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NO SEU PUNTO
COMBATE O FRÍO DO INVERNO CUNHA BOA DOSE DE VITAMINAS E DÁLLES AOS TEUS PRATOS SABOR A MAR

Un bocado
que rende.
Unha peza
diaria desta
froita axuda
a controlar
o apetito e
a inxesta de
calorías. Pode
chegar a
saciarnos con
tan só 50 kcal.
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PAIXÓN
POLAS MAZÁS

Obxecto de desexo e fonte de saúde. Bocado
de pracer e de beleza irresistible. Sinónimo de
transgresión, pero tamén de sabedoría. Desde
a mitoloxía grega ata os contos infantís, poucos
alimentos gozan dunha presenza tan destacada no
noso imaxinario como as mazás.

ara a máis bela”, dixo a deusa Eris,
mentres ofrecía unha mazá dourada nun banquete onde había
varias mulleres. Tres delas, Afrodita, Atenea e Hera, sentiron que
lles pertencía o obsequio. E, como era de esperar,
desamigáronse por el. Conta a lenda (máis ben, a
mitoloxía) que aquela mazá da discordia foi a orixe
da Guerra de Troia. Hoxe, por sorte, a abundancia
desta froita fai innecesario ter que disputar o seu
goce. Só no noso país comemos case 10 quilos por
persoa ao ano, unha cifra que a coloca entre as máis
consumidas na casa.
As mazás ocupan un lugar sobresaliente na nosa
cesta da compra, sobre todo en Galicia, País Vasco e
Asturias, onde o seu consumo é máis intensivo. Segundo as cifras oficiais, representan o 10 % de toda
a froita que compramos. Pero, a diferenza doutros
alimentos, esta froita ten vida máis aló da cociña.

P

UN SÍMBOLO E UNHA FONTE DE SAÚDE.

As mazás son ricas en vitaminas e minerais como o
potasio, o fósforo ou o calcio, ademais de proporcionar auga, folatos (grupo de compostos similares
química e nutricionalmente ao ácido fólico) e moi
poucas calorías (apenas 50 calorías en 100 gramos).
Tamén conteñen fibra dietética e pectinas, unhas
moléculas complexas que resultan moi beneficiosas
para o intestino. E, aínda por riba, están moi ricas.
Un bo compendio de calidades saudables que apenas
varía entre as múltiples clases de mazás… Segundo
algunhas investigacións, no mundo existen máis de
7 500 variedades desta froita. En España apáñanse en
outubro, pero almacénanse. Esta práctica, sumada á
importación, fai que as súas distintas versións estean
polo xeral dispoñibles durante todo o ano.
Pero non todas son iguais á hora de cociñar. Algunhas teñen mellor textura para utilizar en ensaladas. Outras, unha consistencia óptima para ferver
ou fornear. Hainas idóneas para repostaría, ou para
acompañar carnes e peixes. E aínda que podemos
utilizar calquera mazá que teñamos na casa, o resultado será diferente segundo que variedade empreguemos. Dámosche algunhas pistas para distinguilas e elixir a que mellor se adapte aos teus pratos.

Para asar

A clave é elixir mazás
doces e resistentes, que
non se deformen nin
se desfagan coa calor
do forno. Por exemplo,
Golden Delicious,
Starking, Reineta ou
Royal Gala.

aromática, de polpa
zumarenta e moi crocante.
• Outros usos: tamén
serve para tortas,
sobremesas e biscoitos.

Starking

Golden Delicious
Trátase dunha das
especies máis clásicas e
coñecidas, e a segunda
máis cultivada no
mundo. Está dispoñible
durante todo o ano
porque é a máis
cultivada do mundo. Se
non hai produción local,
impórtase.
• Cor: amarela verdosa,
con puntiños escuros.
• Forma: redondeada e
moi regular.
• Sabor e textura: doce,

Orixinaria de Estados
Unidos de América, é
unha variante da especie
Red Delicious (parécense
moito) e atópase case
todo o ano, excepto nos
meses de máis calor.
• Cor: vermella brillante
con estrías verdosas.
• Forma: redondeada.
• Sabor e textura: a
polpa é branca-amarela,
de sabor doce e moi
crocante.
• Outros usos: se se pasa
de maduración, podes
usala para facer un puré
co que acompañar carne
de porco ou de caza.
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Para tortas

As mazás para repostería
deben resistir a calor
do forno e, ao mesmo
tempo, non ser demasiado
zumarentas para non
humedecer a masa en
exceso. Tanto a Reineta
como a Fuji van moi ben.

En compota

A clave para facer unha
compota é utilizar
variedades que soporten
a cocción sen desfacerse.
Podes empregar
McIntosh, Golden
Delicious, Royal Gala ou
Granny Smith.

Reineta

McIntosh

Procede de Francia,
pero en España existe
a chamada reineta do
Bierzo, que conta con
Denominación de Orixe
desde hai anos.
• Cor: amarela grisácea,
amarronada.
• Forma: achatada e de
gran tamaño.
• Sabor e textura: a polpa
é viscosa, doce e cun
toque acedo.

A árbore do que procede
descubriuse a finais do
século XVIII en Canadá, e é
unha das máis consumidas
no norte dos EUA (Si, é a
que lle dá nome ao famoso
ordenador).
• Cor: vermella, en dous
tons.
• Forma: redondeada.
• Sabor e textura: polpa
crocante, moi zumarenta
e cun toque acedo.
• Un consello: se a coces
coa súa pel, obterás
unha vistosa e orixinal
compota de cor rosa.

Fuji
Vén de Xapón e é o
resultado de cruzar
dúas variedades: a Red
Delicious coa Ralls Genet.
É fácil atopala durante
todo o ano e aguanta
ben no froiteiro.
• Cor: amarela, con
lixeiros toques vermellos
e algunhas liñas escuras.
• Forma: redondeada.
• Sabor e textura:
lixeiramente acedo, de
polpa moi crocante e
gustosa.
• Outros usos: queda moi
ben en ensaladas, serve
para facer xelea e está
rica como mazá de mesa.
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Para purés

Ademais das mazás
indicadas para facer
compota (que podemos
desfacer con facilidade),
podes utilizar outras
como a Red Delicious ou
a Royal Gala. A elección
entre unha e outra é
cuestión de gustos.

é a variedade máis
cultivada do mundo.
• Cor: vermella brillante.
• Forma: alongada e
grande.
• Sabor e textura: a
polpa é zumarenta,
branda, amarelenta e
de textura granulada.
De sabor doce, é
aromática e agradable
ao padal, algo perfumada
e con tendencia a
volverse fariñenta
se non se conserva
adecuadamente.
• Outros usos: podes
facela en compota, pero
non se recomenda para
asar porque se desfai.

Royal Gala
Vén de Nova Zelandia. É
unha especie moi vistosa,
produtiva e versátil.
• Cor: estrías vermellas
e laranxas sobre unha
base de tons verdes e
amarelos.
• Forma: moi
redondeada.
• Sabor e textura: a súa
polpa branca é moi
crocante, aromática,
zumarenta e fina. Ten un
gusto máis ben neutro,
nin demasiado acedo nin
demasiado doce.
• Outros usos: asada
queda moi ben.

Marmeladas e xeleas
Red Delicious
Trátase dunha especie
centenaria que se creou
nos Estados Unidos de
América en 1915. Tamén

Recoméndase usar
variedades máis ben
acedas e ricas en
pectinas, xa que tenden
a xelificarse en contacto
coa auga. Dúas opcións:
a Pink Lady e a Fuji.

Pink Lady
É australiana; froito
do cruzamento das
variedades Lady William’s
e Golden Delicious.
• Cor: vermello con fondo
verde, que se expresa en
puntiños.
• Forma: elipsoidal.
• Sabor e textura: é aceda,
dura e crocante.
• Outros usos: marida moi
ben con queixos, carnes e
peixes. Pódese asar.

En ensaladas

En xeral, é preferible
usar as variedades máis
acedas, xa que tardan
máis en oxidarse en
contacto co aire. A Granny
Smith, Pink Lady ou Fuji
son boas opcións. Só tes
mazás doces? Anota este
truco: ao pelalas, régaas
cun pouco de zume de
lima, limón ou laranxa. O
ácido cítrico evitará que
se escurezan.

Granny Smith
Outra variedade que
procede de Australia e
que se recoñece con
facilidade, posto que a súa
cor é moi homoxénea.
• Cor: verde intensa.
• Forma: ben redondeada.
• Sabor e textura: é moi
crocante, de polpa branca,
zumarenta e cun sabor
pronunciadamente acedo.
• Unha idea: próbaa
acompañada de noces e
queixo azul.

BOA E
BARATA
Este peixe azul,
pertencente
á familia dos
escómbridos,
destaca por un
prezo máis que
accesible (uns 8
euros o quilo) e
apenas proporciona 139 calorías por 100 g
de produto. No
inverno mantense no fondo do
mar, sen apenas
comer, e logo
sobe á superficie e aliméntase
de zooplancto, sardiñas
e pequenas
anchoas.

É saborosa, vistosa e saudable. Funciona ben como protagonista,
pero tamén como ingrediente secundario, fría ou quente, á
prancha, en ensaladas ou en salsa. Segundo onde preguntemos por
ela, chamarase dun modo ou outro: así é a xarda, un exquisito peixe
azul que se adapta ao que veña.

XARDA,
VERSÁTIL
ATA NO
NOME

arda, verta, verdel, caballa…
Dime onde fas a compra e direiche como se chama. Falamos da
xarda, un riquísimo peixe que
pertence á mesma familia que o
bonito e o atún e que comparte con eles algunhas
características moi interesantes. Un exemplo?
As súas propiedades nutricionais. Trátase dun
peixe azul e, xa que logo, rico en graxa saudable.
Proporciónanos Omega 3, que axuda a reducir os
niveis de colesterol e previr enfermidades cardiovasculares. Contén proteínas de alto valor biolóxico e un bo compendio de vitaminas
e minerais. E ten unha vantaxe engadida: ao ser un exemplar máis pequeno que os seus
curmáns, alberga menos metais pesados, o cal nos permite gozar das súas bondades con
frecuencia. En suma: trátase dun alimento moi san.
Hai outras calidades que merece a pena apuntar. Neste caso, gastronómicas, porque a
xarda é un tipo de peixe que se adapta moi ben aos nosos receitarios e é capaz de alegrar os
nosos menús, desde os máis sinxelos ata os máis elaborados. Desde logo, debemos ter en
conta que o modo de preparala e consumila influirá no seu perfil nutricional, como suce-

S
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• Preparación: mentres prequentamos o forno a 180 ºC, limpamos o peixe, abrímolo para asar e quitamos as espiñas. Sazonamos os lombos, untámolos de aceite de oliva e metémolos no
forno durante 15 minutos.
• Suxestión: acompáñaa cunhas verduras asadas ou salteadas
ao wok. Se sobra peixe, podes reutilizalo para preparar un paté.
Esmiúzalo, quítalle a pel e pásao polo batedor cun pouco de
nata e uns mexillóns en conserva (escorridos).

de con todos os alimentos. Así, e como recorda a
Base Española de Composición de Alimentos, ao
forno será máis calórica que á prancha; en conserva terá máis sal que ao natural e, se a consumimos en albóndegas con salsa, resultará máis
contundente ca en ensalada ou en vinagreta. As
seguintes son algunhas ideas para aproveitar ao
máximo as múltiples facetas deste peixe e gozar
do seu sabor sen aburrirse nin repetir pratos.
Rapazada na casa? Hamburguesa de verdel
• Necesitamos: 400 g de verdel sen espiñas, unha
cebola, un dente de allo, un puñado de pan relado, un ovo, aceite de oliva, sal e pementa.
• Preparación: cortamos a cebola e o allo moi finos
e os sofritímolos a lume suave cun pouco de aceite
de oliva ata que se abranden e adquiran un ton
amarelento. Escorrémolos ben e reservamos o
aceite para as hamburguesas. Despois, esmiuzamos a carne do verdel, agregámoslle o sofrito, o
ovo, os condimentos e, aos poucos, o pan relado.
Mesturamos ata conseguir unha masa homoxénea coa que dar forma ás hamburguesas, que faremos á tixola ata que estean douradiñas.
Xarda ao forno, unha delicia
• Necesitamos: dúas xardas (800 gramos), dous
dentes de allo, aceite de oliva e sal.

Verdel á prancha, clásico e práctico
• Necesitamos: 800 g de verdel cortado en filetes, catro tomates, aceite de oliva, vinagre, unha chisca de azucre e sal.
• Preparación: quitámoslle as pebidas aos tomates, cortámolos en cadrados pequenos e salteámolos nunha tixola. Engadimos aceite de oliva e vinagre de Xerez (por cada 3 culleradas
de aceite, unha de vinagre) ata conseguir unha vinagreta con
bo sabor e textura. Poñemos a piques de sal e azucre e deixamos repousar fóra do lume para que se tempere. Salpementamos os filetes de verdel e facémolos á prancha; chega con
2 ou 3 minutos por cada lado. Servímolos coa vinagreta de
tomate temperada.
• Suxestión: acompáñaos cun puré suave de mazá ou de pataca.
Protagonista das túas ensaladas
Pódese utilizar xarda en conserva ou xarda fresca e mariñada.
Pode que a xarda en conserva sexa máis práctica (basta abrir
o recipiente e usar), pero tamén terá máis sal (catro veces
máis). Mariñada queda moi ben: mergullámola nunha vinagreta temperada e, cando arrefríe, deixámola repousar na
neveira dentro dun recipiente tapado durante 24 horas. Iso si:
convén que antes conxelemos o peixe durante 5 días a -20 ºC
para previr o Anisakis.
A xarda queda moi ben en ensaladas con verduras de folla
verde, tomate e noces. Pódese servir temperada, a temperatura ambiente ou fría: en calquera destas tres versións quedará
fenomenal. Se a pos temperada, engádea xusto antes de servir,
para evitar que a calor deixe lánguidas as follas das verduras. E
se queres un prato único rico e lixeiro, fai unha ensalada temperada de pasta ou de arroz.

TOMA NOTA
Elixir
Convén decantarse
polos exemplares de
menor tamaño porque
se consideran os de
mellor calidade.
Asegúrate de que teñan
a pel brillante e que a
carne sexa consistente.
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Conservar
A xarda é un peixe
que comeza a mostrar
signos de falta de frescura
ás poucas horas de ser
capturado. Se non vas
cociñalo o mesmo día da
compra ou ao seguinte,
conxélao.

Preparar
Hai moitas formas de
preparala, pero en todas
elas é importante non
quitarlle a pel mentres
estea crúa. Retirala é laborioso (está moi adherida)
e pode deteriorar o aspecto
e a textura da carne.

Coidar
Se a vas preparar mariñada,
conxélaa antes para eliminar o Anisakis. Ten coidado
cos nenos, pois a xarda ten
bastantes espiñas. As hamburguesas ou albóndegas
son unha boa opción para
os pequenos da casa.

Paspallás, un
manxar disfrazado
de lentella
O seu tamaño xa suxire a delicadeza coa que mimaremos o padal.
Pequeno (non acostuma a superar os 100 gramos), moi tenro e saboroso,
o paspallás é un alimento que o noso receitario soubo converter nunha
auténtica delicia. As maneiras de preparalo cóntanse por ducias, pero
como mellor se aproveita o potencial da súa carne é guisándoo. O
paspallás luce coas salsas e é un protagonista moi agradecido, capaz de
adaptarse a pratos diferentes entre si e de incorporar sempre os aromas
e sabores dos ingredientes que o acompañan.
Ao cava, ao allo, con ameixas pasas, con chocolate ou escabechados,
a súa fina carne transfórmase nun manxar. Ademais, presenta un bo
número de bondades nutricionais. Moi rica en proteínas e en ferro (con
valores próximos ás lentellas ás primeiras e coa metade do célebre
mineral), é unha das carnes máis magras e con menos calorías que
podemos atopar no mercado. Iso si, para manter estas calidades
saudables será preciso elixir ben as gornicións (dándolle maior
presenza ás hortalizas, por exemplo), coidar as cantidades (sobre todo
coas salsas) e resistirse á tentación de mollar o pan.
Outras vantaxes son a súa dispoñibilidade e o seu prezo.
Se ben o paspallás está intimamente ligado á tradición cinexética
do noso país, na actualidade existen granxas de cría que facilitan o
seu consumo e abaratan o custo final da súa carne e dos seus ovos.
Estes últimos, por certo, teñen un grande interese gastronómico e
nutricional, pois son un alimento moi completo e saudable, ricos
en proteínas de alto valor biolóxico, que tamén se poden preparar
de moitas maneiras, desde cocidos ata fritos, coroando aperitivos,
canapés, pinchos, espetadas e tostas.
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A MORINGA
PROMETE
moringa é unha árbore procedente da
India cuxo cultivo, ao adaptarse ben a
case todos os tipos de chan, se estendeu
a outros puntos do planeta. Con todo,
onde máis raíces botou é na terra dos
mal chamados “superalimentos”. Alí prosperaron o seu
promoción e a súa venda. Do mesmo xeito que outros
vexetais ou preparados exóticos, como as bagas do Goji,
o ‘fungo da inmortalidade’ (Ganoderma lucidum) ou, máis
recentemente, a kombucha, a moringa ten fama polas
súas propiedades nutricionais e os seus potenciais efectos beneficiosos para a saúde. Pero é para tanto?
Cautela. A moringa proporciónanos enerxía, unha
boa dose de proteínas vexetais e importantes cantidades de fibra dietética; tamén é moi rica en calcio, en
ferro e en vitamina A. Esta combinación de calidades
nutricionais catapultouna á fama como un alimento
cardioprotector que favorece a circulación sanguínea
e reduce o colesterol e a glucosa no sangue. Pero unha
cousa é consumir as súas follas crúas nunha ensalada, e
outra é utilizala concentrada, en po ou como ingrediente de produtos procesados que se venden con pretendida finalidade sanitaria. Un exemplo: algúns alimentos
con moringa que locen reclamos como “árbore milagrosa” ou “superalimento” conteñen á vez outros ingredientes prexudiciais, como aceite de palma, azucre e sal.
A forma en que se vende, procesa e promove (xeralmente, por Internet) é cuestionable, pero isto non significa que a moringa sexa en si mesma un mal alimento.
As revisións científicas máis recentes, publicadas en
2018, confirman que este vexetal contén unha ampla
gama de compostos bioactivos interesantes, como
compostos fenólicos, aceites e ácidos graxos, proteínas
ou péptidos funcionais. Ata proporcionan evidencia
experimental convincente do potencial terapéutico da
planta, aínda que aínda preliminar. Noutras palabras: a
moringa promete. Está por ver en que condicións e en
que medida cumpre.

A
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De auténticos descoñecidos
a membros habituais da
nosa cesta da compra. En
apenas tres décadas, os
kiwis pasaron de ser unha
rareza exótica a ver como
se dispara a súa importación, o seu cultivo e o seu
consumo. Hoxe comemos
uns tres quilos de kiwi ao
ano por persoa e destinamos importantes extensións de terra a producilo.
Só en Galicia, que lidera a
produción nacional desta
froita, hai 700 hectáreas
cultivadas, o equivalente a
980 campos de fútbol. Gol
do kiwi por toda a escuadra.
Xa sexa en grandes
producións ou en pequenas
novidades gourmet —como
o cultivo de baby kiwis, nos
campos estremeños—, é
evidente que esta froita de
orixe chinesa que logo viaxou a Nova Zelandia chegou
ao noso país para quedar.
Ofrécenos uns cantos
nutrientes de interese, desde
fibra dietética e potasio ata
vitamina C. Diversos estudos
científicos relacionaron o
seu consumo habitual cunha
diminución do risco cardiovascular e constataron a súa
capacidade para saciarnos e
mellorar o tránsito intestinal.
Con todo, non resulta
moi diferente a outros
alimentos de orixe vexetal.
Algúns terán máis potasio e
outros menos folatos, pero
en conxunto son indiscutiblemente beneficiosos para
a saúde, e desempeñan
mellor o seu papel cando
se complementan na nosa
alimentación cotiá. Por iso
é polo que os expertos da
asociación 5 al día fan fincapé en aumentar a cantidade de froitas e hortalizas

que comemos en lugar de
fomentar o consumo dunha
soa variedade.
As chamadas “dietas
milagre” son a antítese
desta formulación. Adoitan
enfocarse na promoción
dun alimento concreto
en detrimento do resto, e
enxalzan as súas propiedades nutricionais coma se
fosen exclusivas e tivesen
efectos máxicos. O kiwi non
escapa a esta tendencia e,
de feito, resulta moi fácil
atopar páxinas en Internet
que o promocionan como
un superalimento capaz de
obrar milagres. É aquí onde
hai que andarse con coidado
e recordar que esta froita é
igual de saudable que unhas
mazás ou unhas peras, aínda
que estas non tiveran ese
halo de exotismo que tivo o
kiwi algunha vez.
Existen unhas cantas
variedades de kiwis.
Algunhas teñen nomes
curiosos como Bruno,
Gracie, Monty, Hayward ou
Jones, e son femininas; é
dicir, femias. Pero tamén
hai masculinas, entre as que
atopamos a Tomuri, Matua
e M-3. En España, o kiwi
máis cultivado é o Hayward:
pel resistente, bo tamaño,
verde brillante e un sabor
que equilibra moi ben o
doce co ácido. E non sempre ten esa cor: tamén pode
ser amarelo. As súas propiedades nutricionais son
practicamente as mesmas,
pero cunha particularidade:
un elevado contido en carotenoides e antocianinas.
Ao compralos, elixe
exemplares intactos, sen
manchas e non moi brandos. Na casa consérvanse
moi ben, xa que a madu-

KIWIS: SORPRENDENTES,
PERO NON MÁXICOS

Bruno, Gracie, Monty, Jones… É fácil pensar nos kiwis como unha familia grazas aos nomes que teñen
algúns dos seus membros. Se atendemos ás estatísticas de consumo, tamén é sinxelo comprender o
apreciados que son: en España, a produción e importación desta froita non parou de crecer nos últimos
anos. Convén coñecer as súas bondades e como incorporalos á dieta.

ración é moi lenta. A temperatura ambiente, duran
ata 15 días; e na neveira, un
mes. Pódense comer sos, en
ensaladas ou mesturados
con outras froitas. Se estás
fóra da casa, non necesitas
pelalos: córtaos pola metade e cómeos con culleriña.
E se tes máis orzamento,
podes levar uns baby kiwis:
teñen o tamaño dun tomate
cherry, cómense con pel
e son exquisitos. Polo seu
tamaño, caben no peto, aínda que tamén o esixen, porque custan, de media, máis
de 20 euros o quilo.

Propiedades de 100 gramos de kiwis
Enerxía
Auga
Azucres
Proteína
Fibra
Vitamina C
Vitamina A
Vitamina B-6
Folatos
Potasio
Fósforo
Calcio
Magnesio

52 kcal
85,9 g
9g

Máis que os amorodos e menos que as uvas.

1,1 g
1,9 g

O mesmo que unha mandarina e máis que o melocotón ou a piña.

59 mg

Máis que unha laranxa pero a metade que o brócoli.

3 ug
0,15 mg
29,3 ug

Case o triplo que as peras e catro veces menos que as endivias.

290 mg

Bastante máis que as mandarinas pero menos que os plátanos.

