional-ek eman du emaitza
onena, ohiko garbigarri batek, beraz (% 38ko eraginkortasuna). Emaitzarik txarrenak ere ohiko garbigarriek
eman dituzte, Elena-k (% 25) eta Flota-k (% 24).
Gantz orbanak izan dira kentzeko errazenak eta herdoilgarriak zailenak, garbitu ondoren ilundu egin baitira. Beraz,
garbigarriek kontrakoa esan arren, azterketak garbi utzi du
ezin dituztela orbain zailenak kendu. Batzutan, igurtzi beharra dago, aurregarbitu edo lixiba zein beste produkturen
bat erabili.
Orbanei aurre egiteko, ezin da esan zer den hobea, garbigarri kontzentratua edo ohikoa. Ariel eta Colón etxekoetan, ohiko garbigarriek emaitza hobea eman dute, eta Skip
eta Wipp etxekoetan, kontzentratuek.

ZURI-ZURI?
Arropa garbitu ondorengo zuritasuna aztertzeko hiru
ehun motatako arropak hartu ditugu (kotoia, poliesterra
eta mistoa), eta sei aldiz garbitu dugu bakoitza. Ondoren,
arropa bakoitzaren Ganz zuritasuna zenbatekoa den neurtu dugu (zenbat eta handiagoa izan Ganz kopurua, orduan
eta zuriago ikusten dugu). Proba guztietan, Colon etxeko
garbigarriek eman dute emaitzarik onena: ohikoak 140
ganz eta kontzentratuak 141 ganz. Poliesterreko arroparekin, hala ere, Wipp Express izenekoak Colónen ohiko gar-

bigarriak bezala erantzun du (70 ganz). Emaitzarik txarrenak Flota-k (125 ganz) eta Dixan-ek (125 ganz) eman dituzte.

KOLOREAK BABESTEKO
Koloreak babesteko ahalmena neurtzeko, berriz, hogei aldiz garbitu dugu arropa, garbigarriarekin eta garbigarri
gabe, eta jarraian, kolorimetro bat hartu eta 14 kolore aztertu ditugu. Emaitzei puntuak eman dizkiegu, 1etik 5era,
ISO 105 A05 arauak agintzen duen bezala (5ak adierazten
du ez duela batere kolorerik galdu). Arropak urarekin soilik garbituta, garbigarririk gabe, 3,1 puntuko galera eduki
dute koloreek. Garbigarriekin garbituta, guztiek eman dute emaitza hobea (puntu gehiago, alegia), Wipp Expressek izan ezik (3 puntu). Beraz, garbigarriek koloreak
babesten dituztela esan behar da. Ariel-ek (3,4 puntu),
Colón-en ohiko garbigarriak (3,3), Elena-k (3,3) eta Skip
Pequeño y Poderoso (3,3) izenekoak eman dituzte emaitzarik onenak. Skip-en eta Wipp-en garbigarrietan, kontzentratuek hobeto babesten dituzte koloreak, ohikoek
baino; Ariel eta Colón etxekoetan, berriz, alderantziz.
Azterketa guztia egin ondoren, emaitza “bikaina” lortu
dute Colón etxeko bi garbigailuek, ohiko Ariel eta Skip
kontzentratuak. Elenak nota “ona” jaso du eta beste guztiek “oso ona”. //
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GARBIGARRI LIKIDO
KONTZENTRATUAK
COLÓN 101 MANCHAS
ULTRACONCENTRADO
Hau izan da onena kalitate-prezioetan.
Prezioa: 0,23 euro lixibako
Ontzian esaten den baino 15 ml gehiago
ditu. Honek erabiltzen du dosirik txikiena
lixiba egiteko (35 ml). Garbigarririk kontzentratuena da (ohikoa baino 3,4 aldiz
gehiago). Dosia kalkulatzeko sistema hobetu dezake (tapoiak 52 ml hartzen ditu, eta
ez dauka marrarik). Honek uzten du arropa
zurien.

Laburbilduz
>

Lau garbigarri likido kontzentratu aztertu
ditugu laborategian. Colón 101 Manchas
Ultraconcentrado izan da merkeena (0,23
balio du lixiba egiteak), eta garestiena, Ariel
Poder Concentrado (0,30 euro).
Kontzentratuez gain, ohiko garbigarriak ere
aztertu ditugu, zortzi guztira. Horien artean,
Flota-rekin irteten da merkeen lixiba egitea
(0,17 euro), eta Skip Active Clean-ekin
garestien (0,26).

>

Zenbait ekoizlek, formula konzentratu eta
hobetu egiten dute. Ariel etxekoak, % 83
tentsoaktibo gehiago dauzka, eta Skip-ek,
% 13 gehiago. Wipp Express eta Colón
etxekoetan, kontzentratuek materia aktibo
gutxiago daukate.

>

Orbanen aurkako emaitzarik onenak Ariel-ek
eman ditu (ohiko garbigarriak), eta txarrenak, Flota-k eta Elena-k. Wipp-en eta Skipen garbigarri kontzentratuak hobeto moldatu
dira; Colón eta Ariel-ekin ohikoak dira eraginkorragoak. Orbain zikinenak kentzeko,
garbigarri likidoak ez dira nahiko.

>

Arropa sei aldiz garbitu ondoren, Colón etxeko bi garbigarriek lortu dute zuritasunik distiratsuena, eta emaitzarik apalena, berriz, Flotak, Dixan-ek eta Omino Bianco-k eman dute.

>

Lau garbigarrik soilik ekarri dute dosiak
egoki kalkulatzeko sistema (Flota, Skip,
ohiko Colón eta Ariel kontzentratuak).
Tapoiarekin neur daiteke erraz garbigarria,
marka nahiko dituelako. Skip eta Ariel-en
dosi-tapoia lortzeko, telefonoz edo
Internetez eskatu behar da; erosleentzat ez
da guztiz erosoa, baina ingurumenak eskertuko du, plastikozko hondakin gutxiago sortzen baita tapoi horiek berrerabiliz.

>

Arropa garbitzeaz gain, koloreak ere babesten dituzte garbigarriek: hogei aldiz urarekin soilik garbituta, kolore gehiago
galtzen dute, garbigarriarekin beste
hainbestetan garbituta baino.
Garbigarri guztiekin gertatu da hori,
Wipp Express-ekin izan ezik; garbigarri horrekin galdu dute kolore
gehien arropek.

OHIKO GARBIGARRI
LIKIDOAK
ARIEL

FLOTA

Prezioa: 0,28 euro lixibako
Dosi-tapoirik gabe saltzen dute,Internetez
eskatu behar da. Garestiena ohiko garbigarrietan. Honek ematen die erantzunik
onena orban mota guztiei (% 38,1eko eraginkortasuna du), eta koloreak ere honek
babesten ditu ongien (3,4 puntuko emaitza
eman du). Colón etxekoen ondotik, Ariel
etxekoek uzten dute arropa zurien.

Prezioa: 0,17 euro lixibako

Dosia kalkulatzeko sistema egokia da, eta
gomendatzen dituen dosi aukera guztiak
oso erraz kalkula daitezke. Honek erakutsi
du eraginkortasun gutxien orbanen aurkako
proban, Elena-rekin eta Omino Bianco-rekin
batera. Arroparen zuritasuna neurtzeko proban ere, honek eman du emaitzarik kaskarrena (125,3), Dixan eta Omino Biancorekin batera.

COLÓN, 101 MANCHAS
SKIP, PEQUEÑO Y PODEROSO
Prezioa: 0,22 euro lixibako
Dosia kalkulatzeko sistema egokia du.
Honek du ontzirik arinena, eta oso formula
kontzentratua dauka (ohikoa baino 3 aldiz
kontzentratuagoa daa). Arropa ez du uzten
gainerako kontzentratuek bezain zuri
(134,6 ganz izan da emaitza), baina koloreak hobeto babesten dituenetakoa.

WIPP EXPRESS,
SUPERCONCENTRADO
Prezioa: 0,22 euro lixibako
Dosia kalkulatzeko sistema hobetu daiteke:
tapoiak 80 ml hartzen ditu, eta marra bat
dauka 75 ml-etan, baina 50 ml botatzea
komeni dela esaten du. Orbanen aurkako
proban, erdi parean geratu da (% 33,6ko
emaitza eman du), baina besteek baino
hobeto erantzuten die orban herdoilgarriei
(% 31,4). Koloreak hobeto babesten ditu,
arropa uretan soilik garbitzen denean
baino, Ariel kontzentratuak, Flota-k eta
Dixan-ek bezalako emaitza ematen du
(3,1).

Prezioa: 0,24 euro lixibako
Dosia kalkulatzeko sistema egokia du, eta
gomendatzen dituen dosi aukera guztiak
oso erraz kalkula daitezke. Garbigarri honek
eta etxe bereko garbigarri kontzentratuak
uzten dute arropa zurien, eta koloreak
babesteko ere, hau da onenetakoa. Orban
mota guztiak aintzat hartuta, honek eman
du erantzunik onenetakoa (% 34,8ko eraginkortasuna, batez beste), eta gantz orbanak soilik hartuta, Colón-en honek eman du
emaitzarik onena (% 59,2). Koloreak
ongien babesten dituenetakoa da, Elenarekin eta Skip, Pequeño y Poderoso-rekin
batera.

