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Berritu egin da zure betiko ‘Eroski Consumer’, eta beste irudi bat eta eduki gehiago dakartza

KONTSUMITZAILE ARDURATSUEN ALDIZKARIA

2019KO OTSAILA

Bakterio hauek ez
dizute kalterik egingo

MILIOIKA MIKROORGANISMO BIZI DIRA GUK HARTU OHI DITUGUN ELIKAGAI
HARTZITUETAN. ARAZOAK SORTU BEHARREAN, ZAINDU EGITEN DUTE ZURE GORPUTZA.
HEMEN ESANGO DIZUGU ZERGATIK.
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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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NONDIK IBILI BEHAR DU PATINETE ELEKTRIKOAK?

Iritsi berria da, baina indarrez sartu da hirietan. Gailu horien erabilera arautuko duten legeak mantsoago datoz,
baina jakin egin behar da zein diren ibilgailu berri horien eskubideak eta betebeharrak.
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06	SAGARRAK: URTE GUZ-

eta zergatik den garrantzitsua ongi bereiztea
elikagaietan.

TIRAKO TENTALDIA.

Tarta bat egiteko, errege sagarrak; konpotan
jateko, McIntosh-ak. Ba
al dakizu sagar mota
bakoitzari etekin guztia
ateratzen?

28	BROKOLIA, NEGURAKO
LAGUN PAREGABEA.

Ugari ematen ditu herdoilaren aurkakoak, eta
gainerako berdurek baino
nutrizio balio handiagoa
du. Erraz samar hondatzen da bildu ondoren,
eta garrantzitsua da ongi
kontserbatzen jakitea.

09	BERDELA, KONBINAZIOEN ERREGINA.

Ezin gustagarriagoa,
merkea eta osasungarria
da arrain urdin hori, eta
ia edozein laguntzaile
onartzen du.

34	PLATEREAN DAGO

11	
GALEPERRAREN
FINTASUNA.

Samurra, zaporetsua
eta osasungarria. Txikia
izanagatik ere, zer eskaini
ugari du hegazti horrek.

12	MORINGARI

BURUZKO KONTUAK.
Zenbateraino dira egiazkoak Indiako zuhaitz
horri atxikitzen zaizkion
ahalmenak?

13	
KIWIA, FAMILIAN
BEZALA.

Hiru hamarkadatan, fruta
bitxia baino ez zenak izugarri handitu ditu inportazioa eta kontsumoa.

ELIKADURA

14 BRIK-EAN DATO-

RREN SALDA, BETI
LAGUNTZEKO PREST.
Sukaldean ez da denborarik behar hori prestatzeko, eta giroko tenperaturan eduki daiteke.

22	ZER DAGO, HARTZI-

TUA EDO USTELDUA?
Aztertu egin dugu zernolako aldea dagoen bi
egoera horien artean
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BIZITZA LUZEAREN
SEKRETUA.
Mediterraneoko dietari
fidelak izanez gero, munduko herrialderik urtetsuena izan liteke Espainia
2040rako. Baina ohiturak
aldatzen ari dira.

40	HONELA IRAKURTZEN
DA NUTRI-ESCORE
ETIKETA BERRIA.

Urtarriletik aurrera, 5
letra eta 5 kolore dituen
adierazle bat aurkituko
duzu produktu ontziratu
batzuetan. Ikas ezazu
nola interpretatu behar
den eta hobetu zure erosketak.
EZTABAIDARAKO
GAIA

46	ZER DA HOBEA,

LANALDI ETENA EDO
JARRAITUA?
Aztertu egin ditugu lana
antolatzeko modu bakoitzak dituen alde onak eta
txarrak.

OSASUNA

52	IBUPROFENOA ETA
PARAZETAMOLA,

EROSKI
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HALA MODUZKO
LAGUNAK
Ez zaigu komeni hain
maiz erabiltzea.

58	SAN VALENTINEK

BIZIMODU
MODERNOAREN
GIDALIBURUA.

MAITE DU OSASUNA.
Maitasunak eta sexuak
lagundu egiten dute
gure ongizatea. Hainbat
ikerketak frogatu du
hori.

HAURREN TXOKOA

62	NOLA JOKATU

ZURE SEMEAK EDO
ALABAK TRATU
TXARRAK EMATEN
DIZKIZUNEAN.
Erasotzailea etxean
dugunean eta adin txikikoa denean, guraso
askok ez daki zer egin.

68	ASTRONAUTA BAT
PLATEREAN.

Irudimen handiko
errezeta bat, haurrek
pentsatua, haurrekin
prestatu eta jateko.
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Ikas ezazu zergatik
ez den osasunerako
ona haurrek luzaroan
erabiltzea oinetako
gurpildunak, edo
klima aldaketak nola
bukaraziko duen
garagardo merkea
munduko zati handi
batean. Aholkuak
emango dizkizugu
txakurra Internet
bidez erosteko
arriskurik gabe eta
dieta egokia egiteko
zeliakoa bazara.
Horrekin batean,
har ezazu eredua
Erresuma Batuan eta
Turkian ingurumena
babesteko
abiarazi dituzten
ekimenetatik.
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PUNTU-PUNTUAN
NEGUKO HOTZARI AURRE EGITEKO, HONA HEMEN BITAMINA DOSI EDER BAT,
ETA NAHI BADUZU, ITSAS UKITU BAT ERE BAI ZURE PLATERETARAKO

Ahoa betetzen
duen mokadua.
Egunean sagar
bat jateak
lagundu egiten
du gosea eta
kaloria kopurua
kontrolatzen.
Gu asetzeko gai
da 50 kcal-ekin
bakarrik.
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SAGARREKIN
MAITEMINDUTA

Desira sortzaile eta osasun iturri. Plazerez
eta edertasun tentagarriz betetako mokadua.
Transgresioaren ikur, baina baita jakinduriarena ere.
Greziako mitologiatik haur ipuinetaraino, elikagai
gutxik lortu du sagarrak gure iruditerian daukan lekua.

uztietan ederrenarentzat”, esan zuen
Eris jainkosak, urre koloreko sagar
bat eskaintzen zuela zenbait emakume zeuden oturuntza batean. Haietako hiruk, Afroditak, Ateneak eta
Herak, uste izan zuten oparia berarentzat zela. Eta
haserretu egin ziren sagar hura zela medio. Kondairak
dioenez (mitologiak esan beharko dugu), liskarbidea
jarri zuen sagar haren erruz hasi omen zen Troiako
Gudua. Gaur egun, zorionez, sagar asko dago han eta
hemen, eta ez dago haserretu beharrik bat eskuratu
ahal izateko. Espainiako Estatuan bakarrik urtean ia
10 kilo jaten ditu pertsona bakoitzak, eta hori horrela
izanik, etxean gehien jaten den fruten artean dago.
Sagarrak leku nabarmena hartzen du erosketa
saskian, batez ere Galizian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Asturiasen. Zifra ofizialen arabera, erosten den fruta guztiaren %10 osatzen du. Baina beste
elikagai batzuek ez bezala, fruta horrek badu bizitza
sukaldetik harago ere.

G

SINBOLO BAT ETA OSASUN ITURRIA.

Sagarrek ugari ematen dituzte bitaminak eta mineralak, adibidez potasioa, fosforoa eta kaltzioa, eta baita
ura eta folatoak ere (azido folikoaren antzeko konposatuak dira kimikoki eta nutrizioaren ikuspegitik);
kaloriak, berriz, oso gutxi izaten dituzte (50 baino ez
100 gramo bakoitzeko). Zuntz dietetikoa eta pektinak
ere izaten dituzte (molekula konplexuak dira azken
horiek, oso onuragarriak hestearen osasunerako). Eta
hori guztia gutxi balitz bezala, gozo-gozoak egoten dira. Ezaugarri osasungarri horiek, gainera, sagar mota
guztietan aurki daitezke... Ikerketa batzuen arabera,
munduan 7.500 sagar mota baino gehiago daude. Espainian urrian biltzen dituzte, eta biltegietan sartuta
edukitzen dituzte. Horri esker, eta kanpotik ekartzen
dutelako ere bai, urte osoan eskura izaten dira sagarrak, mota batekoak edo bestekoak.
Baina denak ez dira berdinak kozinatzeko garaian. Batzuek testura hobea izaten dute entsaladetan
erabiltzeko. Besteek, berriz, trinkotasun bikaina eskaintzen dute egosi edo labean egiteko. Badira bereziki
gozogintzan erabiltzekoak, edo haragiak eta arrainak
laguntzeko jartzen direnak. Berez, etxean daukagun
edozein sagar erabil dezakegu, baina emaitza aldatu
egiten da mota batekoak edo bestekoak hartu. Jarraibide batzuk emango dizkizugu bereizten ikasteko eta
zure platerei ongien egokitzen zaiena hautatzeko.

Labean erretzeko

Sagar gozo eta sendoak
hautatzea da kontua,
labeko beroarekin
desegingo ez direnak eta
forma galduko ez dutenak.
Adibidez, Golden Delicious,
Starking, Errege sagarra
edo Royal Gala.

heze eta kurruskatsukoa.
• Bestelako erabilera
batzuk: balio du tartak,
postreak eta bizkotxoak
egiteko ere.

Starking

Golden Delicious
Espezierik klasikoenetakoa
eta ezagunenetakoa da,
eta munduan gehien
landatzen denetan
bigarrena. Urte guztian
eros daiteke, ekoizpen
handia dagoelako mundu
osoan. Tokian bertan ez
dagoenean, kanpotik
ekartzen da.
• Kolorea: hori berdexka,
puntutxo ilunekin.
• Itxura: biribildua eta oso
erregularra.
• Zaporea eta testura:
gozoa, lurrintsua, mami

Ameriketako Estatu
Batuetatik dator, eta Red
Delicious espeziearen
aldaera bat da (oso
antzekoak dira); ia
urte osoan izaten da,
hilabeterik beroenetan
izan ezik.
• Kolorea: gorri distiratsua
ildo berdexkekin.
• Itxura: biribildua.
• Zaporea eta testura:
mamia zuri-horia da,
zapore gozokoa eta oso
kurruskatsua.
• Bestelako erabilera
batzuk: helduegia
dagoenean, pure bat
egiteko erabil dezakezu
(egokia da txerri haragia
edo ehizakia laguntzeko)
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Tartak egiteko
Gozogintzarako sagarrek
sendo eutsi behar diote
labeko beroari, eta, aldi
berean, ez dute oso hezeak
ere izan behar, orea ez
gehiegi bustitzeko. Errege
sagarra eta Fuji motakoa
oso egokiak dira.

bere horretan
ateratzeko ere.

Konpotan
Konpota egiteko gakoa
zera da: egosaldian
desegingo ez diren sagar
motak erabiltzea. Honako
hauek, adibidez: McIntosh,
Golden Delicious, Royal
Gala edo Granny Smith.

Errege sagarra
Frantziatik heldu da, baina
Espainian Bierzoko errege
sagarra dago, Jatorri Izen
eta guzti saltzen dena
aspalditik.
• Kolorea: hori grisaxka,
marroirantz egiten duela.
• Itxura: zapala eta neurri
handikoa.
• Zaporea eta testura:
mamia likatsua da, gozoa
eta mikatz ukitukoa.

Fuji
Japoniatik heldu da, eta bi
sagar mota gurutzatuta
lortu da: Red Delicious
delakoa eta Ralls Genet
izenekoa. Urte guztian
aurki daiteke erraz samar,
eta ongi irauten du
frutaontzian.
• Kolorea: horia, ukitu
gorri arinekin eta lerro
ilun batzuekin.
• Itxura: biribildua.
• Zaporea eta testura:
zertxobait mikatza da,
mamia oso kurruskatsua
duena eta zaporetsua.
• Bestelako erabilera
batzuk: oso ongi
gelditzen da
entsaladetan, jelea
egiteko ere balio du eta
oso gozoa da mahaira

08

McIntosh
Sagar hori ematen duen
arbola Kanadan aurkitu
zuten, XVIII. mendearen
bukaeran, eta AEBetako
iparraldean gehien jaten
dutenetakoa da. (Bai,
horrek ematen dio izena
ordenagailu famatuari).
• Kolorea: gorria, bi
tonutan.
• Itxura: biribildua.
• Zaporea eta testura:
mami kurruskatsua dauka,
oso hezea eta mikatz
ukitukoa.
• Aholku bat: azal eta guzti
egosten badituzu, arrosa
koloreko konpota ikusgarri
eta originala lortuko duzu.

Pureak egiteko

Konpota egiteko aipatu
ditugun sagarrez gain
(erraz desegiten dira),
beste batzuk ere erabil
daitezke, adibidez Red
Delicious eta Royal Gala.
Gustu kontua da bat edo
bestea aukeratu.

Red Delicious
Ehun urte bete dituen
espeziea da (1915ean
sortu zuten, Ameriketako

Estatu Batuetan).
Munduan gehien
landatzen den sagarra da.
• Kolorea: gorri distiratsua.
• Itxura: luzekara eta
handia.
• Zaporea eta testura:
mamia hezea da, guria,
horixka eta pikor erako
testura dauka. Zapore
gozokoa da, lurrintsua
eta ahogozo atseginekoa,
eta irinaren gisako
testura hartzen du egoki
kontserbatu ezean.
• Bestelako erabilerak:
konpotan egin dezakezu,
baina labean erretzeko ez
da egokia, desegin egiten
baita.

Pink Lady
Australiakoa da; Lady
William’s eta Golden
Delicious sagarrak
gurutzatuta sortu zen.
• Kolorea: gorria, hondo
berdearekin (puntutxoak
ageri ditu).
• Itxura: elipsoidala.
• Zaporea eta testura:
mikatza da, gogorra eta
kurruskatsua.
• Bestelako erabilerak:
oso ongi etorri ohi da
gaztarekin, haragiarekin
eta arrainarekin. Labean
erretzeko ere balio du.

Entsaladan
Royal Gala
Zeelanda Berritik heldu
da. Espezie ikusgarria da
oso, emankorra eta aukera
asko eskaintzen duena.
• Kolorea: ildo gorri eta
laranjak ditu tonu berde
eta horiko oinarri baten
gainean.
• Itxura: oso biribildua.
• Zaporea eta testura:
bere mami zuria oso
kurruskatsua izaten da,
lurrintsua, hezea eta fina.
Zapore neutro samarra
du, ez mikatzegia eta ez
gozoegia ere.
• Bestelako erabilerak:
erreta oso ona
gelditzen da.

Marmeladak eta jeleak
Sagar mikatzak eta pektina
ugarikoak erabiltzea
komeni da, gelifikatzeko
joera izaten baitute
urarekin harremanetan
sartzean. Bi aukera: Pink
Lady delakoa eta Fuji.

Oro har, hobe da sagarrik
mikatzenak erabiltzea,
denbora gehiago behar
izaten baitute herdoiltzeko
airearekin harremanetan.
Aukera onak dira Granny
Smith, Pink Lady eta Fuji.
Sagar gozoak bakarrik
dituzula? Hartu gogoan
trikimailua hau: zuritzean,
busti itzazu limaren, limoiaren
edo laranjaren zukuarekin.
Azido zitrikoak eragotzi
egingo du ilundu daitezen.

Granny Smith
Sagar mota hori ere
Australiatik dator, eta erraz
bereizten da, oso kolore
homogeneoa izaten baitu.
• Kolorea: berde bizia.
• Itxura: ongi biribildua.
• Zaporea eta testura: oso
kurruskatsua da, mami
zuria dauka, hezea eta
zapore oso mikatza.
• Ideia bat: dasta ezazu
intxaurrekin eta gazta
urdinarekin lagunduta.

ONA ETA
MERKEA
Eskonbridoen
familiako da
arrain urdin
hau. Oso prezio
onean egoten da
(8 euro inguruan
kiloa), eta 139
kaloria baino ez
ditu ematen 100
gramo bakoitzeko. Neguan itsas
hondoan egoten
da, ia ezertxo
ere jan gabe,
eta gero gainazalera igo
eta elikatzeari
ekiten dio:
zooplanktona,
sardinak eta
antxoa txikiak
jaten ditu.

Gustagarria da, ikusgarria eta osasungarria. Ongi funtzionatzen du
protagonista gisa, baina baita bigarren mailako osagai moduan ere,
hotza bezala beroa, plantxan, entsaladan edo saltsan. Horrelakoxea
da berdela, arrain urdin ezin gozoagoa, behar den horretara
moldatzen dena.

BERDELA:
AUKERA
ASKO
ESKURA

egaluzearen eta atunaren familia
bereko arrain gustagarria da berdela. Bi horiek bezala, gainera,
aski ezaugarri aipagarriak ditu.
Adibidez, nutrizio arloko propietateak. Arrain urdina da eta, hortaz, ugari izaten
ditu gantz osasungarriak. Omega-3 ematen digu,
eta gantz azido horrek lagundu egiten du kolesterol mailak murrizten eta bihotz-hodietako gaixotasunei aurrea hartzen. Balio biologiko handiko
proteinak ere baditu, eta bitamina eta mineral
dezente. Eta badu abantaila erantsi bat ere: bere lehengusuak baino arrain txikiagoa denez,
metal astun gutxiago pilatzen zaio, eta horrek esan nahi du maizago jan dezakegula. Laburbilduz: aski elikagai osasungarria da.
Beste ezaugarri aipagarri batzuk ere baditu, dena den. Batez ere, gastronomikoak;
izan ere, berdela oso ongi egokitzen da gure errezetetara, eta gai da gure menuak alaitzeko,
hasi errazenetatik eta landuetaraino. Kontuan hartu beharrekoa da, nola ez, prestatzeko eta
jateko moduak eragina izango duela nutrizio arloko profilean, gainerako elikagai guztiekin
gertatzen den bezala. Horrela, Elikagaien Osaerari buruzko Espainiako Datu Baseak oroita-

H
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berotu bitartean, garbitu arraina, ireki erditik labean jartzeko eta
kendu hezurrak. Eman gatza solomoei, igurtzi oliba olioarekin eta
sartu labean 15 minutuz.
• Gomendioa: laguntzeko, jarri berduratxo batzuk labean eginda
edo wok-ean erregosita su bizian. Arraina sobera geldituz gero,
pate bat egiteko erabil dezakezu. Papurtu ezazu, kendu azala eta
pasatu irabiagailutik esne gain pittin batekin eta kontserbako
muskuilu batzuekin (xukatuta).

razten duen bezala, labean eginda kaloria gehiago
izango du plantxan baino; kontserban gatz gehiago naturalean baino; eta arrain bolak eginda jaten
badugu saltsa eta guzti, askoz trinkoagoa izango
da entsaladan edo ozpin saltsarekin jarrita baino..
Hona hemen zenbait ideia arrain honen alderdi
guztiei probetxurik onena ateratzeko eta bere zaporearekin gozatzeko aspertu gabe eta platerak
errepikatu gabe.
Haurrak etxean? Berdel hanburgesa
• Zer beharko dugu: 400 g berdel hezurrik gabe, tipula bat, baratxuri atal bat, ogi birrina, arrautza bat,
oliba olioa, gatza eta piperbeltza.
• Nola prestatu: moztu tipula eta baratxuri atala xehexehe, eta frijitu su eztian oliba olio sorta batekin, guritu eta kolore horixka hartzen duten arte. Xukatu
ongi eta gorde olioa hanburgesentzat. Ondoren, papurtu berdelaren haragia, erantsi berdura frijituak,
arrautza, ongailuak eta, mantso-mantso, ogi birrina. Nahasi ore homogeneo bat lortu arte; horrekin
emango diegu forma hanburgesei, eta ondoren zartaginean frijituko ditugu gorritzen diren arte.
Berdela labean, mokadu paregabea
• Zer beharko dugu: bi berdel (800 gramo), bi baratxuri atal, oliba olioa eta gatza.
• Nola prestatu: jarri labea berotzen 180 ºC-an, eta

Berdela plantxan, klasikoa eta praktikoa
• Zer beharko dugu: 800 gramo berdel xerratan moztua, lau tomate, oliba olioa, ozpina, azukre pittin bat eta gatza.
• Nola prestatu: kendu haziak tomateei, moztu laukitxo txikietan
eta erregosi su bizian zartagin batean. Erantsi oliba olioa eta Xerezko ozpina (3 koilarakada olio bakoitzeko, ozpin koilarakada
bat), zapore eta testura oneko ozpin saltsa bat lortu arte. Eman
gatza eta azukrea, eta utzi egonean sutatik kanpo, epeltzen den
arte. Eman gatza eta piperbeltza berdel xerrei eta egin plantxan;
alde bakoitza 2-3 minutuz edukiko dugu. Tomate epelez egindako
ozpin saltsarekin zerbitzatuko dugu.
• Gomendioa: lagundu ezazu sagar edo patata pure leun batekin.
Entsaladetako protagonista
Kontserban datorren berdela erabil daiteke edo berdel fresko eta
marinatua. Kontserbakoa erabilgarriagoa izango da agian (aski
da ontzia ireki eta banatzea), baina gatz gehiago ere edukiko
du (lau aldiz gehiago). Marinatuta oso ongi gelditzen da: ozpin
saltsa epel batean sartuko dugu eta, hozten denean, hozkailuan
utziko dugu 24 orduz, ontzi itxi batean. Hori bai: komeni da
aurrez arraina izoztu izatea 5 egunez -20 ºC-an, anisakisa indargabetzeko (edukiko balu).
Berdela oso ongi gelditzen da entsaladan hosto berdeko berdurekin, tomateekin eta intxaurrekin. Epela zerbitzatu daiteke,
giroko tenperaturan edo hotza: hiru modu horietako bat hautatzen dugula ere, oso ongi geldituko da. Epela jartzeko asmoa
duzunean, erantsi iezaiozu zerbitzatu aurreko unean, berdelaren beroak ez ditzan zimurtu berdura hostoak. Eta plater bakar
bat prestatu nahi duzunean, gozoa eta arina, egin ezazu pasta
edo arroz entsalada epel bat.

HARTU GOGOAN
Hautatu
Neurri txikieneko
aleak hartzea komeni
da, horiek izaten
baitute kalitaterik
onena. Ziurtatu ezazu
azala distiratsu dagoela
eta haragia trinkoa
dela.
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Kontserbatu
Berdela segituan hasten
da erakusten freskotasun
faltaren zantzuak (harrapatu eta ordu gutxira).
Erositako egun berean edo
hurrengoan prestatzeko
asmorik ez baduzu,
izoztu ezazu.

Prestatu
Era asko dago berdela prestatzeko, baina garrantzitsua
da azala sekula ez kentzea
gordinik dagoela. Lan handia
eskatzen du kentzeak (oso
itsatsita izaten du), eta hondatu egin dezake haragiaren
itxura eta testura.

Zaindu
Marinatuta prestatu nahi
duzunean, aurrez izoztu ezazu, anisakisa indargabetzeko.
Kontuz ibili haurrekin, berdelak hezur dezente izaten du
eta. Hanburgesak edo arrain
bolak aukera ona izaten dira
neska-mutikoei jartzeko.

Galeperra, dilistaz
mozorrotuta dagoen
mokadu paregabea
Neurriari begiratu hutsean ohartzen gara elikagai delikatua eta
gozagarria izan behar duela. Hegazti txikia da (ez da izaten 100
gramotik gorakoa), oso haragi samur eta hezekoa, eta plater ezin
gustagarriagoak prestatzeko aukera ematen du. Era askotako errezetak
daude galeperrarentzat, baina gisatuta ateratzen zaio probetxu gehien
haren haragiari. Galeperrak distira egiten du saltsekin, eta oso esker
oneko protagonista da: erraz moldatzen da elkarrekin zerikusi gutxi
duten plateretara, eta bereganatu egiten ditu inguruan dauzkan osagaien
lurrinak eta zaporeak.
Cava eran jar daiteke, baratxuri eran, aranpasekin, txokolatearekin
edo eskabetxatuta; mokadu paregabeak dira guztiak ere, galeperraren
haragi finari esker. Horretaz gain, nutrizioaren ikuspegitik ere oso ongi
hornitua dago. Kopuru handietan ematen ditu proteinak eta burdina
(dilistek adina ia lehenbiziko horretatik, eta mineral ospetsua, berriz,
erdia); haragi zurien artean gihartsuenetakoa da, eta kaloria gutxien
ematen duenetakoa. Baina, jakina, ezaugarri osasungarri horiek gal ez
ditzan, beharrezkoa izango da guarnizioak ongi hautatzea (barazkiei
leku gehiago eginda, adibidez), kantitateak zaintzea (batez ere, saltsekin
doanean), eta ogia neurrian erabiltzea saltsan bustitzeko.
Beste abantaila bat ere badu galeperrak: prezio ona du eta erraz
aurkitzen da saltokietan. Egia da galeperra ehizari oso lotua egon
dela gure inguruan, baina gaur egun etxaldeetan ere hazten dituzte,
eta horrek erraztu egiten du galeperra jatea eta merkatu egiten du
haragiaren eta arrautzen prezioa. Azken horiek ere interes handia dute
gastronomiaren eta nutrizioaren ikuspegitik, oso elikagai osatuak eta
osasungarriak baitira, ugari ematen dituztenak, besteak beste, balio
biologiko handiko proteinak; horiek ere era askotan presta daitezke,
egosita, frijituta, aperitiboetan, kanapeetan, pintxo eginda, brotxetan
jarrita eta txigorki gainean.
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PUNTU-PUNTUAN

MORINGAK
BADU ZERBAIT
ndiatik datorren zuhaitz bat da moringa,
eta lur mota ia guztietara ongi egokitzen
denez, munduko beste leku batzuetara ere
zabaldu da. Uztarik oparoena, ordea, “superelikagaiak” esaten zaien horien artean bildu
du. Hor sustraitu da beste inon baino sendoago, eta gora egin
dute sustapenak eta salmentek. Beste begetal edo prestakin
exotiko batzuek bezala, nutrizio arloko ezaugarriek eman
diote ospea moringari eta osasunean eragiten omen dituen
onurek. Orain baino lehenago ere gauza bera gertatu izan da
beste elikagai batzuekin, adibidez Gojiko baiekin, ‘hilezkortasunaren onddoarekin’ (Ganoderma lucidum) eta, berrikiago,
kombucharekin. Baina hainbesterainokoa al da?
Zuhurtzia komeni da. Moringak energia ematen digu,
proteina begetalak dosi onetan eta zuntz dietetikoa ere bai
kopuru aipagarrietan; horretaz gain, ugari izaten ditu kaltzioa,
burdina eta A bitamina ere. Nutrizio arloko ezaugarri horiek
edukita, ospe handia bildu du elikagai kardiobabesle gisa,
hobetu egiten omen duelako odol zirkulazioa eta murriztu
odoleko kolesterola eta glukosa. Baina gauza bat da hosto
gordinak entsaladan jatea, eta oso bestelako kontua kontzentratuta erabiltzea, hauts eginda edo produktu prozesatuen
osagai gisa, osasunaren mesedetan direlakoan. Adibide bat:
moringa daramaten elikagai batzuek, gisa honetako amuak
ageri dituzte: “zuhaitz miragarria” edo “superelikagaia”, baina,
aldi berean, beste osagai kaltegarri batzuk ere badaramatzate,
adibidez palma olioa, azukrea eta gatza.
Saltzeko, prozesatzeko eta sustatzeko modua ere nahiko zalantzazko da (Internetez egiten da gehienean), baina
horrek ez du esan nahi moringa berez elikagai txarra denik.
Azkenaldian argitaratu diren berrikusketa zientifiko berrienek,
2018koek, baieztatu egiten dute begetal horrek konposatu
bioaktibo asko duela, adibidez konposatu fenolikoak, olioak
eta gantz azidoak, proteinak eta peptido funtzionalak. Eta
esperimentuek erakutsi dute, nahiko modu sendoan, ahalmen
terapeutikoa ere eduki dezakeela landareak, baina atariko
fasean dauden oraindik. Beste hitz batzuetan esateko: moringak badu zerbait. Ikusi egin beharko da zer-nolako baldintzetan eta zein neurritan betetzen diren itxaropen horiek.