35 mg
25 mg
15 mg

Fonte: Elaboración propia a partir da Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA).
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Alimentación

A ESENCIA
DOS
GUISOS
NUN
TETRABRIK
CHEGAN LISTOS PARA CONSUMIR, NON ROUBAN
TEMPO NA COCIÑA E PODEN MANTERSE DURANTE
LONGOS PERÍODOS A TEMPERATURA AMBIENTE
GRAZAS AO SEU PROCESO DE PASTEURIZADO. OS
CALDOS ENVASADOS SON TAN HIDRATANTES E
SAUDABLES COMA OS CASEIROS, PERO POUCAS
VECES SE TOMAN SOS. BASE DE SOPAS, ARROCES OU
GORNICIÓNS, FÍAN O SEU PERFIL NUTRICIONAL AO DAS
RECEITAS NAS QUE SE INTEGRAN. ASÍ SE ELIXEN.
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Con historia. As
orixes do caldo son
quizais tan antigos
como o descubrimento do lume,
cando se aprendeu
a abrandar a carne
mergullándoa en
auga quente. Os
seus antepasados
máis próximos, o
consumado español
ou o consomé.
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ete virtudes ten a sopa: alimenta, sede dá pouca, fai durmir, fai dixerir,
sabe ben, nunca enfada e pon a cara
colorada”. Dese modo describía o
académico Francisco Rodríguez Marín no século XIX o caldo. Poucos alimentos son tan
versátiles, xa que é á vez prato único ou ingrediente.
Iso fai que o seu consumo se estenda durante todo o
ano. Nos xélidos días de inverno, un caldo pode ser
un prato tan saudable como reconfortante, e o resto
do tempo enriquecer paellas e guisos de toda clase.
Mentres que fai uns anos só atopabamos extractos en po ou “en cubos”, agora podemos escoller
entre unha gran variedade de caldos líquidos envasados, que fixeron posible que a maioría das persoas
poidan gozar deste produto en calquera momento
sen ter que investir para iso tempo na cociña. Os datos testemúñano: segundo un recente estudo realizado pola consultora Kantar Worldpanel, a venda
destes produtos creceu un 10 % na segunda metade
de 2018, alcanzando os 164 millóns de euros no ano.
Tamén existe unha ampla variedade de cremas no
mercado que, con todo, non forma parte do grupo de
caldos e sopas. A explicación resulta sinxela: as dúas
últimas son extractos, mentres que as cremas consisten
nun triturado de diversos ingredientes. A súa composición nutricional é, xa que logo, moi diferente.
Pero que é exactamente un caldo, e como se elaboran os que compramos no supermercado? Tanto no
caso do envasado coma do caseiro, o termo caldo describe no ámbito gastronómico á auga no que se coceu
algún alimento -polo xeral carnes, peixes ou vexetais-, e á que lle traspasan o seu sabor e nutrientes.
Na súa elaboración, o caldo envasado non dista
moito do que elaboramos na casa, salvo polo feito
de que se fai a grande escala. Como explica Gemma
del Caño, licenciada en Farmacia e máster en innovación, biotecnoloxía e seguridade alimentaria,
os ingredientes córtanse en anacos pequenos para
extraer facilmente os seus sabores e substancias, e
colócanse nunhas cestas: “Estas encáixanse dentro
das potas, con capacidade para albergar entre 800
e 3 000 litros, e déixanse cocer a altas temperaturas
durante aproximadamente tres horas”. Se o tipo de
caldo require sofritir algún ingrediente, engádese
este paso ao proceso e, como na cociña de restauración habitual, a cantidade dos elementos determina
sempre a riqueza sensorial do resultado final.
“Unha vez cociñado, o caldo arrefríase rapidamente para despois homoxeneizalo, desengraxalo
e pasteurizalo”, detalla Del Caño. Este último paso
(que consiste en sometelo a unha temperatura de
polo menos 70 °C durante 15 segundos, que pode

S
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Cinco razóns para tomar
unha boa sopa

1

É sa e facilmente dixerible, o que a fai ideal para
aqueles con problemas dixestivos como gases e
molestias.

2

O seu principal ingrediente é a auga, e por iso
teñen un efecto hidratante

3

As sopas teñen poucas calorías, pero unha gran
capacidade saciante. Se conteñen alimentos
sólidos, retárdase o baleirado gástrico e producen
unha maior sensación de saciedade tras a inxesta.

4

Durante o inverno, proporcionan calor e unha
sensación de confort, aínda que en determinadas
culturas as sopas son un alimento habitual ata
nas estacións máis calorosas

5

É rápida, fácil de preparar e económica. Para
a sopa máis sinxela, só necesitas ferver os
ingredientes en auga abundante e condimentala.

+

Sabías que...?
O proceso de
seguridade
alimentaria na nosa
industria (APPCC) foi
desenvolvido pola NASA
e a Armada dos EUA
a partir de 1959, para
previr intoxicacións
dos astronautas nas
misións espaciais
Apolo. É obrigatorio
en toda a industria
alimentaria desde 1996.
A pasteurización dos
alimentos (como o
leite ou os caldos)
garante a eliminación
de toda substancia
patóxena e posibilita
a súa conservación a
temperatura ambiente
durante un longo
período de tempo.
chegar ata os 150 °C no caso do UHT), previo ao envasado
e esterilizado en brik, garante “que se eliminen todas as
bacterias patóxenas que puidese haber”.

SEGURIDADE E POUCAS CALORÍAS.

Quizais a maior vantaxe dos caldos envasados sexa “a comodidade de ter esa parte xa solucionada cando entramos
na cociña, o que nos permite investir ese tempo en facer
outras cousas que nos apetecen máis e mellorar a nosa
calidade de vida”, sostén a experta.
Outro elemento destacable dos caldos envasados é a
seguridade que ofrecen. A pasteurización á que se someten
posibilita que poidan conservarse a temperatura ambiente
e con total seguridade durante o período de consumo estipulado, sen necesidade de aditivos ou conservantes e sen
perder propiedades organolépticas. Os caldos elaborados
na casa, con todo, non ofrecen esas vantaxes: “se non os
arrefriamos correctamente ou os acumulamos durante
demasiado tempo, poden fermentar e non estar en condicións de ser consumidos”, advirte Gemma Del Caño sobre
as opcións caseiras. Doutra banda, caldos preparados tamén poden conxelarse se non se van a consumir, xa que
unha vez abertos non deberían de gardarse no frigorífico
durante máis de catro días.

Busca ingredientes frescos.
Para xulgar un
caldo envasado,
non podemos
fixarnos só
nos nutrientes.
Algúns inclúen
pouca materia
prima fresca e
incorporan espesantes coma o
amidón, para que
dea sensación de
que teñen máis
substancia.

A cor amarelenta dos
caldos, así como a súa
espesura, débense
a que os alimentos
cortados en anacos
adoitan acabar
desfacéndose na
auga durante a súa
elaboración. Tamén
inflúe se un alimento
se fritiu ou asou con
anterioridade.

Unha vez abertos,
non deberían gardarse
no frigorífico durante
máis de catro días.
E se non os imos usar,
tamén poden conxelarse.
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Se existen problemas
de hipertensión, é mellor
optar por unha variedade
‘baixa en sal’ (menos do
0,3 %) ou preparar o
caldo na casa.
O SAL, UN DATO PARA TER EN CONTA.

Os caldos proporcionan sales minerais e, ao estar
compostos maioritariamente por auga (máis do
95 %), teñen un efecto hidratante. Desde un punto de vista nutricional poden catalogarse como un
produto saudable, xa que, xa sexan de polo, carne,
verduras, peixe, cocido ou para paella, por si sós teñen un baixo perfil nutricional. Os seus nutrientes
máis destacables son a auga e o sal, e por iso non
podemos considerar estes alimentos como fonte
de vitaminas, graxas, carbohidratos, proteínas ou
minerais, pero si de sodio. Na etiqueta do envase
podemos obter esta información, especialmente relevante para aqueles que sigan unha dieta de
control de peso ou necesiten vixiar a inxesta de sal.
“Nese sentido, os caldos envasados son sen dúbida moi útiles, do mesmo xeito que no caso de que
haxa algunha alerxia”, subliña Del Caño. “Cos caldos caseiros, non controlas o sal; empezas a usar
ósos de xamón, galiña, touciño, morcilla… Cando
unha carne está moi seca, a proporción de sal é
moito maior”, sinala.
Para a experta, a cantidade de sal que contén a
maioría dos caldos envasados é máis que suficiente
para cociñar. Se houbese que engadir algo, recomenda facelo ao final, unha vez coado, ou ata cando
vaia a consumirse ou usarse. Se, pola contra, tivésese que reducir o sal, o conveniente sería engadirlle
máis auga ao líquido ou usar menos caldo no guiso.
Con respecto ao resto dos nutrientes, cabe destacar que os caldos envasados se desgraxan sempre
unha vez cociñados, cousa que ás veces non sucede
cando se fai na casa, polo que nos primeiros o nivel
de graxa é aínda máis baixo.
En calquera caso, e aínda que todos os datos
anteriores debuxan un alimento en si mesmo saudable, hai que ter en conta que, en numerosas ocasións, o caldo utilízase como ingrediente para elaborar outros guisos, polo que a achega nutricional
do prato final dependerá máis dos ingredientes cos
que o combinemos que do caldo en si.
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Cantas calorías teñen?

12

13,2

15,5

Caldo de verduras

Caldo de polo

Caldo de peixe

22

25,5

40,5

Caldo de carne

Caldo de cocido

Caldo de paella

Cantidade media por ración (250 ml).
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Se padeces alerxias
alimentarias a certos
ingredientes, examina con
coidado a información
contida na etiqueta.
ATENCIÓN AOS INGREDIENTES.

Para levar a cabo unha compra intelixente, convén
recordar unha máxima: a verdade non está necesariamente nas letras grandes do produto, senón
no listado de ingredientes e a táboa nutricional que
incorporan todos os envases.
Esta lista permítenos coñecer con que materias
primas (e en que cantidade) se elaborou o caldo.
Non está de máis recordar que os ingredientes se
mostran en orde de relevancia respecto ao produto
final: canto máis arriba aparezan, maior será a súa
porcentaxe na composición total do produto. Aínda que non é o habitual, nalgúns caldos podemos
atopar extractos, aromas naturais e espesantes que
poden enmascarar a escasa presenza de ingredientes ou materia prima de calidade sen que por iso se
teña que renunciar ao sabor.
Sen ser do todo falsos, “termos como natural
ou caseiro non son correctos en ningún caso”, sostén Del Caño. Pese a iso, “a normativa actual non é
estrita e non está definido”. Os caldos ou sopas que
se anuncian como “naturais” adoitan ofrecer produtos sen aditivos, colorantes ou potenciadores de
sabor. Doutra banda, un envase cun caldo ou unha
sopa “caseira” non se elaborou nun fogar ou nunha
pota, senón nun depósito xigantesco con miles de
litros de produto no seu interior. Pese a iso, a súa
similitude coas sopas caseiras está cada vez máis
conseguida. Para rematar, palabras como “ecolóxico”, “biolóxico”, ou “orgánico” poden usarse para
caracterizar a un produto ecolóxico, os seus ingredientes ou as materias primas utilizadas segundo a
lexislación vixente. O prezo destes alimentos adoita
ser moi superior, e convén saber que existen poucas
probas que mostren que os produtos ecolóxicos sexan máis saudables que os convencionais.

PREZO... E APRECIACIÓN.

Poderíase pensar que é máis barato preparar o
caldo na casa, pero en calquera caso o envasado
é un produto polo xeral económico. Certamente,
unha proposta elaborada con sobras da despensa
pode resultar máis barata que unha en brik, pero
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se non é así, a diferenza redúcese. Unha receita de
caldo caseiro composto por 1 cebola, 2 cenorias, 1
porro e a carcasa dun polo ou anaco de peixe e un
chorro de aceite roldará os 1,5 euros, moi preto do
prezo dos envasados.
De todas as maneiras, as diferenzas de prezos
entre marcas adoitan estar relacionadas, na maioría
dos casos, coa composición e a orixe dos ingredientes. Os caldos con maior cantidade de ingredientes
nobres, como polo, carne, marisco ou verduras, adoitan ser máis caros. Con todo, a preferencia por un ou
outro por parte dos compradores non vén determinada exclusivamente polo prezo ou a composición.
O consumidor non sempre lle pon a mellor nota ao
produto máis caro ou ao que contén un maior número
de ingredientes naturais.

DIRECTOS
AO ETIQUETADO
DO ENVASE

O gusto é subxectivo. A percepción
sensorial dun
caldo depende das
preferencias particulares de cada
un, dos sabores
aos que esteamos
afeitos e do uso
que se lle vaia dar
ao preparado. Ao
final, non nos queda outra que probar e comparar.

Como sucede con moitos
outros produtos, a clave dunha
compra intelixente reside na
información nutricional de cada envase.
O listado de ingredientes que figura
no recipiente daranos a información
que necesitamos respecto á súa orixe
e outros aspectos importantes, como a
cantidade de sal (que convén vixiar) e de
graxa (baixa en todos os casos, debido
ao proceso de desgraxado ao que se
someten os caldos envasados).
Tamén existe unha relación entre o
maior prezo dos caldos e a natureza dos
seus ingredientes principais. Isto non
significa, con todo, que non poidamos
gozar das variedades máis económicas,
cuxos aromas e extractos desempeñan
de xeito óptimo o seu labor. Neste punto,
a aceptación dunha ou outra variedade
depende tamén do gusto do consumidor
e da súa posible preferencia por ingredientes que considere de maior calidade.
En canto á conservación, o proceso
de pasteurización ao que se someten
todos os caldos preparados fai que
sexan completamente seguros, como
tamén o é o uso de extractos, aromas e
espesantes, controlados e autorizados
pola Axencia Europea de Seguridade
Alimentaria (EFSA, polas súas siglas en
inglés).
Se es alérxico a algún alimento,
deberás buscar sempre na etiqueta
calquera información relevante que
alerte da presenza de ingredientes non
habituais, como ovo, leite ou soia, por
exemplo. Nalgúns casos as compañías
advertirán sobre a posible presenza de
trazas ou restos dalgún destes ingredientes, debido a que as mesmas instalacións se utilizan para a elaboración
de múltiples produtos, e nunca se pode
estar seguro ao 100 %. Por este motivo,
deben declarar a posibilidade de contaminación cruzada.
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Frescos

Como a cabeza
dun misto.Así
deben ser as terminacións dos
floretes frescos,
con ramalletes o
máis pequenos
posible xunto a.
outros de moito
maior tamaño.
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A MÁIS
RICA DAS
VERDURAS
NON É A QUE
MELLOR
SABE
BRÓCOLI

erde, frondosa e exuberante, esta verdura de aparencia arbórea
pode xactarse de formar parte
das cociñas de medio mundo
desde hai miles de anos. Rica en
vitamina C, ácido fólico e niacina, esta verdura constitúe unha boa fonte de provitamina A
(betacaroteno) e outras vitaminas, ademais de
minerais coma o magnesio, fósforo, zinc e ferro.
Con todo, o máis destacable desta verdura é a
súa grande achega antioxidante. A familia das
crucíferas, coma o brócoli, a coliflor, o repolo
e as coles de Bruxelas, diferénciase do resto de
verduras polo seu alto contido de glucosinolatos,
que se metabolizan no organismo en forma de
antioxidantes. O sulforafano, o antioxidante.
máis potente do brócoli, demostrou actuar de
protector fronte a enfermidades dexenerativas
coma o cancro e patoloxías pulmonares como a
EPOC. De aí o seu interese na nosa dieta, sobre
todo durante a tempada invernal.
Segundo o Instituto Americano para a Investigación do Cancro, este grupo de vexetais
pode contribuír á “eliminación de carcinóxenos,
limitar a produción de hormonas relacionadas
co cancro, bloquear os elementos canceríxenos
e evitar o crecemento tumoral”. Tamén posúen
efectos beneficiosos sobre o sistema cardiovascular e propiedades antiinflamatorias: de acordo cun estudo da Universidade de East Anglia
(2013), o sulforafano pode ser positivo para

V

Esta verdura antioxidante ofrece a súa
mellor cara no inverno e primavera,
pero para espremer as súas magníficas
calidades convén saber como tratala. No
mercado hai que fuxir dos acios que se
mostren brandos, amarelentos ou abertos.
Na casa, limpalos a fondo debaixo da billa
e non cocelos máis da conta.
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aqueles que sofren de artrite, xa que “bloquea
as encimas que provocan o deterioro da articulación”. Os isotiocianatos e os ácidos graxos
Omega-3 tamén contribúen aos seus efectos antiinflamatorios. Pola contra, se se están tomando
medicamentos anticoagulantes, convén limitar
a inxesta desta verdura, xa que a vitamina K que
contén pode limitar a súa efectividade.

AO VAPOR, MÁIS PROPIEDADES.

Crúa ou cocida, esta verdura require determinadas accións encamiñadas a asegurar unha
correcta hixiene e manipulación. Pola súa suave
textura e sabor, non hai dúbida de que o brócoli
resulta fácil na cocción, polo que se aconsella
a opción de cociñalo ao vapor. Pero antes, non
esquezas lavalo baixo un chorro de auga (mergullalo faría desaproveitar os seus interesantes

Coidado con cociñalo
demasiado: o brócoli
xerará un cheiro moi
forte, escurecerase e
perderá vitaminas e
minerais.
nutrientes). É aconsellable, ademais, retirar
a parte máis dura dos talos, pero non de todo,
xa que son unha excelente fonte de fibra. Do
mesmo xeito que cos espárragos, os talos poden servirse aliñados con salsa vinagreta ou cun
pouco de maionesa, ademais de ser o ingrediente principal de sopas e purés. E se buscas
unha presentación diferente, considera usalo
como topping nunha pizza ou para preparar
unha deliciosa crema.

VIXÍA OS TEMPOS.

Para cociñar todos os talos por igual, os ramalletes ou acios deben dividirse en tamaños uniformes. E non hai que pasarse cos minutos de cocción: mantelos ao lume demasiado tempo fará
que o brócoli xere un cheiro moi forte e escurécese, ademais de perder vitaminas e minerais. Se
é fervido, bastará entre dous e sete minutos; se é
ao vapor, entre dous e cinco; escaldado, entre un
minuto e minuto e medio; e ao forno, entre 20
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Segredos
para
mantelo
fresco

É a hora.
O brócoli
cultívase sobre
todo durante
o inverno e a
primavera, polo
que se considera
unha verdura
de tempada
durante estes
meses.

Os pasos para
seguir para o seu
correcto envasado
son sinxelos.
Recoméndase lavar o
brócoli fresco cunha
solución dunha parte
de vinagre branco e
tres partes de auga,
e despois enxaugalo
nun coador debaixo
da billa. Xa seco e
sen follas, deben
recortarse os
extremos dos talos.
Despois sepáranse os
acios máis grandes e
cortaranse en anacos
máis pequenos para
gardalos nunha bolsa
ou nun recipiente
de plástico con
pechadura hermética.
É aconsellable
mantelo no
refrixerador entre tres
e cinco días. Tamén
pode conservarse
cocéndoo, ao vapor
ou fervido durante
tres ou catro minutos
ata que teña unha
cor verde brillante.

E se non o imos
consumir xa, pode
conxelarse. O brócoli
envellece poucos días
despois de recolectalo,
debido á alteración
bioquímica producida
polo crecemento de
microorganismos
que o deterioran.
No entanto, en
2013, científicos da
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia (UNED),
da Universidad de
Estremadura (UNEX)
e da Universidade
de Foggia (Italia)
deseñaron un
envase composto
por polipropileno.
microperforado,
que contén un 10 %
de osíxeno e un
5 % de CO2, e que
permite manter
as propiedades do
brócoli 12 días despois
da recolección.

e 25. Debe quedar al dente
para aproveitar ao máximo
os seus nutrientes. O caldo
resultante sempre se pode
aproveitar para tomalo só
ou para empregalo noutros
pratos do menú semanal.
Se se prefire gozar do
seu consumo en cru, para
ensaladas ou aperitivos, a
limpeza con auga resulta esencial para eliminar
os posibles restos de terra e demais impurezas,
ademais de desinfectalo despois cunhas pingas de
lixivia ou vinagre. Aínda que sexa máis popular a
coliflor ou a verza, o brócoli pode acompañar tamén a cereais coma o arroz, a pastas, a lasañas ou
a guisos de legumes como fexións brancos.
No momento da compra, recoñecer o estado de froitas e hortalizas pode ser un suplicio.
Como elixir un brócoli fresco e crocante? Se os
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A familia brócoli
Calabrese. É o brócoli
tradicional. Recibe o
nome do seu lugar de
orixe, Calabria, no sur de
Italia. Ten floretes pretos,
cor verde escura e un talo duro e groso.
O seu tamaño oscila entre os 10 e os 20
centímetros e o seu peso medio chega
aos 500 gramos. Tanto os seus floretes
coma o seu talo son comestibles.
Chinés. É unha verdura
con follas grandes e
planas, de cor brillante
e de ton verde azulado.
Os seus talos son máis
finos e o seu sabor, máis amargo. Emprégase sobre todo na gastronomía
cantonesa, como salteado, fervido ou
ao vapor.
  
Bimi. Froito da
unión entre o tradicional e o chinés,
considérase un “súperbrócoli” polos seus numerosos beneficios nutricionais. Posúe un talo fino
e alongado, como o do brócoli chinés,
cuxo sabor doce recorda ao espárrago,
e o seu florete é como o dun brócoli
tradicional, de sabor suave.
Romanescu. Mestura
do brócoli tradicional
e a coliflor. Esta variedade presenta unha
cor verde clara e uns ramalletes firmes e
en forma de espiral. O seu sabor é suave
pero cunha textura máis crocante, recomendable en salteados e guisos.
Brócoli morado. Similar ao tipo común,
co distintivo dos
pequeno ramalletes
de cor morada. O seu sabor aseméllase
ao do tradicional. É probable que fose o
que consumisen os romanos.
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Para cociñar todos os
talos ao mesmo tempo e por
igual, os ramalletes ou acios
deben dividirse antes en
tamaños uniformes.
Plena
tempada.
Do mesmo
xeito que as
espinacas, as
acelgas ou os
seus parentes
próximos, a col
ou a coliflor, o
brócoli crécese
co frío.

acios son pequenos e compactos e de cor verde brillante, e se o talo é firme, está ben cortado e ten a
lonxitude requirida, entón podes poñelo na súa
cesta. Se as flores están abertas, os ramalletes están brandos ou de cor amarelenta ou marrón, é
sinal de que a planta estará dura e leñosa. Aínda que o brócoli conxelado non adoita ter floretes
grandes, se o adquires fresco é útil fixarse no seu
tamaño. As puntas dos floretes deben medir como unha cabeza de misto, con ramalletes o máis
diminutos posible, xunto con outros máis grandes
e frondosos. É o signo de que a verdura empeza a
madurar, pero non demasiado. Unha textura firme, apertada e non demasiado dura dinos que a
planta é crocante. Un xeito de comprobalo é torcer
lixeiramente cada cabeza: boa elección.

