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EROSKI CONSUMER é a revista do socio consumidor de EROSKI. A cooperativa EROSKI é unha asociación de consumidores que, dende hai máis de vinte e cinco anos, dedica os seus esforzos á formación e á
información dos consumidores. EROSKI CONSUMER defende os dereitos recoñecidos aos consumidores de bens e servizos, co fin de que os poidan exercer de xeito responsable e esixir o seu cumprimento.
EROSKI CONSUMER é un medio de comunicación comprometido coa promoción de hábitos de vida saudables, co consumo sustentable e coa conservación do medio. EROSKI CONSUMER publica

informacións sobre iniciativas de responsabilidade social de EROSKI e sobre os produtos das marcas de EROSKI e, excepcionalmente, transmitirá informacións que EROSKI considere de grande
interese para os seus socios e clientes.

50 O PODER INCERTO DA LÚA.
Varios expertos explican a influencia
real da lúa no noso comportamento,
na agricultura, nos partos e nos
tratamentos de beleza.

novastecnoloxías

NOVIDADES EN CONSOLAS

Nintendo Switch
A nova consola de Nintendo está a camiño entre a
consola de sobremesa e a portátil

MODO EN LIÑA
A marca xaponesa Nintendo lanzou o
pasado 3 de marzo a súa nova consola,
a Nintendo Switch. É a primeira consola de sobremesa que saca a compañía
desde a Wii U, hai xa máis de cinco
anos, e supón toda unha revolución
en moitos aspectos, tanto en comparación coas súas antecesoras coma en
relación coa estratexia xeral de Nintendo como empresa de videoxogos.

Características
A Switch poderíase definir como
unha consola híbrida, posto que
reúne características dos dous
mundos: as consolas de sobremesa (como a Xbox ou a PS4) e as
portátiles, como a Nintendo DS ou
a PS Vita.
Ten máis aspecto de tableta ca de
consola tradicional. A súa unidade
central é un dispositivo dotado
dunha pantalla táctil de 6,2 polgadas e con resolución de 1280 x 720
píxeles, de deseño similar ao dunha tableta. Esta unidade encáixase
dentro dunha base (chamada
dock) e utilízase en conexión con
dous mandos chamados Joy-Con.
Se se combinan estes elementos
entre si, a Nintendo Switch ofrece
tres modos distintos de xogo:

O tradicional de consola, no que
•a Switch
está encaixada dentro da
base e conectada ao televisor.

modo no que a consola
•estáOutro
fóra da base e no que se

sostén coa axuda dun pequeno
soporte integrado, o que permite
seguir xogando lonxe do televisor cos mandos por separado.

último sistema a través do
•calUna consola,
con ambos os man-

dos conectados cada un a un lado,
se converte nunha tableta ou nunha consola portátil para xogar en
calquera momento e lugar.
A Switch vén equipada cunha
memoria interna de 32 GB para
gardar tanto partidas coma xogos
descargados. Esta capacidade
pódese ampliar mediante o uso
de tarxetas de memoria microSD
ata un máximo de 2 TB.
Por último, e respecto do deseño,
a Nintendo Switch está dispoñible en dúas modalidades de cor:
unha na que todos os elementos
da consola son de cor gris e outra
na que a consola é gris e os mandos son de cor azul e vermella,
respectivamente.

Joy-Con, mandos con
moito xogo
O segredo da gran versatilidade
da Nintendo Switch reside nos
seus mandos. Os Joy-Con poden
axustarse a distintos elementos
e utilizarse de formas diferentes coa Switch, o que permite
empregala como consola de
sobremesa, pantalla de xogo ou
consola portátil.
Estes mandos pódense conectar
a un soporte para usalos como
mando único ou encaixarse
aos lados da unidade central da
Switch cando se decide seguir
coa partida fóra da casa. Tamén se
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A Nintendo Switch tamén contará cun modo en liña que, a diferenza das anteriores consolas de Nintendo, será de pago. Este novo
servizo en liña incluirá funcións de chat con amigos, un punto de
encontro onde quedar para xogar, unha tenda onde comprar e
descargar copias dixitais de xogos e, por suposto, a posibilidade de
participar en partidas multixogador a través de internet.
Á parte destes datos, non transcendeu máis información sobre o
modo en liña da Nintendo Switch, nin sequera o prezo da súa cota
mensual. O servizo non estará dispoñible ata finais de 2017. Mentres
tanto, Nintendo ofrecerá unha especie de versión de proba gratuíta
nos meses posteriores ao lanzamento da Switch.

poden utilizar por separado, cada
un nunha man, como se facía co
Wiimote da Wii orixinal.
Ademais, estes mandos están dotados de acelerómetro, xiroscopio
e motor de vibración, o que lles
permite detectar a súa posición e
orientación en todo momento, así
como responder con vibracións ás
accións do xogo.

Os xogos
Outra das novidades máis destacadas da nova consola de Nintendo é o formato dos seus xogos.
A diferenza da Wii e da Wii U, os
xogos da Switch veñen en cartuchos, tal e como se atopan xa os
títulos para as consolas portátiles
de Nintendo.

1-2 Switch. Unha colección de
•minixogos
idóneos para familiari-

zarse coa nova consola e cos seus
mandos e pensados para xogar en
grupo con amigos ou familiares.

Just Dance 2017. Unha nova
•entrega
da popular franquía de

xogos musicais, pensada para a
Switch, con máis de 40 novas cancións e cinco modos de xogo.

Legend of Zelda, Breath
•of The
the Wild. Unha das sagas máis
míticas de Nintendo, estreada
tamén no día de lanzamento da
Switch, que é unha aventura de
exploración, quebracabezas de
enxeño e combate. //

Desde o mesmo día do seu
lanzamento, xa hai varios xogos
dispoñibles para a consola, entre
os cales se atopan os seguintes:
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Dereitos

MOTORES TRUCADOS
Devólvenlle o 10 % do prezo do seu automóbil por perder potencia e aumentar o consumo ao cambiar o software de Volkswagen

Chegoume unha carta dunha compañía telefónica na que me
reclaman unha factura non pagada do ano 2005. A verdade é
que non lembro se con aquela compañía deixei sen pagar algunha factura. Pero, aínda que así fose, poden reclamarma
despois de tantos anos?

Non, porque aínda no caso de que exista tal débeda esta prescribiu. A prescrición é a institución
de dereito civil que marca o prazo para exercer o
dereito de reclamar unha débeda e está regulada polo artigo 1.964 do Código civil (CC). Tras a súa
última reforma, en outubro de 2015, este artigo
establece varios prazos de prescrición para diferentes tipos de débedas. Así, para esixir débedas derivadas dos servizos de transporte e reclamacións
fundadas na responsabilidade extracontractual o
artigo 1.902 do CC establece o prazo dun ano. Para as débedas cos subministradores de servizos
(o caso que se expón aquí), comercios, establece-

O dono dun Audi A4, dotado cun dos motores Diesel EA 189 “trucados de Volkswagen” para simular menos emisión de gases de óxido de nitróxeno da real, demandou no Xulgado de 1.ª Instancia
de Santander a nulidade do contrato; é dicir, a devolución recíproca do coche e do diñeiro entre el e o concesionario. A razón é que
comprobou como o cambio do software reduciu a potencia e aumentou o consumo de combustible do seu vehículo. O xulgado
ordenou realizar unhas probas periciais que confirmaron, efectivamente, a perda de potencia nun 4 % e o aumento no consumo de
4,5 a 5 litros aos 100 quilómetros; é dicir, un 6 % de media. Porén, o
xuíz non o considerou causa suficiente para anular o contrato, aínda
que si para ordenar unha indemnización por incumprimento contractual. Neste caso, sentenciado o 27 de febreiro deste ano, traduciuse en que o vendedor lle devolvese ao demandante un 10 % do
valor de compra do automóbil, o que supón un total de 2389 euros.

mentos de hostalería ou restauración, profesores,
xornaleiros, farmacéuticos, notarios, xuíces, avogados, rexistradores, notarios, escribáns e axentes
xudiciais establécese, como máximo, un prazo de
3 anos. As accións hipotecarias prescriben aos 20
anos. E as accións persoais sen prazo especial legalmente establecido (que son todas aquelas non
citadas nas liñas anteriores) prescriben aos 5 anos.
En canto ás relacións xurdidas con anterioridade á
entrada en vigor da citada reforma de 2015, e que
carecesen de prazo de prescrición específico, aplícaselles un prazo de 15 anos desde que se xerase
a débeda.

Sentenzas

Consultorio

DEPILACIÓN LÁSER
Indemnízano con 7405 euros por sufrir queimaduras, incapacidade e secuelas estéticas tras varias sesións de depilación láser
Tras someterse a varias sesións de depilación láser, un mozo de 19
anos sufriu queimaduras de segundo grao na parte posterior dunha
perna e lesións que o incapacitaron durante 85 días e que lle deixaron manchas permanentes. O Xulgado de 1.ª Instancia de Cuenca
absolveu a clínica demandada porque no consentimento informado asinado polo paciente figuraba o risco que logo efectivamente se materializou. O mozo recorreu perante a Audiencia Provincial
da capital conquense, que considerou que a mala praxe da clínica a
obrigaba a indemnizar, mesmo cando o risco estivese recollido no
consentimento informado. E así o ordenou na sentenza emitida o 3
de xaneiro deste ano, que establece unha compensación de 4698
euros polos 85 días de incapacidade e de 2707 euros polas secuelas
estéticas, valoradas polos peritos xudiciais en 3 puntos de prexuízo
estético sobre un máximo de 7.

Na comunidade, fixemos unha obra para rehabilitar a fachada
porque varias vivendas e lonxas tiñan humidades. O dono dunha das lonxas alega que a el non lle afecta e négase a pagar a
súa parte. Por iso, tivemos que aboala entre todos os demais, o
que fixo que esgotásemos unha pequena reserva que tiña a
comunidade. A pregunta é se se pode denunciar por vía xudicial
e que probabilidades hai de que o obriguen a pagar.

CLÁUSULAS CHAN
A acción xudicial contra un veciño moroso require do acordo da comunidade por maioría
nunha xunta de propietarios, e a iniciativa ha
de figurar na orde do día para que o debedor
non poida alegar indefensión. Unha vez acordada a liquidación da débeda, regulada pola Lei de propiedade horizontal, a comunidade
ha de presentar nos xulgados de primeira instancia un procedemento monitorio (o procedemento establecido para a reclamación de
débedas sen límite de contías) e nun prazo de
20 días o xuíz reclamaralle ao veciño moroso
o pago da débeda. En moitas ocasións, iso fai
que o debedor se anime a pagar. De todos os
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xeitos, se non o fai, a comunidade presentará a demanda xudicial ordinaria por razón da
contía, tamén en primeira instancia. Convén
indicar que esta demanda pode presentarse
directamente sen pasar polo procedemento monitorio, sobre todo cando a comunidade ten dúbidas fundadas de que o propietario
moroso non pensa pagar, como parece ocorrer
no caso que se expón nesta consulta. Logo de
comprobar a veracidade da débeda, o xuíz ordenará, salvo casos excepcionais, o embargo
do patrimonio do debedor (contas, propiedades, vehículos, inmobles...) necesario para lle
pagar á comunidade a cantidade debida.

DÚBIDAS
LEGAIS

consultoriolegal@
consumer.es

Se tes dúbidas legais,
mándanos un correo
electrónico. Tras estudar
as posibilidades de
cada caso, os servizos
xurídicos de EROSKI
CONSUMER suxiren
as actuacións máis
adecuadas para cada
situación. Trátase só
dunha orientación,
posto que as cuestións
xudiciais son complexas
e están cheas de
circunstancias que
condicionan os casos e
inflúen nas sentenzas.
Recorda que a
única contestación
ás consultas que se
reciban será a publicada
nestas páxinas.

UN CASO SIMILAR
PODE MERECER UNHA
SENTENZA DISTINTA
Esta sección recolle
sentenzas dos nosos
tribunais que, polo
seu contido, afectan
os consumidores e
os usuarios de todo
tipo de produtos e
servizos. Non hai que
esquecer que, ante
feitos similares, as
cuestións de proba, as
circunstancias concretas
das partes implicadas
e ata o tribunal que
sexa competente na
causa pode determinar
sentenzas distintas.

Condenan a un banco a devolver todas as cantidades por unha
cláusula chan anulada por opaca
Un agricultor contratou un préstamo hipotecario de 36.000 euros
para comprar unha leira, cun xuro fixo o primeiro ano e un xuro variable suxeito ao Euribor nos seguintes 19 anos de amortización.
Ao descubrir que tiña unha cláusula chan do 4,75 %, o comprador
demandou o banco ante o Xulgado de 1.ª Instancia de Don Benito (Badaxoz), que ditou sentenza o 6 de outubro de 2016 e anulou
a cláusula porque a súa redacción non alcanzaba o nivel de claridade e transparencia esixible. Polo tanto, condenou a entidade a
lle devolver ao prestameiro o diñeiro cobrado de máis e fixou a retroactividade no 9 de maio de 2013, data da coñecida sentenza do
Tribunal Supremo sobre as cláusulas chan. O banco recorreu ante
a Audiencia Provincial de Mérida. Negáballe ao seu cliente a condición de consumidor, pero a audiencia outorgoulla porque o préstamo non especificaba que a leira fose destinarse a unha actividade
profesional. Por tanto, na sentenza emitida o 16 de febreiro pasado, a audiencia ratificou a da primeira instancia e mesmo ampliou
o seu alcance, xa que fixou a retroactividade no día da sinatura do
contrato de préstamo hipotecario.
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Recanto do lector

Faite o noso amigo e
síguenos nas redes

quenosinteresou

Os que máis gustan no noso facebook

Riscos dos cacahuetes
A 61 personas gústalles isto

Pódense conxelar os queixos?
A 71 personas gústalles isto

Hixiene corporal: como asearse de
forma adecuada
A 53 personas gústalles isto

o noso Top
Twitter é a outra rede social na que EROSKI CONSUMER
(@eroskiconsumer, @E_CONSUMERma –con información específica sobre o medio natural– e @caminoasantiago –o twitter da
Guía do Camiño de Santiago–) ten unha presenza moi activa.
Esta é a relación dos nosos tuits máis retuiteados:

1. Cinco razóns para non comer rápido
2. Calendario de verduras: cal é o mellor
momento para recollelas?
3. Consellos para facer fotos de comida con
calidade case profesional

Os responsables da revista EROSKI CONSUMER atendemos directamente
as inquietudes en EROSKI CONSUMER, RESPONDE.
Os responsables da revista EROSKI CONSUMER atendemos as inquietudes,
suxestións e impresións dos lectores sobre os contidos da publicación. A súa opinión
é moi valiosa para nós e queremos contar coa súa colaboración para mellorar.

Pode contactar connosco:

Por teléfono: de luns a venres, de 10:00 a 12:00 horas, en 946 211 627 e 946 211 487.
Por correo electrónico: info@consumer.es.
Nas redes sociais: a través do noso perfil en facebook e en twitter (ler as normas de uso).
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Evitar accidentes con
produtos químicos de
uso diario

Cinco tecnoloxías para
os amantes da lectura

As bacterias
máis perigosas

Que é un encima?

Os danos ao medio ambiente ou á saúde dos produtos químicos perigosos
pódense evitar con consellos como:
− Ler ben a etiqueta antes de usar
o produto. Antes de usar un produto químico hai que fixarse ben na etiqueta, sobre todo en detalles coma
os datos de contacto da empresa responsable ou que a etiqueta estea escrita en español. Os textos que se
utilizan nas etiquetas para dar mensaxes de precaución pretenden ser de
fácil compresión. O máis complicado
da etiqueta son os nomes dos compoñentes químicos.
− Saber que información debe levar a etiqueta. A partir do 1 de xuño
deste ano todos os produtos químicos
perigosos que empregan os consumidores na Unión Europea (UE) deberán
comercializarse cos novos pictogramas e mensaxes de prudencia. As etiquetas deben levar outra información
para chamar a atención sobre o dano que o mal uso dunha determinada
substancia ou mestura pode provocar
á saúde ou ao medio ambiente e convidan a ler a súa información. Nela pódense atopar consellos de prudencia
para antes, durante e despois de utilizar o produto.
− O que non hai que facer. Antes de
utilizalo, unha clave esencial é que calquera destes produtos, máis alá dos
pictogramas que leve, non se atope ao alcance dos nenos. No Instituto Nacional de Toxicoloxía destacan a
importancia de non almacenar os produtos do fogar en envases distintos ao
orixinal, nin empregar produtos para
profesionais por parte dos consumidores non especializados.
Máis información en
www.consumer.es/medio-ambiente

Hai numerosos servizos en liña dedicados ás recomendacións sobre libros
acordes cos gustos persoais. Algunhas
delas son:
− What Should I Read Next. Esta web
ten un funcionamento moi sinxelo. Tan
só hai que introducir o nome dun autor ou o título dun libro que lle guste
ao usuario e o sistema analizará a súa
base de datos de títulos favoritos de
lectores reais para proporcionar suxestións sobre que ler a continuación.
− Quelibroleo. Esta páxina defínese
como unha rede social de intercambio de gustos e opinións literarias. Pero
alén diso ofrece tamén un “recomendador de libros”. Para usalo, hai que introducir o título e o seu autor e facer
clic no botón “Recomendar outros libros” para obter suxestións de exemplares parecidos.
− The Fussy Librarian. Esta web funciona de maneira diferente. Para acceder ás súas recomendacións, hai que
apuntarse cun enderezo de correo electrónico. Logo hai que indicar as preferencias de lectura (xénero, idioma, se
molesta ou non o contido violento ou
sexual...) e o sistema enviará recomendacións de libros vía correo electrónico.
− Whichbook. Na súa barra lateral esquerda hai unha serie de controis que
se poden axustar para filtrar os resultados: títulos serios ou divertidos, longos
ou curtos, fáciles ou complexos, con
máis ou menos violencia...
− Roca Libros. Esta web funciona de
forma similar á anterior, con controis
que se poden modificar para filtrar o
tipo de recomendacións que se quere obter. Os resultados están limitados
aos publicados por esta editorial.
Máis información en
www.consumer.es/tecnologia

