bazkide kontsumitzailearen
aldizkaria
Urtea XXXVI - Aroa IV - 155.alea
2011-EKO UztAIlA/AbUztUA • www.consumer.es

sakonean

Kanpinak

txostenak

Udako frutak
Hondartza berdeak
Oporretan ikastea

osasuna

zorabioari aurre
hartzea
Bero-kolpea

eroski

Eroski NATUR
Nola zaindu
landareak udan

erreDAkZio konTseiLLuA:
Leire Barañano, Alejandro Martínez Berriochoa,
Iñaki Larrabeiti
ZuZenDAriA: Alejandro Martínez Berriochoa
erreDAkToreen BuruA: Rosa Cuevas
erreDAkZioAren eTA weBguneko eDukien
koorDinATZAiLe A: Miren Rodríguez
mArkeTing ArDurADunA eTA weBguneAren
korDinATZAiLeA: María Hoyos
euskArAZko eDiZioA: Irati Jimenez, Arkaitz Goikoetxea
BAnAkeTA: Rosa Cuevas

ongizatea eta eguneroko bizitza
4 sakonean
kanpinak
12 irudietan
ordEsako parkE nazionala Eta pErdido mEndia
22 teknologiaberriak
‘roaming’-a: muga Bat EtorkizunarEntzat
24 interesatuzaiguna
34 elkarrizketa
marta cuErvo zapatEl,
Fisiologiako Eta Elikadurako doktorEa

aurkibidea
12

“sAkoneAn” AZTerkeTA:
eroski ConsuMer-en taldea
arduraduna: Rosa Cuevas
diseinua eta erredakzioa: Jaime Parra,
Victoria Herrero eta Cristina Leciñana

12 Pirinioen bihotzean
zizelkatutako gozokia

eroski-ri BuruZko informAZioAi:
koordinazioa: Rosa Cuevas
interpretazioa eta zabalkundea: Javier Bilbao,
mariana garbisu eta leire aguirre

14 udako frutak.
Herdoilaren aurkako gai ugari
ematen ditu frutak, eta horiek
hartzea da modurik onenetakoa
udan larruazala eguzki gogorretik
babesteko.

BesTe eDukiAk:
irudietan: Ruben García
teknologia berriak: Jordi Sabaté
elkarrizketa: Maite Zudaire
elikadura: Maite Zudaire
osasuna: Montse Arboix eta Marta Chavarrías
Hezkuntza: Marta Vazquez-Reina
ingurumena: Alex Fernandez

155

txostenak:
14
18
26
30
38

elikadura / udako Frutak
osasuna / ZORABIOAREN GORABEHERAK
ingurumena / Hondartzak: gEuk EraBili, gEuk zaindu
hezkuntza / UDAKO OPORRETAN IKASTEA
osasuna / BERO-KOLPEA

erosketa osasuntsua
42 eroskikanpaina
Eroski natur Fruta HEzurdunak
48 enpresa
nola zaindu udako landarEak

DiseinuA eTA mAkeTAZioA:
duplo+ comunicación gráfica (www.duplo.com.es)
argazkiak: Rubén García
ilustrazioak: Luis Demano
fotomekanica: Lithos
inpresioa: MCC Graphics
eroski consumer-en
erreDAkZio eTA ADminisTrAZioA:
Eroski Argitalpenak. San Agustin auzoa, z/g.
48230 Elorrio (Bizkaia)
telf: 946 211 487_faxa: 946 211 614

14

lege gordailua: TO-1848-1997 • ISSN: 1138-3887

Kanpinak
eroski consumerrek 100 kAnPinen kALiTATeA
AZTerTu Du, esPAiniAko 18 ProBinTZiATAn

bazkide kontsumitzailearen aldizkaria
EditorEa: EROSKI S. Coop. EROSKI FUNDAZIOAREN babesarekin • 2011eko Uztaila/Abuztua - 155. zenbakia. 15.370 ale

www.consumer.es

EROSKI CONSUMER Eroski-ren bazkide kontsumitzailearen aldizkaria da. Eroski kooperatiba (Eroski-ren berezko kide eta sustatzailea) kontsumitzaileen elkartea da eta 25 urte baino gehiago daramatza kontsumitzaileei informazioa ematen, informazioa eta hezkuntza momentu bakoitzean zer komeni zaien aukeratzen jakin dezaten. EROSKI CONSUMER aldizkariak zerbitzu eta ondasunen kontsumitzaileei aitortzen zaizkien eskubideak defenditzen ditu eta eskubide horien berri ematen die, urratzen direnean kontsumitzaileek erantzunkizunak eska ditzaten. EROSKI CONSUMER kontsumo iraunkorrarekin konpromezua duen komunikabidea
da eta ingurumenari egiten zaieon kaltea gutxitu behar dela aintzat hartzen du. EROSKI CONSUMER aldizkariak Eroski-k gizarte erantzunkizunaren arloan egiten duenaz informazioak argitaratzen ditu, Eroski markako
produktuen inguruan ere bai eta, noizean behin, Eroski-k bere bazkide eta bezeroentzat interes handiko jotzen dituen albisteen berri eman dezake.

Banaketaren kontrola:
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26 hondartzak: geuk erabili, geuk
zaindu. Hareak eta urak eskaintzen
dituzten aukerekin goza dezakegu
ingurumenarekin arduraz jokatuz.

42 kalitate a eta zaporea bermatuta.
Eroski NATURen fruta hezurdunak
oso ongi umotuta egoten dira, eta
aparteko gozo ukitu edukitzen dute.

100 kanpinen kalitatea aztertu dugu espainiako estatuko 18 probintziatan

sakonean

Hiru kanpinetatik
batek ez du gainditu
azterketa, gabeziak
eduki dituelako

irisgarritasunean
eta
segurtasunean
EskaintzEn dituztEn EkipamEndu Eta
zErbitzuEtan ErE hutsunE nabarmEnak
antzEman dizkiEgu

Kanpadendak eta bungalowak boladan daude, eta hotelen izar distiratsuak baino nahiago izaten ditu hainbat jendek. Naturarekin harremanetan egoteko aukera eskaintzen dute, eta opor merkeagoak egiteko modua ematen dute a priori, eta, nagusiki, horrexegatik hautatzen
ditu jendeak. Kanpadendak, izan ere, badu bere xarma. Espainiako
Estatuan, 1.168 establezimenduk eskaintzen dute kanpalekua, kanpadendentzat bezala auto-karabanentzat, eta urtero 6 milioi turista joaten dira horietara.
Kanpin horiek zer egoeratan dauden aztertu nahi izan du EROSKI
CONSUMERek, eta, horretarako, 100 kanpin bisitatu ditu Espainiako
Estatuko 18 probintziatan: 10 Bartzelonan eta Madrilen; 7 Alacanten,
Asturiasen, Kantabrian eta Valentzian; 6 Malagan, Murtzian, Nafarroan
eta Sevillan; 5 A Coruñan, Granadan eta Gipuzkoan; 4 Zaragozan; 3
Bizkaian; eta 2 Valladoliden, Kordoban eta Gasteizen. Aztertu ditugun
guztien erdiak baino gehiago (61), 2. mailakoak izan dira; beste 24, berriz, 1. mailakoak, eta gainerako 15ak, 3. mailakoak. Lehenik eta behin,
kanpin horietako arduradunekin hitz egin dugu, instalazioek zer-nolako
ezaugarriak dituzten jakiteko, eta, ondoren, aldizkariaren teknikariak,
bezeroen itxurak eginez, kanpinetara bertara joan dira, ikusi egin nahi
zituztela esanez. Bisita horietan, instalazioak nola zainduta dauden aztertu dute; zer-nolako irispideak eta segurtasuna dituzten; zer neurrirekin hornituta dauden, bai osasun-arreta eskaintzeko eta bai bestelako
ekipamendu eta zerbitzuei erantzuteko; eta erabiltzaileari zer-nolako
informazioa ematen dioten ere neurtu dute. Gainera, kanpin horiek goidenboraldian dauzkaten tarifak ere aztertu dituzte.
4
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sakonean
kanpinak

informazioa: onEna, 1. mailakoEtan
Ikerketaren abiapuntu gisa, teknikariek ariketatxo bat egin dute: hautatu duten kanpinera iristea
zaila den edo ez egiaztatu nahi izan dute. 100
kanpinetatik 80tan, arazorik gabe iritsi dira, eta
emaitza, beraz, ona izan da atal horretan.

Ondorioak ateratzen hasita, hauxe izan da lehena:
hiru kanpinetatik batek ez du gainditu azterketa,
gabezia handiak –eta larriak– eduki baititu irisgarritasunean, eta hutsuneak segurtasunaren eta
zerbitzuen ataletan (2007. urtean ere antzeko azterketa bat egin genuen, eta orduan ere antzekoa
izan zen emaitza). Azterketa gainditu ez dutenen
ondoan, badira emaitza hobeak atera dituztenak
ere: kanpinen heren batek emaitza ‘onargarria’
atera du, beste 31 kanpinek emaitza ‘oso ona’ eskuratu dute, eta izan dira emaitza ‘oso ona’ lortu
dutenak ere (3 kanpin). Kanpin motaren arabera,
1. mailakoek izan dituzte emaitzarik onenak (batez
beste, ‘ona’), 2. mailakoek ‘onargarria’ atera dute,
eta 3. mailakoek, oro har, ez dute gainditu azterketa (‘hala-holako’ emaitza.) Probintziaka ere
badira aldeak eta nabarmentzeko moduko datuak:
Kordoban, Nafarroan, Valentzian eta Valladoliden
aztertu ditugun kanpinek emaitza ‘ona’ lortu dute;
gainerako probintzietako kanpinen erdiek, aldiz,
ez dute gainditu maila ‘onargarria’, eta badira
azterketa gainditu ez duten probintziak ere: A
Coruña, Asturias, Murtzia, Sevilla eta Zaragoza.

Kanpinetara sartzeko atean bertan edo sarbidean, erabiltzaileentzako informazioa egon ohi
da, baina erdiek soilik eduki dituzte tarifak jarrita,
eta erabilera-arauak eta irekitze- eta ixte-datak
ere erdietan baino ez dituzte ikusi teknikariek.
Behin barrenera sartuta, harreragunera joan dira
teknikariak (kanpin guztiek eduki dute halako
gune bat, bik izan ezin; horietan, kanpineko taberna erabiltzen dute horretarako). Harreragune
horiek, batez beste, 12 orduz egoten dira irekita
egunean. Kanpineko instalazioei lehen begiratuan
hartzen zaien itxura oso garrantzitsua da, baina
hori bezain garrantzitsua da harrera egiten duen
langileak ematen duen tratua: alderdi hori egoki
zaindu dute guk aztertu ditugun kanpin guztiek.
Era berean, komeni izaten da, lehen unetik beretik, plano edo mapa bat eskaintzea bezeroari,
zerbitzu bakoitza non dagoen jakin dezan eta galduta ibil ez dadin, baina 52 kanpinetan soilik egin
dute hori.
Jakina da Espainiako Estatuko erkidego batzuetan, hizkuntza ofizial bat baino gehiago dagoela,
eta atzerritik datozen turistek ere beren hizkuntza
ekartzen dute. Horregatik, komeni izaten da kartelak eta seinaleak hizkuntza batean baino gehiagotan egon daitezela. Guk aztertu ditugun kanpin guztietatik, 65ek soilik daukate informazioa
hizkuntza batean baino gehiagotan. Gainerakoek,
gaztelania hutsez ematen dute.

Kanpinak, mailaren arabera
“Luxuzko” kanpinak. Sarrerako kartelean
lau kanpin-denda (triangelu) eduki ohi dituzte.
Denda jartzeko eremu
bakoitzak elektrizitatea
izaten du, ur beroa izaten
da komun eta dutxa
guztietan, eta bakoitzak
bere kutxa gotorra eduki
dezake.
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1. mailako kanpinak.
Hiru denda-triangelu
ageri dituzte kartelean.
Banakako telefonokabinak izaten dituzte, ur
beroa komun guztietan
eta dutxen % 50etan, eta
banakako kutxa gotorrak.
Denda jartzeko eremuen
% 50-75etara iristen da
elektrizitatea, eta zerbitzu
osagarriak aski osatuak
izaten dira, goren mailakoen antzekoak.

2. mailako kanpinak. Bi denda-triangelu

3. mailako kanpinak. Denda-triangelu

izaten dituzte. Ez dute
alde handirik izaten 1.
mailako kanpinekin; ez
dira egoten aurrekoak
bezain leku “onean”, baina
zerbitzu aldetik antzekoak
dira.

bakarra eduki ohi dute.
Alderik handiena honako
alderdi hauetan izaten
dute: komun kopurua,
zoruaren ezaugarriak,
pertsona bakoitzari dagokion gainazala...

Oro har, honako probintzia hauetako kanpinetan
eskaini dute informaziorik osatuena: Valladolid
(‘oso ona’) eta Murtzia, Madril, Gipuzkoa, Kordoba,
Bartzelona eta Alacant (‘ona’ guztiek).

EkipamEnduak Eta zErbitzuak:
gutxi Eta hobEtzEko modukoak
Bezeroak kanpin batean gustura egon daitezen, ekipamenduz eta zerbitzuz ongi hornitua
egon dadin komeni da. Atal horretan eta azterketak erakutsi duenez, zer hobetu ugari daukate kanpinek, eta batez besteko emaitzak ere
horixe adierazten du: ‘onargarria’ baino ez da
izan. Ekipamendu-eskaintzarik onena Araban,
Alacanten, Bartzelonan, Kordoban, Valentzian eta
Valladoliden antzeman dugu (emaitza ‘ona’); eskasena, berriz, A Coruñan, Sevillan eta Murtzian (lehen biek ‘hala-holako’ emaitza eskuratu dute eta
hirugarrenak emaitza ‘txarra’). Kanpinak mailaka
hartuz, 1. mailakoek eskaintza ‘ona’ eduki dute,
2. mailakoek ‘onargarria’ eta 3. mailakoek ‘halaholakoa’ (beraz, ez dute gainditu azterketa).
Jende askok kirola egiteko erabiltzen ditu oporretako egunak. Kanpinetan egin dugun azterketak
argi utzi du, dena den, horietako askok ez daukatela kirola egiteko instalaziorik: hogei kanpinetan
soilik dauzkate futbolean, saskibaloian edo aretofutbolean aritzeko guneak; 33 kanpinetan baino
ez ditugu ikusi erabilera anitzeko kirol-zelaiak; 27
kanpinek soilik eduki dute tenis-pista; eta gimnasioa, berriz, 7k baino ez. Ez da berdin gertatzen
igerilekuekin: lautik bakarra topatu dugu igerileku bat ere ez duena.
Haurrak dituzten familientzat oso baliagarria izaten dira haiek jolasteko guneak. Aztertu ditugun
100 kanpinetatik, 85ek eduki dituzte, eta ongi
zainduta egon dira, gainera.

kanpinEn Emaitzak, probintziaka,
Eroski ConsumErrEn arabEra
Erabiltzaileentzako
Probintzia
informazioa(1)
A CoruñA
Onargarria
ArAbA
Onargarria
AlACAnt
Ona
AsturiAs
Onargarria
bArtzelonA
Ona
bizkAiA
Hala-holakoa
GipuzkoA
Ona
GrAnAdA
Onargarria
kAntAbriA
Hala-holakoa
kordobA
Ona
MAdril
Ona
MAlAGA
Onargarria
MurtziA
Ona
nAfArroA
Oso Ona
sevillA
Onargarria
vAlentziA
Onargarria
vAllAdolid
Oso Ona
zArAGozA
Hala-holakoa
BATEZ BESTEKOA Onargarria

Mantentzelanak eta
garbitasuna(2)
Onargarria
Oso Ona
Oso Ona
Ona
Oso Ona
Ona
Bikaina
Bikaina
Ona
Oso Ona
Oso Ona
Oso Ona
Oso Ona
Oso Ona
Ona
Onargarria
Bikaina
Ona
Oso Ona

Ekipamenduak Segurtasuna eta

Irisgarritasuna(3) eta zerbitzuak(4) mediku-arreta(5)

Txarra
Txarra
Txarra
Oso Txarra
Txarra
Hala-holakoa
Hala-holakoa
Txarra
Txarra
Onargarria
Txarra
Hala-holakoa
Txarra
Txarra
Txarra
Txarra
Onargarria
Txarra
txarra

Hala-holakoa
Ona
Ona
Onargarria
Ona
Onargarria
Onargarria
Onargarria
Onargarria
Ona
Onargarria
Onargarria
Txarra
Onargarria
Hala-holakoa
Ona
Ona
Onargarria
Onargarria

Txarra
Onargarria
Onargarria
Hala-holakoa
Onargarria
Hala-holakoa
Ona
Ona
Onargarria
Ona
Onargarria
Ona
Onargarria
Ona
Hala-holakoa
Oso Ona
Ona
Hala-holakoa
Onargarria

AzkEn
EMAItzA
Hala-holakoa
Onargarria
Onargarria
Hala-holakoa
Onargarria
Onargarria
Onargarria
Onargarria
Onargarria
Ona
Onargarria
Onargarria
Hala-holakoa
Ona
Hala-holakoa
Ona
Ona
Hala-holakoa
Onargarria