COIDAS DO PLANETA CANDO COMES?
SOMOS TANTOS NA TERRA QUE, PARA ALIMENTARNOS A TODOS, NECESITAMOS MOITÍSIMOS
RECURSOS. ESE ESFORZO FAI QUE DEIXEMOS UNHA PEGADA NO MEDIO QUE, AOS POUCOS,
LLE FAI MOITO DANO. CONTESTA O CUESTIONARIO E DESCUBRE O QUE SABES ACERCA DE
COMO A NOSA DIETA LLE AFECTA Á NATUREZA.
LE A PREGUNTA E ELIXE A RESPOSTA CORRECTA

2. CONTAMINACIÓN.
Cando abrimos
a neveira, vemos
moitos alimentos
diferentes. Fíxate
nas etiquetas e
verás que veñen
de moitos lugares,

e algúns de moi
lonxe. Producir
e transportar
toda esa comida
contamina o
aire e a auga, e
por iso é mellor
consumir produtos
próximos. Sabes
cantas toneladas
de gases malos (os
chaman “de efecto
invernadoiro”)
produce a industria
agroalimentaria?
A 400 millóns.
B 5 300 millóns.
C 1 100 millóns.
3. DEFORESTACIÓN.
Para producir
algúns alimentos
necesítanse
grandes
extensións de
terreo que cultivar,
e iso significa que
tállanse moitos
árbores. Sabes
canta superficie de
bosque se arrasou
entre 1990 e
2008 para darnos
para comer aos
europeos?
A A Igual ca dez

campos de fútbol.
B A mesma que a
cidade de Madrid.
C O dobre da
superficie de
Bélxica.
4. RECURSOS.
A nós nunca nos
falta a comida.
Pero hai países nos
que nenos, nenas
e maiores pasan
moita fame. Se
todos comesen
como o facemos
en Europa, sabes
cantos recursos
necesitariamos?
A O equivalente a
2,7 planetas.
B Outro planeta
coma o noso.
C Non
necesitamos
máis; só hai que
organizarse mellor.
5. SAÚDE.
Un exceso de
comida e non facer
exercicio pode
facer que teñamos
sobrepeso ou
obesidade,
e iso pode

facernos padecer
enfermidades
moi serias que hai
que coidar. Sabes
canto diñeiro
gastamos en
España para curar
as persoas que
pesan demasiado?
A 20 000 millóns.
B Non moito,
porque basta con
facer dieta.
C 12 000 millóns.
6. MEDIO.
Cunha dieta
adecuada,
comendo
produtos naturais,
poderiamos
reducir o noso
impacto sobre
os recursos
do planeta:
Por exemplo,
gastamos o
30 % da enerxía
(auga, luz, gas...)
en agricultura.
Sabes canta auga
destinamos aos
cultivos do campo?
A O 35 %.
B O 50 %.
C O 70 %.

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

1. DESEQUILIBRIO.
Cada vez
máis nenos e
nenas comen
hamburguesas e
lambetadas, e iso
aumenta o risco
de desenvolver
enfermidades do
corazón, diabetes
e cancro. En
todo o mundo,
2 100 millóns de
persoas sofren
sobrepeso ou
obesidade (están
moi “gordiñas”),
mentres moitas
outras teñen
desnutrición
crónica, porque
non poden comer
suficiente. Sabes
cantas?
A 100 millóns.
B 340 millóns.
C 870 millóns.

Fonte: WWF, FAO e outros.
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PRODUTOS FERMENTADOS

BACTERIAS
QUE
ALIMENTAN

O que na antigüidade foi un método para conservar a comida máis tempo, hoxe
é unha tendencia que gaña terreo en restaurantes de moda e mercados gourmet.
Os alimentos fermentados son tan apreciados polo seu sabor como
polos seus beneficios para a saúde. Pero se non se completa o proceso
correctamente, o produto pode chegar a podrecer.
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Os probióticos,
bacterias amigas.
Consumir alimentos
fermentados como
o kimchi mellora o
tránsito intestinal,
proporciona
vitaminas A,
B e C e tamén
reforza o sistema
inmunolóxico.
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s alimentos fermentados levan
connosco toda a vida. O iogur, o
queixo, as conservas en vinagre
ou os embutidos son os mellores
exemplos. Nos últimos tempos,
con todo, someter produtos variados a un proceso de fermentación converteuse en tendencia.
Podemos atopar pezas maduradas en carnizarías
selectas, cortes de vacún envellecidas en restaurantes especializados e froitas e verduras con
mofo en cartas con estrela Michelin. Sábese que,
desde tempos remotos, o ser humano fermentaba os alimentos para que durasen máis. Pronto
se detectou que todo o que perdían en frescura
gañábano noutras cousas. “A fermentación é un
proceso polo cal un grupo de bacterias degradan
a glucosa dos alimentos a ácido láctico, se fermentan os azucres e prodúcese acidez. Baixa o
seu pH”, describe Juana María González, directora técnica de Alimmenta, clínica de dietistas en
Barcelona. “En consecuencia, aparecen aromas
novos e cambia o seu sabor e a súa textura. A carne faise máis dixestiva”
Máis fresco non implica sempre mellor. A
Organización Mundial da Saúde, no seu informe
Fermentation assessment and research, destaca que “desde o punto de vista da seguridade alimentaria, os beneficios da fermentación
inclúen a inhibición do crecemento da maioría
das bacterias patóxenas e a formación de toxinas
bacterianas”. As bacterias desempeñan un papel
fundamental en moitos aspectos do noso funcionamento fisiolóxico, e os alimentos fermentados
poden apoiar, repoñer e diversificar nosa ecoloxía microbiana. Este tipo de produtos foi parte
importante das dietas dalgunhas culturas, e non

O

Como fermentar de forma segura
Segundo os expertos de SAIA, consultoría
de seguridade alimentaria e APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)
de Barcelona, estes serían os pasos:
Levar a cabo unhas correctas pautas de
manipulación. Partir de alimentos canto
máis frescos, mellor; lavalos ben e manter
os utensilios limpos.
A temperatura debe ser a idónea para
destruír posibles patóxenos e inhibir as
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bacterias en descomposición. Na casa,
o ideal é ter os frascos nun lugar escuro,
seco e a temperatura ambiente, aínda que
cada produto é diferente: 18 a 22 ºC poden
valer para un xucrute, pero a óptima para
un iogur é 37 ºC.

Procurar que a acidificación sexa o máis
rápida posible. Controlando os tempos
asegurarémonos de que alcancen unha
acidez por baixo de pH 4 rapidamente,
evitando a proliferación de bacterias que
produzan toxinas ou sabores estraños.

Dar co tempo de fermentación adecuado.
O iogur industrial pódese preparar en oito
horas; nos fogares, necesitará algo máis. O
xucrute, pola súa banda, require de tres a
catro semanas.

Usar o iniciador de fermentación adecuado. É vital usar receitas probadas e
non improvisar. Isto aumenta o risco de
fermentacións incontroladas que poden
supoñer un risco para a saúde.

+

ASÍ FUNCIONAN OS PROBIÓTICOS
NO TEU ORGANISMO
No tracto gastrointestinal habitan uns 100 billóns de microorganismos que
desempeñan un papel importante na saúde: inflúen no metabolismo, no
sistema inmunolóxico e poden participar no desenvolvemento do cancro
colorrectal, a obesidade e a diabetes. Unha dieta rica en alimentos fermentados
proporciónalle ao tracto gastrointestinal organismos saudables. Diminúen o
pH do intestino, o colonizan e adhírense á mucosa para frear a proliferación de
elementos nocivos tamén presentes na microbiótica humana. Como indica un
estudo de 2103 do Baylor College of Medicine de Houston (EUA), “os probióticos
poden restaurar a composición da microbiota intestinal e introducir funcións
beneficiosas nas comunidades microbianas intestinais, o que resulta na mellora
ou prevención da inflamación intestinal e outros fenotipos de enfermidades
intestinais ou sistémicas”.

tardaron en descubrirse algúns beneficios para a saúde, o
que espertou o interese dos científicos. Entre os microorganismos máis estudados están as bacterias do ácido láctico
(LAB), que durante a fermentación sintetizan vitaminas e
minerais, producen péptidos bioloxicamente activos con
encimas como a proteinase e peptidase, e eliminan algúns
non nutrientes. Algúns destes péptidos reducen a presión
arterial e teñen propiedades antimicrobianas, anticanceríxenas, antioxidantes e antialérxicas.

COIDADOS PARA O APARELLO DIXESTIVO.

Certos microorganismos (por exemplo, os fungos) asociados
con alimentos en escabeche poden aumentar a produción de
compostos N-nitrosos con posibles propiedades carcinóxenas, como sostiña un estudo, publicado en 2014 en Journal
of Physiological Anthropology. A pesar diso, segundo os
investigadores, poderían chegar a ter beneficios no terreo da
saúde mental. En xeral, como apunta Juana María González,
“estes produtos teñen unhas calidades específicas. Algúns
conteñen máis bacterias vivas que poden ser beneficiosas
para a saúde”. E arguméntao co iogur: “É un alimento fermentado rico en bacterias que actúan como probióticos, con
propiedades beneficiosas como regular o tránsito intestinal,
recuperar a flora alterada ou aumentar a produción de ácidos
graxos de cadea curta”. Os probióticos son bacterias vivas
beneficiosas, especialmente para o sistema dixestivo, porque
axudan a manter o intestino san. Outra investigación, publicada en 2013 en Meat Science e levada a cabo por científicos
españois, achou que o fuet “podería ser un vehículo adecuado
para o subministro de bacterias probióticas”.
Existen diferentes procesos para levar a cabo unha maduración segura dos alimentos. No caso da carne, xeralmente
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Alcanzar o grao de
fermentación adecuado
resulta esencial para
poder gozar dun manxar
exquisito, e non dun
alimento pasado.
realízase en seco. Grandes pezas de vacún almacénanse durante semanas a temperaturas próximas á
conxelación; ao evaporarse progresivamente a humidade do músculo, concéntranse o sabor e o gusto,
á vez que as encimas propias da carne desintegran os
tecidos e fana máis tenra. Este método adoita empregarse con carnes de gran calidade, que se destinan a restaurantes e carnicerías gourmet. Tamén
pode acometerse en húmido, isto é, preservando os
mollos da carne, que enseguida se envasa ao baleiro.
Este método é máis rápido e menos custoso. O envellecido do queixo —tamén chamado afinación—
parécese máis ao do viño. “É unha combinación de
tecnoloxía, coñecemento e sentidos”, di José Luis
Martín, afinador de queixos. “Recollemos os queixos
en orixe dos produtores, e unha vez na cava, dependendo do tipo de queixo, coidámolo, volteámolo, cepillámolo... Cada un ten unha flora que é o que rodea
a cortiza. O que se desenvolve na cortiza é o que vai
definir a pasta por dentro. Nos queixos pequenos, a
afinación é moi curta, pode durar entre dúas e catro
semanas. Os queixos grandes poden estar desde tres
meses a máis dun ano”.
Na casa pódense fermentar de forma segura
verduras (paus de cenorias, pementos, rabos) e froitas (mango, papaia). Enfráscanse en salmoira (20 g
de sal por 1 l de auga) e pódenselles engadir sementes
de mostaza, pementa, anís, etc., para aromatizar.

O PODRE NON É SAUDABLE.

Parece claro, pois, que cando o produto está maduro poden obterse algúns beneficios, tanto gustativos como para a saúde. Pero buscar esa madurez
implica poñer o produto de camiño á putrefacción
e, desde logo, un alimento podrecido xa non é saudable. Alcanzar o grao de fermentación adecuado é
esencial para poder gozar dun manxar exquisito e
saudable e non dun alimento pasado incomestible.
“A temperatura, a cantidade de fermento e o tempo
deben estar controlados para lograr unha correcta
fermentación. Se o alimento está mal conservado
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Afinando o queixo.
Dependendo do
tamaño, poden
pasar desde unhas
poucas semanas
ata un ano
nunha cava onde
son coidados,
cepillados e
volteados.

A volta ao mundo en 5
alimentos que conteñen
‘bichiños’ vivos
Miso. Pasta xaponesa elaborada con sementes de
soia, cereais e sal mariño fermentada co fungo koji.
Utilízase como aliño para todo tipo de pratos.
Calorías
199

Graxas
6g

Carbohidratos
26,5 g

Proteínas
11,7 g

Quefir. Equivalente ao iogur, fermentado con
fungos e bacterias. Orixinario do Cáucaso.
Calorías
64

Graxas
3,5 g

Carbohidratos
4,8 g

Proteínas
3,3 g

Kimchi. Un dos alimentos máis populares en
Corea, que utiliza como base diferentes vexetais
sazonados con especias.
Calorías
33

Graxas
0g

Carbohidratos
6,7 g

Proteínas
3,3 g

Xucrute. Son follas de col fermentadas, típicas
de Alemaña, a rexión francesa de Alsacia e outras
zonas do centro de Europa.
Calorías
23

Graxas
0,1 g

Carbohidratos
3g

Proteínas
1,8 g

Kombucha. Té fermentado mediante
microorganismos coñecidos tradicionalmente
como os “fungos da inmortalidade”. Procede da
rexión chinesa de Manchuria.
Calorías
13,6

Graxas
0,2 g

Carbohidratos
2,3

Proteínas
1,2 g

* Información relativa a 100 g de produto.

pódense degradar as súas proteínas, debido ao crecemento de novas bacterias que non sexan as propias da
fermentación, co cal se produce un deterioro bacteriolóxico, organoléptico e sensorial, e pode provocar unha
intoxicación”, advirte a dietista Juana María González.
O afinador de queixos José Luis Martín recórdanos que,
unha vez que adquirimos o alimento, o proceso de fermentación prosegue de forma natural, polo que é importante consumilo inmediatamente. “Se a maduración
ser realiza mal, pódese degradar o produto. Dá notas
amoniacais ou picantes desagradables”, sinala.
Existen algúns detalles que lle van indicar ao consumidor se ese produto foi fermentado correctamente.
Ao comprar nun establecemento especializado, debemos
fixarnos na súa hixiene. “Os establecementos teñen que

estar limpos, a manipulación debe ser limpa,
as superficies deben estar limpas, debemos ver
o persoal coas mans limpas”, afirma González.
Doutra banda, estes produtos nunca deben estar preto de alimentos frescos. “Se se tocan pode
haber contaminacións cruzadas”, engade esta
experta. Como recorda a OMS, a fermentación
depende de factores difíciles de cuantificar, como
o nivel inicial de contaminación, que á súa vez depende das condicións locais, os niveis de hixiene e
saneamento e o grao de acidez resultante. Xa que
logo, conclúe, esta práctica non elimina “todos os
riscos para a saúde relacionados cos alimentos, e
non debe verse como un reemprazo das prácticas
básicas de hixiene alimentaria”.
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Sempre novo.
Quen chegan
aos 90 adoitan
ser persoas
activas. A vida
sedentaria non
conduce a unha
vellez saudable.
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Alimentación

PROLONGAR A
VIDA DEPENDE
DO MENÚ
España podería ser o país máis lonxevo do mundo en 2040, grazas en parte
á súa dieta mediterránea. Con todo, aínda que está comprobado que comer
segundo os seus principios resulta clave para seguir cumprindo anos, o
ritmo de vida e as modas poñen en dúbida este patrimonio. Mentres, outras
cuestionadas propostas nutricionais van gañando (perigoso) peso.
noso país ocupa o cuarto lugar
entre os países do mundo con
maior esperanza de vida, cunha
media de 82,9 anos, segundo cifras de 2016. Pero, en algo máis
de dúas décadas, podería ser o
primeiro se continúa a tendencia actual de saúde
e potencial sanitario, como estima a proxección
a cargo dun equipo de investigadores da Universidade de Washington publicada en outubro
na revista médica The Lancet. Cara a 2040 espérase que o noso país alcance unha esperanza
de vida medio de 85,8 anos, o que implicará un
incremento medio de 2,8 anos. Ese aumento,
que supoñería superar a Xapón, o primeiro na
clasificación actual, dependerá de como os sistemas de saúde aborden factores de risco como
a presión arterial alta, o excesivo índice de masa
corporal ou o elevado nivel de azucre en sangue,
así como o consumo de alcohol e tabaco, apuntan
os expertos. Tamén de que sigamos apostando
por un factor determinante na nosa esperanza de
vida: a dieta mediterránea.
Unha clave é o seu factor cardiosaudable.
Segundo a última actualización do estudo Predi-

O

med do Ministerio de Sanidade, a dieta mediterránea con aceite de oliva ou froitos secos protexe
contra a enfermidade cardiovascular, principal
causa da mortalidade mundial. O pasado novembro, unha metaanálise de estudos publicado
no British Journal of Nutrition demostrou que,
ademais de que as persoas maiores de 65 anos
que optan por unha dieta mediterránea viven
máis, o aumento na lonxevidade é proporcional
á fidelidade coa que se siga esta dieta.

UN PRIVILEXIO EN RETROCESO.

Con todo, a globalización do consumo de alimentos non saudables está reducindo o protagonismo da dieta mediterránea, e xa que logo,
da súa contribución á esperanza de vida do noso
país. Falamos da comida rápida ou dos produtos ultraprocesados, coma os doces, as bebidas
e as sobremesas azucrados, a bolaría, os embutidos ou os aperitivos salgados; é dicir, aqueles
produtos cunha cantidade elevada de azucres
engadidos, graxas de mala calidade e sal. Como
advirten os expertos en nutrición, a alimentación
dos máis novos difere en calidade da dos seus
pais e avós, polo que a dieta española, decisiva na
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A idade é o principal
factor de risco para
contraer as enfermidades
graves: intervir no
envellecemento é máis
efectivo que tratar as
enfermidades
nosa calidade de vida, podería deixar de desempeñar o seu papel clave no aumento prolongado
da lonxevidadee da poboación. Así, a predición
de que a esperanza de vida de España estea á cabeza mundial para 2040, baseada en extrapolar
as observacións entre 1990 e 2016, resulta pouco
sólida, tendo en conta a dificultade de seguir a
tendencia entre eses anos.
Con todo, España conta con condicións para
situarse no cuarto lugar desa táboa de 195 países. Tanto a abundancia de froitas e hortalizas
coma o bo funcionamento do sistema público
de saúde son factores clave para que os españois
sexan lonxevos. Segundo a Organización para a
Cooperación e o Desenvolvemento Económicos
(OCDE), desde o ano 2000 a maior parte do aumento da esperanza de vida en España debeuse
á redución da mortalidade despois dos 65 anos,
grazas en parte á excelente atención médica. Pero tamén se apuntan outros factores que poderían ser importantes, aínda que máis difíciles de
avaliar, coma os costumes tradicionais da sesta
ou o paseo diario, é dicir, o equilibrio entre o repouso e a actividade física. A esperanza de vida
en saúde non alcanza aínda á esperanza de vida
total, debido a que as persoas maiores sofren, de
media, problemas de saúde e dependencia na súa
última década de vida.

O 30 % DA SAÚDE.

En boa medida, o que comemos é clave destes
indicadores fundamentais da saúde. De feito,
aínda que existen moitos factores que afectan
ao proceso de envellecemento, estímase que algo menos dun terzo ten relación directa co tipo
de alimentación. “Un 25 % depende dos nosos
xenes, pero o resto corresponde a factores externos nos que alimentación xoga un papel moi importante”, sinala Mercedes Aguirre, doutora en
bioloxía e poñente nun congreso internacional
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Fontes da ‘eterna mocidade’
Diversos alimentos, como a verdura, a froita e os froitos
secos, conteñen elementos para mellorar a calidade de vida
e favorecer a lonxevidade, sobre todo polo seu carácter
antioxidante. Así, o café, as uvas, os anacardios e o brócoli,
entre outros, resultan interesantes polos seus ingredientes
activos como o ácido cafeico e cloroxénico, o resveratrol, o
ácido anacárdico e os isotiocinatos, respectivamente, indica a
experta Mercedes Aguirre. No entanto, recorda a nutricionista
Andrea Mascuñana, non convén caracterizar os alimentos só
por eses elementos: “A lonxevidade non se pode buscar só
na substancia activa dun produto. O brócoli pode axudar á potencia antioxidante, pero non grazas a un único compoñente.
O que realmente lle axuda ao sistema gastrointestinal é a totalidade de nutrientes, e iso é o que contribúe á lonxevidade.
Tampouco pode ser que confiemos nunha soa fonte nutricional e baseemos o resto da dieta en produtos procesados. Non
se trata de beber litros e litros de café, ou comer bolsas enteiras de anacardios. Os froitos secos son interesantes polo seu
tipo de graxa, pero sempre hai que moderar as cantidades,
porque teñen a súa cara B prexudicial”, advirte Mascuñana.

O MÉTODO XAPONÉS
Xapón é o país con maior esperanza de vida e con
menores índices de problemas cardiovasculares e
obesidade no mundo. En 2016 vivían no país 65 692
centenarios, e a quinta parte deles levaba unha vida
autónoma e independente. Unha clave para explicar
este fenómeno atópase na dieta.
Peixe azul
Proporciónalle á alimentación proteínas de gran
calidade, vitamina D, antioxidantes (por exemplo,
vitamina A) e graxas omega 3 esenciais, como o DHA
e o EPA, que o corpo non pode sintetizar e debemos
achegarlle a través da alimentación. No caso da dieta xaponesa, o peixe consómese ata no almorzo. A
cantidade de peixe azul é unha das responsables
da redución dos problemas cardiovasculares e do
bo estado do seu metabolismo. Estímase que os
efectos positivos poden detectarse tomando entre
un e catro pratos semanais de peixe, aínda que as
mulleres embarazadas, en fase de lactancia e nenos
de pouca idade deben evitar consumir especies con
contidos de mercurio máis altos, como peixe espada,
tiburón, atún vermello e lucio.

sobre lonxevidade que tivo lugar recentemente
en Valencia. Varios expertos restaron alí unha
cota de verdade absoluta a consellos como o para comer variado e con moderación. Consideran que estas consignas son dous dos principais
erros que cometemos na nosa alimentación e que
nos fan envellecer máis rapidamente. O motivo?
Estas recomendacións deixan a porta aberta a
que cada persoa o interprete ao seu xeito e coma
o que queira, o que conduce a un bo número de
poboación a consumir inxestas elevadas de féculas, proteína, azucres e graxas, sobreestimando a
proteína animal ou as graxas saturadas. “A nutrición para a lonxevidade baséase no que todos
xa coñecemos: a dieta mediterránea”, indica a
nutricionista Aguirre. Refírese a consumir máis
vexetales e graxas monoinsaturadas, e menos
carnes e carbohidratos. “O problema é que non o
levamos á práctica”, puntualiza.

O PERIGO DOS NOVOS GURÚS.

Nos últimos anos, un dos nomes destacados no
campo da xerontoloxía e a nutrición é o de Valter

Bodegón
milagroso.
Verduras e
froitas teñen
comprobadas
virtudes
antioxidantes.
O peixe azul,
pola súa
banda, prevén
problemas
cardiovasculares.

