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

KONTSUMITZAILE ARDURATSUEN ALDIZKARIA

2019KO MAIATZA

ZIZKA-MIZKAK xehe-xehe 1€
poltsan datozen 29 APERITIBO MOTA ALDERATU DITUGU

ELIKADURA
ARLOKO
INTOLERANTZIAK:
NOLA ANTZEMAN

07
Elikadura

ESPEZIE BERRI
ARRANDEGIAN

NUTRIZIO ARLOAN DITUZTEN
ABANTAILEI BURUZ JAKIN
BEHARREKOA

BAKARRIK

Gehiegikeriak Sarean

HONELA
TRAFIKATZEN
DU INTERNETEK
ZURE DATU
PRIBATUEKIN

EZTITZAILEAK

HORTAZ,
SAKARINAK
ARGALDU EGITEN
AL DU?

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

Aurkibidea
MAIATZA

Consumer
KONTSUMITZAILE ARDURATSUEN ALDIZKARIA

GARAIA V, ZENBAKIA 11

40
ELIKADURA

04	MARRUBIEN ALDE
‘BERDEA’.

Sasoiko fruta bat,
sustrai iraunkorrekin.

07	HEMEN DA EZTIA,

SEKRETURIK GABE.

Gozoa eta naturala,
ezkutatzeko ezer gabe.

09	OSTRUKA IZTER ON
BAT.

Zapore berezia,
txahalak baino proteina
gehiagorekin.

10	GEODUCK, TXIRLA
ERRALDOIA.

Harrituko zaituen
molusku amerikarra.

11	
HASTEKO, PATE

OSASUNGARRI BAT.

Mokadutxo goxoak
prestatzeko errezetak,
kontzientzia arazorik
gabe jateko.

12 OTORDU ARTEKO
APERITIBOAK.

Sofako lagunik
onenaren propietateak
aztertu ditugu, zizka-

EROSKI
CONSUMER
ZUZENDARIA:
Alejandro Martinez Berriochoa
ERREDAKTORE BURUA:
Rosa Cuevas / Asier Arrate
INTERNETEKO EDUKIEN ETA
EDIZIOAREN KOORDINAZIOA:
Miren Rodríguez

mizka guztiak ez
direlako berdinak.

22	ARRANDEGIA

BERRITZEN ARI DA.

Begiratu bat eman
diegu itsasotik gure
sukaldeetara iristen
diren espezie berriei.

28	AZUKREAREN
ORDEZKOAK.

Nonahi aurki daitezke,
baina ez dago
argi zenbateraino
den onuragarria
eztitzaileak hartzea.

34	ZENBAT TXORIZO
JAN DEZAKET?

Ikas ezazu nola
hautatu behar den eta
zenbateko maiztasunez
jatea komeni den.
OSASUNA

40	ERREAKZIOAK

ERAGITEN DITUZTEN
MOKADUAK.

Hamar herritarretatik
bati eragiten
diete alergiek eta
intolerantziek Espainiako
Estatuan..

ONGIZATEA

46	ARRISKUA,

BELTZARANTZE
KABINA!.

Onura baino kalte
gehiago egiten dute
gehienean.
HAURREN TXOKOA

50	HAURREKIN SEGURU BIDAIATZEA.

Bidean ezustekoak saihesteko aholkuak.
TEKNOLOGIA

56	ANAIA NAGUSIAK
AGINTZEN DU
INTERNETEN.

Datu pribatuak lortzeko
borroka Sarean.
KONTSUMOA

61	
BIZIMODU

MODERNOAREN
GIDALIBURUA.

EROSKI CONSUMEReko
Erredakzioa eta Administrazioa
San Agustin auzoa, zg. 48230
Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 211 627
Lege gordailua: TO-707-1997
ISSN: 2254-6499
Inprimatzea: MCC Graphics
Argitaratzailea: S.Coop EROSKI,
EROSKI FUNDAZIOAK babestuta
www.consumer.es
EGILEA:
La Factoría/Prisa Noticias
EDIZIO ZUZENDARIA:
Virginia Lavín
ZUZENDARIORDEA:
Javier Olivares León
KOORDINAZIOA ETA EDIZIOA:
Ana Lamas
WEB KOORDINAZIOA:
Laura Caorsi
ERREDAKZIOA:
Nacho Meneses
ARTE ZUZENDARIA:
Shergio Serrano
EDIZIO GRAFIKOA:
Rosa García Villarrubia
JATORRIZKO DISEINUA:
Rodríguez y Cano
ITZULPENA
Bidera zerbitzuak (Arkaitz
Goikoetxea)
LAGUNTZAILEAK:
Erosketa gidak: Miguel Ángel
Lurueña, nutricionista.
Francisco Cañizares, Laura
Caorsi, Eva Carnero, Jesús
Hernández, María Huidobro,
Nacho Meneses, Itzíar
Salcedo, Juan Pablo Zurdo.
HARREMANETARAKO:
Valentín Beato, 44. 28037. Madril,
ESPAINIA. Tel. +34 915 386 104

Kontsumitzaileentzako
albisteak, kontsultak eta
epaiak.

03

PUNTU-PUNTUAN
MAIATZA KOLOREZ ETA ZAPOREZ LEHERTZERA HELDU ZAIGU. GOXATU ITZAZU EGUZKI ORDUAK ETA EZ GORDE BURURIK.

Fruta egarbera.
Marrubien arrasto
hidrikoa handia da.
Kilo bat ekoizteko,
376 litro ur behar
dira, tomateentzat
baino %40
gehiago.

UDABERRIAREN
ZAPORE PAREGABEA

Une honetako mokadurik preziatuenetakoak dira, nahiz eta zale amorratuek urte
guztian jan ditzaketen kanpotik ekarritakoei esker. Dena den, ingurumenean
duten eragina murrizteko -garraiatzeko eta banatzeko orduan eragiten dituzten
gas isuriak dira arazotsuenak -, hautatu itzazu hurbilenekoak eta sasoikoak. Gure
inguruan, martxotik uztailera.
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rakargarriak, usain gozokoak eta ikusgarriak
dira marrubiak. Espainiako Estatuan, Huelva
aipatu beharra dago marrubiez hizketan hasitakoan; izan ere, 5.400 hektareatako lur sail
landatuak daude han, eta Estatu osoko ekoizpenaren %95 ematen dute. Gainerako %5a hainbat eskualdetan barreiatua dago probintziaz probintzia: Bartzelona, Lugo,
Valentzia, Mallorca, Kanaria Handia, Asturias, Madril... Fruta
horrek, gainera, zeregin garrantzitsua dauka enbaxadore turistiko gisa: Marrubiaren Trena, adibidez, Madrildik Aranjuezeraino doa; Marrubiaren Jaialdia egiten da Candamon (Asturias); Andaluzian, berriz, hainbat aukera dago Marrubiaren
Itsasertza ezagutzeko. Turismoa sustatzeaz gain eta bere izaera
berezia ezkutuan edukitzeaz gain, marrubiak baditu propietate
interesgarri batzuk ere nutrizioaren eta gastronomiaren ikuspegitik. Oso fruta arina da eta, aldi berean, osasunez betea dago.
Ehun gramo marrubik 36 kaloria baino ez dituzte izaten, eta,
aldiz, kopuru aipagarrietan ematen dituzte ura, zuntz dietetikoa
eta azido folikoa, mineral garrantzitsuak (potasioa eta kaltzioa,
esaterako) eta C bitamina (egun osoko beharrizanak asetzeko
adina). Horretaz gain, fruta freskoen artean E bitamina gehien
duenetakoa da, eta osagai horrek gaitasuna dauka herdoilaren
aurka egiteko. Nola? Gure immunitate sistema suspertuta, odol
koaguluak sortzea eragotzita eta erradikal libreek gure zeluletan
eragiten dituzten kalteetatik babestuta (giroko kutsaduratik
datoz erradikal horietako asko).

E

URAREN BALIOA.

Elikagai guztiekin gertatzen den bezala, marrubiak ekoizteko
eta garraiatzeko prozesuak eragin bat dauka ingurumenean.
Arrasto hidrikoa eta karbono arrastoa esaten zaion horretaz ari
gara. Waterfootprint erakundeak emandako datuen arabera,
346 litro ur behar dira marrubi kilo bat ekoizteko. Asko den edo
gutxi? Zerekin alderatzen den. Tomate kilo batek baino %40 ur
gehiago behar du marrubi kilo batek, baina haragi xehatu kilo
batek baino %97 gutxiago (15.000 litrotik gorako arrasto hidrikoa uzten du). Era berean, elikagaiak sortzeak berotegi efektuko
gasak eragiten ditu. Eta marrubien kasuan, garraioak zerikusi
handia du karbono arrastoan: ez da gauza bera ingurutik datozen ale batzuk hartzea edo ehunka edo milaka kilometro eginda
guregana iritsi direnak erostea. Espainian marrubiak ekoizten
dituzten nekazari batzuek oso seriotan hartu dute beren jarduerak ingurumenean sortzen duen eragina murrizteko erronka,
baina kontsumitzaileok ere lagundu dezakegu planeta zaintzen
keinu erraz eta txikiekin. Ingurumenaren gaineko kaltea gutxi-

100 gramo marrubik 36 kaloria
baino ez dute ematen eta ugari
izaten dituzte ura, zuntza, azido
folikoa eta C eta E bitaminak,
baita kaltzioa eta potasioa ere.

tzeko, oso lagungarria izaten da hurbileko eta sasoiko elikagaiak hautatzea eta janaria alferrik ez galtzea
(behar duguna erosita eta egoki kontserbatuta).

ERREZETA ADINA MARRUBI MOTA.

Marrubia, marrubitxoa, baratze marrubia. Loraldi
bakarrekoak edo bikoak. Landatuak edo basatiak.
Goiztiarrak, sasoi erdikoak edo berandukoak... Neurria, uzta kopurua, uzta garaia... alderdi bat baino
gehiago har daiteke kontuan marrubiak sailkatzeko.
Aleak oso antzekoak izan daitezke gure begietara eta
kosta egin dakiguke bereiztea (sagarrekin ez da halakorik gertatzen, adibidez), baina marrubiak mota eta
izen askotakoak izaten dira: Elvira, Marieva, Korona, Madame Moutot, Rabunda... gaur egun 60 mota
inguru daude merkatuan. Ekoizleek eta sukaldariek
diotenez, basoko marrubitxoak izenekoak dira gustagarrienak, guztietan txikienak. Dena den, marrubi
landatuek eta baratze marrubiek ere (azken horiek
handiagoak eta merkeagoak dira) zapore ikusgarria izaten dute ongi helduta daudenean. Eta guztiei
antzematen zaie ukitu azidoaren eta gozoaren arteko
joan-etorri hori, bai basokoei eta bai landatuei ere.
Horrek joko handia ematen du gure platerak prestatzean, eta, horregatik, errezeta bat edo bestea hautatu, marrubiak ia edozerekin etorri ohi dira ongi (eta
huts-hutsik jateko ere apartak dira).

ESNE GAINA ETA ASKOZ GEHIAGO.

Beti-betiko eran prestatzeaz gain (freskoak
edo mazedonia eginda), badira proposamen
originalagoak ere:

• Marrubiak oilaskoarekin. Horien ukitu azidoak

emaitza berezia ematen du plater gazietan. Ikusgarri
gelditzen dira hosto berdeko berduren entsalada
batean (letxugak, kanonigoak, errukula), brie gazta
pittin batekin konbinatuta, antxoa eta beste arrain
batzuekin, berdura erreekin eta, bai, oilaskoarekin
ere bai (brotxetan jarri eta plantxan eginda).

• Ozpinarekin ere bai. Marrubi marmelada egiten
baduzu, saltsen eta ozpin saltsen oinarri gisa erabil
dezakezu. Nahasi ezazu ozpin eta oliba olio pittin
batekin zure entsaladak ontzeko. Edo arindu ezazu
marmelada ur pittin batekin eta limoi zukuaren tanta
batzuekin, eta konbinatu elikagai gantzatsuekin:
gazta, haragia, patea edo foie-a.
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Garbitu itzazu jateko unean
bertan (ez lehenago), ez
dezaten hezetasunik xurgatu
eta ez dadin lizunik sortu
ARGIBIDEEN ESKULIBURUA
Fruta honen sekretuak bere indar guztian bistaratzen dira behar
den bezalako arreta eta kontuarekin zaintzen ditugunean. Dendatik
sukaldera, hona hemen marrubiaren zaporearekin gozatzeko aholku
batzuk, bai bere horretan jaten denean eta bai osagai gisa erabiltzen
denean ere izozki, irabiaki, bizkotxo edo kremetan.

Bi egunetarako

Marrubiak oso delikatuak
dira: egun gutxi batzuetan
jatekoak direnak bakarrik
har itzazu, ez daitezen
hondatu. Garraiatu itzazu
kontu handiarekin!

Plastikoa edo zura

Ez da komeni jatorrizko
bilgarritik ateratzea jateko
garaia iritsi arte. Zurezko
ontziek eta plastikozkoek
zulo txikiak izaten dituzte
airea mugitzeko, fruta ez
dadin hondatu.

Itxura txarra 'kutsatu'
egiten da.
• Hozkailuan sartu
aurretik, kendu itzazu
itxura susmagarria
dutenak, gainerako
guztiak hondatuko
lituzkete eta.
• Ez erabili gehiegi
esku artean. Zenbat eta
gutxiago ukitu, hainbat
hobeto.
• Berehala jango ez
badituzu, gorde itzazu
hozkailuan bere horretan,
zurtoinak eta hostoak
kendu gabe.
• Garbitu itzazu jateko
unean bertan (ez
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lehenago), ez dezaten
hezetasunik xurgatu eta
ez dadin lizunik sortu.
• Atera itzazu hozkailutik
jan baino zertxobait
lehenago, giroko
tenperaturan egon
daitezen eta hobeto
antzeman dezazun haien
lurrina eta zaporea.

Izoztu egingo al
ditugu?

• Marrubiak izoztu egin
daitezke, baina har ezazu
kontuan, desizoztean,
galdu egingo dutela
berezko tinkotasuna
(ez zaporea, zorionez).
Izoztekotan, beraz,
testurak garrantzirik ez
duen errezetetan erabiliko
dituzunak bakarrik sartu
izozkailuan (izozkiak,
kremak, bizkotxoak,
irabiakiak... egiteko).
• Garbitu itzazu kontuz,
utzi xukatzen eta lehortu
ongi izoztu aurretik
(horrela ez zaio izotz
zuririk sortuko frutari).
• Erabil ezazu ontzi zabal
bat, ez daitezen zapalduta
gelditu, edo bildu itzazu
aluminiozko paperean,
baina pilatu gabe.

Honela
kontserbatzen da
Gordetzeko,
hauta ezazu leku
epel eta lehor
bat, adibidez
etxeko biltegia
(ez du egin behar
gehiegizko
berorik). Tenperaturarik onena
20 ºC ingurukoa
da. Bero handiegia egiten duen
lekuan utziz gero
(25 ºC-tik gora)
edo hezetasun
handia dagoen
nonbait, hartzitu
egin daiteke, lizunak eta legamiak
haziko litzaizkioke eta. Eta kristalizatuko balitz?
Jar ezazu ontzia
Maria bainuan
zenbait minutuz,
eta berezko itxura hartuko du.

Gozoa, eztitsua eta karamelu kolorekoa, horrelakoxea da erleen altxorrik
preziatuena. Sukaldean erabilera asko ematen zaizkio, eta aproposa da
elikagaiak kontserbatzeko ere, azukre kontzentrazio handiak ditu eta.

EZTI
GARDENA
HOBEA DA

z topazio, ez okre eta ez anbar: 2020.
urtetik aurrera, eztia gardena izango
da. Espainiako Nekazaritza, Arrantza
eta Elikadura Ministerioak (MAPA)
onartu duen kalitate arau berriak
agintzen duenez, ontzien etiketan adierazi egin behar
da produktua zein herrialdetatik datorren, eta batetik
baino gehiagotatik heldu denean, bakoitzaren ehunekoak jarri behar dira; orain ez da halakorik gertatzen, eta produktua Europako Batasunean
edo handik kanpo egina den baino ez da adierazi behar legez. Erlezainek aspalditik eskatu
dute gisa horretako neurri bat, beren produktuen ospea babesteko balioko duelakoan, eta
baita kontsumitzaileen eskubideak ere. Espainia da Europako ezti ekoizlerik handienetakoa,
eta 30.000 tona ontziratzen ditu urtean. Kalitate handikoa izaki, estimu handitan daukate
inguruko herrialdeetan, eta horietara esportatzen du ekoizpenaren %70 inguru. Baina Estatuan merkaturatzen den eztirik gehiena oso urrutitik heldu da, bereziki Txinatik (hangoa da
inportazioko eztiaren %60). Etiketa berriarekin (nahitaezkoa da), kontsumitzaileek zehatz
jakingo dute nondik datorren etxera daramaten eztia. Horri esker, errazagoa izango da tokiko produktuak bereiztea, eta gure erlauntzen emaitza ugariaz jabetzea, horien trazabilitatea
kontrolatzea, ekoizpen mekanismoen berri jakitea, urrutiko eztien inguruan dagoen iluntasuna saihestea (guk ez dugu eskurik herrialde horietako elikagaien segurtasun arauetan).

E

EGILE PRODUKTU BAT.

Eukaliptoarena, gaztainarena, salbiarena, laranja lorearena... Eztiak berezkoa du ñabardura asko eskaintzea. Erleek zer-nolako polenarekin lan egiten duten, kolorea aldatu egin
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tez ere, izpilikuz eta erromeroz egina); Granadakoan
zentrifugazio bidez ateratzen da beti, eta Galiziakoan
ez daiteke produktu kimikorik erabili erleak erlauntzetik askatzeko... Kalitate zigilu baten moduan funtzionatzen du horrek, eta prezioan ere islatzen da hori
(garestiagoa izaten da), baina horrek ez du esan nahi
eztirik garestienak direla. Batzuetan, tokikoak eta artisau erakoak garestiagoak izaten dira.

