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EROSKI CONSUMER informazio kontsumerista
ematen duen aldizkaria da, eta Eroski Fundazioak
argiratzen du, bere gizarte ekintzen testuinguruan.
1974. urteaz geroztik egunez egun lanean
ari gara informaziorik onena eskaintzeko,
kontsumitzaileei lagungarria gerta dakien
beren eguneroko bizimodua hobetzeko.
EROSKI CONSUMERek zabalkundea ematen
die ondasunen eta zerbitzuen kontsumitzaileei
aitortzen zaizkien eskubideei, modu arduratsuan
gauzatzeko modua izan dezaten eta besteei ere
eska diezaieten eskubide horiek bete ditzatela.
EROSKI CONSUMER komunikabide bat da,
eta erabateko konpromisoz sustatzen ditu
bizi ohitura osasungarriak, kontsumo-eredu
iraunkorra eta ingurumenaren kontserbazioa.
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URRIA
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ORDU ALDAKETARENAK EGIN OTE DU?

Urriaren 28tik 29rako gauean atzeratu egin beharko dugu ordularia. Neurri horren aldekoek energia aurrezten dela
diote; kritikoen ustez, ordea, ez du batere eraginkortasunik. Europako Batzordea araua berrikustekotan da orain. Zu
zeren alde zaude?
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Arduraz kontsumitzeko, ekintza txikiekin
hasi beharra dago,
adibidez asteroko
erosketa plastikorik
gabe eginez. Baina
kontuz ibili behar da
zer erosten dugun,
iaz Espainian 222
produktu arriskutsu
antzeman zituzten eta.
Jaten duguna ere zaintzea komeni da: plateretan jartzen dituzten
loreak eta fruta eta
berdurek izaten dituzten pestizidak arriskutsuak izan daitezke
gure osasunerako, eta
berdin esne gordina
ere. Kafe hutsa, berriz,
lasai asko har dezakegu: luzatu egiten omen
du bizitza.
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PUNTU-PUNTUAN
MENDIAK, BARATZEAK, ZELAIAK. URRIAN IBILALDI BAT EGITERA ATERATZEAK
ESKURA JARRIKO DIZKIZU SASOI HONETAKO GAUZARIK ONENAK

BASOKO FRUITUAK:
HAUSKORRAREN AHALA

Arrakasta izaten dute postreetako protagonista gisa, baina baita kontrapuntu freskagarri
moduan ere haragi plater batean. Gozotasun handirik ez eta ukitu azidoak, horrelako
ahogozoa izaten dute, baina baia horien indarra ez dago zaporean bakarrik, osasunari
egiten dioten mesedean baizik. Ale delikatuak eta txiki-txikiak izan arren, barrenean ugari
izaten dituzte zuntza eta C bitamina. Hori bai, mimo handiz erabili behar dira esku artean.

Bertan egina.
Espainian gero
eta prezio hobea
du produktu
honek, ekoizpenak
gora egin du eta.
Eremu batzuetan,
laukoiztu egin da.
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xikia bai, baina eskasa ez. Hori esateko
moduan daude, denetarik daukate eta: gustagarriak dira, ikusgarriak, askotarikoak eta
osasungarriak. Basoko fruituak oso produktu
preziatuak dira sukaldean, zapore ukitu aparta
ematen dute eta: ez dira gozoegiak ere, eta ukitu azido batzuk
eskaintzen dituzte. Oreka horri esker, gozogintzan bezala erabil
daitezke plater gazietan ere. Aukera asko ematen dute. Bere
horretan jan daitezke, mazedoniei eransteko erabili edo entsalada begetaletan jarri. Jogurtarekin dasta ditzakegu (konbinazio
ederra da itxuragatik bakarrik ere), askarietan edo gosarietan
txertatu edo haragiak laguntzeko saltsetan erabili. Dastatu izan
dituztenek ongi jakingo dute ezin hobeto bat egiten dutela haragiekin, bereziki ehizakienarekin. Eta ez da zapore kontua bakarrik: beren testurak kontrapuntu freskagarri bat eskaintzen die
platerei eta, gainera, erraztu egiten du horien digestioa.
Gustagarriak eta ikusgarriak izateaz gain, ordea, barrenetik ere balio handikoak dira. Horietako batzuek ogiak baino
zuntz gehiago izaten dute. Beste batzuek, bananak baino potasio gehiago. Badira azido folikoa kopuru aipagarrietan ematen
dutenak, eta badira C bitamina asko ematen dutenak ere, laranjak halako hiru, hain zuzen. Guztiek dauzkate kopuru handietan herdoilaren aurkakoak. Horixe dute ezaugarririk onenetakoa, babestu egiten dituztelako gure zelulak eta lagundu egiten
dutelako osasuna zaintzen.

T

ZAPOREA ETA HAUSKORTASUNA.

Oso produktu delikatuak eta hauskorrak dira, horixe dute
ahulgunerik handiena: gutxi irauten dute eta mimoz erabili
behar dira esku artean. Gehiago iraun dezaten, trikimailu bat
da hozkailuko tiradera batean edukitzea, edo ontzi itxi batean
sartu eta hozkailuan gordetzea. Neurri bereko arretarekin ibili
behar da biltzerakoan eta garraiatzerakoan ere (ez daitezke
elkarren gainean pilatu eta makinekin biltzeko modurik ere
ez dago); horrexegatik dira beste fruitu batzuk baino garestiagoak. Mugurdi kilo bat, jatorrian, 36 aldiz garestiagoa da
sagar kilo bat baino, eta nektarina kilo bat baino 9 aldiz gehiago. Kontsumitzaileentzat albiste onak ere badira, hala ere:
Espainiako Estatuan handituz doa basoko fruituen ekoizpena
(Huelvan laukoiztu egin da azken urteetan), eta horrek lagundu egiten du prezioa apaltzen. Orain errazagoa da mokadu
gustagarri horiek leku batean baino gehiagotan aurkitzea
nahiko prezio onean, eta horri esker, garai batean baino maizago sar ditzakegu gure dietan.

Mugurdi kilo bat, jatorrian,
36 aldiz garestiagoa da sagar
kilo bat baino, eta nektarina
kilo bat baino 9 aldiz gehiago.

OZPINAREN TRIKIMAILUA
Basoko fruituak oso
ahulak dira: bildu
ondoren, oso erraz
hondatzen dira.
Hezetasuna dute
etsairik handiena, lizuna
sorrarazten baitie, eta,
hortaz, leku lehor eta
freskoan edukitzea
komeni da. Hori dela eta,
askotan hobe izaten da
ez garbitzea jateko unea
iritsi arte. Luzaroago
iraun dezaten nahi

badugu, ordea, badago
trikimailu eraginkor
bat horretarako: uretan
murgiltzea. Baina ez ur
hutsetan, ozpinarekin
nahasita baizik: hiru zati
ur eta zati bat ozpin jarri
behar dira ontzi batean.
Ozpinaren azido azetikoak
desagerrarazi egingo ditu
lizunak eta bakterioak.
Azkenik, ongi-ongi xukatu
eta lehortu behar dira
hozkailuan gorde aurretik.
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PUNTU-PUNTUAN

BAIEN HIZTEGIA
Baia mota asko dago, baina basoko fruituez ari garenean, ez ditugu denak sartzen multzo horretan. Marrubiak, adibidez,
kanpoan gelditu ohi dira. Eta hauxe da arrazoia: lehenago biltzen direla, uda garaian. Eta beste batzuk, berriz, multzo
horretan sartzen ditugu, nahiz eta berez ez diren baiak: adibidez, andere mahatsak. Horren arrazoia ere urte sasoiei lotua
dago: basoko fruituak, izan ere, udazken garaian mendian ibilaldi bat egiten ari garela bildu ditzakegunak direla esaten
da. Hona hemen ezagunenak direnak gure inguruan, non urtez urte gehiago landatzen eta kontsumitzen diren.

Ahabiak
Eskutada batek C bitamina ematen du,
kaltzioa, potasioa eta, batez ere, zuntza:
ogi zuri txigortuak adina zuntz daukate
ahabiek. Ugari izaten dituzte pigmentu
naturalak (adibidez, antozianoak eta
karotenoideak), eta horrexek ematen die
kolore urdin bizi eta ilun hori; horretaz
gain, herdoilaren aurka ere egiten dute,
eta hori oso ona da gure gorputzerako.
Hautatzeko aholkuak. Begiratu koloreari
eta testurari. Ahabien koloreak urdin bizi
eta distiratsua izan behar du, trinkoak izan
behar dute hatzekin ukitzean eta ez dute
eduki behar ez ebakirik eta ez urraturik
ere. Baztertu itzazu fruitu heze eta guriak,
eta baita ongi heldu gabe daudenak ere,
bildu ondoren ez baitira gehiago heltzen.

Masustak
Basoko fruitu guztien artean, masustek
izaten dute gehien kaltzioa eta A bitamina,
eta azken hori oso garrantzitsua da
begietarako. Ezaugarririk aipagarriena,
dena den, herdoilaren aurka egiteko
gaitasuna da. Babestu egiten gaituzte
erradikal libreetatik (horien erruz
zahartzen dira zelulak), eta hanturen aurka
egiteko ere badute nolabaiteko gaitasuna.
Hautatzeko aholkuak. Gainazaleko
kolorea eta itxura dira adierazlerik
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onenak. Distiratsuak, leunak eta
hanpatuak izan behar dute. Ukitzeko
modurik ez badugu (adibidez, ontziratuta
daudelako), baztertu egin behar dira
hondoan fruituen likidoa pilatuta duten
ontziak, hondatzen hasiak daudela esan
nahi du-eta horrek.

Mugurdiak
Mulko edo mordo txikien itxura izaten
dute, masustek bezala, baina bestelako
kolore, testura eta zapore bat. Beste
desberdintasun bat zuntz eta potasio
kopuruan daukate; masustek halako bi
ematen dute mugurdiek, eta mineral
hori oso garrantzitsua da giharren
jarduera laguntzeko. Azido folikoa ere
asko izaten dute, eta elementu hori oso
beharrezkoa da haurdunaldian.
Hautatzeko aholkuak. Trinkotasuna
funtsezkoa da. Hatzekin presio pittin bat
egin eta sendotasun gehien sumatzen
zaienak eraman behar dira etxera;
lehorrak egon behar dute eta lizunik
gabeak. Aztertu itzazu ongi, multzo
guztiko fruiturik delikatuenak baitira eta
oso erraz hondatzekoak.

Andere mahats gorriak
Oso kaloria gutxi ematen dute (27

kcal baino ez 100 gramo bakoitzeko),
eta potasio eta zuntz asko. Fruitu txiki
honek muesliak adina zuntz ematen
du, ogiak baino gehiago eta baita
digestive erako zenbait gailetak baino
gehiago ere. Zuntz dietetikoa egokia da
idorreriari aurrea hartzeko, eta frogatua
dago prebentzio lana egiten duela
bihotz-hodietako nahasmenduen eta
iktusaren aurrean ere.
Hautatzeko aholkuak. Ez oso gogorrak
eta ez oso guriak: andere mahats
onenak heltze puntu egokian daudenak
dira. Kolore gorri bizia izaten dute eta
gainazal laua, ebakirik gabea eta oso
distiratsua (beiraz eginak daudela
dirudi).

Andere mahats beltzak
Gorriekin duten aldea ez da kolore
kontua bakarrik. Andere mahats beltzek
askoz gehiago izaten dute A bitamina,
banana batek adina potasio eta
laranja batek halako hiru C bitamina.
Fruitu honek sendotu egiten ditu
gure defentsak, murriztu egiten du
bihotz-hodietako gaixotasunak eta
endekapenezkoak izateko arriskua,
eta lagundu egiten du anemiari
aurrea hartzen.
Hautatzeko aholkuak. Lehorrak daudela
ziurtatu behar dugu, eta gainazal laua
eta distiratsua dutela. Kolorea iluna eta
bizia eduki behar dute. Usaimenak ere
lagun gaitzake, ongi helduta daudenean
gozo ukituko lurrin berezi bat izaten
baitute, oso erraz antzematen dena.

Zergatik
egin behar
diegu leku
bat gure
plateretan?
Agian, itxura eder
horregatik eta
sukaldean ematen
dituzten aukera
ugariengatik
maite ditugu
hainbeste.
Neguan eta
udan, gure ohiko
elikaduraren
zati izaten dira
kalabazak.
Errezeta mota
askotan erabil
daitezke,
hasi berdura
pureetatik eta
etxean egindako
gozoetaraino;
haurrek ere maite
izaten dituzte,
atsegina egiten
baitzaie testura
leun eta gozo
ukitu arineko
zapore hori;
gainera, merkeak
dira, eta oso
osasungarriak.
Bananek adina
potasio ematen
dute, eta iturri
ona dira gure
gorputzari zuntza,
C bitamina eta
beta-karotenoak
emateko
(substantzia
hori oso
garrantzitsua da
begien osasuna
zaintzeko).

Errauskineren zalgurditik Halloween edo Gau Beltzeko ikur izatera. Kalabazak
edo kuiak badu bere lekua herri kulturan. Baina kalabazaren mundura
hurbildu ahala, ohartuko gara bat ez, hainbat eta hainbat mota dagoela, urteko
egunak adina ia. Ezagutu itzazu.

izkunde garaian iritsi ziren
Europara, eta sustraitu egin
ziren baratzeetan. Gutxikagutxika, leku bat egin zuten
eltze artean, errezetetan eta
baita marrazki bizidunen artean ere. Batek
baino gehiagok gogoan izango du Kalabaza
tripontzia. Marrazki bizidunetako film luzea
da, Euskal Herriko zinemagintzan egin zen
lehena (1985. urtekoa da).

P

KUIA EDO
KALABAZA:
AUKERA ONA
EZ, DEMASA!

ANIZTASUN HANDIA.

Era askotako kalabazak daude, eta esaten da egunero bat jan genezakeela urtebetez, errepikatu gabe. Gure inguruko merkatuetan ez da izaten halako aukera handirik, baina
hor ere bada non hautatua. Gure baratzeetan, izan ere, itxura, neurri, kolore eta zapore
askotako kalabazak biltzen dira urtearen buruan. Badira udako kalabazak eta badira
negukoak, baina horien arteko alderik handiena ez da biltzeko garaia, beste bat baizik:
udakoak erabat heldu aurretik biltzen dituzte. Hori dela eta, azal finagoa eduki ohi dute,
mamia urtsuagoa izaten da eta gordinik jan daitezke. Gaur egun, urteko edozein garaitan
aurki daitezke bi kalabaza motak, baina lehenbizikoak uztailean eta abuztuan egoten dira
onenean, eta bigarrenak, berriz, abuztutik aurrera hasten dira nabarmentzen.
Neguko kalabazak gozoagoak izaten dira udakoak baino, eta ur gutxiago eduki ohi
dute. Oso mamitsuak izaten dira barrenetik, eta azala lodiagoa izaten dute; horri esker,
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KALABAZA PERFEKTUA LORTZEKO HIRU
PAUSO
edo xerratan moztu
eta izozkailuan
sartzea.
Udako kalabaza:
gutxiago irauten
dute. Hozkailuan
ongi irauten
dute astebetez.
Izoztuta, hilabete
bat. Trikimailua
da aurretik ur
irakinetan sartzea.
Gordinik izozten
direnean, galdu
egiten dute
hezetasuna eta
aldatu egiten zaie
testura.

Kalabaza batek
zaporerik eta
ezaugarririk gal ez
dezan, ezinbestekoa
da mimoz tratatzea.

gehiago irauten dute eta hobeto kontserbatzen dira. Azala
hain gogorra izateak batzuetan zaildu egiten du zuritzeko eta
mozteko lana, baina horrek ere badu alde on bat: ontzi gisa
erabil dezakegu, eta handik jan zuzenean. Aski da kalabaza
erditik moztea, haziak kentzea koilara batekin eta labean
sartzea plater gozo, bero eta erraz bat lortzeko; nahi izanez
gero, gainera, ondu ere egin daiteke olio hari batekin eta gatzarekin, besterik gabe.

1

BOSTEKORIK EZAGUNENA.

Gustagarriak, aukera asko ematen dutenak eta osasungarriak.
Honako hauek dira gure dietako kalabazarik ohikoenak:
Zidra edo zirilikotea (negua). Itxura biribildua dauka, eta azala
berde eta zuria. Lehen begiratuan, sandia mota batzuen antza
hartzen zaio. Eta irekitzean, meloiarena. Hain zuzen, familia berekoa da. Kalabaza honen mamia zurixka izaten da, eta
zuntz ugarikoa. Batez ere gozogintzan erabiltzen da, postre
aski ezagun bat egiteko: aingeru adatsa esaten zaiona.
Zapalloa (negua). Berde iluna izaten du azala, eta mamia,
berriz, laranja bizia. Ugari ematen ditu beta-karotenoak, zeinak herdoilaren aurka egiteko gaitasuna duten eta lagundu
egiten duten bihotz-hodietako gaixotasunei aurrea hartzen.
Kalabaza hau oso ongi gelditzen da egosita, zopa gisa, pureetan eta eltzekarietan.
Ezkur kalabaza (negua). Berde iluna da, eta ezkurraren itxurakoa; zulo nabarmenak izaten ditu luzetara. Mami horia izaten
du. Kalabaza ezin hobea da labean egiteko.
Muskatua (negua). Kakahuete kalabaza ere esaten zaio. Handia
izaten da, laranja argia kolorez eta udarearen itxurakoa; sukaldean joko handia ematen du. Mamia gozo zaporekoa dauka,
eta horrek aukera ematen du gozogintzan ere erabiltzeko plater gazietan ez ezik. Oso ongi etorri ohi da lekaleekin, hobetu
egiten ditu zopak eta bizkotxoen osagai gisa ere erabil daiteke.
Kuiatxoa (uda). Udako kalabaza edo kuia guztien artean,
kuiatxoa da izarra, zalantzarik gabe. Irailean oraindik ere
garairik onenean egoten da, nahiz eta urte osoan saltzen den.
Neguko kalabazak baino samurragoa eta urtsuagoa da (ura
izaten du osaeraren %95), eta arina eta erraza da digeritzeko.
Errezeta askotan erabil daiteke, eta kozinatuta bezala, gordinik ere jan daiteke.
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2

Hautatzeko
garaian. Aukeratu
itzazu beti ale
trinkoak, txortena
edo pedunkulua
berekin dutenak
oraindik, horrek
lagundu egiten
baitie hezetasunari
eusten.
Neguko kalabaza:
neurriz dagokiena
baino pisu gehiago
dutenak aukeratu
behar dira, azala
lodia eta lakarra
dutenak. Ongi
helduta daudela
esan nahi du horrek.
Udako kalabaza:
bila itzazu
azala leuna eta
distiratsua dutenak,
eta ez oso gogorra.
Neurriz dagokiena
baino gutxiago
pisatzen dutenak
samurragoak izaten
dira.
Kontserbatzeko
era. Jar itzazu leku
fresko eta lehor
batean.
Neguko kalabaza:
osorik oso ongi
irauten dute beren
azalari esker.
Hilabeteak iraun
dezakete. Behin
irekita, onena izaten
da hozkailuan
gordetzea edo
mamia laukitxoetan

3

Nola prestatu.
Udakoak gordinik
jan daitezke,
samurragoak
direlako. Negukoak
oso egokiak dira
egosteko.
Neguko kalabaza:
kozinatzeko, azala
kendu behar zaio.
Mamia frijitu egin
daiteke, plantxan
prestatu, erregosi
edo irakin. Oso
ongi etorri ohi
da arrozarekin,
zopari erantsita eta
eltzekarietan. Irakin
eta birrinduta, ezin
hobea da pureak
egiteko.
Udako kalabaza:
xukatu eta lehortzen
uztea, horixe da
trikimailua. Hori
ez da beharrezkoa
erregosi egingo
badugu edo
gordinik erabili
nahi badugu
(entsaladetan).

Porruak:
itxurarekin ez
diezazutela
porrurik sartu
Ahaide bat baino gehiago dute, tipulak, tipulinak eta baratxuriak esaterako,
baina nortasuna bere-berea dute. Irmoak eta zutak dira, eta altuera
handiena duten aleek ematen dute aukera gehien sukaldean. Malgutasun
handia eskaintzen dute eltze artean, eta gordinik jan daitezke, labean eginda,
erregosita edo birrinduta; era batean edo bestean prestatu, ukitu berezia
ematen diote hainbat errezetari. Eta erabateko protagonistak izaten ere
badakite. Zer litzateke, izan ere, porrusalda bat porrurik gabe? Eta gauza
bera esango genuke vichyssoisearen inguruan ere. Baina zer dauka berezia
barazki honek, zeina faraoien garaitik jaten den? Hasteko, zapore ona.
Porruek bizia eman diezaiokete hainbat plateri, beste osagaien ukitua itzali
gabe, gainera, tipulak eta baratxuriak ez bezala. Horretaz gain, oso kaloria
gutxi ematen dute eta oso osasungarriak dira. Eta potasio asko eta sodio
gutxi izaten dutenez, diuretikoak ere gertatzen dira, eta ezaugarri hori
mesedegarria da hipertentsio arazoak dituztenentzat, likido debekuarekin
ibiltzen direnentzat eta giltzurrunean harriak izaten dituztenentzat.
Urrian hasten da barazki horren sasoirik onena, udazkenean
barneratzearekin batean. Eta ez baratzean bakarrik, baita sukaldean ere.
Platerik beroenek –baita koilararekin jateko batzuek ere– zapore asko
irabazten dute porrua erantsita. Hostopilak prestatzeko erabil ditzakegu
(betegarri gisa) edo pureak, eltzekoak, zopak eta kremak egiteko, vichyssoise
delakoa hotza edo beroa hartu baitaiteke. Aski ongi etorri ohi da lekale
guztiekin, eta oso esker onekoa da plantxan egin eta arrainen guarnizio gisa
erabiltzeko. Erosteko orduan, itxurari begiratu behar zaio. Zurtoinak zuria
eta zuzena izan behar du, eta ez du eduki behar ez markarik, ez akatsik eta
ez zati lodiagorik ere. Hostoek, berriz, berdeak, lauak eta irmoak izan behar
dute. Gurituta badaude edo kolore horixka edo zurixka badute, hobe da
beste ale bat hautatzea.
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EN SU PUNTO

z txerria, ez
ardia eta
ez txahala.
Merkatuan
dauden
haragi fresko guztien artean,
oilaskoarena jaten da gehien.
Espainiako Estatuan, pertsona
bakoitzak ia 14 kilo jaten ditu
urtean. Elikagaiak dituen
dohainei zor zaie arrakasta
hori, zeina zapore leunekoa
den eta era askotan presta
daitekeen. Haragi gisa, gainera,
oso osasungarria da. Proteinak,
bitaminak eta mineralak
ematen dizkigu, eta kaloria
eta gantz gutxi dauzka (azalak
izaten du gehien).
Baina berdinak al dira
oilasko guztiak? Ez dira berdinak,
jakina, eta horretaz ohartzeko,
aski da merkatuari begiratu bat
ematea. Genetikaren arabera,
bi eratakoak bereizten dira:
hazkunde azkarrekoak eta
mantsokoak. Azken horiek
mantsoa hazten dira bigarrenak
baino, %50-75 mantsoago, eta
baserrikoen ukitu gehiago dute;
hau da, hobeto egokitzen zaizkio
inguruari. Sailkatzeko modurik
ohikoena, dena den, hazteko
eraren araberakoa izaten da;
nutrizioaren ikuspegitik ez dago
alderik batzuen eta besteen
artean, baina bai testuran eta
zaporean.
1 Konbentzionala. Hori
jaten da gehien. Animaliak
modu intentsiboan hazten
dira, nahiz eta ingurua asko
hobetu den azken urteetan,
animalien ongizatea kontuan
hartu nahian. Horiek hartzen
dute albaitariaren zainketa
gehien, gaixotasunik ez dadin
zabaldu beren artean; gainera,
m2 bakoitzean ez daitezke
egon 19 oilasko baino gehiago.
Artoz, sojaz eta gariz egindako
pentsuak ematen dizkiete, eta
hazkunde azkarreko hegaztiak
izaki, 42 egunen buruan hil
ditzakete. Prozesuak optimizatu
izanak eragin nabarmena du

E

Prezio kontua.
Espainian ez da
oso produktu
zabaldua,
gurinak halako
lau balio du
eta.

BA AL DAKIZU ZER
DEN GHEE-A?
z dira erraz bereizten ghee-a eta
gurin gardendua: biak ere oso
antzera egiten dira, eta osagai
beretik abiatuta. Betiko gurina eltze
batean mantso-mantso berotuta
lortzen dira biak, harik eta bereizi egiten diren arte
esne gazuraren gantza eta ura. Gurin gardenduari
lehenbailehen kentzen zaio gantza, ez dadin gorritu,
eta ghee-ari ez zaio kentzen: irakiten jarraitzen
du guztiak su eztian, solidoek tonu okre urrekara
bat hartzen duten arte. Kolorea ez ezik, zaporea
ere desberdina izaten dute. Ghee-ak gozotasun
gehiago izaten du, eta haren lurrinak intxaurra
oroitarazten du. Elaborazio prozesu horri esker,
gurina baino askoz errazago digeritzen da (gurinak
gantz saturatuak izaten ditu ugari), eta sendatzeko
dohainak ere baditu: antioxidatzaile naturala da,
eta bere azido butirikoa beharrezkoa izaten da
hesteetako flora eta kolonekoa osasuntsu egon
daitezen. Esnea eta gantza bereizita, laktosa ere
desagerrarazi egiten da, eta, ondorioz, aukera ona da
intolerantzia duten pertsonentzat.
Ghee-a oso produktu preziatua da sukaldean,
bere gozotasuna eransten baitie ondoan dituen
elikagaiei. Gehienbat frijitzeko eta tenperatura
handietan egosteko erabiltzen da, ghee-ak egonkor
irauten baitu 250 ºC arte. Indian oso maiz erabiltzen
dute, baina beste hainbat herrialdetan ez da batere
ezaguna, Espainiako Estatuan adibidez; hortaz,
dastatu nahi duenak bi aukera ditu: etxean egin edo
belar-dendetan edo Internet bidez erosi. Etxean egin
nahi izanez gero, kalitatezko gurin bat erabiltzea
komeni da. Erostera bazoaz, presta ezazu diru zorroa.
Gurinak halako lau balio izaten du ghee poto batek.

E
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prezioan. Kiloa, batez beste,
2,50 euro kostatzen da.
2 Estentsiboa barrenean.
Izenak ia dena esaten
du. Barrenean hazten da,
konbentzionala bezala, baina
zertxobait leku gehiagorekin
eta animaliaren ongizatea
hobetzeko beste elementu
batzuekin. Gutxienez 56
egunetan bizi izaten da.
3 Landakoa edo etxaldekoa.
Hiru mota daude: normalak,
tradizionalak eta erabat aske
hazten direnak. Sail honetako
oilasko mota horien artean,
batzuek leku gehiago izaten dute
besteek baino, hazkunde mota
ere aldatu egiten da (azkarra
edo mantsoa) eta bizi ere
batzuk gehiago egiten dira (60
egunetik 81 egunera bizi izaten
dira). Elikatzeko modua oilasko
hazlearen araberakoa izaten da,
baina zerealetan oinarritu behar
du beti; hortaz, kalitate hobeko
pentsuak ematen dizkiete edo
artoa zuzenean. Azken hori
ezagun izaten du haragiaren eta
azalaren koloreak (horixkagoak
izaten dira). Kiloak 4,50 euro
inguru balio izaten du.
4 Ekologikoa. Oilasko bat
ekologikoa izan dadin, ez da
nahikoa aske hazi dadin; beste
alderdi batzuk ere zaindu behar
dira. Jaten dituen elikagaiak
ez daitezke izan genetikoki
eraldatuak eta ezta substantzia
kimikoekin tratatuak ere
(adibidez, pestizidekin).
Pentsu ekologikoa edo arto
naturala jaten dute. Gainera,
leku gehiago izaten dute,
eta gutxienez zortzi orduko
atsedenaldia argi artifizialik
gabe. Hazkunde mantsokoak
izaten dira, eta haragi trinko
eta zaporetsua izaten dute.
Horiek ere 81. egunean hiltzen
dituzte. Hazkunde garaian
alderdi horiek guztiak zaintzeak
garestitu egiten du produktua;
eta kostu hori kontsumitzaileek
ordaintzen dute. Kiloa 9 eta 10
euro artean ibili ohi da.

OILASKOAK: HAZTEKO
MODUAK BEREIZTEN DITU
Oilasko guztiak ez dira berdinak. Neurria, kolorea, zaporea eta prezioa aldatu egiten zaie, eta
bizitzeko moduaren eta elikatzekoaren araberakoak dira, neurri handian, alderdi horiek. Izan modu
tradizionalean hazia, landakoa edo ekologikoa, oilaskoa ezinbesteko produktua da orain ere gure
erosketa saskian, eta, haren haragia, gure gastronomian dagoen osasungarrienetakoa.

PRESTAERAK BADU
GARRANTZIA

Oilasko mota

Gehienez zenbat
oilasko m2-an

Zenbat egun bizi

Kanpoko eremua

Elikadura

17-19 oilasko

Zenbat egun bizi

-

-

Estentsiboa barrenean

15 oilasko

Gutxien. 56 egun

-

-

Landakoa

13 oilasko

60-65 egun

1 m2 oilasko bak.