Algas
O consumo de algas kombu, nori ou wakame, que os
xaponeses consomen a diario, non está moi estendido a nivel mundial. Son os únicos vexetais que proporcionan Omega 3, como o fai peixe. Ademais, son
ricas en iodo e conteñen fucoidanos, que parecen
ter efectos antivirais, e favorecen a lonxevidade. No
entanto, o exceso de iodo que proporcionan as algas
(un gramo de algas xa excede o límite recomendado
ao día) está ultimamente sendo sinalado como posible causante de problemas de tiroides.
Produtos fermentados
Os alimentos fermentados son alimentos enriquecidos polo proceso de fermentación, co engadido
das bacterias beneficiosas (ver reportaxe na páxina
22). Coma no caso do iogur, o natto, resultado da
soia fermentada, é unha parte importante da dieta xaponesa. É rico en vitamina K2, que contribúe á
conservación das arterias e dos dentes.
Té verde
Os resultados das probas de laboratorio foron
prometedoras, e tomar té forma parte de moitas
gastronomías, pero actualmente non hai evidencia que apoie a redución do risco de cancro como
unha razón central para tomar té.
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“A nutrición para a
lonxevidade baséase
nunha dieta que non
sempre podemos
cumprir”, indica a
nutricionista Mercedes
Aguirre.
Longo, director do Instituto de Lonxevidade da
Facultade de Xerontoloxía da Universidade de
California do Sur (EUA), que se converteu nunha
das referencias da investigación científica mundial. Considerado todo un gurú do envellecemento, basea as súas investigacións no estudo
de persoas centenarias.
Enfermidades como a obesidade, a diabetes,
as cardiopatías ou certos tipos de cancro comparten o denominador común dunha incorrecta
alimentación. Longo parte da estreita relación
entre dieta e lonxevidade, manifesta en todas
as investigacións que, durante o século pasado,
demostraron que calquera intervención para
prolongar a vida animal se basea na nutrición.
Aínda que non poidamos resolver a nosa xenética, a ciencia establece que a alimentación inflúe
na forma en que os nosos xenes se activan e, xa
que logo, queda nas nosas mans manexar a velocidade á que o noso organismo envellece, entendendo a dieta como un gran factor para loitar
contra a enfermidade. A xenómica e a bioloxía
molecular ábrense como campos onde explorar
a posibilidade de manterse novas e sans o maior
tempo posible, debido á conexión entre os nutrientes e os xenes que controlan a protección
celular e que regulan as células nai e a rexeneración (o rexuvenecemento dos sistemas e órganos). Así, a idade constitúe o principal factor de
risco para contraer as enfermidades máis graves,
o que explica que intervir no envellecemento é
moito máis efectivo que tratar as enfermidades.
Longo demostrou que os azucres e os aminoácidos inflúen nos xenes e na vía metabólica,
de forma que se lles considera aceleradores do
envellecemento. Con todo, para nutricionistas
como Andrea Mascuñana, vicepresidenta por
Castellón do Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa),
tal afirmación necesita aínda máis evidencias:
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“Non se pode afirmar con rotundidade, malia que se
están facendo moitos estudos científicos relativos á
modificación de xenes para mellorar aspectos nutricionais. Necesítanse máis investigacións para fundamentalo”, sinala Mascuñana.

A CUESTIONADA IMITACIÓN XAXÚN.

O traballo de Longo, baseado nun perigoso xaxún, está
salpicado de polémica. Aínda que contou con financiamento público, non desvela a composición da súa dieta
nas súas investigacións, pero comercialízaa. Advirte
que o xaxún debe ser seguido sempre baixo supervisión
médica, pero a súa dieta de barriñas enerxéticas, sopas
e zumes, chamada Prolon, véndese por Internet despois
dun ano de poñer en marcha o proxecto.
A información dispoñible a partir de modelos experimentais en animais avala este tipo de intervención
nutricional, pero os estudos en humanos son aínda moi
preliminares, polo que os expertos invitan á prudencia.
Aínda se descoñecen cales son os efectos de adaptación metabólica derivados do xaxún e os seus beneficios
na lonxevidade e a saúde. De momento, a única forma
contrastada de lograr beneficios reais é clásica: evitar
hábitos tóxicos, dieta mediterránea e exercicio físico.

Xaxún de cinco días

A dieta Fasting Mimicking
Diet (FMD) baséase en facer
durante cinco días ao mes
unha simulación de xaxún;
é dicir, unha dieta moi baixa
en calorías na que se inxire
un mínimo de alimentos que
proporcionen vitaminas e
minerais: sopas, caldos de
verduras, auga, infusións, té,
barriñas enerxéticas ou ata
batidos de proteína. O resto
do mes pódese comer de
todo, pero sen excesos.
“Non estou a favor. Parece
unha pauta de suplementación
que aconsella substituír
alimentos por batidos de
proteína ou caldos vexetais,
que implican un déficit calórico,
o que lle causa unha ansiedade
pola comida e un efecto ioió no
peso. En definitiva, un estrés
metabólico. Son necesarios
máis estudos para aceptar as
bondades dese tipo de xaxún.
O mellor é educar nunha
alimentación equilibrada”

Dieta da
lonxevidade de
Valter Longo

1. Orientación ‘pescetariana’.
Consiste en procurar unha
dieta próxima ao 100 % de
vexetais e baseada no peixe,
limitando o seu consumo a
dúas ou tres porcións por
semana e evitando as que
conteñen un alto contido
de mercurio (atún, peixe
espada, xarda). Para as
persoas con máis de 65
anos que comezan a perder
masa muscular, convén
introducir máis peixe na
dieta, xunto con outros
alimentos de orixe animal,
como ovos e certos queixos

DIETAS ANTIENVELLECEMENTO
BAIXO A LUPA
O Instituto de Lonxevidade da Facultade de Xerontoloxía da
Universidade de California do Sur, dirixido por Valter Longo, é unha
referencia internacional na investigación da dieta asociada á duración
da vida. Del parten propostas en alza como a simulación do xaxún ou a
dieta da lonxevidade. Pero non están exentas de polémica. Pedímoslle á
vicepresidenta do Colexio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad
Valenciana, Andrea Mascuñana, que revise algúns dos seus preceptos.
Ollo: non saen plenamente ben paradas.
(pecorino ou feta) e iogur de
leite de cabra.
2. Limitar a proteína.
A inxesta de proteínas
só debería aumentar
lixeiramente despois dos
65 anos en persoas que
perden peso e músculos.
Para a maioría das persoas,
un aumento do 10 ao
20 %, o que equivale a
5-10 gramos máis diarios,
é suficiente. Aconséllase
unha dieta libre de
proteínas animais (carne
vermella, carne branca,
queixo), coa excepción
das proteínas do peixe,
pero con alto contido
de proteínas vexetais
(legumes, froitos secos).
3. Maximizar os
carbohidratos complexos.
Aquí non caben as
dicotomías do tipo “baixo
contido de carbohidratos
versus alto contido de
carbohidratos” ou “baixo en
graxa versus alto en graxas”.
Hai que falar do tipo e de
cantidade. A dieta debe ser
rica en graxas insaturadas,
como as que se atopan
no aceite de oliva, salmón,
améndoas e noces, pero o
máis baixo posible en graxas
saturadas, hidroxenadas

e trans. Ademais, debe ser
rica en hidratos de carbono
complexos, como os que
proporcionan o pan integral,
as legumes e as verduras,
pero baixos en azucres e
limitados en pasta, arroz,
pan, froita e zumes
de froita.
4. Dúas comidas ao día
+ un refrixerio.
Contra a idea de realizar
cinco ou seis inxestas
reducidas ao día, con pouca
evidencia científica sobre o
seu beneficio para unha vida
longa e saudable, o ideal,
segundo Longo, é tomar
cada día o almorzo e unha
comida importante máis
un refrixerio nutritivo baixo
en calorías e en azucre. Se
se ten un peso ou unha
masa muscular demasiado
baixa, pode ampliarse a
tres comidas ao día máis
un refrixerio. Os defensores
desta dieta argumentan que
reducir a frecuencia permite
poñer baixo control os
excesos.
“Depende da situación de
cada persoa. Pode ser válido
para algúns casos, pero debe
matizarse. Non se poden
xeneralizar as mesmas pautas
para todos porque a cada

un pódelle beneficiar unha
determinada planificación”.

5. Facer todas as comidas no
transcurso de 12 horas.
Longo e os seus
colaboradores observaron
que unha práctica común
adoptada por persoas
centenarias é a alimentación
restrinxida no tempo,
limitando todas as comidas
e refrixerios dentro dun
período de 12 horas ou
menos ao día. Segundo esta
norma, se vostede almorza
despois das 8.00, debería
terminar a cea antes das
20.00.
“Podería ser interesante
porque implica ter horas de
descanso, algo moi importante
tamén para a lonxevidade.
Podería funcionar, pero non hai
estudos suficientes
para afirmalo”.

6. Dúas veces ao ano.
As persoas menores de
65 anos que non sexan
fráxiles nin desnutridas e
non padezan enfermidades
graves, deben facer, polo
menos, dous xaxúns de
cinco días por ano nos que
se consuman entre 800
e 1 100 calorías ao día. Os
efectos destes ciclos resultan
notables sobre factores de
risco de enfermidade e a
optimización da lonxevidade
saudable.
“Esta recomendación é
demasiado xeneralizada como
pauta para toda a poboación.
Depende moito da situación de
cada persoa, polo que convén
ser prudente con este tipo de
consellos”.
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Compras

É ISTO SAN?
GUÍATE POLAS
CORES DA
ETIQUETA
NUTRI-SCORE

A partir de agora, comprar alimentos pensando no benestar do organismo será
máis fácil. Chega ao noso país un novo sistema de información nutricional que,
baseado en códigos cromáticos, axudaranos aos consumidores a detectar os
produtos máis saudables do lineal. A iniciativa súmase a outras estratexias que xa
loitan contra a obesidade e as enfermidades derivadas dunha mala dieta.
oitos supermercados están a piques
de encherse de cores. En concreto, de alimentos etiquetados cun
código de cinco tons e letras que
resumirá o perfil nutricional dos
produtos envasados. Falamos de Nutri-Score, un
logotipo que facilitará as decisións de compra do
consumidor e que o Ministerio de Sanidade impulsou para mellorar a visibilización da información
nutricional dispoñible, simplificar a comparación
de alimentos similares e axudar a elixir a opción
máis saudable. Xorde co propósito de loitar contra
o sobrepeso e a obesidade, así como contra patoloxías crónicas asociadas a estas condicións, como
a diabetes, as enfermidades cardiovasculares ou
numerosos tipos de cancro.

M

EN DEFENSA DA SAÚDE PÚBLICA.

Nutri-Score é un sistema de valoración nutricional
que se colocará de forma visible na parte frontal
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dos envases e que clasifica os alimentos con máis
dun ingrediente segundo un código cromático que
vai do verde escuro (os máis saudables) ao laranxa
escuro (os de menor calidade nutricional), pasando
polo verde claro, o amarelo e o laranxa claro. Para
facilitar a comprensión, estes irán á súa vez asociados a cinco letras (A, B, C, D e E), que farán que
o código sexa máis sinxelo de interpretar por parte
do consumidor).
Pero este método non só serve para orientar
aos consumidores cara a opcións máis saudables.
Tamén pretende incitar ás empresas produtoras a
mellorar a calidade nutricional dos seus produtos,
no marco dunha estratexia que se esforza por mellorar a saúde xeral da poboación. Segundo o Estudo
sobre hábitos alimentarios e estado nutricional da
poboación española (ENPE), realizado entre 2014
e 2015, o 39,3 % dos españois entre 25 e 64 anos ten
sobrepeso, e o 21,6 % obesidade. Por sexos, a prevalencia é en ambos os casos maior entre os homes.
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Etiqueta complementaria.
O novo sistema non substitúe á actual táboa nutricional dos envases, que seguirá
sendo obrigatoria.

Nutri-Score sinala o perfil nutricional do alimento destacando a cor e a letra correspondente
cun círculo de maior tamaño que o resto. Logo de
estudar e barallar diferentes opcións de etiquetado frontal, leste foi o modelo polo que se decantou
Francia. Tras levar a cabo investigacións e probas
durante anos, en 2017 a Administración gala foi a
primeira en propoñer Nutri-Score como modelo
de etiquetado oficial (aínda que voluntario), unha
medida que na actualidade comparte Bélxica e
que no futuro podería adoptar tamén España.
Trátase dun sistema baseado na atribución
de puntos en función da composición nutricional por cada 100 gramos de produto. Téñense en
conta os elementos nutricionalmente desfavorables (calorías, azucres simples, ácidos graxos
saturados e sodio), que reciben de 0 a 10 puntos;
pero tamén contempla os elementos favorables
(fibra, proteínas e contido de froitas, verduras,
legumes e froitos secos), valorados de 0 a 5. Así,
mentres os primeiros restan, os segundos suman.
E en función do resultado, asígnaselle unha cor e
unha letra ao alimento. Desta forma, os alimentos moi procesados e ricos en azucres e graxas
saturadas, como a bolaría industrial ou as lambetadas, terán unha cor laranxa clara ou laranxa
escura; e serán fáciles de identificar.

RÁPIDO, EFICAZ E VISUAL.

O etiquetado de cinco colores é voluntario para
os fabricantes e complementa a información nutricional obrigatoria das etiquetas dos alimentos
envasados con máis dun ingrediente (lista de ingredientes, ingredientes que poden causar alerxias, cantidade, información nutricional –valor
enerxético, graxas, graxas saturadas, carbohidratos, azucres, proteínas e sal–, datas de caducidade ou consumo preferente, etc.). En España,
Eroski foi pioneiro na incorporación de NutriScore: desde o pasado mes de xaneiro poden atoparse nos seus lineais produtos que o inclúen. Aos
poucos, prevese que máis produtores e distribuidores se vaian sumando á iniciativa.
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QUE SIGNIFICAN AS CORES E LETRAS DE NUTRI-SCORE
O etiquetado Nutri-Score clasifica os alimentos envasados con cinco letras e cores segundo a súa composición nutricional. Os máis saudables
exhiben un A e un ton verde escuro, e os menos, un E e un ton laranxa escuro, como se detalla no ránking da dereita. A táboa inferior ilustra
como os produtos dun mesmo grupo, por exemplo os cereais e os seus derivados, poden puntuar de xeito moi distinto de acordo cos
ingredientes que leven.
Área na que se enmarca a maioría dos alimentos dese tipo.
Abano no que poden chegar a moverse estes produtos.
Lugar no que se sitúan artigos puntuais dese grupo.
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Fonte: Julia C, Ducrot P, Peneau S et alii. Discriminationg nutriotional quality, of foods using the 5-Cor nutrition label in the
French food market: consistency with nutritional recommendations. Nutri J 2015: 14: 100.
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Serve para comparar a
calidade de produtos
dunha mesma categoría
nutricional entre si, por
exemplo galletas. Tamén
para avaliar marcas.
COMO USALO BEN.

“Nutri-Score permite coñecer a calidade global do produto en apenas un segundo, ademais de equiparalo a outros da mesma categoría nutricional como, por exemplo, varios
tipos de galletas”, explica Andrea Calderón,
dietista-nutricionista da Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
(SEDCA). Serve para comparar alimentos
similares cando facemos a compra, ou para
confrontar a calidade nutricional de diferentes marcas dun mesmo produto.
Así, resulta de grande utilidade para escoller entre dúas galletas ou entre un iogur
natural (que virá marcado en verde) e outro
azucrado (ao que se lle asignará amarelo ou en
laranxa), polo que será práctico á hora de revisar a calidade nutricional da cesta da compra.
No entanto, convén recordar que NutriScore non serve para comparar produtos distintos, como unhas galletas cun iogur ou un
queixo cun bolo. Si pode ser útil, con todo, para
valorar distintas opcións de alimentos que van
empregarse co mesmo fin, como cereais e galletas para almorzar.

Al semáforo nutricional (izquierda) se suma ahora
en Eroski el etiquetado Nutri-Score.
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MÁIS PODER
PARA OS
CONSUMIDORES
O novo etiquetado das cinco colores permite comparar de forma sinxela e visual a composición nutricional
de diferentes alimentos. Así o explica Alba Santaliestra,
presidenta do comité científico da Academia Española
de Nutrición e Dietética, quen recorda que “é esencial ter
en conta que Nutri-Score debe utilizarse só para analizar alimentos procesados, non para produtos frescos,
e sempre para comparar alimentos dentro da mesma
categoría”. Isto permitirá que, ao enfrontarse por exemplo a dous iogures ou dous xamóns cocidos de diferentes
marcas, o consumidor poida ver de xeito fácil cal é o que
ten unha maior puntuación. “Canto máis próximo estea
á cor verde (letras A e B), mellor composición nutricional
terá respecto do seu homólogo”, especifica. Pero, para
que serve en última instancia Nutri-Score? “Existen diversos estudos, sobre todo en Francia, onde se comezou a implantar, nos que se pon de manifesto que o uso
deste índice permite realizar compras máis saudables;
é dicir, ter unha cesta da compra máis verde e con mellor
composición nutricional”, continúa Santaliestra. A boa
información que proporciona posibilita que o consumidor se apodere ao escoller fronte ao lineal. No entanto, a
presidenta do comité científico da Academia Española de
Nutrición y Dietética incide en que non hai que esquecer
que sempre se debe priorizar o consumo de alimentos
frescos e non procesados, como as froitas, verduras e
hortalizas, legumes e cereais de gran enteiro”.

O experto

Diversos estudos
demostraron a eficacia
de Nutri-Score respecto
doutras fórmulas.
A elección de Nutri-Score como modelo
en España xorde despois de que diversas investigacións demostren a súa eficacia respecto doutras fórmulas. Revelouse máis preciso
que outros etiquetados e tamén máis claro para
quen fai a compra.
Recomendado polos colexios de dietistas
nutricionistas de España, foi tamén ben acollido
pola Organización Mundial da Saúde. Trátase,
ademais, dunha iniciativa coa que o Ministerio
de Sanidade reforzará a Estratexia Nutrición,
Actividade Física e Prevención da Obesidade
(NAVES), e que inclúe outras medidas, como
impedir a venda de alimentos e bebidas con alto
contido de azucre nos colexios ou limitar a publicidade dos alimentos pouco saudables dirixida aos menores de 15 anos. Sen dúbida, NutriScore é un paso de xigante que propicia o apoderamento do consumidor na área da nutrición,
aínda que aínda caben melloras, xa que o etiquetado non valora a presenza de edulcorantes
nos produtos, o grao de procesamento ao que se
someten os alimentos, nin tampouco determina
se a súa fibra procede ou non de cereal completo.

Por que decidiu Eroski incorporar
o etiquetado Nutri-Score nos seus
produtos? Porque somos consEduardo
cientes da importancia que ten a
Cifrián
saúde nas decisións de compra dos
consumidores. Nutri-Score supón
un avance cara a unha información
máis completa, práctica e comprensible, como probaron varios
estudos científicos. Ademais, está
validado pola Unión Europea e conta co apoio da Organización Mundial da Saúde (OMS).
En 2007 foi a primeira cadea en
incorporar o semáforo nutricional
e agora serao con Nutri-Score. A
transparencia informativa sobre a
calidade nutricional dos alimentos
é un aspecto crucial para promover
unha compra saudable e por iso é
un dos Compromisos de Eroski en
Saúde e Sostibilidade. En 2007, incorporamos o semáforo nutricional
e agora apostamos por Nutri-Score.
O primeiro supuxo un grande avance
no seu momento e hoxe está presente en todos os produtos Eroski. Con
Nutri - Score damos un paso máis.
Desaparecerá o semáforo coa chegada de Nutri-Score? Non, incluirase Nutri-Score xunto co semáforo
xa existente en todos os nosos produtos Eroski.
Por que van manterse ambos os etiquetados? Fixemos
unha enquisa a máis de 10 000 consumidores de Eroski,
e o 85 % deles afirmou que combinar o semáforo nutricional de Eroski con Nutri-Score lles parecía a opción
máis completa e a que máis información nutricional
proporcionaba. Pensaron que o uso dos dous etiquetados
lles axudaría a facer unha mellor elección de compra. De
feito, Nutri- Score supón o complemento óptimo para
o semáforo nutricional presente actualmente nos nosos
envases, xa que, así, o consumidor pode coñecer de xeito
sinxelo a valoración nutricional global de cada produto
para poder comparalo con outros semellantes e elixir
mellor, sen perder a información detallada por nutriente
que hoxe xa lle proporciona o semáforo nutricional.
Cando veremos Nutri-Score nos establecementos Eroski? Os primeiros produtos con Nutri-Score nos seus envases chegaron ás nosas tendas en xaneiro e, ao longo de
2019, continuaremos incluíndo este etiquetado en todos
os nosos produtos.

“Nutri-Score
supón o complemento
óptimo para
o semáforo
nutricional
presente
actualmente
nos nosos
envases”

* Responsable de desenvolvemento de saúde de Eroski.
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A debate

XORNADA INTENSIVA OU PARTIDA

DEMASIADA
SOBREMESA?

Cerca do 45 % dos españois traballa con xornada partida, segundo o INE.
Un elevado número de persoas, xa que logo, comeza a súa actividade laboral pola mañá,
interrompe a súa xornada para a comida (normalmente de 14.00 a 16.00),
e logo segue coa súa actividade laboral, que a miúdo se alonga ata preto da noite.
Pero cada vez máis empresas concentran o horario en xornadas intensivas.
rátase dunha polémica tan antiga coma o dereito ao traballo. A xornada
partida é aquela na que hai unha interrupción de polo menos unha hora á mediodía para comer, aínda que
moitas veces se estende durante dúas ou máis. Pola
contra, a intensiva redúceo a unha pausa breve de
non máis de 30 ou 45 minutos

T

A FAVOR DE NON PARAR.

A xornada intensiva, sostén unha investigación do
Centro Internacional Trabajo y Familia da Universidade de Navarra, fai que sexamos máis produtivos e aumente a motivación e o benestar. Segundo este estudo, realizado en 23 países e con máis de
30 000 persoas, o rendemento (produción en relación
co tempo) increméntase un 19 % cando se promove a
flexibilidade e se posibilita a xornada continua habitual. Pero é que, ademais, o absentismo cae un 30 %.
Para os seus defensores, traballar de xeito concentrado e dispoñer de máis horas libres ao final do
día ten moitas vantaxes. De feito, segundo o informe
Bienestar y motivación de los empleados en Europa, de Edenred e Ipsos, nove de cada dez enquisados
afirman que un dos factores máis importantes ao escoller unha empresa é a posibilidade de conciliar a
vida laboral e persoal. Tamén citan o aforro enerxético para as empresas, que se plasma nun menor gasto
en luz, calefacción e aire acondicionado. E afirman
que manter a xornada intensiva continuada todo o
ano pode ata ter beneficios para a saúde, como facer
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que vivamos menos tensos e facilitar a práctica do
deporte. O horario de traballo tamén afecta á nosa
esfera persoal: di a Enquisa do tempo, do INE, que a
xornada partida deteriora a vida familiar en España.
Mentres os pais con xornada continua lle dedican 90
minutos ás actividades familiares, os que teñen xornada partida dedican ata 30 minutos menos ao día.
O exceso de traballo entraña riscos para a saúde. Pasar máis de 55 horas semanais na oficina pode
danar as arterias e aumenta o risco de ictus (accidente cerebrovascular) nun 33 %, conclúe un estudo publicado en The Lancet. Tamén tendemos a
coidarnos menos e alimentámonos peor, xa que o
estrés pode facer comer máis e inxerir alimentos de
menor calidade.

UN DESCANSO PARA COMER.

Pero a xornada laboral partida tamén ten os seus
partidarios. Estes apuntan que hai determinados
sectores coma o comercial, os servizos sanitarios, o
transporte de mercancías e viaxeiros e ata os medios
de comunicación ou os que ofrecen un servizo ao público, nos que é necesario manter a xornada partida
para atender a clientes, pacientes e provedores.
Ademais, hai quen defende a pausa da comida
como un bo momento para establecer amizade con
outros compañeiros, coidar a saúde, ir ao ximnasio
(que se enche de traballadores de 14.00 a 16.00), ler
e ata dedicarse a unha actividade de lecer ou a dar un
paseo polo parque. Hábitos para os que, doutro xeito,
pode resultar complicado sacar tempo ao final do día.