ZER DAUKA EZTIAK.

Nutrizioaren ikuspegitik,
ia ez dago alderik eztiaren
eta azukrearen artean.
Hobe da gutxi hartzea,
baina kalitate onekoa.
daiteke, hori argitik (ia gardena) marroi ilunera (ia beltza). Berdin gertatzen da zaporearekin ere: gozotasun
leunenetik mikaztasun arineraino joan daiteke, eta lore
ukitu biziko zaporea ere eduki dezake. Mundu oso bat
dago erromero eztiaren zapore delikatuaren eta basoko
edo mendiko eztien zapore sendoaren artean. Eta esaten den bezala, gustu kontua da bat edo bestea hautatu.
Baina ez du polenak bakarrik eragiten elikagai horren
ezaugarri organoleptikoetan. Biltzeko garaiak eta inguruak ere eragiten dute, baita klimak ere. Espainian hiru
eztik daukate Jatorri Izena, eta beste batek Adierazpen
Geografiko Babestua. Horiei esker, bereizi egiten dira
besteetatik. Galiziako eztia da bat, Granadakoa bestea
eta Alcarriakoa hirugarrena (Guadalajara), eta bigarren
multzokoa, berriz, Villuercas-Iboresko, Caceresen. Lurralde horietako bakoitzean, era berean, ezti mota bat
baino gehiago ekoizten dute, tokiko floraren arabera.
Adierazpen geografikoa eta jatorri izena oso irizpide zorrotzak dira, eta bermatu egiten dute kontsumitzaileak
jatorri jakineko elikagai bat eskuratuko duela, eta baita
ekoizteko modu berezi bat eduki dutela ere. La Alcarriako eztia, adibidez, lorez egina da oso-osorik (ba-
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Labur esateko, azukreak eta urak osatzen dute eztia.
Karbohidratoak %80 baino gehiago dira elikagai horretan, batez ere fruktosa eta glukosa. Hori dela eta,
kaloria asko ematen duen produktua da, 300 kcal inguru 100 gramo bakoitzeko: hau da, 24 gramo azukre
inguru, banakako hiru zorrotxok izaten duten adina
(kafearekin ateratzen dituzten horiek).
Egia da, lore motaren arabera, beste mantenugai
batzuk ere eduki ditzakeela (mineral eta bitamina batzuk, esaterako), baina oso kopuru txikietan. Adibidez,
gure kaltzio beharrizanak eztiaren bidez ase nahiko
bagenitu, 16 kilo baino gehiago hartu behar genituzke. Gure dietan sartzeko garaian, zentzu gehiago du
plazeraren ikuspegitik egiteak eta ez nutrizio arloko
onurak eskuratzeko helburuz. Hobe da gutxi hartzea
eta kalitate onekoa, zaporearekin gozatzeko azken
batean, eta ez elixir gisa erabiltzea zernahitarako edo
azukrearen ordezko gisa: nutrizioren ikuspegitik, ia
ez dago alderik.

NORK EZ DU JAN BEHAR.

Hiru pertsona multzok ez lukete eztirik hartu behar:
gehiegizko pisua edo gizentasuna dutenek, diabetesa
daukatenek eta urtebetez azpiko haurtxoek. Lehenbiziko bi kasuetan, nutrizio arlokoa da arrazoia: hainbeste kaloria eta karbohidrato sinple duen elikagai
bat ez da aukerarik onena pisua eta glukosa mailak
kontrolatu nahi izanez gero. Ez du eragiten azukreak
bezalako gluzemia goraldirik, baina adituek ez dute
gomendatzen. Haurtxoetan, berriz, elikadura arloko segurtasunari lotua dago kontua. Produktu horrek
kontrol zorrotzak pasatu behar izaten ditu Espainiako Estatuan, baina ez daiteke %100 ziurtatu ez duela
edukiko Clostridium botulinum erako esporarik (botulismoa eragiten dute). Urtebetetik beherakoek joera gehiago izaten dute gaixotasun hori harrapatzeko,
haien immunitate sistema ez dagoelako guztiz garatua.
Hori dela eta, ez du axola arriskua oso txikia izanda
ere: saihestu egin behar da beti (eta horrek esan nahi
du txupeteak ez direla eztiz igurtzi behar).

Dastatu al duzu
idi lumaduna?
Esaten dute ostrukak lurpean gordetzen duela burua arriskua sumatzen
duenean, baina ez da egia. Mundu osoan zabaldu da mito hori, eta
desitxuratu egiten ditu animalia horren egiazko ezaugarriak. Hegaztia
izanik ere (munduko handiena, gainera), ez du hegan egiten, baina
lasterka bai azkar. Ostruka helduek bi metroko altuera izaten dute, eta
90 km/h-ko abiadura har dezakete; pisua, berriz 100 eta 150 kilo artekoa
izaten dute. Eta, jakina, jan ere egiten dira. Hain zuzen, pisu hori eta
jarduera hori izanik, beren haragiak ezaugarri oso baliagarriak lortzen
ditu, bai sukalderako eta bai osasunerako.
Ostruka haragia merkatuan aurki daitekeen haragirik berezienetakoa
da. Indioilarrak bezain kaloria gutxi dauka, eta oilaskoak baino hiru aldiz
gantz gutxiago, baina ugari ematen du burdina eta txahal azpizunak
baino proteina gehiago. Eta hauxe du alderdirik onena: bere baitan
biltzen ditu haragi zurien gauzarik onenak eta haragi gorrien dohainak
eta zaporea. Itxuraz eta zaporez, txahalaren eta idiaren antzekoa da
oso, eta erabili ere berdin egin daiteke eta errezetak ere berdin-berdinak
presta daitezke.
Erregosia, parrilan, hanburgesa eginda, plantxan... Nahi adina aukera
eskaintzen du, nahiz eta prezioa handi samarra duen. Horretan ere badu
idiaren antza. Oilaskoarena eta indioilarrarena ez bezala (diru gutxirekin
otordua antolatzeko aukera ematen dute horiek), ostrukaren haragia
garestia izaten da (Espainiako garestienetakoa da). Kiloak 20 euro inguru
balio izaten du, eta horrek ere badu bere arrazoia; izan ere, denbora
asko behar du hazteko (urtebete inguru), gastu handia izaten du (oilasko
batek halako bost jaten du) eta izterretako haragia bakarrik erabiltzen
da. Baina zeure buruari gutizia bat onartu nahi badiozu eta zerbait
desberdina (eta osasungarria) dastatu nahi baduzu, ez egin zalantzarik:
ostruka azpizuna da zure platera.

09

PUNTU-PUNTUAN

utrizionistek sarritan
azaltzen
dute dieta
osasungarriaren sekretua ez dela
hainbeste elikagai onak
jatea, txarrak jateari uztea
baizik. Hau da, berdura
gehiago jatearekin obsesionatu beharrean, hobe da
produktu ultraprozesatuak
gure dietatik kanpora bidaltzea: elikagai horiek uzten
duten lekua (eta gosea)
ahaztuta ditugun beste
batzuekin betetzeko modua
izango dugu (gehienean,
osasungarriak egoten dira
ahaztuta). Aperitiboa une
ona izan daiteke aldaketa
hori abian jartzeko.

N

GEODUCK:
`ELEFANTE
TRONPA’ BAT
ITSASO AZPIAN
xirlak maite dituzu eta oraindik ez duzu
ezagutzen geoduck-a? Jarri arreta,
izugarri gustatuko zaizu eta. Edo agian ez,
baina harritu behintzat egingo zaitu. Zer
dauka berezia Ipar Amerikako molusku
horrek Txinako sukaldean halako pasioa eragiteko?
Funtsean, hiru gauza: neurri handi-handia, itxura falikoa
eta zapore delikatua. Munduko txirlarik handienetakoa da
geoduck esaten zaiona: maskorrak 20 zentimetro inguru
neurtzen du eta zati guriak -sifoiak, bereziki - metro bateko
luzera harrapatzen du. Horrexegatik esaten zaio "elefante
tronpa" ere. Osorik hartuta, ale batek zazpi kilo ere eduki
ditzake. Eta ia guztia dauka jateko!
Geoduck edo Panopea generosa delakoa
Ameriketako Estatu Batuetan eta Kanadan hazten da,
Pazifikoaren itsasertzean, eta zazpi urte inguru behar
izaten du jateko moduko neurrira iristeko, eta ahalegin
handiak egin behar izaten dira berezko habitatetik
ateratzeko, murgildu egiten baita lokatzetan. Eta horrek
badu eragina prezioan: ale fresko batek 250 euro balio
dezake. Horretaz gain, afrodisiakoa dela ere esaten da
(ez dago frogatua) eta horrek are gehiago garestitu
du, batez ere Asian (han jaten dute munduan ekoizten
denaren %90). Espainian oraindik ez dute saltzen maskor
biko hori, baina bidaiatu eta dastatzeko aukera izan
dutenek baieztatzen dute merezi duela, eta oso goxoa
dela, prestaera edozein dela ere (zopan, erregosita, ur
irakinetan eginda, sushi edo sashimi eran...).

T

10

HUMUSA
Arabiarren sukaldaritzako
plater tipikoa da honako
hau, oso goxoa eta osasungarria. Garbantzuak dira
osagai nagusia, aski elikagai osasungarria (zuntza
eta azido folikoa ematen
ditu bereziki), zeinak leku
gehiago hartu behar lukeen
gure eguneroko dietan.
Pate hau egiteko, egosita
datozen garbantzuak erabil
ditzakezu. Ken iezaiezu kontserbako ura, pasatu ongi
uretan eta jarri ontzi batean
(eskuzko irabiagailua erabiliko baduzu) edo sukaldeko
robotean. Erantsi bi koilarakada oliba olio, bi baratxuri atal eta limoi zukua.
Birrindu ongi nahastura hori
eta erantsi gatz pittin bat,
kumino hautsa ere bai pixka
bat eta hiru koilarakada
tahin (egina eros dezakezu
pasta hori edo zerorrek egin
etxean). Zerbitzatu ezazu
oliba olio haritxo batekin
eta La Verako piperrauts
pittin bat gainetik zabalduta
(ezin hobea gelditzen da),
eta lagundu ezazu azenario

makilatxo batzuekin, cherry
tomatetxoekin edo pita
ogiarekin.
• Hartu gogoan: tahin
esaten zaiona pasta bat
da, sesamoz, urez eta
gatzez egina, eta etxean
presta dezakezu. Lehenik
txigortu 50 g sesamo
zartagin ez-itsaskor batean.
Ondoren, jarri sesamo
txigortua ontzi batean, bota
gatz pittin bat eta 50 ml ur.
Birrindu guztia eta zaindu
testura. Lodiegia egonez
gero, bota ur tanta batzuk.
OLIBA PATEA (TAPENADE)
Oso erraz egiten da. Hauxe baino ez duzu behar:
100 gramo oliba, hezurrik
gabeak (berdeak edo beltzak), baratxuri atal bat eta
atsegin dituzun espezia
batzuk (ezkaia eta erromeroa, adibidez). Kaparrak era
jar ditzakezu nahasturan,
koilarakada bat. Birrindu
ezazu guztia eskuko irabiagailuarekin, gutxika-gutxia
oliba olio haritxo bat eransten diozula (ogian zabaltzeko moduko testura emateko
adina baino ez). Zerbitzatu
ezazu ontzi txiki batean, ogi
zatitxo batzuekin lagunduta
(hobe osokoa bada).
• Hartu gogoan: oliba beltzek kaloria gehiago izaten
dute berdeek baino, helduagoak egoten dira eta; gatza,
berriz, biek izaten dute oso
kopuru handietan. Mineral
hori murrizteko, uretan beratzen jar ditzakezu bezperan.
GUAKAMOLEA
Ahuakatea da errezeta
horren osagai nagusia,
fruitu gantzatsua eta beste
begetal batzuek baino kaloria gehiagokoa. Bere gantz
azidoak, ordea, osasungarriak dira eta, kaloriez gain,
zuntza ere ugari ematen
du, eta baita bitaminak eta

APERITIBOAN, ZABALDU
OSASUNA OGI GAINEAN

Goxo-goxoa dagoen zerbait dastatzeko gogoa duzunean, har ezazu kontuan: gosea berdintzeko, ez da zertan
ireki zizka-mizka zorro bat eta ez da zertan jo produktu osasungaitzetara. Zure mokadutxoak hobetzeko modu
erraz (eta aski gustagarria) izaten da etxean pateak egitea osagai osasungarri eta gustagarriekin, eta nutrizio
arloko kalitate ona duten beste elikagai batzuekin laguntzea. Berenjena patea izan daiteke, garbantzu humusa,
guakamolea, oliba patea... Zure elikadura asko hobetu daiteke ideia gozo hauekin. Kosk egiteko prest?

mineralak ere, adibidez potasioa. Guakamolea egiteko, ireki itzazu hiru ahuakate erditik,
kendu mamia koilaratxo
batekin eta jar ezazu motrailu
batean. Bota limoi ura (aski
da limoi batena), tipula ertain
bat eta tomate handi bat,
azken biak xehatuta. Erantsi
hiru baratxuri atal eta martorri freskoa, dena ongi birrinduta. Zapaldu ezazu motrailuarekin (eta pazientzia pixka
batekin) eta kito. Oso goxoa
gelditzen da izokin ketuarekin
konbinatuta.
• Hartu gogoan: ahuakatea-

ren mamia belztu egiten da
airearekin harremanetan
dagoela, non eta ez diozun
botatzen osagai azidoren bat,
adibidez limoi ura. Prest eduki ezazu ahuakateari mamia
kendu eta berehala botatzeko. Mina edo pikantea egon
dadin nahi baduzu, pipermin
bat erants dezakezu edo txile
birrindua, baina aurrez ziur
jakin ezazu denei atsegin
zaiela.
BERENJENA PATEA
Berdura hori oso lotua dago
gastronomia mediterraneoari

(bereziki, Greziakoari), eta
elikagai osasungarria da: ura
ematen digu, herdoilaren aurkakoak, mineralak eta zuntza
ere bai, kopuru ertainetan.
Horretaz gain, errezeta asko
presta daitezke, horien artean
patea. Hori egiteko, ireki itzazu berenjenak erditik eta erre
itzazu mikrouhinean (aski
izaten da 10-12 minuturekin).
Utzi hoztera, kendu azala eta,
ondoren, birrindu itzazu irabiagailuarekin.
Erantsi nahasturari
baratxuri atal bat (edo, nahiago baduzu, tipula pittin bat)

eta oliba olio sorta bat. Bota
eskutada bat sesamo hazi,
eta nahasi koilara batekin.
Pate hori laguntzeko, jarri txigorki batzuk antxoarekin.
• Hartu gogoan: berenjenek
mikatz ukitu arin bat izaten
dute, eta gatza oso egokia da
kentzeko. Helburu horrekin,
ireki itzazu erditik, egin ebaki
batzuk mamian, bota gatz
pittin bat eta utzi egonean
ordu erdiz (lehenik, mamia
gorantz dutela eta gero
mamia beherantz jarrita).
Azkenik, ongi garbitu itzazu
kozinatu aurretik.
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Erosketa gida

ZIZKA-MIZKAK:
MOKADUTXO
GISA HARTZEKO
BAINO EZ
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OTORDU ARTEAN GOSEA ARINTZEKO ERABILTZEN DIRA, BAINA ZIZKA-MIZKA
GUZTIAK EZ DIRA BERDINAK. KOMENI DA JAKITEA NOLAKO EZAUGARRIAK DITUZTEN
ETA HORREN ARABERA AUKERARIK ONENA HAUTATZEA, BEREZIKI OSAGAIEI
DAGOKIENEZ ETA EMATEN DUTEN KALORIA ETA GATZ KOPURUARI DAGOKIONEZ.
ontsumo ohiturei buruzko ikerketek
diotenez, herritarrek gero eta ohitura
gehiago dute otordu artean zerbait jateko. Jokabide horrek gizendu egiten
duela esaten da eta ez dela ona osasunerako, baina, egiaz, jaten dugun elikagaiak nutrizioaren ikuspegitik daukan profilaren araberakoa da
hori, hau da, elikagaia bera osasungarria den edo ez.
Une horietarako aukeratzen ditugun mokaduen artean, batez ere zizka-mizkak egoten dira, gida honetan aztertu ditugunak bezalakoak, eta horrek azaltzen
du azken urteetan zergatik igo diren hainbeste salmentak (bereziki deigarria da nacho esaten zaienen
kasua, boladan jarri baitira saltsak eta beste prestaera
batzuk laguntzeko: humusa, guakamolea...).
Baina produktu osasungarriak al dira? Galdera
horri erantzuteko, dietaren arloko gidetan begiratu
dezakegu. Espainiako Estatuan, elikagaien piramidea
da ezagunena, zalantzarik gabe, Eroskirena adibidez,
zeinak goiko muturrean kokatzen baititu, oso noizbehinka jan behar diren elikagaien multzoan alegia.
Babes zientifiko handiagoa duten beste eredu batzuk
aztertzen baditugu -adibidez, Modu osasungarrian
jateko platera, Harvardeko Unibertsitateko Osasun
Publikoko Eskolarena, edo Australiako Nutrizio Fundazioaren piramidea -, ikusiko dugu aperitibo horiek
agertu ere ez direla egiten, eta hortik ondorioztatu
dezakegu hobe dela ez jatea. Hori argi edukita, kontuan hartu behar da beste gauza bat ere: zizka-mizka
guztiak ez direla berdinak. Alde handiak daude horien
artean, eta ongi aukeratzeko, komeni da alde horiek
zein diren jakitea.

