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Irudietan

Aire-gArrAioA

Salgaiak hegan
Iluntzeko zortziak. Gautu du Gasteizko aireportuan. Askok
eta askok lanaldia bukatu duten garaian hasten dute berea
beste zenbaitek. DHLko langileek, esate baterako. Salgaiak
garraiatzen aritzen da enpresa hori, eta Gasteizen dauka
aire-garraioko gune nagusia. Espainia, Portugal eta Frantzia
hegoaldetik iristen diren salgaiak txukun sailkatu ondoren
hainbat lekutara banatzen dituzte.

Zama, doi-doi orekatua. Aldi berean,

nabearen goiko solairuan, langileak
erabat kontzentraturik ari dira. Adi-adi
begiratzen diote pantaila bati: luze gabe
bost hegazkin lurreratuko dira gasteizko
aireportuan, Santiagotik, Alacantetik,
Valentziatik, Sevillatik eta Portotik datozenak; beste pantaila batean, baskula
eta lurreratzeko gunerako sarbidea ageri
zaizkie. Meteorologia-gorabeherak zaindu beharra dago, hegazkinen zamatzeorriak antolatu eta edukiontziak pisatu.
Kontuz egin beharreko lana da. Hegazkinaren zati bakoitzak pisu jakinari eusteko
gaitasuna dauka, eta funtsezkoa da zama
doi-doi orekatzea, edozein desorekak
istripu larria eragin dezake eta. gainera,
hainbat alderdi hartu behar dira kontuan:
adibidez, hegazkinak zenbait erregai
izaten duen hegaldiaren une bakoitzean.

Egunean 16.000 pakete ere bai.

Furgoneta andana bat iritsi da
enpresaren nabera, eta hantxe utzi
du bakoitzak bere zama, Asturiastik,
Kantabriatik, euskal Herriko hainbat
lekutatik… ekarria. gauza guztiak ongi
kalkulatu eta neurtu behar dira, akatsik
txikiena ere garesti ordaintzen baita
esportazioez ari garenean: zenbait minututako atzerapenak galera ekonomiko handiak eragin ditzake. Paketeak
hartu, eta arraboleraino eramaten
dituzte orga-gidariek; han, guardia
Zibila begira dagoela, X izpien eskanerretik pasarazten dituzte banan-banan.
Bidaiarien hegaldietan bezala, salgaienetan ere oso-oso zorrotz zaintzen
dute segurtasuna. Lanegun bakarrean
16.000 pakete jartzen dituzte helmugarako bidean: eskanerretik pasatu,
zinta batean bidali eta hainbat langilek
eskuz sailkatzen dituzte, helmugaren
arabera, bakoitza bere edukiontzian.
Diseinu bereziko ontziak izaten dira,
hegazkinen fuselajera ongi egokitu
daitezen. edukiontzietan garraiatzea
seguruagoa, eraginkorragoa eta merkeagoa da.
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Kronometroari begira. Hegazkinak

txandan-txandan lurreratzen dira.
Santiagotik eta Alacantetik datozenak heldu orduko, zamak deskargatzeari ekin diote, altxatzen den
plataforma bat erabiliz, eta ibilgailu
bereziz bete da inguru hura guztia;
horiek garraiatuko dituzte salgaiak.
Lurreratuko diren hurrenak Valentziatik, Sevillatik eta Portotik datozen
Boeing-ak dira. 45 minutu baino
ez dituzte egingo lurrean, eta tarte
horixe izango dute DHLko langileek
erregaiz hornitu eta zamalanak egiteko. Dena behar bezala dagoenean,
hurrenez hurren, erresuma Batura,
Belgikara eta Alemaniara bidean
jarriko dira hiru hegazkinak. //
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Teknologiaberriak

Runkeeper. Azterketa egiteko hautatu

Proba praktikoa: mugikorrean
jartzeko hiru aplikazio, kirola
egin nahi duenarentzat
Izaera sozialik handiena Endomondo-k du, kiroljarduera gehien Runtastic-ek hartzen ditu eta
hasiberrientzat Runkeeper da egokiena

Erlojuari edo GPSari esker, aukera asko
ematen dituzte azken belaunaldiko
mugikorrek edo smartphoneek, eta,
besteak beste, kirol-jarduerak kudeatzeko eta kontrolatzeko zentroak
ere izan daitezke: kronometro gisa
erabiltzeko, pultsometro gisa edo
eskumuturrean jarri ohi den edozein gailu espezifikoren ordezko. Eta
berdin balio dute aire zabalean egiten
diren kirolentzat edo eremu itxietan
egiten direnentzat. Programak ere
sortu dira kirol-jardueren datu guztiak
gordetzeko, eta estatistika osatuak
eta ibilbideei eta lasterketei buruzko
informazioa ere eskaintzen dituzte.
EROSKI CONSUMERek proba praktiko
bat egin du era horretako hiru programarekin, eta bakoitzak zer-nolako
abantailak eta eragozpenak dauzkan
aztertu du. Honako hauek dira hiru
aplikazio horiek:
• Endomondo
(http://www.endomondo.com/)
• Runkeeper
(http://runkeeper.com/)
• Runtastic
(http://www.runtastic.com/)

Elkarrekin dituzten ezaugarriak.

Hirurek eskaintzen dituzte oinarrizko
funtzioak entrenamenduak denbora
errealean kontrolatzeko: iraupena,
distantzia, abiadura, erritmoa, kaloria
kontsumituak edo bihotz-taupaden
maiztasuna. Bihotzaren jarduerari
buruzko datuak eskuratzeko, beharrezkoa da pultsometro bateragarri
bat erostea. Hiru aplikazio horietako bakoitzak bere denda dauka
Interneten, eta han saltzen dituzte
modelo bateragarriak.
Aplikazio guztiek erabat erabiltzen
dute GPSa, eta, beraz, gailuaren
bateria bete-betea egotea komeni da.
Kontuan hartu behar da, dena den,
eremu itxietan GPSak ez duela izaten
behar bezalako estaldurarik zerbitzua
aktibatzeko, eta, agian, bestelako
irtenbide profesionalagoak bilatu
beharko dituela erabiltzaileak.
Aplikazio horiek, besteak beste, egindako jardueren inguruko estatistika
osatuak eskaintzen dituzte, entrenamendu-programa bat planifikatzen
laguntzeko helburuz. Honako datu
hauek agertzen dira estatistika horietan: zenbat kilometro egin dituen,
zenbat denboraz aritu den eta zenbat
kaloria kontsumitu dituen. Izaera
soziala duten funtzioak ere badituzte,
izena eman duten beste erabiltzaile
batzuekin partekatzeko norberak
egindako jarduerak.
Horrez gain, premiun bertsio bat ere
eskaintzen dute, eta urtean 20 eta
50 euro artean ordainduta, funtzio
sofistikatuagoak eskura daitezke, baita
osagarriak erosteko eskaintzak ere,
edo entrenamendu-plan pertsonalizatuak, estatistika osatuagoak.
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ditugun zerbitzuetatik, honek soilik eskaini du doan mugikorrarentzako aplikazioa, nahiz eta ez den berdin gertatu
ordenagailutik webgunera sartzerakoan,
non Elite izeneko bertsio bat eskaintzen
duen, ordaindu beharrekoa, eta doako
beste bat, oinarrizkoagoa. Ingurune
grafiko sinplea dauka oso, eta aukera
ematen du jarduera berri bat abiarazteko edo aurrekoei begiratu bat emateko.
Gainera, pausaldi automatikoa aktiba
daiteke, pultsometro bateragarriak
erantsi edo audioaren atala konfiguratu (kirola egiten ari garela, aplikazioak
berak esango dizkigu datuak). Horrez
gain, modua ematen du lagunek eta
solaskideek ere norberaren bilakaerari
jarraipena egiteko Runkeeper-en weborrian sartuta. Aukera hori, dena den,
Elite bertsioa erabiltzen dutenek soilik
eskura dezakete.
Runkeeper-en web-orriak ingurune
grafiko sinplea du, honako informazio
hau ematera bideratua: egindako kiroljardueren informazio historikoa, baita
solaskideek plataforman egin dituzten
azken eguneraketak ere. Gainera, beste
erabiltzaile batzuek egindako ibilbideen
berri jakiteko aukera ere ematen du edo
mundu guztian egiten diren herri-lasterketen berri. Kirol-jarduera bakoitzeko
datuak esportatzeko bitartekoak ere
baditu; GPX formatuan egin daiteke eta
KML formatuan ere bai (Google Earth
mapa-aplikazioak erabiltzen du azken
hori). Plataformara datuak inportatzeko modua ere badago, eskuz eginda,
edo GPX edo TCX formatuetan dagoen
fitxategi bat igota (beste edozein gailuk
sortua izan daiteke). Azkenik, Garmin
etxeko gailu batzuen datuak onartzeko
aukera bat ere eskaintzen du.

Endomondo. Bi bertsio dauzka, bat

Runtastic. Aplikazio honek doako
bertsio bat eskaintzen du, programa
hauetan ohikoak diren ezaugarri eta
funtzioekin: entrenamenduak denbora
errealean erregistratzea, mapekin, grafikoekin eta neurketen datuekin. Ordaindu beharreko bertsioak ahots bidezko
erretroelikatzea eskaintzen du entrenamenduetarako, erabiltzaileen solaskideek
denbora errealean jarraipena egiteko
aukera ematen du, bihotz-erritmoa
adierazten du pultsometro bateragarri
bat erantsita edo denbora-tarte jakinei
dagozkien taulak eskaintzen ditu.

Ordaindu beharreko bertsioak, Pro delakoak,
grafiko osatuak eskaintzen ditu, non ageri
den zenbat denbora behar izan den itzuli
bakoitza egiteko, bihotz-taupaden maiztasuna, altuera eta abiadura. Gainera, distantzia
berarentzat helburu bat baino gehiago jar
ditzake erabiltzaileak, eta bere buruarekin
lehia daiteke, lehendik egindako jarduera bat
hobetzeko asmoz. Horrez gain, energia gutxi
kontsumitzeko sistema bat ere badu, telefonoak bateriari etekin hobea atera diezaion.

Nahiz eta aztertu ditugunen artean
hau izan osatuenetakoa, kirol-jarduera
orokorretan erabiltzeko egina dago, eta
gero baditu zenbait aplikazio espezifiko,
jarduera jakinetarako: podometroa edo
urrats-kontagailua, mendiko bizikleta edo
neguko kirolak.

doakoa eta bestea ordaindu beharrekoa. Lehenbizikoak oinarrizko funtzioak eskaintzen
ditu: aire zabaleko kirol-jarduerak grabatu eta
iraupenaren, abiaduraren eta kalorien datuak
denbora errealean jasotzea, eta datu horiek
audioz entzutea kilometro bat egin ahala.
Bertsio horrek badu beste funtzio interesgarri bat ere, “Pep” delakoa: denbora errealean
solasaldiak egiteko aukera, zeinaren bidez
erabiltzaileek mezu bat idatz dezaketen
Endomondoren web-orrian, eta audiosistemak irakurri egiten du kirola egiten ari
garen unean.

Endomondoren web-orria aski osatua da,
eta ingurune grafikoak komunikazioa eta
harremanak sustatu nahi ditu plataformako
kideen artean. Erabiltzaile taldeak sortzeko
aukera ematen du, pribatuak edo irekiak,
elkarrekin lehiatzeko eta lasterketa jakinetan izena emateko, baita mundu guztiko
kirol-probetan, apustuetan eta ibilbideetan
ere. Kirol-jarduera bakoitza ibilbide batekin
erakusten du, mapa batean irudikatua, eta
jardueraren datuak eta estatistikak ere ematen ditu. Endomondok ere badu ordaindu
beharreko bertsio bat, Lounge izenekoa;
urtean 39 euro dira, eta beherapenak eskaintzen ditu kirol-arropa erosteko.
Aplikazio honek aukera ematen du kiroljarduera grabatuaren datuak plataformatik
esportatzeko, TCX eta GPX formatuan; horrez
gain, Garmin etxearen modelo batzuek
sortutako fitxategiak igo daitezke.

Web-bertsioaren helburu nagusia, berriz,
erabiltzaileak egindako entrenamenduen
informazioa gordetzea eta erakustea
da. Gold izeneko bertsio bat ere badu,
urtean 49,90 euro ordaintzen dena eta
funtzio gehiago eskaintzen dituena:
errendimendu-analisietarako sarbidea,
iragarkirik gabe; solaskideek egindako
jarduerekin alderatzeko aukera; erosketetan beherapenak eskuratzeko modua…
Entrenamendu-planak ere eskaintzen
ditu, adituek eginak, jendeak emaitza
hobeak lor ditzan lasterka egitean, ariketa
egitean edo argaltzeko ahaleginean
(ordaindu egin behar dira horiek ere).
Aplikazio honek ere bi formatutan
esportatzen ditu datuak, GPX eta KML
formatuetan (azken horretan, Google
Earth-erako), baina web-plataformaren
erabiltzaile oinarrizkoek 24 orduan behin
soilik egin dezakete. Beste gailu edo
aplikazio batzuetatik ere igo daitezke
kirol-jardueren datuak, baina eskuz egin
beharra dago nahitaez. //

Hauxe da onena...
• Estatistika osatuak doan eskuratzeko: Endomondo, Runtastic
• Smartphonearentzako aplikaziorik osatuena edukitzeko: Runtastic
• Oinarrizko web-bertsiorik osatuena erabiltzeko: Endomondo
• Izaera sozialeko funtzionalitate gehien baliatzeko: Endomondo
• Noizbehinkako kirolariek erabiltzeko: Runkeeper
• Kirol-jardueren datuak esportatzeko eta inportatzeko: Endomondo
• Ahalik eta kirol gehien hartzeko: Runtastic
• Entrenamenduen jarraipena denbora errealean egiteko: Endomondo, Runtastic
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Eskubideak

Aholkularitza
ONdASUN hIgIEzINAK txANdAKA ERABIltzEA

Azpiko arropa erosi nuen saltoki handi batean, eta haietako bat aldatzera joan nintzen handik bi egunetara, neurria gaizki jarria zeukalako. Erosketa-txartelak dio erosleak
dirua itzultzeko eska dezakeela hurrengo hamabost egunetan, baina saltokian esan didate ez dutela onartzen azpiko
jantziak aldatzerik eta horien dirua itzultzerik, higiene-arrazoiak direla medio. Egin al dezaket erreklamaziorik?

Kontsumitzaileak kontratuan atzera egiteko eskubidea du legeak onartzen dituen egoeretan,
eta eskaintzan, promozioan, publizitatean edo
kontratuan bertan hala aitortzen zaionean. Legez, ez du eskubiderik kontratuak baliogabetzeko edo horietan atzera egiteko, salbu eta urrutitik
egindako salmentetan, Internet bidezkoetan edo
merkataritza-saltokitik kanpo egiten direnetan.
Kasu honetan, eskubidea du atzera egiteko, publizitatean eta txartelean hala aitortzen zaiolako.
Horrek esan nahi du baliorik gabe utz dezakeela kontratu izenpetua, eta beste aldeari jakinarazi behar diola, eskubide hori gauzatzeko arauzko
epean, haren erabakia zuritu beharrik eta inolako zigorrik gabe. Kasu honetan, saltokiak egoki
jokatu duela uste dugu, baldin eta ezarritako murrizketa horren informazioa behar bezala eman

Jabeaniztasun-kontratua: kontratua eta mailegua ezeztatzea

Epa
iak

badu, kartelen bidez eta jendeak ongi ikusteko
moduan. Hori dela eta, erosleak ezin du eskatu
azpiko arroparen dirua itzul diezaiotela inolako
arrazoirik eman gabe, non eta ondasuna bera ez
datorren bat kontratuan esaten denarekin; kasu
horretan, ondasun higiezinei dagokien bermearaudiak aginduko luke. Dena dela, produktuak
akatsen bat edukiko balu, ez litzateke zilegi dirua
itzulian jasotzeko eskubiderik gabe uztea kontsumitzailea. Erreklamazioari eutsi egin behar zeniokeela uste dugu, saltokira joan eta jakinarazi
behar zeniekeela produktuak akatsa duela, eta
arropa aldatu edo dirua itzul diezazutela. Ez bazina haiekin ados jarriko, bete Erreklamazio Orria,
eta joan zure udalerriko eta autonomia erkidegoko kontsumo-bulegora. //

AKAtSAK EtA KAltEAK EtxEBIzItzA BERRIAN
Etxe berria erosi, eta zisterna hondatu da bizitzera joan aurretik
Bikote batek etxe berria erosi zuen 2008ko apirilean, eta hurrengo hilabetean, artean bizitzera joan gabeak zirela, zisternaren tenkagailua hondatu
zen. Ura isuri zen, eta jakinaren gainean jarri zituzten sustatzailea eta instalatzailea. Hurrengo astean, kontsumitzailearen aseguru-konpainiako peritua
eta instalatzailearen aseguru-etxekoa eraikinera joan ziren, baina ez zuten irtenbiderik aurkitu. Urtebeteren buruan, aldatu egin zuten pieza hondatua,
baina etxejabeek salaketa jarri zuten hornitzailearen, instalatzailearen eta haren aseguruaren aurka, eta 7.780 euroko ordaina eskatu zuten etxeak izan
zituen kalteengatik. Zaragozako Probintzia Auzitegiak 2011ko abenduaren
2an emandako epaiak, Eraikuntza Arautzeko Legeari jarraiki, hornitzailea zigortu du eskatutako ordaina ematera, eta errugabetu egin ditu instalatzailea
eta haren asegurua. Epaiak aintzat hartzen du eraikina berria zela eta bainugela erabili gabe zegoela, eta nabarmentzen du hornitzaileak, matxura gertatu zela jabetu eta hark erantzukizunen bat eduki zezakeela jakin arren, ez
zuela deus ere egin pieza ongi ote zegoen ikusteko.. //

Gas-instalazioaren mantentze-lanak egiten dituen teknikaria etorri zitzaigun etxera, eta butano-instalazioa aztertzeko
eskaintza egin zidan. Oso aukera ona iruditu zitzaidan, eta
sartzeko esan nion. Egin zuen azterketa eta ordaindu nion,
baina joatear zela, aipatu zuen, nahiko era nahasian eta
azkar, beste azterketa bat egin beharko zidala. Hori ikusita,
zalantza dut ziria sartu ote didan.