O que traballamos... e o que traballan
Empresas que fixan
o horario dos seus
traballadores

95,3 %
Letonia

88,2 %
España

44,8 %

Horas/ano

2 257
México

2 024
Corea do Sur

1 687
España

Finlandia

1 419

9.30

1 356

18.30

Persoas estudando
ou traballando
ás 18.00

Hora de máximo
rendemento laboral

Hora con maior
frecuencia de
accidentes

Noruega

Alemaña

9 % 24 %

Noruega España

Hora que concentra
o maior pico de
empregados pola tarde

14.00

Reino Unido

14.30
Francia

16.00
Italia

16.45
España

Hora con máis
persoas paradas
para comer

12.15
Alemaña

14.15
España

12.15
Francia

Fonte: Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE).

ESPAÑA ‘VERSUS’ EUROPA.

Os españois traballamos máis horas que alemáns,
franceses, noruegueses e daneses. Segundo a Organización a Cooperación e o Desenvolvemento (OCDE, datos de 2018), pasamos unha media de 1 687
horas ao ano no posto de traballo. Case o mesmo que
os empregados de Reino Unido, que dedican 1 681
horas anuais, pero moi por encima de alemáns (1 356
horas, unhas 300 horas menos), franceses (1 514 horas, unhas 200 menos) ou noruegueses (1 419 horas).
Tamén hai países que nos superan; é o caso de Grecia
(con 2 018 horas) e Polonia (con 1 863).
O noso é un país moi peculiar nos seus horarios. Os traballadores saen como media ás 19.00
horas, entre unha e dúas horas máis tarde que os
seus veciños europeos, segundo a Comisión Nacional para a Racionalización dos Horarios en España,
integrada por 116 institucións e entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios e universidades. A xornada partida resulta unha peculiaridade a nivel europeo, onde este lapso oscila entre
30 e 60 minutos. Permanecer pegado á cadeira ata
que o xefe sae da oficina é unha práctica frecuente
aquí –e ata está ben vista–, pero que en países como
Reino Unido e Holanda é sinónimo de ineficacia.
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O experto

José Luis Casero
“As xornadas interminables
non son boas para o traballador
nin para a empresa”
Licenciado en Dereito, deixou a avogacía para emprender. A súa experiencia no mundo
da empresa fíxolle constatar que ás veces se
valoraba, non a competencia nin o talento,
senón o presentismo”. Unha realidade que
levou a este madrileño, pai de dúas fillas
e amante da montaña, a interesarse polos
horarios laborais, a loitar contra as xornadas
partidas e interminables e intentar previr o
“prexudicial” hábito español de quentar a
cadeira; é dicir, non deixar a oficina ata que o
xefe sae pola porta. Hoxe preside a Comisión
Nacional para a Racionalización dos Horarios Españois, unha entidade que persegue
as xornadas laborais flexibles, concentradas
e eficaces. Un modelo que, afirma Casero,
“nos beneficia a todos”.
Que é un horario laboral racional? Un marco
temporal no que se desenvolve a prestación
laboral onde o traballador e a empresa atopan satisfacción mutua. Pero hai que respectar a singularidade de persoas e empresas,
con horarios máis flexibles. A clave é partir
dun horario de entrada amplo (por exemplo,
de 7.00 a 10.00 horas) e marcar un límite
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Unha escusa
para conciliar.
Din os
defensores
da xornada
continua que
lle proporciona
calidade ao
tempo familiar.

horario máximo de finalización, por exemplo, as 18.00. Non todo sector produtivo é
igual e, en consecuencia, tamén hai que ter
flexibilidade para tratar as singularidades de
sectores coma o comercio e a hostalaría.
Un estudo da organización que preside
di que a xornada laboral concentrada, cunha
breve pausa para xantar, aumenta a produtividade entre un 11 e un 15 %. A curva de
rendemento da persoa traballadora diminúe
ao longo do día. En consecuencia, cando o
horario laboral se concentra permite rendementos máis produtivos, mentres que nun
horario laboral excesivo ou partido en dúas
xornadas, a desconexión mental do traballador é inevitable. Ademais, unha empresa cun
horario racional e sensato ten en conta o recurso persoal, o capital humano; e os índices
de satisfacción nas enquisas de clima laboral
melloran espectacularmente. Iso leva aparellado a retención e atracción do talento.
A xornada intensiva fai máis fácil conciliar a
vida persoal/familiar e laboral? Faino máis
sinxelo, natural e lóxico. Concentrar o noso
traballo repercute no tempo para conciliar
das persoas, independentemente de se teñen

+

Cando imos ao cole?
A xornada intensiva xeneralizouse
nos colexios públicos, e xa é opción
maioritaria en Asturias, Andalucía,
Madrid, Murcia, as dúas Castelas,
Estremadura, Cantabria, Canarias,
Galicia e A Rioxa, así como nos institutos
públicos diso, bacharelato e FP. Pola
contra, Navarra, País Vasco, Cataluña,
Aragón ou Comunidade Valenciana
resístense a instaurar o modelo de
clase só matinal. Na escola privada e
concertada, en cambio, mantense a
xornada partida maioritaria. O colexio
con horario intensivo conta con
detractores: as asociacións de pais
e nais adoitan reivindicar a xornada
partida, porque hai moitas familias que
non teñen a tarde libre para estar cos
fillos. Ademais, din, o horario intensivo
reduce as horas de patio e recreo, e a
socialización resulta prexudicada.

familia, tamén na percepción de respecto e preocupación da empresa pola súa vida.
O horario laboral concentrado pode reportar beneficios para a
saúde do traballador? Xantar nun tempo adecuado e dispoñer
de espazo tras a xornada é a mellor medida que pode poñer en
marcha unha empresa para mellorar a saúde dos traballadores.
Hai que ter tempo para traballar, pero tamén para vivir.
Pero tamén haberá algunha contraindicación. Non xogar con
regras claras, por exemplo. Os modelos organizativos do futuro
xa non responden a regras xerais do século pasado: oito horas de
traballo, oito horas de vida e oito horas de descanso. Imos a modelos nos que ás veces a presenza non é decisiva, sobre todo tendo en
conta as novas tecnoloxías que poden chegar a converterse nunha
magnifico aliado. Ou tamén nun inimigo do tempo cando se converten nun fin en si mesmo e non en ferramenta para favorecer a
operatividade. A clave é crear marcos claros onde as regras de xogo
sexan visibles e, sobre todo, sexan respectados por todos.
A metade dos empregados en España traballa con horario partido e
xornadas dilatadas, que finalizan cara ás 19.00. Todo iso con pausas
longas para comer. Obviamente, isto non é bo para ninguén, nin
para o traballador nin para a empresa. As empresas deben buscar
talento e innovación, non persoas que quenten a cadeira. Non somos máquinas e a medida que pasa o tempo os nosos mecanismos
internos non responden nin fronte ao traballo nin fóra.
E por que cre que o hábito español de quentar a cadeira ata que
o xefe sae pola porta está tan arraigado? É un mal costume,

“Xa non rexen as regras
do modelo de vida do
século XX: oito horas
de traballo, oito de vida
e oito de descanso”.
orixinado por un mal entendemento de que
o traballo é o eixe da nosa vida. E, en consecuencia, pensar que “cantas máis horas
lle dedique, mellor o estarei facendo”. Hai
medo a cambiar de hábito ou a pensar que,
se o fai o xefe, está ben feito. É o momento
de que os directivos lideren o cambio, xa que
este lamentable paradigma non é bo para a
organización nin para as persoas. Hai que ser
honestos e, tanto se es empresario coma traballador, procurar ser máis eficiente no uso
do tempo. Todo iso en aras a ter un tempo
para vivir e descansar.
Entón, non cre que o horario partido, e máis
horas de traballo, sexa beneficioso para a empresa? Non. Non é unha cuestión de estar no
traballo, senón de ser eficaces e eficientes no
desenvolvemento da nosa prestación. Cando
deixamos de selo pasamos a ter un absentismo
mental que non beneficia ás organizacións.
O estudo La conciliación de la vida profesional, familiar y personal. España en el contexto europeo, do doutor de Economía José
María Fernández-Crehuet, conclúe que en
España traballamos máis horas ca nos países
da nosa contorna, con peores resultados. A
receita é a flexibilidade horaria combinada
con teletraballo parcial e smart working
[traballo intelixente, ou metodoloxía de
traballo baseada en darlle ao traballador as
ferramentas necesarias para alcanzar o seu
máximo rendemento profesional desde calquera lugar]. Todo iso, combinado cun tempo de xantar entre 30 minutos e un máximo
dunha hora. E, por suposto, medidas de conciliación e corresponsabilidade dos varóns,
aos que lles custa saír da súa contorna laboral
e entrar na contorna doméstica a asumir as
súas obrigas.
*Presidente da Comisión Nacional para a Racionalización dos Horarios Españois.
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O experto

Jordi García Viña
“O horario partido reforza
os vínculos entre traballadores
e evita a fatiga”
É catedrático de Dereito Laboral da Universidade de Barcelona e responsable de Relacións Laborais da Confederación Española
de Organizacións Empresariais (CEOE).
Este barcelonés cre que a xornada partida,
con horario de mañá e tarde e amplo descanso á hora do xantar, pode axudar a harmonizar horarios laborais e escolares, polo
menos no caso das cidades pequenas. E ata,
afirma, a reducir o cansazo. Iso si: defende
que a xornada laboral ideal é aquela que
permite organizarse de forma flexible, algo
que “pode ser máis complicado en sectores
como o comercio, o lecer ou o turismo”.
Países como Finlandia ou Suecia sitúanse á
cabeza en conciliación. Outros, como España, Letonia e Portugal, colócanse no final,
segundo o Informe Evolución da Familia
Europea do Instituto de Política Familia.
Resulta necesaria a xornada partida no traballo? Cada sector e cada empresa teñen as
súas peculiaridades. Non é o mesmo atopar
medidas de conciliación en campos relacionados co lecer, o comercio ou o turismo
–onde os clientes ou consumidores marcan
as esixencias do horario–, que en sectores
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de oficinas ou industriais, nos que a planificación por parte da
empresa pode ser máis autónoma. A xornada partida é necesaria
cando así o demande o desenvolvemento dunha actividade.
No noso país, o 88,2% dos traballadores ten emprego e horarios
demasiado ríxidos. É posible adaptar a xornada partida ao horario dos fillos, cando teñen clase ou actividades mañá e tarde?
Acomodar os horarios escolares e laborais pode ser máis sinxelo
en localidades de pequeno e mediano tamaño, onde os tempos
de desprazamento son menores e hai maior proximidade entre o
centro de traballo, o escolar e o domicilio. Neste caso, si creo que
a xornada partida pode facilitar a conciliación.
A semana laboral en España ten de 35 a 40 horas, o que supón
unhas oito ao día, máis a hora ou dúas da comida. Mentres, en Holanda e Dinamarca van de 29 a 34. Saíndo ás sete da tarde, pasar
tempo de calidade cos fillos resulta complicado... Na conciliación entran distintos intereses en xogo: os lexítimos da persoa
implicada, a súa parella e a súa familia, e as responsabilidades
da empresa. Pero hai que considerar os dos seus compañeiros
de emprego, que dunha ou outra forma deben suplir tempos de
conciliación cedidos ao primeiro. E tamén están os intereses dos
clientes ou consumidores, que esperan ser atendidos en horarios
máis flexibles e aperturas ao público máis amplas. A clave é a comunicación coa empresa, e buscar solucións para conciliar todos

“A xornada partida facilita ás
empresas a compatibilidade coa
actividade doutras compañías
e profesionais, ata con fusos
horarios diferentes”.

3 ideas para
descomprimir

ata sesións de exercicio
cardiovascular.

1. Ponte en forma.
Conscientes de que a
longa pausa do xantar
é unha imposición para
moitos empregados,
ximnasios e centros
de saúde ofrecen
clases intensivas de
45 minutos que che
permiten suar, darte
unha ducha e volver á
oficina. As propostas
inclúen desde leccións
de artes marciais ou ioga

2. Dálle un respiro á túa
mente. A meditación
axúdache a relaxarte e
desconectar, produce
endorfinas e diminúe
a presión arterial. E ata
hai apps para aprender
e practicalo alí onde
esteas. Tamén na pausa
do traballo. Unha das máis
populares é Headspace,
pero hai máis: en
castelán, están Intimind e
Meditation Now.

eses intereses. Dentro, iso si, das particularidades de cada
empresa ou sector.
Poden as pemes e negocios con horario comercial cambiar
os hábitos de xornada partida e concentrar a xornada nun
horario semiintensivo? Aínda que todos son conscientes
da importancia da conciliación e buscan solucións para
lograla, unha microempresa ou peme non dispón dos
mesmos recursos para facer fronte ás distintas situacións de
conciliación que unha grande empresa, con maior marxe de
organización.
Segundo o informe Index of Economic Freedom, da Fundación Heritage, España sitúase no posto número 22 da UE e no
126 mundial respecto da liberdade ou flexibilidade laboral.
É posible xeneralizar a xornada continua todo o ano para
todas as empresas? Non, non é posible unha única solución
para todos os sectores e empresas, nin tampouco para todos
os traballadores. Hai que lograr a flexibilidade da xornada, o
teletraballo e outros tipos de acordos entre empresa e traballador mediante a negociación colectiva ou o mutuo acordo.
E cales son os beneficios da xornada partida para a empresa? Entre outros, facilitar a compatibilidade cos horarios
doutras compañías e profesionais, ata con fusos horarios
diferentes. Ademais, as pausas de comida poden servir para
reforzar os vínculos entre os traballadores, propiciando un
bo ambiente de traballo.
A produtividade de Francia é un 27% máis alta que a española, cunha xornada laboral de 35 horas (5 menos). Traballar
máis horas significa producir máis? Non, indubidablemente
traballar máis non significa sempre producir máis. A prioridade é facer unha xestión eficiente do tempo e cumprir cos
obxectivos marcados.
Hai expertos que apuntan que esta xornada resulta prexudicial para a saúde do empregado, xa que é máis fácil que
sufra estrés, descanse peor ou que lle sexa complicado

3. Pérdete: é bo para a túa
cabeza. Os estudos din
que deixar que a mente
deambule e camiñar sen
rumbo fixo ten moitos
beneficios psicolóxicos.
Trátase de aproveitar
ese descanso forzoso
para darse o pracer de
non facer nada. Outra
proposta: abre un libro
do filósofo francés Guy
DeBord, inventor da
psicoxeografía, e segue
as súas instrucións para
facer das súas camiñadas
dérives (á deriva).

practicar deporte. A realidade é que o tipo
de traballo, o tempo de desprazamento e ata
as circunstancias persoais poden levarnos a
atopar argumentos a favor e en contra tanto
da xornada continuada como da partida. O
consello é negociar coa empresa para atopar
a solución máis apropiada.
O informe Bienestar y motivación de los
empleados en Europa, publicado por Edenred e Ipsos, indica que un de cada catro españois está preocupado co seu horario laboral. E o 41 % di estar insatisfeito co equilibrio entre a súa vida laboral e a profesional.
A pesar dos avances e os esforzos realizados,
aínda queda camiño por percorrer para
alcanzar a adecuada conciliación. E para
logralo, non só é necesario o compromiso
das empresas senón tamén das administracións, que deben dotar de suficientes
servizos educativos e de atención a menores
e dependentes, que sexan accesibles e con
horarios compatibles cos laborais.
A motivación dos traballadores e a productividade laboral dependen unicamente do
tipo de xornada (intensiva ou partida) ou
hai outros factores que poden influír? Non,
tamén inciden as condicións laborais, as
expectativas profesionais e os factores educativos e sociais asociados a unha cultura do
esforzo e a excelencia.
*Director de Relacións Laborais da Confederación Española de Organizacións Empresariais
(CEOE).
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Saúde
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PARACETAMOL E IBUPROFENO

NON HAI
QUE ABUSAR
DOS AMIGOS

Se non están na caixa de urxencia da casa ou no
bolso, seguro que forman parte da lista da compra,
xunto co pan. Non podemos pasar sen eles ante
unha simple dor de cabeza ou unhas décimas de
febre, pero quizais deberiamos. O noso fígado,
corazón ou estómago agradeceríano. Es máis
de paracetamol ou de ibuprofeno?

or pequeno que sexa, ás veces non aguantamos a dor.
Non importa que sexa de moas, muscular, menstrual ou de cabeza: queremos que pare, e pronto. E
se por unhas décimas de febre non estamos ao cento
por cento, tamén desexamos que baixe rápido nosa
temperatura corporal. Por sorte, na nosa contorna é fácil dar coa
solución. Recorremos a analxésicos e antipiréticos que non necesitan
receita médica e, en múltiples ocasións, facémolo máis do que debésemos. Abusamos do seu uso e das súas doses.
O paracetamol e o ibuprofeno son dous dos máis comúns e populares recursos. Non se coan no podio dos fármacos máis vendidos,
pero case. Segundo os últimos datos do Observatorio do Medicamento
(2017), entre as 10 marcas que acumulan un maior número de vendas
nas farmacias españolas, dúas conteñen paracetamol e unha ibuprofeno. E dos 105,27 millóns de unidades expedidas deses 10 produtos,
o paracetamol acumula un total de 18,19 millóns e o ibuprofeno 7,09,
unha cifra nada desdeñable se temos en conta que o medicamento que
lidera a táboa, Nolotil®, alcanzou os 20,25 millóns.

P

Canto menos,
mellor. Aínda
que a Dose Diaria
Definida é de
1 200 mg para
o ibuprofeno,
sempre é
recomendable
tomar o mínimo
necesario: ás
veces, con 400
ou 600 mg
desaparece a dor.

POR UN USO RACIONAL.

Pero este ránking podería variar nos próximos meses. Desde decembro de 2018, o paracetamol e o ibuprofeno son produtos algo máis
baratos, debido á revisión á baixa do custo de máis de 15 000 medicamentos, o que provocará un aforro de case 250 millóns de euros.
Ademais, ao tratarse de medicamentos de venda libre, é habitual que o seu consumo se faga de forma automedicada. Unha
práctica que, ás veces, implica riscos. O uso excesivo e inadecuado
dos antibióticos, por exemplo, fai que cada vez sexan máis frecuentes
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Paracetamol e ibuprofeno
non son iguais. Antes de
decantarse por un ou por
outro, hai que considerar
cal é a doenza e o perfil
do paciente.
e preocupantes os casos de bacterias multirresistentes. E hai que estar alerta, porque tamén o
emprego inapropiado do paracetamol e do ibuprofeno ten efectos contraproducentes. Por iso,
aínda que non precisen diagnóstico ou prescrición médica, segue sendo recomendable prestarlle atención ao consello farmacéutico: “É fundamental un asesoramento profesional para valorar
a opción máis adecuada en cada caso”, advirte
Irene Suárez, farmacéutica do Departamento de
Productos y Servizos do Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Deste xeito,
o uso destes produtos é racional: “Os pacientes
reciben a medicación apropiada para as súas condicións clínicas, en doses que se axustan aos seus
requirimentos individuais, durante un período
de tempo adecuado e ao menor custo para eles e a
comunidade”, redunda a Organización Mundial
da Saúde (OMS).

PRECAUCIÓN AO ELIXIR.

Para moitos, a mala fama e o debate recente
arredor do paracetamol e o ibuprofeno, aliados
recorrentes, acabaríase se se dispensasen con
receita médica, co fin de evitar o seu abuso e os
seus efectos. “Que un medicamento se dispense sen receita non significa que se atope exento
de risco –insiste Suárez–. É necesario seguir as
instrucións e advertencias dos prospectos, ter
precaución especial en nenos e pacientes que
estean con outros tratamentos e, no caso de non
remitir a dor ou a febre, acudir ao médico”. Tamén se debe ter coidado coas doses, pois pasar
os límites recollidos nos prospectos pode ter
consecuencias prexudiciais, sen contar o risco
da súa interacción con outros fármacos. Se te excedes, non o dubides: consulta de inmediato cun
médico ou farmacéutico ou chama ao Servizo de
Información Toxicolóxica (915 620 420).
Convén recordar algo importante: estes
dous medicamentos non son iguais. Para decan-
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tarse por un ou outro hai que considerar que se quere
tratar, o tipo de paciente e outros problemas de saúde
que puidese sufrir.

O PARACETAMOL NON SEMPRE VALE.

Que é. Este medicamento con actividade analxésica
e antipirética emprégase no tratamento sintomático
da dor ocasional leve ou moderada (muscular, dental,
menstrual ou de cabeza) e en estados febrís de gripe
ou arrefriado. Con todo, estudos publicados en 2015
e 2016 en revistas como Respirology ou The Lancet
demostran que é inútil para a gripe e a dor de costas
inferior ou lumbar. Tamén se usa en combinación con
desconxestivos como a fenilefrina para estados gripais, ou con outros analxésicos como os opiáceos para
o tratamento de dores máis intensas provocadas, por
exemplo, por operacións cirúrxicas. Sobres, cápsulas,
comprimidos, supositorios, xaropes… En España co-

Para aclarar dúbidas,
tes unha ‘app’
O Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos conta cunha fonte de información
de medicamentos dispoñible para os pacientes
a través de Bot PLUS Web. Ademais, teñen unha
aplicación gratuíta para dispositivos móbiles, Medicamento Accesible PLUS, que inclúe información
sobre medicionas dirixida a pacientes e nun formato accesible.

Das 10 marcas
máis vendidas,
2 conteñen
paracetamol e 1,
ibuprofeno

mercialízanse preto de 350 presentacións con paracetamol, das que 110 se poden adquirir sen receita, como
Gelocatil® ou Termalgin®.
Dose máxima diaria. Os expertos recomendan tomar a
dose mínima necesaria e durante o menor tempo posible. Nos nenos de 3 a 32 kg, a máxima é de 60mg/kg/
día repartidos en 4 ou 6 tomas diarias. E en persoas
adultas e adolescentes de máis 15 anos e con máis de 50
kg, as doses deben ser de 325 a 650 mg cada 4-6 horas
ou de 500 a 1 000 mg cada 6-8 horas, sen superar os
4 g ao día.
Contraindicacións. Non deben tomar paracetamol persoas con enfermidade hepática grave ou hepatite viral,
xa que este fármaco se metaboliza a través do fígado.
Por suposto, tamén está contraindicado en alérxicos a
este medicamento.
Consecuencias do seu abuso. O emprego de paracetamol
durante períodos prolongados de tempo sen supervi-

sión médica incrementa o risco de sufrir dano renal e hepático. As posibilidades de infarto e ictus
en persoas asiduas ao medicamento aumentan
nun 68 %, e de morte temperá nun 63 %, segundo
unha investigación publicada en 2015 na revista
Annals of the Rheumatic Diseases. Ese ano, unha
británica de 17 anos faleceu tras un fallo hepático
provocado por unha sobredose para acougar a súa
dor de estómago (tiña no sangue tres veces máis
do límite permitido). Co obxectivo de evitar os
efectos adversos polo uso prolongado, desde finais de 2017 a Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (Aemps) estableceu que
as presentacións de paracetamol con doses de
1 000 mg (1 g) por comprimido se comercializasen con receita médica, coa excepción daqueles
envases que conteñan un máximo de 10 comprimidos ou sobres.
Cando non tomalo, aínda que se fai. En ningún caso
está indicado tomar alcohol mentres se está en tratamento farmacolóxico. E isto é moi importante no
caso do paracetamol, pois ambos se eliminan por
vía hepática, polo que se incrementa a toxicidade e o
risco de sufrir efectos adversos. Pero tamén hai que
ter precaución cos antigripais. Moitos presentan na
súa composición combinacións de desconxestivos,
antialérxicos e analxésicos como o paracetamol, así
que resulta innecesario tomar outra dose adicional
deste produto, xa que isto aumentaría a toxicidade e
o risco de padecer consecuencias indesexadas.

