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PUNTU-PUNTUAN

KOLORE BIZIAK PROZESIOAN DATOZ ETXEKO BILTEGIA ETA HOZKAILUA BETETZERA. ITSASOTIK BISITA BEREZI-BEREZIA DATORKIGU.

Kimika kontua.
Negar egiten dugu
tipulak zuritzean,
sufrearen eraginez
zehazki, elementu
hori askatzen
dute-eta moztean
edo xehatzean.

TIPULAREN
GERUZA GUZTIAK

Zuria, gorria, frantziarra, tipuleta edo tipulatxa. Barazki elikagarri horrek ematen
dituen ñabardura desberdinak oso baliagarriak dira platerak modu erraz eta
merkean aberasteko. Ikus ezazu zenbat aurpegi dituen eta nola atera etekin guztia.
04

er dute elkarrekin tipula batek eta laranja
batek? Biak dira elkarrekin jateko modukoak
(adibidez, entsalada batean), eta, horretaz
gain, sukaldetik harago iritsi diren begetalen
multzoan sartzekoak dira biak ere. Eta ez lurrinagatik bakarrik, baita sendatzeko gaitasuna ere omen dutelako
ere. Tipulak, zehazki, zenbait gaitzi aurre egiteko ospea izan
du, eta gureganaino ere iritsi da ospe hori: ona omen da hotzerietarako, odol zirkulazioari lotuta dauden arazoetarako, eta
abar. Baina eraginkorra al da? Zer-nolako tipula motak daude?
Nolako dohainak ditu nutrizioaren ikuspegitik?
Has gaitezen bukaeratik: dohainak aipatuko ditugu, asko
dauzka eta. Oso kaloria gutxi izaten du eta zapore atsegina, eta
edozein plater nabarmentzeko gaitasuna dauka, izan entsaladak, erregosiak, gisatuak, haragiak edo arrainak. Burura
etortzen zaigun ia edozein errezeta konbinatu daiteke tipularekin (esaterako, baita tortilla ere). Horretaz gain, badu
zuntz dietetikoa, azido folikoa eta mineral aski garrantzitsuak
organismorako, adibidez kaltzioa, potasioa eta fosforoa. Eta
badu beste berezitasun bat ere: kopuru handietan izaten ditu
herdoilaren aurkako elementuak, adibidez flabonoideak,
eta konposatu sufredunak ere ugari ematen ditu (horietatik
datorkio usaina tipulari, eta malkoak guri).
Herdoilaren aurkako horiek onuragarriak dira osasunerako. "Hanturen eta mikrobioen aurka egiteko funtzio garrantzitsua dute, eta, horregatik, gaur egun aztertzen ari da ea prebentzio lanik egiten ote duen hainbat gaitzetan: bihotz-hodietako
gaixotasunak, arteria hipertentsioa, hiperkolesterolemia, diabetesa, minbizi mota batzuk eta arnas aparatuko gaixotasunak",
azaldu du Angeles Carbajal Azconak, Madrilgo Complutense
Unibertsitateko Nutrizio irakasleak. Kerzetina, adibidez, oso
proportzio handietan dauka, eta hobetu egiten du odol zirkulazioa; "konposatu sufredunek, berriz, eragin mukolitikoa eta
espektoratzailea daukate arnasbideetara iristen direnean", eta
horregatik erabiltzen da hainbeste katarro eta hotzeria garaian.
Kopuru handiegietan jateak, ordea, haizeak eragin ditzake, hori
ere sufrearen eraginez. Haizerik ez izateko eta digestioa hobetzeko, egosita jatea da onena (labean edo irakinda). Gordinik
edo frijituta gehiago kostatzen da digeritzea.

Z

Tipulak badu zuntz dietetikoa,
azido folikoa eta mineral
aski garrantzitsuak ere bai
organismorako, adibidez
kaltzioa, potasioa eta fosforoa.

Merkatura zoazenean, aukeratu itzazu alerik
trinkoenak. Ez dute hezeak egon behar, orbanik
ere ez dute eduki behar eta jarri arreta lepoari (zurtoina hasten den lekuari): guriegia badago, tipula
oraindik berde dagoela esan nahi du, eta gogorregia dagoenean, helduegia egongo da. Etxean, aski
da leku fresko eta lehorrean gordetzea

NEGAR KONTUAK.

Tipula bat moztu eta negarrik ez egiteko, ez da
eskafandra baten beharrik eta ezta gatza eta
ozpina bota beharrik ere. Hainbeste malko isuri
nahi ez baduzu, garbitu ezazu zuritu aurretik.
Horrekin kendu egingo diozu gainazalean dituen
konposatu sufredunen zati bat. Saihestu itzazu
aire korronteak, horiek begietara eta sudurrera
hurbilduko baitizkizute konposatu horiek, eta
narritatu egingo dizkizute. Erabil ezazu elikagaiak mozteko taula bat (hobe erretxinez egina
bada), eta, jakina, labana zorrotz-zorrotza eta
akatsik gabea. Ebaki garbiak egitea komeni da,
mamia zikindu gabe.

KARAMELIZATUA, AZUKRERIK GABE.

Tipula karamelizatua asko erabiltzen da guarnizio
gisa, eta erraz prestatzeko modukoa da. Tipula
mota gozoak aukeratu behar dira, ongi garbitu eta
xafla finetan moztu. Ondoren, berotu oliba olio
pittin bat edo gurina zartagin ez-itsaskor batean,
jarri tipula eta utzi su eztian egin dadin, zartagina estalita. Garrantzitsua da mantso-mantso
egitea, zukuak gutxika-gutxika atera daitezen.
Likido horiek olioaren edo gurinaren gantzarekin nahasten direnean sortzen da karamelizazioa.
Denboraz larri gabiltzanean, azukre beltz pittin
bat eta ur pixka bat erantsi dezakegu. Ura lurruntzen denean, karamelu bat sortuko du azukreak
eta estali egingo du tipula.

05

PUNTU-PUNTUAN

Tipularekin haizerik
ez izateko eta digestioa
hobetzeko, egosita jatea da
onena (labean edo irakinda).
Gordinik edo frijituta gehiago
kostatzen da digeritzea.
TIPULAREN HIZTEGIA

Zuria

Neurri handiko burua
edo erraboila izaten
du, esferikoa ia beti,
eta tipula mota hori
erabiltzen dugu platerik
gehienetan. Noranahiko
tipula dela esan daiteke,
eta bi motatakoak daude:
ohikoa, zeinak zapore
sendoagoa eta zertxobait
mina izaten duen, eta
gozoa, zapore leunagoa
eta gozo ukitukoa duena.

Kontuz gauzak bere neurritik ateratzearekin. Ez ahaztu dietak
osasunean eta gaixotasunen prebentzioan duen zeregina ez dela
elikagai bakarraren kontua, jaten ditugun elikagaia guztiena baizik.
Hortaz, gure eguneroko menuetan, beste elikagai osasungarri
batzuekin batean sartu behar genuke tipula. Baina zein tipula mota
da egokiena? Izan ere, ehunka eratakoak daude familia horretan.
Hona hemen gomendio batzuk:

ikusgarriagoa ere bada:
horrexegatik erabiltzen da
gordinik zenbait plateretan
(zebitxea, entsaladak...),
nahiz eta saltsak egiteko ere
erabiltzen den maiz samar.

dauka, eta bereziki egokia
da entsaladetan eta udako
plater hotzetan jartzeko.

Tipulatxa

Kobre kolorekoa eta
neurri txikikoa izaten
da; baratxuri atal baten
neurrikoa da, eta zaporean
ere badu haren antza.
Zapore leuna izaten du
tipula horrek, eta asko
erabiltzen dute Frantziako
sukaldaritzan. Datu bat:
zenbat eta txikiagoa
izan, orduan eta zapore
gehiago izaten du.

Tipulina

Tipuleta

Gorria

Antozianina izeneko
osagaiak ematen dio kolore
hori (herdoilaren aurkakoa
da); tipula batzuk gorrixkak
izaten dira eta beste
batzuk more biziak. Zapore
gozo eta leuna dauka, eta
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Fina eta luzekara izaten
da; porru baten itxura
handiagoa izaten du
ohiko tipula batena baino,
eta oraintxe dago sasoi
batean, heldu baino
zertxobait lehenago
biltzen baita. Zapore
delikatua eta freskagarria

Beste izen batzuk
ere baditu, adibidez
hosto tipula, nahiz eta
gastronomian erabiltzen
den zatia zurtoina izan
(fina eta barren hutsa
izaten da). Usain belar
gisa erabiltzen da tipulina
(apaintzeko ere bai), eta
bukaeran eransten zaie
entsaladei, saltsei eta
arrainei.

Frantziar tipulatxoa

Neurri txikikoa da
baina zapore handikoa.
Xanpainaren kolorea izaten
du, eta beste tipula mota
batzuek baino zapore
delikatuagoa. Guarnizioetan
erabiltzen da, glaseatuta
eta erregosiak eta
gisatuak egiteko ere bai.

Erostean,
ongi
aukeratu
Marmeladak
egiteko,
betegarriak,
saltsak edo bere
horretan jateko,
har ezazu gogoan
alerik freskoenak
aukeratzea
komeni dela, eta
horiek bereizteko
trikimailua ere
emango dizugu:
ukitzean trinko
dauden aleak
izan behar dute,
azalean orbanik
eta urraturik
gabeak, baina
hauts fin eta
zurixka bat
eduki behar dute
gainazalean.
Zuhaitzetik
berrikitan bildu
dituztela esan
nahi du.

Aukera asko eskaintzen du, koloretsua da eta delikatua. Gozoa eta,
aldi berean, zertxobait mikatza. Ñabardura ugari ditu, eta zapore leherketa bat
bihurtzen du edozein janari mota. Eta osasunari egiten dizkion onurak
ez daitezke nolanahi baztertu.

ZER
GERTATZEN
ZAIO
ARANARI?

ruta ontziko kiderik estimatuenetakoa da. Goxoa izaten
da oso eta aukera asko ematen du sukaldean, baina eltze
arteko dohainak baino gehiago nabarmentzen zaizkio komunekoak: heste
aringarria izateko ospea dauka. Baina zeri zor
dio ezaugarri hori? Ba al du beste propietaterik?
Mantenugaiak asko aldatzen al dira ale freskoetatik aranpasetara? Fruta honek dituen sekretu batzuk azalduko dizkizugu. Erabil ezazu
zure platerak hobetzeko eta, aldi berean, zure hesteen osasuna zaintzeko.
Ez da merkatuko frutarik ikusgarriena, baina aski goxoa da, eta oso esker onekoa sukaldean. Hotza edo beroa jan dezakegu, freskoa edo deshidratatua, gosaritan edo afaritan... eta
menuko plater guztietan izan dezake leku bat era batean edo bestean. Izan daiteke marmelada
eginda edo naturalean, haragien betegarri gisa edo postrean. Arana, izan ere, edozertara moldatzen da: txigorkien gainazaletik labeko oilasko baten barreneraino.
Mota batekoak baino gehiagotakoak daude aranen artean, eta batzuek izena ere badute. Klaudia aranek, adibidez (Claude de Valois-en omenez hartu zuten izen hori, Frantzisko I.a Frantziako erregearen lehen emaztearen omenez, alegia). Eta badira gehiago ere: Laetitia eta Larry
Ann, Santa Rosa, Golden Japan... Izenen zerrenda luzea da oso eta ahaztu ere egin daiteke erraz
samar; hori dela eta, kolorea eta gozotasuna kontuan hartuz sailkatuko dugu fruta hau, azken
ezaugarri horrek baldintzatzen baitu sukaldeko erabilera.

F
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Fruta delikatua denez,
hiru-lau eguneko epean
jango ditugunak bakarrik
erostea komeni da, ez
gehiago.
Horiak. Oso urtsuak izaten dira (mikatzak ere
bai), eta horiek dira egokienak marmeladak eta
gelatinak prestatzeko. Oso egokiak dira haragiak
eta hegaztiak betetzeko, eta berdin saltsa gazi-gezen osagai gisa ere..
Gorriak. Horiek ere urtsuak dira, eta zertxobait
gozoagoak; bere horretan jan daitezke, edo aran
horiekin egiten diren errezeta berberak prestatzeko erabili, nahiz eta kolorez biziagoak direnez, oso
egokiak izan tartak, sorbeteak, izozkiak eta beste
postre batzuk egiteko ere.
Beltzak. Azal iluna izaten dute (batzuetan, urdin-

kara) eta gozotasun handia. Horiekin marmelada
bat eginez gero, azukre gutxiago bota behar genioke aran horiekin egindako marmelada bati baino.
Honako hauek egokiagoak dira egosteko eta saltsak egiteko beste plater batzuen lagungarri edo
guarnizio gisa.

Berdeak (edo klaudiak). Aranen familiako erregi-

nak dira, eta gozotasun handiena dutenak. Apartak
dira bere horretan jateko, eta oso osagai preziatuak
gozogintzan. Zapore bikaina ematen diete errezetei,
eta lagundu egiten du azukre gutxiago erabiltzen.
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Fruta delikatu samarra denez (behin helduta, ez
du irauten hiruzpalau egun baino gehiago), garrantzitsua da denbora tarte horretan jango ditugunak bakarrik erostea, edo, bestela, izoztu edo kozinatzeko
erabili beharko ditugu..

HESTE ARINGARRI ERAGINKORRA.

Fruta guztiak bezala, aranak elikagai osasungarriak
dira eta gure ohiko dietan agertu behar lukete, batez
ere aran sasoia denean. Aranak janda, ura hartzen dugu (horixe dute osagai nagusia), A eta C bitaminak,
karbohidrato sinple eta konplexuak, eta mineralak ere
bai, adibidez potasioa eta fosforoa, zeina oso garrantzitsua baita hezurrak eta hortzak zaintzeko. Aranek
daukaten ezaugarririk aipagarriena, dena den, hesteak
arintzeko gaitasuna da.
Bi arrazoiri zor dio dohain hori: batetik, ugari
dauka zuntz dietetikoa (tartean pektina), eta bestetik, sorbitola ere bai, zeina karbohidrato bat den,
eztitzaile gisa maiz erabiltzen dena light erako produktuetan eta elikagai batzuek berez izaten dutena.
Espainiako Nutrizio Federazioak azaltzen duenez,
hesteak arintzeko gaitasun pixka bat badauka, eta
hori areagotu egiten da zuntzarekin batean hartzen
dugunean (zuntzak hobetu egiten du hesteetako igarotze prozesua).
Eraginkortasun berdina al dute aran fresko batek
eta aranpasa batek? Ez, nutrizio profila ere desberdina dutelako. Aranpasek askoz ur gutxiago izaten dute
freskoek baino, eta mantenugai gehiago metatzen
dute. Ehun gramo aranpasak bost aldiz gehiago izaten dute zuntza eta sorbitola ehun gramo aran freskok baino. Horregatik gomendatzen dituzte idorreria
edukiz gero. Baina beste mantenugaiak ere kopuru
handiagoetan metatzen dituzte, eta, ondorioz, neurrian jan behar dira: azukrea, adibidez, freskoek halako lau daukate, eta kaloriak, berriz, bost halako.

Italiako lurrina
pizzarentzat
Zapore sendoak maite badituzu, Italiako gastronomiak badu sekretu
bat: olio pikantea edo mina, zeinak joko handia ematen duen ogiak,
pizzak eta txigorkiak jateko garaian. Han oso zabaldua dago plater horiei
zapore txinpartak eransteko joera, eta jatetxe eta ostatu guztiek izaten
dute "olio piccante" botila bat mahaiko esperientzia zertxobait alaitzeko
("olio al peperoncino" ere esaten diote).
Zer darama ongailu horrek? Azkar erantzuten hasita, esango genuke
oliba olioa eta ongailu minak daramatzala (txileak eta kaiena, adibidez),
baina Italiari buruz ari garenez -oliba olio gehien ekoizten duen
hirugarren herrialdea da eta olio mota gehien duenetakoa -, kontua ez
da dirudien bezain erraza. Nolako olioa eta nolako pikantea erabiltzen
dugun, emaitza modu batekoa edo bestekoa izango da. Jatorrizko
errezetaren bila hasita, sukaldean esperimentatzeko aukera ematen
duten proposamen batzuk aurkitu ditugu. Ideia asko dago, baina
denetan bada gauza bat beti berdina: kalitatezko osagaiak erabili behar
dira. Jeneroa zenbat eta hobea, emaitza ere halakoxea izango da.
Silvio Cicchi maisu pizzagileak estilo leunekoa prestatzen du, elementu
askorik gabe: oliba olio birjina estra, litro bat, Italiako piperra 100 gramo
(mina), baratxuri atal bat eta erromeroa (norberak nahi adina). Piperrak
aurrez lehortzea gomendatzen du (eguzkitan edo labean) hezetasuna
kentzeko, bakterioen arriskua murrizteko eta zapore kontzentratuagoa
lortzeko. Ondoren, xehe-xehe mozten ditu zati txikietan eta botila batean
edo beirazko ontzian sartzen ditu, haziekin. Baratxuri atala eransten
dio, xafla finetan moztua, erromeroa, eta ondoren olioa. Ontzia ongi
itxi eta hiru astez egonean uzten du nahastura, leku ilun batean, giroko
tenperaturan.
Bertsio minagoa nahi izanez gero, olio gutxixeago erabil dezakegu
eta piper gehiago, edo txileak erabili, kaiena edo piperminak, edo
piperbeltz aleak bota. Beste aukera bat da olioa su eztian berotzea hiru
minutuz, epela dagoela botatzea piper zatituen gainera eta egonean
uztea hilabetez. Usain belarrak ere ongi hartzen ditu, ereinotza eta
ezkaia adibidez, baina ez da komeni gehiegi jartzea, ez bakoitzetik eta
ez nahasita ere. Lurrinik onenak bezala, elikagaien zaporea estali ez eta
nabarmendu egiten duena izaten da olio pikanterik onena.
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storio bitxi
ugari dago
zapoaren
inguruan,
baina haren
ahoari buruzkoa izango da
harrigarriena, segur aski.
Handi-handia dauka, eta
horri esker, bere neurri
bera daukaten arrainak
jateko gai dela esaten da.
Baina ahoak ez, isatsak
eman dio ospea arrain zuri
horri, eta hari esker lortu
du halako estimu handia.
Zilindro itxura dauka eta
haragi trinkoa, delikatua
eta gustagarria; sukaldean
aukera asko eskaintzen du,
eta dohain handiak ditu
nutrizioaren ikuspegitik ere.
Eta neurri handikoa izaten
denez (zapo batek 1,5 eta
2 metro inguruko luzera
eduki dezake), oso egokia
izaten da labean egiteko,
zerbaitekin beteta.
Oso gantz gutxikoa
da, arina eta mineralez ongi
hornitua (kaltzioa ere badu);
balio biologiko handiko
proteinak ematen ditu, eta
plater arin eta gustagarriak
prestatzeko aukera ematen
du. Ehun gramoko xerra
batek, plantxan eginda, 87
kaloria baino ez du ematen.
Zaporea nabarmendu nahi
izanez gero, oso lagungarria
izaten da limoi zukua
eta usain belar batzuk
erabiltzea, eta entsalada
batekin lagundu daiteke
edo barazki sorta erregosi
batzuekin. Parrilan ere egin
daiteke, lurrunetan edo
labean, berdura erreekin
lagunduta. Modu batean edo
bestean prestatu, aukera
bikaina izango da pisua
kontrolatzeko dieta egiten
ari direnentzat edo urdail
delikatua daukatenentzat.
Nutrizioaren ikuspegitik
(eta gastronomiaren
ikuspegitik ere bai),

I

HATZ LIMA:
LOREONTZIAN
LANDATZEN DEN
KABIARRA
ndigenen elikagaia izatetik, sukaldari
handien sukaldera, eta basoan haztetik,
modu antolatuan landatzera. Bidaia
horixe egin du elikagai honek azken
20 urteetan. Australiako inguru
subtropikaletan hazten zen garai batean, eta gaur egun
munduko hainbat bazterretako mahaietan ageri da,
bazkaltiarrak harritzeraino. Microcitrus australasica
delakoari buruz ari gara (hatz lima ere esaten zaio);
zitrikoen familiakoa da fruitu bitxi hori, eta haren
testurak eta itxurak kabiarra oroitarazten du.
Hatz limak eskuko hatz baten neurria dauka, baina
bitxitasun hori ez da haren ezaugarririk deigarriena.
Barrenean dauka gauzarik txundigarriena: mami fresko,
heze eta eferbeszentea, dozenaka burbuilatxoz osatua,
zeinak ahoan eztanda egiten duten jandakoan eta
zentzumenak suspertzen. Ukitu mikatzeko zaporea
dauka, eta zukua oso freskagarria gertatzen da ahoan;
hori dela eta, fruta hau laguntzaile ezin hobea da haragi
eta arrain platerak prestatzeko, eta osagai bikaina da
entsaladak, edariak eta koktelak egiteko ere.
Kolore batekoak baino gehiagotakoak daude, hasi
hori argitik eta berde bizitik, laranja eta purpuraraino;
ondorioz, aukera apartak ematen ditu sukaldean
platerak diseinatzeko eta sormenarekin jolas egiteko.
Hori bai, gaizkataren arrautzak bezala, ez da batere
merkea. Europan, kiloa 100 euro baino gehiago
kostatzen da, eta ez da nolanahi aurkitzen. Albiste
ona da hasiak direla fruitu horren zuhaitzak landatzen
han eta hemen, eta haztegietan ere eskuratu daitezke.
Lorezaintza maite baduzu eta ez baduzu presarik gutizia
hori dastatzeko, badakizu: loreontzian landatzen da
kabiar berezi hori.