AHOLKULARITZA

info@consumer.es
Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko araudi teknikoak eta horien jarraibide tekniko osagarriek ezartzen dute zer-nolako baldintza
teknikoak eta bermeak eduki behar dituzten
gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko instalazioek eta gas-tresnek, pertsonen eta ondasunen
segurtasuna bermatze aldera, betiere.
Butano gasez dabiltzanei, Estatuko legediak dioenez, bost urtez behin egin behar zaie azterketa, eta hori egin ondoren, dagokion ziurtagiria
egin behar da (bezeroak hartzen du jatorrizkoa
eta enpresa hornitzaileari bidaltzen zaio kopia).
Dena den, inori etxean sartzen utzi aurretik, administrazio-ziurtagiria eta aurrekontua eskatu
behar zaio. Erabiltzaileek jakin behar dute, azterketa batek legezko balioa edukitzeko, tokian
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tokiko gobernu autonomikoak baimendutako
enpresek egindako ziurtagiria behar dela, bestela ez baitu balio. Enpresa ez balitz izango baimena duenetakoa, ezingo luke halako ziurtagiririk
egin. Zuri faktura eman zizuten, baina ez ziurtagiririk, eta, beraz, legearen ikuspegitik, ez duzu
egin nahitaez egin beharreko azterketa, eta, ondorioz, eskatu egin behar zenuke. Bestalde, teknikariak zure etxean eman dizun zerbitzua dela
eta, gure aholkua da erreklamazio bat aurkez
dezazula zure udalerriko edo autonomia erkidegoko kontsumo-bulegoan, non adierazi beharko zenukeen zer-nolako egoera nahasgarria
sortu zaizun, eta ordaindutako dirua itzultzeko
ere eskatu behar zenuke. //

Kontsumitzaile batzuk oporretan zeudela, jabeaniztasun-enpresa bateko saltzaileak jarri ziren haiekin harremanetan (ondasun higiezinak txandaka erabiltzeko aukera eskaintzen dutenak). Astebeteko oporraldia oparitu zieten,
eta hotel batera eraman zituzten, non beste hainbat pertsona ere baziren;
hiru orduko hitzaldi bat eskaini zieten guztiei, eta esan zieten, oparia eskuratzeko, paper batzuk sinatu behar zituztela, eta ez zutela inolako arazorik
edukiko kontratutik bereizteko, baldin eta ez balitzaie sistema gustatuko (berrerosi egingo zietela agindu zieten, euren opor-txandagatik ordaindutako
prezio berean). Sinatu zuten, beraz, kontratua, baita birsalmenta-kontratu
bat eta birsaltzeko bermea ere (horrexek bultzatu zituen, nagusiki, sinatzera).
Ez ziren pozik geratu opari eman zieten astebete hartan, eta hilabete batzuk
igaro eta oporretan joateko asmoz oporlekua hautatu nahi izan zutenean,
era guztietako eragozpenak jarri zizkieten, eta hori ikusita, burofax bat bidali zuten, birsaltzeko bermea erabili nahi zutela esanez. Baina erantzun zieten
ezin zutela bermea gauzatu aurrez beren txanda erabili gabe. Erreklamazioa
egin eta auzitara jo zuten. Kontratua baliogabetu edo eten nahi zutela adierazi zuten auzi-eskean, eta ordu arte ordaindutako kuotak itzul ziezazkiotela ere eskatu zuten (8.250 euro), baita mailegu-atxikia baliorik gabe uzteko
ere, enpresak eta aurrezki kutxak akordio bat egina zutelako operazioa gauzatzeko. Madrilgo Probintzia Auzitegiak arrazoi eman zien (2011ko azaroaren
25ean), eta ordaintzera zigortu zituen enpresa salatuak, Kontsumorako Kredituari Buruzko Legea. //

Idatz iezaguzu, zure arazoari
aurre egiten lagunduko dizugu.
EROSKI CONSUMER aldizkaria
San Agustin auzoa z/g,
48230 Elorrio (Bizkaia).
- Kasu bakoitza aztertu ondoren,
CONSUMER EROSKI ren
zerbitzu juridikoek egoera
horri aurre egiteko jokabiderik
egokiena proposatzen saiatuko
dira. Orientazioa baino ez dugu
ematen, ordea. Arazo juridikoak
konplexuak dira eta kasuan kasu
eragiten duten askotariko alorrei
begiratu behar izaten zai, epai
bat edo beste bat emateko.
- Bidal iezaguzu zure arazoa
azaltzen duen gutuna.
- Eskura duzun eta auziari
dagokion dokumentazioaren
fotokopiak erantsi.
- Auziaren inguruan esateko
duguna aldizkari honetan
argitaratutakoa izango da, ez
besterik.

gEhIEgIzKO KlAUSUlA ApARKAMENdUAREN KONtRAtUAN
Parking pribatuko txartela galdu eta 22 euro ordainarazi dizkiote

ANtzEKO KASUEtAN
EpAI dESBERdINAK
EgON dAItEzKE
Atal honetan auzitegiek
emandako epaiak jasotzen
ditugu, haien edukiagatik
kontsumitzaileen intereseko
izan daitezkeenak. Hala ere,
ezin ahaztu antzeko egoeren
aurrean, askotariko epaiak
egon daitezkeela, alde baten
eta bestearen frogak direla eta,
bakoitzaren egoera zehatzak
eraginda eta epaimahaiaren
arabera ere.

Autoa aparkaleku pribatu batean utzi ondoren, txartela galdu egin zitzaion
erabiltzaile bati, eta 22 euroko zigorra ezarri zioten. Ez zegoen ados erabaki
horrekin, eta auzitara jo zuen: 22 euroak itzul ziezazkiotela eskatzen zuen, eta,
horrez gain, aparkamendu-kontratuan zigor hori ezartzen zuen klausula baliorik gabe gera zedila ere bai. Errioxako Probintzia Auzitegiak oso-osorik hartu
zuen aintzat auzi-eskea. 2011. urteko azaroaren 2ko epaiak esaten du Legeak
erabiltzaileari ezartzen dion diru-betebehar bakarra aparkatzeagatik dagokion prezioa adostutako baldintzetan ordaintzea dela. Baina atxikipen-kontratu batean ageri den klausula edo jarduera batek 22 euroko zigorra ordaintzera
behartzen badu, horrek esan nahi du kobratu dioten dirua ez dela aparkalekua erabili duen denborari dagokion hori, eta, beraz, gehiago ordaindu duela.
Epaiak azpimarratu egiten du jokabide hori gehiegizkoa eta baliogabea dela, eta txartela galtzeak ez diola kalte nabarmenik eragiten parkinga ustiatzen
duen erakundeari, ez, bahintzat, kalte-ordaina eskatzeko modukorik.. //
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Irakurlearentxokoa

Egin gure adiskide eta
jarrai gaitzazu Sarean

interesatuzaiguna

en nabarmendu da:
Egunero baratxuria jateak babestu egiten du bihotza
Artikulu horren inguruko ohar eta iruzkin ugari izan dira
EROSKI CONSUMERek Facebooken daukan profilean. Egunero
baratxuria jateak murriztu egin ditu kolesterol osoa eta triglizeridoak, eta hori oso onuragarria da bihotzaren eta arterien
osasunarentzat. Gainera, egunean baratxuri atal batekin aski
da eragin ona izan dezan. Hona hemen irakurle eta erabiltzaile batzuek egindako ekarpenak:
Nélida Nectar: “Alizinak, baratxuriaren osagai nagusiak, lagundu
egiten du gorputzaren immunitate-sistema. Herdoilaren aurka egiteko eta erradikal libreak desagerrarazteko gaitasuna du, odol-presioari maila onean eusten dio eta lipidoak eta kolesterola murrizten
laguntzen du; era horretan, hodietako eritasunei aurre egiten die”.
Maridalia Maldonado: “Dena da gozoa baratxuriari esker”.
Nire txakurra izan al daiteke barazkijalea?
Txakurra barazkijalea edo beganoa bada, nagusia hala delako
izaten da. Animalien elikaduran aditu direnen iritziz, oro har,
ez da komeni haragirik gabeko dieta eskaintzea. Erresuma Batuan 50.000 txakur barazkijale daude, eta Ameriketako Estatu Batuetan, bi halako. Gai horren inguruko iritziak bildu nahi
izan ditugu Facebooken. Hona hemen batzuk:
Edit Ciotti: Nirea hala da. Izugarri gustatzen zaizkio berdurak eta
frutak. Haragi gordinak nahasi egiten dio urdaila”.
Encarna Vázquez: Maskotak humanizatzeko joera baino ez
da hori.
Montserrat Tusquellas: Bai, nik baduk txakur barazkijale bat.
Gainera, ikaragarri maite ditu laranjak.

en nagusi izan dira:
Twitter gizarte-sarean ere bete-betean ari da EROSKI CONSUMER (@eroskiconsumer eta @ECONSUMERma sortu ditu,
azken hori ingurumen-gaiez aritzeko). Hona hemen iruzkin
gehien izan dituzten hiru gaiak:
1. Lan bila ari naiz: gazteei irtenbide gehien eskaintzen dizkieten bederatzi lan arloak
2. Polizia-txakur bat hartzea
3. Eguzki-energia lortzeko zazpi modu

EROSKI CONSUMERen ERANTZUNAK
EROSKI CONSUMER aldizkariaren arduradunek oso aintzat hartzen ditugu gure aldizkariaren
edukiei buruz irakurleek izan ditzaketen kezkak, iradokizunak eta ikuspuntuak. Haien iritziak
asko balio du guretzat, eta haien laguntza eduki nahi dugu, gauzak hobeki egiteko.

Dietan ezinbesteko diren
zazpi elikagai
Zer elikagai jan behar genituzke osasuna
hobetzeko? Teoria eta ikerketa asko
saiatu dira galdera horri erantzuten.
Frank Lipman-ek egindakoa izan da
azkena. Nutrizioaren eta osasunaren
arloko aditua da Lipman, eta elikagai
naturalak jan behar direla esaten du,
gutxi prozesatuak. Ikertzaile horrek
honako elikagai hauek kontsumitzea
proposatzen du:
- Aguakatea: gantz monosaturatugabe
ugari dauzka (gantz ona da hori), olibaolioak dauzkanen antzekoak.
- Ahabiak: bakterioen aurka egiteko
ahalmen bikaina dute.
- Babarrunak: B multzoko bitamina ugari
ematen dituzte, baita kaltzioa, potasioa
eta azido folikoa ere.

Haurrek zergatik esaten
dituzte gezurrak?
Haurrek gezurrak zergatik esaten
dituzten jakiteko egin diren ikerketek
azaldu dutenez, haiek izaten dituzten
arrazoiak ez dira asko aldentzen helduek
izaten dituztenetatik. Honako hauek
nabarmendu dituzte adituek:
- Frustrazioa: haurrak esan dezake,
adibidez, jostailu asko dauzkala, egiaz
oso gutxi dituelako.
- Arreta deitzea: haur batzuek, arreta
gutxi eskaintzen dietela sentitzen dutenean, asmatu egiten dituzte gauzak,
hain justu helduek arreta gehiago jar
diezaieten: nonbaiteko mina dutela,
norbaitekin istiluren bat izan dutela...

- Intxaurrak: onak dira bihotzak ongi
funtziona dezan; ugari ematen dituzte
fosforoa eta omega-3 gantzak.

- Beren buruei gehiegi eskatzea: helburu handiak jartzen badizkiegu, gerta
liteke haurrak gezurretan hastea, gurasoei hutsik ez egiteko eta gauza guztiei
aurre egiteko gai direla erakusteko.

- Izokina: lagundu egiten du kolesterol
“ona” igotzen, kolesterol txarra eta ona
orekatzen eta tronboei eta odolbilduei
aurre egiten.

- Imitazioa: haurrek ikusten dutenean inguruko helduek maiz gezurra erabiltzen
dutela onuraren bat lortzeko, haiek ere
jokabide hori imitatzera jotzen dute.

- Espinakak: ugari ematen dituzte
bitaminak, herdoilaren aurkakoak
eta fitomantenugaiak; bereziki
nabarmentzekoak dira A, B2, C, K eta E
bitaminak.

- Zigorraren beldurra: ingurukoen
gaitzespena jasotzeko beldurrak gezurra
esanarazten du maiz. Haurrek faltsutu
egiten dute errealitatea, etor litezkeen
zigorrak saihesteko.

- Aza: oso ona da organismoa
garbitzeko, eta desintoxikatzen ere
laguntzen du, kaltzio- eta zuntzkontzentrazio handiak baititu.

Hementxe duzu informazio gehiago:
www.consumer.es/bebe

Piercing batek sor ditzakeen
arazoak
Gaur egun oso ohikoa da piercing bat
jartzea, baina hiru kasutatik batean
arazoak izaten dira. Horiek saihesteko,
funtsezkoa da ingurua ongi zaintzea
eta garbitzea eta zenbait neurri hartzea.
Arazo hauek izaten dira ohikoenak:
- Infekzioa: funtsezkoa da piercinga
jartzerakoan eta hurrengo asteetan
ongi zaintzea ingurua. Estreptokokoak
izaten dira germenik ohikoenak, eta,
batez ere, estafilokokoak; gerta liteke
antibiotikoak behar izatea.
- Alergia: niobioa eta titanioa dira
erreakzio gutxien sortzen dituzten
metalak, eta urrea ere bai, zeinak 14
kilatekoa izan behar duen, gutxienez
(lehenbiziko piercinga bada, ordea, 18
kilate edo gehiagokoa izatea komeni
da, alergiarik ez sortzeko).
- Ingurua hanpatzea, odoletan hastea
eta urraturen bat egitea: piercinga
jartzerakoan ohikoa izaten da
horrelakoren bat gertatzea, baina luze
samar irauten badu, baliteke alergiaren
bat edo infekzioren bat sortu izatea.
Hementxe duzu informazio gehiago:
www.consumer.es/osasuna

Kaleargi adimendunak

Kaleargi adimendunek % 80 gutxiago
kontsumi dezakete energia ohikoekin
alderatuta, eta, ondorioz, diru asko
aurrezten da. Teknologia bat baino
gehiago erabiltzen dituzte era horretako
kaleargiek:
- LED motako bonbillak: zehaztasun
handiagoz bidaltzen dute argia nahi
den lekura, eta hamabi urteko iraupena
eduki dezakete (ohiko bonbillek hiru
urte irauten dute).
- Antzemate-sistemak: arduradunek
erabaki dezakete argi naturala maila
batetik beherakoa denean piztea argiak,
edo argi gutxi-gutxirekin edukitzea eta
oinezko bat edo ibilgailu bat pasatzen
denean argi gehiago ematea.
- Inguruko datuak: hainbat datu
antzemateko gai dira: tokiko
tenperatura, hezetasuna, bibrazioa,
kutsadura akustikoa edo gas
kutsatzaileak eta berotegi-efektua
sortzen dutenak, karbono dioxidoa,
adibidez (CO2).
Hementxe duzu informazio gehiago:
www.consumer.es/ingurumena

Hementxe duzu informazio gehiago:
www.consumer.es/elikadura

Gurekin harremanetan jar zaitezke:

Telefonoz: astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 12:00etara, 946 211 627 eta 946 211 487 zenbakietan.
Posta elektronikoz: info@consumer.es
Gizarte-sareetan: Facebooken eta Twitter-en dauzkagun profilen bidez (aurrez, irakurri erabilera-oharrak).
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Elikadura kezkak

CONSUMER EROSKIKO ADITUEN ERANTZUNAK
aHotan dabil…

Haurrak ez dira
Piku lehorrak, aranpasak eta almendrak
hain gizenak, amak Fruitu lehorren artean, almendrek ematen dute, batez beste, kaltzio gehien
mg/100 g), gainerakoek halako hiru, hain zuzen. Pikuek 160 mg kalegindako otorduak (248
tzio izaten dute 100 gramo bakoitzeko, gainerako fruta lehortuek halako hiru
janez gero
edo lau. Aranpasek, berriz, hezurren elikadura eta osasuna laguntzen dute,

Jakin nahi nuke zer motatako haziek, zerealek, lekaleek eta frutek
lagun dezaketen hezurrak sendotu eta osteoporosia saihesten.
Hezurrak elikatu eta sendotzeko, laguntzen duten elikagaiak ez ezik, kontuan hartu behar
dira gehiegi janez gero hezurren osasunari kalte egiten diotenak ere. Animalia-jatorriko proteina gehiegi hartzea (haragia,
batez ere), eta sodioa/gatza eta fosforoa
ere gehiegi hartzea ez da hezurrentzat ona:
bai eragotzi edo aldatu egiten duelako
kaltzioa xurgatzeko prozesua, bai erraztu egiten duelako mineral hori gernuaren
bidez desagerraraztea. Hori dela eta, aztertu egin behar da haragi asko jaten ote
dugun (egunero eta ia egunero, eta ugari), haragiaren eratorriak (hestebeteak, hanburgerrak, saltxitxak, eta abar), latako jakiak
hartzen ote ditugun, edo kontserbakoak,
aurrez prestatuak… eta ea gatz asko erabiltzen ote dugun entsaladak eta gainerako

platerak ontzean. Elikagai horiek guztiak,
maiz samar janda, ez dira onak hezurren
osasunarentzat.
Eta hezurrak babesten dituztenen artean,
hor daude, besteak beste, begetalak, haziak, zerealak, lekaleak eta frutak, eta talde horien artean, batzuk besteak baino
egokiagoak dira. Barazki eta fruta azidoak,
adibidez (tomatea eta anana), ez dira batere onak artikulazioetako oinazea izaten dutenentzat, eta, aldiz, oso onak dira hosto
berdeko berdurak (espinakak, zerbak, borraja, brokolia eta Bruselako azak). Egunero
fruitu lehor eskukada bat hartzea ere ona
da (almendrak, hurrak, pistatxoak, piku lehorrekin eta aranpasekin nahasita). Lekaleen artean, soja-aleak eta dilistek ematen
dute kaltzio gehien.

Zer diozue esaldi honi buruz: fruta eta likidoak otorduetatik kanpo
jan behar dira, moteldu egiten dute-eta digestioa. Egia al da hori?
Digestio motel eta astunak izaten dituztenek,
haize asko eduki ohi dituztenek eta sabelaldea puztua, mesede izan dezakete fruta otordu artean jatea eta ura ere otordutik
kanpo edatea.
Ez da kaloriengatik, baina bai digestioa
errazteagatik. Otorduan ur asko edanez gero, luzatu egin liteke digestioa, ura nahasi egiten delako jandako elikagaiekin eta

urdaileko jariakinekin. Horren erruz, gerta
daiteke urdaileko urinak –digestioa egiten
laguntzen dute– disolbatzea.
Aholkurik onena da norberak ikustea ea baduen goian aipatu dugun digestio-arazo
horietakoren bat. Ohitura ona izan daiteke
fruta goiz erdian edo arratsalde erdian jateko uztea. Kontua ez da noiz jan, neurri egokian jatea baizik.

Hilabete Honetako aHolkuak

aelikaduraren oinarriak

Probiotikoak
Mikroorganismo biziak dira (hesteetako florako bakterio edo legamiak), eta kopuru egokietan
janda, dieta osagarri gisa edo
elikagai baten osagai gisa (jogurtak eduki ohi ditu, esne hartzituek, chucrut erako produktu
hartzituek, misoak…), on egiten diote osasunari. Probiotikoek
daukaten eragin aipagarrienen
artean, nabarmentzekoa da aurre egiten dietela hesteetako
epiteliora itsasten diren patogenoei, mikrobioen aurkako substantziak sortzen dituztela, zeinak
inhibitu eta desagerrarazi egiten baitituzte patogenoak, eta
sendotu egiten dutela organismoaren berezko immunologiaerantzuna.

Granadako Unibertsitateko zientzialariek frogatu dute elkarri
lotuta daudela adingabeek zernolako elikadura-egoera duten
eta haien etxeko otorduak nork
prestatzen dituen.
Berriki egin duten ikerketak
erakutsi duenez, amak prestatutako menuak jaten dituzten haurrak hobeki elikatuta daude eta
ez dira hain gizenak, eta, aldiz,
haurren elikadura-egoerak okerrera egiten du otorduak beste
norbaitek prestatzen badizkie.
Ikertzaileek nabarmen utzi dute, beraz, sukaldean ama aritzea
funtsezkoa dela familia guztiaren dieta zaintzeko. Haien hitzetan, amak ezagutzen ditu ongien
seme-alaben elikadura beharrak
zein diren, eta hura dago prestatuena, elikaduraren ikuspegitik, familia ongi elikatuta edukiko
duten otorduak prestatzeko.
Zientzialariek 9 eta 17 urte arteko
718 haur eta neraberi egin diete azterketa, zeinak Granada hiriko eta probintziako hamahiru
ikastetxetan –publikoak eta pribatuak– ari diren. Haur bakoitzari azterketa antropometriko bat
egin diete (adina, sexua, pisua,
altuera, gorputz-masaren indizea, larruazaleko tolesdurak, gorputz-perimetroak eta familiari
buruzko alderdiak) eta elikaduraohiturei buruzko beste azterketa
bat (kontsumo-maiztasunen eta
ariketa fisikoaren ingurukoa).
Ikertzaileen ondorioen artean, honako hau nabarmentzen da: “Premia larria dago” familien artean
bizimodu eta bizi-jarduera osasungarriak sustatzeko, eta oso komenigarria litzateke ariketa fisikoa
egitea “jolas klasikoen” bidez.

zeren ikerketa batzuek adierazten dutenez, polifenol ugari izaki, substantzia
bioaktibo horiek osteoblastoen gain eragiten baitute (hezurra osatzen duten
zelulak dira) eta hezurrak mineralizatzen laguntzen baitute.
Elikagai horiek egunero har daitezke, hezurren osasuna indartzeko.
Zenbait proposamen: nahasi fruitu horiek gosaritarako muesliarekin, edo arto- edo olo-malutekin; elkartu fruitu horiek arroz likatsu edo glutinosoarekin,
eman barratxo itxura eta txigortu labean (otordu tartean zatitxo bat jateko).