OMINO BIANCO
Prezioa: 0,26 euro lixibako
Dosia kalkulatzeko sistema hobetu daiteke:
50 ml-ko tapoia du, marrarik gabea, eta 90
ml-ko dosia botatzeko esaten du. Honek
erakutsi du eraginkortasun gutxien orbanen
aurkako proban (%29,6), Elena-rekin eta
Flota-rekin batera. Arroparen zuritasuna
neurtzeko proban ere, honek eman du
emaitzarik kaskarrena (129), Dixan eta
Flota-rekin batera.

DIXAN

SKIP, ACTIVE CLEAN
Prezioa: 0,26 euro lixibako
Dosi-tapoirik gabe saltzen dute, eta
Internetez eskatu behar du hura eskuratu
nahi duenak. Erdi parean geratu da orbanen aurkako proban (% 32,1), zuritasuna
neurtzekoan (131,2 ganz) eta koloreak nola
babesten dituen neurtzeko egin dugun
azterketan (3,2).

Prezioa: 0,22 euro lixibako
Dosia kalkulatzeko sistema hobetu daiteke:
tapoiak 80 ml hartzen ditu, eta marra bat
dauka 75 ml-etan, baina 100 ml botatzea
komeni dela esaten du. Arroparen zuritasuna neurtzeko proban honek eman du emaitzarik kaskarrena (127,1), Flota-rekin eta
Omino Bianco-rekin batera.

ELENA, 2 EN 1
Prezioa: 0,18 euro lixibako

ARIEL, PODER CONCENTRADO
Prezioa: 0,30 euro lixibako
Dosia kalkulatzeko sistema egokia du.
Orbanen aurkako proban, emaitzarik onena
kontzentratuen artean nahiz eta etxe bereko
ohiko garbigarriak emaitza are hobea eman
duen. Colón etxekoen ondotik, Ariel etxekoek uzten dute arropa zurien. Interneten ez
da ageri zein osagai dituen, baina agertu
behar luke, Europako legediak halaxe agintzen baitu.

WIPP EXPRESS
Prezioa: 0,23 euro lixibako
Dosia kalkulatzeko sistema hobetu daiteke:
tapoiak 80 ml hartzen ditu, eta marra bat
dauka 75 ml-etan, baina 100 ml botatzea
komeni dela esaten du. Honek babesten
ditu gutxien koloreak (3 puntuko emaitza
lortu du), urarekin soilik garbituta baino
txarrago geratzen dira.

Dosia kalkulatzeko sistema hobetu daiteke:
tapoiak 60 ml hartzen ditu, eta dosi
gomendatuak 45 ml-ren multiploak dira.
Eraginkortasun gutxien orbanen aurkako
proban (%25,1), Flota-rekin eta Omino
Bianco-rekin batera. Interneten ez zen
agertzen osagai zerrenda, Europako legediak agindu bezala baina etxeari jakinarazi
eta aldatu zuten hutsegitea. Koloreak
ongien babesten dituenetakoa da, Colón-en
ohiko garbigarriarekin eta Skip, kontzentratuarekin batera.

>

Kalitate-prezioetan, Colón 101
Manchas Ultraconcentrado izenekoak eman du emaitzarik onena.
Erdi pareko prezioa du, ontzirik
arinena, eta arropa zurien ere
berak uzten du.
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AMATASUNA ETA AITATASUNA ERE LAN ESKUBIDEAK DIRA

2008. URTEKO LEHEN SEIHILEKOAN, 320.000 GURASOK ESKATU DUTE LAN BAIMENA
ESPAINIAN: 180.000K AMATASUN BAIMENA, ETA 140.000K AITATASUN BAIMENA

Amatasun eta aitatasun
laguntzak eta eskubideak

P

ediatrak, erizainak eta haur hezitzaileak ez zaizkio mintzo amari soilik.
Jaioberriaren aita ere hantxe daukate, urteetan hutsik egon den aulkian
jarrita. Lege erreformei esker, hein handian, haurra jaio eta lehen asteetan, behintzat, amak eta aitak lagunduta joan daiteke profesional horiengana, aita direnek ere eskubidea baitute orain lan baimena eskatzeko.
Familiaren ardurak oraindik ere ez dira berdin banatzen emakumeen eta
gizonen artean –oso urrun gaude horretatik-, baina Espainian 3/2007
Lege Organikoa onartu zutenetik, Emakumeen eta Gizonen arteko
Benetako Berdintasunerako legea, bi gurasoek dute eskubidea denbora
batez lan egiteari utzi ahal izateko; soldata osoa jasotzen jarraituko dute
(dagokion oinarri arautzailearen arabera), eta lanpostua gordeko diete,
baimena bukatzean berriz itzul dadin.
Amatasun edo aitatasun baimena bukatu ondoren, bi gurasoetako edozeinek eska dezake edoskitze baimena (egunean ordu bat izango luke),
lan utzialdia (haurrak 3 urte bete arte) edo lanaldi murrizketa (haurrak
sei urte baino gutxiago baditu). 2008. urteko lehen seihilekoan, ia
320.000 baimen eman ditu Gizarte Segurantzako Espainiako Institutu
Nazionalak; 180.333 amatasun baimenak izan dira, eta 139.483 aitatasun
baimenak. Guztira, guraso horiei dagozkien laguntzak emateko, 929 milioi euro erabili ditu (825 milioi ama izan direnentzat eta 104 milioi aitentzat). Ekainaren 30a bitarte, gainera, 20.865 gurasok eskatu dute lan
egiteari uzteko baimena haurrak zaintzeko (19.307 emakumek eta 1.558
gizonek).
Hala ere, bide luzea geratzen da oraindik lana eta familia bateratzeko.
Espainian, 16 asteko amatasun baimena onartzen du legeak, eta Mercer
Human Resource aholkularitza enpresak hirurogei herrialdetan egin
duen azterketak dioenez, zortzigarren lekuan egongo litzateke Europan.
Suedia dago guztien buru (96 aste onartzen ditu legeak), eta Norvegia
dator haren ondotik (52 aste). Azken tokian, berriz, Portugal geratu da
(12 asteko baimena soilik ematen dute han).
>
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AMATASUN BAIMENA, AMAREN
ETA HAURRAREN ESKUBIDEA

utzi du amak eskubide hori (2007. urtean baino % 2,5
handiagoa da kopurua).

Lan egiten duen emakume orok, bai bere kontura ari
bada edo bai besteren kontura, eskubidea du haurra
eduki eta amatasun baimena hartzeko, atseden hartu
eta haurra zaindu ahal izateko. Espainian 16 astekoa
izaten da, eta soldata osoa ematen diote amari. Haur
batez baino gehiagoz erditu bada aldi berean, bigarrenetik hasita, bi aste gehiago izango ditu haur bakoitzeko, eta haurra ezintasunen batekin jaio bada, orduan
ere bi aste izango ditu. Eskubide hori ez daukate erditu
direnek soilik. Haur bat adoptatu dutenek edo harreran
hartu dutenek ere badute eskubidea, bai aldi baterako
egin dutenek, bai modu iraunkorren egin dutenek, baldin eta haurrak sei urte baino gutxiago baditu.

Laguntzak jasotzeko eskubide hori edukitzeko, ordea,
bi baldintza hauetako bat bete behar dute emakumeek:
Gizarte Segurantzan izena emana egon behar dute,
gutxienez, erditu baino bederatzi hilabete lehenagotik,
edo, bestela, erditu aurreko bost urteetan, gutxienez
180 egunez kotizatu behar izan dute Gizarte
Segurantzan. Baldintza horietako bat bete ezean, eskubidea izango dute, bai, kontratua 16 astez eten diezaieten, baina laguntza, aldiz, 42 eguni dagokiena soilik
jasoko dute, erditu diren egunetik hasita.

Hamasei aste horietatik, lehen seiak amari soilik dagozkio, derrigorrezkoa zaion atsedena har dezan.
Hurrengo hamarrak, berriz, amaren eta aitaren artean
har ditzakete, nahi badute biek aldi berean, nahi badute txandaka, baina beti hamar aste bien artean, ez bakoitzak hamar aste. Ama enpresarekin ados jarriko
balitz, lanaldi erdia hartu eta 20 astera luzatu ahal
izango luke.

Emakumeen
eta
Gizonen
arteko
Benetako
Berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoa indarrean
sartu zenetik, gizonek ere eskubidea dute legez baimena eskatu eta bikotekidearekin batera etxeko txikia
zaintzeko. Hamahiru egun jarraian hartzeko aukera
ematen die legeak, eta, agian, bere lan hitzarmenak
besteren bat hartzeko modua emango dio guraso egiteagatik. Haur bat baino gehiago jaio badira erditze berean, egun gehiago hartu ahal izango ditu aitak, eta
berdin gertatzen da haur bat baino gehiago adoptatu
edo harreran hartu badituzte aldi berean: bi egun
gehiago izango ditu aitak haur bakoitzeko, bigarrenetik hasita. Baimena eta lanaldi erdia txandakatu nahi
balitu, ados jarri beharko luke enpresarekin.