O mal uso dos antibióticos levou a ter
que lle facer fronte a un problema asociado: o da resistencia de moitas bacterias
aos seus tratamentos. Isto significa que os
microorganismos deixaron de verse afectados por un antimicrobiano ao que antes era sensible, como os antibióticos e,
por tanto, as infeccións persisten porque
os tratamentos son ineficaces.
Segundo a Organización Mundial da
Saúde (OMS), na loita contra a resistencia antimicrobiana, é importante facer
un emprego apropiado dos antibióticos existentes no medicamento humano e veterinario, así como un uso
racional de calquera novo antibiótico
que se desenvolva no futuro. Ademais,
a OMS publicou unha lista coa lista dos
patóxenos prioritarios resistentes aos
antibióticos, na que incluíu as 12 familias de bacterias máis perigosas para a
saúde humana. A organización dividiu
a lista en tres categorías:
1. Prioridade crítica. A OMS incorpora
neste punto as bacterias multirresistentes perigosas en hospitais, residencias de
anciáns e pacientes con dispositivos como ventiladores. Inclúense Pseudomonas,
E. coli, Serratia e Proteus. Estas bacterias
crearon resistencia a antibióticos coma os
carbapenémicos e as cefalosporinas de
terceira xeración.
2. Prioridade alta. As bacterias deste
apartado provocan intoxicacións alimentarias. Atópanse Staphylococcus aureus,
Helicobacter pylori, Campylobacter e Salmonella, entre outras. A maioría son resistentes ás fluoroquinolonas.
3. Prioridade media. Tamén orixinan intoxicacións alimentarias. Inclúense Streptococcus pneumoniae ou Shigella.
Máis información en
www.consumer.es/
seguridad-alimentaria

A maioría dos cidadáns non coñecen
ben o funcionamento dos encimas
ou outros aspectos concretos do organismo, polo que hai quen se aproveita para crear libros ou métodos
adelgazantes sobre o tema. Sobre os
encimas díxose de todo, desde que o
corpo funciona cun “encima nai” que
se vai transformando noutros, ata que
o organismo necesita incorporar encimas “vivos” dos alimentos para mellorar a saúde. Pero isto non funciona así.
Para empezar, o corpo crea encimas.
Non hai un “encima nai” que, se se esgota, predispón as persoas a enfermidades e tampouco se incorporan ás
estruturas do organismo os encimas
da comida, aínda que si desempeñan
un papel importante en varios aspectos da alimentación.
Os encimas son moléculas, proteínas, que aceleran as reaccións químicas. Interveñen en multitude de
reaccións moi diferentes. Se non fose
por elas, non se poderían crear moléculas máis grandes no organismo
nin dixerir certos nutrientes. O corpo
ten moitos encimas que se usan para diversos fins. Están os encimas dixestivos na nosa saliva e nos mollos
gástricos que aceleran a dixestión. A
lactase dixire a lactosa. A lipase dixire
as graxas... Doutra banda, na industria
alimentaria os encimas úsanse como
indicador de quecemento. Por exemplo, coñecer que encimas ten un alimento como o leite pode ser moi útil
para saber se se quentou á temperatura correcta.
Máis información en
www.consumer.es/alimentacion
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Gustaríame saber que opinan sobre os edulcorantes. Paseime á sacarina, pero o meu marido asegura que é peor ca o azucre. É certo?
E, se é así, cal é o substituto máis san?
Hai evidencias científicas suficientes para xustificar que o abuso do azucre na alimentación supón un problema para a saúde.
Por mor diso, os edulcorantes convertéronse en moitos casos no substituto do
azucre. Nos últimos anos, o consumo do
azucre e aditivos edulcorantes aumentou
de forma considerable, xa que a maioría
do azucre e dos edulcorantes que se inxiren provén do que lles engade a industria
alimentaria aos alimentos procesados para proporcionar un sabor doce, ou noutros casos como conservantes, para evitar
o crecemento microbiano.
Os edulcorantes artificiais como a sacarina, denominados tamén edulcorantes
baixos en calorías, edulcorantes acalóricos ou edulcorantes non nutritivos, son
substancias que achegan un gran sabor
doce, pero cuxo contido calórico é moi
baixo. Os máis coñecidos son o acesulfame K, o aspartamo, o ciclamato, a sacarina ou a estevia. A súa principal vantaxe

é que achegan moi poucas calorías ou
ningunha e que non inflúen nos niveis
de azucre no sangue. Segundo a Fundación Vasca para a Seguridade Agroalimentaria (ELIKA), o uso de edulcorantes
artificiais está regulado e todos os que
están autorizados foron avaliados polas
autoridades de seguridade alimentaria,
que fixaron inxestións diarias adecuadas para cada un deles. Por tanto, a súa
inxestión moderada non causa problemas de saúde.
Porén, nin o azucre nin os edulcorantes
achegan nutrientes importantes para a
saúde. Por tanto, non se pode dicir que
un edulcorante sexa máis saudable ca
o azucre. Utilizar a sacarina como substituto do azucre de mesa, como é o seu
caso, é seguro dentro dun uso racional.
Pode optar tamén por consumir edulcorantes naturais, os que proveñen do
azucre que se atopa nos alimentos coma o mel.

Leo a etiquetaxe dos produtos que adquiro para fuxir do aceite de
palma e o de coco. Pero na maioría deles atópome con “aceites
vexetais”. Qué son os aceites vexetais? Hai que evitalos?
Os chamados aceites vexetais son aqueles
que se elaboran a partir de sementes e
algúns froitos. Os máis habituais para o
consumo humano son os obtidos a partir de sementes de soia, xirasol, millo,
sésamo, coco e de froitos como a oliva
e o froito da palma aceitera. Aínda que
calquera destes aceites se utilizan na
produción de numerosos produtos, son
os vexetais de coco e de palma os que
máis se usan para elaborar numerosos
alimentos procesados (repostería industrial e aperitivos doces e salgados, entre outros).
Ata hai pouco, moitas marcas limitábanse a indicar na súa etiquetaxe que se trataba de aceite vexetal ou graxa vexetal.
No caso dos chamados ácidos graxos
trans (AGT) que aplican o procedemento de hidroxenización (para obter graxas
máis sólidas a partir de aceites vexetais),

acompáñanse da expresión “totalmente hidrogenado” ou “parcialmente hidrogenado”. Con todo, en 2016 entrou en
vigor a nova normativa que prohibe a
mención xenérica de “aceite vexetal” e
que obriga a aclarar a súa orixe concreta.
Aínda que todos os aceites son aptos
para o seu consumo, existen diferenzas
en canto ao seu valor nutricional, aos
usos culinarios máis adecuados e aos
seus efectos sobre a saúde. O problema áchase nos aceites de coco e de palma, que conteñen graxa saturada e, por
iso, o seu consumo está asociado a un
maior risco de enfermidade cardiovascular. Doutra banda, a inxestión dos ácidos
graxos trans, procedentes da hidroxenación de aceites vexetais, debe de ser o
máis baixa posible, xa que os seus efectos negativos sobre a saúde cardiovascular están demostrados.

FÁLASE DE...

Pescado eco

A psiconutrición

A acuicultura ecolóxica é un
método que respecta os ciclos, as necesidades do
animal e o seu ritmo de crecemento. De acordo coa normativa europea aprobada
en 2010, a acuicultura ecolóxica ten que utilizar augas libres de contaminantes,
pensos ecolóxicos certificados procedentes de pesqueiras sustentables certificadas,
menor volume de poboación
nas piscifactorías para evitar
a contaminación polos residuos e respectar o crecemento natural de cada especie.
Xa en 2010, a acuicultura supoñía case a metade da produción mundial de especies
comestibles, segundo a Organización de Nacións Unidas para a Agricultura e a
Alimentación (FAO), mentres
que en España representa
máis da cuarta parte da pesca total, segundo a Fundación Observatorio Español da
Acuicultura (OESA).
Este peixe non contén o parasito do anisakis nin o mercurio que ten o convencional
e, ademais, ten menos graxas
e toxinas. Alén diso, as piscinas ecolóxicas pasan por numerosos controis sanitarios
co fin de garantir as mellores condicións para os animais e, por conseguinte, para
o consumidor. Entre os inconvenientes destaca que
este peixe é máis caro, pero
garante que os peixes foron
criados en condicións máis
sustentables.
Os puntos de venda deben
ofrecer unha información
mínima obrigatoria por lei,
como o nome comercial e
científico da especie, a zona
de captura etc. Neste ámbito,
diversas institucións e ONG
internacionais promoven certificados de sustentabilidade
para a acuicultura.

O estado de ánimo inflúe na
forma de alimentarnos ao
longo da nosa vida e a comida pode converterse nun refuxio. As emocións negativas
adoitan xerar o chamado comer emocional. Unha persoa
que sofre malestar, tristeza,
aburrimento, ansiedade ou
angustia pode atopar alivio
a través do acto de comer, e
acaba por se converter nunha
conduta que se repite cada
vez que esta persoa se atope
mal. As emocións positivas tamén se asocian a situacións
de comer emocional.
A psiconutrición defínese como a disciplina científica encargada de lle axudar á persoa
a identificar, analizar e xestionar adecuadamente todos os
seus procesos psicolóxicos,
emocionais e condutuais que
estean relacionados co mantemento duns hábitos alimentarios saudables. Por iso, vai máis
alá da exclusiva terapia nutricional, xa que engloba psicoloxía, emocións e comida.
Por tanto, o papel do psicólogo é fundamental para
axudar a detectar e a xestionar pensamentos, emocións
e condutas que impiden ter
unha alimentación saudable.
Polo tanto, pode axudarnos a
desenvolver habilidades psicolóxicas e a aprender a distinguir entre a fame física e
a fame emocional para non
caer na inxestión emocional
e responder só á fisiolóxica.

OS CONSELLOS DO MES

Mastigar ben os alimentos
aumenta a saciedade
A correcta trituración dos alimentos non só favorece a absorción de
nutrientes no tracto intestinal, senón que, canto máis mastigamos
e máis lento comemos, máis saciados nos sentimos, xa que o sinal
chega ao cerebro no momento adecuado. É dicir, este hábito fará
que non comamos de máis.
Segundo un estudo da Universidade de Birmingham levado a cabo en 2012, o segredo para reducir os quilos de máis está en mastigar a comida durante 30 segundos antes de tragala. Por tanto, non
se trata só do tipo de alimentos que comemos, senón de como os
comemos. Os científicos explicaron que, ao concentrarse tanto no
proceso de comer, o cerebro lembra a comida durante máis tempo
e é menos probable que emita sinais de fame en pouco tempo.
Doutra banda, en 2013, investigadores da Universidade Médica de
Harbin na China detectaron que mastigar máis está asociado con niveis sanguíneos inferiores da hormona grelina, que estimula o apetito,
e con niveis máis altos doutra hormona denominada colecistocinina
(CCK), que parece reducilo. Polo tanto, insisten na importancia de triturar os alimentos para absorber os nutrientes de maneira óptima.
As últimas revisións sobre este tema céntranse na relación entre a
mastigación, o apetito, a inxestión de alimentos e as hormonas intestinais, cuxas recomendacións promoven os beneficios da mastigación
para o control do peso. Nestes momentos, a evidencia científica suxire que a mastigación pode diminuír a fame e a inxestión de alimentos
posiblemente a través de alteracións nas respostas da hormona intestinal relacionada coa saciedade. Porén, explican que se requiren máis
estudos para comprender con claridade as relacións que existen
entre a mastigación, o apetito, a saciedade, a inxestión de alimentos e o peso corporal.

A luz solar para captar
a vitamina D
A vitamina D é fundamental para permitir a absorción
do calcio no intestino, incorporándoo ao óso e regulando a formación ósea, e tamén para reforzar o sistema
inmunitario. Nos nenos é importante a súa achega, xa
que están medrando e a súa estrutura ósea reclama de forma continuada máis calcio.
A principal fonte de vitamina D provén da exposición da pel á luz solar e só ao redor dun 10 % da vitamina D que necesitamos nos chega a través dos alimentos (peixes graxos coma o salmón ou a cabala,
xema dos ovos, carne e algúns alimentos fortificados, como algúns
leites, zumes ou cereais). Por iso, a Organización Mundial da Saúde
(OMS) recomenda unha exposición solar corporal nos países do hemisferio norte de 10 a 15 minutos diarios tres veces por semana, co
obxectivo de xerar vitamina D, e tamén recomenda limitar as exposicións excesivas, sobre todo no verán e cando o sol está máis alto.
Os expertos están de acordo en que, a pesar de contar co sol e de
seguir a dieta mediterránea, hai problemas de déficit de vitamina
D. Por iso, aconséllanlles aos pais que os seus fillos fagan máis vida ao aire libre nas horas de menos calor. A solución non é deixar
de protexerse do sol, senón facelo con mesura e racionalidade. Así,
nos nenos nos que non se poida asegurar a obtención da cantidade necesaria de vitamina D ao día a través da inxestión e da exposición solar, débese valorar a administración de suplementos, pero
sempre baixo a supervisión do pediatra.

O obxecto do Consultorio Nutricional é ofrecer unha resposta ás dúbidas que lles poden xurdir aos consumidores sobre calquera aspecto
vinculado coa alimentación, nutrición e dietética. Os nosos expertos nutricionistas seleccionarán de entre todas as cuestións que cheguen a través
do consultorio en liña, dispoñible en www.consumer.es/alimentacion, dúas consultas, que se responderán nesta sección da revista.
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Salsa de tomate,
un éxito gastronómico
É unha das salsas máis populares do mundo e, pola súa
versatilidade, achégalle cor e sabor a calquera prato

A salsa de tomate elabórase con tomates frescos que se cociñan ata obter unha consistencia espesa á que se lle engaden, dependendo
do tipo de salsa e do país no que se elabore,
hortalizas e especias. A Asociación Española de Fabricantes de Salsas, Caldos e Sopas
(AEFSCS) suxire que a elaboración da salsa
de tomate en Europa coincide no tempo coa
aparición do tomate no continente, procedente
de América.
Aínda que a salsa de tomate como tal non aparece ata o século XVII, o ingrediente básico
para a súa elaboración chegou a España da
man de Hernán Cortés, que o trouxo de México. O tomate utilizouse en primeiro lugar como
planta ornamental e máis tarde empezouse a
utilizar como alimento.
A tomateira é unha planta da familia das solanáceas (Solanaceae) orixinaria de América
e cultivada en todo o mundo polo seu froito
comestible. Aínda que está claro que a planta
cultivada procede de México, esta especie xurdiu nos Andes peruanos. Cando se produciu a
chegada dos españois a terras americanas, os
nativos levaban séculos cultivando e consumindo este froito.
As primeiras sementes chegaron ás mans dos
conquistadores no século XVI. Foi o farmacéutico e botánico Petrus Matthiolus quen
catalogou o tomate como produto comestible
e rapidamente converteuse nunha hortaliza indispensable na cociña. Os españois chamárono

tomate (do orixinal tomatl) e, ao chegaren a
Europa, os italianos déronlle o nome de poma
dóro, quizais porque os primeiros tomates que
chegaron eran amarelos.
Un dos primeiros libros de cociña nos que se
menciona a salsa de tomate é L’Apicio moderno, editado en 1790 polo gastrónomo italiano
Francesco Leonardi. Aínda que o tomate sexa
orixinario de América, a historia da salsa de
tomate nace en España e logo chega a Italia,
Francia e outros países.
Despois, esta salsa empezou a producirse de
maneira industrial en 1876 nos Estados Unidos
e acabouse convertendo nun ingrediente básico
para acompañar non só as pastas, tamén outro
tipo de alimentos. No noso país, a produción
industrial de tomate frito comezou, segundo a
AEFSCS, a mediados do século XX, momento
en que se lanza ao mercado a primeira salsa
con ese nome.

VERSÁTIL
A salsa de tomate é unha das que teñen máis
éxito no mundo da cociña. Úsase como ingrediente e tamén como acompañamento en multitude de receitas e en diferentes tipos de pratos
—pastas, peixes, ovos á cazola, mariscos, albóndegas, sopas, purés, pizzas, patacas...—.
De todos os xeitos, e malia que é unha das salsas máis populares do mundo, non en todos os
países se cociña igual. En México, por exemplo,
engádenselle chiles vermellos, coandro, cebola,
13
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vinagre, limón e sal, mentres que en España e
en Italia se acompaña dunha fritura de cebolas,
alfábega, sal, aceite, allo e varias especias.
Algunhas gastronomías do mundo utilizan a
salsa de tomate con grande intensidade, como
é o caso da cociña grega na que se adereza
con canela e outras especias. Noutros países,
coma Australia, Zelandia, India, Venezuela e
Gran Bretaña, o termo salsa de tomate (tomato
sauce) refírese xeralmente ao condimento azucrado a base de tomates denominado ketchup.

CARACTERÍSTICAS
Os tomates que se destinan á elaboración de
salsa son seleccionados, principalmente, en
función da súa variedade e do estado de maduración, xa que este debe ser o adecuado para
un bo resultado.
O tamaño é unha característica importante se
os tomates se presentan enteiros ou en cubos,
coma no caso das conservas de tomate natural,
pero as características relativas á súa calidade,
como a acidez, o contido en azucres e a materia
seca son moi importantes.
Por iso, as variedades de tomate máis usadas
para facer salsa son os tomates de ensalada
e os tomates pera, máis carnosos e cun menor contido en auga, o que permite un maior
aproveitamento.

ELABORACIÓN
A salsa de tomate (ou pasta de tomate) elabórase principalmente a partir da polpa deste
froito e presenta un sabor profundo e rico, sen
amargor nin acidez, e non é demasiado doce. A

salsa conserva os aromas das especias que se
usan na súa elaboración e é lixeiramente máis
áspera ca outras salsas debido á textura que
permanece aínda despois de triturar os tomates.
O Código alimentario español define a salsa de
tomate como unha mestura cociñada de polpa
de tomate, aceite vexetal comestible e sal. O
proceso de elaboración dunha salsa de tomate
envasada debe cumprir uns requisitos estritos. A
regulamentación técnico-sanitaria que se aplica
ás salsas de mesa esixe, entre outras cuestións,
que a consistencia da salsa sexa “homoxénea
e sen grumos”, unha variable que se mide cun
consistómetro Bostwick.
A diferenza entre a salsa de tomate e o tomate
frito é que o segundo é a fritura do primeiro.
Trátase dun proceso en que está presente o
aceite e en que se debe evaporar o máximo de
auga posible.