Gurinaren ordez erabiltzekoak
Gurinak ugari izaten ditu gantz saturatuak eta kolesterola. Zenbait jendek
maiz samar jaten du gosaritan edo askaritan (ogi tartean edo tostadekin),
edo hainbat errezeta prestatzeko erabiltzen du (berdura-kremak, saltsak,
oreak, bizkotxoak, postreak…), baina ohitura desegokia da hori.
Gazta freskoa gurinaren ordezko egokia da tostadari eman eta ezti pixka
batekin edo marmeladarekin gozatzeko; kolesterola edo triglizeridoak goi
samarrean dauzkatenek hobe dute gazta gaingabetua hautatzea. Sesamo-pasta edo tahinia ere aukera ona da; elikagai gantzatsu eta osasungarria da, eta ezti edo melaza pixka batekin, goxo-goxoak geratzen dira
gosaritako eta askaritako tostadak. Gainerako errezetak eta platerak prestatzeko, gurinak ematen duen gantzaren ordez, oliba-olioa erabili behar
da, eta, ahal dela, birjina.

Aholkularitza nutrizionalaren helburua elikadura, nutrizioa eta dietetikaren alorrean kontsumitzaileek izan dezaketen edozein duda
argitzea da. Gure adituek Sareko aholkularitzaren bidez iristen zaizkien galdera guztietatik bi aukeratuko dituzte atal honetan erantzuteko.
Sareko aholkularitza helbide honetan dago: www.consumer.es/alimentacion.
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Erosketa Gida tomateak

Tomateak,
nahi adina

Udare itxurakoa, raf erakoa, cherry…
tomate mota bat dago plater bakoitzarentzat,
baina ba al dakigu hautatzen?

Esan liteke noranahikoa dela tomatea. Entsaladetan leku nagusia hartzen du, saltsa eta gisatu asko
egiteko oinarria da eta beste hainbat plateri kolorea ematen die. Aspaldiko barazkia da, baina mila
aukera berri ematen dituena. Solanazeoen familian
sartzen da, berenjena, patata edo piperra bezalaxe,
eta Ameriketatik ekarri zuten. XVI. mendean iritsi
zen Europara, baina ez jaki gisa, landare apaingarri
gisa baizik.
Duela gutxi arte, erabileraren arabera sailkatu izan
dira tomateak: entsaladakoa, frijitzekoa, ontzietan
sartzekoa… Gaur egun, hainbat tomate mota dauzkagu merkatuan, bakoitza bere izen bereziarekin, eta
horien artean aukeratu ohi dugu kontsumitzaileok,
baina beti ez dugu egiten modurik egokienean. Lagungarria izango litzateke tomateek etiketa bat edukitzea, non esaten den zer motatakoa den bakoitza,
baina ez dago horretara behartzen duen araurik.
Hori dela eta, EROSKI CONSUMERek atal berria
sortzea erabaki du, kontsumitzaileei tresna erraz eta
erabilgarri bat eskaintzeko asmoz, erabakiak hobeki hartzen laguntzeko. Kasu honetan, merkatuan
zer-nolako tomateak dauden azaldu nahi diegu, eta
bakoitza zertarako erabil daitekeen.

Tomateak ugari duen C bitamina
herdoilaren aurkakoa da
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TomaTea, ‘babes-emaile’
Tomatea ez da elikagai batere energetikoa. Datu
bat: bi tomate ertainek 22 kaloria baino ez dituzte ematen. Bere pisuaren % 95, gutxi gorabehera,
ura da, eta % 4 inguru karbohidratoak dira. Fruta-barazkien sailean sartzen da, beste berdura
batzuek baino azukre sinple gehiago dauzkalako
(horrexegatik du gozo ukitu hori). Gatz mineral
garrantzitsu batzuk ere ematen ditu (potasioa
eta magnesioa, nagusiki), zeinak beharrezkoak
baitira giharren jarduera eta nerbio-bulkaden
transmisioa gauzatzeko. Bitaminen artean, berriz, B1, B2, B5 eta C bitamina nabarmentzen dira, eta likopeno izeneko karotenoidea (pigmentu
horrek ematen dio tomateari gorritasun berezi
hori). Azken bi substantzia horiek herdoilaren
aurkakoak dira, eta babes-funtzio garrantzitsua
betetzen dute gure gorputzarentzat. Tomatearen
C bitaminak herdoilak egin dezakeen kaltetik
babesten du zelula, eta nerbio- eta immunitatesistemek ongi funtziona dezaten laguntzen du.
Egungo literatura zientifikoak dio likopeno ugari daukaten fruta eta barazkiak jateak murriztu
egiten duela bihotz-hodietako eritasunak izateko
arriskua, eta minbizi mota batzuk izatekoa ere
bai, prostatakoa, bereziki. Tomate mota guztiek
ez daukate likopeno kopuru bera, eta umotasunak
eta landaketa motak ere baldintzatzen du alderdi hori. Adibidez, udare-tomateek hamar halako
daukate likopenoa, entsaladarako erabiltzen
diren ohiko tomateen aldean, eta ongi umotuta
daudenek ere gehiago izaten dute, berde daudenek baino. Eta berotegian landatu direnek edo
landaretik kanpo umotu direnek, berriz, gutxiago
izaten dute. Prestatzeko moduak ere badu eragina: tomatea xehatu eta sutan egiteak erraztu egiten du gure organismoak likopenoa xurga dezan,
eta olioz onduta jateak ere bai.
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DiureTikoa eTa ‘garbiTzen’ Duena
Urte askoan, giltzurrunetan harriak eduki dituztenek ezin izan dute tomaterik jan: azido oxalikoa
dauka, eta erabat galarazi izan diete. Substantzia
horrek, kaltzioarekin batera, gatz disolbaezinak
sortzen ditu (kaltzio oxalatoa), eta horiek erraztu egiten dute harriak sortzea. Tomateak, ordea,
neurrian ematen du azido oxalikoa (5,3 mg/100
g), ez beste hainbat elikagaik baino gehiago,
eta beste zenbaitek baino gutxiago: letxuga (17
mg/100 g), tea (83 mg/100 g) edo espinakak (779
mg/100 g). Beraz, gorputza garbitzen duten elikagaien sailean sartzekoa da tomatea ere, potasio
kopuru handia ematen duelako eta sodio gutxi.
Ondorioz, ona da likido eta toxina gehiegia kanporatzeko. Horrek mesede egiten die likido debekua dutenei, hipertentsioa, hiperurizemia eta
hezueria, baita giltzurrunetan harriak eta oliguria dituztenei ere (gernu ekoizpena murrizteari
esaten zaio oliguria). Gainera, eraginkorra da
idorreriari aurre egiteko zuntz ugariko dieta baten barrenean hartuta.

zerrenDa amaigabea
Ezinezkoa da uneotan dauden tomate mota guztien berri ematea. Aukera bat egin behar, eta
ohiko tomateak hautatu ditugu; horien ezaugarri
nagusien berri emango dugu, eta zenbait gomendio egingo.

udare-tomatea
nola bereizi. Izenak esaten duen
bezala, fruta horren itxura duen tomatea da edo bonbilla bat dirudiena.
Era horretako tomateetan, bada hain
gorri ez den mota bat, arrosa kolorekoa, eta egokia da huts-hutsik jateko, oliba-olioarekin, oso zapore bizia
baitu. Tomate mota horrek landaketa
berezia du oso, eta uzta gutxi ematen
du, baina ordainetan, zapore bikainekoa da, baserri ukitu nabarmenekoa.
oso egokia da… Kolorerik gorriena duen udare-tomatea egosketetan
erabiltzen da gehien, tomate saltsa
edo zopak egiteko (gazpatxoa, adibidez). Kolore gorri bizia duen mota hori
emankorragoa da, eta horixe erabiltzen
du, hain zuzen, kontserba-industriak.

sortako tomatea
nola bereizi. Txikia eta esferikoa
izaten da, eta sortatan saltzen dute. Mami ugari eta azal lodia duen
tomate mota da erabilgarriena, eta
oso egokia da, adibidez, “pa amb
tomàquet” delakoa egiteko. Tomate honek, leku fresko eta lehorrean
gordez gero, luzaroan irauten du.
oso egokia da… Gordinik jateko eta
entsaladak egiteko. Hobe da ozpinik
ez eranstea, desorekatu egiten baitu
tomate honen berezko azidotasuna.

raf tomatea
nola bereizi. Oso zapore gutiziatua
du Almeriako tomate honek; azukre
asko ditu (glukosa eta fruktosa), itxuraz
mamitsua da eta gozo ukitu nabarmena du. Uztaldi laburra izaten du, eta
sigla batetik datorkio izena: “resistente
a Fusarium”. Patogeno bat da Fusarium delakoa, uztak gehien hondatzen
dituenetakoa, eta tomate mota honek
ongi eusten dio. Beste izen hauek ere
baditu: “muchamiel” edo Pata Negra.
oso egokia da… Gordinik jateko; olio tanta batzuk botata, mokadu ezin hobea da.

Cherry tomatea edo
gerezi-tomatea

Tomatea ona da likidoak eta toxina
gehiegia kanporatzeko
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nola bereizi. Izenak gereziaren
aipamena egiten du, txiki-txikia eta
biribila delako tomate mota hau (nahiz
eta badagoen udare itxurako cherry
tomatea, luzexkagoa). Testura sendoa
dauka, eta zapore bizia, fruta ukitukoa.
oso egokia da… Plateretan eta
entsaladetan jartzeko apaingarri bikaina da, eta aukera ederra ematen du
kanapeak eta brotxetak egiteko.
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Nola hautatu eta kontserbatu

>SaSoikoa. Espainiako Estatuan tomate mota asko daude, eta baratze-
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zaintza arloko zati handi bat hartzen dute barazki horren landaketek.
Horri esker, urte osoan izaten da tomatea, nahiz eta, zalantzarik gabe,
uda den tomatea jateko sasoirik onena, landareek 20 ºC eta 35 ºC artean
lortzen baitute bilakaerarik onena, eta argia ere asko behar izaten baitute. Dena den, berotegiei esker, urte guztian jan dezakegu tomatea.

>DenDan. Azal leuna eta txorten freskoa duten tomateak hautatu behar
ekologikoak, organikoak eTa
ekoizpen inTegraTukoak

krimeako tomate beltza
nola bereizi. Kolore berezia du toma-

te honek, gorri ilunaren eta marroiaren
artekoa, eta ildo berdeak gainaldean.
Hortik datorkio izena. Ez da nahasi
behar kumato izenekoarekin. Hori ere
tomate beltza da, hazi-multinazional
batek erregistratua, haren izenean.
oso egokia da… Krimeako tomate beltza gozoa da, hazi gutxi ditu eta kolore
ilun-iluna hartzen du umotzen denean.
Oso tomate egokia da entsaladan jateko
edo ogi txigortuan jarrita, ukitu berezia
eta kolore erakargarria ematen dielako. Zapore berezia du, eta gatz pittin
batekin eta oliba-olioarekin, besterik
gabe, oso gustagarria geratzen da.

montserrat tomatea
nola bereizi. Tomate handi-

handiak izaten dira, eta barrenean
mami eta hazi gutxi izaten dute.
Itxuraz kalabaza baten antza izaten dute, eta arrosa kolorea.
oso egokia da… Handiak direnez
eta barrena erraz husten zaienez, patatarekin, haragiarekin, bakailaoarekin… betetzeko aukera ematen dute.

Daniela tomatea
nola bereizi. Azal leuna, uniformea
eta lodia dauka tomate mota horrek.
Zapore azido samarra izaten du, eta
horixe du ezaugarririk aipagarriena.
oso egokia da… Tomatesaltsa egiteko edo gisatuak
edo erregosiak egiteko.

Produktu batzuen izenean, “ekologikoa”,
“biologikoa” edo “organikoa” terminoak
ageri dira, edo horien laburdurak “bio”,
“eko”, eta abar. Produktu horien ekoizpena ekologikoa izan dela adierazteko erabiltzen dira izen horiek guztiak.
Nekazaritza ekologikoa esaten zaionak
“ez du erabiltzen ez ongarri sintetikorik (nitrogenaturik edo fosforodunik), ez
pestizida sintetikorik”.
Ohiko nekazaritzaren eta ekologikoaren
erdibidean, ekoizpen integratuko nekazaritza dago. EROSKIk baditu nekazaritza integratuko produktuak bere
markakoen artean, Eroski NATUR tomatea, esate baterako. Tomate hori
ekartzen duten hornitzaileei eta NATUR
saileko gainerako frutak eta barazkiak
ekartzen dituztenei, baldintza batzuk
jartzen dizkie EROSKIk. Honako hauek,
besteak beste: ekoizpen integratuko nekazaritza-teknikak erabil ditzatela, fruta edo barazkia sortzen den autonomia
erkidegoan, eskualdean edo herrialdean
indarrean dauden horiek.
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”, alegia. Aipu horrek laburbiltzen du produktu kimikoen inguruko jarrera.

dira, orbanik ez dutenak eta kolpatu gabe daudenak. Baztertu egin
behar dira guriegi daudenak, oso helduak edo kolpatuta daudenak
eta eguzki-orbanak dituztenak (eremu berde edo horiek zurtoinaren
inguruan). Pieza uniformeak dira kalitate onenekoak, eta hazkunde- eta
erabilera-akatsik ez dutenak. Trinkotasuna ere garrantzitsua da: ez du
izan behar ez guriegia ez gogorregia. Kolore gorri uniformea baldin
badu, horrek esan nahi du behar bezala helduta zegoenean bildu dutela. Hobe da erdi-helduta dagoela hartzea, gordeta dagoela ere heltzen
jarraitzen baitu.

>etxean. Tomatea gordinik jan aurretik, ongi garbitu behar da, germe-

nak edo pestizida-hondarrak kentzeko. Hozkailuan, oso ongi irauten
dute sei-zortzi egunez, osorik badaude; zuku eginda, xehatuta edo
kontserban daudela, gehienez ere bi egunez eduki daiteke hozkailuan.

>BerDeak. Tomateak heltzeko premia baldin badu, leku freskoan gorde

behar da, baina ez eguzkiak zuzenean ematen duen lekuan. Hobe da
tomate batzuk berde samar daudela hartzea, eta heldu ahala jatea.
Tomatea jan nahi eta berde samarra badago, plastikozko poltsa batean
sar daiteke eta poltsa itxi. Era horretan, azkarrago helduko da.

>izozkailua. Izoztu ere egin daitezke tomateak, baina aurretik ur
irakinetan eduki behar dira eta azala kendu behar zaie. Izoztuta, tomateak galdu egiten du zukuaren zati bat. Hori dela eta,
behin desizoztu ondoren, hobe da sutan prestatzea, eta ez
gordinik jatea.

www.consumer.es
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elikadura

Elikadurak
gaztetu ere egiten du
Urteek aurre egin ahala, beharrezkoa izaten da dietan aldaketa batzuk egitea
luzaroago eta hobeki bizi gaitezen

B

atzuentzat urteak joan egiten dira, eta
beste batzuentzat etorri eta bizkar
gainean metatu. Gazteek eta adin batetik
aurrerakoek ez dute berdin ikusten urteak
betetze hori, nahiz eta, berez, denentzat
den seinale ona. Eta elikadura-ikuspegitik
ere halaxe hartu behar da urteen joanetorria, seinale ontzat, alegia. Menopausia
eta andropausia iristea eta zahartzaroaren
kontzientzia hartzea, gertaera duin gisa
bizitzekoak dira oroz gainetik.
Ikuspegi horretatik, zenbat eta lehenago
jabetu oso garrantzitsua dela elikaduraohitura egoki batzuk hartzea, orduan eta
osasun hobea eduki dezakegu zahartzean.
Aldaketa fisikoei errazago antzematen
zaie aldaketa metabolikoei baino, nahiz
eta horien ondorioz ondoeza eta eritasunak sortzen diren. Hori dela eta, urteek
aurre egin ahala, beharrezkoa izaten da
dietan aldaketa batzuk egitea luzaroago
eta baldintza hobeetan bizi gaitezen.

Proteina, behar den
horixe baino ez, hezurrak
osasuntsu egon daitezen

Hezurren osasunak asko kezkatzen ditu
emakumeak, eta osteoporosia pairatzeko
beldurrez egoten dira. Elikadura egokiak
lagundu egin dezake egoera horri aurre
hartzen, baina hamarkada batzuk lehenago hasi behar da arreta jartzen. Dietaren
bidez barneratzen dugunaren inguruko
azken inkestak azaldu duenez (AESAN
2011), haragi-produktu gehiegi jaten ditu jendeak (164 gramo egun bakoitzeko),
gomendatzen duten kopurua halako hiru
(40-70 gramo eguneko). Animalia-jatorriko
proteina gehiegi hartzen duenean, hori
konpentsatzera edo orekatzera jotzen du
organismoak, eta kaltzioa aterata egiten
du hori, alkalinizatzaile gisa joka dezan;
deborarekin, hezurrak kaltziogabetzea
ekar dezake horrek, hausturak eta osteoporosia. Proteina gehiegia lotua joan
ohi da kaloria gehiago hartzearekin (pisu
gehiegia edo gizentasuna etor litezke hor20

tik), kolesterol gehiago eta gantz saturatu gehiago izatearekin (bihotz-hodietako
eritasunak pairatzeko arriskua dakar
horrek), eta sodio kantitate handiagoekin
(giltzurrunetako eta bihotz-hodietako eritasunen eragile izaten da).
Aldaketa-proposamena: proteinaerrazioa doitzea (125 gramo haragi eta
150 gramo arrain), egunean animaliajatorriko proteina-errazio bakarra
hartzea (astean zenbait egunez) eta
landare-jatorriko proteinekin osatzea
(lekaleak zerealekin edo fruitu lehorrak zerealekin).

Gantza, ez nolanahikoa

Oro har, menopausia aldiaren atarian
dauden emakumeak babestuta egoten
dira bihotz-hodiei dagozkien eragin kaltegarrien aurrean, nahiz eta gorputzean
gantz-proportzio handiago
eduki gizonek baino. Baina
babes hori aldatu egiten da
menopausiarekin: aldaketa
metaboliko bat izaten da,
eta aldatu egiten da gorputzeko gantzaren morfologia eta handituz joaten dira

konplikazio edo eragozpen metabolikoak.
Urteak igaro ahala, gizonen eta emakumeen artean berdindu egiten da bihotzhodietako eritasunak pairatzeko arriskua.
Dietaren osaera funtsezkoa da alderdi
horri aurre egiteko. Gantz batzuk oso kaltegarriak dira.
Aldaketa-proposamena: oliba-olio birjina estra erabili jakiak ontzeko, arrain
gehiago jan haragia baino, eta arrain
urdina astero jan, omega-3 gantza ematen baitu (sardinak, antxoak, txitxarroa,
hegaluzea, hegalaburra…) eta intxaur
eskukada bat edo liho-olio koilarakada
bat hartu omega-3ren osagarri (bihotzaren osasuna babesten du gantz horrek).

Kaltzioaren dilema

Ez dago aski arrazoi helduaroan kaltzio
gehiagoz hornituta dauden esnea edo
esnekiak hartzeko gomendioa emateko
(emakumeei, batik bat), hausturak eta
osteoporosia saiheste aldera, ez baita
eraginkorra. Munduan egin den prospekzio-ikerketarik handienak, ‘Nurses
Health Study’ delakoak, 34 eta 59 urte
bitarteko 77.761 emakumeri 12 urtez jarraian egindako dieta-analisien emaitzak
biltzen ditu. Ikerketa horretan aztertu zuten ea helduaroan esnea eta haren eratorriak –kaltzio ugariko elikagaiak– kopuru
handiagoetan hartuta, murrizten
ote den hausturak edukitzeko
arriskua. Ez zuten halakorik frogatu ahal izan, eta, beraz, ezin
esan esnearen eta esnekien bidez
edo dieta osoaren bidez kaltzio
gehiago hartzeak urritu egiten
duenik, adibidez, aldakako edo
besaurreko haustura pairatzeko arriskua (horiek izaten dira
ohikoenak). Hauxe ondorioa:

adin batetik aurrera, esnekiak hartzeak ez
du laguntzen hezurrak indartzen. Hausturak eta osteoporosia edukitzeko arriskua
txikiagoa izaten da hesteek mineralak
xurgatzeko dituzten baldintzak hobetuz
gero (barazki eta berdura gehiago, alkalinizatzaileak eta potasio eta kaltzio ugari
ematen dutenak) eta hezurrei kaltzioa galarazten dieten faktoreak desagerraraziz
gero (gutxiago hartzea sodioa, animaliajatorriko proteinak eta fosforoa).
Aldaketa-proposamena: sukaldean
gatz gutxiago erabiltzea eta produktu
prozesatuak, latakoak, ketuak eta onduan murriztea, gatz ugarikoak baitira;
animalia-jatorriko proteina-errazioa
doitzea, begetal gehiago jatea (hosto
berdeko barazkiak, fruitu lehorrak eta
lekaleak), astero latako sardinak jatea
(kaltzio asko dute) eta ariketa egitea.