I
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Guztiz ezezagunak izatetik,
gure erosketa saskian ohiko
bihurtzera igaro dira. Hiru
hamarkadatan, gauza arraro
eta exotikoak ziren fruitu
bitxi horiek bide oparoa egin
dute, eta izugarri handitu
dira inportazioak, lur sail landatuak eta kontsumoa. Gaur
egun, pertsona bakoitzak
hiru kilo inguru jaten ditu
urtean, eta lur eremu handiak erabiltzen dira zuhaitz
horiek landatzeko. Galizian
bakarrik (Estatu osoa hartuta, han ekoizten da gehien)
700 hektarea kiwi daude
landatuta, 980 futbol zelaik
hartzen duten eremua alegia. Kiwiak gol ederra sartu
duela esan daiteke...
Izan ekoizpen eremu
handiak edo izan gourmet
erako berrikuntza txikiak —
hor daude, esaterako, baby
kiwi esaten zaienak, Extremaduran—, bistan da Txinan sortu eta gero Zeelanda Berrira
joan zen fruta hau gelditzeko
etorri dela inguru hauetara.
Interes handiko mantenugaiak eskaintzen dizkigu,
besteren artean zuntz dietetikoa eta C bitamina. Zenbait
ikerketa zientifikok dioenez,
kiwia maiz jateak murriztu
egiten du bihotz-hodietako
arriskua, eta frogatuta dago
gaitasuna duela asetzeko eta
hesteetako igarotze prozesua
hobetzeko.
Nolanahi ere, ez du hainbesteko desberdintasunik
landare jatorriko beste elikagai batzuen aldean. Batzuek
potasio gehiago edukiko dute
eta besteek folato gutxiago,
baina, oro har, guztiak dira
onuragarriak osasunerako,
eta are eta onura gehiago
egiten dute eguneroko dietan
leku bat egiten zaienean.
Horrexegatik nabarmentzen

dute hainbeste Egunean 5
erakundeko adituek zein
garrantzitsua den fruta eta
berdura gehiago jatea, eta ez
mugatzea fruta mota bakar
batera.
“Dieta miragarriak”
esaten zaien horiek betebetean talka egiten dute
planteamendu horrekin.
Horiek, izan ere, elikagai jakin
bat sustatzen dute beste
guztien kaltetan, eta goratu
egiten dituzte haren ezaugarriak, harenak bakarrik balira
bezala eta nutrizioaren arloan
mirariak egingo balituzte
bezala. Kiwiak ere ez dio ihes
egin joera horri, eta, horren
erakusgarri, Interneten badira
hainbat orri, superelikagaien
mailara igotzen dutenak eta
mirarizkotzat jotzen dutenak.
Eta hor kontu handiarekin ibili behar da, eta gogoan hartu
sagarra edo udarea bezain
osasungarria dela, nahiz eta
bi horiek ez duten eduki exotismo ukitu hori, kiwiak bere
garaian izan zuen bezala.
Kiwien artean, mota
batekoak baino gehiagotakoak daude. Batzuek izen
bereziak dituzte, Bruno,
Gracie, Monty, Hayward,
Jones... Horiek guztiak,
adibidez, emeak dira. Baina
arrak ere badira, Tomuri,
Matua eta M-3 esaterako.
Espainiako Estatuan, Hayward motakoa landatzen
da gehien: azal sendokoa
da, neurri onekoa, berde
distiratsua eta zaporean oso
ongi orekatuta dituena gozo
ukitua eta azidotasuna. Kiwia
kolore berdearekin lotzen
dugu gehienok, baina horiak
ere badira. Nutrizio arloko
propietateak ia berdin-berdinak dituzte horiek, baina
berezitasun aipagarri bat
ageri dute besteen aldean:

KIWIAK: HARRIGARRIAK,
BAINA EZ MAGIKOAK

Bruno, Gracie, Monty, Jones… Izen horiekin, erraz samar pentsa daiteke kiwiek familia bat osatzen dutela.
Kontsumo arloko estatistikei begiratu bat ematen diegunean, bestalde, argi ikusten da gero eta estimu
handiagotan dituela jendeak: inportazioak eta ekoizpena etengabe handituz joan dira azken urteetan Espainiako
Estatuan. Komeni da jakitea zer-nolako dohainak dituen eta nola egin diezaiokegun leku bat gure dietan.

kopuru handietan izaten dituzte karotenoideak
eta antozianinak.
Erosteko garaian, hauta itzazu ezeren arrastorik ez dutenak, orbanik gabeak eta oso guriak
ez daudenak. Etxean oso ongi irauten dute, aski
mantso ontzen baitira. Giroko tenperaturan, 15
egun ere iraun dezakete; eta hozkailuan, hilabetea. Huts-hutsik jan daitezke, entsaladan edo
beste fruta batzuekin nahasita. Etxetik kanpo
zaudenean, ez duzu zuritzen ibili beharrik: moztu
itzazu erditik eta jan koilaratxo batekin. Eta zure
aurrekontuak uzten badizu, baby kiwi batzuk eraman ditzakezu: cherry tomate baten neurrikoak
dira, azal eta guzti jaten dira eta zapore paregabea dute. Neurriz txikiak izaki, aise sartzen dira
patrikan, baina lehenago, hustu egin beharko
dugu sakela, kiloak,batez, 20 euro baino gehiago
balio du eta.

Zer-nolako propietateak dituzte 100 gramo kiwik
Energia
Ura
Azukreak
Proteinak
Zuntza
C bitamina
A bitamina
B-6 bitamina
Folatoak
Potasioa
Fosforoa
Kaltzioa
Magnesioa

52 kcal
85,9 g
9g

Marrubiek baino gehiago eta mahatsek baino gutxiago.

1,1 g
1,9 g

Mandarina batek adina eta mertxikak edo ananak baino gehiago.

59 mg

Laranja batek baino gehiago baina brokoliak baino gutxiago.

3 ug
0,15 mg
29,3 ug

Udareek halako hiru ia eta endibiek baino lau aldiz gutxiago.

290 mg Mandarinek baino dezente gehiago baina bananek baino gutxiago.
35 mg
25 mg
15 mg

Iturria: guk landua, Elikagaien Osaerari buruzko Espainiako Datu Basea oinarri hartuta (BEDCA).
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Elikadura

ELTZEKARIEN
MUINA,
TETRABRIK
BATEAN
HARTZEKO PREST IRISTEN ZAIZKIGU, EZ DIGUTE
DENBORARIK KENTZEN SUKALDEAN ETA LUZE
IRAUN DEZAKETE GIROKO TENPERATURAN,
PASTEURIZATUTA BAITATOZ. ONTZIRATUTA
DATOZEN SALDEK HIDRATATU EGITEN GAITUZTE
ETA OSASUNGARRIAK DIRA, ETXEAN EGINAK
BEZAINBESTE, BAINA OSO GUTXITAN HARTZEN
DIRA SALDA GISA. OINARRI MODUAN ERABILTZEN
DIRA ZOPAK, ARROZAK EDO GUARNIZIOAK
PRESTATZEKO, ETA ERREZETA HORIEN ARABERAKO
PROFILA HARTZEN DUTE NUTRIZIOAREN
IKUSPEGITIK. IKAS EZAZU NOLA HAUTATU.

14

Historiaz blai.
Suaren aurkikuntza
bezain zaharra
izango da, agian,
saldaren jatorria,
haragia uretan
sartu eta samurtzen
ikasi zuten garaikoa.
Arbasorik hurbilena
haragi salda edo
kontsomea izango
du gure inguruan.
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azpi dohainek osatzen dute zopa:
elikatu egiten du, egarririk ez du
ematen, lo eginarazten du, digestioa
errazten, zapore ona du, ez du inor
haserrearazten eta masailak gorritzen dizkigu". Hitz horiek erabili zituen Francisco
Rodriguez Marin akademikoak, XIX. mendean, salda zer den azaltzeko. Elikagai gutxi dira hain moldakorrak, plater nagusi izateko bezala osagai gisa
erabiltzeko ere balio dutenak. Horri esker, urte osoko otorduetan aurkitzen du bere lekua. Neguko egun
hotzetan, plater osasungarri eta suspergarria izan
daiteke salda, eta gainerako urte sasoietan, paellak
eta era guztietako gisatuak aberasteko erabil daiteke.
Orain dela urte batzuk, hauts erako estraktuak
edo "koskortxoak" baino ezin ziren erosi saltokietan,
baina orain askotariko salda likido ontziratuak ere
badaude, eta, horri esker, nahi duen orok goza dezake
produktu horrekin edozein garaitan, sukaldean denborarik pasatu gabe. Datuak aski adierazgarriak dira:
Kantar Worldpanel aholkularitza etxeak berriki egindako ikerketa baten arabera, produktu horien salmenta %10 handitu da 2018. urteko bigarren erdian,
eta urtean 164 milioi eurorainokoa izatera iritsi da.
Kremak ere ugari daude merkatuan, baina horiek
ez dira salden eta zopen taldekoak. Azalpen erraza du
horrek: azken biak estraktuak dira, eta kremak, aldiz, zenbait osagai birrindurekin egiten dira. Nutrizio
osaera, hortaz, oso desberdina izaten dute.
Baina zer da zehazki salda bat eta nola eginak
daude supermerkatuan erosten ditugunak? Ikuspegi gastronomikotik, elikagairen bat -gehienetan
haragiak, arrainak edo begetalak- egosteko erabili
den urari esaten zaio 'salda', elikagai horien zaporea
eta mantenugaiak bereganatu dituenari (definizio
horrek berdin balio du etxeko saldarentzat eta ontziratuta datorrenarentzat).
Prestatzeko prozesua ez dute hain desberdina salda ontziratuek eta etxekoak. Lehenbiziko horiek eskala handian egiten direla, horixe baino ez. Gemma del
Caño adituak azaldu digu nolakoa izaten den prozesua
(Farmaziako lizentziaduna da, eta Berrikuntza, Bioteknologia eta Elikadura arloko Segurtasunaren Masterra egina dauka). Osagaiak zati txikietan mozten direla dio, zaporeak eta substantziak erraz ateratzeko, eta
ondoren saski batzuetan jartzen dituztela: "Saski horiek
eltzeen barrenean sartzen dituzte (800 eta 3.000 litro
artekoak izaten dira), eta tenperatura handietan egostera uzten dituzte hiru orduz, gutxi gorabehera". Osagairen bat frijitu beharra dagoenean, pauso hori egiten
da hurrena, eta ohiko jatetxeetan gertatzen den bezala,
elementuen kantitateak erabakiko du azken emaitzaren aberastasuna zentzumenei dagokienez.

Z
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Zopa on bat hartzeko
bost arrazoi

1

Osasungarria da eta erraz digeritzen da, eta, beraz,
ezin hobea da digestioa arazoak izaten dituztenentzat,
adibidez haizeak edo urdaileko astuntasuna.

2

Ura izaten dute osagai nagusia, eta horrexegatik
hidratatzen gaituzte.

3

Zopek kaloria gutxi izaten dute, baina asetzeko
gaitasun handia. Elikagai solidoak dituztenean,
atzeratu egiten da urdaila husteko prozesua, eta
asetasun irudipen handiagoa eragiten dute hartu
ostean.

4

Negu garaian, beroa eta goxotasun irudipena ematen
digute, nahiz eta zenbait kulturatan zopak ohiko
elikagaiak diren urtarorik beroenetan ere.

5

Azkar prestatzen da, erraz eta merke. Zoparik
sinpleena egiteko, aski duzu osagaiak uretan egosi
eta ongailuak eranstea.

+

Ba al zenekien...?
Gure industriak
elikadura arloan
darabilen segurtasun
prozedura (APPCC)
NASAk eta AEBetako
Armadak landu zuten,
1959. urtetik aurrera,
Apolo izeneko espazioko
misioetan astronautek
ez zezaten intoxikaziorik
pairatu. 1996. urtez
geroztik, nahitaez bete
beharrekoa da elikadura
arloko industria guztian.
Elikagaiak
pasteurizatzen direnean
(esnea edo salda,
adibidez), desagerrarazi
egiten dira substantzia
patogeno guztiak, eta
luzaroan irauten dute
giroko tenperaturan.
"Egin denean, salda hoztu egiten dute azkar-azkar,
eta ondoren homogeneizatu egiten dute, gantza kendu eta
pasteurizatu", azaldu du Del Cañok. Horixe izaten da azken pausoa ontziratu aurretik, eta "bermatu egiten du desagerrarazi egingo direla egon litezkeen bakterio patogeno
guztiak". Bero bidezko tratamendua da pasteurizazioa, eta
gutxienez 70 ºC-ko tenperatura ematen zaie 15 segundoz,
eta 150 ºC-raino ere irits daitezke UHT erako tratamenduan. Brik-ean ontziratu eta estrilizatu aurretik ematen
zaie, eta bermatu egiten du "desagerrarazi" egindo direla
egon litezkeen bakterio patogeno guztiak.

SEGURTASUNA ETA KALORIA GUTXI.

Hauxe izango da, segur aski, salda ontziratuen abantaila
nagusia: "Sukaldean sartu eta zati hori egina izatearen erosotasuna eskaintzen dute, eta horrek aukera ematen digu
denbora hori gure gustuko beste gauza batzuetan emateko
eta gure bizi kalitatea hobetzeko", nabarmendu du adituak.
Salda ontziratuen beste alderdi aipagarri bat segurtasuna da. Pasteurizatuta daudenez, ongi irauten dute giroko
tenperaturan, eta erabateko segurtasuna eskaintzen dute
kontsumo epe ezarriaren barrenean, gehigarririk eta kontserbagarririk gabe eta ezaugarri organoleptikoak galdu
gabe. Etxean egindako saldek, aldiz, ez dute halako aban-

Bila itzazu osagai
freskoak. Ontziratuta datorren
salda bat aztertzeko, ezin zaie begiratu mantenugaiei
bakarrik. Batzuek
lehengai fresko
gutxi izaten dute,
eta lodigarriak
eduki ohi dituzte,
adibidez almidoia,
substantzia gehiago duelako itxura
eduki dezan.

Elikagai zatiak izaten
dituzte saldek, baina
uretan deseginda
gelditzen dira elaborazio
prozesuan, eta
horregatik izaten dute
kolore hori bereizgarri
hori eta halako
loditasuna. Elikagai hori
aurrez frijitu edo erre
egin badute, horrek ere
badu eragina saldaren
ezaugarrietan.

Behin irekitzen ditugunean,
hozkailuan gorde behar
dira, baina ez lau egunetik
gora. Eta erabiltzeko
asmorik ez dugunean,
izoztu ere egin ditzakegu.
17

Hipertentsioa arazoak
izanez gero, hobe da 'gatz
gutxiko' bat hautatzea
(%0,3 baino gutxiago) edo
salda etxean prestatzea.
tailarik: "Ez baditugu hozten behar bezala edo denbora
gehiegian gordetzen baditugu, hartzitu egin daitezke
eta hondatu", ohartarazi du Gemma Del Cañok etxeko
saldei buruz. Bestalde, eginda datozen saldak izoztu
ere egin daitezke, behin irekita ez baita komeni hozkailuan lau egun baino gehiago edukitzea.

GATZA, KONTUAN HARTU BEHARREKO DATUA.

Saldek gatz mineralak ematen dituzte, eta nagusiki
urarekin eginak daudenez (%95 baino gehiago), hidratatu egiten dute. Nutrizioaren ikuspegitik, produktu osasungarritzat jotzekoak dira, guztiek ere nutrizio
profil apala baitute (berdin du oilaskoz eginak diren,
haragiz, berduraz, arrainez, eltzekariz edo paellarako).
Ura eta gatza dituzte mantenugairik aipagarrienak,
eta, horrexegatik, ez daiteke esan elikagai horiek iturri onak direnik bitaminak, gantzak, karbohidratoak,
proteinak edo mineralak hartzeko, baina bai, aldiz,
sodioa. Ontziaren etiketak emango digu informazio
hori, eta bereziki kontuan hartzekoa da pisua kontrolatzeko dietak egiten ari direnentzat edo gatz gutxirekin jatea komeni zaienentzat. "Ildo horretan, salda
ontziratuak oso lagungarriak dira, eta berdin alergiaren bat edukiz gero ere", azpimarratu du Del Cañok.
"Etxeko saldekin ez duzu kontrolatzen gatza; hasten
zara urdaiazpiko hezur bat botatzen, oiloa, urdaia,
odolkia... Haragi hori oso lehorra dagoenean, askoz
proportzio handiagoan izaten du gatza", adierazi du.
Adituaren iritziz, salda ontziratu gehienek berez dakarten gatza aski da prestatu nahi den platera
egiteko. Gehiago erantsi beharko balitzaio, bukaeran
egitea gomendatzen du, behin iragazi ondoren, edo
jateko edo erabiltzeko garaia heltzean ere egin daitekeela dio. Aldiz, gatza kentzea komeni balitz, likidoari ur gehiago eranstea da irtenbide bat, edo salda
gutxiago erabiltzea errezeta prestatzeko.
Gainerako mantenugaiei dagokienez, kontuan
hartu behar da salda ontziratuei, eginda daudenean,
kendu egiten dietela gantza, baina etxean ez da beti
hala egiten, eta, ondorioz, lehenbiziko horiek gantz
gutxiago izaten dute.
Nolanahi ere, salda bera bere horretan elikagai
osasungarria den arren, kontuan hartu behar da bes-
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Zenbat kaloria daukate?

12

13,2

15,5

Berdura saldak

Oilasko saldak

Arrain saldak
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25,5

40,5

Haragi saldak

Eltzekari saldak

Arrain saldak

Errazioaren batez bestekoa: 250 ml.
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Osagairen batekiko alergia
izanez gero, aztertu ezazu
arretaz etiketak dakarren
informazioa.
te plater batzuk prestatzeko erabiltzen dela askotan,
eta azken horren nutrizio ekarpena gehiago baldintzatuko dute gainerako osagaiek saldak berak baino.

JARRI ARRETA OSAGAIEI.

Gure erosketa zentzuzkoa izan dadin, honako arau
hau hartu behar da gogoan: produktuaren letra handiek ez dute beti egia islatzen, eta fidagarriagoak izaten dira osagaien zerrenda eta nutrizio taula (ontzi
guztietan ageri dira).
Zerrenda horri esker jakin dezakegu zer-nolako
lehengaiekin egina dagoen salda (eta zenbateko kopurutan daraman bakoitza). Komeni da oroitaraztea
osagaiak hurrenkeran emanak egoten direla, gehien
duenetik gutxien duenera: zenbat eta gorago agertu,
hortaz, orduan eta portzentaje handiagoan edukiko
du produktuak.
Nahiz eta ez den oso ohikoa, salda batzuek estraktuak izaten dituzte, lurrin naturalak eta lodigarriak, kalitatezko osagaien eta lehengaien urritasuna
mozorrotzeko erabiltzen direnak askotan.
Gezurrik ez badiote ere, "termino batzuk ez dira
egokiak inondik ere, adibidez naturala edo etxekoa",
adierazi du Del Cañok. Dena den, "egungo araudia
ez da zorrotza eta ez dago zehaztua". "Naturala" izenarekin iragartzen diren saldak eta zopak gehigarririk, koloratzailerik eta zapore-emailerik gabeko
produktuak izaten dira. Bestalde, ontzian datozen
"etxeko" saldak eta zopak ez dira etxean edo etxeko
eltze batean eginak, ontzi erraldoi batean baizik, barnean milaka litro hartzen dituzten horietako batean.
Aldeak alde, ordea, etxekoekin duten antza gero eta
handiagoa da. Azkenik, "ekologikoa", "biologikoa",
"organikoa" eta antzeko izenak erabil daitezke ekoizpen ekologikoaren legediari jarraituz egindako produktua denean, edo halako osagaiak edo lehengaiak
dituenean. Elikagai horiek dezente garestiagoak izaten dira, eta jakin behar da ez dela frogatutzat ematen produktu ekologikoak osasungarriagoak direla
ohikoak baino.

PREZIOA... ETA LEHENTASUNAK.

Pentsa liteke merkeagoa dela salda etxean egitea,
baina ezin da ukatu produktu ontziratuak ere merkeak izaten direla, oro har. Bistan da, janari honda-
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rrekin egindako bat merkeagoa izan daiteke brikean
heldu dena baino, baina hala ez denean, aldeak txikitu egiten dira. Demagun etxeko errezeta egiteko
behar ditugula tipula bat, bi azenario, porru bat eta
oilasko baten karkasa edo arrain zati bat, eta olio txorrotada bat; hori guztia 1,5 euro inguru kostako da,
eta hori ez dabil urruti salda ontziratuen preziotik.
Marka guztiek, hala ere, ez dute izaten prezio
bera; gehienean, osaerak eta osagaien jatorriak baldintzatzen du. Osagai noble gehiago daukatenak,
adibidez oilaskoa, haragia, itsaskia edo berdurak,
garestiagoak izaten dira. Kontsumitzaileen lehentasunak, dena den, ez dira joaten nahitaez eta bakarrik
prezioari edo osaerari lotuta. Kontsumitzaileek beti
ez diote jartzen notarik onena produktu garestienari
edo osagai natural gehien duenari.

ZUZENEAN
ONTZIKO
ETIKETARA

Nork bere gustua.
Zentzumenek
salda bati buruz
hartzen duten pertzepzioa baldintzatu egiten dute
norberak dituen
lehentasunek,
ohituta gauden
zaporeek eta prestakinari emango
zaion erabilerak.
Ongi hautatzeko,
dastatu eta konparatu beste biderik
ez zaigu gelditzen.

Beste hainbat produkturekin
gertatzen den bezala, ontzi
bakoitzak nutrizio arloan
eskaintzen duen informazioa funtsezkoa
da erosketa ona egiteko. Ontzian ageri
den osagai zerrendak esango digu zernolako jatorria duten, eta beste alderdi
garrantzitsu batzuk ere argituko dizkigu:
gatz kantitatea (zaintzea komeni da)
eta gantz kantitatea (gutxi izaten dute
guztiek, kendu egiten baitiete salda egin
ondoren).
Elkarri lotuta egoten dira salden
prezioa eta osagai nagusien jatorria.
Horrek ez du esan nahi, ordea, aukerarik
merkeenak baztertzekoak direnik, horien
lurrinek eta estraktuek ere oso ongi
betetzen baitute beren zeregina. Arlo
horretan, salda mota bat edo bestea
begikoagoa izatea kontsumitzailearen
gustuak ere baldintzatzen du, eta baita
kalitate handiagokoak iruditzen zaizkion
osagaiak hobesteko eduki dezakeen
joerak ere.
Kontserbatzeko moduari dagokionez, pasteurizatuta egonik, salda
prestatu guztiak erabat seguruak dira,
eta seguruak dira, halaber, erabiltzen
dituzten estraktuak, lurrinak eta lodigarriak, Elikadura arloko Segurtasunaren
Europako Agintaritzak kontrolatzen eta
baimentzen baititu (erakunde horrek
EFSA siglak ditu ingelesez).
Elikagairen batekiko alergia baduzu, bilatu egin beharko duzu informazioa
etiketan, jakiteko ea osagaien artean
baden ohikoa ez den baten bat, adibidez
arrautza, esnea edo soja. Batzuetan,
konpainiek ohartarazi egiten dute produktuak eduki dezakeela osagai horien
hondarren bat, instalazio berberak erabiltzen baitira era askotako produktuak
egiteko, eta sekula ez daiteke seguru
egon %100ean. Hori dela eta, adierazi
egin behar dute kutsadura gurutzatua
izateko aukera dagoela.
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Freskoak

Pospolo baten
burua bezalakoa. Horrelakoxea izan
behar du loreburuen akaberak,
eta adartxoek,
berriz, batzuk
ahalik eta txikienak eta beste
batzuk askoz
handiagoak.
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BROKOLIA

BERDURARIK
ONENA EZ
DA ZAPORE
GOXOENA
DAUKANA

erdea, mardula eta oparoa da
zuhaitz itxurako berdura hau,
eta hainbat bazterretako sukaldean leku bat egitea lortu du
orain dela milaka urtetik hona.
Ugari ematen ditu C bitamina, azido folikoa eta
niazina, eta iturri ona da, halaber, A probitamina (beta-karotenoa) eta beste bitamina batzuk
hartzeko, eta baita zenbait mineral ere, adibidez
magnesioa, fosforoa, zinka eta burdina.
Berdura honek alderdi aipagarriren bat izatekotan, dena den, herdoilaren aurka egiteko
gaitasuna da. Kruziferoen familiako berdurek,
hain zuzen (brokolia, azalorea, aza eta bruselazak), ugari ematen dituzte glukosinolatoak,
beste berdurek baino askoz gehiago; osagai horiek herdoilaren aurkako gisa metabolizatzen
dira organismoan. Sulforafanoa da brokoliak
duen antioxidatzaile indartsuena, eta frogatua
dago babes gisa jokatzen duela endekapenezko
gaixotasunen aurrean, adibidez minbiziaren eta
biriketako patologien aurrean (BGKBa, esaterako). Horregatik da oso kontuan hartzekoa gure
dietan, batez ere negu sasoian.
Minbizia Ikertzeko Ameriketako Institutuaren arabera, begetal multzo hori lagungarria
izan daiteke “kartzinogenoak desagerrarazteko, minbiziarekin zerikusia duten hormonen
ekoizpena mugatzeko, elementu kantzerigenoak
blokeatzeko eta tumoreen hazkundea eragozteko”. Horretaz gain, eragin onuragarria daukate
bihotz-hodietako sisteman eta hanturen aurka
egiteko gaitasuna ere bai: East Anglia-ko Unibertsitatean egin zuten ikerketa batek dioenez

B

Neguan eta udaberrian eskaintzen du
aurpegirik onena berdura antioxidatzaile
honek, baina bere dohain apartei etekin
guztia ateratzeko, jakin egin behar da
nola tratatu. Merkatuan, baztertu egin
behar dira gurituta, horituta edo irekita
dauden aleak. Etxean, ongi-ongi garbitu
behar dira iturriaren azpian, eta ez egosi
oso luzaroan.
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(2013), sulforafanoa ona izan daiteke artritisa
daukatenentzat, “blokeatu egiten baititu artikulazioak hondatzen dituzten entzimak”. Isotiozianatoek eta omega-3 gantz azidoek ere lagundu egiten dute hanturaren aurka egiten. Aitzitik,
koagulazioaren aurkako sendagaiak hartzen ari
direnek mugatu egin behar dute, brokoliak daukan K bitaminak urritu egin dezake-eta sendagaiaren eragina.

LURRINETAN EGINDA, PROPIETATE
GEHIAGO.

Gordinik edo egosita jateko izan, berdura hau
egoki garbitu eta manipulatu behar da. Testura eta zapore leunekoa da, eta, beraz, sutan oso
erraz prestatzen da; lurrunetan egitea da aukerarik onena. Baina aurrez iturriko txorrotaren
azpian jarri behar da; ez da komeni uretan sartzea, galdu egiten ditu-eta mantenugai interesgarri batzuk. Komeni izaten da, halaber, zurtoi-

Ez eduki denbora gehiegi
sutan: usain handi-handia
utziko du, ilundu egingo
da eta galdu egingo ditu
bitaminak eta mineralak.
nen zatirik gogorrena kentzea, baina ez guztiz,
ugari ematen baitute zuntza. Zainzuriekin gertatzen den bezala, ozpin saltsa batekin onduta zerbitzatu daitezke zurtoinak, edo maionesa
pittin batekin; horretaz gain, zopak eta pureak
egiteko ere erabil daiteke osagai nagusi gisa. Eta
bestelako aurkezpen baten bila bazabiltza, topping gisa erabil ditzakezu pizza batean edo krema gustagarri bat prestatu.

ZAINDU ITZAZU DENBORAK.

Adartxo guztiak berdin eginda geldi daitezen,
neurri bertsuko zatietan moztu behar dira. Eta
egosaldiak ez du luzeegia izan behar: sutan denbora gehiegi edukiz gero, usain handi-handia
utziko du eta ilundu egingo da, eta, gainera, galdu egingo ditu bitaminak eta mineralak. Egosteko asmoa izanez gero, bi eta zazpi minutu artean
beharko ditu; lurrunetan egiteko, bi eta bost minutu artean; uretan galdarraztatzeko, minutu
bat eta minutu eta erdi artean; eta labean, 20 eta
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Fresko
mantentzeko
sekretuak

Oraintxe da
garaia.
Brokolia batez
ere neguan
eta udaberrian
hazten da, eta
hilabete horietan
jotzen da sasoiko
berduratzat..

Pauso erraz-errazak
eman behar dira
egoki ontziratzeko.
Gomendatzen da
ozpin zuria eta ura
erabiliz garbitzea
brokoli freskoa (hiru
zati ur ozpin zati
bakoitzeko), eta
ondoren iturriko
uraren azpian
garbitzea iragazki
batean sartuta.
Lehorra dagoela
eta hostorik gabe,
moztu egin behar
dira adartxoen
edo zurtoinen
muturrak. Ondoren
bereizi egiten dira
sortarik handienak,
zati txikiagoetan
moztu eta poltsatan
edo plastikozko
ontzi hermetiko
batean sartzen dira.
Hozkailuan hiru eta
bost egun artean
eduki daitezke.
Gorde aurretik egosi
ere egin daiteke,
lurrunetan eginda edo
irakinda hiruzpalau
minutuz, kolore
berde distiratsua

hartzen duen
arte. Eta berehala
jateko asmorik ez
dugunean, izoztu
egin daiteke. Brokolia
zahartu egiten da
bildu eta gutxira,
mikroorganismoak
hazten zaizkiolako
eta horiek aldaketa
biokimikoak sortzen
dituztelako. Hori
ikusita, 2013. urtean
ontzi berezi bat
sortu zuten Urrutiko
Hezkuntzako
Espainiako
Unibertsitateko
zientzialariek (UNED),
Extremadurako
Unibertsitatekoek
(UNEX) eta Foggiako
Unibertsitatekoek
(Italia); polipropileno
mikroperforatuz egina
dago, eta %10 izaten
du oxigenoa eta %5
CO2a; horri esker,
brokoliak 12 egunez
irauten du bildu
ondoren ere.

25 minutu artean. Al dente
gelditu behar du, mantenugaiei ahalik eta probetxurik
gehiena ateratzeko. Gelditzen den saldari ere probetxua atera dakioke, bere horretan hartzeko edo asteko
menuari dagozkion beste
plater batzuk prestatzeko.
Gordinik jan nahi bada, entsalada batean
edo aperitibo gisa, funtsezkoa da uretan ongi garbitzea lur eta zikin hondarrak kentzeko, eta desinfektatzea ere bai lixiba edo ozpin tanta batzuekin. Nahiz eta azalorea edo aza ezagunagoak izan,
brokolia egokia da beste osagai batzuk laguntzeko
ere, adibidez arroza, pasta, lasagnak edo lekale
eltzekariak (babarrun zuriak esaterako).
Erosteko unean, neketsua izan daiteke frutak eta barazkiak zer-nolako egoeran dauden
antzematea. Nola aukeratu brokoli fresko eta
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Brokoliaren familia
Calabriarra. Betiko
brokolia da. Calabrian du
jatorria, Italia hegoaldean,
eta hortik datorkio izena.
Loreburu estu eta berde
ilunak ditu, eta zurtoin gogor eta lodia.
Neurriz 10 eta 20 zentimetro artekoa
izaten da, eta 500 gramoko pisua izaten
du batez beste. Jateko modukoak ditu
loreburuak eta zurtoina.
Txinatarra. Hosto handi
eta lauak dituen berdura
da, kolore distiratsukoa
eta berde urdinxka kolorez. Adartxoak finagoak
dira, eta zapore mikatzagoa izaten du.
Kanton inguruko gastronomian erabiltzen da batez ere, erregosita, egosita edo
lurrunetan eginda.
  