TOMATE FRITO
O Real decreto 858/1984, do 28 de marzo, describe o tomate frito como “o produto formulado
a partir de tomate en calquera das súas formas
de utilización (natural, en zume, puré, pasta ou
concentrado), tal e como se definen no Código
alimentario español, e sometido a un proceso
de cocción con aceite vexetal comestible, coa
adición facultativa dos ingredientes que se
citan no título cuarto desta regulamentación,
envasado en recipientes pechados hermeticamente e conservado mediante o tratamento térmico adecuado”.
En canto ás súas características organolépticas, o sabor, o olor e o aspecto serán os carac-

terísticos do tomate frito. A cor será a vermella
típica do produto elaborado a partir do tomate
ou dos seus derivados, obtidos a partir dos froitos maduros. A cor vermella poderá ser máis ou
menos intensa, pero non amarelada e, en todo
caso, cumprirá as normas de calidade vixentes.
E, se falamos das súas características físicoquímicas, o contido de tomate debe ser dun
25 % como mínimo, expresado en concentrado de tomate de 28-30 BRIX. A súa acidez
debe oscilar entre un 0,2 % e un 0,8 % como
máximo, expresado en ácido cítrico anhidro.
Cloruros 2,5 % máximo, expresado en cloruro
iódico. O seu Ph non debe ser superior a 4,6.
Non debe conter máis dun 5 % de azucres
engadidos e, polo menos, un 3 % mínimo de
materia graxa extraíble.

INGREDIENTES DO TOMATE FRITO
O tomate frito elabórase con tomates naturais
que se lavan, trituran e quentan (para garantir
a seguridade do produto) e, finalmente, cóanse.
O tomate para fabricar a salsa pode utilizarse
en forma de zume, de puré, de pasta ou a partir
dun concentrado. En calquera caso, frítese con
cebola e aceite vexetal, e engádense diferentes
ingredientes como sal, azucres, especias, espesantes, hortalizas e outras materias autorizadas pola lexislación que regula as salsas de
mesa destinadas ao consumidor.
Neste produto está prohibida a utilización de
colorantes. En canto aos conservantes, só se autorizan (por motivos de seguridade e hixiene) os
conservadores E-200, E-201, E-202, E-210, E-211,
E-212, E-214, E-215. E-216 e E-217 nos envases

cuxo contido é igual ou superior a 2 kg, aínda
que algunhas marcas comerciais incumpren este
particular e inclúen o conservador E-202. O caso
é que cando un fabricante sinala na etiqueta que
a súa salsa está elaborada “sen conservantes”
non transmite nada significativo, posto que non
debería levalos. Por outra banda, existe unha
tendencia crecente a lles engadir potenciadores
do sabor aos alimentos, coma o glutamato monosódico (E-621), aínda que ningunha das salsas
de tomate analizadas o contén.
Entre os demais ingredientes, estes son os que
máis se repiten en todas as salsas:
O sal. Sanidade considera que un alimento
contén moito sal se iguala ou supera os 1,25
gramos por cada 100 gramos de alimento. As
saltas de tomate e tomate frito analizadas
teñen un contido en sal que oscila entre os
0,7 g e os 1,7 g por cada 100 g. A maioría
achégase ao criterio de sanidade para considerar que un alimento ten “pouco sal”, pero
sempre convén ler a etiquetaxe.
O azucre. As salsas de tomate tamén levan
azucre, pero o sistema actual non permite
diferenciar entre os azucres engadidos e naturais. É preciso desterrar o mito de que as
cantidades deste ingrediente son excesivas,
pois a lexislación non permite unha adición
superior ao 5 %. O azucre en pequenas cantidades úsase como corrector da acidez. Os
contidos en hidratos de carbono oscilan entre
un 3,6 % para un tomate triturado e un 15 %
dunha salsa de tomate frito con receita artesá.
Nesta cifra inclúense tanto a frutosa do propio
tomate coma os engadidos e as féculas.

Diferenzas entre salsas
Ao escoller un bote, brik ou lata de
tomate, é importante non confundir unha salsa elaborada mediante
un proceso de fritura en aceite con
outras preparacións coma o tomate
triturado, xa que a súa achega calórica e a súa composición nutricional
difiren bastante:
> O tomate triturado diferénciase claramente polo seu aspecto,
textura e composición nutricional.
Non é outra cousa ca o tomate
natural, triturado e conservado
mediante un proceso térmico. Contén apenas 16,3 kcal por cada 100
g. Os azucres roldan os 2,9 g para
a mesma cantidade de produto e o
contido en sal é practicamente nulo
(0,1 g).
> O tomate natural enteiro é
tomate pelado e conservado tamén
mediante un proceso térmico, pero
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sen triturar. O seu perfil nutricional
é case idéntico ao anterior. A única
diferenza radica, ademais de na súa
presentación, no seu inferior contido en azucre (2,6 g/100 g).
> As salsas preparadas. No
mercado existen moitas variantes
da salsa de tomate: napolitana,
boloñesa, con alfábega, salsa para
pizza, salsa de tomate con queixo
(ricotta, parmesano etc.), cuxos
ingredientes se axustan mellor á
preparación culinaria que vaiamos
realizar.
> As versións caseiras. É cada
vez máis común que as marcas
nos ofrezan versións “caseiras”, “de
fabricación caseira” ou con “receita
caseira”. O adxectivo “caseiro” é
moi apreciado polos consumidores
e trátase, en todo caso, dunhas
salsas de tomate elaboradas a

partir de receitas caseiras, de aí a
súa denominación. Respecto diso,
o Códex Alimentarius da Organización Mundial da Saúde (OMS)
acepta a utilización de termos
coma “natural”, “de fabricación
caseira”, “cultivado organicamente”
ou “cultivado bioloxicamente”, a
condición de que non se acompañen de declaracións de saúde
ilegais e de que os produtos se
axusten “ás prácticas nacionais do
país onde se vende o alimento”. En
España, a regulamentación permite que se comercialicen salsas
con estas denominacións, pero o
fabricante deberá describir sempre
o produto de forma o “suficientemente precisa para lle permitir ao
comprador coñecer a súa natureza
real e distinguilo daqueles cos que
poida confundirse”. Os requisitos

de elaboración son similares aos
dun tomate frito “non caseiro” e,
en xeral, achegan un extra de calorías e graxas con respecto a outras
versións
> Tamén existen variedades

lixeiras, baixas en sal e sen
azucre. As salsas lixeiras presentan, como mínimo, unha redución
do 30 % nas calorías (coma en
todos os produtos coa denominación “lixeiro”). Ás salsas baixas en
sal non se lles engade sodio no
proceso de fabricación. Ao tomate
frito “sen azucres engadidos” non
se lle engaden azucres na elaboración. O tomate frito ecolóxico
elabórase con ingredientes producidos de forma ecolóxica (procesos
que adoitan respectar en maior
medida o medio ambiente).
15
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As graxas. A normativa establece que o contido de materia graxa extraíble debe situarse
por encima do 3 %. É importante destacar que
a graxa que contén a salsa de tomate frito é
unha graxa saudable, posto que procede de
aceite de orixe vexetal. Os máis comúns son
os aceites de xirasol e de oliva, cuxo perfil
nutricional está mellor valorado polos expertos en nutrición. Tamén na selección do
aceite deben coidarse algúns aspectos, coma
o grao de acidez e a posibilidade de que se
volva rancio. O feito de que a salsa de tomate
elaborada industrialmente manche débese a
que o aceite que intervén na cocción facilita
a extracción do licopeno, o colorante natural
do tomate, e convérteo en insoluble á auga.
Para o tomate frito, o aceite poderá estar ou
non emulsionado.
Hortalizas. As máis comúns son o allo e a
cebola, e tamén o pemento ou a cenoria, pero
a súa presenza é pequena (da orde do 5 %-6 %
do peso total do produto), polo que non inflúe,
do mesmo xeito que as especias, no perfil da
dieta do consumidor. É por iso que sempre
sería unha boa recomendación cociñala con
máis vexetais na casa
Especias. As máis usadas son a alfábega, o
ourego e o perexil, e outras que poden ache-

gar un toque picante, coma o pemento ou o
chile. Empréganse sempre en cantidades moi
pequenas, pero que permiten obter un resultado moi aromático e saboroso.

O SEU LUGAR NA DIETA
Segundo o estudo Enkid, que avalía os hábitos alimentarios e o estado nutricional da poboación infantil e xuvenil española, os menores
de 24 anos consomen, de media, uns 50 gramos
diarios de salsa de tomate. Isto supón un consumo en termos anuais de máis de 18 quilos.
Os adultos, pola contra, apenas superan os 3,5
quilos anuais.
Estes datos, ademais de ofrecernos unha clara
visión das preferencias alimentarias, achégannos pistas sobre o gasto neste tipo de produto.
En canto ás zonas xeográficas, no leste, que inclúe Cataluña, Valencia e as Illas Baleares, consómese máis tomate cru, mentres que no norte
se consome máis salsa de tomate.

SEMÁFORO NUTRICIONAL
O tomate é un alimento con escasa cantidade
de calorías. De feito, 100 g de tomate achegan soamente 20 kcal. A maior parte do seu
peso é auga (95 %). Contén azucres simples
que lle confiren un lixeiro sabor doce e algúns

PRINCIPAIS PROPIEDADES DAS SALSAS DE TOMATE
QUE NOS MOSTRA O SEMÁFORO NUTRICIONAL?*
ENERXÍA
Nunha ración de produto: 45 g

(kcal)

GRAXA

% IR

(1)

(g)

GRAXA SATURADA

% IR

(1)

(g)

% IR

(1)

AZUCRES
(g)

SAL

% IR

(1)

(g)

FIBRA

% IR

(1)

(g)

% IR(1)

Salsa de tomate con alfábega EROSKI

32,9

1,6

1,8

2,6

0,3

1,4

2,4

2,7

0,5

9,9

0,3

1,1

Salsa de tomate concasse EROSKI SELEQTIA

41,4

2,1

2,8

4,0

0,4

2,0

2,2

2,4

0,8

15,3

0,5

2,3

Salsa para pizza con ourego EROSKI

22,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,0

0,4

8,1

0,4

1,5

Tomate frito EROSKI frasco 550 g

32,9

1,6

1,6

2,3

0,2

0,9

2,9

3,3

0,4

8,1

0,2

0,9

Tomate frito estilo caseiro EROSKI frasco 350 g

34,2

1,7

2,1

3,0

0,3

1,4

3,1

3,5

0,5

9,0

0,8

3,4

Tomate frito con aceite de oliva virxe extra EROSKI

34,2

1,7

1,8

2,5

0,3

1,4

3,1

3,5

0,5

9,9

0,5

2,3

Tomate frito con aceite de oliva receita artesá
EROSKI 550 g

96,8

4,8

6,8

9,6

1,1

5,6

6,8

7,5

0,7

13,5

1,1

4,5

Salsa de tomate para pizza EROSKI

22,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,0

0,4

8,1

0,4

1,5

Salsa de tomate caseira ANKO

21,2

1,1

0,9

1,3

0,1

0,5

0,7

0,8

0,3

6,3

0,5

2,1

Salsa de tomate alfábega FLORETTE

95,9

4,8

8,6

12,2

1,2

5,9

2,7

3,1

0,7

13,1

0,3

1,1

Salsa de tomate receita artesá GALLO

55,8

2,8

4,1

5,8

0,5

2,3

3,2

3,5

0,5

9,0

0,5

1,9

Salsa de tomate EROSKI SELEQTIA

41,4

2,1

2,8

4,0

0,4

2,0

2,2

2,4

0,8

15,3

0,0

0,0

Tomate frito ORLANDO brik

32,9

1,6

1,6

2,3

0,2

0,9

3,3

3,7

0,7

13,5

0,0

0,0

Tomate frito ORLANDO frasco (estilo caseiro-ecolóxico)

31,1

1,6

1,4

2,0

0,2

0,9

3,2

3,6

0,7

13,5

0,0

0,0

Tomate frito ORLANDO frasco (estilo caseiro)

42,3

2,1

2,3

3,3

0,3

1,6

4,2

4,7

0,7

13,5

0,0

0,0

Tomate frito VERITAS

34,2

1,7

1,4

2,0

0,1

0,7

3,2

3,6

0,7

13,5

0,5

2,3

Tomate frito GALLINA BLANCA

34,2

1,7

1,4

2,0

0,5

2,3

3,0

3,4

0,6

11,7

0,8

3,4

Tomate frito APIS

34,2

1,7

1,4

2,0

0,1

0,7

3,2

3,6

0,7

13,5

0,5

2,3

Tomate frito SOLÍS

33,3

1,7

1,5

2,1

0,2

0,9

3,3

3,7

0,5

9,9

0,5

2,3

ácidos orgánicos que lle outorgan o sabor ácido
característico.
Agora ben, o tomate frito ten unhas 77 kcal por
cada 100 g, case 5 veces máis que a conserva de
tomate pelado e triturado. As graxas presentes
roldan os 5,3 gramos por cada 100 g de produto
(no tomate triturado apenas chegan a 0,1 g). En
contrapartida, o tomate frito contén case un 30
% menos de azucre ca o tomate maduro cru (2,5
gramos de azucre por cada 100 g).
Aínda que a inxestión de determinadas salsas se
desaconsella para o seu consumo habitual, as de
tomate frito industriais non supoñen unha gran
preocupación desde o punto de vista nutricional
para un consumo diario se se toman con moderación. Ademais de lles achegar cor e sabor aos
pratos, como desvela o semáforo nutricional, as
diferentes salsas de tomate comercializadas no
mercado non preocupan no que respecta aos denominados “nutrientes conflitivos” (calorías, graxas saturadas, azucres ou sal).
Aínda que o seu contido en azucres non é especialmente baixo (salvo no caso do tomate frito
sen sal ou lixeiro, cuxa presenza é menor ca no
resto das salsas), a contribución destes azucres
á inxestión global é pouco importante debido a
que a salsa de tomate se consome en cantidades
limitadas (menos de 10 gramos diarios de media
en adultos).
O tomate é unha rica fonte de certos minerais
(coma potasio e magnesio). Do seu contido en vitaminas destacan a A, B1, B2, B5 e a C. Presentan tamén ácido fólico, betacaroteno, flavonoides
e licopeno (pigmento que lle dá a cor vermella
característica) e potasio. O desenvolvemento de
novas variedades de tomates permitiu seleccionar
algunhas con propósitos agroindustriais, que en
relación coas de consumo en fresco presentan en
xeral un maior contido de licopeno.
Para o semáforo nutricional establecemos unha
ración de 45 g, equivalente a 3 culleradas sopeiras.
Como se pode apreciar, as diferentes salsas de
tomate e tomate frito que se atopan no mercado
non preocupan no que respecta a determinados
“nutrientes conflitivos” (calorías, graxas saturadas,
azucres ou sal).
A adición de ingredientes e a fritura aumentan
as calorías do produto final. Así, o tomate frito é
a preparación máis calórica de todas e a maior
parte da súa enerxía procede das graxas.

Licopeno:
as bondades da pel
dos tomates
O licopeno é un carotenoide de alto poder
antioxidante que se atopa principalmente no
tomate, conserva as súas propiedades funcionais despois de ser procesado, non presenta
toxicidade e é o responsable da cor vermella desta hortaliza. O licopeno, presente en
importantes cantidades, ten propiedades que
poden beneficiar de maneira moi importante
a nosa saúde.
O licopeno é máis eficaz cando os tomates
son procesados ou cociñados; é dicir, en
produtos elaborados como o caso da salsa de
tomate frito. O tomate cociñado ou procesado con pequenas cantidades de aceite libera
o licopeno que se atopa na pel dos tomates
crus (a parede celular rompe durante a cocción, de xeito que este licopeno é absorbido
de maneira máis fácil polo organismo). Os
niveis de licopeno medios cada 100 gramos
van desde o 3 mg do tomate cru aos 12 mg, 15
mg ou 22 mg para a salsa pizza, ketchup ou
tomate frito, respectivamente.
A inxestión de licopeno pode considerarse
como unha medida preventiva e terapéutica
non farmacolóxica para diferentes tipos de
enfermidades, pero requírese o traballo dos
profesionais da nutrición e da saúde para
incrementar o seu consumo a través da educación alimentaria e para que propoñan, a partir dos resultados
de investigacións científicas,
os seus niveis de consumo
diario, parece ser insuficiente na actualidade.

*Semáforo nutricional resultante de comprar 19 tipos de salsas de tomate, segundo unha ración de consumo: 45 g (1) Indica a proporción achegada respecto da inxestión de referencia
(IR) que unha persoa adulta necesita inxerir de cada nutriente: 2000 kcal, 70 g de graxa, 20 g de graxa saturada, 90 g de azucres, 5 g de sal e 24 g de fibra. O semáforo nutricional baséase
nun sistema de cores: verde-baixa cantidade (a achega é de menos do 7,5 % da IR), amarelo-cantidade media (entre o 7,5 % e o 20 %) e laranxa-cantidade alta (máis do 20 %).
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SUXESTIÓNS DE COMPRA
A salsa de tomate básica pódese utilizar en todo tipo de pratos, desde pastas e peixes ata carnes, mariscos ou lasañas.
No entanto, ao engadir uns ingredientes ou outros, o sabor e
a consistencia do produto cambian.
Se o tempo non nos apura, sempre é unha boa opción preparar os refritos de verduras e carne na casa ou incorporar
o queixo ao noso gusto. Isto fará que a salsa básica adquira
outro sabor e tamén que conteña os ingredientes que máis
nos gustan.
En calquera caso, convén salientar que o produto pode almacenarse durante meses e permanecer en óptimas condicións
de consumo. Unha vez aberto, debe conservarse sempre no
frigorífico e, aínda que pode durar varios días, non se
recomenda que se conserve máis de 48 horas.

A mellor salsa de
tomate para as persoas
con diabetes.

A mellor salsa para
acompañar a pasta.

Cando o prato é de espaguetes ou
tallaríns, a salsa adecuada sería
a napolitana, aromática e suave.
Podemos incorporar á salsa unha
base de cebola refogada en aceite
de oliva e algunha herba aromática
coma o ourego. O sabor da pasta
difire tamén pola súa composición e
forma. Así, para a pasta con buracos (tipo rigatoni, tortiglioni, penne
rigate, cunchas etc.) a mellor opción
é a salsa boloñesa, máis densa
e contundente, cuxos elementos
sólidos ocuparán todos os recantos
da pasta. Para conseguir unha salsa
perfecta, refógase allo e cebola
xunto á carne picada e un pouco de
viño branco ata que se evapore e
reduza xunto á salsa de tomate, que
se pode aromatizar con alfábega
ou ourego.