%70 zerealak

Landako tradizionala (hazkunde
mantsokoa izan behar du)

12 oilasko

81 egun

2 m2 (gehien. 4.800 oilasko oilotoki bakoitzean)

%70 zerealak

Landakoa, erabat aske hazia
12 oilasko
(hazkunde mantsokoa izan behar du)

81 egun

Eremu mugagabea

%70 zerealak

Ekologikoa

81 egun

4 m2

%95 ekologikoa

Industriala
(konbentzionala esaten zaio)

10 oilasko

Hazteko metodoek eragina
dute oilaskoen
neurrian,
kolorean eta
zaporean (hau
da, ezaugarri
organoleptikoetan), baina ez
nutrizio arloko
osaeran, hori
oso antzekoa
da-eta guztietan. Kaloriei eta
gantzei dagokienez, prestaerak eragin
handiagoa du
hazteko moduak
baino. Adibide
gisa, oilasko
birrineztatu eta
frijitu batek %20
kaloria gehiago
izaten du oilasko
erreak baino
(azal eta guzti),
eta plantxan
egindako bularki
batek baino %50
gehiago; gantza,
berriz, bi horiek
halako hiru. Berdin du landakoa
den edo ekologikoa.
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Erosketa gida

GAILETAREN
ERRADIOGRAFIA
GUTIZIA BAT DA
TXIKIENENTZAT
ETA BEKATU BAT
NAGUSIENTZAT.
BAINA TENTUZ IBILI
HAUTATZEKO GARAIAN.
ONGI ASMATZEKO,
KONTUAN HARTU BEHAR
DA ZENBAT AZUKRE
DUTEN, LIPIDOEN
PROFILA NOLAKOA DEN
ETA BESTE ZENBAIT
ALDERDI ERE NEURTU
BEHAR DIRA, ADIBIDEZ
GATZA ETA ZUNTZA.
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ertsona bakoitzak urtean 5,8 kilo gaileta
jaten ditu Espainiako Estatuan, datu hori
eman du Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak (MAPA). Ia etxe guztietan izaten dira, bai haurrak daudenetan eta
bai haurrik ez denetan ere. Askotarikoak daude, prezio ona
dute (kiloak, batez beste, 3,49 euro balio du), eta horrek oso
erakargarri egiten ditu. Hori dela eta, edozein herritako
edozein etxetan sartu eta sukaldeko armairuren bat ausaz
irekiko bagenu, gaileta kaxa bat aurkituko genuke. Seguru.
Gosaritarakoak ez badira, askaritarakoak, edo noizbehinka
mokadutxo bat egiteko balio duten horietakoak.
Baina Elikadura Osasungarriaren Piramideari begiratzen badiogu (Mediterraneoko dietan oinarritua dago,
eta hor ageri da elikagai mota bakoitza zein kopurutan eta
zer-nolako maiztasunarekin jatea komeni den), ikusiko
dugu gailetak gorengo aldean daudela. Horrek esan nahi
du, beraz, oso noizbehinka jatekoak direla, ugari ematen
dituztelako azukreak (baita erantsiak ere, denetan kaltegarrienak) eta gantzak ere bai (askotan, gainera, kalitate
apalekoak izaten dira); gainera, irin finduekin eginak izaten dira gehienean (oso gutxitan izaten dira osokoak). Eta
nagusiki produktu gozoa den arren, gatzari ere erreparatu
behar zaio, uste baino gehiago izaten du eta. Nutrizio arloko
ezaugarri horiek edukita, opilen pare-parean jartzekoak
dira gailetak, nahiz eta ohiko kontsumitzaile batek pentsa
dezakeen oso bestelakoak direla bata eta bestea. Eredugarritzat jotzen diren erakundeek diote, adibidez Kontsumoaren, Elikadura arloko Segurtasunaren eta Nutrizioaren
Espainiako Agentziak (Aecosan) eta beste zientzia elkarte
batzuek, berdin-berdinak direla nutrizioaren ikuspegitik.
Erosketa Gida hau egiteko, erosketa saskian ohikoenak izaten diren 15 gaileta mota hautatu ditugu, merkatuan aurki daitezkeen guztien adierazgarritzat hartuta.
Honako hauek dira: Chiquilín, Marbú 0% Azukre eta Dinosaurus, Artiach etxearenak; Gaileta Gorritu Biribila eta
Maria Osokoa, Eroskirenak; Oloz egindako Digestive gaileta txokolateduna eta Active Osokoa, Gullón etxearenak;
La Buena María, Fontanedarena; Avenacol Digestive, Tosta Rica eta Choco Flakes, Cuétararenak; Txokolate zuriz
estalitako gailetak eta Mini erakoak, Oreorenak; Príncipe
Txokolatez Betea, LUrena; eta Chips Ahoy, izen bereko
etxearena. Guztietan aztertu dugu zer-nolako kopuruetan
ematen dituzten azukreak, gatza eta zuntza, nolako gantza
darabilten, osoko zerealarekin eginak dauden edo ez, eta
zenbat balio duten.

P

ERRAZIOAN DAGO KOSKA.

Arduraz aukeratzeko garaian, errazioarena izaten da gainditu beharreko lehenbiziko koska. Ez dago ongi aukeratzerik batzuk eta besteak alderatu gabe, eta ez dago datuak
zehaztasunez alderatzerik ekoizle bakoitzak kontsumo

Nola jakin zenbateko
eragina duen
nutrizioaren arloan?
Begira ezazu ontzian
gaileta batek zer ematen
duen, eta biderkatu
ezazu jaten duzun gaileta
kopuruarekin.
errazio desberdin bat gomendatzen badu. Datua
100 gramo bakoitzeko eman behar dela agintzen du legeak, baina beti ez da erraz aurkitzen
(letra txikia dute, ontziaren atzealdean dago...).
Gainera, Espainiako Estatuan batez beste jaten
den kopurua oso urruti gelditzen da 100 gramoetatik, halaxe dio Nutrizioko eta Dietetikako
Goi Ikastegiak (Cesnid). Hain zuzen, adostasun
zientifikoak dio 50 gramo ingurukoa dela kopuru eredugarria gailetetarako, eta gida honetan
horixe erabili dugu alderatzeak errazago egiteko.
Marka batzuek nutrizio arloko informazioa emateko darabilten moduak nahasi egin
ditzake kontsumitzaileak eta ondorio okerrak
atera ditzakete produktu horrek egiaz beren
dietan daukan eraginaren inguruan. Adibidez,
bai Chiquilín gailetak eta bai La Buena María
izenekoak, Fontaneda etxearenak, aurreko aldean honako aipu hau dakarte: “Sugerencia de
consumo” (kontsumo gomendioa), eta ale batek
nutrizioaren ikuspegitik zer dakarren adierazten dute. Chiquilín gaileta batek (8,8 gramo) 42
kcal dauzka (Erreferentziazko Kopuruaren %2).
La Buena Maríak, berriz (6,1 gramo), 27 kcal
ematen ditu (EK-ren %1). Baina nork uste du,
behin hasita, gaileta bakarra jaten dela? Adituek
emandako errazioa (batez bestekoa) 50 gramo
ingurukoa da; hau da, Chiquilín gailetetan bost
eta sei arteko, eta La Buena Marían zortzi ingurukoa. Zifra errealistago horiekin, EK-ren %12ra
eta %11ra iritsiko ginateke hurrenez hurren, eta
horrek ez du zerikusirik ontziek kontsumitzaileei aditzera ematen dietenarekin. Beste gaileta
batzuek, adibidez Marbú 0% delakoak eta Tosta Ricak askoz datu hurbilagoak ematen dituzte
errazio errealista horretatik (6 eta 7 gailetari dagozkionak, hurrenez hurren).
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Kalorien sailkapena
Oreo, txokolate
zuriz estalia

255

Chips Ahoy

250

Chiquilín

244

Gaileta gorritu
biribila, Eroski

240

Mini Oreo
Oloz egindako
Digestive
txokolateduna
Dinosaurus

239
238

Tosta Rica

232

Príncipe,
txokolatez betea

232

Active Osokoa

227

Choco Flakes

225

Marbú 0%

224

Avenacol
Digestive

222

La Buena María

220

Maria osokoa,
Eroski

217

238

Kaloriak 50 g bakoitzeko.

ENERGIAZ BETETA... EDO KALORIAZ?

Gailetak oso produktu energetikoak dira, hau da, kaloria askokoak. Kontuz ibili behar da, hortaz, zenbat jaten den, eta
beste produktu batzuekin txandakatzea komeni da: adibidez,
gosaritan 50 gramo ogi eta banana bat janda kaloria gutxiago hartzen da aztertu diren marka gehienetatik 50 gramo
gaileta hartuta baino. Baina gailetazaleek ere badituzte kaloria gehiago edo gutxiago ematen duten aukerak. Alde nabarmena dago marka batzuetatik besteetara: kaloria gehien
eta gutxien ematen dutenen artean 38 kcal-eko aldea dago
(mandarina batek ematen duen kaloria kopurua da hori).
Baina kalorien auzian, ez da kontuan hartu behar kopurua bakarrik. Kaloria horiek zer-nolako osagaietatik datozen ere aztertu behar da. Adibide bat: oliba olioak eta palma
olioak kaloria kopuru bera daukate, baina lehenbizikoa askoz
osasungarriagoa da bigarrena baino. Gaileten kasuan, osaerari begira jartzen garenean, beste oztopo bat sortzen da: nola
jakin osagai bakoitza zein kopurutan ematen duen guk hautatu dugun gailetak. Araudiak dioen bezala, osagaiak kantitatearen arabera ordenatuta azaltzen dira etiketan (gehien
duenetik gutxien duenera). Egokiena litzateke bakoitzaren
ehunekoa ere adieraztea, baina hori ez da nahitaezkoa legez.
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Informazio hori nahi duen eran ematen du marka bakoitzak, bere interesen mesedetan. Adibidez, Mini
Oreo gailetek esaten digute osagaien artean %4,5 daramatela kakao giharraren hautsa (kakaoz egindako
gailetak izaki, aipatzeko moduko datua da hori), baina
ez dute zehazten zenbateko portzentajean daukaten
palma gantza edo nabina olioa. Bigarrena askoz osasungarriagoa da, baina ontzian ageri diren datuekin,
gutxiago duela baino ez dezakegu jakin, baina ez zenbat zehazki. Aldiz, Oloz egindako Digestive gaileta
Txokolatedunetan (Gullón etxekoak dira), nahitaez
eman beharreko nutrizio taularekin batean, osagai
jakin batzuei buruzko informazio gehigarria ere ageri
da. Horri esker, badakigu olo malutak %34 direna,
osoko gari irina %22, txokolate beltzaren tantak %15
eta oleiko ugariko ekilore olioa %14,5. Badirudi markek gardentasun gehiagorekin jokatzen dutela osagaiak osasungarriak direnean. .

AZUKRE GEHIEGI.

Azukrea ezinbestekoa da gailetetan. Ez alferrik, bigarren eta hirugarren osagai gisa ageri da marka guztie-

Laginean azukre gehien eta
gutxien duten markak
%

24,5

%

12,2
Marka guztien
batez besteko
azukrea

%

0,4
Marbú 0%
Azukre ARTIACH

OREO, txokolate
zuriz estalia

Azukrearen %a, errazio bakoitzeko.

tan. Baina hor ere alde handiak daude marka batzuetatik
besteetara. Osagaien artean azukrea irakurtzen dugunean,
sakarosari buruz ari da, hau da, mahaiko azukre zuriari
buruz. Osagaien zerrendan, ordea, beste hainbat osagai ere
agertzen dira, beste izen batekin, nahiz eta funtsean azukre
erantsiak baino ez diren: glukosa, glukosa ziropa, eztia,
ziropak, kanabera azukrea, kanabera eztia, azukre beltza,
panela, fruta zukuen kontzentratuak, nektarra... Osotara
zenbat azukre duten jakiteko, beraz, osagai horiek guztiak
batu beharra dago, izen batekin edo bestearekin agertu.
Bereizita agertzen direnean, badirudi azukre kopuru osoa
txikiagoa dela. Egiaz zenbat duten jakiteko, nutrizio taulara
jo beharra dago (informazio horrek nahitaez agertu behar
du ontzian, halaxe agintzen baitu legeak).
Alde handiak daude guk aztertu ditugun marken artean. Txokolate zuriz estalitako Oreo gailetek, adibidez,
erruz daukate azukrea: bi gailetak 20 gramo azukre egiten
dute, eta hori asko da: gomendio ofizialek diotenez, egunean 25 gramo hartzea litzateke egokiena, eta gehienez
ere 50 gramo.
Aztertu dugun gaileta mota batek ohar hau ageri du
ontzian azukrearen inguruan: “0% Azúcares” (%0 azu-

kre). Informazio hori jarri ahal izateko, ekoizleak
bermatu egin behar du, elaborazio prozesuan, ez
zaizkiola erantsi ez monosakaridoak (glukosa,
glukosa ziropa, fruktosa, fruktosa ziropa, maltodextrina, maltosa, isoglukosa, dextrosa, trehalosa...) ez disakaridoak (sakarosa eta laktosa), eta
ez ezaugarri eztitzaileengatik erabiltzen den beste
ezein elikagai ere, adibidez eztia.
Gehien-gehienetan, gaileta mota birformulatu horiek eztitzaile kaloriagabeak erabiltzen dituzte
azukre erantsien ordez. Substantzia horiek ez diote eragiten odoleko azukre mailari, eta, ondorioz,
diabetesa duten pertsonen dietan ere sar daitezke.
Baina erne, zenbait ikerketaren arabera, eztitzaile
horiek kalte egin diezaiokete hesteetako florari,
eta ahosabaia ohitu egin dezakete oso zapore gozoetara; ondorioz, komeni baino azukre gehiago
hartzera irits gaitezke beste produktu batzuek bidez. Marbú 0% Azukre izeneko gailetetan (Artiach
etxekoak dira), malitol ziropa erabili dute azukrearen ordez; eztitzaile bat da, eta gehiegi hartuz gero,
eragin lasaigarri desatseginak sorraraz ditzake, eta
ekoizleak ere halaxe adierazten du ontzian, legeak
behartu egiten du eta.

GANTZA: KANTITATEA ETA KALITATEA.

Gantzak dira kaloria iturririk garrantzitsuenetakoak. Askotan, gainera, oso ospe txarra izaten dute.
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Laginean gantz saturatu gehien
eta gutxien duten markak
%

36,5
Gantz saturatuen
batez bestekoa
%

12,6

%

3,3
Maria osokoa,
EROSKI

OREO, txokolate
zuriz estalia

Gantz saturatuen %a, errazio bakoitzeko.

Baina mota batzuk ezinbestekoak dira osasunerako: gantz azido esentzialak eduki ohi dituzte (nahitaezkoak dira organismoak egoki funtziona dezan),
bitamina lipodisolbagarrien garraiobide dira (A,
D, E eta K) eta funtzio biologiko garrantzitsuak dituzten molekulen aurrendariak. Osatzen dituzten
gantz azidoen arabera, hiru mota bereizten dira:
saturatuak (lipidoen profil kaskarragoa daukate),
saturatugabeak (monosaturatugabeak eta polisaturatugabeak, osasunari mesede egiten diotenak)
eta trans erakoak (zerikusia dute bihotz-hodietako
gaixotasunekin). Oro har, gantz azido saturatuak
profil kaskarragoko lipidoei lotuta daude (kolesterol osoa eta LDL kolesterola, hau da, kolesterol txarra) eta, ondorioz, bihotzeko gaixotasunak izateko
arrisku handiagoari lotuta.
Gaileta batean, gantz kopurua bezain garrantzitsua da, edo are garrantzitsuagoa, gantz
mota. Erosteko garaian, saturatuei erreparatu
behar diegu batez ere, eta gutxien dutenak hautatu. Aztertu ditugun horietan, alde aipagarriak
daude erraziotik erraziora, eta horrek esan nahi
du aukera batzuk dezente hobeak direla beste
batzuk baino. Gaileta batzuek kopuru handietan
dauzkate gantz saturatuak eta gantzak oro har
(biak konbinatuta), eta esan beharrik ez dago kaloriaz ere bete-beteak daudela. Chips Ahoy izenekoek, adibidez, 12 gramo gantz ematen dute
osotara errazio bakoitzeko; ehunekoetan neurtuta, produktuaren %24 dira gantzak. Beste muturrean, La Buena María gailetak daude, Fontaneda
etxekoak: erdia baino gutxiago dute, 5,3 gramo.
Kezkagarria al da gailetetan edo gaileta batzuetan ageri den gantz saturatu kopurua? Egin ditzagun kalkuluak. Badakigu erreferentziazko ko-
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purua 20 gramokoa dela egun eta pertsona bakoitzeko gantz
saturatuarentzat (zertxobait gutxiago haurretan), eta gantz
hori kopuru handi samarretan daramaten produktu prozesatuak maiz janda, oso erraz gaindituko dugu gehienezko
muga hori. Pentsa dezagun, gainera, gantz saturatu guztiak
ez direla berdinak; berriki egin diren ikerketek adierazi dute,
adibidez, esnearen eta esnekien gantzak eta arrautzarenak
hobeak direla nutrizioaren ikuspegitik beste elikagai prozesatu batzuetan ageri direnak baino, adibidez opil eta gailetetan. Gogoan izan behar da gure dietan ohikoak diren eta dieta
osasungarria egiteko beharrezkoak zaizkigun elikagai askok
ere badituztela gantz azido saturatuak, eta baita interesgarriak
diren beste mantenugai batzuk ere, adibidez kalitatezko proteinak. Hona hemen adibide batzuk: basokada bat esnek 5,5 g
inguru ditu (esne osoak); 10 ml oliba oliok 1,4 g (kopuru hori
erabiltzen da entsalada bat ontzeko); 125 g-ko jogurt natural
batek 2,3 g; 150 g-ko xerra batek (txahalarena) 4,5 g; pare bat
arrautza egosik 4 g; eta 100 g antxoak 3 g inguru. Oso erraza
da egunero 20 g gantz saturatutara iristea ia ohartu ere egin
gabe, gure dietan gailetek baino leku gehiago behar duten
produktuak janez, gainera. Beste era batean esanda: dieta
osasungarri batean gailetak ez daitezke izan maiz-maiz jateko
produktuak. Oso noizbehinka jan behar lirateke.

Zaindu arretaz azukre eta gantz kopurua
Oreo, txokolate
zuriz estalia
%49 %14,6 %11,4
Chips Ahoy
%34 %12,5 %11,5
Mini Oreo
%38 %5,2 %13,8
Príncipe,
txokolatez
betea
Oloz egindako
Digestive
txokolateduna

%31,5 %5,6 %11,4

%22 %4,8 %16,2

Choco flakes
%29 %4,5 %9,5
Tosta Rica
%23 %1,9 %14,1
Dinosaurus
%21 %1,9 %16,1
Gaileta gorritu
biribila, Eroski
Interesgarria da ikustea ekoizleek landare oliorik
erabiltzen ote duten beren errezetetan, adibidez ekilore
olioa (oleiko ugarikoa bada, hainbat hobeto), olibarena
edo koltza olioa (azken horrek beste izen batzuk izaten
ditu, adibidez kanola olioa edo nabina olioa, izan ere laurogeiko hamarkadan hainbat intoxikazio eragin zituen
koltza olio faltsutuak, eta orduz geroztik oso izen txarra
gelditu zaio). Nutrizioaren ikuspegitik, osagai horiek profil hobea dute beste gantz mota batzuek baino, adibidez
palma edo koko olioek baino, zeinak ugari izaten dituzten
gantz saturatuak. Hori dela eta, ontzian nabarmenduta agertu ohi dira. Aztertu ditugun marken artean, bakar batek ere ez du adierazten oliba olioa duenik; ekilore
olioari dagokionez, oleiko ugarikoa kopuru aipagarrietan
daukate (%13 eta %18 artean) Chiquilínek, Oloz egindako
Digestive Txokolatedunek, Marbú 0% Azukre gailetek,
Eroskiren Maria Osokoak, Gullón etxeko Active Osokoek,
Avenacol Digestive izenekoek, Tosta Ricak, Dinosaurus
direlakoek eta Choco Flakes’ek. Koltza olioa, berriz, Príncipe gailetek daramate, txokolatez betetakoek, nahiz eta
kopuruz palma gantza gehiago duen; azken hori beste
hauetan ere ageri da: Eroskiren Gaileta gorritu biribiletan,
La Buena María izenekoetan, Choco Flakesen eta Chips

%19 %9,2 %9,8
Chiquilín
%21 %3,4 %13,6
Active
Osokoa
%17 %1,6 %16,4
La Buena
María
%24 %5,1 %5,4
Avenacol
Digestive
%19 %1,8 %12,2
Maria osokoa,
Eroski
%19 %1,3 %9,7
Marbú 0%
Azukre*
%0,7 %1,8 %15,2
Azukrea

Gantz saturatua

Gantz ez-saturatua

Ehunekoa, 50 g bakoitzeko. *Gaileta honetan, eztitzaileak erabiltzen
dira azukreen ordez, testuan azaldu den bezala.
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Zuntz gehiago dutenean edo
azukrerik gabeak direnean (bi
faktore horiek urritu egiten
dute zaporea), gatza erantsiz
orekatzen dute alderdi hori.
Ahoy markakoetan. Ekoizlerik gehienak lanean ari dira
bestelako errezeta batzuk bilatu eta gailetei palma olioa
kentzeko, ezaugarriei bere horretan eusten dietela (zaporea, testura, kontserbazioa...). Oraingoz gaileta mota
batzuekin baino ez dute lortu (zailtasunik handiena txokolatez estalita daudenekin izaten da).
Azukrea eta gantza dira gailetei zaporea emateko
erabiltzen diren bi mantenugai nagusiak, eta zentzuzkoa
da, hortaz, biak batera hartuta ateratzea ondorioak. Mar-
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ka horiek guztiak aztertu ondoren, ikusi dugu elaborazio
prozesu handiena dutenak daudela azukrez eta txokolatez
hornituenak (beteak, txokolatedunak, estaliak), adibidez
Oreo etxekoak, txokolate zuriz estaliak (gaileta bakoitzaren %75 dira azukreak edo gantzak) edo Chips Ahoy
direlakoak (%58). Gainerakoetan, nahiko antzekoa da
profila, nahiz eta badiren “arinxeago” batzuk ere (horrek
ez du esan nahi osasungarriagoak direla, baina bai aukera hobeak): La Buena María da horietako bat, edo Eroski
Basic saileko Maria Osokoak (horiek dute gantz sauratu
gutxien). Marbú 0% Azukre gailetek eztitzaileekin orekatzen dute azukre falta, ikusi dugun bezala, baina baita
gantz kantitate aipagarriekin ere.

GATZA: GOZOAK EZ GAITZALA ENGAINATU.

Deigarria da gailetek hainbeste gatz edukitzea, berez elikagai gozoen sailekoak dira eta. Aztertu dugun laginean,
badira 0,1 gramo dutenak errazio bakoitzeko (Chiquilín)
eta badira, beste muturrean, 0,6 gramo dutenak ere (Di-

Zenbat gastatzen du eta aurreztu lezake familia batek kontsumoa eta marka kontuan hartuta
Gaileten gastua...

egunero gailetak jaten
dituztenean gosaritarako

astegunetan gailetak jaten asteburuetan gailetak jaten
dituztenean gosaritarako
dituztenean gosaritarako

OREO gailetak, txokolate zuriz estaliak

743 euro

530 euro

212 euro

Avenacol Digestive CUÉTARA

617 euro

441 euro

176 euro

Mini OREO

507 euro

362 euro

145 euro

Chips Ahoy

490 euro

350 euro

140 euro

Marbú 0% Azukre ARTIACH

339 euro

242 euro

97 euro

Dinosaurus ARTIACH

321 euro

229 euro

92 euro

Príncipe, txokolatez betea

303 euro

216 euro

86 euro

Choco Flakes CUÉTARA

277 euro

198 euro

79 euro

Chiquilín ARTIACH

251 euro

179 euro

72 euro

Oloz egindako Digestive txokolateduna GULLÓN

211 euro

151 euro

60 euro

Tosta Rica CUÉTARA

206 euro

147 euro

59 euro

Active Osokoa GULLÓN

180 euro

129 euro

52 euro

La Buena María FONTANEDA

155 euro

111 euro

44 euro

Maria osokoa EROSKI basic

84 euro

60 euro

24 euro

Gaileta gorritu biribila EROSKI basic

77 euro

55 euro

22 euro

666 euro

476 euro

190 euro

ZENBAT AURREZTU DAITEKE

Urteko gastua. Lau kideko familia (bi heldu eta bi haur): 35 g-ko errazioa haur bakoitzeko.
*Garestienaren eta merkeenaren arteko aldea.

nosaurus), eta azken kopuru horrek gainditu egiten du egunean gehienez hartu behar litzatekeenaren %10a. Oro har,
gatz gehiago daukate osoko irinekin eginda daudenek (Eroski
Basic saileko Maria osokoak edo Oloz egindako Digestive txokolatedunak) edo azukrerik ez dutenek (Marbú 0% Azukre).
Gaileta horiek zuntz gehiago izaten dute edo azukrea falta
dute, eta faktore horiek urritu egiten dute zaporea; hortaz,
litekeena da ekoizleek ohi baino gatz gehiago erantsiz berdindu nahi izatea gabezia hori. Ez da ahaztu behar, halaber,
gatza kontserbatzaile gisa ere erabiltzen dela, eta harrotasuna eta testura hobetzeko ere bai. Baina orokorrean, eta dieta
arloko beharrizan berezirik tartean ez badago, nutrizioaren
ikuspegitik bigarren mailako ezaugarritzat hartu behar dugu
azukreak/gantzak binomioaren aldean.

“EGIAZ” OSOKOAK?

Lehenik eta behin, hitzak zer esan nahi duen jakin behar da.
Araudiaren arabera, bi elikagai mota izendatu daitezke “osokoak”. Alde batetik, era horretako irinekin eginak daudenak,

hau da, zereal baten ale osotik datozenak (hozia
eta azala barne) proportzio jakin batean (gutxienez
%50ekoa izan ohi da). Bestetik, ale osotik ez datorren irinarekin egindako produktuak ere osokoak
dira baldin eta zuntza erantsi badiete (beste osagai
bat gehiago balitz bezala). Etorkizuneko araudiak
segur aski bereizi egingo ditu bi produktu mota
horiek, eta lehenbizikoei bakarrik deitu ahalko zaie
osokoak (egia esan, hori albiste bikaina da kontsumitzaileentzat). Hori iristen den arte, “egiaz”
osokoa den produktua zein den jakin nahi duenak osagaien zerrendan begiratu beharko du, eta
egiaztatu egin beharko du irinik gehiena osokoa
dela (gariarena edo beste zereal batena) edo ale
osoarekin egindako irina daramala (gariarena edo
beste zereal batena).
Aztertu ditugun markei dagokienez, sei
erreferentziak iradoki dute osokoak direla. Horien artean, Active osokoak dauka zuntz gehien
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“Egiaz” osokoa den produktua
zein den jakin nahi duenak
osagaien zerrendan begiratu
beharko du.
(7 g baino zertxobait gehiago 50 g bakoitzeko, eta gehiena
erantsia: olo eta zekale irin finduak); nahiz eta osagai nagusia osoko gari irina den, landare jatorriko zuntza beste
osagai bat gehiago bezala ageri da. Eta, hain zuzen, horrexegatik dauka hainbeste zuntz, erantsi egin diotelako. Bere
burua osoko gisa aurkezten duten gainerakoen artean,
nabarmendu behar da Avenacol Digestive gaileten zuntz
guztia erantsia dela (olo zahia eta gari zahia), baina besteetan ez da berdin gertatzen.
Egiaztatu dugu gailetarik sinpleenek daukatela profilik komenigarriena nutrizioaren ikuspegitik. Eta orain
ikusten dugu elaboraziorik gutxien dutenak direla merkeenak ere. Batzuetan badirudi marka ordaintzen ari garela produktua bera baino gehiago. Alderdi guztiak kontuan
hartuta emaitza onenak eman dituzten hiru markak hauek
izan dira: Gullón etxeko Active osokoa, Cuétara etxeko
Avenacol Digestive eta Eroski Basic saileko Maria osokoa.
Hiru horiek daukate azukre eta gantz saturatu gutxien,
hirurek ekilore olioa baitarabilte, oleiko ugarikoa. Bereziki
nabarmentzekoa da Eroski Basic saileko Maria osokoa,
beste biak ez bezala, irina osokoa delako gehienbat eta kiloaren prezioa ere beste biena baino hobea. Nolanahi ere,
ez dezagun ahaztu gailetak noizbehinka jatekoak direla,
eta hautatzen hasita, azukre gutxien dutenak aukeratu
behar direla beti, kalitate oneneko gantzak dituztenak eta
egiaz osokoak direnak.
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GAILETAK EZ DIRA
HAURREN KONTUA
Haurrei zuzentzen zaizkien gaileta motak garestiagoak izaten dira, oro har. Ezaugarri hori ez dago
osagaiei lotuta, haurrek produktu horiek erosarazteko duten ahalmenari baizik. PAOS kodeak arautu egiten
ditu adingabeei zuzentzan zaizkien elikagai eta edarien iragarkiak, eta dei egiten du haurrentzako produktuen iragarkiak
zintzoak eta egiazkoak izan daitezela, eta ez daitezela baliatu
neska-mutilen xalotasunaz eta sineskortasunaz. Ildo horretan, ez zaio egokia iruditzen sariak eta opariak erabiltzea,
ezta marrazki bizidunetako irudiak eta pertsonaia ezagunak
ere, marketin tresna horien ondorioa izaten baita mezu
horiengatik erosten direla, eta ez produktuagatik beragatik.
Publizitatean edo ontzian ikusten dutenari jarraituz aukeratzen dituzte haurrek gailetak, barrenean zer dagoen jakin ere
egin gabe.
Eta ekoizleek ematen duten informazioan nabarmendu
egiten dute zerealak, bitaminak, burdina, kaltzioa eta fosforoa mantenugai garrantzitsuak direla haurren garapenerako.
Horrek guztiak irudi hobea ematen dio produktuari eroslearen begietara, nahiz eta nutrizioaren aldetik berez ez den
elementu bereizgarri bat beste gaileten aldean (gainera, ez da
kontuan hartzen dieta osasungarri batek lehendik ere ematen
dituela haurrek behar dituzten mantenugaiak, eta dieta eredu
horretan, gainera, oso noizbehinka jatekoak dira gailetak).
Iragarki mota horiek, produktuen alderdi jakinak nabarmentzen dituztenak osasunerako hobeak balira bezala ikus ditzagun, ohikoak eta legezkoak dira. Halakoetan, kontsumitzaile
arduratsuen zeregina da informazio hori tentuz hartzea eta
kritikotasun zorrotzez jokatzea.