Herdoilaren aurkakoak,
menu koloretsuak

Endekapenezko eritasunak, berez, adinari
lotuta egon ohi dira, bai kataratak, bihotzhodietako gaitzak, artrosia eta bai minbizia
ere. Elikagai batek, berak bakarrik, ez du
balio gaitz bat sendatzeko edo hari aurre
hartzeko (salbu eta elikadura-alergien eta
intolerantzien kasuan), baina herdoilaren
aurkako gaiak babesgarri dira, eta, beraz,
halakoak dituzten elikagaiak jatera jo behar da, edozein adinetan, gainera.
Aldaketa-proposamena: menuei kolorea ematea, sasoiko frutak eta barazkiak erabiliz, brokoliari eta fruta gorriei
lekua uztea beti (ahabiak, andere-mahatsak, masustak, marrubiak). Te berdeak ere ugari izaten ditu herdoilaren
aurkakoak, eta bikaina da kafearen ordez hartzeko, betiere neurrian (sekula
ez egunean bi katilu baino gehiago).
www.consumer.es

Isoflabonak
¿?
emakumeentzat?

???
Menopausia daukaten emakumeen
% 80k itomen modukoak izango
dituzte eta % 20k ondoeza, tratamendua behar izateko adinakoa.
Esan izan da soja-isoflabonek
hobetu egiten dituztela menopausiaren sintomak, baina medikuntza
eta zientzia arloko aditu guztiek
ez dute onartzen mesede egiten
dietela ez hezurren osasunari
eta ez beste sintoma batzuei ere.
Ondorio horixe atera du AESAN
Elikadura arloko Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako
Agentziaren Batzorde Zientifikoak
Isoflabonak hartzeak dakartzan
ondorioei buruzko txostena lanean.
Genekologia Fitoterapikoaren
Espainiako Elkartearen esanetan
aldiz, isoflabonak eraginkorrak dira
itomen sintomak tratatzeko. Bi iritzi
horiek ez datoz bat, eta, horregatik,
ulergarria da andre askok tratamendu alternatibo hori bilatzea
bestelakoekin onurarik sumatzen
ez dutenean.

kaloria gutxiago
Proposatu ditugun dieta-aldaketa horiek guztiek kaloria
gutxiago hartzea dakarte,
eta halaxe izan behar du,
gainera, adinean aurrera egin
ahala murriztu egiten baita
energia-beharra.

EMAkuMEAk:
- 50-59 urte: 2.000 Kcal/eguneko
- 60-69 urte: 1.850 Kcal/ eguneko
- 70 urtetik gora: 1.700 Kcal/ eguneko
GIZONAk:
- 50-59 urte: 2.500 Kcal/ eguneko
- 60-69 urte: 2.400 Kcal/ eguneko
- 70 urtetik gora: 2.100 Kcal/ eguneko
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etxekoekonomia

Pisu bat merke
eskuratzeko gakoak
Etxea erosterakoan aukera on-on bat aurkitu nahi duenak bila eta bila ibili beharko
du pazientzia handiz, eta saltzailearekin ongi negoziatu

H

igiezinen arloko burbuilak eztanda egin duenetik, etxebizitza libreen prezioak beheranzko joera hartu
du. Duela lau urte jo zuen gailurra, eta
ordutik hona, batez beste % 19 merkatu
dira etxeak. Espainiako Sustapen Ministerioak emandako datuen arabera
(bat datoz Prezioa Finkatzeko Elkarteak emandakoekin), metro koadroak
1.701 euro balio zuen 2011. urtearen
amaieran, 2008. urteko lehen hiruhilekoan baino dezente gutxiago (2.101
euroan zegoen orduan). Eta preziofinkatzaileen iritziz, joera horri eutsiko
dio salgai dauden pisuak murriztu bitartean. Hori berri ona da eroslearentzat, baina inflazioa handitzen ari da
eta euriborrak ere gora egingo duela
dirudi (adierazle ekonomiko horri atxikitzen zaizkio hipotekarik gehienak),
eta, ondorioz, horrek kalte egingo dio
etxea erostekotan denari. Hori dela eta,
komeni da ohar batzuk gogoan hartzea
erosi nahi den etxea ahalik eta gehien
merka dezan saltzaileak.
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bete.
Presarik ez
1Pazientziaz

Diru asko behar izaten da etxea erosteko, eta ongi neurtu behar da emandako
pauso bakoitza: ahal den informazio
guztia bildu, alderatu, ongi kalkulatu eta
presarik gabe erabaki. Erosi nahi den
etxearen antzekoek zenbat balio duten
aztertu behar da, haren inguruan daudenak zenbatean dauden, zer-nolako
finantzazioa edukiko genukeen, zer gastu sortzen dituen salerosketak… Azken
batean, erabakian eragin dezaketen
ezaugarri guztiei erreparatu behar zaie.
Behin prozesu hori eginda eta higiezinetara joan eta geure begiz ikusi ditugunean, eskaintza bat egin dezakegu, behe
samarretik, eta zain geratu.

jabearekin
negoziatu
2Etxearen

Egungo egoeran, eroslea saltzailearen gainetik dago negoziaketan. Etxea
erosteko likidezia edukitzeak aukera
ematen du eskaintzan behetik jotzeko
eta etorkizunean etorriko diren beheraldiei aurre hartzeko. Adituek baieztatzen
dute bi aldeek zuzenean negoziatzen
dutenean, bitartekaririk gabe, % 5 eta
% 20 arteko beherapenak lor litezkeela
prezioan. Eta saltzaileak zenbat eta diru-behar handiagoa eduki, orduan eta
prestago egongo da saltzeko. Hark nahi
baino merkeago eman beharko du etxea,
baina lehenago salduko du. Horri esker,
gainera, aurreztu egiten da bitartekariek eramango luketen komisioa (% 2 eta
% 5 artekoa izaten da).

bada, eskudirutan
3Ahal
ordaindu

Dirua eskura edukitzea, esan bezala,
abantaila handia da negoziatzeko orduan, eta zer esanik ez finantzazioa
lortzeko orduan. Ez baita gauza bera
bankuari dirua eskatu behar izatea
edo eskatu beharrik ez izatea, edo
bankuari 2 eskatzea edo 10 eskatzea
(lehenik, ordea, onartu egin beharko
dute mailegua ematea). Bankuek interes-tasa bat eransten diote euriborrari, eta zenbat eta diru gehiago eskatu,
orduan eta interes gehiago ordaindu
behar izaten da.
Oraintsu arte, hipoteka merkeak eskaini izan dituzte finantza-erakundeek,
baina krisiak hori ere desagerrarazi
du. 2011. urtean, % 4 merkatu ziren
higiezin berriak (halaxe adierazi zuen
Prezioak Finkatzeko Elkarteak), baina
finantzazio-kostuak igo egin ziren, ia %
1, eta aldea ia berdinduta geratu zen.
Hori dela eta, ongi kalkulatu beharra
dago, eta epe luzera pentsatu.

4

Kontuz ibili eskaintza
on-onekin

Higiezinen prezioak nabarmen jaisten
dira baldintza jakin batzuetan. Etxea
ingurune atzeratu batean badago edo
gorabehera ekonomikoek gogor astindu duten inguruan (langabezia handia,

kontsumoa oso apaldua…), merkeagoa
izango da, eskari gutxiago izango duelako eta jabeari zailagoa izango zaiolako saltzea.
Higiezinari konpontze-lanak egin
behar bazaizkio, saltzaileak lehenbailehen saldu nahiko du, gehiago
hondatzen bada merkatu egin beharko
duelako hasierako prezioa. Beste bide
bat izaten da alokairuan jartzea, eta
etxea erosteko aukera atxikitzea

txosten batek dioenez. Krisiaren eraginez, jende askok etxea galdu du
maileguari aurre egin ezinda. Gaurgaurkoz, finantza-erakundeak dira higiezinen jaberik handienak, eta saldu
egin nahi dituzte, kosta ahala kosta.
Zenbaitetan, % 60 edo % 70 merkatzen
dute hasierako prezioa. Bankuek promozio osoak dauzkate, eta % 100ean
finantzatzen dute etxearentzat finkatu
den prezioa.

Higiezin bati baino gehiagori jarraipena eginez gero, baliteke hasierako
prezioa merkatzeko aukerak sortzea,
etxeak luzaroan saldu gabe daudenean. Eta saldu ezinik jarraitzen badute, aldian-aldian merkatu beste
erremediorik ez zaie geratuko. Eskaintza bat behetik egiten bada, eta
finkoa bada eta epe jakina ezartzen
bazaio, beherapen on bat lortzeko
aukera eman dezake.

2011. urtean eskualdatu ziren higiezinen % 13,2 babes ofizialekoak izan
ziren. Gaur egun, pisu libre bat baino % 32 merkeagoa da etxe babestu
bat, nahiz eta boomaren garaian ia
erdia balio izan zuten. Administrazioak arautzen ditu etxe horien tipologia,
neurriak eta prezioak, eta horrexegatik
eskaintzen zaizkie onura ekonomiko
eta zerga-abantaila batzuk erosleei,
zeinek baldintza berezi batzuk bete
behar baitituzte (higiezinen jabetzari dagozkionak, diru-sarrerei dagozkienak…). Moduluka ezartzen dizkiete

ezean,
prezioa merkatu
5Saldu

6

Finantza-erakundeen
etxebizitza-stocka

Ofizialeko
etxeak
7Babes

prezioak, eta modulu bakoitzak gehienezko prezio bat izaten du. Espainiako
Gobernuak berriki onartu du etxebizitza babestuen oinarrizko modulua
zenbatean egongo den: 758 euro, gainazal erabilgarriak duen metro koadro
bakoitzeko.

Internet bidez
erosteko atariak
8Etxea

Pisua merkeago erosteko modua izan
daiteke Interneten bidez egitea, sustatzaileen eta erakundeen atarietan
sartuta, iragarkien webguneetan begiratuta (Segundamano.es, Milanuncios.
com) edo higiezinen bilatzaileak erabilita (Fotocasa.es, Idealista.com, Yaencontre.com, Pisos.net...).
Eskaintza ia amaigabea dago Interneten, eta abantaila batzuk ere baditu: erraz eta etengabe egin daiteke
prezioen jarraipena, hainbat eratako
eta lekutako higiezinak ikus daitezke,
norberaren ezaugarrietara ongien egokitzen direnak bilatu…
www.consumer.es

Espainiako Estatuan 818.000 etxebizitza berri zeuden saldu gabe 2011.
urteko irailean, Catalunya Caixaren
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ArgAltzeA etA ile-gAlerA sAihesteA:
125 fArmAziA etA pArAfArmAziA bisitAtu ditugu 18 hiritAn

afondo

Argaltzeko
eta ile-galera

saihesteko
produktuek ez dute
beti ematen haien
osaera eta izan
ditzaketen ondorioei
buruzko informazioa
argaltzeko kontzentratuak eskaini dizkigute
eta ilea ez galtzeko anpuluak
Geure irudiari begira bizi gara. Ispiluaren aurrean jarri, eta gero gazteago
eta ederrago ikusi nahi dugu geure burua. Horretan tematuta, ustezko akats
batzuk hobetzen omen dituzten produktuak erabiltzera jotzen du jendeak.
Gehien-gehienean, erraz eskura daitezke gisa horretako irtenbideak, farmazietan eta parafarmazietan saltzen dituzte eta.
EROSKI CONSUMERek jakin nahi izan du zer-nolako informazioa ematen
duten eta zer produktu mota gomendatzen dituzten saltoki horietan, jendea
ohiko kezkekin joaten zaienean: argaldu nahi dutela eta ile-galera geldiarazi.
Otsailean eta martxoan, 125 farmazia eta parafarmazia bisitatu ditugu honako 18
hiri hauetan: A Coruña, Alacant, Bartzelona, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Granada,
Iruñea, Kordoba, Logroño, Madril, Malaga, Murtzia, Oviedo, Sevilla, Valentzia,
Valladolid eta Zaragoza. Bi proba egin ditugu saltoki bakoitzean: alde batetik,
emakume batek tratamendu bat eskatu du azkar samar argaltzeko, eta, bestetik,
gizon batek gauza bera egin du hilabeteetako ile-galera geldiarazteko.
Ondorio gisa esan liteke farmazietan eta parafarmazietan oso erraz eskura
daitezkeela ile-galera eteteko eta argaltzeko tratamenduak. Saltoki horietako langileek, ordea, ez dute osotasunean aztertzen bezeroaren egoera, eta
horrexek lagun dezake, hain zuzen, bi arazoen oinarrian dauden arrazoiak
aurkitzen. Gerta daiteke, beraz, tratamendua ez izatea egokia bezeroak
egiaz daukan arazoarentzat, eta, ondorioz, emaitza onik ez ematea. Horrela,
zenbaitetan, tratamendu bat gomendatu, baina ez dute eskaini hari buruzko
xehetasunik: ez produktuek zer osaera duten, ez zer-nolako ondorioak eta
erreakzio alergikoak sor ditzakeen.
24
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kilotxo batzuk kentzeko

informazio gutxi

Argaltzeko kezka emakumeen artean dago hedatuen.
Gizentasuna ikertzeko elkarteek (SEEDO) eta endokrinologia eta nutrizio elkarteek (SEEN) egindako ikerketa batek dioenez, argaltzeko asmoz nutrizionistengana
jotzen dutenen % 85 emakumeak dira. Egoera pertsonalak eta osasunak hala eskatzen dutenean, asmo ona
eta beharrezkoa da argaltzea. Eta argaldu nahi denean, mediku espezialista batengana joatea da onena,
norberaren diagnostiko zehatza egin eta irtenbide bat
proposa dezan. Baina EROSKI CONSUMERek aztertu
dituen 125 farmazia eta parafarmazietan, % 12tan soilik
galdetu diote bezeroari hara joan aurretik medikutan
izan ote den (Kordoban aztertu ditugun guztietan egin
dute galdera), eta hirutik batean soilik gomendatu diote mediku edo dietista baten kontsultara joan dadila.
Elikadura osasungarria eta ariketa fisikoa egitea dira
argaltzeko biderik onenak. Hori dela eta, EROSKI
CONSUMERek jakin nahi izan du ea saltoki horietan
bezeroari ematen ote dioten jarraibide osasungarririk:
bisiten erdietan baino gehiagotan gomendatu diete bezeroei ariketa egin dezatela astean zehar, eta gehienek
azpimarratu dute dieta osasungarria eta gehiegikeriarik gabea egitea komeni dela.

Azterketa egin ondoren, EROSKI CONSUMER ohartu
da farmaziek eta parafarmaziek oso informazio gutxi
biltzen dutela bezeroari buruz, hari tratamendu bat gomendatze aldera. Saltoki horietako langileen zeregina
da osasunarekin zerikusia duen edozein gairen inguruko laguntza eta aholkuak eskaintzea, eta produktu
bakoitzaren inguruko informazio egiazkoa, zientifikoa
eta ebaluatua ematea. Argaltzeko produktu bat eskaini
aurretik, lehenengo pausoa diagnostiko egoki bat egitea izan behar luke, eta bezeroa zer-nolako egoeran
dagoen ikustea: Gorputz Masaren Indizea neurtu (adierazle hori erabiltzen da pisu gehiegiaren eta gizentasunaren muga non dagoen jakiteko), eta haren ohitura
dietetikoak eta bizi-ohiturak aztertu.
Halere, teoriak hori esaten duen arren, praktikan, bisiten % 7tan soilik galdetu dute Gorputz Masaren
Indizeari buruz tratamendu bat eman aurretik, eta ia
inon ez dute neurtu edo pisatu bezeroa (Bilboko farmazia batean soilik egin dute). Hori bai, bost farmaziak eta
hiru parafarmaziak (A Coruñan, Gasteizen, Granadan,
Logroñon, Murtzian eta Valladoliden egon dira) nutrizionista baten zerbitzua eskaini diete bezeroei, zeinak
astean behin izaten duen kontsulta (ordainduta, jakina).
Ohitura dietetikoen inguruan, hirutik batean baino ez
diote galdetu bezeroari zer-nolako elikagaiak jaten
dituen, eta lautik batean, berriz, ea otordu tartean
mokadutxoak egiten dituen edo gantz ugariko elikagaiak jaten dituen. Gainera, zazpitik batean besterik ez dute jakin nahi izan zer maiztasunekin jaten
duen elikagai multzo bakoitza eta edaten duen ura.
Azkenik, hamarretik behin galdetu diote edari azukredunak hartzen ote dituen.

Argaltzeko bisiten
% 12tan soilik galdetu diote
bezeroari hara joan aurretik
medikutan izan
ote den

kapsulak eta edateko kontzentratuak
Bisitatu ditugun saltoki guztiek eskaini dute argaltzeko
tratamendua. Farmazia edo parafarmazia bakarrak ere
ez dio uko egin emateari.
Oro har, argaltzeko bi produktu mota eskaini dituzte 125 bisitetan: kapsulak edo pastillak % 69tan eta
edateko kontzentratuak % 23tan. Bestalde, askoz ere
bakanago eskaini dituzte barratxoak (% 8), infusio edo
egoskinak (% 5 bata eta bestea) eta kremak (% 3).
Farmazietan joera handiagoa dago kapsulak edo pastillak eskaintzeko (% 73k hautatu dituzte horiek, eta
parafarmazietan, % 63k); edateko kontzentratuak, berriz, maizago eskaini dituzte parafarmazietan (% 30ek
hautatu dituzte, eta farmazietan, % 18k).
Tratamenduaren batez besteko prezioa produktuaren
araberakoa da. Gehien eskaini dituzten biek (kapsulak
edo pastillak eta edateko kontzentratuak) 34 eta 37 euro
balio izan dute, hurrenez hurren, eta bakanago eskaini
dituztenen artean, 81 euro balio izan dute kremek, 78
euro barratxoek, 36 euro infusioek edo egoskinek eta 33
euro anpuluek. Kaxa bakoitzaren prezioak dira horiek.
Saltzaileek honako argudio hauek erabili dituzte produktuak saltzeko: produkturik eraginkorrena eta azkarrena dela argaltzeko (kasuen % 89tan horixe esan
dute), tratamendu naturala dela, nahi gabeko ondorio26

rik gabea (% 39tan), jendeak gehien eskatzen duena eta
ezagunena dela (% 17tan). Eta zer onura dakartzate,
bada? Saltzaileen arabera, gantzak desagerrarazten
dituzte % 46tan, eta % 10etan likidoak murrizten dituzte
edo asetasuna sortzen dute.
Tratamenduek nahigabeko ondoriorik edo arriskurik baduten ere jakinarazi behar diete farmazietako
eta parafarmazietako saltzaileek bezeroei, informazio garrantzitsua da eta. Informazio hori xehetasun
osoz eman dute bisiten % 60tan (inolako ondoriorik
ez daukatela adierazi dute lautik hirutan). Gainera,
bisiten % 46tan soilik azaldu dute produktuek zernolako osaera duten.

produktu izarra
Bost alditatik batean, ALLI kapsulak gomendatu dituzte, eta farmazietako joera izan da, batik bat: 26 gomendioetatik, 3 soilik izan dira parafarmazietan.
Sendagaiaren Europako Agentziaren arabera, sendagai egokia da pisu gehiegia daukaten pertsona helduak argaldu daitezen (hori bai, Gorputz Masaren
Indizeak 28koa edo handiagoa izan behar du), baina,
horrekin batera, dieta zertxobait hipokalorikoa eta
gantz gutxikoa egin beharra dago. Errezetarik gabe
saltzen dute, eta ‘orlistat’ delakoa du osagai nagusia.
Egunean sustantzia horren 60 mg hiru aldiz hartuta,
xurgatu gabe geratzen dira dietako gantzen % 25 inguru, nahiz eta badituen nahigabeko ondorioak eta
arrisku batzuk, batez ere gastrointestinalak: maizago
eginarazten ditu gorozkiak, guritu ere egiten ditu eta
oliotsuago bihurtzen ditu, gorozki-debekua sortzen du,
haizeak, hemorroideak eta gastritisa.