100 kanpin aztertu ditugu, Espainiako Estatuko 18 probintziatan: 10 Bartzelonan eta Madrilen; 7 Alacanten, Asturiasen, Kantabrian eta Valentzian; 6
Malagan, Murtzian, Nafarroan eta Sevillan; 5 A Coruñan, Granadan eta Gipuzkoan; 4 Zaragozan; 3 Bizkaian; eta 2 Valladoliden, Kordoban eta Gasteizen.
Erdiak baino gehiago (61), 2. mailakoak izan dira; beste 24, berriz, 1. mailakoak, eta gainerako 15ak, 3. mailakoak. 1. Erabiltzailearentzako informazioa: bezeroei zenbat informazio eta nolakoa ematen zaien aztertu dugu, bai kartelen bidez, bai seinale bidez, harrera-ordutegiak ageri dituzten, zer
hizkuntzatan dauden seinale horiek, kanpin barrenean maparik edo planorik badagoen, eta erreklamazio-libururik eta iradokizun-kutxarik baduten. 2.
Mantentze-lanak eta garbitasuna: aintzat hartu dugu kanpinera iristeko bidea asfaltatua egon den edo ez. Kanpina garbi eta ongi zainduta egon den
aztertu dugu. Arreta berbera jarri diegu komunei, kafetegiari, haurrak jolasteko guneari, eta arropa- eta ontzi-garbitegiari. Zabor edukiontziei ere erreparatu diegu, eta jakin nahi izan dugu zabor orotarikoa biltzeko edukiontziak badituzten eta hondakinak gaika sailkatzekoak ere bai. 3. Irisgarritasuna:
instalazio horietako hainbat gunek zer-nolako irispideak dituzten aztertu dugu: komunek, telefono publikoek, eremu itxietako aparkalekuek... Kontuan
hartu dugu, gainera, kanpina egokitua dagoen edo ez itsuen beharretara (kartelak braillez idatzita dauden). 4. Ekipamenduak eta zerbitzuak: kanpin
bakoitza zer-nolako zerbitzuz hornituta dagoen aztertu dugu; adibidez, zenbat dutxa, komun, garbitegi, garbigailu... dituen; kirola egiteko eta haurrak
jolasteko gunerik baduen; aparkalekuak badituen; aisialdiko zer ekintza eskaintzen dituen; zaborrontziak, kaleargiak, bankuak, iturriak... badituen; supermerkatua, taberna, jatetxea, kontsigna, igerilekua, kutxa automatikoak, posta-zerbitzua, Interneerako sarbidea, prentsa-saltokia... badituen. Denek
erabiltzeko eremuetan ur berorik baden ere aztertu dugu (dutxetan, garbitegietan...) 5. Segurtasuna eta mediku-arreta: zaindaririk egon den aztertu
dugu (egunez eta gauez), eta beste hainbat alderdiri ere erreparatu diegu: suteen aurkako gailuak (su-itzalgailuak, hodi malguak, ur-ihinztagailuak...);
larrialdi-ateak, -argiak eta -irteerak; instalazioen argiztapena; arriskutsu izan daitekeen elementuak (kable elektrikoak agerian, goi-tentsioko dorreak),
eta abar. Kontuan hartu da zerbitzu medikurik eduki duten eta osasun arloan zer-nola hornituta egon diren: botika-ontzia eduki duten, sendaketa-gela
edo erizaindegia baduten, eta igerilekuetan sorosleak egon diren. Oso ontzat jo dugu erabiltzaileei jakinaraztea zein diren alarma-neurriak, kanpina nola
hustu behar litzatekeen eta larrialdietan zer egin behar den, eta kanpin barruan ibilgailuen abiadura mugatzea ere egokitzat jo dugu.

7
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kanpinak

Nola hautatu kanpinik onena
Kokapena: seinale bidez adierazia egon behar
Ostalaritza-zerbitzuak eta jatetxeak ere aintzat
hartzekoak dira. Murtzian aurkitu dugun kanpin
batek izan ezik, gainerako guztiek taberna bat
eduki dute, gutxienez; hamarretik zortzitan supermerkatua egon da, eta lautik hirutan jatetxea
(eguneko menuak, batez beste, 10 euro balio izan
du). Teknikariek arreta berezia jarri nahi izan diete tabernei, baina 11 kanpinetan itxita eduki dituzte, denboraldia hasi gabe egon baita. Oro har,
garbi egon dira, baina 33 tabernak ez dute agerian eduki prezioen zerrenda, eta beste 21etan,
agerian egon arren, ia ezin izan dira ikusi.

du kanpina non dagoen eta hara nola iristen den,
alferreko itzulingururik ematen ibili beharrik ez
izateko. Era berean, eta behin kanpin barrenean
gaudela, ekipamendu eta instalazio guztietara
iristeko seinaleak ere behar dira, erabiltzaileek ez
dezaten izan arazorik komunak, igerilekua, harreragunea edo supermerkatua aurkitzeko.

Segurtasuna: kanpinak hartzen duen eremu
guztiak hesitua egon behar du, eta segurtasun-zerbitzuak eduki behar ditu. Era berean, toki seguruan
dagoela egiaztatu behar dugu (inola ere ez du egon
behar ezponda batean, euri-bideetan, ibaien ibilgu
lehortuetan, edo osasunarentzat kaltegarri diren
lekuetatik gertu). Gainera, larrialdi-plan on bat ere
eduki behar du kanpinak.

Kanpin asko landa-eremuan edo mendi-inguruan
daude, baina horrek ez du esan nahi teknologia
berriak iritsi ez direnik. Kanpinen erdiek baino
gehiagok daukate ordenagailu-gela Interneten
nabigatzeko. Norberak bere ordenagailua erabili
nahi badu, hamarretik ia bederatzi kanpinetan,
wifi gunea erabil dezake. Internet erabiltzeko
modurik ematen ez duten kanpinak ere aurkitu
ditugu (14). 2. mailakoak izan dira erdiak, 3. mailakoak beste bost, eta, bitxia bada ere, 1. mailakoak beste bi.

Profesionaltasuna: kanpinean lanean ari direnek profesionalak izan behar dute, eta kanpinzaleen
beharrei eta sor dakizkiekeen arazoei erantzuteko
gertu egon behar du. Egokiena litzateke, kanpinzaleak iristen direnean, norbaitek argibideak ematea eta ongi azaltzea zer programazio daukaten,

zerbitzuek eta jarduerek zer ordutegi duten, gauza
bakoitza non dagoen, zer egin behar den larrialdiren bat gertatuz gero, zer-nolako arauak dituen
kanpinak, edo zer zerbitzu diren bereiz ordaintzekoak (aparkalekua, garbigailuak...).

Garbitasuna: kanpalekuek behar bezala egokituta egon behar dute, eta ahal dela, itzala ere
eduki behar dute, bero gehien egiten duen egunetarako. Garbi eta ongi zainduta egon behar dute
komunek, igerilekuek, kirolguneek, arropa- eta
ontzi-garbitegiek, eta kanpin barreneko instalazioek
(taberna, jatetxea, areto soziala, harreragunea,
supermerkatua...).
Osasun-arreta: larrialdiko botika-ontzi bat,
gutxienez, eduki behar dute kanpin guztiek. Era
horretan, zauririk edo lesiorik arinenak artatu
ahalko dituzte, osasun-etxe edo ospitale batera joan
gabe (beharrezko bada, joan egin beharko da, jakina).

Erreklamazioak: egonaldia ez bada izan norberak uste zuen modukoa, kanpinak erreklamazioliburu bat eduki beharko du bezeroentzat, baita
iradokizun-orriak ere.

mEdikurik? Ez, botika-ontzia soilik
Edozein osasun-arazo gertatzen dela ere, osasunetxe batera joatea izaten da ohikoena, baina ostatu hartu dugun lekuan medikuren bat egonez
gero, askoz hobeki. Kanpatuta gauden lekuak
osasun-zerbitzu ona edukitzea garrantzitsua da,
eta halaxe eduki dute guk aztertu ditugun gehienek, bik izan ezik, non ez duten eduki botika-ontzirik ere (3. mailakoak izan dira biak). Gainerako
guztien artean, zortzik baino ez dute eduki mediku-zerbitzua (1. mailakoak izan dira erdiak, eta

Kanpin gehienetan

botika-ontzia

daukate, baina medikurik ez
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2. mailakoak beste erdiak), 15ek erizaindegi guztiz egokitua eduki dute, eta 30ek larrialdiko sendaketak egiteko gela bat. Kanpin gehienek (89k)
botika-ontzi bakarra daukate, eta deigarria egin
zaigu hori. Bitxia bada ere, 2. mailako kanpinak
egon dira ongien hornituta osasun arloan.
Instalazioen segurtasunari dagokionez, oso garrantzitsua da kanpinak ez egotea inguru arriskutsuetan (ibaien ibilguan...), eta baldintza hori
ongi bete dute guk aztertu ditugun guztiek. Baina
segurtasunaren auzian, alderdi gehiago ere hartu
behar izaten dira kontuan, kanpin barrenean ere
modu seguruan ibiltzeko. Ildo horretan, kanpinen
% 88k larrialdi plana eduki dute, % 6k pentsatu
izan dute plana egitea, baina ez dute idatziz jarri,
eta beste % 6k, berriz, ez daukate ez planik, ez
egiteko asmorik. Azken horien ustez, “ez da beharrezkoa”. Larrialdi-plan hori daukaten kanpinen
artean, lautik hiruk baino gehiagok baieztatu dute
urtero berrikusten dutela segurtasun-proiektu
hori; % 18k, berriz, denboraldi hasieran egiten
dute, eta beste % 3ren iritziz, nahikoa da bi urtez
behin eginda. Baina deus gutxirako balioko luke
larrialdi-plan bat edukitzeak, baldin eta kanpinean lanean ari direnek ez badute formaziorik
jaso prebentzio- eta segurtasun-gaietan, eta ez
badakite zer egin istripu bat gertatzen denean.
Kasu horretan ere oso ona izan da emaitza, eta
ia kanpin guztietako langileek baieztatu dute ba-

dakitela zer egin behar duten arrisku-egoeretan
(2. mailako lau kanpinetan aurkitu dugu salbuespena). Larrialdi-itxuratzeak edo simulakroak egin
dituzten galdetuta, ordea, lautik ia batek baino
ez du egin halako bat azken urtean (2. mailakoak
izan dira 14, 1. mailakoak 9 eta 3. mailakoa beste
bat), eta Bizkaian, Gipuzkoan, Kordoban, Sevillan
eta Zaragozan aztertu ditugunetatik, batek ere ez.
Teknikariek aztertu dituzten kanpinen % 3tan (A
Coruñako bitan eta Murtziako batean), ez dute
eduki inolako segurtasun-sistemarik: ez zaintzailerik, ez segurtasun-kamerarik; halako sistemak
eduki dituztenen artean, % 44tan biak ikusi dituzte, zaintzaileak eta kamerak. Gainera, bisitatu dituzten kanpinen erdietan baino gehiagotan,
zirkulazio-seinaleak antzeman dituzte, kanpin
barrenean abiadura mugatzeko (10 km/h-ko abiadura ezarri dute barruti osorako), eta kanpaleku
bakoitzeko elektrizitate-hargailuak babestuta
daudela ikusi dute (Bartzelonako eta Murtziako
batean izan ezik).

kanpinak, batzuEntzat baino
Ez irisgarriak
Kanpinek guztientzat izan behar lukete irisgarriak, baina ez dira: EROSKI CONSUMERek bisitatu dituen 100 kanpinetatik, 40 ez daude egokituak, 31k komunak soilik egokitu dituzte pertsona
ezinduentzat, eta lauk baino ez dituzte egokitu
9

sakonean
kanpinak

Aztertu ditugun kanpinak ez daude
egokituak

ikusmen urritasuna
dutenentzat

ditugu preziorik garestienak); gainerako probintzietakoak merkeagoak izan dira, eta merkeenak,
Sevillakoak. Tauletan ikus daitezke zeintzuk diren
EROSKI CONSUMER aldizkariko teknikariek lortutako datuen arabera, helduek, umeek, autoek,
familia osoarentzako dendek eta karabanek ordaindu behar dituzten prezioak.

jatetxea, harreragunea eta igerilekua. Beste muturrean, 25 kanpinek guztiz egokituak eduki dituzte instalazio guztiak ezintasun fisikoren bat
daukatenak ere ongi molda daitezen (Valladoliden
aztertu ditugun biak nabarmendu behar dira).
Gurpil-aulkian joan behar dutenentzat, oro har,
egoera ez da ona, baina are okerragoa da ikusmen-arazoak dituztenentzat: kanpin bat bera ere
ez dago egokitua horientzat.
Azterketa egin ondoren, ondorio garbia atera
dugu: irisgarritasunaren atalean, ez du axola kanpina zer mailatakoa den. 1. mailakoek, adibidez,
‘hala-holako’ emaitza atera dute, batez beste (ez
dute gainditu azterketa), eta beste bi mailetakoek
emaitza ‘txarra’.

garbiEnak, 1. Eta 2. mailEtakoak
Kanpin bat segurua izan daiteke, merkea, irisgarria edo zerbitzuz eta ekipamenduz ongi hornitua,
baina horrek ez du askorik balio, baldin eta ez
badago txukun eta ongi zainduta. Atal honetan,
ez dago alderik 1. eta 2. mailako kanpinen artean.
Emaitza ‘oso ona’ lortu dute guztiek, eta 3. mailakoek, berriz, ‘ona’.
Kanpinak eskaintzen dituen zerbitzuei erreparatuz gero, lautan soilik ikusi dugu taberna zikin
zegoela, eta zikin egon dira, halaber, Sevillako eta

A Coruñako bi kanpinen komunak eta Madrilgo
beste batena. Azkenik, Zaragozan aztertu ditugun
kanpinen erdietan, zikinkeria handia antzeman
dugu haurrak jolasteko gunean, eta berdin gertatu
da A Coruñako lautik batean. Arropa eta ontziak
garbitzeko lekuak garbi egon dira ia kanpin guztietan. Salbuespen gisa, A Coruñako bat nabarmendu behar da, oso zikin egon da eta.
Zaborrontziak eta edukiontziak oso lagungarriak
izaten dira leku horiek garbi edukitzeko, eta are
hobea izaten da hondakinak gaia sailkatzeko
aukera ematen badute. Aztertu ditugun kanpin ia
guztiek eduki dituzte hondakin organikoak birziklatzeko edukiontziak, baina ez da berdin gertatu gainerako edukiontzi motekin: % 65etan ikusi
ditugu papera eta plastikoa botatzekoak, % 78tan
beirarentzat izaten direnak, eta % 69tan pilak
biltzekoak.

kanpinik garEstiEnEtakoak,
bartzElonakoak
Kanpinak aukera ona ematen du aire zabalean
egun batzuk pasatzeko, nahiko modu onean. Hori
da, behintzat, jendearen ustea. Hala ote den
egiaztatu eta tarifak alderatzeko, kalkulua egin du
EROSKI CONSUMERek, bi familia mota aintzat
hartuta: batetik, bi gurasok eta haur batek osatutako familia bat, familia-kanpadenda batekin hamabost egun pasatzera joan dena, abuztuko lehen
hamabostaldian (goi denboraldia); bestetik, familia hori bera hartu dugu, garai berean joan dena,
baina karabanarekin, eta ez kanpadendarekin.
Ia ez dago alderik bi egoeren artean: 460 euro
kostako litzateke kanpadenda batekin joatea eta
464 euro karabana eramatea. Batez beste, beraz,
462 euro kostatzen da abuztuko lehen hamabostaldia kanpinean igarotzea; 2007an baino % 22
garestiagoa da aurten. KPIa, berriz, ez da horrenbeste igo, % 9 baino zertxobait gehiago tarte
horretan. Batez besteko prezio horren gainetik
ibili dira, dena den, probintzia hauetako kanpinak:
Bizkaia, Valladolid, Malaga, Kantabria, Gipuzkoa,
Bizkaia eta Bartzelona (azken horretan aurkitu
10

Era berean, egonaldia ordaintzeaz gain, instalazio edo zerbitzu batzuk erabiltzeagatik ere ordaindu egin behar izaten da zenbait kanpinetan;
garbigailu automatikoa eduki duten 91 kanpinetatik, adibidez, bakarrak soilik eskaintzen du doan
zerbitzu hori, eta gainerakoetan, 1 eta 6 euro artean kobratzen dute. Berdin gertatzen da lehorgailu automatikoarekin ere (61 kanpinek daukate):
kanpin batean ez dute deus ere kobratzen, eta
gainerakoetan, 0,20 zentimoren eta 6 euroren artean dabiltza. Sei kanpinetan, berriz, kobratu egiten dute dutxa beroa hartzeagatik (0,5 zentimo eta
4 euro artean).
GEHIAGO JAKITEKO

www.consumer.es

kanpinEn prEzioak*
Probintzia
A CoruñA
ArAbA
AlACAnt
AsturiAs
bArtzelonA
bizkAiA
GipuzkoA
GrAnAdA
kAntAbriA
kordobA
MAdril
MAlAGA
MurtziA
nAfArroA
sevillA
vAlentziA
vAllAdolid
zArAGozA
BATEZ BESTEKOA

Heldu baten Haur baten
sarrera
sarrera

Familia-denda batean
eguna igarotzea

karabana batean
eguna igarotzea

Autoa, eguneko

4,75
5,65
5,97

3,48
4,65
4,75

4,65
---

6,25
---

4,11
5,65
--

4,91
6,89
5,95
5,10
5,02
5,28
5,47
5,61
5,65
4,06
5,69
4,29
4,35
6,55
4,77
5,42

4,09
5,71
4,50
4,59
3,87
4,33
4,72
5,73
4,31
3,60
4,80
3,35
3,47
5,20
4,06
4,40

5,62
8,22
-5,27
5,17
6,25
-6,05
6,56
3,87
5,91
4,70
4,47
-5,53
5,68

6,79
10,44
--5,32
6,92
-6,32
16,75
4
6,57
4,61
5,27
7,75
5,92
6,8

4,33
7,92
---5,08
4,55
5,54
-3,87
6,06
4,04
4,60
5,60
4,23
5

* Eurotan eman ditugu kopuruak. EROSKI CONSUMERek aztertu dituen kanpinek 2011ko goi-denboraldian izango dituzten tarifen batez bestekoa
egin dugu. (--) Kanpatzeko eremuaren prezio globalean sartua dago.
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irudietan

parke nazionalak

Pirinioen bihotzean
zizelkatutako gozokia
Hasi da uda Ordesako Parke Nazionalean eta Perdido mendian. Eguna
argitzearekin batera, ugatz bat ageri da Tres Sorores mendigune
enblematikoaren inguruan hegan. Mila metro beherago, sarrio multzo bat
ikusten da, nagiak ateratzen bezala, pinu beltzekin eta errododendrozko
mantu ikusgarri batekin nahasian. Ibar hondoan, Arazas ibaiaren urek
jauzi egiten dute Cola de Caballotik behera, mendizale zailduak eta
txangozaleak iritsi bitartean.