Bimia. Betiko brokolia eta txinatarra
elkartuta sortu da, eta
"super brokolia" dela esaten da, onura asko dakartzalako nutrizioaren ikuspegitik.
Zurtoin fin eta luzekara dauka, txinatar
brokoliak bezala, eta haren zaporeak
zainzuria oroitarazten du; loreburua brokoli tradizionalak duenaren antzekoa da,
zapore leunekoa.
Romaneskoa. Betiko
brokoliaren eta azalorearen nahasketatik
sortu da. Kolore berde
argia izaten du, eta adartxo sendo eta espiral itxurakoak. Zapore leunekoa da, baina testura kurruskatsuagoa izaten du, aski
egokia erregosiak eta gisatuak egiteko.
Brokoli morea. Ohiko
brokoliaren antzekoa
da, baina adartxo
txikiak more kolorekoak
izaten ditu. Betiko brokoliaren antzeko
zaporea dauka. Baliteke erromatarrek
hori jatea bere garaian.
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Adartxo guztiak aldi
berean egin daitezen,
neurri bertsuko zatietan
moztu behar dira.
Sasoi betean.
Espinakak, zerbak
edo hurbileko
senide dituen
beste barazki
batzuk bezala
(aza eta azalorea
adibidez), brokolia
hazi egiten da
hotzarekin.

kurruskatsua? Adartxoak txikiak eta trinkoak badira, eta kolore berde distiratsukoak, eta zurtoina
sendoa bada, ongi moztua eta behar bezalako luzera badu, lasai sar dezakezu saskian. Loreak irekita
daudenean, adartxoak gurituta eta kolore horia edo
marroia dutenean, landarea gogorra egongo da.
Brokoli izoztuek ez dituzte izaten loreburu handiak,
baina freskoa erosten baduzu, komeni izaten da
neurriari begiratzea. Pospolo buru baten neurrikoak izan behar dute loreburuek, adartxoek ahalik eta txikienak, eta ondoan handiago eta beteago
batzuk. Horrek adierazten du berdura ontzen hasi
dela, baina ez gehiegi ere. Testura trinko eta estua
duenean, ez gogorregia, landarea kurruskatsu dagoela esan nahi du. Egiaztatzeko modu bat izaten
da buru bakoitza zertxobait ukitzea.

JATEKO GARAIAN ZAINTZEN AL DUZU PLANETA?
JENDE ASKO BIZI GARA LURREAN, ETA BALIABIDEAK ERRUZ BEHAR DITUGU GUZTIOK ELIKATU
GAITEZEN. AHALEGIN HORRETAN, ARRASTOA UZTEN DUGU INGURUMENEAN, ETA HORREK,
GUTXIKA-GUTXIKA, KALTE HANDIA EGITEN DIO. ERANTZUN IEZAIOZU GALDETEGI HONI ETA
IKUS EZAZU ZER DAKIZUN GURE DIETAK NATURAREN GAIN DUEN ERAGINAREN INGURUAN.
IRAKURRI EZAZU GALDERA ETA HAUTATU ERANTZUN EGOKIA.

2. KUTSADURA.
Hozkailua irekitzen
dugunean, era
askotako elikagaiak
ikusten ditugu.
Begira iezaiezu
etiketei, eta
ohartutako zara

hainbat lekutatik
datozela, eta batzuk
oso urrutitik. Janari
hori guztia ekoitzi
eta garraiatzeak
kutsatu egiten
du airea eta ura,
eta horregatik da
hobea inguruko
produktuak jatea.
Ba al dakizu
nekazaritzako
produktuak egiten
dituen industriak
zenbat tona gas
txar isurtzen duen?
("Berotegi efektuko
gasak" esaten
diete).
A 400 milioi tona.
B 5.300 milioi tona.
C 1.100 milioi tona.
3. DEFORESTAZIOA.
Elikagai batzuk
sortzeko, lur eremu
handiak behar dira
(horietan landatzen
baitituzte), eta
zuhaitz asko
mozten dituzte
horretarako. Ba al
dakizu zenbateko
baso eremuak
desegin ziren 1990
eta 2008 artean

europarroi jaten
emateko?
A Hamar futbol zelai
adinakoa.
B Bilboko hiria
adinakoa.
C Belgikako
herrialdea halako bi.
4. BALIABIDEAK.
Guri sekula ez
zaigu janaririk falta.
Baina herrialde
batzuetan, haurrek
eta adinekoek gose
handia pasatzen
dute. Horiek guztiek
Europan jaten
dugun adina jango
balute, ba al dakizun
zenbat baliabide
beharko genukeen?
A 2,7 planeta.
B Gurea bezalako
beste planeta bat.
C Ez dugu gehiago
behar; hobeto
antolatzea da
kontua.
5. OSASUNA.
Gehiegi jaten
denean eta
ariketarik egiten
ez denean,
gerta daiteke

gehiegizko pisua
edo gizentasuna
agertzea, eta
horrek aski
gaixotasun larriak
ekar ditzake. Ba al
dakizun Espainiako
Estatuan zenbat
diru gastatzen den
gehiegizko pisua
duten pertsonak
zaintzeko?
A 20.000 milioi.
B Askorik ez, aski
baita dieta egitea.
C 12.000 milioi.
6. INGURUMENA.
Dieta egokiarekin,
produktu naturalak
janez, murriztu egin
genezake planetako
baliabideen
gain daukagun
eragina. Adibidez,
energiaren %30
gastatzen dugu
(ura, argia, gasa...)
nekazaritzan. Ba al
dakizu zenbat ur
bideratzen dugun
nekazaritzako lur
sailetara?
A %35.
B %50.
C %70.

Irtenbidea: 1. C; 2. B; 3. C; 4. A; 5. A; 6. C

1. DESOREKA.
Gero eta neskamutil gehiagok jaten
ditu hanburgesak
eta litxarreriak,
eta horrek handitu
egiten du zenbait
gaixotasun izateko
arriskua: bihotzeko
gaitzak, diabetesa
eta minbizia. Mundu
osoan, 2.100 milioi
lagunek daukate
gehiegizko pisua
edo gizentasuna
("potoloak" daude),
eta beste batzuek,
aldiz, desnutrizio
kronikoa daukate,
ez dezaketelako
behar adina jan. Ba
al dakizu zenbat
jende dagoen
egoera horretan?
A 100 milioi lagun.
B 340 milioi lagun.
C 870 milioi lagun.

Iturria: WWF, FAO eta beste batzuk.
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Nutrizioa

PRODUKTU HARTZITUAK

BAKTERIOAK
ELIKAGAI
Aspaldiko garaietan elikagaiak luzaroago kontserbatzeko metodo gisa
erabiltzen zena joera bihurtu da gaur egun, eta gero eta leku gehiago hartzen
ari da modako jatetxeetan eta gourmet erako merkatuetan. Elikagai hartzituak
oso preziatuak dira beren zaporeagatik bezala osasunari egiten
dioten mesedeagatik ere. Baina prozesua behar bezala osatzen ez bada,
produktua usteldu egin daiteke.
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Probiotikoak,
laguntzeko dauden
bakterioak. Elikagai
hartzituak jateak,
adibidez kimchi-a,
hobetu egiten
du hesteetako
igarotze prozesua,
bitaminak ematen
ditu (A, B eta C),
eta indartu egiten
du immunitate
sistema.
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likagai hartzituek bizitza guztia daramate gurekin. Jogurta, gazta, ozpinkiak edo hestebeteak dira adibiderik
onenak. Azkenaldian, ordea, asko
zabaldu da era guztietako produktuei
hartzidura prozesuak emateko joera. Badira goi mailako harategietan ondutako piezak, jatetxe espezializatuetan zahartutako abelgorri zatiak, eta Michelin
izarrak dituzten jatetxeetan lizun eta guzti zerbitzatzen
dituzten fruta eta berdurak. Gauza jakina da, antzinaantzinatik, gizakiak hartzitu egiten zituela elikagaiak,
gehiago iraun zezaten. Laster ikusi zuten freskotasunean galtzen zuten guztia irabazi egiten zutela beste
alderdi batzuetan. "Hartzidura esaten zaion prozesuan,
bakterio talde batek degradatu egiten du elikagaien
glukosa eta azido laktiko bihurtzen du, azukreak hartzitu egiten dira eta azidotasuna sortzen da. Jaitsi egiten
zaie pH-a", azaldu du Juana Maria Gonzalezek, Alimmenta izeneko dietisten klinikako zuzendari teknikoak
(Bartzelonan dago). "Ondorioz, lurrin berriak agertzen
dira eta aldatu egiten dira zaporea eta testura. Haragia digerigarriagoa gelditzen da". Freskoagoa izateak
beti ez du esan nahi hobea denik. Osasunaren Mundu
Erakundeak hauxe dio Fermentation assessment and
research txostenean: "Elikadura arloko segurtasunaren
ikuspegitik, hartzidurak baditu onura batzuk; besteak
beste inhibitu egiten du bakterio patogeno gehienen
hazkundea eta eragotzi egiten du bakterioek eragindako toxinak sortzea". Bakterioek funtsezko zeregina izaten dute gure funtzionamendu fisiologikoaren
hainbat alderditan, eta elikagai hartzituek lagundu,
lehengoratu eta dibertsifikatu egin dezakete gure mikrobioen ekologia. Produktu mota horrek leku garrantzitsua hartu izan du zenbait kulturatako dietetan, eta
azkar ohartu ziren osasunak onura batzuk ere eskuratzen zituela horiei esker; horrek, jakina, zientzialarien
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Nola hartzitu modu seguruan
Pauso hauek eman behar direla esaten
dute SAIA enpresako adituek (aholkularitza eskaintzen dute elikadura arloko
segurtasunean eta Arriskuen eta Kontrolpuntu Kritikoen Analisiak egiten dituzte):
Manipulatzean, egoki errespetatu arauak.
Zenbat eta elikagai freskoagoetatik abiatu,
hainbat hobeto; ongi garbitu eta sukaldeko
tresnak garbi eduki.
Tenperaturak egokia izan behar du egon
litezkeen patogenoak desagerrarazteko
eta deskonposatzen ari diren bakterioak
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inhibitzeko. Etxean, onena da beirazko
ontziak leku ilun eta lehorrean edukitzea,
giroko tenperaturan, nahiz eta produktu
bakoitza desberdina den: 18 eta 22 ºC artekoa egokia izan daiteke chucrut batentzat,
baina jogurt batek 37 ºC behar ditu.
Ikasi zehazki zenbat denbora behar duen
ikasi hartzitzeko. Jogurt industriala zortzi
ordutan egin daiteke; etxean, aldiz, zertxobait gehiago beharko du. Chucrutak, berriz,
hiru eta lau aste artean behar izaten ditu.
Saiatu azidotze prozesua ahalik eta

azkarrena izan dadin. Denbora kontrolatuta, ziurtatu egingo dugu pH 4tik beherako azidotasuna lor dezatela oso azkar, eta
saihestu egingo dugu toxinak edo zapore
arraroak sortzen dituzten bakterioak
ugaltzea.
Hartzidura abiaraztekoak egokia izan
behar du. Berebiziko garrantzia du errezeta
frogatuak erabiltzeak eta ez inprobisatzeak.
Gainerakoan, handitu egiten da kontrolik
gabeko hartzidurak gertatzeko arriskua, eta
kalteak eragin ditzake osasunean.

+

HONELA FUNTZIONATZEN DUTE
PROBIOTIKOEK ZURE ORGANISMOAN
Urdail-hesteetako traktuan 100 bilioi mikroorganismo inguru bizi dira, eta
zeregin garrantzitsua daukate osasunean: eragina daukate metabolismoan eta
immunitate sisteman, eta parte har dezakete zenbait gaixotasunen bilakaeran:
ondesteko minbizia, gizentasuna eta diabetesa. Elikagai hartzitu ugariko dieta
egiteak organismo osasungarriz hornitzen du urdail-hesteetako traktua. Murriztu
egiten dute hesteetako pH-a, kolonizatu egiten dute eta muki mintzari atxikitzen
zaizkio, eta, horrela, geldiarazi egiten dute elementu kaltegarriak ugaritzeko
prozesua, halakoak ere badaude-eta gizakion mikrobiotan. Baylor College of
Medicine erakundeak 2013an egin zuen ikerketa batek azaltzen duenez (Houstonen dago, AEBetan), "probiotikoek lehengoratu egin dezakete hesteetako
mikrobiotaren osaera eta funtzio onuragarriak sar ditzakete hesteetako
mikrobio komunitateetan; horren eraginez, hobera egiten du hesteetako hanturak
edo prebentzio lana egiten du gaitz horren aurrean, eta berdin gertatzen da
hesteetako beste gaitz batzuen edo gaitz sistemikoen fenotipoekin ere".
interesa piztu zuen. Gehien aztertu dituzten mikroorganismoen
artean, azido laktikoaren bakterioak daude (LAB); horiek, hartzidura prozesuan, sintetizatu egiten dituzte bitaminak eta mineralak, biologikoki aktiboak diren peptidoak sortzen dituzte
(entzima batzuk ere izaten dituzte, gainera, adibidez proteinasa
eta peptidasa), eta desagerrarazi egiten dituzte elikagarriak ez
diren batzuk. Peptido horietako batzuek murriztu egiten dute
arteria presioa, eta gaitasuna dute mikrobioen aurka egiteko,
minbiziaren aurka, herdoilaren aurka eta alergien aurka ere bai.

DIGESTIO APARATUA ZAINDUZ.

Zenbait mikroorganismok (adibidez, onddoek), eskabetxean
dauden elikagaiekin elkartuta, areagotu egin dezakete konposatu N-nitrosoen ekoizpena, eta Journal of Physiological
Anthropology aldizkariak 2014an azaldu zuenez, baliteke
konposatu horiek propietate kartzinogenoak edukitzea. Hala
ere, ikertzaileek diotenez, gerta liteke onurak ekartzea buru
osasunaren arloan. Oro har, Juana Maria Gonzalezek dioen
gisan, "produktu horiek ezaugarri espezifikoak dituzte. Batzuek bakterio bizi gehiago izaten dute, eta horiek onuragarriak izan daitezke osasunerako". Eta jogurta jarri du adibide
gisa: "Elikagai hartzitua da, eta ugari izaten ditu probiotiko
gisa jokatzen duten bakterioak, zeinak ezaugarri onuragarriak
dituzten; adibidez, arautu egiten dute hesteetako igarotze prozesua, lehengoratu egiten dute hesteetako flora nahasia eta
areagotu egiten dute kate motzeko gantz azidoen ekoizpena".
Probiotikoak bakterio bizi onuragarriak dira, batez ere digestio
sistemarako, lagundu egiten baitute hestea osasuntsu egon
dadin. 2013. urtean Meat Science aldizkarian argitaratu zen
beste ikerketa batean ageri denez (espainiar zientzialariek egin
zuten), "fuet-a bitarteko egokia izan daiteke organismoa bakterio probiotikoekin hornitzeko".
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Hartzitze maila egokia
lortzea ezinbestekoa da
mokadu gustagarri bat
eskuratzeko; bestela, jateko
baino pasatuagoa dagoen
elikagai bat geldituko zaigu.
Prozesu bat baino gehiago erabil daiteke elikagaiak
modu seguruan ontzeko. Haragia, esaterako, lehorrean
egiten da. Abelgorri pieza handiak asteetan eduki ohi
dituzte ia izozteko tenperaturan; giharraren hezetasuna
lurrundu egiten da mantso-mantso, eta kontzentratu
egiten dira zaporea eta gustua; aldi berean, haragiaren
berezko entzimek desegin egiten dituzte ehunak eta
samurragoa gelditzen da. Kalitate handiko haragiekin
erabiltzen dute metodo hori, eta gourmet erako jatetxe
eta harategietan eskaintzen dituzte gero. Hezetan ere
egin daiteke, hau da, haragiaren zukuak bilduta (hutsean
ontziratzen da berehala). Metodo hori azkarragoa da eta
merkeagoa. Gazta zahartzeko prozesuak --afinatzea
ere esaten zaio -- antz handiagoa du ardoarenarekin.
"Konbinatu egiten dira teknologia, ezagutza eta zentzumenak", adierazi du Jose Luis Martin gazta afinatzaileak.
"Ekoizleen jatorrizko gaztak hartzen ditugu eta, sotora
eraman ondoren, gazta motaren arabera, zaindu egiten
dugu, buelta eman, eskuilatu... Bakoitzak flora bat izaten du azala inguratuz. Azalean sortzen denak zehaztuko du barreneko pasta nolako izango den. Gazta txikiak
oso denbora gutxian afinatzen dira; bi eta lau aste artean
iraun dezake prozesuak. Gazta handiak hiru hilabetetik
urtebeteraino egon daitezke".
Etxean modu seguruan hartzitu daitezke berdurak (azenario, piper eta errefau makilatxoak) eta frutak
(mangoa, papaia). Gatzunetan ontziratzen dira (20 g gatz
ur litro bakoitzeko) eta ziape haziak, piperbeltza, anisa,
eta abar eransten ahal zaie lurrina emateko.

USTELA EZ DA OSASUNGARRIA.

Argi samar dago, beraz, produktua ondua dagoenean
zenbait onura lor daitezkeela, bai zaporeari dagokionez
eta bai osasunari dagokionez ere. Baina gisa horretan ontzeko, usteltze bidean jarri behar da produktua eta, bistan
da, elikagai ustelduak ez dira osasungarriak. Hartzitze
maila egokia lortzea ezinbestekoa da mokadu gustagarri
eta osasungarri bat eskuratzeko; bestela, jateko baino pasatuagoa dagoen elikagai bat geldituko zaigu. "Tenperaturak, hartzitzaile kantitateak eta denborak kontrolatuta
egon behar dute hartzidura egokia lortzeko. Elikagaia
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Gazta afinatzea.
Neurriaren
arabera, aste
batzuk egin
ditzakete sotoan
edo urtebete ere
bai, eta zaindu,
eskuilatu eta biratu
egiten dituzte han.

Munduari itzulitxo bat,
'zomorrotxo' biziak dituzten
5 elikagairekin
Misoa. Japoniako pasta bat da, soja haziekin,
zerealekin eta itsasoko gatzarekin egina eta koji
onddoarekin hartzitua. Ongailu gisa erabiltzen da era
guztietako plateretan.
Kaloriak
199

Gantzak
6g

Karbohidratoak Proteinak
26,5 g
11,7 g

Kefirra. Jogurtaren baliokidea da, eta onddo eta
bakterioekin hartzitua dago. Kaukasotik heldu da
jatorrian.
Kaloriak
64

Gantzak
3,5 g

Karbohidratoak Proteinak
4,8 g
3,3 g

Kimchia. Koreako elikagairik ezagunenetakoa da;
zenbait begetal ditu oinarrian, eta espeziak eransten
dizkiete ontzeko.
Kaloriak
33

Gantzak
0g

Karbohidratoak Proteinak
6,7 g
3,3 g

Chucruta. Aza orri hartzituak dira, Alemanian, Alsazian
eta Europa erdialdeko beste herrialde batzuetan
ohikoak direnak.
Kaloriak
23

Gantzak
0,1 g

Karbohidratoak Proteinak
3g
1,8 g

Kombucha. Te hartzitua da, eta "hilezkortasunaren
onddoak" izeneko mikroorganismoak erabiltzen dira
horretarako. Txinatik dator, Mantxuria eskualdetik.
Kaloriak
13,6

Gantzak
0,2 g

Karbohidratoak Proteinak
2,3
1,2 g

* 100 gramori dagokion informazioa.

gaizki kontserbatuta badago, degradatu egin daitezke proteinak,
bakterio berriak sortu direlako, ez hain justu hartzitze prozesuan
sortu behar luketenak, eta horrek kalte bakteriologikoa eragiten
du, eta hondatu egiten du alderdi organoleptikoa eta zentzumenei
dagokien alderdia, eta intoxikazio bat eragin dezake", ohartarazi
du Juana Maria Gonzalezek. Jose Luis Martin gazta afinatzaileak
oroitarazten duenez, elikagaia erosi ondoren, hartzitze prozesuak
jarraitu egiten du modu naturalean, eta horregatik da garrantzitsua
berehala jatea. "Ontze prozesua gaizki egiten denean, produktua
hondatu egin daiteke. Amoniako eta pikante ukitu desatseginak
agertzen dira", adierazi du. Xehetasun batzuek adieraziko dute
produktua modu egokian hartzitu den edo ez.
Saltoki espezializatu batean erostean, higieneari erreparatu
behar diogu. "Saltokiek garbiak egon behar dute, gainazalak ongi
garbituta, eta profesionalek ere esku garbiekin ibili behar dute",

nabarmendu du Gonzalezek. Bestalde, produktu
horiek sekula ez dute egon behar elikagai freskoetatik hurbil. "Elkar ukitzen badute, kutsadura gurutzatuak ager daitezke", erantsi du adituak. OMEk
oroitarazten duen bezala, kuantifikatzeko zailak
diren faktoreen araberakoa da hartzidura; adibidez, kontuan hartu behar da zenbateko kutsadura
maila dagoen hasieran, eta hori, era berean, beste baldintza batzuen mende dago: tokian tokiko
ezaugarriak, higiene eta saneamendu mailak, eta
gelditu zaion azidotasun maila. Hortaz, hartzitzeak ez ditu desagerrarazten "elikagaiek osasunerako izaten dituzten arrisku guztiak, eta ez da
pentsatu behar ordezkatu egiten dituela higiene
arloko jardunbide oinarrizkoak".
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Beti gazte.
90 urtetara
iristen direnak
pertsona
aktiboak
izan ohi dira.
Bizimodu
sedentarioak
ez dakar
zahartzaro
osasuntsurik.
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Elikadura

ZENBAT ETA MENU
HOBEA, BIZITZA
LUZEAGOA
Espainia izan daiteke munduko herrialderik urtetsuena 2040rako, neurri
batean Mediterraneoko dietari esker. Frogatuta dago dieta eredu horri
jarraitzea funtsezkoa dela urteak betetzeko, baina egungo bizi erritmoak
eta modek zalantzan jarri dute ondare hori. Aldiz, nutrizio arloko beste
proposamen batzuk indarrez (eta arriskuz) ari dira zabaltzen.
izi itxaropenaren sailkapenean,
munduko laugarren herrialdea da
Espainiako Estatua; batez beste,
herritarrak 82,9 urte bizi izaten
dira (2016koa da datua). Baina bi
hamarkada pasatu baino lehen, osasun eta medikuntza arloan oraingo joerari jarraituz gero, gerta
liteke lehenbiziko lekuraino iristea, halaxe ageri da
Washingtongo Unibertsitateko ikertzaile talde batek egin duen proiekzioan (The Lancet aldizkarian
argitaratu dute). 2040. urte inguruan, Espainian
bizi itxaropena 85,8koa izango dela uste dute; hau
da, 2,8 urte luzatuko da, batez beste. Igoera horrekin, aurrea hartuko lioke Japoniari (hura dago
sailkapenaren buruan), baina horretarako, osasun
sistemek modu egokian heldu beharko diete arrisku faktore batzuei: arteria presio altua, gehiegizko
gorputz masa, odoleko azukre maila handiak, alkohola, tabakoa... Eta beste faktore bat ere erabakigarria izango da bizi itxaropenerako: Mediterraneoko dietaren alde egiten jarraitzea.
Dieta hori kardiobabeslea da, eta horixe du
dohainik handienetakoa. Predimed ikerketaren azken eguneratzean ageri denez (Espainiako
Osasun Ministerioak egina da), Mediterraneoko dietak, oliba olioarekin eta fruitu lehorrekin,
babestu egiten gaitu bihotz-hodietako gaixotasunetatik, eta, hain zuzen, horixe da munduan
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heriotza gehien eragiten duen arrazoia. Joan den
azaroan, ikerketen meta-analisi bat argitaratu
zen British Journal of Nutrition aldizkarian, eta
frogatuta gelditu da Mediterraneoko dietaren alde
eginda, 65 urtetik gorako pertsonak luzaroago bizi izaten direla, eta beste hau ere erakutsi du: dieta
horri zenbat eta fidelagoa izan, hainbat eta bizitza
luzeagoa izaten da.

Atzerantz ari den pribilegioa.

Elikagai osasungaitzen globalizazioa lekua kentzen
ari zaio Mediterraneoko dietari, eta, ondorioz, kalte egiten ari zaio bizi itxaropenari ere. Janari lasterra edo produktu ultraprozesatuak nabarmendu
behar dira hor, adibidez gozoak, edari eta postre
azukretsuak, opilak, hestebeteak edo zizka-mizka gaziak; hau da, honako osagai hauek kopuru
handietan dituzten produktuak: azukre erantsiak
kalitate txarreko gantzak eta gatza. Nutrizio arloko
adituek ohartarazten duten bezala, gazteen elikadurak askoz kalitate apalagoa du beren gurasoek
eta aitona-amonek egiten dutenak baino, eta joera
horrek berdin jarraitzen badu, dietak utzi egingo
lioke erabakigarria izateari bizi itxaropenaren goranzko bilakaeran. Esan liteke, hortaz, 2040rako
egin den aurreikuspena, hau da, bizi itxaropenaren sailkapenean Espainia lehen lekuan irudikatzen duena, ez dela oso sendoa; izan ere, 1990etik
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Adina da arrisku faktore
nagusia gaixotasun
larriak hartzeko garaian:
zahartze prozesuan esku
hartzea eraginkorragoa
da gaixotasunak tratatzea
baino.
2016rako joerak estrapolatuz egin da kalkulu hori,
eta azkenaldian gero eta zailtasun gehiago ikusten
da joera horri eusteko.
Nolanahi ere, ez da harritzekoa Espainia gaur
egun laugarren lekuan agertzea 195 herrialdetako sailkapenean, baditu-eta horretarako baldintzak. Alde batetik, fruta eta barazki asko eskaintzen duen herrialdea da, eta, bestetik, osasun
sistema publikoek aski ongi funtzionatzen dute.
Bi faktore horiek funtsezkoak dira herritarrak luzaroan bizi daitezen. Ekonomia Lankidetzarako
eta Garapenerako Erakundearen arabera (OCDE),
2000. urteaz geroztik bizi itxaropenak izan duen
gorakadan arrazoi batek eragin du nagusiki: 65
urtetik gorako hilkortasuna murrizteak, mediku
arreta bikainak eraginda, hein batean. Baina garrantzitsuak izan daitezkeen beste faktore batzuk
ere aipatzen ditu, nahiz eta zailagoa den horien
eragina neurtzea: adibidez, egunero siesta egiteko edo paseotxo bat emateko ohitura, hau da,
atsedenaren eta jardun fisikoaren arteko oreka.
Bizi itxaropen osasuntsua, dena den, ez dago bizi
itxaropen osoaren mailan, adineko pertsonek,
izan ere, osasun eta mendekotasun arazoak izaten
dituzte bizitzako azken hamarraldian.

OSASUNAREN %30.

Neurri handian, jaten duguna erabakigarria da
osasun adierazle horien emaitzetarako. Badakigu
faktore askok eragiten diola zahartze prozesuari,
baina elikadura motak ere badu zerikusia, eta ez
txikia gainera: heren bat baino zertxobait gutxiago
omen dago elikadurari zuzenean lotuta. "Gure geneen araberakoa izaten da %25, baina gainerakoa
kanpo faktoreei dagokie, eta hor elikadurak zeresan handia du oso", adierazi du Mercedes Aguirre Biologiako doktoreak (hizlari gisa aritu da bizi
itxaropenari buruz Valentzian berriki egin den nazioarteko biltzar batean). Biltzar horretan, zenbait
adituk zalantzan jarri zuten elikadura askotarikoa
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‘Betiko gaztetasunaren’ iturriak
Elikagai batzuek, adibidez berdurak, frutak eta fruitu lehorrek,
elementu onuragarriak dituzte bizi kalitatea hobetzeko eta
bizitza luzatzeko, batez ere herdoilaren aurka egiten dutelako.
Kafeak, mahatsak, anakardoek eta brokoliak, adibidez, osagai
aktibo interesgarriak dituztela nabarmendu du Mercedes Aguirre adituak, azido kafeikoa eta klorogenikoa, resberatrola, azido
anakardikoa eta isotiozinatoak, hurrenez hurren. Dena den,
Andrea Mascuñana nutrizionistak oroitarazten du elikagaiak
ez daitezkeela sailkatu elementu horietan bakarrik oinarrituta:
“Luzeago bizitzeko bidea ez daiteke bilatu produktu baten
substantzia aktiboetan bakarrik. Brokoliak lagundu egin dezake
herdoilaren aurka egiten, baina ez osagai bakarrari esker. Urdailhesteetako sistemari egiaz on egiten diona mantenugai guztien
multzoa da, eta horrek laguntzen du luzeago bizi izaten. Ez da
jokabide egokia nutrizio iturri bakarraren alde egitea eta gainerako dieta guztia produktu prozesatuetan oinarritzea. Kontua ez
da kafea litroka edatea, edo anakardo poltsak oso-osorik jatea.
Fruitu lehorrak interesgarriak dira gantz mota onak dituztelako,
baina beti neurrian hartu behar dira, horiek ere badituzte-eta
hain onak ez diren alderdiak”, ohartarazi du Mascuñanak.

Japoniarren metodoa
Japoniak du bizi itxaropen handiena munduan, eta
bihotz-hodietako arazoen eta gizentasunaren adierazlea, berriz, munduko txikiena da han. 2016. urtean,
ehun urte edo gehiagoko 65.692 pertsona bizi ziren
Japonian, eta bostetik batek bizimodu autonomo eta
independentea egiten zuen. Dietan aurkituko dugu
fenomeno hori azaltzeko gakoetako bat.
Arrain urdina. Kalitate handiko proteinak ematen
ditu, D bitamina, herdoilaren aurkakoak (adibidez, A
bitamina) eta omega-3 gantz azido esentzialak, adibidez DHA eta EPA (gorputzak ez ditzake sintetizatu bi
horiek, eta elikaduraren bidez hartu behar ditugu).
Japoniako dietan, gosaritan ere hartzen dute arraina.
Arrain urdina kopuru handietan jateak azaltzen du,
hein batean, zergatik dituzten bihotz-hodietako arazo gutxiago eta herritarren metabolismoa zergatik
dagoen egoera onean. Kalkuluek diotenez, eragin
onuragarriak lor daitezke astean plater bat arrain eta
lau plater artean janda, nahiz eta haurdun daudenek,
bularra ematen ari direnek eta adin txikiko haurrek
saihestu egin behar duten merkurio asko daukaten
espezieak jatea, adibidez ezpata arraina, marrazoa,
atungorria eta lutxoa.

egiteko eta neurrian jateko gomendioek mesederik
egiten ote duten. Haien esanetan, hortik datoz gure elikatzeko moduan egiten ditugun bi hutsegite
nagusietakoak, eta azkarrago zahartzera eraman
ohi gaituzte. Arrazoia? Gomendio horiek nahi duen
bezala interpretatzen ditu pertsona bakoitzak, eta
nahi duena jateko bidea ematen dio; ondorioz, herritar askok eta askok kopuru handietan hartzen
ditu fekulak, proteinak, azukre eta gantzak, eta
gehiegizko garrantzia ematen die animalia jatorriko proteinei eta gantz saturatuei. "Gauza jakina
da nutrizioak nolakoa izan behar duen luzaroago
bizi gaitezen: Mediterraneoko dietan oinarritua",
adierazi du Aguirre nutrizionistak. Horrekin esan
nahi du begetal gehiago eta gantz monosaturatugabe gehiago hartu behar dugula, eta haragi eta
karbohidrato gutxiago. "Arazoa da ez dugula hori
egiten", nabarmendu du.