I
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guarnizioekin eta saltsekin
hasten dira zailtasunak eta
gorabeherak. Nutrizioaren
arloan, ez da gauza bera
patatekin, pastarekin edo
arrozarekin laguntzea
platera, berdurak erabiltzea
edo saltsekin eta esne
gainarekin ematea zaporea
(eta trinkotasuna) oliba
olio haritxo bat erabili
beharrean. Oso ongi
moldatzen da hainbat
errezetatan erabiltzeko
-izan daiteke kaneloi batzuk
betetzeko, birrineztatuta
jartzeko, labean
erretzeko perretxikoekin,
piperbeltzarekin edo
limarekin... -; hori dela eta,
gehien atsegin dugun
moduan prestatzeko aukera
ematen du eta nutrizio
arloan ditugun beharrizanak
asetzeko gai da.
FAMILIAREN KUTTUNAK
Lofidoen familiako arraina
da zapoa, eta beste 260
senitarteko baino gehiago
ditu, baina lasai, ez ditugueta denak jaten. Gure
inguruko arrandegietan,
bi motatakoak aurkituko
dituzu nagusiki: zapo zuria
(edo arrunta) eta zapo beltza
(“oin txikikoa” ere esaten
diote). Biak ere Atlantikoko
uretan harrapatzen dituzte,
haurren artean ere arrakasta
handia izaten dute (xerretan
ez baita hezurrik izaten) eta
hainbat prestaera onartzen
dituzte. Honako hauek dira
ezagunenetakoak:
Zapo caldeirada. Patatekin
batean egosten da arraina,
eta tipula, baratxuri eta
piperrauts frijitua eransten
zaizkio. Osasungarria
da eta oso goxoa.
Zapoa kataluniar eran.
Errezeta horretan, frijitu
egiten da, eta tipula, ozpina

ZAPOA, ZANGOETATIK
JATEN DEN ARRAINA

Ez da itsasoko ederrena, baina bai arrandegiko erakargarriena: bere irribarre zabalak gure arreta
bereganatzen du beti. Horretaz gain, eskuzabala ere bada: errezeta askotan erabil daiteke, elikagai
osasungarria da eta oso-osorik ateratzen zaio probetxua, batez ere isatsari!

eta ereinotza jartzen zaizkio.
Azken ukitu berezia emateko,
txokolate birrina eransten
diote, pittin bat.
Zapo kazola Melillako eran.
Honako honetan, piperra,
tomatea, baratxuria, ilarrak,
kuminoa eta piperbeltz beltza
lagun dituela egosten da zapo
isatsa.
Zebitxea. Beste arrain
batzuekin batean jartzen da
zapoa, adibidez berdelarekin

eta izokinarekin; laukitxo
txikietan mozten dira eta
limoi urarekin edo ozpinarekin
ontzen. Zerbitzatzeko unean,
martorria, ahuakatea,
tipula eta tomate freskoak
eransten zaizkio, horiek
ere zati txiki-txikietan
moztuta. Oso plater ohikoa
da Peruko gastronomian.
Zapoa amerikar eran. Olio
pittin batekin gorritzen da.
Ondoren, baratxuria eta
usain belarrak eransten

zaizkio, brandyarekin
garreztatzen da eta tomate
saltsarekin zerbitzatzen.
ONGI KONTSERBATZEKO
Arraina oso erraz galtzen da,
eta zapoari ere gauza bera
gertatzen zaio. Horregatik
da hain garrantzitsua neurri
batzuk zorrotz zaintzea.
• Erosi ondoren, garbitu egin
behar izaten da eta erraiak
kendu (arrandegian egin ez
badute); uretan pasatu behar
da hozkailuan sartu aurretik.

• Ontzi estali batean
jarri behar dugu lekurik
hotzenean, 2 eta 4 ºC
arteko tenperaturan,
arrainaren haragiak ez dezan
gorabeherarik jasan eta
usaina ez dadin hozkailu
osoan barreiatu, beste
elikagaiei itsasteraino.
• Baldintzarik onenetan jateko,
ez du egon behar bi egun
baino gehiago. Luzaroago
eduki nahi dugunean, izoztea
da onena (edo izoztuta
erostea).
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Elikadura

FRUTA
DESHIDRATATUEN
SEKRETUA
UGARI EMATEN DITUZTE
MIKROMANTENUGAIAK,
ZUNTZA ETA HERDOILAREN
AURKAKOAK, ETA AZKEN
URTEETAN NABARMEN
HANDITU DA HORIEN
KONTSUMOA. IKUS EZAZU
NOLAKOAK DIREN ETA JAKIN
EZAZU SAIHESTEA KOMENI
ZAIZUN EDO BELDURRIK GABE
SAR DITZAKEZUN DIETAN.
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atilak, pikuak, mahaspasak, aranpasak eta abrikotak. Fruta deshidratatu
horiek jaten dira gehien munduan,
eta azkenaldian beste batzuk ere
gehitu zaizkio zerrenda horri, adibidez mertxika, sagarra eta banana. Elikagai mota hori
ez da nahasi behar fruta konfitatuarekin edo azukreztatuarekin (azukre erantsi asko izaten dute). Fruta
deshidratatuak gero eta leku gehiago hartzen du gure dietan, besteak beste ez delako hozkailuan eduki
behar eta aukera ona delako beste produktu gozo eta
ez hain osasungarrien ordez erabiltzeko.

D

APERITIBO OSASUNGARRIA?

Kopuru handietan ematen dituzte karbohidrato sinpleak (azukreak), eta, horrexegatik, jende askok ez du
oso begiko fruta deshidratatua, gizendu egiten duela
uste dutelako edo txantxarra eta beste osasun arazo
batzuk eragin ditzakeela iruditzen zaielako. Gehien
jaten diren deshidratatuen artean, datilek daukate
berezko azukre gehien (%64 eta 66 artean), mahaspasak datoz gero (%59) eta abrikotak ondoren (%53).
Datuak datu, egungo ebidentzia zientifikoek adierazten dute ez dugula zertan kezkatu, hasteko inork
ez duelako kausa-ondorio loturarik aurkitu elikagai
horien eta txantxarraren artean.
Horretaz gain, horiek maiz jatea, eta fruitu lehorrak ere bai, itxuraz lagungarria da zenbait gaixotasuni aurrea hartzeko: bihotz-hodietakoak eta 2 motako
diabetesa. Agian azken hori harrigarri samarra gertatuko da, baina kontuan hartu behar da elikagai horiek
indize gluzemiko txikia edo ertaina izaten dutela, fruta motaren arabera (hau da, horiek jan ondoren odoleko azukrea ez da bat-batean igotzen), eta, ondorioz,
egokiak dira diabetikoek jateko ere. Hori gertatzen da,
besteak beste, zuntz kantitate aipagarria daukatelako.
Mantenugai horretaz gain, bitaminak eta mineralak ere izaten dituzte fruta deshidratatuek. Eta
herdoilaren aurkako osagaiak ere badituzte, ez gutxi
gainera, eta horiek lagundu egiten dute odol zirkulazioa eta digestio aparatuaren osasuna hobetzen.
Osaera, beraz, jatorrizko fruta freskoaren nahiko an-

tzekoa daukate. Desberdintasun nagusia ur kopuruan dago:
deshidratatuek askoz gutxiago izaten dute, eta, ondorioz,
mantenugaiak kontzentratuagoak egoten dira eta energia
dentsitate handiagoa izaten dute, nahiz eta C bitamina dezente gutxiago eduki ohi duten. Hori kontuan hartu behar
da inork ez ditzan kopuru neurrigabeetan jan, fruta lehortuaren bolumena eta pisua txikiagoa izaten baita. Hamar
mahats alek, adibidez, 50 gramo pisatzen dute, eta mahaspasa kopuru berak, berriz, erdia.
Fruta deshidratatu ezagunenetako batzuek onura
handiak egiten dizkiote gorputzari. Aranpasak, esaterako,
heste-aringarriak dira, ugari ematen dutelako zuntza eta
sorbitola; horretaz gain, oso elikagarriak dira, eta kopuru
handietan ematen dituzte potasioa eta A eta K bitaminak.
Datilek, bestalde, gainerakoek baino ugariago izaten dituzte
herdoilaren aurkakoak, eta indize gluzemiko apalekoak
dira. Journal of Midwifery & Women’s Health aldizkarian
argitaratu den ikerketa baten arabera, haurdunaldiko azken
asteetan maiz samar jateak lagundu egin dezake zerbikala
dilatatzen eta murriztu egiten du erditzea kanpotik eragiteko aukera. Mahaspasek izaten duten zuntzak, potasioak
eta gainerako mantenugaiek lagundu egiten dute arteria
presioa kontrolatzen eta odoleko azukre maila ere bai.

ALDAKETAK MANTENUGAIETAN.

Fruta deshidratatua egiteko, ohikoena izaten da fruta freskoa berotzea, urik gehiena lurrundu dadin. Horrekin luzatu

Horiek jatea, eta fruitu lehorrak
ere bai, itxuraz baliagarria da
zenbait gaixotasuni
aurrea hartzeko:
bihotz-hodietakoak,
sindrome metabolikoa eta
2 motako diabetesa.
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Garrantzitsua da
fruta berme guztiekin
deshidratatzea, ez dadin
aldaketa kaltegarririk
gertatu, adibidez
toxinak agertzea.
egiten da frutaren bizitza, eragotzi edo zaildu egiten
delako hondatzea eta mikroorganismo patogenoak
agertzea. Horretaz gain, murriztu egin da produktuaren neurria eta pisua, eta errazago ontziratzen,
garraiatzen eta biltegiratzen dira. Prozesuak aldarazi
egiten ditu frutaren ezaugarri organoleptikoak: kolorea aldatu egiten zaio, arretze erreakzioen ondorioz; zaporea ere bai, batez ere azukreak kontzentratu
egin direlako; eta baita testura ere, gomaren antzekoa
bihurtzen da-eta ura galdu ondoren.
Garrantzitsua da deshidratazioa beharrezko diren berme guztiekin egitea, egoki egin ezean emaitzak oso txarrak izan baitaitezke: kalte egingo lioke
elikadura arloko segurtasunari eta frutaren bizitza
erabilgarriari (hezea gelditzen denean, lizunak eta
bestelako patogeno batzuk ager daitezke), ezaugarri
organoleptikoei ere erasango lieke (kolorea aldatzen
da, ohikoa ez diren zaporeak hartzen dituzte, testura
desegokiak) eta berdin nutrizio profilari ere.
Horregatik guztiagatik, funtsezkoa da tenperatura eta berotze denbora ongi-ongi zaintzea. Adibidez, tenperatura oso handia denean eta luzaroan
edukitzen denean, beroarekin eta oxidazioarekin
sentiberak diren mantenugai batzuek kalteak jasaten
dituzte, adibidez C bitaminak. Fruta deshidratatua egoki kontserbatzeko, lekuak itxia eta aireztatua
izan behar du, freskoa, lehorra eta ahal dela eguzki
argitik gordea.

EZ EGIN ETXEAN.

Tradizionalki, fruta eguzkitan jarrita lehortu izan
da. Oraindik ere horrela egiten dute zenbait lekutan,
baina eragozpen handiak ditu horrek. Beatriz Robles
dietista-nutrizionista da eta elikadura arloko segurtasuneko espezialista. Haren esanetan, sekula ez da
komeni fruta etxean lehortzea: “Eguzkitan egitea oso
arriskutsua da, ez baitugu kontrolatzen ez tenperatura, ez hezetasuna, ez haizearen abiadura eta ez eguzki
izpien eragina ere; ondorioz, zati batzuk lehorragoak
gelditzen dira besteak baino”. Beste aukera bat izan

(16. orrialdean jarraitzen du)
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Honela hautatzen eta
kontserbatzen da fruta deshidratatua
Norberak zer-nolako erabilera emango dion, era bateko edo besteko
fruta hautatu beharko du. Beatriz Roblesek, elikadura arloko
segurtasunean aditua izaki, aholku batzuk eman dizkigu produktu
gozo hori hautatzeko:
Ontziratuta erosi nahi duzunean, begira iezaiozu osagaien
zerrendari eta ikusi ea baduen azukre erantsirik. Horiek
nabarmen aldatzen dute elikagaien nutrizio profila.
Zerrendan produktuaren izena bakarrik ageri denean
(adibidez, “sagar deshidratatua), araudiak ez du behartzen
osaera zehaztera, baina ez dezake eduki beste osagairik. Hortaz,
azukre erantsirik ere ez du edukiko.
Handizka saltzen denean eta azukre erantsiak dituenean,
informazio horrek agerian egon behar du nahitaez, etiketa
batekin edo afixa bat jarrita produktuaren ondoan.
Denbora batez gordeta edukiko baduzu, hobe ontziratuta
erostea: atmosfera eraldatuan egiten dute, eta irekitzen ez den
bitartean, luzaroago irauten du.
Handizka erosi aurretik, egiaztatu ezazu saltokiak ongi betetzen
ote dituen higiene baldintzak, fruta egoki manipulatzen ote
duten eta erosleek elikagaiak ukitzeko modua ote daukaten.
Handizkako frutak ez du zertan arazorik sortu, betiere saltoki
kontrolatuetan erosten bada. Saltzaile ibiltariak ere sartzen
dira hor, baldin eta udalaren baimen guztiak badituzte.
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(14. orrialdetik dator)

Kalitaterik onena
duten produktuak
liofilizazio bidez lortzen
dituzte: izoztu egiten
dute fruta freskoa eta
desagerrarazi egiten zaie
ura sublimazio bidez.

liteke etxeko labea erabiltzea, tenperatura txikian (40-45 ºC),
“baina ez da batere merkea, 12 eta 14 orduz eduki behar baita,
fruta modu uniformean moztu...”.
Ur gutxiko elikagaia denez, berez ez litzateke arazorik
izango bakterioekin, halaxe dio espezialistak. Baina bai onddo eta legamiekin, “mikroorganismo horiek bakarrik hazten
baitira hain ur gutxi dagoenean”. Eta batzuetan ikusi egiten
ditugun arren (iletxo gisakoak izaten dira), agertu baino lehen
ere “ari dira sortzen mikrotoxinak. Onddo motaren arabera,
elikadura arloko intoxikazio larriak eragitera irits daitezke”.

HOBE BERME GUZTIEKIN DESHIDRATATZEA.

Fruta deshidratatuaren kalitatea guztiz baldintzatzen du elaborazio prozesuak, baina, nolanahi ere, garbi eduki behar
dugu elikagai osasungarria dela bere horretan.
Saltokietan erosten ditugun produktuak, gehien-gehienetan, lehortze tuneletan sartzen dituzte; han aire beroa pasarazten da alderik alde (edo frutaren gainetik), ura galtzen
joan dadin. Aire horren hezetasuna kontrolatuta egoten da.
Lehenik, kanpoko aldeko ura lurruntzen zaie eta, ondoren,
barrenean gelditzen den urak gainazalerantz jotzen du kapilaritate bidez (azukre koskor baten zati bat kafetan sartzen
dugunean gertatzen denaren antzera).
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FRESKOAK EDO DESHIDRATATUAK? HONELAKOAK
DIRA ETA HONELA ALDATZEN ZAIZKIE MANTENUGAIAK
FRUTA FRESKOA ETA FRUTA DESHIDRATATUA ALDERATZEAN (EZ AZUKREZTATUA EDO
KONFITATUA), IKUSTEN DA BIGARRENEK KOPURU HANDIAGOETAN EMATEN DITUZTELA
MANTENUGAI ASKO. DESHIDRATAZIO PROZESUAREN ONDORIO ZUZENA DA HORI: URA
GALTZEAN, GAINERAKO MANTENUGAIAK KOPURU HANDIAGOETAN KONTZENTRATZEN DIRA.
Frutaren izena

KONTSUMO ERRAZIOA

URA

ENERGIA

AZUKREA

ZUNTZA

A BIT.

C BIT.

Sagar freskoa, azalarekin

Ale bat, 138 g

84%

81 Kcal

21 g

3,7 g

7 mcg

8 mg

Sagar deshidratatua

5 uztai, 32 g

32%

78 Kcal

21 g

2,8 g

0 mcg

1 mg

Abrikot freskoa

Ale bat, 35 g

86%

17 Kcal

4g

0,8 g

91 mcg

4 mg

5 ale, 35 g

31%

83 Kcal

22 g

3,2 g

253 mcg

1 mg

Ale bat, 50 g

79%

37 Kcal

9,6 g

1,4 g

4 mcg

1 mg

2 ale, 38 g

28%

97 Kcal

25 g

4,6 g

5 mcg

trazas

10 mahats, 50 g

81%

36 Kcal

9g

0,5 g

4 mcg

5 mg

Eskutada bat, 28 g

15%

84 Kcal

22 g

11,6 g

2 mcg

10 mg

Atal bat, 66 g

85%

36 Kcal

9g

1g

21 mcg

6 mg

5 ale, 42 g

32%

100 Kcal

26 g

3g

84 mcg

1 mg

Ale bat, 98 g

88%

42 Kcal

11 g

2g

53 mcg

6 mg

3 erdi, 39 g

32%

93 Kcal

24 g

3,2 g

84 mcg

2 mg

Abrikot deshidratatua (orejoiak)
Piku freskoa
Piku deshidratatua
Mahats freskoa
Mahats deshidratatua (mahaspasa)
Aran freskoa
Aran deshidratatua (aranpasa)
Mertxika freskoa
Mertxika deshidratatua

Nutrizio arloko informazioa eta kontsumo errazioei buruzko datua lortzeko: elikagaien datu basea, USDArena.
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Gosari nagusi bat.
Ogitartekoetan,
osoko ogia hasi
da leku bat
hartzen, baina ogi
zuria da oraindik
ere aukerarik
erabiliena.

18

Nutrizioa

ALDATU EGIN
DA JOLASGARAIA

HEDATZEN ARI
DA BIZIMODU
OSASUNGARRIAREN
ALDEKO JARRERA, ETA
HORREK ALDARAZI EGIN DU
HAMAIKETAKOA ERE: GARAI
BATEKO OGITARTEKOEN
ETA ZUKUEN ORDEZ,
LEKUA IRABAZTEN ARI DIRA
OSOKO SANDWICHAK ETA
FRUTA. AZTERTU EGINGO
DUGU ZERTAN DIREN
ONAK ETA TXARRAK GARAI
BATEKO MOKADUTXOAK
ETA GAURKOAK.

skola adinean dauden haur guztien errutina berdintsua izaten da goizero-goizero: gosaldu, jantzi, bizkar zorroa prestatu eta hamaiketakoa sartu jolasgaraian jateko. Eszena hori betidanik ezagutu izan
dugu, baina osagaiak aldatu egin dira: gizartean gero eta zabalduagoa dago modu osasungarrian elikatzeko joera, eta,
horren eraginez, aldaketak sumatzen dira goiz erdiko mokaduaren
inguruan. Joerak joera, ordea, gaur egungo haurrak ez daude hain
osasuntsu, ez behintzat kontzientzia horrek iradoki dezakeen adina.
Espainiako herritarren Elikadura Ohituren eta Nutrizio Egoeraren
inguruko Azterketan ageri denez (ENPE izena du, 2015ean sustatu
zuen Eroski Fundazioak), 6 eta 9 urte arteko haurren gizentasun
tasa %22,8 handitu da 2000. urtetik. Europako herrialdeen buruan
jartzen gaitu datu horrek, Zipreren atzetik.

E

IRAGANERA BEGIRA.

Garai bateko aperitiboak, oro har, ez ziren egungoak bezain prozesatuak. Andrea Marques nutrizionista da eta Dietetika eta Gastronomia arloko aditua, eta honela azaltzen du: "Garai bateko produktu
batzuek ez zeukaten hainbeste gehigarri eta kontserbagarri. Hori
aski ongi ikusten da orain saltzen dituzten ogi izoztuetan. Bestalde,
ogitartekoek betegarri osasungaitzagoak eduki zitzaketen, adibidez hestebeteak, nahiz eta horietako batzuk osasungarriagoak izan
besteak baino, adibidez urdaiazpikoa". Gaur egun, zenbait gurasok
konpromiso handia du seme-alabak egoki elikatzeko, baina beste
batzuek ez hainbeste, edo ez daukate behar adina informazio. Gaur
egun aukera ugari dago, eta badaude guraso kezkatuak ere, haurrei
fruta atal bat ematen dietenak, fruitu lehorrak ontzi txiki batean edo
osoko sandwich baten erdia urdaiazpiko pixka batekin. Baina beste
muturra ere hor dago, elikagai ultraprozesatuetara jotzen dutenak.
"Borroka horretan ari gara nutrizionistak. Guraso batzuek gaileta
zorrotxoak ematen dizkiete haurrei, azukrez beteta, opil industrialak gantz saturatuekin edo zukuak azukre erantsiarekin", azaldu du.
Orain dela hamarkada batzuk, etxean egindako janariari ematen zitzaion lehentasuna. "Gaur egun, nahiz eta produktu ultraprozesatuek ere betetzen duten elikadura arloko segurtasunaren
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Jolasgaraiko otorduak
egunaren buruan hartzen
diren kalorien %10 ematen
ditu, gutxienez. Hobe da
haurrek goiz erdian zerbait
jatea baraurik gelditzea baino.
araudia, konposatu kimiko jakin batzuk izaten dituzte,
eta, gehiegizko kopuruan hartuta, eragile endokrino
gisa joka dezakete edo metabolismoa aldarazi, eta pilatuz gero, kaltegarriak izan daitezke organismorako.
Ultraprozesatuak saihestu egin behar genituzke ahal
den guztietan", aholkatu du Marquesek.

BEHARREZKO MOKADUA.