K

OSAGAI NAGUSIAK.

Kokatzen hasteko: esan liteke aperitibo horien osagai
nagusia irin erako elementu bat izaten dela (patata
izan daiteke, artoa edo beste zerealen bat), eta horri
olioa eta gatza eransten zaizkiola. Formulazio erraz
hori izaten dute, adibidez, Doritos Dippas, Nachos
Veritas eta Chips EROSKI Sannia izenekoek. Oinarrizko formula horri beste osagai batzuk eranstea izaten

ANALISIA

Gida hau egiteko, 29 eratako aperitiboak aztertu
ditugu, markarik ezagunenetakoak: Sunbites
Multicereales itsas gatz ukituarekin, Doritos TexMex, Doritos Dippas Original, Lay’s 3D’s Bugles, Fritos BBQ, Cheetos Pelotazos, Cheetos Gustosines, Cheetos Pandilla, Lay’s
Poppables itsas gatza eta Lay’s labean, Pepsico etxearenak:
Snatt’s Guisante gazta eta aneta, Glublins Barbacoa eta Papadelta Original, Grefusa etxearenak: Mios! Chips artoa eta
tipula, Triskys original, Risketos original eta Palomitinas,
Risi etxearenak; Palomitinas gurin zaporekoak, Guspitos,
Pajitos patatarekin eginak eta Fantasinis, EROSKIrenak;
Tejas eta Chips light, EROSKI Sanniarenak: Nachos natural, Veritas etxearena; Jumpers gurin zaporekoak, SYC
Diversificación etxearena; Pringles original, Pringlesena;
Chaskis, Facundorena, eta Superaspitos, Aspil etxearena.

da ohikoena, adibidez azukreak, lurrinak, koloragarriak eta
bestelako gehigarri batzuk (halaxe gertatzen da guk aztertu
ditugun produktuekin). Aperitibo horiek zerekin eginak
dauden jakiteko, etiketan bi alderdiri begiratu behar diegu. Lehenbizikoa produktuaren izena da, zeinak azalpen
labur bat ematen duen; ontziaren atzeko aldean agertzen
da gehienean, kontuan hartu behar den beste alderdiaren
aurretik: osagaien zerrenda da beste alderdi hori. Errezeta
nolako lehengaiekin egin den adierazten digu, eta bakoitza zenbateko kopuruetan daukan ere esaten du, bai gutxi
gorabehera adierazita (gehien duenetik gutxien duenera
agertzen dira), edo bai zehatz esanda ere (ontzian osagairen
bat nabarmentzen bada moduren batean edo bestean, esan
egin behar da zer kopurutan daukan). Hortik ondoriozta
dezakegu, adibidez, aztertu ditugun zizka-mizkarik gehienetan, osagai nagusia %60 eta %85 arteko proportzioan
ageri dela; halaxe gertatzen da, adibidez, Cheetos Pandilla
eta Cheetos Gustosines aperitiboekin, hurrenez hurren.
Osagai nagusia nolako den (artoa, patata, garia, arroza,
ilarra...) eta zenbateko proportzioan daukan, horren araberakoa izango da produktuaren itxura eta testura, eta baita
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Etiketan “ekilore olioa” edo
“oleiko ugariko olioa” (“alto
oleico”) irakurtzen badugu,
ez dago zertan kezkatu:
ez dira osasungaitzak.
zaporea eta nutrizio arloko ezaugarriak ere. Osoko
zerealen irina kopuru aipagarrietan edukiko balu,
produktu horrek zuntz kantitate adierazgarria izango
luke. Horixe gertatzen da, adibidez, Sunbites Multicereales direlakoekin, non zuntza %6,6 den.

BETI EZ DA TOMATEA EDO GAZTA.

Kasu batzuetan oso tentuz ibili behar dugu, batzuetan
ontzian ageri diren irudi edo hitzek pentsaraz dezaketelako osagai bat nagusi dela (adibidez, “tomatea” edo
“gazta” jartzen duenean), baina, egiaz, oso kopuru
txikietan izaten du. Hori gertatzen da, adibidez, bi
hauekin: Snatt’s Natuchips tomatea, gazta eta oreganoa eta Snatt’s Guisante snacs gazta eta aneta.
Produktuaren izenari begiratzen badiogu, ikusiko
dugu “zapore jakineko...” zizka-mizkak direla, eta
osagaien zerrenda aztertzen badugu, ohartuko gara
tomatea %0,8 dutela eta gazta %0,3. Hau da, zaporea
edo lurrina emateko bakarrik erabiltzen dituzte.

OLIO GUZTIAK EZ DIRA BERDINAK.

Pertsona askok oraindik ere uste du gantza kaltegarria dela, baina gure organismoak beharrezkoa du
normaltasunez funtzionatzeko. Hortaz, gantzari ihes
egin beharrean, aztertu egin behar genuke zer-nolako gantz mota den eta zenbateko kopuruan daukan
elikagaiak. Nutrizioaren ikuspegitik, gantz guztiak
ez dira berdinak, eta bakoitzak osasunean daukan
eragina aldatu egiten da horiek dituzten ezaugarri
kimikoen arabera (adibidez, gantz azido gehienen
luzeraren eta saturazio mailaren arabera). Aperitibo
hauetan, honako olio hauek erabili dituzte zizka-mizkak egiteko garaian: arto olioa (Lay’s 3D’s Bugles,
Cheetos Pelotazos, Cheetos Gustosines, Cheetos Pandilla eta Lay’s Poppables, guztiak Pepsico etxearenak),
eta ekilore olioa (normala edo oleiko ugarikoa), Mios!,
Risketos eta Triskys izenekoetan, Risi etxearenak,
Snatt’s Natuchips direlakoetan, Grefusarenak, eta
Tejas izenekoetan, EROSKI Sanniarenak. Ez daiteke
esan olio horiek osasungaitzak direnik, eta, beraz,
alderdi horrek, behintzat, ez gintuzke kezkatu behar.
Izenak dioen moduan, oleiko ugariko ekilore olioak
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proportzio handietan izaten du azido oleikoa, %80
inguru (gantz azido monosaturatugabea da). Gainera, antzeko beste olio batzuen aldean, proportzio
txikian izaten ditu gantz azido polisaturatuak, eta,
ondorioz, egonkorragoa da berotzen denean, eta
konposatu baztergarri gutxiago sortzen dira (potentzialki arriskutsuak direnak edo zapore arrotz eta zaharminduak ematen dituztenak). Abantaila horiek
izaki, marka batzuek berariaz nabarmentzen dute
olio horiek erabili dituztela, adibidez Tejas EROSKI
Sanniaren ontzian edo Mios! aperitiboen ontzian, bi
adibide jartzeagatik.
Gantzaren inguruan kontuan hartu beharreko
beste alderdi bat kantitatea da: zenbat olio daukaten
zizka-mizkek. Izan ere, mantenugai horrek ematen
du kaloria gehien (9 kcal gramo bakoitzeko), eta,
hortaz, pisu nabarmena du elikagaiek ematen dute
energia kopuruan. Guk aztertu ditugun aperitiboetan,
hain zuzen, harreman zuzena dago gantz kantita-

Nola egiten dituzte?

Hobe errazio bat... eta ez poltsa osoa*
KALORIA GEHIEN DUTENAK (KCAL/30 G)
Riskettos Risi

167

Jumpers

164

Gublins Barbacoa Grefusa

160

KALORIA GUTXIEN DUTENAK (KCAL/30 G)
EROSKI Guspitos

125

Lay’s labean

132

Snatt’s Natuchips tomatea, gazta...

137

* Kaloriak 30 g-ko errazio bakoitzeko. Poltsa bat oso-osorik
janez gero -ohikoa izaten da sofan eseriz gero -, gutxi axola
du zizka-mizkek kaloria gutxixeago edukitzea. Komeni baino
dezente kaloria gehiago hartuko dugu.

Labean erretako zizka-mizkak egiteko (haurren
zizka-mizken multzoan sartu ditugunak
bezalakoak), estrusio makina batean sartzen
dituzte osagaiak (adibidez, arto semola) eta
presio eta tenperatura handiak ematen dizkiete.
Produktua kanpora ateratzen denean, bat-batean
aldatu egiten zaizkio baldintza horiek, eta harrotu
egiten da, eta aldi berean molde batetik pasarazten
dute, nahi den forma har dezan. Gero labean
sartzen dituzte hezetasuna kendu eta testura
kurruskatsua emateko, eta, azkenik, olioa eta nahi
den lurrina ematen diete gainetik. Zizka-mizka
frijituak (nerabeei eta helduei zuzentzen zaizkienak)
ore fin batetik abiatuta egiten dira, zainak osagai
bat baino gehiago izaten dituen nahasian (adibidez,
arto semola, patata malutak...). Ore hori ere
estrusio makina batean sartzen dute, ez dadin
harrotu. Ateratzen denean, nahi den forma eman
eta lehortu egiten dute. Ondoren frijitu egiten dute
eta, azkenik, gatza ematen diote eta lurrinak ere
bai, nahi izanez gero. Nachoak egiteko, arto ale
egosiak eho ondoren lortzen den ore bat erabiltzen
da. Xafla baten gisa zabaltzen dute eta zatietan
mozten, nahi den forma emateko. Ondoren, zati
horiek labe batean sartzen dituzte, suak zuzenean
ematen diela, hezetasuna gal dezaten, eta, azkenik,
frijitu egiten dituzte eta gatza ematen.
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tearen eta energia ekarpenaren artean. Beste modu
batean esateko: mantenugai hori proportzio handienetan daukaten aperitiboek ematen dute kaloria
gehien. Taldeka, arto frijituz egindako zizka-mizkek
daukate gantz eta kaloria gehien, nerabeei eta helduei zuzentzen zaizkien horiek. Produktuak banaka
hartuta, honako hauek nabarmentzen dira: Risketos
(gantza %35,5, eta 556 kcal 100 gramo bakoitzeko),
Fritos (gantza %30 eta 526 kcal 100 gramo bakoitzeko) eta Jumpers (gantza %28 eta 545 kcal 100 g
bakoitzeko). Beste muturrean, berriz, hauek ageri
dira: Lay’s labean (gantza %13,2 eta 439 kcal/100 g)
eta Guspitos EROSKI (gantza %9,9 eta 417 kcal/100
g). Azpimarratzekoa da elikadurak osasunean duen
eragina ez daitekeela neurtu kalorien batuketak eta
kenketak eginez bakarrik, beste hainbat alderdik ere
badute-eta eragina, adibidez zein elikagaitatik datozen. Baina, dena den, ez da ahaztu behar energia
gehiegi hartuz gero (bakoitzak behar duen baino gehiago) handitu egin daitekeela gehiegizko pisua eta
gizentasuna izateko arriskua.

GATZA ETA BESTE OSAGAI BATZUK.

Elikagai batek gatz asko duela esaten da %1,15etik
gora daukanean; hau da, 100 gramo bakoitzeko 1,15
gramo gatz duenean. Analisi honetan aztertu ditugun
aperitiboek, batez beste, %1,6 daukate, hain zuzen
gehienek gainditu egiten dutelako %1,15eko hori (ikus
sailkapena). Zizka-mizka askoren formulazioan ohikoa da azukrea ere aurkitzea, batez ere sakarosa (ohiko azukrea da) edo dextrosa (glukosa); zaporea hobetzeko erabiltzen dira (leundu egiten dute edo ukitu
gozoa ematen diote), eta baita testura edo kolorea
hobetzeko ere. Aztertu ditugun zizka-mizken artean,
honako hauek daukate azukre gehien: Sunbites Multicereales (%7,3) eta Cheetos Pelotazos (%6,3); lehenbizikoak 6,9 gramo dauzka eta bigarrenak 8,2 gramo
(koilarakadatxo bat eta erdi, hortxe-hortxe). Zifra
horrek azukreen guztizkoa adierazten du, hau da, lehengaiek berez daukatena eta ekoizleek erantsi du-

Oinarrizko
formula.
Ia zizkamizka guztiak
patatarekin,
artoarekin edo
beste zereal
batzuekin eginak
daude, eta gero
olioa eta gatza
eransten zaie.
Ez da komeni
gehiegikeriarik
egitea.

Gero eta ohikoagoa da ongailu
naturalak erabiltzea, adibidez
piperrautsa edo kurkuma, kolorea
emateko eta “koloragarri eta
kontserbagarri artifizialik” ez
dutela nabarmentzeko etiketan.
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tena. Azken horiei jarri behar genieke arreta, horiek
egiten dute-eta kalterik handiena osasunean, baina
ez dago bereizteko modurik, legediak ez baitu behartzen etiketan zehaztera. Nolanahi ere, kopuru txikiei
buruz ari gara, eta ez genuke kezkatu behar; horrek ez
du esan nahi, hala ere, ez dugunik erne jarraitu behar
eta utzi egin behar diogunik etiketa aztertzeari.

ZER GERTATZEN DA GEHIGARRIEKIN.

Errazioaren neurriak badu garrantzia
Zizka-mizka zorro bat irekitzen duzunean, oso-osorik jaten
duzu hasi eta buka edo zati bat baino ez? Egia da zorro batzuk
lagun batek baino gehiagok jateko izaten direla, ireki eta taldean
partekatzeko (200 gramo ingurukoak izaten dira), eta beste
batzuk norbanakoak jateko izaten dira eta gramo gutxiagokoak.
Osorik jaten denean, energia ekarpena 268 kcl-ekoa izan
daiteke Palomitinas EROSKI poltsa batekin (55 g) edo 1.000 kcletarainokoa Doritos Dippas zorro batekin edo Pringles poltsa
batekin (200 g); energiari dagokionez, bi platerkada espageti
jatearen parekoa litzateke (bolognar eran), eta pertsona heldu
batek egunaren buruan hartu behar lukeenaren erdia. Berdintsu
gertatzen da gatzarekin. Produktu batzuek 0,8 gramo daukate
poltsa bakoitzeko, adibidez Palomitinas EROSKI izenekoek, eta
beste muturrean, Triskys direlakoak 3,2 gramotara iristen dira,
oliba antxoadunen lata batek daukan adina beraz; zorro bat
oso-osorik janda, erraz gaindituko genuke egunean gehienez
hartu beharreko gatz kopurua (5 gramokoa da). Azken batean,
produktu horiek oso noizbehinka jatea komeni da eta kopuru
txikietan. Erraziotzat hartzen den kantitatera mugatuko bagina
(30 g inguru), energia ekarpena 150 kcl-ekoa izango da gutxi
gorabehera (330 ml-ko garagardo lata batek ematen duena)
eta gatz kopurua, berriz, 0,2 eta 1 gramo artean ibiliko litzateke.
Superaspitos direlakoek aipamen berezia merezi dute, zeren
48 gramoko kutxetan saltzen baitituzte, eta banakako zorroak
izaten ditu barrenean, 6 gramokoa bakoitza. Horietan oso
kantitate txikiak jaten dira, eta, hortaz, oso energia, gantz eta
gatz gutxi eransten zaio dietari. Arazoa da produktu hori adin
txikieneko haurrei zuzentzen zaiela, eta elikagai osasungarriak
bazterrean uzteko arriskua izaten da.

Azken urteetan nabarmen handitu da azukrearen inguruko kezka, eta gehigarriekin ere berdintsu gertatu
da. Substantzia horiek ezinegona eragiten dute hainbat
jenderengan, eta denak ere seguruak diren arren dosi
baimenduetan, elikadura arloko enpresa asko ahaleginean ari dira kezka horiei erantzuteko eta gehigarriak erabiltzeari uzteko, edo irudi hobea duten beste
batzuk erabiltzeko. Era berean, ontzietan mezu bidez
nabarmentzen dute ez dutela erabili koloragarri eta
kontserbagarri artifizialik. Honako hauek, adibidez:
Grefusa etxekoChaskis, Fritos eta snacks zizka-mizkek. Oraindik ere produktu askotan erabiltzen dira
gehigarriak helburu teknologiko jakinetarako (adibidez, monosodio glutamatoa zaporea indartzeko Ris-

Sei baino ez gatz gehiegirik gabeak*
GATZA %1,15 BAINO GUTXIAGO
Superaspitos, Aspil etxekoak

%0,6

Chips Light, EROSKI Sanniarenak

%0,6

Doritos Dippas Original

%0,7

Sunbites Multicereales gatz ukituarekin

%0,9

Doritos TexMex

%1

Nachos Veritas

%1,1

GATZA %1,15 BAINO GEHIAGO
Gainerako guztiak
GATZA %1,15 BAINO ASKOZ GEHIAGO
Snatt’s Natuchips tomatea

%3,3

Triskys, Risi etxekoak

%2,8

Pajitos, EROSKIrenak

%2,8

Papadelta, Grefusarena

%2,5

* Batez bestekoa %1,6koa da analisi honetan. Elikagai batek
gatz asko dauka %1,15etik gora duenean; hau da, 100 gramo
bakoitzeko 1,15 gramo gatz duenean.
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Ia aperitibo denek errazio
bakoitzaren arabera
ematen dute nutrizio arloko
informazioa, eta energiarena
eta mantenugaiena,
berriz, eguneko
kopuru gomendatua
kontuan hartuta.
ketosetan, edo gantz azidoen mono- eta diglizeridoak
Triskysetan), baina gero eta ohikoagoa da bestelako
substantzia batzuk erabiltzea, adibidez piperrautsa edo
kurkuma, kolorea emateko; oreganoa eta aneta lurrina
eta zaporea emateko, eta abar.

KONTUZ AMU ERAKO MEZUEKIN.