A mellor salsa para
acompañar as carnes. .

Para a elaboración de guisos e
estufados, o tomate natural triturado
é sempre unha boa alternativa. O
propio mollo do tomate, xunto aos
mollos do resto dos vexetais e da
carne, máis o aceite de oliva, darán
como resultado unha agradable salsa caseira, sobre todo se se cociña
lentamente. Para as carnes asadas
pódese empregar salsa puttanesca,
que incorpora olivas, alcaparras
e perexil.
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A mellor salsa para os
peixes.

Para os pratos con atún e outros
peixes existen varias opcións, como
a salsa mariñeira que se prepara coa base de cebola refogada,
a propia salsa de tomate, caldo
de peixe, perexil e pemento doce.
Outra opción, que ademais axudará
a incorporar máis vexetais á nosa
dieta, é a salsa de tomate con pisto
de cebola, pemento, allo, berenxenas e cabaciña. Os sabores picantes tamén acompañan ben o peixe
e sempre podemos conseguilos
engadindo un pouco máis de allo,
pementa negra e chile á nosa salsa
de tomate básica.

A mellor salsa para os
nenos.

Poucos nenos poderán resistirse
a unha deliciosa salsa de tomate,
xa que lles gusta a comida saborosa. Pódese elaborar unha salsa
perfecta para eles cun bote grande
de tomate natural triturado, media
cebola, 2 cenorias, 1 chorriño de
aceite de oliva, un chisco de azucre
e un pouco de sal. Desta forma,
contrólase a cantidade de aderezo
sen que perda sabor. É importante
que os alimentos non se enmascaren con grandes cantidades de
salsa. Completalas con vexetais
ou carne de calidade na casa é
tamén moi útil para mellorar a
súa alimentación.

Unha salsa de tomate adecuada sería a elaborada cunha boa
cantidade de vexetais (allo, cebola,
pemento, etc.), tomate natural (en
cubos ou triturado) e aceite de oliva
virxe extra, á que se incorporan
especias que permitan prescindir do
azucre, como a alfábega ou
o pemento.

Para os que contan
calorías e buscan coidarse.

A recomendación básica sería
non abusar das salsas de tomate.
Débese prestar sempre atención
á etiquetaxe e hai que ter coidado
de escoller as máis baixas en sal,
azucres e calorías totais. É preciso
lembrar que o feito de que sexan
baixas en graxas non as converte en
necesariamente mellores, a condición de que o aceite sexa de oliva e
se incorpore con moderación, xa que
o perfil nutricional destas salsa é
mellor ao doutras alternativas. Mellor aínda sería optar polos tomates
en conserva enteiros, triturados
ou en cubos, para asegurarnos de
que o que nos achegan non é moito
máis ca tomate.
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Apuntamentos para o aforro
As cestas de compra confeccionáronse tendo en conta os datos
medios de consumo de salsas de tomate entre a poboación adulta
e os nenos: 10 gramos diarios para os maiores e 50 gramos para
os pequenos.
Inclúense, en todos os casos, unha opción básica de tomate natural e
outra de tomate frito, que son as máis sinxelas. Tamén se inclúen salsas de tomate xa preparadas, que son máis caras, pero máis prácticas
en moitas ocasións, pois só requiren quentar e servir.
As marcas, o tipo de envase e, desde logo, o tipo de produto, inflúen
no prezo final. Por exemplo, para o fabricante é máis económico
elaborar unha lata de tomate triturado ca preparar unha salsa frita,
con hortalizas e especias, e envasala nun tarro de cristal. Salvo ofertas
puntuais e promocións, estas diferenzas nos custos trasládanse xeralmente ao consumidor.

www.consumer.es

FAMILIA A: 2 ADULTOS + 1 NENO

FAMILIA B: 3 ADULTOS + 2 NENOS

CONSUMO MENSUAL: 2 adultos= 300 g por persoa + 1 neno= 1.500 g por persoa
TOTAL = 2.100 g

CONSUMO MENSUAL: 3 adultos= 300 g por persoa + 2 nenos= 1.500 g por persoa
TOTAL = 3.900 g

CESTA
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CONTIDO

PESO/CANTIDADE

PREZO

Tomate triturado EROSKI basic, lata
Tomate natural enteiro pelado EROSKI, lata
Tomate frito EROSKI basic, brik
Tomate con hortalizas APIS, lata
TOTAL

800 g
780 g
390 g
300 g
2.270 g

0,73 euros
1,00 euros
0,40 euros
1,48 euros
3,61 euros

Tomate triturado CARRETILLA, lata
Tomate natural pelado HIDA, lata
Tomate frito ecolóxico ORLANDO, frasco
Tomate frito APIS, brik
Fritada de hortalizas EROSKI, lata
TOTAL

400 g
480 g
500 g
350 g
700 g
2.430 g

0,56 euros
1,59 euros
2,09 euros
0,65 euros
1,96 euros
6,85 euros

Tomate triturado APIS, lata
Tomate enteiro pelado CARRETILLA, lata
Tomate frito HERO Selección Cultiva, frasco
Tomate frito en aceite de oliva EROSKI, brik
Refrito de tomate-verduras GALLINA BLANCA, frasco
TOTAL

400 g
780 g
370 g
390 g
350 g
2.290 g

0,58 euros
1,99 euros
2,45 euros
0,70 euros
1,95 euros
7,67 euros

Tomate natural triturado Barrenetxe EUSKAL BASERRI, frasco 410 g
Tomate enteiro pelado ecolóxico LA CHURTA, frasco
400 g
Tomate frito LABORE, tarro
445 g
Tomate frito caseiro APIS, frasco
600 g
Pisto LATARRICA, frasco
410 g
TOTAL
2.265 g

1,97 euros
2,05 euros
2,80 euros
3,30 euros
2,65 euros
12,77 euros

CESTA

CONTIDO

PESO/CANTIDADE

PREZO

Tomate triturado EROSKI basic, lata
Tomate natural enteiro pelado EROSKI, lata
Tomate frito SOLÍS, brik
Tomate frito EROSKI basic, brik
Tomate con hortalizas APIS, lata
TOTAL

1.600 g
1.560 g
350 g
390 g
300 g
4.200 g

1,46 euros
2,00 euros
0,60 euros
0,40 euros
1,48 euros
5,94 euros

Tomate triturado CARRETILLA, lata
Tomate natural pelado HIDA, lata
Tomate frito ecolóxico ORLANDO, frasco
Tomate frito APIS, brik
Fritada de hortalizas EROSKI, lata
TOTAL

1.200 g
960 g
500 g
700 g
700 g
4.060 g

1,68 euros
3,18 euros
2,09 euros
1,30 euros
1,96 euros
10,21 euros

Tomate triturado APIS, lata
Tomate enteiro pelado CARRETILLA, lata
Tomate frito HERO Selección Cultiva, frasco
Tomate frito en aceite de oliva EROSKI, brik
Sofrito de tomate-verduras GALLINA BLANCA frasco
TOTAL

800 g
1.560 g
740 g
390 g
700 g
4.190 g

1,16 euros
3,98 euros
4,90 euros
0,70 euros
3,90 euros
14,64 euros

Tomate natural triturado Barrenetxe EUSKAL BASERRI, frasco 820 g
Tomate enteiro pelado ecolóxico LA CHURTA, frasco
800 g
Tomate frito LABORE, tarro
890 g
Tomate frito caseiro APIS, frasco
600 g
Pisto LATARRICA, frasco
820 g
TOTAL
3.930 g

3,94 euros
4,10 euros
5,60 euros
3,30 euros
5,30 euros
22,24 euros
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O azucre non
é o único culpable
Un produto non só é insán pola cantidade de azucre que contén, senón
tamén por outros ingredientes que empobrecen o seu perfil nutricional

D

urante as últimas semanas multiplicáronse as mensaxes e artigos que alertan sobre o consumo de
azucre. Tanto nas redes sociais coma
nos medios de comunicación víronse
infinidade de imaxes, tuits e informacións que advirten da cantidade de
azucre que conteñen moitos alimentos e do perigo que isto supón
para a saúde. Aínda que os
expertos en nutrición levan tratando este tema desde hai anos,
o certo é que agora
concita máis atención ca nunca.

Nestas publicacións puidéronse ver
imaxes asociadas a terróns de azucre que serviron para que os cidadáns entendesen cun só golpe de
vista a cantidade de azucre que se
pode consumir cun só refresco ou
cun café preparado. Toda esta información ten como obxectivo concienciar para lograr un consumo de
azucre responsable e seguir uns hábitos alimentarios saudables.
No entanto, convén saber que o único
problema da alimentación actual non
é o exceso de azucre. De feito, un produto insán non o é só polo seu contido
en azucre, senón que hai que ter en
conta outras cuestións. Parte da grande industria alimentaria aproveita esta idea para vender como saudables
os mesmos produtos de sempre, pero
sen azucre; así, temos refrescos sen
azucre, galletas sen azucre, bolos sen
azucre etc.
O dietista-nutricionista Alex Oncina
xa vaticinou que, tras saír da era low
fat, nos encamiñamos á era low sugar,
e que talvez sería boa idea reformular
o enfoque para non caer nos mesmos
erros, como xa pasou coas graxas. No
seu momento, produciuse unha alarma
mediática importante sobre os perigos
das graxas, que deu paso a unha infinidade de produtos desnatados ou
baixos en graxa nos supermercados e
que, lonxe de dar solucións, o que fixeron foi aumentar o problema.

Produtos insáns

Por tanto, un produto insán non o é
só polo seu contido en azucre. É máis,
se se lle quita o azucre, segue sendo
insán. Por que? Por varios motivos:
1. En primeiro lugar, porque polo
xeral o feito de retirar o azucre
engadido dun produto vai acompañado da adición de edulcorantes en cantidades importantes
que, como xa se sabe, aínda que
parece que son seguros, non son
inocuos. Segundo os últimos estudos, poden incrementar o apetito, ser aditivos do mesmo xeito ca
o azucre e, mesmo, é posible que
non sexan tan útiles para baixar
de peso como se pensaba.
2. En segundo lugar, porque adoitan
ser produtos elaborados con fariñas
refinadas, con graxas de mala calidade (como as graxas trans ou o
aceite de palma), con alto contido
en sal etc.; é dicir, características
todas elas propias dos produtos altamente procesados e inimigos da
saúde cardiovascular. Así, o colesterol mostra só unha pequena parte
dun gran conxunto de datos e factores que determinan con moita mellor precisión se se ten ou non risco
cardiovascular. Para non perder o
punto de vista e enfocar do modo
correcto, as verdadeiras preocupacións deberían ser as seguintes:
non fumar, facer deporte, non beber
alcol, levar unha dieta saudable e
ter un peso saudable.

3. En terceiro lugar, porque seguen

A OMS, EN CONTRA
DO CONSUMO
ABUSIVO DE AZUCRE

A solución

A Organización Mundial da
Saúde (OMS) recomenda que, se
se inxiren azucres libres, estes
han de achegar menos do 10
% das necesidades enerxéticas
totais. Ademais, pódense observar melloras na saúde se se
reducen a menos do 5 %, unha
proporción que equivale a menos
dun vaso de 250 ml de bebida
azucrada ao día.

desprazando alimentos saudables
como as froitas, os froitos secos,
pan integral, iogur natural etc.

Se quitar o azucre non é a solución,
entón cal é? A solución é facer que
a alimentación se basee en alimentos aos que non é preciso quitarlles o
azucre engadido porque non o teñen,
en alimentos dos que non é necesario
preocuparse polo seu contido en sal
porque non o levan, en alimentos cuxa
calidade da graxa que leven sexa boa
e en alimentos que leven fariña que
non sexa refinada.
E que produtos son eses? Son aqueles
que sufriron unha mínima manipulación ou ningunha; ou sexa, froitas e
verduras, legumes, froitos secos, carnes e peixes naturais, ovos, aceite de
oliva, cereais integrais, lácteos enteiros naturais etc. En definitiva, comida,
non produtos. Eses nos que non fai
falta ler con atención a lista de ingredientes porque non a teñen.
Polo tanto, o que hai que facer é non
centrarse nun só nutriente nin focalizar nun só aspecto do problema. Desde logo, é necesario visualizalo e é
positivo poñelo de manifesto, pero sen
perder de vista o contexto alimentario
no que vivimos e tendo en conta que
hai que comer de todo de forma saudable e seguir a dieta mediterránea.
www.consumer.es

De acordo co novo informe da
OMS, nas enquisas nacionais
sobre alimentación comprobouse que a inxestión de alimentos
e bebidas ricas en azucres libres
pode ser unha fonte importante
de calorías innecesarias, especialmente para os nenos, os adolescentes e os adultos novos.
O informe tamén sinala que determinados grupos poboacionais,
entre eles as persoas con baixos
ingresos, os mozos e as persoas
que adoitan consumir alimentos
e bebidas prexudiciais para a
saúde, son precisamente aqueles
nos que máis poden influír os
cambios nos prezos das bebidas
e os produtos alimenticios e, polo
tanto, os que poden obter máis
beneficios para a saúde.

É importante non centrarse nun só
nutriente, senón ter en conta que hai
que comer de todo de forma saudable
22
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Hábitos insáns
e o camiño cara á

perda de

calidade de vida

• A POBOACIÓN ESPAÑOLA TEN UNHA SAÚDE
NUTRICIONAL MELLORABLE, UN PERFIL DE
INXESTIÓN DE ENERXÍA DESEQUILIBRADO E
UNHA VIDA CADA VEZ MÁIS SEDENTARIA

O 71 % da poboación española maior de 15 anos percibe a súa saúde como boa ou moi boa, segundo a Enquisa europea de saúde en
España elaborada en 2014 polo Instituto Nacional de Estatística
(INE). No entanto, un 60 % sofre problemas ou enfermidades crónicas
de saúde no noso país.
Segundo o INE, as máis comúns son a hipertensión arterial (18 %), as
dores lumbares (17 %), o colesterol elevado (16 %), a artrose (16 %), as
dores cervicais (15 %) e a alerxia (13 %).
Ademais, a Enquisa nutricional da poboación española (ENPE), levada
a cabo en 2015 pola Fundación EROSKI, comprobou que a prevalencia
de sobrepeso estimada na poboación adulta española entre 25 e 64 anos
alcanza o 39 % e que é máis elevada entre os homes (do 46 % fronte ao
32 % das mulleres). Pola súa banda, a prevalencia global de obesidade
estímase no 22 %, tamén maior nos homes (23 %) ca nas mulleres (20 %).
As dietas insalubres e a falta de actividade física atópanse entre os
principais factores de risco para a saúde en todo o mundo, segundo a
Organización Mundial da Saúde (OMS). Neste sentido, a organización
de consumidores CEACCU considera que a poboación española ten unha
alimentación de peor calidade e máis sedentaria, tal e como recolle no
seu estudo “Os hábitos dos españois no coidado da súa saúde”. É máis,
alerta das graves consecuencias de que a poboación, sobre todo a urbana, siga dietas moi enerxéticas, ricas en graxas saturadas e carbohidratos refinados e que leve unha vida sedentaria.
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Todos estes datos e as alertas dos diferentes organismos internacionais relacionadas coa saúde
sobre a evolución da sociedade cara a unha peor
calidade de vida polo abandono progresivo dos hábitos saudables levaron a EROSKI CONSUMER a
tratar de coñecer cales son eses hábitos insáns que
realiza a poboación e que claramente prexudican a
súa saúde.
Para iso, realizou unha análise documental utilizando estudos e analíticas das seguintes fontes
de información: a OMS, o INE, o Estudo ENPE
da Fundación EROSKI, a CEACCU, a Fundación
Española da Nutrición (FEN), o Panel de consumo alimentario do Ministerio de Agricultura e
Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA),
a Sociedade Catalá de Medicina Familiar e
Comunitaria (CAMFEC) e a Sociedade Española de
Medicina Familiar e Comunitaria (SEMFEC).

ADHERENCIA Á DIETA MEDITERRÁNEA
A OMS asegura que manter unha dieta saudable
axuda a protexerse, entre outras cousas, das enfermidades non transmisibles, como a diabetes,
as cardiopatías, os accidentes cerebrovasculares
e o cancro.
No noso país, a referencia é a dieta mediterránea,
cuxos beneficios proceden do consumo habitual de
alimentos cardiosaudables, como froitas, verduras,
hortalizas, legumes, froitos secos, peixe, aceite de
oliva virxe ou virxe extra.
Aínda así, son moitas as voces que alertan do
abandono da dieta mediterránea. E é especialmente a poboación máis nova a que deixa de
lado este tipo de patrón alimentario e a que se
inclina máis por unha dieta caracterizada por
produtos industriais, comida rápida, precociña-

dos, bolería ou aperitivos e cun consumo insuficiente de froitas, verduras e hortalizas.
Convén salientar que unha dieta desequilibrada se
relaciona con enfermidades como a hipertensión, a
obesidade, a diabetes, doenzas cardiovasculares,
trastornos da conduta alimentaria e mesmo certos
tipos de cancro. E, aínda que non hai unha relación
directa de causa-efecto, pódese afirmar que é un
dos factores que pode contribuír a aumentar o risco
de que se desenvolvan estas enfermidades.

INXESTIÓN ENERXÉTICA
A FEN, a través do estudo científico Anibes
(Antropometría, inxestión e balance enerxético en
España), analizou en 2013 o balance enerxético e os
seus determinantes no noso país. Así, comprobouse
que a media de inxestión de enerxía por persoa e
día en España é de 1810 kcal ao día. Por sexos, os
homes inxiren unha media de 1957 kcal cada día e
as mulleres unha media de 1660.
En función da idade, cada neno de entre 9 e 12 anos
toma unha media ao día de 1960 kcal, cada adolescente de 13 a 17 anos consome 2018 kcal, cada
adulto de entre 18 e 64 toma 1816 kcal e cada maior
de 65 a 75 anos inxire ao día 1618 kcal.
Neste estudo, a FEN comprobou que ningún dos
grupos de idade analizados en España alcanzaba
as recomendacións de enerxía. Así, os nenos só cubrían arredor do 82 % desas recomendacións; os
adolescentes o 76 %; entre os adultos, o 69 % elas e
o 79 % eles e, nas persoas con maior idade, un 74 %
eles e un 79 % elas. Porén, a investigación lembra
que estas recomendacións son xenéricas e que convén valoralas de forma individual.