GURU BERRIEN ARRISKUA.

Azken urteetan, izen bat nabarmendu da gerontologiaren eta nutrizioaren arloan: Valter Longo.
Hego Kaliforniako Unibertsitatean aritzen da,

Naturaren
mirari bizia.
Frogatuta
dago berdurek
eta frutek
gaitasuna dutela
herdoilaren
aurka egiteko.
Arrain
urdinak, berriz,
prebentzio lana
egiten du bihotzhodietako
arazoen aurrean.

Algak. Japoniarrek egunero jaten dituzte algak
(kombu, nori, wakame), baina joera hori ez dago oso
hedatua munduan. Omega-3 ematen duten begetal
bakarrak dira. Horretaz gain, ugari izaten dute iodoa,
eta fukoidanoak ere badituzte; birusen aurka egiteko
gaitasuna dute elementu horiek, eta hori lagungarria
da luze bizi izateko. Algen iodo kopuru handiak, dena
den, eztabaida sortu du azkenaldian (alga gramo
batekin, gainditu egiten da egunean hartu beharreko kopurua); izan ere, badirudi tiroideetako arazoak
sortzen dituela.
Produktu hartzituak. Hartzitze prozesuaren bidez
aberasten diren elikagaiak dira hartzituen sailekoak,
eta bakterio onuragarrien dohainak biltzen dituzte
(ikus 22. orrialdeko erreportajea). Jogurtak bezala,
natto-ak ere leku garrantzitsua hartzen du Japoniarren dietan (soja hartzituarekin egiten da). Ugari
izaten du K2 bitamina, zeinak lagundu egiten duen
arteriak eta hortz-haginak osasuntsu edukitzen.
Te berdea. Laborategiko probetan lortu diren emaitzak oso kontuan hartzekoak izan dira; tea hartzea
gastronomia askotako joera da, baina ez daiteke
esan tea hartzeak murriztu egiten duela minbizia izateko arriskua, ez baitago behar adinako ebidentziarik.
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“Beti ez dugu modurik
izaten bizitza luzatuko
duen nutrizioaren
oinarrian dagoen dieta
egiteko”, adierazi du
Mercedes Aguirre
nutrizionistak.
Gerontologia Fakultatean zehazki, Bizitza Luzearen Institutuko zuzendari gisa, eta ikerketa
zientifikoen erreferentzia nagusietakotzat jotzen
da munduan. Ehun urtera iritsi diren pertsonetan oinarritzen ditu bere ikerketak, eta guru baten
pare jarria dago zahartzearen inguruko gaietan.
Zenbait gaixotasunen atzean elikadura desegokia dagoela nabarmentzen du: gizentasuna,
diabetesa, kardiopatiak eta minbizi mota batzuk.
Dietaren eta luzaro bizi izatearen artean dagoen
lotura estutik abiatzen da Longo, eta ikerlan guztietan azpimarratzen du ikuspegi bera; hau da,
joan den mendean frogatuta gelditu dela animalien bizitza luzatzeko egin diren esku-hartze
guztiak nutrizioan oinarrituta egon direla. Gure
genetika aldatzerik ez dago, baina zientziak dio
elikadurak baduela eragina gure geneak aktibatzeko moduan eta, hortaz, gure eskuetan dago
organismoa zenbateko abiaduran zahartuko den,
ulertzen baita dieta oso faktore garrantzitsua dela
gaixotasunen aurka egiteko. Testuinguru horretan, genomikak eta biologia molekularrak aukera
berriak zabaldu dituzte, eta horien bidez ikertu
daiteke nola jokatu ahalik eta urte gehiena irauteko gazte eta osasuntsu, badagoelako lotura bat
mantenugaien eta geneen artean (zelulen babesa
kontrolatzeaz eta ama zelulen egoera eta birsortzea arautzen duten geneez ari gara, sistemak eta
organoak gaztetzeaz arduratzen direnez). Adina
da arrisku faktore nagusia gaixotasunik larrienak
hartzeko garaian, eta horregatik da askoz eraginkorragoa zahartze prozesuan esku hartzea gaixotasunak tratatzea baino.
Longok frogatu egin du azukreek eta aminoazidoek eragina dutela geneetan eta bide metabolikoan, eta zahartzea bizkortzen duten faktoretzat hartzen dira. Beste zenbaiten iritziz, ordea, ebidentzia gehiago behar da baieztapen hori
ontzat emateko. Iritzi horretakoa da, adibidez,
Andrea Mascuñana, Valentziako Erkidegoko Die-
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tisten eta Nutrizionisten Elkargoko presidenteordea (CODiNuCoVa): "Ez daiteke erabat baieztatu, nahiz eta ikerketa zientifiko
asko egiten ari diren geneen aldaketen inguruan, gero nutrizioari
lotutako alderdiak hobetu ahal izateko. Ikerketa gehiago behar da
oinarri hori finkatzeko", adierazi du Mascuñanak.

BARAUA IMITATZEAREN INGURUKO ZALANTZAK.

Baraualdi arriskutsu batean oinarritzen da Longoren lana,
eta eztabaida asko eragin du. Finantzaketa publikoa jaso duen
arren, ez du azaldu zer-nolako osaera eduki duten ikerketetan
erabili dituen dietek, baina merkaturatu egin ditu. Ohartarazten du medikuak zainduta egin behar dela beti baraua, baina
bere dieta, Prolon izenekoa (barratxo energetikoak, zopak eta
zukuak erabiltzen ditu), Internet bidez salgai jarri du proiektua
abiarazi eta urtebetera.
Animaliekin egindako esperimentuetatik lortu den informazioak ematen du nutrizio arloan gisa horretako esku-hartzeak
egiteko bermea, baina gizakiekin egin diren ikerketak atariko fasean dauden oraindik, eta adituek diote zuhurtziaz jokatu behar
dela. Oraindik ez daiteke jakin barauak zer-nolako eraginak izango
dituen egokitzapen metabolikoan, eta horrek on egingo ote dion
osasunari eta bizitza luzeari. Oraingoz, egiazko onurak eskuratzeko modu egiaztatu bakarra beti-betikoa da: ohitura toxikoak
saihestea, Mediterraneoko dieta egitea eta ariketa fisikoa ere bai.

Bost eguneko baraua

Fasting Mimicking Diet (FMD)
esaten diote dieta horri, eta
hilean bost egunez baraua
imitatzea proposatzen du;
hau da, kaloria gutxiko dieta
egitea eta bitaminak eta
mineralak emango dituen
gutxieneko elikagai kopuru
bat hartzea: zopak, berdura
saldak, ura, infusioak, tea,
barratxo energetikoak eta
baita proteinazko irabiakiak
ere. Hilabeteko gainerako
egunetan denetarik jan
daiteke, baina gehiegikeriarik
egin gabe.
“Ez naiz horren aldekoa.
Ordezkapen pauta bat
dirudi, non elikagaien ordez
proteinazko irabiakiak edo
begetalen saldak hartzea
gomendatzen den; horrek
kaloria gabezia bat dakar, eta
jateko antsia sortzen du eta
yoyo efektua pisuan. Azken
batean, estres metabolikoa.
Ikerketa gehiago egin behar da
barau mota horrek on egiten
duela baieztatzeko. Onena
da modu orekatuan elikatzen
ikastea”.

Luze bizitzeko dieta
(Valter Longorena)

1. Joera ‘arraintarianoa’.
Dieta ia osorik begetalekin
egitea da asmoa eta arraina
eranstea, astean bi edo hiru
zati, baina ez merkurio asko
izaten dutenak (atuna, ezpata
arraina, berdela). Hirurogeita
bost urte egin eta gihar
masa galtzen hasten diren
pertsonek arrain gehiago
sartu behar lukete dietan,
eta animalia jatorriko beste
elikagai batzuk ere bai,
adibidez arrautza, zenbait
gazta (pekorinoa edo feta)

ZAHARTZEAREN AURKAKO DIETAK,
ZAINTZAPEAN
Gerontologia Fakultateko Bizitza Luzearen Institutua (Hego Kaliforniako
Unibertsitatean dago) ereduzko erakundea da nazioartean, eta dietak eta
bizitzaren iraupenak elkarrekin duten lotura ikertzen du. Handik etorri
dira boladan jarri diren zenbait proposamen, adibidez baraua imitatzea
edo luzaroan bizitzeko dieta egitea. Eta eztabaida ere ekarri dute, jakina.
Proposamen horien inguruko iritzia eskatu diogu Andrea Mascuñanari,
Valentziako Erkidegoko Dietisten eta Nutrizionisten Elkargoko
presidenteordeari. Kontuz: argi-ilunak ikusten dizkie eta.
eta ahuntz esnez egindako
jogurta.
2. Proteina mugatu.
Proteina zertxobait gehiago
har lezakete 65 urtetik gora
pisua eta gihar masa galtzen
hasten diren pertsonek.
Pertsonarik gehienentzat aski
litzateke %10 eta %20 arteko
igoera, hau da, egunean 5-10
gramo artekoa. Animalia
jatorriko proteinarik gabeko
dieta egitea gomendatzen
da (haragi gorria, zuria eta
gazta baztertzea), salbu eta
arrainaren proteinak; landare
jatorrikoek, aldiz, leku handia
hartu behar dute (lekaleak,
fruitu lehorrak).
3. Karbohidrato konplexuak
maximizatu.
Hemen ez dute balio gisa
honetako dikotomiek:
“karbohidrato gutxikoa
versus karbohidrato
askokoa” edo “gantz gutxikoa
versus gantz askokoa”.
Motak eta kantitateak
axola du. Dietak ugari
eduki behar ditu gantz
saturatugabeak, adibidez
oliba olioak, izokinak,
almendrek eta intxaurrek
dauzkatenak, eta ahalik
eta gutxiena, aldiz, gantz
saturatuak, hidrogenatuak
eta trans erakoak. Horretaz

gain, ugari eduki behar ditu
karbohidrato konplexuak,
adibidez osoko ogiak,
lekaleek eta berdurek
ematen dituztenak, eta
azukre gutxi, eta dituen
apur horiek pastak, arrozak,
ogiak, frutak eta fruta zukuek
emanak.

norbanako bakoitzari
planifikazio jakin bat etorriko
baitzaio ongi”.

5. Otordu guztiak 12 orduko
tartean egin.
Longo eta bere laguntzaileek
ikusi dutenez, ehun urte egin
dituzten pertsonek ohiko
joera izan dute denbora
tarte jakin batera mugatzea
elikadura, eta 12 ordu edo
gutxiagoren barrenean
egitea eguneko otordu eta
mokadu guztiak. Arau horren
arabera, 08:00ak pasata
gosaltzen baduzu, 20:00ak
baino lehen afaldu behar
zenuke.
“Interesgarria izan liteke, zeren
atseden orduak ematen baititu,
eta hori oso garrantzitsua da
luze bizi izateko. Funtzionatu
lezake, baina ez dago behar
adina ikerketarik hala dela
esateko”.

4. Bi otordu egunean
+ mokadu bat.
Egunean bost edo sei janaldi
txiki egitea proposatzen
dutenen aurka (nonbait,
ebidentzia zientifikoek ez
dute frogatzen lagungarria
dela bizitza luze eta
osasungarria edukitzeko),
Longok dio egunero gosaria
eta otordu garrantzitsu bat
egin behar dela, eta gero
beste mokadu elikagarri bat,
kaloria eta azukre gutxikoa.
Pisu eta gihar masa txikiegia
edukiz gero, egunean hiru
otordu egin daitezke eta
mokadu gehigarri bat.
Dieta horren aldekoek diote
maiztasun gutxiagorekin
janda kontrolatu egin
daitezkeela gehiegikeriak.

6. Urtean bitan.
Hirurogeita bost urtetik
beherako pertsonek,
ahultasunik ez badute eta
desnutriziorik eta gaixotasun
larririk pairatzen ez badute,
urtean bost eguneko bi
baraualdi egin behar lituzkete
gutxienez, eta egunean 800
eta 1.100 kaloria artean hartu
egun horietan. Ziklo horien
eraginak agerikoak izaten
dira gaixotasunen arrisku
faktoreetan eta bizitza luze
osasungarria optimizatzeko
garaian.

“Pertsona bakoitzaren
egoerak esango du hala den.
Balio dezake batzuentzat,
baina ñabardurak egin behar
zaizkio. Ez daitezke jarraibide
berberak orokortu guztientzat,

“Gomendio hori orokortuegia
da herritar guztiei arau gisa
ezartzeko. Oso kontuan hartu
behar da pertsona bakoitzaren
egoera, eta, hortaz, kontuz ibili
behar da aholku mota horrekin”.
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Erosketak

OSASUNGARRIA
AL DA? GIDA ZAITEZ
NUTRI-SCORE
ETIKETAREN
KOLOREEKIN

Aurrerantzean, errazagoa izango da organismoari mesede gehien egiten dioten
elikagaiak erostea. Nutrizio arloko informazioa emateko sistema berri bat iritsi da,
kolore bidezko kode batean oinarritua, eta kontsumitzaileei laguntza emango die
apalategietako produkturik osasungarrienak bereizteko. Gizentasunaren eta dieta
txarrak eragindako gaixotasunen aurka egitea da helburua, eta lehendik indarrean
dauden beste estrategia batzuekin bat egingo du.
upermerkatu asko kolorez betetzear daude. Zehazki, bost tonu
eta letratako kode batekin jantziko
dira elikagai batzuen etiketak, eta
horien bidez, produktu ontziratuek nutrizio arloan zer-nolako profila duten jakin
ahalko da. Nutri-Score esaten diote logotipo horri,
eta Espainiako Osasun Ministerioak hori erabiltzea
erabaki du kontsumitzaileek erabakiak errazago
har ditzaten erosketak egiteko garaian; etiketa horrek, izan ere, hobetu egin nahi du nutrizio arloko
informazioaren ikusgarritasuna, sinplifikatu egin
nahi du antzeko elikagaiak alderatzeko zeregina
eta lagundu egin nahi du aukerarik osasungarriena
egiten. Gehiegizko pisuaren eta gizentasunaren
aurka egiteko sortu da, eta bi egoera horiei lotuta
dauden patologia kronikoen aurka ere bai: diabetesa, bihotz-hodietako gaixotasunak eta hainbat
minbizi mota.

S

OSASUN PUBLIKOAREN ALDE.

Nutrizio arloko balorazio bat eskaintzen duen
sistema da Nutri-Score, eta ontzien aurrealdean

40

joango da; kolore kode bat darabil elikagaiak sailkatzeko (osagai bat baino gehiago dutenek bakarrik daramate): berde iluna dago mutur batean
(osasungarrienak) eta laranja iluna bestean (nutrizio kalitate apalenekoak), eta tartean daude berde
argia, horia era laranja argia. Errazago uler dadin,
letra bati atxikia joango da kolore bakoitza (A, B, C,
D y E), eta horrek kontsumitzaileei erraztu egingo
die kodea interpretatzeko lana.
Baina metodo horren helburu bakarra ez da
kontsumitzaileei aukerarik osasungarrienak zein
diren jakinaraztea. Herritarren osasuna hobetzea
da estrategia orokorraren helburua, eta enpresa
ekoizleengan ere eragin nahi du, produktuen nutrizio kalitatea hobetu dezaten. Espainiako herritarren elikadura ohituren eta nutrizio egoeraren
inguruko azterketan ageri denez (ENPE izena du,
eta 2014an eta 2015ean egin zuten), 25 eta 64 urte
arteko herritarren %39,3k gehiegizko pisua daukate eta %21,6k gizentasuna. Sexuka, bi egoera
horien prebalentzia handiagoa da gizonetan.
Elikagaiak zer-nolako nutrizio profila duen
adierazten du Nutri-Score etiketak, eta kolore eta
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Etiketa osagarria. Sistema
berriak ez du ordezkatuko
ontzietan ageri den nutrizio
taula, zeinak nahitaezkoa
izaten jarraituko duen.

letra jakin bat nabarmentzen du horretarako.
Frantzian hasi ziren erabiltzen: etiketa mota bat
baino gehiago aztertu zituzten, eta horren alde
egin zuten elikagaien aurrealdean jartzeko. Urteetan hainbat ikerketa eta proba egin ondoren,
Frantziako administrazioak Nutri-Score proposatu zuen etiketa eredu ofizial gisa (nahiz eta borondatezkoa den); haren atzetik, Belgikak ere bide
bera hartu zuen, eta baliteke Espainiak ere berdin
egitea etorkizunean.
Sistema horretan, aztertu egiten da elikagai
baten 100 gramok nolako osaera duten nutrizioaren ikuspegitik, eta hainbeste puntu ematen zaizkio. Nutrizioaren ikuspegitik kaltegarriak diren
elementuak hartzen dira kontuan (kaloriak, azukre sinpleak, gantz azido saturatuak eta sodioa),
eta 0tik 10era bitarteko puntuak jasotzen dituzte;
era berean, elementu onuragarriak ere hartzen dira
aintzat (zuntza, proteinak eta errezetan ageri diren
frutak, berdurak, lekaleak eta fruitu lehorrak), eta
0tik 5erako puntuazioa ematen diete. Lehenbizikoek
kendu egiten dituzte puntuak, eta bigarrenek gehitu.
Eta, emaitzaren arabera, kolore eta letra bat jartzen
zaio elikagaiari. Era horretan, elikagai oso prozesatuek eta azukre eta gantz saturatu asko dutenek,
adibidez opil industrialek eta litxarreriek, kolore
laranja argia edo iluna edukiko dute, eta oso erraz
identifikatzeko moduan egongo dira.

AZKARRA, ERAGINKORRA ETA BISUALA.

Bost koloreko etiketa borondatezkoa da ekoizleentzat, eta osatu egiten du nutrizio arloan nahitaez
eman behar den informazioa: osagai zerrenda,
alergiak eragin ditzaketen osagaiak, kantitatea,
nutrizio arloko informazioa (energia balioa, gantzak, gantz saturatuak, karbohidratoak, azukreak,
proteinak eta gatza), iraungitze-data edo kontsumo-data gomendatua, eta abar. Espainiako Estatuan, Eroski aitzindaria izan da Nutri-Score etiketa
erabiltzen: urte honetako urtarrilean hasi zen bere
markako produktuei eransten. Gutxika-gutxika,
espero izatekoa da ekoizle eta banatzaile gehiagok
bat egingo dutela ekimenarekin.
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ZER ESAN NAHI DUTE NUTRI-SCORE ETIKETAREN KOLOREEK ETA LETREK
Nutri-Score etiketak bost letra eta kolore darabiltza elikagaiak sailkatzeko, bakoitzaren nutrizio osaera kontuan hartuta. Osasungarrienek A
letra eta kolore berde iluna edukiko dute, eta osasungaitzenek, berriz, E letra eta kolore laranja iluna, eskuineko sailkapenean ikus daitekeen
bezala. Beheko taulan ikus daiteke, bestalde, multzo bereko produktuek oso puntuazio desberdina eduki dezaketela osagaien arabera, adibidez
zerealek eta horien eratorriek.
Era horretako elikagairik gehienek sailkapenean hartzen duten eremua.
Produktu horiek sailkapenean har dezaketen tartea.
Multzo horretako produktu jakinek sailkapenean hartzen duten tokia.
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Nutrizioaren ikuspegitik
sail berekoak diren
produktuen kalitatea
alderatzeko balio du,
adibidez gailetena. Baita
markak ebaluatzeko ere.
NOLA ERABILI ONGI.

“Nutri-Scoreri esker, ia segundo batean jakin
daiteke produktuak nolako kalitate globala
duen, eta, gainera, alderatu egiten du multzo
bereko beste batzuekin, adibidez zenbait gaileta motarekin”, azaldu du Andrea Calderonek,
Dietetika eta Elikadura Zientzien Espainiako
Elkarteko dietista-nutrizionistak (SEDCA).
Erosketak egitean, antzeko elikagaiak alderatzeko balio du, edo produktu bera eskaintzen
duten marken kalitatea aurrez aurre jartzeko.
Oso erabilgarria da, adibidez, bi gailetaren
artean hautatzeko edo jogurt natural bat (berdez
markatua etorriko da) eta jogurt azukretsu bat
(kolore horia edo laranja edukiko du) elkarrekin
alderatzeko; hortaz, lagundu egingo du erosketa
saskiaren nutrizio kalitatea berrikusten.
Kontuan hartu behar da, ordea, Nutri-Scorek ez duela balio elkarren desberdinak diren
produktuak alderatzeko, adibidez gaileta batzuk
eta jogurt bat, edo gazta bat eta opil bat. Erabilgarria izan daiteke, hala ere, erabilera berbera
emango zaien elikagaien artean hautua egiteko,
adibidez gosaritako zerealen eta gaileten artean.
Ikerketek erakutsi dute Nutri-Score eraginkorragoa dela beste formula batzuk baino,

Nutrizio arloko semaforoari (ezkerrean) Nutri-Score
etiketa gehituko zaio orain Eroskin.
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AHALMEN GEHIAGO
KONTSUMITZAILEENTZAT
Bost koloreko etiketa berriak aukera ematen du modu
erraz eta bisualean alderatzeko elikagaien nutrizio
osaera. Halaxe dio Alba Santaliestra-k, Nutrizio eta
Dietetikako Espainiako Akademiako presidenteak, eta
ohar garrantzitsu bat ere egin du: “Funtsezkoa da kontuan hartzea elikagai prozesatuak aztertzeko bakarrik erabili behar dela Nutri-Score, ez produktu freskoentzat, eta beti sail bereko elikagaiak alderatzeko”.
Era horretan, marka desberdinetako bi jogurt edo bi
urdaiazpiko egosi esku artean dituenean, kontsumitzaileak erraz ikusi ahalko du bietako zeinek duen puntu
gehien. “Zenbat eta gertuago egon kolore berdetik (A
eta B letrak), hainbat eta nutrizio osaera hobea edukiko
du pareko produktu horren aldean”, zehaztu du. Baina,
azken buruan, zertarako balio du Nutri-Score sistemak?
“Zenbait ikerketak dio, batez ere Frantzian, han hasi baitira erabiltzen, adierazle horrek aukera ematen duela
erosketa osasungarriagoa egiteko; hau da, erosketa
saskia berdeagoa izaten dela eta nutrizio osaera hobekoa”, jarraitu du espezialistak. Informazio ona ematen
duenez, saltokietako apalategien aurrean ahaldundu eta
ongi aukeratzeko modua ematen die kontsumitzaileei.
Dena den, Nutrizio eta Dietetikako Espainiako Akademiako Batzorde Zientifikoko presidenteak azpimarratu
duenez, “beti lehenetsi behar dira elikagai freskoak,
eta ez prozesatuak, adibidez frutak, berdurak eta barazkiak, lekaleak eta ale osoko zerealak”.

Aditua

Zergatik erabaki du Eroskik Nutri-Score
etiketa jartzea bere produktuei? Jabetzen garelako osasunak zer-nolako gaEduardo
rrantzia duen erosketa egitean kontsuCifrian
mitzaileek hartzen dituzten erabakietan.
Nutri-Scorek aurrerapen bat dakar
informazio osatuagoa, erabilgarriagoa
eta ulergarriagoa emateko bidean, eta
halaxe egiaztatu dute ikerketa zientifikoek ere. Gainera, Europako Batasunak
balioztatu egin du Nutri-Score etiketa,
eta Osasunaren Mundu Erakundearen
babesa du (OME).
2007an lehenbiziko katea izan zen nutrizio arloko semaforoa erabiltzen, eta
orain ere hala izango da Nutri-Scorerekin. Elikagaiek nutrizio aldetik duten
kalitatea modu gardenean erakustea
funtsezkoa da erosketa osasungarria
egiteko, eta horrexegatik da Osasunaren
eta Iraunkortasunaren alde hartuak
ditugun konpromisoetako bat. 2007an,
nutrizio arloko semaforoa erabiltzeari
ekin genion, eta orain Nutri-Scoreren
alde egin dugu apustua. Lehenbizikoak
aurrerakada handia ekarri zuen bere
garaian, eta gaur egun Eroski markako
produktu guztiek daramate. Nutri-Scorerekin beste pauso bat eman dugu.
Nutri-Score erabiltzen hasita, desagertu egingo al da semaforoa? Ez, Eroski
produktuek daramaten semaforoarekin batean joango da
Nutri-Score.
Zergatik erabiliko dituzue bi etiketak? Inkesta bat egin genien Eroskiko 10.000 kontsumitzaileri baino gehiagori, eta
horietako %85ek adierazi zuten Eroskiren semaforoa eta Nutri-Score konbinatzea iruditzen zitzaiela aukerarik osatuena,
eta horrek eskaintzen zuela informazio gehien nutrizioaren
ikuspegitik. Pentsatu zuten bi etiketak erabiltzea lagungarria
izango zitzaiela erostean aukera hobeak egiteko. Hain zuzen,
Nutri-Score osagarri bikaina da gure ontziek ageri duten nutrizio arloko semaforoarentzat, era horretan kontsumitzaileek
oso erraz jakin baitezakete produktu bakoitzak nolako balorazio orokorra duen nutrizioaren ikuspegitik, eta horrek aukera
emango die antzeko produktuekin alderatu eta hobeto aukeratzeko, eta, aldi berean, ez dute galduko semaforoak mantenugai bakoitzaren inguruan ematen duen informazio zehatza.
Noiz ikusiko dugu Nutri-Score etiketa Eroskiren saltokietan?
Nutri-Score daramaten lehenbiziko produktuak urtarrilean
iritsi ziren gure dendetara, eta 2019an zehar jarraitu egingo
dugu etiketa hori gure produktu guztietan sartzen.

“Nutri-Score
da osagarri
onena gaur
egun gure
ontzietan ageri den nutrizio arloko
semaforoaren
ondoan ipintzeko”

Zenbait ikerketak
frogatu du Nutri-Score
eraginkorragoa dela beste
formula batzuk baino.
eta horrexegatik aukeratu dute Espainian eredu gisa erabiltzeko. Beste etiketa batzuk baino
zehatzagoa dela ikusi da, eta argiagoa ere bai
erosketa egiten dutenentzat.
Espainiako dietisten eta nutrizionisten elkargoek horixe gomendatu dute, eta Osasunaren
Mundu Erakundeak ere oniritzia eman dio. Ekimen horrekin, gainera, Espainiako Osasun Ministerioak sendotu egingo du NAOS estrategia (Nutrizioa, Ariketa Fisikoa eta Gizentasunaren Prebentzioa sustatzeko Estrategia da), zeinak neurri
hauek ezarri baititu besteren artean: debekatu egin
du ikastetxeetan azukre askoko elikagai eta edariak
saltzea, eta mugatu egin du elikagai osasungaitzen publizitatea 15 urtetik beherako adingabeentzat. Zalantzarik gabe, Nutri-Scorek pauso handia
eman du kontsumitzaileak nutrizioaren arloan
ahalduntzeko, baina oraindik bada zer hobetua,
etiketa horrek ez baitu adierazten produktuek zenbat eztitzaile duten, zenbateraino prozesatua dagoen elikagaia bera edo zuntza nondik datorkion,
osoko zerealetik edo finduetatik.

* Osasun arloko garapen arduraduna Eroskin.
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Eztabaidarako gaia

LANALDI JARRAITUA EDO ETENA

BAZKALOSTE
LUZEEGIA?

Espainiako Estatuko herritarren %45 inguruk lanaldi etena daukate, INEren arabera.
Pertsona askok eta askok, beraz, goizean hasten du lanaldia, eguerdian eten bat
egiten du bazkaltzeko (normalean 14:00etatik 16:00etara), eta gero jarraitu
egiten du lanean, ilundu arte hainbatetan. Baina gero eta enpresa gehiago ari da
ordutegia kontzentratzen lanaldi jarraituetan.
anerako eskubidea bezain eztabaida
zaharra da. Lanaldi etenak geldialdi bat
izaten du eguerdian bazkaltzeko; ordubetekoa izaten da gutxienez, nahiz eta
bi ordukoa edo gehiagokoa ere izan ohi
den askotan. Lanaldi jarraituak, berriz, atsedenerako
tarte labur bat baino ez du izaten, 30 edo 45 minutukoa.

L

EZ GELDITZEAREN ALDE.

Nafarroako Unibertsitatean egindako ikerketa baten arabera (Lanaren eta Familiaren Nazioarteko Zentroak landu da), lanaldi jarraituan handitu egiten da gure produktibitatea, motibazioa eta ongizatea. Hogeita hiru herrialdetan egin dute ikerlan hori, 30.000 pertsonarekin baino
gehiagorekin, eta esaten duenez, malgutasuna sustatu eta
ohiko lanaldi jarraitua ezartzen denean %19 handitzen da
errendimendua (denbora jakin batean ekoizten dena).
Eta, gainera, absentismoa %30 gutxitzen da.
Aldekoen esanetan, modu jarraituan lan egiteak
eta egunaren buruan ordu libre gehiago izateak hainbat abantaila dauka. Hain zuzen, Langileen ongizatea
eta motibazioa Europan izeneko txostenaren arabera
(Edenred eta Ipsos etxeek egina da), inkestari erantzun
dioten hamar herritarretatik bederatzik diote, enpresa
hautatzeko garaian, lan bizitza eta bizitza pertsonala
bateratzeko aukera izaten dela faktorerik garrantzitsuenetakoa. Enpresek energia aurrezteko ere balio duela nabarmentzen dute, gastu txikiagoa egiten baitute
argitan, berogailutan eta aire girotutan. Eta osasunari
ere on egin omen diezaioke urte osoan lanaldi jarraitua
edukitzeak; besteak beste, estres gutxiagorekin bizitze-
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ko modua emango liguke eta kirola egiteko erraztasuna.
Arlo pertsonalari ere eragiten dio lan ordutegiak: Denboraren inkesta izeneko lanak dio (INEk egina da) lanaldi etenak kalte egiten diola familia bizitzari. Lanaldi
jarraitua duten gurasoek egunean 90 minutu eskaintzen
dizkiete familiako jarduerei, eta lanaldi etena dutenek,
berriz, 30 minutu.
Lan gehiegi egiteak baditu arriskuak osasunerako.
Bulegoan astean 55 ordu baino gehiago emateak kalte
egin diezaieke arteriei, eta %33 handitu dezake iktus bat
izateko arriskua (garun-hodietako istripua), halaxe dio
The Lancet aldizkarian argitaratutako ikerketa batek.
Geure burua gutxiago zaintzeko eta okerrago elikatzeko
joera ere berekin dakar, estresaren eraginez gehiago jan
baitezakegu eta kalitate txarragoko elikagaiak hartu.