IBUPROFENO: ABSTERSE ASMÁTICOS.

Que é. Coma o paracetamol, é un medicamento
analxésico e antipirético, pero tamén un antiinflamatorio non esteroideo (AINE) que pode utilizarse
en combinación con outros analxésicos, antialérxicos ou desconxestivos. O ibuprofeno está indicado para o tratamento da dor leve ou moderado, en
especial cando cursa con inflamación, como artrite,
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A experta

O paracetamol e o ibuprofeno son
medicamentos seguros? Considéranse seguros se se utilizan nas doses
Irene
e períodos de tempo adecuados.
Suárez
Débese administrar sempre a dose
máis baixa coa que consiga o efecto
desexado. No entanto, non hai medicamento exento de riscos.
Por que está tan estendida a posoloxía de 600 mg en ibuprofeno, cando
con 400 mg é suficiente? A administración de tres doses de 400 mg ao día
axústase á Dose Diaria Definida, que é
de 1 200 mg. Ademais, sempre é recomendable tomar a dose mínima necesaria, que en cada paciente variará en
función do peso e da idade, e durante
o menor tempo posible. Se cun comprimido de 400 mg desaparece a dor,
non é preciso tomar o de 600 mg. Aumentar a dose de ibuprofeno non lle
engade eficacia no tratamento da dor,
pero si podería, pola contra, aumentar
os seus efectos adversos.
Hai que mentalizar a poboación? É vital impulsar unha
maior conciencia entre a poboación sobre o uso responsable destes medicamentos. No ibuprofeno, as doses de
400 mg están autorizadas para a súa dispensación sen receita, mentres as de 600 mg si a requiren. En moitos casos,
os farmacéuticos vense sometidos á presión asistencial de
pacientes que consideran que a prescrición inicial xustifica
o uso continuado do tratamento ou afirman que o médico
lles indicou que o manteñan.
A Axencia Europea do Medicamento prohibiu hai pouco
a venda do paracetamol de liberación prolongada. Que
alcance ten este anuncio? Acordou a retirada do mercado
dos medicamentos que conteñen paracetamol deseñados
para liberar o principio activo durante un período longo
(medicamentos de liberación modificada). O motivo é que
para estes formatos se puido detectar un maior risco de
sobredose e dificultade no seu tratamento. Non se trata de
ningunha alerta sobre a calidade destes medicamentos,
senón dunha medida para minimizar os riscos de exceder a
dose. Tal e como a propia Axencia estableceu no seu informe, cando se utiliza correctamente e nas doses recomendadas, o paracetamol é un tratamento eficaz e seguro para
a dor e a febre. Os pacientes poden continuar usando os
medicamentos que o conteñen de acordo coas instrucións
descritas nos prospectos, en particular as instrucións sobre
a cantidade que se debe tomar.

“Non hai
ningún
fármaco
exento de
riscos”

*Farmacéutica do Departamento de Productos y Servizos do
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
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artrose, xaqueca, dor menstrual e en estados febrís. Das 150 presentacións con ibuprofeno que
hai en España, 32 pódense adquirir sen receita.
Dose máxima diaria. En persoas adultas, empréganse doses de 400 a 600 mg cada 6-8 horas,
cun máximo de 2 400 mg ao día, mentres que en
adolescentes de 12 a 18 anos non se debe pasar de
1 600 mg. De 3 meses a 11 anos, a dose establécese
en 20-30 mg/kg/día repartidos en 3-4 tomas. O
ibuprofeno pódese tomar con ou sen alimentos.
No entanto, para evitar molestias de estómago,
recoméndase facelo con eles, e se o uso é reiterado, con protectores para este órgano dixestivo.
Contraindicacións. Baixo ningún concepto
deben inxerilo persoas alérxicas ao ibuprofeno, nin pacientes que experimenten crises
asmáticas tras utilizar medicamentos similares, como ácido acetil salicílico ou outros
AINE. Tampouco o consumirán individuos
con úlcera gástrica, enfermidade inflamatoria intestinal, insuficiencia renal ou hepática
graves. Ademais, non é bo durante o terceiro
trimestre de embarazo nin na lactancia, e está
contraindicado en pacientes que utilicen outros fármacos que poidan aumentar o risco de
úlcera gastrointestinal ou insuficiencia renal.

Tratamentos prolongados
con ibuprofeno
incrementan o risco de
sufrir ataques cardíacos
ou cerebrais e úlceras
gastrointestinais.

+

Se viaxas por Europa,
na farmacia hai outras doses
Noutros países da nosa contorna, a situación é similar para
este tipo de medicamentos. Pero chama a atención o caso do
ibuprofeno en Europa: para persoas adultas, as doses máis
habituais son máis baixas ca en España, pois están entre os
200 ou 400 mg en marcas comerciais como Advil®, Aktren®
ou Nurofenfem®. Iguais ás españolas son as presentacións
en paracetamol, pois van desde 325 mg ata 1 000 mg en
medicamentos como Tylenol®, Doliprane® ou Mexalen®.

Aínda que, como recorda a experta, “son recomendacións xerais. O médico decidirá segundo
o caso a relación risco-beneficio”.
Consecuencias do seu abuso. Doses altas ou tratamentos prolongados con ibuprofeno incrementan o risco de sufrir ataques cardíacos (infartos
de miocardio) ou cerebrais, úlceras ou hemorraxias gastrointestinais. Tamén, como apuntaba fai un ano o Instituto Nacional da Saúde e da
Investigación Médica de Francia (Inserm), esta
práctica pode repercutir na saúde reprodutiva
do home, diminuíndo a produción de testosterona e causando impotencia sexual. A Clínica de
Universidad de Navarra, pola súa banda, advirte
de que, coma todo AINE, pode afectarlle ao ril.
Por todo iso recoméndase non exceder nin a dose
nin a duración do tratamento. En 2015, incluso
a Aemps alertou do risco cardiovascular asociado ao consumo en altas doses (2 400 mg ou máis
cada día) e aconselloulles aos profesionais sanitarios non administrarllas a pacientes con patoloxías cardiovasculares graves como insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica establecida,
enfermidade arterial periférica ou enfermidade
cerebrovascular. Aínda así, non hai información
que suxira que existe un risco aumentado de infarto nin trombose co uso ocasional ou si non se
superan os 1 200 mg ao día de ibuprofeno.
Cando non tomalo, aínda que se fai. Do mesmo xeito
que sucede co paracetamol, hai que ter precaución
cos antigripais, xa que moitos presentan ibuprofeno na súa composición xunto con desconxestivos ou antialérxicos, polo que resulta innecesario,
e potencialmente prexudicial, tomar outra dose
adicional. Tamén deberían ter precaución os pacientes con hipertensión, antecedentes cardiovasculares ou problemas gastrointestinais.
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Benestar

SAN VALENTÍN,
PATRÓN DA SAÚDE

GRAZAS AO AMOR PODEMOS ENGADIR ANOS Á VIDA E VIDA AOS ANOS. ESTAR NAMORADO
É A MELLOR MEDICINA PARA O CORPO. OS SEUS EFECTOS BENÉFICOS E TAMÉN OS DO
SEXO ALCANZAN A CASE TODOS OS ÓRGANOS: PROTEXE O CORAZÓN E A MENTE, E EN
CASO DE ENFERMIDADE, FACILITA UNHA RECUPERACIÓN MÁIS RÁPIDA. SÓ HAI UNHA
CONDICIÓN PARA QUE RESULTE EFECTIVO: DEBE SER CORRESPONDIDO.

alentín, o patrón de namorados, podería selo tamén da saúde. Os efectos
do amor e os do sexo son preventivos e terapéuticos: ambos protexen o
sistema inmunolóxico e cardiovascular, reducen o estrés e a tensión arterial, melloran
o estado de ánimo e ata nos fan render máis intelectual e fisicamente.
Todas estas secuelas sumadas dan como resultado algo parecido ao elixir da eterna mocidade. O
amor é un factor determinante para vivir máis e con
mellor calidade de vida. A probabilidade de sufrir enfermidades tan serias como unha depresión ou un
accidente cerebrovascular diminúe e, en caso de sufrilas, aumentan as posibilidades de superalas con
éxito. Na última conferencia da Sociedade Cardiovascular Británica (BCS, polas súas siglas en inglés),
presentouse un estudo da Escola de Medicina de Aston (Reino Unido) que arroxaba un dato revelador: as
persoas casadas tiñan un 14 % máis de probabilidades
de sobrevivir tras un ataque cardíaco que as solteiras e, ademais, recibían a alta hospitalaria dous días
antes. A importancia do estudo radica no número de
pacientes estudados, nada menos que 25 000.
O corazón ten un cérbero formidable: o amor.
Tres hormonas, a oxitocina, a dopamina e a adrenalina, encárganse de favorecer a saúde dos vasos
sanguíneos e de protexer o sistema cardiovascular
en xeral. Segréganse ao estar namorado e tamén no

V
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orgasmo. “O efecto salutoxénico do pracer resúmese nunha idea: non hai nada que nos faga estar
mellor que pasalo ben, e ao contrario, nada nos fai
estar peor que pasalo mal”, explica Manuel Castillo,
catedrático de Fisioloxía da Universidad de Granada e presidente do comité científico da Sociedad
Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (Semal).
Cando o profesor Castillo fala dos efectos saudables do pracer puntualiza que é un tipo, o eudaimónico, o que máis beneficios produce: “É o pracer
de proporcionarllo a outra persoa, o que xorde ao ver
que está gozando, que é feliz grazas a un ou a unha, e
non só a través do sexo, senón coa mera compañía”.
Esa modalidade é a propia do namoramento, dos
vínculos estables e felices, e tamén de moitas relacións eróticas, non todas.

TRES EFECTOS INMEDIATOS NUN.

O sexo representa, desde a perspectiva das súas
consecuencias para a saúde, unha práctica moi
completa: produce pracer, é un exercicio físico beneficioso no que se queiman unhas 150 calorías en
cada relación –o equivalente a media hora nadando
ou a 20 a minutos facendo pesas–, e ademais leva
consigo un intercambio social.
Os especialistas en antienvellecemento sempre
o miran nos seus pacientes porque se demostrou
que aumenta a lonxevidade; entre as hormonas que
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TERAPIA E AMOR
Manter relacións sexuais con
regularidade é unha parte
fundamental no tratamento
dalgúns problemas de saúde
como a atrofia vaxinal que sofren
o 40 % das mulleres durante
a menopausia. Emprégase
ademais da terapia hormonal
substitutiva. A baixada de
estróxenos que se rexistra
nesta etapa reduce os vasos
sanguíneos e o volume dos
beizos da vaxina, “o que fai
que esta perda elasticidade, se
reseque e apareza sangrado e
signos inflamatorios, síntomas
que levan a moitas mulleres
a evitar o sexo pola dor que
lles produce”, apunta Pluvio
Coronado, director do Instituto
de Salud de la Mujer do Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.
Entran, entón, nun círculo vicioso:
non practican sexo porque lles
resulta doloroso e esa ausencia
acentúa os síntomas pola falta
do rego sanguíneo extra que
proporciona o estímulo sexual.
Coronado explica que é clave
romper esa dinámica e, con
axuda de lubricantes que faciliten
a penetración, manter relacións
para que a irrigación sanguínea
reverta a atrofia dos tecidos
da vaxina.
Co aval da Administración de
Alimentos e Medicamentos dos
EUA (FDA, polas súas siglas en
inglés), tamén pode adquirirse
por Internet un vibrador cunha
pequena bomba de succión
que se aplica sobre o clítoris e
aumenta o fluxo de sangue. O
Eros CTD parécese ao rato dun
ordenador e ten certificada a
súa capacidade terapéutica. O
inconveniente é o prezo, vale o
mesmo que unha televisión de
tamaño medio: entre 400 e
500 euros.
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Humor e
máis. O
amor é un bo
antidepresivo.
Varias
hormonas
dispáranse
e activan
a alegría
durante a
relación.

se emparentan coas relacións sexuais figura a dehidroepiandrosterona (DHEA), un factor protector contra a depresión e
os trastornos neurodexenerativos.

UN BO DESESTRESANTE.

Para que o sexo teña efectos na saúde, moito máis importante
que a cantidade é a calidade. O psiquiatra Jesús Ramos Brieva, do
Hospital Ramón y Cajal (Madrid), estudou os efectos dunha modalidade erótica, a masturbación, entre as mozas e recolleu unha
vintena de testemuños no libro Mujeres a solas. Unha delas, Rocío, explica que recorría ao autoerotismo cando lle doía a cabeza,
como alternativa ao analxésico. Outras contan os seus efectos
relaxantes ou como somnífero. “Quen non intentou algunha
vez vencer o insomnio sumíndose en brazos de Morfeo da man
de Eros?”, pregúntase o autor no libro. Segundo o divulgador
científico e psicólogo Morton Hunt, o 30 % das persoas utilízano
no canto de botar man da caixa de urxencias. A masturbación é

unha posibilidade inmediata
de dispoñer de sexo, pero as
relacións compartidas son
moito máis positivas para a
saúde, segundo os especialistas. “Comprobouse que a
tensión arterial sobe menos
se tes sexo con outra persoa
que se procuras o autopracer ou non tes ningún tipo de
relación”, apunta Castillo,
quen recomenda practicalo
como desestresante a noite
antes dunha reunión que se
prevé difícil ou, como o caso
que recorda dunha oposición a cátedra de universidade, antes de enfrontarte
ao tribunal.
Estar namorado tamén
pode axudar e moito a conseguir a praza ou noutros
fins. O terremoto bioquímico que produce este estado
no organismo representa
un lubricante vital que multiplica as calidades dunha
persoa, ata o punto de que
pode chegar a desenvolver
capacidades e mostrar facetas insospeitadas ata entón.
O subidón típico do namoramento débese á noradrenalina, a hormona do estrés
bo, o que nos move a poñernos en marcha. “O estado de
euforia que proporciona é o responsable de que un
namorado faga cousas que, sen estalo, non sería
capaz de levar a cabo: percorrer distancias enormes
sen cansarse, traballar a pleno rendemento sen
apenas durmir ou comer, escribir libros ou pintar
cadros”, explica o profesor Castillo.
O namoramento tamén proporciona unha
alegría desbordante e mellora a libido ao aumentar a secreción de testosterona, a hormona
relacionada co desexo sexual tanto en homes
coma en mulleres. Que teña tantas secuelas e
tan positivas na vida en xeral e na saúde en particular non é nada extraordinario; responde a
un deseño natural perfecto da especie humana
que resume Manuel Castillo: “O amor é unha
adaptación fisiolóxica bastante complexa para a
supervivencia dos nosos xenes”.

“A euforia permítelle ao namorado
facer cousas que, sen estalo,
non sería capaz de levar a cabo:
percorrer distancias sen cansarse
ou traballar a pleno rendemento
sen apenas durmir”,
conta un experto.

TRES EFECTOS
‘MÁXICOS’ DO
NAMORAMENTO
Salvo para os investigadores que as miden, as
reaccións químicas que se producen no interior do
organismo dunha persoa namorada pasan desapercibidas, pero o seu reflexo externo, en cambio,
salta á vista. Este estado emocional inflúe na aparencia, as actitudes e as capacidades que mostran
os namorados.

1

É un bo antiengurras. A pel parece recentemente
hidratada grazas ao aumento do nivel de estróxenos. Esta hormona induce a síntese de coláxeno na
derme, a capa da pel que nos protexe dos traumatismos. A elasticidade que posúe proporciónalla o
coláxeno.

2

Mellora o estado de ánimo. As endorfinas que se
xeran nunha relación amorosa son un antidepresivo natural porque modulan a secreción de serotonina. Unha concentración máis baixa do normal
deste neuromodulador relaciónase con moitos
trastornos psiquiátricos.

3

Potencia a memoria. O responsable é unha hormona, a noradrenalina. Se ademais de amor, hai sexo,
o efecto increméntase xa que, segundo un estudo
da Universidade de Pavía, en Italia, o orgasmo favorece a síntese de neurotrofinas, unhas proteínas
relacionadas coa aprendizaxe.
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Recuncho infantil

CANDO O
MALTRATADOR
É O TEU FILLO

Comezan cun insulto, seguen con ameazas e acaban con agresións
físicas. Quen exercen a violencia na casa son ás veces nenos ou
adolescentes e, quen a padecen, os seus familiares. As denuncias
de pais e nais agredidos creceron un 400 % nos últimos dez
anos. Urxe encarar o problema.
edro era un mozo intelixente de
familia de clase media-alta, pero
un día empezou a ter problemas.
Encerrábase na súa habitación
cos videoxogos. Deixou o instituto. Non facía nada. Nin recollía o seu cuarto.
E comezou a demostrar unha falta de respecto
absoluta cara á súa nai e o seu irmán pequeno.
A violencia psicolóxica e física instalouse na casa e acabou sendo continua. Ata que a súa nai o
denunciou e houbo que sacalo do fogar familiar.
O nome é ficticio, pero este caso de violencia
filio-parental é moi real. Por desgraza, situacións como esta son cada vez máis frecuentes en
Occidente, China e norte de África, sobre todo
en España. “Lamentablemente somos líderes
tanto na prevalencia do problema coma nos estudos, recursos e profesionais que se dedican a
iso”. Recoñéceo Roberto Pereira, presidente da
Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (Sevifip), quen explica que as
denuncias de pais agredidos polos seus fillos aumentaron de xeito extraordinario, ata un 400 %
nos 10 últimos anos. Os casos concretos srecóllense na Memoria da Fiscalía Xeral do Estado. A
última, sobre datos de 2017, apunta que ese ano
se abriron no noso país 4 665 expedientes a me-
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nores por violencia contra os seus pais,
nais ou outros membros da súa familia,
un 7 % máis que durante 2016, cando
alcanzaron 4 355.

NON SÓ CONTAN OS GOLPES.

Este fenómeno supón xa o 16,5 % do
total dos expedientes abertos a menores de idade por calquera tipo de delito. Ademais, son os “delitos que máis
dificultades presentan, polos que máis
medidas cautelares se solicitan e máis
detidos pasan a disposición do Fiscal”, matiza a Memoria. “E iso que só
sinalan as situacións máis graves, xa
que existe unha cifra negra que non se
detecta porque non se chega á denuncia”, advirte Irene Gallego, psicóloga
da Fundación Amigó, unha entidade
sen ánimo de lucro que axuda a resolver
este tipo de conflitos entre os adolescentes e as súas familias.
A violencia filio-parental non só
se constrúe con golpes. Os expertos da
Sevifip defínena como o conxunto de
condutas violentas reiteradas dirixidas cara aos pais, nais ou adultos que

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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ocupan o seu lugar. Poden ser físicas, psicolóxicas
(verbais ou non) ou económicas, e maniféstanse de
moitos xeitos, como detalla a Guía básica de actuación en situaciones de Violencia Filio-Parental de
Euskarri (Centro de Intervención en Violencia Filio-Parental): ao chuspir, empuxar, golpear, pegar
patadas ou trabar; lanzar obxectos e pegar puñadas
en portas e/ou paredes; por medio da intimidación
verbal ou da manipulación; ao ameazar con matarse
ou fuxir da casa como forma de obter o que queren;
roubar diñeiro ou pertenzas da familia ou amigos;
contraer débedas cuxo pago recae nestes, etc.

UN MAL DA SOCIEDADE.

A Fiscalía Xeral o Estado dá a súa visión do que está
pasando. “Esta modalidade delituosa permanece
consolidada como un mal endémico da sociedade, consecuencia dunha crise profunda das pautas
educativas e dos roles paternofiliais”. Nesta causa
coinciden especialistas como Pereira, psiquiatra e
psicoterapeuta: “A modificación do modelo educativo, pasando dun xerárquico, distante, autoritario e vertical a outro máis próximo, horizontal,
emocional e de procura dunha relación próxima,
xerou un déficit de autoridade necesaria para educar e transmitir valores. Hai pais e educadores que
adquiren con máis facilidade esa autoridade, e non
teñen problemas para que os fillos ou alumnos a
acepten. Pero a outros cústalles, por carencias persoais ou de relación, porque non teñen moito tempo… e si dificultades para marcar límites, conter ou
facerse respectar”.
Non son os únicos factores que interveñen, recorda o presidente da Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental. Pais e nais pasan
menos tempo na casa por culpa do traballo ou as distancias. Hai máis familias monoparentais, o que supón menos recursos e tempo para educar ca se fosen
dous. E ás veces, as dúas persoas a cargo da educación non están de acordo en como facelo. Outro tema
é a sobreprotección: a sociedade é permisiva con eles,
pois edúcase aos nenos nos seus dereitos pero non
nas súas obrigas, mentres que é restritiva cos pais na
súa forma de reprendelos. E para rematar, videoxogos, películas e Internet mándanlles continuamente
aos nosos fillos a mensaxe de que a violencia é un bo
xeito de resolver os conflitos.
Antes esta violencia adoitaba asociarse con
trastornos psiquiátricos graves, familias desestruturadas, maltrato infantil, violencia de xénero
ou problemas coas drogas, recordan desde Sevifip.
Pero cada vez son máis os mozos e mozas de calquera clase social (consumidores de haxix e mari-
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Pai, non amigo.
Se tratas de
ser amigo ou
amiga, deixas de
ser pai ou nai. A
un amigo só o
aconsellas, non
lle dis o que ten
que facer. É un
labor que non
corresponde nin
a pais nin a
educadores.

Moitos menores
maltratadores, inseguros
e con baixa autoestima,
sufriron acoso escolar
e págano cos pais, por
darlles unha protección
escasa ou excesiva.
huana, como moitos da súa idade) que a exercen
porque se afixeron a facer o que queren na casa,
onde se converteron en tiranos que atoparon un
baleiro de poder, ocupárono e alí se manteñen por
medio da violencia.

COMO RECOÑECER O TIRANO.