Hala ere, produktu hori gomendatu dutenek oinarrizko
informazioa besterik ez dute eman; kapsula horiekin
argaldu nahi duenak gantz gutxiko dieta egin behar
duela esatera mugatu dira. Era berean, honako onura
hauek aitortu dizkiete: eraginkorra dela argaltzeko eta
jende askok eskatzen duela eta oso ezaguna dela.
Nahigabeko ondorioei dagokienez, kapsula horiek gomendatu dituzten kasuen ia erdietan (% 46tan), inolako ondoriorik ez daukatela jakinarazi diete saltokietako langileek bezeroei. Ondorioak aipatu dituzten
hamar aldietan, urdaila nahasten dutela esan dute
lauk, eta haizeak, bitamina falta eta bat-bateko hestemugimenduak izaten direla adierazi dute hiruk; bitan
ohartarazi dute ez dela komeni hartzerik pertsona horrek idorreria izaten badu edo patologiaren bat baldin
badauka. Saltzaile bakarrak adierazi du ez dela komeni sei hilabetez baino gehiagoz hartzea, eta beste
batek jakinarazi du zenbait pertsonak alergia izaten
diotela osagai horri.
Dena den, lau bisitatik batean eskaini dituzten informazio-orrietan askoz ere xehetasun gehiago ageri dira,
eta hartu behar ez luketen pertsonen zerrenda ematen
dute: adibidez, 18 urtetik beherakoek, emakume haurdunek eta bularreko haurrek

ile-galera saihestu
Ileak izaera estetiko nabarmena du, eta ile falta arazo handia da askorentzat. Nagusiki, gizonei gertatzen
zaie hori: gizonen erdiak dira burusoilak.
Merkatuan hainbat produktu daude ile-galera murrizten laguntzen omen dutenak edo ilearen osasuna
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duela sortzen nahi gabeko ondoriorik; bostetik batean,
saltzaileak ez du eman inolako azalpenik edo argibide-orria irakur dezala esan dio bezeroari, eta % 7tan
soilik adierazi diete zer-nolako ondorio txarrak eduki
ditzaketen. Funtsezkoa iruditu zaigu saltzaileek azalpenak ematea produktuen osaerari buruz. Gure bisitetan,
ordea, % 33tan soilik eman dute osaeraren berri..

Ilea galtzen hasiz gero,

dermatologoarengana
joatea izaten da
egokiena

gehien gomendatzen dituzten produktuak
hobetzen. Produktu horien ingurukoak aztertzeko ere,
125 farmazia eta parafarmaziatan izan da EROSKI
CONSUMER. Aldizkariko teknikari bat bidali dugu
(gizonezkoa beti), bezero bat balitz bezala, eta saltokiko saltzaileari adierazi dio ilea galtzen ari dela
azken hilabeteetan. Saltzaileek zer-nolako tratamenduak eskaintzen dituzten jakin nahi izan dugu, eta
zer-nolako informazioa eskatzen dioten bezeroari,
diagnostikoa egiteko.
Ilea galtzen hasiz gero, dermatologoarengana joatea
izaten da egokiena, hark xehe-xehe azter dezan ilea
eta buruko larruazala, eta zergatia antzeman dezan.
Espainiako Dermatologia Akademiak argi esaten du
egoera horren tratamendua eta diagnostikoa egiteko,
dermatologoak direla profesionalik egokienak, baina
oso ohikoa izaten da jendea farmazia eta parafarmazietara joatea irtenbide bila. Hori dela eta, EROSKI
CONSUMERek jakin nahi izan du ea saltoki horietan
galdetzen ote dioten bezeroari dermatologoarengana
joan den edo ez; guk aztertu ditugunetan, % 13k baino
ez dute galdetu, beste % 15ek medikutara joateko gomendioa egin diote bezeroari, eta % 1ek soilik aholkatu du ilearen azterketa egitea komeni litzaiokeela edo
arlo horretako espezialista bat bisitatu behar luketela
(saltokira bertara joaten dena, astero-astero).

arrazoirik jakin ez, eta diagnostikoa egin
Tratamendu bat eskaini aurretik, bezeroaren egoeraren diagnostiko egoki bat egin behar da: noiztik ari
den ilea galtzen, ilea aldatu egin zaiola iruditzen ote
zaion (ahulago dagoela, xeheago, buruan zahia egiten zaiola…), familian baduen burusoila den inor edo
alopezia duenik, zer-nolako bizi- eta elikadura-ohiturak dituen, urduritasun-bolada bat igarotzen ari den,
gaixotasunen bat edo lotarako arazoak dituen.
Egin behar litzatekeenetik egiten denera badago aldea. Hamarretik lau saltokitan soilik galdetu diote bezeroari, tratamendu bat aholkatu aurretik, noiztik ari
den ohi baino ile gehiago galtzen. Azterturiko saltoki
guztiak aintzat hartuta, 46tan baino ez: Bilboko zazpitan; Kordobako seietan; Sevillako bostetan; A Coruña,
Malaga eta Valentziako lautan; Logroño, Valladolid eta
Zaragozako hirutan; Bartzelona eta Donostiako bitan;
eta Madril, Oviedo eta Iruñeko batean.
Funtsezkoa da jakitea alopeziak askotariko arrazoiak
izan ditzakeela: genetikoa izan daiteke, gaixotasunen
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batek edo kimioterapiak eragindakoa; estresak edo
antsietateak sorturikoa; edota mineral zein bitaminaren baten gabeziaren ondorioz agertutakoa. Beraz,
arazoa tratatzen hasi aurretik, zergatia zein den jakin
beharra dago. Gure azterketak erakutsi digu bisiten %
90etan teknikariei ez dietela galdetu ea sendagairen
bat hartzen ari diren; hamarretik bitan soilik galdetu
diete familian alopezia kasurik baduten edo ez; eta
hirutik batean baino gehixeagotan aipatu du saltzaileak ea tentsio- edo urduritasun egoeraren batek eragina izan ote daitekeen ile-galera.

Pilexik etxeko xanpuak, anpuluak eta kapsulak gomendatu dituzte gehien (lautik ia batean), baita Dercos
etxeko xanpuak eta anpuluak ere (bostetik batean).
Bi etxe horietako salgaiak 54 aldiz gomendatu dituzte
bisita guztiak aintzat hartuta, eta horietako 16 soilik
izan dira parafarmazietan.
Oro har, bi marka horiek gomendatu dituzten saltzaileek Pilexil etxeko tratamenduak ile-galera geldiarazi
egiten duela eta ileari eusten laguntzen duela jakinarazi dute. Dercos etxeko xanpuak eta anpuluak, berriz,
ilea indartzeko produktutzat saldu dituzte, ile-galera
atzeratu eta geldiarazi egin duten tratamendutzat.

Baina ba al dute nahi gabeko ondoriotik? Saltzaileek
ezetz esan dute, gomendatu dituzten produktuetako
bakarrak ere ez duela halako ondoriorik; hori bai, kasuen % 57tan bezeroak galdetu behar izan du. Oro har,
xanpu eta lozioek, osagai desberdinak dituzte: Dercos
etxeko anpuluek aminexil izenekoa dute, adibidez.
Frogatuta dago produktu mota horrek lagundu egiten
duela ilea zaintzen, eta, beraz, murriztu egiten dute ilea
hondatzera edo erortzera eraman dezaketen arrazoiak.
Beste aukera bat ere eskaini dute zenbait farmaziatan, Madrilen, Murtzian, Valentzian eta Gasteizen:
Minoxidila (markarik aipatu gabe). Saltzaileen esanetan, atzeratu egiten du ile-erorketa, eta buruko erraboila eta ilea birsortu ere egin dezake (Murtziako farmazia batean esan digute hori). Hala ere, nahiz eta
frogatuta egon suspertu egiten duela ileko folikulua
eta geldiarazi egin dezakeela ile-galera, bi hilabeteren
buruan soilik hasten da eragina izaten, eta saltzaileek
ez dute aipatu ere egin xehetasun hori.
www.consumer.es

burusoiltasuna: xanpuak, anpuluak
eta pastillak
Argaltzeko asmoz joan direnekin gertatu den bezala,
ile-galera geldiarazteko produktuak eskatu dituztenei
ere tratamendu bat eskaini diete saltoki guztietan, eta
bakarrak ere ez dio uko egin eskaintzeari. Hainbat
proposamen egin dituzte farmazietako eta parafarmazietako saltzaileek, baina badira bereziki nabarmendu
direnak: kapsulak eta pastillak (kasuen % 49tan), xanpuak (% 45etan) eta anpuluak (% 37tan). Ahotik hartzeko produktuak, gehienean, elikadura-osagarriak dira,
eta horiek ematen dituzten mantenugaiak dieta orekatu bat eginez ere lor daitezke.
Eskainitako tratamenduaren batez besteko prezioa
aldatu egiten da produktuaren arabera. Gehien eskaini dituzten hirurak (xanpuak, anpuluak eta kapsulak)
45, 66 eta 52 euro kosta dira batez beste, eta bakanago eskaini dituzten beste batzuek (maskak eta aparrak) 41 eta 23 euro balio izan dute, hurrenez hurren.
Kasuen erdietan, hiru hilabeteko tratamenduak izan
dira, gutxi gorabehera.
Tratamendu mota horiek saltzeko erabili dituzten
arrazoien artean, lau nabarmendu dira: eraginkorrena
dela (kasu guztien % 38tan esan dute hori), ile-galera
eteten duela (% 14), buruko larruazala indartzen duela
(% 10) eta merkea dela (% 9). Argudio bitxiagoak ere
entzun ditugu, dena den: “ilauna edo bixarra hazarazten du”, “onena da produktu hauek erosi ez, eta mikrotxertatze bat egiteko aurreztea”. edo “gutxika-gutxika,
galdutako ilea berreskuratzen da”.
Tratamenduek nahi gabeko ondoriorik edo arriskurik
baduten jakitea ere garrantzitsua da. Hamar saltokitatik zazpitan, saltzaileak ziurtatu egin du produktuak ez

Sarean ere ezin aurkitu irtenbidea
Ikerketaren osagarri, EROSKI CONSUMERek
Orrialde horiek, dena den, informazio gutxi
zortzi web-orri aztertu ditu, argaltzeko
ematen dute, eta, beraz, kontsumitzaileek
bitartekoak eskaintzen dituztenak batzuk
ez lukete guztiz fidatu behar. Azalpen
eta ile-galera eteteko irtenbideak aurkezten
batzuk ematen dituzte; adibidez, produktu
dituztenak beste batzuk. Zehazki, honako
bakoitzak zer-nolako eragina duen orgahauei erreparatu diegu: Claudebell.es;
nismoan, zer helburu lortzen diren horiek
Veafarma.es; Shytobuy.com.es; Parafarmaerabilita edo zenbat denboran erabiltzea
ciaonline.es; Vitalmarket.es; Parafarmaciakomeni den, baina zortzi orritatik hirutan
descuento.es; Hipermercadonatural.com
(Claudebell.es; Vitalmarket.es eta Parafareta Herbonat.com. Sareak, izan ere, aukera
maciaonline.es) ez dute ohartarazten proematen du erosketak modu anonimo, eroso
duktuek zer-nolako ondorio kaltegarriak
eta errazean egiteko, nahiz eta emaitza beti
edo nahi gabekoak izan ditzaketen.
ez den ona osasunarentzat.
Produktu bat erosterakoan sor daitekeen
Orrialde horiek guztiek elikadura-osagaedozein zalantzaren aurrean, funtsezkoa
rriak eta errezetarik gabeko sendagaiak
da orrialde horiek argi adieraz dezateeskaintzen dituzte, hainbat eratakoak
la nor den orriaren sortzailea (halaxe
(aztertu ditugun orrialdeen erdiek soilik
egin dute zortzitik seik), eta bezeroari
jakinarazten dute, legearen aginduz,
erantzuteko zerbitzu bat eduki dezatela
orrialde horietan ezin dutela sendagaiedo salmenta-bermeak eskain ditzatela
rik saldu): kapsulak, pastillak, lozioak…
(aztertu ditugunetatik, bost orrik eduki
Zortzi orrialdeetan irakur daitezke esaldi
dute) edo jakinaraz dezatela segurua dela
deigarriak, produktuak erostera bultzatuz,
Internet bidez ordaintzeko bidea.
amu gisa erabiltzen dituzten baieztapenak Internet erakusleiho erraldoia da, eta, zenbai(produktu naturalak soilik saltzen dituztetan, arriskutsua eta ezezaguna ere bai,
tela, adibidez), eta denek ageri dituzte
eta zer esanik ez gure osasunari eragin
pertsona osasuntsu eta argalen irudiak.
diezaioketen produktuak hartzeko bada.
Gainera, aztertu ditugun ia web-orri guzHori dela eta, biderik fidagarriena medikutiek eskaintzen dituzte produktu merkatara joatea da, eta hark esatea zer-nolako
tuak, promozioak edo opariak.
tratamendua komeni zaion norberari.
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M arcos

psikiatra eta New Yorkeko
Unibertsitateko irakaslea

“Memoriarik gabe,
ez gara”

Bartzelonan elkartu gara, ia zeruan, hiri hartan
ostatu hartzeko beti erabiltzen duen hotelaren
18. solairuan, hantxe sentitzen da-eta etxean
bezala. Adeitsu hartu gaitu Luis Rojas Marcos psikiatra eta New Yorkeko Unibertsitateko
irakasleak. Argitaratu duen azken liburuan
esaten du, Eres tu memoria. Conócete a ti mismo izenekoan (Zure memoria zara. Ezagut ezazu
zeure burua), ohar-liburuxka batean idazten
duela guztia, deus ere ahantz ez dakion, eta
haurtzaroan ikaskuntza-arazoak eduki zituela,
baina txuletarik gabe azaldu da hitzordura.
Noizean behin trabatuta bezala geratu da,
baina oroimenean arakatu, eta onik atera da
aldizkari honek egin dion azterketa txiki honetatik. Memoriaz aritu gara, Alzheimerraz –horixe
landu du bere azken saiakeran–, osasunaren
inguruko gai behinenez eta prebentzioaren garrantziaz ere bai, Sevillan jaio eta 1968. urteaz
geroztik New Yorken bizi den gizon honekin (bizitzeaz gain, hainbat zeregin izan ditu han, eta
1995etik 2002ra, adibidez, Osasun Sistemaren
eta Ospitale Publikoen zuzendaria izana da).
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Zergatik kostatzen zaigu hainbeste
gure osasunaz arduratzea? Galtzen
dugunean soilik kezkatzen gaituelako.
Ongi sentitzen garen artean, osasunaren
kontzeptuak ez du baliorik. Horren ondoriozkoa da prebentzioarekiko dagoen
jarrera erdipurdiko –eta unibertsala–,
sakrifizio pixka bat egitea eskatzen baitu.
Zer egin dezakegu prebentzioarekin
gehiago saiatzeko? Kontzientzia hartu
behar da eta motibazioa eduki. Ameriketako Estatu Batuetan (AEB) –eta Europan ere antzera dabiltza– oso eritasun
gutxitan gertatzen da gaixoen erdiek
baino gehiagok tratamenduari jarraitzea.
Eta motibazio falta da horren arrazoi
nagusia. Motibazio hori sustatzeko, oso
garrantzitsua da informazio argia ematea, fidagarria eta norberak eguneroegunero erabili ahalko duena. Gainera,
ezaugarri berdin batzuk dituzten talde
espezifikoei zuzendu behar zaie: adin
bereko emakumeei, gizonei…
Norbere osasunaren kalterako diren
ohiturak dituztenei “isuna” edo kopagoa ezartzearen aldekoa al zara, osasun-sistemari sor diezaioketen gastua
dela eta? Ez. Oso korapilatsua da. Gauza bat da teoria: “Zuk sortu duzu zure
arazoa, eta ordain ekonomiko bat eman
edo ez dizugu eritasuna tratatuko, zure
errua delako”.
Maiz hitz egiten da bihotz-hodietako
eritasunei eta minbiziari aurre hartzeaz;
ba al dago buruko eritasunei aurre
hartzerik? Psikiatria nahiko espezialitate berria da, mende bat pasatxo baino ez
dauka, psikologiatik eta filosofiatik dator,
medikuntzaren ahizpa pobrea dela esan
liteke, eta, gainera, buruko eritasunak eta
horien arrazoiak ez ziren ongi ezagutzen
orain dela gutxi arte. Gaur asko dakigu,
baina oraindik badago zer egina buruko
eritasunei aurre hartzeko gai izan arte.
Prebentziorik onena haurtzaroan inbertitzea da: haurtzaroko traumak, arazoz,
gehiegikeriaz eta abandonuz betetako
haurtzaroak mendekotasun eta depresio
kronikoak ekarriko ditu. Buruaren edo
memoriaren endekapena atzeratzeko moduetako bat izaten da fisikoki, mentalki
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eta sozialki aktiboak izatea. Indar berezia
egin behar dugu buruko eritasuna garaiz
antzemateko moduetan.

Mens sana in corpore sano, halaxe
esaten zuten gure aurrekoek. Prebentzio fisiko horrek berak –ariketa, elikadura, ohitura toxikoak saihestea– balio
al du buru-osasunarentzat ere? Bai,
batez ere buru-nahasmenduetan edo
horiekin zerikusia duten nahasmendu
neurologikoetan. Badakigu ariketa fisikoa maiz egitea ona dela depresioari
eta antsietateari aurre hartzeko. Horrez
gain, diabetesaren, hipertentsioaren edo
buruan behin eta berriz kolpeak hartzearen aurkako prebentzioa ere egiten du
ariketak, eta egokia da, halaber, garun
kaltetu baten ondorioak tratatzeko eta,
beraz, baita zahartzaroko nahasmenduak
edo garunaren endekapena ere.
Gauzak memorizatu nahian ematen dugu bizitza osoa, baina ahaztea ere oroimenaren funtzioa dela esaten duzu zuk.
Hala da. Memoriaren lana da antzematea, grabatzea, gordetzea ezabatzea eta

gogora ekartzea. Ezabatzen ez duen memoriak arazo handi bat dauka. Nahiz eta
ez den oso ohikoa, pertsona batzuek gauza guztiak hartzen dituzte gogoan, garrantzizkoa dena eta ez dena, eta horiek
aitortzen dute bizitza oso gogorra dela
haientzat; arazoak dituzte autoestimuan
eta harremanetan. Memoriaren funtsezko
alderdia da ezabatu eta ahaztea. Ahaztea
funtsezko funtzioa da memoriarentzat.

Nola bereizi ahaztura normal bat eta
ahaztura patologiko bat? Zentzu pixka
batekin. Pertsona bat gauzak ahazten
hasten denean eta lehen ahazten ez zituenean; ohiko izatera iristen bada, ez
egun bateko kontua, maiz samar gertatzen bada, hura ohartu ez baina ingurukoak jabetzen badira… Pertsonarik gehienak behar baino gehiago kezkatzen
dira, zeren normala baita memoriak huts
egitea, batez ere 50 urtetik aurrera.
Zergatik beldurtzen gaitu horrek
hainbeste? Memoriarik gabe ez garelako. Memoria galtzea zein suntsitzailea
den ikusi duen edonorentzat, adibidez,

“Ahaztea funtsezko
funtzioa da
memoriarentzat”

“Buru-osasunaren
prebentziorik onena
haurtzaroan inbertitzea da”

Alzheimerraren edo beste dementzien
eraginez, beldurgarria da egoera horretara irits gaitezkeela pentsatzea: ez izatera,
alegia. Nahiz eta gehienean normala den,
memoria blokeatu egiten da, baina ordu
erdiren buruan berriz oroitzen gara. Eta
ez dira nahasi behar arreta-gabezia eta
memoria galtzea.