Ehun urterako bidean. Hor daude

ramond de Carbonnières frantziar
botanikoak eta geologoak egin zituen
espedizioak, zeinak lehenengoz zapaldu
baitzuen perdido mendiaren gailurra,
1802an; hor lucien Briet argazkilari eta
idazlearen dibulgazio-lana, eta beste
pirineista batzuen ibilerak. Horiei esker,
parke nazional izendatu zuten ordesa,
1918an. espainiako estatuan izendatu
zuten bigarrena izan zen, europako Mendien ondotik, eta 15.608 hektareatara
handitu zuten 1982an. orduz geroztik,
perdido mendiak eta lau ibarrek osatzen
dute: ordesa, pineta, escuain eta añisclo.
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Beldurrik gabe, baina arretaz.

Mendia ezagutu eta sentitu.

Huescako parkeari neurria hartzen
hasteko, Torlako bistari-etxea da lekurik
aproposena. Han dauden informaziopanelek, maketek eta ikus-entzunezko
piezek ezin hobeki islatzen dute
mendiak berekin dituen erronkak,
jakinduria eta indarra. informazio- eta
erakusketa-gune iraunkor horretan
biltzen dira ordesako flora, fauna, geologia eta etnografia, eta baita duela 57
milioi urte han bizi izan zen krokodilo
baten masailezurraren fosila ere.

Dozenaka ibilbide daude seinale bidez
adieraziak, parke nazionala batetik
bestera zeharkatzen dutenak. Mendira
doanak, lagunduta joan behar du beti,
ez bakarrik; beldurrik ez zaio eduki
behar, baina arretaz ibili behar da,
eta ibilbide bakoitzak eskatzen duen
esperientzia eta prestaketa fisikoa
ere ezinbestekoak dira. arropa eta
tresneria egokiak behar dira, eguraldia
eta tenperatura aldatu egin baitaitezke
ibilaldia egiten ari garela, eta arreta
jarri behar zaie parkeko langileek
ematen dituzten eguraldi-iragarpenei.
abiapuntu guztietan, kartelak jarri dituzte aholkuak emateko, indarrean zer
araudi dagoen adierazteko eta ibilbide
bakoitzak, gutxi gorabehera, zenbat
irauten duen eta zer ezaugarri dituen
jakiteko. Cola de Caballo ur-jauziraino
daraman ibilbideak erakartzen du
jende gehien, argazkiak ateratzeko
leku paregabea da eta. ibilbideak 550
metroko desnibela gainditzen du, eta
bidean, baso misto sarri bat zeharkatuz, hiru ur-jauzirekin topo egingo
du ibiltariak: arripas, la Cueva eta el
estrecho. Behin desnibela gaindituta,
Soasoko zirkua agertuko zaio, belarrez
inguratutako sakonune handi-handia;
handixe egiten du jauzi urak, argazkilarien liluragarri.

GEHIAGO JAKITEKO

www.consumer.es/en-imagenes
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elikadura

Udako frUtak

Udako
frutak:
osasunaren distira

Herdoilaren aurkako gai ugari ematen ditu frutak, eta horiek hartzea da
modurik onenetakoa udan larruazala eguzki gogorretik babesteko

U

r ugari, kaloria gutxi, azukreak
ere urri, eta zertxobait gehixeago
zuntza, bitaminak, mineralak eta
herdoilaren aurkakoak. Asmakizunetara
jolastu nahi duenak, hortxe dauka bat:
zer elikagairi buruz ari gara? Frutari
buruz, jakina! Guk emandako ezaugarri
eta argibideetan bertan zegoen erantzuna edo irtenbidea, eta frutak berak
ere, irtenbide ezin hobeak eskaintzen
ditu zenbait arazo larri eta konplexuri aurre egiteko. Udan, deshidratazioa
izaten da osasun-arazo horietako bat,
eta, nagusiki, haurrei eta adinekoei era-

giten die, horiek dira-eta talderik ahulenak. Uda sasoiko arazoei, beraz, uda
sasoiko frutekin egin behar zaie aurre;
izan ere, horiek dira urtsuenak eta, ondorioz, hidratatzen gehien laguntzen
dutenak. Eguzkiaren eragina handiagoa
izaten da udan, eta larruazala, ilea eta
muki-mintzak lehortu egiten dira. Frutek eta berdurek herdoilaren aurkako
substantzia ugari ematen dituzte, eta
horiek hartzea estrategia ezin hobea da
larruazala eguzki gogorretik babesteko;
fruta horiek, pigmentuei esker egiten
diote aurre herdoilari, eta beren kolo-

re eta tonu askotarikoak ere pigmentu
horiek emanak dira. Udako fruta guztiak aintzat hartzen baditugu, hainbat
ezaugarri dituztela ohartuko gara. Fruta
hezurdunak dira, adibidez, zuntzez hornituenak; herrestariak (meloia, sandia...),
ur gehien dutenak; eta laranja- eta
gorri-kolorekoak, herdoilaren aurkako
gai gehien ematen dutenak. Beraz, era
guztietako frutak jatea komeni da, eta
bakoitzak zer ezaugarri berezi dituen
jakinez gero, beharrizan bati edo besteari ongien erantzuten diona hautatu
ahal izango dugu: idorreriari, larruazal lehor eta ezkatatuari, diabetesari,
haurdunaldiari...

Ezaugarri asKo Eta asKotariKoaK. Uda sasoiko frutek elikadura-balio handia daukate. Udaberri
amaierako eta uda hasierako eguzkiari
esker, uzta oparoa jasotzeko modua izaten da, eta urte osoan baino fruta mota
gehiago biltzen dira: marrubiak, abrikotak, nektarinak, melokotoiak, gereziak
eta gingak, aranak, pikuak eta uztapikuak, basoko frutak, meloia eta sandia.
Antzeko osaera daukate guztiek: ur ugari, kaloria gutxi, azukreak ere urri, eta
zertxobait gehixeago zuntza, bitaminak,
mineralak eta herdoilaren aurkakoak.
Horrek ez du esan nahi egoera guztiei
eta beharrizan guztiei berdin erantzuten
dietela. Batzuk egokiagoak dira egoera
jakin batzuetarako, eta besteak, beste
batzuetarako.

• Herdoilaren aurkakoak, larruazal osasuntsu eta leuna edukitzeko, zimur eta
orbanik gabea. Polikromia da udako
fruten ezaugarri bereizgarria (laranja
kolorekoak, gorriak, moreak...). Printzipio bioaktibo ugari dauzkate guztiek
(polifenolak, karotenoideak, antozianinak, azido askorbikoa...), eta frogatua
dago herdoilaren aurka egiten dutela.
Dermatologoek eta elikadura arloko
adituek ohartarazten dutenez, larruazala eguzki gogorretik babesteko,
ezin hobea da herdoilaren aurkako
substantziak hartzea, eta horietan dira aberatsak, hain justu, uda sasoiko
frutak eta berdurak. Eguzkiaren izpi
ultramoreen bidez, erradikal askeek
kalte egiten diete larruazaleko zelulei,
eta herdoilaren aurkakoek geldiarazi
egiten dute hori. Ondorioz, larruazala
distiratsuagoa eta leunagoa egoten
da, saihestu egiten baita behar baino
lehenago zahartzea eta zimur eta orban goiztiarrak agertzea.
• Fruta gozoak, diabetikoentzat egokiak. Udako frutarik gozoenak, azukre
gehien dutenak, aranak, gereziak,
mahatsak eta platanoak dira (azken
bi horiek, besteek halako bi dute
azukrea). Hori dela eta, eztabaidatu
izan da fruta horiek dietan sartzea
komenigarria ote den diabetesa eta
gizentasuna daukatenentzat. Fruta
tropikal batzuek ere (litchi-a, mangoa,
anana), 10 gramo azukre baino gehiago dauzkate 100 gramo bakoitzeko, eta
meloia eta sandia, berriz, ez dira iristen 6 gramotara ere. Uneotan, elikadura arloko adituek sartu egiten dituzte
frutarik gozoen horiek dieta mota horietan, baina kopuru txikiagoetan jateko gomendatzen dute (100-120 gramo
errazio bakoitzeko).
• Kalorien gozoa. Kaloriak izaten dira, azukreekin batera, kezkarik handiena argaltzeko dieta bat egiten ari
direnentzat, eta horregatik, utzi

Fruta hezurdunak dira zuntz
gehien dutenak
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elikadura

Udako frUtak

Zukuak?
Hobe fruta freskoa
Fruta gozoetatik (gereziak, pikuak...) 100 gramo
janda ez da kaloria askorik hartzen, 50 gramo eskas

Dietisten Ameriketako Elkarteak (ADA)
eta Harvardeko Osasun Publikoaren
Eskolako Elikadura Sailak zera ohartarazi dute: otorduetatik kanpo edari
azukretsuak edateko ohitura daukaten haurrek pisu gehiegia edukitzeko
arriskua dute.

1Sail horretakoak dira freskagarriak
egiten diote, adibidez, gereziak,
pikuak eta gainerako fruta gozoak
jateari. Jakin behar da, ordea, fruta
gozo horietatik 100-120 gramo janez
gero, ez dela kaloria askorik hartzen (50 eskas), eta bai, aldiz, herdoilaren aurkako fitokimikoak, zuntz
gehigarria, eta bitaminak eta mineral
askotarikoak.
• Haurdun daudenentzat. Frutak guztiak dira egokiak haurdunaldian jateko;
izan ere, beste zenbait mantenugairen
artean, azido folikoa ematen dute, eta,
ondorioz, hobetu egiten dute amaren eta haurraren elikadura-egoera.
Haurdunaldiko lehen hiru hilabeteetan
bitamina horren gabezia izanez gero,
badirudi arrisku gehiago izaten dela
abortatzeko, jaioberriak hodi neuralean ezindura bat edukitzeko (arantza
bifidoa eta ananzefalia), haurdunari
anemia megaloblastikoa areagotzeko eta behar baino lehenago jaiotzen
diren haurrek pisu gutxiegi izateko. Nutrizio, Elikadura eta Dietetika
Elkarteen Espainiako Federazioak
dioenez , haurdun dauden emakumeentzat, honako hau da azido folikoaren
Erreferentziazko Kopuru Dietetikoa
(EKD): 500 mikrogramo (mcg) egunean.
Esan bezala, udako frutetan ere ageri da bitamina hori, eta honako hauek
daukate, hain zuzen, kopururik handienean: cantalupo meloia (73 mcg/100 g),
litchia, mangoa eta papaia fruta tropikalek (50-70 mcg/100 g), marrubiek
(60 mcg/100 g), mugurdiek eta anderemahatsek (40 mcg/100 g) eta gereziek
(34 mcg/100 g).
• Frutak, zuntza eta idorreria igarokorra. Udan aldatu egiten da bizitzaerritmoa, ohiz kanpoko elikagaiak jaten
dira eta ura ere ez da edaten lehen
bezala; ondorioz, idorreria igarokorra
pairatzen dute askok. Osasunerako
Mundu Erakundeak (OME) gomendatzen du egunean 25-30 gramo zuntz
hartu behar direla digestio-funtzional16

tasun ona lortzeko. Basoko frutak dira
laxanteenak edo heste-aringarrienak
(7 g/100 g), baina horiek oso noizbehinka jan ohi ditugu. Zuntza maiztasun
jakin batekin hartzeko, fruta hezurdunak dira egokienak (arana, nektarina,
abrikota eta melokotoia), eta pikuak
ere bai.
• Frutak ‘edanez’. Meloi- edo sandiaerrazio bat jatea (200 gramo garbi)
basoa bete ur edatearen pareko da,
ura baitute pisuaren % 90. Gainerako frutek 80 eta 87 gramo ur ematen dituzte 100 gramo bakoitzeko, eta
zertxobait gutxiago platanoak (% 75
du likidoa). Egunik beroenetan, jendeak meloia eta sandia hautatzen
ditu egarria apaltzeko. Ongi helduta
daudenean, bikain geratzen dira zopa
hotzetan, sorbete eginda, edari izoztu
gisa, irabiaki eran edo zukututa.

ErrEzEta originalaK. Irudimena
eta osagai gutxi batzuk, horiexek behar
dira frutei etekinik onena ateratzeko.
Sasoiko fruten koloreak, zaporeak eta
testurak nahasiz, mazedonia gozo-gozoa presta daiteke, edo brotxeta erakargarria. Fruta hainbat eratara prestatzea
ere modu egokia izan daiteke jaki horrekin zaletzeko: errezeta gozo edo gazietan, bero edo hotzetan, postre gisa edo
beste plater batzuen osagai moduan;
irabiakiak ere egin daitezke frutarekin,
izozkiak, sorbeteak, edari izoztuak edo
zukuak, eta konpotan ere jar daiteke,
edo espezieekin prestatuta, budinean...
• Frutekin egindako gazpatxoak eta
zopa hotzak. Gaziak izan daitezke
(sandia-gazpatxoa), edo gozoak (sandiaz egindako zopa hotza jogurtarekin), baina guztiak ere aski onak
geratzen dira, eta azkar eta merke
egitekoak dira, gainera. Meloiak ere
hainbat aukera ematen ditu: meloizopa egin daiteke urdaiazpikoarekin
(aurkezpen originala da), meloia espezieekin (bolatxoetan aurkeztua, eta

lagungarri gisa, laranja- eta limoiura, erromero-eztia, kanela, banilla
eta piperbeltz eho berria) edo meloia
plantxan, anana-zoparekin. Fruta-gazpatxo freskagarri batekin harritu nahi
badugu jendea (sandiaz, gereziz edo
marrubiz egina), aski da fruta-errazio
on bat eranstea ohiko errezetari.
• Fruta ‘couli’-ak. Saltsa lodi bat da
coulia, eta honelaxe egiten da: norberak nahi duen fruta hartu, eta azukre
pixka bat eta limoi-tanta batzuk nahasten zaizkio, frutaren berezko zaporea indartzeko; ondoren, irabiagailutik
edo pure-egitekotik pasatzen da, eta,
azkenik, iragazki fin batetik. Marrubiekin, mugurdiekin, masustekin edo
melokotoiekin egindako ‘couli’-ak
kolorea eta zaporea ematen diote
edozein postreri (izozkia, bizkotxoa,
tarta…), eta entsalada bat edo bigarren plater bat apaintzeko ere balio
dute. Coulia plater gazi bat laguntzeko bada, piper eho berriarekin ondu
daiteke edo usain belarrekin.
• Bitaminaz betetako sorbeteak eta
edari izoztuak. Gozo ukitua izaten dute, baina azukre gutxi. Hautatzen den
fruta xehe-xehe egiten da, pure gisa
geratu arte, eta ontzi batean uzten da.
Ura eta azukrea nahasi, eta 5 minutuz
egosten da, almibar arin bat osatu arte. Almibar hori fruta-purearekin nahasten da, limoi- edo laranja-ura ere
eransten zaio, eta hozten denean, ontzi batera bota eta izozkailuan sartzen
da. Edari izoztuaren edo sorbetearen
testura eduki dezan, eta ez dadin izozki baten gisa geratu, 30 minutuz behin
nahasi behar da izozkailuan dagoela,
bi orduz. Sorbeteak eta edari izoztuak
gozo ukituko errezetak dira, frutekin
eginak, eta oso egokiak izaten dira
udan haurrei eta adinekoei emateko,
postre gisa edo otordu artean.

eta fruta-zukuekin egindako edari
azukretsu burbuilagabeak, baina
baita fruta-zukuak ere (azukretsuak, batik bat). Haur askorentzat,
edari horiek dira azukre-iturri nagusiak beren dietan.