KATALOGO GOZO-GOZOA
Errazio bat =
0 g produktu

ENERGIA
(kcal)
%IR

GANTZA
(g)
%IR

GANTZ SATUR.
(g)
%IR

AZUKREAK
(g)
%IR

GATZA
(g)
%IR

ZUNTZA
(g)
%IR

PREZIOA
por ración

Gailetak
Chiquilín
ARTIACH

244

12,2

8,5

12,1

1,7

8,5

10,5

11,7

0,1

2,8

1,6

6,7

0,20 €

Dinosaurus
ARTIACH

238

11,9

9,0

12,9

1,0

4,8

10,5

11,7

0,6

11,0

0,9

3,8

0,26 €

Marbú 0% Azukre
ARTIACH

224

11,2

8,5

12,1

0,9

4,5

0,4

0,4

0,5

9,5

2,0

8,1

0,27 €

Tosta Rica
CUÉTARA

232

11,6

8,0

11,4

1,0

4,8

11,5

12,8

0,3

6,8

1,0

4,2

0,17 €

Choco Flakes
CUÉTARA

225

11,3

7,0

10,0

2,3

11,3

14,5

16,1

0,3

5,0

1,5

6,3

0,22 €

Avenacol Digestive
CUÉTARA

222

11,1

7,0

10,0

0,9

4,5

9,5

10,6

0,3

6,5

4,5

18,8

0,50 €

Gaileta gorritu biribila
240
EROSKI basic

12,0

9,5

13,6

4,6

23,0

9,5

10,6

0,4

7,3

0,9

3,8

0,06 €

Maria osokoa
EROSKI basic

217

10,8

5,5

7,9

0,7

3,3

9,5

10,6

0,6

11,0

2,3

9,6

0,07 €

La Buena María
FONTANEDA

220

11,0

5,3

7,5

2,6

12,8

12,0

13,3

0,4

8,3

1,1

4,4

0,13 €

Active Osokoa
GULLÓN

227

11,3

9,0

12,9

0,8

4,0

8,5

9,4

0,3

6,8

6,5

27,1

0,15 €

OlozegindakoDigestive
238
txokolatedunaGULLÓN

11,9

10,5

15,0

2,4

12,0

11,0

12,2

0,5

10,0

3,3

13,5

0,17 €

Príncipe, txokolatez
232
betea LU

11,6

8,5

12,1

2,8

14,0

15,8

17,5

0,3

5,7

2,3

9,4

0,24 €

Ahorro
Chips Ahoy

250

12,5

12,0

17,1

6,3

31,3

17,0

18,9

0,4

7,3

1,4

5,8

0,40 €

Mini
OREO

239

11,9

9,5

13,6

2,6

13,0

19,0

21,1

0,4

7,4

1,5

6,3

0,41 €

OREO, txokolate
zuriz estaliak

255

12,8

13,0

18,6

7,3

36,5

24,5

49,0

0,3

6,0

6,5

9,6

0,60 €

Nutrizio arloko semaforoa, pertsona bati dagokion kontsumo errazioa kontuan hartuta: 50 g. (1) Mantenugai bakoitza zer-nolako proportzioan ematen duen
adierazten du, heldu batek mantenugai bakoitzetik egunero hartu behar lukeen Erreferentziazko Kopurua (EK) aintzat hartuta: 2.000 kcal., 70 g. gantz, 20
*Semáforo nutricional resultante de comparar 5 tipos de gazpachos y 2 salmorejos, según una ración de consumo: entre 100 g. (1) Indica la proporción
g. gantz saturatu, 90 g. azukre, 5 g. gatz eta 24 g zuntz. Semaforoak kolore sistema bat darabil: berdea-kopuru txikia (EKren %7,5 ematen du), horia-kopuru
aportada
a la artean)
Ingestaeta
delaranja-kopuru
Referencia (IR)handia
que una
persona
adulta necesita
ingerir
de cada
nutriente:
2.000 dauden
kcal, 70gaileta
g de grasa,
20artean
g de grasa
ertaina respecto
(%7,5 eta %20
(%20
baino gehiago).
Azterketa
egiteko,
EROSKIren
saltokietan
guztien
azken
saturada,
90 g de
azúcares,
5 g de sal
y 24 gditugu.
de fibra.
El semáforo
nutricionalgailetei
se basa
en un
sistema
dedatuak
colores:
verde-baja
cantidad
(la aportación
es
urte honetan
gehien
saldu direnak
hautatu
Grafikoetan
eta artikuluan
buruz
eman
ditugun
2018ko
uztailean
bildu ditugu
gure saltokietan,
menos
del 7,5%
la IR),
amarillo-cantidad
media
(entre
el 7,5% yzeukatena
el 20%) y naranja-cantidad
alta (más del 20%).
ontzietan
ageride
ziren
oharretatik
hartuta; prezioa
ere,
une horretan
hartu dugu.
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ONDDOAK:
EZ FIDATZEA
ERE ARTE
BAT DA

Perretxikozale batzuk harrotu egiten
dira mendira perretxiko bila joandakoan.
Ez dakite zer den ona eta zer ez, eta
galdetu ere ez dute egiten. Eta gero
komeriak! Beste batzuek, berriz, ez
dute jakiten onddoak nola prestatu
jateko garaian: sekula ez gordinik, gutxi
eginda edo su handiegian kozinatuta.
Udazkenak eskaintzen duen gutiziarik
handienetakoarekin gozatzeko, zuhur
jokatu behar da mendian, iruzurrak
saihestu egin behar dira merkatuan
eta produktua errespetatu egin behar
da etxean.
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Biltzeagatik
ordaindu.
Onddoak izaten
diren zenbait
lekutan zergak
eta bestelako
muga batzuk jarri
dituzte.
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ozoak eta finak dira. Akaso horregatik uste izango
zuten Erdia Aroan deabruaren adierazpenak zirela
eta horregatik egongo ziren sorginkeriari lotuta.
Zorionez, perretxikoen ospea aldatu egin da. Gaur
egun badakigu oso osasungarriak direla eta ezin
hobeak dietan sartzeko. Jar dezagun, adibidez, 100 gramoko errazio
bat (plantxan prestatzeko kopuru egokia da oso). Perretxiko horiek
30 kcal baino ez dituzte ematen, eta mantenugai onuragarri asko:
zuntza, fosforoa, potasioa eta B bitamina, bereziki 2a eta 3a. Eta
landare jatorriko elikagai guztiek bezala, kolesterolik ez dute batere.
Perretxiko jangarriekin gozatzea gauza erraza da, baina ez da
askorik behar ezusteko desatsegin bat izateko ere. Ez dira gordinik jan
behar eta ezta gutxi eginda ere, indigestioa eragin dezakete eta. Beste
hutsegite bat izaten da behar baino gehiago garbitzea eta su oso bizian
prestatzea –galdu egiten dute lurrina eta zaporea–, eta neurriz kanpo
jatea ere ez da komeni; hobe guarnizio gisa eta ez plater nagusitzat.

G

MENDIARI ATEAK JARTZEA.

Zaporean ez ezik, prezioan ere islatzen da perretxikoen bikaintasuna.
Aurten, segur aski, 74 zentimo gehiago ordaindu beharko da txanpiñoien eta beste perretxiko batzuen kiloa, halaxe dio Espainiako
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak, nahiz eta zaila den
jakitea. “Saltzeko garaian, prezioa zenbait faktoreren mende egoten
da, adibidez formatuaren mende edo une jakinetan egon daitekeen
eskaintza ugariaren edo urriaren mende”, azaldu du Francisco Tomas Saenzek, Substratu eta Onddo Ekoizleen Errioxako, Nafarroako eta Aragoiko Elkarte Profesionaleko kideak. Jatorrizko prezioa
bai, hori zenbatekoa izango duen esateko moduan gaude, Errioxan
behintzat. Ekoizleek egindako kalkuluen arabera, belarri landuaren
kiloa (Pleurotus ostreatus) 2,20 eta 2,60 euro artean ordainduko da;
shiitakea (Lentinula edodes), 4 eta 6 euro artean; eta kardu ziza edo
eryngii delakoa (Pleurotus eryngii), 9 euro inguruan. Mendian biltzea
ere ez da doan izaten. Orain dela urte batzuk, basoak babesteari ekin

ESADAZU NOIZ JATEN DITUZUN,
ETA ESANGO DIZUT ZENBAT ORDAINTZEN DUZUN
Txanpiñoi eta perretxiko kiloaren prezioa, eurotan

Aldea,
UDAZKE
NArekin

2013 2014 2015 2016

Batez
bestekoa

UDAZKENA

4,05 4,41 4,08 4,13

4,17

NEGUA

3,23 3,29

3,51 3,54

3,39

-0,78

UDABERRIA

3,23 3,34 3,42 3,49

3,37

-0,80

UDA

3,54 3,56 3,48 3,52

3,52

-0,64

--

--

-0,74

Aldea, batez beste

--

--

--

Iturria: Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa.
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zioten udalerriek, eta zergak eta bestelako muga batzuk jartzen hasi ziren. Aurten beste bik hartu dute
bide bera. Erroibar-Orreagako Parke Mikologikoa
izan da bat, Nafarroan; 50 eta 80 euro arteko tasa
bat jarri dute (10 eurokoa han erroldatuta dauden
herritarrentzat) eta 8 kiloko muga pertsona eta egun
bakoitzeko. Eta bestea, Castroviejo udalerria, Errioxakoa: 60 eta 75 euro arteko kanona denboraldirako, eta 6 kiloko muga egun bakoitzeko. “Joan den
udazkenean, Moncalvillo inguruan (Errioxa), erruz
atera zen boletusa, eta Espainiako gainerako lekuetan ia ez zen bat ere izan. Zer ekarri zuen horrek?
Jendetza ikaragarria. Modu bakarra dago horri aurrea hartzeko: arauak jartzea, baina horrela ere ez da
lortzen batzuetan”, azaldu du Pedro Gomez Turielek, biologo eta Rabanalesko Museo Mikologikoko
zuzendariak (Zamora).
Gaur egun zaila da jakitea egiaz zenbat perretxiko jaten den Espainiako Estatuan. Badakigu
zenbat erosten den, baina ez jendeak zenbat biltzen duen, urte batetik bestera asko aldatzen da eta.
Espainiako Nekazaritza Ministerioaren arabera,
pertsona bakoitzak kiloa inguru biltzen du urtean,
gehienbat udazkenean, eta erosi ere beste garaietan
baino %65 gehiago egiten da sasoi horretan. “Orain
leku handi samarra eskaintzen diete komunikabideetan, eta erosteko joera hartzen ari da jendea”,
adierazi du Gomez Turielek Baina aurreiritziak ere
badira: “Askok mesfidantza izaten du perretxiko

+

Onddoen saileko ‘jet set’-a
Espainian, 20.000 espezie onddo, liken eta goroldio daude.
Guztiak ez dira jateko modukoak; jatekoak direnen artean,
dena den, aukera handia dago, eta gure errezetek eskertuko
dute horien ekarpena. Gutxi batzuk hautatu ditugu, eta
merezi du horiek ezagutu eta gure dietan txertatzea.

1. Txanpiñoia (Agaricus arvensis). Bi espezie garrantzitsu
daude, basatia (campestris) eta mintegietako (bisporus).
Lehenbizikoa zaporetsuagoa dela esaten da, kolore
zurikoa eta, batzuetan, ezkatak izaten ditu txapelaren
erdialdean. Bigarrenak ezkata arrexkak izaten ditu, eta
mami zuri eta trinkoa.
2. Onddobeltza (Boletus aereus). Txapela arre beltzaxka
izaten du, eta mamia zuri aldaezina. Usain eta zapore
atseginekoa da, eta testura trinko baina samurra izaten du.

3. Udazkeneko onddozuria (Boletus edulis). Txapela likatsua
izaten du hezetasunarekin, tonu marroikoa, eta esporak,
berriz, kolore horixkatik olibaren berdea bitartekoak. Mamia
zuri aldaezina dauka, eta txapela estaltzen duen kutikularen
azpia, berriz, morea. Usain eta zapore atseginekoa da
(intxaurra oroitarazten du).recuerdan a la nuez.

4. Esnegorria (Lactarius deliciosus). Kolore laranjaxka
dauka, eta irinaren gisako materia zurixka batek estaltzen
du, tartean-tartean gune kontzentriko ilunagoak dituela,
arre-gorrixkak kolorez, zeinak berdatu egiten diren
denborarekin. Haragia zuria izaten da hasieran, eta gero
kolore laranja berdexka hartzen du. Gogorra eta hauskorra
da, esne gozo bat jariatzen du, laranja bizia kolorez, zeinak
berderantz egiten duen airearekin harremanetan sartzean.

5. Kuletoa (Amanita caesarea). Txapela gorrixka dauka
eta mami trinko eta horixka. Mintzezko bola deigarri
baten barrenean egoten da.

6. Zizahoria (Cantharellus cibarius). Mami zuri horixka
ageri du gainazalerantz egin ahala; fruta ukituko usain
atsegina eta zapore delikatua izaten du.

7. Boilur beltza (Tuber melanosporum). Kolore beltza edo
gris-morea izaten du, eta itxura irregularra, ikatzaren
modukoa. Oso azal finekoa da, eta garatxoz estalia
egoten da. Mami trinkoa izaten du, zurixkagoa azalaren
ondoan, grisaxka barrenalderantz eta, bukaeran, marroi
morexka. Usain sendo eta mina sumatzen zaio. Zapore
atseginekoa da, nahiz eta zertxobait mikatza izan.
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kontserbatu horiek jateko, iruditzen baitzaie aldatu egiten zaizkiela ezaugarri
organoleptikoak [zaporea, usaina, testura eta kolorea]. Baina irudipen okerra
da hori, batez ere kontserbatzeko modu jakin batzuez ari garenean, adibidez
ultraizozteaz”, erantsi du.

ZALANTZA IZANEZ GERO, EZ FIDATU.

Perretxikoek 200 eta 400 intoxikazio artean sortzen dituzte urtero. Medikuntza Intentsiboko eta Unitate Koronarioetako Andaluziako Elkartean (SAMIUC) diharduten adituek ziurtatzen dutenez, horien erdiak ez dira iristen ospitaleetara. Beste erdien artean, %50 gogorrak izaten dira, %40 larriak (%10
hilgarriak) eta %10 arinak. Bi arrazoirengatik gertatzen dira: jendeak nahasi
egiten dituela bertsio jangarriekin edo fidatu egiten delako toxikotasun proba
hala moduzkoekin. Esaten da, adibidez, perretxiko bat pozoitsua dela baratxuri, tipula edo zilarrezko piezaren batekin egosi eta elementu horiek beltzatu
egiten direnean. Bizia arriskuan jar dezakete gisa horretako usteek. Batzuetan,
dena den, perretxiko jangarriak modu desegokian prestatzeagatik sortzen dira
intoxikazioak, edo zenbait pertsonaren organismoak espezie batzuk onartzen
ez dituelako, nahiz eta beste batzuentzat erabat kaltegabeak izan.
Zaletasun horri uko egin nahi ez bazaio, zuhurtziaz jokatzeko gomendioa
ematen du Gomez Turielek: “Ongi bereizi behar dira espezie arriskutsuak,
eta ez jateko modukoak direnak bakarrik, halaxe gertatzen da-eta sarritan.
Zalantza izanez gero, ez dira jan behar”. Pertsona batzuk fidatu egiten dira bizi
guztia perretxikotan daramatenekin, baina batzuetan horiek ere ez dute izaten
irizpide egokirik. Egoki identifikatu nahi izanez gero, badaude mikologia elkarteak, botanika sailak unibertsitateetan edo osasuneko eta kontsumoko udal
zerbitzuak. Eska ezazu informazioa zure autonomia erkidegoko elkarteetan.
“Lan paregabea egiten dute, baina biltzaile batzuek uste izaten dute, tamalez,
ez dutela jakintza horren beharrik”, oroitarazi du. Mundu honetan, adituenak
ere kontu handiarekin ibiltzen dira, eta horren adibide da gremio horretakoek
txantxa gisa darabilten esaldi ospetsu hau: “Perretxiko guztiak jan daitezke,
baina gehienak behin bakarrik”.

Non bildu: denek dakite, baina ez esan inori
1

2

8
7

3

10

9
6
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Perretxiko biltzaile bakoitzak bere leku
kuttunak izaten ditu, eta batzuetan
testamentuan ere sartu izan dute
sekretu handi hori. Espainiako
Estatuan, leku emankor ugari dago,
aipagarrienetakoak Katalunian,
Gaztela eta Leonen, Nafarroan,
Malagan, Huelvan eta Asturiasen,
baina ez hor bakarrik. Ezinezkoa
litzateke onddotarako leku guztien
berri ematea, baina honako inguru
hauetara joanez gero, esku hutsik
itzultzeko aukera gutxi izaten da.
1. Muniellosko basoa (Asturias): 400
perretxiko espezie baino gehiago
daude.

2. Gorbeiako parke naturala (Araba
eta Bizkaia artean): onddo asko
izaten da, bereziki onddozuria
(‘boletus edulis’).
3. Berguedà (Bartzelona):
esnegorriaren hiriburua da.
4. Montseny-ko Parke Naturala
(Bartzelona): esnegorriak, saltsa
perretxikoak eta ziza arreak izaten
dira ugari.
5. Hechoko Arana (Hueca): Udaberriko
zizazuriak eta larre perretxikoak
(udaberria), onddo pinuak (uda), ziza
gorria, onddo pinuak, fongo esaten
dietenak (udazkena).
6. Guadarramako mendilerroa

MERKATUAN
Tentuz ibili erosteko orduan,
noizbehinka izaten dira-eta iruzur
kasuak. Ez da harritzekoa, adibidez,
jatetxe batzuek boletus platerak
eskaintzea baina, egiaz, beste
perretxiko batzuk izatea, gehienean
mintegikoak. Frutategian edo
supermerkatuan ere gerta daiteke
hori. Ziririk sar ez diezazuten, hartu
kontuan aholku hauek:
• Perretxiko basatiak erosiko
badituzu, hauta itzazu osorik eta
kolpatu gabe daudenak. Hezeak
ere ez dute egon behar, ezta usain
susmagarriekin ere.
• Perretxiko ontziratuak erosten
direnean, begiratu egin behar zaio
ontziari (plastikoak azkartu egiten
du usteltzeko prozesua), zaindu
egin behar da higiene neurriak
betetzen dituela (batzuetan
bildu bezalaxe etortzen dira) eta
etiketa egoki daramatela (izen
zientifikoarekin).

(Madril): boletusak, kardu zizak eta
esnegorriak aurki daitezke.
7. Unzueko Ibilbide Mikologikoa
(Nafarroa): zizahoria, zizagorria eta
ziza arrea.
8. Ultzamako Ibarra (Nafarroa):
saltsa perretxiko beltzak, zizahoriak,
onddoak, tripaki argiak, martxoko
ezkoak, amanitak, ziza usozuriak eta
urritxak aurkituko dituzu hor.
9. Navaleno (Soria): 150 onddo mota
baino gehiago daude: Hauek dira
ohikoenak: boletusa, esnegorria eta
kardu zizak.
10. Rabanales (Zamora): boletus
edulisa erruz izaten da.

Perretxiko gehiegi biltzen ari al da? Biltzeko orduan kali-

Aditua

tateak eragin handiagoa du kantitateak baino. Pertsonek
jardunbide onak erabiltzen badituzte, adibidez sakiarePedro
kin joaten badira, zorua ez badute harrotzen edo heldu
gabe dauden aleak ez badituzte biltzen, oso eragin txikia
Gomez Turiel
izaten du. Are gehiago, lagundu egin dezakete esporak
barreiatzen eta, ondorioz, onddoak ere bai. Baina hori ez
da beti gertatzen.
Boladan jarri al da perretxikoak biltzea? Mendi batzuetan biltzaile saturazioa dago, batez ere garai jakin batzuetan, adibidez perretxiko garaiko asteburu eta zubi batzuetan. Baina,
bestalde, perretxikoak baliabide natural berriztagarriak
dira, eta modu jasangarrian atera dakieke probetxua. Desiragarria litzateke biltzaileen presioa gehiago banatzea, leku
batzuetan bildu gabe gelditzen baitira perretxiko guztiak.
Zergatik maite dugu hainbeste perretxikoak biltzea? Faktore bat baino gehiago elkartu da. Lehenik, espezie batzuen kalitate gastronomikoa, adibidez
boletusarena, onddoarena edo kardu zizarena. Bestetik, oso entretenigarria
da bila ibiltzea. Horri gehitu behar zaio produktu horren inguruan dagoen
misterioa: askotan magiaz bezala agertzen dira perretxikoak, leku batzuetan bai eta besteetan ez... Horrek biltzaile asko limurtzen du. Eta, azkenik,
boladan jarri da. Horrek ere badu eragina.

“Mendi
batzuetan
biltzaile
saturazioa
dago”

Zer iruditzen zaizu udalerri batzuek eremuak mugatzea eta tasak jartzea?

Beharrezkoa da arauak jartzea eta ezinbestekoa ere bai baliabideak iraun
dezan, baina baita mendiak beti baduelako jabe bat eta hark onuraren bat
atera behar du. Bestela, bidegabea litzateke. Besterik da kasu batzuetan
zertarako arautzen den eta zer dioen letra txikiak, barruti bakoitzak arau
batzuk jartzen ditu eta.
Nola bildu daitezke perretxikoak modu jasangarrian? Oso garrantzitsua
da, alde batetik, ongi jakitea zer diren perretxikoak, zer-nolako zeregina
duten onddoen ugalketan eta zenbateko garrantzia daukaten gure ekosistemetan. Hori jakinda, begi bistakoa da mendian zer egin daitekeen eta
zer ez. Informazioari ingurumen
arloko kontzientzia gehitu behar
zaio; gero eta handiagoa da, baina
oraindik ez da iritsi leku guztietara. Funtsean, beste edozein ustiatze bezalakoa da. Neurrian eginez
gero eta ingurumena errespetatuz,
gure jarduerak ez du eragingo
inolako kalterik. Askotan azpimarratzen dut kontu bat, bereziki
jendearekin joaten naizenean
mendira: ez dela zaborrik botata
utzi behar, eta aurkitzen duguna
bildu egin behar genukeela gainera. Perretxiko biltzaile askok hori
egiten du, eta, horrela, basoentzat
oso onuragarria gertatzen da jarduera hori.
* Biologoa eta Rabanalesko Museo
Mikologikoko zuzendaria (Zamora).

“Arautzea
ezinbestekoa
da baliabideak
iraun dezan,
baina baita
mendiak jabe
bat izaten
duelako eta
hark onuraren
bat atera behar
duelako ere”.
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ARRAINA
‘ETXALDETIK’
DATORRENEAN

Baliteke arrain basatiek ospe handiagoa edukitzea, baina kontsumitzaile askok
zaporean ez du alderik sumatzen haztegiko baten eta askatasunean hazitako
baten artean. Freskoak dira, prezio onekoak, jasangarriak eta seguruak. Gure etxeko
mahaietara akuikulturatik etorri ohi den zenbait espezie aztertuko dugu: izokinak,
erreboiloak, urraburuak, amuarrainak, bisiguak eta lupiak.

kuikultura ez da gauza berria. Gizakiok 4.000 urte daramatzagu arrainak hazi eta jaten, baina jarduera hori
joan den mendeko azken erdian hasi
zen berebiziko garrantzia hartzen
mundu osoko jardun sozioekonomikoan. Hamabi milioi lagun ari dira lanean sektore horretan, eta
etengabe ari da hazten 1984. urteaz geroztik. Akuikultura modernoaz ari gara, non arrainak, moluskuak
eta uretako landareak hazten diren. Zifrei dagokienez, 2014. urtea mugarria izan zen. Lehenbiziko aldiz,
munduko populazioak haztegiko arrain gehiago jan
zuen berezko bizitokian arrantzatua baino, datu hori
eman du Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen
Erakundeak (FAO).
Espainiako Estatuan, hirurogeiko urteetan
jarri zen abian akuikultura, eta ordudanik, hazi eta
hazi egin da etengabe. 2017. urtean 350.000 tona
inguru landu ziren (itsas produktu guztiak kontuan
hartuta), halaxe ageri da Akuikulturako Espainiako
Enpresa Elkartearen 2018ko txostenean (Apromar).
Honako hauek gehien: muskuiluak, lupiak, ostadar amuarraina eta urraburua. Guztira, 5.105 arrain
haztegi daude Espainiako Estatuan, gehienak itsasoko instalazioetan (4.782).
Zifra horiek argi erakusten dute akuikultura
zein garrantzitsua den ekonomiarako, baina ez da
ahaztu behar jasangarritasunari egiten dion ekarpena ere. Arrantza intentsiboak, arrantzalekuen
neurriz kanpoko ustiapenak eta itsasoko produk-
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2014. urtean lehenbiziko
aldiz, munduko
populazioak haztegiko
arrain gehiago kontsumitu
zuen berezko bizitokian
arrantzatua baino.
tuen gehiegizko kontsumoak nabarmen murriztu
dituzte arrantzako stockak. Horrexegatik dira hain
garrantzitsuak haztegiak, bermatu egiten dutelako,
modu eraginkor eta jasangarrian, behar adina arrain
izango dela populazioa elikatzeko.

OMEGA-3 PROPORTZIOA.

Haztegietako produktuak kalitatezkoak eta freskoak
izaten dira, halaxe dio Azti zentro teknologikoak
(espezializatua dago itsasoko eta elikadura arloko
berrikuntzan). Hain dira freskoak, haztegitik atera eta egun berean irits daitezke kontsumitzailearen mahaira. Nutrizioaren ikuspegitik, gainera, oso
osasungarriak dira. Basatiak bezalaxe, mantenugai
garrantzitsuak ematen dituzte, adibidez proteinak,
bitaminak eta mineralak. Zenbait ikerketak dioenez,
dena den, ez dute osaera guztiz berdina. Haztegietako arrainak gantz gehiago izaten du, baina proportzio txikiagoan ematen ditu saturatugabeak (hau da,
onak), eta ondorioz, nutrizio arloko onurak ere apalagoak dira. Animaliaren elikadura da horren arrazoia.
Arrain basatiek itsasoko landareetatik lortzen dute
omega-3a, eta akuikulturako arrain gehienak, berriz,
pentsua janez bizi dira, eta horiek kopuru txikiagoan
izaten dute mantenugai hori. Hori dela eta, Europako ikertzaileak lanean ari dira pentsu horien osaera
hobetzeko. 2016. urteaz geroztik, Omega3Max izeneko proiektuan dihardute (Europako Batasuneko
diruarekin finantzatzen da).
Gabezia hori gorabehera, oso kontrolatua dago
haztegiko arrainen elikadura, eta horrek bermatu
egiten du kalitatea. Elikadura arloko segurtasunari
eta animalien elikadurari buruzko Europako araudia
munduan dagoen zorrotzenetakoa da. Larba fasean
daudenean, arrain horiek mikroorganismo eta artemia bidez elikatzen dira; krustazeo txiki batzuk dira
azken horiek, eta aberastu egiten dituzte gantz azidoekin. Handitzen direnean, espezie bakoitzak bere
pentsuak jaten ditu, berariaz haientzat sortuak. Pentsu horiek honako osagai hauek izaten dituzte besteren artean: arrain irina, zeinak ugari izaten dituen

31

Espainiako
kontsumitzaileen %18k
ez dituzte bereizten
produktu basati bat eta
akuikulturako beste bat.
proteinak; eta olioak, horiek ere arrainarenak, horiek
baitira gantz azidoak hartzeko iturririk onenak (eta
omega-3a ere bai). Azken urteetan, gainera, landare
jatorriko osagaiak ere gero eta gehiago dituzte pentsuek, adibidez zerealak, artoa eta soja; horien bidez,
jasangarriagoak izan daitezela lortu nahi da.
Kontsumitzaileei sortzen zaien galdera izaten da desberdintasun horiek eraginik ba ote duten
zaporean. Europako Batzordearen arabera, Espainiako kontsumitzaileen %18k ez dituzte bereizten
produktu basati bat eta akuikulturako beste bat.
Jesus Roman Dietetika eta Elikadura Zientzien
Espainiako Elkarteko Batzorde Zientifikoko presidentea da (SEDCA), eta haren esanetan, produktu bakoitza zer den jakin gabe egin diren dastatze
saioetan ia ezinezkoa izan da bata eta bestea bereiztea: “Akuikulturakoak txikiagoak izaten dira, ez hain
helduak, eta horrek badu eragina zaporean, baina
nagusiki arrainek jaten dutenaren araberakoa izaten da. Kontua ez da arrain haztegietakoek zapore gutxiago dutela; kontua da beti gauza bera jaten
dutela eta zapore estandarra daukatela. Arrain basatiek, berriz, harrapatzen dutena jaten dute”.

ANISAKISIK GABEAK.

Osasun arloko kontrolari dagokionez, ordea, etxaldeko arrainen aldekoa da egoera, haien trazabilitateari esker, hain zuzen. Hau da, badakigu nola hazi
eta elikatu dituzten, jarraipena zorrotzagoa delako
arrain basatiena baino. Ondorioz, produktu horiek
metal astun gutxiago izaten dute (merkurioa, beruna
eta kadmioa), halaxe dio zenbait ikerketak, adibidez Itsasko Haztegien Espainiako Aholku Batzordeak
(JACUMAR) 2012. urtean egindako txosten honek:
Caracterización de la calidad del pescado de crianza
(Haztegiko arrainen kalitate ezaugarriak).
Eta horrekin batean, arrainari lotuta dagoen beste arazo garrantzitsu bat ere saihesten dute: anisakisa.
Parasito hori (arrain batzuetan agertzen da) gizakietara pasatzen da eta urdail-hesteetako nahasmenduak eta alergia arazoak eragiten ditu. Baina haztegietako arrainek ez dute izaten, ikerketa askok azaldu
duten bezala, horien artean Ikerketa Zientifikoen
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Berme oneko hiru zigilu
Kalitate ziurtagiri ugari dago akuikulturako arrainentzat, 20
baino gehiago. Produkturik onenaren bila bazabiltza, jakin
ezazu hiru etiketa hauek direla garrantzitsuenak arrainaren
segurtasuna bermatzeko orduan:
Global GAP
Erakunde pribatu hori lanean ari da haztegiko
ekoizpenaren kalitatea bermatu eta ingurumenean
duen eragina gutxitzeko.
Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Nazioarteko erakunde horren asmoa da estandar
global batzuk ezartzea akuikultura arduratsua
izan dadin.
Friends of the Sea
Gobernuz Kanpoko Erakunde horrek egiaztatu egiten ditu
arrantzalekuak eta itsasoko produktuak, bai haztegietatik
datozenak eta bai modu jasangarrian arrantzatu dituztenak.

NOLA BEREIZI
ARRANDEGIAN ESPEZIE
BASATI BAT ETA
HAZTEGIKO BAT.
Teoria jakingo duzu agian, baina
begien aurrean ale bat baino gehiago
daukazunean, ba al dakizu bereizten zein
den basatia eta zein haztegikoa? Hona
hemen zalantzak argitzeko baliagarriak
izango zaizkizun arrasto batzuk:

Etxalde bat
itsasoan.
Espainiako
Estatuan
dauden
haztegirik
gehienak
itsasokoak
dira, bateak
eta biberoak
adibidez.

Kontseilu Gorenak (CSIC) eta Akuikulturaren Osasun
Defentsarako Elkarteak elkarrekin egin dutenak (azken
erakunde hori Valentziako Erkidegokoa da). Hori dela
eta, Europako Batzordeak araudian aldaketa bat egin
zuen 2011. urtean, eta horren ondorioz, haztegiko arrainei ez zaie izozte prozesurik eman behar ostalaritzan eta
jatetxeetan gordinik edo erdigordinik jan ahal izateko.
Arrain basatiekin, aldiz, nahitaez egin behar da.

KALITATEAREN ETIKETA.