Aztertu ditugun produktu askok mezu eta amu
erakargarriak izaten dituzte ontzietan. Nutrizio arloko aipuak izaten dira ohikoenetakoak, hau da,
mantenugai jakin baten inguruko mezuak, osagaien
artean daramalako edo ez daramalako. Nabarmendu
egiten da, adibidez, zuntzez hornituta daudela Grefusa eta EROSKI etxeko produkturik gehienetan, gantza
murriztu zaiela, esaterako Sunbites Multicereales eta
Snatt’s Natuchips direlakoetan, edo gatz gutxiago daramatela EROSKI Sannia etxeko Tejas eta Chips aperitiboetan. Mezu mota hori baliagarria izan daiteke
aukeratzen laguntzeko, baina zuhur jokatu behar dugu horietan ageri diren zifrak interpretatzeko orduan,
zeren, batzuetan, balio erlatiboak ematen baitituzte,
eta bestelako produktu batzuekin alderatuz kalkulatzen dituzte (adibidez, “beste zizka-mizka batzuek
baino %25 gatz gutxiago” dutela esaten da). Hau da,
etiketari begiratzea komeni da balio absolutuak zein
diren jakiteko eta asko edo gutxi den ondorioztatzeko,
eta, batez ere, produktuaren osaeraren inguruko ideia
global bat edukitzeko. Zizka-mizka batzuetan ageri
diren mezuek ulertarazten dute “denetarik” jan behar
dela bizimodu osasungarria egiteko; halaxe egiten
dute Risi etxeko Palomitas eta Pepsico etxeko Fritos
izenekoek. Baina horrako aipu hori inolako oinarririk
gabeko dogma da, eta ondorio kaltegarriak ere ekar
ditzake, adibidez elikagai osasungaitzak behar baino
maizago jatea eta, azken batean, komeni ez den moduko dieta egitea. Mezuren bat ematekotan, beraz,
zera adierazi behar litzateke: dietak elikagai osasungarrietan oinarritua egon behar lukeela.
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Beste zenbaitetan, berriz, haurrentzako marrazki
bizidunetako pertsonaien irudiak ageri dira ontzietan (adibidez, Cheetos Pandillan) edo opariak ere bai
(esaterako, Superaspitosen); horiek amu gisa erabiltzen dituzte haurrak erakartzeko, nahiz eta hain zuzen
haurrek murriztu behar luketen gehien produktu mota
hori. Horregatik, herrialde batzuetan neurriak hartu
dituzte jardunbide horiek arautzeko, adibidez Txilen:
hango legediak galarazi egiten du osagai batzuk kopuru
handietan dituzten elikagaien publizitatea egitea (kaloriak, gantzak, azukreak, gatza...), baldin eta aurkezpen grafikoa, sinboloak eta pertsonaiak erabiltzen badituzte 14 urtetik beherakoengana iristeko. Espainiako
Estatuan, 2005. urteaz geroztik ari dira egiten publizitate mota hori arautzeko saioak PAOS kodearen bidez
(elikadura arloko industriak sustatu zuen neurri hori).

NUTRIZIO ARLOKO INFORMAZIOA.

Esan dugu produktuaren izenari eta osagaien zerrendari begiratu behar zaiola zizka-mizka batek zer
daukan jakiteko, baina elkarrengandik desberdinak
direnak alderatu nahi ditugunean, bereziki lagungarria
izaten da nutrizio arloko informazioa, zeinak adieraz-

ONDORIOAK

ten baitu produktuak zenbat energia eta mantenugai ematen duen 100 gramo bakoitzeko. Ia produktu
guztiek dakarte nutrizio arloko informazioa (borondatezko datua da); errazio bati dagokiona adierazten
dute, eta energia eta mantenugai kopurua zehazterakoan, eguneko kopuru gomendatua hartzen dute
kontuan. Ildo horretan, kontuan hartu behar da legeak
ez duela finkatzen errazioaren neurria. Ekoizle bakoitzak aukeratzen du hori, eta beti ez datoz bat elkarren
artean; ondorioz, horrek zaildu egiten du alderaketak
egitea. Sektore horretan, 30 gramoko neurria erabiltzen da errazioa finkatzeko. Kantitatea txikiagoa denean, zorroaren neurriarekin bat datorrelako izaten
da. Aztertu ditugun produktuetan, 30 gramokoa izan
da erraziorik ohikoena, baina badira salbuespenak ere:
Superaspitos (6 g), Tejas EROSKI Sannia (23 g) edo
EROSKIren produktu asko (25 g). Gida honetako zizka-mizka gehienek beren borondatez ematen dute
nutrizio arloko informazioa ontziaren aurreko aldean
(batzuek mantenugai guztiena eta besteek energiarena
bakarrik). Bereziki nabarmentzen dira EROSKIrenak,
zeinak kolore kode bat erabiltzen duten datuak errazago interpretatzeko (nutrizio arloko semaforoa da).

Haurrekin,
zaindu mugak.
Ontzi askotan
marrazkiak
edo haurrak
erakartzeko
mezuak
erabiltzen dituzte.
Nagusiek mugatu
egin behar dute
kontsumoa.

Aztertu ditugun zizka-mizkek
energia dentsitate handia
daukate. Horrek esan nahi du
produktu kopuru txiki batek kaloria asko
ematen duela, batez ere ugari izaten
dutelako gantza eta karbohidratoak. Gisa
horretako produktu gehienek, gainera,
gatza ere gehiegi izaten dute (1,15 gramo
baino gehiago 100 gramo bakoitzeko),
eta bestelako substantzia batzuk ere
badituzte, adibidez zapore emaileak edo
lurrinak, zeinak zapore biziak ematen
dituzten; hortaz, halakoak maiz samar
janez gero, urrundu egin gaitezke dieta osasungarritik, bereziki haurrak.
Zizka-mizkak multzotan sailkatu ditugu,
eta multzo batekoak eta bestekoak alderatuta, ikusten da osagai berriekin eginda
daudenek daukatela gantz gutxien eta
zuntz gehien, nahiz eta azukre gehien
eta horiek daukaten; gantz gehien, berriz,
artoz eginda eta nerabeentzat eta helduentzat diren zizka-mizken multzoak
dauka, energia gehien ere horrek ematen
du eta zuntz gutxien ere horrexek dauka.
Hau da, azken horiek izango lirateke,
oro har, aukerarik txarrenak, nahiz eta
multzo guztietan dauden salbuespenak.
Horrexegatik da hobea banaka-banaka
aztertzea. Eta hori eginda, honako hauek
dira aukerarik onenak: Doritos Dippas
eta Chips Light EROSKI Sannia. Biak ere
oinarrizko osagaiekin eginak daude, 500
kcal baino gutxiago ematen dituzte 100
gramo bakoitzeko, gatza %1,15 baino
gutxiago daukate eta prezioa batez bestekoaren azpitik dabil. Nolanahi ere, ez
dugu ahaztu behar produktu mota hori
oso pobrea dela nutrizioaren ikuspegitik,
ez baitute intereseko mantenugairik,
adibidez bitaminak, mineralak, eta abar;
eta horri gehitzen badizkiogu lehen
aipatu ditugun alderdiak (energia dentsitate handia eta gatz gehiegi), argi dago
noizbehinka jateko utzi behar ditugula
eta neurrian jan beti, eta hor sartzen dira
itxura osasungarriena dutenak ere, adibidez osagai berriekin eginak daudenak,
esaterako tomatearekin, espeziekin edo
zereal anitzekin.
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IRIZPIDE ONAREKIN AUKERATZEKO
Erosketa Gida hau egiteko, bost multzotan bildu ditugu 29 aperitibo hauek,
eta hainbat ezaugarri erabili ditugu multzokatzeko: osagai nagusiak zein diren, zein hartzaileri zuzentzen
zaizkion, nola eginak dauden... Horrela, alde batetik, artoz egindako aperitiboak daude, hiru multzotan
banatuak: nachoak, aperitibo frijituak (gogorrak izaki, batez ere nerabeei eta helduei zuzenduak daude)
eta labean erretako aperitiboak (nagusiki haurrei zuzenduak).
Errazio bat =
30 g* produktu

ENERGIA
(kcal) %EK

GANTZA
GANTZ SATUR. AZUKREAK
(g)
%EK
(g)
%EK
(g)
%EK

GATZA
(g)
%EK

PREZIOA
ZUNTZA
errazio
(g)
%EK bakoitzeko

Zizka-mizka arinak
Snatt’s Natuchips tomatea,
gazta eta oreganoa

137

7

5,1

7

0,4

2

1,4

2,0

1,0

16

0,9

3,7

0,49€

SNATT’S Guisante snacks
gazta eta aneta

139

7

5,4

8

0,7

3

1,2

1,3

0,6

10

1,4

5,8

0,44 €

SUNBITES Multicereales
itsas gatz ukituarekin

144

7

6,5

9

0,7

3

2,2

2,4

0,3

4,5

2,0

7,9

0,46 €

Tejas Multicereales EROSKI Sannia

142

7

6,1

9

0,6

4

1,7

4,0

0,5

18

1,7

6,6

0,32 €

MIOS! Chips artoa eta tipula

157

8

8,0

11

0,8

4

1,1

1,2

0,4

6

1,8

7,2

0,27 €

Doritos TexMex

151

8

7,9

11

1,0

5

0,7

0,8

0,3

5

1,5

5,9

0,30 €

Doritos Dippas Original

148

7

7,1

10

1,0

5

0,3

0,3

0,2

3,6

1,3

5,3

0,25 €

Nachoak naturalean VERITAS

146

7

6,7

10

0,8

4

0,7

0,7

0,3

5,5

-

-

0,33 €

Gublins Barbacoa Grefusa

160

8

8,4

12

0,9

5

0,2

0,2

0,4

6,5

0,9

3,7

0,27 €

Chaskis zapore naturala Facundo

146

7

6,3

9

0,7

3

1,0

1,1

0,6

10

0,9

3,6

0,33 €

Triskys original Risi

159

8

7,4

11

0,8

4

0,2

0,2

0,8

14

-

-

0,25 €

Risketos zapore originala Risi

167

8

10,7

15

1,1

5

0,7

0,8

0,4

6

-

-

0,24 €

Lay’s 3D’s bugles

154

8

8,4

12

1,1

6

1,5

1,7

0,7

12

0,9

3,7

0,43 €

Fritos BBQ zaporea Matutano

158

8

8,9

13

1,1

5

0,3

0,3

0,4

6

1,4

5,5

0,24 €

Nachoak

Artozko aperitiboak, helduentzat
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Bestetik, patataz egindako aperitiboak daude, eta, azkenik, osagai berriekin eginda daudenak, adibidez
orain gutxi arte produktu horietan erabiltzen ez ziren lehengaiekin: zereal jakin batzuk (garia, oloa, arroza)
edo lekaleak (ilarra edo soja). Zizka-mizka horiek aztertzeko garaian, ezaugarri bat baino gehiago hartu
dugu kontuan, adibidez zer-nolako osagaiak erabili diren, nolako profila duten nutrizioaren
ikuspegitik, zer prezio duten edo nolako informazioa ematen duten etiketan.
Errazio bat =
30 g* produktu

ENERGIA
(kcal) %EK

GANTZA
GANTZ SATUR. AZUKREAK
(g)
%EK
(g)
%EK
(g)
%EK

GATZA
(g)
%EK

PREZIOA
ZUNTZA
errazio
(g)
%EK bakoitzeko

Artozko aperitiboak, haurrentzat
EROSKI kruxpetak,
gurin zaporekoak

146

7

7,8

11

0,9

5

0,5

0,5

0,4

7

1,9

7,6

0,26€

Artozko Jumpers-ak,
gurin zaporekoak

164

8

8,5

12

1,1

5

1,5

1,7

0,5

8,5

0,6

2,4

0,30 €

Cheetos pelotazos

151

8

8,1

12

1,1

6

1,9

2,1

0,6

10,5

0,4

1,4

0,27 €

Superaspitos packa, Aspil

141

7

4,8

7

0,5

3

0,4

0,4

0,2

3

0,3

1,1

0,71 €

Cheetos Gustosines

143

7

6,6

9

0,9

4

0,1

0,1

0,6

10,5

0,9

3,6

0,38 €

Risi kruxpetak

142

7

5,6

8

0,7

4

0,5

0,5

0,5

9

-

-

0,30 €

Guspitos EROSKI

125

6

3,0

4

0,3

2

0,0

0,0

0,4

7

1,4

5,4

0,30 €

Pajitos EROSKI

148

7

7,8

11

1,0

5

0,0

0,0

0,8

14

1,6

6,5

0,30 €

PapaDelta Original Grefusa

143

7

6,6

9

0,8

4

0,2

0,2

0,8

12,5

0,9

3,7

0,50 €

Pringles Original

154

8

9,9

14

1,1

5

0,4

0,4

0,4

6,5

0,8

3,2

0,33 €

Fantasinis EROSKI

150

8

8,0

11

1,1

6

0,9

1,0

0,6

10,5

1,4

5,6

0,34 €

Cheetos Pandilla

144

7

6,9

10

1,0

5

0,5

0,6

0,4

6,5

1,2

4,9

0,46 €

Lay’s Poppables
itsas gatza

156

8

8,1

12

1,1

6

0,7

0,7

0,5

8

1,1

4,6

0,50 €

Lay’s Labean

132

7

4,0

8

0,4

3

1,4

3,0

0,4

17

1,4

5,5

0,36 €

Chips Light EROSKI Sannia

137

7

5,1

7

0,7

3

0,9

1,0

0,2

3

0,0

0,0

0,23 €

Patataz egindako zizka-mizkak

* Erreferentziazko errazioa 30 gramokoa da, produkturik gehienetan hala ageri delako (hautatu ditugun 29etatik 19tan). Honako hauetan aldatzen da errazioa: Superaspitos
(6 g), Jumpers (25 g), Chips EROSKI Sannia, Guspitos, Pajitos eta Fantasinis EROSKI (25 g), Tejas EROSKI (23 g), Palomitinas EROSKI (28 g), Chaskis eta Nachos Veritas.
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Frescos

EZKATA
BERRIAK
ARRANDEGIAN
Akuikulturaren aurrerakada etengabeak eta merkatuen globalizazioak espezie
berriak ekarri dituzte saltokietara eta arrantzalekuetara. Zuriak edo urdinak,
hona hemen itsasotik edo haztegietatik iristen diren aurpegi berrietako
batzuk. Ezagutu itzazu.
22
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atuek diotenez, gero eta arrain gutxiago jaten
dugu, eta azken 10 urteetan iraunkorra izan da
beheranzko joera hori. Espainiako Estatuan,
23,7 kilo jan zituen pertsona bakoitzak 2017.
urtean, eta horrek esan nahi du kontsumorik
handienetakoa duen herrialdeen artean dagoela. Espainiako
merkatuan oso ohikoak ez ziren espezie batzuk agertzen joan
dira mantso-mantso, eta horretan eragina izan dute, batetik,
Europako araudiak, zeinak behartu egiten duen itsasontziek portuan deskargatu ditzatela Atlantikoan kuota ezarria duten arrain
espezie guztiak eta Mediterraneoan gutxieneko neurriarekin
harrapatzen dituztenak; bestetik, akuikulturaren gorakadak ere
sustatu du egoera berria, eta, azkenik, ingurumenari lotutako
beste faktore batzuek ere izan dute eragina.

D

AKUIKULTURA ETA GLOBALIZAZIOA.

Gaur egun ez dago mugarik arrandegietan. Banaketa prozesuak
hobetu izanak (hotz katea) eta arraina gero eta prezio eskuragarriagoetan eskaintzeak zabaldu egiten dituzte gure merkatuko
ateak, eta planetako beste leku batzuetatik datozen espezieak
iritsi dira. Ingurumenaren ikuspegitik, gainera, "espezimen
batzuk lekuz mugitzen ari dira, eta horrek aldaketak ekarri ditu
arrandegien itxuran: espezie tradizional batzuk desagertu egin
dira eta beste batzuk agertu (klima tropikaletakoak gehienean),
aldaketetara hobeto moldatzen direnak", azaldu du Jose Juan
Castrok, Itsas Zientzietako Fakultateko Biologia Saileko buruak
Las Palmasko Unibertsitatean (Kanaria Handia). Eta horrek
baditu abantaila batzuk kontsumitzailearentzat, aukera handiagoa eskaintzen dio eta.
Espezie berrien etorrera horrek beste arrazoi bat ere badu:
gero eta gehiago dira arrain haztegietako espezieak (2014. urtean,
esaterako, haztegiko arrain gehiago jan zuten kontsumitzaileek
arrain basatia baino). Herritarren artean, halaber, gero eta argiago
ikusten da neurriak hartu behar direla gehiegizko arrantza eragozteko, eta gauzak aldatzen ari dira arrantzatzeko moduen eta kontsumitzeko moduen inguruan, iraunkortasunaren alde hain zuzen,
eta faktore horiek ere lagundu egin dute aukera berriak azaltzea.
Dena den, arraina haztegitik etortzeak ez du esan nahi iraunkorragoa denik nahitaez: "Bereizi egin behar dira akuikultura
kontinentala (ugariena) eta itsasokoa. Azken horretan espezie
haragijaleak hazten dira, adibidez urraburua eta lupia, eta horien
elikaduran animalia jatorriko proteinak sartu behar dira, zeinak
arrainekin egindako irin eta olioetatik lortzen diren", azaldu du
Castrok. Hortaz, pentsuek izaten dituzten irin eta olio horiek lortzeko arrantza moduek baldintzatuko dute alderdi hori, eta arrantza industrialaren eragina ez da beti onuragarria izaten ingurumenean. Hala ere, "aurrerapen handiak egiten ari dira proteina horien
ordez landare jatorriko beste batzuk erabiltzeko, adibidez sojarena;
eta ingeniaritza genetikoan ere bai, arrain espezie horiek gai izan
daitezen proteina horiek bereganatzeko". Skrei bakailaoa, abadira,
limoi arraina, tilapia, burbina edo Pazifikoko txibia dira arrandegietako kide berrietako batzuk, nahiz eta komeni den oroitaraztea
leku batzuetan berriagoak direla beste batzuetan baino..
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1

SKREI
ARRAIN BIKINGOA

Arrain zuria
da. Antzinako
norvegieratik
datorkio izena, eta
arrain nomada esan
nahi du.
Sasoia: urtarriletik
apirilera.
Salmahaira iritsi
aurretik: bakailao basati
hori Barents itsasotik
atera (Artikoan) eta
Norvegiako itsasertzera
itzultzen da arrautzak
jartzera, Lofoten
uharteen ingurura.
Bidaia horretan
(1.000 kilometro pasa
egiten ditu ur hotz eta
zakarretan), sendotu
egiten zaizkio giharrak,
eta haragiak zapore
sendoa eta testura
fina hartzen ditu.
Arrandegian, bila ezazu
egiaztatzen duen zigilua.
Nutrizio
arloko

dohainak: 76 kcl eta 18
g proteina 100 gramo
bakoitzeko. Gantz gutxi
izaten du (0,3 g) eta
baditu gatz mineralak
eta bitaminak, A, D eta B
multzokoak.
Nola prestatu?
Konbinazio ona egiten
du sasoiko fruta eta
berdurekin, baina baita
haragi batzuekin ere,
adibidez urdai, txorizo
eta urdaiazpikoarekin.
Zartaginean edo
labean egiteko izan,
ziurtatu ezazu giroko
tenperaturan dagoela.
Zaporea indartzeko, jar
ezazu aurrez gatzunetan
(15 minutuz ur litro
batean 100 gramo
gatzekin); lehortu eta
egin ezazu barreneko
tenperatura 40 ºC-ra
iritsi arte.
Prezioa: kiloa 10 €-tik
hasita.