Zer alde dago? Demagun pertsona batek zera esaten duela: “Ez naiz oroitzen
non utzi ditudan giltzak”. Galdetzen diozu ea ohartu zen bart non utzi dituen,
eta ezetz erantzuten dizu. Memoriak
antzeman, erregistratu, gorde eta graba dezan, funtsezkoa da arreta jartzea.
Arretarik gabe, ez du grabatzen.
Zein da Alzheimerraren egoera? Lortuko
al da haren bilakaera atzeratzea edo,
are gehiago, sendabidea aurkitzea? Seguru nago lortuko dela. Inbertsio handiak
egiten ari dira Alzheimerraren ikerketan
maila molekular, genetiko, biokimiko eta
psikologikoan, eta hurrengo urteetan aurkituko dituzte, bai, aurrea hartzeko edo
atzeratzeko moduak. Gertatzen dena da,
behin neuronak kaltetuak daudelarik, oso
zaila dela berrosatzea, nahiz eta gaur
egun badakigun birsortu egin daitezkeela,
baina hilabeteak edo urteak behar izaten
dituzte. Dena den, egun badago modua
gaitzaren bilakaera atzeratzeko, jarduerekin, ikaskuntzarekin eta fisikoki eta mentalki aktibo izanda. Badira laguntzen duten sendagaiak, baina ez dute sendatzen.
Atzerakorik ez duen gaitza da, eta progresiboa; batez beste, zazpi edo zortzi urteko bizia izaten du pertsonak. Eta bizitzaitxaropena luzatu egin denez, gero eta
gehiago dira adinari lotutako dementziak.
Krisian gauden honetan, zer egin dezake langabe batek itxaropenari eta
baikortasunari eusteko?Garrantzitsua
da pentsatzea zerbait egin dezakeela
krisiak eguneroko martxan daukan eragina murrizteko. Galdetuko nioke zer
egiten duen gauzak hobetzeko. Egoera
ongi samar baldin badarama, ziur aski
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zera esango dit: “Nire bizitza antolatu
dut, orain gehiago mintzatzen naiz lagunekin eta familiarekin, itxaropena dut
hau konponduko dela. Ez dut lanik, baina badira gustatzen zaizkidan telebistaprogramak eta hobeki sentiarazten nauten jarduerak”. Bizitzarekin gozatzeko
guneak dibertsifikatu dituzten pertsonek
hobeki daramate. Horrek ez du esan nahi ez dagoela inor egoera horretara iritsi
eta soluziorik ez dagoela pentsatzen ez
duenik, edo itxaropena erabat galdu ez
duenik. Baina gutxiengo bat da.

Pertsona askoren ongizate mentalari
eragingo al dio krisiak? Lehen baino
jende gehiago joaten da psikologoarengana edo psikiatrarengana, hori hala da.
Baina ez dira joaten krisi ekonomikoagatik, estresarekin zerikusia duten arazoengatik baizik eta, askotan, ez dituzte
krisiarekin lotzen. Ziurtasunik ezaren
aurka borrokatzen dira..
Demagun pertsona bat bizitzaren
azken garaian dagoela eta min kronikoa daukala. Nola euts diezaioke
zuk aipatzen duzu baikortasun horri?
Ez da erraza. Pertsona baikorra bada,
halaxe jarraitzeko joera izaten du. Gaur
egun badakigu minak osagai emozional
bat ere baduela. Nonbaiteko mina badugu, lehenik “sentitu” egiten dugu. Bigarrenik, minari lotutako emozio bat izaten
da, beldurra sentitzea, adibidez, ez jakitea zergatik daukagun mina edo babesgabetasuna, besteak beste. Hirugarrenik,
garunera pasatzen da, non azalpen bat
bilatzera jotzen den, minari esanahi bat
ematera. Batzuek zera pentsatzen dute:
“nireak egin du”, “merezia daukat”, “zerbaitengatik jarritako zigorra da”… Mina
bera narkotikoekin trata daiteke. Baina
norberaren egoera fisikoak zaildu egiten
badu, orduan minaren osagai emozionala
tratatzea izaten da asmoa. Zenbaiti mina
aldi batez ahazten laguntzen die meditazioak edo erlaxazioak.
www.consumer.es
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Hesteen
etsaiak
Koloneko minbiziaz gain, gaitz kronikoak ere izaten dira hesteetan,
eragozpen handiak sortu eta bizitza-kalitatea asko hondatzen dutenak

H

esteetako gaitzik ezagunena –larriena delako, zoritxarrez– koloneko
minbizia da, baina ez da bakarra. Badira beste zenbait eritasun kroniko ere,
eragozpen handiak sortzen dituztenak
eta gaixoen bizitza-kalitateari nabarmen erasaten diotenak. Sabeleko minez
korrika komunean eseri behar izatea,
idorreria deseroso bat jasatea edo sabelaldeko oinazea edukitzea izan litezke
horietako batzuk.
Nahasmendu horien artean dago heste
narritakorraren sindromea. Herritarren
% 15i eragiten die, eta gaitz horren ondoriozkoak izaten dira lehen arretako
zerbitzuetan egiten dituzten kontsulten
% 3 inguru eta digestio-aparatuan espezializatutakoetan egiten dituzten % 25;
hesteetako hantura-gaixotasuna da beste gaitz aipagarri bat, non sartzen baitira
kolitis ultzerosoa eta Crohn-en gaixotasuna (100.000 biztanle bakoitzeko, 10 kasu agertzen dira urtean); eta koloneko
minbizia beste bat, biriketakoaren ondoren espainiarrei gehien erasaten diena,
hain zuzen (100.000 biztanle bakoitzeko,
60 kasu antzematen dituzte urtean).
Gero eta pertsona gehiago dira gaixotasun horiek pairatzen dituztenak, eta
adituen esanetan, gero eta lehenago eta
hobeki antzematen direlako gertatzen
da hori. Espezialistek neurriak hartzeko
printzipioaren alde egiten dute, eta neurri horiek bizi-ohitura osasungarrietan
oinarritu behar dutela nabarmentzen.

Hesteen betebeharra

Gizakion organismoak heste meharra
dauka alde batetik, zeina elikagaien
mantenugaiak digeritzeaz eta xurgatzeaz
arduratzen baita, eta kolona edo heste
lodia bestetik, ura xurgatzeaz arduratzen
dena. Horrek esan nahi du, beraz, xurgatzea dela hesteen betebehar nagusia.
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Nola zaiNdu
hesteak
Hesteetan, hesteetako flora daukagu
(mikroorganismoak dira, bakterioak, nagusiki). Kalkuluek diote gizakion gorputzak 1.000 bakterio mota dituela, eta
hesteetan 10 milioi bakterio metatzen
direla. Bakterio horiek babestu egiten
gaituzte infekzioetatik, suspertu egiten
dute immunitate-sistema, B eta K bitaminak ekoizten dituzte eta mantenugaiak
digeritzen eta xurgatzen laguntzen dute,
beste zenbait funtzioren artean.
Hesteetako flora jaiotzatik dakargu,
baina, gure dietaren eta antibiotikoak
hartzearen eraginez, aldatu egiten da.
Flora horretan gertatzen diren nahasmenduek, itxuraz, badute lotura hesteetako desordena batzuekin, heste
narritagarriaren sindromearekin edo
Crohn-en gaixotasunarekin, adibidez
(kasu bakoitzean, era jakin bateko nahasmendua agertzen da). Hesteek ongi
funtzionatzen ez dutenean, gorozkiek
salatzen dute (beherakoa edo idorreria), baita sabelaldeko oinazeak eta
hanturak ere, eta, zenbaitetan, haizeek
eta meteorismoak ere bai. Gainera,
mantenugaiak behar bezala xurgatzen
ez badituzte, malnutrizioa sor daiteke,
anemia eta burdina falta, beste ondorio
batzuen artean. Eta koloneko minbizian, odola agertzen da gorozkietan.

Prebentzioaren zutabeak

Honako jokabide hauetan oinarritzen
da prebentzioa:
Idorreria saihestu, Mediterraneoko
dieta eginez: zuntza eduki behar du,
frutak, elikagai begetalak eta osokoak,
eta zerealak (batez ere, gari-zahia).
Ez egin gehiegikeriarik heste-aringarriekin, aldatu egiten dutelako hesteetako flora, narritagarriak direlako
eta heste narritagarriaren sindromea
sor dezaketelako.

Mediterraneoko dieta da egokiena.
Ondesteko eta koloneko minbizien
% 70-80 elikadura ez-osasungarriari
lotuta daudela esaten da, eta, aldiz,
Mediterraneoko dietak, zeina frutaz
eta berduraz ongi hornitua baitago
eta gantz eta haragi gorri gutxi izaten
baitu, lagundu egin dezake gaitz horri
aurre hartzen, Kataluniako Onkologia
Institutuak dioenez.
Likidoak edan, lagundu egiten duelako
bai hidratatzen eta bai elikadura-boloa aurrerantz eramaten, eta ona delako idorreriari aurre hartzeko.
Prebiotikoak eta probiotikoak erabili.
Hesteek autoimmunitatearekin zerikusia duen funtzio betetzen dute, eta
hesteetan nahasmenduren bat gertatuz gero, prebiotikoak eta probiotikoak
funtsezkoak dira hesteetako flora lehengoratzeko. Prebiotikoek lagundu
egiten dute probiotikoak haz daitezen,
eta probiotikoak, berriz, elikagai funtzionalak dira (esnekiak, batez ere),
hesteetara ukigabe iristen diren mikroorganismoak dauzkatenak; hesteetara
iritsi, kokatu eta on egiten diote gure
osasunari. Probiotikoak eraginkorrak
dira hesteetako hantura-gaixotasunaren aurka, hobetu egiten baitituzte
xurgatze-arazoak. Probiotikoen artean,
hainbat espezietako laktobaziloak eta
bifidobakterioak daude.
Hesteak garbitzeko, koloneko hidroterapia eta enemekin egindako garbiketa
antzekoak dira, edo ahotik hartzen diren prestakinekin ere garbitu daitezke.
Ura erabiliz, heste lodia ongi-ongi garbitzen dute; kanula baten bidez sartzen
eta ateratzen dute ura, tresneria sofistikatuarekin, eta toxina guztiak desagerrarazi eta destoxikatu egiten dute.

1-Ariketa maiz-maiz egitea komeni
da, hobetu egiten baitu hesteetako
mugikortasuna.
2-Ongi eta ugari hidratatu, lagundu
egiten baitu hesteetako igarotze-prozesua eta gorozkiak
kanporatzekoa.
3-Mediterraneoko dieta egin, zuntza
neurrian janez.
4-Ez da komeni zuntz gehiegi
hartzea, zeren haizeak, meteorismoa eta beherakoa sor baititzake.
5-Jogurtak jan, hesteetako flora
lehengoratzeko.
6-Kontrolatu beherakoa edo idorreria sortzen dituzten sendagaiak.
7-Kontrolatu estresa, aldatu egin
baitezake hesteetako mugikortasuna eta flora, eta hesteetako
hantura-gaixotasuna eragin
dezake.
8-Saihestu tabakoa eta alkohola.
Iturria: Modesto Varas Lorenzo, Digestio-Aparatuko
espezialista Teknon Zentro Medikuan eta Vall
d’Hebrongo Ospitale Unibertsitarioan, Bartzelonan.
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maskotak

Txakurraren higienea,
muturretik isatsera
Txakurra garbitzeko zereginek ohiko bihurtu behar dute etxean: bainatu,
ilea eta hortzak eskuilatu, eta belarriak eta begiak garbitu

Ilea orrazteko maiztasuna aldatu egin
daiteke ilearen beraren arabera (kizkurra
den, leuna, luzea edo motza). Ilea korapilatua eta mordoilotua duen txakurrari,
adibidez, egunean behin baino gehiagotan pasatu beharko zaio eskuila.
Zenbat eta lehenago hasi txakurra eskuilatzen, hainbat eta lehenago onartuko du ilearen higienea zaintzea ohiko
ohituretako bat dela, txakurra, izan ere,
ohiturek gidatzen duten animalia da
eta. Ilea maiz-maiz orrazteak, gainera,
estutu egin dezake jabearen eta maskotaren arteko harremana. Orrazteko

T

xakurra ongi garbituta edukitzeak
bermatu egiten du haren osasuna
eta harekin bizi diren kideena ere bai.
Familiako kidetzat hartzen da txakurra,
eta hura garbitzeko zereginak ere familiaren ohiko ekintzetan txertatu behar
dira. Bainatu, eskuila pasatu, hortzak
eta belarriak garbitu… Funtsezkoak dira
horiek guztiak txakurraren higienean,
eta ongi egiteko, aski da aholku errazerraz batzuei jaramon egitea.

Txakurra eskuilatzea:
eguneroko lehen
higiene-ohitura

Txakurrari eskuila pasatzea da gure maskotaren higienea zaintzeko lehen urratsa,
nahitaezkoa. Txakurrari zikindu egiten zaio
ilea parkean paseatzen denean edo jolasean dabilenean, eta airean dauden gai
kutsatzaileek ere zikindu egiten diote. Horregatik da garrantzitsua ilea egunero eskuilatzea, gorputzetik zikina kentzeaz gain,
ilea sendotu egiten diolako eta larruazala
eta ilearen oinarria osasuntsu egon daitezen laguntzen duelako, orraziaren hortzek
ematen dioten masaje onuragarriari esker.
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garaian laztanak eta hitz atseginak
esateak lagundu egiten du txakurra
erosoago senti dadin.

Bainua

Urarekin eta xaboiarekin bainatuta osatuko dugu gure txakurraren ileak eta
larruazalak behar duen garbitasuna.
Hirian bizi den txakur bat hilean behin
bainatu behar da ile luzea badu, eta bi
edo hiru hilez behin ile motza badu.
Bainuko urak txakurraren ohiko gorputztenperaturan egon behar du (39 ºC-koa

izaten da, batez beste, pertsonena baino bi gradu gehiagokoa). Kontu pixka
bat eduki behar da txakurra garbitzeko
erabiltzen den produktua begietara ez
joateko, eta belarrietan urik ez sartzeko
neurriak hartu behar dira: oso erabilgarria izaten da, adibidez, kotoizko tapoitxo batzuk jartzea belarrietan.

finkatu egin behar da. Txakur askok,
adibidez, makarrak izaten dituzte begietan, eta traba egiteaz gain, itsusiak
ere badira. Arazo hori konpontzeko, aski
da gazur fisiologikotan bustitako gazekin kentzea. Horrela eginez gero, eragotzi egingo dugu begietan infekzioak
sor dakizkien (konjuntibitisa, adibidez).

Txakur bakoitzak bere xanpua

Belarri osasuntsu eta garbiak

Merkatuan hainbat produktu agertu
dira txakurrak bainatzeko (pertsonentzako direnek ez dute balio, gure larruazalak beste pH bat daukalako eta
txakurrari kalte egin diezaioketelako).
Xanpuen artean, badira larruazal oso
sentiberentzat direnak, erreakzio alergikoak edukitzeko joera duten maskotentzat modukoak, baita ile mota jakin
batentzat eginak daudenak ere: motza,
luzea, kizkurra, iluna edo argia. Txakurraren ezaugarrietara ongien egokitzen
dena hautatzea da kontua. Albaitariak
esango digu inork baino hobeki zernolako xanpua komeni zaion txakur
bakoitzari.

Hats gaiztorik ez

Hortz-haginak ongi garbitzea da modurik onena txakurrak hats gaiztorik eduki
ez dezan. Gainera, eragotzi egiten ditu
ahoan ager daitezkeen infekzioak eta
bestelako gaitzak (hortzoietako hanpadurak, jateko zailtasunak edo zenbait
eritasun larri, giltzurrunei edo gibelari
eragin diezaioketenak). Txakurrari astean bitan hortz-haginak eskuilatzeko
ohitura hartuz gero, arazo horietako
asko saihestea lortuko dugu.

Begiak, makarrik gabe

Astean behin, behintzat, eman behar
zaie begiratu bat txakurraren belarriei,
batik bat belarri handiak dituztenei:
pabiloi handi-handiak izaten dituzte,
eta ez dute uzten airea entzunbideetan
sar dadin; ondorioz, kosta egiten da
zikinkeria berez kanpora atera dadin
korronteak bultzatuta.
Belarri motzak dituzten txakurrekin,
berriz, aski da belarriak hilean bitan
garbitzea. Behatz erakuslean gaza bat
bilduta egin daiteke hori, eta, horrekin batera, entzunbideetako argizaria
kentzen duten produktu bereziak ere
erabil daitezke.

Txakur polit eta osasuntsuak

Ilea luze leuna edo ile kizkurra duten
txakurrei maiz samar moztu behar zaie
ilea, korapiloak egiten zaizkie eta. Gaur
egun, badira txakurrentzako apaindegi
espezializatuak, zeregin horretarako
prestatuak daudenak. Bestalde, garrantzitsua da animaliaren azazkalak
zaintzea eta moztea, batez ere azazkalak berez gastatzeko joerarik ez dutenei. Albaitariak lagunduko du zeregin
horretan, txakurrari ohiko azterketak
egiten dizkionean.

Txakurrak hats
gaiztorik eduki
ez dezan hortzhaginak ongi
garbitu behar
zaizkio
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Begiak zaintzea ere oso garrantzitsua
da, eta horiek garbitzeko ohitura ere
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ingurumena

Bada aski arrazoi
birziklatzeko
Birziklatzeak onura handia egiten die ingurumenari,
ekonomiari eta osasunari
Ekologikoagoak izatEko
¿? aholkuak

K

einu txikiek ondorio handiak ekarri ohi dituzte sarri askotan, eta
birziklatzea izan daiteke horren adibiderik onenetakoa. Keinu txiki eta errazekin, mesede ugari eta handiak egiten
zaizkie ingurumenari, ekonomiari eta
osasunari. Birziklatuz, murriztu egiten da zabortegietako kutsadura eta
hondakin kopurua, eragotzi lehengai
berriak eskuratu beharra, energia aurrezten da eta klima-aldaketari aurre
egiten zaio, produktu berriak sortzeko
modua ematen du, lanpostu berdeei
eusten laguntzen du eta bizitzak salbatu ere egin ditzake. Bada aski arrazoi,
beraz, birziklatzeko.