BAZKALTZEKO GELDITU.

Baina lanaldi etenak ere baditu aldekoak. Horien esanetan, zenbait arlotan beharrezkoa da lanaldi etena
mantentzea bezeroei, pazienteei eta hornitzaileei erantzuteko, adibidez saltokietan, osasun zerbitzuetan, salgaien eta bidaiarien garraioan, komunikabideetan eta
herritarrei zuzenean zerbitzu bat eskaintzen dietenetan.
Horretaz gain, zenbaitek dio bazkaltzeko tarte hori
une aproposa izaten dela beste kide batzuekin harremanak sendotzeko, osasuna zaintzeko, gimnasiora joateko
(langileekin beteak egoten dira 14:00etatik 16:00etara),
irakurtzeko, aisialdiko jarduera bat egiteko edo parkean
paseo bat emateko. Lanak uzten duen tarte horretan ez
bada, zaila izan daiteke horietarako denbora ateratzea
egunaren bukaeran.

Zenbat lan egiten dugun... eta egiten duten
Langileen ordutegia
finkatzen duten
enpresak

%95,3
Letonia

%88,2
Espainia

%44,8

Orduak/urtean

2.257
Mexiko

2.024
Hego Korea

1.687
Espainia

Finlandia

1.419

9:30

1.356

Lanean etekin
gehien ateratzen
den ordua

18:30

Istripu
gehien izaten
den ordua

Norvegia

Alemania

18:00etan lanean
edo ikasten ari den
pertsona kopurua

%9 %24

Norvegia Espainia

Arratsaldean langile
gehien pilatzen duen
ordu tartea

14:00

Erresuma Batua

14:30
Frantzia

16:00
Italia

16:45
Espainia

Bazkaltzeko garaian
jende gehien
gelditzen den ordua

12:15

Alemania

14:15
Espainia

12:15
Frantzia

Iturria: Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua (IDAE).

ESPAINIA ‘VERSUS’ EUROPA.

Estatuko herritarrek ordu gehiago lan egiten dute alemanek, frantziarrek, norvegiarrek eta danimarkarrek baino.
Ekonomia Lankidetzarako eta Garapenerako Erakundearen arabera (OCDE, 2018ko datuak), urtean batez beste
1.687 ordu ematen ditugu lanean. Horretan ia berdinduta
gaude Erresuma Batuko langileekin (1.681 ordu urtean),
baina beste herrialde batzuetan askoz denbora gutxiago
ematen dute lanean: Alemanian (1.356 ordu, ia 300 gutxiago), Frantzian (1.514 ordu, 200 gutxiago) eta Norvegian (1.419). Badira, dena den, lanaldi luzeagoak dituztenak ere; Grezia (2.018 ordu) eta Polonia (1.863) esaterako.
Espainiako Estatuko ordutegia aski berezia da. Langileak, batez beste, 19:00etan ateratzen dira lanetik, Europako bizilagunak baino ordubete edo bi ordu geroago,
datu hori eman du Espainian Ordutegiak Arrazionalizatzeko Batzordeak (116 erakunde eta elkartek osatzen dute,
ministerioek, autonomia erkidegoek, enpresaburuek eta
unibertsitateek).
Lanaldi etena gauza bitxia da Europan, eta atsedenerako tartea 30 eta 60 minutu artekoa izaten da. Bulegoko
aulkian eseri eta nagusia handik atera arte inor ez mugitzea
ohikoa izaten da Espainian –eta ongi ikusia dago, gainera–, baina zenbait herrialdetan eraginkortasunik ezarekin
lotzen da, adibidez Erresuma Batuan eta Herbehereetan.

47

Aditua

Jose Luis Casero
“Lanaldi amaiezinak ez
dira onak ez langileentzat
eta ez enpresarentzat”
Zuzenbideko lizentziaduna da. Bere garaian utzi
egin zuen abokatutza, eta bere bideari ekin zion.
Enpresa munduan izan duen esperientziak
argi erakutsi dio batzuetan ez zela balioesten
"gaitasuna edo talentua, presentismoa baizik".
Hori ikusita, laneko ordutegien inguruko interesa piztu zitzaion madrildar honi, eta lanaldi
eten eta amaiezinen aurka hasi zen borrokan,
aulkia berotzen egoteko ohitura "kaltegarria"
gainditzeko asmoz (nagusia atetik atera arte
bulegotik ez ateratzeko ohitura alegia). Gaur
egun, Espainiako Ordutegiak Arrazionalizatzeko Batzordeko presidentea da, eta erakunde
horretatik, lanaldi malguen, kontzentratuen eta
eraginkorren alde ari da. Eredu horrek, Caseroren esanetan, "guztioi egiten digu mesede".
Zer da lan ordutegi arrazionala?
Laneko zereginak gauzatzera bideratua dagoen
denbora antolatzeko modua da, non langilea
eta enpresa biak dauden pozik. Baina errespetatu egin behar da pertsonen eta enpresen
berezitasuna, ordutegi malguagoekin. Gakoa
da ordutegi ireki samarra uztea lanera sartzeko
(adibidez, 07:00etatik 10:00etara), eta beranduenez ateratzeko ordu bat finkatzea, adibidez
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Lana eta
familia
bateratzeko
aitzakia
bat. Lanaldi
jarraituaren
aldekoek
esaten dute
kalitatea
ematen diola
familiako
denborari.

18:00etan. Arlo produktibo guztiak ez dira berdinak, eta,
ondorioz, malgutasuna eduki behar da zenbait arlotako
berezitasunak kontuan hartzeko, adibidez saltokietakoa
eta ostalaritzakoa.
Zuen erakundeak egindako ikerlan batek esaten du
lanaldi kontzentratuak, tartean geldialditxo bat egiten
duenak mokadutxo bat hartzeko, %11 eta %15 artean
handitzen duela produktibitatea. Langilearen errendimendu kurba jaitsi egiten da egunak aurrera egin
ahala. Ondorioz, lanaldia kontzentratzen denean,
errendimendu produktiboagoak lortzen dira, eta, aldiz,
gehiegizko lanaldietan edo bitan zatituta dudenetan, ez
daiteke saihestu langilearen buruak une jakin batean
deskonektatzea. Horretaz gain, ordutegi arrazionala eta
zentzuzkoa duen enpresa batek kontuan hartzen ditu
giza baliabideak, giza kapitala; eta lan giroari buruzko
inkestetan, modu harrigarrian hobetzen dira asetasun
adierazleak. Eta horrekin beste gauza bat ere lortzen da:
talentua bertan gelditzea eta erakartzea.
Lanaldi jarraituak erraztu egiten al du bizitza pertsonala,
familiakoa eta lanekoa bateratzeko zeregina? Erraztu
egiten du, naturalagoa eta logikoagoa da. Gure lanaldia
kontzentratzeak eragin egiten dio alderdi horiek bateratzeko denborari, familia izan edo ez, eta enpresaren
jarrera zein den ikusarazten du, badagoela langilearen
bizitza errespetatu eta kontuan hartzeko nahia.

+

Eta eskolan?
Lanaldi jarraitua orokortu egin da ikastetxe
publikoetan, eta aukerarik zabalduena da
Asturiasen, Andaluzian, Madrilen, Murtzian,
bi Gazteletan, Extremaduran, Kantabrian,
Kanarietan, Galizian eta Errioxan, eta berdin
Bigarren Hezkuntzako institutu publikoetan,
Batxilergoan eta Lanbide Heziketan ere.
Beste erkidego batzuetan, aldiz, ez da aukera
nagusia oraingoz, adibidez Nafarroan,
Euskal Autonomia Erkidegoan, Aragoin
eta Valentziako Erkidegoan. Ikastetxe
pribatuetan eta itunpekoetan, ordea, lanaldi
etena erabiliz jarraitzen dute gehiengehienek. Ikastetxeetan lanaldi jarraitua
ezartzea ez da guztien begikoa. Guraso
Elkarteek lanaldi etenaren alde egiten
dute nagusiki, familia askok ez duelako
arratsaldea libre seme-alabekin egoteko.
Lanaldi jarraituak, gainera, murriztu egiten
ditu jolas garaiko orduak, eta horrek kalte
egiten dio sozializazioari.

Lanaldi kontzentratua onuragarria izan al daiteke langileen osasunerako? Goiz erdian mokadu bat egiteko tarte egokia uztea eta lana
bukatu ondoren ere bere denbora hartzeko aukera ematea da enpresa batek har dezakeen neurririk onena langileen osasuna hobetzeko.
Denbora eduki behar da lanerako, baina baita bizitzeko ere.
Baina izango du hain ona ez den alderdiren bat, ezta? Arau argiekin
ez jokatzea, adibidez. Etorkizuneko antolaerak dagoeneko ez die
erantzuten joan den mendeko arau orokorrei: zortzi ordu lanerako,
zortzi bizitzeko eta zortzi atsedenerako. Heldu diren ereduetan, batzuetan ez da nahitaezkoa lanera joatea, batez ere teknologia berriak
kontuan hartuta, horiek laguntza paregabea eman baitezakete. Edo
denboraren etsai ere bihur daitezke, baldin eta helburutzat hartzen
badira, eta ez operatibitatea errazteko tresna gisa. Gakoa da jokaleku argiak sortzea, non arauak agerikoak izango diren eta, batez ere,
guztiek errespetatuzko dituzten.
Espainian, lanaldi etena eta ordutegi luzeak dauzkate langileen
erdiek, eta 19:00ak aldera bukatzen dute. Guztiek geldialdi luzeak
egiten dituzte bazkaltzeko. Bistan da, hori ez da ona inorentzat, ez
langilearentzat eta ez enpresarentzat. Enpresek talentua eta berrikuntza bilatu behar dute, ez aulki berotzaileak. Ez gara makinak,
eta denbora pasatu ahala gure barne mekanismoek ez dute erantzuten ez lanean eta ez handik kanpo ere.
Eta zergatik uste duzu nagusiak alde egin arte aulkia berotzen egoteko ohitura hori hain sustraitua dagoela Espainian? Ohitura txar
bat da, gauzak oker ulertzeagatik sortu dena, uste izan baitugu lana
dela gure bizitzako ardatza. Eta, ondorioz, zera pentsatzen dugu:

“Bukatu ziren XX.
mendeko bizitza ereduaren
arauak: zortzi ordu
lanerako, zortzi bizitzeko
eta zortzi atsedenerako”.
"Zenbat eta ordu gehiago eskaini, hainbat hobeto ariko naiz egiten". Beldurra dago ohiturak
aldatzeko edo zalantzan jartzeko nagusiak hala
eginagatik ongi egina ote dagoen. Heldu da
garaia zuzendaritzetako kideak aldaketaren
buruan jar daitezen, zeren paradigma negargarri hori ez baita ona ez erakundeentzat eta ez
pertsonentzat ere. Zintzoak izan beharra dago
eta, izan enpresaburua edo izan langilea, eraginkorragoak izaten saiatu behar da denboraren erabileran. Bizitzeko eta atseden hartzeko
denbora izatea da horren guztiaren helburua.
Hortaz, ez duzu uste lanaldi etena eta lanean
ordu gehiago ematea ona denik enpresarentzat? Ez. Kontua ez da lantokian egotea, gure
zerbitzua modu eraginkorrean ematea baizik.
Eraginkorrak izateari uzten diogunean, buruko
absentismoa agertzen zaigu, eta horrek ez die
onik egiten erakundeei.
Bada ikerketa bat Jose Maria FernandezCrehuet Ekonomiako doktoreak egina, Laneko
bizitza, familiakoa eta pertsonala bateratzea.
Espainia Europako testuinguruan izena du,
eta ondorio hau ateratzen du: Espainian ordu
gehiago ematen ditugu lanean inguruko herrialdeetan baino, baina emaitza kaskarragoekin. Ordutegien malgutasuna da horren
aurkako errezeta, telelan partzialarekin eta
smart working delakoarekin konbinatuta [lan
adimenduna da, eta darabilen metodologia da
langileari behar dituen tresnak ematea errendimendu gorena lor dezan edozein lekutatik].
Horri gehitu behar zaio goiz erdian mokadutxo
bat egiteko denbora, 30 minutu eta ordubete
artekoa. Eta, jakina, neurriak hartu behar
dira gizonek lana eta familia bateratzeko eta
erakuntzukidetasunez jokatzeko, horiei kosta
egiten baitzaie laneko eremutik ateratzea eta
etxekoan sartzea beren betebeharrei heltzeko.
* Espainian Ordutegiak Arrazionalizatzeko
Batzordeko presidentea.
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Aditua

Jordi Garcia Viña
”Lanaldi etenak sendotu egiten
ditu langileen arteko loturak eta
saihestu egiten du nekea”
Lan arloko Zuzenbidean katedraduna da
(Bartzelonako Unibertsitatean aritzen da) eta
Lan Harremanen arduraduna Espainiako Enpresaburu Elkarteen Konfederazioan (CEOE).
Bartzelonan jaiotako gizon honen ustez, lanaldi etenak, goizetik eta arratsaldetik lan eginarazten duenak, tartean atseden luze bat duela
bazkaltzeko, aukera eman dezake laneko eta
eskolako ordutegiak bateratzeko, bai behintzat
hiri txikietan. Eta nekea gutxitzeko ere balio
dezakeela dio. Hori bai: argi du malgutasunez
antolatzeko aukera ematen duena dela lan
ordutegirik onena, eta hori "zailagoa izan daiteke zenbait arlotan, adibidez merkataritzan,
aisialdian eta turismoan".
Lana eta familia bizitza bateratzeko zereginean, Finlandia eta Suedia ageri dira herrialdeen buruan. Atzeko aldean, berriz, Espainia,
Letonia eta Portugal daude, halaxe dio Europako Familiaren Bilakaera izeneko txostenak,
Familiako Politikaren Institutuak eginak.
Lanean beharrezkoa al da lanaldi etena? Arlo
eta enpresa bakoitzak bere berezitasunak ditu.
Ez da gauza bera aisialdiari, merkataritzari
edo turismoari lotuta dauden arloetan bilatzea
bateratze neurriak –horietan bezeroek edo
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kontsumitzaileek beren eskakizunak ezartzen dituzte ordutegietan–,
edo bulegoen edo industriaren arloan egitea, horietan autonomoagoa
izan baitaiteke enpresaren planifikazioa. Lanaldi etena beharrezkoa
da jarduerak berak hala eskatzen duenean.
Estatuan, langileen %82k lan eta ordutegi zurrunegiak dauzkate.
Ba al da modurik lanaldi etena seme-alaben ordutegira egokitzeko
haiek eskolak eta jarduerak goiz eta arratsalde dituztenean? Eskolako eta laneko ordutegiak bateratzea errazagoa izan daiteke herri
txiki eta ertainetan, denbora gutxiago behar izaten delako joanetorrietan, eta elkarrengandik hurbilago egoten direlako lantokia,
eskola eta etxea. Kasu horietan, egiaz uste dut lanaldi etenak erraztu
egin dezakeela ordutegiak bateratzea.
Lan astea 35 eta 40 ordu artekoa da Espainian, eta horrek esan nahi
du egunean zortzi ordu direla lanerako, eta beste bat edo bi bazkaltzeko. Herbehereetan eta Danimarkan, berriz, 29 eta 34 artekoa da.
Arratsaldeko zazpietan aterata, zaila da seme-alabei kalitatezko
denbora eskaintzea. Bat eta bestea bateratzeko garaian, interes bat
baino gehiago sartzen da tartean: langilearenak, haren bikotekidearena eta familiarenak, guztiz zilegi direnak, eta enpresaren ardurak.
Baina kontuan hartu behar dira haren lankideenak ere, era batean
edo bestean bete egin behar baitituzte besteari utzitako denborak. Eta
bezeroen edo kontsumitzaileen interesak ere hor daude: haiek espero
dute ordutegi malguagoekin eskainiko dietela arreta eta ordutegi za-

“Lanaldi etenarekin, enpresentzat
errazagoa da beste konpainia
eta profesional batzuekiko
bateragarritasuna, baita ordutegi
desberdinak dituztenean ere”.

Buru-gorputzak
askatzeko 3
ideia
1. Jar zaitez sasoian.
Eguerdiko tartea oso
luzea dela ikusita langile
askorentzat, gimnasioak
eta osasun etxeak hasiak
dira 45 minutuko saio
intentsiboak eskaintzen,
izerdia atera, dutxa bat
hartu eta bulegora itzuli
behar duenarentzat. Badira
arte martzialetako saioak,
yoga egitekoak edo bihotzhodiak lantzekoak.

2. Eman arnasaldi bat
buruari. Meditazioak
lagundu egiten du lasaitzen
eta deskonektatzen,
endorfinak sortzen ditu
eta murriztu egiten du
arteria presioa. Inora
joan gabe, aplikazio
batzuek aukera ematen
dute zauden lekuan ikasi
eta praktikatzeko. Baita
laneko geldialdian ere.
Headspace izenekoa
da ezagunenetakoa,
baina badira gehiago:
gaztelaniaz, Intimind eta
Meditation Now daude.

balagoak izango dituztela. Enpresarekiko komunikazioa da gakoa,
eta interes guztiak bateratzeko irtenbideak bilatzea. Hori bai, enpresa edo arlo bakoitzaren berezitasunen barrenean.
Enpresa txiki eta ertainek eta ordutegi komertziala duten negozioek ba al dute modurik lanaldi etenaren ohiturak aldatu eta lanaldia ordutegi erdi-jarraitu batean biltzeko? Nahiz eta denak jabetzen
diren zein garrantzitsua den bizitzako alderdi horiek bateratzea eta
nahiz eta irtenbideak bilatzen dituzten hala izan dadin, mikroenpresa batek edo enpresa txiki-ertain batek ez dauka enpresa handi
batek adinako baliabiderik eta tarterik bateratzearen inguruan sortzen diren egoerei aurre egiteko.
Index of Economic Freedom txostenaren arabera (Heritage Fundazioak egina da), laneko ordutegien askatasunari edo malgutasunari dagokionez, Espainia 22. lekuan ageri da EB-n eta 126.
ean munduan. Lanaldi jarraitua orokortu al daiteke urte guztirako
eta enpresa guztientzat? Ez, ez dago irtenbide bakar bat arlo eta
enpresa guztientzat, ezta langile guztientzat ere. Lan hitzarmenen
bidez edo enpresarekin adostuz lortu behar da enpresa eta langilea
ados jarri eta lanaldia malgutzea, telelanean aritzea eta bestelako
akordioak egitea.
Eta enpresari zer-nolako onura egiten dio lanaldi etenak? Besteren
artean, erraztu egiten du beste konpainia eta profesional batzuekiko bateragarritasuna, baita ordutegi desberdinak dituztenean
ere. Gainera, bazkaltzeko egiten diren geldialdiak baliagarriak izan
daitezke loturak sendotzeko langileen artean, eta horrek giro ona
sortzen du lantokian.
Frantzian, produktibitatea %27 handiagoa da Espainian baino,
eta han 35 orduko lanaldia daukate (5 ordu gutxiagokoa). Ordu
gehiagoan lan eginda gehiago produzitzen al da? Ez, bistan da lan
gehiago egiteak beti ez dakarrela gehiago produzitzea. Lehentasuna
da denbora eraginkortasunez kudeatzea eta jarritako helburuak
betetzea.
Zenbait adituk dio lanaldi hori kaltegarria dela langileen osasunerako, errazagoa delako estresa edukitzea, ez duelako behar bezain

3. Ihes egin: buruak eskertuko
dizu. Ikerketek diote buruari
noraezean ibiltzen uzteak
eta norabide finkorik
gabe oinez ibiltzeak onura
psikologiko asko izaten duela.
Nahitaez egin beharreko
geldialdi horri probetxua
ateratzea da kontua, ezer
egin gabe gozatzeko.
Beste proposamen bat:
ireki ezazu Guy DeBord
frantziar filosofoaren liburu
bat (psikogeografiaren
asmatzailea da), eta haren
oharrei jarraituz, egin ezazu
ibilaldi bat noraezean.

ongi atseden hartzen edo zaila izan daitekeelako
kirola egiteko tarte bat aurkitzea. Egiaz, lan
mota kontuan hartuta, joan-etorrietako denbora
eta norbanako bakoitzaren egoerak, beti aurki
ditzakegu argudioak lanaldi jarraituaren alde
edo etenaren alde. Nire aholkua da enpresarekin
negoziatu eta irtenbiderik egokiena bilatzea.
Langileen ongizatea eta motibazioa Europan
izeneko txostenak esaten du (Edenred eta Ipsos
etxeek argitaratu dute) Espainian lau herritarretatik bat kezkatua dagoela laneko ordutegiarekin. Eta %41ek esaten dute ez daudela pozik lan
bizitzaren eta bizitza pertsonalaren orekarekin.
Egin diren aurrerapenak eta ahaleginak eginagatik ere, oraindik ere bide luzea dago alderdi
horiek egoki bateratzea lortzeko. Eta lortuko
bada, ez da aski enpresen konpromisoa, administrazioena ere behar da, eta behar adina zerbitzu jarri behar dute hezkuntza arloan, eta berdin
adingabeei eta mendekotasunak dituztenei
arreta eskaintzeko ere; horiek, gainera, edozeinek ordaintzeko modukoak izan behar dute, eta
laneko ordutegiekin bateragarriak.
Langileen motibazioa eta laneko produktibitatea lanaldi motaren araberakoa da bakarrik (jarraitua edo etena), edo badira eragin dezaketen
beste faktore batzuk ere? Ez, eragina izaten
dute lan baldintzek ere, langileen itxaropenek
eta ahaleginaren eta bikaintasunaren kulturarekin zerikusia duten heziketa faktoreek eta
faktore sozialek.
*Lan Harremanen arduraduna Espainiako Enpresaburu Elkarteen Konfederazioan (CEOE).
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Osasuna

PARAZETAMOLA ETA IBUPROFENOA

LAGUNENGANA
ERE NEURRIAN
JO BEHAR DA

Sendagaien kutxan edo eskuko poltsan ez badaude,
erosketaren zerrendan agertuko dira, ogiarekin
batean. Ez dakigu horiek gabe moldatzen
buruko mina edo sukar dezima batzuk agertzean,
baina agian ikasi egin behar genuke. Gure gibelak,
bihotzak edo urdailak eskertu egingo
digute. Zuk zer duzu nahiago, parazetamola edo
ibuprofenoa?

xikia izanagatik ere, batzuetan jasanezina egiten zaigu
mina. Ez du axola haginetakoa den, giharretakoa, hilekoak eragina edo burukoa: gelditu dadila nahi izaten
dugu, eta lehenbailehen, gainera. Eta sukar dezima
batzuek kili-kolo uzten gaituztenean ere, gorputzeko
tenperatura jaistea beste nahirik ez dugu izaten. Zorionez, gure inguruan erraza da irtenbidea aurkitzea. Medikuaren errezetarik gabe
eros daitezkeen analgesikoei eta antipiretikoei (sukarraren aurkakoei)
heltzen diegu, eta batzuetan, behar baino maizago, gainera. Gehiegizko
kopuruetan eta dosietan erabiltzen ditugu.
Parazetamola eta ibuprofenoa dira bitartekorik ohikoenetakoak eta
ezagunenetakoak. Ez daude gehien saltzen diren sendagaien zerrendan,
baina ez dute askorik falta. Sendagaiaren Behatokiak emandako azken datuen arabera (2017), Espainiako botiketan gehien saltzen diren
10 marken artean, parazetamola eta ibuprofenoa daramate bik. Eta
10 produktu horietatik pazienteei emandako 105,27 milioi unitateen
artean, parazetamolak 18,19 milioi bereganatu ditu eta ibuprofenoak
7,09. Aski zifra aipagarriak dira, are gehiago kontuan hartzen badugu
sailkapenaren buruan ageri den sendagaiak, Nolotil® izenekoak, 20,25
milioi bereganatu dituela.

T

Zenbat eta
gutxiago, hainbat
hobeto. Nahiz
eta Eguneko
Dosi Zehaztua
1.200 mg-koa den
ibuprofenoarentzat,
behar den
gutxienekoa hartzea
komeni da beti:
batzuetan, 400
edo 600 mg-rekin
desagertu egiten da
mina.

ZENTZUZ ERABILTZEAREN ALDE.

Baina sailkapen hori aldatu egin daiteke datozen hilabeteetan. 2018ko
abenduaz geroztik, parazetamola eta ibuprofenoa zertxobait merkeagoak dira; izan ere, berrikusi eta apaldu egiten dute 15.000 sendagairen prezioa, eta herritarrek 250 milioi euro aurreztu ahal izango
dituzte horri esker.
Gainera, salmenta libreko sendagaiak izaki, ohikoa izaten da
norberak bere kabuz hartzea. Jokabide horrek, ordea, arriskuak
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Parazetamola eta
ibuprofenoa ez dira
berdinak. Bat edo bestea
aukeratu aurretik, kontuan
hartu behar da mina nolakoa
den eta pazienteak zernolako ezaugarriak dituen.
eragiten ditu batzuetan. Antibiotikoak modu desegokian eta maizegi erabiltzeak, adibidez, bakterio multierresistenteak agerrarazi ditu, eta arazo
handia eta gero eta kezkagarriagoa sortu du. Eta
erne egon beharra dago, zeren eta ibuprofenoa eta
parazetamola desegoki erabiltzeak ere bai baititu
kontrako eraginak. Hortaz, sendagai horiek medikuaren errezetarik behar ez duten arren, oso komenigarria da kontuan hartzea farmazialarien aholkua: "Funtsezkoa da profesional baten aholkularitza
jasotzea kasu bakoitzean aukerarik egokiena zein
den jakiteko", ohartarazi du Irene Suarezek, Farmazialarien Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiko
kideak (Produktuen eta Zerbitzuen Saileko farmazialaria da). Era horretan, produktu horiek zentzuz
erabiltzea lortuko da: "Pazienteek beren baldintza
klinikoei dagokien medikazioa hartuko dute, bakoitzak behar duen dosian, denbora tarte egokian eta
kosturik txikiena eragiten diela bai haiei eta bai komunitateari", azpimarratzen du Osasunaren Mundu
Erakundeak (OME).

ZUHURTZIAZ HAUTATU.

Askoren iritziz, parazetamolak eta ibuprofenoak azkenaldian eragin duten eztabaida eta eskuratu duten
ospe txarra (arinkeriaz hartzen ditugulako) bukatu
egingo litzateke medikuaren errezetarekin emango
balituzte. "Sendagai bat errezetarik gabe emateak ez du
esan nahi arriskurik gabea denik –ohartarazi du Suarezek–. Beharrezkoa da argibide orrietako oharrak eta
jarraibideak kontuan hartzea, oso zuhur jokatzea haurrekin eta beste tratamenduren bat hartzen ari diren
pazienteekin eta, mina edo sukarra joaten ez denean,
medikutara joatea".
Dosiekin ere kontuz ibili behar da, argibide
orrietan ageri diren mugak gainditzea kaltegarria
izan baitaiteke, eta hor dago, halaber, beste sendagai batzuekin interakzioak eragiteko arriskua
ere. Kopuru gomendatuak gaindituz gero, ez egin
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zalantzarik: hitz egin ezazu lehenbailehen mediku
edo farmazialari batekin edo dei ezazu Informazio
Toxikologikoko Zerbitzura (915 620 420).
Komeni da kontuan hartzea gauza garrantzitsu bat:
bi sendagai horiek ez dira berdinak. Bat edo bestea aukeratu aurretik, kontuan hartu behar da zer tratatu nahi
den, nolako paziente mota den eta beste osasun arazorik
baduen eta zer den zehazki.

PARAZETAMOLAK EZ DU BETI BALIO.

Zer da. Minaren eta sukarraren aurkako sendagaia da, eta
noizbehinkako min arin edo moderatuaren tratamendu
sintomatikoan erabiltzen da (giharretako mina, haginetakoa, burukoa edo hilekoak eragina) eta gripeak edo
hotzeriak sukarra sorrarazten dutenean. Beste zenbait
egoeratarako, ordea, ez du balio, eta halaxe frogatu zuten
2015ean eta 2016an Respirology eta The Lancet aldizkarietan argitaratu ziren zenbait ikerketak: gripeari ez dio
inolako eraginik egiten, ezta bizkarraren behealdeko edo
gerrialdeko minari ere. Kongestioaren aurkako sendagaiekin konbinatuta ere erabiltzen da gripe egoeretan,

Zalantzak argitzeko,
baduzu aplikazio bat
Farmazialarien Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiak badu sendagaien inguruko informazio iturri
bat, eta pazienteen eskura dago Bot PLUS Web
izeneko gunearen bidez. Horrekin batean, doako
aplikazio bat ere badauka gailu mugikorretarako,
Medicamento Accesible PLUS izenekoa, zeinak
sendagaien inguruko informazioa ematen dien pazienteei, formatu aski eskuragarrian eman ere.