Azkenik, garrantzitsua da beste alderdi bat ere azpimarratzea: segurtasuna. Etxaldeko arrainek kontrol zorrotzak pasatu behar izaten dituzte animalien ongizatea eta
kalitatea bermatzeko (baldintza egokietan hazteko arauak
eta egoki garraiatzeko arauak betetzen dituztela egiaztatzen da), jarduera hasten denetik kontsumitzailearengana heltzen den arte. Horretaz gain, egiaztatzeko sistema
bat baino gehiago dago ekoizpen jasangarria lortzeko. Eta
hor, kontsumitzaileak aukeratu egin dezake: haztegiko
espezie garrantzitsu gehienak akuikultura egiaztatuaren
barrenean daude, eta erostean, beraz, ziurtagiria daraman

>> Etiketa. Haztegiko produktua
bada, etiketak esan egin behar du.
Arrandegiko produktu basati guztiek
adierazi egin behar dute nolako
metodoarekin harrapatu dituzten
eta non. Etiketak esan egin behar du,
gainera, produktua izoztu egin ote
duten aurrez.
>> Prezioa. Aldeak izaten dira, eta
espezie batzuetan nahiko handiak,
gainera. Etxaldeko arrain bat gehienean
merkeagoa izango da basati bat baino.
Lupiari dagokionez, adibidez, ale basati
bat hiru aldiz garestiagoa izaten da
haztegikoa baino.

aleak hautatzea da kontua. Berme horietan garrantzitsuenetakoa Global GAP etiketa da; nazioarteko
ziurtagiria da, eta aztertu egiten du ingurumenaren
gaineko eragina, aldian-aldian kontrolak egiten
ditu arrainen elikadura kaltegabea dela ziurtatzeko,
uraren kalitatea ere kontrolatzen du, produktuaren trazabilitatea ere bai eta baita ur-emaria egoki
erabiltzen dela ere. Era berean, egiaztatu egiten du
pentsu kontsumoa egokia dela; horri esker, hobeto
zainduta dago itsas hondoa eta hobeto aprobetxatzen da arrantzaren baliabidea; ihesbideak kontrolatuta, berriz, mugatu egiten da espezie inbaditzaileen ugalkortasuna; neurriak jartzen dira animalien
ongizaterako; bermatu egiten dira lan baldintza
egokiak, eta, besteren artean, kalitatea kudeatzeko
sistemak ezartzen. Akuikulturarako, gainera, 20
ziurtagiri baino gehiago daude ingurumen arlokoak, kalitateari eta ekoizpenari dagozkionak,
gizarte mailakoak (Comercio Ético delakoa, adibidez) eta jatorriari lotuak, Jatorri Izen Babestua, esate
baterako. Horien artean, badira ISO arau batzuk ere.

33

SALMAHAIAN AURKITUKO DITUZUN
ALTXORRAK

1

OSTADAR
AMUARRAINA
GOZOA ETA
GAZIA

Nolakoa da? Gorputz
luzanga dauka, urdinez eta
olibaren berdez tindatua.
Zerrenda irisatu bat izaten du albo
batean, arrosakara, eta haren azpian,
zilar kolorekoa; puntu beltzak ageri
ditu solomoetan, ertzetan, buruan
eta hegaletan. Neurriz 40 zentimetro
ingurukoa izaten da, baina inoiz iritsi
izan da metro batera eta 17 kilotara ere.
Hazteko modua. Iran, Turkia, Txile
eta Norvegia dira ostadar amuarrain
gehien ekoizten duten herrialdeak,
nahiz eta Espainiako Estatuan
ere asko samar izaten den. Zatirik
handiena ur gezatan hazten da, baina
kopuru aipagarri batek ur gazitan
bukatzen du hazteko prozesua.
Emeek 2.000 arrautza ja ditzakete
gorputzeko kilo bakoitzeko, nahiz
eta arrautza horiek handi samarrak
izaten diren (3 eta 7 mm arteko
diametroa).
Nutrizio arloko balioa. Arrain
erdigantzatsua da amuarraina. 100
gramotan, 91 kcal eta 3 g gantz
izaten ditu (%86 saturatugabeak).
Balio biologiko handiko proteinak
dauzka, eta potasio eta fosforo
dezente ematen du, baita B12
bitamina ere.
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2

LUPIA
MEDITERRANEOKO ALABA

Nolakoa da? Ezkata
handiak izaten ditu
eta gorputz gihartsua.
Burua zorrotz itxurakoa
dauka eta irekidura txikiak izaten
ditu sudurraldean. Begi txikiak, aho
handia eta beheko masailezurra irten
samarra. Grisa izaten da kolorez,
berunaren kutsukoa (bizkarraldean
zertxobait ilunagoa); alboak, berriz,
zilar kolorekoak ditu. Luzera 70 cm
arterainokoa izaten du.
Hazteko modua. Mediterraneoko ia
herrialde guztiek hazten dute lupia.
Eme bakoitzak 250.000 arrautza
(milimetro bateko diametrokoak)
jartzen ditu gorputzeko kilo bakoitzeko.
Nutrizio arloko balioa. Arrain zurien
multzokoa da lupia. 100 gramok 85
kcal ematen dituzte. Gantz askorik ez
duen arraina da (1,3 gramo baino ez,
eta %65 saturatugabeak), eta gure
dietan omega-3 gutxi samar ageri
denez, ez da hain kopuru txikia ere.

3

ERREBOILOA
BITAMINEN
ERREGEA

Nolakoa da? Helduek
gorputz biribildu eta
zapaldua izan ohi dute.
Begi irtenak dauzka,
biak ere ezkerreko ertzean. Oso
aho handikoa da eta masailezurra,
begiak bezala, aski irtena izaten
du. Goiko aldearen kolorea marroi
arrexka da, eta hainbat orban
ageri ditu hegaletan. Beheko aldea
koloregabetua izaten du. Ale baten
neurria 100 cm-raino irits daiteke.
Hazteko modua. Europan, nagusiki
Espainiako Estatuan eta Portugalen
ekoizten da. Errunaldi bakoitza
500.000 eta milioi bat arrautza
artekoa izaten da kilo bakoitzeko.
Nutrizio arloko balioa. Arrain zuri eta
erdigantzatsua da. 100 gramok 98
kcal ematen dituzte eta gantzaren
%51 saturatugabeak dira. Kopuru
aipagarrietan ematen du B9
bitamina, eta baita B12, B2 eta B3
ere. Kalitate oneko proteinak dira
bere pisuaren %17.

4

6

URRABURUA
IZENA BEGI
ARTEAN
DUELA

Nolakoa da? Obalo
itxurako gorputza dauka,
garaia eta alboetarantz
zapaldua. Buru handia ikusten
zaio eta profil kakotua ageri du.
Grisa da kolorez, eta arrasto txikiak
ditu han-hemenka: orban ilun bat
alboko lerroan, zerrenda gorrimin
bat operkuluan (zakatzak babesten
dituen hegala da), eta urre koloreko
beste bat begien artean. Neurriz 57
cm-ko luzera izatera irits daiteke.
Hazteko modua. Mediterraneoko
ia herrialde guztiek hazten dituzte
urraburuak akuikulturaren bidez. Eme
bakoitzak bi milioi arrautza jar ditzake.
Nutrizio arloko balioa. Arrain zuria
edo erdigantzatsua da. 100 gramok
93 kcal ematen dituzte. Gantzaren
%48 saturatugabeak dira: 0,80 g
monosaturatugabeak, eta 0,50 g
polisaturatugabeak. Era berean,
17 g proteina ematen ditu, kalitate
biologiko handikoak.

5

BISIGUA
GALIZIARRA

Nolakoa da? Gorputz
luzanga eta zertxobait
estua du, begi handiak,
hortz fin eta zorrotzak, eta hegal handi
bat bizkarralde osoa hartzen diola.
Arrosakara da kolorez, eta zilar ukitu
arin bat dauka; orban beltz bat eduki ohi
du bularraldeko hegalen artean. Neurriz
25 eta 65 zentimetro artekoa izaten da.
Hazteko modua. Europan, Galizian baino
ez da hazten. Bi eta lau urte arteko
epea behar izaten du gizentzeko, eta
saltokietan, 500 eta 750 gramo arteko
pisuarekin egoten dira. Garrantzitsua
izaten da arrainei jatekorik ez ematea
uretatik atera aurreko 48 orduetan;
horrela, segurtatu egiten da uretan
geldituko direnek bizirik jarraituko
dutela eta denbora ematen zaie urdaila
eta hesteak hustu ditzaten.
Nutrizio arloko balioa. 100 gramo
bisiguk (arrain urdina da) 90 kcal
ematen dituzte, eta 1,8 gramo gantz
(saturatugabea da %50). Egokia da
gehiegizko pisua edo gizentasuna
daukaten pertsonentzat, eta ugari
ematen ditu balio biologiko handiko
proteinak. Kopuru aipagarrietan ematen
ditu B multzoko bitaminak, besteak
beste B3, B6 eta B12.

IZOKINA
OMEGA-3
BANATZAILEA

Nolakoa da? Bizkarraldea
gris urdinkara izaten du,
orban biribilduekin. Alboetan,
urdin argiagoa gailentzen zaio, eta
sabelaldean, zilar kolorea. Gorputz
luzanga izaten du, ezkata txikiz estalia.
Hazteko modua. Europan, honako
herrialde hauetan hazten da: Eskozia,
Irlanda, Islandia, Faroe uharteak
(Danimarka) eta Norvegia. Hasieran,
ur gozotan edukitzen dute izokina.
Urtebetetik 18 hilabete arteko
adina dutenean eta 50-90 g-ko
pisua hartzen dutenean, itsasoko
biberoetara eramaten dituzte. Han,
12 eta 18 hilabete artean bizi izaten
dira, harrapatzeko adinako pisua
lortu arte (lau eta bost kilo artekoa
izaten da). Kolore arrosakara hori
gal ez dezaten (ale basatietan oso
nabarmena izaten da), astaxantina
ugari daramaten osagarriak ematen
dizkiete elikagaien artean.
Nutrizio arloko balioa. Arrain urdina
da, eta 182 kcal ematen ditu 100
gramo bakoitzeko. Gantzaren %71
saturatugabeak dira (5,43 g dira
monosaturatugabeak, eta 3,10 g
polisaturatugabeak). Izokinaren gantzak
ugari izaten du omega-3, eta gantz
azido horrek lagundu egiten du odoleko
kolesterola eta triglizeridoak murrizten.
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Nutrizioa

ZURE
GUTIZIAK
JANARI
OSASUNGARRI
BIHURTZEKO
Modu osasungarrian jateko, ez duzu
zertan dietatik baztertu hanburgesak,
pizzak edo bizkotxoak. Etxean prestatuz
gero, nutrizio balio handiko
osagaiekin eta errazio egokietan,
aukera izango duzu zeure buruari
gutiziatxo bat onartzeko osasunari
kalterik egin gabe.

Espainiako Estatuan gehiegizko pisua dute herritarren erdiek baino gehiagok, zehazki populazioaren
%54,5ek, halaxe dio Espainian egin den azken Osasun Inkestak. Eta are kezkagarriagoa dena: hamar
haurretatik ia bik gizentasuna daukate. Zifra hori
etengabe handitu da azken urteetan. Hori zergatik
gertatzen den ere gauza jakina da, gainera: gaizki
elikatzeagatik. Hanburgesak, pizzak, kroketak,
enpanadillak, opilak eta izozkiak leku bat lortzen ari
dira gure dietan, eta jendeak gero eta maizago jaten
ditu. Plater horiek guztiek kopuru handi-handietan
ematen dituzte kaloriak (hiperkalorikoak esaten
zaie), baina arazoa ez da hor bukatzen; horretaz
gain, erruz ematen dituzte kalitate apaleko gantzak,
gatza eta azukreak ere. Aholkurik errazena da produktu horiek erabat desagerraraztea gure eguneroko
menutik, baina badakigu egiaz ez dela hain erraza
ere. Hortaz, beste aukera bat landu beharra dago:
osasungarri bihurtzea. Eva Gosenje dietista-nutrizionistaren esanetan, plater horiek etxean prestatu
eta errezeta zertxobait moldatze hutsarekin, elikagai
horiek ez dira hain kaltegarriak izango eta, akaso,
lor dezakegu maiz samar jateko ere egokiak izatea. Orrialde gauetan, jarraibide eta aholku batzuk
emango dizkizugu plater horiek modu osasungarrian presta ditzazun eta zure dietarekin kezkarik
gabe goza dezazun. Has zaitez oharrak hartzen.
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SUKALDARITZA
OSASUNGARRIAREN ESKULIBURUA
Atera itzazu eltzeak kanpora eta ekin prestaketa lanei. Dirudien
baino errazagoa da elikagai ultraprozesatuak eraldatzea (ugari izaten dituzte kaloriak, kalitate apaleko gantzak, gatza eta azukreak)
eta nutrizio balio handiko plater gozoak egitea. Osagai eta prestaera
egokiak hautatu besterik ez duzu egin behar. Aholku hauek lagungarriak izango zaizkizu.
PIZZA
Pizza osasungarria egiteko, oreari eta osagaiei begiratu behar zaie
lehenik. Gainera, plater oso egokia izaten da haurrekin prestatzeko.
• Orea: osokoa egin dezakegu (osoko irina edo ale osokoa erabilita) edo begetala (adibidez, kuiatxoarekin, azalorearekin edo
brokoliarekin).
• Osagaiak: mila aukera dago, eta irizpide bakarra da elikagairik
osasungaitzenak kanpoan uztea. Honako osagai hauek erabiltzea da
onena: berdurak, frutak (anana), kalitatezko gaztak (esne gaina eta
gisako gantzik erantsi ez diotenak), arrautza, arrainak eta itsaskiak,
haragi zuriak... Hummusak edo garbantzu pateak eta seitana, adibidez, ukitu paregabea ematen die pizza begetalei.
HANBURGESA
Lehenbiziko pausoa da osoko ogi fresko bat hautatzea (edo ale osoko
irinarekin egina) eta, laguntzeko, begetalak erabiltzea (letxuga, espinakak edo errukula, tomatea eta tipula), kalitatezko gazta, arrautza,
etxean egindako maionesa edo tomate saltsa. Barrenean jartzeko:
• Haragia: aukerarik onena egiteko, aholku bat da harategian haragi
gorri gihartsu bat eskatzea eta han bertan birrintzea. Hanburgesa
prestatzeko, tipula erantsiko diogu, besterik ez.
• Beste aukera batzuk: oilaskoarekin edo indioilarrarekin presta
daiteke, bularki xerra bat jarrita. Begetala ere egin daiteke, lekaleak, kinoa, seitana edo tofua berdurekin nahasita.
ENPANADILLAK
Betegarrietan aukera bat baino gehiago daukagu, adibidez berdurak,
arrainak edo arrautza, eta orea egiteko, berriz, osoko irina erabiliko
dugu. Frijitu ordez, labean egingo dugu. Ongi txigortuta gelditzea
nahi badugu, arrautza irabiatu pittin batekin margotuko ditugu (gorringoa bakarrik erabiltzen denean, gorritasun biziagoa hartzen du).
• Betegarriak: atuna eta etxean egindako tomate saltsa, berdurak
(zerbak, espinakak...) tipula gurituarekin, kuiatxoa eta gazta, edo
guakamolea oilaskoarekin.
• Gozoak: bestelako enpanadilla batzuk prestatzeko, fruta erabil
dezakegu (adibidez, sagarra edo udarea) mahaspasekin edo datilekin eta kanela ukitu bat erantsi. Konpota egin dezakegu edo fruta
irabiagailuan pasatu fruitu lehor hidratatuekin.
KROKETAK
• Betegarria: hestebeteei ihes egiteko, zergatik ez erabili txibiak, izokina, perretxikoak, brokolia edo arrautza? Osagaiak bateratzeko,
bexamela erabiltzen da gehienetan, eta hori ere hobetu egin daite-
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ke, osoko irina erabilita finduaren ordez. Nahi izanez gero,
arrautza zuringoa ere erabil dezakegu ordezko gisa.
• Birrineztatzeko: bi eratan presta daiteke, osoko ogi birrina
eta osoko irina erabilita (osoko irina gehi arrautza gehi osoko
ogia) edo bi aldiz pasatuta osoko ogi birrinetan (osoko ogia
gehi arrautza gehi osoko ogia).
SALTSAK
Klasikoek, adibidez maionesak eta tomate frijituak, kalitate hobea izango dute oliba olioarekin eginda eta gatz
kantitatea zainduta. Horrela, ziurtatu egingo dugu ez daramatela azukre erantsirik. Saltsa horien gainerako osagaiak
osasungarriak dira: arrautza, oliba olioa, tomatea, tipula...
Klasikoen artean, ozpin saltsa ere aukera-aukerakoa da;
ukitu berezia eman nahi diogunean, erantsi egin ditzakegu
zenbait elementu edo ozpin mota bat baino gehiago aukeratu: usain belarrak eta espeziekin egin dezakegu, fruta
freskoarekin, fruitu lehorrekin, tomatez egindako ozpin
saltsa izan daiteke... Beste saltsa osasungarri batzuk frutarekin egindakoak izango lirateke (sagarrez egina, laranjaz,
mangoz edo guakamolez), zenbait barazkirekin (azenarioa
edo azalorea) edo jogurtarekin.

Azukrearen ordez,
erabil itzazu datilak,
bananak edo
kanela.

PASTEL GAZIAK
Barazkiekin egin daitezke (porruarekin, adibidez), edo
arrainarekin eta itsaskiekin (legatza edo ganbak erabilita),
eta esne lurrundua erabil dezakegu orea bateratzeko esne
gaina erabili beharrean. Berdura quiche bat egiteko, bestalde, osoko irina eta kalitatezko gazta bat hautatu ditzakegu.
OGITARTEKOAK, PINTXOAK ETA TXIGORKIAK
Hemen ez da arazorik sortuko azukre erantsiekin, baina bai
gantz motarekin eta irin finduekin. Guztietan ageri da osagai
berbera: ogia. Lehenik eta behin, kalitatezko ogia aukeratu
behar da, osoko irina %50 duena gutxienez. Moldekoak edo
txigortuak kalitatezko gantzak eduki behar ditu, adibidez
oliba olioa, ekilorearena (oleiko ugarikoa) edo kanolarena,
eta ahalik eta azukre erantsi gutxiena. Ogia laguntzeko, berriz, aukera osasungarriak hobetsiko ditugu, eta saihestu
egingo ditugu hestebeteak. Hona hemen aukera batzuk: oliba olio birjina estra tomatearekin, sandwich begetala, sardinaz edo atunez egina, ogian zabaltzeko osagaiekin (hummusa edo guakamolea), banana txigorkia kakao hauts purua
gainetik zabalduta, edo kiwia daraman txigorkia zabaltzeko
gaztaren gainean jarria... Pintxoen artean, aukera onak dira
tortillaz eginak, urdaiazpikoa ogi tartean daramatenak, olagarro edo txanpiñoi brotxetak, ohiko gildak...
GOZOGINTZA
Industrialak direnean, produktu mota horrek gehiegizko
kopuruetan izaten ditu azukre erantsiak, kalitate apaleko
gantzak, eta irin eta zereal finduak; hortaz, alderdi horiek
hobetu egin behar ditugu.
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MADALENAK, BIZKOTXOAK ETA TARTAK
• Irinak eta zerealak: onena da osokoak erabiltzea edo,
nahi izanez gero, baita lekaleen irinak ere.
• Gantzaren alderdia: oliba olio birjina estra izango
da beti aukerarik onena, bai ezaugarriengatik, bai zaporearengatik eta bai olio horrexek irauten duelako
ongien tenperatura handietan. Errezetak esne gaina
daramanean, hobe esne lurrunduarekin ordezkatzea.
• Gozotasuna emateko: azukrearen ordez, hobe da datilen pasta erabiltzea (hidratatu egiten dira eta hezurra
kenduta birrindu), aranpasak, banana helduen purea
edo osagai horien nahasketak egin eta kanela ukitu bat
eman dakioke edo banilla lurrina.
• Osagarriak: Bizkotxoak eta madalenak are erakargarriagoak izan daitezen, fruitu lehorrak jar daitezke,
fruta deshidratatuak, fruitu gorriak, fruta edo txokolate beltza (kakaoa %75etik gora duena). Tartarik
osasungarrienen artean, frutaz edo barazkiz eginak
daude, azenarioa edo marrubiak daramatzatenak, edo
fruitu lehorrak, adibidez gaztainak.
GAILETAK
• Gozoak: olo malutekin eta banana edo sagar helduekin egin dezakegu orea. Zenbait zerealen osoko

Platerak hobetzeko zer-nolako aholkuak eman
dituzun ikusita, egiaz komeni al da denetarik
jatea? Orain dela urte batzuk, dieta orekatua
eta osasungarria definitzen zenean, askotaEva Gosenje
rikoa izan behar zuela esaten zen, baina orain
Ábalos
ez. Hori gertatu da produktu ultraprozesatuak
izugarri ugaritu direlako, hau da, kopuru handietan daramatzatenak kalitate txarreko gantzak, gatza eta azukre erantsiak: edari gozoak,
opilak, gailetak, gosaritako zerealak, gozoak,
zizka-mizka gaziak, janari lasterra, hestebeteak, haragi prozesatuak... Nutrizio kalitate oso
apala duten produktuak.
Aipatu dituzun elikagai horiek guztiek onuraren
bat egiten al diote osasunari? Ez. Horiek janda,
badirudi handitu egiten dela zenbait gaitz izateko
arriskua: diabetesa, hipertentsioa, gizentasuna,
minbizi mota batzuk... Horretaz gain, osasungarriak eta beharrezkoak diren beste elikagai batzuk
ordezkatzen dituzte, adibidez fruta. Produktu
horiek osasungaitzak dira, eta gomendioak dio
zenbat eta gutxiagotan jan, hainbat hobeto dela.
Gaur egun gero eta nutrizionista gehiagok gomendatzen du jakiak norberak kozinatu ditzala, horrela hobetu egiten delako elikadura eta saihestu
egiten direlako produktu prozesatuek ezkutuan daramatzaten osagaiak.
Zer deritzozu? Produktu mota batzuk hobe da ez jatea maiz samar, nahiz
eta etxean egin, adibidez gozoak edo pastelak. Egia da, dena den, errezeta
zertxobait moldatuta, lor daitekeela ez izatea hain kaltegarria edo baita maiz
samar jateko bezain egokiak ere. Prestatuta datozen plater asko edo aurrez
kozinatuta daudenak bere horretan hartu beharrean etxean prestatuz gero,
aldea oso handia izango litzateke. Etxean prestatzea oso lagungarria izango
zaigu elikadurarekin zerikusia duten alderdi askotan, eta plater osasungarriagoak egiteko ere balioko digu. Behartu egiten gaitu geure burua gehixeago antolatzera, menu egokiago bat planifikatzera eta gehiago ohartzen gara
elikaduraren arloan hartzen ditugun erabakiekin. Erosketa egiteko garaian
zerrenda itxia eramateak ere laguntzen du: horrela ez dugu inprobisatuko
(inprobisazioak okerreko aukerak egitea dakar). Sukaldean aritzeari denbora eskaintzeak sustatu egiten du sormena, eta errezeta eta elikagai berriak
probatzen ditugu. Era berean, familian egiteko baliatu dezakegu jarduera
hori, eta haurrei nutrizio arloko heziketa emateko erabili. Eta, jakina, hobetu
egingo dugu plateren nutrizio kalitatea.
Plater horiek etxean prestatzeko garaian, zer egin dezakegu osasungarriagoak izan daitezen? Garrantzitsuena da nutrizio kalitate hobea duten osagaiak hautatzea edo osasungaitzenak baztertzea. Honako aldaketa hauek sar
ditzakegu: osoko irinak eta zerealak erabiltzea finduen ordez, azukrea kentzea
osagaietatik eta azukre erantsien ordez gozotasuna emango duten eta osasungarriagoak diren beste batzuk sartzea (datila, banana, kanela...). Plater horiek,
gainera, egin eta agudo samar jaten ditugu eta, hortaz, ez diegu hainbeste gatz
bota beharko; janari prestatuetan, adibidez, zaporea emateko ez ezik, kontserbatzeko ere erabiltzen da osagai hori. Gatzaren ordez espeziak edo usain
belarrak ere erabil ditzakegu zaporea emateko.

Aditua

“Nutrizio kalitate
hobea duten
osagaiak aukeratu
behar dira”

irinak erabil ditzakegu: bakoitzak bere zaporea, kolorea eta testura ematen
dio. Espeziekin eta usain belarrekin
ere saia gaitezke, eta fruitu lehorrak
eta fruta deshidratatuen zatiak erantsi,
adibidez anana, kokoa edo abrikota.
• Cracker gaziak: aukera bat da liho,
kalabaza eta sesamo haziak nahastea
osoko gari irinarekin, oliba olio birjinarekin, urarekin eta gatz pittin batekin.
TALOTXOAK, KREPEAK
ETA GOFREAK
Oso erraz egiten da orea arrautzak eta
banana helduak irabiatuta, eta kanela pittin bat edo banilla lurrina erantsi
dezakegu. Laguntzaile on bat aukeratzea baino ez litzateke geldituko, gozoa
edo gazia. Errezeta horietan erabiltzeko
modukoak dira txokolate beltza, frutak
(banana adibidez), fruitu gorriak edo
lehorrak, gaztak, begetalak edo haragi
zuriak, besteren artean.

* Dietista-Nutrizionista.
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Nutrizioa

EDARI ENERGETIKOAK

‘MIRARIA’ ORDAINDU EGITEN DA
Lata batean etorri ohi dira, eta
direnak eta ez direnak agintzen
dituzte: energia, dibertsioa, parranda
gehiago eta errendimendu kognitibo
hobea. Kontsumoa handitzen ari da
urtetik urtera, batez ere nerabe eta
haurren artean. Edari energetikoen
inperioa gazteenen artean ari da
zabaltzen, baina etsaiak ere sortu
zaizkie, eta zaie kritikarik falta. Zer
daukate lata horiek hainbesteko
eztabaida sortzeko?
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Ez dira egokiak
adingabeentzat.
Europako
zenbait herrialde
aztertzen ari da
16 urtez azpikoei
galarazteko
aukera.

dozein ekoizleren ametsa izango
litzateke: ia edozertarako balio
duen produktua eta, ondorioz,
oso ongi saltzen dena. Edari
energetikoak barreneraino sartu
dira gure iruditerian 10 urte eskasetan, eta jarduera asko (eta askotarikoak) egiteko balio duten
suspergarri gisa ikusten ditugu: parrandan joateko edo ajea arintzeko, gau osoa ikasten emateko
edo egunez emaitza hobeak lortzeko, gidatzeko,
kirola egiteko, gogoa bizkortzeko edo hobeto
kontzentratzeko. Hamar nerabetatik zazpik hartzen dituzte edari horiek (askok ia egunero), eta
erdiek baino gehiagok alkoholarekin nahasten
dituzte. Eskolako adinean dauden haurren artean, bostetik batek hartzen ditu, eta %16k ia lau
litro hilean. Datu horiek erakusten dute kontsumoa izugarri handitu dela azken urteetan. Monster eta Red Bull dira markarik ezagunenak, eta
biek ere lorpen aparta egin dute: merkatuak ez
ezik, gure emozioak ere konkistatu dituzte.
Edari horiek gero eta leku gehiago hartzen ari
dira eguneroko bizitzan, eta datuek diotenez, gero eta adin goiztiarragoetan hartzen ditu jendeak.
Horrek, jakina, kezka sortzen du han eta hemen.

E

Ez dira isotonikoen
berdinak; energetikoek,
izan ere, azukrea ez ezik,
estimulatzaileak ere
izaten dituzte, adibidez
kafeina, baita bitaminak
eta bestelako substantzia
batzuk ere, adibidez
taurina.
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Orain dela lau urte, Lituaniak galarazi egin zuen
edari horiek saltzea 18 urtez azpikoei. Erresuma
Batua ere bide beretik joango dela dirudi. Jamie
Oliver sukaldari ospetsuak kanpaina bat abiarazi du Twitter-en (zazpi milioi jarraitzaile baino
gehiago ditu), 16 urtez azpikoen artean galarazita egon dadin edari horien kontsumoa, eta hiru
supermerkatu katek bat egin dute ekimenarekin.
Espainiako Estatuan, Drogen Arazoak Aztertzeko
Batzorde Mistoak antzeko proposamen bat aurkeztu zuen 2013. urtean (Diputatuen Kongresuko
erakundea da). Oraingoz, ez da emaitzarik ageri.
Edari horien osagaietako batzuk daude eztabaidaren sorburuan: ausarki izaten dituzte kafeina eta azukreak. Kontuak atera ditzagun: litro
erdiko lata batek 160 mg kafeina izaten ditu (hiru
kikaea kafek adina) eta 55 g azukre baino gehiago
(40 Maria gailetak bezainbeste). Hortaz, ez da ez
taurina, ez guaraná eta ez gionseng-a ere; edari energetiko horiek lata barrenean dakartzaten
osagai guztien artean, azukreak eta kafeinak sortzen dute kezka gehien ikertzaileen, nutrizionisten eta medikuen artean.

DATURIK LARRIENA.

Carlos Casabona pediatrak azaldu duenez, azukre
gehiegi hartzeak, epe motzean, koloneko hartzidura eragin dezake, haizeak, sabelaldea puztea eta hesteetako mina. Baina larriena horren
ostean dator, produktu azukretsuak maiz-maiz
hartzeagatik, hain zuzen. “Epe ertain eta luzean,
berez-berez agertuko da 2 motako diabetesa,
pankrearen akidurak eraginda, dosi izugarrietan
eta maiztasun handiarekin jariatu beharko baitu
intsulina”, laburbildu du. Eta ez da ari gehiegikeria bat esaten: Diabetesaren Fundazioak esku
artean dituen datuek diotenez, 18 urtetik gorako
herritarren ia %14k gaixotasun hori daukate Espainian, dietari eta bizimoduari lotutako arrazoiek eraginda.
Edari energetikoak hartzen dituzten pertsonen artean, %15 inguruk maiz edaten dituzte
(astean 4-5 aldiz edo gehiagotan) eta aldian kopuru handia (litro bat baino gehiago). Horietako
asko nerabeak eta haurrak dira. Datu horiek ageri
dira Elikadura arloko Segurtasunaren Europako
Agintaritzak (EFSA) 2013an egin zuen txosten
landu eta zorrotz batean, eta ordutik urte batzuk
joan direla pentsatu arren, gaur egun ere berdinberdin balio du. Geroztik egin diren ikerketek berretsi egiten dute egoera, eta okerrera egin duela
ere azaltzen dute batzuek. Gaur egun edari energetiko gehiago erosten dugu orduan baino.
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Dosi handietan.
Litro erdiko
lata batek hiru
kafe kikarak
adina kafeina
dauka, eta 40
Maria gailetak
bezainbeste
azukre.