Vicente Garrido, criminólogo e profesor da Universidad de Valencia, afirma no seu libro Los hijos
tiranos. El síndrome del emperador que a clave
está na natureza da personalidade destes mozos:
“Son moi pobres na súa capacidade de sentir emocións morais como o agarimo ou apego aos outros,
a empatía, a compaixón ou o sentimento de culpa”, explica. “Desenvolven crenzas que lles fan
verse por encima das regras e do dereito dos pais
a corrixilos”.
Este perfil, con todo, non se mantén máis aló
do fogar: inseguros e de autoestima baixa, fóra son
aparentemente normais, nenos modelo e ata submisos. Moitas veces sufriron acoso escolar e maltratan por iso aos pais, por non sabelos protexer ou
por protexelos en exceso. Os proxenitores maltratados, pola súa banda, son pais tardíos, con menos
fillos ou cun moi desexado. Teñen medo a perder o
seu afecto se lles poñen límites. Sobreprotectores,
inseguros e sen poñerse de acordo na educación
do seu fillo, avergóñanse de ter que confesar que o
seu neno lles pega. Saber dicir “non” pode axudar
a previr esta violencia. Non tolerar faltas de respecto é vital, como se recomenda na antes mencionada a guía de Euskarri: nin un insulto nin un
empuxón. Se o teu fillo te descualifica, che rouba ou
te agride con frecuencia, estás sufrindo violencia
filio-parental; tamén se sentes medo a molestalo
e evitas facelo. Non é normal, propio da idade nin
da adolescencia. Non es culpable. Estás dentro dun
problema que ten solución e que hai que resolver
antes de que vaia a máis
(Segue na páxina 67)
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A experta

Reyes
Martel

“Denunciar
é durísimo
para un pai,
pero hai
que facelo”

Que ven os xuíces de menores nos xulgados? Cada ano
hai máis delitos desta violencia doméstica. Pero, pola
afectividade dos pais cara
aos seus fillos, denúnciase
tarde, cando o problema
está xa cronificado. E non
se trata dun problema de
familias desestruturadas,
senón de fogares cun nivel
medio-alto. Fallan a familia
e a sociedade
En que? Faltan valores. Somos unha sociedade consumista que cousifica o afecto
dos seus fillos, e isto xéralles
falta de capacidade de frustración. Dáse un egoísmo
absoluto. Estamos creando
tiranos, nenos chave que
entran e saen da casa mentres os pais traballan longas
xornadas para darlles ese
todo que cremos necesitan.
Estamos desconectados deles e démoslles o mando dos
fogares.
Falta autoridade? Si. E comunicación, empatía… Non
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lles ensinamos a poñerse no
lugar do outro nin o valor
das cousas. Todo está ao alcance da súa man. No noso
afán por esquecer tempos
pasados, esquecemos eses
valores que aprendemos
na casa, pero que eles non
aprenderon. Hai que recuperalos. Se non, estamos
perdidos.
A violencia é máis acusada
en España, débese a isto?
Temos un gran complexo
que debería estar superado:
unha época de restricións
e de ditadura. O cambio foi
meteórico para o bo e o malo. Hai cousas importantes
que xa non contan, como
saber perder ou gañar, valorar as cousas, a comunicación… pasamos dun excesivo dixomedíxome ao “non
me importa o que che sucede”. Vímolo coa violencia
de xénero. Habemos ter que
facer campañas para que a
xente denuncie.
Algunhas leis non axudan.
En 2007 eliminouse do Código civil o poder corrixir
razoable e moderadamente
ao teu fillo, pasaron gobernos de distinta cor e non se
fixo nada. E o neno entende
así que non podes corrixilo
nin castigalo sen saír, porque se non, denúnciate. Isto
é un disparate.
Que se fai cos nenos maltratadores? O 80 % dos que
está nunha situación crítica,
con medidas xudiciais, recupérase.
E o resto? A esa idade teñen
capacidade para adaptarse, adaptarse, cambiar...
Aínda se pode actuar. De
feito, creamos unha asociación sen ánimo de lucro,
Up2uProject, a través da que
intentamos complementar

esas ferramentas que utilizamos para traballar con
estes menores.
Condenounos a facer o Camiño de Santiago. Como
foi a experiencia? O ano
pasado fixemos o Camiño
225 persoas (entre eles, 106
menores); tamén doutros
xulgados de España. A experiencia foi marabillosa.
Participaron mozos que cometeran delitos de violencia
doméstica e algúns fixérono
cos seus pais. Pertencían
a distintas clases sociais,
distintos lugares, e descubriron outras realidades, a
oportunidade que lles daba
a vida... A evolución dos rapaces foi moi boa: reordenaron a súa vida, volveron
á casa, aos estudos… E os
maiores están contentos.
Repetiremos.
Como xurdiu esta medida?
A Lei de responsabilidade penal do menor non o
especifica, pero os xuíces
consideraron que o Camiño era bo para traballar a
empatía, a solidariedade, a
loita por unha meta, a capacidade de frustración ou
o respecto ao medio.
Cando dicir “basta” ao maltrato? A idade penal comeza aos 14 anos, pero hai que
actuar antes. Se con 14 o teu
fillo empeza a ameazarte,
insultarte ou dar portazos,
tes que denunciar. É durísimo para un pai, pero se
non dás o paso, non lle estás facendo ningún favor.
Os mozos que maltratan a
súa familia terminan maltratando a outras persoas.
E cando maltratan é porque
viron maltratar e repiten
condutas. Son o que a sociedade está facendo que
sexan.

En Francia acaban de aprobar que a autoridade parental debe exercerse sen
violencia. Que opina da losqueada? Unha cousa é dar
unha losqueada ou unha nadegada e outra que lle atices
sen razón nin control todos
os días. Delito? Depende. Se
lle dás unha bofetada nada
máis chegar á casa e case o
estampas contra a parede,
porque ese día tes os cables
cruzados tras un día malo no
traballo, é recriminatorio.
Pero o rozas porque falsificou as notas, fuxiu, consome
porros, contesta mal, rompe a porta... Non se ten que
chegar a eses extremos. Desde pequeno, ten que aprender quen son o pai e a nai.
No colexio aprenden cousas,
pero é na casa onde hai que
educalos.
*Xuíza de menores do Xulgado número 1 das Palmas
de Gran Canaria

Que o teu fillo te agrida
non é normal nin propio
da adolescencia. Trátase
dun problema que hai que
atallar canto antes.
(Vén da páxina 65)

NON TEMAS SOLICITAR REFORZOS.

Marcar os
límites. Pais e
nais deben saber
dicirlles “non” aos
seus fillos e plantarse. Do contrario, corren o risco
de criar un tirano
que logo os trate
maltrate a eles e
a outras persoas.

Os expertos consultados recomendan falar con
alguén de confianza e pedirlle orientación e apoio
aos servizos sanitarios ou sociais: asociacións
sen ánimo de lucro como Euskarri ou Fundación
Amigó; deputacións, gobernos, concellos… Deberá acudir toda a familia, pois o problema é familiar; se a conduta agresiva pode poñer en risco a
túa integridade ou a do resto da familia, contacta
coa policía e denuncia. E aínda que che resulte
difícil, en caso extremo, podes pedir que o teu fillo
pase a un programa de acollida.
O xuíz de menores de Granada, Emilio Calatayud, teno claro: “Se os teus fillos te maltratan e teñen menos de 18 anos, hai que denuncialos. E se son maiores, botalos da casa e logo
ides aos tribunais para que os desherden”, recolle no blog que comparte co xornalista Carlos
Morán no xornal Ideal.
As medidas xudiciais que se lles impoñen
aos menores serven de axuda. Son programas
de intervención educativa e de lecer saudable,
a miúdo relacionados co estudo, o deporte ou a
prestación de servizos en beneficio da comunidade, como colaborar con entidades de axuda a
vítimas de violencia doméstica ou participar en
talleres sobre habilidades de competencia social, de comunicación ou de desenvolvemento
da empatía.
Grazas á medida que lle impuxo a Pedro a
xuíza de menores das Palmas de Gran Canaria,
Reyes Martel, hoxe a súa vida é outra. O mozo co que arrincabamos esta reportaxe fixo o
ano pasado o Camiño de Santiago, acompañado pola súa nai, tal e como o condenou Martel.
Hoxe vive na casa familiar e volveu ao instituto.
A convivencia, conta a xuíza, é normal coa súa
nai e o seu irmán. E segue xogando a videoxogos, pero sen descoidar os estudos. Para el, hai
un antes e despois tras o que chaman o Camino
de los Valores.
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DE MAIOR QUERO SER CHEF
A COCIÑA PODE SER DIVERTIDA, SÓ HAI QUE BOTARLLE UN POUCO DE IMAXINACIÓN.
ANÍMATE A PREPARAR EN FAMILIA PRATOS SINXELOS, SAUDABLES E ORIXINAIS.
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1. Seguide as instrució
Ketchup.
(O espazo) con Salsa
ao prato terminado.
2. Facédelle unha foto
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3. Compartídeo no no ido de #Imaginefood e
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is se parezan ao orixi
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ti
Chámome Ireastudo
e
Unamuno lo
segundo cic en
de Primaria kastola
Arizmendi Io, de
Gazteluond ondragón
Arrasate/M
(Guipúscoa)

Preséntovos a miña
receita:

UNIBERTSOA
(O ESPAZO) CON
SALSA KETCHUP

16
de Imagine Food – 20
Finalista na 2º edición

Imaxina unha receita. CONCURSO ‘IMAGINE FOOD’
Lograr que os peques coman
verduras, peixes e froitas pode ser ás veces complicado.
Por iso, a Fundación Eroski
creou o concurso interescolar Imagine Food, dirixido ao alumnado de Prima-

ria para concienciar sobre a
importancia de levar unha
alimentación equilibrada e
saudable á vez que a rapazada
se divirte. Neste concurso o
estudantado debuxa receitas
orixinais e saudables e as 30

finalistas son interpretadas
polo chef Peio Gartzia e recollidas no libro Imagine Food.
En breve comezará unha nova edición, así que se queredes que o voso colexio participe, estade atentos á web:

www.imaginefood.escueladealimentacion.es
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Súbeo a Facebook/Eroskiconsumer e comparte a túa creación*
Unha ración
contén:
Calorías

288
16 %
GRAXAS

9,2 g
13 %
GRAXAS
SATURADAS

3,9 g
20 %
AZUCRES

6,2 g
7%
sal

0,95 g
24 %
* da inxesta de
Referencia (IR)
para un neno de
entre 5-10 anos.

INGREDIENTES
(4 persoas)
50 g pan de molde
4 queixiños Baby Bel
100 g de queixo
crema
30 g de cenoria relada
4 olivas recheas
50 g de pementos
para decorar
40 g de ketchup
1 laranxa

preparación
Cortamos o pan
de molde en forma
de foguetes e
untámolos con
queixo crema.
Colocamos unhas
ventás de olivas
recheas e... Listos
para despegar!
Pinta a punta do
foguete con salsa
ketchup e coloca

anacos de laranxa e
de froitas variadas
polo prato, imitando
as estrelas pequenas
(tamén se poden
usar puntiños de
marmelada). As
cenorias reladas e
os pementos serán
o lume da parte de
atrás do foguete. Cun
queixo redondo, tipo
Edam, montamos

unha lúa con
buratiños. Facemos
o astronauta con pan
e o seu casco, con
queixiño. Xa só queda
unir o astronauta ao
foguete con cenoria
relada, non se vaia
perder! Desde logo,
é un espazo moi
san e divertido para
os nosos pequenos
astronautas.

* As fotos que revelen imaxes de persoas, así como os datos identificativos dos participantes, integraranse no ficheiro cuxo
responsable é EROSKI S. COOP, para o cumprimento dos fins anteditos e manteraos no seu arquivo mentres desenvolva accións
promocionais. Se os datos identificasen a un menor de idade, a súa publicación requirirá a autorización do pai, nai ou titor legal, cuxo
consentimento será comprobado por Eroski Consumer de modo efectivo. Todo participante poderá exercitar o seu dereito de acceso,
rectificación, supresión, revogar o seu consentimento, opoñerse ao seu tratamento, limitalo ou solicitar a portabilidade dos seus
datos, a través de dpo@eroski.es, ou dirixíndose ao Equipo DPO de EROSKI S. COOP. Bº San Agustín, s/n. 48230 Elorrio (Biscaia).
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Patinete eléctrico

DE SÚPETO,
UN ESTRAÑO

AXITOU AS CIDADES
EN POUCOS MESES.
A PAISAXE URBANA
CAMBIA COA SÚA
PRESENZA, PERO
TAMÉN OS HÁBITOS
E AS NORMAS DE
RELACIÓN ENTRE
USUARIOS, PEÓNS
E LEXISLADORES.
DECÁTATE DO QUE
PODES E NON DEBES
FACER, CUN PÉ
DIANTE DOUTRO,
NO VEHÍCULO DE
MOBILIDADE PERSOAL
(ASÍ O CHAMAN) DE
MODA.

adrid, 15.00 horas. Na populosa rúa de
Alcalá o atasco da hora punta desespera
aos condutores do polígono de Canillejas. Un mozo de 30 anos con auriculares
navega entre os vehículos cun guiador
entre as mans, pero sácalle unha cabeza aos motoristas. Leva un patinete eléctrico, a última novidade nas
grandes cidades e nos despachos dos responsables municipais. Non hai dúbida de que o widget é un aliado do
medio, moito máis silencioso que as motocicletas. Ten
un sinxelo mantemento económico e para aparcar basta
con subilo á casa ou ao posto de traballo. Pero saíronlle moitos detractores. Critican a inseguridade vial que
provoca tanto en peóns (en novembro faleceu atropelada
unha persoa en Barcelona) coma en condutores, a escasa
regulación sobre o seu funcionamento, a invasión das
beirarrúas e o pouco aprecio polo transporte público.
A polémica acompaña o patinete eléctrico, o agasallo estrela dos últimos anos en Nadal. Trátase dun vehículo de mobilidade persoal (VMP) que cada vez conta
con máis adeptos polas rúas das nosas cidades e cuxa
popularización provocou certa controversia. A Dirección
Xeral de Tráfico (DXT) traballa nun real decreto para
regular a súa circulación. Ao clasificar o patinete como
un vehículo, “aplicaránselle certas medidas do Regulamento de circulación, coma os controis de alcohol e drogas ou a prohibición do uso de auriculares e dispositivos
electrónicos”, sinala o subdirector xeral de Mobilidade
e Tecnoloxía da DXT, Jorge Ordás. Os concellos, a través
das súas ordenanzas municipais, poderán aplicar outras
medidas para regular o seu uso nas vías urbanas.

M

PENDENTE DE REGULACIÓN.

A versatilidade é un dos puntos fortes dos patinetes eléctricos e, por extensión, do resto de VMP. Os avances tecnolóxicos fixéronos moi fáciles de usar. Pódense dobrar
e levar encima no bus ou no metro, ou subilos á oficina.
Outra vantaxe é o seu prezo –é posible adquirilos desde
pouco máis de 200 euros, aínda que poden alcanzar os
3 000 nos modelos premium– e o seu mantemento, moi
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As beirarrúas,
prohibidas.
En todas as
cidades está
restrinxida a
circulación pola
zona reservada
aos peóns.
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“Os patinetes eléctricos non
estaban pensados para a
mobilidade habitual, de aí o
baleiro regulatorio”, recoñecen
no Observatorio de la
Movilidad Metropolitana.
económico. “Pero sería un erro pensar que vai a desbancar
a outros medios de transporte que xa existen. É simplemente unha opción máis. Unha alternativa moi boa sobre
todo nas grandes cidades, coa condición de que se dote
dunha boa regulación”, insiste Juan Jiménez, presidente da Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad
Personal. Aínda por riba, apenas gasta máis que a recarga,
mentres un coche de gasóleo ou un de gasolina consome
de 5 a 10 litros de combustible cada 100 km.
Non existen datos oficiais sobre o número de usuarios
e de vendas, pero o sector admite que no último ano se
disparou a súa utilización. Só nos últimos meses de 2018,
unha decena de empresas lanzaron servizos de patinetes
eléctricos compartidos (sharing) en varias cidades. No
centro de Madrid, Barcelona e Bilbao, sobre todo, integráronse na paisaxe urbana en tempo récord. Pero, ante

Clasificación da DXT do patinete e os seus ‘irmáns’
A
Velocidade máxima

B

20 km/h

30 km/h

≤ 25 kg

≤ 50 kg

1

1

0,6 m

0,8 m

1m

2m

1

3

Altura máxima

2,1 m

2,1 m

Lonxitude máxima

1m

1,9 m

Timbre

NON

SI

Freada

NON

SI

Masa
Capacidade máxima (persoas)
Ancho máximo
Radio xiro máximo
Perigosidade superficie frontal *

*A DXT establece 4 niveles de perigosidade para vehículos de tipo A e B:
• Altura frontal inferior a 0.5 m sen ángulos perigosos
• Altura frontal superior a 0.5 m sen ángulos perigosos
• Altura frontal inferior a 0.5 m con ángulos perigosos
• Altura frontal superior a 0.5 m con ángulos perigosos
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A (Roda eléctrica, monociclo,
hoverboard, patinete pedestre).

B (Segway, patinete eléctrico).

Os expertos

A irrupción do patinete é unha burbulla
que acabará por estalar? É posible, polo
crecemento acelerado no último ano da
Julián
man de empresas como Lime ou Xiaomi.
Sastre e
Pero con esta burbulla logrouse achegar
Cinta Romero
a cidadáns e turistas a unha nova forma
de desprazarse, e comprobar o beneficio
de deixar o coche.
Por onde pasa o seu futuro? Por incluír o
patinete dentro do sistema de transporte
urbano. E para iso, é fundamental que
as cidades se doten de estudos e plans de
mobilidade realistas, así como regular
a convivencia entre todos os medios de
transporte (peón, bicicleta, patinete,
autobús, tranvía, vehículos… e vehículos
autónomos). E por suposto, avanzar
cara a un modelo que permita liberar as
cidades de tantos coches, recuperando o
espazo público de calidade.
Teñen algún inconveniente? Entre os
seus aspectos discutibles están a menor
estabilidade e maior vulnerabilidade física (fronte á bicicleta) e a falta de seguridade percibida ao ir entre o tráfico, que
lle dá medo á xente. Tamén unha cuestión relacionada coa sobreocupación do
limitado espazo público, como ocorreu
coas bicicletas asiáticas sen cadeado de
aluguer en Madrid e as motocicletas. As
rúas, as beirarrúas, non poden converterse en cemiterios de
patinetes que impidan a circulación do resto de persoas.
Tamén se vive este auxe no resto de Europa? En cidades coma Londres, París ou Berlín, o crecemento é espectacular. De
feito, París regulou a súa utilización mediante unha ordenanza
municipal que se asemella en moitos aspectos ás de Madrid e
Barcelona. Suíza ata conta cunha lei estatal que regula os vehículos de mobilidade persoal e, en determinados casos, pode
solicitar carné de conducir.
Ven solución para a mobilidade nas grandes cidades? Precísase unha actuación integral (baseada en Plans de Mobilidade
Urbanos Sostibles, coñecidos como PMUS), baseada en diversos alicerces. Hai que investir a pirámide de deseño: antes
pensábase primeiro onde poñer os coches; agora, pensemos
en crear cidade e na mobilidade non motorizada. E, despois,
nos vehículos. Hai que desenvolver a cidade, tendo en conta
as necesidades e efectos na mobilidade. A esa visión integral
de territorio e transporte únese a visión integral modal: todos
os modos ou medios de transporte teñen o seu lugar e hai que
contemplalos baixo o prisma da sostibilidade.

“O futuro
do patinete
pasa por
incluílo
dentro do
sistema de
transportes
das cidades”

ese baleiro legal, algúns concellos, como o de Madrid, foron especialmente contundentes: en decembro de 2018 obrigaron as tres empresas que ofrecían
este servizo (Lime, Voi e Wind) a retirar temporalmente os seus vehículos, ao non proporcionarlles a
documentación necesaria para operar con normalidade. En San Sebastián e en Bilbao, moi tolerantes
cos patinetes, teñen claro, á espera da lei estatal, que
calquera regulación debe implicar ao coche, non ás
tradicionais formas ecolóxicas de desprazarse (en
bicicleta ou a pé). En Bilbao, o 87 % das rúas do centro teñen a velocidade limitada a 30 quilómetros por
hora, o que fará máis fácil a convivencia entre os vehículos tradicionais e os novos artefactos.
Máis aló da particularidade das normativas locais, existen elementos comúns: na maioría das cidades, os patinetes eléctricos non poderán circular
polas beirarrúas; a súa velocidade máxima está limitada nas calzadas a 30 km/h, no mellor dos casos,
e establécense diferentes sancións en caso de non
cumprir coas normas de circulación establecidas. O
obxectivo é protexer ao peón e acoutar a lei da selva

*Expertos en transporte urbano e mobilidade sostible. Consultores do Instituto de Movilidad.
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En cidades como Bilbao,
no 87 % das rúas do
centro non se pode circular
a máis de 30 km/h, o que
fai máis fácil a convivencia
co coche.

na que vivían inmersas moitas cidades con respecto ao uso
duns vehículos que viviron demasiado tempo nun limbo
legal. “Os patinetes eléctricos non estaban pensados para
a mobilidade habitual, de aí o baleiro regulatorio”, admite
a directora técnica do Observatorio de la Movilidad Metropolitana, Rocío Cascajo, que avoga por establecer unha
“vixilancia” necesaria para que o seu uso sexa o adecuado.
“Seguramente, coma no caso das bicicletas, deberían impartirse cursos de formación para circular. E tamén instaurarse un sistema de puntos, por que non?”, reflexiona
esta experta en mobilidade. Ante o crecente número de
accidentes con lesións involucrando patinetes (máis de
270 repartidos por 44 cidades nos primeiros 11 meses de
2018), a Fiscalía instou en decembro ás diversas policías
locais a que os investigasen con maior esmero.

GARANTIR A CONVIVENCIA, UN RETO.

En 2016, a DXT xa publicou unha instrución na que catalogaba os patinetes eléctricos como VMP. Estes vehículos de mobilidade persoal “xeran situacións de risco ao
compartir o espazo urbano co resto de usuarios”, admitía
Tráfico. Por iso, o documento establecía varias categorías
en función da altura e dos ángulos perigosos que poidan
provocarlle danos a unha persoa nun atropelo: os vehículos de tipo A (monociclo eléctrico, hoverboard, patinete
pedestre...), que poden alcanzar un máximo de 20km/h;
os vehículos de tipo B (segway adulto, segway mini,
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patinete eléctrico) cunha velocidade máxima de
30km/h, e os VMP de tipo C (bici con pasaxeiros,
trixie e bici con pasaxeiro mirando cara a atrás),
que poden alcanzar os 45km/h.
“Fomentar e divulgar estas directrices” é clave
para que os usuarios “sexan conscientes de como
debe utilizar os patinetes eléctricos”, sosteñen Cinta
Romero e Julián Sastre, consultores do Instituto de
Movilidad. “Se as cidades se preparan para albergar
estes modos sostibles de transporte de xeito equitativa e segura, e garantir a convivencia con outros
modos, é posible que o patinete viñese para quedar”,
engaden. “Hai que valorar se realmente xeran un
beneficio para a sociedade e a mobilidade. Iso axudaranos a tomar decisións”.
Hai voces, máis optimistas, convencidas das
virtudes deste novo vehículo. “Seguramente sairán novos modelos, aumentarase en seguridade…”, sinala o concelleiro de Mobilitat Sostenible
do Concello de València, Giuseppe Grezzi. A capital
valenciana está en trámite de aprobar unha nova
ordenanza que establece as velocidades máximas
en 20 km/h, se o patinete eléctrico se atopa á altura
da calzada, e de 15 km/h se está encima da beirarrúa
(nesta cidade, de momento, si deixan circular por
ela). Ademais, nas rúas peonís non poderán superar
os 10 km/h. “Non comparto que se queira facer loita
política e demagoxia con este asunto. Debemos entender que o cambio climático e a nosa propia saúde
aconséllannos cambiar os nosos hábitos de mobilidade. Ante a ocasión que supón a aparición dos
VMP, o que non podemos facer é estar á defensiva
e poñer impedimentos. É unha oportunidade que
temos que aproveitar”, conclúe Grezzi.