Bi gurasoetako bat baimenarekin dagoela besteak lanean hastea erabakiko balu dagozkion egun guztiak hartu gabe, aukera du bikotekideari uzteko egun horiek.
Urte honen lehen erdian eman dituzten baimen
guztiak aintzat hartuta, 2.687 kasutan, aitaren esku

GIZONEI ERE BADAGOKIE
HAURRAK ZAINTZEA

Lana eta Familia Bateratzeko Diru Laguntzak
Nafarroako Unibertsitateko Negozio Eskolak
(IESE) lana eta familia bateratzeko politiken inguruko
ikerketa egina du, IFREI 2006 izenekoa (Familia
Aintzat Hartzen duten Enpresen Datuak), eta hor
agertzen da Espainiako enpresetan zer neurri hartu
dituzten bateratze hori gauzatu ahal izateko. Datuek
erakusten dutenez, enpresen % 7k soilik hartzen dituzte aintzat familiak, % 17k soilik ulertzen dute langileek familiari lehentasuna eman nahi izatea, eta %
40tan konpromiso gutxiago duen langiletzat jotzen
da bateratze neurriak erabiltzen dituena. Datu horiek
ikusita, argi dago zein den emakumeen lan arriskurik
handiena: haurdun geratzea. Oztopo handia bihurtzen da hori emakumeek beren lan ibilbidean aurrera
egin ahal izateko, batik bat, sektore pribatuan ari direnentzat (% 33k hala diote) eta autonomo direnentzat (% 32,5). Funtzionarioen artean, gutxiagori
baldintzatu die haurdunaldiak lan ibilbidea (% 23).
Datu horiek ageri dira Laneko Bizi Kalitatearen
Ikerketan (Espainiako Lan Ministerioak egina da).

Egoera hola dagoela ikusita, autonomia erkidego asko diru laguntzak ematen hasi dira langileek
lana aldi batez utzi ahal izan dezaten edo lanaldia
murriztu haurrak zaintzeko. Lana eta familia bateratzeko bide zailean urratsak egin ahal izatea dute helburu laguntza horiek, eta Nafarroan, Balearretan,
Gaztela eta Leonen eta Euskal Autonomia
Erkidegoan, adibidez, hasiak dira ematen. Urtean
1.200 eurotik 8.700 euro bitartekoak izaten dira laguntzak, eta zenbaitetan, diskriminazio positiboa
erabiliz, gizonentzat diru gehiago ematen dute,
haiek ere haurrak zaintzeko ardura hartu eta pausoa
eman dezaten.
Euskal Autonomia Erkidegoan, aitak uzten badio
aldi batez lan egiteari, 3.000 euro jasoko ditu urtean,
eta amak uzten badio, berriz, 2.400. Lan egiteari utzi
beharrean lanaldia murrizten badute, amak 1.350
eta 1.800 euro bitartean jasoko ditu, eta aitak, 1.800
eta 2.400 bitartean. Lanaldia zenbat murriztu den,
laguntza ere halakoa izango da gurasoentzat.

Gaztela eta Leongo laguntzak 3.000 eurokoak dira
amarentzat eta aitarentzat, lanaldia gutxienez % 50
murriztuz gero. Lana aldi batez uzteagatik, 7.000 euroko laguntza jasoko dute guztiek, eta 8.700 eurokoa familia ugariek, guraso bakarrekoek, aldi berean
haur bat baino gehiago eduki dutenek, eta haur bat
adoptatu dutenek. Galiziako Xuntak laguntza berezia
ematen die gizonei eta guraso bakarreko familiei:
2.400 euro eta 3.600 artean jasoko ditu bakoitzak
lanaldia murrizteagatik; zenbat murrizten duten lanaldia, eta zenbat denborarako –zortzi hilabeteko
baimena izaten da, gehienez-, horren araberakoa
izango da laguntza. Balearretako Gobernuak, berriz,
145 eta 175 euro artean ematen dizkie hilean haurrak zaintzeko lanaldia murriztu duten langileei. Eta
Nafarroako Gobernuak hilean 417 euro ematen dizkie gurasoei, baldin eta biek lanean ari badira eta
batek lan egiteari uzten badio aldi batez haurra
zaintzeko. Laguntza horiek guztiak jasotzeko, ordea,
erakunde bakoitzak ezartzen dituen baldintzak bete
beharra dago.

Horretaz gain, Gizarte Segurantzak onartu du aitak
amatasun laguntza jaso ahal izatea, ama hilko balitz.
Honako hau esaten du erabaki horrek: “Erditzeko garaian edo ondoren ama hilko balitz, beste gurasoak
izango du laguntza jasotzeko eskubidea, baldin eta eskatutako betebeharrak biltzen baditu, nahiz eta ama
zena Gizarte Segurantzaren sisteman sartuta egon ez”.

SUEDIAN 96 ASTE DITU AMATASUN
BAIMENAK ETA ESPAINIAN, BERRIZ, 16

Beren kontura eta besteren kontura lan egiten dutenek
daukate horretarako eskubidea eta amatasun baimena
hartzekoa, eta prestakuntza aldirako kontratatuta daudenek eta aldi baterako kontratua dutenek ere bai,
nahiz eta azken horiek baldintza hau bete behar duten: baimena hasten den eguna baino lehenago, 180
egun kotizatuta eduki beharko dituzte Gizarte
Segurantzan azken zazpi urteetan, edo, bestela, lan bizitza osoan 360 egun. Amatasunagatik edo aitatasunagatik jasotzen den laguntza zenbatekoa izango den,
norberari dagokion oinarri arautzailearen araberakoa
izaten da, baina betiere oinarri arautzaile horren %100
jasoko du gurasoak. Aita langabezian egongo balitz, aitatasun baimenari dagokion denbora ez litzaioke kenduko langabezi sariari.

EDOSKITZE BAIMENA
Guraso langileek badute beste eskubide bat ere: lanetik atera daitezke beren haurrari bularra emateko edo
biberoia bestela, baldin eta bederatzi hilabete baino
gutxiago baditu. Bi gurasoek dute horretarako eskubidea, eta batak zein besteak har dezake baimena (soldatan ez dute izango inolako murrizketarik), baina
ama langile autonomoa bada, aitak ezingo du baimen
hori eskatu, haren lan hitzarmenak kontrakorik esaten
ez badu, behintzat.
Gainera, edoskitze baimena eskatzen duen gurasoa
langile autonomoa bada, 20/2007 Legeak, Lan
Autonomoaren Estatutuari buruzkoak, baldintza hauxe
jartzen dio lanaldia eteteko eskubidea izan dezan:
arrisku egoera egon behar du edoskitze naturalaren garaian. Haurraren edoskitzeko gaitasuna gutxitu dezaketen lan baldintzak hartzen ditu legeak arriskutzat,
eta amari esnea moztu diezaioketenak (nekea, estresa,
ingurumen baldintzak, eta abar); haurraren osasuna
arriskuan jar dezaketen gai kutsakorrak ere arrisku itu- >
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rrien artean sartzen ditu (produktu toxikoak, ionizazio
irradak, eta abar).
Lanetik ordubetez ateratzeko eskubidea dute amak
eta aitak; haur bat baino gehiago jaio badira, modu
proportzionalean handituko da denbora hori, eta aukera izango dute, gainera, bitan zatitzeko. Legeak
onartzen dio aitari, ordubeteko etena egin beharrean,
lanaldia ordu erdi laburtzea –edo lan hitzarmenak
onartzen duen neurrian-, edo ordu horiek pilatu eta
lan egun batzuk huts egitea, lan hitzarmenak jasotzen
dituen baldintzetan edo enpresaburuarekin hitzartu
ditzakeenetan.

LAN UTZIALDIA EDO ESZEDENTZIA
Langileen Estatutuko 46.3 artikuluak esaten duen bezala, langileek hiru urtez utz diezaiokete gehienez ere
lan egiteari haien seme-alabak zaintzeko, bai naturalak
eta bai adoptatuak edo harreran hartuak (iraunkorki
edo adopzio-aurreko aldian). Haurra jaio den egunetik
aurrera hasten da kontatzen, eta adopzio eta harrera
kasuetan, auzitegiek edo administrazioak erabakia
hartzen duenetik. Haurrak hiru urte betetzen dituen
arte, noiznahi har daiteke lan utzialdia, ez da zertan
hartu haurra jaiotakoan bertan. Legeak dio langile bakoitzaren eskubidea dela hau, izan emakume edo izan
gizon, eta, beraz, bi gurasoetako edozeinek eska dezake, bikotekidearen lan egoera dena dela ere. Beste haur
bat jaioko balitz, hura zaindu beharrak ere eskubidea
ematen dio langileari beste lan utzialdi bat eskatzeko,
eta horrek baliorik gabe utziko luke aurreko eszedentzia, nahiz eta oraindik ez bukatu.