Edari horiekin
gehiegikeriak
egitea kaltegarria
da osasunerako.
Aldarazi egin
dezakete bihotz
erritmoa, nerbio
sistema eta, epe
luzera, gizentasuna
eta diabetesa
sorraraz ditzakete.

Aditua

Esan al liteke edari energetikoak drogak direla? Ez.
Jose Manuel
Produktu egokia da kontsuLopez Nicolas
morako, baina, nire ustez,
kaltegarria da osasunerako
eta ez luke baimendua egon
behar 18 urtez azpikoentzat.
Mendekotasuna sortzen al
dute? Bai. Pentsa ezazu zer
gertatzen zaigun kafearekin. Ni neu, adibidez, zuzenean kafe makinara joaten
naiz lanera iritsi bezain
laster. Bada, demagun egunean lata bat hartzen ari zarela, bi edo hiru kafe hutsen
baliokidea den kopurua.
Balio al dute energia emateko edo nekea ezkutatzeko? Azukreari buruz ari
bagara, edari horiek azukre
hutsak baino ez dituzte
ematen. Orain, kafeinari buruz ari bagara, horrek bai,
suspertu egiten gaitu. EFSAk onartzen du 75 mg-tik
gorako kafeina neurri batek eragin suspertzailea duela,
eta edari horiek gainditu egiten dute kopuru hori.
Zein da osagai arazotsuena? Azukrea. Lata bakar batek 50 gramo baino gehiago ditu. Kafeina ez da hain
kezkagarria, bi edo hiru kafek adina baitaukate. Dena
den, edari horiek modu kronikoan hartzen badituzu
edo gau batean bost lata hartzen badituzu, bi gauzek
kezkatzen naute.
Orain badira light bertsioak. Hobeak al dira? Eztitzaileek, adibidez aspartamoak, ziklamatoak eta sakarinak, ez dute inolako arriskurik. Light erako edarien
arazoa da aldarazi egiten dutela zentzumenen pertzepzioa: ez duzu kaloriarik hartzen, baina ahosabaia
ohitu egiten duzu zapore gozora. Gero, norabait joan
eta lightik ez badago, gorputzak gozoa eskatzen dizu...
Eta bestea edaten duzu.
Vamos a comprar mentiras liburuan diozu taurinak
eta guaranák ez dutela funtzionatzen energia emaile gisa. Zertarako eransten zaizkio balio ez badute?
Marketinagatik, zeren ura saltzen baduzu azukrearekin eta kafeinaekin, inortxok ez baitizu erosiko.
Horretarako, hobe duzu kafe bat hartu. Orain,
molekula izar horiek sartzen badizkiozu, karnitina, taurina, guaraná, orduan beste zerbait dirudi.
Leloetan beti nabarmentzen dituzte, baina ez dute
eraginik gizakion organismoan.

“Edari hauek
mendekotasuna sortzen
dute”

Kontsumo maila eta maiztasun horiekin,
edari horien beste osagaia ere arazo bihurtu da,
kafeina alegia. Gehiegizko kopuruetan hartzeak
zenbait nahasmendu eragin ditzake, adibidez loezina, loaren kalitatea okertzea, bihotz palpitazioak
eta arteria tentsioaren gorabeherak. Substantzia
kitzikagarria da kafeina, nerbio sistema bizkortzen duen molekula bat; murriztu egiten du logale
sentipena eta aldi batez lehengoratu egiten ditu
gure alerta mailak. Ez da txarra osasunerako, baina
gauza bat da pare bat kafe hartzea eta bestea sei
kikararen baliokidea edatea.
Jose Manuel Lopez Nicolas doktorea da Zientzia Kimikoetan, eta haren esanetan, edari horiek
maiz hartzea bezain kaltegarria da noizbehinka
kopuru handietan hartzea. “Halako kafeina eta
azukre kontzentrazioarekin, bi jokabideak txarrak eta hondagarriak dira osasunerako”, azpimarratu du. Eta alkoholarekin nahasten direnean
(horixe egiten dute helduen %56k eta nerabeen

*Ikertzailea, zientzialaria eta Kultura Zientifikoko
koordinatzailea Murtziako Unibertsitatean.
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Alkohola,
lagun txarra
Edari alkoholdunak
depresio eragileak
dira, eta energetikoak,
berriz, suspertzaileak.
Kafeinak ezkutatu
egiten ditu alkoholaren eraginak, eta
burua argi dugula
pentsarazten digu,
nahiz eta hala ez izan.
Ondorioz, alkohol
gehiago hartzeko
joera izaten da (baldintza normaletan
hartuko genukeen
baino gehiago), eta
gure gorputzaren
gehienezko muga
gainditzera ere irits
gaitezke. Edari horiek
eta alkohola nahasten dituzten pertsonek (helduen eta
nerabeen erdiek hala
egiten dute, zenbait
ikerketaren arabera)
hiru aldiz joera handiagoa izaten dute
neurriz kanpo edateko, eta horrek handitu
egiten du intoxikazio
etilikoa izateko arriskua. Hori arriskutsua
da edozeinentzat
eta, bereziki, bihotzhodietako gaitzak
dituztenentzat.
Alkoholak ez ezik,
gehiegizko kafeinak
ere hainbat arazo sor
dezake: gorabeherak
arteria tentsioan,
bihotz palpitazioak,
goragalea, goitika
egitea eta baita konbultsioak ere.
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%53k), arriskuak ugaritu egiten dira.
Ikerketek argi eta garbi esaten dute:
kafeina kantitate handiak hartzeak
murriztu egiten du logalea, eta murriztu egiten du, halaber, alkoholaren eragina, eta ondorioz, pertsona
hori denbora gehiago egoten da esna
eta edaten jarraitzeko aukera du.

PUBLIZITATEAREN AMUA.

Edari energetikoek hartu duten ospearen zati handi bat osagai izar gisa
aurkezten diren horiek eman diete,
adibidez taurinak, ginseng-ak eta
L-Karnitinak. Harrigarria dirudien
arren, molekula horietako bakar batek ere ez du hobetzen ez gure errendimendua, ez kontzentrazioa, ez baraualdia eta ez energia ere. "Ez dago
ebidentzia zientifikorik, eta ez daiteke
esan eraginkorrak direnik nekearen
aurrean", adierazi du Lopez Nicolasek. Funtzionatzen dutenak beste
batzuk dira, B multzoko bitaminak
alegia, eta horiek ere ageri dira, nola
ez, edari energetiko guztietan. Frogatuta dago B6 bitaminak, B12ak, niazinak eta azido pantotenikoak murriztu

Alkoholarekin nahasten
direnean, ugaritu egiten
dira arriskuak. Kafeina
kopuru handietan
hartzeak arindu egiten
du logalea, baina
murriztu egiten du
alkoholaren eragina.
egiten dutela nekea eta akidura, eta mesede egiten
diotela energiaren metabolismo normalari.
Beste hitz batzuekin esateko: edari energetikoen eragin suspergarria ez dator amu gisa
erabiltzen dituzten osagai exotikoetatik, makromantenugai horietatik eta kafeinatik baizik, eta
osagai horien bila ez dago edari energetikoetara
jo beharrik, eguneroko elikagaietan eta edarietan izaten baitira. Hain zuzen, edari horiekin
lortzen den eragin bera lor genezake pare bat
kafe eta sardina tortilla bat hartuta, arrautza eta
piperrauts asko samarrekin.

EDARI ENERGETIKOEN INGURUKO
GALDERAK ETA ERANTZUNAK
Ez dira ez magikoak eta ez miragarriak. Hortaz, ez dira Asterix eta Obelix galiarren abenturetako druidak
prestatzen zuen edabe hura bezalakoak. Edari energetikoak esaten zaien horiek badute beren trikimailua.
Sarritan galdetzen du jendeak edari horiek onuragarriak ote diren osasunerako edo zer-nolako eragina duten gure organismoan. Erantzun egingo diegu horien inguruan sortzen diren zalantzarik ohikoenei.

1

Berriak al dira.

Ez. Edari energetikoetan aurrenetakoa, Lipovitan D delakoa,
Japonian hasi zen saltzen, 1962.
urtean. Taurina eta kafeina
zituen. Laurogeiko hamarkadan
egin zen ezagun, lanean emaitza
hobea lortzeko erregai gisa
sustatzen hasi zirenean. Gaurgaurkoz, dozenaka marka eta
zapore dago, eta Japonia da edari energia-emaileen edo dorinkuzai direlakoen paradisua. Sarri
askotan, herrialde hartako lan
erritmo eroarekin lotzen da edari
horien arrakasta.
2 Zer-nolako osagaiak
dituzte?

Taurina, L-Karnitina, ginseng-a,
guaraná... Osagai exotikoak
aldatu egiten dira marka batetik bestera, baina badira hiru
elementu guztietan: kafeina, B
multzoko bitaminak eta azukrea.
‘Light’ erako bertsioek eztitzai-

leak izaten dituzte, azukrerik ez,
baina guzti-guztietan, horiek dira
egiazko osagai suspertzaileak.
3 Edari isotonikoen
berdinak al dira?

Ez, produktu desberdinak dira.
Biek dituzte elementu batzuk
elkarrekin (azukre kantitate
handia, esaterako), baina edari
isotokikoek ez daukate ez kafeinarik, ez taurinarik eta ez guaranárik. Gorputzak galdu egiten
ditu gatz mineralak kirola egitean, eta edari isotonikoen helburua da gatz horiek berregitea;
hortaz, azukreaz gain, badute
potasioa, magnesioa, fosforoa
eta sodioa (gatza).
4 Zeren baliokidea da
lata bat?

Neurri batekoak baino gehiagotakoak daude, 250 ml-tik 500 ml
bitartekoak. Eta badira litro bateko botilak ere. Neurririk ezagu-

nenetakoa 473 ml-koa da. Edari
energetiko batetik kopuru hori
hartzea bizpahiru kafe kikara
hartzea bezala litzateke (150 mg
kafeina baino gehiago). Azukreari dagokionez, gurinez egindako
gaileta pakete bat jatearen
parekoa da lata bat edatea, edo
8-10 petit-suisse jatearen edo
txokolatezko tarta zati eder bat
jatearen pareko.

intsulina ekoizpena ere. 30 eta
60 minutu artean igaro direnean, orduan izaten du kafeinak
eraginik handiena. Zabaldu egiten dira begi-niniak eta handitu
egiten dira alerta mailak. Gorputza dopamina ekoizten hasten da,
eta horrek suspertu egiten ditu
plazeraren guneak garunean.
Hori bai, igoeraren ondotik behera amiltzen dira bi substantziak.

5 Zer-nolako eragina
daukate?

6 Zenbat denbora behar
du gorputzak kafeina
kanporatzeko?

Kitzikatu egiten gaituzte eta
murriztu egiten dute nekea aldi
baterako. Lata estandar bat
edatean, gure gorputzak 50
g eta 75 g artean hartzen du
azukrea (zazpi eta hamar zorrotxo artean), Osasunaren Mundu
Erakundeak egun osorako
gomendatzen duen gehienezko
kopurua baino gehiago. Hortik
20 minutura, izugarri igotzen da
odoleko azukre maila eta baita

Orduak. Kafeina ez da erraz
desagertzen gure gorputzetik.
Bost orduren buruan, hartu
dugunaren erdiak hortxe
jarraituko du gure gorputzean.
Erabat desagerrarazteko behar
den denbora aldatu egiten da
adinaren, osasun egoeraren
eta gisako faktoreen arabera.
Hamar ordu ere behar izaten
dira zenbaitetan.
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Kirola

7 ARRAZOI
OINEZ
ARIN-ARIN
IBILTZEKO
ADITU ASKOK HELBURU
BAT JARTZEN DU OSASUNA
BERMATZEKO: EGUNERO 10.000
PAUSO EMATEA. BESTE ASKOK
ÑABARDURA BAT ERANSTEN DIO:
EZ DU BALIO EDOZEIN MODUTAN
EGITEA. EZ BAITA GAUZA BERA
PAUSO GELDIAN JOATEA EDO
BIZI-BIZI IBILTZEA.
sasunaren muga ezartzen
duen zenbaki biribila, zifra
ideala: 10.000. Egunero pauso
kopuru hori eman behar omen
da osasuntsu egoteko, halaxe
diote adituek, eta oinezko arruntek ia mantra gisa darabilte ariketaren munduan. Baina
ba al du zentzurik egunero helmuga horretara
iristeak? Nolanahi eginda ere balio al du? Bai
eta ez, ordena horretan, gainera. Adierazitako
distantzia egiteaz gain, izan ere, beste faktore
batzuk ere kontuan hartu behar dira, adibidez
zer-nolako bizitasunarekin egiten den bidea
eta zenbat denbora eskaintzen diogun gure entrenamendu saioari.

O

Non sortu zen ideia?

Dirudienez, gomendio horren jatorria podometro baten inguruko publizitate kanpaina bati lotua dago (pausoak kontatzeko gailu bat zen); Japoniako etxe batek egin zuen (Yamasa etxeak),
1964an, Olinpiar Jokoak hasi baino zertxobait
lehenago. Mankopei izena jarri zioten ('10.000
pauso' esan nahi du japonieraz), eta ordudanik
lelo gisa hartu izan da... gaur arte.
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Zientzia ere kontzeptuaren alde

Ikerketa zientifiko askok ondorioztatu
du egunero oinez ibiltzea oso onuragarria dela osasunerako eta murriztu egiten duela gaixotasun kronikoak izateko
arriskua, adibidez arteria hipertentsioa,
diabetesa edo dislipemia (odolean lipido
maila handiak izatea, adibidez kolesterola eta triglizeridoak), eta lagundu egiten duela, halaber, hilkortasun arriskua
murrizten, arrazoia edozein dela ere.

10.000ko erronka egokia da...

Pauso kopuru horretara iristea erronka
baliagarria da pisua galtzeko edo pisu
egokiari eusteko. Horretara iristen direnek (egunean bospasei kilometro egiten
dituztenek, alegia) osasun hobea dute
orokorrean eta bizi kalitate hobea egunean zehar gutxi mugitzen diren pertsonek baino (1.000 eta 3.000 pauso artean
egiten dituztenek baino). Hortaz, helburu hori betetzea bera osasungarria da,
baina gerta liteke ez aski izatea.

...baina ñabardurak egin behar
zaizkio
Barne Medikuntzako Espainiako Elkarteak (SEMI) gomendatzen du astean gutxienez 30 minutuz ibiltzea oinez pauso
bizian, eta egunean 10.000 pauso ematea ere aipatzen duen arren, zehazten du
horietako 3.000 erritmo moderatu-bizian egin behar liratekeela, hau da, azkar, baina betiere elkarrizketa batekin
jarraitu ahal izateko moduko erritmoan,
ez gehiago.

Abiadura eta pultsazioak

Ibilaldi bat eraginkorra izan dadin, erritmo onean egin beharra dago. Oro har,
kirol medikuntzan adituak direnek esaten dute osasuntsu dagoen pertsona heldu batek honako abiadura honetan eman
behar lituzkeela 10.000 pauso horiek:
ordubetean 4,8 eta 6,5 km artean eginez.
Bada beste modu onartu bat ere ariketa

fisikoak eskatzen zaion maila betetzen
ote duen jakiteko: gehienezko maiztasun
kardiakoa kontuan hartuta, bihotzaren
pultsazioak %60 eta %80 artean eramatea. Gehienezko maiztasun hori zein den
jakiteko, gutxi gorabeherako formula bat
erabiltzen da: 220ko zifrari norberaren
adina kentzea, eta ateratzen den emaitzarekin kalkulatzea ehunekoak. Adibidez: 220 - 50 = 170. Berrogeita hamar
urteko pertsona batentzat, 102 pultsaziotik (%60) 136 (%80) bitartekoa izango da tarte egokia.

OMEren proposamena

Osasunaren Mundu Erakundearen
(OME) gomendioa da astean gutxienez
150 minutuko jarduera fisiko aerobiko
moderatua egitea (igeri egitea edo mendian oinez ibiltzea), 75 minutuko ariketa
aerobiko bizia (futbolean edo tenisean
aritzea) edo bi erritmo horiek konbinatzeko aukera emango digun beste zernahi jarduera.

Mugitzea da kontua

OMEk emandako datuen arabera, helduen %23 eta eskola adinean dauden nerabeen %81 ez dira behar bezain aktiboak.
Eta ebidentzia zientifikoek argi erakutsi
dute zein arriskutsua den jarduerarik ez
egitea. Beste hainbat joera bezala (tabakismoa, alkoholaren erabilera kaltegarria, diabetesa, hipertentsioa, hiperkolesterolemia edo bihotz-hodietako gaixotasunak), sedentarismoa ere arrisku faktore
bat da transmisio bidezkoak ez diren gaixotasun kronikoak agertzeko. American
Cancer Society erakundeko adituek 2017.
urtean argitaratu zuten ikerketa batek
(140.000 pertsonako lagina erabili zuten) berretsi egin zuen OMEren gomendioak jarraituta handitu egiten dela bizi
itxaropena eta geure burua babestu egiten
dugula heriotza eragiten duten hiru arrazoi nagusietatik: arnasketa gaixotasunak,
bihotz-hodietakoak eta minbizia.
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Osasuna

LEHENBIZIKO
ALDIA (GINEKOLOGOAREKIN)
IZERDIA, ZANGOAK DARDARKA, BIHOTZA JAUZIKA...
HORRETARAINO ERAMAN GAITZAKE LEHENBIZIKO ALDIZ
GINEKOLOGOARENGANA JOAN BEHARRAK. ETA ARE GEHIAGO
OHATILARA IGO ETA ETZANDA JARRI BEHAR IZANEZ GERO
ZANGOAK OINBURDINETAN DITUGULA. DENBORA GELDITU
EGITEN DELA DIRUDI, BAINA BEREHALA PASATZEN DA.
LEHENBIZIKO BISITA HORRETAN ZER GERTATUKO DEN
JAKITEAK SEGURUAGO SENTIARAZIKO DITU NESKA GAZTEAK,
ETA UXATU EGINGO ZAIZKIE LOTSAK ETA BELDURRAK. ETA,
AGIAN, HAIEN FAMILIEI ERE BAI.
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ehenbiziko aldian kosta egiten da beti. Beldurra sentitzen da, ez delako oso
ongi jakiten zer gertatuko den atearen
beste aldean, edo agian kontatu digutelako norbaitek esperientzia txar samarra izan duela, eta nork bere gorputza erakusteko
lotsak ere pisu handia hartzen du estreinakoz ginekologoarengana joan behar duten neskato eta nerabeen
buruetan. Hori dela eta, askok atzeratu egiten du lehen
bisita. Espainiako azken Osasun Inkestan ageri denez
(2017koa da), 12 eta 19 urte arteko nesken %74,12k sekula ez dute egin baginako zitologia bat, eta proba hori
ezinbestekoa da zerbixeko edo umetoki lepoko minbizia
antzemateko. Bigarren minbizi motarik ohikoena da 15
eta 44 urte arteko emakumeetan, eta giza papilomaren
birusa (GPB) egoten da horren oinarrian (sexu harremanetan transmititu daiteke).

L

HOBE DA NEURRIAK HARTZEA.

Ginekologia arloko arazorik ez badago (adibidez, baginako infekzioak edo pubertaro goiztiarra) edo gurasoek
argi badute alaba ez dela hasi sexu harremanekin, 16 urtez azpiko neskatoak ez dira joaten espezialista horrengana, ez sistema publikoan eta ez pribatuan ere. Nerabezaroan ez da nahitaezkoa bisita hori egitea, baina oso
komenigarria izaten da sexu harremanetan hasiak diren
gazteentzat, halaxe nabarmendu du Manuel Marcos-ek,
HM Hospitales taldeko Ginekologia koordinatzaileak.
Helburua izaten da Papanicolaouren proba egitea (zitologia), bilatu gabeko haurdunaldiak saihestea eta sexu
transmisio bidezko gaixotasunak eragoztea (STG).
Baina lehentxeago egitea ere gomendatzen dute,
12-13 urterekin. Eta ez da pubertaroa gero eta lehenago
hasten delako –lan zientifiko batzuek haurren gizentasunaren erruz gertatzen dela diote–, sexu karaktere
sekundarioak zertan diren aztertzeko baizik (bularrak,
ilea, genitalak...) eta hilekoaren maiztasuna ezartzeko.
Era horretan, neskak ohitu egiten dira azterketetara eta
argitu egiten dituzte hainbat zalantza, beren gorputzari
buruzkoak, hilekoari buruz kalean entzun dituzten kontuen ingurukoak, higiene intimoari dagozkionak, ohitura osasungarriak zein diren ikasteko balio die, STGen

12 eta 19 urte arteko nesken
%74,12k sekula ez dute egin
zitologia bat; umetoki lepoko
minbizirik baden jakiteko
proba da horrako hori.
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aurkako prebentzio lana egiteko eta kontrazepzio
metodoen berri izateko. “Lehenbiziko kontsultan
ez da miaketarik egiten. Informazioa nahi izaten
dute”, aitortu du Nuria Parerak (Haurtzaroko eta
Nerabezaroko Ginekologia Unitateko burua da
Bartzelonako Dexeus Unibertsitate Ospitalean).

GALDERA DESEROSOAK.

Baina inoren galderei erantzuten hasi aurretik,
osasun arloko profesionalak paziente berriaren
txostena ireki behar izaten du haren datu pertsonal
eta medikuekin (ebakuntzak, alergiak, sendagaiak,
txartoak...), eta horretarako oso lagungarria izaten
da gurasoekin joatea. Hilekoaren inguruko galderarik ez da falta izaten: zein adinetan izan zuen
lehenbizikoa, ziklo erregularra duen edo ez, mina
ematen dion, konpresak edo tanpoiak erabiltzen
dituen... Jakin nahi izaten du, nola ez, neskak baduen kezka bereziren bat edo arazoren bat.

Nolakoa da neskato batek ginekologoarekin izaten duen lehen hitzordua? Lehenbiziko azterketa adinaren eta kontsulta
egiteko arrazoiaren araberakoa izaten da.
Nuria
Sexu harremanik izan ez duten gazteentzat
Parera
ez da traumatikoa, bagiratu baino ez baitugu egiten bularretan koskorrik ez dutela
eta bulban dena normal dagoela. Ez dugu
hartu behar izaten inolako laginik, eta bagina barneko miaketarik ere ez dugu egin
behar izaten.
Zein izaten da kontsultara joateko arrazoi
nagusia? Hilekoarekin arazoak dituztelako
etortzen dira gehienetan. Iaz, gure unitatean izan genituen kontsulten %40 arrazoi
horrexegatik izan ziren. Eta horien artean,
nagusiki atzeratu egiten zaielako etortzen
dira, mina ematen dielako eta gehiegi edo
gutxiegi izaten dutelako, bai kopuruz eta
bai maiztasunez ere. Batzuk etortzen dira pentsatuz haiei gertatzen zaiena ez dela
normala, eta ez da hala.
Miaketa egin behar zaienean, zer-nolako jarrera izaten dute? Elkarrizketa egiten diegunean, adierazi egiten diegu zer egingo dugun,
jakin dezaten gehienetan ez dela miaketa mingarria izaten eta minutu
batzuetako kontua baino ez dela izango. Gehienez ere, zertxobait desatsegina izan daiteke edo lotsa eman dezake gorputzeko atal intimoak
ezezagun bati erakusteak. Baina normalena izaten da miaketa egin
ondoren neskarik gehienek aitortzea ez dela izan hainbeterainokoa.
Beldur horietan eragin handia du ezagutza faltak.
Joan al daitezke bakarrik? Heldutasunaren arabera. Hamalau urtekoekin, beti gordetzen dugu tarte bat haiekin bakarka hitz egiteko, eta
16rekin adinez nagusiak dira osasunari begira, eta beti etorri ahalko
dira bakarrik. Baina inola ere ez dezakegu eman haien sexualitateari
buruzko informaziorik edo pertsonaren intimitateari eragiten dionik. Eta adingabeetan, beti gurasoak jakinaren gainean jarriko ditugu
erabaki medikuak hartu behar direnean beste pertsona batzuei eragin
diezaieketen gaietan eta pazientearen osasunarentzat larriak diren
gaietan.
Adin horietan, gehienek jarria izaten dute giza papilomaren birusaren
aurkako txertoa, Lehen Hezkuntzako 6. mailan jarri behar dela esaten
baitu txertatze egutegiak. Hitz egiten al dute horretaz? Nerabeekin
egiten den edozein kontsultatan, arrazoi batengatik edo besteagatik
etorri, beti hitz egiten dugu prebentzioaz. Eta adin batetik aurrera, sexu
transmisio bidezko gaixotasunez eta kontrazepzioaz. Hortaz, txosten
klinikoa irekitzen dugunean, galdetu egiten diegu txertorik hartu duten edo ez. Hartu ez badute, azaldu egiten diegu zer den eta informazioa ematen diegu. Hor gurasoek oso zeregin garrantzitsua daukate,
haiek erabakitzen baitute jarri edo ez eta zergatik. Eta erreakzioei dagokienez, beste edozein txerto bezalakoa da, bere salbuespen kasuekin.

Aditua

“Beti hitz
egiten dugu
prebentzioaz”

Eta bai, badira kontu intimo zailagoak ere: sexu harremanik izan duen,
kontrazepzio metodorik erabiltzen duen
(zein), eta bikotekide bat edo gehiago
duen. Lagun batek edo familiako norbaitek laguntzen duenean –ama izaten da,
gehienean–, elkarrizketaren azken zati
hori bakarka egiten da. Konfidentzialtasuna erabat bermatua dago. Horixe izaten
da askatasun osoz galderak egiteko unea
eta, inoiz baino gehiago, egiarekin erantzutekoa.
Azterketa ginekologikoa egin edo ez
erabakitzeko, kontuan hartzen da sexu
harremanik izan duen edo ez, eta gazteak onespena ematen duen, jakina. Baina, nolanahi ere, miaketa ez dadin hain
traumatikoa izan, funtsezkoa izaten da
adituak aurrez eta miaketa egin bitartean

* Haurtzaroko eta Nerabezaroko Ginekologia Unitateko burua Bartzelonako Dexeus Unibertsitate Ospitalean.
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ematen duen informazioa. Medikua lasaitasuna
ematen saiatuko da eta kontu handiz jardungo da.
Baina zerbaitek beldurra ematen badu miaketa
egin aurretik edo egiteko garaian mina sentitzen
bada, ez da isildu behar. “Gero eta beldur gutxiagorekin etortzen dira eta badakite hautatu duten
ginekologoa adin ertaineko emakume bat dela eta
harengandik hurbil senti daitezkeela eta enpatizatu”, adierazi du Marcosek.

NOLA PRESTATU.

Hilekorik gabe, ongi garbituta beti bezala eta oso
lasai. Erizainak bata bat utziko dio gorputza estaltzeko, azaldu egingo dio ginekologiako mahaian
nola jarri eta lagundu egingo dio jartzen. Ohatila
horretan etzatea, hankak zabaldu eta albo banatan dituen euskarrien gainean jarrita, konplikatu
samarra izaten da. Arnasa lasai eta sakon hartzea
baino ez da geldituko. Azkar pasatzen da. Bula-
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rrak haztatu ondoren, ginekologoak pubisaren
eremua aztertuko du, hau da, ezpainak eta baginaren sarrera. Batzuetan, espekuloa esaten zaion
bereizgailu baten laguntzarekin, begiratu bat
emango dio baginako paretari, umetokiko lepoari eta lepoko zuloari. Eta, zenbaitetan, baginako
jariakin pittin bat hartuko du aztertzeko. Horrek
guztiak traba pixka bat egiten du, tanpoi bat sartzean sentitzen dena bezalakoa.
Horretaz gain, neska sexu jardunean aktiboa denean, baginako ukipena egingo dio; horrek ere ez du minik ematen berez, baina zertxobait desatsegina izaten da. Kontu handiarekin, ginekologoak hatz bat sartuko du baginan,
umetokia eta obulutegia haztatzeko, eta horrela
jakingo du zer-nolako kokapena duten, zenbateko neurria eta mugikortasuna. Kito. Medikuak
beharrezkoa ikusiko du, agian, ekografia bat edo
odol analisi bat egitea. Guztira, 20 minutu bakarrik pasatu izango dira.

5 aholku hasiberrientzat

Aurrez aurre
egoteko
tarte bat.
Elkarrizketaren
zati batean
gaztea bera
bakarrik
egoten da.
Horixe izaten
da askatasun
osoz galderak
egiteko unea
eta egiarekin
erantzutekoa.