2

IKAZKINA
BAKAILAOAREN ORDEZKOA

Arrain zuria da,
eta horrek esan
nahi du gantza
%5 baino gutxiago daukala.
Neurria 35 cm-tik metroa
bitartekoa izaten du, eta kilo
batetik bi kilo bitarteko pisua.
Sasoia: urte guztian.
Salmahaira iritsi aurretik:
itsasertzeko banku txikietan
bizi da. Uda garaian
iparraldera migratzen du,
eta neguan itzuli egiten da
hegoaldera. Krustazeo eta
arrain txikiekin elikatzen da,
eta bakailaoarekin nahasi
daiteke, bai itxuraz eta bai
zaporez (merkeagoa da), eta
ordezko egokia izan daiteke
plater batzuetarako. Nola
bereizi daitekeen? Ikazkinak
lerro berde ilun bat izaten du
zeharka bi solomo grisetan.

Nutrizio arloko dohainak: 17
g proteina ditu, oso gantz
gutxi eta 72 kcal baino ez
100 gramo bakoitzeko.
B12 bitamina ematen du
(lagundu egiten du anemiari
aurrea hartzen) eta D
bitamina ere bai, eta erraz
digeritzen da; ondorioz, ez
du eragiten astuntasun
irudipenik.
Nola prestatu? Zapore
leunekoa da, eta ezin
egokiagoa marinatuak
prestatzeko, adibidez
zebitxea edo eskabetxea.
Marmitakoa egiteko ere
erabil daiteke edo labean
egiteko. Haragia papurtzen
badiogu, kruxpetak edo
arrain hanburgesak egiteko
erabil dezakegu.
Prezioa: ggb. kiloak 6 €.

3

BURBINA
BASATIA ETA HAZTEGIKOA

Arrain zuria da,
ur gazikoa, eta
beste izen hauek
ere hartzen ditu: andeja edo
reig. Bi metro neurtzera irits
daiteke eta 50 kg-ko pisua
izatera.
Sasoia: urte guztian.
Salmahaira iritsi aurretik:
tigrea, panpera, beltza,
burbina marraduna...
Mota batekoak baino
gehiagotakoak daude, eta
Atlantiko ekialdean bizi dira.
Itxura luzanga eta kolore
urdin grisaxka dauka, bi
hegal dauzka bizkarraldean,
15 eta 300 metro arteko
sakoneran mugitzen da
eta gauez eta bakarrik
ibiltzeko ohitura izaten du.
Moluskuak, krustazeoak,
harrak eta arrainak jaten ditu,
eta kumeekin bidaiatzen du
(ahoan ezkutatzen zaizkio

arriskua sumatu orduko).
Arrain haztegietan ere
ekoizten dute.
Nutrizio arloko dohainak:
ikazkinak baino kaloria
gehixeago ematen ditu
(90 kcal), eta proteinak
(20,4 g) eta gantza ere bai
(1,4 g); horretaz gain, iturri
ona da kaltzioa, sodioa,
eta A eta B3 bitaminak
hartzeko. Mantenugai onak
ematen ditu bihotz-hodien
osasunerako.
Nola prestatu? Labean,
tipula, limoi eta ezkaiarekin;
saltsan edo plantxan, oliba
olio birjina estrarekin,
eta papillote eran. Haragi
trinko eta delikatua
izaten du Garrantzitsua
da sutan jarritakoan
denbora zaintzea, oso azkar
lehortzen baita.
Prezioa: ggb. kiloak 9 €.
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5
4

TILAPIA
SAMURRA ETA SENDOA

Mojarra ere
esaten zaio
gaztelaniaz.
Afrikatik dator, eta mota
batekoak baino gehiagokoak
daude: tilapia urdina, gorria,
Nilokoa eta Mozambikekoa.
Hiru kiloraino irits daiteke,
baina merkatuan izaten
direnek 230 g inguru eduki
ohi dituzte.
Sasoia: urte guztian.
Salmahaira iritsi aurretik:
ospe handia du AEBetan eta
Txinan (herrialde horretan
ekoizten dute gehien). Azkar
handitzen da haztegietan,
eta munduan gehien
ekoizten den arraina da,
karparen ondotik. Proteina
iturri bereziki ona da, baina
akuikulturako tilapiak
kopuru apaletan izaten du
omega-3 (0,2 g baino ez
100 gramo bakoitzeko, eta
izokinak, adibidez, 1,5 izaten
ditu), haren dieta artoz eta
sojaz egindako irinetan
oinarritzen baita. Basatiak,
berriz, algak eta itsasoko
beste espezie batzuk jaten
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ditu, eta horiek ugari izaten
dute mantenugai hori.
Sukaldean erabiltzeaz gain,
"herrialde batzuetan tresna
biologiko gisa ere erabiltzen
dute zenbait gaixotasun
transmititzen dituzten
intsektuen aurka, adibidez
malaria", azaldu du Castrok.
Nutrizio arloko dohainak:
ehun gramok 130 kcal
ematen dituzte, 26
g proteina eta 2,7 g
gantz. Beste zenbait
mantenugairekin batean,
kolina dauka (ona da bihotzhodien osasunerako),
niazina (lagundu egiten
du kolesterola doitzen)
eta selenioa (immunitate
sistemarako).
Nola prestatu? Oso zapore
leunekoa da, eta hainbat
eratan presta daiteke.
Plantxan egin daiteke oliba
olio, baratxuri eta pipermin
pittin batekin; parrilan;
lurrunetan; saltsan, edo
marinatuta bestela, adibidez
zebitxe eran.
Prezioa: kiloak 6 € inguru.

ABADIRA
AHOSABAI DELIKATUAK

Serreta ere esaten
zaio gaztelaniaz.
Testura guria
eta zapore leuna dauka,
oso kolesterol gutxi eta
ezaugarri aipagarri asko,
nahiz eta nahiko galkorra
den.
Sasoia: urte guztian.
Salmahaira iritsi aurretik:
ikazkina, bakailaoa eta
legatza bezalaxe, gadidoen
familiakoa da. Gorputz
luzanga duen arraina da,
gris zilarkara gehienean,
eta orban hori edo beltzak
izaten ditu gainaldean.
Bakailaoak ez bezala, lerro
beltz bat izaten du zeharka.
Atlantikoan eta Bizkaiko
golkoan harrapatzen
dute, eta ia hezurrik ez
duenez, egokiagoa da
gazteenentzat edo arrainik
jan nahi ez dutenentzat
hezurrak direla medio. Bere
senidea, Alaskako abadira,
egiaz beste espezie bat
da, eta surimia egiteko
erabiltzen dute (karramarro
makilatxoen osagai nagusia
da). Izoztuta ere saltzen

dute, gazituta, lehortuta eta
ozpinez onduta.
Nutrizio arloko dohainak:
oso kaloria gutxi izaten
du (76 kcal 100 gramo
bakoitzeko) eta gantza
ere gutxi (0,75 g); ugari
ematen ditu proteinak
(17,4), omega-3, potasioa,
magnesioa eta iodoa.
Aipatzekoa da B12
bitamina ere baduela,
zeina funtsezkoa den
nerbio sistema osasuntsu
edukitzeko.
Nola prestatu? Abadira oso
moldakorra da sukaldean
eta ongi etorri ohi da
zapore leuneko osagai eta
ongailuekin. Ongi gelditzen
da, adibidez, marinatuta,
ardo zuritan edo labean,
xerratan moztutako tomate
oinarri baten gainean.
Beste aukera bat da irin eta
arrautzetan pasatzea, baina
kontuan hartu behar da
horrela nabarmen aldatzen
zaiola nutrizio profila
(okerrera).
Prezioa: aleka, kiloa 12 euro
inguru ateratzen da.

Hezurrik ez duenez,
abadira arrain oso egokia
da haurrentzat. Oso ongi
etorri ohi da osagai eta
ongailu leunekin.
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7
SERIOLA
SOTILTASUNA PLATEREAN

Arrain urdina da,
eta beste izen
hauek ere hartzen
ditu: serviola, medregal,
blanquilla edo limoi arraina.
Haragi trinkoa izaten du,
zuria eta gantzatsua, eta
bereziki leuna ere bai
(kontsumitzaileek oso
atsegin dute).
Sasoia: nagusiki maiatzetik
urrira.
Salmahaira iritsi aurretik:
kolore gris zilarkara izaten
du, zerrenda hori edo
urrekara bat duela albo
batean; buruan, berriz,
badu atunaren antza.
Txipiroiak, txibiak eta beste
arrain txiki batzuk jaten
ditu, adibidez bogak eta
txitxarroa. Gaitasun handia
du igerian, eta bi metroko
luzera hartzera iritsi
daiteke eta 60 kg-ko pisua.
Munduko ozeano guztietan
bizi da, bai ur tropikaletan
eta bai ur epeletan ere,
eta Mediterraneoan ere
bai. Gehienetan kirol
arrantzatik datorrenez

(haztegietan ekoizten
ere hasiak dira), freskoa
jaten da. Leku batzuetan
intoxikazioak gertatu izan
dira ziguatoxinarekin, eta,
horregatik, ez dira jan
behar hesteak, burua eta
arrautzak.
Nutrizio arloko dohainak:
100 gramok 105 kcal ematen
dituzte, 21 g proteina, 44 g
kolesterol eta 1,7 g gantz. A,
E eta B multzoko bitaminak
ematen ditu, omega-3 gantz
azidoak (onuragarriak dira
odol zirkulaziorako) eta
mineralak, adibidez potasioa
eta burdina.
Nola prestatu? Bizkar eran
egin daiteke, baratxuri eta
piperminarekin; labean;
gisatuetan, edo zatituta eta
frijituta. Beste aukera erraz
eta gustagarri bat izaten da
zati txikietan moztea, oliba
oliotan zigilatu eta patata
eltzekari bati eranstea, ardo
zuri pittin bat ere bai eta
tipula, baratxuri, azafrai eta
oregano frijituak.
Prezioa: kiloak 14 € inguru.

PAZIFIKOKO TXIBIA
ERRALDOI BAT MERKEALDIAN

Pota ezagunaren
senide nagusiari
txibia erraldoia
edo pota erraldoia ere
esaten diote. Ugari izaten da
Peruko, Txileko eta Mexikoko
itsasertzean.
Sasoia: maiatzetik abuztura.
Salmahaira iritsi aurretik:
zefalopodo handi horrek
(bi metro eta 45 kg
harrapatzen ditu) gero eta
ospe handiagoa dauka
Espainian, txibiaren edo
potaren antzeko zapore
eta testurak baititu, baina
prezio merkeagoa gehienean.
Izaera oldarkorra dauka, eta,
horregatik, deabru gorria
ezizena jarri diote. Tierra
de Fuegotik Kaliforniaraino
arrantzatzen dute, eta baita
Alaskan ere. Espainian
izoztuta saltzen dute
gehienbat.
Nutrizio arloko dohainak:
txibiaren antzeko profila
dauka, eta oso kaloria gutxi
ematen du (58 kcal 100
gramo bakoitzeko) eta
gantzak ere berdin (1,1 g);
ugari ematen ditu, berriz,
B3 eta B12 bitaminak, eta
beste hainbat espeziek baino
proteina gutxixeago (11,9 g).
Nola prestatu? Zerrendatan
jan daiteke (raba gisa),

laukitxo eran zatituta (oso
egokiak dira zopak eta
paellak egiteko), solomoak
aterata eta hegal moduan
(zango egosiak izaten dira,
eta olagarroaren antzera
prestatuak, piperrauts eta
oliba olioarekin).
Prezioa: kiloa 8 €-tik hasita.
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Nutrizioa

ZURE AHALEGINAK
ARGALDUKO
ZAITU, EZ
EZTITZAILEAK
Azukrearen ordezkoa erabiltzea estrategia ona al da pisua galtzeko?
Izaten al dute ondoriorik epe luzera? Adituak aztertzen ari dira gehigarri horiek
etxean erabiltzeak eta hainbat elikagairi eransteak, hasi ogitik eta jogurtetaraino,
kalte egin ote diezaiokeen hesteetako florari eta glukosarekiko intolerantzia
eragin ote dezakeen; hori da, hain zuzen, gizentasuna eta diabetesa agertu
aurreko pausoa. Dosian dago erantzuna.
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ubstantzia guztiak dira pozoitsuak, ez
dago hala ez den bakar bat ere. Dosiak
bereizten ditu pozoia eta erremedioa".
Halaxe esan zuen Parazeltsok orain
dela hainbat mende, eta aipu hori aski
egokia dela dirudi egungo eztitzaileentzat. Ohikoena
izaten da pisua galtzeko erabiltzea, baina azken urteetan
zalantzak sortu dira horien inguruan, eta ez dago argi
eraginkorrak ote diren; are gehiago, hesteetako flora
alda dezaketela aipatzen da. Osasunean izan ditzaketen
ondorio horien inguruko eztabaida mahai gainean dela,
ikertzaileek bi erantzun eman dituzte. Lehenbizikoak
esaten du dosiaren araberakoak izaten direla ondorio
horietako asko, eta bigarrenak, berriz, ustezko ondorio
horietako batzuen inguruan ez dagoela ebidentzia zientifikorik eta, hortaz, jarraitu egin behar dela ikertzen.
Azken erantzun horrek, dena den, ezinegona eragiten
du sarri askotan. Izan ere, erantzun argiak bilatzen ditugu, "bai" edo "ez" entzun nahi dugu.

S

OGIAN ETA GEHIEN MAITE DUZUN FRESKAGARRIAN.

Ikertzaileek ez badezakete datu erabatekorik eman,
kontsumitzaileek nola jakin dezakete ez direla ari
hartzen eragin toxiko bat ekar dezakeen produktuak?
"Eztitzaile ez-elikagarriak seguruak eta ongi toleratzeko modukoak dira", ziurtatu du Angel Gil-ek, zeina
Biokimikako eta Biologia Molekularreko katedraduna den Granadako Unibertsitatean. Azukrearen ordez
erabiltzen ditugu eztitzaile horiek, baina etxeko erabilera da gutxienekoa; elikagaien industriak, izan ere,
modu masiboan darabiltza. Uste baino leku handiagoa
hartzen dute erosketa saskian: oinarrizko elikagaiak
egiteko erabiltzen dituzte, adibidez ogia, eta prozesatuta
dauden hainbat eta hainbat produktutan ere badaude,
adibidez freskagarri eta marmeladetan, saltsetan, plater
prestatuetan, opiletan...

ZENBAT HAR DEZAKET?

Erabiltzeko baimena eman aurretik, osasun arloko
agintariek neurtu egiten dute horien toxikotasuna, eta
gehien-gehienetan, eztitzaile bakoitzari gehienezko
kantitate bat ezartzen diote (Eguneko Kopuru Onar-

Gehigarri batzuek kaloriak
izaten dituzte. Ezarritako
mugen gainetik hartuz
gero, porroterako bidean
jar ditzakete pisua
kontrolatzeko estrategiak.
garria esaten zaio, EKO). Sakarinarentzat, adibidez, 15
miligramokoa da egun eta kilo bakoitzeko. Hortaz, 70
kiloko pisua duen pertsona batek 350 miligramorainoko kopurua har dezake egun bakoitzeko, eta toxikotasunaren maila gainditzeko, 40 pastilla baino gehiago
hartu behar lituzke egun bakarrean. Arazoa hauxe da,
nutrizionisten esanetan: oraingoz ez dakigula eztitzaileen kontsumo modua eta azukrearena antzekoak ote
diren; hau da, azukrea bezala, eztitzaileak ere komeni
baino gehiago hartzen ote ditugun. Gehigarri horietako
batzuek, nahiz eta besterik uste izan, kaloriak izaten
dituzte. Ezarritako mugen gainetik hartuz gero, eragin
toxikoak izateaz gain, porroterako bidean jar ditzakete
pisua galtzeko estrategia batzuk, zehazki honako gomendio honetan oinarritzen direnak: "Azukrearen ordez, erabil itzazu eztitzaileak".