Jolasgaraiko otorduak egunaren buruan hartzen diren
kalorien %10 ematen ditu, gutxienez. Azken urteetan
zalantzan jarri da egokia ote den egunean bost otordu
egitea, baina beti da hobea haurrek goiz erdian zerbait
jatea baraurik gelditzea baino. "Eskolan goizeko zortzietan edo bederatzietan sartu eta bazkaltzeko orduraino han egon behar dutenean, beharrezkoa da, batez ere
etxean gaizki gosaltzen duten haurrentzat", ohartarazi
du Andrea Marquesek. Hori bai, goizeko mokadu hori
ahalik eta osasungarriena izatea komeni da. Nutrizionistek honako aukera hauek jotzen dituzte ontzat, beste
hainbaten artean: haurrak ongi gosaldu ez duenean,
komeni izaten da fruta atal bat ematea, behar adina bitamina har ditzan; hobe freskoa izatea eta ez zuku eginda, ez dezan hartu behar baino azukre gehiago. Beste
aukera bat da fruitu lehor sorta bat sartzea bizkar zorroan; horiek gantz osasungarriak eta omega-3 izaten
dute, eta on handia egiten diote garunaren jarduerari.
Eta esneki txiki bat ere jar daiteke, edo haurrak gosea
izaten duela jakinez gero, osoko ogiarekin egindako
sandwich baten erdia, urdaiazpiko ondu pittin batekin
edo urdaiazpiko egosiarekin, edo atun lata baten erdiarekin, kalitatezko proteinak har ditzan. Aldiz, ez genioke jarri behar txorizorik, saltxitxoirik eta gantz gehiegi
daukan beste hestebeterik.
Mokadu osasungarri bat planifikatzen hasita, ideia
ona izango litzateke eskolako jantokian izaten dituzten
menuekin bateratzea. Eskolako sukaldean bertan prestatu edo kanpotik ekarri, kalitate estandar zorrotzak
bete beharra dute, eta beti eduki behar dituzte frutak
eta berdurak, eta mugatu egin behar dituzte frijitukiak,
aurrez prestatuta dauden jakiak edo haragiaren eratorriak, adibidez saltxitxak edo hanburgesak. Nutri-
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NORK KONTROLATZEN
DU HAURREN ELIKADURA
ESKOLETAN?
Agintariek kontrolatzen
dituzte eskoletako
jantokietan ematen dituzten
menuak. Autonomia
erkidegoek araudiak
argitaratu dituzte zenbait
jarraibiderekin, haurren
elikadura osasungarria
eta orekatua izan dadin.
Elikadurari buruzko
adostasun dokumentu
bat ere badago eskolako
eremurako; Lurraldearteko
Osasun Kontseiluak onartu
zuen, 2012an, eta zenbait
erkidegok kontuan hartu

dute. Haurrek jolasgaraian
jaten dutenaren ardura,
ordea, gurasoena da osoosorik. Ildo horretan, hainbat
ekimen sortu da gurasoei
formazioa emateko; hor
dago, esaterako, Elikadura
Osasungarria Sustatzeko
Heziketa Proiektua (PEPAS),
Errioxan abiarazi zutena,
2015ean, edo Guía de
alimentación saludable
en la escuela (Eskolan
modu osasungarrian
elikatzeko gida), Andaluziako
Juntak argitaratua.

Zer jaten dute haurrek hamaiketakoaren garaian?

%34
ogitartekoa

%27

ez du ezer jaten

%21

zizka-mizka poltsak

%15
opilak

zionistek adibideekin azaltzen dute nola konbinatu
bazkaritako platerak eta hamaiketako: "Bazkaltzeko
arroza eta arraina emango badiote eta berdurarik ez
badu jango, egun horretan azpimarratu egin behar
dugu fruta eraman behar duela. Animalia jatorriko
proteinarik jango ez duen egunean, lekaleak dituelako
plater bakar gisa, zertxobait proteina gehiago eraman
behar luke goiz erdirako. Menuko postrea ere har dezakegu kontuan: fruta denean, eraman dezala jogurta,
eta alderantziz".

Arduradun
nagusiak.
Gurasoen ardura
da seme-alabei
elikadura
osasungarria
bermatzea.

%7
fruta

%6
goxokiak

OHITURA OSASUNGARRIETAN HEZIZ.

Batek baino gehiagok pentsatuko du, hamaiketako
garaian mokadu osasungaitzak saihesteko ahalegina egiten denean, haurrak zukuak eta litxarreriak
eskatuko dituela eskolatik ateratzean. Ez da pentsamendu burugabea, baina frogatuta dago ez dela hala.
2009an, Ameriketako Estatu Batuetako ikertzaileek
hiru ikastetxetako ikasleak konbentzitu zituzten ez
zezaten hartu ogitartekorik eta freskagarririk, eta beste hiru ikastetxetako ikasleei, berriz, ez zieten inolako
jarraibiderik eman. Health Education & Behaiour al-

%1

esnekiak
(Portzentajeen baturak ez du ematen
%100, haur batzuek gauza bat baino
gehiago jaten dutelako)
*Iturria: Tendencias nutricionales en el horario de
recreo en alumnos de ESO y Bachillerato, Jorge Granda
Alvarezena. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa, 2015.
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"Goseak zerikusia du
elikagai bat identifikatzen
jakitearekin, gustatu egin
behar zaizu ikustea, testura...
Dastamenaren zentzua
gurekin dakargu, baina hezi
ere egiten da".
120 KALORIA BAINO
GUTXIAGOKO BOST
MOKADUTXO
Andrea Marques nutrizionistak kaloria gutxiko
bost aukera proposatu ditu. Horietako bi edo hiru
konbinatu daitezke eta 200 kaloria baino gutxiagoko
otordu osasungarria lortuko genuke goiz erdirako:
· Cherry tomateak, sei edo zortzi: 20 Kcal.
· Bi mandarina: 80 Kcal
· Txokolate beltza, bi zati (kakaoa %70 edo gehiago):
92 Kcal.
· Almendrak edo intxaurrak, eskutada bat: 120 Kcal.
· Jogurt natural bat: 73 Kcal.
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dizkarian argitaratu zituzten ikerketa haren emaitzak, eta
hor ageri denez, esperimentua bukatu zenean, aperitiborik
kaltegarrienak kendu zizkieten ikasleek onartu zuten etxean
ez zutela konpentsaziorik bilatu halakoak janez.
Mokadu osasungarriak eginda, ohitura osasungarrietan
hezten dira haurrak, eta dastamenaren zentzua ohitu egiten
zaie organismoa zaintzen duten jakien alde egiteko. "Badakigu haurrei kosta egiten zaiela elikagai batzuk jatea eta
hobeto onartzen dituztela beste batzuk. Hori kontuan eduki
behar da", adierazi du Juana Maria Gonzalez Prada dietistanutrizionistak. "Goseak zerikusia du elikagaia identifikatzen
jakitearekin, gustatu egin behar zaizu ikustea, testura... Janariek goxoak egon behar dute. Dastamenaren zentzua gurekin
dakargu, baina hezi ere egiten da", azaldu du.
Ohitura horiek eragin zuzena daukate haurren gehiegizko pisuaren eta gizentasunaren tasetan. Gurasoen
ardura da haurrak modu osasungarrian elikatzea, baina
gaizki jaten duten etxeetan, haurrek ere gaizki jaten dute.
"Oro har, elikagai ultraprozesatu asko jaten den etxeetatik
datozen haurrek opil industrialak eta gailetak eramango
dituzte eskolara, eta gizentasun tasa handiagoak edukiko
dituzte", nabarmendu du Andrea Marquesek. Espero izatekoa da kontrako joera nagusituko dela, hau da, gurasoek
gero eta informazio gehiago edukiko dutela eta kezka ere
handiagoa bizimodu osasungarriaren alde. Are gehiago
Espainiako Estatuan, non dieta mediterraneoarekiko atxikimenduak bermatu egin behar lukeen modu osasungarri
eta orekatuan elikatzea.

NOLA HOBETU BETIKO HAMAIKETAKOAK
AUKERA HAUETAKO ASKO OSO OHIKOAK IZAN DIRA ASPALDIDANIK, BAINA HORREK EZ DU ESAN NAHI
MOKADURIK EGOKIENAK ETA APROPOSENAK DIRENIK. BOST AUKERA OSASUNGARRI PROPOSATUKO DIZKIZUGU.

Mortadela ogitartekoa Aukera horrek kopuru

handietan ematen ditu gantz
saturatuak (kolesterola eragiten dute) eta kaloriak (266 Kcal
100 gramo mortadelak).

Opil industrialak

Ugari izaten dituzte gantz saturatuak eta azukreak. Gisa horretako
produkturik gehienek batez beste
450 kaloria izaten dituzte 100 gramo
bakoitzeko, eta batzuk 600era ere
iristen dira.

Zuku ontziratua

Produktu batzuk osasungarriagoak
dira (%100 zukutuak, adibidez) beste
batzuk baino; dena den, zuku eta
nektar ontziratu gehienek azukre
ugari izaten dute.

Opil txokolatedunak

Ugari ematen dituzte gantz
saturatuak, kaloriak eta
azukre erantsiak. Donut
batek, adibidez, 200 Kcal izaten
ditu, 21 gramo azukre eta
12 gramo gantz.

Edateko esnekia

Kopuru handietan dituzte azukreak
eta azkar xurgatzen diren karbohidratoak. Gainera, beste produktu
batzuek baino gutxiago asetzen
dute, eta, ondorioz, haurrak gosetuta jarraituko du.

Sandwich begetal baten
erdia, osoko ogiz egina

Mikromantenugaiak ematen ditu
(bitaminak eta mineralak) eta zuntza (azken hori galdu egingo genuke
ogi zuriarekin).

Etxean egindako gailetak
edo opilak

Etxean produktu horiek eginda, gantz osasungarriak erabil daitezke, adibidez oliba
olioa. Gainera, fruta eta fruitu
lehorrak erantsi daitezke.

Fruta atala

Zure haurrak frutaren onura guztiak bereganatzea nahi
baduzu, freskoa da aukerarik
onena. Kaloria gutxi izaten du
eta bitamina eta mineral asko.

Osoko ogiz egindako ogitartekoa txokolate beltzarekin
Kakaoarekin gozatu nahi denean,
aukerarik onena izaten da osoko
ogia eta txokolate beltza elkartzea;
zenbat eta puruagoa, hainbat
hobeto.

Gazta zatia

Esneki bat hautatzen baduzu, gazta
zati bat da aukerarik onena. Laguntzeko, hauta itzazu osoko ogi luze
batzuk. Beste aukera bat da gazta
freskoa jartzea fruitu lehor batzuekin (eskutada bat).
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Elikadura
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GOAZEN
EROSKETA
EGITERA
NUTRI-SCOREK
LAGUNDUTA
A B C D E

BOST KOLORE ETA BOST LETRA
NUTRIZIO KALITATE ONENA DUTEN PRODUKTUAK HAUTATZEN
JAKITEKO SAIL BEREKOEN ARTEAN EDO UNE BEREAN KONTSUMITZEKOAK DIRENEN ARTEAN.
BAINA BA AL DAGO ELIKAGAI "DEBEKATURIK"? PILAR GALAN DOKTOREAREKIN HITZ EGIN DUGU.
MEDIKU EPIDEMIOLOGOA DA BERA ETA NUTRIZIO ARLOKO INFORMAZIOA EMATEN DUEN SISTEMA
HORI LANDU ZUEN TALDEAN PARTAIDE IZAN DA.
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Aditua

Pilar Galan
“Etiketa horri esker, kontsumitzaileak ongi jabetu ahalko
dira elikagaiek egiaz nolako nutrizio kalitatea duten”
rtarriletik aurrera, erosketa saskian sartzen ditugun produktuek
nolako kalitatea duten jakitea
errazagoa izango da Eroskiren
saltokietan Nutri-Score etiketari
esker, osatu egingo baitu ontziek lehendik ematen
duten informazioa. Orain, ongi erabiltzen ikastea komeni zaigu, erabakirik osasungarrienak har
ditzagun erosketak egiteko garaian. Pilar Galan
doktorea zuzendari atxikia da Nutrizio arloko
Epidemiologia Ikertzeko Taldean (EREN), eta,
hain zuzen, talde horrek landu du nutrizio arloko
etiketa berri hori. Haren laguntzarekin, zalantza
batzuk argituko ditugu.

U

ELIKAGAI DEBEKATURIK EZ.

Nutri-Score etiketarekin ez da elikagairik baztertzen. "Kontsumitzaileak D edo E saileko produktu
bat hauta dezake, zeinak ez baitu edukiko nutrizio
kalitaterik osasungarriena, edo balorazio hobea
duen beste produktu bat aukeratu dezake, A, B edo
C letrei dagozkien koloreak daramatzana etiketan
(berdetik horirakoak)", azaldu du Pilar Galanek.
Baina garrantzitsuena da informazio hori azkar
eta garbi eskuratzeko modua izan dezala, eta horregatik ageri da etiketa ontziaren aurreko aldean.
"Hori bai, kalitate apalagoko produktua hautatzen
bada, gogoan izan behar da kopuru txikiagoetan
jan behar dela eta aukera osasungarriagoak baino
maiztasun txikiagoarekin", azaldu du.

GARDENTASUN HANDIAGOA.

Sistema berri horrek kontsumitzaileentzat dakarren gauzarik garrantzitsuena da erosketak
egiteko erabakietan eragin dezakeela, eta, beraz,
itxuraz antzekoak diren hainbat aukeraren artean,
erraztu egin dezakeela osasungarriena hautatzea.
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"Begiratu batean bereizi daiteke nolako nutrizio
kalitatea duten marka desberdinetako produktu
antzekoek edo, sail desberdinetakoak izanik ere,
antzeko une eta egoeretan jaten direnek", adierazi
du adituak. Ez da kondenatzen elikagairik, baina
gardentasuna eskaintzen du logotipo sinple, intuitibo eta azkar interpretatzen den batekin.

ZERGATIK DA ONA?

Kode kromatikoetan oinarritua dago sailkapen
berria, eta elikagaien nutrizio kalitateari buruzko
informazioa ematen du, kontuan hartuta zenbat
osagai dituen osasunerako kaltegarriak (azukreak,
gantz saturatuak, kaloriak eta gatza) eta zenbat
onuragarriak (frutak eta berdurak, lekaleak, fruitu lehor oskoldunak, zuntza eta proteinak, zeinak
zeharka adierazten duten zenbat bitamina eta mineral daukaten produktu horiek). "Zientifikoki frogatua dago elementu horiek zeregin garrantzitsua
dutela arrisku faktore gisa eta babes gisa gaixotasun
kroniko batzuetan: diabetesa, gizentasuna, bihotzhodietako gaixotasunak edo minbizia", azaldu du
Galanek. Nutri-Score etiketak sintetizatu egiten
ditu elementu horiek guztiak kolore bat eta letra bat
konbinatuz, errazagoa izan dadin irakurtzea.

“Erabil dezagun zentzua. D edo
E letra ageri duten elikagaiak
ez ditugu desagerrarazi behar
erosketa saskitik, baina maiztasun
gutxiagorekin jan behar ditugu eta
zati txikiagoetan”

GOSARITAKO ZEREALAK
HAUTATZEKO GAKOAK
Osoko arroz puztua, El
Granero Integral
Olo malutak bezala,
azukre eta gatz erantsirik gabeko zerealak
dira. Gainera, osokoak
izaki, proteina gehiago
daukate.

Special K Kellogg’s
A eta B adibideek baino
zuntz gehiago duen
arren, azukre gehiago
ere baduenez (%15) eta
gatza ere bai erantsita,
apaldu egiten da nutrizio kalitatea.

Choco Flakes Callejeros
Kopuru handietan dauzka azukreak eta kalitate
eskaseko gantz saturatuak. Ez dauka zuntz
askorik beste batzuekin
alderatuta.

Nutri-Score etiketaren balorazioak Open Food Facts izeneko datu baseak eskainiak dira; gune irekia eta
kooperatiboa da, eta mundu osoko elikagaiei buruzko informazioa biltzen du.

Eroski Choco Bills
Azukre erantsi dezente
duten arren, nutrizio
kalitatea orekatu egiten dute proteinek eta
zuntzak.
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ASKARI GARAIRAKO
ARGIBIDE BATZUK

Finíssimas indioilarra,
Campofrío
Nahiz eta haragi zuriko
hestebetea izan (gantz
eta kaloria gutxikoa),
gatz dezente darama.
Gainera, proteinak
kenduta, ez dauka onuragarritzat jotzen den
beste osagairik (zuntza,
fruta, berdura, lekaleak
edo fruitu lehorrak).

Anana bere zukuan
Zukua ez da hartzen, eta,
hortaz, fruta oso bat da,
ezer erantsi gabe.

Kit Kat
Produktu ultraprozesatua
da, eta horiexek daukate
nutrizio kalitate eskasena:
ugari izaten dituzte kalitate apaleko gantzak, azukre erantsiak eta gatza.

Nutri-Score etiketaren balorazioak Open Food Facts izeneko datu baseak eskainiak dira; gune irekia
eta kooperatiboa da, eta mundu osoko elikagaiei buruzko informazioa biltzen du.
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Limoizko jogurta, Danone
Zaporezkoek azukre
erantsiak daramatzate,
eta horrek murriztu
egiten du horien nutrizio
kalitatea.

Fruitu lehor frijituak
eta/edo gaziak
Frijitzean gantzak eta /
edo gatza eransten dietenez, apaldu egiten da
horien nutrizio kalitatea.
Aukerarik onena (A)
naturalak jatea da, edo
gatzik gabe txigortuta
daudenak

"Ez da kondenatzen
elikagairik, baina gardentasuna
eskaintzen du logotipo
sinple, intuitibo eta azkar
interpretatzen den batekin".
EZ AHAZTU OSAGAI ZERRENDARI BEGIRATZEA.

Oso erabilgarria izanagatik ere, kontuan hartu behar da sistema hori borondatezkoa dela (nahi duenak bakarrik erabiliko du), eta ontziek lehengo informazio berbera ematen
dutela orain ere nutrizio ezaugarrien gainean; hortaz, beti
komeni da horri begiratzea. Zuhurtzia printzipioa kontuan
hartuta, "lehentasuna eman diezaiekegu etiketan gehigarri
zerrenda laburrena duten elikagaiei eta, ahal dela, bat bera ere ez dutenei, eta Bio ikur ofiziala dutenak ere hautatu
behar genituzke", adierazi du Galanek. Eta, jakina, gogoan
izan behar genuke, edozein sistemaren gainetik, elikagai
freskoek izan behar dutela ugarienak gure dietan, adibidez
frutek eta berdurek.

NAHIZ ETA OSASUNGARRIA IZAN,
EZ GALDU NEURRIRIK.

Kolore berdea edo horia duten elikagaiek (A, B eta C letrak
ageri dituzte) nutrizio kalitate hobea izaten dute sail horretakoen artean, eta lehentasuna eman behar zaie. Kopuru handiagoetan eta maiztasun handiagoarekin jan daitezke sailkapen kaskarragoa dutenak baino. Baina horrek ez du esan
nahi inolako mugarik gabe jan daitezkeela: "Erabil dezagun
beti zentzua! D edo E letra daramaten elikagaiak ez dira sistematikoki baztertu behar erosketa saskitik, baina maiztasun
txikiagoarekin eta zati txikiagoetan jan behar dira", ohartarazi du Galanek. Azken helburua izango litzateke aukera
osasungarriagoak egitea, baina erosketa guztiak ez du zertan
egon A eta B mailako elikagaiz osatua. "Era horretan, ongi
jabetu ahalko dira elikagaiek egiaz nolako nutrizio kalitatea
duten, eta nutrizio profil kaskarrena dutenen kontsumoa
murriztera bideratu ahalko dute erosketa", nabarmendu du.

MAIZTASUNAK ETA TAMAINAK
BADUTE GARRANTZIA.

Koipekiak dituzten produktu batzuek sailkapen txarra
daukate, adibidez gaztek. Horrekin, kontsumitzaileari
adierazi nahi zaio ez direla jan behar maiztasun handiarekin edo zati handietan, baina ez du esan nahi gure dietatik kendu egin behar direnik. "Nutri-Score bezain etiketa ulergarriarekin, kontsumitzaileak bere beharrizanen
arabera hauta ditzake produktuak, eta aukera ematen dio
maiztasuna eta errazioen neurria epaitzeko", adierazi du.

Haren esanetan, sistema horrek ez du balio esateko elikagai jakin bat onuragarria edo kaltegarria
den osasunerako, hori kantitatearen eta maiztasunaren araberakoa izango baita.

GOMENDAGARRIA,
BAINA EZ NAHITAEZKOA.

Eraginkorra den arren, Nutri-Score ezartzeko erabakia, eta berdin ontzien aurrealdean nutrizio arloko informazioa ematen duten gainerako logoak
ezartzekoa ere, ez daiteke izan nahitaez bete beharrekoa gobernuentzat, Europako legediak ez baitu
uzten. Hori dela eta, "ekoizle eta banatzaile jakin
batzuek Nutri-Score erabiltzea beren elikagaietan,
gardentasunaren aldeko konpromisoaren erakusgarri da, egiten eta saltzen dituzten produktuen
nutrizio kalitatearen berri eman nahi dutelako. Jarri nahi ez dutenean, kontsumitzaileei esaten ari
zaizkie ezkutatu egin nahi dituztela gauza batzuk",
azpimarratu du Galanek.

MANTENUGAI GEHIAGO
EDO GUTXIAGO?
Osasunaren Mundu Erakundeak eta nutrizio arloko gida
ugarik kopuru gomendatu bat ezartzen dute osagai
batzuentzat, eta dieta osasungarri batean, kontrolatu
egin behar litzateke egunaren buruan zenbat hartzen
den horietatik. Gomendio batek dio, adibidez, egunean
ez litzatekeela hartu behar 6 gramo gatz baino gehiago
edo azukre erantsiek eta gantz saturatuek ez luketela
gainditu behar kilokaloria guztien %10. Azukrearentzat,
horrek esan nahi du helduentzako muga 50 gramokoa
dela egunean eta haurrentzat 25 gramokoa. "Dena den,
barratxo kurruskatsu bat, gisa horretako azukre asko
emanagatik, egokia izan daiteke intentsitate handiko
kirola egiten den bitartean jateko", azaldu du Nancy
Babio dietista-nutrizionistak (etiketa berria landu duen
lantaldean aritu da bera ere).
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Animalien ongizatea

ANIMALIEN

Legeek eta abeltzainek babestu egin nahi dituzte hegaztiak, txerriak eta
abelgorriak, ongi bizi daitezen. Baina ez horiek bakarrik:
Estatuko kontsumitzaileen %94ri ere garrantzitsua iruditzen zaie
jateko hazten diren animaliei tratu ona ematea. Joera etiko horrek
gero eta pisu handiagoa dauka erosketen inguruko erabakietan, eta
ziurtagiriak ere sortu dira horretarako.
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ETXALDEAN, ADI!