DESEQUILIBRIO
En liñas xerais, o estudo Anibes establece que a
poboación española ten un perfil de inxestión de
enerxía desequilibrado:
• A proporción de proteínas consumidas é do 17
% da inxestión total, cando segundo a EFSA o
límite recomendado é do 15 %.
• A proporción de graxas inxeridas é do 38 % da
inxestión total, fronte ao recomendado pola EFSA
que vai do 20 % ao 35 %. Ademais, a OMS aconsella que a enerxía consumida a través de ácidos
graxos saturados (AGS) non supere o 10 % e, segundo Anibes, a poboación española toma case
un 12 %. Aínda así, destácase positivamente de
entre os patróns da nosa dieta o alto consumo
de ácidos graxos monoinsaturados (un 17 %), que
se debe sobre todo ao uso habitual do aceite de
oliva, con efectos cardioprotectores.
• A proporción de hidratos de carbono inxeridos
atópase no 41 % e a EFSA establece a súa recomendación entre o 45 % e o 60 % do total da
inxestión de enerxía. En materia de azucres, a
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poboación española consome un 17 % do total da
inxestión de enerxía diaria. A EFSA establece o
18 % ou 90 g ao día para un consumo medio de
2000 kcal cada día.
Ademais, o estudo científico Anibes comprobou que,
por regra xeral, as cinco fontes principais de enerxía diaria eran, por esta orde, o pan (supoñía un 12
%), o aceite de oliva (9 %), as carnes (o 9 %), a bolería e a pastelería (7 %) e os embutidos e produtos
cárnicos (un 6 %).

O ALMORZO
Unha alimentación sa e equilibrada implica tomar
cada día un almorzo completo, e hai que dicir que
é importante na idade adulta, pero máis aínda durante o crecemento. O feito de non almorzar ou de
facelo de maneira incorrecta asociouse cun menor rendemento físico e intelectual e cunha menor
inxestión dalgúns nutrientes, o que contribúe a un
aumento dos desaxustes ou desequilibrios na dieta.
No Estudo ENPE, o 10 % dos enquisados admitiu
que non almorzaba todos os días. Por grupos de
idade, entre os menores, esa proporción era do 6 %
nos máis pequenos (de 3 a 8 anos) e do 11 % cando
tiñan entre 9 e 18 anos. Na idade adulta, un 12 %
dos entrevistados de entre 19 e 64 anos admitía non
almorzar cada día, unha proporción que diminuía
ata o 2 % cando eran maiores de 65 anos.

Saúde mellorable
O Libro branco da FEN considera que a saúde nutricional da
poboación española é claramente mellorable e enumera as súas
debilidades:
Elevada prevalencia de sobrepeso e obesidade, trastornos do
comportamento alimentario,
ademais doutras enfermidades
dexenerativas (enfermidade cardiovascular, hipertensión, cancro,
diabetes etc.), relacionadas coa
alimentación.
Inactividade física en todos os
grupos de poboación.
Elevado consumo de carnes
graxas, embutidos e alimentos
ricos en azucres sinxelos e baixo
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consumo de cereais e derivados,
verduras, hortalizas e legumes
con respecto ás recomendacións.
Perfil calórico desequilibrado e
achega elevada de ácidos graxos
saturados e sal.
Risco de inxestión inadecuada de
zinc e de ácido fólico na media
da poboación e de vitamina D nas
persoas maiores de 50 anos.
Escasos ou erróneos coñecementos sobre alimentación e
nutrición na poboación, ademais
de escasa educación nutricional
reflectida na actual lexislación
educativa.
A este respecto, a CEACCU destaca
a importancia de manter hábitos

saudables para non desenvolver
enfermidades crónicas como a obesidade, a diabetes ou a enfermidade
cardiovascular, doenzas que repuntan entre a poboación das sociedades desenvolvidas.
Velaquí os hábitos recomendados:
inxerir polo menos 5 racións de
froita e verdura diarias, consumir
de maneira regular peixe e legumes,
facer un almorzo completo, evitar
o consumo de alcol e o tabaquismo,
incrementar a actividade física e as
horas de sono e, por último, evitar
o consumo de medicamentos de
prescrición médica.
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Ademais, e tal e como se reflicte no estudo “Hábitos
no almorzo dos nenos españois”, levado a cabo
en 2015 pola Fundación Española de DietistasNutricionistas (FEDN) e a Sociedade Española de
Pediatría Social (SEPS), o 40 % dos menores españois non almorza de forma habitual en compañía
de familiares, o que constitúe un importante erro
porque realizar esta comida do día polo menos cun
proxenitor é determinante para que os nenos escollan opcións saudables.
É máis, o 33 % dos pais recoñecía darlles aos seus
fillos unha peza de bolería todos os días. Neste
sentido, convén lembrar que un almorzo saudable é
aquel que inclúe estes 3 grupos de alimentos: unha
froita, un lácteo e un cereal.

FRECUENCIA DE CONSUMO
E cal é a frecuencia coa que a poboación inxire
aqueles alimentos que interveñen na definición
dunha dieta saudable ou insá? Segundo os datos
recollidos na Enquisa de saúde elaborada polo INE
en 2014, un 54 % da poboación española confesa non tomar verduras, ensaladas ou hortalizas a
diario e outro 35 % non consome froita cada día, a
pesar dos seus beneficios e de que deben ser parte fundamental da nosa dieta (convén lembrar que
deberiamos tomar un mínimo de 5 racións ao día).
As froitas e as verduras proporciónanlle ao organismo a cantidade de minerais, vitaminas, antioxidantes e fibra alimenticia que necesita cada día e,
ademais, protéxeno de enfermidades cardiovasculares e neurodexenerativas (alzhéimer, osteoporose, artrite reumatoide, ictus cerebral, diabetes ou
síndrome metabólica).
Outro dato de interese é que o noso consumo de
legumes rolda os 13 gramos diarios, aínda que os
expertos recomendan consumir entre 2 e 4 racións á
semana (60-80 gramos por ración en cru). Segundo
o INE, un 57 % da poboación apenas os toma 1 ou 2
veces á semana e o 13 % menos de 1 vez ou nunca.
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Os legumes conteñen moi poucas graxas saturadas e moi pouco sodio, e son ricas en vitaminas,
minerais, proteínas vexetais e substancias antioxidantes. Poden axudar a controlar o peso grazas
ao seu efecto saciante. Ademais, a fibra dietética
que conteñen reduce o risco de padecer enfermidades cardiovasculares mediante diferentes mecanismos, como a diminución do colesterol. Tamén
preveñen o cancro de colon e reduce un 7 % o
risco de cancro de mama.
En canto ao peso, os expertos recomendan que a
ración de consumo sexa de entre 125 e 150 g (peso
neto) e que o seu consumo sexa como mínimo de
3 veces por semana. Segundo datos do Panel de
consumo alimentario do MAPAMA, cada persoa
inxire ao día ao redor de 71 gramos de peixe e da
Enquisa europea de saúde en España do INE conclúese que un 57 % da poboación o consome menos
de 2 veces á semana ou nunca.
O peixe e o marisco, xunto cos seus produtos derivados, son alimentos cun interesante perfil nutritivo, xa que son ricos en proteínas de calidade,
abundantes en ácidos graxos omega-3 e omega-6,
fonte de minerais (fósforo, potasio, sodio, calcio,
magnesio, ferro, iodo), así como de diversas vitaminas (B1, B2, B3, B12, A, D).

SAL E AZUCRE
O Libro branco da nutrición da FEN establece que
os españois consumimos 9,8 gramos de sal ao día,
o dobre do recomendado pola OMS, que son 5 gramos ao día. A organización insiste en que un consumo elevado de sal e insuficiente de potasio (menos
de 3,5 g) contribúe á hipertensión arterial que, pola
súa vez, incrementa o risco de enfermidade coronaria e accidente cerebrovascular.
Os alimentos procesados son unha gran fonte dese
sal que consumimos. Por exemplo, os pratos preparados, as carnes procesadas coma o beicon, o
xamón ou o salchichón, o queixo ou os aperitivos
salgados. Neste sentido, segundo o INE, un 42 %
da poboación toma embutidos e friames máis de 3
veces á semana (un 13 % a diario), outro 11 % aperitivos salgados e un 9 % comida rápida.
A OMS tamén alerta de que a inxestión de azucres libres debería reducirse ao longo da vida, en
concreto a un 10 % da inxestión calórica total. É
máis, advirte de que o consumo de azucre libre
aumenta o risco de carie dental e de que o exceso
de calorías procedentes de alimentos e bebidas
cun alto contido en azucre libre tamén contribúe
ao aumento de peso, o que pode dar lugar a ter
sobrepeso e obesidade.
Segundo o INE, o 47 % dos españois come doces 3
veces por semana ou máis e, deles, un 26 % faino cada
día. Outro 23 % tamén di beber refrescos con azucre
máis de 3 veces á semana e o 11 % todos os días.

rinxe, de larinxe, de esófago, de fígado, colorrectal
e de mama.
Aínda así, segundo datos do INE, un 20 % da poboación toma alcol a diario ou de 3 a 6 días á
semana e outro 17 % faino 1 ou 2 días por semana.
Por tipo de alcol, o 41 % bebe cervexa con alcol
tanto entre semana como as fins de semana, outro
56 % toma viño, un 17 % licores doces, o 12 % aperitivos con alcol e un 8 % consome whisky, coñac
ou combinados.
Pola súa banda, o tabaquismo é unha das grandes causas de mortalidade do mundo. Con todo, en
España, segundo o INE, un 23 % da poboación é
fumadora habitual (uns 28 % homes e unhas 19 %
mulleres). O 32 % fuma entre 1 e 9 cigarros ao día,
o 37 % entre 10 e 19 cigarros e o 31 % máis de 20
cigarros cada día.

SEDENTARISMO E FALTA DE SONO
As bondades da actividade física son incuestionables. A OMS asegura que é o cuarto factor de risco
máis importante de mortalidade e tamén unha das
principais causas de enfermidades crónicas, coma
o sobrepeso e a obesidade. No entanto, a Enquisa
europea de saúde en España do INE comprobou
que o 37 % da poboación admite ser sedentaria e o
27 % teñen entre 15 e 24 anos.
Doutra banda, tamén o sono xoga un papel fundamental para manter unha boa saúde. Segundo a
CAMFIC, durmir cun sono de calidade e no momento adecuado contribúe a ter unha boa saúde mental
e física, mellora a calidade de vida e a seguridade
viaria e no traballo.
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A poboación española dorme unha media de 7 horas. Os expertos da CAMFIC explican que o feito
de vivir nun país onde se dedican máis horas ás
actividades laborais e con oportunidades de lecer
dispoñibles ata ben entrada a madrugada motivan
que tendamos a prolongar o noso horario diúrno a
base de acurtar tempo de sono. E lembran que este
cambio de hábitos altera o funcionamento circadiano do noso organismo (ritmo de sono e vixilia) e
a alteración desta coordinación temporal pode dar
lugar á aparición de patoloxías en diferentes órganos e sistemas.

AUTOMEDICACIÓN
Unha enquisa elaborada en 2015 pola SEMFEC
detectou que o 72 % da poboación toma medicamentos sen consultar co médico cando lle doe a
cabeza, case a metade cando é o estómago o que
lle molesta e un de cada tres cando ten febre ou
dor de costas.
SEMFEC lembra que se pode tomar unha medicación sintomática (para a febre ou a dor) se o médico
informa previamente de como e cando utilizala, é
o que se denomina a automedicación responsable.
Porén, no momento en que a toma dun fármaco é por
iniciativa propia ou por consello doutra persoa, sen
informar nin consultar co médico, fálase de automedicación irresponsable. Aseguran que esta provoca múltiples erros e que implica un risco grave para a súa
saúde. As consecuencias máis importantes son: danos
directos polo fármaco, interaccións con outros que xa
estea tomando, ocultación de enfermidades, empeoramento da enfermidade e resistencia aos fármacos.
www.consumer.es

SUBSTANCIAS TÓXICAS
O consumo de alcol causa unha de cada oito mortes
entre persoas de 15 a 64 anos. Ademais, aumenta
o risco de padecer cancro da cavidade oral, de fa29
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César Bona, mestre e
autor de As escolas que
cambian o mundo

“Pretendemos que os nenos saiban
moitas cousas, pero só podes
esixirlles o que poidas darlles”
A César Bona non lle gusta que
lle chamen “o mellor profesor do
mundo”, o apelativo que recibiu
ao facerse famoso en 2014 tras
quedar finalista no Global Teacher
Prize, un premio internacional dun
millón de dólares que recoñece o
labor dos educadores de todo o
mundo. “Son un mestre e non son
mellor ca ninguén, hai miles de
mestres anónimos que fan un labor
marabilloso”, asegura este zaragozano que desde hai dous anos percorre escolas de toda España para
coñecer as súas mellores prácticas e experiencias e compartilas.
Nótase que é un mestre consciente
da importancia do seu traballo e
defende que é básico escoitar e
respectar os nenos e, en definitiva,
os adultos.
No seu novo libro, As escolas que
cambian o mundo, sinala algúns
exemplos destacados en España.
Que teñen en común? O primeiro que
teñen en común é que están en España. Nos centros que visitei fanse
cousas marabillosas desde hai moito
tempo, hai que valorar tamén o que
facemos aquí. Nestas escolas convidan os nenos a participaren no seu
centro e na sociedade, escóitaselles
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e tense en conta a súa opinión para
que empecen a ser axentes de cambio. Cando somos adultos, todo parece que nos custa máis; porén, cando
somos nenos, temos a posibilidade
de que nos conviden a mirar ao noso
arredor e a tentar melloralo.
Antes dicíase que os profesores tiñan autoridade e agora dise que
non pintan nada. Como valora vostede esta opinión? Non creo que se
pasase dun extremo ao outro, aínda
que pode que sucedese nalgún caso. Eu non o vivín, nin os meus compañeiros tampouco. Malia que non
se pode xeneralizar, antes confundíase respecto con medo. Hai anos
había mestres moi bos, todos lembramos algún que nos marcou para
ben. Tamén quero salientar a loita
absurda creada por algúns entre
escola tradicional e innovación. Hai
cousas de hai 40 anos que funcionaban antes, agora e dentro de 50
anos. Calquera cambio debe traer
melloras nos nenos e nenas como
individuos e desde o punto de vista
social. A palabra innovación resulta
un pouco manida.
Que debería facer un profesor para
deixar pegada, para ben, nos seus
alumnos? Por encima da vocación
31
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está a actitude. Pretendemos que os
nenos saiban moitas cousas, que sexan respectuosos, que controlen as
súas emocións, que veñan con ilusión etc. Todo iso é a definición de
mestre, pero só lles podes esixir aos
nenos o que poidas darlles.
Todos os anos o Informe PISA deixa
a España en mal lugar. Como poderiamos mellorar isto? A miña
opinión, que comparto con moitas
persoas, é que cando saen estes
resultados a educación convértese
nunha competición. O informe mide
unhas competencias importantes,
pero hai outras moitas que non se
miden. Se queremos educar seres
íntegros debemos pensar que a empatía, o respecto ao medio, as relacións sociais etc. tamén deberían
entrar, pero non para converter a
educación nunha competición, senón para mellorar e aprender uns
dos outros.
O nivel socioeconómico intervén como variable máis relevante no fracaso escolar? Todo inflúe. Hai un

experto, John Hattie, que mediu os
factores que repercuten no éxito
académico. En primeiro lugar, o autoconcepto e as expectativas que os
demais teñen da túa persoa. Eu diría
que o peso das palabras inflúe moito.
Fixen e seguirei facendo moitas cousas mal, pero tentarei non repetilas.
Como dicirlle a un neno, e mesmo a
un adulto, que é un desastre, cando
non se é consciente de como o marcarán esas palabras e cando se lle
pode dicir que se confía nel. A unión
familia e escola é vital. Se o neno ve
que os seus pais traballan de xeito
conxunto cos seus mestres, educativamente será máis feliz.
En que consiste A nova educación,
o título do seu anterior libro? É unha chamada de atención. Non falo
de nada extraordinario, nin invento
nada, só falo de escoitar, de contar
coa opinión dos nenos. A autoestima é fundamental na educación,
e esta non só depende da escola
ou das familias, senón de toda a
sociedade. Un mal xesto dun de-