1

Murriztu egiten da
zabortegietako kutsadura
eta hondakin kopurua

Hondakinak –batzuk– arriskutsuak dira
inolako kontrolik gabe naturaren gain
botaz gero, kalte larria egin dakieke
florari eta faunari, eta kutsatu egin
daitezke ibaiak eta akuiferoak. Birziklatuta, aldiz, eragotzi egingo dugu
hondakinek era horretan buka dezaten
edo zabortegietara eraman ditzaten,
zeinak gero eta beteago baitaude.
Horra datu bat: beirazko 3.000 botila
birziklatuta, 1.000 kilo zabor sortzeari
uzten zaio, eta % 20 murrizten da airearen kutsadura.
Hondakin organikoak, behar bezala bereizita, konposta egiteko erabil daitezke,
eta konposta ongarritarako baliatuz,
saihestu egiten dira ongarri industrial
nitrogenatuak (ingurumenari kalte egin
dio horien erabilera intentsiboak).
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Ekologiaren zazpi arauei jarraitu
???
Gogoetatu egin behar da zerbait kontsumitu aurretik; baztertu produktu edo jarduera ez-ekologikoak (“erabili eta botatzekoak” edo bilgarri
gehiegi daukatenak); murriztu eta behar-beharrezko dena soilik erabili;
berrerabili, produktuek bizi luzeagoa eduki dezaten; birziklatu, materialak aprobetxatu eta zabortegira joan ez daitezen; ondasunak birbanatu,
desorekei aurre egiteko; eta enpresei eta erakundeei eskatu behar zaie
ingurumenaren aldeko jarduerak susta ditzatela. Zazpi arau horiek ikasi
eta abian jartzen dituztenek lagundu egiten dute ingurumena zaintzen,
eta, bide batez, dirua aurrezten dute.

egiten da
lehengai berriak
2Eragotzi
eskuratu beharra

Hondakinak birziklatuz gero, ez da
hainbeste lehengai eskuratu behar
produktu berriak egiteko, birziklatu den
hori bihurtzen baita lehengai:
Beira erabilia urtu eta itxura berria
emanda, % 93 aurrezten dira materialak.
Paper birziklatuzko tona bakoitzeko,
bost eta hamazazpi zuhaitz artean
salbatzen dira, eta ur asko aurrezten
da: 21.000 eta 50.000 litro artean.
Bi tona plastiko birziklatuk tona bat
petrolio aurrezten dute.
Tona bat aluminio birziklatuta, lau tona
bauxita erauzteari uzten zaio (mineral
horretatik lortzen da metal hori).

aurreztu energia
eta nola aurre egin
3Nola
klima-aldaketari

Lehengai berriak erauzi, landu eta garraiatzeko prozesuek ere energia asko
eskatzen dute, eta, gehienean, erregai fosiletatik lortzen da energia hori. Birziklatuz gero, energia gutxiago behar izaten
da: beirazko botila bat birziklatzen den
aldiro, 100 watt-eko bonbilla batek lau
orduz behar lukeen argindarra kontsumitzeari uzten zaio.
Eta energia-kontsumoa murrizten duenez,
klima-aldaketaren aurka egiteko ere balio du birziklatzeak. Kilo bat paper birziklatuta, 900 kilo karbono dioxido (CO2)
isurtzeari uzten zaio, eta horixe da, hain
zuzen, berotegi-efektua eragiten duen gas
nagusietako bat.

ibilgailu pribatua utzi eta garraiobide iraunkorrak erabili
Ibilgailu pribatua saihestea komeni da eta garraiobide publikoaren alde
egitea edo ahalik eta gutxien kutsatzen duena hautatzea.
Energia gutxiago gastatu
Energia dezente aurrezten da aire girotuari edo berogailuari gradu bat
edo bi jaitsiz gero eta tresna elektrikoak pausaldian (stand-by) ez utzita.
ura modu eraginkorrean erabili.
Bainatu beharrean, bost minutuko dutxa bat har daiteke, arropak
garbitzeko ur hotzezko programak erabil daitezke eta txorrotetako
ur-ihesak saihestu.

4

Produktu berriak
sortzen dira

Hondakinak birziklatu eta hortik lortzen
diren materialekin, produktu berriak egin
daitezke. Plastikozko ontziekin poltsak,
zuntzak, hiri-altzariak edo eraikuntzamaterialak egiten dira; aluminioak eta
altzairuak ontzi eta xafla berriak egiteko
balio dute; paperak eta kartoiak, berriz,
kaxa bihurtzen dira, edo egunkari, bilgarri edo idazteko orri; eta beiratik botila
eta objektu berriak lortzen dira.
Material birziklatuekin jatorrizko ontzia
bezalakoak egin daitezke (beirarekin,
adibidez) edo haiekin zerikusirik ez duten produktuak. Freskagarri-latak, esaterako, autoen gurpil-uztaiak egiteko erabil
daitezke, brick-ak zapata-kaxak egiteko,
eta PET plastikoarekin egindako botilak,
jantzi polar bat egiteko.

‘berdeei’
eusteko balio du
5Lanpostu

Birziklatze-sistemak ehunka laguni ematen die lana, eta horien ardura izaten da
sistemak ongi funtziona dezan. Espainiako
Estatuan, Ecovidrio eta Ecoembes erakundeek kudeatzen dituzte, hurrenez hurren,
beira eta ontzi arin erabiliak. Irabazi asmorik gabeko erakundeak dira biak ere.

6

Bizitzak salba ditzake

Ospitaleetako larrialdi zerbitzuek
izaten dituzten erabiltzaileen % 10 sendagaiak gaizki erabiltzeagatik joaten
dira. Sendagai horiek birziklatzeko sistemak, beraz, herritarrek kontzientzia
har dezaten balio behar du, tratamenduak ongi bete ditzaten eta beren kabuz botikarik har ez dezaten.

Etxean egindako produktu ekologikoak
Gure produktuak etxean eginda, dirua aurreztuko dugu, eta ekologikoagoak eta osasungarriagoak izango dira, gainera.
Papera aurreztu
Orriak bi aldeetatik erabil daitezke, fakturak formatu elektronikoan jaso
eta paper birziklatua edo zigilu ekologikoa duena erabili.
turista ekologiko egin
Ez da komeni hegazkinean bide luzeak egitea eta oporlekura iritsitakoan ingurumenari kalte egingo dioten jokabideak edukitzea: ur gehiegi
erabiltzea edo hondakin asko sortzea.
Natura babestu, naturan bertan
Naturarekin gozatzea gauza ederra da, baina ingurua errespetatuz egin
behar da hori.

www.consumer.es
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osasuna

Nola eta noiz berrekin
sexu-jarduerari erditu ostean?
Haurra jaiotzen denean, batez ere lehenbizikoa, aldaketa handiak
gertatzen dira eta bigarren mailan uzten dute bikotea

E

gunak dituen 24 orduak ez dira
aski izaten haur jaioberri bat
zaindu eta egoera berriak etxean
sortzen dituen beharrizan guztiei aurre egiteko. Bigarren mailan geratzen
dira –edo hirugarrenean, edo laugarrenean…– nork bere burua zaintzea,
etxea txukun edukitzea, erosketak
egitea eta gizarte-harremanekin jarraitzea. Haurrak bereganatzen du
bikotearen denbora eta arreta guztia. Lehenbiziko asteetan, batik bat.
Guraso-lan berrietara erabat emanak
egoten dira bikotekideak, eta askotan ahaztu egiten zaie bikote izaten
jarraitzen dutela. Eta adituen iritziz,
hori ez da batere ona: garai horretan
ere funtsezkoa da maitasun-loturari
eustea eta arnasa ematea, gurasoen
betebeharretara mugatu gabe.

Haurtxoa etxera
iristen denean

Haurrak izaten direnean, bikotekideek bat eginda jardun behar dute
haurra hezteko garaian, ulertu egin
40

behar dute haurrak bien beharra duela, eta eurek ere elkar behar dutela;
alegia, beren maitasun- eta sexu-intimitateak bateragarria izan behar du
guraso-bizitzarekin. Maitasun-jolasak
ezin dira desagertu pixoihal eta biberoi artean.
Horregatik, ahal den guzietan, intimitate une horiek bilatzen saiatu behar
du bikoteak. Haurtxoak sei aste bete
aurretik, beranduenez ere, gurasoek
hitzordu erromantiko bat eduki behar
lukete, afaltzera joan eta, ahal balitz,
baita gau bat biek bakarrik igaro ere,
errudun sentitu gabe. Ohartuko dira ez
dela deus ere gertatzen, eta gogoberrituta itzuliko dira haurtxoarengana.

Kontuz errutinarekin!

Errutina izaten da arazorik ohikoenetakoa bikote-bizitzan. Maite dugun
horrekin bikotea osatu ondoren dena
egina dagoela pentsatzeak eramaten
gaitu horretara. Jokabide horrek, ordea,
poliki-poliki, apaldu egiten du desira.
Eta txinparta hori bizitzeko, lagungarria izaten da, adibidez, biak bakarrik
paseatzera irtetea, zinemara joatea,
kontzertu batean ongi pasatzea edo
lagunekin ateratzea, harremana hasi
zen garaian bezala. Garrantzitsua da
gure bikotekidea lehen bezain erakargarri zaigula sentitzea, desiratu egiten
dugula, orduantxe deskubritu bagenu
bezala begiratzea, harremanaren hasieran zeukan erakargarritasun guztia
ikustea harengan. Biek elkarrekin une
goxoak bilatzea, maitasunerako eta
sexurako bezala elkarren sentimenduak adierazteko ere, ona izaten da bai
bikotearentzat eta bai familiako kide
guztiekin harreman onak edukitzeko.

Berrogeialdiak sei
aste irauten du

Ama haurraz erditzen denetik lehen koitoa
izan arte, sei asteko tartea –edo gehiagokoa– izaten dela kalkulatzen da, nahiz
eta kasuan kasu ikusi behar den. Kontuan
hartu behar da, adibidez, amari zesarea
bat egin badiote (ebakuntza bat da, azken
batean), denbora gehiago beharko duela
osatzeko. Baina ama fisikoki bere onera
etorri denean, osasungarria da ahal bezain agudo ekitea sexu-harremanei.
Sexu-harremanak esatean ez gara ari,
ezinbestean, koitoari buruz. Sexualitatea
komunikazio modu aparta da, adierazpide asko dituena, eta garai honetan beste
aukera batzuk proba daitezke. Gainera,
sexu-jardunaren helburua beti ez du zertan izan kitzikapena edo orgasmoa. Eskuak laztantzea, besoak, bizkarra, burua…
atsegina izaten da, eta gustura hartzen
dira, halaber, erogenotzat jotzen ez diren
ataletan egindako laztanak ere; bikotea
ahulago egon litekeen une horretan, hurbiltasun- eta maitasun-giroa sortzen eta
zabaltzen du.

Episiotomia

Episiotomia –emakumearen perineoan
egiten den ebaki kirurgikoa– mingarria
izan daiteke hasieran, baina sarritan azkar
sendatzen da. Denbora pasatu eta ondoeza desagertu ez bada, ginekologoarekin
hitz egin beharra dago. Behin ehun guztiak osatu ondoren, eta koitoa baldintza
egokietan egiten bada, emakumeak ez du
eragozpenik sumatuko (minik, behintzat,
ez luke sentitu behar). Dena behar bezain
ongi joan dadin, emakumeak eroso egon
behar du eta sexualki kitzikatua. Gizonak
pazientziaz eta errespetuz jokatu behar
du, ulertu egin behar du bagina egoera

gogor batetik pasatu berria dela, zauria
oraindik era hor dagoela eta kontu handiarekin zaindu behar dela.

Baginaren lehortasuna

Erditu ostean, aldaketa hormonalen
eraginez eta koitoak sortzen duen beldurra dela eta, litekeena da baginarako
lubrikatzaileak eta gelak behar izatea.
Lubrikatzaileak erabiltzerakoan, honako
alderdi hauek hartu behar dira kontuan:
Oinarri hidrikoa duten lubrikatzaileak
erabili edo uretan disolbatzen direnak.
Baselina eta uretan disolbatzen ez diren beste olio mineral batzuk (petroliotik eratorriak) itsatsi egiten zaizkio
baginako muki-mintzari, germenak
sortzeko arriskua izaten dute eta infekzioak mozorrotu egiten dituzte, oso
aurreratuak egon arte.
Komeni izaten da pH zertxobait azidoa
edukitzea, ez 5.0koa baino handiagoa
(baginak eduki ohi duenaren antzekoa),
horrek lagundu egingo baitu infekzioetatik hobeki babesten edo baginako
bakterio-floraren desorekei aurre egiten.
Hobe da gel arin bat erabiltzea, erraz
ematen dena. Lubrikatzaileak ez badu
inolako substantziarik zaporea, usaina edo kolorea emateko balio duenik,
arrisku gutxiago izaten da baginan narritaduraren bat sortzeko.
Gelaren eraginak luze irauten badu,
sexu-harremana lasaiagoa izango da,
denboraz har daiteke, eta ez da erne
egon beharrik koitoa egin aurretxoan
emateko.
LOinarri hidrikoa duten gelak errazago
kentzen dira garbitzean.
www.consumer.es
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apirilekoerrezetak

Hasiberrientzako
errezetak
Zenbaki honetatik aurrera, leku finko eta berezia izango dute EROSKI
CONSUMERen errezetak. Hilabete honetan, Rapid Chef-ek lagundu digu errezetak hautatzen, EROSKI CONSUMER taldera bildu den kide berriak; hainbat bideoerrezeta eskaintzen ditu (consumer.es gunean eskura
daitezke edota orrialde hauetako BIDI kodigoari esker ), eta gustatuko
litzaiguke gure irakurleek ere tokitxo bat egitea beren sukaldeetan. Proposamen errazak, osasungarriak eta orekatuak egiten ditu, eta egokiak
dira bai hasiberrientzat, bai bide berriak ibili nahi dituzten sukaldezale esperientziadunentzat ere. Ohar dietetikoaz gain, errezeta hauetako
bakoitza EROSKIk bere elikadura produktuetan erabiltzen duen semaforo
nutrizionalaren informazioarekin ere hornitu dugu.

Lehen Platera

Bigarren Platera

Postrea

PORRUSALDA

TXIBIA PLANTXAN, LIMOI
ERAN FRIJITUTAKO
BARATXURI-OLIOTAN

ETXEKO NATILLAK

Ohar dietetikoa

Porruak tipularen taldekoak dira,
eta elikadura-ezaugarri antzekoak
dauzkate. Porruek usain berezia izaten
dute, konposatu sulfuratu batek emana, zeinak, horrez gain, herdoilaren
aurkako funtzio garrantzitsua betetzen
baitu organismoan, babestu egiten dueta zenbait eritasunetatik. Errezeta honetan, tipula, azenarioa eta patata ditu
lagun. Oso gantz gutxiko platera da,
eta egokia, beraz, kaloriak zaindu behar dituenarentzat. Patatari esker, karbohidratoz hornitzen da errezeta, eta
hobetu egiten da plateraren testura.
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Ohar dietetikoa

Txibiak ia ez du gantzik, baina ugari
ematen ditu kalitate biologiko handiko proteinak, burdina, magnesioa,
sodioa, fosforoa eta bitaminak (B, A
eta E multzokoak). Horrela prestatuta,
nabarmendu egiten da txibiaren zaporea, eta azidotasun ukitu atsegina
ematen zaio. Guarnizio gisa, barazkiak
daramatza, platerari kaloriarik ematen
ez dioten osagaiak. Errezeta egokia da
adin guztietako jendearentzat, eta, bereziki, kaloriei eta gantzei erreparatu
behar dietenentzat

Lehen Platera

4

Hasib.

5’

5-10

PORRUSALDA
Osagaiak:
500 g porru
400 g patatas
200 g azenario
1 tipulin
60 ml oliba-olio
Gatz pixka bat

Nola prestatu:
Eltze batean, jarri olioa eta tipulina
brounoisse eran moztuta –koadro txikietan–, su eztian egin dadin. Tipulina guritu
denean, erantsi patata (zuritua eta garbitua), zati irregularretan moztua, eta azenarioa, xerratan eginda; frijitu guztia su
eztian, eta bota ura edo salda –arrainarena, haragiarena edo berdurena–,

patatak estali arte. Behin egosten hasten
denean, gehitu porruak zatituta eta gatz
pixka bat ere bota; tapatu eltzea eta utzi
irakiten, su eztian, 40 minutuz. Ondoren,
baztertu sutatik, doitu gatz punttua eta
utzi egonean. Bere horretan zerbitzatu
daiteke edo pure-egitekoan pasatuta.
Nahi izanez gero, bakailao xehatua jar daiteke laguntzeko, eltzekarian bertan egina.

Ohar dietetikoa

Esnez egindako postreetan, gure inguruan ohikoak dira natillak; erraz jaten
dira eta asko gustatzen zaizkie haurrei eta helduei. Elikadura-ikuspegitik,
aski energetikoak dira (kaloria ugari ematen dituzte), eta proteinaz eta
kaltzioz ongi hornitua daude. Postre
energetikoa denez, bereziki egokia da
haurrentzat eta apetiturik gabe dabilen jendearentzat.

Badakizu semaforoak nola funtzionatzen duen? Koloretan adierazten du errezeta bakoitzak osagai bat kopuru altuan,
ertainean edo baxuan ematen duen. Kaloriei eta Osasunaren ikuspuntutik garrantzitsuen diren elikagaiei buruzko informazioa
ematen du: azukreak, gantza, gantz saturatua, gatza eta zuntza. Errezetetan, normalean, kolore horia nagusitzen da, plater bakoitzak elikaigai hori Eguneko Kopuru Gomendatuarekiko kopuru altuan ematen duelako. Desberdina da semaforoa elikagai bakarrena egin edo errezeta batena. Kaloria kopuruagatik eta errazioaren neurriagatik bazkari edo afarirako plater nagusi moduan
pentsatuta daude. Kolore berdeak: elikagai horren EGKren % 10etik behera ematen du (kopuru txikia). Kolore horia: EKGren
% 10 eta % 35 artean ematen du (kopuru ertaina). Kolore laranja: EKGren % 35etik gora ematen du (kopuru altua).

•

•

•

Errazio batek ematen dituen elikagaiak:
GANTZ
KALORIAK AZUKREAK GANTZAK SATURATUAK

GATZA

191

6g

15,3g

2,5g

0,4g

9,5%

6,7%

21,8%

12,7%

7%

* heldu baten Eguneroko Kopuru Gomendatutik (EGK)
**zuntza gehiegi jateak ez du kalterik egiten, beraz, beti da ona

ZUNTZA

2,7g

11,3%
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apirilekoerrezetak

Bigarren Platera

4

Postrea

4

TXIBIA PLANTXAN, LIMOI ERAN FRIJITUTAKO BARATXURI-OLIOTAN

ETXEKO NATILLAK

Osagaiak:
800 g txibia
2 baratxuri atal
1 limoi
80 ml oliba-olio
150 g gari-zainzuri
(muturrak)
250 g cherry tomate
(25 tomate)
Perrexila
Gatz pixka bat

Osagaiak:
200 g azukre
1 l esne
3 arrautza
40 g artirin
Limoi erdi
baten azala
Kanela-zotz bat
Kanela ehoa

Nola prestatu:
Garbitu txibiak ur hotzetan: erraiak eta
azala kendu. Behin garbitu ondoren,
moztu luzetara, bi zatitan. Ondoren,
labana batekin, arrasto batzuk egingo
dizkiogu kanpoaldetik, sutan egiterakoan ez dadin tolestu.
Jarri plantxan eta txigortu bi zatiak,
arrastoak egin dizkiogun aldeetatik.
Behin plantxan eginda, eman gatza
norberak nahi bezala.

Errazio batek ematen dituen elikagaiak:
GANTZ
KALORIAK AZUKREAK GANTZAK SATURATUAK
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Erraza 20’-30’’ 10-20

145

3,6g

1,8g

0,4g

7,2%

4%

2,5%

2%

GATZA

1g

16,3%

* heldu baten Eguneroko Kopuru Gomendatutik (EGK)
**zuntza gehiegi jateak ez du kalterik egiten, beraz, beti da ona

ZUNTZA

1,4g
5,8%

Zartagin batean, jarri baratxuria
brounoisse eran moztuta (koadro
txiki-txikietan), eta gorritzen denean,
baztertu zartagina sutatik eta erantsi
limoi ura eta perrexil xehatua.
Zerbitzatzeko unean, bota sepiari
baratxuri-olio frijituen eta limoi
uraren nahasketa.
Zainzuri berdeen muturrak eta cherry
tomateak jar daitezke laguntzeko, plantxan egin eta gatza emanda

Badakizu semaforoak nola funtzionatzen duen? Koloretan adierazten du errezeta bakoitzak osagai bat kopuru altuan,
ertainean edo baxuan ematen duen. Kaloriei eta Osasunaren ikuspuntutik garrantzitsuen diren elikagaiei buruzko informazioa
ematen du: azukreak, gantza, gantz saturatua, gatza eta zuntza. Errezetetan, normalean, kolore horia nagusitzen da, plater bakoitzak elikaigai hori Eguneko Kopuru Gomendatuarekiko kopuru altuan ematen duelako. Desberdina da semaforoa elikagai bakarrena egin edo errezeta batena. Kaloria kopuruagatik eta errazioaren neurriagatik bazkari edo afarirako plater nagusi moduan
pentsatuta daude. Kolore berdeak: elikagai horren EGKren % 10etik behera ematen du (kopuru txikia). Kolore horia: EKGren
% 10 eta % 35 artean ematen du (kopuru ertaina). Kolore laranja: EKGren % 35etik gora ematen du (kopuru altua).