2 Frogatuta dago, gainera, ez duela

berdin asetzen fruta ale bat jateak
eta fruta hori bera zuku eginda
hartzeak.

3 Berriki egindako ikerketa batek

esaten duenez, baliteke elkarri lotuta
egotea gizentzeko joera areagotzea eta elikagai likido eran dauden
azukreek asetasun gutxiago ematea.
Ikerketak erakutsi du edari azukretsuen kontsumoari atxikia dagoela
gizentzeko joera, eta, aldiz, kaloria
eta azukre kopuru bera elikagai
solidoen bidez hartzen denean, ez
da halakorik gertatzen.

4 Lehenago ere ikerketa askok erakut-

si dute edari azukretsuek oso
asetasun gutxi ematen dutela,
eta horiek hartuta ere, berdin-berdin
jaten direla hurrengo otorduak;
alegia, edari horiek edanagatik ere,
gero ez da hartzen janari eta energia
gutxiago.

5 Gainera, frutarekin zukua egiten

denean, zukugailuan geratzen
da zuntzaren zati bat. Horregatik,
ez da ohitura ona, fruta freskoaren
ordez, zukuak hartzea.

gEHIAgO jAkItEkO
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zorabioari aurre hartzea

Zorabioaren
gora-beherak
Urrutiko puntu bati finko begiratzea eta ahoan txiklea erabiltzea
lagungarri gertatzen dira zorabio-sentipena murrizteko

Z

orabioa ez da hasten autoan,
portu batean edo hegazkinean.
Etxean bertan agertzen dira lehen sintomak (ondoeza eta larrimina),
maletak prestatzerakoan, edo autobusgeltokirako bidean. Dena den, prebentzio-neurri eta aholku mediku erraz
batzuei jarraituz gero, badago modua
burua jiraka ez hasteko eta goragaleak
ez erasateko.
Bidaiarik atseginena ere sufrikario bihur daiteke bidaiaria zorabiatu egiten
bada, paisaia lausotzen hasten bazaio
eta urdaila korapilatzen; ahultasunak
joko du gero, goragalea etorriko zaio
ondoren, eta goitika eginez hasiko du
bidaia. Autoan edo beste garraiobide
batean bidaiatzeak eragiten du ondoez
mota hori, edo biraka dabilen atrakzioren batean igotzeak. Teknikoki, zinetosia esaten zaio (grezierazko kiné hitza
du oinarrian, zeinak mugimendua esan
nahi baitu); jendeak, berriz, zorabioa eta
txorabioa esaten dio.
Zenbait egoeratan, orekaren organoak –
barne-balarrian dago– estimulazio gehiegi jasotzen du kanpotik, eta horrek
sortzen du zorabioa. Mekanismoa aski
konplexua izaten da, eta sintomak ere
askotarikoak izaten ditu zorabiatu den
pertsonak (izerdi hotza, buruko mina, biratze-sentipena, urdail nahasia, goitika
18

eginaraz dezakeen goragalea); prozesu
horretan parte hartzen duen nerbiosistemak urdaila kontrolatzen du, eta
estresari eman beharreko erantzuna
ere bai, eta horrexegatik agertzen dira
sintoma horiek.
Bidaietan ohiko izaten diren zorabioek
ez dakartzate sintoma larriak, eta bizikonstanteak ere ez dituzte aldatzen.
Dena den, bihotz-palpitazioak hasten
badira, konortea galtzen bada, sukar
oso handia agertzen bada edo tentsioa
igo, zerbait larria gertatzen den seinale
izaten da hori.

Joera handIagoa duten
pertsonak. Pertsona bakoitzaren
araberakoa izaten da zinetosi sentipena: autoaren atea ireki orduko zorabiatzen dira batzuk, eta beste batzuk,
aldiz, sekula ez dira zorabiatzen, ezta
atrakziorik bihurrienetan ere. Minarekin
ere gauza bera gertatzen da: pertsona
batzuek oso ongi eusten diote, eta beste
batzuek, minik txikiena ere ezin izaten
dute jasan.
Zorabiatzeko joera handiena dutenek
sentikortasun berezia izaten dute mugimenduarentzat; horien begiek ohitu egin
behar izaten dute gauzak mugimenduan
ikustera, eta belarriak eta garunak sentikorragoak dituzte neurriz kanpoko kitzikapena dakarten estimuluen aurrean.
Adin-taldeka hartuta, haurrei eragiten
die gehien zorabioak, horien organismoa heldugabeagoa delako eta bidaietara ohitu egin behar izaten dutelako.
Zerbikaletako edo garondoko arazoak
dituzten adineko pertsonek ere gorabehera asko izaten dituzte, baita zenbait sendagai hartzen dituztenek ere
(depresioaren aurkakoak eta analgesiko indartsuak), horien nahigabeko
ondorioetako bat zorabioa eragitea edo
burua nahastea izaten da eta.

Baina, zalantzarik gabe, zorabiatzeko
orduan gehien eragiten duten faktoreetako batzuk norberaren egoera emozionala eta antsietatea dira; zorabiatzeko
joera duten pertsonek, izan ere, bidaiatzeko unean gaizki pasatuko dutela
pentsatzen dute, eta maletak prestatzeko hasi orduko gogaitzen dira. Hori dela
eta, adituen gomendioei jarraituz, sentimendu horiek ongi bideratzen saiatu
behar da, eta bidaia hasi aurretik lasai
egoten.

IrtenbIde bat, garraIobIde
bakoItzarentzat. Jarraian, zenbait aholku emango ditugu, garraiobide mota bakoitzari egokituak, ez baita
gauza bera batean edo bestean egitea
bidaia:
• autoan. Autoan zorabiatzeko joera
edukiz gero, urrutira begiratzea da
onena, zerumugatik harago, eta

Txiklea murtxikatzeak txistua egiten
laguntzen du eta goragalea kontrolatzen
19
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10

aholku,

zorabioa saihesteko
1 Ez da egin behar otordu astun

Nola lagundu zorabiatu dena
1 Zorabioaren ohiko sintomak agertu orduko, autoa geratzea
izaten da onena, edo autobusak egiten duen atsedengeldialdiaz baliatzea, ibilgailutik irten eta tartetxo batez
etzanda egoteko leku freskoren batean, zeharka jarrita
(umeentzat da bereziki egokia jarrera hori, goitika egiten
laguntzeko). Zorabiatu den pertsona bere onera etorri
bitartean, zapi hotzak jar dakizkioke aurpegian edo
edari freskoak eman edatera. Eta zutik jartzeko bezain
ongi dagoenean, poliki-poliki egin behar du, ez bat-batean.

2 Bere onera etorri bitarteko prozesuan goragale handia

etortzen bazaio, goitika egitea da onena. Egin ondoren,
berriz, likido azukretsu bat hartzea komeni da,
kamamila bat edo kolazko freskagarri bat, adibidez, edo
edari hotz bat, gozo samarra dena; edari isotoniko bat izan
daiteke, adibidez, urdailari lagundu egiten baitiote onera
egiten. Ez da ona izaten zukuak ematea, azidoak izaki,
goitika egin ondotik ez dira izaten oso gustagarriak.

3 Behin zorabioa pasatu ondoren, ibilgailura igo aurretik,

15 minutuz atseden hartzea komeni da, eta tarte hori
igarota ekitea berriz ere bidaiari. Pertsona batzuk lehenago
osatzen dira, baina horiei ere on egiten die atseden-tarteak.

4 Azkenik, zorabiatzeko joera duten pertsonek botika-ontzia

eraman behar dute bidaietan, eta sendagaien artean,
dimenhidrinatoa edukitzea komeni da. Bidaian abiatu baino
ordubete lehenago hartu behar da pastilla hori, zerbait jan
ondoren, eta bidaia luzea bada, berriz hartu behar da sei
orduren buruan. Sendagai lasaigarria da, eta bidaian lo
egiten laguntzen du, eta, hartara, zorabioa saihesten.
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paisaia ikusiz joatea; leihoa irekita uztea ere ona da, ibilgailua haizeberritu dadin. Aire girotua jartzea da
beste aukera bat, errazagoa baita beroarekin zorabiatzen. Usain sarkorrak
saihestu egin behar dira, gasolioarena, gasolinarena eta tabakoarena,
adibidez, eta horregatik, auto barrenean ez da erre behar.
Horrez gain, zorabiatzeko joera duten
pertsonek ez dute egin behar jarduerarik auto barrenean (irakurri, adibidez). Gidariak ere lagundu behar du,
eta goxo eraman behar du autoa, kolpean galgatu gabe eta bihurguneak
modu zakarrean hartu gabe; ahal dela, bihurgunerik gabeko bideak hautatzea komeni da.
• Itsasontzian. Itsas bidaiak ez dira izaten jende guztiak egiteko modukoak,
nahiz eta ontzi handiak oso egonkorrak izaten diren eta olatuen mugimendurik ia ez den sumatzen, ekaitza
denean izan ezik. Zorabioa saihesteko, ontziaren erdialdean joatea da
onena, hantxe baitago egonkortasun
gehien, eta zerumugako puntu finko
batera begiratzea. Itsasontzia txikia
bada eta nabigatzen jakinez gero, hobe da norberak eramatea ontzia eta
begirada nonbait finkatzea.

• hegazkinean. Hegazkinak erdialdean
dituen jarlekuetako batean esertzea
komeni da (bi hegalen parean edo
zertxobait aurrerago), hori baita lekurik egonkorrena. Saihestu egin behar
dira oso atzean edo oso aurrean dauden jarlekuak, horietan sumatzen baitira gehien hegazkinak egiten dituen
maniobrak. Askotan, hegan egiteari
diogun fobiak eragiten du ondoeza
hegazkinetan; beraz, mentalizatu egin
behar da, eta ez larritu.
• trenean. Ongi aireztatuta dagoen leku bat bilatu behar da, eta egonkorra
izango dena; mugimendua edo trenaren triki-traka zenbat eta handiagoa
izan, orduan eta informazio oker edo
esajeratu gehiago iritsiko zaio organismoari. Neurriz kanpoko estimulazio horrek kontrolik gabe uzten du
orekaren organoa, eta egoera horretan, norbera errazago zorabiatzen da,
edozein dela ere garraiobidea.

kalterIk gehIen, haurrek.
Haurrek, organismoa heldugabe daukatenez, maizago zorabiatzeko joera izaten dute. Hori saihesteko, garrantzitsua
da haurrak ongi kokatuta jartzea, eserleku goratu batean (haurrentzat erabili
behar diren jarleku berezietan halaxe
joaten dira).
Jarleku goratu batean jarrita, izan ere,
leku finko batera begira dezakete, aurrerantz (zorabiatzen diren helduek
bezala). Ideia ona izan liteke DVD
pantailak jartzea aurreko jarlekuen
buru-euskarrietan, aurrerantz begira
joan daitezen (eta gustatzen zaien zerbait ikusiz). Aldiz, ez da batere komeni
haurrei bestelako jarduerak eginaraztea, alde batera eta bestera begira ibil
ez daitezen (makinatxoetara jolastea,
adibidez). Bidaian zehar lo joatea litzateke aukerarik onena, hartara ez baitira
inola ere zorabiatuko.
gehIago jakIteko
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eta ugaririk bidaian abiatu aurretik. Otordu arina egitea komeni
da, eta ez da ona deus jan gabe
abiatzea.

2 Bidaiatu aurretik, saihestu egin
behar da alkohol eta tabako
gehiegia.

3 Ongi hidratatuta egon behar da,

udan batez ere; likido asko hartu
behar dira, azukretsuak, azukrebeheraldia (hipogluzemia) izan
daiteke-eta zorabiatzeko arrazoia.

4 Bidaia hasi aurretik, ez da hartu

behar kafeina duen kolazko edaririk, horiek ere zorabioa eragin
dezakete eta.

5 Zorabiatu ondoren bai, har dai-

tezke kolazko edariak edo likido
gozoak onera etortzeko, baina
sekula ez zukuak.

6 Egun argiz bidaiatu behar da, eta

zorabioa agerrarazten dutenez,
saihestu egin behar dira bero
handieneko orduak eta gauak ere
bai, galdu egiten baitira erreferentzia bisualak.

7 Txiklea murtxikatzea ona izaten da
belarriarentzat (han dago orekaren organoa).

8 Zorabiatzeko joera duen norbait

baldin bada, ongi planifikatu
behar da bidaia, eta oso garaiz
abiatu, bi orduz behin geldialdiak
egiteko moduan.

9 Ez dira eraman behar jantzi es-

tuak, zeren zorabiatuz gero, arropa estuek traba egiten baitute, eta
areagotu egiten dute larritasunsentipena.

10 Lasaitzen saiatu behar da, eta

bidaian zer gaizki pasatuko dugun
pentsatzen aritu beharrean, beste
gauza batzuetan jarri behar da
burua.

Iturria: Norberto Proupin, SEMG Mediku Orotariko
eta Familiakoen Espainiako Elkartekoa eta Paloma
Casado, SEMERGEN Lehen Arretako Medikuen
Espainiako Elkartekoa

21

teknologiaberriak

TELEfONO MUgIKOrrA ATzErrIAN ErABILTzEA

geokokatua esaten zaio horri, eta
telefonoaren gPSa eta Sareko datuak
konbinatuz egiten da.

“Roaming-a”:
muga bat etorkizunarentzat
‘Roaming’ edo ibiltzaritza-tarifak eragozpen bihurtzen dira azken
belaunaldiko mugikorrei etekin guzti-guztia ateratzeko

Nor bere herrialdean Internetera konektatu eta megabyte bat deskargatzea 0,05
euro kostatzen da. Erabiltzailea beste
herrialde batean badago, eta mugikorra ez bada han bertakoa, askoz garestiago ordaindu beharko du megabyte
bakoitza: 2,6 euro ere bai zenbaitetan.
Atzerrian dagoen norbaitek hiru
megako argazki bat jaitsi nahi badu,
ia zortzi euro ordaindu beharko ditu,
eta hamar argazki deskargatuz gero, ia
laurogei euro. Bere herrialdean, ordea,
1,5 eurorekin egingo luke hori bera.
Atzerritik egindako deiei eta bidalitako
mezuei ere eragiten die garestitze horrek. Europako Batzordeak, baina, esku
hartu du deien eta mezuen auzian,

prezioen espekulazioa geldiarazteko
helburuz, eta gehienezko tarifa batzuk
ezarri dizkie telefonia-operadoreei.
Deietan, adibidez, minutu bakoitza gehienez 0,35 euro kostako da, egindako
dei bakoitzean, eta jasotako deietan,
0,11 euro. SMS bat bidaltzea, berriz,
0,11 euro kostako da, gehienez ere,
eta atzerrian SMS bat jasotzea doakoa
izango da.

Europako Batzordearen begiradapean . Uneotan, deiekin eta
SMSekin egin bezala, orain datuetarako sarbidea arautu nahian ari da
Europako Batzordea, atzerrian egiteagatik ezartzen diren tarifak gehiegizkotzat jotzen dituelako, eta batzordekide
diren herrialdeen artean ekonomia
bateratuaren kontzeptuak agindu behar duelako, baina tarifa horiekin ez da
hala gertatzen. Argudio horiek eman
ditu Europako Batzordeko lehendakariorde eta Agenda Digitaleko komisarioak, Neelie Kroes-ek.
Lehendakariordeak azpimarratzen duenez,
azken belaunaldiko telefonoei esker,
erabiltzaileek gero eta datu gehiago
kontsumitzen dituzte eta gero eta
maizago sartzen dira Internetera, eta
askotan, gainera, zerbitzuen, negozioen edo saltoki jakinen inguruko
informazioa eskuratzeko egiten du
jendeak, norbera dagoen lekutik hurbil
dauden aukeren berri jakiteko; bilaketa
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Kroes-en iritziz, erabiltzailea atzerrian
dagoenean, gauza asko ez ditu
ezagutzen, datu-sareetarako sarbidea edukitzea lagungarria gerta
dakioke, eta horrexegatik ugaritzen
dira hainbeste bilaketa geokokatu
horiek. Etxetik kanpo gaudenean, asko
eskertzen da non zer aurki dezakegun
jakitea: arropa-saltokiak, jatetxeak,
ostatuak, museoak, botikak... Hori
guztia aukera ona da erabiltzaileentzat,
baina baita tokian tokiko negozioentzat ere, bezero berriak erakartzeko
bide ematen baitie. Oztopo nagusia,
ordea, tarifak dira. Europako Batzordeak berriki argitaratu duen Eurobarometroa 2011n ikusten da hori: han
ageri denez, erabiltzaileek askoz behar
handiagoa izaten dute mugikorretik
Internetera sartzeko, baina atzera
eginarazten diete tarifa handiek.
Hori guztia ikusita, ondorio hau atera
liteke: roaming-eko tarifa handiek
galarazi egiten dute mugikorraren bidezko teknologia digitalaren bilakaera.
Ildo horretan, Espainia eta Portugal
negoziatzen ari dira urte hasieratik,
roaming-ik gabeko gune bateratu bat
sortzeko, eta, hartara, mugikorraren
erabilera sustatzeko bi herrialdeen
artean.