“Se os políticos queren
falar de pacto educativo,
que lembren que as
decisións que toman
incumben a cada
cidadán”
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portista é repetido polos nenos en
miles de recreos ao día seguinte. E
tamén falo da necesidade obvia de
traballar en equipo, entre os pais e
os profesores.
Que opina da reforma educativa, da
Lomce? Toda a sociedade reaccionou, polo que ten que cambiar. Se
de verdade os políticos queren falar
dun pacto educativo, que lembren
que representan a toda a sociedade
e que as decisións que toman lle incumben a cada cidadán. Teñen que
ter unha visión global porque as
ideoloxías acurtan a visión. Tamén
me gustaría preguntar se a sociedade está preparada para ese cambio porque considero que, no fondo,
queremos que eduquen os nosos fillos como nos educaron a nós.
Está esaxerándose co tema dos deberes? Non todo é branco ou negro.
Haberá momentos en que se mande
algo para reforzar ou para complementar e, sobre todo, para estimular
a curiosidade que os nenos traen de
serie. Porén, e paradoxalmente, pode
acontecer que os pais queiran ir cos
seus fillos a unha librería ou simplemente gozar deles e que non poidan
facelo porque teñen que facer deberes. Eles non teñen a culpa de que o
currículo sexa tan longo. Cando acabas no teu traballo queres desconectar e dedicarte á túa familia, ás túas
afeccións etc. Os nenos teñen que
gozar da súa infancia e os pais dos
seus fillos. O tempo voa e á volta de
nada deixarán de ser nenos.
Cal é o cociente ideal de alumnado
na aula? E nos grupos de traballo
cooperativo, tan de moda agora? Non
son experto, son mestre. Traballar
con grupos grandes permíteche facer
cousas interesantes, pero o certo é
que se os grupos son pequenos acabas por coñecelos mellor.
Nalgúns colexios están substituíndo os libros de papel por tabletas.
Que opina disto? A tecnoloxía é unha ferramenta máis. Non se poden
substituír os libros para facer cousas
similares, senón que hai que lle dar a
esa tecnoloxía un uso diferente para
aprender moitísimas cousas e para
compartilas. Hai que investir en tecnoloxía, pero tamén no tema humano.
Os nenos non son meros recipientes
que temos que encher. E agora pre-

gúntoche eu: sénteste máis a gusto
no teu traballo se te escoitan?
Si, claro. Pois os nenos igual. Ademais de escoitar, outro dos verbos
clave é compartir, como tamén nos
pasa aos adultos. Se participas,
sénteste máis a gusto. E debemos
terminar con frases coma: “Non terminastes o libro”. A información está
en todas as partes, tamén na cabeza
dos nenos, e de aí a importancia de
compartir. Os nenos poden aprender entre eles e eu deles tamén. É
xenial convidalos a que miren pola
xanela e a que pensen que poden
facer para mellorar. Para iso pódese necesitar un libro nun momento
dado, unha tecnoloxía noutro...
Os nenos usan demasiado o móbil?
Dicímosllelo aos nenos e logo os
adultos van pola beirarrúa coa vista
pegada ao móbil. Hai que aprender a
dar un uso positivo, moderado e con
respecto. Un teléfono ou unha tableta son a prolongación da persoa. Se
lle dis algo a alguén por esa vía é
como se llelo dixeses á cara.
Para que serve repetir conceptos coma se foramos papagaios? Levamos
anos así. Hai que convidalos a que
busquen información, a que a contrasten e a que a compartan, opinen,
reflexionen... Nunha das escolas que
visitei, o centro Padre Piquer de Madrid, cando acaban cada día pregúntanlles nun papel que aprenderon e
para que o utilizarán. Eu pregunteilles isto mesmo aos nenos moitas veces e respondéronme na maioría dos
casos que non sabían para que servía o que acababan de aprender. É
importante que teñan moi claro que
estudan e para que.
Como e a que idade se lle pode inculcar a lectura a un neno? A min
encantábame ler, pero cando me
obrigaban odiábao. Habería que
asociar ler, polo menos nos primeiros anos, ao pracer. Meterte nunha
historia, imaxinar... Os nenos aprenden por imitación. Se nos ven a nós
ler, eles tamén o farán. E hai que
crear espazos que conviden a ler,
como unhas cadeiras nunha tenda
de campaña, nunha biblioteca, na
casa nunha caixa de cartón grande,
facer unha noite de lanternas...
Facer todo divertido fai que os nenos
non asuman responsabilidades, como

suxiren algúns? Debemos educar para que os nenos vaian contentos ao
día seguinte e iso non significa que
monten unha piscina de bólas na clase. É coma cos adultos, se vas amargado ao traballo non rendes. Educar
na felicidade tamén é educar na esixencia e na autoesixencia, na frustración, na gratitude, no respecto a un
mesmo e aos demais, no compromiso
etc. Vou facer outra pregunta: se buscas un compañeiro, xa sexa de traballo ou sentimental, gustaríache que
traballase contigo en equipo, que fose respectuoso e que che presentase
retos e non problemas?
Si, gustaríame. Pois así como che
gustaría que fose a sociedade tamén
o debería ser a escola. O coñecemento é moi importante, pero non é
o único que debemos ter en conta na
escola. Temos que convidalos a que
busquen ese coñecemento ou a que o
compartan con eles para que melloren o seu ámbito.
O acoso escolar está na fala da xente. Fálase do programa finlandés KiVa que están introducindo nalgunhas
escolas, pero algúns expertos din que
non é a panacea. De que maneira
considera vostede que se pode combater? Intento mirar sempre todo de
forma positiva. Se serve para algún
neno, está ben. Hai moito movemento para erradicalo. Se lles toca aos
teus fillos, é o máis importante do
mundo. Na escola debe ser un tema
prioritario. E non só para erradicalo,
senón sobre todo para previlo. Para
iso téñennos que dar ferramentas e
tempo para crear titorías e dinámicas
de grupo, para que se coñezan, para que se respecten e aprendan das
diferenzas, para que saiban que se
pode aprender do outro etc.
Parece que vivimos un retroceso na
igualdade de xénero. Como podemos
educar neste aspecto? Oín letras
dalgunhas cancións que escoitan os
nenos e os adolescentes e chaman a
atención. Temos que educar na responsabilidade social. Cada palabra
repercute nas persoas do teu redor, e
máis se es famoso.
www.consumer.es
33

alimentación

Control
da saciedade
A sensación de saciedade é o resultado de numerosos
estímulos visuais, olfactivos e de composición dos alimentos

A

saciedade é a sensación que ten
unha persoa cando presenta unha satisfacción completa do desexo
de comer. Así, cando un individuo se
sente saciado non ten a necesidade
de inxerir alimentos.
A regulación da saciedade, moi ligada á regulación da sensación de
fame, é un mecanismo complexo, dirixido sobre todo a cubrir a demanda
de enerxía e nutrientes do organismo. Nel interveñen varios órganos e
sistemas do corpo humano; desde o
olfacto e a vista, ata os sinais que
envía o propio tubo dixestivo.
Os estímulos organolépticos (visuais,
olfactivos) son parte dos mecanismos
que regulan a fame e a saciedade.
Provocan unha serie de reaccións nerviosas que, no cerebro, potencian ou
diminúen o desexo de comer. Pero son
os estímulos derivados directamente do
tubo dixestivo os que regulan estes mecanismos. Desta maneira, o sabor dos
alimentos que se inxiren e o enchido e
o baleirado gástrico poden modular a
sensación de fame e de saciedade. É a
suma de distintos estímulos no organismo o que provocará que o corpo se
sinta saciado ou non.

Alimentos que xeran
saciedade

En xeral, os alimentos que provocan
maior sensación de saciedade son
os que producen un maior enchido
gástrico e os que permanecen máis
tempo no estómago. Estes son algúns:
Maior volume. Canto máis se encha
o estómago, maior será a sensación
de saciedade. Pódese conseguir
unha maior saciedade comendo
34

CUBERTOS E PRATOS,
INFLÚEN?
moita cantidade, pero se o que se
quere é ter sensación de saciedade
inxerindo poucas calorías haberá
que optar por consumir alimentos
de pouca densidade enerxética e
que acheguen poucas calorías en
cantidades importantes. A este nivel, a toma de alimentos líquidos
xunto coas comidas —por exemplo,
auga— pode favorecer unha maior
sensación de saciedade.
Ricos en fibra. A fibra é un dos
nutrientes que, ademais de lles
conferir volume aos alimentos, tarda máis tempo en dixerirse, de maneira que unha dieta rica en fibra
é unha dieta que contribúe a unha
maior sensación de saciedade.
Ricos en graxa. A graxa é un dos
nutrientes que máis sensación de
saciedade promove. Aínda así, é
un dos nutrientes que máis achega enerxética ten. Cabe destacar,
ademais, que a recomendación
varía segundo que tipo de graxas
se trate. As hidroxenadas e as saturadas, sobre todo, relaciónanse
cun maior risco de enfermidades
metabólicas, polo que debería controlarse a súa inxestión.
Moi concentrados. Os alimentos
de elevada concentración en azucre, en sales ou en graxas poden
favorecer tamén unha maior sensación de saciedade.

Estímulos organolépticos

A delgada liña que hai entre a sensación de fame e a saciedade pode verse
afectada polos distintos estímulos organolépticos. Así, o estímulo visual ou

olfactivo que provoca o desexo de tomar
un alimento altamente apetecible, como pode ser un xeado no verán despois
de comer, pode facer que desapareza a
sensación de saciedade e que apareza
de novo o desexo de comer. De igual
maneira, ante o estímulo dunha comida
nada apetecible desde o punto de vista visual, pode diminuír a sensación de
fame. Por tanto, estes estímulos poden
contribuír, xunto aos outros, ao desexo
de seguir comendo ou de non facelo.

Para controlar o peso

Neste caso, interesa potenciar alimentos de gran volume e pouca densidade
calórica, ricos en fibra e cun contido
moderado en graxa, e convén aclarar
que se lles debe dar prioridade ás graxas insaturadas.
Por iso é recomendable incluír en cada
comida verduras ou hortalizas, ben sexan crúas ou cocidas; incorporar os cereais e derivados integrais, coma pasta,
arroz ou pan integral; decantarse polos
legumes como alimentos feculentos nas
comidas principais; optar por alimentos
ricos en fibra nas merendas e nos aperitivos de media mañá (froitos secos,
froita fresca etc.) e acompañar todas as
comidas con auga.
O óptimo control da sensación de
fame e saciedade ten repercusións
importantes, posto que será o responsable de que a inxestión enerxética
se adapte á demanda enerxética. É
dicir, a que se coma o que se necesita comer, nin máis nin menos. Os
desequilibrios neste sistema poden
traer consigo situacións de aumento
ou diminución do peso corporal.

Dada a importancia da regulación
da fame e da saciedade, deseñáronse diversas iniciativas para
investigar estas cuestións. Deste
xeito, durante o VI Encontro da
Escola de Alimentación EROSKI,
no Basque Culinary Center (San
Sebastián), realizouse un estudo
para comprobar se os cubertos ou
os pratos utilizados para servir os
alimentos podían influír na percepción da saciedade.
Para iso, presentouse a mesma
cantidade de comida, cereais inflados con especias e froita, cunha
crema elaborada mediante unha
bebida vexetal, en cuncas grandes
e pequenas e con cubertos
grandes e pequenos, co obxectivo
de analizar o efecto destes sobre
a saciedade. Observouse que,
cando os individuos consumían
os alimentos en cuncas grandes e
con cubertos grandes, estes rexistraban unha maior sensación de
saciedade.
Aínda que os resultados non son
significativos desde un punto de
vista estatístico —o tamaño da
mostra foi de 131 persoas—, este
tipo de iniciativas resultan moi
útiles para deseñar estratexias
eficientes que axuden a modular a
sensación de saciedade.

www.consumer.es
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Herdanzas
entre irmáns
Un irmán pode legar unha herdanza a outro se así o dispón
o testamento do falecido ou se non hai herdeiros lexítimos
que teñan preferencia, aínda que pode saír caro

IMPOSTOS
Por ser herdeiro dun irmán
tamén hai que pagar impostos
e o imposto de sucesións é moi
custoso. Con independencia de
que haxa ou non testamento, un
irmán paga moito máis por esta
taxa ca un fillo. Isto depende de
cada comunidade autónoma, pero
sempre é máis caro. En Madrid,
por exemplo, se un fillo herda,
debe pagar o 0,18 %, mentres
que un irmán debe aboar o 29,48
%, explica o avogado Manuel
García-Bernalt.

F

alar de herdanzas nunca é fácil.
Non só porque a perda dun ser
querido pode que sexa moi recente e
que aínda non se superase, senón porque a repartición dos bens da persoa
que non está resulta incómodo, violento e ademais adoita vir acompañado
de problemas, moitos deles legais.
Entre todas as casuísticas atópase a
de herdar entre irmáns, que se pode
levar a cabo, aínda que non en todos
os casos. Así, só é posible se o dispón
o testamento do falecido ou, en caso
de ausencia deste documento, se non
hai herdeiros lexítimos que teñan preferencia. Ademais, hai que realizar algúns trámites, pagar taxas de notaría
e aboar un imposto de sucesións moi
custoso, que alcanza o 30 % en comunidades autónomas coma Madrid.

Situacións

Un irmán pode recibir a herdanza
doutro se o falecido o nomeou no
36

testamento, aínda que se respectarán en todo caso os dereitos dos
herdeiros forzosos. Así, unha persoa
con fillos pode nomear herdeiro o
seu irmán nunha terceira parte da
herdanza —o terzo de libre disposición—, como sinala o avogado Manuel García-Bernalt.
Por outra banda, unha persoa casada
sen descendentes tamén pode nomear
herdeiro un irmán, respectando os dereitos do cónxuxe viúvo —ou parella
de feito nalgunhas zonas de España—.
E, se non ten descendentes, cónxuxe
nin ascendentes, pode nomear herdeira a calquera persoa ou persoas que
desexe, e que pode ser un só irmán,
aínda que teña outros.
Ademais destas situacións, pódese
dar outra máis. Un irmán tamén pode herdar se o seu irmán defunto
non fixo testamento e non ten descendentes, cónxuxe nin ascendentes.

Neste caso, os chamados á herdanza
antes ca o resto de parentes son os
irmáns e os sobriños.
Isto é o que sucede en xeral, pero
pode haber especificidades segundo
comunidades autónomas. Por exemplo, en Navarra, se non hai testamento, herdan antes os irmáns ca o
cónxuxe viúvo; mentres que en Cataluña, Baleares, Navarra, País Vasco e Galicia a parella de feito está
equiparada ao cónxuxe.

Non lexitimarios

Se hai testamento a favor doutras
persoas, aínda que o falecido non teña máis familiares ca os irmáns, estes
non herdan. Por tanto, se hai testamento, sempre se respectará o que
poña o testador.
Os irmáns non son lexitimarios e a
persoa que non ten descendentes,
cónxuxe nin ascendentes ten liberda-

de total para dispoñer dos bens por
testamento a favor de calquera, aínda
que non sexa familiar. E nalgunhas
rexións de España hai liberdade absoluta para dispoñer dos bens por
testamento, aínda que haxa fillos ou
outros parentes (como sucede en Navarra ou nalgúns pobos de Áraba).

A xestión

Os trámites, tanto se o herdeiro é
un irmán coma outro familiar, son os
mesmos. Porén, o proceso faise máis
complicado cando non hai testamento. Ata o ano pasado, cando unha
persoa morría sen testamento e non
tiña descendentes, cónxuxe ou ascendentes, era necesario que un xuíz decretase que persoas eran chamadas á
herdanza. Este era un trámite caro e
complicado, pois nos xulgados a tramitación duraba varios meses.
No entanto, desde a nova Lei de xurisdición voluntaria, que entrou en

vigor en 2015, cando alguén falece
sen testamento correspóndelles a
tramitación deste procedemento aos
notarios, o que supón moita máis axilidade en todo o proceso.
De todas as maneiras, se os herdeiros ab intestato (sen que haxa testamento) son irmáns ou sobriños, teñen
que recompilar máis documentos para acreditalo perante o notario e, en
ocasións, isto pode ser dificultoso. As
actas notariais teñen o mesmo custo
tanto se os herdeiros son os irmáns
coma outros parentes e roldan os 300
euros. O prezo final depende, entre
outras cousas, do número de documentos que pida o notario ou de se é
necesario facer publicacións etc.

Existen algunhas bonificacións
que lles poden interesar aos
irmáns e aos sobriños, sobre
todo en caso de discapacidade.
Na mesma comunidade, se o
irmán herdeiro ten unha discapacidade recoñecida do 65 %,
o imposto baixa do 29,48 % ao
11,05 %. Por tanto, nestes casos,
se se prevé que herde dun irmán,
interesaría tramitar o recoñecemento de discapacidade.

www.consumer.es
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Manchas
nos dentes
O hábito de fumar e algúns alimentos e bebidas poden
provocar antiestéticas tinguiduras nos dentes

branca. Pola súa banda, a dentición
permanente ou definitiva é de cor
marfil, lixeiramente amarelada.
A intensidade da cor entre as distintas pezas tamén pode cambiar.
Un cambio que se pode dar, mesmo,
nunha mesma peza. Así, a cor é máis
clara nos bordos superiores e vólvese máis escura canto máis preto está
da enxiva.
A idade é outra variable na cor dos
dentes, pois a medida que pasan os
anos o esmalte, que é translúcido, vaise desgastando e fai que a cor amarelada da dentina sexa máis visible.

Externas e internas

A

índa que na actualidade está de
moda ter uns dentes brancos e
relucentes, cada persoa tenos dunha
cor distinta. É máis, co paso do tempo, escurécense.
A xenética condiciona a cor dos dentes, que non é un parámetro estable. En función dos individuos, varía
entre tipos de denticións (de leite e
permanente) e, mesmo, unha mesma
peza dental pode cambiar co paso
dos anos. Ademais, a composición da
dentina e o seu grosor e a calidade
do esmalte tamén determinan a cor
do dente.
Neste sentido, os dentes de leite,
ao conter unha menor concentración
de dentina, presentan unha cor máis
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Os dentes poden presentar dous tipos de manchas, internas e externas.
“As manchas internas ou intrínsecas
prodúcense durante a formación do
dente —a substancia que pigmenta atópase no interior dos tecidos
dentais— e poden ser de forma xeneralizada ou illada nun só dente.
Por exemplo, son as tinguiduras provocadas por tetraciclinas (un grupo
de antibióticos), fluorose (condición
que aparece como o resultado da
inxestión de demasiado fluoruro durante o período de desenvolvemento dos dentes, en xeral desde que
se nace ata que se cumpren 6 ou 8
anos), déficit de vitaminas, caries ou
hipoplasia do esmalte (menos cantidade de esmalte do normal), entre
outras”, describe a odontóloga Milva
Quinteros Borgarello.

As tinguiduras externas ou extrínsecas, pola contra, prodúcense por fóra
da estrutura dental, cando o dente xa
saíu. Débense a factores como a alimentación, o tabaco ou o café, entre
outros, tal e como explica Quinteros.
Pero, de forma habitual, entre os
hábitos que poden orixinar manchas
nos dentes atópase a falta dunha
boa hixiene dental, o que produce
un cúmulo de restos de comida, bacterias e fungos que provocan tinguiduras por pigmentos.
En segundo lugar, está o consumo de
tabaco en calquera das súas presentacións. O Colexio Oficial de Odontólogos e Estomatólogos de Valencia
(ICOEV) asegura que é un dos maiores responsables das manchas sobre
a dentadura; en concreto, a nicotina,
que lle ocasiona graves danos ao esmalte dental.