Gehien saltzen
diren 10 marken
artean,
2k parazetamola
daukate eta 1ek
ibuprofenoa.

adibidez fenilefrinarekin, edo beste analgesiko batzuekin
(opiazeoekin, esaterako) min handiagoak tratatzeko, adibidez ebakuntza kirurgiko baten ondoren izaten direnak.
Zorrotxoak, kapsulak, konprimatuak, supositorioak, jarabeak... Espainian ia 350 eratan aurkeztuta saltzen da
parazetamola, eta horietako 110 errezetarik gabe eros daitezke, adibidez Gelocatil® eta Termalgin®.
Gehienezko dosia egunean. Adituen gomendioa da beharrezko dosirik txikiena hartzea, eta ahalik denbora gutxienean. Haurren artean (3 eta 32 kilo bitartekoetan),
hauxe da gehienezko dosia: 60 mg/kg/eguneko, 4 edo
6 harralditan banatuta egun bakoitzean. Eta helduetan
eta nerabeetan (15 urte eta 50 kg baino gehiagokoetan),
dosiak 325 eta 650 mg artekoa izan behar du 4-5 ordutik
behin, edo 500 eta 1.000 mg artekoa 6-8 ordutik behin;
egunean ez da gainditu behar 4 g-ko kantitatea.
Kontraindikazioak. Ez dute parazetamola hartu behar gibeleko gaixotasun larria dutenek edo hepatitis birala
dutenek, sendagai hori gibelaren bidez metabolizatzen
baita. Eta, jakina, sendagai horrekiko alergia dutenek
ere galarazia dute.

Gehiegi hartzearen ondorioak. Parazetamola luzaroan hartuz gero medikuak inolako jarraipenik
egin gabe, handitu egiten da giltzurrunetan edo
gibelean kalteak jasateko arriskua. Sendagaia hartzeko joera handia duten pertsonetan %68 handitzen da bihotzekoa eta iktusa izateko aukera, eta
garaia baino lehen hiltzekoa, berriz, %63, halaxe
dio Annals of the Rheumatic Diseases aldizkarian 2015ean argitaratu zen ikerketa batek. Urte
hartan, 17 urteko emakume britainiar bat hil zen
gibeleko hutsegite baten erruz, parazetamol gaindosi bat hartu ondoren urdaileko mina kentzeko
(onartutako kopurua halako hiru antzeman zioten
odolean). Luzaroan erabiltzeak eragin ditzakeen
kontrako eraginak saihesteko helburuz, Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziak 2017. urtearen bukaeran erabaki hau hartu
zuen: 1.000 mg-ko dosietan datozen parazetamol
konprimatuak medikuaren errezetarekin erosi
beharko dira, salbu eta gehienez 10 konprimatu
edo zorrotxo dituzten ontziak.
Noiz ez da hartu behar, nahiz eta hartzen den. Sekula
ez da alkoholik edan behar sendagai bidezko tratamendu bat hartzen ari garenean. Eta hori oso garrantzitsua da parazetamolaren kasuan; izan ere,
biak gibelaren bidez kanporatzen dira, eta, ondorioz, handitu egiten da toxikotasuna eta kontrako
eraginak jasateko arriskua. Kontuz ibili behar da,
halaber, gripearen aurkakoekin. Horietako askok
konbinatuta izaten dituzte kongestioen aurkakoak,
alergien aurkakoak eta analgesikoak, tartean parazetamola, eta, beraz, ez da zertan hartu dosi gehigarririk, horrek areagotu egingo lukeelako toxikotasuna eta ondorio desatseginak izateko arriskua.

IBUPROFENOA: ASMA DUTENAK, URRUTI.
Zer da. Parazetamola bezala, minaren eta sukarraren aurkako sendagaia da, baina baita hanturaren
aurkako sendagai ez-esteroidea ere (AINE), eta kon-
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Aditua

Sendagai seguruak al dira parazetamola eta ibuprofenoa? Segurutzat
jotzekoak dira dosi eta denbora tarte
Irene
egokietan erabiltzen direnean. Nahi
Suarez
den eragina lortzeko balioko duen
dosirik txikiena eman behar da beti.
Dena den, ez dago arriskurik gabeko
sendagairik.
Zergatik dago hain zabaldua 600 mgko posologia ibuprofenoan, jakinda
400 mg-koa aski dela? Egunean 400
mg-ko hiru dosi hartzea bat dator
Eguneko Dosi Zehaztuarekin, zeina
1.200 mg-koa baita. Gainera, beti komeni da beharrezko dosi txikiena hartzea, eta hori aldatu egingo da paziente
bakoitzaren pisuaren eta adinaren
arabera; denbora tartea, berriz, ahalik
eta laburrena izatea komeni da. Mina
joateko aski bada 400 mg-ko konprimatu bat, ez da 600 mg-koa hartu
beharrik. Ibuprofeno dosia handitzeak
ez du eraginkortasuna areagotzen mina tratatzeko orduan, baina, aitzitik, kontrako eraginak bai,
areagotu egin ditzake.
Herritarrei kontzientzia harrarazi behar al zaie? Funtsezkoa
da herritarrak kontzientzia handiagoa hartzera bultzatzea
sendagai horiek modu arduratsuan erabil ditzaten. Ibuprofenoan, onartua dago 400 mg-ko dosiak ematea errezetarik
gabe, baina 600 mg-koek errezeta behar dute. Askotan,
pazienteek uste izaten dute medikuak hasieran agindutakoak justifikatu egiten duela tratamendua modu jarraituan
erabiltzea edo esaten dute medikuak agindu diela hartzen
jarraitzeko, eta presio egiten diete farmazialariei.
Sendagaiaren Europako Agentziak galarazi egin du orain dela
gutxi iraupen luzeko parazetamola saltzea. Zer-nolako eragina du neurri horrek? Erabaki zuen merkatutik kendu egingo
zituela parazetamola zeramaten zenbait sendagai, printzipio
aktiboa luzaroan askatzeko diseinatuta zeudenak, hain zuzen (iraupen moldatuko sendagaiak). Arrazoia da formatu
horientzat gaindosi arrisku handiagoak antzeman direla eta
zailtasunak ere bai egoera horiek tratatzeko. Ez da alerta bat
sendagai horien kalitatearen inguruan, dosia gainditzeak
dakartzan arriskuak txikitzeko neurri bat baizik. Agentziak
berak bere txostenean esan zuen bezala, egoki erabiltzen
denean eta dosi gomendatuetan, parazetamola tratamendu
eraginkorra eta segurua da minarentzat eta sukarrarentzat.
Pazienteek jarraitu dezakete parazetamola duten sendagaiak
hartzen argibide orrietan ageri diren jarraibideak kontuan
hartuta, bereziki hartu beharreko kopuruaren ingurukoak.

"Ez dago
arriskurik
gabeko
sendagairik"

* Farmazialarien Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiko kidea
(Produktuen eta Zerbitzuen Saileko farmazialaria da).
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binatuta erabil daiteke minaren, alergien eta kongestioaren aurkako beste sendagai batzuekin. Ibuprofenoa egokia da min arina edo moderatua tratatzeko,
bereziki hantura ere agertzen denean, adibidez artritisa, artrosia, migraina, hilekoak eragindako mina
eta sukar egoerak. Espainian 150 aurkezpen motak
daukate ibuprofenoa, eta errezetarik gabe eros daitezke
horietako 32.

Gehienezko dosia egunean. Helduetan, 400 eta 600
mg arteko dosiak erabiltzen dira 6-8 ordutik behin
(egunean 2.400 mg har daitezke gehienez), eta 12
eta 18 urte arteko nerabeetan, berriz, ez da gainditu
behar 1.600 mg-ko kopurua. Haurretan (3 hilabetetik 11 urte bitartekoak), 20-30 mg/kg/egunekoa
da dosia, 3-4 harralditan banatua. Ibuprofenoa elikagaiekin har daiteke edo gabe. Dena den, urdaileko
arazoak saihesteko, hobe da janariarekin hartzea,
eta modu jarraituan erabili behar denean, digestio
organo hori babestekoak hartzea komeni da.
Kontraindikazioak. Ibuprofenoarekiko alergia duten
pertsonek galarazia daukate, eta antzeko sendagaiak hartu eta asma krisiak jasan dituztenek ere
ez dute hartu behar, adibidez azido azetil salizilikoa
edo beste AINE batzuk hartu ondoren. Ez dute hartu
behar, halaber, honako arazo hauek dituztenek: ultzera gastrikoa, hesteetako hanturazko gaixotasuna

Ibuprofenoarekin
tratamendu luzeak
egiteak areagotu egiten du
bihotzekoak eta garuneko
gertaerak izateko arriskua eta
urdail-hesteetako ultzerak.

+

Europan zehar bidaian bazoaz,
beste dosi batzuk aurkituko dituzu
botiketan
Gure inguruko beste herrialde batzuetan, antzeko egoeran daude sendagai horiek. Baina ibuprofenoaren kasua
deigarria da Europan: helduentzat, dosirik ohikoenak
Espainian baino apalagoak dira: Advil®, Aktren® eta
Nurofenfem® marka komertzialetan, esaterako, 200
eta 400 mg artekoa da. Parazetamolaren aurkezpenak
Espainiako Estatukoen antzekoak dira: Tylenol®, Doliprane® eta Mexalen®, izeneko sendagaiak, esaterako,
325 mg-tik 1.000 mg arteraino doaz.

eta giltzurruneko edo gibeleko gutxiegitasun larria. Horretaz gain, ez da ona haurdunaldiko hirugarren hilabetean edo edoskitzealdian, eta urdail-hesteetako ultzera
edo gibeleko gutxiegitasuna izateko arriskua areagotu
dezaketen beste sendagai batzuk hartzen ari diren pazienteek ere baztertu egin behar dute. Adituak oroitarazten duenez, dena den, "gomendio horiek orokorrak dira.
Medikuak erabakiko du kasu bakoitzean zenbatekoa den
arriskua eta zenbatekoa onura".
Gehiegi hartzearen ondorioak. Dosi handiak hartzeak edo
ibuprofenoarekin tratamendu luzeak egiteak areagotu
egiten du bihotzekoak izateko arriskua (miokardioko
infartua), garuneko gertaerak, ultzerak eta urdail-hesteetako odoljarioak. Era berean, Frantziako Medikuntza
Ikerketarako Institutuak (Inserm) orain dela urtebete
adierazi zuen bezala, erabilera luze horrek eragina eduki
dezake gizonen ugaltze osasunean: murriztu egin dezake testosterona ekoizpena eta sexu inpotentzia eragin.
Nafarroako Unibertsitateko Klinikak ohartarazi du, bestalde, AINEen sailekoa izaki, kalteak sor ditzakeela giltzurrunean. Horregatik guztiagatik, ez da komeni dosiak
gainditzea eta ezta tratamenduen iraupena ere. 2015. urtean, Aemps erakundeak berak ohartarazi zuen bihotzhodietako arriskua zekarrela dosi handietan hartzeak
(2.400 mg edo gehiago egunean) eta osasun arloko profesionalei gomendatu zien ez emateko bihotz-hodietako
patologia larriak zituzten pazienteei, adibidez bihotz gutxiegitasuna, kardiopatia iskemiko ezarria, arteria gaixotasun periferikoa eta garun-hodietako gaixotasuna. Hala
ere, ez da ikusi noizbehinka erabilita edo egunean 1.200
mg ibuprofeno baino gutxiago hartuta arrisku handiagoa
izaten denik infartuak edo tronbosia izateko.
Noiz ez da hartu behar, nahiz eta hartzen den. Parazetamolarekin gertatzen den bezala, kontuz ibili behar da gripearen aurkakoekin, horietako askok ibuprofenoa izaten
dutelako kongestioaren edo alergien aurkakoekin konbinatuta, eta, hortaz, ez da beharrezkoa izaten beste dosi
gehigarri bat hartzea (arriskutsua izan daiteke, gainera).
Kontuz ibili behar lukete, halaber, honako gaitz hauek
dituzten pazienteek: hipertentsioa, bihotz-hodietako
aurrekariak edo urdail-hesteetako arazoak.
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Ongizatea

SAN VALENTIN,

OSASUNAREN ZAINDARIA
MAITASUNARI ESKER, URTEAK EMANGO DIZKIOGU BIZITZARI, ETA BIZITZA URTEEI.
MAITEMINDUTA EGOTEA DA SENDAGAIRIK ONENA GORPUTZERAKO. MAITEMINAREN
ONURAK, ETA SEXUARENAK ERE BAI, IA ORGANO GUZTIETAN SUMATZEN DIRA:
BABESTU EGITEN DITUZTE BIHOTZA ETA BURUA, ETA GAIXOTZEAN, AZKARRAGO
ETORTZEN GARA GURE ONERA. BALDINTZA BAKARRA ESKATZEN DU ERAGINKORRA IZAN
DADIN: JOAN-ETORRIKOA IZAN BEHAR DU.
alentin, maiteminduen zaindaria,
osasunarena ere izan liteke. Maitasunaren eta sexuaren eraginak prebentziozkoak eta terapeutikoak dira:
biek babestu egiten dute immunitate
sistema eta bihotz-hodietakoa, murriztu egiten dituzte estresa eta arteria tentsioa, hobetu egiten dute
aldartea eta, horretaz gain, emaitza intelektual eta
fisiko hobeak lortzeko bidea ere ematen dute.
Esan liteke, beraz, betiko gaztetasunaren elixirraren antzeko zerbait dela. Maitasuna funtsezko
faktorea da luzaroago bizi izateko eta kalitate hobearekin. Murriztu egiten da gaixotasun larri batzuk
izateko arriskua, adibidez depresioa eta garun-hodietako istripua, eta horietakoren batek erasanez gero, handitu egiten da arrakastaz gainditzeko aukera.
Bihotz-hodien Britainiar Elkartearen azken biltzarrean (BCS siglak ditu ingelesez), Aston-go Medikuntza Eskolak egindako txosten bat aurkeztu zuten
(Erresuma Batua), eta datu adierazgarri bat ageri zen
han: ezkonduta zeuden pertsonek %14 aukera gehiago zeukaten bihotzekoak eman eta bizirik ateratzeko
ezkongabeek baino, eta, gainera, ospitalean bi egun
lehenago ematen zieten senda-agiria. Ikerketa hori
25.000 pazienterekin egina da, eta horrek are garrantzi handiagoa ematen die ondorioei.
Bihotzak badu zaindari paregabea: maitasuna.
Hiru hormonaren zeregina izaten da odol-hodien
osasuna laguntzea eta, oro har, bihotz-hodien sis-
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tema babestea: oxitozina, dopamina eta adrenalina.
Maiteminduta gaudenean jariatzen dira, eta baita
orgasmoan ere. "Plazeraren eragin salutogenikoa
ideia batekin laburbiltzen da: ezerk ez gaitu hobeto
sentiarazten ongi pasatzeak baino, eta, aitzitik, ezerk
ez gaitu okerrago sentiarazten gaizki pasatzeak baino", azaldu du Manuel Castillok, Granadako Unibertsitateko Fisiologia katedradun eta Zahartzearen
aurkako eta Bizitza luzearen aldeko Medikuntzaren
Espainiako Elkarteko presidenteak (Semal). Plazerak
dituen eragin osasungarriei buruz ari denean, Castillo irakasleak nabarmentzen du plazer mota batek
dakarrela onura gehien, eudaimonikoak hain zuzen:
"Beste pertsona bati gozarazteak ematen duen plazera da, hura gozatzen ari dela ikusiz sortzen dena,
haren zoriona norberak sortua dela ikusiz, eta ez sexuaren bidez bakarrik, baita lagun egite hutsarekin
ere". Plazer mota hori bere-berea dute, hain zuzen,
maitemintzeak, lotura egonkor eta zoriontsuek eta
baita harreman erotiko askok (ez denek).

HIRU ERAGIN BEREHALAKO ALDI BEREAN.

Osasunean uzten dituen ondorioak kontuan hartuta, sexua oso jarduera osatua da: plazera ematen du,
ariketa fisiko onuragarria da (150 kilokaloria erretzen
dira aldiro, igerian ordu erdi edo pisuak altxatzen 20
minutu aritzen garenean adina), eta, gainera, hartueman sozial bat dakar. Zahartzearen aurkako espezialistek beti aztertzen dute alderdi hori pazienteen
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TERAPIA ETA
MAITASUNA
Sexu harremanak maiz samar
edukitzea funtsezko alderdia
da osasun arazo batzuen
tratamenduan, adibidez
emakumeak baginako atrofia
duenean (%40k izaten dute
menopausia garaian). Hormonaterapia ordezkatzailearekin batean
erabiltzen da. Garai horretan,
estrogenoek beheraldi bat izaten
dute, eta horrek murriztu egiten ditu
odol-hodiak eta baginako ezpainen
bolumena; ondorioz, "galdu egiten du
elastikotasuna, lehortu egiten da, eta
odola eta hantura zantzuak agertzen
dira, eta sintoma horiek sexua
baztertzera daramate emakume
asko, mina ematen dielako", azaldu
du Pluvio Coronadok, Emakumearen
Osasun Institutuko zuzendariak
(Madrilgo San Carlos Ospitale
Klinikoan dago). Sorgin gurpil batean
sartzen dira orduan: ez dute sexu
harremanik izaten, mina sumatzen
dutelako, eta sexu falta horrek
areagotu egiten ditu sintomak, ez
baitzaie iristen sexu estimuluak
ematen duen odol zirkulazio
gehigarria. Coronadok azaltzen
du funtsezkoa dela dinamika hori
apurtzea eta, sarketa erraztuko
duten lubrikatzaileen laguntzarekin,
harremanak edukitzea, odol
irrigazioak lehengoratzen lagundu
dezan baginako ehunen atrofia.
Ameriketako Estatu Batuetako
Elikagai eta Sendagai Agentziaren
bermearekin (FDA siglak ditu
ingelesez), bibratzaile berezi bat ere
eros daiteke Internetez; xurgatze
punpa txiki bat dauka, eta klitoriaren
gainean jarrita, handitu egiten du
odol fluxua. Eros CTD izena du gailu
horrek; ordenagailuko sagu baten
antzekoa da, eta frogatuta dago
gaitasun terapeutikoa duela. Prezioa
du, ordea, eragozpenik handiena: 400
eta 500 euro artean balio du, neurri
ertaineko telebista batek adina.
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artean, frogatuta baitago lagungarria dela luzaroago bizitzeko;
sexu harremanekin zerikusia duten hormonen artean, dehidroepiandrosterona dago (DHEA), zeinak babestu egiten duen
depresioaren eta nahasmendu neurodegeneratiboen aurka.

ESTRESAREN AURKAKO ERREMEDIO ONA.

Sexuak osasunean eragina eduki dezan, kantitatea baino askoz
garrantzitsuagoa da kalitatea. Jeses Ramos Brieva psikiatra da,
Ramón y Cajal Ospitalekoa (Madril), eta ikerketa bat egin zuen
modalitate erotiko baten inguruan, nesken arteko masturbazioaren inguruan, zehazki. Hogei testigantza inguru bildu zituen Mujeres a solas liburuan. Horietako batean, Rocío izeneko
emakume batek azaltzen du autoerotismora jotzen duela buruko minez dagoenean, analgesikoa hartu beharrean. Beste batzuek diote lasaigarri edo lo-eragile gisa erabiltzen dutela. "Nor
ez da saiatu izan Morfeoren besoetan murgildu eta insomnioa
garaitzen Eros-en eskutik?", galdetzen du liburuaren egileak.
Morton Hunt dibulgatzaile zientifiko eta psikologoak dioenez, pertsonen %30ek erabiltzen dute pastillen ordezko gisa.
Masturbazioak berehalako sexua jartzen digu eskura, baina

harreman partekatuak askoz
onuragarriagoak dira osasunerako, halaxe diote espezialistek. "Frogatuta dago arteria tentsioa gutxiago igotzen
dela sexua beste norbaitekin
duzunean, eta ez hainbeste
zeure buruari plazera ematen
diozunean edo inolako harremanik ez duzunean", azaldu
du Castillok, eta gomendatzen du estresaren aurkako
neurri gisa erabil dezagula
bilera zail baten bezperako
gauean edo, egiazko adibide
bat emanez, unibertsitateko
katedra bat lortzeko lehiaketa batean epaimahaiari aurre
egin bezperan.
Maiteminduta egoteak
lagundu egin dezake -asko, gainera,- beste zenbait
helburu lortzen ere. Egoera
horrek organismoan sorrarazten duen lurrikara biokimikoa berebiziko ongarria
da, eta areagotu egiten ditu
pertsona baten gaitasunak,
hainbesteraino ezen gerta
baitaiteke ordu arte harengan ikusi gabeko ezaugarri
eta dohainak agerraraztea.
Maitemintzeak ekarri ohi
duen goraldia noradrenalinak eragiten du, estres
onaren hormonak alegia (horrek mugiarazten
gaitu abian jartzera). "Euforia egoera batean jartzen gaitu eta, maiteminduta gaudela, horregatik
egiten ditugu bestela egiteko gai izango ez ginatekeen gauzak: distantzia luze-luzeak egin nekatu
gabe, lanean jo eta ke aritu ia lorik egin gabe edo
jan gabe, liburuak idatzi edo koadroak margotu",
adierazi du Castillo irakasleak.
Maiteminduari, bestalde, gainezka egiten dio
pozak eta hobetu egiten zaio libidoa, testosterona
gehiago jariatzen baitu (sexu desirari lotuta dagoen hormona da testosterona, bai gizonetan eta
bai emakumeetan). Ez da batere harritzekoa gure
bizitzan oro har eta osasunean bereziki halako ondorioak eta hain onak edukitzea; giza espeziearen
berezko diseinu paregabeak daukan ezaugarrietako
bat da, eta honela laburbiltze du Manuel Castillok:
"Maitasuna egokitzapen fisiologiko konplexu samarra da gure geneek bizirik iraun dezaten".

"Euforiari esker, maitemindua
gai izaten da bestela egingo ez
lituzkeen gauzak egiteko: distantzia
luze-luzeak egin nekatu gabe edo
lanean jo eta ke aritu ia lorik egin
gabe", adierazi du aditu batek.

MAITEMINAREN
HIRU ERAGIN
‘MAGIKO’
Ikertzaile batzuek neurtu egiten dute pertsona maiteminduen barrenean zer-nolako erreakzio kimikoak
sortzen diren. Neurtzeko modurik ez dagoenean ere,
ordea, kanpotik agerikoa izaten da egoera horren isla.
Egoera emozional horrek eragina izaten du maiteminduen itxuran, jarreretan eta gaitasunetan.

1

Zimurren aurka egiten du. Handitu egiten da estrogenoen maila, eta larruazalak hidratatu berritan bezalako itxura izaten du. Hormona horrek kolagenoaren sintesia gertarazten du dermisean (larruazaleko
geruza horrek babesten gaitu traumatismoetatik).
Kolagenoak ematen dio ohiko elastikotasun hori.

2

Hobetu egiten digu aldartea. Maitasun harreman
batean sortzen diren endorfinak depresioaren aurka
egiteko elementu naturalak dira, modulatu egiten
baitute serotonina jarioa. Neuromodulatzaile hori
normala den baino kopuru txikiagoetan edukitzeak
eragina du, itxuraz, hainbat nahasmendu psikiatrikotan.

3

Indartu egiten du memoria. Hormona bat da horren
arduraduna ere, noradrenalina. Maitasunaz gain
sexua ere egonez gero, eragina areagotu egiten da;
izan ere, Pavía-ko Unibertsitateak egindako ikerketa
batean ageri denez (Italia), orgasmoak lagundu egiten
du neurotrifinen sintesia (ikaskuntzarekin zerikusia
duten proteinak dira).
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Haurren txokoa

TRATU TXARRAK
SEME-ALABENGANDIK

Irain batekin hasten dira, mehatxuekin jarraitzen dute eta eraso fisikoak eginez
bukatzen dute. Etxean bortizkeria erabiltzen dutenak haurrak edo nerabeak
izaten dira batzuetan, eta jasaten dutenak, haien senitartekoak. Erasoak
jasan dituzten gurasoen salaketak %400 ugaritu dira azken hamar
urteetan. Aurre egin behar zaio arazoari.
edro mutil azkarra zen, ekonomikoki egoera ona zuen familia
bateko semea, baina egun batean
arazoak izaten hasi zen. Logelan
sartu eta bideo-jokoekin jolasean ematen zuen eguna. Utzi egin zuen institutua. Ez zuen deus egiten. Logela txukundu ere
ez. Eta inolako errespeturik gabe jokatzen hasi
zen amarekin eta anaia txikiarekin. Bortizkeria
psikologikoa eta fisikoa gailendu zen etxean, eta
etengabe pairatu behar izaten zuten. Amak, ezinbestean, salaketa jarri zuen, eta semea atera egin
zuten familiaren etxetik.
Izena asmatu egin dugu, baina seme-alaben eta gurasoen arteko bortizkeria kasu hori ez.
Zoritxarrez, gisa horretako egoerak gero eta ohikoagoak dira Mendebaldean, Txinan eta Afrika
iparraldean, eta bereziki Espainian. “Tamalez,
liderrak gara bai arazoaren prebalentzian eta bai
horretara bideratzen diren ikerketa, baliabide
eta profesionaletan”. Roberto Pereiraren hitzak
dira. Seme-alaben eta Gurasoen arteko Indarkeria Ikertzeko Espainiako Elkarteko presidentea da (Sevifip), eta azaldu duenez, seme-alaben erasoak jasaten dituzten gurasoen salaketak
izugarri handitu dira: %400 azken 10 urteetan.
Estatuko Fiskaltza Nagusiaren Memoria izeneko txostenean biltzen dira kasu guztiak. Azkenak
2017. urteko datuak jasotzen ditu, eta erakusten
du 4.665 espediente zabaldu zitzaizkiela adingabeei gurasoen edo familiako beste norbaiten
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aurka bortizkeria erabiltzeagatik (2016an baino
%7 gehiago izan ziren).

KOLPEAK BAKARRIK EZ.

Adingabeei edozein deliturengatik zabaldutako
espedienteen %16,5 osatzen dute indarkeriazkoek. Memorian ageri denez, gainera, “zailtasun
gehien sortzen duten delituak dira, kautelazko
neurrien eskakizun gehien sortzen dutenak, eta
fiskalaren aurretik atxilotu gehien pasarazten dutenak”. “Eta kontuan hartu behar da hor egoerarik larrienak bakarrik aipatzen dituztela; horietaz
gain, badago zifra beltz bat, salatzen ez dena eta,
ondorioz, antzeman ere ez”, ohartarazi du Irene
Gallegok, Amigó Fundazioko psikologoak. Irabazteko asmorik gabeko erakundea da, eta gisa
horretako gatazkak konpontzeko laguntza ematen
die nerabeei eta familiei.
Seme-alaben eta gurasoen arteko bortizkeria
giroa ez da eraikitzen kolpeekin bakarrik. Sevifip erakundeko adituek honela definitzen dute:
jokabide bortitz jarraituen multzoa da, gurasoen
edo haien lekua hartzen duten helduen aurkakoa. Fisikoak izan daitezke, psikologikoak (hitzezkoak edo ez) edo ekonomikoak, eta era asko
erabil daitezke bortizkeria hori agertzeko, halaxe
dio Seme-alaben eta Gurasoen arteko Bortizkeria egoeretarako jokabide-gida oinarrizkoak
(Euskarri erakundeak argiratua da, Seme-alaben
eta Gurasoen arteko Bortizkerian Esku-hartzeko Zentroak): listua botatzea, bultzatzea, kolpeak

Cuatro décadas
equivocados.
Las conclusiones
erróneas de un
estudio de 1980
provocaron que
se vinculase el
consumo diario
de huevos con
un riesgo para la
salud. Desde finales del siglo XX
se sabe que esto
es falso.
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ematea, ostikoak jotzea edo hozka egitea; hitzekin
beldurtzea edo manipulatzea; bere burua hilko duela edo etxetik joango dela mehatxu egitea nahi duena lortzeko; familiakoei dirua edo gauzak lapurtzea;
zorrak egin eta familiakoei ordainaraztea...

GIZARTE OSOAREN GAITZA.

Estatuko Fiskaltza Nagusiak bere ikuspegia eman
du gertatzen ari denaren inguruan. “Delitu modalitate hori gizartearen gaitz endemiko gisa ageri zaigu
finkatuta, heziketa ereduen inguruko eta gurasohaurren rolen inguruko krisi sakon baten ondorioz”. Ikuspegi horrekin bat datoz zenbait espezialista, tartean Pereira (psikiatra eta psikoterapeuta
da): “Heziketa eredua aldatu egin da; hierarkikoa,
urruna, autoritarioa eta bertikala izateari utzi dio
eta orain hurbilagoa da, horizontala, emozionala eta gertuko harremana bilatzen duena. Horrek
autoritate gabezia bat sortu du, zeina beharrezkoa
baita hezteko eta balioak transmititzeko. Guraso
eta hezitzaile batzuek errazago bereganatzen dute
autoritate hori, eta ez dute arazorik seme-alabek
eta ikasleek onar dezaten. Baina beste batzuei kosta
egiten zaie, gabezia pertsonalak dituztelako edo harremanen arlokoak, edo denbora askorik ez dutelako... eta bai zailtasun batzuk mugak jartzeko, aurrean dutenari eusteko edo errespetuz jokarazteko”.
Faktore horietaz gain, beste batzuk ere badaudela oroitarazi du Seme-alaben eta Gurasoen arteko
Indarkeria Ikertzeko Espainiako Elkarteko presidenteak. Gurasoek denbora gutxiago pasatzen dute
etxean lanaren erruz edo distantzien erruz. Familia
batzuk guraso bakarrekoak dira, eta bi gurasokoek
baino baliabide eta denbora gutxiago izaten dute.
Eta, batzuetan, heziketaren ardura duten bi pertsonak ez daude ados zer eta nola egin. Gehiegizko
babesaren gaia ere hor dago: gizartea permisiboa da
haurrekin, eta beren eskubideak zein diren esaten
die baina ez zer-nolako betebeharrak dituzten; gurasoei, aldiz, mugak jartzen dizkie errieta emateko
garaian. Eta hori guztia biribiltzeko, bideo-jokoek,
filmek eta Internetek gure haurrengan txertatzen
duten mezua da bortizkeria modu ona dela gatazkak
konpontzeko.
Garai batean, nahasmendu psikiatriko larriekin lotzen zen bortizkeria hori, familia desegituratuekin, haurrek jasandako tratu txarrekin, genero
bortizkeriarekin edo drogek eragindako arazoekin,
oroitarazi dute Sevifip-etik. Baina gero eta ohikoagoa da edozein klase sozialetako neska-mutikoek
erabiltzea bortizkeria (haxixa edo marihuana erretzen dutenak, beren adineko askok bezala), etxean
nahi dutena egitera ohitu direlako, tirano bihurtuta;
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Guraso, ez
lagun. Haurren
laguna izan nahi
baduzu, utzi
egiten diozu aita
edo ama izateari.
Lagunei aholkuak
ematen dizkiezu,
ez diezu esaten
zer egin behar
duten. Gurasoei
eta hezitzaileei ez
dagokien haurren
lagunak izatea.