Espainiako Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak
eman dituen datuen arabera, 34.826 lagunek utzi zioten lan egiteari Espainian 2007. urtean haurrak zaindu
ahal izateko (33.335 emakumek eta 1.482 gizonek).
2005. urtetik 2007. urtera, % 21 handitu zen kopurua
(gizonetan, % 3,3tik % 4,3ra igo zen). Hainbat arrazoi
egon daitezke kopuru orokorrak hainbeste igo izateko:
emakumeak lanpostu hobeak lortzeko aukerak eskuratu izana; gizonezkoen lanen aldean, emakumeenak
behin-behinekoagoak izatea, baldintza kaskarragokoak
eta okerrago ordainduak; amatasun berantiarra –bizitza pertsonala lanaren aurretik jarri ahal izatea–; edo
Berdintasun arloan legeak ekarri dituen hobekuntzak
(lanpostua gorde ahal izatea, edo lanari uzten dion aldia ere kotizazio alditzat hartzea).

LANALDI MURRIZKETA
Sei urtetik beherako haurrak dituzten gurasoek lanaldi
murrizketa eska dezakete haurrak zaindu ahal izateko
(lanaldi herena edo erdia murrizteko aukera dute). Lan
legediak, gainera, onartzen du guraso batek lanaldi
murrizketa hartzea eta besteak edoskitze baimena,
biek aldi berean. Lan ordutegia finkatzea eta lan murrizketak zenbat iraungo duen zehaztea ere gurasoek
erabakitzen dute. Eszedentzia eskubidearekin gertatzen den bezala, lan murrizketa ere bi gurasoetako
edozeinek eska dezake, bikotekidearen lan egoera dena dela ere. Lan murrizketa eskatzen duenari, ordea,
soldata ere murrizten diote, bai soldata oinarria, bai
lan sariak biltzen dituen bestelako osagarriak, eta bai
Gizarte Segurantzari ordaintzen zaizkionak. //

Langile autonomoak
Bi gurasoetako bat autonomoa bada, eta berari dagokion
baimena bikotekideari utzi nahi badio –besteren kontura ari
behar du lanean-, Gizarte Segurantzaren bulegoetara jo behar
du, eta baimena utzi ahal izateko dokumentuak eskatu beharko
ditu, eta han emango dizkioten paper guztiak bete. Hori eginda,
laguntza jasotzeko eskubidea izango dute, eta Erregimen
Orokorreko langileei ematen dizkieten laguntza berberak emango dizkiete, iraupen berarekin eta baldintza beretan.
Guraso autonomoek, gainera, eskubidea dute % 100ean
jasotzeko haien oinarri arautzaileari dagokion kopurua,
Erregimen Orokorreko langileek jasotzen duten bezala, iraupen
eta baldintza berberekin. Horretarako, langileak adierazpen bat
aurkeztu behar du Gizarte Segurantzako Espainiako Institutu
Nazionalean, inprimaki ofizial bat beteta (bere saltokiari, industria lantegiari edo beste zeinahi jarduerari buruzko datuak bete
beharko ditu langileak). Baimena hartu eta hurrengo hamabost
egunen barruan egin beharko du eskabide hori.

ESKUBIDEAK

PRAKTIKOENA 57

Isiltzen ez den ‘bizilaguna’
KUTSADURA AKUSTIKOAREN ARAUDIA DENENTZAT DA BETE BEHARREKOA:
JARDUERA, AZPIEGITURA, MAKINERIA, TRESNA ETA JOKABIDE GUZTIEI ERAGITEN DIE

Zenbat salaketa ez ote da jarri izango zarata
dela eta. Hortxe jarraitzen du, ordea, milaka
lagunen belarriei kolpeka. Etxe ondoko eraikinean egiten ari diren lanek iratzarriko gaituzte goizean, autobideko klaxon hotsek
lagunduko gaituzte lanera, lankide eta telefono guztiek aldi berean egingo digute
abegi lantokian, eta gero ere gurekin jarraituko dute. Gaur bai eta bihar ere bai. Baina
eguna ez da bukatu... Gaueko garbiketa zerbitzukoen kamioia etortzeko dago oraindik,
eta gaueko azken musika notak ere aditzen
dira, tabernaren batean ez bada, inguruko
etxeren batean. Ezin begiak itxi lo kantarik
gabe…
Hola kontatuta, neurriz kanpoko zerbait
irudituko zaio norbaiti. Eta hala da. Zaratak
neurri guztiak gainditu ditu. Osasunerako
Mundu Erakundearen arabera (OME), espainiarren % 70ek zarata maila “onartezinak”
jasan behar izaten dituzte. Zaratak kalte
zuzena egiten dio osasunari, baina ez hori
bakarrik: eragin soziokultural eta ekonomiko
oso kaltegarriak sortzen ditu gainera.
Halaxe nabarmentzen dute OMEk berak eta
Ikerketa Zientifikoen Espainiako Kontseilu
Gorenak. Eta eragin horiei aurre egiteko,
Zarataren Legea onartu zuten 2003. urtean.
Lege horrek zehazten du, besteak beste,
etxebizitzen kalitate akustikoa hobetzeko zer
neurri hartu behar diren, eta neurri horietako bati leku berezia egin diote Eraikitze
Lanen Kode Teknikoa izeneko araudian:
eraikinek zer ezaugarri akustiko dauzkaten
egiaztatzeko sistema bat ezartzen du araudi
horrek, eta eraikinen barrualdeko kalitate
akustikoak bete behar dituen helburuak

>
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ESPAINIARREN % 70EK ZARATA
MAILA ONARTEZINAK JASAN BEHAR
DITUZTE

bete ezean, eraikinek akats ezkutu bat dutela esan ahal izango da.
Neurri horiez gain, legeak aurreikusten
du orain arte eraikitze lanetan erabili izan
diren teknologiak bazterrera utzi beharko
direla eta eragin akustiko txikiagoa duten
beste batzuk erabiltzen hasi beharko dela;
horrez gain, zarata emisioak kontrolatzeko
sistema ezartzea ere aurreikusten du legeak
(beste herrialde batzuetan, “takometro
akustikoa” erabiltzen dute). Eraikinen
barrualdean jarri, eta han sortzen den zarata neurtzen eta grabatzen du.
Zarata igorle izan daitezkeen alderdi guztiei eragiten die Zarataren Legeak, hau da,
kutsadura akustikoa sortzen duten jarduera,
azpiegitura, makineria, tresna eta jokabide
guztiei. Etxeko jarduerak eta bizilagunen
arteko harremanak kanpo geratzen dira,
baldin eta ez badituzte gainditzen tokiantokian onartuta dauden mugak.

Nola arautzen da zaraten kontrola
bizilagunen arteko harremanetan?
Zarataren Legea onartu aurretik, eta
ondoren ere bai, epaitegiek beti babestu
dituzte herritarrak zarata emisioen aurrean,
eta askotariko neurriak onartu izan dituzte
haien alde: jarduerak eteteko aginduak
eman izan dituzte, lokalak itxiarazi dituzte,
neurri zuzentzaileak hartu eta kalte-ordainak ezarri... Eta egungo jurisprudentzian,
gainera, kontzeptu berri bat agertu da:
“Herritarrak eskubidea du bakean utz dezaten”. Legea, beraz, babesteko dago; herritarra eta haren etxea babesteko. Norberaren
etxebizitza eremu bortxaezina da ikuspegi

konstituzionaletik, eta norbaitek denbora
luzez zaratak jasaten egon behar badu bere
etxean -zarata jasanezina eta saihesteko
modukoa izan behar du-, babesa eman
beharko zaio pertsona haren eta familiaren
intimitateari, “pertsonalitatea garatzeko
askatasuna kentzen dion neurrian” betiere.

Non aurkezten dira zarataren
aurkako salaketak?
Ikusi egin behar zarata nondik datorren
eta zer-nolako kalteak eragiten dituen.
Lehen urratsa, hala ere, beti da bera: zarata
sortzen duenarengana jotzea, ahal bada
idatziz, zer eragozpen eta kalte sortzen dizkigun jakinaraztea eta, noski, zaratak sortzeari
uzteko neurri zehatzak har ditzala eskatzea.

Eta ez bagara harekin
ados jartzen?
Epaitegi zibiletara edo Administraziora jo
dezakegu gure salaketarekin, eta zigor epaitegira ere bai zenbaitetan. Zarata etxepeko
edo inguruko taberna, diskoteka edo
parranda guneren batetik badator, edo herri
lanek sortzen badute, edo lantegiren batek,
edo eraikinen batean egiten ari diren lanek,
orduan udalera jo behar dugu, eta administrazio salaketa jarri. Auziak, agian, bide
administratiboa hartuko du, edo administrazioarekiko auzi prozesu bihurtuko da, edo,
agian, epaitegi zibiletako bidea hartuko du,
baina bizilagunen zaratek sortzen dituzten
eragozpen jasanezinen eta kalteen auziak
epaitegi zibiletan konpontzen dira, hala
ezartzen baitute Jabetza Horizontalaren
Legeak eta Hiri Errentamenduen Legeak.