Alimentos, bebidas e
outras substancias

O consumo de alimentos ou substancias producen tinguiduras se se
toman dunha maneira habitual. Por
exemplo, o café —pola súa alta concentración en cromóxenos, certas
substancias incoloras, pero capaces
de orixinar produtos coloreados—,
o viño tinto —pola súa acidez, pola presenza de taninos e cromóxenos—, a clorhexidina —substancia
que forma parte dos colutorios, indicados para as inflamacións das
enxivas e tras as cirurxías e que,

usada de maneira continua, pode
manchar os dentes—, a regalicia,
os refrescos de cola ou o té —sobre
todo, o negro e o vermello, ricos en
taninos, que lles dan unha coloración amarelada—.
Desde o ICOEV puntualizan que os
refrescos, as gasosas e as bebidas
azucradas e enerxéticas, polo seu gran
contido en azucres, contribúen, ademais de a manchalos, ao desenvolvemento de carie. As bebidas enerxéticas,
que consomen tanto os deportistas coma o público en xeral, conteñen unha
alta porcentaxe de ácidos que tamén
provoca danos no esmalte.
No entanto, de todos os alimentos
que poden tinguir o esmalte dental,
Milva Quinteros Borgarello apunta
ás froitas e ás verduras de cores intensas, como a alcachofa, o tomate,
a cenoria, a remolacha, os amorodos,
os arandos, as moras, as cereixas e
os cítricos como a laranxa ou a mandarina. Tamén se atopan na lista
outros produtos procesados coma o
chocolate, a salsa de soia, o kétchup,
a mostaza e o vinagre de Módena ou
de viño tinto.
Entre os produtos non alimentarios,
o ICOEV cita os caramelos, xa que o
seu ingrediente número un (o azucre),
xunto coa alta cantidade de colorantes que conteñen, poden causar danos na coloración e na carie.
www.consumer.es

CONSELLOS PARA
MANTER UNS DENTES
BRANCOS
Para evitar que os dentes se
volvan amarelos ou se escurezan,
a doutora Quinteros advirte de
que o máis importante é manter
unha boa hixiene bucal e non
fumar. Así mesmo, é fundamental facer revisións periódicas por
se existe algunha tinguidura que
poida eliminarse e, así, previr a
descalcificación do esmalte.
Na actualidade, hai dispoñibles tratamentos para quitar as
manchas dos dentes. O máis
sinxelo é unha simple hixiene
dental con ultrasóns e pasta de
pulido non abrasiva. En casos
máis complicados é preciso
seguir outras opcións, coma os
tratamentos de branqueamento
internos ou externos.
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seguridadealimentaria

Acrilamida, un problema
de seguridade alimentaria
Este subproduto natural fórmase a partir do proceso de cocción, especialmente
de alimentos como as patacas e o pan, e pode causar cancro

A

acrilamida non se engade de
maneira intencionada aos alimentos, senón que se trata dun
subproduto natural que se forma a
partir do proceso de cocción. Entre
os alimentos que máis contribúen á
inxestión de acrilamida na dieta están as patacas e o pan cando se someten a altas temperaturas.
Aínda que os resultados de laboratorio mostraron ata agora que a acrilamida na dieta causa cancro nos
animais, a evidencia nos humanos
non é tan concluínte. No entanto, si
o é que nos alimentos ten o potencial
de causar cancro, o que

apunta a que sería prudente reducir
a súa exposición, tal e como aseguran
os expertos da Axencia de Normas
Alimentarias británica (FSA).
Pola súa banda, a Axencia Internacional para a Investigación sobre o
Cancro (IARC) clasificou a acrilamida
como un “probable carcinóxeno humano”, debido ao seu potencial para
danar o ADN e causar cancro. Por
iso, tanto a FSA como a Autoridade
Europea de Seguridade Alimentaria
(EFSA) tratan este tema como un
problema de seguridade alimentaria.
Como precaución, a FSA considera que
a exposición debe manterse tan baixa
como sexa posible e puxo en práctica unha campaña de concienciación
para lles axudar aos consumidores
a reducir a súa exposición ao
cociñar na casa.

Reducir a súa presenza

A acrilamida é un composto de baixo
peso molecular altamente soluble en
auga. Como contaminante, fórmase
durante a reacción de Maillard, cando os aminoácidos como a asparaxina
reaccionan cos azucres. Unha vez que
se someten certos alimentos a altas
temperaturas, os azucres e os aminoácidos presentes de maneira natural
combínanse para crear as particularidades de sabor, textura, cor e olor.
Pero este proceso tamén pode producir acrilamida se se dan as condicións
de temperatura e tempo necesarias.
Así, longos períodos de tempo e temperaturas altas constitúen maior risco
ca tempos curtos e temperaturas máis
baixas. Tamén é importante seguir os
seguintes consellos:

1
2

Conseguir a cor adecuada. Para
os expertos británicos, unha regra
xeral é conseguir unha cor amarela dourada clara ao fritir, enfornar,
tostar ou asar os alimentos ricos
en amidón como as patacas, os
tubérculos ou o pan.
Ler e seguir as instrucións do
fabricante. Hai que comprobar as
instrucións do fabricante no enva-

se e seguilas ao fritir ou cociñar
ao forno alimentos envasados coma patacas fritas ou asados. As
instrucións serven para cociñar de
maneira correcta e aseguran que
se están cociñando os alimentos
ricos en amidón durante o tempo
xusto, nin demasiado nin a temperaturas moi altas.
Non manter as patacas crúas na
neveira. Facelo pode conducir, segundo a FSA, á formación de azucres nas patacas e aumentar os
niveis xerais de acrilamida, sobre
todo se se friten ou se se asan ao
forno. As patacas almacenaranse
nun lugar escuro e a temperaturas
superiores aos 6 ºC.
Levar unha dieta variada e equilibrada. O risco cero non existe;
por tanto, unha das premisas para evitar os riscos é seguir unha
dieta sa e equilibrada que inclúa
froita e verdura.
Outras formas de reducir a exposición
á acrilamida, esta vez propostas pola
Axencia de Alimentos e Medicamentos
estadounidense (FDA), son:
Ferver as patacas e cociñalas no
microondas en lugar de fritilas.
Remollar a pataca crúa en auga uns
15 ou 30 minutos antes de fritir e
secalas con papel absorbente.
Debe terse en conta que a acrilamida
non está presente en alimentos como
a pataca crúa e tampouco se forma se
se cociña no microondas (na maioría
dos casos) ou se se leva a ebulición.

3
4

MEDIDAS PREVENTIVAS DA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
O descubrimento da acrilamida nos alimentos produciuse por primeira
vez en 2002, cando unha investigación da Universidade de Estocolmo
(Suecia) alertaba de que os niveis altos detectados nun grupo de traballadores non tiñan a súa orixe en produtos químicos, senón na dieta. Entón,
as análises realizadas a partir deste achado detectaron un alto contido
de acrilamida en produtos ricos en amidóns. Os resultados superaban
en 100.000 veces os límites máximos recomendados pola Organización
Mundial da Saúde (OMS).
Ata entón, a acrilamida era coñecida como un “produto químico altamente reactivo industrial”. Moitos foron os estudos e análises levados a
cabo desde entón para determinar o risco real, as doses e as medidas de
prevención recomendadas.
A industria alimentaria europea, en colaboración coas autoridades nacionais e a Comisión Europea, desenvolveu unha caixa de ferramentas para
fixar maneiras de reducir os niveis de acrilamida nos alimentos. Elaborada
pola asociación FoodDrinkEurope, vaise actualizando de forma periódica.
Está destinada ás industrias implicadas para que a usen como ferramenta
para previr e diminuír esta substancia nos alimentos. A información que
contén refírese sobre todo a produtos coma galletas, cereais de almorzo,
patacas fritas de bolsa e produtos de panadería.
Outra medida adoptada, esta vez por parte da Asociación Europea de
Transformadores da Pataca (EUPPA), refírese a como fritir as patacas
para que o proceso sexa o máis seguro posible. Recomendan:
1. Usar aceite limpo.
2. Ler e seguir as instrución de preparación do produto.
3. Non encher en exceso o recipiente (tixola ou fritideira).
4. Desconxelar as patacas se están conxeladas para obter mellores
resultados.
5. Retirar as patacas cando teñan unha cor amarela dourada e
escorrelas ben.
6. Por último, non quentar o aceite a máis de 175 ºC.
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1,52
€
prezo por
persoa: *

Menú festivo

Primeiro prato

receitasabril

Fácil

50’-60’

0,30

PATACAS VIÚVAS Á RIOXANA

Chegan as denominadas vacacións de Semana Santa e algúns alimentos teñen durante esta época un protagonismo especial. O ovo duro, o
pan ou o bacallau e, entre os condimentos, o pemento son os ingredientes que máis se repiten nas receitas máis tradicionais de España
e doutros países onde tamén se celebra esta festa. Con todo, todos os
pratos desta época teñen en común a contundencia dos seus ingredientes e a riqueza nutricional.
A continuación, compoñemos un menú con tres pratos típicos que
poden atoparse nas mesas dos fogares españois durante este período vacacional, que farán as delicias de maiores e pequenos. E, a
pesar de que crean un menú algo calórico, os excesos compénsanse
alixeirando o resto de comidas do día. Non é necesario renunciar
a celebrar momentos especiais, a condición de que se equilibren o
resto de opcións alimentarias..

Ingredientes:

800 g de patacas
75 g de cebola
50 g de pemento verde
2 dentes de allo
Unha folla de
loureiro
Pemento
80 ml de aceite de oliva
Un chisco de sal

Cantas calorías necesitamos ao longo do día?
% calorías totais

A nostra proposta

% calorías

20-25 %
(400-500 kcal)

- Café, infusión
- Leite de vaca semidesnatado
- Pan con tomate (pan tumaca)

21 % (384 kcal)

MEDIA MAÑÁ 5-10 %
(100-200 kcal)

- Crema de plátano

11 % (188 kcal)

COMIDA

30-35 %
(600-700 kcal)

- Patacas viúvas á rioxana*
- Empanada de vixilia*
- Bolos de vento*

40 % (729 kcal)

MERENDA

5-10 %
(100-200 kcal)

- Compota de mazá

6 % (105 kcal)

CEA

20-25 %
(400-500 kcal)

- Ensalada de cogombro con
salsa de iogur
- Pescada con salsa de allos
porros
- Kiwi

22 % (404 kcal)

MÁXIMO

2000 kcal

ALMORZO

4

Como se elabora:

Comentario dietético:

Pélanse as patacas e córtanse en anacos introducindo o coitelo pequeno e,
no canto de cortar o anaco enteiro, no
último momento esgázase o anaco da
pataca. Ademais, córtanse á brunoise
(pequenos dados) a cebola, o pemento
verde e o allo. Nunha cazola fonda con
aceite de oliva introdúcense as verduras
e póñense ao lume. Elabórase un sofrito.
Cando estea dourada a verdura, engádese
a pataca fervida, refógase coa verdura,
cóbrese de auga e engádese un chisco de
sal. Engádese a folla de loureiro e déixase
cocer ata que a pataca estea brandiña
(uns 40 minutos). No momento de servir,
empóase cun pouco de pemento doce de
calidade e un chorriño de aceite de oliva.

A receita das patacas viúvas é económica
e fácil de cociñar. É un prato, ademais,
moi san. A pataca é un grande alimento
e é fonte de importantes nutrientes para
o organismo. Achega enerxía en forma
de hidrato de carbono, o seu principal
nutriente. É tamén fonte de vitaminas
C, E e A e de minerais coma o potasio,
o fósforo e o magnesio. É un alimento
que sacia e apenas ten graxa. Trátase
dun prato moi popular na gastronomía
castelá que se consome nos meses fríos
e tamén en Semana Santa, debido á
ausencia de carne e ao uso de pemento
como condimento principal.

(*)Pratos preparados e explicados nesta revista

Primeiro prato

Segundo prato

Sobremesa

PATACAS VIÚVAS Á RIOXANA

EMPANADAS DE VIXILIA

BOLOS DE VENTO

Sabes como funciona o semáforo? É un sinxelo código de cores que indica se a cantidade dos nutrientes que compón a receita é alta, media
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ou baixa. Informa sobre as calorías e os nutrientes máis importantes desde o punto de vista da saúde: azucres, graxa, graxas saturadas e sal. As receitas presentan normalmente ingredientes cuxa porcentaxe sobre a inxestión de referencia (IR) é alta; é dicir, predomina a cor amarela. Estes pratos están concibidos
como prato principal dunha comida ou dunha cea. O seu tamaño de ración é superior e a súa achega nutricional é máis elevada. Por este motivo, as receitas
teñen uns puntos de corte diferentes aos dos produtos. A cor verde indica que a ración de consumo de cada nutriente achega menos do 10 % da
inxestión de referencia; é dicir, unha cantidade baixa do nutriente. A cor amarela indica que achega entre o 10 % e o 35 % da IR; é dicir, unha cantidade media do nutriente. A cor laranxa indica que achega máis do 35 % da IR; é dicir, unha cantidade alta do nutriente.

•

• •

Unha ración contén:
CALORÍAS

GRAXA

GRAXA
SATURADA

AZUCRES

2,6g

0,4g

9%

4%

2%

3%

7%

185

2,4g

0,4g

* A inxestión de referencia para un adulto.

SAL
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Segundo prato

4

Alta

+1h

1,06

EMPANADAS DE VIXILIA

receitasabril

Ingredientes:

Ingredientes do
recheo:
40 g de cebola
1 pemento
vermello
1 dente de allo
50 g de espinacas
200 g de bacallau
desalgado
10 g de uvas pasas
20 ml de aceite de oliva
Un chisco de sal

Primeiro elabórase a masa. Ponse a fariña
nunha cunca, faise un buraco no centro e mestúrase nel a auga amornada,
un chisco de sal e o fermento disolto
nun pouco de auga tépeda. Mestúrase
aos poucos cunha espátula e, unha vez
que comece a separarse das paredes da
cunca, agrégase o aceite e continúase
mesturando ata que comece a tomar
forma de bóla. Entón sácase da cunca
e comézase a amasar coas mans sobre
unha superficie lisa. Amásase ata conseguir unha masa suave, elástica e non
pegañenta e, se fai falta, pódese engadir
algo máis de auga ou de fariña. Fórmase
unha bóla e déixase repousar tapada
durante unha hora antes de usala.
Para o recheo, pícase a cebola, o
pemento vermello e o allo en cadradiños, e faise un sofrito nunha tixola a
lume forte. Esmiúzase o bacallau desalgado e, cando o sofrito de verduras
estea cociñado, engádese o bacallau,
as espinacas e as uvas pasas cortadas
en anacos. Refógase o conxunto, ponse
o punto de sal e escórrense os mollos
sobre un escoadoiro para que non
humedezan a masa de empanada.
Estírase a metade da masa de empanada
sobre un molde. Sobre ela colócase o

Unha ración contén:
GRAXA

GRAXA
SATURADA

AZUCRES

SAL

16 %

10 %

6%

5%

20 %

322

44

7g

1,1g

* A inxestión de referencia para un adulto.

sofrito de verduras e o bacallau, estírase a outra metade da masa e péchase
con esta tapa a empanada. Faise un
buraco a modo de cheminea na tapa da
empanada, píntase a superficie con ovo
batido e enfórnase a 180 ºC durante 45
minutos. Unha vez enfornada, déixase
arrefriar antes de servir.

Comentario dietético:
As empanadas son un excelente alimento. Sobre a base de fariña, auga
e fermento, son un prato versátil para
combinar de múltiples maneiras. As
empanadas constitúen un alimento
rico en carbohidratos; son fonte de
enerxía e a súa cantidade de graxa e
calorías dependerá do que leven dentro. Nesta ocasión, combínanse con
espinacas e bacallau. As espinacas
achéganlle ao prato unha importante
cantidade de nutrientes esenciais —
como vitamina B9, K., E, C e A—, é
baixa en calorías e, ademais, é rica en
fósforo, potasio, iodo, zinc e ferro. No
entanto, é fonte de purinas, polo que
debe restrinxirse a consumidores cun
elevado contendido en ácido úrico.
Pola súa banda, o bacallau achega vitaminas B1, B2, B6 e B9 e minerais coma
o sodio, potasio e fósforo. É unha deliciosa receita, diferente e saborosa.

Sabes como funciona o semáforo? É un sinxelo código de cores que indica se a cantidade dos nutrientes que compón a receita é alta, media

CALORÍAS

4,8g

1g

4

Media 50’-60’

0,16

BOLOS DE VENTO

Como se elabora:

Masa de empanada:
200 g de fariña
100 ml de auga tépeda
10 ml de aceite de oliva
5 g de fermento
prensado
2 g de sal

Sobremesa

ou baixa. Informa sobre as calorías e os nutrientes máis importantes desde o punto de vista da saúde: azucres, graxa, graxas saturadas e sal. As receitas presentan normalmente ingredientes cuxa porcentaxe sobre a inxestión de referencia (IR) é alta; é dicir, predomina a cor amarela. Estes pratos están concibidos
como prato principal dunha comida ou dunha cea. O seu tamaño de ración é superior e a súa achega nutricional é máis elevada. Por este motivo, as receitas
teñen uns puntos de corte diferentes aos dos produtos. A cor verde indica que a ración de consumo de cada nutriente achega menos do 10 % da
inxestión de referencia; é dicir, unha cantidade baixa do nutriente. A cor amarela indica que achega entre o 10 % e o 35 % da IR; é dicir, unha cantidade media do nutriente. A cor laranxa indica que achega máis do 35 % da IR; é dicir, unha cantidade alta do nutriente.

•

• •

Ingredientes:

100 g de fariña
50 g de azucre
1 ovo
10 g de manteiga
7g de fermento
1 limón
Un chisco de sal
45 ml de viño branco
10 ml de aceite de oliva

Como se elabora:

gar un pouco máis de calorías aos menús
máis liviáns de peixe. Maneiras de preparar os bolos de vento hai tantas coma
vilas en España, pero todas presentan un
denominador común: unha masa de azucre, ovos, fariña e un chisco de fermento,
non moi líquido, que se inflará unha vez
que estea na tixola. Os bolos de vento
pódense servir tal cal, recheos de crema
pasteleira ou de nata montada. Tamén
se poden empoar cun pouco de canela
moída. Tanto se se serve como sobremesa, como merenda ou como almorzo,
é unha receita saborosa e rica, pero con
varias contraindicacións. Aínda que nas
súas características nutricionais destaca
a presenza de calcio, ferro, magnesio,
fósforo e sodio, é unha receita calórica e
cunha gran cantidade de azucres e graxa
Comentario dietético:
saturada na súa composición. Polo tanto,
É unha clásica sobremesa de Semana é aconsellable un consumo moi esporáSanta. Nestas datas, as sobremesas ter- dico e con moderación.
minadas en fritura adquiren unha maior
relevancia, sobre todo para poder agre-

Mestúranse nun recipiente fondo os ovos,
o azucre, o sal, a pel de limón relada e a
manteiga. Incorpórase o fermento na
fariña e revólvese ben. Engádese a fariña
co fermento e o viño branco aos ingredientes anteriores e bátese todo enerxicamente. Debe quedar unha masa bastante
consistente, sen que gotee.
Á parte, quéntase abundante aceite
nunha tixola fonda e vanse botando culleradiñas de masa (canto menos masa se
bote máis sinxelo é que queden redondiños). Frítense ata que estean dourados por
todos os lados. Escórrense e rebózanse en
azucre. Se estivesen un pouco aceitosos,
colócanse encima dun papel absorbente.