31

nimalia bat baldintza onetan egongo da osasuntsu
dagoenean, eroso, ongi elikatuta, seguru sentitzen
denean, berezkoak dituen jokabideak adierazi ditzakeenean eta ez duenean sentipen desatseginik pairatzen, adibidez mina, beldurra edo urduritasuna”.
Animalien Osasunerako Mundu Erakundeak horrela definitzen du
abere ustiategietako tratu duina.
Ez da kontzeptu berria. XXI. mendearen hasieratik, Espainiako legediak kontuan hartzen du animalien ongizatea, zeinak neurri
jakinak ezartzen dizkien instalazioei, bizigarritasunari, elikadurari,
tratuari, garraioari eta hiltzeko moduari. Albaitari Elkargoen Kontseilu Nagusiaren arabera, Europan gai horretan aurreratuenak dauden herrialdeen pare dago Estatuko legedia. Mezu horrek badu bere
pisua, zeren erakunde espezialistek diotenez, Europa da munduko
eskualderik aurreratuena animalien ongizateari eta elikadura arloko
segurtasunari dagokionez. Halaxe diote, besteak beste, Nekazaritzako
Elikagaiak Ikertzeko Institutuak (IRTA) eta NEIKER-Tecnaliak.
Araudia, dena den, gizartean zabaldu den kontzientziaren atzetik
doa; jendeak, izan ere, gero eta sentiberatasun handiagoa du, eta argi
dauka animaliek eskubidea dutela bizimodu duina edukitzeko. Zifra
batzuk ahobatezkoak dira ia: azken Eurobarometroan ageri denez
(2016), Espainiako herritarren %94ri garrantzitsua edo oso garrantzitsua iruditzen zaie etxaldeko espezieen ongizatea; orain dela hamar
urte, adibidez, %71 ziren iritzi horretakoak. Zenbait ikerketaren arabera, produktu etikoen eskaria handitzen ari da mundu osoan; Mintel
Global Food&Drinks Trends ikerlanak dioenez, esaterako, animalien ongizatea kontuan hartzen duten produktuen eskaria %1ekoa
zen 2007an, eta %22ra iritsi da hamarkada bat geroago. Testuinguru
horretan, Europako Batasunak zenbait proiektu landu ditu, adibidez

A

JENDEARI INTERESATZEN AL ZAIO ANIMALIEN ONGIZATEA? HERRITARREN IRITZIAK
2016KO EUROBAROMETROAK GALDERA EGIN ZIEN HERRITARREI AZIENDARI EMATEN ZAION TRATUAREN INGURUAN
%3 %2 %1

Zenbateraino
da garrantzitsua
etxaldeko
animalien
ongizatea
babestea?

%2
%4
%37

Oso garrantzitsua
Nahiko garrantzitsua
Ez oso garrantzitsua
Ez daki
Ez batere garrantzitsua

%55

%39

Espainia
EB

%57

Nahi al zenuke
informazio
gehiago eduki
gure herrialdean
etxaldeko
animaliak hazteko
baldintzen
inguruan?

Guztira BAI
Guztira Ez
Ez daki

%3
%2

%33

%27

%71

%64

Espainia
EB

Europarren %59k onartzen dute prest egongo liratekeela gehiago ordaintzera gisa horretako produktuen truke, baina
gehienek nahiago lukete prezioa ez garestitzea %5 baino gehiago. Espainian, zifra hori %51ra jaisten da, baina %3k
bakarrik onartuko lukete %20 gehiago ordaintzea animalien ongizatea zaintzen duten produktuen truke.
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Aditua

Noiz esan dezakegu animaliak baduela ongizatea? Osasun ona edukitzeaz gain, bere
beharrizan fisiologikoak aseta dituenean
Inma
(elikadura, ugalketa...) eta jokabide natuEstevez
rala ager dezakeenean, adibidez bere espezieko beste banako batzuekin harreman
sozial onak esploratu edo eduki ditzakeenean. Jardunbideetan beste aukera batzuk
bilatzen ditugu, estres egoerak eta egoera
mingarriak saihesteko. Batzuetan, irtenbideak errazak izan daitezke: adibidez,
oiloei bazkatzeko materiala eman dakieke
okupatuta egon daitezen edo esekigailuak
edo kotak jar daitezke eroso egon daitezen.
Beste batzuetan, arazoak konplexuagoak
dira.
Gizarteak zergatik balioesten ditu gero
eta gehiago alderdi horiek? Gure balio
etikoen bilakaeraren ondorio da eta animaliek sentitzeko daukaten gaitasunaren
inguruko ezagutza handiagoaren ondorio.
Pertsonak saiatzen dira modu kontziente
eta arduratsuan kontsumitzen, eta erosketak egiteko garaian, gero eta garrantzi
handiagoa ematen diete animaliek izaten dituzten baldintzei eta
haien ongizateari. Gure ustez, kontsumitzaile guztiek aukera
berdina izan behar lukete produktu horiek eskuratzeko, beren
maila ekonomikoa bat edo bestea izan.
Zer-nolako ondorioa dauka produktibitatean eta errentagarritasunean? Animaliek ongizate gehiago edukitzeak beti ez dakar
kostuak nabarmen handitzea. Batzuetan oso gutxi igotzen dira,
eta aski izaten da jakitea zer-nolako neurriak ezartzea komeni
den eta zeinek eragiten duen estresik gehien animalietan. Hobekuntzak lor daitezke, halaber, instalazioen diseinuan aldaketak
eginda edo espezieei erraztasunak emanda jokabide naturala
ager dezaten. Ongizateak hobetu egiten du produktibitatea, eta,
horregatik, inbertsio handiagoak eginda ere, ekonomikoki merezi lezake.
Elikadura arloko industria aurrera egiten ari al da? Enpresa handiak oso inplikatuta daude. Global Coalition for Animal Welfare
plataforma sortu da ekoizpen katean ongizate estandarrak ezartzeko. Dinamika hori geldiezina da eta ongizatea oso kontuan
hartu beharko dute merkatuan jarraitu nahi duten enpresek.
Aski al dira Espainiako eta Europako araudiak? Europa buruburuan dago; arazoa da nola ezarri eta nola egiaztatu araudia betetzen dela. Heziketa gehiago behar dugu eta balioa eman behar
zaio abeltzain onen lanari. Sortzen ari garen ezagutza berrien
transferentziak lagundu egingo du animalien erabilerari eta
osasunari lotuta dauden alderdi asko hobetzen.

“Ongizatea
hobetzeak
beti ez dakar
kostuak
igotzea”

Welfare Quality (WQ) eta Animal Welfare Indicators
(AWIN), batetik ongizateari buruzko ikerketak sustatzeko (40 unibertsitate eta laborategi baino gehiago
ari dira horietan), eta bestetik legeditik harago doazen
neurriak sustatzeko elikadura kate osoan. Gero eta enpresa gehiagok bat egiten du joera horrekin, eta ziurtagiriak ere badituzte horretarako, adibidez Certicar eta
AENOR. “Zigiluak egiaztatu egiten du abeltzain batek
baduela ardura eta kezka animalien ongizatea eta jardunbide egokiak zaintzeko, egun gizartean dauden balioen ildoan”, azaldu du David Veranok (Nekazaritzako
elikagaien industriako eta Banaketa arloko zuzendaria
da AENORen).

BEHI BAT HORRELA EGONGO
AL LITZATEKE LARREAN?

WQ, AWIN eta gisako protokoloen oinarrian, Espainiako eta Europako Batasuneko legedietan biltzen den
printzipio bera dago: animaliek elikadura egokia izango
dutela bermatzea, osasun ona, behar bezalako egoitza
eta bidezko jokabidea emango zaiela. Baina azken ho-

* Etologian doktorea eta animalien ongizatean aditua NEIKERTecnalian (Ikerketa eta Garapen Teknologikorako Institutu
Publikoa da). Ikerbasque-ko senior ikertzailea.
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Instalazioak ez ezik, animalien
egoera fisikoa eta emozionala
ere aztertzen dute WQ eta
AWIN protokoloek. Ez badute
naturaltasunez jokatzen,
zerbait ongi ez doan seinale.
rretan jartzen du arreta gehien beste guztiak bermatzeko neurri
gisa. Hau da, instalazioak eta horien bizi baldintzak aztertzeaz
gain, zehatz-mehatz gainbegiratzen du animaliek nolako egoera
fisikoa eta emozionala daukaten, eta baita elkarrekin interakzioan
nola aritzen diren ere, horrek erakusten baitu instalazio horiek
egiaz bermatzen dutela bizi kalitate ona edukitzea. NEIKER-Tecnalia, IRTA eta gisako beste espezialista batzuen iritziz, neurri
horiek ezartzen dituzten etxaldeek sendagai gutxiago erabili behar
izaten dituzte gaixotasunei aurrea hartzeko eta horiek sendatzeko.
Animalien artean urduritasun gutxiago dagoenean, hobetu egiten
da horien immunitate sistema eta egoera fisiko orokorra.
Helburu horrekin, protokoloen ikuskaritza egiten dutenek
zenbait parametro aztertzen dituzte: bazkaren, pentsuen eta uraren kalitatea eta atseden gunetik kanpo dagoen animalia portzentajea (horrek adieraziko luke gune horrek ez duela betetzen bere
funtzioa); zikinkeria maila; animaliek zauririk baduten, hanturarik, beherakorik, eztulik edo jariorik; eta inguruan baden parasitorik edo harraparirik.
Pentsatzekoa da milaka urte ekoizpenari emanak egon ondoren eta bereizketa genetikoa gertatu ondoren, espezie horiek
jarrera otzana azalduko dutela, baina, egiaz, aske daudela izango
luketen jarrera berbera izaten dute. Hori dela eta, protokoloak
aztertu egiten ditu banakoen arteko hierarkia keinuak, elkarri
traba egiten dioten edo borrokan aritzen diren, oilo baten senak
nola erantzuten duen zarata ezezagunen aurrean eta baita animalia batek zenbat denbora behar duen ere etzateko: behi batek
sei segundo baino gehiago behar dituenean, zerbait gertatzen den
seinale izaten da.

PUBLIZITATEA ETA ONTZIAK

Animaliei ematen dizkieten tratu txarren inguruan gero eta sentiberatasun handiagoa dute herritarrek, eta hori ikusita, marka asko
gai horren inguruko leloak sartzen hasi dira beren ontzi eta iragarkietan. Mezu horietako askok ziurtagirien eta kontrol erakundeen
bermea daukate, baina beste batzuk, ordea, marketin estrategiak
baino ez dira. "Ez zaizkit gustatzen animalia zoriontsuez mintzo direnak, berdin dit olioak diren edo koalak, zeren lehenbizi
zehaztu egin beharko baikenuke zer den zoriontasuna eta gero
modu objektiboan ebaluatu, eta hori gizakiekin ere ez dugu lortu
oraindik", adierazi du Antoni Dalmauk, Albaitaritzako doktore
eta Nekazaritzako Elikagaiak Ikertzeko Institutuko ikertzaileak.
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BILA EZAZU ETIKETAN
Erosten dituzun produktuek animalien ongizate
protokoloak errespetatzen ote dituzten jakin nahi
baduzu, aski duzu etiketari begiratu bat ematea. Bi
logotipo hauek dira garrantzitsuenetakoak:
AENOR. Espainiako Estatuko egiaztatzaile
garrantzitsuena da. Orain arte Welfare Quality
protokoloko 4.200 egiaztagiri eman dizkie Estatuko
txerri, abelgorri eta hegazti ustiategiei.
Certicar. Europako protokolorik berrienetakoa
ezartzen du, AWIN delakoa, zeinetan 10
herrialdetako unibertsitateek eta ikerketa zentroek
parte hartzen duten.

Etxaldeko
zoriona, mahaiko
osasuna
Animaliek osasun hobea edukitzeak badu
bere ondorioa pertsonen ongizatean.
Antoni Dalmauk dioenez (albaitaria
da eta IRTAko ikertzailea), animalien
estresak baldintzatu egiten du haien
osasuna eta, ondorioz, haietatik lortzen
diren produktuen kalitatea ere bai.
"Estrespean daudenean, adibidez
tenperatura handiegia dagoelako,
energia asko kontsumitu behar
izaten dute egoera horri erantzuteko,
eta energia hori kendu egiten zaio
organismoaren beste funtzio batzuei;
adibidez, immunitate sistemari. Egoera
hori luzatu eta arazoa kroniko bihurtzen
denean, baliteke immunodepresio bat
gertatzea eta, ondorioz, joera handiagoa
izatea infekzioak harrapatzeko eta
sendagaiak hartu behar izateko", azaldu
du. Egoera horiek eragin egiten diete
animalia jatorriko produktuen nutrizio
kalitateari eta kalitate organoleptikoari.
Dalmauk adibide batzuk eman dizkigu:
"Animalia jatorriko produktu baten
gantz edo proteina kopurua haren
egoera orokorraren araberakoa izango
da (nutrizio kalitatea). Gizentze garaiko
azken fasean estres termikoa jasaten ari
den txerri batek freskatu egin nahiko du
eta etxaldeko lekurik hezeenak bilatuko
ditu. Bainatzeko gunerik ez badu, berak
eraikiko du bere gernu eta gorozkiekin.
Gizentzeko azken fasean zikina dagoen
etxalde batean handitu egiten da
haragiak eskatol usain desatsegina
hartzeko arriskua, eta kontsumitzaileek
baztertu egingo dute. Beste kasu bat.
Txahal batek energia asko gastatu behar
izaten duenean garraio luzeak eginarazi
dizkiotelako, hiltegian denbora gehiegi
itxaron behar izan duelako edo hil
aurreko orduetan estrespean egon delako,
txahal jorrek DFD esaten zaion haragia
emango du (Dark, Firm, Dry). Haragi
hori ez da izaten hain hezea, ilunagoa
izaten da eta pH handiagoa eduki ohi du;
ondorioz, errazago hondatzen da.

35

Nerabeen txokoa

BADAGO BIZITZA
UNIBERTSITATETIK
HARAGO
ERABAKITZEKO ADINEAN BAZAUDE
(EDO URTEBETE GELDITZEN
BAZAIZU HORRETARAKO), HAUXE DA
ZURE GARAIA. ZURE ETORKIZUNA
FAKULTATEAN IKUSIKO DUZU AGIAN
E D O L A N B I D E H E Z I K E TA R A N T Z
J OT Z E KO A S M OA I Z A N G O D U Z U;
BIDE BAT EDO BESTEA HAUTATU,
BOKAZIOAK AGINTZEN DU, BAINA BAITA
LAN AUKEREK ERE. BA AL DAGO LANA
ZIURTATUKO DIZUN TITULAZIORIK?
IKASKETAK EGITEKO BI AUKERA HORIEK
AZTERTU DITUGU.
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rain dela urte batzuk, Guy Berger ekonomialariak unibertsitateko hiru milioi
gradudunen lan ibilbideak aztertu zituen
Linkedin sare sozialerako. Hark egindako
azterketaren arabera, Y belaunaldiak edo
millenials esaten zaienen belaunaldiak (1981etik 1996ra jaio
direnek osatzen dute) batez beste lau aldiz aldatu du lana
32 urteak bete aurretik. Beren gurasoek lan bizitza osoan
halako bi baino gehiago da hori. Horrek erakusten du beti
dagoela denbora atzera egiteko, bigarren aukerei etekina
ateratzeko eta norabidea zuzentzeko, baina ez da komeni
azken unea iritsi arte uztea etorkizuna baldintzatuko duten erabakiak. Hautu horretan zerikusia dute norberaren
lehentasunek, baina baita lan aukerek eta egoera akademikoak ere. Hirugarren hiruhilekoa gorabeheratsua izan dela,
nota handi samarra eskatzen dutela unibertsitatean egin
nahi dugun gradua egiteko edo sarrerako proba gaizki atera
zaigula. Halakoak gertatzen direnean, azpikoz gora gelditu
daitezke gure asmoak. Lagundu egingo dizugu aukeratzen.

O

UNIBERTSITATEA, DESIRA KLASIKOA.

Bokazioak tira egiten du unibertsitateaz ari garenean. Unitour-ek egindako ikerketa baten araebera (unibertsitate graduak hautatzeko aholkularitza ematen aritzen da), ikasleen
%52k bokazioari jarraiki aukeratuko dute karrera, eta %35ek
lan irtenbideak hartuko dituzte kontuan. “Ikasleei gomendatzen diegu beren senari jarrai diezaiotela eta maite duten
zerbait hauta dezatela, lan egoera oso ezegonkorra delako, eta
orain inoiz baino gehiago”, adierazi du Alberto Gonzalezek,
Círculo Formación-eko zuzendariak. “Batere erakartzen ez
dituen zerbaitetan lan egiteak beren ibilbide osoa honda dezake. Atsegin dituzten aukeren artean zalantzak izanez gero,
orduan bai, komeni izaten da lan aukerei ere begiratzea”.

Unibertsitateetan matrikulatuak, 2016-2017an: 1.564.943
Bukatu ez zutenen tasa: bostetik bat

Hemen da
etorkizuna.
Ikerketa batzuek
diotenez,
2030. urterako,
lanpostuen %65ek
Lanbide Heziketa
egin duten
profesionalak
eskatuko dituzte.
Soilik %35ek
eskatuko dituzten
unibertsitarioak.

Zergatik ikasi Unibertsitatean. Formazio osoa ematen
dio ikasleari eta zeharkako gaitasunak eskaintzen dizkio, baliagarriak izango zaizkionak lanpostu batean baino gehiagotan; ezagutzen oinarri orokor bat jasotzen du,
bere esparruaren ikuspegi globala ematen diona, eta balio
batzuk ere bai, gizartean modu aktiboagoan inplikatzera
eramango dutenak. Gainera, postu kualifikatuagoetara
iristeko aukera ematen du (zuzendari eta gisakoak), laneko harremanak egiteko gune ona da eta lan eremu bat
baino gehiago esploratzeko aukera ematen du.
Lan merkatuan sartzeari dagokionez, datuak oso
onak dira. BBVA Fundazioak eta Ikerketa Ekonomikoen
Valentziako Institutuak (IVIE) egindako ikerketa batek ere
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ESPAINIAKO ESTATUKO
UNIBERTSITATE ONENAK 2018AN
1

Madrilgo Complutense Unibertsitatea · Publikoa

11

Granadako Unibertsitatea · Publikoa

2

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa · Publikoa

12

Ramón Llull Unibertsitatea · Pribatua

3

Bartzelonako Unibertsitatea · Publikoa

13

Salamancako Unibertsitatea · Publikoa

4

Madrilgo Unibertsitate Autonomoa · Publikoa

14

Euskal Herriko Unibertsitatea · Publikoa

5

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa · Publikoa

15

Valentziako Unibertsitatea · Publikoa

6

Kataluniako Unibertsitate Politeknikoa · Publikoa

16

Juan Carlos Erregea Unibertsitatea · Publikoa

7

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea · Publikoa

17

CEU San Pablo Unibertsitatea · Pribatua

8

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa · Publikoa

18

Europako Unibertsitatea · Pribatua

9

Nafarroako Unibertsitatea · Pribatua

19

A Coruñako Unibertsitatea · Publikoa

10

Pompeu Fabra Unibertsitatea· Publikoa

20

Alacanteko Unibertsitatea · Publikoa

Sailkapen hori egiteko, zehatz-mehatz aztertu dira 25 irizpide, 2.000 irakasleren iritziak eta zenbait kanpo
azterketa (nazioarteko sailkapenak, ANECAren txostenak...). Iturria: El Mundo.

Zenbat eta prestakuntza
maila handiagoa eduki,
orduan eta txikiagoa da
langabezia tasa. Lana
aurkitzeko aukera %40 alda
daiteke ikasketen arabera.
halaxe baieztatzen du: titulu horiek daukate enplegagarritasun onena, eta %75,6ko enplegu tasa daukate. OCDEk urtero egiten dituen txostenetan azkenak dioenez
(Espainiako unibertsitatea zifratan), zenbat eta maila
handiagoko formazioa eduki, orduan eta txikiagoa da
langabezia tasa; horretaz gain, lana aurkitzeko aukera
%40 aldatu daitekeela adierazten du ikasketen arabera.
Gainera, lantokietan gehien eskatzen dituzten ikasketen
artean, unibertsitateko tituluak dira asko eta asko (ingeniaritza, arlo teknologikoak, enpresa zuzendaritza...).
Sartzeko baldintzak. Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioa (USE) gainditu duten ikasle guztiak sar daitezke,

Europako edo nazioarteko Batxilergo titulua dutenak edo
goi mailako formazio ziklo bat gainditu dutenak. Baita 25 urterekin baino gehiagorekin sarrerako proba bat
gainditu dutenak ere, edo 40 urte baino gehiago edukita,
proba gainditzeaz gain, ikasketa horiekin zerikusia duten
lanbideren batean aritu direnak.

LANBIDE HEZIKETA, AUKERA ONA.

Zure asmoa lehenbailehen lanean hastea bada eta argi
badaukazu zer-nolako zereginak edo lanbidea nahi duzun, ez duzu behar unibertsitateko gradurik (ez ahaztu
okerreko ikasketak egiteak zapuztu egin ditzakeela zure
itxaropenak eta ikasketen bidea uztera eraman zaitzakeela). Egoera horretan, Lanbide Heziketa da irtenbidea.
“Gaur egun, formazio ibilbiderik egokiena da, gaitasun
tekniko espezifikoak ematen baitizkizu, eta zeharkakoak
ere bai, zeiak ikastetxean bertan eta lantokian zeureganatuko dituzun; horrek aukera ematen dizu oso gertutik ezagutzeko hautatu duzun lanbidearen errealitatea”.