Beraz, udalera jo beharra dago?
Bai. Administrazio bide hori da egokia
zarata tabernek sortu badute, diskotekek,
eraikitze eta konponketa lanek eta bestelako
jarduerek, nahiz eta udalek, herritarren kaltetan, entzungor egin izan dieten sarri askotan zarata horiei. Hala ere, lehen-lehenik,
idatzi bat aurkeztu behar dugu udalean, eta
han adieraziko dugu zerk sortzen duen zarata, nor den jabea edo arduraduna, zein
ordutan izaten den, zeini kalte egiten dion
eta zer kalte mota sortzen dituen. Arazoa
larria eta premiazkoa bada, Udaltzaingora
jo dezakegu zuzenean, zarata lekura bertara
joan daitezen.

Zer egin dezake udalak?
Hark du eskumena arazo hauek konpontzeko, eta haren ardura da ingurumen
arauak zaintzea, isiltasuna eta lasaitasuna
babesteko. Udalak badu aukera ikuskariak
bidaltzeko, neurri zuzentzaileak ezartzeko
eta zigorrak jartzeko ere bai: erabaki dezake
diru isuna jartzea, jarduera baimena ez
berritzea, egoitza itxiaraztea –aldi baterako
edo betiko-, eta tresneria eta makinak zigilatzea.

Eta udalak ez badu konpontzen
arazoa?
Udalek bere arautegia dute, eta han garbi
esaten da udalaren ardura dela “etxeko”
eremuan eta auzo eremuan herritarrak
babestea, eta elkarrekin lasai bizi ahal izateko neurriak hartzea. Ez dute beti lortzen,
eta, halakoetan, ondare-erantzukizuna eska
dakioke udalari. Dena dela, kaltetuak adi

eta erne egon behar du; salaketa jarri eta
hiru hilabeteren buruan ez badu ezeren
berririk, administrazioarekiko auzi helegitea
jar dezake.

Zarata sortzen duena bizilagun
bat bada, musika ozen jartzen
duelako, ate kolpeak ematen
dituelako, oihu egiten duelako…
zer komeni da, Jabetza
Horizontalaren Legera jotzea?
Bai. Jabetza Horizontalaren Legeak galarazi
egiten du, bai jabeei eta bai maizterrei, eraikinarentzat kaltegarri izan daitezkeen jarduerak egitea, edo beste zenbait jarduera aurrera
eramatea, baldin eta araudiaren aurka badoaz gogaikarri direlako, edo kaltegarri, arriskutsu, legez kanpoko eta osasunaren kalterako. Honako urrats hauek egin behar dira:
Presidenteak, berak hala iritzi diolako edo
bizilagunen batek eskatu diolako, idatzi
bat helaraziko dio zaraten arduradunari,
eta eragozpenak sortzen ari den jarduera
berehala eten dezala eskatuko dio, eta,
halaber, jakinaraziko dio hala egin ezean
epaitegietara joko dutela. Idatzi hori buro
fax edo antzekoa izatea komeni da, bidali
diogulako froga eduki ahal izateko.
Gauzak aldatzen ez badira, Etxejabeen
Batzarra antolatu beharra dago, eta han
erabakiko da presidenteari baimena ematea etete auzibide bat abian jar dezan.
Salaketa jartzearekin batera, badaezpada
beste neurri batzuk har ditzatela ere eska
dakieke epaitegiei, eta jarduera eten
dezatela ez ezik, kalte-ordainak ere galdegin daitezke.

Etxejabeen Batzarrak erabakitzen
badu auzitara ez jotzea, zer egin
daiteke?
Kaltea jasan duen etxejabe batek ere jo
dezake bere kabuz auzitara, eta hark ere
eska dezake zaratak eten ditzatela eta kalteordaina eman diezaiotela, bizilagunak eskubidea gizartearen aurka erabili duelako, edo
intimitaterako eskubidea babestea zor zaiolako…

Zer-nolako kalte-ordainak
eskatu ohi dira?
Zaratak eten ditzatela eta horretarako
neurriak har ditzatela eskatzeaz gain, kalte
moralen ordaina ere eska daiteke. Pertsona
horrek jasan dituen min fisiko eta psikologiko guztiak sartuko lirateke hor. Kalte-ordaina, kasu horietan, jurisprudentziak ezartzen
du. Ez da erraza izaten zehaztea ordainak
zenbatekoa izan behar duen, baina epaileek
kontuak ateratzen dituzte, nahiz eta
Zarataren Legeak ez duen ezer esaten horri
buruz. Jurisprudentziak hainbat min mota
aipatu izan ditu halakoetan: sufrimendu
psikikoa, urduritasuna, estutasuna, larrimina, ezinegona, nahigabea, beldurra, emozio
asaldura, eta abar. Bizilagunen arteko
harremanei dagokienez, Espainiako Auzitegi
Gorenak kalte moraltzat jo du bakeari erasotzea eta etxebizitzaz bakean gozatzeko
eskubideari erasotzea. //

ZARATAREN mapa
Mapa akustiko estrategikoak sortzen
ari dira Espainian zaratari aurrea
hartzeko. Lehenik, errepide
ardatz handiak non dauden
zehaztu nahi izan dute –urtean
sei milioi ibilgailu baino gehiago
hartzen dituztenak-, trenbide
ardatz handiak –urtean 60.00 tren
baino gehiago hartzen dituztenak-, aireportu handiak eta
250.000 biztanle baino gehiagoko
hiri elkarteak.
Udalerrien Espainiako Federazioak
jakinarazi duenez, 18 hiri elkarte
ari dira une honetan zarataren
mapa estrategikoak lantzen:
Alacant, Bartzelona I, Bartzelona
II, Baix Llobregat I, Bilbo, Gasteiz,
Gijon, Kordoba, Madril, Malaga,
Murtzia, Palma de Mallorca, Las
Palmas (Kanaria Handia), Santa
Cruz de Tenerife-San Cristobal
de la Laguna, Sevilla, Valentzia,
Valladolid eta Zaragoza.
Federazio horrek argitaratu duen
informazioak esaten du zarataren
mapa estrategiko horiek metodologia, irizpide eta informazio
estrategikoa eskainiko dutela, eta
autonomia erkidegoei eta tokiko
erakundeei lagungarri gertatuko
zaizkiela hirigintza planak politika eta estrategia egokiekin gauzatzeko eta kutsadura akustikoari
erantzuna emateko.
I
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Entsaladan azal gogor bat egokitu eta
bi endodontzia apurtu zaizkio itsas
bidaia batean, baina inork ez du nahi
hartu horren ardura

Lapurreta aseguru bat egin zuen
eskuko telefonoarentzat, baina
konpainiak ez du erantzun nahi,
bortxarik gabe ebatsi ziotelako

Honako ezbehar hau eduki
nuen iaz itsas bidaia batean:
ontzian afaltzen ari ginela,
intxaur azal bat eraman
nuen ahora oharkabean, entsalada jaten ari nintzela, eta bi endodontzia apurtu zitzaizkidan. Erizaintzara jo nuen, esana baitzidaten medikua estomatologiako espezialista zela. Ez zen egia,
ordea, eta, gainera, ez zeukaten inolako tresneriarik
halako ezbeharrei erantzuteko. Salaketa jarri nuen hantxe bertan, gurekin mahaian zeudenak lekuko zirela; zer
gertatu zitzaidan adierazi nuen, eta medikuak sinatuta
aurkeztu nuen. Eta Espainiara itzuli nintzenean, bidaia
agentziaren aurkako salaketa jarri nuen, egin zidaten
kaltearen ardura bere gain har zezan. Lau hilabeteren
buruan erantzun zidaten: haiek ez omen dute erantzukizunik. Zer egin dezaket?

Duela urtebete eskas, eskuko
telefonoa erosi nuen; lapurreta asegurua ere eskaini
zidaten dendan bertan, eta
hartu nuen hura ere. Duela
gutxi poltsa lapurtu didate, eta telefonoa ere hantxe
neraman. Aseguru konpainiak, ordea, ez dit ezertxo ere
ordaindu nahi, bortxarik gabe ebatsi omen didatelako.
Zer egin dezaket?

asteko, behintzat, epaitegietara jo gabe konpontzea
komeni da; alegia, bi aldeak ados jartzea, eta sortu den
kalteari ordain adostua ematea. Hori egin ezin bada, kaltetuak epaitegietara jo dezake edo, nahiago badu, erreklamazioa jar dezake Kontsumitzailearen Informaziorako Udal
Bulegoan, bere herrian. Baina salaketa jarria badu, abokatu
bat hartzea litzateke onena. Bidaia konbinatu bateko zati da
itsas bidaia, eta, beraz, bidaia agentziaren aurkako salaketa
edo erreklamazioa jar dezakezu eta baita itsas bidaia antolatzen duen handizkako saltzailearen aurkakoa ere. Bidaia
agentziei ardurak eta erantzukizunak eskatzeko epea bi urtekoa da, eta oraindik baduzu denbora, baina utzikeriaz jokatu
izanagatik erantzukizunak eskatu nahi dituenak, Kode
Zibilaren 1902 artikuluari jarraiki, urtebeteko epea du. Beraz,
denbora pasatzen utzi gabe, hasi duzun bideari jarraitzeko
esango genizuke. Komeni da froga gisa balio duten dokumentu guztiak biltzea, eta lekukoen telefono eta helbideak
ere bai, ahal izanez gero. //