BADIRA AZUKREA BAINO GOZOAGOAK ERE.

Azterketa asko egin da azukrearen ordezkoen erabilerak
argaltzeko garaian nolako eraginkortasuna duen ikusteko. 2018. urtearen bukaeran, gisa horretako 56 azterlanen inguruko berrikusketa bat egin zen, eta ondoriek
titular deigarriak ekarri zituzten komunikabideetara:
"Eztitzaileak ez dira eraginkorrak pisua galtzeko" edo
"Eztitzaileak ez dira hain aukera osasungarriak azukrea
ordezkatzeko". Dena den, British Medical Journal aldizkarian agertu zen meta-analisia askoz ere zehatzagoa zen eta ñabardura gehiago zituen (medikuntzaren
arloan, ereduzko aldizkaria da mundu mailan). "Baliteke epe motzean eraginen bat izatea pisuan, baina ez dugu kalitatezko daturik epe luzean ere hala dela esateko",
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70 kiloko pisua duen
pertsona batek egunean
350 miligramo har
litzake. Toxikotasunaren
maila gainditzeko,
egunean 40 pastilla
hartu behar lituzke.
adierazi zuen Joeri J. Meerpohl-ek, Medikuntzako
Ebidentziaren Institutuko ikertzaileak (Friburgoko
Unibertsitatean dago, Alemanian) eta ikerketaren
egile nagusietakoak. Eta zera erantsi zuen: "Froga sendorik ere ez dugu, halaber, osasunean kalte
aipagarriak egiten dituztela esateko". Ebidentzia
zientifikoak neurtzeko garaian, meta-analisiak
izaten dira maila handieneko azterlanak (bost
maila ditu sailkapen horrek). British Medical Journal aldizkariak egin zuena bereziki garrantzitsua
zen, Osasunaren Mundu Erakundeak aginduta
egin zelako, eta hortik ateratako ondorioak erabili
nahi zirelako azukre gabeko eztitzaileen gida bat
lantzeko. Erakunde horren esanetan, gizentasuna da XXI. mendeko epidemia, eta gizentasunak
lotura estua du azukre gehiegi hartzearekin; hori
dela eta, geroztik deabrutu egin da azukrearen erabilera. Beste aukera bat eskaini nahian, eztitzailez
bete ziren supermerkatuetako apalategiak. Aspaldi
samarretik heldu direnen ondoan (sakarina, esaterako), azken urteetan sortu diren beste batzuk
ere agertu dira, adibidez adbantamoa. Elikagaiak
gozatzeko gaitasun handia dauka elementu horrek;
azukrearen aldean, ehunka aldiz handiagoa (eta
milaka aldiz handiagoa ere bai batzuetan).

TXARRAK AL DIRA HESTEETARAKO?

Ikerketetan, eztitzaileek pisua galtzeko garaian
zer-nolako eragina duten ikusi nahi izaten da, baina ez hori bakarrik. Eztitzaile horiek hesteetako
mikrobiotan nolako eragina daukaten ere aztertzen dute, eta Angel Gil irakasleak gisa horretako
zenbait ikerketaren berrikusketa bat argitaratu
du berrikitan Advances in Nutrition aldizkarian
(azukrearen ordezko naturalek daukaten eragina aztertzen dute, adibidez estebiol glukosidoek,
eta ordezko sintetikoek ere bai, adibidez sakarinak
(33. orrialdean jarraitzen du)
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Zergatik maite dugu gozoa?
Azukre gehiegi hartzeko joerak, beste arrazoi batzuekin
batean, izugarri handitu ditu gehiegizko pisuaren tasak,
baina joera horren atzean, badago gizakiaren eboluzioari
lotutako arrazoi bat ere. "Ikuspuntu neurologikotik, energia
hartzearen pareko interpretazioa ematen diogu. Hori
dela eta, giza espezieak gure dastamenean oinarrizkoa
den elementutzat garatu du gozoa", azaldu du Angel
Gilek. Ezaugarri horrek bizirik irauten lagundu zigun
orain baino energia gehiago gastatzen genuen garaian,
baina orain gure kontra etorri da. Herrialde askotan,
azukre kontsumoaren zifrek gainditu egiten dute kopuru
gomendatua. Espainian, adibidez, %17 ingurukoa da datua,
eta OMEk ezarritako mugaren gainetik dabil (%10ekoa da).

EZTITZAILEEN ERRADIOGRAFIA

Erosketa saskian sartzen ditugun produktu askok eztitzaileak izaten dituzte. Azukrearen ordezko gisa erabiltzen ditu
industriak, baina baita elikagai batzuei testura emateko ere, adibidez saltsei eta opilei, edo freskotasun irudipena eransteko
higiene pertsonaleko produktu batzuei, adibidez ahoa garbitzekoei eta hortzetako pastei. Elikadura arloko Segurtasunaren
Europako Agintaritzak (EFSA siglak ditu ingelesez) onespena eman die guztiei, eta gehigarri gisa erabil daitezke.
Nola ageri
da etiketan

Etxean erabiltzeko bakarrik

ahalmena
Eguneko kopuru
Kaloriak gramo Gozatzeko
(azukrearekin
onargarria (mg-ak 70
bakoitzeko
alderatuta)
kg-ko pertsona batean)

Zerk eraman
ohi du:

Agabe ziropa

3,1

1,5

16 g egunean

Etxean erabiltzeko,
azukrearen ordez.

E-960

0

300 aldiz handiagoa

280

Fruktosa

Fruktosa

4

1,3 aldiz handiagoa

120 g egunean

Sakarina

E-954

0

700 aldiz handiagoa

350

Jogurtak, postreek eta osagarri
dietetikoek.
Kolazko, laranjazko
eta limoizko freskagarriek.
Ogiak, fruitu lehorrek, hortzetako pastak
eta edari gasdunek eta hauts erakoek.

Agabe ziropa
Etxean eta industrian
Estebiol glukosidoak

Industrian erabiltzeko bakarrik
Aspartamoa

E-951

0

220 aldiz handiagoa

2.800

Adbantamoa

E-969

0

20.000

350

Sukralosa

E-955

0

600 aldiz handiagoa

1.050

Taumatina

E-957

0

3.000 aldiz handiagoa

Ez dago zehaztua*

Xilitola

E-967

2,4

Azukrearen antzekoa

Ez dago zehaztua*

Edari freskagarriek, azukre gabeko
izozkiek eta zerealek.
Txokolateak, izozkiek, karameluek
eta zapore mendadunek.
Marmeladek, zereal barrek, latako
frutak eta kafezko edariek.
Berehalako fideoek, ogiak, pastelek
eta edari gasdunek.
Txikleek, ahoa garbitzekoek
eta hortzetako pastek.

Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritza (EFSA), FAO/OME. * FAO/OME Batzorde Mistoan
Elikadura arloko Gehigarrien Aditu taldeak (JECFA) ezarri duen multzorik seguruena da.
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Aditua

Elena Perez
Montero

“Sendagaiek
bezain kontrol
zorrotzak
pasatzen dituzte
gehigarriek”

Nutrizio arloko ikerketetan,
zergatik erabiltzen da hainbestetan honako makulu
hau: "Ikertzen jarraitu beharra dago"? Nutrizioari buruzko ikerketak, medikuntzako beste espezialitate batzuetakoak ez bezala, nahiko
berriak dira eta batzuetan
ez dezakete eskaini emaitza
erabatekorik. Horrek nahasita uzten gaitu, gure gizarteak emaitza argiak eskatzen
baititu berehala. Horretaz
gain, errudunak bilatzera
jotzen dugu gertatzen zaigun
hori zuritzeko eta elikaduran
guk geuk daukagun ardura
saihesteko. Kontsultan maiz
entzuten dut: "Ongi jaten
dut, baina badaukat zerbait
gizentzen nauena".
Orain dela urte batzuk eztitzaile batzuk minibiziari
lotuta zeudela esan zen.
Baztertu dezakezu hori hala
dela? Zientzian ez daiteke
ezer baztertu, zerbait dinamikoa delako; ebidentzia
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egunero gaurkotzen da. Dena den, lasaitasuna helarazi
behar zaie herritarrei, sendagaiek pasatzen dituzten
kontrolak bezain zorrotzak
gainditzen baitituzte gehigarriek. Eztitzaile batzuk
(adibidez, sakarina) lortzeko
lehen erabiltzen ziren metodoen ondorioz sortu ziren
minbizia eta beste zenbait
patologiarekin izan zezaketen harremanaren inguruko
zalantzak. Prozesu horretan
bentzenoa erabiltzen zen, eta
hori kantzerigenoa da.
Eztitzaileak ongi adierazita
al daude etiketetan? Elikadura arloko gehigarri gisa
ageri dira, E letra eta ondotik
zifra bat daukatela, eta hori nahasgarria da, ez baita
idazten produktuaren izena.
Etiketa asko, gainera, irakurtezinak dira, eta horrek
areagotu egiten du arazoa,
baina legediak behartu egin
du letraren neurria handitzera. Askotan, jakin ere egin
gabe hartzen ditugu eztitzaileak.
Zer-nolako faktoreek eragiten dute gehigarri horien
kalitatean? Prozesatzeko
moduaren araberakoa da
hobeak edo kaskarragoak
izatea, azukrearekin gertatzen den bezala. Gutxien
finduta daudenek oso kopuru txikietan jarraitzen dute
izaten bitaminak eta oligoelementuak, baina ez diete
bestelako prozesurik ematen
gauzak erantsi eta kentzeko
politagoak izan daitezen:
itsasten ez direnak, distira
daukatenak...
Ohitu egin behar genuke
gozotasunarekin ezkutuan
gelditzen diren zaporeeta-

ra ere? Erronka bat da hori.
Elikagaien zaporea azukrearekin edo eztitzaileekin ezkutatzeko ohitura dugu, inolako beharrik gabe. Jendeak
esaten duenean kafea ez
zaiola gustatzen gozo-gozoa
ez bada, kontua da ez zaiola kafea gustatzen, eta hobe
luke beste produktu batzuk
hartu. Haurtzarotik erakutsi behar litzateke elikagaien
ezaugarriak bereizten, baina
gozoa hartzeko hezten da.
Ez dago gauza kaltegarriagorik litxarreriaz betetako
urtebetetzeak baino. Nutrizioan argi eduki behar
genuke ideia bat: zenbat eta
produktu naturalagoak jan,
hainbat hobeto. Osasungarriak izateaz gain, iraunkorragoak ere badira, hondakin gutxiago sortzen baitugu
horiek kontsumitzean.
* Nutrizionista.

Azukrearen ordezkoak
lagungarriak izan daitezke
argaltzeko dieta batean,
baina ez diote irtenbiderik
emango ez gehiegizko pisuari
eta ez gizentasunari.
(30. orrialdetik dator)

ESTEBIA, MODAREN
ETA MITOAREN ARTEAN
Supermerkatuetan estebia gisa erosten duguna beste
edozein eztitzaile bezain naturala da. Ameriketan
gozagarri gisa hainbat mendez erabili izan den
landare batetik dator marka komertziala, "baina jaten
duguna estebiol glukosidoak dira, landare horretan
gozotasuna eragiten duten osagaiak alegia, eta horiek
prozesu industrial batean lortzen dira", argitu du
Angel Gilek. Hain zuzen, landarea ez dago eztitzaile
gisa onartuta Europan, arteria tentsioa jaitsarazi
dezakeelako. Aldiz, belar dendetan hostoak erosteko
modua badago infusio eginda hartzeko. Baina era
horretan hartzeak badu arrisku bat ere: ez daiteke
jakin erabiltzen ari garen landare horrek zenbateko
kopuruetan dauzkan osagaiak, eta, beraz, ezin da
aurreikusi nolako ondorioak izango dituen. Infusio
eginda hartu aurretik, medikuari galdetzea komeni da,
baina tentsio apala dutenek ez dute inolaz ere hartu
behar. Estebiol glukosidoek ez daukate ahalmenik
diabetesa sendabidean jartzeko, webgune batzuetan
hala esaten den arren, nahiz eta gaixotasun hori
daukaten pertsonek erabil ditzaketen azukrearen
ordez, sakarina edo ziklamatoa bezalaxe. Eztitzaile
eraginkorra da, baina ez dauka miragarritik ezertxo ere.

eta aspartamoak). Ondorioetan ageri denez, kopuru normalak
gainditzean, sakarinarekin eta sukralosarekin bakarrik ikusten
dira ondorioak mikrobiotan. Meta-analisi hori hein batean ados
dago orain dela hiru urte Rehovot-eko Weizmann Institutuko
ikertzaileek (Israel) Nature aldizkarian argitaratu zuten ikerlanarekin, non frogatuta utzi zuten bi substantzia horiek, eta aspartamoak ere bai, aldaketak eragiten dituztela hesteetako floraren
bakterioetan. Entseguan parte hartu zuten saguei glukosarekiko
intolerantzia agertu zitzaien, eta hori gizentasunaren eta diabetesaren aurreko pausoa izaten da. Granadako Unibertsitateko
katedradunaren ikerlan eguneratuak, ordea, baztertu egiten du
aminoazidoetatik datozen substantziek halako ondoriorik eragiten dutenik, adibidez aspartamoak: "Logikoa da, oso kopuru
txikietan hartzen delako: miligramo bat 10 gramo azukreren baliokidea da (bi koskor eta erdi)".

EZ GIZENTZEKO BORROKA.

Mikrobiotak zeresan handia emango du hurrengo urteetan (digestio hodian dauden mikroorganismo biziak dira), halaxe diote
ikertzaileek, baina duela oso gutxi hasi ziren hura ikertzen, orain
dela 10 edo 15 urte, eta hori oso gutxi da zientzian. "Lan gutxi dago
gizakien hesteetako floraren inguruan; gehienak animaliekin egin
dira, eta, bestalde, oso mugatuak dira. Izan ere, eztitzaileekin ez
da hori izan lehentasunezko alderdia. Orain arte, horiek aztertu
izan direnean, eragin toxikologikoei jarri zaie arreta, bereziki
minbiziarekin izan dezaketen loturari", azaldu du Angel Gilek.
Zientziak ondorio argiagoak ematen ez dituen bitartean, nutrizionistek prebentzioaren alde egiten dute. Gehigarriek, edozein
motatakoak direla ere, ez dute izan behar pertsona osasuntsu
baten elikaduraren oinarria, eta hor sartzen dira eztitzaileak ere.
Azukrearen ordezkoak lagungarriak izan daitezke argaltzeko
erregimen batean, baina ez diete irtenbiderik emango gizentasunari eta gehiegizko pisuari (Espainiako herritarren %13ri
erasaten die lehenak eta %36ri bigarrenak, datu hori eman du
INE Espainiako Estatistika Institutuak). Betiko eltzekarietara
itzuli behar da, eta erosketa saskian lekua egin behar zaie fruta eta
berdura freskoei, lekaleei, zerealei, arrainei, haragiei eta esnekiei.
Espezialistek barkamena eskatuz bezala ematen dute azken gomendioa: sentitzen dugu hain aspergarriak izatea, baina zentzua
erabiltzea da onena osasuna zaintzeko.
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Elikadura

TXORIZOAREN
GOZOA
(BAINA EZ
JAN OSOA)
ZER ESAN NAHI DU 'ESTRA' ETIKETAK?
NOLA BEREIZI IBERIAR BAT? ONAK AL
DIRA HORIEN KONTSERBAGARRIAK
E TA K O L O R A G A R R I A K ? G U R E
GASTRONOMIAN TRADIZIO HANDIA
DUEN ELIKAGAI BATEN BARRUNBEETAN
MURGILDUKO GARA. IKAS EZAZU NOLA
HAUTATU ETA ZENBAT JAN BEHAR
DUZUN. EDO, HOBETO ESAN, ZENBAT JAN
BEHAR ZENUKEEN.
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xorizo bat txorizo izan dadin, baldintza sinple
batzuk bete behar ditu: txerri haragi xehatuarekin eta txerri gantzarekin egina izan behar
du -txorizo mota batzuek abelgorri haragia
ere izaten dute, adibidez Nafarroakoak eta
Soriakoak -, eta beste osagai hauek ere eduki behar ditu: gatza, baratxuria eta, espezia nagusi gisa, piperrautsa ausarki,
horrek ematen dio-eta kolore gorri eta zapore berezi hori.
Txorizo mota batzuetan, dena den, beste espezia batzuk ere
erabiltzen dira. Esan liteke eskualde bakoitzak duela bere
txorizo mota berezia. Badago Leongo txorizoa, Galiziakoa,
Extremadurakoa, Iruñekoa edo nafarra, Errioxakoa, Salamancakoa, Kantabriakoa, Cantimpalos delakoa (Segovia)
eta Kanarietakoa. Kokapen geografiko horiek egiaztatzeko,
Europako araudiak bi izendapen ezartzen ditu (Espainiako
1151/2012 Araudian bilduta ageri dira): Jatorri Izen Babestua (JIB) eta Adierazpen Geografiko Babestua (AGB). Zein
den bien arteko aldea? JIBa lurralde jakin bati erabat lotuta
dauden produktuei ezartzen zaie, eta lurralde horretan egiten
dira ekoizpenaren fase guztiak; AGBan, berriz, azken baldintza hori ez da nahitaezkoa (hori gertatzen da, adibidez,
Cantimpalos eta Errioxako txorizoekin). Bi izendapen horiek
egiaztapen geografikoak dira, eta kontrol eta berme gehigarri
batzuk eskaintzen dituzte.