•

•

•

Nola prestatu:
Jarri esnea egosten azukrearen erdiarekin, limoi azalarekin eta kanela zotzarekin. Nahasi beste ontzi batean
gainerako azukrea arrautza gorringoekin eta artirinarekin.
Utzi esnea egosten minutu batez, eta
eragin etengabe, azukrea ez dadin
hondoan itsatsi. Baztertu kazola sutatik
eta utzi kanela eta limoia bertan, esnea
epeldu bitarte.
Ondoren, atera kanela-zotza eta limoiazala, eta erantsi arrautza gorringoekin,

•

•

50’-1h

5-10

azukrearekin eta artirinarekin egindako
nahasketa. Ongi-ongi nahasi, eta
kazola berriz sutan jarriko dugu, etengabe eragiten diogula, itsats ez dadin.
Guztia irabiagailuan pasa daiteke,
nahasketa homogeneoa gera dadin.
Azkenik, bota banakako ontzi edo edalontzietara, sartu hozkailuan eta tapatu
film paperarekin, usainik har ez dezaten. Zerbitzatzeko unean, kanelahautsa botako diogu gainetik.

Badakizu semaforoak nola funtzionatzen duen? Koloretan adierazten du errezeta bakoitzak osagai bat kopuru altuan,
ertainean edo baxuan ematen duen. Kaloriei eta Osasunaren ikuspuntutik garrantzitsuen diren elikagaiei buruzko informazioa
ematen du: azukreak, gantza, gantz saturatua, gatza eta zuntza. Errezetetan, normalean, kolore horia nagusitzen da, plater bakoitzak elikaigai hori Eguneko Kopuru Gomendatuarekiko kopuru altuan ematen duelako. Desberdina da semaforoa elikagai bakarrena egin edo errezeta batena. Kaloria kopuruagatik eta errazioaren neurriagatik bazkari edo afarirako plater nagusi moduan
pentsatuta daude. Kolore berdeak: elikagai horren EGKren % 10etik behera ematen du (kopuru txikia). Kolore horia: EKGren
% 10 eta % 35 artean ematen du (kopuru ertaina). Kolore laranja: EKGren % 35etik gora ematen du (kopuru altua).

•

Erraza

Errazio batek ematen dituen elikagaiak:

GANTZ
KALORIAK AZUKREAK GANTZAK SATURATUAK GATZA

242,7

31,1g

7,8g

3,3g

0,1g

12,1%

34,6%

11,1%

16,6%

1,7%

* heldu baten Eguneroko Kopuru Gomendatutik (EGK)
**zuntza gehiegi jateak ez du kalterik egiten, beraz, beti da ona

ZUNTZA

0,2g
0,6%
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Marrubiudaberria

Eroski NATUR Huelvako marrubiak
leku epeletik datoz, eta horri
esker, azukre kantitate egokia daukate

Osagaiak, jateko moduko
100 gramo bakoitzeko

Udaberriak etxeko atea jo eta marrubiz betetzen digu mahaia. Marrubi sailak neguan
hasten dira loratzen, eta loretan jarraitzen
dute uda hasiera bitarte; umotu, berriz, udaberriko hilabeteetan egiten dira marrubiak,
eta uda aurreratu samarra dagoela uzten
diote heltzeari: martxotik uztaila bitartekoa
izaten da aldi hori. Hori dela eta, udaberria
da marrubiak jateko garairik onena.
Marrubiak nondik datozen jakitea ere garrantzitsua da, horrek erabat baldintzatzen
baitu haien zaporea. Eroski NATUR Huelvako
marrubiak, adibidez, leku epelean landatuak
dira, eta horrek garrantzi handia du. Barazkiek eta frutek eguzkiaren beroa behar izaten dute beren konposatu konplexuak beste
osagai sinpleagoetan eralda daitezen; horien
artean, fruten almidoia eta polisakaridoak. Bi
osagai horiek, era berean, azukre sinple bihurtzen dira (sakarosa, fruktosa eta glukosa),
eta horiexek ematen diete gozotasuna frutei.

Zaporea eta osasuna
Marrubien bereizgarririk aipagarriena,
elikadura-ikuspegitik, bitaminak dira. Hiru
bitamina dira nabarmentzekoak: folatoak, C
bitamina eta A probitamina. 250 gramoko
marrubi-errazio bat janda, egunean behar
liratekeen folatoen erdiak hartuko genituzke, eta bitamina horrek eragina du bihotzaren osasuna babesteko mekanismoetan.
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Azido foliko asko dauka, eta bitamina hori
ezinbestekoa da haurdunaldiko lehen hilabeteetan zelulek izaten dituzten zatitze- eta
ugaltze-prozesuetan; beraz, oso fruta egokia da haurdun dauden emakumeentzat.
Era horretan, aurre hartzen zaio arantza bifidoa esaten zaion gaitzari (fetuaren nerbiosistemaren –hodi neuralaren– bilakaeran
gertatzen den alterazioa da).
Horrekin batera, 100 gramo marrubi janda,
osatuta geratuko litzateke eguneko C bitamina beharra (60 miligramo hartu behar
izaten dira egunean). C bitamina ia ez da
batere metatzen organismoan, eta, ondorioz, dietaren bidez hartu behar izaten da.
Bitamina horren faltak edo gabeziak nekea
sortzen du, haserrekor jartzen gaitu eta
artikulazioetako mina eragiten du. Gainera, C bitaminak herdoilaren aurka egiteko
gaitasuna dauka, eta horrexegatik dira
marrubiak hain osasungarriak.
Marrubiek kaloria gutxi ematen dituzte,
eta uraren ondotik, karbohidratoak dira
osagairik ugarienak (fruktosa, glukosa eta
xilitola). Zuntzez ere ongi hornituta daude, eta osagai horrek hobetu egiten du
hesteetako igarotze-prozesua. Beste mantenugai eta konposatu organiko batzuei
dagokienez, azido zitrikoa nabarmendu
behar da, marrubiek ugari ematen dute
eta (azido horrek desinfektatu egiten du).

Kaloriak
Karbohidratoak (g)
Zuntza (g)
Potasioa (mg)
Magnesioa (mg)
Kaltzioa (mg)
C Bitamina (mg)
Folatoak (mcg)
E Bitamina (mg)

34,5
7
2,2
150
13
30
60
62
0,2

mcg = mikrogramoak

Marrubiak: nola hautatu
eta kontserbatu
• Delikatuak: marrubiak hautatzeko
orduan, ziurtatu egin behar da fruta
mardulak eta distiratsuak direla, itxura
freskoa dutenak, berez oso elikagai
delikatuak eta galkorrak dira eta. Ez da
garrantzitsua pisu gutxi edukitzea edo
hostoen ertzak argiagoak izatea. Zurtoina ukitu gabe daukatenak erosi behar
dira, eta ez zaie kendu behar frutak
garbitu eta gero arte, horrela hobeki
irauten dute eta.
• Elkarren ondoan, ez elkarren
gainean: hozkailuan hobeki kontserbatzen dira, edo leku fresko, ilun eta
haizeztatu batean. Ez dira jarri behar
elkarren gainean; hobe da erretilu edo
plater azal batean zabalduta jartzea.
Baldintza horietan edukiz gero, 4 edo 5
egun ere iraun dezakete (baldin eta oso
umotuta ez badaude). //
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Gantzen

aurpegi guztiak
Saturatugabeek nahitaez eduki behar dute leku bat gure
dietan, saturatuak neurrian hartzekoak dira eta trans
direlakoak saihestu egin behar dira (EROSKI produktuetatik
desagerrarazi egin ditugu)

Gantz saturatugabeak

Trans gantzak

Landare-jatorriko gantz azidoak dira,
odoleko kolesterola murrizten laguntzen
dutenak. Bi gantz mota daude saturatugabeen artean: monosaturatugabeak eta
polisaturatugabeak.

Zenbait ikerketa zientifikoak esaten dute
trans gantzek, nahiz eta landare-jatorria
eduki, ugaritu egiten duela kolesterol
txarra odolean eta ona murriztu. Trans
gantzek, gehiegizko kopuruetan hartuz
gero, erraztu egiten dute aterosklerosia sor
dadin (arteriak estutu, eta zaildu egiten da
odolaren zirkulazioa), eta hori arriskutsua
izaten da bihotzaren eta arterien osasunarentzat. Horregatik guztiagatik, EROSKIk
kendu egin du gantz mota hori bere izena
daramaten produktu guztietatik, eta osasungarriago direnak erabiltzen hasi da.
• Gomendioa: Saihestu egin behar dira.
• Zer elikagaik dauzkate? Gurinetan,
opil industrialetan, zizka-mizketan eta
plater prestatuetan erabili izan dira.

Monosaturatugabeak
Oliba-olioak, esne-gainak eta gurinak
edo fruitu lehorrek gantz ugari izaten
dute. Baina horien guztien gantzak ez
dira kalitate berekoak. Herri-jakinduriaren
arabera, gantzak gizendu egiten du eta
neurrian jan behar da. Ez da uste okerra,
baina ez erabat zuzena ere. Gantz guztiak
ez dira berdinak, eta gure dietan ere ez
dute leku bera hartu behar.

Zertarako balio du gantzak?
Gantza erregai energetikoa da gure organismoarentzat (9 kaloriaren pare da gantz
gramo bat), eta beste funtzio garrantzitsu
batzuk ere baditu: energia-erreserba
handia da (gantz-ehuna), gorputzaren
tenperatura erregulatzen laguntzen du
(larruazalpeko gantza, isolatzaile termiko
gisa funtzionatzen duena), zenbait organo biltzen eta babesten ditu (bihotza eta

Babestu egiten dute gure sistema kardiobaskularra, eta handitu egiten dute kolesterol ona (HDL).
• Gomendioa: Maiz hartu behar dira.
Kalorien % 15-20 eman behar dituzte.
• Zer elikagaik dauzkate? Oliba-olioak,
olibak eta aguakateak.

giltzurrunak, adibidez), bitamina lipodisolbagarrien (A, D, E, K) garraiobide da eta
erraztu egiten du horiek xurgatzea, zenbait hormonaren osagaia da, gantz azido
esentzialak ematen dizkio organismoari
eta elikagaiei ahogozo hobea hartzeko
ere balio du.
Horrez gain, eragotzi egiten du proteinak
energia-iturri gisa erabil ditzagun, eta
egiturazko funtzioa betetzen du, zelulamintzen zati baita. Adituek diotenez,
gantzen bidez hartu behar ditugu egunero sartzen ditugun kalorien % 30, baina
ongi jakin beharra dago zer-nolako gantz
motak dauden, eta bakoitza neurri egokian kontsumitu behar da.

Polisaturatugabeak

Gantz saturatuak
Beren lekua behar dute gure dietan, baina
gehiegi hartuz gero, odolean ugaritu egiten da LDL kolesterola (“kolesterol txarra”
esaten zaiona).
• Gomendioa: Beharrezkoak dira dietan,
baina ez da gehiegikeriarik egin behar.
Beraz, kontrolatu egin behar dira, eta
ez dute izan behar dieta bidez hartzen
ditugun kalorien % 10 baino gehiago.
• Zer elikagaik dauzkate?
Haragiek, erraiek eta horien eratorriek
(hestebeteak, pateak, urdaia, eta abar),
esneki osoek eta esne-gantzek (esnegaina eta gurina), arrautzak eta aipatu
ditugun elikagai horiek dauzkaten jakiek.
Koko- eta palma-olioak ere ematen dituzte gantz horiek.
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Murriztu egiten dituzte kolesterol osoa eta
odoleko triglizeridoak, baita tronboak eta
odolbilduak sortzeko arriskua ere.
• Gomendioa: Maiz hartu behar dira
(kalorien % 7 baino gutxiago eman
behar dituzte).
• Zer elikagaik dauzkate? Honako hauek:
hazietatik lortzen diren olioek (ekilorea,
artoa, soja), landare-margarinek, fruitu
lehor gantzatsuek edo oliodunek (bereziki,
intxaurrak eta almendrak) eta bakailaogibelaren olioak.

Proiektu aurrendaria
espainiako estatuko banaketa-enpresen artean, eroSkik soilik desagerrarazi ditu trans gantzak (landare-olio
partzialki hidrogenatuetatik etorri ohi
dira) bere izena daramaten produktuetatik. Gantz horiek baztertzeko prozesuan, lehenik eta behin ekoizleekin jarri
zen harremanetan eroSki, eta eskatu
zien, landare-olio partzialki hidrogenatuen ordez, beste batzuk erabil zitzatela, eta olio edo gantz aldaketa horren
ondorioz, lehengoa baino elikadurakalitate hobeko produktua egin zezatela. Bestela esateko: izaera lipidikoa
(gantzarena) osasungarriagoa izan zedila. Produktu berriaren formulazioak,
gainera, ez zuen eduki behar aurrekoak
baino gatz, azukre edo antioxidatzaile
gehiago. eta beste baldintza bat ere
jarri zitzaien ekoizleei: ezaugarri organoleptikoak (zaporea, usaina, testura
eta kolorea) aurreko produktuarenak
bezalakoak edo hobeak izan behar zuten kontsumitzailearentzat (dastatzeprobak eginda neurtu da hori).

Kolesterola
Bada kolesterol bat gure organismoak berez sortzen duena eta
bada beste bat elikagaietatik hartzen duguna. Odolak garraiatzen
du kolesterola, proteinekin eta beste gantz batzuekin batera, eta
lipoproteinak direlakoan sortzen ditu. Ezagunenak HDL edo kolesterol ona eta LDL edo kolesterol txarra dira. HDL esaten zaienek zeluletatik gibelera eramaten dute kolesterola, eta eragotzi egiten dute
odol-hodien paretetan pila dadin; horrexegatik esaten da ona dela.
• Gomendioa: Egunean 300 miligramoren azpitik hartu behar
da; hau da, 1.000 kaloria bakoitzeko, 100 miligramo baino gutxiago izan behar du kolesterola.
• Zer elikagaik dauzkate? Dieta bidez hartzen dugun kolesterola animalia-jatorriko elikagaiek soilik ematen dute; honako
hauek nabarmentzen dira: erraiak, haragiak eta hestebeteak,
esne-gaina eta gurina, opilak, gozoak (osagaien artean esnekiak
edo animalia-gantzak dauzkatenak), arrautza ... //
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Zer irizten diote kontsumitzaileek?

Lehiaketa berria EROSKI
CONSUMERen ZURE MENdI-IBILBIdEaK Eta ZURE
ESPERIENtZIa GUREKIN PaRtEKatZEa NaHI dUGU

????????????????
Arraina: zer-nolako
kontsumo-ohiturak
???????????
dauzkazu?
Espainiako Estatua izango da munduan arrain eta itsaski gehien jaten den
herrialdeetako bat, baina nola jaten dute? EROSKI CONSUMERek inkesta
bat egin du, arrainaren inguruko kontsumo-ohiturak zertan diren jakiteko.
3.100 irakurlek baino gehiagok parte hartu dute, eta datu interesgarriak
aurki litezke, besteak beste, arrantza iraunkorraren inguruan. Izan ere,
erantzun duten ia guztiek nahiago dute ingurumena errespetatzen duten
arrantza moduekin harrapatutako arraina. Hori bai, % 43 soilik izan da gai
era horretako jardun modu bat edo ekimen jakin bat aipatzeko. Horrek argi adierazten du informazio falta nabarmena daukatela kontsumitzaileek,
eta erakundeei eta bestelako elkarteek badutela aski zeregin jendea kontzientziatzeko eta prestatzeko. Inkestatik beste ondorio bat ere ateratzen
da: prezioak baldintzatu egiten du ingurumenaren aldeko jarrera. Izan
ere, erdiak soilik agertu dira prest gehixeago ordaintzeko arrain iraunkorraren truke; gainerakoek, prezio berean eskainita soilik hobetsiko lukete.

Fitxa teknikoa:
Internet bidez
www.consumer.es-en
erabiltzaileei egindako
inkesta
3.125 lagunek parte hartu
dute, guztiak Espainiako
Estatuko biztanleak
Data: 2012ko otsaila.
Akats-tarte: ± % 3
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Kontsumitzaileek oso ontzat jo dute jarduera
iraunkorrak bermatuko dituen zigilua erabiltzea: ia
% 50ek adierazi dute konfiantza emango liekeela
era horretako ekimen batek.

Arrain iraunkorra eskaintzen
duen lehena da EROSKI
Martxoaz geroztik, MSC ziurtagiria (Marine
Stewardship Council) eskaintzen du EROSKIk arrain
freskoan, eta horretan lehenbizikoa izan da Espainiako Estatuko banaketa-enpresen artean. MSC
ekoetiketak ziurtatu egiten du saltokietan dagoen
arraina modu iraunkorrean arrantzatu dutela, eta
bermatu egiten du modu iraunkorrean manipulatu dutela arrantzagunetik dendarainoko bidean.
Honako produktu hauek osatzen dute EROSKIk
kontsumitzaileei eskaintzen dien arrain fresko
iraunkorra, MSC zigiluz bermatua: legatz ontziratua, hiru eratan prestatua (xerrak, ogi-irinetan
pasatua; hanburgerrak; eta arrain-ziriak) eta
Skrei motako bakailao freskoa. EROSKIren legatz
iraunkorra Hegoafrikatik dator, hark bakarra
baitauka MSC zigilua, eta Skrei bakailaoa, berriz,
urtero migratzen duen espezie nomada bat da,
Barents itsasotik Lofoten uharteetara (Norvegiako
zirkulu polarrean daude). Migrazio horren eraginez, bakailao hori oso egoera onean egoten da,
gantz gutxirekin eta haragia trinko-trinko duela.
Skrei bakailaoaren arrantzalekuak 2011. urtean
lortu zuen arrantza iraunkorraren MSC ziurtagiria.
Skrei bakailaoa urtarriletik apirilera arrantzatzen
da, eta oso-oso freskoa izaten da, arrantzatu eta
berehala sartzen baitute ontzietan, fiordoetan
bertan, itsasertzean//

Eguraldi onarekin batera, txangoen
eta ibilaldien denboraldia hasten da. Eta EROSKI CONSUMERek
ere jarri du abian, bere modura: Internet bidezko lehiaketa bat
antolatu du, Estatuko parke nazionaletako mendi-ibilbideen ingurukoa. Horiei buruzko informazio
praktikoa honako helbide honetan
aurkituko du erabiltzaileak: www.
parquesnaturales.consumer.es
(Parke Nazionalen, Parke Naturalen
eta Biosferako Erreserben Gida da,
EROSKI CONSUMERek egina).
Oso erraz parte har daiteke lehiaketan: paraje horietan egiten dituzten ibilbideak bidali behar dituzte
erabiltzaileek, eta, gainera, beren
esperientzia kontatu behar dute; bidezidorrak, ezinbesteko ikus-

pegi eta txokoak, atsedenlekuak,
malkarrak… Parte hartzeko, beraz,
funtsezkoa da erabiltzaileek bi alderdi horiek lot ditzaten, ibilbidearen inguruko azalpenak batetik eta
esperientzien kontakizuna bestetik.
Iristen diren proposamen guztien
artean, epaimahaiak bost ibilbide eta horien inguruko kontakizunak hautatuko ditu. Honako hauek
arituko dira epaile-lanetan: Maria
Hoyos, EROSKI CONSUMERen arduradun eta argitalpenaren zuzendariordea eta Ruben Garcia, done
Jakue Bidearen Gida izeneko lanaren arduradun eta ibiltari nekaezina. Lehiaketaren bigarren fasean,
www.consumer.es gunearen erabiltzaileek botoa emateko aukera izango dute zenbait egunez, eta
haiek hautatuko dute irabazlea.

Sariak baino
gehiago, biderako
lagunak
Boto gehien lortzen dituzten
hiru ibilbide eta kontakizunek
izango dute saria:

Lehiaketaren
oinarriak

• Irabazleak pultsometro
bat eramango du, bere
sasoiaren berri emango
diona eta hobetzeko modua
ere bai.
• Bigarrenak mendIko
BIZkar-Zorro edo motxIla bat lortuko du, mendirik
mendi jarrai dezan.
• Hirugarren saria mendIko
makIla erabilgarri bat izango da, bidelagun ezin hobea
hara eta hona joateko.

Izen-emate epea maiatzaren
30ean bukatuko da!!
OINARRIAK, hELbIDE hONEtAN: www.consumer.es
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DOAKO

APLIKAZIOA

Ikasi modu osasuntsuago eta
orekatuagoan jaten
EROSKI CONSUMERen
errezeta-aplikazioarekin
3.000tik gora errezeta ditugu!
Erabili kodigo hauek aplikazioa eskuratzeko

iPad-iPhone

Android