PUBERTAROA ETA NERABEZAROA
Bederatzi eta 15 urte arteko garaian,
ordulari biologikoak aktibatu egiten du
hipotalamoa eta sistema endokrinoa,
eta bereak eta bi egiten hasten dira
hormonak. Pubertaroaren hasiera
baldintzatu egiten dute adinak, sexuak,
estresak, nutrizioak, hazkundearen
hormonak eta tiroidearen hormonek,
eta baita faktore sozial eta genetikoek
ere. Gorputza aldatu egiten da:
hilekoa agertzen da, bukatu egiten da
pubertaroa eta orduantxe hasten da
ugaltzeko adina. "Naturaltasunez eta
erantzun egiten diegula sentiarazteko
asmoz". Horrelaxe landu behar da semealabekin hasi berri duten aro berria,
halaxe dio Raquel Hurtadok. Sexologoa
da bera, psikologoa eta koordinatzaile
lanetan aritzen da Estatuko Familia
Planifikazioaren Federazioak (FPFE)
gizarte esku-hartzerako duen sailean.
NOIZ JOAN GINEKOLOGOARENGANA.
Nuria Parera ginekologoak dioenez,
honako kasu hauetan ez da atzeratu
behar espezialistarenganako bisita:
mina sentitzea hilekoaren garaian edo
hortik kanpo, azkura edo narritadura
sumatzea bulban edo baginan,
baginako edo bulbako fluxua ez izatea
ohikoa bezalakoa, bularretan aldaketak
agertzea (noduluak, jarioak, mina...),
hilekoaren zikloak oso irregularrak
izatea edo odol jarrio sarria, hilekoa
atzeratzea (15 edo 16 urtetan oraindik
ez badago hilekorik), pubertaroko
nahasmenduak sortzea, aknea edo
gehiegizko ilea, sexu gehiegikeriak
jasatea, informazioa behar izatea
kontrazepzioari buruz...
NORA JOAN.
Ginekologoarengana joateaz gain edo
osasun sistemak sexu osasunerako
eta ugalketa osasunerako eskaintzen
dituen programetan izena emateaz
gain, gazteek beste hainbat leku ere
badituzte lehenengo bisita horretaz
eta beste hamaika gauzaz informazioa

eskuratzeko. Zerbitzu lagunkoiak dira,
eta sexualitateaz galdetzeko aukera
ematen dute, eta osotasuneko arreta
eskaintzen dute, aurrez hitzordurik
hartu gabe. FPFE erakundeak baditu
horrelakoak. "Garrantzitsua da beren
gorputza ezagutu dezatela (genitalak,
zertarako balio duten eta nola
funtzionatzen duten) eta ikus dezatela,
gorputzean zerbait ongi ez dabilenean
traba sentitu edo kezka sortu eta
medikutara joaten garen bezala,
espezialistarengana ere joan behar
dela", adierazi du psikologoak.
SEXU HEZIKETA.
Gurasoei iruditzen zaie haiek ez dutela
behar adina komunikazio tresna
beren seme-alabekin gai horiei buruz
hitz egiteko. FPFEren tailerretan
baliabideak eskaintzen dizkiete eta
eurek dituzten zerbitzuetara bideratzen
dituzte edo lehen mailako arretako
edo ginekologiako kontsultara. Baina
familiek bi zeregin desberdin dituzte
osasun arloko langileen aldean, halaxe
azaldu du Hurtadok: "Balioak ematea,
beren jokabidea ikusaraztea (gero
seme-alabak arduratuko dira horiek
egiaztatzeaz edo baztertzeaz beren
bizitzan), eta sentiaraztea maitatuak
izatea merezi dutela, errespetatuak
eta zainduak izatea... Hori funtsezkoa
da bikote harremanak izango
dituztenerako".
KONTUZ MODEKIN.
Kontsultetan ez da oso maiz agertzen
zalantza hori, baina hasiak dira aldian
behin galdetzen: eta genitaletan
'piercing' bat egiten badut? "Ez da
gomendagarria larruazala zulatzea
genitalen gunean, arriskua izaten
baita gorputzak ez onartzeko, urratuak
izateko eta infekzioak ere bai", azaldu
du Manuel Marcosek. Sexologoaren
iritziz ere, garrantzitsua da zulo hori
modagatik bakarrik ez egitea: "Gure
desirak desberdinak dira, eta berdin
plazera ematen diguten gauzak ere".
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Eztabaidarako gaia

AURREZTEN AL DUGU ENERGIARIK ORDU ALDAKETAREKIN?

ORDUAREN EGIA
Ordularia atzeratu edo aurreratu beharra dagoen aldiro, hortxe azaltzen da
eztabaidarako gaia, onuragarria ote den edo kaltegarria. Aldekoek diote murriztu
egiten dela energia kontsumoa; kontrakoen esanetan, aldiz, sinbolikotik
gehiago du eraginkorretik baino. Orain, Europako Batzordeak behin betiko
kentzeko asmoa azaldu du.

rtero-urtero, 1974az geroztik, ordulariaren
orratzak aldatzen ibili behar izan dugu urtean bitan. Martxoko azken igandean, ordubete aurreratzen dugu, eta urriko azkenean, atzeratu. Petrolioaren krisia gertatu
berritan ekin zioten aldaketa hori egiteari, argi naturalari
probetxu hobea ateratzeko asmoz; Europako Batasuneko
kide diren estatu guztietan ezarri zen neurria, 1984. urteko
zuzentarau baten bidez, eta Espainiako Estatuan 2002ko
Errege Dekretu batean jaso zuten.
Baina ordu aldaketaren inguruan beti bada eztabaida. Neurri horren aldekoek esaten dute dirua eta energia
aurrezteko balio duela. Kontrakoen ustez, aldiz, oso txikiak dira ustezko onura horiek eta, osasunean zer-nolako
nahasmenduak eragiten dituen kontuan hartuta, ez du
merezi. Erakundeen esanetan, energia kontsumoa murrizteko balio du ordu aldaketak, baina onartzen dute
zaila dela hori kuantifikatzea, eta haien esanetan, gainera, "badirudi nahiko mugatua dela". Orain, Europako
Batzordeak erabaki du arau hori baliogabetzeko tramiteak egiten hastea, Batzordeak berak sustatuta Europako
herritarrei egin dieten inkesta batek erakutsi baitu horren aldekoak direla gehien-gehienak. Europako Parlamentuak ere ildo beretik jo zuen otsailean, eta loteslea ez
zen ebazpen batean, Batzordeari eskatu zion zuzentaraua
berrikus zezala.

U

EGIAZ AURREZTEN DA EDO KALKULU HUTSA DA?

Argi naturalari probetxu gehiago ateratzeko asmoz ordularia aldatuta, %5 aurrezten da argindar kontsumoa,
halaxe dio Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak (IDAE). Horrek esan nahi du argindarraren faktura 300 milioi euro txikiagoa dela. Diru horretan guztian,
etxeetako gastuarenak izango lirateke 90 milioi (sei euro
familia bakoitzeko); eta beste 210 milioiak industriak eta
zerbitzuen sektoreak eragiten dituenak. Zifra horiek, dena
den, kalkuluak baino ez dira; hau da, horietara iristeko,
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utzi egin beharko litzaioke argindar artifiziala erabiltzeari
beharrezkoa ez denean.
Europako Batzordeak sustatu duen aldaketa honek
ohiko prozesua pasatu beharko du, eta kide diren estatuek
oniritzia eman beharko diote Euroganberak lege berria
berretsi aurretik, zeina inola ere ez den iritsiko 2020. edo
2021. urtean baino lehen. Kritikoen ustez (elkarte ekologistak dira bereziki), ordu aldaketa gehiago da neurri sinbolikoa, jendea ohar dadin zein garrantzitsua den energia
aurreztea, eta ez egiaz aurrezteko modua. Nabarmentzen
dute, gainera, familiek eta enpresek argindar gutxiago erabili arren goizetan, aurrezten duten hori desagertu egiten
dela arratsaldeetan, berogailu gehiago erabili behar izaten
baitute neguan eta hozteko sistema gehiago udan.
Kritikoen ustez (elkarte ekologistak dira bereziki), ordu
aldaketa gehiago da neurri sinbolikoa, jendea ohar dadin
zein garrantzitsua den energia aurreztea, eta ez egiaz aurrezteko modua. Nabarmentzen dute, gainera, familiek eta
enpresek argindar gutxiago erabili arren goizetan, aurrezten
duten hori desagertu egiten dela arratsaldeetan, berogailu
gehiago erabili behar izaten baitute neguan eta hozteko sistema gehiago udan.
Ingurumenaren aldeko elkarteek neurri eraginkorragoak eskatzen dituzte, adibidez fotozelulak edo sentsoreak
erabiltzea, argi naturalaren arabera argia itzali edo doitzeko (eraikin berrietan beharrezkoa da dagoeneko, halaxe
agintzen du Eraikingintzaren Kode Tekniko berriak), LED
lanparak instalatzea edo eraikinen diseinua gehiago lantzea, probetxu hobea atera diezaioten eguzkiari leihoak alde
egokietan jarrita edo argi-zuloak eginda. Energiaren arloko
beste espezialista batzuek eskatzen dute gobernuak bitartekoak jar ditzala Europako araudiak modu orokortuagoan
ezar daitezen, haien iritziz horrek energia asko aurreztea
ekarriko bailuke: betebehar gisa ezar dezala eraikinetan eta
teilatuetan energia berriztagarriak sustatzea edo kontagailu
adimendunak ezartzea, berriztagarrietatik datorren energia
zein neurritan kontsumitzen den adieraziko dutenak.

Hiriek aurreztu
egiten dute.
Hirietako argiak
ordubete
murriztea
ere neurri
jasangarria da.

Ordulari aldaketak, zifratan

300 milioi
euro, kalkuluen arabera Espainian hori
aurrezten da energiatan ordu aldaketarekin.

%5

Potentzialki hori
aurreztu daiteke

argiztapenean
ordu aldaketarekin.

6
euro

Energiatan diru hori aurrezten
du familia bakoitzak
Espainiako Estatuan.

1984

Urte horretan sartu zen indarrean
ordularia urtean bitan aldarazten
duen zuzentaraua.

90 milioi

euro. Guztira hori aurreztuko lukete
Espainiako familiek energiatan.
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Herrialde horiek aldatzen dute
ordua. Horien artean, Europako
Batasuneko guztiek.

Iturria: Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua (IDAE).

NAHASMENDUAK GURE BARNE ORDULARIAN.

Bada gehiago ere. Kritikoenen iritziz, ustezko onurak ez
dira iristen herritarrei sortzen dizkien buruhausteak eta
osasun arloko nahasmenduak berdintzera. Medikuen
esanetan, aldaketak eragina izaten du organismoan, eta
logalea eta nekea sortzen ditu, eta haserrekortasun iragankorra ere bai batzuetan. Aldarazi egiten baitu erritmo
zirkadianoa; hau da, gure barne ordularia, zeinak egokitu egiten duen organismoaren erritmoa egunaren eta
gauaren zikloetara, baina ongi funtzionatzen ez duenean,
logale arazoak eragin ditzake.
Baina bihotzak ere sufritzen du ordu aldaketa horrekin. Halaxe frogatu du hainbat ikerketak. Berriena
Ferrarako Unibertsitateak argitaratu du urte honetako
otsailean European Review for Medical and Pharmacological Sciences aldizkarian, eta ondorio hau atera du:
gaiaren inguruan egin diren sei ikerketarik zorrotzenek
baieztatu egin dute infartu gehiago izateko joera dagoela udaberriko aldaketa gertatzen denean (%4tik %29ra
bitartean igotzen da). Medikuen zenbait txostenek iktus
arriskuarekin ere lotzen dute: Ameriketako Neurologia
Akademiak 2016. urtean egindako ikerketa batek dioenez,
aldaketa egin ondorengo astelehenean eta asteartean %8
kasu gehiago izaten da.
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Aditua

Victor Viñuales
"Ordularia aldatzen da eguzkiari
probetxu hobea ateratzeko eta
argindar gutxiago kontsumitzeko"
Soziologoa da, ekologiaren arloan espezializatua, eta Ecología y Desarrollo Fundazioa
zuzentzen du. Urtean bitan ordularia aldatzearen aldekoa da, garrantzitsua iruditzen
baitzaio Espainian energia aurrezteko.
Haren ikuspegiaren arabera, kontua ez da
norberak etxean aurrezten duena bakarrik,
indarrak batzea baizik: "Energia kontsumoa
murriztea eta gas kutsatzaileen isuriak geldiaraztea ezinbestekoa da", adierazi du.
Zergatik aldatzen da ordularia urtean bitan?
Energia aurrezteko neurria da ordu aldaketa.
Eguzkiaren argiari probetxu gehiago ateratzea lortzen da, eta horri esker, argindar
gutxiago kontsumitzen dugu.
Zer lortzen da, egiaz, neurri horrekin?
Eguzkia badago, ez da argiztapen artifizialik
beharko ez fabriketan eta ez etxeetan ere.
Aurreztu egiten dute enpresaburuek, herritarrek ere bai beren etxeetan, murriztu egiten
da planetara isurtzen den gas kopurua, eta
hori ona da klima aldaketa geldiarazteko, eta
aurreztu egiten da argindarraren fakturan,
inportatu egiten baitugu kontsumitzen dugun energiarik gehiena.
Zer-nolako ondorioak ditu hirietarako?
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Egun argitan,
hirian paseatzeko gogoa
sumatzen da.
Ordu horiei
probetxua
ateratzea
onuragarria
da saltokietarako eta ostalaritzarako.

Adibidez, gutxiago gastatzen dute hiri argiztapenean. Hor ere printzipio berari jarraituz
aurrezten da energia: udalek ordubete geroago pizten badute argiteria, murriztu egiten da argindar kontsumoa.
Neurri horrek nola laguntzen du enpresek eta
industriek energia gutxiago erabil dezaten?
Dezente gehiago aurrezten dute lan ordutegi
luzeenak dituzten enpresek, argi naturalik
gabeko orduetan ere lan egiten dutenek. Hortaz, argindarraren faktura gehiago murrizten
zaie lehenago hasten diren enpresei edo lan
jarduna beranduago bukatzen dutenei.
Zer-nolako onurak ekarriko lituzke kontsumorako eta aisialdirako ordularia urtean
bitan aldatzeak?

Arratsaldeetan argi
naturalarekin ordu
gehiago edukitzeak
ugaritu egiten ditu
kontsumo orduak saltokietan eta errestaurazioaren arloan, bai
turistena eta bai tokiko
populazioarena ere.
Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko
Institutuak esaten du
(IDAE) familia bakoitzak sei euro txikitzen
duela argindarraren
faktura ordu aldaketarekin. Ez dirudi hainbeste denik...
IDAEk kalkulatzen du
argiztapenean kontsumitzen den argindarraren %5 aurrezteko
modua ematen duela
ordu aldaketak, eta
hortik ateratzen du
zifra hori. Familia bakoitzarentzat gutxi da,
baina etxe guztietakoa
batuta, aurrezten dena
oso kontuan hartzekoa
da Espainiako Estatuan bizi diren 47 milioi pertsonentzat, bai
diruari dagokionez eta
bai isuri kutsatzaileei
dagokienez ere.
Neurri horren alde
ematen den beste argudio bat da lagungarria dela jendeak
kontzientzia har dezan eta jabetu dadin zein garrantzitsua den
energia aurreztea. Zure ustez, horretan ere laguntzen al du
neurri horrek?
Argudio hori ez dut ikusten hain argi. Iruditzen zaidanez, ordutegi aldaketa oso modu burokratikoan egiten da, eta gizartean
pedagogia falta da gai horretan. Ordu aldaketa baino askoz zabalagoa da energia eraginkortasunaren erronka, gizarte osoari dei
egiten baitio, enpresei, erakundeei eta pertsonei.
Ordu aldaketaz gain, zer beste neurri proposatuko zenituzke
argiztapenean aurrezteko?
Modu asko dago. Garrantzitsuenak eraikinen diseinuari lotuta
daude, eguzkiaren argiari ahalik eta probetxurik gehiena atera
diezaioten. Eguzkia lagun ona dugu; beti borondatez ari da guretzat lanean, eta probetxua atera behar zaio horri. Horretaz gain,
beste neurri asko dago teknologia eraginkorraren erabilerari

“Oso modu
burokratikoan egiten
da ordu aldaketa.
Gizartean pedagogia
falta da arlo horretan”.
lotuta, adibidez bonbilla zaharren ordez LED
argiak jartzea, zeinak energia gutxiago gastatzen duten eta gehiago irauten.
Ordua aurreratzeko eta atzeratzeko ematen
den beste arrazoi bat da harmonizatu egiten
duela Espainiako ordutegia Europako gainerako herrialdeetakoarekin.
Ordutegia garrantzitsua da energia aurrezteko, baina baita zoriona lortzeko ere. Espainiako lan ordutegiak ez du egiten batere
mesederik: berandu afaltzen da, eta hori txarra da digestiorako; arratsaldeetan, berriz,
berandu arte lan egiten da, eta horrek eragin
izugarria du haurrei arreta eskaintzeko garaian eta pertsonarik ahulenak zaintzeko
orduan. Botere publikoek aldatu egin behar
lituzkete ordutegiak, eta ongizate handiagoa
bilatu. Zoriontsu izatea da politika publikoaren eta bizitzaren helburu nagusia.
Zer-nolako ondorioak ditu ordua aldatzeak
gure planetan?
Atmosferara isuri kutsatzaile gutxiago egitea dakarte energia kontsumoa murrizteko
neurri guztiek, eta horiek daude klima aldaketaren atzean. Ezinbestekoa da isuriak
geldiaraztea.
Zenbaitek dio ordu aldaketak on egiten diola
osasunari eta zorionari. Zer diozu zuk?
Argi ordu gehiago edukitzeak lagundu egin
dezake bizilagunen artean interakzioa sortzen kalean, eta horrek agian lagundu egingo
luke ordu aldaketaren inguruko aurreiritziak
gainditzen. Nolanahi ere, ordu aldaketak
dakarren onurari begiratzeko garaian,
ikuspegi multidimentsionala behar da, eta
tartean dauden alderdi guztiak hartu behar
dira kontuan. Eta alderdi horien artean, oso
garrantzitsua da osasuna, jakina.
*Soziologoa, ekologian espezializatu eta Ecología y Desarrollo Fundazioko zuzendaria.
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Aditua

Javier Andaluz
“Etxeetako energia kontsumo
handiena ez da egiten
argiztapenean”
Ingurumen Zientzietako lizentziaduna da,
Ekologistak Martxan taldean aritzen da Klima eta Energia Saila koordinatzen eta, beste
askori bezala, iruditzen zaio ordu aldaketa
gehiago dela neurri kostunbrista eta zaharkitua, eta ez etxean energia aurrezteko tresna
eraginkorra. "Energiaren egoera aldatu egin
da eta argi naturalari probetxua ateratzeak ez
du esan nahi gutxiago kontsumituko dela",
argudiatu du.
Zergatik zaude ordu aldaketaren aurka?
Zalantzan jartzeko modukoa da eraginkorra
ote den energia aurrezteko. Zerbait aurreztuko balitz ere, oso-oso gutxi litzateke. Eta,
aldiz, pertsona askori aldarazi egiten dizkio
ziklo biologikoak, eta hori bai, hori nabarmena da. Energia aurreztu egin behar dugu,
baina modu sendoagoan, egiaz aurrezteko
balioko duten neurriekin, adibidez eraikinen
isolamendu termikoa hobetuta edo energia
eskaria murrizten duten beste neurri pasibo
batzuk ezarrita.
Zergatik diozu energia gutxi aurreztea lortzen dela?
Goizean aurrezten duguna arratsaldean
xahutzen dugulako argiztapenean. Oso goiz
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iluntzen duenez, lehenago
piztu behar izaten dira argiak.
Ordulariaren orratzak urtean
bitan mugitzeak ez du esanahi energia aurrezten denik.
Udazkenean ordua atzeratzen
denean, enpresek eta familiek
(goizean goiz mugitzen badira), argiak ordubete gutxiagoz
beharko dituzte. Eta goizetik
lan egiten badute, horiek aurreztu egingo dute. Baina familiei gertatuko zaie ohi baino
ordubete lehenago iluntzen
duela, eta ordutegien errutinak bere horretan jarraitzen
duenez, arratsaldetik gastatuko dute goizen aurreztu duten
(edo aurreztu ez duten) ordu
hori. Arratsaldeko 18:00etatik
aurrera lan egiten duten enpresek eta bulegoek ere ez dute aurreztuko. Saltoki askok,
bestalde, 10:00etan irekitzen
du, eta horiek ez dute goizetik
aurrezten, baina arratsaldetik
ordubete gehiagoz beharko
dute argiztapena, eta horiei
mesedez ez, kalte egiten die.
Argindar kontsumoa, gainera,
hori baino konplexuagoa da.
Jokabide arduragabea dagoenean izan ezik –adibidez,
argiak egun osoan piztuta uztea–, ez du
argiztapenak eragiten energia kontsumorik
handiena etxeetan. Hain zuzen, LEDarekin
hobetu egin da argiztapenaren eraginkortasuna, eta, ondorioz, apaldu egin da kontsumoa, eta, aldiz, handitzen ari dira, adibidez,
kontsumo teknologikoak smartphoneetan,
telebistetan eta ordenagailuetan.

Teknologiaren kostua.
Etxeetako
energia
kontsumo
nagusia ez da
argiak eragina,
ordenagailuek
eta telebistak
baizik.

“Ustez aurrezten den ordua
enpresen kontsumoaren
mesedetan izaten da eta ez
familien mesedetan, horiek
ordubete handitzen baitute argi
kontsumoa”.

Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko
Institutuak (IDAE)
esaten du, hala ere,
ordu aldaketak
%5eko murrizketa
dakarrela energia
kontsumoan...
IDAEren ikerketa
proiekzioetan oinarritzen da, eta %5
hori kalkulatzen du
ordu aldaketarik gabe
gertatuko litzatekeena
kontuan hartuta. Baina urte osoko kontsumo datu egiazkoak alderatuta, eta aurreko
10 egunetan eta ondorengo 10 egunetan
izaten den kontsumoa
aztertuta, datuak aldatu egiten dira: urte
batzuetan murriztu
egiten da energia
kontsumoa, eta beste
batzuetan handitu.
Horrek erakusten du
energia aurrezteko
garaian badirela ordu
aldaketak baino eragin handiagoa duten
faktoreak.
Eta zer gertatzen da familiekin? Haientzat merezi al du?
Ez, ez dute aurrezten. Ez bakarrik ordu aldaketak eragin txikia
duelako edo batere eraginik ez duelako, baita ordu bakoitzeko
kontsumitzen den kilowattaren (Kw/h) prezioa faktore nahiko
bazterrekoa delako ere argindarraren faktura osoa kontuan hartuta. Ordu aldaketarekin, gainera, lanegunari dagokion energia
kontsumoa eguzkia dagoen orduetan egiten da, eta etxekoa,
berriz, gaueko orduetarako uzten da; ondorioz, ustez aurrezten
den ordua enpresen kontsumoaren mesedetan izaten da eta ez
familien mesedetan, horiek ordubete handitzen baitute argi
kontsumoa.
Orduan, enpresek eta industriaren arloak bai, horiek murriztu egiten dute energia kontsumoa ordu aldaketarekin?
Bai, horiek dira onuradunak, argi eta garbi, energia kontsumoa
gutxitzeko aukera handiagoa eduki baitezakete. Aurrezten dena,
nolanahi ere, gutxi litzateke, eta neurtzeko garaian, betiere osotasuna hartu behar litzateke kontuan, hau da, ordu aldaketak langileengan izaten duen eragina ere sartu behar litzateke hor.
Aditu batzuek diote, ordutegia aurreratzen edo atzeratzen denean,
argiztapenean aurrezten dena beste alde batetik joaten dela, bero-

gailutan edo aire girotutan gehiago gastatzen
delako, urte sasoiaren arabera. Zer deritzozu?
Hala da, giroko faktoreek eragin handiagoa
dute energia kontsumoan ordu aldaketak baino, eta horrela, muturreko tenperaturak izaten
diren garaietan (hilabeterik hotzenetan eta beroenetan), energia kontsumoa asko handitzen
da berogailuekin edo aire girotuaren gailuekin.
Handitu egiten da energia kontsumoa, eta
ez da igoera elektrikoa bakarrik izaten, beste
hornigai fosil batzuena ere handitzen baita.
Ordu aldaketa 1974. urtean hasi zen orokortzen, eta gaur egun Europako Parlamentuak
ere zalantzan jarri du. Neurri zaharkitua dela
iruditzen al zaizu?
Bai, orain arte esan dudan guztiagatik, baina,
batez ere, energia kontsumoak gaur egun ez
duelako zerikusirik 1974koarekin. Egoera
aldatu egin da: ugaritu egin dira teknologia
berriak eta beste sistema elektriko batzuk, eta
garai hartan ez zen halakorik; bestalde, hobetu egin dira argiztapen sistemak, eta horrek
azaltzen du argia dagoeneko zergatik ez den
batez besteko familia baten argindar kontsumoaren erdigunea.
Ez bada lortzen modu eraginkorrean aurreztea, zergatik mantentzen dugu?
Inertziagatik eta ohituragatik.
Zer-nolako neurriak proposatzen dituzu
energia aurrezteko?
Batez ere, nahitaezkoak ez diren kontsumoak
desagerraraztea eta eraikinen isolamendua
hobetzea. Eta aurrezteko neurri pasiboak ere
ezarri beharko lirateke (adibidez, murriztu
egin behar lirateke aire korronteak edo filtrazioak dituzten guneak), eta arreta berezia jarri
behar litzaieke kolektiborik ahulenei.
Zure ustez, ba al dago egiazko borondaterik
energia aurrezteko?
Energia benetan aurreztu dadin, klima aldaketaren bilakaera geldiarazteko adina, nabarmen
murriztu behar litzateke energia fosilen eskaria. Beharrezkoa da energia berriztagarrien
instalazioa ahalik eta etxerik gehienetara zabaltzea. Gaur egun lan handia dago egiteko autokontsumoaren alde. Garrantzitsuena litzateke etxe batean kontsumitzen ari ez den energia
sarera sartzea; neurri horrek lehentasunezkoa
izan behar luke energia trantsizioa lortzeko.
* Ingurumen Zientzietako lizentziaduna eta Klima
eta Energia Saileko koordinatzailea Ekologistak
Martxan taldean.
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Nerabeen txokoa

MUGIKORRA KONTROLIK
GABE ERABILTZEAK
MENDEKOTASUNA SORTZEN
DU, ETA BIDEA ZABALTZEN
DIO ARRISKUARI
MENDEKOTASUNA, ‘ZIBERBULLYING’-A, ‘SEXTING’-A, ‘GROOMING’-A... EZAGUNAK EGITEN
AL ZAIZKIZU? BADA, GERO ETA
OHIKOAGOAK DIRA GAZTETXOEN ARTEAN. NERABEZAROA
EZ DA GARAI ERRAZA, ETA ARE
GUTXIAGO MUGIKORREI ESKUTIK HELDUTA. IKAS EZAZU ZERNOLAKO AUKERAK ETA ARRISKUAK JARTZEN DITUZTEN ZURE
SEME-ALABEN ESKURA.

erabezaroa eta mugikorra, konbinazio gogorra
(eta arriskutsua). Esan diezaiotela, bestela, orain
dela hilabete batzuk Dénian atxilotu zuten 15 urteko gazteari (Valentziako Erkidegoa), 13 urteko
neska-lagunaren sexu argazkiak eta bideoak erakusteagatik. Horixe da, hain zuzen, sexting esaten zaiona. Eta askok izaten du jokabide hori, pentsa litekeen baino gehiagok. Jama
Pediatrics aldizkariaren arabera, 18 urtetik beherako adingabeen
%15ek bidali izan dute noizbait kontuz ibiltzeko moduko materiala,
eta %27k jaso izan dute.
Mugikorra oso azkar bihurtzen da gure gazteen bizitzako zati.
Gero eta gehiago. Izan ere, gaur egun haurtzaroko arazoa gehiago
da nerabezarokoa baino. Halaxe diote inkestek. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera (INE), 10 urteko haurren %25ek
mugikorra daukate egun; 11 urtekoen artean %45eraino igotzen
da; 12 urtekoetan %75era; eta 13koetan, %83ra. Hamalau urtetik
aurrera, %90ek baino gehiagok daukate. Adituek, ordea, besterik
gomendatzen dute, itxaroteko alegia. Madrilgo Erkidegoak egindako txosten baten arabera, mugikorra erosteko adin gomendatua
13 eta 14 urte artekoa izaten da.
Gurasoei zalantza bat baino gehiago sortzen diete gailu horiek:
oso tresna erabilgarriak dira, eta aukera ematen diete beti haiekin
harremanetan egoteko, baina arrisku batzuk ere badituzte, adibidez mendekotasuna sortzea, intimitatea galtzea, ziberbullyinga
jasatea, iruzurrak pairatzea, familiaren ekonomiari kalte egiten
dioten ordainketetan sartzea (aplikazioei edo bestelako negozio
proposamen batzuei lotutako gastuak), sextinga egitea edo telefono
faktura izugarriak iristea.

N

MUNDURA ZABALTZEA.

Telefono mugikorrek limurtu egiten dituzte gazteak, horretan
ez da zalantzarik. Baina lilura hori mendekotasun izatera irits
daiteke. Drogazaletasunaren Azterketarako, Prebentziorako eta
Laguntzarako Fundazioaren arabera (FEPAD), smartphoneak
neurriz kanpo erabiltzeak ondorio kaltegarriak ekar ditzake,
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Gida (zuhurra) familIentzat
Telefono mugikorrek berekin dakartzaten arriskuak
saihesteko lehen pausoa izaten da etxean kontrol bat
eramatea. Komunikazioen Ameriketako Estatu Batuetako
Batzorde Federalak zenbait gomendio ematen du:
· Ezagutu mugikorrak zer-nolako gaitasunak dituen eta
nolako edukietarako sarbidea ematen dion bere tarifak.
Beharrezkoa bada, kendu egin behar zaio zenbait
aukera eta funtzio.
· Ikasi zer-nolako programak dauden edukiak iragazteko
edo zer-nolako kontrolak instalatu daitezkeen.
· Hitz egin gazteekin (naturaltasunez eta dena ikuskatu
gabe) mugikorra nola erabiltzen duten jakiteko.
· Ikusi zer-nolako webguneetara sartzen diren.
Egiaztatu horien artean ez dagoela sare sozialik edo
txat zerbitzurik.
· Gainbegiratu bankuko kontuak maiz-maiz, eta ziurtatu
ez dagoela ordainketa gehigarririk mugikorrarekin
egindako deskargengatik edo erosketengatik.
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WhatsApp-aren arriskuak eta abantailak
Arrakasta handia lortu
du nerabeen artean,
funtzio erakargarriak
eskaintzen dizkie eta:
egoerak eguneratu,
argazkiei iragazkiak
jarri, aldian 30 irudi
baino gehiago bidali,
ideiak eta emozioak
adierazi emotikonoen
bidez... IS4K erakundeak
aukera horietako bi
nabarmentzen ditu,
oso erabilgarriak
direlako batetik, baina
baita arrisku batzuk
badituztelako ere:
GUZTIENTZAKO MEZUA
DESAGERRARAZTEA:
• Zer egiten du?
Aukera ematen du
bidalitako mezu bat
desagerrarazteko 68
minutu igaro baino
lehen, baldin eta beste
erabiltzaile batek aipatu
ez badu.

• Zertarako da
erabilgarria: mezuren
bat oker bidali bada edo
okerreko hartzaileari
bidali bazaio, zuzentzeko
aukera ematen du.
• Zer-nolako arriskuak
ditu: gaizki erabilita,
ziberbullying egoerak
sor daitezke, zeren
norbaitek mehatxuzko
mezu bat bidal
baitezake eta besteak
irakurri bezain agudo
ezabatu. Ezabatu
ondoren, ezin izango da
irakurri, nahiz eta hortxe
geldituko den arrastoa,
bere garaian mezu bat
idatzi dela.
GEOKOKAPENA
• Zer egiten du? Aukera
ematen du kokapena
denbora errealean
etengabe partekatzeko.
Horretarako, baimena
eman behar du norberak.