6 DÚBIDAS ANTES DE COLLER O GUIADOR
Necesito
seguro para
circular en
patinete
eléctrico? Se
o patinete é
propio, non é necesario contratar
un seguro para circular con
el. En calquera caso, podemos
comprobar se na nosa póliza
de seguro de fogar temos
incluída algunha cobertura
de responsabilidade civil para
bicicletas e patinetes, algo
habitual (aínda que non estea
xeneralizado). Se o patinete é
alugado, o seguro si é obrigatorio
e debemos comprobar que o
contrato de aluguer inclúe un
seguro de responsabilidade civil e
outro persoal de accidentes para
o condutor.
É obrigatorio
o uso do
casco?
Depende. É
obrigatorio
en todo o
país ata os 16 anos cando se trata
dun patinete particular. A partir
desa idade, recoméndase. Tamén
é normativo o uso do casco para
aqueles condutores de patinetes
eléctricos de gran tamaño (os
vehículos de tipo B), e para os
usuarios de patinetes eléctricos
alugados e de uso turístico. De
momento, a DXT non deu pistas
sobre se incluirá ou non este
punto na futura normativa estatal,
pero os expertos coinciden en
que debería ser obrigatorio,
sobre todo pola vulnerabilidade
á que se expón o usuario. Isto é
especialmente importante cando

o patinete comparte a vía de
circulación co resto de medios
de transporte, como ocorre nas
grandes cidades. É moi sensible
a fochas, golpes, freadas e outras
eventualidades.
Poden
conducilo
os menores
de idade?
Depende das
ordenanzas
municipais. En Madrid, a
idade mínima é de 15 anos.
En Barcelona amplíase aos
16, e os menores desa idade
poderán utilizalos fóra das
zonas de circulación en espazos
pechados ao tráfico baixo a
responsabilidade dos seus pais,
nais e titores ou titoras. E en
Pamplona, a idade legal baixa
ata os 14. Un patinete eléctrico
é un vehículo de mobilidade
persoal e, como tal, o seu uso
debe ser unipersoal. Máis de dúas
persoas sobre un patinete resulta
perigoso, e algunhas empresas
de aluguer especifican que está
prohibido levar pasaxeiros.
Pódese
circular pola
beirarrúa?
A falta de
que se
aprobe a lei
estatal –que podería estar lista
o próximo verán–, case todos os
concellos prohiben a circulación
dos patinetes eléctricos polas
beirarrúas e os espazos peonís. É
dicir, só poden subir ás beirarrúas
aqueles que non teñan motor
e non superen os 5 km/h. O

obxectivo é protexer o peón e
garantir a súa seguridade. O
resto de vehículos de mobilidade
persoal deben circular só pola
calzada. Tamén poderán ocupar
os carrís bici, pero nunca o carril
bus nin os coñecidos como
ciclocarrís (estes están situados
nunha calzada e por eles poden
circular bicicletas e outros
vehículos, a un máximo de
30 km/h). Ademais, deberán
dispoñer de timbre, sistema
de freada, luces e elementos
reflectantes homologados. Cando
non haxa opción de circular, o
usuario debe camiñar pola beirarrúa.
A que
velocidade
podo circular?
Na instrución
que a DXT
promulgou en 2016 na que
cataloga aos patinetes eléctricos
como VMP, declara que a
velocidade máxima para os de
tipo A é de 20 km/h (nos de tipo B
amplíase a 30 km/h). En calquera
caso, hai que estar pendentes da
sinalización.
A sexta dúbida
non é tal: é unha
advertencia. Se
non bebes para
conducir un
ciclomotor, un coche, un camión
ou unha bicicleta, tampouco debes
conducir un patinete eléctrico
baixo os efectos do alcohol ou
outras drogas. A inminente lei
contempla os controis destas
substancias e a prohibición do
uso de auriculares e dispositivos
electrónicos.
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Ou como manexarse nun mundo cambiante e que tende ao ‘verde’.

ZAPATILLAS CON RODAS SÓ PARA XOGAR
Se se usan como calzado habitual, as heelys
pasaranlle factura ao aparello locomotor infantil.
O ser humano está deseñado para camiñar, non
para deslizarse. Así o recordan os podólogos,
quen advirten do perigo da moda das zapatillas
con rodas para nenos: Poden usarse como un
xoguete, pero non como calzado habitual. Do
mesmo xeito que os patíns, este tipo de zapatillas
–tamén chamadas heelys– estimulan o equilibrio
dos máis pequenos, pero non están pensadas
para levar durante toda a xornada. Nunha pisada
normal, o talón soporta o 75 % do peso do corpo,
mentres que o 25 % restante recae no antepé. As
rodas aumentan a carga no antepé ata un 40 %,
ademais de moita máis presión sobre o talón. Calzar este widget é case como levar tacóns, xa que
esta parte do zapato adoita ser uns cinco centímetros máis alta que nun normal, o que a longo
prazo acurta a musculatura da perna. Parecen
deportivas, pero convén recordar que non o son.

Se a bolsa non é reciclable...
DEVÓLVELLA AO
FABRICANTE!

Unha masiva protesta postal no Reino Unido conseguiu que a marca de
patacas fritas e snacks Walkers se comprometa a utilizar envases reciclables en 2025. A reivindicación xestouse nas redes sociais, onde centos
de consumidores empezaron a sacar fotos devolvéndolle ao fabricante as
súas bolsas de plástico contaminantes e botándoas á caixa de correos co
enderezo da sede central da compañía como destinatario. A mobilización
tivo tanto éxito que a empresa de servizo postal británica, Royal Mail, tivo
que pedirlles aos activistas que por favor usasen sobres. Walkers, que produce 4 000 millóns de bolsas ao ano, anunciou que cambiará de modelo
en sete anos, unha data que moitos consideran demasiado afastada.
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Froita cortada: si, pero...

EN QUE DEBES FIXARTE SE COMPRAS ESTE
ALIMENTO XA LAVADO, CORTADO E PELADO

FACEMOS UN ‘SKYPE’
CON SUBTÍTULOS?

POR UN
SOFTWARE
MÁIS
INCLUSIVO

A partir de agora xa é posible ler o que a outra
persoa di. Polo menos, dentro da plataforma
de videochamadas Skype, que incorporou a
posibilidade de introducir subtítulos en directo
nas súas comunicacións de audio e vídeo. A
ferramenta permite visualizar por escrito o que
pronuncia cada un dos interlocutores unha vez
seleccionado o idioma. E a tradución de subtítulos,
anuncia a compañía, está ao caer.

Cando as compras,
tan só tes que
abrir o recipiente e
comelas. As froitas
que se venden xa
peladas e cortadas
foron sometidas
previamente a un
proceso hixienizante,
polo que non é preciso
lavalas de novo. Antes
de ser introducidas no
envase, o fabricante
limpounas e
envasounas ao baleiro
ou en atmosferas
controladas para
protexelas da
oxidación natural á
que se expoñerían
se estivesen ao aire
libre. Isto permite
que o seu proceso
de maduración

e oxidación sexa
máis lento. Iso si,
como consumidor é
importante que non
rompas a cadea do
frío cando as adquiras
(entre 3 ºC e 4 ºC) e que
as manteñas sempre
a esa temperatura ata
que as vaias a comer.
Ademais, deberás
mirar a data de
caducidade e revisar
que o recipiente non
presente rozaduras,
deformacións
ou inchazos. Iso
significaría que
o alimento non
estivo protexido
como debería e
deixaría aberta a
porta a posibles
deterioracións.

FÁLAME UN ROBOT
OU UN HUMANO?

Detrás de moitos correos electrónicos, chats online ou contas falsas
de Facebook non se esconde unha persoa de carne e óso, senón unha
máquina. Ou, mellor dito, un bot. Trátase de pequenos programas
informáticos deseñados para realizar tarefas que resultan demasiado
aburridas para os humanos, como conseguir seguidores en Twitter,
agardar a que determinados produtos cobizados saian á venda ou
contestar dúbidas de clientes con respostas automatizadas. Pero, a
partir de xullo, as regras deste xogo cambiarán en California. Unha nova
lei do estado estadounidense obrigará a todas as empresas a informar
os seus usuarios se o seu interlocutor é ou non humano.

Se es celíaco e queres facer
dieta, agora telo máis fácil.
Chámase Celiacbase e é a primeira base de datos de
España que recompila a composición de produtos
sen glute. Creada por investigadores da Universidad
Rovira i Virgili, IISPV e CiberObn, censa 2 247 alimentos
de 126 marcas e permite que os nutricionistas poidan
deseñar dietas para pacientes con celiaquía.
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OS PEIXES DO
AMAZONAS
TAMÉN COMEN
PLÁSTICO
O plástico conseguiu
abrirse paso ata o pulmón verde do planeta.
Así o constatou un grupo
de científicos, que atopou restos deste material
no estómago do 80 %
dos peixes que examinou no río brasileiro
Xingú, un dos principais
afluentes do Amazonas.
En concreto, o estudo
consistiu nunha análise
de 172 espécimes de 16
especies distintas deste caudal de auga doce,
que os investigadores
escolleron pola riqueza
da súa ecosistema fluvial e pola convivencia
de distintos hábitos de
alimentación entre os
animais que o poboan. O
tamaño dos peixes estudados oscila entre os 4 e
os 30 centímetros e entre
eles figuran exemplares

Ninguén ten
centos de
AMIGOS

O NÚMERO DE PERSOAS
CO QUE PODEMOS
RELACIONARNOS É LIMITADO.
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O científico Robin Dunbar afirmou que o ser
humano está capacitado para relacionarse con
150 persoas debido ao tamaño do seu neocórtex, aínda que grupos así de numerosos só
existen en comunidades sometidas presións de
supervivencia intensa, como tribos nómades.
Científicos da Carlos III puntualizan que temos 3
ou 5 familiares próximos ou amizades íntimas, 10
bos amigos, 30 ou 35 persoas que tratamos con
frecuencia e un centenar de coñecidos.

omnívoros, como o pacú
chico, herbívoros, como
o tetra de aleta sanguiñenta, e carnívoros, como a celebérrima piraña.
No interior de todos eles
acháronse restos de polietileno (27 %), cloruro
de polivinilo (13 %), poliamida (13 %), prolipropileno (13 %) ou metacrilato de metilo (7 %),
entre outros, substancias
utilizadas para fabricar
bolsas, botellas ou redes de pesca. “foi unha
triste sorpresa”, comenta Tommaso Giarrizzo.
“Pretendiamos entender
mellor a cadea alimentaria dos peixes e en canto
empezamos a estudalos
descubrimos plástico”,
lamenta. “Resulta alarmante que a contaminación estendeuse xa pola
conca do Amazonas”.

Se o teu pai
deixa de fumar,

UN
EXPERIMENTO VERDE E
SOLIDARIO

REGALÁMOSCHE UNHA BICI

Se es un neno ou nena da cidade turca de Kilis e
queres que o concello che dea unha bicicleta de
balde, tes que cumprir catro requisitos: conseguir
que un familiar deixe de fumar, sacar boas notas,
mellorar nalgunha das materias escolares nas
que frouxeas e prometer pedalear durante unha
hora ao día. Esta localidade próxima á fronteira
siria, dúas veces atacada polo Isis, acolleu a máis
de 100 000 refuxiados e dobrou a súa poboación
desde que empezou a guerra no país veciño. Coa
iniciativa das bicis –xa se repartiron 4 000 das
15 000 previstas–, o alcalde quere loitar contra a
polución, estimular os pequenos e recordar que
Kilis segue tendo os brazos abertos.

Xa están
aquí as
estradas
intelixentes

O cambio climático acabará coa cervexa
barata. Ata agora sabiamos que contribuiría
ao desxeo dos polos ou á extinción de
especies, pero non ao aumento do prezo das
cañas. Un estudo publicado en Nature Plants
vaticina que o quentamento global provocará
fortes caídas na produción mundial de cebada
e multiplicará o seu prezo.

COIDADO AO COMPRAR
UN CAN ‘ONLINE’
OS RISCOS MULTIPLÍCANSE CANDO
SE ADQUIRE MASCOTA POR INTERNET
Se o venden
moi novo,
deconfía. As
crías deben
permanecer
xunto á súa nai
cando menos
dous meses.

Antes de adquirir un can en Internet, hai
que asegurarse de que o animal ten licenza,
de que o vendedor é un criador profesional e de que as condicións da transacción
non van ser prexudiciais para a mascota.
Se non, córrese o risco de enfrontarse a
diversas fraudes, como que as mascotas
sexan roubadas, estean doentes ou non teñan pedigree. Sempre hai que solicitar a
cartilla sanitaria oficial do animal, onde
debe figurar a raza ou as vacinas que se lle
puxeron. Se se busca un exemplar de raza
pura, débese pedir ademais o certificado
que o acredite.

Nun futuro non
moi afastado,
tanto os condutores coma os
centros de control de tráfico
poderán coñecer a temperatura da calzada,
a súa humidade
ou a presión
exercida sobre
ela. Científicos
chineses e estadounidenses
deseñaron unha
estrada intelixente, capaz ata
de recoñecer
as súas propias
fochas e alertar
sobre elas. O
sistema baséase no sistema
ePave, unha
rede de sensores sen fíos que
se alimentan
a si mesmos
e que ofrecen
información
en tempo real
sobre o estado
das pistas.
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Consultas

En colaboración coa Organización de Consumidores e Usuarios (OCU)

Que é o ‘phishing’
e como podo evitalo?
Escoitei falar desta palabra asociada a malas
prácticas dixitais, pero non me queda claro que
significa exactamente nin que hai que facer para
que non te prexudique.

O phishing é unha técnica de engano
que utilizan os piratas informáticos
para roubar os nosos datos persoais
e bancarios a través da páxina web
falsa dalgunha institución oficial
como a Axencia Tributaria, o noso
banco ou calquera empresa ou
tenda que considerariamos de
confianza. Primeiro chéganos un
correo el., SMS ou WhatsApp con
calquera escusa, como que gañamos
un concurso, nos obsequiaron con
cupóns, temos que confirmar a
nosa conta bancaria porque houbo
problemas cun pago... Esta mensaxe
contén un enlace que redirixe a
unha web falsa que simula ser a
oficial. Unha vez alí, pídennos que
introduzamos os nosos datos de
acceso (usuario e contrasinal), a
información que necesitan para

cometer o roubo. Identificar unha
páxina web de phishing só require
sentido común e observar ben a
URL, sobre todo se navegamos
co móbil, xa que esta adoita estar
oculta por defecto para gañar
espazo na pantalla e porque non
adoitamos estar familiarizados
coas versións responsivas das
páxinas web. Se ves calquera das
seguintes cousas na URL da barra de
enderezos do navegador, desconfía
enseguida e abandona a páxina:
contén o nome oficial da web, pero
non é o enderezo oficial.
Utiliza o nome do sitio oficial
con algunha letra ou símbolo
engadidos. Teñen un fallo ortográfico
(como “paypa1” no canto de “paypal”).
Non usa un protocolo seguro, é dicir,
a URL non comeza por https://.

Que facer cando o tícket de compra ten a tinta borrada
Quero devolver un produto, pero xa non se pode ler nada no recibo que conservo. Servirá como xustificante?
O tícket de compra ou factura simplificada
é, en moitos casos, o único documento
do que dispón o consumidor para
xustificar que adquiriu un produto. Nel
consta a súa descrición, o prezo e a data
de compra, así como o establecemento
comercial que o expide. Ademais, este
documento resulta esencial para acreditar
desde o prazo de vixencia da garantía,
ata quen é o garante ao que esixirlle
as obrigacións que a lei impón. Por iso,
sempre recordamos a necesidade de
conservar o tícket para os produtos
duradeiros, e ata a recomendación de
fotocopialo ou escanealo para evitar
problemas de perda, rotura, ou de que
desapareza a impresión xa que, cando
isto ocorre, desaparece tamén o dereito a
facer calquera reclamación. En ocasións,
existen outras formas de demostrar a
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compra. Por exemplo, actualmente algúns
establecementos ofrecen a posibilidade
de emitir o tícket escaneado por correo
electrónico para salvar estes incidentes.
Noutros casos, se dispoñemos do extracto
mensual no que se relacionan as compras
efectuadas no período dun mes, pódennos
emitir un duplicado, aínda que para esixir
este dereito é necesario sempre contar con
algún documento que acredite a compra.
En calquera caso, aproveitamos
para recordar que o lema “se non queda
satisfeito, devolvémoslle o seu diñeiro” é un
coñecido reclamo publicitario que funciona
en moitos comercios... pero non en todos.
Ao contrario do que algúns consumidores
cren, os establecementos non están
obrigados a aceptar cambios e devolucións
só porque non nos convenza a nosa
compra ou cambiemos de opinión.

Visto para sentenza

Facilitado por Eugenio Ribón Seisdedos. Presidente da Asociación Española de Dereito do Consumo

Elaborado pola Asociación Española de Dereito do Consumo

A AUDIENCIA DE BISCAIA
CONDENA A UNHA PITONISA POR
ESTAFAR A UN DISCAPACITADO

OS AFECTADOS POR GASTOS
HIPOTECARIOS TEÑEN DEREITO
AOS XUROS LEGAIS

RESOLUCIÓNS XUDICIAIS
FAVORABLES AOS ACCIONISTAS
DO BANCO POPULAR

A TAROTISTA PERCIBIU CASE 23 000
EUROS, INCLUÍNDO DÚAS CADEAS
DE OURO, UNHA ALIANZA E VARIAS
ESCRITURAS DO AFECTADO, QUE
BUSCABA UN TRABALLO.

O TRIBUNAL SUPREMO DETERMINOU
QUE, ADEMAIS DOS IMPORTES
ABOADOS POLOS GASTOS
HIPOTECARIOS, HAN DE DEVOLVERSE OS
XUROS DEVINDICADOS.

A XUSTIZA DÁLLES A RAZÓN AOS USUARIOS
DESTA ENTIDADE AO CONSIDERAR QUE
SE LLES OFRECEU UNHA INFORMACIÓN
SOBRE A SÚA SOLVENCIA QUE NON SE
AXUSTABA Á REALIDADE.

A Audiencia Provincial de Biscaia, a través
da Sentenza ditada pola súa Sección
1ª, do 26 de setembro de 2018, puxo fin
á estafa iniciada pola tarotista, que se
anunciaba como “Cristal” na televisión
bilbaína e no xornal El Correo.
O usuario, coas súas facultades
mentais afectadas e motivado
fundamentalmente pola necesidade de
atopar traballo, contratou os servizos
da pitonisa logo de vela anunciada en
televisión. Tras acudir por primeira vez á
súa consulta, aboou por ela a cantidade
de 600 euros. Unha vez que comprobou
o influenciable e vulnerable que era o
afectado; a superioridade intelectual
respecto de el; a súa desesperada
situación laboral e a necesidade de
atopar unha nova parella, a suposta
adiviñadora decidiu aproveitarse da súa
situación, recibíndoo no seu domicilio
en numerosas ocasións e conseguindo,
por diversos medios, múltiples pagos
mediante o ofrecemento de diferentes
rituais esotéricos.
Os maxistrados da Audiencia
Provincial de Biscaia non dubidaron
en cualificalo como un delito de estafa
continuada, e impúxolle á acusada unha
pena de dous anos e medio de prisión.

A sentenza do Alto Tribunal, do 19 de
decembro de 2018, é un novo capítulo
do enfrontamento xudicial de millóns
de usuarios coa banca pola imposición
dos gastos hipotecarios (notario, rexistro,
xestoría, taxación, impostos…).
Todo apunta a que aínda queda
moito por discutir sobre este conflito,
que parte da sentenza do mesmo tribunal
do 23 de decembro de 2015, na que
se declarou a nulidade da condición
xeral da contratación que lles impoñía
os gastos hipotecarios aos usuarios
asinantes de préstamos. Desde entón,
asistimos a un rosario de resolucións de
distinto signo que provocaron algúns dos
enfrontamentos máis soados no seo do
Tribunal Supremo ao longo da súa historia,
e que deixou unha pegada de fondo
receo social. Nesta ocasión, o tribunal
decantouse polos usuarios, e recoñeceu
que, xunto ás cantidades aboadas ao
subscribir o préstamo en concepto de
gastos hipotecarios, deben sumarse os
xuros legais.
Así, unha familia que a comezos
de 2008 aboase 1500 euros por gastos
hipotecarios, hoxe tería dereito a recuperar
ese importe máis outros 630 euros polos
xuros devindicados.

De ser o banco español co negocio
principal máis rendible, tal e como se
presentaba o Banco Popular na ampliación
de capital anunciada en maio de 2016,
á nada en apenas uns meses. Dos 5 165
millóns de euros que, conforme á súa
capitalización bolsista, valía o 25 de maio
de 2016, ao prezo simbólico dun euro polo
que se vendeu o 7 de xuño de 2017, e que
provocou a perda de investimentos para
miles de accionistas.
A pesar do intento do Banco
Santander de frear as reclamacións dos
usuarios a cambio dun bono de fidelidade,
moitos foron os usuarios que non quixeron
aceptar a perda dos seus aforros.
A xustiza comeza a darlles a razón
de forma xeneralizada pola falta de
veracidade daquelas contas, e admite
o erro en que se induciu aos usuarios
inversores. A Sentenza da Audiencia
Provincial de Biscaia, Sección 4ª, do
26 de novembro de 2018, é a segunda
dos tribunais provinciais que ordena
a devolución íntegra das cantidades
investidas, tras a da Audiencia de Asturias,
Sección 5ª, de outubro de 2018.
Confírmase así a tese favorable para
os usuarios xa acollida por numerosos
xulgados de 1ª Instancia en todo o país.
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E o mes que vén...
EN QUE SE
DIFERENCIA
UN VEGANO DUN
FLEXITARIANO?

Non todas as persoas que evitan
comer carne son iguais. Convidámoste
a descubrir quen é quen no mundo
vexetariano a través dun dicionario
que detalla as características de
cada grupo, así como os consellos e
advertencias nutricionais que debe ter
en conta. Tamén no mundo verde hai
matices de saúde.

Desfeitos
electrónicos.

Así se elixe o leite.

Unha guía para coñecer mellor
os distintos tipos desta bebida e saber
en que se diferencian.

A onde van parar
en realidade os
móbiles, televisores e
ordenadores que xa non
usamos? Máis do 60 %
deste tipo de residuos
trátase de xeito ilegal en
España. Contámosche
como hai que proceder.

A sauna, con ollo.

Moitas das persoas que usan
este invento nórdico non saben
como facelo. E é perigoso.

Publicidade e obesidade infantil.
Os menores reciben ao ano 7 500
impactos de mensaxes que lles din que
coman produtos que non son saudables.

O máis visto nas

Redes sociais

Toda a actualidade sobre os temas que máis che interesan nas
nosas redes sociais! Síguenos en Facebook e Twitter.

www.consumer.es

Principiante?
Aprende a
facer un bo
guiso de carne
coma se foses
todo un chef
EroskiConsumer

Nove xeitos de
preparar ovos

Carrilleiras, xarrete, agulla... Descubre as claves
para elixir o tipo de carne que mellor che convén,
preparala, condimentala e acompañala. E non
esquezas vixiar no tempo: un bo guiso prepárase
sen présas, para que os alimentos liguen ben e
o resultado sexa suave e cremoso. Segue estes e
outros consellos para sorprendelos a todos coa
pericia recentemente adquirida dun experto.

EroskiConsumer
Sabías que hai ata tres xeitos diferentes
de fritir un ovo? Este alimento,
rico en proteína, ferro e múltiples
vitaminas, funciona perfectamente
como gornición, aglutinador doutros
ingredientes ou como estrela principal
dos nosos pratos. Pode presentarse
duro, pasado por auga ou mollet
(dependendo do tempo de cocción),
frito (con mantequilla , á española ou
á andaluza), escalfado, revolto (á tixola
ou ao baño maría), en tortilla (francesa
ou de patacas , con ou sen cebola),
ao prato ou en cocotte.

Novas recomendacións
para previr o
Anisakis.
eroskiconsumer
Conxelar o peixe un par de días pode non ser
suficiente para evitar as intoxicacións causadas
por este parasito. Límpao antes de conxelalo e
comproba a temperatura do teu conxelador. Para
consumilo con tranquilidade, convén mantelo a
-20 ºC durante cinco días.

Cada día, novos contidos
na nosa web

SÍGUENOS!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