H

seguruen arloan oso zabal ulertzen dute lapurreta kontzeptua, eta beti ez dator bat lege arloan ematen zaion
esanahiarekin. Zigor Kodearen ikuspegitik, indarkeria erabiltzen denean edo pertsonen kontra larderiaz jokatzen denean,
hori lapurreta da. Ebastea, berriz, zera da, besteren ondasun
bat bortizkeriarik erabili gabe hartzea. Zuk salaketa jarri
zenuenean, bortizkeriarik gabeko ekintza izan zela adieraziko
zenion Poliziari, eta hortik ondorioztatuko zuten ebatsi egin
zizutela, ez lapurtu. Aseguru Kontratuaren legean, hala ere,
lapurreta kontzeptuak zera adierazten du, aseguruak babesten dituen ondasunak legez kontra hartu dituela norbaitek,
eta ez du bereizten bortxaz izan diren edo ez; ondorioz, auzitegiek onartzen dute polizak bere baitan hartu behar dituela
lapurretak eta ebasketak, non eta aseguru jabeak kontrakoa
onartzen ez duen. Horregatik, kaltea jasan duen pertsonak
egiaztatu behar du ea sinatu zuen polizak berariaz esaten
duen ebasketa kanpo geratzen dela. Halakorik esaten ez
badu, aseguru konpainiak hartu behar du bere gain ordaintzeko ardura. Komeni zaizu erreklamazioa aurkeztea zure konpainiako Segurudunaren Defendatzaileari, eta azken buruan,
Aseguruen Zuzendaritza Nagusira eramatea salaketa. Urrats
horiek guztiak egiteko, lagungarria gerta dakizuke zure udaleko edo probintziako Kontsumo zerbitzuetara jotzea. //
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ADIN TXIKIKO BATEK EGINDAKO EROSKETA.
Kontratuak ez du balio
Adin txikiko batek motorra erosi du gurasoei
kendutako diruarekin
Hamasei urteko mutil batek motorra erosi zuen saltoki batean, eta haren izenean
egin zioten ordainagiria, Nortasun Agiria erakutsita. Adin txikikoak, ordea, ez zeukan diru sarrerarik, eta gurasoei hartu zien dirua, 1.290 euro, haiek ezertxo ere
jakin gabe. Erostunak isilean gorde zuen guztia, baina gurasoak, azkenean, ohartu
ziren, eta saltzailearengana jo zuten, erosketa baliorik gabe utz zezan. Epaitegietatik
kanpo ados jartzen saiatu ziren, baina lortu ez zutenez, hamabost hilabeteren buruan, gurasoek
salaketa jarri zuten saltzailearen kontra; kontratua baliorik gabe uzteko eskatu zuten, eta diru guztia itzultzeko –interesak barne-, motorra saltzaileari bueltatzearen truk. Eta epaileak arrazoi eman zien. Santa Cruz de
Tenerifeko Auzitegiak baieztatu zuen mutilak ez zeukala behar adinako jardun gaitasunik salerosketa kontratuari balioa emateko. Ordaindutako diruaren interesei buruzko erabakia ere eman zuen epai berean (2007ko
martxoaren 27koa da): motorra itzultzen den egunetik hasi behar zen kontatzen, ez erosi zen
egunetik. //

METROA ETA KONTRATUZ KANPOKO ERANTZUKIZUNA.
Bidaiariei eginiko kalteak
Bartzelonako metroaren ateak bi emakume harrapatu ditu
Bartzelonako metroa hartzera zihoazen bi emakume harrapatuta geratu
ziren bagoiko atean, eta askatzen saiatu ziren arren, lurrera joan ziren
gidariak ateak zabaldu zituenean. Bi bidaiariek min hartu zuten, eta salaketa
jarri zuten metro konpainiaren aurka eta metroko aseguru etxearen aurka, eta
kalte-ordainak ere eskatu zizkieten, bai batari eta bai besteari. Metroaren ardura
daraman enpresak, ordea, uko egin zion ordaintzeari, haren ustez bi kaltetuek ez
baitzuten argitu nola gertatu zitzaien istripua. Bartzelonako Auzitegiak, hala ere, frogatutzat
eman zuen metroak ez zeukala sistemarik ateak automatikoki irekiko zituenik norbait harrapatuta geratzen
zenean. Auzitegiak funtsezko gertakaritzat jo zuen abisurik ez eman izana ateak ixteko orduan (gidariak ixten
ditu ateak, eskuz agindua emanda), bidaiariek horri esker jakiten baitute jada ezin dela bagoira sartu edo
handik irten. Arduragabekeriaz jokatzea egotzi zion Bartzelonako metroari, eta 42.000 euro kalte-ordaina
eman behar izan zion bi emakumeetako bati, eta 6.000 eurokoa besteari. 2007ko apirilaren 18ko epaia da
horrako hori. //

A

TRAFIKO ZUZENDARITZAN TXOSTENA TRAMITATZEKO
Kontsumitzaile bati egindako iruzurra
Auto saltoki bateko kudeatzaileak iruzur egin dio erosleari
autoaren dokumentuekin
ANTZEKO AUZIETAN
ERABAKIAK ETA EPAIAK
DESBERDINAK IZAN DAITEZKE
Gure atal honetan auzitegiek
emandako epaiak jasotzen ditugu. Edukiari begiratzen diogu eta
era guztietako zerbitzu eta produktuen kontsumitzaile eta erabiltzaileentzat erabilgarri izan
daitezkeenak aukeratu. Baina
ezin da ahaztu, antzeko gertaeren aurrean erabakiak desberdinak izan daitezkeela. Kontuan
izan behar dira, besteak beste,
eskura dauden frogak, alderdi
bakoitzaren egoera eta epaia
ematen duen tribunala.

Kontsumitzaile batek bigarren eskuko autoa hartu zuen saltoki batean, eta hango
kudeatzaileari agindu zion Madrilgo Trafiko Zuzendaritzan jakinaraz zezala jabe
aldaketaren berri. Gainera, 60,10 euro ordaindu zizkion lan horiek egiteko; denbora
baten buruan, ibilgailuaren dokumentuak iritsi zirela esan zioten. Baina Madrilgo
Trafiko Zuzendaritzak sekula ez zuen esku artean eduki ibilgailu haren txostenik, eta auzia
zigor epaitegira iritsi zen azkenean. Akusatuak onartu zuen bere hutsa, baina ez erosleari iruzur egin nahi
izan ziola; haren esanetan, agindua ez betetzea egotzi behar zioten, eta erantzukizun zibila eskatu. Epai saioan, ordea, frogatua geratu zen akusatua eroslea engainatzen saiatu zela, eta sinetsarazi nahi izan ziola egin
beharreko jakinarazpenak egin zituela. Horregatik, 2007ko uztailaren 20ko epaian, Madrilgo Probintzia
Auzitegiak isuna jarri zion –egunero 6 euro ordaintzera zigortu zuen, bi hilabetez-, eta ordaindu ezean,
legeak ezartzen duen erantzukizun pertsonal subsidiarioari aurre egin beharko zion. //
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Krisi garaian aurrezteko, aho bakarreko
itsulapikoa: gutxiago sartu, gutxiago atera
ZOR PUBLIKOA, BANKU GORDAILUAK ETA DIRU FUNTSAK AKTIBO SEGURUAK DIRA: JENDEAK INBERTITU
DUEN KAPITALA BABESTEN DUTE ETA, GUTXIENEZ, % 3KO ERRENTAGARRITASUNA EMATEN DUTE URTEAN

Inbertsioek haizea alde izan dute azken
urteetan, baina giroa asko nahastu da.
Haize alde, Espainiako burtsak % 30 egin
izan du gora urtero, eta etxebizitzen balioa
% 20 handitzera iritsi izan da urtebetean.
Baina orain ez da lehengo konturik. Burtsa
lur jota dabil, etxebizitzen prezioak gainbehera doaz, pentsio plan gehienak galera iturri dira… Krisi hotsak besterik ez dira entzuten Ameriketako Estatu Batuetan eta
Europan, dena da krisi bankuentzat eta ekonomiarentzat, eta inbertsiogileek ere ikusi
dute zer datorkien: daukaten hori galtzeko
arrisku galanta. Estrategia aldatu beharra
daukate, beraz, lehengo helburu handinahiei eustea ezinezkoa baita. Baina, zein
bide hartzea komeni da?
Jendeak badaki ezingo duela irabazi orain
urtebete adina, baina inor ez dago etsitzeko
prest. Sekula baino diru-joko gehiago dabil
bazterretan, aurrezkiak nora eraman, nola
babestu eta nondik handitu, hori da auzia.
Inbertsio mota seguruak nahi dituenak hiru,
behintzat, aurkitu ahal izango ditu: zor
publikoa, banku gordailuak eta errenta finkoa ematen duten diru funtsak, oso epe
motzekoak. Aurrezkiak babesteko produktu
onak dira, eta urtean % 3 baino gehiago irabazteko aukera ematen dute.