Zergatik ordaintzen dugu
hainbeste kanpoan gaudenean? Atzerrira joan eta mugikorretik
deitzea edo mugikorretik Internetera sartzea garestia izaten da, baina
zergatik? Mugikor bat bestearekin
konektatzeko erabiltzen den protokoloan bilatu behar da horren zergatia.
Deiei dagokienez, erabiltzaileak ez du
deitzen bere operadorearen bidez,
beste baten bidez baizik (operadore
anfitrioia esaten zaio). Operadore
horrek agindua eman behar du
erabiltzailearen operadorea bilatzeko,
eta nazioarteko bidetik bidali behar
dio deia; hau da, herrialde bat baino
gehiago igaro behar ditu, dei-hartzailearengana iristeko. Hartzailea dagoen

herrialdera iristen denean, erabiltzailearen operadoreak bilatu egin behar
izaten du hartzailearen telefonoa, eta
biak harremanetan jartzen ditu.
Operadore anfitrioiak diru bat kobratzen
dio erabiltzailearen operadoreari, prozesu horretan egiten duen
lanagatik. Europak prezioak arautu
aurretik, antenak jartzen egindako
inbertsioen arabera ezartzen zituen
tarifak operadore anfitrioiak, eta, beraz,
zerbitzuari erantzuteko zenbat eta inbertsio handiagoak egin izan, orduan
eta garestiago kobratzen zuen bere
lana. Har dezagun adibidetzat Costa
del Sol esaten zaion ingurua. Udan,
turista atzerritarrez betetzen da, eta
telefonoz hitz egiten dute etxekoekin.
Lineek gainezka ez egiteko, Espainian
jarduten duten operadoreek antena
gehiago jarri behar izan dituzte, eta
inbertsio handiak egin. Amortizatu,
ordea, udan soilik egiten dituzte.
Ondorioz, Espainiatik beste herrialde batzuetara egiten ziren ibiltaritza-deiak oso
garestiak ziren Europak tarifak arautu
zituen arte. Europako Batzordeak ezarri
dituen prezioekin, oreka bat bilatu
nahahi da operadoreek beren inbertsioak amortizatzeko, baina epe luzeagoan.
Interneterako sarbidearekin ere antzera
gertatzen da, baina kasu horretan,
prozesua ez da joaten nazioarteko
telekomunikazio-bideetatik, nahiz eta
hor ere operadore anfitrioi baten antenak erabiltzen diren.

“Tarifatzarrak” saihesteko neurriak
• Erabilera-esparru guztiak arautu artean, atzerrian mugikorrik ez erabiltzea da onena, batik bat sareko datuetara
sartzeko.
• Deiak egin beharra badago, gaueko edo asteburuetako
ordu-tarteak erabiltzea komeni da, edo bestela, ostatu edo
hotel bateko wifi konexio finkoaz baliatuz, Interneten dauden ahots-programetako bat (voIP) erabil daiteke, Skype
adibidez.
• Nabigatzeko ere erabil daiteke wifi konexioa, eta, beraz,
ostatu hartzerakoan, aukera hori eskaintzen duen edo ez
ere kontuan hartu behar da.
• Badaezpadako neurri gisa, eta fakturak ezusterik ez emateko, atzerrian gauden bitartean, telefonoan deskonektatu
egin daiteke 3G sareak erabiltzeko aukera.
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iRakuRleaRen txokoa

info@consumer.es

interesatuzaiguna

Labea garbitzea
Miguel Bort
info@consumer.es helbidera idatzi du

Interes handiz jarraitzen ditut zuen informazio
guztiak, eta arreta berezia jartzen diet sukaldeko
garbitasunak eta elikagaiak eskuztatzeak dauzkaten arriskuekin zerikusia dutenei. Honako gai hau
landu dezazuela eskatu nahi nizueke: labea nola
garbitu behar den modu egokian eta zer produktu erabiltzea komeni den. Mila esker.

Kontuen titulartasuna
Sara Campos
info@consumer.es helbidera idatzi du

Lehengo batean, kontu korronte bat ireki behar izan genuen senarrak eta biok banku batean,
eta paperak betetzen ari ginela, erabaki bat hartu
behar izan genuen: nolako titulartasuna eman,
bateratua edo mankomunatua. Onartu behar dut
ez nuela oso ongi ulertu zer-nolako aldea dagoen
bien artean. Pentsatzen dut bati baino gehiagori
gertatu izango zaiola gauza bere, eta, hori dela
eta, iruditzen zait argitu behar zenuketela zer alde
dagoen horien artean, eta zer-nolako abantailak
eta desabantailak dituen bakoitzak. Eskerrik asko.

EROSKI CONSUMER, ERANTZUNAK
EROSKI CONSUMER aldizkariko adituok erantzuten diegu
zuzenean gure irakurleek orrialde hauei buruz dituzten kexa,
kritika eta iritziei. Horretarako gurekin hitz egin nahi dutenek
astelehenetik ostiralera dei dezakete, goizeko 10.00-etatik
eguerdiko 12.00-tara honako telefono hauetara: 946211293 eta
946211627. Gustora egingo dugu zuokin berba. Asko estimatzen
dugu zuon iritzia eta eskertuko du aldizkariak berak esaten
diguzuena, azken baten, horixe baita bere helburua irakurleentzat
atsegina eta erabilgarria izatea.

Gurekin harremanetan jartzeko:
Emaila idatzi helbide honetara: info@consumer.es
Edo eskutitza bidali beste honetara: EROSKI CONSUMER aldizkaria
San Agustín auzoa z/g - 48012 Elorrio (Bizkaia)
EROSKI CONSUMER-ek ez du zertan ados egon behar hemen agertzen diren
iritziekin eta ez du bere edukiei buruz posta harremanik izango.
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EROSKI CONSUMER -ek dei egiten die bere
irakurleei aldizkarira idaztera eguneroko bizitzan
eta kontsumitzaile moduan sortzen zaizkien
duda eta arazoak konpartitzeko. Leku txikia
dugunez, 20 lerrotik gorako testurik ez bidaltzeko
eskatuko genizueke. –EROSKI CONSUMER-ek
laburtu ditzake hortik gorakoak badira–. Izena eta
bi abizenekin etorri behar dira, NA zenbakia eta
telefono zenbakiaz gain.
EROSKI CONSUMER -ek ez ditu idazten dioten
irakurleen datuak zabaltzen. Atal honetan
irakurleen eskutitzak agertzen dira soil-soilik.
Aldizkariaren edukiei buruzko iritzi, kritika eta
iruzkinak ere bidal ditzakete. Argitaratzen direnak
hementxe agertuko dira.

Gosariak arintzeko
trikimailuak

Gizentasunaren aurkako
tratamendu berria

Pneumatiko
eraginkorrak

USB modem-arekin
aurrezteko aholkuak

Eguneko lehen gosari osasuntsuari kaloriak, azukreak eta
gantzak kentzeko helburuz, honako aldaketa txiki hauek proposatzen ditugu. Era horretan,
hobetu egingo da dietaren
elikadura-kalitatea. Hona hemen trikimailu batzuk:
• Opil industrialik ez. Txokolatezko kruasan batek 365 kcal
ematen ditu, eta dieta orekatu batean, 2.000 kcal hartzea
komeni bada egunean, % 20
hartzen ariko ginateke kruasanarekin; gainera, azukreak eta
gantz saturatuak ere dezente
dauzka.
• Muffin edo magdalenen ordez, etxean egindako bizkotxoak jan. Kaloria gutxiago
emango dizkigu.
• Baztertu labore edo zereal
azukredunak, eta mueslia
hartu.
• Nahasi fruta freskoa eta fruta
lehortua.
• Osoko ogi txigortua jan, galleten edo opilen ordez.
• Gazta freskoa eta gaztanbera
hartu, eta ez gurina.
• Erabili kanela, azukrearen
ordez.

Madrilgo La Luz klinikako mediku talde batek gizentasunaren
aurkako tratamendu aurrendari
bat sortu du: urdailean sentsore bat jartzen diote gaixoari, zeinak asetasun-sentipena ematen
dion. Ability izena eman diote
teknikari, eta sistema iraultzailea
da, elikagai gutxiago janarazten
duena. Laparoskopia-kirurgia
bidez ezartzen da gailua urdailean, sabelaldean zulotxo txiki-txikiak eginda. Teknika horrek
badu beste abantaila bat ere:
gaixoari jarraipen zorrotza egiteko aukera ematen du, Interneti
esker, espezialistak ordenagailu batetik erregistra ditzake-eta
gaixoak jandako elikagai guztiak, eta sistema doitu ere egin
dezake, gaixo bakoitzaren ezaugarrien eta bilakaeraren arabera.

Pneumatiko eraginkorren Renove Plana abiarazi dute Espainiako Estatuan. Lau gurpilak
aldatzen dituzten herritarrek 20
euroko diru-laguntza izango
dute gurpil bakoitzeko, abenduaren 15a arte edo 240.000
pneumatiko saltzen diren arte.
Gaienra, erabiltzaileek lau gurpilak aldatzen dituzten unean
bertan, 80 euroko beherapena izango dute fakturan (zergak erantsi ondoren). Plan berri
horrek 60.000 ibilgailu lagundu
nahi ditu, eta erregaia aurreztea
ere lortu nahi du (% 5 gutxiago kontsumitzea). Neurri horrek
aurrea hartu dio Europatik aurki iritsiko den araudi berri bati:
2012ko azarotik aurrera, pneumatikoen eraginkortasuna zehazten duen etiketa-sistema bat
sustatuko dute agintariek, etxetresna elektrikoek ageri dutenaren antzekoa.

Halako gailu batekin Interneten nabigatzen den aldiro, datukontsumoa oso handia izaten
da. Hemen agertuko ditugun
neurriekin, nahiz eta sarearen
erabilera ez izan bikain-bikaina,
gutxieneko batzuk, behintzat,
segurtatuko ditugu, eraginkortasunez lan egiteko eta komunikatuta egoteko:
• Nabigatzailean deskonektatu
irudiak automatikoki kargatzeko aukera.
• Bideoak saihestu: Flash formatuan edo beste edozein
formatutan dagoen bideo
batek izugarri handitzen du
datu-kontsumoa.
• Ez erabili Spotify ez ‘streaming’
bidezko beste programa eta
irratirik ere.
• Deskonektatu ordenagailuen
artean datuak sikronizatzeko
erabiltzen diren programak.
• Geokokapena ere deskonektatu. Gure kokapenari buruzko
datuak etengabe bidaltzen
aritzeak gastu bat eragiten du.
• Ez irekita eduki posta elektronikoaren edo gizarte-sareen
leihoburuak.
• Softwarea eguneratzeko programak ez eduki aktibatuta.
• Itxita eduki
mezularitza-programak.

Hementxe duzu informazio gehiago
www.consumer.es/elikadura

Hementxe duzu informazio gehiago
www.consumer.es/osasuna

Hementxe duzu informazio gehiago
www.consumer.es/ingurumena

Hementxe duzu informazio gehiago
www.consumer.es/teknologia
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ingurumena

hondartzak zaintzea

Hondartzak:
geuk erabili, geuk zaindu
Nornahiren esku dago eguzkiak, hareak eta urak eskaintzen dituzten
aukerekin gozatzea, ingurumenarekin arduraz jokatzeari utzi gabe

H

ondartza inguruek jende asko
erakartzen dute uda garaian, eta
aurrerantzean ere hala izan dadin, ongi zaindu behar dira eremu natural horiek. Erabiltzaileek zeresan handia
dute horretan, eta, hori dela eta, beren
jokabidea zenbat eta ekologikoagoa izan,
hainbat hobeki. Aholku batzuei jarraituz
gero, ingurumenean daukagun eragina
murrizteko moduan izango gara, eta,
ondorioz, hondartzak hobeki zainduta
egongo dira. Guztion esku dago hori.
Hondartzara nola joan erabakitzeko orduan, adibidez, ingurumenari ahalik eta
eraginik txikiena egiteko moduak bilatu
behar dira. Bidaia luzea bada, garraio
publikoa izango da aukerarik onena.
Udan, gainera, ohikoa izaten da hondartza guneetara doazen garraio-lineak
ugaritzea (autobusa, trena edo metroa).
Aldiz, nork bere ibilgailua erabiliko badu, aholku batzuei jarraitu behar die
gutxiago kutsa dezan eta, bide batez,
dirua aurreztu: ibilgailuan ahalik eta
jende gehien eraman behar luke (beste pertsona batzuekin parteka daiteke),
abiadura murriztu, aire girotua neurrian
erabili... Edonola ere, aukerarik onena
oinez edo bizikletaz joatea da, baina
horretarako, jakina, hondartzatik gertu
samar bizi behar da.
Behin hondartzara iritsita, funtsezkoa
da mentalitatea aldatzea: eremu han-
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dia hartzen dute hareak eta itsasoak,
eta pentsa liteke gutako bakoitzak oso
gaitasun txikia duela eremu hori hondatzeko. Baina ez da hala. Oso eremu
sentiberak dira hondartzak, eta ongi
zaindu eta babestu ezean, zabortegi
handi bihur litezke. Ozeanoak eta itsasertzak hondatzerik eta suntsitzerik nahi
ez badugu, etxean bertan har ditzakegu
neurriak: ekologiaren hiru arau oinarrizkoekin hasiz gero (murriztu, berrerabili
eta birziklatu), askoz hondakin gutxiago
helduko dira itsasora. Bestalde, produktu ekologikoak edo ongarri gutxiago dituztenak erabilita, kalte gutxiago egingo
diogu ingurumenari. Adibidez: plastikozko ohiko poltsen ordez, biodegradatzen direnak edo berrerabil daitezkeenak
erabil daitezke, baina ez hondartzara
goazen egunean soilik, egunero baizik.
Gainera, itsasertzean bizi diren kontsumitzaileek modu aktiboan parte har
dezakete itsasoko ekosistemak zaintzeko
eta babesteko lanean, eta naturaren alde
ari diren GKEekin elkarlanean arituz lor
dezakete erakunde horien arduradunek
ekintza gehiago susta ditzaten.

Nola jaN hoNdartzaN modu
ekologikoaN
Hondartzara egun-pasa joanez
gero, bazkari eta guzti, jakiak
zumitzezko ohiko saskietan eramatea komeni da,

edo, bestela, kapazuetan edo oihalezko
poltsetan, horiek aukera ematen baitute
mahai-tresna guztiak eramateko (berrerabiltzekoak izan behar dute horiek
ere, ez erabili eta botatzekoak). Beira
ere birziklatzen da, baina ez da materialik egokiena hondartzarako, hautsiz
gero arriskutsua izan baitaiteke gainerakoentzat, oinutsik ibiltzen dira eta.
Janaria ere jakiontzi berrerabilgarrietan eraman daiteke, eta edaria, berriz,
termoetan edo aluminiozko botiletan.
Plastikozko ontziek (bai botilek eta bai
poltsek) eragin handia daukate ingurumenean, eta ahalik eta gutxien erabiltzea komeni da, batez ere hondartzan.
Itsasoan, izan ere, plastikozko hondakinak gero eta gehiago ari dira pilatzen,
eta ehunka urte behar izaten dituzte degradatzeko; gainera, hainbat animaliaespeziek irentsi egiten ditu hondakin
horiek, eta kalte egiten diete edo hil
egiten dira.
Hondartzan eguna pasatu ondoren,
zaborra ere sortzen da, eta ingurumenari errespetua agertzeko moduan
jokatu behar da zabor horrekin. Gaika
bereiztea eta behar bezala birziklatzeko
prestatzea izaten da oinarrizko pausoetako bat. Zenbait hondartzak badituzte
edukiontzi bereziak gai bakoitzarentzat,
baina halakorik ez badago edo zalantza sortzen bazaigu non zer bota
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ingurumena

hondartzak zaintzea

behar den, hobe da norberak gordetzea, egoki birziklatzeko modua izan arte.
Kasu horretan, poltsa biodegradagarrietan
sar daitezke, eta etxera heldutakoan bereizi: hondakin organikoak batetik, plastikoak
bestetik...
Kontuan hartu behar da hondartzak ez
direla hautsontzi erraldoiak, eta, beraz,
erretzaileek arduraz jokatu behar dute, eta
zigarrokinak eta errautsa ez dituzte harea gainera bota behar, eta are gutxiago
uretara. Hori guztia saihesteko aholkurik
onena, hondartzan ez erretzea da, baina
grinari ezin bazaio eutsi, hautsontzi modura zerbait erabiltzea da egokiena, eta eguna
bukatzean, edukiontzira eramatea. Horrez
gain, hainbat jendek hondartzan irratia edo
musika entzuteko ohitura izaten du, eta pilekin dabiltzan gailuak eramaten dituzte
horretarako. Eta pilekin ere kontu handia
ibili behar da, hondakinik toxikoenetakoak
baitira ingurumenarentzat. Horrexegatik,
pilak ahitzen direnean, bizkar-zorroan edo
poltsan gorde behar dira, birziklatzera eraman artean.