Tratu txarrak ematen
dituzten adingabe askok
jazarpena jasan izan dute
eskolan, eta gurasoei
ordainarazten diete, babes
gutxi eman diotelako edo
gehiegi babestu dutelako.
botere hutsune bat aurkitu dute, bereganatu egin
dute eta eutsi egiten diote horri indarkeriaren bidez.

NOLA EZAGUTU TIRANOA.

Vicente Garrido kriminologoa da eta Valentziako Unibertsitateko irakaslea. Liburu bat idatzia du gaiaren
inguruan, Los hijos tiranos. El síndrome del emperador (Seme-alaba tiranoak. Enperadorearen sindromea), eta haren esanetan, neska-mutil horien
nortasunean dago gakoa: “Oso gaitasun gutxi daukate
emozio moralak sentitzeko, adibidez besteenganako
maitasuna edo atxikimendua, enpatia, errukia edo
errudun sentimendua", azaldu du. "Beren buruari sinetsarazten diote arauen gainetik daudela eta gurasoek ez dutela eskubiderik haiek ezertan zuzentzeko".
Profil hori, ordea, ez da agertzen etxetik kanpo: segurtasun gutxikoak eta autoestimu apalekoak
izaten dira, haur normalak itxuraz, eredugarriak eta
otzanak ere bai. Eskolan jazarpena pairatu izan dute
askotan, eta eurek gurasoei ematen dizkiete tratu
txarrak horregatik, ez dutelako jakin hari babesa
ematen edo gehiegi babestu dutelako. Tratu txarrak
hartzen dituzten gurasoak, bestalde, berandu samar egiten dira guraso, seme-alaba gutxiago izaten
dute edo bat bakarra (oso desiratua). Beldur izaten
dira mugak jarriz gero haren maitasuna galduko ote
duten. Gehiegizko babesa ematen diote, segurtasun
gutxi izaten dute eta ez dira ados jartzen haurra nola
hezi; haurrak jo egin ditu, eta lotsatu egiten dira hori
aitortzeaz. "Ez" esaten jakiteak lagundu egin dezake
bortizkeria horri aurrea hartzen. Errespetu faltarik ez
onartzea funtsezkoa da, eta halaxe nabarmentzen du
Euskarri erakundearen gidak ere: ez irainik eta ezta
bultzakadarik ere. Zure semeak edo alabak maizmaiz iraintzen bazaitu, lapurreta egiten badizu edo
jo, indarkeria pairatzen ari zara; eta berdin gertatzen
da hari traba egiteko beldurrez bizi bazara eta egoera horiek saihestera jotzen baduzu. Ez da normala,
eta ez da adinak edo nerabezaroak berekin dakarren
(67. orrialdean jarraitzen du)
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Aditua

Reyes
Martel

“Salaketa jartzea
oso gogorra da
gurasoentzat,
baina jarri egin
behar da”

Zer ikusten duzue adingabeen epaileek epaitegietan? Urtetik urtera gero eta
delitu gehiago dago etxeko
bortizkeria honetatik. Baina gurasoek seme-alabei
dieten maitasunagatik, berandu salatzen da, arazoa
kroniko bihurtua dagoenean. Eta ez da familia desegituratuen arazoa, maila
ertain-handiko etxeetakoa
baizik. Huts egiten ari dira
familia eta gizartea.
Zertan? Balioak falta dira.
Gizarte kontsumista bat
gara, eta gauzaki bihurtzen
dugu gure seme-alaben
maitasuna, eta frustraziorako gaitasunik gabe uzten ditu horrek. Erabateko
egoismoa dago. Tiranoak
sortzen ari gara, ume giltzadunak, etxean nahi dutenean sartu eta ateratzen
direnak, gurasoak lanaldi
luzeetan ari diren bitartean,
ustez behar omen duten
hori guztia emateko. Deskonektatuta gaude haien-
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gandik, eta haien esku utzi
dugu etxeetako agintea.
Autoritatea falta al da? Bai.
Eta komunikazioa, enpatia...
Ez diegu erakusten bestearen lekuan jartzen, eta ezta
gauzen balioa kontuan hartzen ere. Nahi duten guztia
daukate eskura. Joandako
garai txarrak ahazteko ahaleginean, ahaztu egin ditugu
etxean ikasi genituen balio horiek, eta haiek ere ez
dituzte ikasten. Horietara
itzuli beharra dago. Gainerakoan, galduta gaude.
Bortizkeria agerikoagoa
da Espainian... zuk diozun
horregatik al da? Konplexu
handi bat dugu oraindik ere
gainditu gabe: murrizketa
eta diktadura garai bat. Aldaketa goizetik gauerakoa
izan da, onerako eta txarrerako. Gauza garrantzitsu
batzuk gaur egun ez dira
kontuan hartzen, adibidez
galtzen eta irabazten jakitea, gauzei beren balio ematea, komunikazioa... Lehen,
gehiegizko txutxu-mutxuak
ziren, eta orain, "bost axola
zer gertatzen zaizun". Genero indarkeriarekin ikusi
dugu. Kanpainak egin behar
izan ditugu jendeak salaketak jar ditzan.
Lege batzuek ez dute laguntzen. 2007. urtean, Kode Zibiletik desagerrarazi
egin zuten zure semea edo
alaba zentzuz eta neurriz
zuzentzeko aukera. Kolore
bat baino gehiago izan duten gobernuak pasatu dira,
eta ez dute deus ere egin. Eta
horrela haurrak ulertzen du
ez dezakezula zuzendu edo
zigortu lagunekin atera gabe, zeren bestela, salaketa
jarriko du zure aurka. Burugabekeria bat da.
Zer egiten da tratu txarrak

ematen dituzten haurrekin? Egoera kritikoan daudenetatik %80, auzitegien
neurriekin, onbideratu egiten dira.
Eta gainerakoak? Adin
horretan badute gaitasuna
egokitzeko, moldatzeko, aldatzeko... Horiekin ere bada
non esku hartu. Hain zuzen,
irabazteko asmorik gabeko elkarte bat sortu dugu,
Up2U Project, eta saiatzen
gara osatzen adingabeekin
lan egiteko erabiltzen ditugun tresna horiek.
Donejakue Bidea egitera
zigortu zenituen. Nolakoa
izan zen esperientzia? Iaz
225 pertsonak egin genuen Bidea (tartean, 106
adingabek); beste epaitegi
batzuetakoak ere baziren.
Esperientzia zoragarria
izan zen. Etxean bortizkeria delituak egin zituzten
haurrek parte hartu zuten,
batzuek gurasoekin. Klase
sozial desberdinetakoak
ziren, hainbat lekutakoak,
eta beste errealitate batzuk
aurkitu zituzten, bizitzak
zer-nolako aukera eskaintzen zien... Gazte horien
bilakaera oso ona izan da:
berrantolatu egin dute beren bizitza, itzuli egin dira
etxera, ikasketetara... Eta
helduak pozik daude. Berriz ere egingo dugu.
Nola sortu zen neurri hori?
Adingabearen Erantzukizun Penalari buruzko legeak
ez du zehazten, baina epaileek ikusi zuten Bidea ona
zela zenbait alderdi lantzeko, enpatia, elkartasuna,
helburu baten alde borroka
egitea, frustraziorako gaitasuna, ingurumenarekiko
errespetua...
Noiz esan behar zaie "aski da" tratu txarrei? Adin

penala 14 urtetan hasten
da, baina lehenagotik ekin
behar zaio. Hamalau urterekin semea edo alaba
mehatxuka hasten bazaizu, irainka edo ate kolpeak
ematen, salaketa jarri behar
duzu. Oso gogorra da guraso batentzat, baina ez
baduzu pausoa ematen, ez
diozu egiten inolako mesederik. Bere familiari tratu
txarra ematen dionak beste
pertsona batzuei gauza bere
eginez bukatzen du. Eta tratu txarrak ematen dituztenean, izaten da tratu txarrak
ematen ikusi dutelako eta
errepikatu egiten dituztelako jokabideak. Gizarteak
jarri nahi dituen leku horretantxe daude.
Frantzian orain berriki
onartu dute gurasoen autoritatea indarkeriarik gabe gauzatu behar dela. Zer
diozu ipurdiko bat emateaz? Gauza bat da ipurdiko bat edo kokoteko bat
ematea, eta bestea arrazoirik eta kontrolik gabe jipoitzea egunero. Delitua? Ikusi egin behar. Etxera iritsi
eta belarrondoko bat eman
eta ia paretan itsatsita uzten baduzu besterik gabe,
lantokian egun txarra izan
duzulako, gaitzesteko modukoa da. Baina ukitutxo
bat egin badiozu notak faltsutu dituelako, ihes egin
duelako, porroak erretzen
dituelako, erantzun txarrak
eman, atea puskatu... Ez da
iritsi behar mutur horietara. Txikitatik, ikasi egin
behar dute zein den aita eta
zein ama. Eskolan ikasten dituzte gauzak, baina
etxean hezi behar dira.
* Adingabeen epailea Las
Palmasko 1. Epaitegian.

Zure semeak edo alabak eraso
egitea ez da ez normala eta ez
nerabezaroko jokabidea ere.
Arazo bat da, eta lehenbailehen
eman behar zaio konponbidea.
(65. orrialdetik dator)

gauza bat. Ez zara zu erruduna. Arazo baten barrenean
zaude, baina badago modua irtenbidea jartzeko, eta gehiago handitu aurretik konpondu behar da.

ESKATU LAGUNTZA, BELDURRIK GABE.

Mugak jartzea.
Gurasoek jakin
egin behar dute
seme-alabei “ez”
esaten eta tinko
eusten, hala egin
behar denean.
Gainerakoan,
arriskua izaten
da tirano bat hazi
eta gero haren
tratu txarrak pairatu behar izatekoa bai gurasoek
eta bai beste
batzuek ere.

Aldizkari honekin hitz egin duten adituen gomendioa
da konfiantzazko norbaitekin mintzatzea eta laguntza
eta aholkularitza eskatzea osasun edo gizarte zerbitzuei:
irabazteko asmorik gabeko elkarteei (Euskarri edo Amigó
Fundazioa, esaterako), aldundiak, gobernuak, udalak...
Familia guztiak joan beharko du, familiako arazoa baita;
jarrera oldarkorrak arriskuan jar badezake zure segurtasuna edo familiako beste norbaitena, jo ezazu polizia
etxera eta jarri salaketa. Eta zaila izaten den arren, muturreko egoeretan, eskaera egin dezakezu zure haurra
harrera programa batean har dezaten.
Emilio Calatayud Adingabeen Granadako epailea da,
eta argi dauka zer egin behar den: "Zure semeak edo alabak tratu txarrak ematen badizkizu eta 18 urte egin gabeak
baditu, salaketa jarri behar da. Eta adinez nagusia bada,
etxetik bota eta ondoren epaitegietara joan behar duzu, herentzia ken diezaioten", halaxe dio Ideal egunkarian daukan blogean (Carlos Moran kazetariarekin partekatzen du).
Epaitegiek adingabeei ezartzen dizkieten neurriak
lagungarriak izaten dira. Programa bereziak izaten dira,
heziketan esku hartzeko eta aisialdi osasungarria lantzeko, askotan ikasketei lotuak, kirolari edo komunitatearen aldeko zerbitzuei; adibidez, bortizkeria matxistaren
biktimak laguntzen dituzten erakundeetan aritzen dira
edo tailerretan parte hartzen dute, trebetasun sozialak
lantzeko, komunikazioa edo enpatia.
Hain zuzen, Adingabeen Las Palmasko epaileak, Reyes Martel-ek, Pedrori jarri zizkion neurriei esker, gaur
egun erabat aldatu da haren bizimodua. Erreportaje honen hasieran aipatu dugun mutilak Donejakue Bidea egin
zuen iaz, amarekin egin ere, zigor hori ezarri baitzion
Martelek. Gaur egun, familiaren etxean bizi da, eta berriz
hasi da institutuan. Epailearen esanetan, bizikidetza normala egiten du amarekin eta anaiarekin. Eta jarraitzen du
bideo-jokoetan jolasten, baina ikasketak baztertu gabe.
Harentzat, mugarri bat izan zen Balioen Bidea esaten
diotena, eta geroztik ez da lehengo konturik.
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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.

a
r egin duzuen, famili
Erakuts iezaguzue ze

ibertsoa
prestatu errezeta: Un
1. Jarraitu pausoei eta
Ketchup Saltsarekin.
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
Irati Unamuhnen
naiz, eta Le o Bigarren
Hezkuntzakn ari naiz
Zikloa egite kastola
Arizmendi Ion,
Gazteluond ipuzkoa).
Arrasaten (G

Nire errezeta t:
aurkeztuko dizue

UNIBERTSOA
KETCHUP
SALTSAREKIN
ren
Imagine Food lehiaketa

2016
2. ekitaldiko finalista -

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 proposa-

menak 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

288
%16
GANTZAK

9,2 g
%13
GANTZ
SATURATUAK

3,9 g
%20
AZUKREAK

6,2 g
%7
GATZA

0,95 g
%24

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

OSAGAIAK
(4 lagunentzat)
50 g moldeko ogi
4 gaztatxo, Baby Bel
erakoak
100 g krema gazta
30 g azenario birrin
4 oliba bete
50 g piper, apaintzeko
40 g ketchup
Laranja 1

NOLA PRESTATU
Moztu moldeko ogia
kohete itxuran eta
zabaldu gainean krema
gazta. Jarri leihotxo
batzuk oliba beteekin
eta... Aireratzeko prest!
Margotu espazioontziaren muturra
ketchup saltsarekin
eta jarri laranjen eta
fruta askotarikoen
zatitxoak platerean,

izarrak izango balira
bezala (marmelada
puntutxoak ere erabil
daitezke). Espazioontziaren atzealdeko sua
irudikatzeko, azenario
birrinak eta piperrak
erabiliko ditugu. Gazta
biribil batekin (Edam
erakoa izan daiteke),
ilargi bat egingo dugu,
zulotxo eta guzti.
Ogiarekin, astronauta

sortuko dugu, eta haren
kaskoa, berriz, gaztatxo
batekin. Astronauta
espazio-ontziari
elkartzea baino ez da
gelditzen, eta azenario
birrinarekin egingo dugu
hori. Ez dugu nahi bidean
galtzea! Unibertso
hau, zalantzarik gabe,
oso osasungarria eta
dibertigarria da gure
astronauta txikientzat.

* 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 artxiboan edukiko ditu sustapen ekintzak egiten
dituen bitartean. 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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PATINETE ELEKTRIKOA

BAT-BATEAN,
EZEZAGUN BAT

HIRIETAN SARTU ETA
BAZTERRAK ASTINDU
DITU HILABETE
GUTXIAN. ALDARAZI
EGIN DU HIRIKO
PAISAIA, BAINA BAITA
ERABILTZAILEEN,
OINEZKOEN ETA
LEGEGILEEN ARTEKO
HARREMANA ERE.
IKAS EZAZU ZER EGIN
DEZAKEZUN ETA ZER
EZ ZENUKEEN EGIN
BEHAR BOLADAN JARRI
DEN IBILGAILUAREN
GAINEAN.
MUGIKORTASUN
PERTSONALERAKO
IBILGAILUA ESATEN
DIOTE, BAINA BETIKO
PATINETEA DA.

adril, 15:00ak. Alcalá kale jendetsuan sekulako auto ilarak sortu dira, eta Canillejas
poligonoko gidariak bere onetik aterata
dabiltza. Entzungailuak belarrietan dituela, gazte bat surfean bezala doa autoen
artean, eskuak heldulekuan, baina burua ateratzen diela
motor gidariei. Patinete elektriko bat darama. Bide berriak
urratzen hasia da hiri handietan, eta buruhauste bat baino
gehiago ematen ari zaie udal agintariei. Ez dago zalantzarik
ingurumenaren lagun paregabea dela tramankulu hori,
motozikletak baino askoz isilagoa. Mantentze lanak erraz
eta merke egiten zaizkio, eta aparkatu nahi denean, aski
da etxera edo lantokira sartzea. Baina aurkari asko egin du
denbora gutxian. Arriskuan jartzen omen du oinezkoen segurtasuna (urrian pertsona bat hil zen Bartzelonan, patinete batek harrapatuta) eta gidariena ere bai; horien funtzionamendua, gainera, ez dago arautua, eta garraio publikoari
bizkarra ematen diola salatzen dute. Ez da eztabaidarik
falta patinete elektrikoaren inguruan, nahiz eta Olentzero
eta Maridomingi ere patinetez beteta etorri diren Eguberri
hauetan. Mugikortasun Pertsonalerako Ibilgailu bat da
(MPI), eta gero eta zale gehiago ditu gure hirietako kaleetan, nahiz eta eztabaida ere ekarri duen gurpil gainean.
Espainiako Trafiko Zuzendaritza Nagusia (DGT) Errege
Dekretu bat lantzen ari da horien zirkulazioa arautzeko.
Patinetea ibilgailu gisa sailkatu du, eta, ondorioz, “Zirkulazio Araudiko neurri batzuk ezarriko zaizkio, adibidez
alkohol eta droga kontrolak egin beharra eta entzungailuak
eta gailu elektronikoak erabiltzeko debekua”, adierazi du
Jorge Ordás-ek, DGTko Mugikortasun eta Teknologia Saileko zuzendariorde nagusiak. Udalek, berriz, ordenantzen
bidez, bestelako neurri batzuk ezarri ahalko dituzte hiri eta
herrietako kaleetan horien erabilera arautzeko.

M

ARAUTU GABE.

Moldakortasuna da patinete elektrikoen gauzarik onenetakoa eta, hedaduraz, gainerako MPIena. Aurrerapen
teknologikoei esker, oso erraz erabiltzen dira. Tolestu
egin daitezke eta aldean hartuta eraman autobusean edo
metroan, eta bulegoan ere aise sartzen dira. Prezioa ere
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Espaloiak,
galarazita.
Hiri guztietan,
debekatua
dute
oinezkoentzat
diren
guneetatik
ibiltzea.
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“Patinete elektrikoak ez
daude pentsatuta ohiko
mugikortasunerako, eta
hortik heldu da araudi falta”,
onartu dute Mugikortasun
Metropolitanoaren Behatokitik.
ona dute -200 euro pasatxorekin eros daiteke bat, nahiz eta
premium erakoak 3.000 eurora ere iristen diren -, eta oso
merkea da mantentze lanak egitea. “Baina ez dugu pentsatu
behar lekua kenduko diela lehendik dauden beste garraiobide batzuei. Beste aukera bat gehiago izango da, hori baino
ez. Oso aukera ona, batez ere hiri handietarako, betiere ongi
arautzen badute”, azpimarratu du Juan Jimenezek, Mugikortasun Pertsonalerako Ibilgailuen Erabiltzaileen Elkarteko presidenteak. Hori gutxi balitz bezala, aski da egunean
behin kargatuta; gasolioarekin edo gasolinarekin dabilen
auto batek, berriz, 5-10 litro erregai erretzen du 100 kilometro bakoitzeko. Ez dago datu ofizialik erabiltzaileei eta
salmentei buruz, baina arlo horretan ari direnek onartzen
dute azken urtean izugarri ugaritu dela. 2018ko azken hilabeteetan bakarrik, patinete elektrikoak partekatzeko dozena bat enpresa jarri dituzte abian zenbait hiritan (sharing

DGTk patineteentzat eta haren senideentzat egindako sailkapena
A
B
20 km/h

30 km/h

≤ 25 kg

≤ 50 kg

1

1

0,6 m

0,8 m

1m

2m

1

3

Gehienezko altuera

2,1 m

2,1 m

Gehienezko luzera

1m

1,9 m

Txirrina

EZ

BAI

Galgatzea

EZ

BAI

Gehienezko abiadura
Masa
Gehienezko tokia (pertsonak)
Gehienezko zabalera
Gehienezko biratze erradioa
Aurrealdeko gainazalaren arriskua *

* DGTk 4 arrisku maila ezartzen ditu A eta B motako ibilgailuentzat:
• Aurrealdearen altuera 0,5 m-tik beherakoa, angelu arriskutsurik gabe
• Aurrealdearen altuera 0,5 m-tik gorakoa, angelu arriskutsurik gabe
• Aurrealdearen altuera 0,5 m-tik beherakoa, angelu arriskutsuekin
• Aurrealdearen altuera 0,5 m-tik gorakoa, angelu arriskutsuekin
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A (gurpil elektrikoa, monozikloa,
hoverboard, oinezko patinetea).

B (segway, patinete elektrikoa).

Adituak

Patinetearen agerraldia zer da, eztanda egingo
duen burbuila bat? Baliteke, azken urtean oso
azkar ugaritu baita zenbait enpresaren eskutik,
Julian Sastre
adibidez Lime eta Xiaomi-ren eskutik. Baina
eta Cinta
burbuila horrekin, lortu da herritarrak eta
Romero
turistak joan-etorrietarako modu berri batera
hurbiltzea, eta egiaztatzea autoa uzteak zer-nolako onurak dituen.
Norantz jo behar da etorkizunean? Patinetea
hiri garraioaren sisteman sartzera. Eta, horretarako, funtsezkoa da hiriek mugikortasun
arloko azterketa eta plan errealistak egitea eta
garraiobide guztien bizikidetza arautzea (oinezkoa, bizikleta, patinetea, autobusa, tranbia,
ibilgailuak... eta ibilgailu autonomoak). Eta,
jakina, aurrera egiten jarraitzea hirietan hainbeste auto onartuko ez duen eredu baterantz,
kalitatezko eremu publikoa berreskura dezaten.
Ba al dute eragozpenik? Alderdi eztabaidagarriak dira egonkortasun gutxiago dutela eta
fisikoki zaurgarriagoak direla (bizikletaren
aldean) eta segurtasun gutxiko ibilgailu gisa
ikusten direla zirkulazioarekin nahasita doazenean, eta horrek beldurra ematen dio jendeari.
Eta hor dago eremu publiko mugatuaren gainokupazioaren gaia ere, bere garaian ikusi zen
bezala giltzarraporik gabeko asiar bizikletak
alokairuan eskaintzen hasi zirenean Madrilen
edo motozikletekin gertatu zen bezala. Kaleak,
espaloiak ez daitezke bihurtu patineteen hilerriak, gainerako pertsonen zirkulazioa oztopatzeraino.
Europako beste herrialdeetan ere ikusten al da gorakada hori?
Londresen, Parisen edo Berlinen, adibidez, izugarria da hazkundea.
Parisen, hain zuzen, udal ordenantza batekin arautu dute horien erabilera, eta alderdi askotan Madrilgoaren eta Bartzelonakoaren antza
dauka, gainera. Suitzak, bestalde, Estatu mailako lege bat dauka mugikortasun pertsonalerako ibilgailuak arautzeko, eta kasu batzuetan,
gidatzeko baimena behar izaten da.
Ikusten al diozue irtenbiderik hiri handietako mugikortasunari? Arazoari osotasunean heldu behar zaio (Hiri Mugikortasunerako Plan
Iraunkorretan oinarrituta, HMPI), eta zenbait zutabe hartu behar
dira kontuan. Irauli egin behar da diseinuko piramidea: lehen, autoa
non jarri pentsatzen zen lehenbizi; orain, pentsa dezagun nola sortu
hiria eta nola sustatu motorrik gabeko mugikortasuna. Eta gero pentsatuko dugu zer egin ibilgailuekin. Hiria garatu behar da, mugikortasunean dauden beharrizanak eta dituen eraginak kontuan hartuta.
Lurraldearen eta garraioaren osotasuneko ikuspegi horri gehitu
behar zaio moduei buruzko osotasuneko ikuspegia: garraiobide edo
garraio modu guztiek daukate beren lekua eta iraunkortasunaren
ikuspuntutik begiratu behar zaie.

“Hirietako
garraio
sisteman
sartuta
izango du
etorkizuna
patinete
elektrikoak”

esaten zaio ingelesez). Madril, Bartzelona eta
Bilbo erdigunean, batez ere, oso denbora gutxian barneratu dira hiriko paisaian. Baina lege
arloko hutsune horren aurrean, zenbait udalek oso zorrotz jokatzea erabaki dute, adibidez
Madrilgoak: 2018ko abenduan, zerbitzu hori
eskaintzen zuten hiru enpresari agindu zioten
ibilgailuak aldi batez kendu zitzatela (Lime, Voi
eta Wind), ez baitzuten aurkeztu jarduera hori
egin ahal izateko dokumentaziorik. Donostian
eta Bilbon, aldiz, tolerantzia handiz jokatu dute
patineteekin; bi horietan argi dute, Estatutik
legea iritsi bitartean, edozein araudik autoari eragin behar diola, ez joan-etorriak egiteko
betidanik erabili izan diren modu ekologikoei
(bizikletari edo oinezkoei).
Bilbon, erdiguneko kaleen %87k 30 km/hko abiadura muga daukate, eta horrek erraztu
egiten du ibilgailu tradizionalak eta gailu berriak
elkarrekin hobeto moldatzea. Tokian tokiko
araudien berezitasunetatik harago, gauza batzuk
berdintsuak dira han eta hemen: hiririk gehie-

* Hiri garraioaren eta mugikortasun iraunkorraren arloko adituak.
Mugikortasun Institutuko aholkulariak.
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Bilbon, erdiguneko kaleen
%87tan ez daiteke ibili 30
km/h-ko abiaduratik gora,
eta horrek erraztu egiten
du kaleak autoarekin
partekatzea.

netan, patineteak ezingo dira ibili espaloietan; gehienezko
abiadura 30 km/h-koa izango da onenean ere; eta zenbait
zigor ezarriko dira zirkulazio arauak betetzen ez direnean.
Oinezkoa babestea da helburua eta oihaneko legeari mugak
jartzea, hiri askotan ibilgailu horien erabilera batere arautu
gabe egon baita denbora askoan. “Patinete elektrikoak ez
daude pentsatuta ohiko mugikortasunerako, eta hortik heldu
da araudi falta”, onartu du Docio Cascajok (Mugikortasun
Metropolitanoaren Behatokiko zuzendari teknikoa da), eta
nabarmendu du “zainketarako” neurriak ezarri behar direla
egoki erabil dadin. “Segur aski, bizikletekin egin den bezala,
formazio ikastaroak eman behar lirateke horiekin ibiltzeko.
Eta puntu sistema bat ere jarri behar litzateke, zergatik ez?”,
gogoeta egin du mugikortasunaren arloko adituak. Azkenaldian istripu asko gertatu da patineteak tartean egonik, lesioak eragin dituzten istripuak (270 baino gehiago 44 hiritan
2018ko lehen 11 hilabeteetan), eta Espainiako Fiskaltzak dei
egin die tokiko poliziei arreta gehiagoz zaindu ditzaten.

BIZIKIDETZA BERMATZEA DA ERRONKA.

2016. urtean, DGTk jarraibide batzuk argitaratu zituen, eta
MPI gisa sailkatu zituen patinete elektrikoak. Mugikortasun
pertsonalerako ibilgailu horiek “arrisku egoerak sortzen dituzte, gainerako erabiltzaileekin partekatzen baitute hiriko
eremua”, onartzen du DGTk. Hori dela eta, dokumentu
horrek sailkatu egiten zituen ibilgailuak altueraren arabera eta pertsonak harrapatuz gero haiengan kalteak eragin

74

ditzaketen angeluen arabera: A motako ibilgailuak
(monoziklo elektrikoa, hoverboard, oinezko patinetea...), zeinak 20 km/h-ko abiadura har dezaketen
gehienez; B motako ibilgailuak (helduen segwaya,
mini segwaya, patinete elektrikoa), gehienezko abiadura 30 km/h-koa dutenak; eta C motako MPIak (bidaiaridun bizikleta, trixiea eta atzerantz begira doan
bidaiaridun bizikleta), zeinak 45 km/h-ko abiadura
irits dezaketen.
“Jarraibide horiek sustatu eta zabaltzea” funtsezkoa da erabiltzaileak “jabetu daitezen nola erabili
behar dituzten patinete elektrikoak”, azaldu dute Cinta
Romerok eta Julian Sastrek, Mugikortasun Institutuko
aholkulariek. “Hiriek bere burua prestatzen badute
garraiobide iraunkor horiek modu bidezkoan eta seguruan hartzeko eta beste modu batzuekiko bizikidetza bermatzeko, oso litekeena da patinetea gelditzeko
etorri izana”, erantsi dute. “Aztertu egin behar da egiaz
on egiten dioten gizarteari eta mugikortasunari. Horrek lagunduko digu erabakiak hartzen”.
Beste batzuk baikorragoak dira, eta argi ikusten
dituzte ibilgailu berri horren dohainak. “Segur aski,
modelo berriak aterako dira, handitu egingo da segurtasuna...”, adierari du Giuseppe Grezzi-k, Mugikortasun Iraunkorreko zinegotzi denak Valentziako
Udalean. Valentziako hiriburuan ordenantza berri bat
lantzen ari dira, eta gehienez 20 km/h-ko abiadura
ezarriko dute patinete elektrikoa errepidearen maila
berean doanerako, eta 15 km/h-koa espaloi gainean
doanerako (hiri horretan, oraingoz, uzten dute hor
ibiltzen). Oinezkoentzako kaleetan, berriz, ezingo dute gainditu 10 km/h-ko abiadura. “Ez dut onartzen
borroka politikoa eta demagogia egin nahi izatea gai
honekin. Ulertu behar dugu klima aldaketak eta gure
osasunak gomendatzen digutela mugikortasun ohiturak aldatzeko. MPIen agerraldiak sortu duen aukeraren aurrean ez gaitezke defentsiban egon eta trabak
jartzen hasi. Probetxua atera behar diogu aukera honi”, azpimarratu du Grezzik.