Zor publikoa, ezin
seguruagoa
Aktibo seguruena da, dirua
aurreztu eta denboratxoa pasata,
irabaziak ateratzeko. Mota bat
baino gehiagoko produktuak
eskaintzen ditu zor publikoak:

Altxor Letrak (hiru, lau, sei, hamabi eta
hemezortzi hilabeterako), bonuak (hiru eta
bost urterako) eta obligazioak (hamar,
hamabost eta hogeita hamar urterako).
Espainiako Gobernuak jaulkitzen ditu aktibo
horiek, eta irabaziak ere hark bermatzen
ditu. Eta Espainiako Konstituzioak. Hantxe
dago idatzia, herritarren lasaigarri, ziur
ordainduko zaizkiela interesak eta irabaziak.
Inork frogarik behar bazuen, hortxe dauka
argiena: inbertsio ezin seguruagoak dira.
Horrek erakarrita edo, gero eta inbertsiogile
gehiagok jartzen du dirua zor publikoan.
2005. urte amaieran, jendeak 4.275 milioi
euro hartuak zituen Altxor Letretan, eta
2008. urteko uztailean, 5.377 milioi eurokoa zen kopurua, % 26 handiagoa.
Aktibo seguru eta errentagarriak eskaintzen ditu zor publikoak, eta inbertsiogileei
aukera ematen die haien zorroak berrantolatzeko. Guztien artean bat bereizi beharko
bagenu, Altxor Letra bereiziko genuke, besteek baino epe motzagoan ematen duelako
dirua. Zor publikoan, hala ere, epe luzera
egiten den inbertsioak gehiago ematen du,
burtsan bezala, eta Altxor Letren aldean,
errentagarriagoak dira bonuak eta obligazioak.
Azkena egin den enkantean, irailaren
22koan, urtebeterako Altxor Letrak %
4,29ko interesarekin jaulki zituzten, batez
beste, eta hori bada zerbait, are gehiago
burtsa nola dabilen ikusten badugu (% 30
baino gehiago galdua zuen irail bukaeran).
Altxor Letrak beti ez dira hain goitik ibili,
baina une honetan, aspaldian ez bezain
errentagarriagoak dira (azken zortzi urtee-

tan ez dute eman hainbesteko irabazirik).
Bonuek eta obligazioek gehixeago ematen
dute, baina ez askoz gehiago: hiru eta bost
urterako bonuak % 4,34ko eta % 4,8ko
interesarekin jaulki zituzten azken enkantean, eta hamar eta hogeita hamar urterako
obligazioak, % 4,61 eta % 4,9ko interesarekin, hurrenez hurren. Batzuen eta besteen
artean zein alde dagoen ikusita, gaur-gaurkoz, egokiagoa da epe motzerako inbertsioak egitea.
Inbertsio mota bat edo bestea hautatu,
erosleak edozein unetan saldu ahal izango
ditu aktibo horiek. Aurrez ezin da esan zenbat aterako duen horiek salduta, ikusi egin
behar baita une horretan merkatuan zer
prezio egiten duten letrek, bonuek eta obligazioek. Gehienetan, merkatuko interes

tasen araberako izaten da aktibo horien
errentagarritasuna. Interes tasak igotzen
badira, jaulkipen berrien errentagarritasuna
ere igo egiten da. Lehendik jaulkitako tituluek, ordea, balioa galtzen dute. Beraz,
dirua ez galtzeko, norbaitek epea bete
baino lehen saldu beharra badauka, jaulkipen berrien tasak jaistean egitea komeni
izango zaio.

Zergatik da interesgarria zor
publikoan inbertitzea?
Finantza produktu oso erakargarriak dira
Altxor Letrak, bonuak eta obligazioak, hainbat arrazoirengatik, gainera:
Errentagarritasuna: azken enkantean,
hamabi hilabeterako Letrak % 4,29ko
interesarekin jaulki zituzten, bonuak %

4,6koarekin, batez beste, eta obligazioak,
% 4,8koarekin.
Altxor Publikoak segurtasuna ematen
du: nazioarteko kreditu kalifikazio gorena
eskuratua du.
Zerga sistema erraza dute: aurrezki produktu guztiekin gertatzen den bezala, irabazien % 18 ordaindu beharra dago zergetan.
Gutxienez egin beharreko inbertsioa
ez da izugarria: inbertsiogile guztiei
interesa sortzeko moduko produktua da.
Letretan, adibidez, 1.000 eurotik has daiteke inbertitzen, eta hortik gora ez dago
mugarik.
Inbertsioa egiteko modu asko daude:
Espainiako Bankuan kontu bat irekiz egin
daiteke inbertsioa, Internet bidez Altxor
Publikoan sartuta, edo finantza bitartekari
batzuen bitartez (aurrezki kutxa eta banku
batzuek eskaintzen dute inbertsio horiek
egiteko aukera).

Banku gordailuak: % 6ko interesa
urtebetera
Zor publikoak baino eskabide handiagoa
dute, eta ia hura bezain seguruak dira.
Finantza ondarearen % 50 gordailu horietan jarrita dauzkate Espainiako inbertsiogileek. Lehen seihilekoa amaituta, 700.000
milioi euroko inbertsioa egina zegoen banku
gordailuetan. Horiek nola funtzionatzen
duten ulertzea oso erraza da: banku eta
aurrezki kutxek interes tasa jakin bat ezartzen dute aurrez, eta horixe agintzen diote
denbora baterako dirua han sartzen duen
bezeroari.
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Bizkarrak adin guztietan ematen du min:
haurren gorputz jarrera desegokiak
MUTILEN ERDIEK ETA NESKEN % 70EK BIZKARREKO MINA IZATEN DUTE, ETA ARAZOA LARRIAGOTU
EGITEN DA ESKOLA GARAIAN

Une honetan, finantza erakundeek kapitala behar dute, eta bezeroak harrapatzeko
eskaintza ausartez bete dute merkatua. Epe
finkora dirua jarriz gero, zenbait produktuk
% 7ko UTB ematen dute urtebetera.
Bederatzi eta sei hilabetera, berriz, % 6ko
UTB interesa ematen duenik ere bada. Hiru
hilabetera, % 7. Hilabetera, % 11…
Egungo egoeran, gordailu klasiko bat
hartzea da egokiena, bestelako baldintzarik
jarriko ez duena. Erakunde asko elkarren
lehian ari dira, bezeroak nondik ekarriko;
tasa erakargarriak eskaintzen dituzte, baina
horiek eskuratzeko, beste produktu batzuk
ere hartu beharra dago: pentsio planak,
txartelak eta abar.

Zergatik dira interesgarri
gordailuak?
Errentagarritasun finkoa ematen dute,
eta, aurrez dakigu zenbatekoa den.
Egun, badira urtebetera % 6ko UTB ematen duten eskaintzak, bezeroari bestelako
loturarik eskatzen ez diotenak.
Inbertitu den kapitala babesten dute.
Gerta liteke erakundeak zigorren bat jartzea, baina dirua epe finkora jarriz gero,
produktu klasiko batekin, bezeroak sekula
ez du galduko.
Gutxienez egin beharreko inbertsioa
txikia da. Badira merkatuan errentagarritasun handia ematen duten produktuak,
600 eurotik aurrera.
Inflazioaren aurka egiten du. Finantza
produktu gutxirekin lortzen da inflazioari
aurre egitea, baina gordailuek, behintzat,
balio dute horretarako.

Diru funtsak: profesionalek
kudeatzen dituzte
Merkatuari begira bizi direnek eta dirua
produktu batetik bestera mugitzeko gertu
daudenek, beti aukerarik onenaren bila,
diru funtsen alde egin dezakete orain.
Inbertsio funtsen alorrekoak dira diru funtsak, taldean egiten diren inbertsioen alorrekoak (Espainian 6.000 produktu baino
gehiago daude mota horretakoak), eta, besteek ez bezala, taldeko hauek badute abantaila handi bat: dirua funts batetik bestera
alda daiteke, Ogasunari konturik ematen
ibili beharrik gabe. Une hauetan, aurrezkiak
diru funtsetan sartzea da egokiena, hau da,
oso epe motzera errenta finkoa ematen
duten aktiboetan.
Azken hamabi hilabeteetan, inbertsio
funts guztien artetik, diru funtsek eman
dute irabazi gehien, % 2,66. Ez da inor
harritzeko moduko kopurua, baina askoz
okerrago dabiltza beste zenbait produktu:
errenta aldakorreko nazioarteko funtsek %
30 baino gehiago galdu dute, Espainiakoek
% 25, errenta finko mistoko funtsek, berriz,
% 5. Diru funtsek ez dute bermatzen beti
irabaziak izango ditugula –txikiak izaten
dira betiere-, baina dirua zor publikoan
sartzen dutenez edo repos izeneko aktiboetan (Espainiako Altxor Publikoak jaulkitzen
ditu edo autonomia erkidegoek, berrerosteko hitzarmenak eginda), interes batzuk
ematen dizkiete bezerori.
Produktu horietan, kudeatzaile batek erabiltzen du inbertsio zorroa, eta dirua batetik
bestera eramateaz arduratzen da, merkatuaren gorabeherei erreparatuz. Kudeatzailea

profesional prestatua izaten da, eta ia beti
irabaziak lortzen ditu. Diru funtsen artean
onenak Europako gobernuen zor publikoan
inbertitzen dutenak dira, eta egun,
Alemaniara begira jarri beharra dago, aski
aukera onak ematen baititu. Finantza erakunde guztiek izaten dute sail honetako
produkturen bat, edo, bestela, inbertsio
funtsak kudeatzeko agentzia batera jo daiteke.