Hau da, adingabeak
kokapena partekatzen
badu, hartzaileak mapa
batean ikus dezake
haurra non dagoen eta
zer bide egiten ari den.
• Zertarako da
erabilgarria: adingabeei
erraztu egiten die
kideekin hitzordua
egitea. Gainera, arriskuan
egonez gero, partekatu
egin daiteke kokapena
eta laguntza eskatu.
Jarraipena egiteko neurri
gisa ere erabil daiteke.
• Zer-nolako arriskuak
ditu: adingabe batek
ezezagun batekin
partekatzen badu
kokapena, arriskuan
jartzen du bere
pribatutasuna eta arrisku
fisikoan ere jar dezake
bere burua. Horretaz
gain, sustatu egin dezake
hirugarrenen gehiegizko
kontrola.

adibidez eskolako emaitzak apaltzea, gizartetik isolatzea, ezegonkortasun emozionala agertzea eta jokabide txarra izatea. Beste
arrisku bat izaten da Interneterako sarbidean kontrolik ez jartzea,
eta badakigu hor denetarik bilatu eta aurkitu daitekeela. Eta ez
informazioa bakarrik, baita pertsonak ere. Espainiako Estatuan
badago Interneteko Segurtasun Zentroa adingabeentzat, Internet
Segura for Kids (IS4K), eta erakunde horrek dio Sareak aukera
ematen duela antzeko joerak dituen jendearekin harremanak egiteko, bestela nekez ezagutuko genukeen jendearekin. Hain zuzen,
asko eta ongi sakondu ohi da gisa horretako harremanetan.
Baina Internetek iparra galtzera ere eraman ditzake erantzun
gose diren gazte horiek. Adibidez, informazio bila hasita, eduki
desegokietara irits daitezke, adibidez pornografiara. Eta gerta
daiteke komunitate arriskutsuekin harremanetan jartzea ere, eta,
adibidez, gehiegikeriazko jokabideak normaltzat hartzera iristea,
edo okerreko ikuspegi bat bereganatzea sexu harremanen eta bikote harremanen inguruan. IS4K erakundeko adituen esanetan,
"gure seme-alabak teknologia berrietan txertatuta jaio dira, eta
berezko joera batek bultzatuta eta gogoeta handirik egin gabe,
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probetxua ateratzen diete eremu horretan eskaintzen dizkieten abantaila guztiei ere". Eta horrek ekar dezake gailu
horiek oker erabiltzea, adibidez batere egokiak ez diren
bideoak zabaltzeko edo baita ziberbullyinga egiteko ere.
Okerreko pertsonari konfiantza eta informazio pertsonal gehiegi ematea gure kaltetan izan daiteke. IS4K
erakundeak oroitarazten du arriskua dagoela sextinga
gertatzeko edo revenge porn esaten zaiona (sexu eduki agerikoa zabaltzea Internetez, hor ageri den pertsonaren baimenik gabe). Gerta daiteke harreman birtuala
egin dugun pertsona horrekin konfiantza handia hartzea
eta irudi eta bideo intimoak partekatzea, haren aurrean
pertsona ausart gisa agertu nahian edo haren onespena lortzeko helburuz. Azken batean, bestearen begietara
atsegina izateko asmoz. Jokabide horren arazoa izaten da,
behin eduki horiek partekatuta, galdu egiten dela horien
kontrola, eta gertatu izan dira sextortsio kasuak ere.

MUGA GAINDITZEN DENEAN.

Bi alderdik errazten dute iruzurra: anonimotasunak
(nahiz eta eduki multimedia trukatu izan) eta distantzia
fisikoak. "Gerta liteke pertsona horrek kontatu duen guztia gezurra izatea. Kontuan hartu behar da gezurra esaten
denean edo zerbait ezkutatzen denean, arrazoi edo helburu batekin egiten dela", azaltzen dute IS4K erakundetik.
Eta nabarmentzen dute ez dela komeni honako hau ahaztea: Sarean iruzur egitea da pertsona batzuen bizitzeko
modua, eta egoera larritu egin daiteke. Pertsona horrekin
zerbait berezia sortu ondoren, batzuetan erabakitzen du
konfiantza horri traizio egitea eta elkarrekin partekatu
duten informazio pertsonala edo eduki delikatua argitara ateratzea, eta batzuek ziberbullyinga ere egiten dute.
Groominga gertatzeko arriskua ere izaten dela nabarmendu dute (heldu batek egiten dituen ekintzak dira,
adingabe batekin adiskidetasunezko harremana sortu
nahian sexu helburuekin). Teknologia berriek erraztu
egin dute harrapari horiek erosoago irits daitezen haur
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Mugikorraren bidez
sexu edukia partekatzen
denean, galdu egiten
da horren kontrola,
eta gertatu izan dira
‘sextortsio’ kasuak ere.

+

5 pauso, nola jokatu jakiteko
• Eredu ona eman. Edozein istilu edo gorabehera gertatzen
denean, eutsi egin behar zaio lasaitasunari eta babesa
adierazi une orotan: laguntzeko egon behar da hor, ez errudun
sentiarazteko.
• Eskatu aholkua. Seme-alabek Interneten dituzten harremanen
inguruan edozein zalantza edo gatazka sortzen dela, edo egoera
zaila kudeatzeko jarraibide batzuk eskuratu nahi izanez gero,
badira laguntzarako bitartekoak, adibidez IS4K erakundearen
Laguntza Telefonoa, 900 116 117, non laguntza konfidentziala eta
doakoa eskaintzen duten.
• Zerbitzuaren hornitzaileei jakinarazi gorabeheraren berri.
Pertsonen arteko harremanak sustatzea izaten da plataforma
horien helburua, eta ez dituzte onartzen jokabide erasokorrak eta
desatseginak. Hori dela eta, zenbait mekanismo erabiltzen dituzte
irainak geldiarazteko, inork besteren konturik ez erabiltzeko eta
adingabeenganako jokabide desegokiak eragozteko.
• Salatu. Partekatu den informazioa modu kaltegarrian erabiltzen
bada beste zerbitzu batzuetan, bigarren horien aurrean jarri
beharko da salaketa. Harremanetarako zerbitzu horiek agian
izango dute zerbait egiteko aukera, baldin eta arrastoren bat
ematen bazaie eta informazio hori nork jarri izango duen
adierazten bazaie.
• Jarri harremanetan Espainiako poliziarekin edo polizia
autonomikoarekin. Arazoa bereziki garrantzitsua denean edo
norbait delituren bat egiten ari dela uste denean, Estatuko
Segurtasun Indarrengana jo daiteke.
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eta nerabeengana, haien konfiantza eskuratu eta beren helburuak lortzeko zenbait estrategiaren bidez:
sexu topaketak, sexu esplotazioa, haur pornografia...
Mugikorrek, bestalde, kutsatu egin ditzakete harremanak, eta bestea kontrolatzeko erabil daitezke.
Egoera hori, itxuraz, oso ohikoa da bikote nerabeen
artean. Hain zuzen, IS4K erakundearen Laguntza
Telefonoan ikusi dutenez, jokabide horiek normalizatu eta zuritu egiten dira. Harremanetan izaten diren desoreken eraginez eta gizartean nortasun bat eta
besteen onespena bilatu nahian, nerabeek batzuetan
bere egiten dituzte besterenak diren ideiak eta, areago, komunitate arriskutsuetan partaide egiten dira.

GAUZA GUZTIEN GAINETIK, HEZI.

Haurrek eta nerabeek ikasketa prozesu bat egin behar
dute mugikorrarekin Zentzugabekeria dirudi, natibo
digitalei buruz ari baikara, baina funtsezkoa da arauak
jartzea eta gurasoek jarraipen eta kontrol bat ezartzea
haurrek eta nerabeek egiten duten erabileraren gain.
Silvia Alava psikologoa da, haurtzaroko arazoetan
espezializatua, eta, haren esanetan, haurrak mugikorra lortzen duen unetik aurrera, gurasoek ez dezakete
jokatu ez balu bezala: "Erakutsi egin behar diete egoki erabiltzen. Ez badaezpadako neurri gisa bakarrik,
hezteko helburuekin baizik: azaldu egin behar zaie Interneten nola nabigatu, zer igo daitekeen eta zer ez sare sozialetara... Azken batean, haurrak hezi egin behar
dira teknologia berrien erabilera egokian". FEPAD
erakundeak, berriz, zenbait aholku ematen ditu arazo
horiei aurrea hartzeko: giro atsegina sortzea, elkarrizketara irekia, eta seme-alaben iritziak entzun eta
errespetatzea; mugikorra erosteko garaia atzeratzea;
ahal dela aurrez ordaintzeko txartela darabilen mugikorra hautatzea eta ez kontratua duena, gehiegizko
fakturarik ez dadin etorri; nerabeari ordainaraztea
telefonoaren gastuak edo, gutxienez, zati bat; arreta
jartzea gazteak teknologien inguruan duen jokabideari; mugikorraren gastua aztertzen erakustea eta baita
publizitatearekin kritikoak izaten ere; eta arau garbiak
jartzea noiz eta nola erabil dezaketen jakiteko.

10 ARAU NIRE MUGIKORRA ERABILTZEKO
TELEFONOA EZ DA JOSTAILU BAT, EZTA? ETXEAN ERABAKIKO DUTE NOIZ DEN GARAI EGOKIA ZUK MUGIKORRA
EDUKITZEKO, BAINA AURRETIK, ONGI LEGOKE OINARRIZKO ARAU BATZUEN BERRI IZATEA ETA HITZARMEN
HONETAN AGERI DIREN ASMOAK KONTUAN HARTZEA. PARTEKA EZAZU ZURE FAMILIAREKIN. BESTE BATZUK ERE
ADOSTU DITZAKEZUE ELKARREKIN!

1. Nire familiakoei bakarrik deitu eta bidaliko dizkiet mezuak,
eta gurasoek ezagutzen dituzten lagunei baino ez.
2. Gurasoek deitzen dutenean, beti erantzungo dut.
3. Ikasgelan beti itzalita edukiko dut.
4. Informazio, argazki, bideo eta albiste egokiak
eta erabilgarriak bakarrik bilatuko ditut.
5. Nire sare sozialetan ez dut sartuko
ezagutzen ez dudan jendearen profilik.
6. Mugikorrera iritsi zaidan mezu, argazki edo iruzkinen batek
deseroso sentiarazten nauenean, beti erakutsi egingo dut etxean.
7. Ez dut bidaliko eta partekatuko kideren bat barregarri
uzten duen edo umiliatzen duen mezu eta irudirik.
8. Ez dut partekatuko argazki intimorik, ezta nire lagunekin ere.
9. Familiakoei utzi egingo diet pribatutasun aukerak konfiguratu
ditzaten nire aplikazio eta sare sozialetan, eta Interneten kontrol
neurriak ezar ditzaten.
10. Gurasoei jakinaraziko diet zein den nire mugikorraren
pasahitza edo hura desblokeatzeko bidea.
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HANDITZEAN SUKALDARIA IZAN NAHI DUT
SUKALDEA DIBERTIGARRIA IZAN DAITEKE, IRUDIMEN PITTIN BAT BAINO EZ DA BEHAR.
ANIMA ZAITEZ FAMILIAN PRESTATZERA PLATER ERRAZAK, OSASUNGARRIAK ETA ORIGINALAK.

r egin duzuen, familia
Erakuts iezaguzue ze

Kalabapausoei eta prestatu
1. Jarraitu errezetaren saltsarekin.
up
za, krema eran, ketch
enean.
platera bukatuta dago
2. Atera argazki bat
gunean,
book/Eroskiconsumer
3. Parteka ezazu Face eta segidan #Imaginefood,
rita
errezetaren izena jar
en etiketak.
un
eta gehitu hiru lag
terak...
k handiena duten pla
4. Jatorrizkoaren antzi atuko ditugu!
gitar
Aldizkari honetan ar

Kaixo!

o dut
Gema Exposit
en
izena eta Leh
Hezkuntzakzoikloa
hirugarren aiz
egiten ari n
Virgen de la ndújar
Cabeza de A (Jaen).
ikastetxean

Nire errezeta t:
aurkeztuko dizue

A
KALABAZA, KREUMP
ERAN, KETCH
SALTSAREKIN
6
2. ekitaldiko finalista – 201
Imagine Food lehiaketaren

Irudika ezazu errezeta bat. ’IMAGINE FOOD’ LEHIAKETA
Batzuetan lan zaila izan daiteke haurrei berdurak, arrainak
eta frutak janaraztea. Hori dela
eta, Eroski Fundazioak Imagine
Food ikastetxe arteko lehiaketa
sortu zuen Lehen Hezkuntzako
ikasleentzat, jabetu daitezen zein

garrantzitsua den modu orekatu
eta osasungarrian elikatzea eta,
aldi berean, ongi pasatzea. Lehiaketa honetan, errezeta original eta osasungarriak marrazten
dituzte ikasleek, eta finalerako
sailkatzen diren 30 proposame-

nak bere erara interpretatuko
ditu Peio Gartzia sukaldariak eta
Imagine Food liburuan agertuko
dira. Laster hasiko da hurrengo
ekitaldia, eta zuen ikastetxeak
parte har dezan nahi baduzue,
egon zaitezte adi webgunera:

www.imaginefood.escueladealimentacion.es
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Igo ezazu Facebook/Eroskiconsumer gunera eta parteka ezazu zure sorkuntza*
Errazio batek
dauka:
KALORIAK

132
%7
GANTZAK

8,4 g
%12
GANTZ
SATURATUAK

1,5 g
%8
AZUKREAK

5,4 g
%6
GATZA

0,55 g
%14

* 5 eta 10 urte arteko
haur bati dagokion
Erreferentziazko
Kopurua (EK)
kontuan hartuta.

OSAGAIAK
(4 lagunentzat)
250 g kalabaza
100 g porru
100 g kuiatxo
100 g azenario
50 g tipulin fresko
2 baratxuri atal
30 ml oliba olio
2 oliba beltz

2 xerra moldeko ogi
20 g ketchup
4 g gatz
NOLA PRESTATU
Egin tipula eta
porrua su eztian
olio koilarakada
batzuekin. Erantsi
kalabaza zuritua eta
zatitua, eta azenarioa

xerratan. Frijitu su
eztian eta erantsi
kuiatxoa zurituta.
Estali urez. Tapatu
kazola eta egin su
eztian 40 minutuz.
Berdura egina
dagoenean, erantsi
baratxuri frijitu
batzuk. Eman gatza,
estali kazola eta utzi

egonean 5 minutuz.
Pasatu irabiagailutik,
harik eta krema leun
eta uniforme bat
lortzen dugun arte.
Ogitxo eta oliba beltz
batzuekin begiak
egingo dizkiogu.
Irribarrea, berriz, ogi
xerra txigortu batekin
eta ketchuparekin.

Pertsonen irudiak ageri dituzten argazkiak, eta baita parte-hartzaileen identifikazio datuek ere, EROSKI S. COOP.-en ardurapekoa eta jabetzakoa den fitxategi baten sartuko dira, betiere lehen aipatu diren helburuak egoki betetzeko moduan, eta
bere artxibo funtsean edukiko ditu gisa honetako sustapen ekintzak egiten dituen bitartean. Emandako datuetan adin txikiko
norbait agertuko balitz, aitaren, amaren edo legezko tutorearen baimena beharko litzateke argitaratzeko, eta Eroski Consumerrek modu eraginkorrean egiaztatuko du horietakoren batek bere oniritzia eman duela. Parte-hartzaile guztiek balia ditzakete
datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezabatzeko, datuen tratamenduari uko egiteko, mugak jartzeko eta/edo datuen
eramangarritasuna edo portabilitatea eskatzeko eskubideak. Horretarako, bi helbide hauetakoren batean egin dezakete eskaria: dpo@eroski.es edo Equipo DPO de EROSKI S. COOP. San Agustin auzoa, zk/g 48230 - Elorrio (Bizkaia).
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Ekonomia

ETIKETAN
DAGO
BERRIKUNTZA
URRIAREN 12AN SARTUKO DA INDARREAN
ERREGAIENTZAKO ETIKETA BERRIA EUROPAKO
BATASUNEAN, ETA AGERIAN EDUKI BEHARKO DUTE
BAI DATA HORRETATIK AURRERA MATRIKULATU DIREN
AUTOEK ETA BAI ZERBITZUGUNEEK ERE. PROTOKOLOA
BATERATZEAZ GAIN, ZIGILU HORIEN BIDEZ SUSTATU
EGIN NAHI DUTE GUTXIAGO KUTSATZEN DUTEN
ERREGAIETARAKO TRANTSIZIOA (ETANOL ETA
BIODIESEL KANTITATEAK ZEHAZTEN DITUZTE).
rriaren 12tik aurrera, Espainiako Estatuko gasolina zerbitzugune guztiek etiketa berria jarri
beharko dute hornigailu eta tutu guztietan. Horixe agintzen du Europako Batasuneko erregaien araudi berriak. Sailkapen bisual hori bera
agertu beharko dute auto saltegi edo kontzesionarioek, jabeentzat izaten diren eskuorriek eta data horretatik aurrera matrikulatuta dauden ibilgailuek. Betetzeko tapoiaren edo biltegiko
taparen ondoan edukiko dute, bai autoek eta bai ziklomotorrek,
trizikloek, kuatrizikloek, ibilgailu komertzial arin eta astunek,
eta autobusek ere.

U

ARAU BAKAR BAT EUROPA OSORAKO.

Automozioaren, Europako administrazioaren eta kontsumoaren arloko adituek landu dute neurria (2014/94/UE Zuzentarauan ageri da), eta bi helburu ditu. Alde batetik, bateratu egin nahi ditu gaur egun merkatuan dauden erregai mota
guztiak, eta nazioarteko erreferentzia bera ezarri nahi du horiek
sailkatzeko. Bestetik, erraztu egin nahi du gutxiago kutsatzen
duten erregaietarako sarbidea. Erregai alternatiboak esaten
zaien horiek sustatu nahi ditu arauak, gidariak mantso-mantso
baztertzen joan daitezen erregai fosilak.
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Eguneratu.
Espainiako
Estatuan
oraindik ere
zerbitzugune
gutxitan
dauzkate
erregai
gasdunak edo
alternatiboak,
baina denek
eduki beharko
dute etiketa
berria.
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Espainiako Estatuan dauden gasolina zerbitzuguneek (11.500 inguru dira) bete egin beharko dute legeak
dioena, eta berdin Europako Batasuneko 27 herrialdeetan daudenek ere. Europako Ekonomia Eremuko herrialdeek ere bat egin dute ekimenarekin (Islandia, Liechtenstein eta Norvegia), eta baita Mazedoniak, Serbiak,
Suitzak eta Turkiak ere. Erresuma Batura joanez gero,
berriz, bestelako egoera aurkituko duzu agian. Herrialde
hartan, nahiz eta autoegileek etiketa horiek jarriko dituzten modelo berrietan, EBko gainerakoetan bezala, hango
gobernuak erabaki beharko du zein neurritan ezarriko
dituen Europako arauak Brexita gauzatu ondoren.

ZURE AUTOA ZAHARRA BADA, EZ DIZU ERAGINGO.

Erregaiaren inguruko etiketa berriak izu pixka bat sor
dezake hasieran, baina oso gauza sinplea da funtsean.
Zerbitzugunean tutu egokia hartu duzula ziurtatzeko,
aski izango da hornigailuko ikonoa eta zure autokoa
alderatzea. Berdinak izan behar dute, jakina. Horretarako, baina, zure autoak erosi berria izango beharko;
zehazki, urriaren 12tik aurrerakoa.
Baina zer gertatzen da zure ibilgailua zaharragoa
bada? Nola jakingo duzu zer-nolako erregaia hautatu
zure autoaren biltegiko tapak ez badu inolako irudirik
edo zigilurik? Gidaririk gehienek horixe galdetzen dute, eta erantzuna erraza da: ibilgailu zaharrentzat ez da
ezertxo ere aldatuko. Orain arteko oharrak eta azalpenak ez dira desagertuko, eta elkarren ondoan agertuko
dira biak, orain artekoak eta berriak. Gasolina 95 erabiltzen baduzu, beti bezala iragarrita aurkituko duzu
zerbitzugune guztietan. Eta berdin gertatuko da 98a

Nahasten bazara,
hasi garabiari deika
Etiketa berriarekin edo gabe, ez da harritzekoa izaten
okerreko erregaia botatzea ibilgailuari, batez ere gidari
berriek edo berea ez duten ibilgailu bat darabiltenek.
Espainiako Estatuan, urtero 72.700 lagunek egiten dute
hutsegite hori, halaxe dio RACEk egindako ikerketa batek.
Zuri ere gertatzen bazaizu eta zerbitzugunean bertan
ohartzen bazara, autoa dagoen lekuan utzi eta bertako
arduradunei abisu ematea duzu onena, okerreko erregaia
atera diezazuten iragazkiei edo elikatze sistemei kalte egin
aurretik. Errepidean ohartzen bazara, autoa lehenbailehen
baztertu eta laguntza zerbitzura deitzea komeni da.

Honela irakurtzen dira etiketa berriak

E5

E10

E85

Zirkuluak, gasolinarentzat.Gasolina
mota guztiak irudi zirkular batekin
adierazten dira. E letrak “etanola” esan
nahi du, eta bezeroari adierazten dio
hornigailu horretako erregaiak konposatu hori eduki dezakeela edo bestelako oxigenatu batzuk. Zifrak, bestalde,
jakinarazten du gehienez zenbat etanol komeni zaion ibilgailuari. Adibidez,
E5 jartzen badu, esan nahi du auto
edo motor horri dagokion erregaiak
%5eraino eduki dezakeela etanola
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B7

B10

XTL

Karratuak, dieselarentzat. Irudi karratua biodieselentzat sortu dute. Horrela,
B letrak “biodiesela” esan nahi du, eta
zifrak, berriz, bioerregai horrek zenbateko bolumena eduki dezakeen gehienez.
Multzo honetako lehen bi etiketetan,
auto horrentzako gasolioek zenbat biodiesel eduki dezakeen adierazten dute
(ehunekoetan); XTL letrak badaramatza,
berriz, esan nahi du autoak onartzen
duela diesel parafinikoa (material fosiletatik edo berriztagarrietatik lortua).

H2

CNG

LPG

LNG

Erronboak, erregai gasdunentzat.
Europako araudiak erronboa hautatu
du erregai alternatiboak edo gasdunak
adierazteko; hau da, gehienbat hidrokarburoekin (eta ez erregai fosilekin)
osatuak dauden erregaiak izendatzeko
edo irudikatzeko. Barrenaldean ageri
den informazioak honako xehetasun
hauen berri ematen du: H2, hidrogenoa;
GNC, gas natural konprimatua; GNL, gas
natural likidotua; eta GLP, petrolioaren
gas likidotua.

edo diesela nahi baduzu. Erregai mota klasikoak hantxe egongo dira denen eskura,
eta ez duzu arazorik izango horiek aurkitzeko. Are gehiago, ekoizleek gomendatzen
dute ibilgailu zaharrei ez jartzeko etiketa
berriak, nahasketarik gertatu ez dadin. Zalantza sortu bazaizu, informazio gehiago
nahi baduzu edo aholkuren bat behar baduzu zure autoari zein erregai alternatibo
dagokion jakiteko, onena duzu tokiko banatzailearengana joan eta hari galdetzea.

IRUDI GEOMETRIKOEN MULTZOA.

Etiketa berriak, egiaz, tresna bisualak dira, kontsumitzaileei laguntza eman nahi
dietenak behar bezala hauta dezaten haien
ibilgailuak behar duen erregaia. Herritar
gehienei oraingoz ez die eragiten aldaketak,
nahiz eta ongi etorriko litzaiekeen ohitzen

Bila ezazu zure
‘bikotekidea’.
Autoari
erregaia
botatzean,
begiratu
egin behar
da elkarren
berdinak direla
hornigailuak
daraman
etiketa eta zure
auto berriaren
biltegiko tapan
ageri dena.

joateko. Izendapen berriek zirkuluetan, karratuetan eta
erronboetan sailkatzen dituzte erregaiak: gasolinari dagokio lehenbizikoa, dieselari bigarrena eta erregai gasdunei hirugarrena. Irudi bakoitzaren barrenaldean, berriz, ibilgailu bakoitzak zenbat bioerregai behar lukeen
zehazten da. Hau da, erregaiak zenbateko portzentajetan eduki lezakeen berez errekina ez den hidrokarburoa:
biodiesela (landare olio eta animalia gantzekin egiten
den erregai likidoa) eta etanola (azukreak hartzituz
lortzen den konposatua).
Auto hibrido-elektrikoak dituztenek ere berdinberdin jarri beharko diete arreta sinboloei, ez daitezen
nahasi. Eta auto elektrikoa dutenek zain egon beharko
dute oraindik ere. Hasiak dira auto elektrikoentzako
etiketa sorta bat diseinatzen, zer-nolako kargagailuak
erabili behar dituzten jakiteko, baina bukatu gabe dago prozesua. Orain indarrean sartuko diren horien
antzekoak izango dira, baina are etorkizun berdeago
bati begira.
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BOTA
EDO JAN,
ZER EGIN?
Halaxe da: janari asko galtzen dugu alferrik.
Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura Ministerioaren arabera, familiek
1.300 milioi kilo elikagai baino gehiago
botatzen dute urtean, 25,5 milioi inguru
astean. Eta hori arazoaren zati bat baino
ez da: horri gehitzen badiogu ekoizleek,
fabrikatzaileek, banaketa kateek
eta jatetxeek botatzen dutena, zifra
asko handitzen da: guztira, urtean 7,7 milioi
tona elikagai galtzen dira alferrik. Zer egin
dezakegu kontsumitzaileok joera hori
murrizteko? Iraungitze-data eta kontsumodata gomendatua bereizten jakitea da
gakoetako bat.

Adi jarraibideei. Etiketan
iraungitzedatak azaldu
behar du edo,
bestela, kontsumo-data
gomendatuak,
eta baita kontserbatzeko
arauek ere.

an dezakeguna baino gehiago erosten
dugu: planetan 4.000 milioi tona elikagai sortzen dira, horixe dio Elikadura
eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak (FAO), baina heren bat zaborretara joaten da. Zifra lotsagarria da: gure planetan
goseak bizi dira 800 milioi pertsona, eta alferrik galtzen
ditugu 1.326 milioi tona elikagai. Europako Parlamentuak emandako datuen arabera, honela banatzen da
galera hori: etxeetan botatzen da janari gehien, guztiaren %53; elikadura arloko industriak %30 galtzen
du (ekoiztean eta elikagaiak prozesatzean); jatetxeek
eta elikadura arloko zerbitzuek %12; eta saltokiek eta
banaketaren arloak %5.
Ingurumenari ere nabarmen eragiten dio elikagaiak
alferrik galtzeak: kalkuluek diotenez, elikagaiak ekoizteko munduan kontsumitzen den energia guztiaren %10
galtzen da elikagaiak zaborretara botatzearen ondorioz.
Eta horri erantsi behar zaio berotegi efektuko gasen isuriak uzten duen karbono arrastoa: ekoizten den (eta alferrik galtzen den) elikagai kilogramo bakoitzeko, 4,5 kilo
karbono dioxido (CO2) isurtzen dira atmosferara.

J

IRAUNGITZE-DATAREN BALIOA.

Zaborretara joaten diren bost elikagaitatik bat etxeetan
botatzen dugu. Adituek diote egoera etsigarri hori geldiarazteko lehen pausoa dela etiketak irakurtzea dela
eta ongi ulertzea zer-nolako aldea dagoen iraungitzedataren eta kontsumo-data gomendatuaren artean.
Produktu motaren arabera, bat edo beste agertuko da,
eta horrek esango du jateko moduan dagoen edo ez.
Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren arabera, kontsumitzaileen %59k bota egiten
dituzte iraungitze-data gainditua duten elikagaiak, eta
%21ek onartzen dute jan egiten dituztela data hori pasatu ez badute. Gainerakoek produktu motaren arabera
erabakitzen dute jan edo bota.
Baina goazen atalez atal. Zer jan eta zer ez erabaki
aurretik, garrantzitsua da jakitea zer esan nahi duten
etiketan ageri diren datek. Iraungitze-datak adierazten
du elikagai batek noiz uzten dion segurua izateari. Muga
hori ez da ausaz jartzen: legeak esaten duena hartzen
da kontuan (zehazki, Europako Batasuneko 1169/2011
Araudiak), eta irizpide zientifiko eta ikerketa zorrotzak
ere oso aintzat hartzen dira. Osasunerako egon daitezkeen arriskuak murriztea eta elikadura arloko intoxikazioak saihestea da helburua. Informazio hori ez da
arinkeriaz hartu behar, eta are gutxiago arraina, haragia, arrautzak eta gisako produktuak tartean badira.
Sekula ez litzateke jan behar iraungitze-data pasatua
duen elikagairik. Horretaz gain, elikagaia kontserbatzeko jarraibideak ere ematen ditu etiketak, eta horiek
ere oso zorrotz zaindu behar dira, adibidez tenperatura
(74. orrialdean jarraitzen du)
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KONTSUMO-DATA
GOMENDATUAREN
ARAUAK.
Honako elikagai hauetan agertzen
da informazio hori: hotzean
edukitzekoak, izoztuak, pastak,
lekaleak, arrozak, opilak, gailetak,
zerealak eta horien eratorriak,
moldeko ogia, esne esterilizatua
(hotzik gabeko apaletan izaten
dena), latako janaria, kontserba
batzuk, txokolateak, eztia, olioak,
pureak eta arrautzak. Data
hori ekarri ohi dute, halaber,
sukaldeko gatzak, irinak,
ardoak, azukreak, gozogintzako
produktuek, urdaiazpiko onduak,
ozpinek, garagardoak, okintzako
produktuek edo gozogintzakoek
(kremarik gabeak), eta 10 gradutik
gorako edari alkoholdunek. Baina
har ezazu kontuan produktu
batzuek arau bereziak dituztela:
• Jogurtak. 2014. urteaz geroztik,
kontsumo-data gomendatuarekin
etor daitezke, nahiz eta ekoizle
batzuek nahiago duten oraindik
ere iraungitze-data adierazi. Data
hori pasatu ondoren janda ere, ez
da ezer gertatzen. Gerta daiteke
azidotasun gehixeago edukitzea,
baina ez dago arriskurik, esnea
pasteurizatua izaten delako.
• Arrautzak. Ez dira iraungitzen.
Kontsumo-data gomendatua
pasatu ondoren ere jan ditzakezu,
baldin eta hotzean egon badira,
oskola ukitu gabe badute
(mikrobioak ez sartzeko moduan),
usainik ez eta zapore txarrik ere ez.
Gainera, frijituta edo egosita jaten
direnean, desagerrarazi egiten da
edozein arrisku. Izoztu ere egin
daitezke, baina ontzi egoki batean,
eta sekula ez oskolarekin, lehertu
egingo lirateke eta.
• Frutak eta berdurak. Gordetzeko
moduak eragina eduki dezake
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testuran eta egonkortasunean,
baina ez ditu nabarmen
aldarazten nutrizio arloko balioak.
Izozteak ere ez die eragiten kalte
nabarmenik.
• Freskagarriak eta edari
alkoholdunak. Kontsumo-data
gomendatua pasatu eta gero
ere har daitezke. Zertxobait
alda daitezke kolorea edo
zaporea, eta gozotasun pittin
bat ere gal dezakete, eztitzaileak
deskonposatu egin daitezke eta,
baina ez dira arriskutsuak.
Produktu horiek gehiago irautea
nahiko bazenu, aski duzu honako
aholku hauek kontuan hartzea:
• Bota aurretik, egiaztatu.
Kontsumo-data gomendatua
gainditua badute ere, jateko
moduan egoten dira pasta,
arroza, moldeko ogia, olioa eta
izoztuak, nahiz eta balitekeen
zapore pittin bat galdu izana. Bota
aurretik, egiaztatu ezazu usain
eta zapore ona dutela, eta hartu
kontuan etiketak ematen dituen
jarraibideak.
• Harroagoak. Ikusten baduzu
ogia, madalenak edo opilak
lehortu egin direla, esnetan
busti ditzakezu edo gurina eta
marmelada zabaldu ditzakezu
berriz ere harrotasun pixka bat
har dezaten.
• Berriz ere kurruskatsu.
Gosaritarako zerealak ez dira bota
behar gurituta egonagatik. Labean
sartzen badituzu aluminio paperez
estalita 100 ºC-an, lehenbiziko
egunean bezain kurruskatsuak
egongo dira.
• Lixiba eta limoia. Arrautzekin
inolako arazorik ez izateko, sar
itzazu uretan lixiba tantatxo
batzuekin. Eta maionesarekin
ari zarenean, aski da limoi tanta
batzuk eranstea.