Lanbide Heziketan matrikulatuak 2016-2017an: 793.499
Ikasle kopurua %57,4 handitu da azken 10 urteetan

(40. orrialdean jarraitzen du)
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ETORKIZUNEKO IKASKETAK
Adimen artifiziala, robotika, gauzen Internet, nanoteknologia... Laugarren industria
iraultzak aldatu egingo digu lan egiteko modua eta, ondorioz, ikastekoa ere bai.
Aro Digitaleko Enplegurako Behatokiak egin duen azken ikerketaren arabera, 20
eta 30 urte arteko gazteen %80k izango duten lanbidea sortu gabea dago
oraindik. Unibertsitatean eta Lanbide Heziketako ikastetxeetan eskaintza murritz
samarra dago egun, baina zabaltzen ari da, prest egon beharra dago eta. Eta
horiek asetzen ez bazaituzte, beti izango duzu graduondoko bat edo master bat
egiteko aukera, espezializazioaren bidean. Honako hauek dira horietako batzuk:
· Nanozientzietako eta Nanoteknologiako Gradua.
Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa.
· Ingeniaritza Mekatronikoko Gradua. Universitat Central de Catalunya
eta La Almunia Unibertsitate Eskola Politeknikoa (Zaragoza).
· Ingeniaritza Robotikoko Gradua. Alacanteko Unibertsitatea.
· Multimedia, Aplikazio eta Bideo-jokoetako Gradua. Universitat Central de Catalunya.
· Goi mailako Teknikaria Automatizazioan eta Robotika Industrialean. Lanbide
Heziketako ikastetxeak (LH) eta Bigarren Hezkuntzako Institutuak (BHI).
· Goi mailako Teknikaria 3D-ko animazioetan eta Joko eta
Ingurune Interaktiboetan. LHko/BHIko ikastetxeak.
· Goi mailako teknikaria Mekatronika Industrialean. LHko/BHIko ikastetxeak.
· Sistema Adimendunetako Masterra. Universitat Jaume I (Castello).
Unibertsitate Masterra Kontrol Ingeniaritzan, Automatizazioan
eta Robotikan: Euskal Herriko Unibertsitatea.
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Zer-nolako profesionalak
bilatzen dituzte enpresek
Cloud-ean espezialistak (hodeiko teknologiak):
Ingeniaritza teknikoa edo goi mailakoa Informatikan edo
Telekomunikazioetan.
Front End garatzailea (Web eta aplikazioen diseinuak):
Ingeniaritza Informatikoan graduduna edo goi mailako zikloa
Web Aplikazioen Garapenean.
Banku pribatuko analista: Enpresen Administrazioan eta
Zuzendaritzan (EAZ) lizentziaduna, Ekonomian lizentziaduna
edo antzekoren bat.
Key Account Manager (Bezeroekiko harremanen arduraduna):
Enpresa Zuzendaritzan lizentziaduna Marketineko
masterrarekin, Salmenten masterrarekin edo antzekoekin.
Digital Marketing Manager (Marketin digitalaren arduraduna):
Marketin, Publizitate, Komunikazio edo EAZ arloko titulua eta
Marketin Digitaleko masterra.
Ingeniari Elektrikoa: Ingeniaritza teknikoa edo goi mailakoa eta
Ingeniaritza Elektrikoko edo Elektronikoko graduondokoa.
Flagship Manager (Markaren denda adierazgarrieneko
kudeatzailea): Unibertsitate titulua edo goi mailako ikasketak
Enpresa Kudeaketan eta Kontabilitatean.
Project Manager (Proiektu zuzendaria): Prestakuntza teknikoa,
adibidez ingeniaritza, eta PMko graduondokoa.
Gestio kontrolaren analista: lizentziaduna Enpresa
Administrazioan eta Zuzendaritzan, Ekonomian edo
antzekoetan, eta Finantzetako edo MBAko masterra (Master of
Business Administration).
Office Manager (Bulego bateko arduraduna): Arlo hauetakoren
bateko lizentzia: EAZ, Zuzendaritza laguntzailea eta Giza
Harremanen Gestioa, Giza Harremanak eta Protokoloa, edo
antzekoren bat.
Zerga arloko Abokatua: Zuzenbideko gradua edo lizentzia,
edo bi gradu/lizentzia EAZen eta Zuzenbidean, eta masterra
Fiskalitate eta Zerga arloan.
Esterilen ekoizpen arduraduna: Unibertsitate ikasketak Osasun
Zientzietan (Farmazia, Biologia, Kimika, Bioteknologia edo
antzekoak) edo industria arloan (Ingeniari Kimiko Industriala).
Iturria: Adecco: Los + buscados de Spring Professional 2019.
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Lanbide Heziketan zerbait
nabarmentzen bada,
enplegagarritasuna da.
Ikasketa horiek egiten
dituztenetatik, %86k baino
gehiagok aurkitzen dute lana.
(38. orrialdetik dator)
Horrelaxe mintzo da Luis Mari Saratxaga, Lanbide Heziketaren Ezagutzen Euskal Institutuko zuzendaria (EEI; ikasketa
horien inguruko ikerketa eta laguntza zerbitzua da , Europa
osoan ereduzko bihurtu dena).
Zergatik ikasi Lanbide Heziketa. Lanbide Heziketan, badira Oinarrizkoa, Erdi Mailakoa eta Goi Mailakoa; guztira, 26
lanbide-arlo daude, eta horien barrenean, 150 formazio ziklo
baino gehiago eskaintzen dira. Oso ikasketa motibagarriak dira, eta praktikak leku handia hartzen du; eduki jakinak lantzen
dira, lan merkatuan aurkituko duzun egoera ederki islatzen
duten inguruneetan. Konbinatu egiten dituzte ikastetxeetako
ikaskuntzak eta enpresetako formazioa, bai Lantokiko Prestakuntzaren bidez edo bai Lanbide Heziketa Dualaren bidez
(prestakuntza txandaka ematen da ikastetxearen eta enpresaren artean). Baina Lanbide Heziketan zerbait nabarmendu
behar balitz, enplegagarritasuna izango litzateke: “Handiagoa
da, lehenago lortzen da eta kalitate gehiago dauka”, adierazi du

Aditua

Lanbide Heziketa prestatuta al dago laugarren
industria iraultzarako? Euskadiko Lanbide
Heziketaren erronkarik handienetakoa da,
Luis Mari
besteren artean, laugarren industria iraultzak
Saratxaga
nolako lanbideak eskatzen dituen antzematea
eta etorkizunean eskatuko dituenak ere.
Zein dira? Hauek edukiko dute enplegu eskaririk handiena: ekoizpen mekanikoa, elektrizitatea eta elektronika, instalazioak eta mantentze
lanak, informatika eta telekomunikazioak, eta
administrazioa eta gestioa. Oso enplegagarritasun handia izango dute zenbait ziklok, adibidez
fabrikazio mekanikoaren ekoizpen programazioak, automatizazio eta robotika industrialak
eta mekatronika industrialak, eta baita zibersegurtasunari lotutako informatikak eta 4.0
industriarekin zerikusia duten lanbideek ere.
Zer eskatzen dute enpresek? Gero eta gehiago,
erdi mailako teknikariak edo profesionalak,
zeharkako beste trebetasun edo gaitasun batzuk ere badituztenak: balioen kultura, jarrera
proaktiboa, malgutasuna, aldaketetara egokitzeko gaitasuna, diziplina anitzeko taldeetan
aritzekoa, arintasuna, berritzeko gaitasuna,
sarean lan egitekoa edo deslokalizatzeko prest
dagoena.
Ba al du desabantailarik LH ikasteak? Ezta bat
ere. Ikastetxeen eta inguruko enpresen artean
dagoen lotura argiari esker, elkar hobeto ezagutzen dute eta ikasleei ematen zaien prestakuntza lotuagoa egoten da egiazko beharrizanei. Hori oso ona da, eta
inork ez du landu Lanbide Heziketak bezain ongi.
Euskadiko Lanbide Heziketa eredugarria da Espainian eta Europan.
Zertan nabarmentzen da? Gure ereduak konbinatu egiten ditu
prestakuntza integratua, berrikuntza aplikatua, ekintzailetza eta
nazioartekotzea. Lanbide Heziketa adimenduna diseinatzen ari gara,
iraunkorra, integratzailea eta solidarioa, bere egituraren bidez sendotu egingo duena inguru produktibo eta sozialarekin koordinatuta
eta lankidetzan lan egitea, une bakoitzean dauden beharrizanei erantzun azkarra emateko helburuz. Lanbide Heziketari buruzko Euskal
Legea funtsezko tresna da: 4.0 industriak eta etorkizuneko gizarteak
ekarriko dituen erronkei arrakastaz erantzuteko tresnak ematen ditu.
Lanbide Heziketaren arloan Europan dagoen legerik aurreratuena
dela esan dute.
Gero eta emakume gehiagok hautatzen du LH. Zein dira haien lehentasunak? Gure ikasleen artean %34 dira emakumeak: %10 industriaren arloan eta %53 zerbitzuen arloko zikloetan. Geure buruari
jarri diogun helburuetako bat da emakumeak animatzea Lanbide
Heziketan matrikulatu daitezen eta gehiago izan daitezen, batez ere
industriaren eta teknologiaren arloko zikloetan.

“Euskal
Autonomia
Erkidegoak
dauka
Lanbide
Heziketako
legerik
aurreratuena
Europan”

Saratxagak. Aditu horrek Alemaniako eta Austriako adibidea jartzen du, eta nabarmentzen du
gazteen artean langabezia gutxiago dagoela Lanbide Heziketan tradizio handia duten herrialdeetan. Espainiako Estatuan, ikasketa horiek
egin dituztenak oso portzentaje handian sartzen
dira lan merkatuan: Euskal Autonomia Erkidegoan, %82tik gorakoa da arlo askotan, Gaztela
eta Leonen %84koa eta Andaluzian %45ekoa,
eta are handiagoa Lanbide Heziketa Duala egiten
dutenen artean. Eta portzentaje horiek handitu
egingo direla aurreikusten da. Europako Batasuneko Cedefop agentziak egindako ikerketa baten
arabera (Skills Forecast izenekoa), 2030erako
sortzen diren lanpostu berrien %65ek Erdi Mailako Lanbide Heziketa eskatuko dute eta %35ek
Goi Mailakoa (unibertsitate tituluak eta Goi Mailako Lanbide Heziketa).
Sartzeko baldintzak. Erdi mailako formazio
ziklo bat egiteko: DBHko titulua, Oinarrizko Lanbide Heziketakoa edo goragoko maila
akademikoko titulua. Goi mailakoa egiteko:
Batxilergoko titulua edo Batxilergoko ikasgai
guztiak gainditu dituela egiaztatzen duen agiria,
Teknikari titulua (Erdi Mailako Lanbide Heziketa) edo unibertsitateko edozein titulu edo
haren baliokidea den bat. Gradu horietara sartzeko proba bat gaindituta ere sar daiteke edo 25
urtetik gorakoek Unibertsitatera sartzeko egin
behar duten proba gaindituta.

*Lanbide Heziketaren Ezagutzen Euskal Institutuko zuzendaria
(EEI).
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Osasuna

PSIKOLOGOA
BEHAR AL DUZU?
Osasunaren Mundu Erakundeak dio lau lagunetatik batek buruko
nahasmenduren bat izango duela bere bizitzan. Garai batean
oso jende gutxik esaten zuen espezialista batengana zihoala arazo horiek
tratatzeko, tabutzat hartzen baitzen; hori aldatzen ari da gutxika-gutxika,
baina oraindik ere oso ohikoa da pazienteak estigmatizatzea.
auxe esaten du Osasunaren Mundu Erakundeak bere Konstituzioan: “Erabateko ongizate fisiko,
mental eta soziala edukitzea da
osasuna, eta ez gaitzik edo gaixotasunik ez edukitzea bakarrik”. Osasun ona izango
duzu bizkarreko minik ez badaukazu eta hotzeria
batek medikutara joanarazi ez bazaitu negu honetan. Baina, horrekin batean, baita buruz ongi
bazaude ere: zure gaitasunez jabetzeko adinako
ongizatea edukiko duzu eta aurre egin ahalko diozu bizitzak berekin duen estresari, lan egin ahalko
duzu eta ingurune sozialean ekarpena egin. Beti?
Zaila da baiezko erabatekoa ematen.
Espainiako Osasun Inkestan bertan ikusten
da hori. Espainiako Estatuko herritarrek diote osasuntsu daudela. Halaxe sentitzen dute %74k. Hamabost urtetik gorako herritarren artean, hala ere,
hamar lagunetatik batek aitortu du buruko osasun
arazoren bat diagnostikatu izan diotela. Gaixotasun eta osasun arazo ohikoenen zerrendan, adibidez, antsietate kronikoa ageri da (%6,74) eta depresioa ere bai (%6,68). Hamalau urte arteko haurren artean, jokabideari lotutako nahasmenduen
prebalentzia (hiperaktibitatea barne) %1,8koa da,
eta buruko nahasmenduena, berriz (depresioa, antsietatea), %0,6koa.
Estatuko herritarren %9 baino gehiago buruko gaixotasun batekin bizi dira, eta zifra hori handitu egingo dela esaten dute aurreikuspenek. Arazo

H
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horiek gero eta eragin handiagoa dute gizartean,
eta hori ikusita, Buru Osasunerako Estrategia aurten berritzeko asmoa dute agintariek (2013tik dago
iraungita). Horretaz gain, “estigma handia dago
psikologo edo psikiatrarengana joatearen inguruan”, onartu du Jose Luis Mendez Floresek, Salud
Mental Konfederazioko Informazio Zerbitzuko
arduradunak (buruko gaitzak dituzten pertsonak
biltzen dituzten 300 elkartek, haien senitartekoek
eta hurbilekoek osatzen dute). “Normalizatu egin
behar dugu hitzordu mota hori, eta gure bizitzan
gisa horretako arazoren bat antzematen dugunean,
ereduzko profesionalengana joan”, adierazi du.

ZERK GARAMATZA KONTSULTARA.

Herritarren %5,4 joaten dira psikologo, psikoterapeuta edo psikiatrarengana. Emakumeak gehiago
dira (%6,1) gizonak baino (%4,6), eta joan aurretik
osasun etxetik pasatzen dira familiako medikuari edo pediatrari azaltzera zer gertatzen zaien edo
seme-alabak nola dauden. Arazo emozionalak
dituzten pertsonen artetik, bi heren baino gehiago joaten dira (estresa, antsietatea, depresioa edo
somatizazioak sumatuta), eta erdiek ageri dituzten
sintomak bateragarriak izaten dira gisa horretako
nahasmenduen diagnostikoarekin, halaxe dio PsicAP entsegu klinikoak (Psikologia Lehen mailako
Arretan). “Profesional horrek badu aski irizpide
psikologoarengana bidaltzeko itxuraz alderdi psikogenoak daudenean egoeraren oinarrian edo per-

Adi seinaleei.
Bakartuta gelditzen
direnean edo
interesik agertzen
ez dutenean
hurbileko
pertsonekin
egoteko eta lehen
egiten zituzten
jarduerak egiteko,
zerbait ongi ez doan
seinale izaten da.
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Buru osasunari lotuta
duden arazoak
goiz agertzen dira: 15 urte
egin aurretik %50 eta 18
urte bete baino lehen %75.
tsona horrek sumatzen duen ondoezean”, nabarmendu
du Pedro Rodriguezek, Madrilgo Psikologoen Elkarteko
psikologo klinikoak.
Baina familiako medikuak ez ditu psikologoarengana bakarrik bidaltzen pazienteak. Batzuetan, psikiatrak
artatu behar izaten ditu. Mendez Floresek oroitarazten
duen moduan, psikologoarengana jotzen dugu “behar
bezalako tresnarik aurkitzen ez dugunean zailtasunak
edo egoera traumatiko samarrak gainditzeko”, adibidez maite dugun norbait galtzen dugunean, banaketa
bat gertatzen denean edo lanean arazoak ditugunean.
Psikiatrak buru nahasmenduen multzoan larrienak eta
ohikoenak diren horiei heltzen die, adibidez nahasmendu bipolarrari edo eskizofreniari.
Pertsona askori ez zaie iruditzen osasun sistema
publikoa aukera baliagarria denik, nahiz eta hala izan,
itxaron zerrena luze-luzeak gorabehera. Espainian lau
psikologo daude 100.000 herritar bakoitzeko, eta Europako eremuan, berriz, 18. Testuinguru horretan, telepsikologia indarra hartzen ari da (teknologia berriak
erabiltzen ditu nahasmendu batzuen diagnostikoa egin
eta tratamendu emateko). Txat-en bidez, webinar direlakoen bidez (on-line egiten diren mikro konferentziak
dira), ordenagailurako eta mugikorretarako programak
eta aplikazioak erabiliz edo errealitate birtualaz baliatuz,
etorkizun hurbilean itxuraz Internet izango da psikologoak paziente gehiagorengana iristeko tresna berria.

HAURRAK, GAZTEAK ETA ADINEKOAK ARTATZEA.

Bereziki garrantzitsua da haurrei eta gazteei arreta eskaintzea, eta adituek gabeziak ikusten dituzte hor, profesional eta baliabide espezializatuak falta direlako.
“Merezi du horietan inbertitzea, horrela prebentzio lana
egiten baita: askotan saihestu egingo dugu arazoaren
prebalentzia eta iraupena”, adierazi du Rodriguezek. Datuek frogatzen dute buruko osasun arazoak goiz samar
agertzen direla: 15 urte bete aurretik hasten dira %50,
eta 18 egin baino lehen %75. Askotan, “izaerari lotutako
arazotzat hartzen dira, heziketa arazotzat, eta familiak
egiten dira errudun; horrek eragotzi egiten du diagnostiko egokia egitea”, ohartarazi du Salud Mental Konfederazioko arduradunak.
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Haurrek maiz izaten dituzte garapenarekin zerikusia duten arazoak, lagun arteko harremanetan
sortzen direnak, eskola jazarpena... eta ez daude libre depresioa pairatzetik, antsietatea, autismoaren
espektroko nahasmenduak edo psikosia. Gazteek
faktore askori aurre egin behar izaten diete egunero
(etxeko indarkeria, eskolakoa, genero indarkeria,
jazarpena, irudiarekiko obsesioa...), eta jokabidearekin zerikusia duten arazoak eduki ditzakete horien
ondorioz, zailtasun emozionalak, izaeraren nahasmenduak, depresioa, arreta galera (hiperaktibitatearekin edo gabe), eta abar.
Adinekoen arloa ere aski zaurgarria da. Osasun
fisikoa urrituta, baliabide ekonomiko gutxirekin eta
ingurukoen babesik gabe, maiz samar nahasmendu
afektiboak azaltzen zaizkie aldartean, adibidez makalaldiak, tristura eta depresioa. Irtenbide psikosozialak aurkitzeak hobetu egin lezake horien egoera.

Aditua

Espainiako herritarrek eragozpenak izaten
al dituzte psikologoarengana joateko? Profesional batengana joaten dira hark laguntza
Pedro
eman diezaien eguneroko arazoek sortutako
Rodriguez
ondoezak kudeatzen, arlo pertsonalekoak,
harremanetakoak, lanekoak... eta arazo bat
daukaten edo ez argitzera. Psikologoarengana
joan beharra dago beste edozein ondoezekin
gertatzen den bezala: zalantzak ditugunean.
Eta zergatik joaten gara? Eguneroko arazoek
sortzen dizkiguten ondoez emozionalek eramanda (banaketek, laneko kezkek, harremanen arloko gatazkek...). Gure gizartean fantasia batekin bizi gara, eta uste dugu bizitza arazorik gabe joango dela, eta hori ez liteke. Barre
egin behar dugu, irribarre, triste jarri eta negar
egin. Erreakzio mota hori espero izatekoaren
barrenean sartzen da, eta pertsonek kudeatu
egin behar dituztela iruditzen zait, eta lagundu
egin behar diegu uler dezaten normalak direla.
Adierazpen emozional asko arazo psikologiko
bihurtu ditu presio sozialak, eta ez dira hala.
Normaltasun zentzu bat emanda, gaitasun
gehiagorekin eta baliabide gehiagorekin kokatu daitezke horiei irtenbide bat emateko.
Tratatzen duzue beste kasurik? Nolakoak?
Era guztietako ondoez psikologikoak artatzeko tresnak, ezagutzak eta gaitasuna daukagu
(antsietate nahasmenduak, depresioak,
nahasmendu bipolarrak, psikotikoak...), eta ez
du ardura nahasmenduaren zein zati dagokion gabezia neurokimikoren bati edo garun nahasmenduren bati. Esku hartzeko prestatuta
gaude arazo fisikoek eragiten dituzten erreakzio emozionaletan,
adibidez minbizi batek edo kardiopatia batek.
Ikastetxeetan ere badira psikologoak. Behar adina? Espainian psikologia desagertu egin da ikastetxeetatik. Ez dago sail espezifikorik
hezkuntzan. Aldarrikatzen dugu psikologiako plazak sor ditzatela,
eta titulua dutenei bakarrik eman diezaietela horietara aurkezteko
aukera. Psikologo horiek gaitasuna dute ondoez emozionalak edo
sintomatologikoak antzemateko, zeinak arazo psiko-patologiko
baten seinaleak izan daitezkeen, eta, halakoetan, arreta zerbitzuetara bideratuko dute kasua. Zeregin garrantzitsua jokatzen dute
harremanekin zerikusia duten arazoak antzemateko orduan, suizidioarekin zerikusia dutenak, buru gaixotasunen aurrekariak izan
daitezkeenak...
OCDEko herrialdeen artean, lasaigarri gehien kontsumitzen den bigarren herrialdea da Espainia. Zer deritzozu? Medikuak ere jabetzen
dira psikofarmako asko inolako beharrik gabe ematen dituztela.
Arazoari bueltak emateko eta ulertzeko moduak sortu badu ondoeza,
sendagaiek ez dute aldatuko hori. Muinera jo beharko dut eta bestelako irakurketa bat egin, emozionalki beste modu batean kokatzeko.

“Psikologoarengana
joan behar
da zalantzak
ditugunean,
beste arazo
mediko batzuekin egiten
den bezala”

*Osasun psikologoa Madrilgo Psikologoen Elkargoan.
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ZURE BURUARI
ERAGITEN DIOTEN
HIRU NAHASMENDU
Adi seinaleei. Estresa, antsietatea
eta depresioa egon daitezke zuk
sentitzen duzun ondoez orokor
horren atzean. Gaitz horiek
nola sortzen diren eta sintoma
nagusiak zein diren jakitea da
lehenbiziko pausoa nola tratatu
behar diren jakiteko. Hona
hemen azalpen batzuk.