Zergatik dira interesgarri diru
funtsak?
Aktibo seguruetan inbertitzeko dira,
repos izenekoetan edo gobernuen zor
publikoan: aukera aski ona da Europako
zenbait gobernuk jaulkitzen dituzten produktuei etekina ateratzeko (errenta finkoa
izaten dute gehienek). Egun, Alemaniak
eskaintzen ditu aukerarik erakargarrienak.
Merkeagoak dira: merkeagoa da diru
funtsetan inbertitzea, Europako beste
herrialdeen zor aktiboetan egitea baino,
nahiz eta horiek ere aukera onak eskaintzen dituzten.
Errentagarritasuna: funts sailen artean,
diru funtsak izan dira aurten errentagarrienak (% 2,66ko interesak iritsi dituzte
irail bukaeran).
Zergetatik libre daude: dirua funts
batetik bestera eraman daiteke, nahi
denean edo merkatuko baldintzak hobetzen direnean, eta ez da zergarik ordaindu
beharrik hori egiteagatik.
Likidezia erabatekoa dute: nahi denean
atera daiteke dirua. //

Hain gazte eta bizkarreko mina? Nola liteke
mutilen erdiak eta nesken % 70 bizkarreko
minez egotea 15 urte bete aurretik ere?
(Espainiako datuak dira). Badira hiru arrazoi, behintzat, hori hala izan dadin: haurrek
ariketa gutxi egiten dute, aulkian gaizki
esertzen dira eta, hau da deigarriena, bizkar
zorro pisutsuak erabiltzen dituzte oso (sei
urtetik gorako hiru ikasletik batek bere
pisuaren % 35 eramaten du zorroan).
Pertsona zenbat eta gazteagoa den, orduan
eta malguagoa dauka hezurdura, eta, ondorioz, bizkarrean zama gehiegi hartzen badu
eta gorputz jarrera desegokietara ohitzen
bada, jarrera horiek ezin aldatu izango ditu
hazi ahala, eta bizkarreko min kronikoak
edukiko ditu. Halakorik ez gertatzeko, eta
arazoei aurrea hartzeko, txiki-txikitatik ikasi
behar dituzte haurrek zein diren gorputz
jarrera osasungarriak. Helburu horrekin
sortu du CONSUMER EROSKI-k Bizkar
Eskola: minik ez izateko jakin beharreko
guztia. Bertan ikas daiteke nola landu gorputz jarrera osasungarriak eta nola indartu
bizkarra:http://escuelas.consumer.es/web/es/
espalda/

Eskolako zorroak, arinak eta
bizkarrean ongi jarriak
Eskola garaian gure alaba edo semea
kexu bada min duelako lepoan, besagainean eta bizkarrean, ongi zaindu behar
dugu bizkar zorroan pisu gehiegirik eraman ez dezan.
Bizkar zorroak haurraren neurrikoa izan
behar du, haren adinari dagokion bezalakoa. Behar baino zorro handiagoa eramanez gero, gerrialdeari kalte egingo dio,
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HAURREN HEZURDURA BIGUNA DA
ETA OHITURA TXARRAK KENTZEA
OSO ZAILA, BERAZ, BIZKARREKO MIN
KRONIKOAK EZ SORTZEKO
TXIKITATIK HARTU BEHAR DIRA
NEURRIAK

bizkarraldea baino ahulagoa baita.
Zorroak bizkarraldeko ornoen gainean
geratu behar du, bizkarra bera bezala
makotua, beheko aldea gerria baino bost
zentimetro gorago duela.
Armazoiak erdibiguna izan behar du,
haurraren anatomiara egokitu ahal izateko.
Zorroek uhal moldagarriak eduki behar
dituzte, bigungarridunak, eta 4 cm zabalekoak; ibiltzerakoan mugitu ez dadin,
gerrian lotzeko sistema bat ere eduki
behar du (gerriko bat, hori ere bigungarriduna).
Haurrak bide luzea badu eskolara joateko, zorroaren kanpoko oihalak irazgaitzak
izatea komeni da.
Zorroak ez du eduki behar haurrak pisatzen duenaren % 10 baino gehiago. Gure
haurrak sei urte baditu, eta 20 kilo inguru, kilo eta erdiko edo bi kiloko zorroa
eraman ahal izango du, gehienez ere.
Gauzak zorroan sartzerakoan, pisu gehien
dutenak bizkarrari itsatsita jartzea komeni
da, eta kanpoko aldea arinago joatea.
Pisua banatzea komeni da.
Haurrak bi besagainetatik helduta eraman behar du zorroa, eta pisua berdin
samar banatu behar du alde batera eta
bestera.

Ohiturarik kaltegarrienak
Haurrari azaldu behar diogu oso kaltegarria dela zorroa eskutik helduta eramatea
edo besagain bakarretik zintzilik; zama ez
da joaten simetrikoki banatuta, eta bizka-

rrezurra alde batera makurtzen da.
Zorro zamatua bizkarrera eramateko bi
eskuekin heldu behar zaio, belaunak
tolestu eta zangoekin egin indar.
Zorroa gurpilduna bada, haurraren neurrira jarritako heldulekua euki behar du,
haurraren neurrira jarri.

Lan mahaian ongi eserita egoteko
Mahaiak ez du eduki behar tiraderarik
edo teklatuarentzako apalik azpiko aldean, haurrak erabat sartu behar baititu
hankak eserita dagoenean. ahal izatea
erabili behar ez denean.

Ikasmahaiak edo jolasmahaiak aukera
eman behar dio besaurreen gainean jarrita egoteko, bizkarra tente duela.
Aulkiak haurraren neurrira moldagarria
izan behar du eta altua, lepoak ere atseden har dezan. Hala izan ezean, bizkarrezurra bortxatuko luke, “airean” eutsi
beharko balieke lepo-buruei. Oinek beheraino iritsi behar dute, eta lurraren gainean jarrita geratu behar dute.
Ipurdia atzerantz eraman behar du haurrak, ahalik eta gehien. Oinak lurrean
jarri, eta belaunak aldaken parean edo
gorago jarri.

Gorputz jarrera maiz aldatzea komeni da,
eta 45-60 minutuz behin aulkitik altxatu
eta pixka bat ibiltzea.
Eskolan ezin bada ongi eseri, irakasleari
jakinarazi behar dio.
Lurraren gainean jolasteko gorputz jarrerarik egokiena hau da, batik bat haur txikienentzat: “indiarren erara” jarrita edo
zangoak zabaldu eta luze-luze dituztela.
Egonkortasuna ematen diete jarrera
horiek haurrei, eroso egoten dira, aldaketako eta belaunetako artikulazioak bortxatu gabe (hain zuzen, horiek mintzen dira
gehien haurrak jarrera desegokian daudenean).

Ordenagailu aurrean
Pantailak 45 cm-tara egon behar du,
aurrez aurre ikusten dela, begien parean
edo zertxobait beherago.
Teklatuak beti mahai gainean egon behar
du, eta, gehienez, 25º goratua. Sekula ez
da lan egin behar teklatua belaunen gainean jarrita
Eskumuturrak eta besaurreak mahai gainean ditugula, lerro zuzena marraztu
behar dute, eta teklatuaren maila berean
geratu behar dute; ukondoek tolestuta
egon behar dute, 90º-ko angelua osatzen
dutela, gutxi gorabehera.
Aulkia teklatutik gertu jarri behar da,
ahal den guztia, haurrak ez dezan eduki
aurrerantz okertu beharrik.
Ez du edozein saguak balio, haurraren
eskuaren neurrikoa izan behar du //

OHITURA osasungarriak
Gorputz jarrera desegokiak hartzen baditu haurrak,
eta, gainera, muskuluak aski indartuta ez badauzka, batik bat bizkarrekoak eta sabelaldekoak, gerta
daiteke bizkarrezurra desbideratzea eta muskuluetako minak agertzea.
Gure alaba edo semea kirola egitera bultzatu behar
dugu; igeri egitea, adibidez, oso ona da muskulu
eta artikulazioentzat. Maiz egin behar da, baina
neurrian betiere. Muskulu masa handia duten haurrek hobeto eusten diote bizkar gainean jarritako
pisuari, bizkarrezurrak tentsio gutxiago jasaten
baitu.
Lotan dagoenean ere jarrera egokia eduki behar du.
Ez du ahuspez lo egin behar, albo batera edo gora
begira jarri behar du. Gora begira egiten badu, ona
izaten da buruko bat jartzea belaunen azpian, bizkarreko tentsioa lasaitzen baitu.
Koltxoi erosoa, sendoa eta leuna jarri behar diogu
haurrari. Burukiak ere ez du behar nolanahikoa:
haurraren gogokoa izan behar du eta haren morfologia ezaugarriei egokitua.
Zure alabak edo semeak bizkarrean min badu,
edo zerbait ongi ez badabil, joan medikutara,
inongo zalantzarik gabe. Neurririk hartu
behar bada, ahalik arinen hartzea
komeni da.
I
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