iNgurua errespetatu
Jokabide ekologikoak eta gizabidezkoak
noranahikoa izan behar du, eta hondartza
ez da salbuespena. Seinaleak errespetatu
egin behar dira, baita mugatuta edo itxita
dauden guneak ere (arriskutsuak direlako
edo bereziki sentiberak). Hondartzarik gehienetan, galarazita daude etxe-animaliak,
ez baita komeni haien gorozkiak harea
gainean geratzea. Dutxak ez dira denbora
luzean irekita eduki behar, ura ere agortu egiten baita: sartu-atera bat egin, eta
itsasoko kresala kentzeko dira. Eta, jakina,
horietan ez da erabili behar xanpu edo xaboirik, kalte handiak eragingo lituzkete-eta
hondartzan. Kutsadura akustikoak ere eten
egiten du oreka naturala eta gainerako erabiltzaileen lasaitasuna, eta, beraz, saihestu
egin behar da musika ozenegi edukitzea eta
oihuak egitea.
Hondartzek beren ekosistema izaten dute,
eta kontu handia eduki behar da hor dauden elementu guztiekin. Dunek, adibidez,
babestu egiten dituzte hondartzak higadu-

Nola lortu hondartza berdeagoak
Joan-etorriak. Itsasertzeko herriren batean bizi bagara, bidea oinez
edo bizikletaz egitea da hondartzara joateko modurik berdeena.
Ibilgailuren bat hartu behar badugu, garraio publikoa erabiltzea da
aukerarik onena ingurumenarentzat.
Hotelak. Ez dago hotel ekologiko askorik, baina han-hemenka daudenek aukera ematen dute inguru naturalarekin harmonian dagoen
egonaldia egiteko, eta jaki ekologiko osasungarriak dastatzeko.
Hala ere, ekohotel izena hartzen duten zenbait egoitzak ez dituzte
betetzen baldintza nagusiak. Herritarrek informazio oso eta osatua
eskatu behar dute; besteak beste, ziurtagiri ekologikoa galdegin
behar diete hotelei.
Otorduak. Bazkaria edo askaria hondartzan egiteko asmoa badugu,
kapazu batean edo poltsa berrerabilgarri batean eraman behar dira
jakiak. Baztertu egin behar dira erabili eta botatzekoak diren mahaitresnak eta edalontziak; ingurumena zaintzeko, jakiontzi berrerabilgarriak erabiltzea komeni da.
Zaborra. Etxean eta hondartzan, oinarrizko ekintza da
hondakinak gaika bereizi eta birziklatzea. Zenbait
hondartzak badauzkate edukiontzi bereziak,
baina halakorik ez bada edo zalantza sortzen bazaigu non zer bota behar den, hobe
da norberak gordetzea, egoki birziklatzeko
modua izan arte.

Aire zabaleko jardueren artean egokiagoak dira ontzi
motordun edo uretako motor zaratatsurik gabe egiten direnak

Kirolak. Uretako kirolak egin nahi baditugu,
motorrik ez duten ontziak erabiltzea da
onena ingurumenarentzat: kanoak, kayak-ak,
surf-taulak…

ratik, ekaitzetatik eta olatuetatik, eta zenbait landareren eta animaliaren bizilekuak
dira. Izaki horietako batzuk arriskuan daude (koralak, esaterako), eta ez dira ukitu edo
mugitu behar, ezta etxera eraman ere, eta
are gutxiago desagertzeko arriskuan dauden espezieak badira.
Bestalde, pertsona askok erabiltzen dute
udaldia aire zabaleko jarduerak egiteko
hondartzan eta itsasoan. Ontzi motordunak
edo uretako motor zaratatsuak baino egokiagoak dira belaontziak edo arraunekin
dabiltzanak, kanoak eta surf-taulak.
Hondartzako eguna ez da bukatzen toallarekin harea kendu, arropa aldatu eta hondartzatik urruntzen garenean. Etxera iristen
garenean ere (edo hotelera edo apartamendura), energia eta ura aurrezteko aholkuei
jarraitu behar diegu. Hoteletan, adibidez, ez
dago zertan erabili xaboi guztiak egunero,
eta bainuetan ura alferrik xahutzen ibili beharrik ere ez dago, dena ordainduta dagoen
aitzakiarekin. Oporrak planifikatzerakoan
ere, aztertzeko modukoa izan liteke hotel
ekologiko batera joateko aukera, ingurumenari arreta berezia jartzen diote eta.

koNtsumitzaile aktiboa
Herritarrek ere modu aktiboan jokatu behar dute hondartzak babestu eta hobetzeko, Ingurumenari eragiten dion alderdiren
bat gaizki dabilela iruditzen bazaie, tokiko
arduradunengana jo behar dute, eta haiei
jakinarazi zer gertatzen den. Lan asko egin
behar izaten da hondartza bat egoera onean
jartzeko, baina behar-beharrezkoa izaten da
udan, eta modu egokian egiten den edo ez
aztertzea komeni da. Erakundeei eska dakieke hondartzen kalitate-ziurtagiriren bat
lortzeko urratsak egin ditzatela (bandera
urdina, ISO 9001 eta 14001 kalitate-arauak,
Kalitate Qa edo EMAS kudeaketa-sistema).
Zenbait hondartzatan, ingurumen-heziketako programak eskaintzen dituzte, eta
horietan parte har daiteke, zaborrak bilduz edo desagertzeko arriskuan dauden
espezieak lehengoratuz, adibidez. Horrez gain, kontsumitzaileek ikusiko balute
eraikin edo egoitza multzo batek ez duela
betetzen ingurumen-araudia, salatu egin
behar lukete. Hain zuzen, hainbat txostenek
ohartarazten dute itsasertzeko hainbat gunetan kalte handiak egin direla.
gehIago jakIteko

www.consumer.es
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hezkuntza

Udako oporretan ikastea

Lehenik

aTSEDEN,
eta liburuak ondoren
Ikasleek ikasturtean berenganatu ditugun ohiturak
ez atzentzeko, aukera ona da udaldiko oporretan
aisialdia eta ikasketak uztartzea

I

kasturte osoa ordutegi eta arau zorrotzen pean
pasatu dute ikasleek, eta hortxe ibili dira, udako
oporrak noiz iritsiko. Heldu dira, bada! Errutinak eta eguneroko eginbeharrak baztertzeko gogoz egongo dira asko eta asko, eta eskolarekin
zerikusirik ez duten jarduerak egiteko desiratzen.
Adituen ustez, dena den, guztia ezin da izan aisialdia eta jolasa. Irakasleen eta hezkuntza arloko adituen esanetan, udaldian ere eutsi egin behar zaie
lan-eredu eta ikasketa-jarrera batzuei, ikasleek
ez ditzaten erabat atzendu ikasturtean bereganatu dituzten ohiturak, eta iraila heltzen denean, ez
daitezen arrastaka ibili berriz ere martxa hartzeko.
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Kasu batzuetan, aski izaten da ikasturtean ikasitakoa berrikustea edo
errepasatzea, berariaz horretarako prestatuta dauden eskola-materialak erabilita (udako koadernoak, esaterako). Beste
batzuetan, berriz, irakasleak hala gomendatu diolako, adibidez, ikasgai jakin
bat edo curriculumeko konpetentzia jakin
bat finkatu beharra izango du ikasleak,
heldu den ikasturteari behar bezala ekiteko hasietatik beretik. Egoera batean
zein bestean, funtsezkoa da udan ere
denboratxo bat eskaintzea ikasturtean
ikasitakoa berrikusteari, horixe baita
modurik onena ezagutzak finkatzeko.

Denbora ongi antolatu. Oreka
bilatu beharra dago, eta neurria hartu
atsedenari, aisialdiari eta lanari. Nola
egiten da hori, ordea? Udaldiaren lehen
zatia, adibidez, mozteko erabili behar
da, ikasturtearekin eteteko, nolabait,
eta lagungarria gertatzen da bestelako
jarduera ludiko batzuk egitea. Udaldiko
azken hilabetean, berriz, ikasketa-ohiturak hartzen hasi beharra dago, adin
eta ikasle bakoitzaren beharrak aintzat
hartuta. Lehen Hezkuntzan hasiberri
den edo hasierako zikloan dagoen ikasle
batentzat, aski litzateke egunean 10 minutuz aritzea; aldiz, Bigarren Hezkuntza
egiten ari direnek ordu eta erdiko saioak
ere egin behar izango dituzte.
Ikasteko unerik egokienak goizak izaten dira, beste edozein jarduerari ekin
aurreko uneak. Haurrik gehienak gai
izaten dira eurek bakarrik lan egiteko, nahiz eta gero gurasoek gainbegiratu beharko duten egindako lana, eta
zalantzak argitzen ere lagundu behar
dieten. Adituen ustez, gurasoen zeregin
nagusia ez da haurren ondoan eseri,
eta haien gain-gainean egotea. Seme-

alabei denbora antolatzen laguntzea eta
ordutegi batzuk ezartzea da gurasoen
eginbeharra, eta lanak egin dituztela
egiaztatzea eta zuzenketak bideratzea.

Materialik egokienak. Aukeratu egin behar izaten da udan zer liburu
erabiliko dituzten seme-alabek, baina
lan hori, gehienetan, irakasleen gomendioei jarraituz egiten da. Ohikoena
izaten da, ikasturtea bukatzen denean,
irakasleek ikasmaterialen zerrenda bat
eskaintzea ikasleei, non agertzen diren
zer koaderno edo material erabiltzea
komeni den udan ikasteko (maizenik,
ikasturtean erabilitako ikasliburuak
egiten dituzten argitaletxeenak izaten
dira). Izan ere, jarraibide pedagogikoak,
irakurketa-idazketa sistemak eta enuntziatuen formulazioa ere berberak izatea
komeni da, nahasketarik sor ez dadin
eta gurasoek zuzenketa-lanak errazago
egin ditzaten.
Eskolak aholkurik edo gomendiorik
ematen ez badu, argitaletxearen irizpideari jarraitu behar zaiola esaten dute
adituek. Material horiek eskuragarri ez
badaude, ikaslearen adinari ego-

Ikasteko unerik egokienak goizak izaten dira,
beste edozein jarduerari ekin aurreko uneak
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hezkuntza

Udako oporretan ikastea

pasatzeko materialak baizik ez dituzte
eskaintzen argitaletxeek.

lan-koaDernotxoak. Lan-koadernotxoak erabiltzeko aukera ere bada udan,
eta irakasle askok gomendatzen dituzte,
gainera, eduki jakin bat edo curriculumeko konpetentzia jakin bat lantzeko aukera
ematen baitio horietan zailtasunak dituen
ikasleari. Liburuen eta Irakaskuntzako
Materialen Editoreen Espainiako Elkarte
Nazionalak (ANELE) 6.000 titulu baino
gehiago argitaratu ditu urte honetarako,
hezkuntza-ziklo guztientzat, hasi Haur
Hezkuntzatik eta Batxilergoraino, nahiz
eta horien erdiak baino gehiago Lehen
Hezkuntzarako eginak diren. Koadernotxo horiek merkeagoak izaten dira udako
koadernoak baino ( 4 eta 9 euro artean
balio dute).
Kaligrafia, ortografia, kalkulua, formulak... hainbat alderdi lantzen dituzte koadernotxo horiek. Oso ezagunak
dira, esaterako, Rubio koadernotxoak
(4.250.000 ale saldu zituzten iaz). Argitaletxe horrek 50 urteko ibilbidea egin du,
eta orain, koadernoak Internetetik inprimatzeko aukera eskaintzen du (http://
tienda.rubio.net/), eta saltokietan baino
merkeago eskura litezke (0,80 euroan).

Udan ikaSkeTekin
Ongi MOldaTzekO
jarraibideak
• Ikaslearen tutoreak daki beste
inork baino hobeki haren ibilbide akademikoaren berri. edozein zalantza sortzen dela, hari
eskatu behar zaio laguntza,
eta hark esango du udaldian
zenbat denboraz aritu behar
duen ikasten eta curriculumeko
zer alderdi landu behar dituen
bereziki.
• Beharrezko ikusten bada,
irakasle partikular baten laguntza espezializatua eska
daiteke, edo akademia batean
eman daiteke izena, ikasketalanak errazteko eta ikaskuntzaprozesuaren bilakaera egoki
kontrolatzeko.
• Ikaslea ez da zamatu behar.
Atsedena, aisialdia eta lana
behar ditu ikasleak, eta oreka
aurkitu behar da horien artean,
eskolako lanei jarrera onarekin
ekin diezaien.
• Seme-alabak motibatzeko modurik onena, interesa agertzea
da, eta gauzak ongi egiten dituztenean eta emaitza egokiak
lortu dituztenean, pozik gaudela adieraztea.
• eskolako lanen osagarri,
lanari ukitu ludikoa emango dioten baliabide didaktiko
interaktiboak eta esperientzia
praktikoak erabiltzea komeni
da, ikasketa-lana atseginago
bihurtzeko.
• etxe berean senide batek baino
gehiagok ikasi behar badu
udaldian, oso garrantzitsua da
guztiek ordutegi berbera edukitzea horretarako, eta inor ere
ez sentitzea frustratua jarduera
jakin bat ezin duelako egin lanean aritzea egokitu zaiolako.
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kitzen zaizkionak bilatu behar
dira, eta bakoitzak dituen ikaskuntzabehar espezifikoei erantzuten dietenak.
Ikasle batek, adibidez, arazoak eduki
baditu matematikako eragiketekin, arlo
hori lantzeko balioko duen koadernotxo
bat beharko du; arazoa beste nonbait
badago, irakurketa-idazketa arloan,
esaterako, kaligrafia-koadernoekin edo
irakurgai osagarriak eskaintzen dituzten materialekin lan egin beharko du.

uDako koaDernoak. Argitaletxeek badakite udan lan eginbeharra
suertatuko zaiela hainbat ikasleri, eta
udako koadernoak argitaratzen dituzte.
Liburuen eta Irakaskuntzako Materialen
Editoreen Espainiako Elkarte Nazionalak (ANELE) hainbat argitaletxe biltzen
ditu, eta horko kide direnek, esaterako,
300 koaderno baino gehiago eskainiko
dituzte aurtengo udan: Repasa con
Kika Superbruja; Papapapú, cuaderno
de vacaciones: Supervacaciones... dira horietako batzuk. Prezioa 6 eta 14
euro artekoa daukate, nahiz eta badiren
garestiagoak ere (15 eta 18 euro artekoak); azken horiek irakurketa-liburuak
eta multimedia-euskarriak eskaintzen
dituzte osagarri gisa, eta horregatik dira garestiagoak.
Koaderno horien edukiak aldatu egiten
dira hezkuntza-ziklo batetik bestera.
Haur Hezkuntzan, ludikoagoak izaten
dira, jostagarriagoak, eta oinarrizko alderdiak lantzen dituzte: grafomotrizitatea, formak edo plastika, betiere eskolan
erabiltzen dituzten fitxen antzekoekin.
Lehen Hezkuntzan, asko zabaltzen da
eskaintza, eta ziklo horretan lantzen
dituzten ikasgai guztiak agertzen dira
koadernoetan, eta horiez gain, ikasgai
jakinen inguruko koaderno espezifikoak
ere badira. Bi ziklo horietako materialek eranskinak ere ekarri ohi dituzte,
non erantzun guztiak agertzen diren,
ariketak zuzentzen laguntzeko. Bigarren Hezkuntzan, ikasgai jakinak erre-

GeHIAGo jAKIteKo
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Sarean ikasiz
Interneten ere hainbat baliabide aurki daitezke udako
ikastaldian erabiltzeko modukoak; Sareak, gainera,
baditu abantaila batzuk: merkeagoa da, jostagarriagoa eta, ikasle askorentzat, motibazio-iturri ere bai.
Koadernoen eta gainerako material fisikoen osagarri
ona izan daiteke, bi arloak egoki konbinatuz gero;
Interneteko saioak, dena den, ordutegi baten arabera
antolatu behar dira, eta gurasoek gainbegiratu egin
behar dituzte. Garrantzitsua da gurasoek jarraipen
bat egitea, jakiteko seme-alabek zer etekin ateratzen
dieten euskarri digitalei, eta laguntza emateko ere
bai, zalantzak-eta sortzen zaizkienean.
Atari bat baino gehiago dago Interneten, hezkuntza
ziklo guztietako curriculum-edukiak lantzen dituztenak, era ludikoan. Hona hemen horietako batzuk:
• SuperSaber atariak (www.supersaber.com) hainbat
jarduera eta ariketa biltzen ditu, jolas formatuan;
irakasleek sortu eta berrikusi dituzte guztiak, eta Haur
eta Lehen Hezkuntzako ikasgaiak modu jostagarrian
errepasatzeko prestatuak daude.
• Vedoque webguneak ere (www.vedoque.com) jolasak
eta pertsonaia dibertigarriak erabiltzen ditu Lehen
Hezkuntzako zenbait gai jorratzeko: matematikak,
gaztelania eta inguruaren ezagutza.