(73. orrialdetik dator)
txikietan edukitzekoa denean. Produktuak
gehiago irautea nahi denean, hala ere, izoztu
egin daiteke. Ildo horretan, Espainiako Osasun Ministerioaren gomendioa da ontzian
ageri diren jarraibideak kontuan hartzea.

GOGORRAGOA, BAINA SEGURUA
HALA ERE.

Beste mota batekoa da kontsumo-data gomendatua. Horrekin adierazi nahi izaten
da produktuak noiz arte eutsiko dien bere
ezaugarri organoleptikoei aldaketarik gabe
(usaina, zaporea eta testura). Data horrek ez
du zerikusirik segurtasunarekin, eta honako
elikagai hauetan agertu ohi da: latako elikagaiak, izoztuak, zerealak, olioak, pastak,
arrozak eta pureak. Gisa honetako esaldiekin
adierazi ohi da: “consumir preferentemente
antes del...” (hobe da data hau baino lehen jatea...) edo “consumir preferentemente antes
del fin de...” (hobe da data hau pasatu baino

Produktu bat bota
aurretik, begiratu egin
behar da zer-nolako
itxura duen (usain eta
zapore ona duen), eta
oso zorrotz zaindu behar
da etiketak zer esaten
duen kontserbatzeko
moduari buruz.

lehen jatea...). Osasun Ministerioak dioenez,
data hori pasatu ondoren ere segurua izaten jarraitzen du elikagaiak, baldin eta ongi
errespetatzen badira kontserbatzeko jarraibideak eta ontzia ez badago hondatua. Hori bai:
gerta daiteke produktuak galdua izatea zaporearen, kolorearen eta testuraren zati bat.
Hortaz, kontsumo-data gomendatua
askoz ere malguagoa da iraungitze-data
baino. Ez da gauza bera pasatuta dagoen
elikagai bat jatea edo iraungita dagoena.
Lehenbizikoarekin, kontsumitzaileak ez du
hartzen ezeren arriskurik, baina bigarrenarekin bai. Adituek gomendatzen dute, dena
den, elikagai bat bota aurretik, begiratu egin
behar dela zer-nolako itxura duen (usain
eta zapore ona duen), eta oso zorrotz zaindu behar direla etiketan ageri diren jarraibideak. Adibidez, gisa honetako erabilera
arauak ematen dituztenean: “Behin ontzia
irekita, 24 orduan kontsumitu”.

Trikimailu batzuk, gehiago iraun dezaten.
Iraungitze-data produktu jakinek ageri dute, oso galkorrak direnek
hain zuzen, adibidez arrainak, haragiak, esne freskoak (saltokietako
hozkailuetan egoten denak), eta baita aurrez prestatuta, ontziratuta
eta hutsean datozen elikagai askok ere. Produktu horiek gehiago iraun
dezaten nahi baduzu, komeni da arau batzuk kontuan hartzea:
• Erosi ondoren, izoztu. Oso galkorrak diren produktuen bizia luzatu
egin daiteke iraungitze-datatik harago, baina, horretarako izoztu
egin behar dira erosi eta berehala samar. Baliagarria da haragientzat,
arrainarentzat eta baita izokin ketu eta urdaiazpiko egosiarentzat ere.
• Aurrez prestatuta datozen platerak. Iraungitze-data hurbiltzean,
izoztu egin daitezke. Multzo horretan sartzen dira lasagnak eta pizzak
ere. Hori bai, desizoztu ondoren berehala jan behar dira.
• Urrezko araua. Edozein elikagai izoztu nahi duzunean, egin ezazu
fresko eta egoera onean dagoela.
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ZERGATIK HAUSTEN
DIRA KONDOIAK?
5 hutsegiterik ohikoenak.

Orain dela aste batzuk, Durex etxeak 60 sorta preserbatibo baino
gehiago kendu behar izan ditu merkatutik, hausteko arriskua zutela
eta. Baina kondoiak ez dira hausten akatsen bat dutelako bakarrik.
Espainiako Osasun Ministerioak oroitarazten du okerreko erabilerak
handitu egiten duela apurtzeko arriskua.
1. Gaizki lubrikatzea. Olioarekin egindako produktuak erabiltzeak kalte
egiten dio latexari. Hobe da urarekin egindako lubrikatzaileak erabiltzea.
2. Gaizki jartzea. Beti tarte txiki bat libre utzi behar izaten da
muturrean. Bestela lehertu egin daiteke.
3. Modu desegokian gordetzea. Ez dira sartu behar diru zorroetan,
eskuko poltsetan edo sakeletan, zulatu egin daitezke eta beste
objektu batzuen eraginez. Onena izaten da estutxe batean jartzea
edo beren kaxan uztea.
4. Behin baino gehiagotan erabiltzea. Ez daitezke garbitu eta berriz
erabili. Aldi berean bi jartzea ere ez da egokia, handitu egiten baita
marruskadura.
5. Iraungitzea. Hiru urte igaro ondoren kondoia egin denetik, ez da
izaten lehen bezain eraginkorra. Ez daitezke erabili denbora hori
pasatu ondoren.

Hauek dira 2018an
aurkitu diren espezie berriak
Urtero 18.000 landare eta animalia berri izendatzen dituzte, baina 20.000 desagertzen dira, halaxe adierazi du New York-eko Unibertsitateak. Aurkikuntza horien
berri izatea eta horiek aztertzea ezinbestekoa da gure planetaren bioaniztasuna zaintzeko. Aurten egin diren aurkikuntza nagusien artean, orangutan mota berri bat nabarmentzen da. P.tapanuliensis delakoa Sumatra hegoaldean bizi da, eta 800 aleko
populazio isolatua osatzen du. Zuhaitz berri bat ere izendatu dute, Dinizia-jueiranafacao delakoa; Vale en Espírito Santo Erreserba Naturalean aurkitu dute (Brasil),
eta 40 metro eta 52 tonako erraldoia da. Espezie berrien zerrendan, zelulabakarreko
organismo bat ere badago, San Diegoko akuario batean aurkitu dutena (Kalifornia)
edo kakalardo ñaño bat (1,5 milimetrokoa), Costa Rican bizi dena.
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Arriskua! Lore bat dago platerean

KATILU GEHIAGO,
HERIOTZA GUTXIAGO
KAFE HUTSAK, DOSI
HANDIETAN, ‘LUZATU’
EGITEN DU BIZITZA

Kolore eta lurrin atseginak ematen dituztelako, loreak
indar handiz sartu dira gastronomia berrian. Baina kontuz! Granadako Unibertsitateko ikertzaileek ohartarazi
dute neurri gehiago hartu beharra dagoela plateretan
loreak erabiltzeko garaian. Izan ere, lore guztiak ez dira
jateko modukoak: horietako askok toxinak eduki ditzakete, kutsatzaileak, bakterioak edo onddoak.

Egunean zortzi katilu kafe edo gehiago
hartzeak estatistiketan murriztu egiten du
bihotz-hodietako gaitzek, minbiziak eta iktusak
eragindako hilkortasuna. Halaxe dio Minibiziaren
Ameriketako Estatu Batuetako Institutuak egin
duen ikerketa batek, zeina diru publikoarekin finantzatu den osoosorik eta 500.000 boluntarioren osasuna aztertu duen 10 urtez.
Kafearen osagai osasungarrien eraginez gertatzen da hori, ikertzaileen
esanetan: kafe txigortua nahasketa konplexu bat izaten da, eta 1.000
konposatu bioaktibo baino gehiago izaten ditu, zeinak gaitasuna duten
herdoilaren, hanturen eta minbiziaren aurka egiteko, besteak beste.
Ondorio horixe bera atera zuen beste ikerketa batek ere joan den
otsailean (British Medical Journal aldizkarian argitaratua dago).

EROSI AL DAITEKE
...PLASTIKORIK GABE?

Supermerkatura oihalezko poltsak eramatea eta erabilitako
ontziak birziklatzea dira kontsumitzaile arduratsuaren oinarriak.
Urtero, 10 milioi tona plastiko baino gehiago iristen dira ozeanoetara.
Kontsumitzaileek oso zeregin garrantzitsua dute kalte hori
geldiarazteko: utzi egin behar diote erabilera bakarreko ontziak
eta bilgarriak erabiltzeari. Plastikozko poltsak desagerraraztea
da lehenbiziko pausoa; uztailaren 1etik aurrera, gainera, saltokiek
ez dituzte doan ematen. Oihalezko poltsak sendoagoak eta
jasangarriagoak dira, eta horiek erabil daitezke erosketak eramateko
eta handizka erositako frutak eta berdurak sartzeko. Ontziei
dagokienez, bestalde, beira erabili behar da plastikoaren ordez, ahal
den neurrian: elikagaiak hobeto kontserbatzen dira, eta hezetasunik
gabe. Hala ere, beti izango dira plastikozko bilgarriak behar dituzten
produktuak, adibidez izoztuak, saltsak edo zukuak. Irtenbiderik
ekologikoena izaten da ontzi horiek beti birziklatzea.

BANKUEK EZ
DIETE ENTZUTEN
KONTSUMITZAILEEI
Bezeroek bankuetan aurkezten dituzten
erreklamazioen herenak ez dira aintzat hartzen.
Espainiako Bankuko ikuskatzailearen arabera,
2017. urtean 5.927 erreklamazio aurkeztu
zituzten bankuen jardunbide okerraren
eraginez. Bankuek, ordea, kasuen %64tan
bakarrik onartu zuten beren hutsegitea. Iaz,
bestalde, sekula baino kexa gehiago izan
zen, 40.176 guztira, 2016. urtean baino %277
gehiago. Hipotekak izan ziren erreklamazioak
egiteko arrazoi nagusiak.
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PRODUKTU BERA,
PREZIO ERDIA

Eskaintzak Internet bidez alderatzea
onuragarria izan daiteke
sakelarako. Ikerketa batean
ageri denez, produktu baten
prezioa %50eraino aldatu
daiteke webgune batetik bestera.
Produktuetan ere, batzuekin
gehiago aurreztu daiteke.

adago modua Interneten
aurrezteko. OCUk egindako txosten baten arabera,
produktu batzuk Sarean
merkeagoak dira ohiko saltokietan baino, adibidez etxetresnak. Baina
kontua ez da hor bukatzen: on-line- diharduten denden artean ere badira aldeak, eta
%50eraino aurreztu dezakegu prezioak alderatuta. Produktu beraren eskaintzarik merkeenak eta garestienak alderatuta, idealo.es
guneak sailkapen bat egin du alderik handienak dituzten produktuekin. Lehenengo
lekuan motorrean ibiltzeko kaskoak ageri
dira, non %49,8ko aldea egon litekeen garestienetik merkeenera. Bigarren lekuan
bideo-jokoak daude, eta aldea %43,5ekoa
izan daiteke. Reflex kamerak datoz ondotik:
%40,5 aurreztu liteke. Zerrenda horretan
ageri diren beste produktu aipagarri batzuk
honako hauek dira: runningerako oinetakoak
(%40,1), Playmobileko jostailuak (%40) eta
sukaldean jartzeko ke xurgagailuak (%37,8).

B

Zenbat zurrumurru

Orain dela hilabete batzuk, Kataluniak lege bidez baimendu du esne
gordina zuzenean abeltzainei erosteko aukera. Medikuek eta elikadura
arloko segurtasunean adituak direnek ohartarazi egin dute, ordea,
ESNEKI HORI PASTEURIZATU GABE produktu horrek badituela arrisku batzuk, eta ustezko onuren inguruan
zenbait gezur zabaldu dela ere nabarmendu dute. Adibide bat: esneki
HARTZEAK ARAZOAK ERAGIN
hori ez da hobea laktosarekiko intolerantzia dutenentzat, esne naturalak
DITZAKE OSASUNEAN, HASI
ere berekin izaten baitu azukre hori. Horretaz gain, ez da egia pasteuriGASTROENTERITIS ARINETATIK ETA zatu ondoren desagertu egiten direla bakterio onuragarriak; kaltegarri
direnak baino ez zaizkio kentzen, adibidez E.coli delakoa eta salmonella.
GAIXOTASUN LARRIETARA.

ESNE GORDINAZ
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Jostailuak, ibilgailuak eta arropa:
arrisku bat osasunerako
ESPAINIA DA 2017AN PRODUKTU ARRISKUTSU
GEHIEN ANTZEMAN DUEN BIGARREN
HERRIALDEA EB-N.
Lesioak eragiteko arriskua, itotzekoa, suteak sortzekoa
edo substantzia kimikoekin intoxikatzekoa, nagusiki
arrazoi horiengatik kentzen dituzte produktuak merkatutik.
Iaz, Espainian 222 salgairen aurkako salaketa jarri
zuten (Europako Batasunean osotara erregistratu ziren
jakinarazpen guztien %10 izen zen hori). Produktuka,
jostailuak ageri dira arriskutsuenen zerrendako buruan
(guztien %29), ibilgailu motordunak datoz ondotik (%20),
eta arropa eta modako produktuak gero (%12). Ekoizleen
sailkapenean, berriz, aurten ere Txinak jaso du alerta gehien.

'SPINNER'-A:
JOSTAILURIK ARRISKUTSUENA

Jan aurretik, beti garbitu. Agindu hori
ezinbestekoa da janariaren bidez pestizidarik
ez barneratzeko. Environmental Working
Group (EWG) Gobernuz Kanpoko Erakundeak
zerrenda bat egin du 2018ko fruta eta begetal
kutsatuenekin. Honako hauek ageri dira
sailkapenaren buruan: marrubiak, espinakak,
nektarinak, sagarrak eta mahatsak.

GARAGARDOA
OSTATUKO ERREGINA
GORANTZ DOA
GARAGARRAREKIN ETA
LUPULUAREKIN EGITEN
DEN EDARI HORREN
EKOIZPENA ETA
KONTSUMOA.

Asko maite dugu garagardoa, gero eta gehiago. Espainiako Estatua da gehien ekoizten duen laugarren herrialdea Europan; iaz 35,7 milioi hektolitro merkaturatu ziren, 2016. urtean baino %3,8 gehiago. Kontsumoari dagokionez, dena den, zifra oraindik urruti dago
Europako batez bestekotik (pertsona bakoitzak 76 litro
edaten ditu urtean). Espainiako Estatuan, 48,3 litro.
Eta gehienbat osatuetan. Espainiako Garagardogileen
Txosten Sozioekonomikoa izeneko azterlanean ageri
denez, ostalaritzan edaten da Espainian hartzen den
garagardo guztiaren %63. Beste joera baten berri ere
islatzen du lan horrek: alkoholik gabeko garagardoak
gero eta leku gehiago dauka, eta edaten denaren %15
eta ekoizten denaren %10 izatera iritsi da.

Planeta
salbatzeak
heriotzak
dakartza
Hainbat lider
indigena, ekintzaile eta ekologista hil zituzten
iaz beren komunitateen alde egiteagatik. Global
Witness GKEak
salatu duenez,
2017. urtean 200
pertsona baino
gehiago hil zituzten beren etxeak
eta komunitateak
babesteagatik
meatzegintzatik,
eskala handiko
nekazaritzatik eta
beren bizimodua
arriskuan jartzen
duten beste
negozio batzuetatik. Planetaren
alde ari direnentzat, Brasil
da herrialderik
arriskutsuena
(57 ekintzaile
hil zituzten iaz),
eta Kolonbia
dator ondotik
(24 hildako).
Latinoamerikatik
kanpo, Filipinetan
48 biktima izan
ziren.
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BIZIMODU MODERNOAREN GIDALIBURUA

Kontsultak
Zer gertatzen da bidaia konbinatu
batean gaixotzen banaiz?
Bidaia konbinatu bat kontratatu genuen Europako
zenbait hiritan ibiltzeko 10 egunez, baina bidaian zehar
gorputzaldi txarra sumatu nuen eta ezin izan nuen
jarraitu. Halabeharrak eragina izanik, eska al diezaiokegu
bidaia agentziari dirua itzul diezagutela?

Bidaiaren dokumentazio
guztia aztertu behar zenuke
eta, bereziki, baliogabetze
asegururik kontratatu zenuten
edo ez ikusi. Har ezazu kontuan
legeak behartu egiten dituela
bidaia agentziak informazio
guztia ematera (beranduenez,
erreserbak baieztatzen diren
unean) eta jakinaraztera
bezeroak aukera duela aseguru
bat kontratatzeko bidaia
baliogabetzeak dakartzan
kostuei erantzute aldera.
Edo laguntza aseguru bat
kontratatzeko, aberriratzeak
edo jatorrizko lekura eramateak
dakartzan gastuak estaltzeko
istripu, gaixotasun edo heriotza
kasuetan. Galde iezaiozu horri
buruz zure agentziari eta
eska itzazu aseguru etxeari
eta polizari buruzko datu
guztiak, hondamendiaren berri
emateko eta legokizukeen

kalte-ordaina eskatzeko. Zuk
galdetu diguzu ea bidaia
agentziari eskatu behar
zeniokeen bidaiaren dirua
itzultzeko halabeharrak
eraginda bidaia egin ezinik
gelditu zarelako, baina,
gure ustez, zure eskaerak ez
luke aurrera egingo. Bidaia
bertan behera uztearen
ardura ez dakioke agentziari
egotzi. Gainera, behin bidaia
hasi denean, bidaiariak ez
du eskubiderik dirua itzul
diezaioten bidaia bertan behera
uzteagatik. Antzeko egoera
bati buruzko epaia eman
zuen Murtziako Probintzia
Auzitegiak 2010eko azaroaren
16an. Orduan ere bidaia hasia
zegoen, eta bidaiariak bertan
behera utzi zuen ezintasun
fisikoaren erruz. Epailearen
ustez, ez zegokion agentziari
dirua itzultzea.

Linea mugikor baten kontratazioa eteteko epea
Ulertu uste dudanez, urrutiko salmentetan, 14 eguneko epea dago atzera egiteko. Zerbitzu bat kontratatzen bada, kontratua
egiten denean hasten da kontatzen epe hori, eta erosketa bat bada, bezeroak produktua jasotzen duenean. Orduan, mugikorraren linea bat kontratatzen badut, zeinetan telefono bat ekarri behar didaten, noiztik hasi behar dut 14 egunak kontatzen?
Hornidura zerbitzu bat urrutitik kontratatzen
denean (telefonoz, Internetez edo saltzaile
bat etxera etorrita), kontratua sinatzen
denean hasten da kontatzen “atzera egiteko
eskubidea” gauzatzeko 14 eguneko epea,
baldin eta zerbitzua une horretan bertan
eskuratzeko modua badago. Adibide
argi bat jarriko dugu: etxebizitza batek
argindarra, gasa edo ura kontratatzen
duenean eta beharrezko instalazio guztiak
prest dituenean kontratua egin eta berehala
eskuratzeko hornidura, bai lehen aldiz
edo bai konpainia aldatu duelako. Baina
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zerbitzuak funtzionatzeko beste gailuren
bat behar bada, eta are gehiago hori ere
kontratuaren barne badago (kontratu
mistoa esaten zaie halakoei), bezeroak gailua
jasotzen duenean hasten da kontatzen 14
eguneko epea, orduan bakarrik izango du eta
zerbitzua estreinatzeko modua. Telefonian,
era askotako eskaintzak daude, batzuk
kontratu sinplekoak eta besteak mistokoak,
eta gerta liteke salbuespenak eranstea arau
horri. Zuk azaldu duzunaren arabera, ordea,
telefono mugikorra jasotzen duzunean
hasiko da kontatzen.

Epailearen eskutik
Kontsumoaren Espainiako Zuzenbide Elkarteak landua

KONTSUMITZAILE IZATEN
JARRAITZEN DUGU IRABAZTEKO
ASMOA TARTEAN DENEAN ERE

Eugenio Ribon Seisdedos-en eskutik (AEDCONSUMO erakundeko presidentea da).

ESPAINIAKO AUZITEGI GORENAK
BAIEZTATU EGIN DU ESKURATZAILEAK
EUTSI EGITEN DIOLA KONTSUMITZAILE
IZAERARI NAHIZ ETA BERRIRO
SALDU BERAK KONTRATATU DUEN
ONDASUNA EDO ZERBITZUA.
2018ko uztailaren 13ko epaian,
goi auzitegiak baieztatu egin du
produktu bat erosten edo zerbitzu
bat kontratatzen duen pertsona fisiko
baten irabazteko asmoak ez diola
kentzen kontsumitzaile izaera, baldin
eta kontratazioa ez bada egin laneko
jarduera baten edo enpresa jarduera
baten testuinguruan. Muga hor egongo
litzateke, jarduera horiek maiz-maiz
egiten diren kasuetan (erosi eta berehala
saltzea behin eta berriz higiezinak,
akzioak, eta abar), zeren gisa horretako
zenbait eragiketa epe motzean eginda,
pentsatzekoa bailitzateke enpresa
jarduera bat edo laneko jarduera bat
egiten ari dela. Kontsumitzaile izaera
onartzeak berebiziko garrantzia
dauka erreklamazioak aztertzean,
kontsumitzaile izaera onartzen zaiona
bakarrik balia bailiteke kontsumoko
araudi pribilegiatuaz eta, ondorioz,
eskatu egin lezake klausula batzuk
gehiegizkotzat jo ditzatela gardentasun
faltagatik, malgutasun gehiago eskuratu
dezake frogak baliozkotzat emateko
garaian, eta legeak beste epe batzuk
onartuko lizkioke eskubide batzuk
gauzatzeko orduan.

IREKITZE KOMISIOEN AURKAKO
ERREKLAMAZIOAK

BIDAIARIAREN ESKUBIDEAK AIRE
GARRAIOAN

PROBINTZIA AUZITEGIEK NAGUSIKI
ERABILTZAILEAREN ALDE EGITEN DUTE
HIPOTEKAK ETA MAILEGU PERTSONALAK
IREKITZEAGATIK KOBRATZEN DITUZTEN
KOMISIOEN AUZIAN.

EUROPAKO BATASUNETIK KANPO ESKALA
BAT EGITEA ETA BESTE HEGAZKIN BATEAN
JARRAITZEA ERRESERBA BAKARTZAT HARTZEN
DA ATZERAPENEI ETA EZEZTATZEEI DAGOZKIEN
KALTE-ORDAINETARAKO.

Justiziak berriz ere arrazoia eman die milaka
erabiltzaileri, zeinak eskatzen ari diren
bankuek itzuli egin behar dizkietela hipotekak
eta mailegu pertsonalak irekitzeagatik
kobratu zizkieten komisioak. Baldintza hori
gauzatzeko orduan, gehienetan, ehuneko bat
ezartzen zaio eskatzaileak jaso duen kapitalari,
eta gehiegizkotzat jo izan dute epaitegiek,
erabiltzaile eskuratzaileak ez duelako
jasotzen egiazko zerbitzurik trukean, eta hori
aski arrazoi bada baliogabetzeko, halaxe
baitio Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak
Babesteari buruzko Lege Orokorraren Testu
Bateginaren 87.5 artikuluak. Murtziako
Probintzia Auzitegiaren Laugarren Atalak
aurrez ezarri zituen irizpideak oinarri hartuta,
Murtziako Lehen Auzialdiko Epaileen Arloko
Batzordeak ebatzi zuen (2018ko uztaiaren
12koa da ebazpena) gehiegizkotzat jotzekoak
direla eta, beraz, baliogabetzat (non eta ez
den frogatzen modu indibidualean negoziatu
direla) irekitze komisioak, subrogaziokoak,
nobaziokoak, zorpekoen erreklamazioengatik
jasotzen direnak eta bezeroak eskatu duen
aparteko zerbitzu bati edo zerbitzu gehigarri
bati ez dagozkionak Ciudad Realen, Probintzia
Auzitegiaren Osoko Bilkurak ebatzi
zuen irekitze komisioa gehiegizkotzat
jotzearen alde egitea ordainetan zerbitzu bat
jasotzen ez denean (2018ko ekainaren 4koa
da ebazpena).

Alemaniako epaitegi batek zalantza eragin zuen
bidaiaria babesteko Europako araudia ezartzeko
garaian, ez baitzeukan argi nola jokatu Europako
Batasunetik kanpoko eskala batean bidaiariari ez
zaionean uzten hegazkinera igotzen, edo hegaldi
bat eremu horretatik kanpoko eskala batean
atzeratzen edo ezeztatzen denean; azkenik,
Europako Justizia Auzitegiak baieztatu du
legeak luzatu egiten duela bidaiariaren babesa
leku horietaraino (2018ko maiatzaren 31koa
da epaia). Kasu jakin honetan, emakume batek
bidaia bat kontratatu zuen Royal Air Maroc
konpainiarekin Berlindik (Alemania) Agadirrera
joateko (Maroko). Bidaiak eskala bat izango
zuen Casablancan, eta beste hegazkin bat
hartu beharko zuten. Lehenbiziko zatia arazorik
gabe egin zuten, baina Agadirrerako hegazkina
hartzekotan zela, emakumeari ez zioten utzi
hegazkinera igotzen, haren lekua beste norbaiti
emana ziotelako, eta hurrengo hegaldiaren zain
egon behar izan zuen. Hegazkin konpainiak
uko egin zion kalte-ordaina emateari, haren
ustez ez zitekeelako ezarri Europako araudia,
gertaerak Marokoko lurretan gertatu zirelako.
Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak
erabiltzaileari eman dio arrazoia, eta onartu egin
du eskubidea duela kalte-ordaina jasotzeko,
UE 261/04 Araudiak ezartzen duen bidetik, eta
oroitarazi du erreserba bakarreko hegaldiak
lotura zuzenekoak direla, baita eskala batean
hegazkinez aldatu beharra dagoenean ere.
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Eta hurrengo zenbakian...

INTSEKTU ERRAZIO BAT,
MESEDEZ!

Txinan eta Mexikon ohiko mokaduak dira, baina gure
inguruan exotismo gisa hartzen ditugu oraindik ere.
2018. urteko urtarriletik aurrera, Europak arautu egin
du nola saldu behar diren eta zer-nolako etiketa eduki
behar duten elikadura arloan erabiltzeko animalia
horiek, eta Espainian dagoeneko salgai daude
kilkerrekin egindako barra energetikoak edo chip
erako patatak. Gelditzeko etorri ote dira?

Nire terapeuta
animalia bat da.

Ezkondu edo ez, zer
dut hobea?

Izatezko bikote egitearen edo
ezkontza zibila aukeratzearen
abantailak eta eragozpenak. Badira
desberdintasunak bien artean.

Entrenamendu egokia
emanez gero, maskota
batzuek lagundu
egin dezakete arazo
psikologikoak konpontzen
edo giza trebetasun batzuk
suspertzen. Baina adi:
guztiak ez daude prestatuta
horretan laguntzeko.

Garaia baino
lehen haztea.

Nerabe batzuen garapena
oso goiztiarra izaten da.
Nola landu gai hori?

Lekaleen erosketa gida.
Lehortuak, egosiak edo prestatuak. Jarraibide batzuk
emango dizkizugu ongi asmatu dezazun nola hautatu
babarrunak, dilistak eta garbantzuak bertsiorik
osasungarrienean.

Zer ikusten du jendeak

Sare sozialetan

Gehien interesatzen zaizkizun gaiei buruzko albisterik berrienak
gure sare sozialetan! Jarrai iezaguzu Facebook-en eta Twitter-en.

www.consumer.es

Nola jakin
elikagaientzako ontzi
bat segurua
dela
eroskiconsumer

Zergatik ez dituzun
berriz bete behar
plastikozko botilak
EroskiConsumer
Plastikoak, berez, ez du ematen arazorik:
polimeroaren molekulak handiegiak dira,
eta ez daitezke pasatu ontziaren materialetik
elikagaira. Baina eduki ditzake askoz
molekula txikiagoak ere, eta horiek bai,
horiek pasatu daitezke janaritara (migratzea
esaten zaio horri). Arriskurik handiena
bi substantziarekin izaten da bereziki: A
bisfenolarekin (BPA), zeina material gogor
eta gardena sortzeko eransten den, eta
ftalatoekin, zeinak plastiko guri eta malgua
lortzeko erabiltzen diren. Bi elementu horiek
arriskutsuak izan daitezke osasunerako.
Azaldu egingo dizugu zer-nolako arazoak
eragin ditzakeen plastikozko botilak behin
baino gehiagotan betetzeak.

Elikagai asko eta asko plastikozko poltsa edo
ontzietan saltzen dituzte. Batzuk egokiak dira
zuzenean mikrouhin labean sartzeko, baina beste
batzuk ez. Nola jakin dezakegu ontzi bat segurua
dela? Elikadura arloko aditu batek 10 argibide
emango dizkigu, argi eduki dezagun zein diren
janaria eramateko balio duten ontziak.

Etxean landareak izateak hobetu
egiten du
arnasten
dugun airea
eroskiconsumer
Landaretzak xurgatu egiten du karbono dioxidoa
eta, trukean, oxigenoa kanporatzen du. Eta, bide
batez, handitu egiten du etxe barreneko giroaren
hezetasuna eta xurgatu egiten ditu elementu
kutsatzaileak hostoen eta sustraien bidez. Airean
dauden substantzia kutsatzaileak xurgatzeko
gaitasun handiena duten landareen zerrenda bat
emango dizugu.

Egunero, eduki berriak
gure webean

JARRAI IEZAGUZU!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