Estresa
Zer da? Fenomeno
fisiologiko normal bat da,
zeinak lagundu egiten
duen egoera estuak
jasaten eta ingurutik
datozkigun eskariei
erantzuten. Txarra
izaten da organismoa ez
denean gai egokitzeko
eta erantzun egokiak
emateko. Gaixotasun
fisiko bat agerraraz
dezake azkenerako edo
arazo emozionalak,
adibidez antsietatea eta
depresioa.
Arrazoiak. Eguneroko
bizimoduari lotuta
dauden faktoreak egon
daitezke oinarrian,
adibidez gehiegizko
jarduera, denbora falta,
seme-alabak edo nekeak
eta logurak eragindako
arazoak. Baita gertaera
jakinak ere, adibidez maite
dugun norbait hiltzea,
norberari edo familiako
norbaiti gaixotasun
bat agertzea, banaketa
prozesu batean egotea,
lanean edo eskolan
arazoak izatea (lan
gehiegi, nagusiekin edo
lankideekin harreman
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txarrak...) edo teknologia
berriak gehiegi
erabiltzea (teknoestresa,
deskonektatzeko
ezintasunak eragina).
Alarma seinaleak.
• Emozio ezkorrak: aldi
luzeak ematea etsita,
larriminak jota, haserre,
aldarte aldaketekin eta
urduri.
• Kontzentrazio falta eta
pentsamendu kaltegarriak:
gauzak maiz ahaztea eta
oharkabean gelditzea,
gehiegizko autokritika...
• Jokabide aldaketak:
gehiago edo gutxiago
jatea, negarrez erraz
hastea, gehiegikeria
toxikoak egitea,
lanean edo eskolan
errendimendua apaltzea.
• Aldaketa fisikoak:
nekea, loezina, izerdia,
uzkurdurak, arnasketa
sarria, takikardiak, sexu
disfuntzioak...
Zer egin. Sendagaiak
hartzen hasi aurretik,
funtsezkoa da prebentzio
lana egitea. CinfaSalud
erakundeak egindako
azken ikerketan honela
laburbiltzen dute
(Espainiako herritarren
pertzepzioa eta ohiturak
estresaren inguruan, 2017):
egin aurre egoera zailei,
entrenatu zaitez arazoei
irtenbidea jartzen, antolatu
ongi zure denbora, ikasi
autokontroleko teknikak,
sustatu harreman
pertsonalak eta sozialak
eta bilatu babesa horietan,
zaindu dieta, egin kirola
maiz, ez murriztu lo
orduak, eta jo profesional
batengana behar izanez
gero.

Antsietatea
Zer da? Estresak eragin
dezake erreakzio
emozional hori.
Andaluziako Juntak
badu programa bat
buruko gaixotasunen
aurka egiteko (1 de cada
4 izena du), eta honela
definitzen du: “Beldur
edo atzitze sentimendu
bat, kezka kontrolaezin
eta gehiegizkoa
gertaera edo jarduera
kopuru handi baten
inguruan (adibidez,
laneko edo eskolako
errendimenduaren
inguruan), sei hilabete
baino gehiago irauten
duena”.
Arrazoiak. Beti ez da
jakiten nondik heldu
den kezka hori, eta
horrek areagotu
egiten du larritasuna.
Pertsona horri
frustrazioa, amorrua edo
larrimina eragiten dion
edozein egoerak edo
pentsamenduk sorraraz
dezake.
Alarma seinaleak.
Antsietate nahasmendu
orokortua da ohikoena
helduen artean;
haurretan, banaketa
baten ondorengo
antsietatea, eta
nerabeetan, soziala.
Ameriketako Estatu
Batuetako Buru
Osasuneko Institutuak
oroitarazten duen
bezala, nahasmendu
hori pairatzen dutenek
arazoak izaten
dituzte beren kezkak
edo urduritasun
sentimenduak

kontrolatzeko eta
kontzentratzeko. Beti
nekatuta egoten dira,
haserre agertzen dira
eta loezina izaten dute.
Buruko mina eduki
ohi dute, giharretakoa,
urdailekoa edo azalpenik
ez duten minak,
irensteko zailtasuna,
dardarak, tikak edo
izerdia, eta zorabiatuta
sentitzen dira edo
airea falta dutela uste
izaten dute. Haurrak
eta nerabeak gehiegi
kezkatzen dira eskolan
edo kirolean daukaten
errendimenduagatik,
eta baita
hondamendiengatik
ere (lurrikarak, gerrak...).
Txikienek uste izaten
dute zerbait txarra

gertatuko zaiela
gurasoei, eta gazteei,
berriz, sare sozialek
antsietate handiagoa
eragiten diete.
Zer egin. Hitz egin
ezazu medikuarekin
edo psikologoarekin.
Aurkitu egin behar da
arrazoia zein den, eta
tratamendua jarri behar
zaio, psikoterapiarekin,
sendagaiekin edo biak
konbinatuta. Berrikusi
egin beharko duzu zure
bizimodua, eta ohitura
osasungarrien alde egin;
adibidez, dieta orekatua
egin, ariketa maiz-maiz
egin, kafeina eta alkohol
kontsumoa mugatu,
lasaitzeko teknikak erabili
(haurrek ere bai), edo
lanean atseden hartu.

Depresioa
Zer da? Estres egoera
luzeek aldartean eragiten
dituzten nahasmenduen
artean, depresioa da
ohikoenetakoa. Tristura
sakona sortzen du eta
gauzekiko interesa
galtzea ekarri ohi du
bi astez, gutxienez.
Osasunaren Mundu
Erakundearen arabera,
laneko eta eskolako
jarduerak gauzatzeko
gaitasunari eragiten dio,
eta eguneroko bizitzari
aurre egiteko gaitasunari
ere bai. Egoerarik
larrienean, suizidiora
eraman dezake pertsona.
Arrazoiak Joera
genetikoa dutenen artean
ere, gertaera estresagarri

batekin hasten da
gehienean: lagun edo
senitarteko bat hiltzea;
etxean, lanean edo
eskolan desilusio handi
bat hartzea (nerabeetan,
bikotekidearekin haustea,
eta haurretan, ikasturte
bat galtzea edo gurasoak
banatzea); luzaroan mina
edukitzea edo gaixotasun
larri bat agertzea, erditzea
edo, adibidez, ingurutik
bakartuta gelditzea eta
ezintasunak pairatzea,
adibidez adineko
pertsonek izaten dituzten
entzumen arazoak eta
gorreria.
Alarma seinaleak.
• Tristura, antsietate,
hustasun, etsipen eta
ezkortasun sentimendu
iraunkorrak.

• Interesa eta gozatzeko
gaitasuna galtzea.
• Errudun eta ezgai
izatearen sentimendua,
haserrekortasuna eta
ezinegona.
• Loaren edo gosearen
nahasmenduak, nekea
eta kontzentrazio falta.
• Sintoma fisikoak:
palpitazioak edo
bularraldeko presioa eta
min arina gerrialdean
edo digestio arazoak.
• Haurtzaroan: haurra
haserre egongo da, ez
hainbeste triste edo
energiarik gabe, baina
aurpegi txarrarekin
eta begi zuloekin.
Gorabeherak izango ditu
gosearekin eta apaldu
egingo da eskolako
errendimendua eta
jolaserako eta lagunekin
egoteko interesa.
• Nerabezaroan: izaera
eta jokabide aldaketekin
bat egiten du, errebeldia
handiagoa, droga
kontsumoa, alkohola...
Zer egin. Konta iezaiozu
konfiantzazko norbaiti.
Baita heriotzarekin
zerikusia duten
pentsamenduak
badituzu ere. Ez bakartu
zeure burua. Ez jo
drogak edo alkohola
hartzera. Hitz egin ezazu
zure medikuarekin edo
osasun arloko beste
profesional batekin,
diagnostiko bat egin
dezan eta nolako
tratamenduak dauden
esan diezazun. Babes
talde batek laguntza
eman diezazuke, adibidez
Buru Osasuneko
Konfederazioak.
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Kontsumoa
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IRUZURTIAK
ATE JOKA
DATOZ ETXERA
Manipulazioa, engainua,
presioa, mehatxuak, iruzurra...
Gisa horretako salaketak iristen
zaizkie kontsumitzaile elkarteei etxez
etxeko salmentak egiten aritzen diren
enpresen aurka. Biktimak, gehienean,
adin handiko pertsonak izaten
dira, bakarrik bizi direnak. Zer
egin dezakegu? Egoera horietan nola
jokatu jakitea ezinbestekoa izaten da
ondorio desatseginak saihesteko.
Testua: Euskal
Kontsumitzaileen Alkartea (EKA).

giaz gertatua: 83 urteko gizon bat ohartu da
saltzaile haiek sinarazi zioten paper hura
-ustez opari batzuk onartzeko - egiaz erosketa kontratu bat zela, eta 10 komiki, pedalei eragiteko bat, tableta bat, ordenagailu
eramangarri bat eta hiru buruki erosi zituela ustekabean, eta
3.250 € ordaindu beharko zizkiola 30 hilabetetan finantza
erakunde bati. Amu hori oso ohikoa izaten da gisa horretako
iruzurretan, baina ez da bakarra, inondik ere.
Kontsumitzaile elkarteetan herritar askoren kexak jasotzen dituzte. Haserre, larrituta eta lotsatuta joaten zaizkie,
eta eskrupulurik gabeko saltzaileen manipulazioa jasan dutela azaltzen dute. Zer bilatzen dute saltzaile horiek? Herritarren etxeetara joan eta era guztietako produktuak eros
ditzaten lortzea, eskandaluzko prezioetan; berez, haiek ez
dute eskatu halako produkturik, ez dute horien beharrik eta
erabili ere ez dituzte egingo, baina faktura iristen zaienean,
nahasmendu handia eragiten die ekonomikoki eta psikologikoki. Kaltetuen testigantza antzekoa izaten da: ordubetez
edo bi orduz gauza politak esaten jardun ondoren, erdi egiak
(edo gezur hutsak) diren kontuekin eta are mehatxuak erabilita ere, kontratuak sinatu zituzten, baina ez zekiten egiaz
erosketa bat egiten ari zirela.

E

ZIGORRAK ETA DEBEKUAK.

Etxeko iruzur mota hori erruz ari da ugaritzen. Askotan
eta askotan, liburu bat opari eginez edo osasunari buruzko
galdeketa batekin hasten da kontua, eta bakarrik bizi diren
adineko pertsonak harrapatu nahi izaten ditu nagusiki.
“Larritu egiten gaitu gorakada horrek. Oso jardunbide
kezkagarriak antzeman ditugu”, ziurtatu du Nora Abetek,
Kontsumobide Kontsumoaren Euskal Institutuko zuzendariak. Iaz, etxez etxeko salmentan aritzen diren 41 enpresa zigortu zituen erakunde horrek, neurriz kanpoko
jardunbideak erabiltzeagatik (taktika horiek oso zabalduta
daude argindar eta gas konpainien artean ere). Merkatuen
eta Lehiaren Espainiako Batzordeak emandako datuen
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arabera, 2017. urtean kontsumitzaileek 1,3 milioi kexa baino gehiago aurkeztu zituzten argindar
konpainien aurka eta 369.000 kexa gas konpainien
aurka. Zifra horiek ikusita, Espainiako Gobernuak
galarazi egin du zerbitzu horiek etxez etxe saltzea.
Kontsumitzaileen elkarteek (besteak beste, EKAk eta
OCUk) urte asko daramate legedi zorrotzagoa eskatzen, eta merkatu horri ikuskaritza gehiago egitea eta
zigor eredugarriak jartzea ere galdegin dute.

Hauxe da seguruena:
Correos bidez burofax bat
bidaltzea, hartu izanaren
jakinarazpenarekin. Hori
egin ondoren, enpresak
inolaz ere ez diezaioke
uko egin atzera egiteko
eskubidea onartzeari.
ATE HOTZAK ETA BEROAK.

Osasuna, kultura, opariak. Hitz horiek zabaltzen dituzte ateak, bai ate hotzak eta bai beroak. Saltzaileen
hizkerako terminoak dira biak, eta lehenbiziko horrek
zera izendatzen du: aurrez jakinarazi gabe jotzen diren
ateak, auzo eta herrietara joan eta ezker-eskuin harrapatzen diren guztiak, ea zorterik baden. Bigarrena
ate mota bestelakoa da: noizbait erosketaren bat egin
duen jendea da, eta aldian-aldian saltzaile baten bisita
jasotzen du, eta beste “eskaintza paregabe” bat egiten
dio lehengo enpresa beraren izenean, edo antzeko
beste baten izenean (datuak legez kanpo saltzen dizkiete batzuek besteei). Erreklamazio horiek egiten
dituzten herritarren erdiak baino gehiago adin handikoak izaten dira edo haien seme-alabak, askotan
haiek ohartzen baitira zer gertatu den eta mugitzen
hasten dira gurasoak iruzurretik ateratzeko.
Kontratua baliogabetu dezaten, kontsumitzaileak atzera egiteko eskubidea erabil dezake edo “baimen hutsegitea” gertatu dela adierazi. Kontratua
ezeztatzen denean, ezeztatu egiten da finantzaketa
ere (edo kontratuari atxikita doan mailegua), eta enpresak ez ditzake erabili bezeroaren datu pertsonalak.
Horrekin batean, enpresa behartuta dago bezeroari
emandako produktuak jasotzera eta hark aurreratu dion dirua itzultzera (100 eta 200 euro arteko kopurua izaten da gehienean).
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Egiazko lekukotzak
Gisa horretako iruzurren
inguruko salaketa asko eta
asko iristen da kontsumitzaile
elkarteetara. Hona hemen
iruzur horiek pairatu dituzten
erabiltzaile batzuen mezuak.

“Bi lagun etorri zaizkit argitaletxe
batetik eta esan didate orain dela
zazpi urte kontratu bat sinatu
nuela eta behartuta nagoela
erosketa bat egitera; erosi edo
salaketa jarriko dutela nire aurka”.
Halakoetan, ez da patxadarik galdu
behar. Etxez etxeko salmentan ari
den enpresak ez du salaketarik
jarriko, galdu egingo bailuke.

Urrezko
araua. Edozein
dokumentu
sinatu aurretik,
eska iezaiozu
saltzaileari idatziz
eman diezazula
eskaintza.
Iruzurrak
saihesteko,
funtsezkoa da
klausula guztiak
ongi irakurtzea.

“Bere onetik atera dituzte gurasoak.
Lehengo astean enpresa batetik
deitu zituzten eta esan zieten
erosketa bat egin behar dutela
(ez dakigu zer), edo gainerakoan
salaketa bat jarriko dietela
kontratua ez betetzeagatik. Haiek bi
erosketa egin dituzte: bat ordaindua
dago eta bestea ordaintzeko epea
2019an bukatzen da (hilero ari dira
ordaintzen). Behartu al ditzakete
nahi ez duten zerbait erostera?”.
Ez dezakete inor behartu, baina
beldurrarazteak funtzionatu
egiten du eta lortu egiten dute.
“Anaiak esan dit bi gizon joan
zaizkiola etxera eta esan diotela
gure gurasoek (hilda daude) puntu
asko zeuzkatela pilatuta eta 69
€-ren truke zenbait opari aukeratu
zitzakeela. Erosketa kontratu
bat sinatu zuen eta bankuko
datuak eman zizkien. Kontratua
irakurtzen hasi eta ohartu nintzen
erosi zuena ordaintzeko 69 €
jarri beharko zituela 39 hilabetez,
eta hori ez zioten esan anaiari
eta bera ere ez zen ohartu...”.
Horiek ez dira opariak. Doan
dirudien guztia ordaindu egiten
da azkenerako. Ez fidatu.

“Gure amari gezurrak esan
zizkioten etengabe. Akaroen
aurkako koltxoia, ortopedikoa,
artilez egina... Hamar egunen
buruan sumatuko duzu aldea.
Aukera honi probetxua ateratzen
ez badiozu, 5.000 euroan erosi
beharko duzu dendan. Hori esan
zioten. Erosiz gero, ordulari bat
emango zioten opari, lepoko bat,
belarritakoak eta tentsiometroa.
Hasi nintzen Interneten koltxoiak
begiratzen, eta ikusi nuen 276
euroan bazegoela antzeko
ezaugarriak zituen bat. Amari
1.100 euroan saldu zioten”.
2009-2010 tartean, elkarte
honek dozenaka salaketa jaso
zituen argitaletxe baten aurka;
haren saltzaileak bata zuriekin
agertzen ziren etxeetara, medikuen
tresnak eraman ohi zituzten
(tentsiometroa, auskultazioa
egitekoa...) eta esaten zuten
osasunaren inguruko inkesta bat
egitera zetozela. Egiaz, koltxoiak
salduta ateratzen ziren etxeetatik,
1.000 eta 1.500 euro artekoak,
Osakidetzak gomendatzen
omen zituenak. Gezurra zen.
“Burofax bidez adierazi
genien erosketan atzera egin
nahi genuela, eta produktuak
hartzera etorri zen gizona
negarrez hasi zitzaigun,
lau seme-alaba zituela eta
kalera bidaliko zutela.
Enpresa horiek eginahalak eta bi
egiten dituzte bezeroek ez dezaten
gauzatu atzera egiteko eskubidea.
“Oso ongi dakit zertaz ari zareten,
bolada batean enpresa horretan
aritu bainintzen lanean. Hilabete
iraun nuen. Gero neuk alde egin
nuen. Banekien iruzurra zela, eta
utzi egin nuen lana, nahiz eta
ordain ekonomikoak aski onak
izan. Ikusi nuen baliatu egiten
zirela jendearen ahultasunez,
adibidez adinekoez, emozionalki
desorekatuta zeuden pertsonez...”.
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Erreklamazioa egitean,
komeni izaten da honako
esaldi hau ere jartzea,
mirariak egiten ditu eta: “(...)
edo auzitara joko dugu”.

BAI, BALIOGABETU DEZAKEGU EROSKETA.

Baina zer da, zehazki, atzera egiteko eskubidea? Saltokiz kanpo egiten diren salmentetan (Internet bidez, telefonoz edo etxez etxe), erosleak aukera du,
produktu bat erosi edo zerbitzu bat kontratatu ondoren, erosketa hori ezeztatu eta baliorik gabe uzteko,
eta ez du inolako azalpenik eman behar. Kontratuan
bertan argi eta garbi azaldu behar du aukera horrek
(gainerakoan, legez kanpokoa izango litzateke), eta
14 egun naturaleko epea izaten da eskubidea gauzatzeko. Horretarako, aski izan daiteke enpresara
telefonoz deitu eta asmoa adieraztea. Etxez etxeko
salmentaren arloan, ohikoa izaten da enpresak telefonorik ez hartzea edo, hartzen duenean ere, denbora
joaten uzteko trikimailuak erabiltzea 14 eguneko epe
hori pasatu dadin (“itzulketen arduraduna ez dago”
eta gisako aitzakiak erabiltzen dituzte). Biderik seguruena hauxe izaten da: Correos bidez burofax bat
bidaltzea, hartu izanaren jakinarazpenarekin. Hori
egin ondoren, enpresak inolaz ere ez diezaioke uko
egin atzera egiteko eskubidea onartzeari. Hala ere,
gogotik saiatzen dira horretan.
Produktua jaso denetik 14 egun pasatu direnean,
atzera egiteko eskubideak ez du baliorik, eta baimen
hutsegitea gertatu dela adierazi behar da zerbait lortze-
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kotan. Oso lagungarria izaten da honako esaldi hau ere
jartzea, mirariak egiten ditu eta: “(...) edo auzitara joko
dugu”. Zer esan nahi du baimen hutsegiteak? Esan nahi
du erosleak urrituta dituela buruko gaitasunak (adinagatik, patologiengatik...), ez zuela ulertu zer ari zen sinatzen edo ez zela ohartu zerbait erosten ari zela. Pentsa
liteke enpresek oso erraz baliogabetzeko moduko aitzakiak direla, baina oso gutxitan saiatzen dira horretan. Badakite askotan eta askotan hala izaten dela, eta
argudio horiek baztertu eta gaia auzitara iritsiko balitz
epaileak baliorik gabe utziko lukeela kontratua, kostuak
ordainaraziko lizkiekeela eta agian kalte-ordain bat ere
eman beharko luketela kalte moralengatik.

EZ IREKI ATERIK! !

Horixe da aholkurik onena. Saltzaile bat norberak eskatu gabe datorrenean, ez zaio aterik ireki behar. Eta
zabaldu baduzu eta eskaintza interesgarria iruditu bazaizu, garrantzitsua da denbora bat hartzea gogoeta
egiteko eta egiaz interesatzen zaizun aztertzeko. Sekula ez da ezer sinatu behar “berotan”, eta saltzaileei eskatu behar zaie informazioa utz dezatela (publizitatea,
kontratua...) sakon azter dezagun, prezioak alderatu
eta erabakia ongi pentsatuta hartu. Hori egin ez eta
kontratua etxean bertan sinatu dutenek (berdin du
zer kontratu mota den), damutzen badira, azkar ibili
behar dute atzera egiteko eskubideaz baliatzeko epea
bukatu aurretik. Edozein zalantza izanez gero, kontsumitzaile elkarte batera joan behar da, Kontsumitzaileak Informatzeko Udal Bulegora edo norberaren
erkidegoko kontsumo zerbitzuetara.

ZER EGIN BEHAR DUT SALTZAILE BAT BISITAN ETORTZEN ZAIDANEAN?

TAKTIKA OLDARKORRAK ERABILTZEN DITUZTE ETA, BATZUETAN, ENGAINUZKOAK. ETXEZ
ETXEKO SALMENTAN OSO OHIKOA DA IRUZURRAK EGITEA. EZ GELDITU BESOAK GURUTZATUTA.
HARTU KONTUAN LEGEA ZURE ALDE DAGOELA.

ETXEKO ATEAN
SALTZAILE BAT AGERTZEN
ZAIZUNEAN
1. EZ DUZU ATEA ZABALDU BETEBEHARRIK.
2. ATEA ZABALDUZ GERO:
Eska iezaiozu IDENTIFIKATU DADILA.
SEKULA EZ erakutsi zure datuak daramatzan faktura edo dokumenturik.
EZ SINATU ezer ere. Eskaintza interesatzen bazaizu, eska iezaiozu
idatziz eta aztertu ezazu patxadaz.
Zerbait doan eskaintzen badizu, EZ
FIDATU.
Administrazioek ez dituzte gomendatzen enpresa pribatuak. Administrazioen bermea dutela esaten badizute,
EZ FIDATU.

SINATU BADUZU
14 EGUN BAINO GUTXIAGO
PASATU DIRA EROSI ZENUENETIK
BETE EZAZU atzera egin nahi duzula
adierazteko formularioa (enpresak
eman izango dizu edo, bestela, bila
ezazu bat Interneten).
Bidal ezazu enpresara bidalketa
data FROGATZEKO MODUAN:
gutun erregistratu bidez edo buro
fax bidez.
GORDE ITZAZU jaso izanaren agiriak edo egiaztagiriak.
Finantzaketa bat ere sinatu baduzu,
hori ere baliogabetu egingo dute.