Sabes como funciona o semáforo? É un sinxelo código de cores que indica se a cantidade dos nutrientes que compón a receita é alta, media

ou baixa. Informa sobre as calorías e os nutrientes máis importantes desde o punto de vista da saúde: azucres, graxa, graxas saturadas e sal. As receitas presentan normalmente ingredientes cuxa porcentaxe sobre a inxestión de referencia (IR) é alta; é dicir, predomina a cor amarela. Estes pratos están concibidos
como prato principal dunha comida ou dunha cea. O seu tamaño de ración é superior e a súa achega nutricional é máis elevada. Por este motivo, as receitas
teñen uns puntos de corte diferentes aos dos produtos. A cor verde indica que a ración de consumo de cada nutriente achega menos do 10 % da
inxestión de referencia; é dicir, unha cantidade baixa do nutriente. A cor amarela indica que achega entre o 10 % e o 35 % da IR; é dicir, unha cantidade media do nutriente. A cor laranxa indica que achega máis do 35 % da IR; é dicir, unha cantidade alta do nutriente.

•

• •

Unha ración contén:
CALORÍAS

GRAXA

GRAXA
SATURADA

AZUCRES

14

0,4g

10 %

6%

8%

16 %

7%

202

4,1g

1,6g

* A inxestión de referencia para un adulto.

SAL
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economíadoméstica

Marcas blancas:
a elección económica
Son artigos con prezos máis baixos e elevada calidade,
aínda que non destacan pola súa orixinalidade

E

n todas as cadeas de alimentación pódense atopar artigos coa
marca do supermercado ou cunha distinta, pero propios da cadea. Poden
ser alimentos, produtos de droguería,
artigos de hixiene e cosmética, comida
para animais etc.
Teñen formatos similares aos das
marcas recoñecidas e o seu prezo
é máis baixo. Son os chamados artigos de marca branca, unha marca
xenérica para cuxa fabricación se seguen as indicacións do distribuidor
respecto da súa composición, deseño
ou calidade. Unha calidade máis que
aceptable que, ao contrario do que
sucede cos produtos de marca recoñecida, non teñen que asumir gastos
de publicidade nin de promoción, polo que o produto final se abarata de
forma considerable.
As marcas brancas ou de distribuidor
están asentadas en España. Os seus
prezos imbatibles e a súa demostrada
calidade fixeron que non só fosen un
refuxio para poder comprar bo e barato durante a crise. Agora que esta
parece remontar, continúan instala-
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das de maneira definitiva na cesta da
compra dos españois, con independencia da situación socioeconómica
do consumidor.

No mercado

Tras o Reino Unido e Francia, España
é un dos países europeos con máis
presenza de marcas brancas nas súas
tendas, segundo a consultora Kantar
Worldpanel, experta no comportamento do consumidor.
En 2001, había unhas 85.000 referencias e hoxe supéranse as 147.000.
Ademais, se en 2001 a cota de mercado destes produtos era inferior ao
20 %, en 2014 alcanzou o 34 % e a
finais de 2016 ocupaba o 34 % do
mercado. É dicir, a venda de marcas
brancas supón un terzo de todo o
mercado de gran consumo en España, segundo a citada consultora. En
canto aos artigos que se adquiren,
o 49 % das compras de produtos de
marca branca corresponden á sección de droguería, seguida da de alimentación e da de perfumería.

O crecemento da adquisición de marcas brancas debeuse, en gran medida, á crise económica que cambiou a
cesta da compra dos españois. Con
dificultades cada vez maiores para
chegar a fin de mes e para facer a
compra, o cidadán busca alternativas
co fin de reducir gastos. Unha das
mellores opcións foi incluír as marcas
brancas entre os produtos habituais
que acaban no carro da compra. Así,
segundo indican os datos, aínda que
a crise parece remontar, a tendencia
a comprar marcas brancas permanece,
e faino en consumidores de todos os
estratos socioeconómicos.

Percepción

Aínda que os consumidores españois
foron fieis durante décadas ás marcas
orixinais de fabricante (moito máis ca
os doutros países europeos), unha vez
que a marca branca irrompeu nas súas
vidas parece non haber marcha atrás.
Iso débese á percepción actual das
marcas de distribuidor. Se ata hai
uns anos se consideraban artigos
de peor calidade ca o resto e só os

menos podentes se lanzaban a compralas, durante os últimos 15 anos
esta imaxe cambiou por completo. O
consumidor, levado en moitas ocasións pola necesidade, probounas e
comprobou a súa calidade.
A iso súmase o traballo da marca do
distribuidor, que se modernizou, creceu e mesmo creou gamas gourmet,
que satisfán a todo tipo de consumidores. Como explica Cecilia Acevedo,
experta en tendencias de consumo
de IPSOS España, creáronse “lazos
afectivos ou emocionais con elas”,
porque estas marcas brancas son as
que acompañaron o consumidor en
tempos difíciles e, polo tanto, axudáronlle a “liquidar as necesidades
persoais e da familia”.

Vantaxes e inconvenientes

A principal vantaxe da marca branca
é o seu baixo prezo e o aforro que
supón adquirir artigos de distribuidor.
O hábito de facer a compra semanal e
de cargar a cesta con estes produtos
supón un aforro real, que algúns expertos cifran nun 20 %.

Ademais do seu prezo, a súa outra
gran baza é a calidade, cada vez maior
e que non desmerece a das marcas de
fabricante. “As marcas brancas achegan os beneficios que prometen, mesmo con altos estándares de marcas
líderes”, indica Acevedo, e explica que
moitas están fabricadas por empresas
de primeira liña.
Xunto á calidade, hai que destacar
outra vantaxe máis: unha oferta cada
vez máis ampla e variada. Se nos seus
inicios se limitaban a algúns alimentos, hoxe cobren todo tipo de sectores
-hixiene, cosmética, droguería, bebés...-.
Porén, o punto débil das marcas
brancas ou de distribuidor é a súa
escasa orixinalidade. Por regra xeral,
faise unha marca branca dun produto
que xa triunfou e por esta razón só
cambian cando o orixinal tamén o fai.
Ademais, segundo algúns detractores
destes produtos, se o supermercado
aposta en exceso polas marcas propias, prodúcese unha diminución na
capacidade do consumidor para elixir.

PRIMEIROS PASOS
Os primeiros artigos de marca
branca foron legumes, arroz, galletas, leite ou azucre, os produtos
alimentarios máis utilizados. Os
envases nos que se vendían estes
produtos da mesma calidade pero
menor prezo eran brancos (de aí o
seu nome), sen logotipos nin decoración. A súa intención era captar
o cliente polo seu bo prezo e non
pola súa aparencia.
En España introducíronse a finais
dos anos 70, aínda que ao principio a súa compra avergoñaba os
consumidores e asociábase a un
baixo poder adquisitivo. Porén,
un cambio de mentalidade do
consumidor e as sucesivas crises
económicas (en especial, a que
nos arrasa desde 2008) converteron estas marcas nas favoritas
de boa parte dos consumidores
e en firmes competidoras das
marcas orixinais.

www.consumer.es
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saúde

A hixiene adecuada
para o oído
O cerume que se produce no conduto auditivo externo
ten a función de limpar, hidratar e protexer, polo que
non hai que retiralo de maneira sistemática

O

oído é un órgano moi sensible,
cuxa principal misión é a de
transmitir as ondas sonoras ao cerebro. Componse de tres partes: o oído
externo, o medio e o interno. Esta última contén os receptores da audición
e do equilibrio. O oído externo está
formado por unha banda externa (a
orella ou pavillón auditivo) e unha interna, o conduto auditivo externo.
A súa lonxitude é de entre 19
e 20 milímetros aproximadamente e termina nunha
membrana fina, elástica e semitransparente
denominada membrana timpánica.
A principal función
do oído externo é
a de guiar e amplificar as ondas
acústicas cara ao
oído medio (a membrana timpánica e
os pequenos ósos
martelo, bigornia e
estribo), á vez que
protexe o tímpano.

O conduto auditivo externo está revestido por completo de pel e contén unhas glándulas ceruminosas
cuxa misión é a de secretar cerume,
substancia que actúa como axente
limpador (retén as escamas que se
eliminan da pel do conduto para logo
evacualas), de lubricación (hidrata a
fina capa córnea da zona para evitar a
sequidade, o proído e a descamación)
e de protección (retén partículas de
po, sucidade e microorganismos).
Aínda que para asegurar o seu correcto funcionamento o oído necesita
uns coidados adecuados, en ocasións
a hixiene que se practica nesta parte
do corpo non é a máis idónea. De feito, desaconséllase utilizar bastonetes
de algodón ou calquera outro obxecto
para a súa limpeza.

Cerume

Na maioría das persoas a acumulación de cerume no oído elimínase
de maneira natural cara ao exterior
do conduto, por exemplo mediante a
mastigación, co movemento da mandíbula. A cantidade de cera que cada un produce vén determinada pola
xenética. No entanto, ás veces pode
depositarse en exceso, xa sexa por
demasiada produción ou por unha
eliminación deficiente.
A miúdo, o aumento de produción de
cera responde a causas ambientais,
como permanecer nunha zona con po,

ou por levar algún obxecto introducido nel, como auriculares ou audífonos. Tamén demasiadas limpezas
poden provocar un efecto rebote e
orixinar unha produción excesiva, á
vez que se favorecen procesos inflamatorios ou infecciosos.
Da mesma maneira, a idade é un factor que hai que ter en conta: o aumento de produción, xunto cun defecto
de eliminación por incremento da pilosidade asociado ao envellecemento,
ocasiona que os anciáns sexan máis
propensos a presentar tapóns de cera.

Limpeza

Para limpar o oído, basta con utilizar
unha toalla ou unha gasa lixeiramente
humedecida e, co dedo índice e con
coidado, practicar movementos circulares, sempre de forma superficial.
Os especialistas en otorrinolaringoloxía xa hai anos que aconsellan,
ante todo, non introducir no oído ningún obxecto, incluídos os bastonetes
de algodón (hisopos), xa que pode
ser perigoso.
Cando se tenta limpar o oído cun hisopo de algodón ou unha pinza, por
exemplo, existe o risco de meter máis
a cera e que se vaia depositando na

parte máis profunda, co que se pode
compactar contra a membrana timpánica e pode mesmo perforala. Mesmo
se se introduce demasiado o obxecto,
podería lesionar o tímpano e as estruturas adxacentes e causar perda de
audición temporal.

Tapóns de cera

Ante un posible tapón de cera ou molestias no conduto auditivo que non
cedan, o mellor é acudir ao centro de
atención primaria de referencia. Alí,
mediante o otoscopio poderase determinar cal é o problema e, se se trata
dun tapón de cera, extraelo.
Segundo o Protocolo de extracción
de tapóns de cerume mediante lavado ótico en atención primaria, do
Servizo Madrileño de Saúde, antes
de sacalo, o médico ou a enfermeira
valorarán a posibilidade de aplicar
un preparado ótico. Estas gotas poñeranse entre 5 e 7 días, a doses de 3
a 5 gotas, tres veces ao día. É importante que, cando se apliquen, non se
use algodón, posto que absorbería o
produto e non sería efectivo. O mellor
é permanecer coa cabeza apoiada
sobre o lado contrario e mover lixeiramente o pavillón auditivo para facilitar o seu efecto. Se provoca dor ou
proído intenso e inmediato, hai que
suspender o tratamento e acudir de
novo ao centro de atención primaria.
Logo de que pasen os días indicados,
o profesional sanitario extrae o tapón
mediante o lavado do conduto.

PRECAUCIÓNS
Os especialistas sinalan aspectos
importantes que deben terse en
conta á hora de limpar os oídos:
• Evitar manobras instrumentais
de limpeza ou lavado demasiado
frecuentes.
• Non é necesario o aseo dos
oídos en xeral.
• Se hai que limpar, facelo só no
pavillón auricular e a parte máis
externa do conduto auditivo, co
dedo índice e unha gasa ou un
pano fino humedecido.
• Non introducir ningún tipo
de obxecto coma bastonetes
de algodón.
Para evitar recorrencias de
cerume impactado, aconséllase non introducir xampú, xabón
ou alcol no oído. Se hai predisposición de padecer a otite da
piscina, aconséllase utilizar
tapóns plásticos adaptables.
Ademais, no caso de ser propensos á impactación ou obstrución do oído, convén empregar
amolecedores de cerume e, no
caso dos anciáns, hai que revisar
o conduto auditivo polo menos
unha vez ao ano.
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medionatural

O poder incerto
da lúa
Varios expertos explican a influencia real da lúa no
noso comportamento, na agricultura, nos partos e
nos tratamentos de beleza

A

lúa é a protagonista dunha
gran cantidade de expresións
populares. Algunhas aseguran que
a lúa chea nos fai máis agresivos,
mentres que outras recomendan
sementar a colleita en lúa crecente
e recollela en minguante. Ademais,
entre as mulleres embarazadas,
as matronas e o persoal sanitario
tamén se pode escoitar que a lúa
afecta os partos e algúns expertos
en beleza defenden a efectividade
de seguir o calendario lunar para
estar máis guapos.
Tantas son as crenzas sobre a lúa
que varios expertos explican a
continuación a verdadeira influencia da lúa nos seres humanos, na
agricultura ou na beleza.

Comportamento

Homes lobo, persoas lunáticas...
Moito se falou ao longo da historia e en países e culturas moi
diferentes sobre a influencia da
lúa no comportamento dos seres
humanos. Artigos en revistas cien50

tíficas coma o Brititsh Journal ou
o American Journal de Psiquiatría
sinalaron casos de persoas con
episodios psicóticos coincidindo
coas fases lunares e, durante o
século XX, chegou a haber asilos
para lunáticos.
Jesús de la Gándara, xefe do Servizo de Psiquiatría do Hospital
Universitario de Burgos e experto
na influencia dos fenómenos meteorolóxicos e do clima na saúde,
asegura que non se lle pode atribuír á lúa esa influencia: “A explicación é metade biolóxica, metade
sociolóxica. É certo que esas persoas son enfermos mentais graves, que se comportan de maneira
agresiva ou estraña e que a súa
forma máis alterada coincide coas
fases lunares. Pero, en realidade,
son persoas con trastornos mentais que os relacionan coa lúa, non
porque a lúa cambie algo no cerebro das persoas”.
José Miguel Viñas, meteorólogo,
divulgador científico e consultor

da Organización Meteorolóxica
Mundial (OMM), explica que antano, nun mundo eminentemente
rural, as persoas estaban ao tanto
da fase lunar e que a súa influencia
era moito maior. Hoxe só nos acordamos da lúa cando algún día nos
sorprende vela de gran tamaño, é
a chamada ilusión lunar.

Agricultura

Moitos agricultores seguen as fases
da lúa nas súas actividades e a denominada “agricultura biodinámica”
inclúe isto nos seus principios. De
feito, unha das prácticas máis estendidas é sementar en crecente e
recoller en minguante.
Pero a realidade é que a lúa non
afecta o comportamento das plantas,
como sinala José Miguel Mulet, profesor de Biotecnoloxía na Universidade Politécnica de Valencia (UPV),
onde dirixe unha liña de investigación
no Instituto de Bioloxía Molecular e
Celular de Plantas para desenvolver
plantas tolerantes á seca ou ao frío.

O experto asegura que para lograr esa influencia as plantas deberían ter algún receptor capaz
de activarse pola luz da lúa, como
o teñen para as diferentes lonxitudes de onda da luz solar, e non
dispoñen deste mecanismo. A luz
da lúa (luz do sol reflectida) non
ten suficiente intensidade para
desencadear unha resposta nas
plantas. Se isto fose certo, implicaría que nunha noite nubrada se
perdería o efecto da lúa chea. E
tampouco se espera que se descubra nun futuro, posto que xa se
secuenciou todo o xenoma de moitas plantas.
Dado que a lúa si ten un efecto real
no movemento das mareas, chegouse a pensar que tamén podería
influír nas plantas. Mulet indica
que esta argumentación tampouco
se sostén de maneira científica, xa
que a lúa inflúe nas mareas pola
atracción gravitatoria, que depende da masa dos corpos implicados
(o sol, a lúa, a terra e a auga).

Por tanto, a única atracción que inflúe na planta é a terra, por medio
do gravitropismo, un proceso que
fai que a raíz vaia cara abaixo e
o talo cara arriba. A nivel gravitatorio inflúe máis na planta a vaca
que pasta ao lado ou o propio corpo do agricultor. A lúa non afecta
a sementeira, a colleita nin a poda.

Partos

Outro dos efectos máis populares
que se lle atribuíron á lúa é o feito
de que inflúe nos partos. No entanto, os estudos máis serios sobre a cuestión, con base en datos
estatísticos, non atoparon resultados concluíntes. Como explica José
Miguel Viñas, “por encima de calquera posible influencia lunar no
bebé ao nacer, actúan moitos máis
factores físicos, coma o xinecólogo
ou a matrona”.
Tamén se escribiu moito sobre a
regra da muller e o ciclo lunar,
xa que parecía haber unha correlación. Pero neste caso tampou-

co hai base científica ningunha.
“A suposta influencia desmóntase
con facilidade ao analizar a frecuencia do período fértil nas femias doutros mamíferos, xa que
na maioría dos casos non é de 27
días”, explica.

Tratamentos de beleza

Diversos supostos expertos en beleza, varios libros e páxinas web
en Internet defenden a efectividade dos tratamentos baseados no
calendario lunar, pero tampouco
teñen unha base científica. Está na mesma liña ca o tema dos
cultivos, pero aplicado aos seres
humanos. “O máis seguro é que
todo se empezase a formular na
antigüidade. A lúa exercía tal influencia nos nosos devanceiros
que se estableceron todo tipo de
relacións sobre os seus efectos,
tanto beneficiosos coma de signo
contrario”, conclúe Viñas.
www.consumer.es
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