6 ARGIBIDE PATINETERA IGO AURRETIK
Asegurua behar
al dut patinete
elektrikoan
ibiltzeko?
Patinetea
zurea bada,
ez da asegurua kontratatu
beharrik. Nolanahi ere, etxeko
aseguruaren polizak agian
izango du erantzukizun zibileko
estalduraren bat bizikletentzat
eta patineteentzat. Ohiko samarra
izaten da (nahiz eta ez dagoen
orokortua). Patinetea alokatua
denean, asegurua nahitaezkoa
da, eta egiaztatu egin behar dugu
alokatzeko kontratuak baduela
erantzukizun zibileko aseguru bat
eta istripu aseguru pertsonal bat
ere bai gidariarentzat.
Nahitaez
erabili behar
al da kaskoa?
Ez beti.
Estatu osoan
nahitaezkoa
da 16 urteak bete arte eta patinetea
norberarena denean. Adin
horretatik aurrera, gomendatu
egiten dute. Kaskoa nahitaez erabili
behar dute, halaber, neurri handiko
patinete elektrikoen erabiltzaileek
(B motako ibilgailuak dira), eta
patinete elektriko alokatuen
eta turistikoen erabiltzaileek.
Oraingoz, DGTk ez du jakinarazi
arau hori sartuko ote duen
edo ez etorkizuneko araudian,
baina adituek diote nahitaezkoa
izan behar lukeela, batez ere
erabiltzailea oso zaurgarria izaten
delako patinetean doanean. Hori
bereziki garrantzitsua da patineteak
errepidea partekatu behar duenean
gainerako garraiobideekin (hiri

handietan horixe gertatzen da).
Errepidean gorabehera asko izaten
da, zuloak, kolpeak, bat-batean
balaztatzea... eta patinetea oso
ahula da halakoetan.
Adingabeek
gidatu al
dezakete?
Ikusi egin
behar udal
ordenantzak
zer dioen. Madrilen, 15 urte behar
dira, gutxienez. Bartzelonan 16koa
da muga, eta adin horretatik
beherakoek erabiltzeko aukera
izango dute zirkulazioari itxita
dauden guneetan, betiere gurasoen
eta tutoreen ardurapean. Eta
Iruñean, 14 urtekoa da legeak
ezartzen duen gutxieneko adina.
Patinete elektrikoa mugikortasun
pertsonalerako ibilgailu bat da,
eta, hortaz, pertsona bakarrak joan
behar du. Bi lagun baino gehiago
joatea arriskutsua da, eta alokairuan
eskaintzen dituzten enpresa batzuek
zehaztu egiten dute galarazia
dagoela bidaiariak eramatea.
Ibil al daiteke
espaloitik?
Estatu
mailako legea
onartu arte
-uda honetarako egongo omen
da prest -, ia udal guztiek galarazi
egiten dute patinete elektrikoak
espaloietan eta oinezkoentzako
eremuetan ibiltzea. Hau da,
motorrik gabekoak bakarrik igo
daitezke espaloira (5 km/h-ko
abiadura gainditzen ez dutenak).
Oinezkoak babestea da helburua
eta haien segurtasuna bermatzea.
Mugikortasun pertsonalerako

gainerako ibilgailuek errepidean
bakarrik ibili behar dute.
Bizikletentzako bidegorrietan ere
joan daitezke, baina sekula ez
autobusarentzat bereizita dagoen
erreian, ezta ziklo erreiak esaten
zaienetan ere (errepide batean
egoten dira, eta bizikletak eta beste
ibilgailu batzuk ibil daitezke, 30 km/
h-ko abiaduran gehienez). Horrekin
batean, txirrina eduki beharko
dute, balaztatze sistema, argiak eta
elementu islatzaile homologatuak.
Bidetik joateko aukerarik ez
dagoenean, erabiltzaileak espaloitik
joan behar du, oinez.
Zenbateko
abiaduran
ibil naiteke?
DGTk 2016.
urtean zabaldu
zuen dokumentuan, non MPI
gisa sailkatzen dituen patinete
elektrikoak, adierazten du A
motakoak 20 km/h-ko abiaduran
ibil daitezkeela gehienez (B
motakoetan, 30 km/h-koa da
muga). Nolanahi ere, seinaleei
begiratu behar zaie beti.
Seigarren zalantza
ez da zalantza bat:
ohar bat baizik.
Ziklomotorra,
autoa, kamioia
edo bizikleta gidatzeko orduan
edanda joaten ez zaren bezala,
patinete elektriko bat ere ez duzu
gidatu behar edanda bazaude edo
drogen eraginpean. Laster onartuko
duten legeak esaten du kontrolak
egingo zaizkiela gidariei substantzia
horiek antzemateko, eta galarazi
egongo dela entzungailuak eta gailu
elektronikoak erabiltzea.
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Edo nola moldatu joera ‘berdea’ duen mundu aldakorrean.

OINETAKO GURPILDUNAK: JOLASTEKO BAKARRIK
Ohiko oinetako gisa erabiliz gero, ‘heelys’
direlakoek kalte egingo diote haurren
lokomozio aparatuari.
Gizakia oinez ibiltzeko diseinatua dago, ez irrist egiteko.
Horixe diote podologoek, eta ohartarazten dute modako oinetako gurpildunak arriskutsuak direla haurrentzat: erabil daitezke jostailu gisa, baina ez ohiko oinetako gisa. Patinek bezalaxe, oinetako mota horrek –heelys
ere esaten zaie– bizkortu egiten dute neska-mutikoen
oreka, baina ez daude pentsatuta egun guztian jantzita
eramateko. Ohiko pauso batean, orpoak gorputzeko
pisuaren %75 hartzen du bere gain, eta gainerako %25a
oinaren aurrealdeak. Gurpilek %40raino handitzen dute
oinaren aurrealdeak jasan beharreko pisua, eta orpoari
askoz presio handiagoa jartzen zaio. Tramankulu horiek
janztea takoiak eramatea bezala da ia, oinetakoen zati
hori bost zentimetro altuagoa baita oinetako normal
batena baino, eta luzera begira laburtu egiten du zangoko giharra. Kirol oinetakoak dirudite, baina ez da
ahaztu behar ez direla hala.

Poltsa ez badaiteke birziklatu...

ITZUL IEZAIOZU EKOIZLEARI!

Erresuma Batuan posta bidez egin duten protesta handi baten ondorioz,
Walkers etxeak (patata frijituak eta zizka-mizkak egiten ditu) konpromisoa hartu du 2025. urtean ontzi birziklagarriak erabiltzen hasteko. Sare
sozialetan sortu zen eskaria, non ehunka kontsumitzailek argazki batekin
erakutsi zuten ekoizleari nola bidali zizkioten postaz plastikozko poltsa
kutsatzaileak, konpainiaren egoitza nagusiaren helbidea idatzita poltsan
bertan. Mobilizazioak arrakasta handia eduki zuen, eta herrialde hartako
posta zerbitzuak, Royal Mail delakoak, ekintzaileei eskatu behar izan zien
mesedez gutun-azalak erabil zitzatela. Walkers etxeak iragarri du (urtean
4.000 milioi poltsa ekoizten ditu) aldatu egingo duela poltsa mota zazpi
urteko epean. Askori, egia esan, data urrunegia iruditu zaio.
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Fruta moztua: bai, baina...
SOFTWARE
INKLUSIBOAGO
BATEN
ALDE

EGINGO AL DUGU
‘SKYPE’ AZPITITULUEKIN?

Hemendik aurrera, solaskideak esan duena
irakurtzeko modua izango da. Bai, behintzat,
Skype plataforman (bideodeiak egiteko erabiltzen
da), zeinak berriki txertatu baitu audio eta bideo
komunikazioei zuzenean azpitituluak jartzeko aukera.
Tresna horrekin, idatziz ikus daiteke solaskideetako
bakoitzak esaten duena, behin hizkuntza hautatu
ondoren. Eta azpitituluen itzulpena ere berehala
etorriko omen da, halaxe iragarri du konpainiak.

ZERI BEGIRATU BEHAR DIOZU ELIKAGAI HORI
GARBITUA, MOZTUA ETA ZURITUA EROSTEN
DUZUNEAN

Erositakoan, ontzia
ireki eta jan, ez duzu
besterik egin behar.
Zurituta eta moztuta
saltzen dituzten frutei
higienizatze prozesuak
ematen dizkiete aurrez,
eta, beraz, ez da berriz
garbitzen ibili beharrik.
Ontzian sartu aurretik,
ekoizleak garbitu egin
ditu eta hutsean edo
babes atmosferan
ontziratu, berezko
oxidaziotik babesteko
(horixe gertatuko
litzaieke airearekin
harremanetan
egonez gero). Horri
esker, mantsotu
egiten da heltzeko

eta herdoiltzeko
prozesua. Hori bai,
kontsumitzaile gisa
garrantzitsua da
hotz katea ez etetea
erosten duzunean
(3 eta 4 ºC artean)
eta beti tenperatura
horretan edukitzea jan
bitartean. Horretaz
gain, kontuan hartu
behar duzu iraungitzedata, eta ongi aztertu
ontzia, ez baitu eduki
behar urraturik,
deformaziorik edo
bonborrik. Horrek esan
nahiko luke elikagaia
ez dela ongi babestuta
egon, eta gerta liteke
hondatu izatea.

ROBOT BAT MINTZO ZAIT
EDO GIZAKI BAT?

Mezu elektroniko askok, hainbat txatek eta Facebook-eko gezurrezko
kontu ugarik ez daukate hezur-haragizko pertsona bat atzean, makina bat
baizik. Bot bat, zehazkiago esateko. Programa informatiko txikiak dira,
gizakiei aspergarriegiak zaizkien zereginak egiteko diseinatuta daudenak,
adibidez twitter-eko jarraitzaileak lortu, eskari handiko produktu jakin
batzuk salgai jarri arte zain egon edo bezeroen zalantzei erantzun modu
automatizatuan. Baina uztailetik aurrerako, arauak aldatu egingo dira
Kalifornian. Estatu hartako lege berri batek behartu egingo ditu enpresa
guztiak modu gardenean jokatzera, eta erabiltzaileei esan egin beharko
diete beren solaskidea gizakia den edo ez.

Zeliakoa bazara eta dieta egin nahi
baduzu, orain errazagoa izango zaizu

Celiacbase du izena, eta glutenik gabeko produktuen
osaera biltzen duen lehen datu basea da Espainian.
Rovira i Virgili, IISPV eta CiberObn erakundeetako
ikertzaileek sortu dute, eta 126 markatako 2.247
elikagai zerrendatu dituzte; tresna horrekin,
nutrizionistek dietak diseinatu ditzakete zeliakia
duten pazienteentzat.
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AMAZONASEKO
ARRAINEK ERE
JATEN DUTE
PLASTIKOA
Planetako birika berderaino iritsi da plastikoa. Halaxe baieztatu du
zientzialari talde batek,
zeinak material horren
hondarrak aurkitu baititu Brasilgo Xingú ibaian
aztertu dituen arrainik
gehienen (%80) urdailean (Amazonas ibaiaren adar nagusietakoa
da Xingú). Ikertzaileek
bertako ekosistemaren
aberastasunagatik eta
animalien elikatzeko
ohituretan dagoen aniztasunagatik hautatu zuen
ur gezako ibaiadar hori,
eta 16 espezietako 172 espezimen aztertu zituzten.
Aztertu dituzten arrainen
neurria 4 eta 30 zentimetro artekoa da, eta horien
artean badira orojaleak,
adibidez pacú chico delakoa, badira belarjaleak,

Inork ez du
ehunka
LAGUN

PERTSONA KOPURU
MUGATUAREKIN EGON
GAITEZKE HARREMANETAN
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Robin Dunbar zientzialariak baieztatu zuenez, gizakiak, bere
neokortexaren neurria dela eta, 150 pertsonarekin harremanetan egoteko gaitasuna du, nahiz eta hain talde jendetsuak
oso egoera berezietan baino ez dauden; bizirik irauteko kinka
larrian dauden komunitateak izan daitezke, adibidez tribu
nomadak. Carlos III erakundeko zientzialariek zehaztasun
gehixeago erantsi diote datuari, eta adierazi dute 3 edo 5 izaten direla senitarteko hurbilak edo lagun minak; lagun onak
10 omen dira, 30 edo 35 pertsonarekin hitz egiten omen dugu
maiz samar, eta ezagunak ehun inguru izaten omen dira.

hegal odolduneko tetra
esaterako, eta badira haragijaleak ere bai, piraña
ospetsua adibidez. Horien guztien barrenean,
besteak beste, polietileno
arrastoak aurkitu dituzte (%27), polibinilo kloruroa (%13), poliamida
(%13), polipropilenoa
(%13) eta metilo metakrilatoa (%7). Poltsak,
botilak eta arrantzako
sareak egiteko erabiltzen
dira substantzia horiek
guztiak. "Ustekabe tristea izan da", adierazi du
Tommaso Giarrizzok.
"Arrainen elikadura katea
hobeto ulertzea zen gure
asmoa, eta aztertzen hasi
orduko, plastikoa aurkitu genuen", adierazi du.
"Asaldagarria da kutsadura Amazonas inguruan
ere hedatu izana".

Gurasoetako batek
erretzeari utzita,
BIZIKLETA BAT OPARI

ESPERIMENTU BERDE ETA SOLIDARIOA

Turkiako Kilis hirian bizi zaren haurretako bat bazara
eta Udalak bizikleta bat doan ematea nahi baduzu,
lau baldintza bete behar dituzu: senitarteko batek
erretzeari uztea, nota onak ateratzea, eskolan kilikolo daramazun ikasgai horretan emaitzak hobetzea
eta egunean ordubetez pedalei eragingo diezula
agintzea. Siriako mugatik gertu dagoen hiri horri bi
aldiz eraso dio Isis-ek, eta 100.000 iheslari baino
gehiago hartu ditu; ondorioz, biztanleria bikoiztu
egin zaio ondoko herrialdean gerra hasi zenetik.
Bizikleten ekimenarekin –dagoeneko 4.000 banatu
dituzte, eta 15.000ra iritsi nahi dute–, alkateak
poluzioaren aurka egin nahi du, neska-mutikoei
pizgarri bat eskaini nahi die eta oroitarazi nahi du
Kilisen ateak zabalik daudela.

Hemen dira
errepide adimendunak

Klima aldaketak bukarazi egingo du garagardo
merkea.Orain arte bagenekien poloak urtuko
zituela eta espezie batzuk desagerrarazi, baina
ez genuen susmatuko garestitu egingo zuenik
garagardoaren prezioa. Nature Plants aldizkarian
argitaratu den ikerketa batek dionez, beroketa
globalak izugarri murriztuko du garagar ekoizpena
munduan, eta asko garestituko da prezioa.

KONTUZ TXAKURRA
‘ON-LINE’ EROSTEAREKIN
ARRISKUAK AREAGOTU EGITEN DIRA
MASKOTA INTERNET BIDEZ EROSITA
Oso gazterik
saltzen
badute, ez
fidatu. Kumeek
amaren ondoan
egon behar
dute gutxienez
bi hilabete egin
arte.

Internet bidez txakur bat erosi aurretik,
ziurtatu egin behar da animaliak baduela
baimena, saltzailea txakur hazle profesionala dela eta transakzioaren baldintzak ez
direla kaltegarriak izango maskotarentzat. Hori egin ezean, arriskua dago iruzur
egin diezaguten: adibidez, gerta daiteke
maskota lapurtua izatea, gaixo egotea edo
pedigririk ez edukitzea. Beti eskatu egin
behar da animaliaren osasun liburuxka
ofiziala, eta han agertu behar du zer arrazatakoa den eta zer-nolako txertoak jarri
dizkioten. Arraza puruko baten bila gabiltzanean, egiaztagiria ere eskatu behar da.

Etorkizun ez
oso urrunean,
bai gidariek eta
bai zirkulazioa
kontrolatzeko
zentroek modua
izango dute
jakiteko galtzadak zer-nolako
tenperatura
duen, nolako
hezetasuna
eta zenbateko
presioa egiten
ari zaizkion
gainean. Txinako
eta Ameriketako
Estatu Batuetako zientzialariek
errepide adimenduna diseinatu dute, zeina
gai den berak
dituen zuloak
antzeman eta
oharrak egiteko
ere. Harigabeko sentsore
batzuen bidez
funtzionatzen
du sisteman
(ePave esaten
diote); sentsore
horiek elkar
elikatzen dute,
eta zoruaren
inguruko informazioa ematen
dute denbora
errealean.
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Kontsultak

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundearekin lankidetzan (OCU)

Zer da ‘phishing’ delakoa
eta nola saihestu dezaket?
Entzun izan dut okerreko jardunbide
digitalak izendatzeko erabiltzen dela hitz
hori, baina ez daukat argi zer esan nahi
duen zehazki, ezta zer egin behar den ere
norberari gerta ez dakion.

Iruzur egiteko teknika bat da phishing
esaten zaiona, eta pirata informatikoek
erabiltzen dute gure datu pertsonalak
eta bankuko datuak lapurtzeko erakunde
ofizialen gezurrezko web-orrien bidez:
Zerga Agentziarena izan daiteke, gure
bankuarena edo konfiantzazkoa zaigun
edozein enpresa edo dendarena.
Lehenbizi mezu elektroniko bat, SMS
bat edo WhatsApp bat iristen zaigu
edozein aitzakiarekin; adibidez, lehiaketa
bat irabazi dugula esaten digute edo
kupoi batzuk opari emango dizkigutela,
eta bankuko kontua ongi dagoen
egiaztatu behar dugula, arazoren bat
izan omen delako ordainketa egiteko
garaian... Mezu horrek lotura bat izaten
du, eta itxuraz ofiziala den gezurrezko
web batera eramango gaitu. Behin
han sartuta, gure datuak sartzeko
eskatuko digute (erabiltzaile izena eta

pasahitza), eta lapurreta egiteko behar
duten informazioa ere bai. Phishinga
egiteko erabiltzen duten web-orri bat
identifikatzea ez da zail-zaila ere; zentzu
pixka bat eta URLa ongi aztertzea baino
ez du eskatzen, batez ere mugikorrarekin
ari bagara, atal hori berez ezkutuan
egoten delako (pantailan lekua irabazteko)
eta ez garelako ohituta egoten web-orrien
bertsio moldagarrietara. Nabigatzailearen
helbide barran ageri den URLan honako
gauza hauetakoren bat ikusten duzunean,
atera zaitez lehenbailehen orritik:
· Webgunearen izen ofiziala dauka, baina
ez da helbide ofiziala.
· Gune ofizialaren izena darabil, baina letra
edo sinboloren bat dauka erantsita.
· Ortografia akatsen bat dauka (adibidez,
“paypa1” ageri da “paypal” beharrean).
· Ez darabil protokolo seguru bat, hau da,
URLa ez da hasten https:// ikurrekin.

Zer egin erosketen tiketari tinta ezabatu zaionean
Itzuli egin nahi dut produktu bat, baina gordea dudan ordainagirian ez da ezer irakurtzen. Balioko al du egiaztagiri gisa?
Erosketaren tiketa edo faktura sinplifikatua
izaten da, askotan eta askotan,
kontsumitzaileak eskura duen agiri bakarra
produktu bat erosi duela egiaztatzeko. Han
ageri da azalpena, prezioa eta erosketa
eguna, eta baita zein saltokik jaulki duen
ere. Dokumentu hori, gainera, ezinbestekoa
da ikusteko bermealdiak noiz arte iraungo
duen eta berme-emailea zein den (hari
eskatu behar baitzaio legeak ezartzen dituen
betebeharrak bete ditzala). Hori dela eta,
beti esaten dugu beharrezkoa dela ongi
gordetzea iraupen handiko produktuen
tiketak, eta ez da irtenbide txarra fotokopia
bat egitea edo eskanerretik pasatzea,
jatorrizkoa galdu, hautsi edo tintarik gabe
geldituko balitz ere, hori gertatzen denean
desagertu egiten baita edozein erreklamazio
egiteko eskubidea. Batzuetan, izaten dira
beste modu batzuk erosketa egin izana
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frogatzeko. Gaur egun, adibidez, saltoki
batzuek aukera ematen dute erosketa
txartela posta elektroniko bidez jasotzeko.
Beste batzuetan, hilabete bakoitzean
egindako erosketen laburpen agiria jasotzen
badute, kopia bat bidal dezatela eska
daiteke, baina eskubide hori eskatzeko ere
beharrezkoa da erosketa egin izana frogatzen
duen dokumenturen bat eskura edukitzea.
Saltoki askotan, bestalde, honako lelo hau
erabiltzen dute: “Gustura gelditzen ez bazara,
itzuli egingo dizugu dirua”. Jakin behar
da amu gisa erabiltzen dutela publizitate
hori, eta saltoki askok hala jokatzen duten
arren, guztietan ez dela hala izaten. Zenbait
kontsumitzailek uste duenaren kontra,
saltokiak ez daude behartuta bezeroek
egin nahi dituzten aldaketak edo itzulketak
onartzera iritziz aldatu dutelako bakarrik edo
ez direlako pozik gelditu.

Epailearen eskutik

Eugenio Ribon Seisdedos-en eskutik. Kontsumoko Zuzenbidearen Espainiako Elkarteko presidentea da.

Kontsumoaren Espainiako Zuzenbide Elkarteak landua

BIZKAIKO AUZITEGIAK PITONISA
BAT ZIGORTU DU DESGAITASUNA
DUEN PERTSONA BATI IRUZUR
EGITEAGATIK

HIPOTEKA GASTUEN KALTEAK
JASAN DITUZTENEK ESKUBIDEA
DUTE LEGEZKO INTERESAK
JASOTZEKO

KALTETUA LAN BILA ARI ZEN, ETA TAROT
EGILEAK IA 23.000 EURO ESKURATU
ZITUEN HARENGANDIK, TARTEAN
URREZKO BI KATE, ERAZTUN BAT ETA
KALTETUAREN ESKRITURA BATZUK.

ESPAINIAKO AUZITEGI GORENAK
ERABAKI DU, HIPOTEKA GASTUEN
TRUKE ORDAINDUTAKOA EZ EZIK,
HORIEN INTERESAK ERE ITZULI BEHAR
DIZKIETELA.

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko 1. Atalak
emandako epaiarekin (2018ko irailaren
26koa da), amaiarazi egin zuen tarot
egile batek hasitako iruzurra, zeinak
“Cristal” izenarekin iragartzen baitzuen
bere burua Bilboko telebistan eta El
Correo egunkarian.
Erabiltzaileak urrituta zituen buruko
gaitasunak, eta lana bilatzeko premiak
eramanda, pitonisaren zerbitzuak
kontratatu zituen haren iragarkia
telebistan ikusi ondoren. Lehenbiziko
aldiz kontsultara joan zenean, 600 euro
ordaindu zuen. Ustezko igarlea ohartu
zen bezeroa zein zaurgarria zen eta zein
erraz eragin zezakeen harengan, ikusi
zuen adimenez haren gainetik zegoela,
nola edo hala lana aurkitu nahian zebilela
eta beste bikotekide bat ere bai, eta
horretaz guztiaz baliatzea erabaki zuen:
etxean hartu zuen hainbat alditan, eta
erritual esoterikoak eskainiz, hainbat
ordainketa eskuratu zituen, modu batean
baino gehiagotan.
Bizkaiko Probintzia Auzitegiko
epaileek zalantzarik gabe erabaki zuten
iruzur jarraitua egin ziola, eta bi urte
eta erdiko kartzela zigorra ezarri zioten
akusatuari.

Goi Auzitegiaren epaiak beste mugarri
bat ezarri du milioika erabiltzailek
bankuen aurka epaitegietan hasi
duten auzibidean, hipoteka gastuak
ordainarazi egin zizkiotelako bere
garaian (notarioa, erregistroa, gestoria,
tasazioa, zergak...).
Itxura denez, oraindik ere asko
luzatuko da gatazka hori, zeina 2015eko
abenduaren 23an hasi zen, epaitegiak
baliogabetzat jo zuenean hipoteka
gastuak maileguen sinatzaileei ezartzea
baldintza orokor gisa. Ordudanik,
era guztietako epaiak etorri dira
auzitegietatik, eta herritarren artean
susmo eta errezelo txarrak ugaritu dira;
horretaz gain, eztabaida handiak izan
dira Auzitegi Gorenean bertan. Oraingo
honetan, erabiltzaileen alde egin du
auzitegiak, eta onartu du, mailegua
sinatzean hipoteka gastu gisa ordaindu
zuten kopurua ez ezik, legezko interesak
ere itzuli behar zaizkiela bezeroei.
Horrela, 2008. urtean hipoteka
gastuen truke 1.500 euro ordaindu
zituen familia batek gaur egun
eskubidea izango luke diru hori
eskuratzeko eta beste 630 euro
interesen ordainetan.

BANCO POPULARREKO
AKZIODUNEN ALDEKO EPAIAK
JUSTIZIAK ARRAZOI EMAN DIE
ERAKUNDE HORRETAKO ERABILTZAILEEI,
KAUDIMENARI BURUZ ESKAINI ZIETEN
INFORMAZIOA EZ ZELAKO EGIAZKOA.
Espainian negozio nagusirik
errentagarriena zuena izatetik (halaxe
aurkeztu zuen bere burua Banco
Popularrek 2016ko maiatzean kapitala
handitzeari ekin zionean), hutsaren
hurrengoa izatera hilabete gutxiren
buruan. Burtsako kapitalizazioaren
arabera, 5.165 milioi euroko balioa zuen
2016ko maiatzaren 25ean, baina 2017ko
ekainaren 7an euro batean saldu zuten,
eta horrekin, mila akziodunek galdu egin
zituzten beren inbertsioak.
Banco Santanderrek erosi zuen,
eta geroztik saiatu da erreklamazioaK
saihesten fidelizazio bonuak eskainita,
baina erabiltzaile askok ez du onartu nahi
izan bere aurrezkiak horrela galtzea.
Justizia hasia da modu orokortuan
arrazoi ematen horiei guztiei, aurkeztu
zizkieten kontuak ez zirelako egiazkoak,
eta onartzen du okerreko zerbait
sinetsarazi zietela inbertsioa egin
zuten erabiltzaileei. Bizkaiko Probintzia
Auzitegiko 4. Atala izan da gisa horretako
epai bat eman duen bigarrena (2018ko
azaroaren 26an); aurrez, 2018ko urrian,
Asturiasko Epaitegiko 5. Atalak agindu
zuen erabiltzaile bati itzul ziezaiotela
inbertitu zuen diru guztia.
Era horretan, berresten ari dira Estatu
osoan Lehen Auzialdiko hainbat epaitegik
erabiltzaileen alde emandako epaiak.
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Eta hurrengo hilean...
Zein da
desberdintasuna
begano baten
eta flexitariano
baten artean?

Haragirik jan nahi ez duten pertsona
guztiak ez dira sartzen multzo berean.
Azaldu egingo dizugu nor den nor
begetarianoen munduan. Hiztegi
baten bidez adieraziko dizugu zein
diren talde bakoitzaren xehetasunak,
eta zerrendatu egingo dugu zernolako aholkuak eta oharrak hartu
behar dituzten kontuan nutrizioaren
ikuspegitik. Mundu berdeak ere baditu
bere ñabardurak osasun arloan.

Hondakin
elektronikoak.

Honela aukeratzen da esnea.
Gida bat eskainiko dizugu, jakin
dezazun zer motatakoak dauden eta
zertan bereizten diren.

Egiaz nora joaten dira
erabiliko ez ditugun
mugikorrak, telebistak eta
ordenagailuak? Hondakin
mota horien %60 baino
gehiago legez kanpo
tratatzen dituzte Espainian.
Nola jokatu behar den
kontatuko dizugu.

Sauna bai, baina tentuz.

Askok ez daki nola erabili behar
den iparraldetik datorren
asmakizun hori. Eta arriskutsua da.

Publizitatea eta haurren
gizentasuna. Urtean 7.500 mezu iristen
zaizkie adingabeei batere osasungarriak ez
diren elikagaiak jan ditzatela esanez.

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

Hasiberria? Ikas
ezazu haragi gisatu
on bat prestatzen,
benetako
sukaldaria bazina
bezala
EroskiConsumer

Arrautzak egiteko
bederatzi modu

Masail-mamia, belaunpea, lepoaldea... Esan
egingo dizugu zer hartu behar den kontuan
gehien komeni zaizun haragi mota hautatzeko,
prestatzeko, ongailuz aberasteko eta laguntzeko.
Eta ez ahaztu denbora ere zaintzea: gisatu on bat
presarik gabe prestatu behar da, elikagaiak ongi
bateratu daitezen elkarrekin eta emaitza leuna eta
krematsua geldi dadin. Egin kasu aholku horiei eta
beste batzuei, eta harritu egingo dituzu denak aditu
baten pareko trebetasun ikasi berriekin.

EroskiConsumer
Ba al dakizu hiru modutan ere frijitu
daitekeela arrautza bat? Elikagai horrek ugari
ematen ditu proteinak, burdina eta hainbat
bitamina, eta ezin egokiagoa da guarnizio
gisa erabiltzeko, beste osagai batzuk
bateratzeko edo gure plateretako izar nagusia
izateko. Gogortuta jar daiteke, uretan
pasatuta edo harrotuta (egosten zenbat
denbora eduki dugun), frijituta (gurinarekin,
espainiar eran edo andaluziar eran), ur
irakinetan eginda, nahaski eran (zartaginean
edo Maria bainuan), tortillan (arrautza
hutsezkoa edo patatarekin, tipula eta guzti
edo gabe), plater eran edo cocotte eran.

Anisakisa
saihesteko
gomendio
berriak
eroskiconsumer
Baliteke arraina bi egunez izozteko prozedura
ez aski izatea parasito horrek eragindako
intoxikazioak eragozteko. Garbitu ezazu izoztu
aurretik eta egiaztatu zer-nolako tenperatura
duen etxeko izozkailuak. Lasai jan ahal izateko,
bost egunez eduki behar genuke -20 ºC-an.

Egunero, eduki berriak
gure webean

JARRAI IEZAGUZU!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