T

KALITATEA, GAUZA GUZTIEN GAINETIK.

Ongi dago txorizo mota edo jatorria kontuan hartzea, baina
ezaugarriren bat lehenetsi behar bada, kalitateak joan behar
du gauza guztien aurretik. Espainiako Txorizoaren Partzuergoak dioenez, "erabiltzen diren lehengai guztien jatorria eta
maila da irizpide nagusia". Legearen arabera, bi sail daude:
estra eta ez-estra. "Estra" etiketa eraman ahal izateko, produktuak baldintza batzuk bete behar ditu. Horiek bete ezean,
ez da estra izango.
Txorizo estra: Haragi gihartsu gehiago izaten du proportzioan,
eta haragi hori, gainera, zati nobleetatik etorri ohi da, adibidez
besotik edo solomotik, eta osagaien artean izaten ditu,
halaber, baratxuriak, gatzak eta kalitate hobeko piperrauts
gozo eta/edo minak.

Forma kontua.
Atal bakarra eta
ferra itxura duten
txorizoak ezin
egokiagoak dira
gordinik jateko
eta kozinatu gabe,
oso ongi onduta
daudelako.

Txerri arraza guztiak ez dira berdinak, gauza jakina da hori,
baina beti komeni da oroitaraztea, nahasketarik ez gertatzeko: ez da gauza bera iberiar txorizo bat eta txorizo "tradizional" bat. Azken hori da ohikoena, eta txerri zurien haragiak bakarrik izaten ditu (Landrace, Large White eta Pietrain
arrazetakoak); iberiarrak, berriz, iberiar arrazako haragia eta
gantza darabiltza, azal iluneko txerriena, alegia. Iberiarraren
etiketa eraman dezan, %50etik gorako arraza purutasuna duten animalien haragia eduki beharko du. Izenean "Iberiarra"
ageri badu, besterik gabe, horrek esan nahi du txerriek pentsua baino ez dutela jan. Ezkurrez hazitako iberiarra denean,
esan nahi du urtearen zati batean -ezkur-larrea esaten zaio
aldi horri - basa belarrak eta larreetako arte zuhaitzen frui-
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TXORIZO BATEN ANATOMIA*
BATEZ BESTEKO BALIOA
(100 G)

ERREFERENTZIAZKO
KOPURUAREN %a KONTUAN
HARTUTA

Energia

285 kcal

%14,25

Proteina

22 g

%44

Gantzak, guztira

21 g

%30

Gantz saturatuak

7,89 g

%39,45

2g

%0,77

2,65 g

%44,17

Fosforoa

160 mg

%22,86

Burdina

2,4 mg

%17,14

B1 bitamina

0,3 mg

%27,27

B3 bitamina

7,1 mg

%44,38

B12 bitamina

1 µg

%40

Karbohidratoak
Gatza

*Txorizo mota batzuen batez besteko balioak. Kantitateak aldatu egin
daitezke mota batetik bestera. Iturria: Tablas de composición de alimentos.
Guías prácticas, Moreiras O., Carbajal A., Cuadrado C. Ediciones Pirámide.

Txorizoak iberiarraren etiketa
eraman dezan, %50etik
gorako arraza purutasuna
duten animalien haragia eta
gantza eduki beharko ditu.
tuak jan dituztela. Dieta horri esker, kalitate berezia eskuratzen
dute, eta prezioa ere garestiagoa izaten dute; horrekin batean,
kopuru handiagoetan ematen dute azido mota onuragarri bat,
oleikoa alegia.

BARRENEKOAK SORTZEN DU ZALANTZA.

Kontsumitzaileen artean kezka sortzen duen beste alderdi bat
kontserbagarrien eta koloragarrien gaia da: bai edo ez? Espainiako Haragi Industrien Elkarteak (ANICE) oroitarazten
duenez, Giza Elikaduraren Batzorde Zientifikoak (SCF) eta
Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritzak (EFSA) onartzen eta ebaluatzen dituen gehigarriak dira guztiak.
"Kontserbagarriak funtsezko elementuak dira elikadura arloko

36

segurtasunean, eragotzi egiten baitute mikroorganismo patogenoak haztea; koloragarriak,
berriz, oso kopuru txikietan erabiltzen dira,
eta, sarri askotan, jatorri naturala izaten dute,
adibidez piperrautsa", azaltzen du. Europako
Batasunak substantzia horien gain egiten duen
kontrola, gainera, oso zorrotza da, eta behin eta
berriz egokitzen dituzte.
Espainiako Txorizoaren Partzuergoak dioenez, bestalde, egia da produktu, aurkezpen eta
formatu batzuek kontserbagarriak erabiltzen dituztela iraupena luzatzeko eta kontsumitzaileei
segurtasuna eskaintzeko, baina hau ere egia da,
halaber: "Kontsumitzaileek gero eta informazio,
eskakizun eta kezka handiagoak dituzte osasunaren gaiarekin, eta egungo joera da ahalik eta
produktutik naturalenarekin zuzentzea haiengana". Ondorioz, gero eta gehiago dira inolako
gehigarririk ez duten txorizoak, errezetari gatza
eta piperrautsa bakarrik eransten dizkiotenak
kontserbagarri natural gisa.
Eta horrek berebiziko garrantzia duen gai
batera garamatza: bateragarriak ote dira txorizoa
jatea (oro har, hestebeteak) eta dieta osasungarria
(39. orrialdean jarraitzen du)

ADI ETIKETARI
Txorizo bati buruz jakin beharreko guztia
ontzian aurkituko duzu. Erne ibili:
· Osagaien zerrenda, gehien duenetik gutxien
duenera ordenatuta; ekoizpenean erabili eta
azken produktuan ageri diren osagaiak dira.
· Jatorrizko herrialdea edo lekua.
Informazio garrantzitsua da produktua
osorik Espainian egin dutela ziurtatzeko.
· Nutrizio arloko datuak. Energia balioa
eta gantz kantitateak (saturatuak barne),
karbohidratoak, azukreak, proteinak eta gatza.
· Alergenoak. Ekoizteko garaian erabili
ondoren, produktuan irauten duten
eta alergiak edo intolerantziak eragin
ditzaketen substantzia guztiak.
· Pisu garbia eta kontsumo-data gomendatua.
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Kalitatearen
sei seinale
Txorizo on bat hautatu nahi
baduzu, begiratu alderdi
hauei:

1

Kolorea. Kalitate handiko
piperrautsaren antzekoa
izan behar du. Alderdi hori
bereizteko, ospe handiko
txorizo baten kolorea erabil
dezakezu eredu gisa.

behar haragia baino
2 eduki
gehiago. Batez beste %25
Gantz proportzioa. Ez du

edo %30 eduki dezake.
Atala moztuta dagoenean,
begiratu hutsean ikusten
da. Datuak, dena den,
etiketan agertu behar du.

3

Ontzea. Onduegia
dagoenean, gehiegi
deshidratatuko da,
haragia gogortu egingo
zaio eta zaila izango
da murtxikatzea.
Zaharminduaren zaporea
utz dezake.

Moztu eta
4 Izerditzea.
denboratxo bat giroko

tenperaturan uzten denean,
izerdi pixka bat atera behar
du. Denbora hori igaro eta
plastiko itxurako testura
ageri badu, zer hobetua
baduen seinale.

5

Sutan. Txorizo fresko
guztiek gantza edo koipea
askatzen dute gresillan
edo zartaginean. Baina
gehiegizkoa denean, esan
nahi du ez dela produktu
ona.

6

Ahoan. Baratxuri zapore
handiegia duenean, baliteke
haragiaren kalitate apala
ezkutatzeko erabili izana.
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Segurtasunez.
Elikadura arloko
segurtasunaz
arduratzen
diren agintarien
bermea dute
txorizoa egiteko
erabiltzen diren
osagai guztiek.

Nahiz eta ugari ematen
dituen proteinak, fosforoa,
burdina eta bitaminak,
kopuru handietan izaten
ditu gatza eta gantzak ere.
(36. orrialdetik dator)

FAMILIA UGARIA MAHAIAN
Era askotako txorizoak daude, eta jan ere era askotan egin
daitezke. Hestebete moldakor horri etekin guztia ateratzeko,
funtsezkoa da jakitea zein den aukerarik onena plater bakoitzerako. Honela sailkatzen dira, ezaugarriak kontuan hartuta:
Zaporea. Honako alderdi hauek baldintzatzen dute: txerriak
nolako arraza duen, haragia zein ataletatik datorren eta
zerekin ondu den, bereziki piperrautsa mina den edo gozoa
(leunagoa da), edo biak konbinatzen dituen. Eta kontuan
hartu behar da beste ongailu batzuk ere erabili diren edo ez,
adibidez oreganoa, kuminoa edo piperbeltza...
Itxura. Tripa finekoa izan daiteke pieza bakarrean. eta ferra
baten itxurakoa, luzeagoa edo laburragoa. Txorizo txikiak ere
izan daitezke, korda batekin lotuak.
Kandela esaten zaio pieza zuzena denean, 40 cm luzekoa
eta 30 edo 40 mm lodikoa. Lodia irregularra izaten da eta,
izenak dioen gisan, lodi samarra, triparik zabalenetan sartuta joaten delako.
Sukaldean. Errezeta ugari dago, eta horietako askok aukera
ematen du txorizoa beste osagai batzuekin konbinatzeko;
hartara, kopuru txikiagoa erabiltzen da, baina zapore guztiari
ateratzen zaio probetxua. Oro har, onduak edo ketuak bere
horretan jaten dira ogitartekoetan, pintxoetan edo hestebete tauletan. Haragi freskoa edo gutxi ondua dutenak barbakoarako, erretzeko eta frijitzeko erabiltzen dira. Osoak edo
zatituak gisatuetan, laguntzaile gisa edo osagai nagusi gisa.
Zatitu edo papurtu egin daiteke haragi xehatua balitz bezala, eta nahaskiak egin, tortillak, pasta, arrozak, enpanadak,
burritoak, pizzak, betegarriak... Birrinduta, pateak eta kremak
egiteko erabil daiteke. Proposamen original batzuk: txorizo,
emmental eta oliba beltzen pastela; gazta, txorizo eta espinaka gnocci-a; txorizo, kuiatxo eta curry samosa; perretxiko
eta txorizo quiche-a.

egitea. Animalia jatorriko proteinak eta haragi prozesatuak
izaki, neurrian jan behar dira, eta beti berdura, fruta, lekale
eta osoko zerealak nagusi diren dieta batean. Kontua ez da
dietan aspalditik sartua dagoen osagai hori deabrutzea, baditu-eta nutrizio arloko ezaugarri interesgarriak, adibidez
kopuru aipagarrietan ematen ditu proteinak, fosforoa, burdina eta B1, B3 eta B12 bitaminak (ikus grafikoa 36. orrialdean),
baina, era berean, baditu gure ongizaterako hain onuragarriak ez diren substantziak ere, esaterako gatz eta gantz ugari
(%25 eta %40 artean txorizo motaren eta kalitatearen arabera, nahiz eta gantz horren zati bat ez izan saturatua).

HOBE KALITATEA, ETA EZ KANTITATEA.

Neurrian jatekoa dela esan dugu, baina non dago neurria?
Ez da erraza maiztasuna zehaztea. Dietetika eta Elikadura
Zientzien Espainiako Elkartearen esanetan (SEDCA), kontsumitzaile bakoitzaren ohiturek asko baldintzatzen dute
alderdi hori. Ez da gauza bera astean behin edo bitan gutizia
gisa jatea gainerako dieta osasungarria denean eta fruta eta
berdura asko sartzen direnean, edo begetalik ia agertu ere
egiten ez den dieta bat egin eta maiztasun horrekin jatea.
Edo pertsona bat sedentarioa izatea edo, aitzitik, egunero bi
orduz bizikletan ibiltzea.
Abel Mariné Nutrizio katedradunak behin eta berriz
azpimarratzen du, lehenbiziko arau gisa, kalitatea lehenetsi behar dela kantitatearen gainetik, hau da, izendapen
edo adierazpen geografiko babestua duten produktuak jan
behar direla, eta ahalik eta gantz, gatz eta gehigarri gutxiena
dutenak. Eta kopuru "osasungarri" bat ematen hasita, oroitarazten du ez dagoela irizpide finkorik eta aldatu ere egiten dela beste ohitura osasungarri batzuekin konbinatzeko
moduaren arabera, nahiz eta batez besteko kontsumoa 100
gramokoa izaten den, astean behin edo bitan.
Kalkuluak egiteko, garrantzitsua da jakitea txorizoak
zenbat kaloria duen. Asko izaten du beti, baina aldatu egiten
da mota batetik bestera. Txorizo batzuek, adibidez, mugatu
egiten dute gantz portzentajea %23tik behera. Bi muturrak
hartuta, esan liteke 100 gramo bakoitzeko, badirela 250
kcal ematen dituztenak eta badirela 400etik gorakoak ere.
Energia hori guztia orekatzeko trikimailuren bat? Bereiz
egostea eta gantza kentzea eltzera bota aurretik edo errezetari erantsi aurretik.

39

Haurtzaroan.
Glutenarekiko
intolerantzia
helduengan
baino bost aldiz
handiagoa da
haurren artean.
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Osasuna

ALERGIA ERE MURTXIKATU EGITEN DENEAN
Elikadura arloko intolerantziak eta alergiak dira XXI.
mendeko epidemiarik aipagarrienetakoak, eta gero eta pertsona gehiagori
erasaten diete, batez ere adingabeei. Zeliakiaren eragina, adibidez,
%15 handitzen da urtero. Baina badira beste batzuk ere. Zergatik ote
gara gero eta zaurgarriagoak? Hemen azalduko dizugu.
likadura arloko intolerantziak eta
alergiak oso estu lotuta daude ez
bakarrik herentzia genetikoari,
baita mendebaldean nagusi den
bizimoduari ere, eta kontuan
hartzeko faktoreak dira, halaber, klima aldaketaren ondorioek ere (elikadura kateari eragiten
diotenak), bizi garen inguru geografikoa, elikadura mota eta elikagai industrialak prozesatzeko modua. Gero eta maizago entzuten dugu
norbaitek alergia duela elikagai jakin batekiko,
eta datu ofizialetan ere ageri da igoera hori. Alergológica 2015 txostenean ageri denez (Alergologiako eta Immunologia Klinikoko Espainiako
Elkarteak egina da), Espainian hirukoiztu egin
da nahasmendu horien kalteak jasaten dituzten
pertsonen ehunekoa bi hamarkadatan: %3,6koa
zen 1992an eta %11,4koa da 2015ean. Gaur egun,
10 herritarretatik batek dauka elikadura arloko
alergiaren bat.

E

ZELIAKIA UGARITU DA GEHIEN.

Daturik aipagarriena glutenarekiko intolerantzia
duten pertsonetan ageri da. Diagnostikoak %15
igotzen dira urtero Espainiako Estatuan, eta dagoeneko 400.000 baino gehiago dira kaltetuak.
Ez da harritzekoa Espainiako Zeliakoen Elkarteen Federazioak (FACE) eskuliburu bat argitaratu izana 2018an, Manual de la Enfermedad
Celiaca (Gaixotasun zeliakoaren eskuliburua),
glutena "usaindu ere" egin ez dezaketen pertsonen dieta gidatzeko. Osagai hori gariak, garaga-

rrak, zekaleak eta espeltak izaten dute nagusiki,
eta bolumena, harrotasuna eta elastikotasuna
ematen die oreei.

EZ DIRA PATOLOGIA BERDINAK.

Alergiek eta intolerantziek badituzte antzekotasun batzuk elkarrekin, baina ez dira berdinak.
"Lehenbizikoa elikagaiei ematen zaien erantzun
immunologiko alteratua da, pertsona batzuetan
kontrako erreakzioak sortzen baitira horiek hartzen dituztenean", azaldu du Montserrat Fernandez Ribasek, Alergologiako mediku espezialistak
Madrilgo Ospitale Klinikoan. Intolerantziak, berriz, alergien antzekoak dira, pertsona kopuru
mugatu bati bakarrik eragiten diotelako eta elikagai jakin bati emandako erantzun partikular gisa
sortzen direlako. Halakoetan erantzuna ez dator
mekanismo immunologiko baten bidez; gehienean, nahasmenduak sortzen dira elikagaien digestioan edo metabolismoan, entzimen gabeziagatik sarri edo pertsona batzuek sentiberatasun
berezia dutelako zenbait osagairekiko.
"Alergiaren eta intolerantziaren arteko desberdintasunik argiena esnearekin ikusten da",
adierazi du espezialistak. Pertsona batzuek alergia izaten dute esnearekiko, haien immunitate
sistemak IgE antigorputzak sortu dituelako esnekien zenbait proteinaren aurrean (antigorputz
horiek dira alergien arduradunak). Intolerantzia dutenek, berriz, ez daukate laktasa izeneko entzimarik hesteetan (horrek digeritzen du
laktosa), eta esnea hartzen dutenean, hesteeta-
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Behi esneak eta arrautzak
izaten dute eraginik
handiena haurrengan
mendebaldeko
herrialdeetan, kopuru
handietan hartzen
dituzte eta.
ko epitelioan dauden zelulek ez dute behar bezala metabolizatzen azukre hori, eta kontrako
erreakzioak agertzen dira organismoan, gehienbat digestioari lotuak.
Zeliakia, berriz, "sistema autoimmuneko
patologia bat da, intolerantzia eragiten duena
glutenaren proteinekiko. Proteina horiek atrofia larria sortzen dute goi heste meharreko muki
mintzean, eta eragotzi egiten du mantenugaiak
xurgatzea", adierazi du Sergio Ferrais-ek, digestio
aparatuko espezialistak Jiménez Díaz Fundazioan
(Madril). Arazo horren ondorioz, beherako etengabeak ager daitezke, heste minberaren sindromea, digestio txarrak, aerofagia eta beste hauek
ere bai: anemiak, osteoporosia, neke kronikoa,
abortu errepikatuak, ultzera gastrikoak, artritis
erreumatoidea, antsietatea, depresioa eta, luzera,
hesteetako linfoma.