• Lehen eta Bigarren Hezkuntzako matematiken arloa
berariaz lantzeko, oso baliabide erabilgarria da Win
Mates webgunea (www.winmates.net/index.php):
matematikako 9.000 problema biltzen ditu, zailtasunaren arabera antolatutako testu-enuntziatuekin.
• Todo Matemáticas gunean, (www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/
todo_mate.html), sarean lan egiteaz gain, Lehen
Hezkuntzako ikasleek aukera dute matematika arloko
hainbat fitxa eta problema deskargatu, eta arkatza eta
papera erabiliz lantzeko. A mejor atariak, berriz (www.
amejor.net), aritmetika, aljebra eta geometria arloetako 300 problema eskaintzen ditu, DBHko ikasleek
landu ditzaten.
• Grafomotrizitateko koadernotxoen osagarri, Profes.
net webgunean sartu (www.infantil.profes.net/especiales2.asp?id_contenido 40455), eta fitxa-bilduma
ugaria deskarga daiteke, Lehen Hezkuntzako ikasleak
idazten treba daitezen. Konpetentzia hori lantzeko
beste baliabide interesgarri bat Olesur ataria da
(www.olesur.com/educacion/f_caligrafia.asp); inprimaki erraz-erraz bat eskaintzen du, norberak bere
kaligrafia-inprimakiak sortu eta inprima ditzan.
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Fisiologiako eta
Elikadurako doktorea

“Udako dietak ohitura
osasungarriak finkatzeko
balio dezake”
Lagunekin barbakoak, hondartza
inguruko pintxo eta tragoak, beroari
aurre egiteko izozkiak... Tentagarri
asko izaten dira udan begientzat,
eta apeta gehiago onartzen dizkiogu
geure buruari elikadura kontuetan.
Baina uda aukera ona izan daiteke,
halaber, bidean geldialdi bat egin,
eta bizimodu osasungarriago bati
ekiteko ere. Halaxe baieztatzen du
Marta Cuervo Zapatelek; Nafarroako
Unibertsitateko dietista-nutrizionista
da, Fisiologia eta Elikadura arloko
doktorea, eta elikadura-heziketako
estrategien irakasle eta ikertzailea.
Berak argi du zein den irtenbidea:
baratzeari etekina atera behar zaio
udan, sasoi horretan ematen dituen
kolore eta zapore ugariek bete behar
dute mahaia, eta paseoak egin behar
dira iluntzean, egunak luzeagoak
direla baliatuta. Eta hori guztia
egiteko abiapuntua, berriz, gosari on
bat da, eguna ongi hasiz egin behar
baita ongizaterako bidea.

Zenbaitek ezin du ulertu uda buffet
erako gosaririk gabe. Gehiegikeriak
egiten direnez, saihestu egin behar
al dira? Susmatzen dut urte osoan kafe bat gosaltzen duenak izango duela
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elkarrizketa

Marta Cuervo Zapatel

tentaziorik gehien gehiegikeria horiek
egiteko. Buffeta erabil daiteke akats
batez ohartzeko; alegia, gosaria ezin
dela mugatu kafe batera, eta lagun dezake ikusten zeinen ona izan daitekeen
eguneko lehen otorduari denbora gehixeago eskaintzea eta elikagai-aukera
zabaltzea. Egunero modu egokian gosaltzen badugu, fruta janez, ogia edo laboreak eta esnekiak, oporrek ez digute
aldaraziko ohitura hori; izatekotan ere,
finkatu egingo digute.

Udako aperitiboak, garagardo eta
patata frijituak, adibidez, osasungarri bihur daitezke? Atseden hartzea
eta beste bizitza-erritmo bati jarraitzea
berez da osasungarria. Une bakoitzean
ahalik eta aukerarik egokienak bilatu behar dira. Barazki-pintxoak hauta
daitezke frijitukien ordez, pintxo-janak
bazkari edo afari gisa har daitezke, eta
ez otordu nagusien gehigarri gisa, edo
beti edari gasdunak hartu beharrean,
urarekin txandakatu daitezke. Ekintza
errazak dira, debekuetatik urruntzen
gaituztenak, eta noizbehinkako dieta
txar hori, ondorioz, ez da hain txarra
gertatzen.
Ordutegiak ez dira hain zorrotzak
udan. Nola antolatu eguneko bost
otordu? Malgutasun hori baliatu egin
behar da fruta eta berdura gehiago jateko. Oso udakoa izaten da goiz edo
arratsalde erdian mertxika fresko bat
jatea. Hondartzan sandia zati bati heltzea, berriz, zuntza, bitaminak eta mineralak hartzea da, nahiz eta gozoki bat
jaten ari garela iruditu. Ogitartekoetara
jo nahi bada, osokoak edo integralak,
letxuga eta tomatea erabiltzea komeni
da. Edonola ere, ohitura onak ez dira
galdu behar, eta otordu azkar eta osasungarri horiek eginda ere, saiatu behar da mahaira ere esertzen, egunean
bitan, gutxienez.
Udan bero gutxiago egiten duenez,
gorputzak kaloria gutxiago eskatzen
al dizkigu? Ez, gorputz-tenperatura ia
ez da aldatzen. Arinago senti gaitezke,
arropa bera ere arinagoa delako edo
aire zabalean denbora gehiago ematen
dugulako, baina horrek ez du esan nahi
kaloria gutxiago behar ditugunik.
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“Buffet erako gosariak lagundu egin dezake
ikusten zeinen ona izan daitekeen eguneko
lehen otorduari denbora gehixeago
eskaintzea”

Udan, hala ere, energia gehiago gastatzen dugu, oro har; horrek ekar ote
dezake gehiago jan beharra? Udako
zenbait astetan, baztertu egiten dugu
urte guztiko jarrera sedentarioa, baina
horrek ez du esan nahi kaloria gehiago
gastatzen dugula. Norberak jakingo du
ongien bere buruaren berri. Berriz diot
autoa etxean utzi eta, eguraldi ona lagun, oinez abiatzen denak, edo paseo
luzeek ematen duten plazera aurkitzen
duenak, aukera izango duela ohitura
aktiboak bereganatzeko, eta gerta daiteke denboraren finkatuz joatea.
Zer egin behar da egunean bost errazio fruta eta berdura jatera iristeko…
Hori da kontua. Denok ohartzen gara
aste gutxi batzuetan izaten dela gereziak jateko aukera, edo udare urtsuak,
edo aran berdeak, eta horrek are gustagarriago egiten ditu. Sasoiko elikagaiak
dira, modu onean egoten direnak, eta
ugari ematen dituzte ura eta herdoilaren aurkako substantziak. Are gehiago:
udako fruta gorri bat jogurt batekin
nahasi, eta fruitu lehor batzuk eta labore batzuk erantsita, afari freskagarri,
arin eta digestio-lagungarria egingo
genuke.
Ohiko bazkariaren ordez, hondartzan
mokadutxo arin bat egin badugu, komeni al da afari sendoagoa egitea?
Hobe da ohi baino gehiago askaltzea,
eta afari arina egitea; hobeki lo egiten
da, eta gosaldu ere bai.
Plater bakarra jateko ohitura aski hedatua dago udan. Egokiak dira
edo ordu gutxiren buruan gosetzeko
baino ez dute balio? Bai udan eta bai
neguan, aukera osasungarria da, baina
postrerako, fruta edo fruitu lehorrak gehitu behar dira. Ez da ezer gertatzen
hiru orduren buruan berriz gosetzen
bagara, tarte hori igaro behar baitu
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otordu batetik bestera. Dena den, agian
ongi zehaztu beharko da zer den plater bakarra: ez da elikagai jakin baten
errazio bakarra jatea, ezpada zenbait
elikagai konbinatzea, errazioak handitu
gabe.

Dietak lagun dezake bero-kolpeei aurre hartzen? Bai, hidratatu egin behar
da, urarekin, frutekin, azenario eta errefautxoekin. Platerei eta menuei kolorea
ematea, hori da kontua. Barazki-entsalada bat, mazedonia bat izozkiarekin...
aukera freskagarriak dira biak ere, eta
freskatzeaz gain, hidratatu ere egiten
dute, jakina.
Eta bero-kolpe baten ondorengo orduetan, nola egokitu behar da dieta?
Ikusi egin behar da zerk eragin duen eta
zer ondorio izan dituen, baina tentsiobeheraldi bat bada edo azukre mailetan
gorabeherak gertatu badira, ura erabili
behar da beti hidratatzeko, nahiz eta ez
izan egarririk.
Adineko jendeari gertatzen zaio hori,
egarririk ez sentitzea, alegia. Edatera
eman behar zaie, edo ikusarazi behar
zaie oso garrantzitsua dela ura edatea. Adinean aurrera egin ahala, maila
guztietan zahartzen gara, eta alertamekanismoak ere herdoildu egiten dira; horrexegatik uzten diogu egarria
sentitzeari. Helburu jakin bat ezarrita,
errazagoa da: botila bat ur egunean,
beti leku berean jarria. Horrela eginda, norberak errazago kontrolatzen du,
eta besteek ere bai. Adineko pertsonei
zapore gozoa gustatzen zaienez, udan
aukera ona izan liteke ura limoi eta
azukre pixka batekin jartzea, gozoki gisa, baina ura baztertu gabe, urak izan
behar du-eta beti baliabide nagusia.
Eman al daiteke gehienezko neurri
bat? Helduentzat, aski eta sobera da bi
litro ur inguru edatea. Freskagarriez ari

bagara, hobe da azukrerik gabeak hautatzea, eta egunean bat baino gehiago
ez edatea. Gainera, ez dugu ahaztu behar udako baratzea, aukera asko ematen ditu-eta zukuak egiteko, berdurekin bezala frutekin, eta krema hotzak,
gazpatxoak….

Izozkiak izaten dira udako tentagarri handienak. Haur batek, adibidez,
zenbat jan ditzake? Haur batek egunean izozki bat jan dezake, arazorik
gabe, eta egokia litzateke esneki edo
postre krematsuen ordez hartzea, flanen edo arrautzesneen ordez, adibidez,
baina inoiz ez frutaren lekuan. Izozkiak osasungarriak dira, baina neurrian
hartuta eta funtzio jakin batekin. Izotz
azukredunez egindako poloak, berriz,
freskagarrien antzekoak dira, eta halakotzat har ditzakegu.
Eta izozkiak ligh erakoak badira?
Arauak esaten du, light izateko, % 33
murriztu behar zaizkiela gantza eta
azukreak; horrek balio dezake zenbait
pertsonarentzat, pisua kontrolatzeko
eta ongi sentitzeko. Baina beti gogoan
izan behar da hori ez dela aitzakia bat,
behar ez den zerbait jateko.
Nahiko ohikoa izaten da afaritan fruta soilik jatea… Jokabide ona da askari sendoak egiten dituztenentzat, edo
eguneko otordu orekatzaile gisa afaria
erabiltzen dutenentzat. Eguerdian gehiegikeriaren bat egin bada, afaria izan
daiteke arina, edo arratsaldeko zazpietan afaltzea nahiago duenak, arroza eta
arraina, adibidez, edo oilasko sandwich
bat errukularekin, aski luke eguneko
azken otordua fruta ale pare batekin
egitea. Ongi dago hori.
Behin eta berriz esaten da udan kontu handia eduki behar dela arrautzaz
eginda dauden jakiekin; berdin gertatzen al da elikagai gordinekin ere?
Elikadura arloko segurtasunean, eskuak ongi garbitzea da neurririk onena.
Hori bezain erraza da. Gero, beti bezala, garbitu egin behar dira elikagaiak
ere, lanerako erabiliko diren gainazalak
eta sukaldeko tresnak.
informazio gehiago
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Bero-kolpea

Beroa

kolpeka hasten denean
Tenperatura handien eragin kaltegarriak saihesteko,
funtsezkoa da maiz-maiz likidoak edatea, itzalean egotea
eta ordurik beroenetan ahalegin fisikorik ez egitea

Z

erua oskarbi, hondartza-egunak,
txangoak, beroa, denbora librea...
Izan daiteke bidaia baten iragarkia, baina hori baino gehiago da: udaren iragarpena. Gauza on horiek guztiak
ekartzen ditu udak, baina badu arriskuak
ere; esaterako, beroa. Zenbait pertsonak
asko maite dute beroa, eta ordu luzeak
ematen dituzte eguzkipean, baina gure
gorputza ez dago prestatua bero itogarria jasateko. Udako tenperatura handiekin eta, bereziki, bero-boladekin, gerta
daiteke bero-kolpeak izatea jendearen
artean, eta ez da txantxetarako kontua
izaten: azkar eta ongi erantzun ezean,
larria izan daiteke, eta heriotza ere ekar
dezake. Horregatik, neurri batzuk kontuan hartzea komeni da, gure osasuna
eta ongizatea arriskuan ez jartzeko, eta

gauza guztien gainetik, zentzu pixka batekin jokatu behar da: itzala bilatu, maiz
edan, gorputza freskatu, haizemailea
erabili, bero gehieneko orduetan etxean
geratu... Begi bistako kontuak dira, baina eguzkiak, berotu ez ezik, itsutu ere
egiten du jendea, nonbait, eta horren
adibide dira uda guztietan izaten diren
gertaerak. Bero-kolpeak saihesteko,
teoriatik praktikara egin behar da jauzi.

Zer da bero-kolpe bat? Gustagarria izaten da eguzkiaren igurtzia,
baina eguzkiak, igurtziez gain, kolpeak
ematen ere badaki, eta arazo handiak
etor litezke hortik. Fenomeno hori, bero-kolpea esaten zaiona, alegia, honako
arrazoi honengatik sortzen da: gorputza
erregulatzeko mekanismoek huts egiten dute, eta gorputz-tenperatura 40
graduetatik gora igotzen da. Gizakion
organismoak 37 graduren inguruan funtzionatzen du, eta nahiko sentibera da
kanpo-tenperaturen aldaketekin, batez
ere kanpoan asko berotzen duenean. Aldaketa horien eragina doitzeko, tenperatura erregulatzen duten mekanismoak
dauzka (izerdia da horietako bat), eta
odolaren bidez beroa banatu eta kanporatu egiten du. Bero-kolpe bat jasaten
denean, gorputzaren tenperatura igo,
eta galdu egiten dira gorputzeko likido
asko; ondorioz, handitu egiten da kalte
neurologikoak edukitzeko arriskua, eta
hiltzekoa ere bai.

uda hasieran, eta horren arrazoia hauxe
izango litzateke, zenbait ikerketaren
arabera: gorputza ez dela egoten behar
bezala girotua beroari aurre egiteko.
Bero-kolpearen eragina hiru egun lehenagotik antzeman daiteke, eta astebete pasatu ondoren ere iraun dezake.
Honako sintoma hauek adierazten dute
bero-kolpeak astindu gaituela:
• Gorputz tenperatura nabarmen handitzen da (39 ºC edo gehiago).
• Larruazala gorritu eta berotu egiten da,
eta izerditan hasten da.
• Pultsazioak edo bihotz-taupadak areagotu egiten dira.
• Buruko min ziztatzailea izaten da.
• Memoriak huts egiten du.
• Konortea galtzen da.
Bero-kolpea, izenak esaten duen bezala,
kolpean etortzen da, eta ezustean harrapa dezake jendea, sintomak bat-batean
agertzen dira eta. Sei urtetik beherako
haurrak eta 65etik gorako pertsonak dira zaurgarrienak. Bi jende multzo horietan, gorputz-tenperatura erregulatzeko
mekanismoek ez dute ongi funtzio-

Sintomak eta biktimak. Berokolpea ez du sortzen tenperatura jakin
batek. Handia izan behar du, hori bai,
baina pertsona bakoitzaren eta kokapen geografikoaren araberakoa izaten
da. Halakoak errazago gertatzen dira

Haizemailea erabiltzea komeni da eta, ahal dela, ez da
kalera atera behar eguzkiak gehien berotzen duenean
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osasuna

Bero-kolpea

natzen, izerdi gutxiago egiten dute
eta okerrago eusten diote beroari. Gaixo
kronikoek edo lehendik beste patologia
batzuk dituztenek (buru-eritasunak,
arnas eritasunak eta, batez ere, bihotz-hodietakoak) arrisku gehiago dute
halakoak pairatzeko, beroak handitu
egiten baitu infartuak edukitzeko arriskua. Ezintasun psikiko edo fisikoren bat
daukaten pertsonak ere zaurgarriagoak
izaten dira, baita gorputz-tenperatura
erregulatzeko prozesuan eragin dezaketen sendagaiak hartzen dituztenak ere.
Beroak hiru sendagai multzotan izan
dezake eragina: akidura eta deshidratazioa larritzen dutenak (diuretikoak,
hanpaduren aurkako ez-esteroideak,
hipertentsioaren aurkakoak, bihotzeko
hutsegiteen aurkako sendagaiak, diabetesaren aurka ahotik hartzen direnak,
migrainen aurkakoak, litio-gatzak eta
tiroides-hormonak); gorputz-tenperatura igotzen dutenak (neuroleptikoak eta

depresioaren aurkakoak); eta beroaren
eragina zeharka okertzen dutenak, eta
organismoaren
erreakzio-gaitasuna
murrizten (lo-eragileak, ansiolitikoak
eta hipertentsioaren aurkakoak).
Bada beste pertsona talde handi bat
ere oso zaurgarria dena: turistak. Eremu
geografiko hotzetatik edo beroagoetatik
datozenak sentiberagoak dira berokolpe bat jasateko. Izan ere, pertsona
bakoitza bere ohiko klimara egokitua
egoten da, eta tenperatura-tarte horretatik ateratzen denean, sentiberagoa
izaten da beroaren eraginaren aurrean.

prebentZioa: ZentZua erabili. Prebentzioa da neurririk onena tenperatura handiei aurre egiteko. Behin
sintomak sumatzen hasita, beranduegi
izan daiteke. Osasun-erakundeek egiten dituzten prebentzio-planetan, edozein pertsonaren esku dauden neurriak
aurkezten dira.