14 EGUN BAINO GEHIAGO JOAN DIRA
EROSI ZENUENETIK
Bildu ezazu dokumentazio guztia
eta joan zaitez inguruko KONTSUMITZAILE ELKARTE batera.
Atzera egiteko eskubidea daukazula
jakinarazi ez bazizuten, 12 HILABETE
GEHIAGO dauzkazu hori gauzatzeko.
Argindar edo gas zerbitzu batean
ZURE IZENA EMAN badute zuk hala
nahi izan gabe, aurkeztu ezazu erre
klamazio bat.
Iruzurra bada, jar ezazu SALAKETA
Udaltzaingoan.

ITZULTZEA: enpresa behartuta
dago dirua itzultzera, baita etxera
bidali izanaren gastuak ere; 14 eguneko
epea du atzera egin duzun egunetik hasita. Dirua atxiki egin dezakete zuk haiei
produktua itzuli arte.
Zure betebeharrak:
- Produktua itzultzea 14 EGUNEKO
EPEAN.
- Itzulketak ZUZENEAN ERAGINDAKO KOSTUAK ordaintzea (salbu eta
enpresak onartu baditu edo ez badizu
jakinarazi zure ardura zela).

Iturria: ‘Kontuz etxez etxeko salmentekin’, Kontsumobide.eus.
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Bidaiak

ONTZI
GAINEKO
MITOAK
ETA EGIAK
ITSAS BIDAIAK

Agian ez duzu denborarik izan Aste Santuan bidaia bat hartzeko,
baina baliteke 2019ko udan itsas zeharkaldi bat egiteko asmoa izatea.
Oporretarako aukera bat edo bestea egin, har itzazu kontuan
aholku hauek. Beti izaten da lehenengo aldi bat, eta gogoan
hartzeko modukoa izaten da.

54

ngi pasatzeko aukera izaten da ontzi barrenean.
Egizu surfa ontzigainean olatu simulagailu batekin. Afaldu ezazu super heroi batekin Mediterraneo itsasoan. Edo abenturazale arima
baduzu, gal zaitez Hego Amerikako itsasertz
ezezagun eta australean. Oporrak itsasoan pasatzea ez da garai
batean izan zena. Itsas bidaiek gero eta zale gehiago daukate,
eta itsasontziak ere gustu guztietarako modukoak daude. Hain
zuzen, iaz Espainiako Estatuko milioi erdi herritarrek egin zuten
itsas bidaia bat. Urtez urte gero eta jende gehiagok hartzen du
joera hori, eta bidaia mota hori %49 ugaritu da 2008az geroztik
-krisiak krisi -, datu hori eman du Itsas Bidaien Nazioarteko
Erakundeak (CLIA siglak ditu ingelesez).
Aukera asko dago, gustu, adin eta (ia) patrika guztiak asetzeko adina. Estatuko turisten %65ek familiarentzako ibilbideak
hautatzen dituzte Mediterraneoan barrena (%54k Mediterraneo
mendebaldea aukeratzen dute, Bartzelonatik Napolira, adibidez), baina eskaintza ez da horretara mugatzen, eta bada aukera
Norvegiako fiordoak edo Amazonasen arroa bisitatzeko ere. Eta
badira Star Warsen agertokiak berritzen dituztenak ere, tirolina
eta txirrista erraldoiak dauzkatenak edo sukaldaritzako ikastaroak eskaintzen dituztenak sukaldari ospetsuekin.

O

ZENBAIT GAKO ZURE BIDAIA PRESTATZEKO.

Gustu
guztietarako.
Mediterraneoak
zale asko
dauka, baina
Norvegiako
fiordoak ere
(irudian) oso
begiko ditu
jendeak.

Eska ezazu aholkua. Nahiz eta ohikoa den hegaldiak eta hotelak on-line kontratatzea, Espainian saltzen dituzten itsas
bidaien %90 agentzien bidez erreserbatzen dituzte: bidaiariek oraindik ere nahiago dute espezialisten gomendioak eta
laguntza jaso. Batzuek, gainera, portuan bertan izaten dute
bulego bat azken orduko gestioak egiteko.
Bidaiari ekin aurretik, presta ezazu dokumentazioa. Ontzi
batzuetan baliteke pasaportea eskatzea -baita adingabeei ere
- nahiz eta bidaia Europan izan, ohiko samarra izaten baita
ontzia nazioarteko uretan sartzea. Eta komeni da Nortasun
Agiria eskura izatea portuetan lehorreratzeko. Bidaia urrutira
joatekoa denean, oroitu zaitez herrialde batzuek bisa eskatzen
dutela ontzitik ateratzeko.
Dena prestatu ondoren, portura joateko garaia da. Gehienek aparkalekuak izaten dituzte autoak zenbait egunez uzteko,
eta aldez aurretik ere egin daiteke erreserba (9 euro inguru izaten da egun bakoitza). Aholku bat: saia zaitez ontzia atera baino
bi ordu lehenago iristen, gutxienez. Ontzira igo aurretik hartzen
dituzte maletak, itsas bidaiak antolatzen dituzten enpresek portuan bertan jartzen duten karpa batean. Ordu asko pasatu daitezke ekipajea gelara iritsi aurretik, eta, horregatik, komeni izaten da eskuan zorro bat eramatea beharrezko gauza batzuekin
(betaurrekoak edo leiarrak, paperak, higieneko produktuak...).
Ontzira igo ondoren, gozatzea da kontua. Itsas bidaiak
zer eskaintzen duen eta ontzia zein portutan geldituko den
jakiteak lagundu egingo dizu esperientziari etekin guztia ateratzen. Baina oraindik zalantzaren bat gelditu bazaizu, hona
hemen azalpen jakingarri batzuk itsas bidaien inguruan,
kontuan har ditzazun.
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EGIA AL DA
ITSAS BIDAIEN
INGURUAN
ESATEN DEN
GUZTIA?
Gorantz egiten ari den sektorea
da, baina oraindik ere ez guztiz
ezaguna. Bidaia baten erreserba
egin aurretik, komeni da nork
bere buruari galdetzea zer
espero duen, eta jakin egin
behar da, halaber, zer den egia
eta zer mitoa oporrak itsasoan
pasatzearen inguruan.
Egia
Baliteke
Gezurra

1. Itsas bidaiak
adin handiko
jendearentzat dira.

Garai batean egia izan
zitekeen, baina ez gaur
egun. Bidaiariak gero eta
adin txikiagokoak dira:
2018an, %74a ez zen
iristen 60 urtera, halaxe
dio Aquotic agentziak (itsas
bidaietan espezializatua
dago). Espainiako Estatuan,
batez beste 45 urtekoa da
itsas bidaiarien adina, baina
batez besteko bezeroaren
profila familia batena da,
bi seme-alabarekin. Eta
proposamenak adin eta
profil guztietara zabaltzen
dira: badira itsas bidaia
teknologikoak millennials
esaten zaienentzat eta
badira basati samarrak
ere abenturazaleentzat.

2. Txangoak ez dira
sartzen prezioaren
barrenean.
Eskala bakoitzean, hiria
ezagutzera atera zaitezke
zeure kabuz, ezertxo ere
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ordaindu gabe. Itsasontziak,
dena den, bisita batzuk
antolatzen ditu, eta horiek
ordaindu egin behar dira,
eta aurretik izena eman.

3. Itsasontzia, zenbat
eta handiagoa,
hainbat hobeto.
Ontzi erraldoiek, 6.000
bidaiari edo gehiago
dituztenek, zerbitzu
eta aisialdiko eskaintza
gehiago izaten dute, baina
masifikazio arriskua ere
handiagoa izaten da.
Atsedena eta lasaitasuna
nahi baduzu, itsas bidaia
txikiak (1.000 bidaiari
baino gutxiagokoak)
edo tartekoak (2.000
bitartekoak) dira egokienak.

4. Gela batzuk
hobeak dira
eta besteak
kaskarragoak.

Gelaren kokapena
garrantzitsua da: badira
barrenera ematen dutenak
eta badira kanporakoak ere.

Baztertu egin behar dira
pasabideetan daudenak
edo eremu komunetatik
gertu (igogailuak,
jatetxeak...), oso zaratatsuak
izaten baitira.

5. Ez dut hitzik
ulertuko.

Ontziko hizkuntza ofiziala
itsasontzi enpresaren
araberakoa izaten da,
baina ohikoena da
eskifaian hizkuntza bat
baino gehiago hitz egiten
duten kideak egotea,
eta, hortaz, erraza izaten
da elkar ulertzea.

6. Esmokina jantzita
joan behar da
afaltzera.

Ontzi esklusibo batzuek
oraindik ere etiketa
eskatzen dute, baina ez da
arau orokorra. Dena den,
komeni izaten da traje luzea
edo jaka sartzea maletan,
batez ere kapitainaren
afarira joateko -orain
afari formala esaten zaio-;

gala-jantziz joan behar
izaten da, eta eskifaiak
ere parte hartzen du.

7. Lehorrera jaisten
den bakoitzean
tasa bat ordaindu
behar da.

Itsas bidaien "gastu
ezkutuetako" bat izaten
da. Bidaia prezioaren %3
eta %8 artekoa izaten da,
eta itsas enpresa gehienek
azken fakturan sartzen
dute, "portuetako gastuen"
atalean.

8. Gauero mahai
berean afaldu
beharko dut.

Garai batean ohitura hori
izaten zen, baina gaur egun
bidaiariari aukera ematen
zaio mahaia aldatzeko, eta
gehiago funtzionatzen dute
jatetxeek bezala, non libre
dagoen lekuan esertzen
den jendea.

9. Edozer eginda
ere, kosta egingo

zait lo hartzea. Eta,
segur aski, zorabiatu
egingo naiz.

Mila eta bat
jarduera.
Aisialdirako
eskaintza
izugarri
handia izan
daiteke itsas
bidaia batean.
Guztietan
izena eman
aurretik,
ongi hautatu
behar da, ez
baita komeni
estresak jota
ibiltzea.

Itsas enpresa gehienek
oporren goi denboraldia
hautatzen dute, eguraldi
hobea egiten duen garaia.
Itsasoaren mugimendu
arinak kulunkatu egiten
zaitu eta lagundu egiten
dizu lo hartzen, eta apaldu
egiten da zorabiatzeko
arriskua. Zorabiatzeko
joera baduzu, lagungarria
izaten da ontziaren
erdialdean dagoen gela bat
aukeratzea, eta zenbat eta
beherago egon, hainbat
hobeto: balantza gutxiago
egingo du. Baina ez ahaztu
zorabioaren aurkako
botikak, badaezpada ere

10. Klaustrofobia
edukiko dut.

Beldur hori daukaten
pertsonek kezka izaten dute
gelan itomena sentituko
ote duten. Baina itsasontzi
modernoak oso handiak
dira, eta eremu ireki asko
izaten dute. Gainera,
familian ere lo egin daiteke:
lau oheko gelentzat izaten
da eskaririk handiena
(bidaiarien %58k galdegiten
dituzte), bikoitzak datoz
ondoren (%23), hirukoitzak
gero (%14) eta, azkenik,
banakakoak (%5), datu
horiek eman ditu itsas
bidaietan espezializatua
dagoen Aquotic agentziak.

11. Ilarak eginez
pasatuko dut
eguna.

Hori saihesteko, joan zaitez
korrontearen aurka. Ez
saiatu ontzitik lehenbizi
jaisten eta aurreratu itzazu
bazkariko eta afariko
orduak. Ontzi gehienek

edozein ordutan jateko
aukera ematen dute.

12. Hobe itsas bidaia
merke bat.

Prezio apal batzuek ez dute
merezi. Batzuetan, gutxiago
ordaintzeak esan nahi du
zerbitzu kaskarragoak izango
ditugula eta barneko gela
batean lo egingo dugula,
ontzigainean paseatzeko
aukera gutxirekin.

13. Itsas bidaiak ez
dira haurrentzat.

Itsas enpresa asko
familientzako bidaietan
espezializatu dira, eta
ikuskizunak prestatzen
dituzte haientzat. Gainera,
haurrentzako klubak ere
izaten dira, eta jarduerak
egiten dituzte begiraleekin.

14. Familientzako
itsas bidaiak garestiak
izaten dira.
Badira trikimailu batzuk
prezioa murrizteko
zerbitzurik galdu gabe;
adibidez, oporrak nahiko
denborarekin prestatzea
(%25 aurreztu dezakezu
bidaia txartelean).
Konpainia batzuek, gainera,
tasak bakarrik kobratzen
dizkiete haurrei.

15. Pizza baino ez dut
jango.
Itsas bidaietako buffeta
gero eta goxoagoa,
osasungarriagoa eta
askotarikoagoa da. Ohikoa
da, gainera, ontziek jatetxe
bereziak izatea janari
mediterraneoarekin,
italiarrarekin, asiarrarekin
edo gourmet erakoarekin.
Horiek, ordea, ordaindu
egin behar izaten dira
gehienean.
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Itsas bidaietan, mediku
arreta pribatua izaten da, eta
nahiko garestia. Horrexegatik,
komeni izaten da bidaia
aseguru bat kontratatzea.
16. Gauza guztietan
izena emango
dut, eta dirua ongi
zukutu.

Hutsegite hori maiz egiten
dute lehenengoz itsas
bidaia bat egiten dutenek.
Aisialdiko eskaintza oso
handia izan daiteke, kultur
jarduerekin, kirol arlokoekin
eta baita sukaldaritza
ikastaroekin ere. Gomendioa
da ongi aukeratzea, eta
ez estresatzea. Eta portu
bakoitzean ontzitik jaistea.

17. Itsas bidaiak
zaratatsuak dira.

Resort erako ontziek
jarduera asko eskaintzen
dute edozein ordutan, eta
zaratatsuak izan daitezke.
Baina itsas bidaia txikiek
edo tartekoek helmugari
ematen diote lehentasuna,
eta lasaiagoak izaten dira.

18. Ez dago
denborarik gauzak
ikusteko.

Berriz ere, aukeratzen
duzun itsas bidaiak eta
zeure burua antolatzeko
moduak baldintzatuko dute
hori. Eskala luzeak egiten
dituen bidaia bat hautatzen
baduzu, denbora gehiago
izango duzu leku bakoitza
bisitatzeko. Gehienean,
eguzki orduak erabiltzen
dira portura iritsi eta
hiri horiek ezagutzeko.
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19. Itsasontzia
huts eginez gero,
lehorrean geldituko
naiz.

Adi ibili ezean, portuan
gelditu gaitezke. Bidaiariak
bere kabuz joan beharko du
hurrengo eskalara, eta han
igo ontzira. Besteren erruz
huts egiten baduzu ontzia
-adibidez, zure hegazkina
atzeratu egin delako -,
ohikoena izaten da hegazkin
konpainia arduratzea zu
hurrengo portura eramateaz
eta gastuak ordaintzeaz. Bat
edo beste gertatu, bidaia
aseguru bat eginda, gastu
horiek estal ditzakezu.

20. "Dena barne"
hartzen duten
aukerak dira onenak.
Aloimendua eta buffetean
mantenu osoa sartzen
dira hor. Eta edari
alkoholdunak ere sartuta
daudenean, garagardoa
eta ardoa bakarrik izaten
dira, eta jatetxean. Ez du
balio izaten spa-rako edo
masajeak eta bestelako
tratamenduak hartzeko ere.
Badira pakete osatuagoak
edari gehiagorekin,
txangoekin, Internetekin
eta baita langileei eman
beharreko eskupekoekin
ere (zerbitzariak, gelaren
arduradunak eta
begiraleak).

ETA BIDAIAN
GAIXOTZEN BANAIZ...

Espainiako bidaiariek
gehien erabiltzen
dituzten portuak
bidaian irteteko
1. Bartzelona
2. Palma de Mallorca
3. Las Palmas (Kanaria
Handia)
4. Santa Cruz de Tenerife
5. Malaga
6. Valentzia
7. Cadiz
8. Cartagena
9. A Coruña
10. Vigo
Iturria: 2018ko datuak.
CLIA, Aquotic eta
Espainiako Sustapen
Ministerioa.
Ontziko zerbitzuen
artean, herritarrek
ongien baloratu
dituztenak*
1. Jatetxeak (%72)
2. Ikuskizunak (%61)
3. Igerilekuak (%22)
4. Tabernak eta Aretoak
(%17)
5. Haurrentzako
jarduerak (%13)
6. Animazioa (%12)
7. Spa (%3)
*Baturak ez du %100
ematen, inkestan aukera
bat baino gehiago egin
zitekeen eta. Iturria:
Aquotic.

Ontzirik gehienek mediku bat eta erizain bat izaten dute.
Zerbitzu hori, ordea, pribatua izaten da, eta aski garestia.
Horretaz gain, ia ezinezkoa da sendagai bat lortzea
errezetarik gabe. Horrexegatik, komeni izaten da mediku
aseguru bat kontratatzea. Baina beti da hobe gaitzari
aurrea hartzea. Hori dela eta, aholku batzuk bildu ditugu
bidaiari ekin aurretik kontuan hartzeko:

1

Dokumentu guztiak behar bezala eguneratuta. Itsas
bidaiak Europako Batasuneko herrialdeak zeharkatzen
dituenean, oso gomendagarria da Europako Osasun
Txartela eramatea (edozein osasun etxetan eska daiteke
edo Marinelentzako Gizarte Institutuan). Europatik kanpo,
Espainiak baditu hitzarmenak zenbait herrialderekin
(Brasil, Txile, Ekuador, Maroko, Peru eta Tunisia), eta
horietan bermatua dago doako mediku arreta; formulario
bat aurkeztu behar da horretarako, zeina Gizarte
Segurantzaren egoitzetan eska daitekeen.

2

Mediku historia eguneratuta. Bidaian gurekin doazenak
jakinaren gainean jartzea eta txosten bat paperean
eramatea eta mugikorrean kopia digitala gordetzea
lagungarria izan daiteke ustekabe desatseginak
saihesteko.

3

Sendagai kutxa bat maletan. Lehen sorospenak
emateko pack bat eramateak lagundu egingo dizu egoera
batzuetan. Zorabioaren aurkako pastillak, analgesikoak
eta hanturen aurkakoak, bihotzerrearen aurkakoak,
sukarraren aurkakoak, eguzkitarako babesa... horiek
guztiak nahitaezkoak dira.

4

Txertoak. Lehorreratuko garen herrialde batzuk arriskueremuak izan daitezke gaixotasun kutsakorrak direla
eta. Zer-nolako txertoak jarri behar genituzkeen jakiteko,
osasun etxerik hurbilenean galdetzea da onena. Gainera,
denborarekin egin behar da; izan ere, zenbait tratamendu
bidaiari ekin baino aste batzuk lehenago hartu behar dira.

5

Itsas bidaietako gaixotasuna. Norobirusak urdailari eta
hesteei erasaten die, azkar kutsatzen da, eta, ondorioz,
nahiko erraza izaten da milaka pertsona biltzen diren
eremu mugatuetan aurkitzea; adibidez, itsas bidaietan. Ez
gaixotzeko, adituen gomendioa da eskuak maiz-maiz
garbitzea xaboiarekin, eta ontzian birusa agertu dela esango
balute, saihestu egin behar lirateke jaki gordinak eta gutxi
eginak, eta ez lirateke ukitu behar jende askok eskuekin
ukitzen dituen tokiak (eskubandak, barandak, ateak...).
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BIZIMODU
MODERNOAREN GIDALIBURUA
Edo nola moldatu joera ‘berdea’ duen mundu aldakorrean.

AZUKRE GEHIEGI

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME)
gomendatzen duena halako hiru hartzen
dute herritarrek Espainian.

Gizentasunaren eta diabetesaren prebalentzia nolakoa
den ikusita, OMEk egunean 25 gramoko muga jarri du
pertsona bakoitzeko, baina Espainian 71,5 gramora iristen
dira herritarrak, halaxe dio Anibes ikerketak. Oso erraza da
muga gainditzea, produktu askotan izaten baita azukrea:
frutak, esnekiek eta zerealek izaten dute, eta baita freskagarriek, zuku industrialek eta plater prozesatuek ere, ohartarazpen hori egin du Carlos Rios dietista-nutrizionistak.
Dieta osasungarria egiteko, jaten ditugun elikagaien erdiak
landare jatorrikoak izan daitezela gomendatzen du, eta
gehien-gehienak (%90eraino) gutxi prozesatuak. Neurri
batzuk ere proposatzen ditu hori lortzeko: zerga gehiago
jartzea edari azukretsuei, saltzeko makinetatik produktu
batzuk kentzea (batez ere ikastetxeetan eta osasun etxeetan) eta otorduak norberak prestatzea, ez dezagun jan
hainbeste plater prestatu eta mantenugaiak balioesten
ikas dezagun, besteak beste.

Agur gehiegizko hipotekei?

ESKUBIDE GEHIAGO DAKAR LEGEAK

Maiatz bukaeran sartuko da indarrean hipoteka legearen erreforma, eta finantza
erakundeen gehiegikeriak bukaraztea du helburuetako bat. Hortik aurrera, kontsumitzaileak ez ditu ordainduko hipotekak eratzeari lotuta dauden gasturik gehienak, eta
tasazioa ordaintzeko betebeharra baino ez zaio geldituko. Gainera, bankuak aukera
izango du produktu atxikiak saltzeko, baina ezingo ditu inposatu. Hau da, bezeroak
nahi ez dituenean, bankuak ez dezake baldintza okerragoetan eskaini hipoteka. Komisioak, bestalde, ez dira galarazita egongo, baina bai kontrolatuagoak. Eta etxegabetzeak ere zailagoak izango dira. Kontratuaren lehen urteetan 12 kuota ordaintzeari utzi
zaionean bakarrik hasi ahalko dute prozesua, eta kontratuaren bigarren erditik aurrera, 15 kuota utzi beharko dira ordaindu gabe (lehen, aski zer hiru kuotatan atzeratzea).
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ARRISKUAN
JAR DEZAKETE
ZURE PRIBATUTASUNA

NOLA ANTZEMAN APLIKAZIO IRUZURTIEI
Aplikazio bat mugikorrera deskargatzen
duzunean, hainbat birus eta iruzur sar daitezke
harekin. Lagundu egingo dizugu horiek
ezagutzen Android Laguntza guneak ematen
dituen aholkuekin: 1. Begiratu garatzaile beraren
beste aplikazioak. Gehiago baldin baditu,
hobeto. 2. Egiaztatu emaitza guztiak; ez gelditu
lehenbiziko aukerarekin. Deskargatu
ezazu konfiantza gehien ematen dizuna.
3. Irakurri deskribapena. Ortografia akatsek edo
itzulpen hutsegiteek adierazten dute aplikazio
horrek baduela zerbait arraroa. 4. Begiratu ongi
pantaila-argazkiei. Beste aplikazio batenak
badira edo kalitate apalekoak, ez fidatu.
5. Ikertu garatzailearen inguruan. Sar zaitez
haren webgunean eta ikusi ea giltzarrapo
berderik baduen URLan. 6. Kontuz baimen
gehiegi eskatzen dutenekin. Baimenak onartzen
ez direnean ez badu uzten aplikazioa erabiltzen,
zerbait txarra ezkutatzen duen seinale.