NOLA jOKAtU BerO-KOLpeeKiN?
Bizkor jokatzea funtsezkoa da bero-kolpea jasan duena
onik atera dadin. Hala egin ezean, ondorio neurologikoak
jasan ditzake, eta hil ere egin liteke. Halako gertaera larri
bat pairatu duten pertsonek, berez, ez dute besteek baino
arrisku gehiago beste behin ere gerta dakien, salbu eta
neurririk hartzen ez badute.
Bero-kolpe bat gertatzen denean, berehala deitu behar
zaie osasun-zerbitzuei, eta, segidan, hoztu egin behar da
biktima, eguzkitatik baztertu, leku fresko batean jarri eta ur
hotzarekin busti, gorputz-tenperatura apal dakion. Neurri horiexek hartu behar dira osasun-zerbitzuak iritsi arte.
Behin ospitalera eraman ondoren, gorputz-tenperatura
jaistea eta pertsona hidratatzea izaten da tratamenduaren
helburua.

• Etxea: tenperatura kontrolatu. Eguzkiorduetan, jaitsi leihoetako saretak edo
pertsianak, eta gauez ireki, etxea freskatzeko. Gelarik freskoenetan egotea komeni da, eta klimatizagailuren
bat erabiltzea (haizagailua edo aire
girotua).
• Kalea: saihestu egin behar da eguzkiak zuzenean jotzea, txanoak eta kapelak erabili behar dira, itzaletatik
ibili behar da, hondartzan itzaletako
baten pean egon behar da, eta kaleko
leku freskoetan hartu behar da atseden edo girotuta dauden leku itxietan.
Garrantzitsua da ura aldean eramatea
eta maiz edatea, baita aurpegia zertxobait bustitzea ere, eta arropa ere
bai, behar balitz; arropak, gainera,
arina izan behar du eta argia.
• Bidaia: funtsezkoa da eguzki gehien
dauden orduak saihestea. Ezin bada, orain arte emandako gomendioei
jarraitu behar zaie, eta zer esanik ez
haurrekin bidaiatuz gero.
• Ingurukoak: zaindu egin behar dira
bakarrik bizi diren pertsonak, bisita
egin behar zaie egunean behin, beroari aurre egiteko aholkuei jarraitzen
lagundu behar zaie (batez ere, adinekoak badira), eta sendagaiak hartzen
ari badira, medikuari galdetu behar
zaio ea eraginik izan ote dezakeen
termoerregulatzean. Hala balitz, doitu edo aldatu egin beharko litzateke.
• Sendagai-ontzia: sendagaiak, eguzkiak zuzenean joko ez duen lekuan
gorde eta tenperatura handiak izango ez diren lekuan. Beroak kalte egin
diezaieke eta haien ezaugarriak aldatu. Sendagai bat lehenengoz erosten
denean, funtsezkoa da argibide-orria
irakurtzea, zer tenperaturatan eduki
behar den jakiteko. Zenbait sendagai
hozkailuan edukitzekoak dira, bestela
galdu egiten baitute egonkortasuna
eta eraginkortasuna.
gehIago jakIteko

www.consumer.es
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Bero-kolpeei aurre hartzeko
AHOLKUAK
1 Bero gehien egiten duen egunetan, eguzkitik urrundu eta maiz

freskatu behar da, dutxa sarri eta azkarrekin eta toalla bustiekin.

2 Ahalik eta denbora gehien eman behar da leku fresko, itzaleko

eta klimatizatuetan. Aire giroturik edo haizagailurik eduki ezean,
egunean bi ordu pasatu behar dira, gutxienez, halakoak dituzten
lekuetan (saltoki handiak, bibliotekak, zinemak...).

3 Egarritu aurretik edan behar da: ur asko eta fruta-zukuak edan

behar dira, eta haurrei eta adinekoei ere edanarazi egin behar
zaie.

4 Ez da hartu behar edari alkoholdunik.
5 Saihestu egin behar dira jaki oso beroak eta kaloria askokoak.
6 Murriztu egin behar da eguerdiko jarduera fisikoa.
7 Bero gehieneko orduetan, saihestu egin behar da ahalegin
fisikoak eta jarduera oso biziak egitea.

8 Arropa argia, arina eta kotoizkoa erabili behar da, gorputzari
arnasa hartzen uzten diona.

9 Sendagaiak leku freskoan eduki behar dira, beroak aldatu egin
ditzakeelako horien osaera eta eraginak.

Iturri: Xavier Basagaña, CREAL Ingurumen Epidemiologiako Ikerketa Zentrokoa, Kataluniako
Osasun Sailaren POCS plana (bero-kolpeek osasunean duten eraginari aurre hartzeko ekintzaplana) eta Espainiako Osasun, Gizarte Politika eta Kontsumo Ministerioa

41

Zaporea
eta kalitatea
esku-eskura

Eroski NATURen fruta hezurdunak oso
ongi umotuta egoten dira, eta aparteko
gozo ukitu edukitzen dute

Abrikotak, melokotoiak, paraguaioak,
nektarinak eta gereziak... Horiek gabe,
zer litzateke uda? Fruta hezurdunak dira
horiek guztiak, eta gainerako fruta guztiak
bezala, elikagai ezinbestekoak dira gure
osasunarentzat eta ongizatearentzat,
hortik hartzen ditugun mantenugaiak
ere halaxe dira eta: ura, bitaminak, mineralak, zuntza, eta herdoilaren aurkako
substantziak. Zehazki, zuntza izaten dute
ugari fruta hezurdunek, gainerakoek
baino gehiago. Horri esker, lagungarriak
gertatzen dira hesteen funtzioa erregulatzeko eta idorreria arintzeko, baita
zenbait eritasuni aurre hartu eta horiek
tratatzeko ere (hiperkolesterolemia, diabetesa, gizentasuna...). Frutak, izan ere,
osasuna eta bizitasuna dakartza. Horregatik da garrantzitsua kalitatearen alde
egiten duten markak lehenestea. EROSKIk
ere baditu bere markako elikagai fresko
eta hautatuak, Eroski NATUR sailekoak,
hain zuzen ere. Hor barrenean, frutak eta
barazkiak ez ezik, haragia eta arraina ere

aurkituko dituzte kontsumitzaileek. Marka
horretako elikagaien ezaugarri nagusien
artean, honako hauek nabarmentzen
dira: kalitate gorena –zapore berezia
ematen diena– eta osasun-berme egiaztatua. Uda honetarako, gainera, EROSKIk
ahalegin berezia egin du Eroski NATUR
saileko fruta hezurdunak are gozoagoak
izan daitezen; horretarako, ezinbestekoa
izan da hornitzaileekin elkarla, fruta garai
egokian bil dezaten, behar bezain umotua dagoenean.

Zaporea bereizgarri
Eroski NATUR fruta hezurdunen kalitatea
(abrikotak, melokotoiak, paraguaioak,
nektarinak eta gereziak) horiek landatu
aurretik zaintzen da, baita sail bereko
gainerako fruta eta barazkien kalitatea
ere. EROSKI hornitzaileekin harremanetan
jartzen da, eta zera eskatzen die: ekoizpen integratuko nekazaritza-teknikak
erabil ditzatela, fruta edo barazkia sortzen
den autonomia erkidegoan, eskualdean
edo herrialdean indarrean dauden horiek.

Eroski NATUR produktuak
freskoak dira eta haien
kalitateagatik hautatuak
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Ohiko nekazaritzaren eta biologikoaren
erdibidean dago ekoizpen integratukoa.
Ingurumena zaintzen duten landaketa
moduak erabiliz, kalitate oneko produktuak lortzea, horixe da laborantza era
horren ezaugarri nagusia. Izurriteei aurre
egiteko, adibidez, ekoizpen integratuaren
kodeek lehenetsi egiten dituzte metodo
biologiko eta kulturalak, eta ez kimikoak.
Hain zuzen, hornitzaileekin egiten diren
hitzarmenek argi esaten dute egoerak
behartuta soilik erabiliko direla nekazaritza-produktu kimikoak (intsektizidak,
herbizidak eta ongarriak). “Behar adina,
eta ahal bezain gutxi” erabiliko direla
esaten da, eta aipu horrek laburbiltzen
du produktu kimikoen inguruko jarrera.
Ekoizpen integratuko sistemak, gainera,
uraren kudeaketa hobetzearen alde egiten du, eta tratamendu zentzuzkoagoak
erabiltzearen alde.
Eroski NATUR saileko fruten eta barazkien hornitzaileak Global Gap erakunde >
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Historia pixka bat

Garaian-garaiko frutak dira
komenigarrienak

pribatuaren kontrolpean daude, eta hark
ematen duen ziurtagiria daukate. Nekazaritza-jardun egokien kodea ezartzen du
erakunde horrek, landa-eremuko ekoizpen-prozesu guztia arautzeko. Horrelaxe
lortu nahi da laborantza-ustiategiek
ingurumenean duten eragin kaltegarria
arintzea eta metodo kimikoen erabilera
murriztea.
Eroski NATUR frutak eta barazkiak hautatzerakoan eta biltegiratzerakoan,
berriz, kalitatea kudeatzeko sistema bat
ezarrita eduki behar dute hornitzaileek,
bai Europako Batasunekoek, bai handik
kanpokoek ere. Gisa horretako sistemarik
hedatuenak BRC British Retail Consortium
eta IFS International Food Standard izenekoak dira. Horrez gain, kontrolak egin
behar dituzte produktua landatu aurretik
eta ondoren, Eroski NATUR markaren
parametroetara egokitu dadin. Fruta
hezurdunei dagokienez, hornitzaileek
garairik egokienean bil ditzatela nahi izan
du EROSKIk, eta halaxe egiteko eskatu
die; era horretan, behar bezala umotuta
egongo dira, eta besteek ez bezalako
gozo ukitua eta zaporea edukiko dute.

1998an sortu zen Eroski NatUr. Garai hartan, haragi freskoarentzat soilik
zen, eta urtebete igarota, frutak eta barazkiak ere sartu ziren marka horren barrenean. 2007an, berriz, arrainekin osatu zen Eroski NatUr familia,
eta egun, lau elikagai talde horiek hatzen ditu: haragiak, frutak, barazkiak
eta arrainak. Nahiz eta urteak pasatu eta aldaketa batzuk egin, bere horretan iraun dute sail horretako produktuen ezaugarriek.
Halako ezaugarriak dituzten elikagaiak eskuratzeko, bi alderdi zaindu behar
izaten dira bereziki: batetik, produktuaren jatorriari, arrazari eta produktu
motari erreparatu behar zaio, eta onenak hautatu; bestetik, kontrol eta
jarraipen zorrotz-zorrotzak egin behar zaizkio, Eroskik ohi duen bezala,
elikagaia sortzen den lekutik hasi eta saltokietan jartzen dituzten arte.
2010. urtean, adibidez, 2.160 analisi egin zituen Eroskiren kalitate sailak
bere laborategietan, eta beste 568 azterketa egin zituen hornitzaileen ustiategietan bertan. Horrelaxe egiaztatzen da Eroski NatUr markako elikagaiek ongi betetzen dituztela dagozkien osasun- eta higiene-irizpideak.

Kontrol organoleptikoen bidez, aleak behar bezala umotuta daudela bermatzen
da, horrek baldintzatzen baitu frutaren
zaporea (horixe da, hain zuen, Eroski NATUR sailaren balio erantsia). Hori egiteko,
frutaren gogortasuna aztertzen da eta
zenbat azukre duten neurtzen da. Beste
alderdi batzuei ere erreparatzen zaie:
zenbat zuku duten, zenbateko azidotasun-tasa, neurria, kanpoko eta barreneko
itxura, eta abar. Orobat, hondakin maila
ere kontuan hartzen da. EROSKIk, izan
ere, Hondakinak Kontrolatzeko Plan bati
jarraitzen dio, eta arlo horretako legediak
esaten duenarekin alderatuta, eskakizun
eta betebehar zorrotzagoak ezartzen ditu
protokolo horrek: Espainiako Estatuko
legediak Hondakinen Gehienezko Muga
batzuk finkatzen ditu labore bakoitzarentzat, eta muga horren % 50aren azpitik
egon behar dute Eroski NATUR produk>
tuek.

Plataforma logistikoetan
Eroski NATUR saileko fruta eta barazkiak
EROSKIren banaketa-plataformetara
iristen direnean, aztertu egiten dira, produktuek zer-nolako ezaugarri organoleptikoak (zaporea, itxura...) dituzten ikusteko
eta osasun-alderdietan nola dabiltzan
jakiteko.

Eroski NatUr fruta
hezurdunak: zer jan eta noiz?

Urte sasoi guztietan aurki ditzakegu frutarik
gehienak, baina askoz hobea da garaian
garaiko fruta jatea. Udan gaude, eta hauxe
da, hain zuzen, fruta hezurdunak eskuratzeko
unerik onena. baina zein garai da onena fruta
bakoitzarentzat?:
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Melokotoia
Nektarina
Paraguaioa
Abrikota
Arana
Gerezia
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Eroski NATUR fruta hezurdunak
• Melokotoia
• Nektarina
• Paraguaioa
• Abrikota
• Arana
• Gerezia: besteren artean, Jerte Ibarra Jatorri Izenekoa

Osasunarentzako onurak: kolore-kontua da
Elikabide apartak dira fruta hezurdunak. Ura, zuntza, bitaminak eta
mineralak ematen dituzte, baina osasunarentzat oso garrantzitsuak
diren beste osagai batzuk ere badituzte, nahiz eta ez izan elikagarriak. Herdoilaren aurkakoak dira horietako batzuk. Gai horiek murriztu egiten dute zenbait gaixotasun pairatzeko arriskua: endekapenezkoak, bihotz-hodietakoak eta are minbizia ere.
HErDoiLarEN
aUrkakoak

orGaNisMoarENtZako
oNUra
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FrUta
HEZUrDUNak

antozianinak
Kolore gorria edo morea
ematen dute

• Ekintza kardioprotektorea
eta gernu-antiseptikoa.

Aranak (beltzak, bereziki)

karotenoak
Kolore horia, laranja eta
gorrixka ematen dute

• A probitamina ematen dute,
zeina A bitamina bihurtzen baita.

Abrikotak, gereziak eta
melokotoiak

Flabonoideak
Landare-koloratzaileak

• Ekintza kardioprotektorea
eta minbiziaren aurkakoa.

Jatorri Izena duten gereziak
eta melokotoiak

• On egiten dio hezurren
hazkundeari eta defentsaeta nerbio-sistemari.

• Hanpaduren aurkako
ezaugarriak eta diuretikoak.

Eroski NATUR fruta gehiago

Gereziak

Betidanik, tokiko produktuen aldeko
apustua egin du EROSKIk, eta horiek
laguntzea eta sustatzea izan da haren
konpromisoetako bat. Asmo horrek izan
du bere isla Eroski NATUR sailean ere.
Zehazki, Eroski NATUR fruta hezurdunen
artean, Jatorri Izena (JI) duten bi daude:
Jerte Ibarreko gerezia eta Calandako melokotoia.
Babes-figura bat da jatorri izena, frutei eta
berdurei ezartzen zaiena, besteak beste.
Zigilu horrek adierazten du eremu geografiko horietatik datozela fruta horiek,
eta beren jatorriari lotutako baldintza naturalek ematen dizkietela kalitate bikain
hori eta ezaugarri berezi horiek. //

• Meloia: apo-azal motakoa
• Sandia: azal berde ilunekoa, hazirik gabea
• sagarrak: 5 mota; Goldena, Granny Smith-a, Errege
Sagarra (Zuria eta Grisa) eta Royal Gala
• Zitrikoak: laranjak, mandarinak eta limoiak
• Kiwia
• Marrubia
• Konferentzia udarea
• Blanquilla udarea
• Intxaurrak

Eroski NATUR barazkiak
• Patatak: 4 mota; frijitzeko, egosteko eta erregosteko,
gorria eta goarniziorako
• Azenarioa
• Orburuak
• Brokolia
• Tomatea
• Frijitzeko piperrak
• Endibia
• Letxuga-bihotzak
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bideo lehiaketa
argazki lehiaketa
Sa r i e d e r r a k
dauzkazu zain!

BIDALI ZURE PROPOSAMEN
ONENAK ETA PARTE HARTU

Irakurri lehiaketaren oinarriak helbide honetan:

www.consumer.es