Afaltzeko, arrain gantzatsua
OMEGA-3 ASKO DUTEN ELIKAGAIEK ERAGIN ONA
IZATEN DUTE PISUA KONTROLATZEKO GARAIAN

Oviedoko
Unibertsitateak eta
CSIC erakundeak
egindako ikerketa
batek lehenengoz
erakutsi duenez,
omega-3 ugari duten
elikagaiak (adibidez,
arrain gantzatsuak)
adierazgarriak dira pisua
kontrolatzeko garaian,
edozein dela ere horien
kaloria profila, eta
murriztu egiten dute
gizentasun arriskua.
Adimen artifiziala
erabiliz egin dute
ikerlana (Food Research
International aldizkarian
argitaratu dute), eta
frogatzen du omega-3a
kopuru aipagarriagoetan
hartzeak handitu
egiten duela azido
eikosapentaenoikoaren

kontzentrazioa (EPA)
odolean. Odoleko
gantz azido mailak
eta gorozkietako
mikroorganismo
batzuek (hesteetan bizi
direnen isla) eragina
eduki lezakete gorputz
pisua doitzeko garaian,
eta ez modu berean
gizonen eta emakumeen
artean. Ikerketa
horrek ateak zabaldu
ditzake estrategia
pertsonalizatu berriak
abian jartzeko, sexuaren
arabera bereizita,
eta gizentasuna
kontrolatzeko
tratamenduei erantzun
hobea ematera bideratu
daitezke. Gainera, arrain
gantzatsuen eragina
hobetu egin daiteke
probiotiko bat hartuta.

Europako Batasunak %30 murriztuko
ditu kamioien CO2 isuriak

Ibilgailu astunen ekoizleek %15 murriztu beharko
dituzte isuriak 2025erako eta %30 2030erako,
halaxe erabaki du Bruselak. Errepideetan dabiltzan
ibilgailuen %5 baino ez dira mota horretakoak, baina
isuri guztien %22 eragiten dituzte.
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ZURE JANARIA
POZOIA IZAN
DAITEKE ZURE
MASKOTARENTZAT
Platerean sobera gelditu dena txakurrari emateko ohitura baldin baduzu, agian
birritan pentsatzea komeni
zaizu: gure dietan dauzkagun elikagai asko toxikoak
dira haien gorputz txikientzat. Honako hauek dira aipagarrienak:
Txokolatea. Teobromina izaneko suspergarri bat
dauka, eta kalte egiten die
txakurrei. Sintoma hauek
agertzen dira, bestak beste:
goitika egitea, gehiegizko
egarria edo hiperaktibitatea.
Kantitate handietan, heriotza eragin dezake.
Esnekiak. Txakurrek eta
katuek ez dezakete deskonposatu esnearen laktosa, ez
baitaukate laktasa esaten
zaio entzimarik. Hortaz,
ez lukete esnekirik hartu
behar (ezta izozkirik eta
gaztarik ere).
Baratxuriak, porruek, tipuletak eta xarlotak tiosulfatoa

Gizonak eta

ERDITZE
OSTEKO
DEPRESIOA

AITA IZAN DIRENEN %28K
ZAILTASUN EMOZIONALAK IZATEN
DITUZTE GURASO EGITEAN
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Ez dute gorabeherarik izaten hormonetan, ez
dira erditzen eta beren gorputzak ez du izaten
muturreko aldaketa fisikorik. Baina Lundt-eko
Unibertsitateak berriki egindako ikerketa batek
azaldu duenez (Suedia), aita egin diren gizonetan, depresio sintomak izaten ditu lautik batek.
Arrazoien artean, hauek ageri dira: lana eta familia bateratzeko zailtasunak, lo falta edo bikote
arazoak. Haurrekin jolas eta irri gutxiago egiten
dute, eta ongizate maila eskasagoa izaten dute.

izaten dute, eta substantzia
hori gai da anemia hemolitikoa eragiteko txakurretan
eta katuetan (desegin egiten
dira odoleko globulu gorriak).
Oilaskoa. Zure txakurrak
“hezurrik” ere utzi ez arren,
gauza jakina da arriskutsua
dela, murtxikatzean pitzatu
egin baitaitezke hegaztiaren hondarrak, eta arazoak
eragin ditzake urdailean eta
itomena ere bai.
Limoia. Fruta horren azidoek ondoeza sorraraz dezakete katuetan, sabeleko minak ere bai, eta goitika eginaraztera ere irits daitezke.
Ahuakatea. Gantz ugariko
fruta da, eta urdaileko arazoak sorraraz ditzake zure
maskotarengan, eta baita
pankreatitisa ere.
Fruitu lehorrak. Digestioa arazoak eragin ditzake,
beherakoa eta goitika egitea
ere bai, besteren artean.

Glutenik gabeko
10 hiririk onenak

LUR
AMESTUA
DIETA MOTA
GUZTIETARAKO

ESTATUKO HIRIEN ARTEAN, GRANADAK
ETA BARTZELONAK DAUKATE JATETXE
GEHIEN ZELIAKOENTZAT.
Glutenarekiko intolerantzia duten pertsonen
%40k baino gehiagok behar ez bezalako jakiak
jaten dituzte astean bitan edo gehiagotan.
Hori dela eta, garrantzitsua da eskaintza
gastronomikoa bat etortzea norberaren
beharrizanekin. Espainiako Estatuan, honako hiri
hauek dute jatetxe gehien zeliakoentzat (Holidu-k
egina da sailkapena: Granada, 8,5 jatetxe
10.000 biztanle bakoitzeko; Bartzelona, 8,1; eta
Santiago, 7,9. Europan, Portugal dago guztien
buru. Hiru hiri ditu podiumean: Gondomar,
Matosinhos eta Cascais. Hori albiste ona da
zeliakoentzat (herritarren %1ek dauka arazo hori).

Eguzki
laguntzak egun
bakarrean
agortu dira
Madrilen

Elikagai ontziratuek hartzen dute leku
gehien herritarren erosketa saskian. Kontsumo
handiaren erradiografia Espainian, 2018 izeneko
azterlanak dioenez (Nielsen etxeak egina da),
gurditxoen %66 hartzen dute. Freskoak, berriz,
%34 dira, iaz baino %4,8 gehiago. Haragi eta
arrain kontsumoa ere handitu egin da (%3,1 eta
%3,6, hurrenez hurren).

GURE ERRUZ DESAGERTU
DIREN ANIMALIAK
GIZAKION EKINTZAK HAINBAT ESPEZIE
DESAGERRARAZTEN DU
Anfibioek
daukate arriskurik
handiena: adituen
esanetan, heren
batek dauka
desagertzeko
arriskua.

Desagertu diren animalia espezierik gehienak arrazoi naturalengatik desgertu izan dira, adibidez klima berotu edo hoztu delako.
Baina gizakion jardunak ere badu zerikusia,
eta nekazaritza hedatzeak, zuhaitzak mozteak, espezie exotikoak sartzeak edo gehiegi
ehizatzeak eta arrantzatzeak, kutsadurarekin batean, asko azkartu du espezieak desagertzeko prozesua. Aniztasun Biologikorako
Zentroan aritzen diren adituen esanetan
(Mexiko Berria, AEB), dozenaka espezie desagertzen dira egunero, eta normalena litzateke espezie bat eta bost artean desagertzea
urtearen buruan.

Eguzkiaren zerga bertan behera utzi ondoren,
Madrilgo Erkidegoak proiektu
pilotu bat jarri
zuen abian diru
laguntzak emateko autokontsumo fotovoltaikoa sustatzen
duten partikular
eta enpresei.
Programa
horrek 170.000
euroko diru
atala zeukan, eta
egun bakarrean
agortu ziren
funts guztiak.
Guztira, 58 instalaziok bakarrik
eskuratu dute
laguntza (pertsona fisikoenak
ziren 55): batez
beste, 3.000
euro jaso dituzte. Orain, ekimena zabaltzeko
aukera aztertzen ari dira.
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BIZIMODU MODERNOAREN GIDALIBURUA

Kontsultak

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundearekin lankidetzan (OCU)

Internet bidez erosi eta
adostutako epean iristen ez
zaidanean, egin ote dezaket
erreklamaziorik?
Kirol oinetako batzuk erosi ditut beherapen orri
batean, baina hilabete baino gehiago joan da eta
oraindik ez zait ezer iritsi. Zer egingo dut?

Babestuagoa egongo
al naiz ordainketen
araudi berriarekin?
Entzun dudanez, aldaketak egingo
dituzte transakzioen ordainketen
segurtasuna hobetzeko, baina ez dakit
horrek nola eragingo didan.
Ordainketa zerbitzuei buruzko araudi berria
urte honetatik aurrera izango da nahitaezkoa,
eta haren helburua da segurtasuna sendotze,
kontsumitzaileen bermeak hobetzea eta
merkatua zabaltzea lehiakide berrietara.
Neurri batzuk martxoan sartu ziren indarrean,
eta beste batzuk irailean sartuko dira, nahiz
eta erakundeak hasiak diren horiek gauzatzen.
Ordainketa elektronikoak egiteko, eta
salbuespen batzuk kenduta, egiaztatzea
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Produktua jasotzeko baldintzek
argi eta garbi azaldu behar dute
erosketa prozesuan. Aldeek besterik adostu ezean, enpresaburuak atzerapen desegokirik gabe
helarazi beharko du eskaria, eta,
gehienez ere, 30 egun naturaleko
epean kontratua gauzatzen denetik. Enpresaburuak ez balu hala
egingo ondasuna eskura ez daukalako, kontsumitzaileari jakinarazi
beharko dio produktua ez daukala
eskura, eta erosleak erabakiko
du aurrera jarraitu edo eragiketa
bertan behera utzi, inolako kostu
gehigarririk gabe. Azken hori erabakiko balu, atzerapenik gabe jaso
behar luke ordaindu duen dirua.
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen
eskubideak arautzen dituen legeak
esaten du, justifikaziorik gabeko
atzerapena gertatzen denean

sendotuko duten mekanismoak ezarri
beharko dituzte erakundeek; hau da, bi
elementu edo gehiago konbinatu beharko
dituzte eragiketari oniritzia emateko.
Elementu horiek independenteak izan
beharko dute; hartara, zibergaizkile batek
pasahitz bat lapurtuko balu, ez luke sarbiderik
izango beste elementuetara. Horietako
batek, gainera, ez du aukerarik eman behar
Internet bidez lapurtzeko, eta ez da berrerabili
beharko. Betebehar hori ez da indarrean
sartuko 2019ko irailaren 14a arte, baina
konpainiarik gehienak dagoeneko ari dira
erabiltzen ordainketak baimentzeko sistema
sendotu horiek.
Neurri horiekin, erabilera desegokietatik
babestu nahi dira erabiltzaileak:
• Txartelarekin baimenik gabe egindako
ordainketak. Espainiako araudian behin betiko
txertatu da txartelarekin iruzur egiteagatik
erabiltzaileari dagokion erantzukizunaren

ordaindutako dirua itzultzeko
garaian, erabiltzaileak eskubidea
izango duela ordaindu duena
halako bi eskatzeko, eta kaltegaleren ordaina ere eskatu ahalko
duela. Hain epe zabalak hitzartzen
direnean, enpresaburuak ez dituenean epemugak errespetatzen eta,
gainera, ez denean harremanetan
jartzen arrazoiak azaldu eta aipatu
ditugun irtenbideak eskaintzeko,
berehala erreakzionatu behar da.
Lehenik eta behin, ordaindutako
dirua ahalik eta azkarrena itzultzeko eskatu behar zaio. Egingo
ez balu, kontsumo erakundeetan
salaketa jartzea izango litzateke
hurrengo pausoa. Zenbateko diru
kopurua galdegiten den, aztertu
egin behar da kontsumoko arbitrajea eskatzeko aukera edo auzitara
jotzekoa.

muga berria (galdu egin duelako, lapurtu egin
diotelako...); lehen 150 eurokoa zen, eta orain
50ekoa.
• Baimenik gabeko eragiketen itzulketa
azkarra, adibidez kreditu txartelean zor bat
kargatzea edo transferentzia bat egitea
norberak agindu gabe. Erakundeari jakinarazi
ondoren, hark itzuli egin beharko dio kopurua,
beranduenez ere jakinarazpena egin eta
hurrengo eguna bukatu aurretik. Horri
uko egin ahalko dio iruzur sumoa hartzen
duenean bakarrik, eta Espainiako Bankuari
idatziz jakinarazi beharko dio susmo horren
arrazoia zein den.

Epailearen eskutik

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

Kontsumoko Zuzenbidearen Espainiako Elkarteak landua

94.000 EUROKO KALTEORDAINA GARAGARDO BAT
LEHERTU ZAIOLAKO DENDAN.

GORENAK BERRIZ ERE BANKUEN
ALDE EGIN DU IREKITZE
KOMISIOETAN.

KANTABRIAKO PROBINTZIA AUZITEGIAK
GARAGARDO EKOIZLEA BAKARRIK
ZIGORTU DU, LESIOAK ERAGIN ZITUEN
BOTILA AKASTUNA ZELAKO.

AURREIKUSPENEK, PROBINTZIA
AUZITEGI GEHIENEK ETA DOKTRINAK
BESTERIK ESAN ARREN, GOI AUZITEGIAK
BABESTU EGIN DU IREKITZE KOMISIOAK
KOBRATZEA.

Ohiko erosketa bat izan behar
zuena tragedia bihurtu zitzaion
Santanderko kontsumitzaile bati.
Supermerkatu batean garagardo botila
bat hartzera joan zen emakume bat eta
eztanda egin zion bat-batean; mila zati
egin zen, eta ikusmena galdu zuen begi
batean eta 516 egun egin zituen lanera
joan ezinik.
Auzitegiz kanpo ezer adostea lortu
ez zutenez, kaltetuak salaketa jarri zuen
saltokiaren eta garagardo ekoizlearen
aurka. Lehen Auzialdiko Epaitegiak
enpresa ekoizlea zigortu zuen eta
94.095,85 euroko kalte-ordaina ezarri
zion, eta supermerkatua errugabetzat
jo zuen erantzukizun guztietatik;
hortaz, salatzaileak ordaindu behar
izan zuen epaiketako kostuen zati bat.
Emakumeak helegitea jarri zuen, eta
Kantabriako Probintzia Auzitegiko 2.
Atalak ebatzi zuen garagardogileak
ordaindu behar zituela kostuak (2018ko
abenduaren 14koa da epaia); hortaz,
berretsi egin zuen harena zela ardura
eta ez saltokiarena. Hondamendia zerk
eragin zuen frogatzeko zailtasunak
zeudenez, epaitegiari ulergarria
iruditzen zaio salaketa bien aurka
jarri izana, produktu ekoizlearen eta
supermerkatuaren aurka alegia.

Badirudi Espainiako Auzitegi Gorenak
jarraitu egiten duela bankuen interesen
alde eginez. Oraingoan, Probintzia
Auzitegirik gehienek erabili duten
irizpidearen kontra, kontsumitzaileek
egindako erreklamazioen aurka azaldu da.
Irekitze komisioa gehiegizkotzat
jo izan dute hainbatetan, ez duelako
balio erabiltzaileari zerbitzu eraginkor
bat emateko. Haren aurka egina zuten,
besteak beste, Tenerifeko Probintzia
Auzitegiak, Madrilgoak, Nafarroakoak,
Albacetekoak, Balearretakoak, Soriakoak,
Asturiaskoak, Las Palmaskoak,
Ourensekoak eta Alacantekoak. Azkenik,
ordea, Auzitegi Gorenak bankuei eman
die arrazoia (2019ko urtarrilaren 23koa
da epaia), eta erabaki du, edukiaren
ikuspegitik, ez daitekeela zehaztu
zenbatekoa den gehiegikeria.
Goi Auzitegiaren irizpideak
bete-betean egiten du talka hainbat
legelariren interpretazioarekin (Europako
Batasuneko zuzenbidea urratzen
duelakoan daude). Horrek aukera zabalik
uzten du Europako Justizia Epaitegiari
gaia argitu dezan eskatzeko, eta
baliteke hark besterik erabakitzea eta
erabiltzaileek diru hori berreskuratzeko
eskubidea edukitzea.

KONTU BAT BAIMENIK GABE
BLOKEATU, ETA KALTE
MORALENGATIK ZIGORTU DUTE
FINANTZA ERAKUNDE BAT.
KONTU KOMUN BATEKO JABEA ZEN
ERABILTZAILEA, ETA DIBORTZIO
PROZEDURA BATEAN SARTUTA ZEGOEN.
EPAILEAK 3.000 EUROKO KALTEORDAINA JARRI DIO BANKUARI.
Erabiltzaile batek kontu bat zeukan
irekia emaztearekin. Andrea finantza
erakunde hartako langilea zen, eta
kontua blokeatu egin zioten dibortzio
prozedura baten erdian zegoenean; era
berean, gutunak jasotzeko helbidea ere
aldatu egin zuten, gizonaren baimenik
gabe hori ere.
Transferentzia batzuk egiten saiatu
zen, eta lortu ez zuenez, erreklamazioa
jarri zuen erakundean: kontua haren
baimenik gabe blokeatu zutela
jakinarazi zien eta berdin helbidea
ere. Espainiako Bankuko Erreklamazio
Zerbitzura jo zuen, eta han arrazoia
eman zioten.
Valladolideko Lehen Auzialdiko
7. Epaitegiak ere arrazoia eman berri
dio, eta 3.000 euroko kalte-ordaina
jasotzeko eskubidea aitortu dio kalte
moralengatik, bankuak babesik gabe
utzi duelako, leialtasunik gabe jokatu
duelako eta kezka eragin diolako
bezeroak kontuan jarri zuen diruarekin
gertatuko zenaren inguruan. Epaiak
esaten duenez, bankuak ez zituen bete
bere eginbeharrak eta erabiltzailearen
bikotekidearen alde egitea erabaki zuen,
bertako langilea zelako.
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Eta hurrengo hilean...
IREKI EGINGO
DITUGU
ZIZKA-MIZKEN
POLTSAK
Zer daukate telebistari
begira hain gustura jaten
dituzun aperitibo horiek?
Horien zaporeak harrapatu
egiten gaitu, baina baliteke
nutrizioaren ikuspegitik ez
izatea gomendagarriak,
nahiz eta batzuk produktu
osasungarri gisa saldu.

’On-line’ egiten
diren salmenten
gehiegikeriak

Haurrekin bidaian

Ikas ezazu nola bidaiatu dezaketen
neska-mutilek, zer-nolako eskubideak
dituzten eta zer gomendio hartu behar
den kontuan.

Garestitu egiten diren
hegazkin txartelak behin
baino gehiagotan bilatzean,
mugikorrera heltzen den
iragarkiak WhatsApp bat bidali
ondoren... Urratu egiten ote dute
gure intimitatea? Non dago
etikaren eta legearen muga?

Intolerantziaren
bat al daukazu?

Zeliakia da ezagunena, baina badira
gehiago ere. Aztertu egingo ditugu
elikadura arloko intolerantziak.

Eztitzaileek ez dute gainditu
azterketa. Pisua galtzeko erabiltzen
dira, baina berriki egin diren ikerketek
zalantzan jarri dituzte. Zergatik?

Zer ikusten du jendeak

Sare sozialetan

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

www.consumer.es

Zazpi
aholku erraz
egunerokoan
zure
memoriaren
osasuna
hobetzeko
EroskiConsumer

Sagarrekin kozinatzeko asmoa baduzu, interesatuko zaizu hau
eroskiconsumer
Gordinik, erreta, entsaladan, konpota
eginda, marmelada gisa, guarnizio moduan...
Sagarrak ohorezko lekua hartzen du gure
sukaldeetan, baina sagar mota guztiak ez
dira berdin egokitzen sukaldeko teknika
guztietara: ongi hautatzen jakitea funtsezkoa
da emaitza ona lortzeko. Errege sagarra,
Fuji, Gala, Golden... Testurak esango digu
zein erabili entsaladan, eta trinkotasunak
erakutsiko digu zein den laberako aproposa.
Edo, zergatik ez, zein erabiliko dugun
haragiak edo arrainak laguntzeko.

Burua zaindu eta zahartzearen ondorioei aurre
egiteko, landu egin behar da memoria, baina
gorputzari ere begiratu behar zaio, ongi jan (dieta
mediterraneoa ona da memoriarako) eta sobera
ditugun kiloak kendu, beste ohitura osasungarri
batzuk hartzeaz gain. Ariketa fisikoa maiz egitea,
irakurtzeko ohitura hartzea, ez erretzea eta egoki
lo egitea lagungarriak dira sasoian egoteko.

Ikus ezazu
zer-nolako elikagaiak diren
onenak zure
bihotzerako
EroskiConsumer
Elikadura arloan gertatu diren aldaketek eta
sedentarismo handiagoak hirukoiztu egin dituzte
gizentasunaren eta gehiegizko pisuaren zifrak.
Hori dela eta, bihotza zaintzeko, buruarekin jan
beharra dago, eta leku gehiago egin behar zaie
elikagai batzuei (berdurak, lekaleak eta arrain
urdina), eta baztertu egin behar dira beste batzuk
(ultraprozesatuak, trans gantzak dituztenak...).

Egunero, eduki berriak
gure webean

JARRAI IEZAGUZU!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