ESADAZU NON BIZI ZAREN...

... Eta nik esango dizut nolako alergiak eta intolerantziak izateko joera eduki dezakezun. Fernandez Ribas doktore andrearen esanetan, honako
hauek dira erreakzio alergiko gehien eragiten duten elikagaiak: esnea, arrautza, fruitu lehorrak,
frutak, arraina, itsaskia, soja, garia eta lekaleak.
"Elikagai horien garrantzi erlatiboa asko aldatzen
da pazienteen adinaren eta inguru geografikoaren
arabera, eta hor zeresan handia dute elikadura
ohiturek eta inguruko aerobiologiak (elikadura
arloko alergia batzuei lotuta dauden akaroak eta
polenak egoteak)", adierazi du.
Behi esneak eta arrautzak eragiten dute alergia gehien mendebaldeko herrialde guztietako
haurrengan, adin horietan asko kontsumitzen dituzte eta. "Gehienek, ordea, tolerantzia garatzen
dute haurtzaroan zehar, eta, ondorioz, elikagai
horiek oso gutxitan sortzen dituzte erreakzio alergikoak helduetan", argitu du adituak.
(44. orrialdean jarraitzen du)
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HARAGI GORRIA, MOKADU PAREGABEA,
BAINA KONTUZ IBILTZEKOA
Bai, haragi gorriak alergiak eragin ditzake, eta gero eta pertsona
gehiagori erasaten dio, batez ere Ameriketako Estatu Batuetan.
Espainiako Estatuan, Kantauri itsasertzean du eragin gehien.
Eta erru guztia Lone Star izeneko akainak dauka (Izar bakartia).
Intsektu horren ziztakoak azukre molekula bat pasarazi dezake
organismora, alfa-gal izenekoa. Gizakiok ohituta gaude haragiak
izaten duen azukre horrekin harremanetan egotera digestio
bideen bitartez, eta tolerantzia izaten da ohiko erantzuna.
Baina, hozka egiten digunean, harreman hori transdermikoa
bihurtzen da, eta horrek erreakzioak eragiten ditu pertsona
batzuen immunitate sisteman, eta ondoren erreakzio alergikoak
sortzen ditu haragi gorria jandakoan. Sintomak ez dira agertzen
elikadura arloko alergiarik ohikoenetan bezala, handik sei
ordura baizik, eta, horregatik, askotan ez da loturarik egiten
haragia jatearen eta alergiaren artean, zeina oso larria izatera
irits daitekeen. Adituek lasaitasun mezuak ematen dituzte,
baina ohartarazten dute ugaritzen ari den arazoa dela, gero
eta kasu gehiago diagnostikatzen dela, akaina horiek eskualde
askotara hedatzen ari direlako (batez ere Galiziako eta Asturias
landa eremuetan), gero eta maizago joaten garelako mendira
eta haragi gorria maiz samar jaten dugulako. Haragi gorria
jan eta intolerantzia agerraldi bat eduki badugu (goragalea,
goitika egitea, arnasketa arazoak...), egokiena izaten da
alergologoarengana joatea alergiarik baden edo ez ikusteko.

EZ DAUKATE,
BAINA
BADAUKATE

Zerrenda
amaigabea.
120 baino
gehiago dira
alergia eragin
dezaketen
elikagaiak.
Esneak,
arrautzak
eta fruituek
eragiten dituzte
erreakzio
larriak
maiztasun
handienarekin.

Hamarkada bateko
epean, supermerkatuko
apalategietan erruz ugaritu
dira glutenik gabeko
produktuak, eta 280 izatetik
1.500 izatera pasatu dira;
gaur egun, urtean 80
milioi euro baino gehiago
mugitzen duen negozioa
da. Glutenik gabea saldu
egiten da, baina zerekin
ordezkatzen dute elikagaien
glutena? Osasungarriak
al dira? Herfordshire-ko
Unibertsitateak 2017an
egindako ikerketa batean,
zenbait saltoki handitako
1.700 produktu aztertu
zituzten, eta ondorioztatu
zuten horien nutrizio
ezaugarriak kaskarragoak
direla gainerakoenak
baino. Adibidez, glutenik
gabeko ogi zuriak eta
beltzak bi aldiz gantz
gehiago dauka gari
ogiak baino, eta proteina
portzentajea txikiagoa da
hamarretik bederatzitan.
Prezioa, aldiz, %159
garestiagoa izaten dute.
Gaixotasun Zeliakoaren
eta Immunopatologia
Digestiboaren Taldeak ere
egin zuen beste ikerketa
bat (La Fe Osasun Ikerketen
Institutuko erakundea da,
Valentziakoa), eta ondorio
berdintsuak atera zituen:
glutenik gabeko 654
produktu aztertu zituzten,
eta glutena duten elikagai
baliokideekin alderatuta,
hiru aldiz proteina gutxiago
daukate, gantz gehiago,
eta lipidoak eta gantz
saturatuak ere gehiago.
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ALERGIA GEHIEN ERAGITEN
DUTEN ELIKAGAIAK
Estatuan, hamar herritarretatik batek dauka nahasmendu hori. Baina
mokadu batzuek arazo gehiago sortzen dute besteek baino. Honelaxe dago alergia gehien eragiten duten produktuen sailkapena.

%14,8
Itsaskiak

%44,7

%28,4

%11,2

Arrautzak

Frutak

Esnekiak

Fruitu
lehorrak

%9,8
%10

Arrainak
Iturria: Alergológica 2015, Alergologiako eta Immunologia Klinikoko
Espainiako Elkartea. Baturak ez du 100 ematen, pertsona batzuek
elikagai bati baino gehiagori diotelako alergia.
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(42. orrialdetik dator)

TRADIZIO GASTRONOMIKOAK BADU ERAGINA.

Tokian tokiko ohiturek eta gastronomiak elikagai jakin batzuekiko alergia joerak areagotu ditzakete horiek
kopuru handiagoetan kontsumitzen direlako. Ameriketako Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan, adibidez, kakahuetearekiko alergiek eragin handiagoa dute;
Espainian eta Islandian, arrainak eragiten ditu alergia
agerraldi gehiago; Israelen sesamoak; eta Japonian artobeltzak (horrekin egiten dituzte hain ohikoak diren
fideoak).
Aerobiologiak ere (airean dabiltzan partikulek) baldintzatu egin dezake inguru geografiko batzuetan alergia
jakinak agertzea. Itsasertzeko eremuetan, giroan akaro
asko daudenean, maizago antzematen dira krustazeoekiko alergiak (ohiko alergenoak ageri dituzte krustazeo
horiek), nahiz eta izan daitekeen gehiago jaten direlako
itsas jatorriko elikagaiak. Europa erdialdean eta iparraldean, urki ugari dauden eremuetan, polen horrekiko
alergia duten pazienteen %70i alergia eragiten die, halaber, landare jatorriko produkturen batek, gehienbat
sagarrak eta fruitu lehorrek, adibidez hurrak.
Espainian, eremu mediterraneo osoan, lastodunenak dira polen nagusiak, eta inguru horietan ikusi
denez, alergikoen %40k eduki ditzakete erreakzioak
elikagaiekin, gehienetan fruta freskoarekin. Fruten artean, mertxikak, sagarrak, gereziek, kiwiek, meloiak
eta sandiak eragiten duten alergia gehien. Fruitu lehorrei dagokienez, hurra eta intxaurra ageri dira sailkapenaren buruan.

SUSMOA
AGERRARAZTEN
DUTEN 10 ARRASTO
Otordu garaia sufrimendu bihur daiteke pertsona askorentzat. Substantzia batekiko alergia edukitzeak esan
nahi du aldiro aztertu egin behar dela
osagaien zerrenda otordu bat egitean
(eta erosketak egitean ere bai), eta adi
egon beste elikagai batzuen hondar
edo arrastoei. Alergiaren bat baldin
baduzu edo izan dezakezula uste
baduzu, adi argibide hauei.

1/ Nork izaten du. Europan 17 milioi
lagunek daukate elikadura arloko
alergiaren bat, halaxe dio Alergiaren eta Immunologia Klinikoaren
Europako Akademiak. Nahasmendu
horiek haurren %4-%7ri erasaten
diete eta erreakzio alergikoen %20
ikastetxeetan gertatzen dira.
2/ Arrisku gehien duten elikagaiak.
120 produktu baino gehiago daude
erregistratuta alergia sortzaile gisa.
Erreakziorik ohikoenak eta sarrienak esnea edo arrautza jandakoan
agertzen dira 5 urtetik beherakoetan, eta fruitu lehorrekin adin horretatik gorakoetan.

3/ Lehenbiziko seinaleak. Elikagaia
jan eta hurrengo bi orduetan agertzen dira erreakzio alergikoak, gehienean lehenbiziko 30-60 minutuetan.
Lehenbiziko sintoma horiek organo
bat edo gehiago harrapa ditzakete:
larruazala, digestio traktua, arnas
aparatua eta bihotz-hodietako sistema. Pazientearen erantzun immunologikoaren araberakoa izango
da erreakzioaren larritasuna, kaltea
jasan duen organoaren erreakzio
moduaren araberakoa eta alergenoaren ezaugarri fisiko-kimikoen
araberakoa (digestioari erresistentzia jartzen dion edo ez).

4/ Kontuz ibili... Ariketak, alkoho-

8/ Nola tratatzen dira. Tratamen-

la hartzeak edo hanturen aurkako
sendagaiek areagotu egin ditzakete erreakzio alergikoak. Adibidez,
pertsona batzuek lasai jan dezakete elikagai bat eta erreakziorik
ez eduki, edo erreakzio arinen bat
sumatu, baina ariketa fisikoa egiten dutenean, sintomak areagotu
egin daitezke.

du nagusia izaten da elikagaia hartzeari uztea, eta horrek esan nahi
du elikadura etengabe zaindu behar
dela; horrek, jakina, ondorioak izaten ditu bizitza kalitatean. Nahigabeko erreakzio alergikoak maiz
samar gertatzen direnez, pazienteek erreskateko sendagaiak eduki
behar dituzte eskura, tartean autoinjektatzeko adrenalina, anafilaxi
arriskuan geldituko balira ere.

5/ Sintomak. Elikadura arloko alergiak larruazalean agertzen dira maizenik, gehienetan urtikaria eran. Ohikoenen zerrendan bigarren lekuan,
ahoan eta eztarrian agertzen den
azkura izaten da (ahoko alergiaren
sindromea esaten zaio); helduei erasaten die gehien, landare jatorriko
elikagaiekiko alergia dutenei, baina
polenari lotuta. Hirugarrenik, digestio aparatuarekin zerikusia duten
sintomak daude, eta hor sartzen dira
goragalea, goitika egitea, sabelaldeko oinazea eta beherakoa. Arnasbideetako gorabeherak ere ekar ditzakete elikagaiek, errinitisa adibidez
(doministiku egitea eta kongestioa)
eta bronkoespasmoak. Erreakzio
horiek guztiak isolatuta ager daitezke (larruazalekoetan ohikoagoa da
hori) edo konbinatuta.

6/ Nola jokatu. Elikagai bat jan eta
erreakzio alergiko bat agertzean,
nahiz eta lehendik halako gertaerarik izan ez, ezinbestekoa da familia
medikuarengana edo pediatrarengana joatea, egoera azter dezala
eta, beharrezkoa balitz, alergologoarengana bidali.
7/ Diagnostikoa. Miaketa alergologiko bat egiten denean, aztertu
egiten da historia klinikoa, dietari
lotutako egunerokoak lantzen dira,
azterketa fisikoa egiten, larruazaleko eta laborategiko probak, odol
analisiak eta elikagai jakinak ahotik
harrarazten dira.

9/ Noiz bihurtzen da larrialdi
mediku. Anafilaxia izaten da alergia baten erreakziorik larriena.
Elikagaia hartu eta handik minutu
batzuetara agertzen da, baita elikagai horren hondarrak bakarrik hartu badira ere, eta oso azkar egiten
du aurrera. Eragin horrekin batean,
azkura orokorra ager daiteke, urtikaria, hantura, mingaineko, ezpainetako edo laringeko hantura, arnasbideak estutzea, bronkoespasmoak,
sabelaldeko oinazeak, goitika egitea, beherakoa, arritmia kardiakoak,
hipotentsioa eta shock-a. Medikuak
berehala esku hartu, larria da eta.
10/ Elikadura arloko alergien
etorkizuna. Azken hamarkadetan,
tratamendu espezifikoak lantzen
hasi dira immunitate sistemaren
erantzuna aldatzen saiatzeko eta
ahotik hartzen diren elikagaiekiko
tolerantzia lortzeko alergia iraunkorrak dituzten pazienteetan. Ahoko desentsibilizazioak edo ahoko
immunoterapia izena hartzen dute,
eta itxaropena izateko moduko
emaitzak eman ditu esnearekin,
arrautzarekin eta kakahuetearekin.
Tratamendu bide berri horiei esker,
beste aukera terapeutiko batzuk sortuko dira datozen urteetan eta aukera emango dute patologia horren
bilakabidea aldatzeko, sendatzeko
eta, gauza guztien gainetik, kaltetuen
bizitza kalitatea hobetzeko.
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UVA IZPIEN KABINAK

EGUZKI GABE
BELTZARANTZEA,
ARRISKU HANDIKO
ESTETIKA

NORK ESANGO ZUEN
ORAIN DELA 50 URTE
EGUZKI BEHARRIK
EZ GENUELA IZANGO
BELTZARAN EGOTEKO?
UVA IZPIEN KABINEK
IRAULTZA EKARRI ZUTEN
APAINDEGIETARA.
BELTZARANTZEAZ GAIN,
ORDEA, GAILU HORIEK
BESTELAKO ERAGIN
BATZUK ERE BADITUZTE
OSASUNEAN, ETA IA BAKAR
BAT ERE EZ DA ONA.
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oan den mendean sortu zen modu artifizialean beltzarantzeko ohitura, laurogeita hamarreko urteetan, zehazki.
Bistakoak ziren alderdi estetikoari egiten zizkion onurak, eta horrek bultzada
handia eman zion, baina laster agertu ziren susmoak eta
zalantzak ere: ikusi zen zerikusia izan zezakeela melanoma agertzearekin eta larruazala behar baino lehenago
zahartzearekin, eta baieztatu ere halaxe egin da ikerketak
egin ahala. Hogeita hamar urte joan dira ordutik, eta,
hain zuzen, denbora hori behar izaten da larruazaleko
minbizia inkubatzeko.

J

KEZKATZEKO MODUKO ZIFRAK.

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) garbi adierazi
du: beltzarantzeko lanparek eta kabinek maila kaltegarrietan igortzen dituzte erradiazio ultramoreak, horien
intentsitatea oso handia baita, eremu tropikaletan eguerdiko eguzkiak izaten duen adinakoa, eta horrek handitu egiten du melanoma eta beste minbizi mota batzuk
agertzeko arriskua. Gailu horiek, gainera, erredurak eragin ditzakete, ezabatu egin dezakete larruazalaren immunitate sistema eta hanturak eragin begietan. Makina
horiek igortzen dituzten UV izpiak 100 aldiz handiagoak
izan daitezke eguzkitik lortuko genituzkeenak baino,
eta horrek kalte larriak eragin ditzake begien barne eta
kanpo egituretan eta betazaletan. Lesio horiek kataratak agertzea ekar dezakete, eta baita makula endekapena
eta ubeako minbizia ere (begiaren zati zuriaren azpian,
tarteko geruzan dagoen ehuna da). Eguzki ohe horiek
10.000 melanoma kasu sorrarazten dituzte urtero eta
larruazaleko beste 450.000 minbizi kasu Ameriketako
Estatu Batuetan, Europan eta Australian. British Medical
Journal aldizkarian argitaratu zen ikerlan baten arabera, Europan urtero diagnostikatzen diren larruazaleko
minbizi kasuen %5,4k zerikusia dute izpi ultramoreen
kabinak erabiltzearekin. Ohartarazpen horien ildotik,

NAHITAEZKOA DA...

1

UVA izpien gailuek pasatuta
edukitzea urtero egiten dieten
azterketa. Eguzki banku bakoitzak
etiketa bat eduki behar du agerian
hurrengo azterketaren datarekin.

2

Gutxienez pertsona bat egotea
prestakuntza tekniko egokiarekin
beltzarantze gailuak erabiltzeko.

3

Sinatu aurretik baldintzak
irakurtzea eta ongi jakitea nolako
arriskuak dakartzan erabilera
oker batek eta zer-nolako babes
neurriak hartu behar diren.

4

Zentroak fitxa batean jasotzea
zure datuak, gomendio
espezifikoak, zein fototipo duen
zure larruazalak, zenbat saio hartu
dituzun eta guztira nolako dosiak
hartu dituzun.

5

Zentroak harrerako mahaian
edo itxarongelan agerian jarrita
edukitzea informazio kartel bat
arriskuen eta hartu beharreko
neurrien inguruan.

6

Doan ematea babes betaurreko
egokiak (garbiak eta Europako
Batzordeak homologatuak).

7

Zentroak aldagelak eta komunak
edukitzea edateko ur hotzarekin
eta ur beroarekin, xaboi ontzia eta
eskuak lehortzeko elektrikoa edo
erabilera bakarreko toallatxoak.

8

Lokalak lehen sorospenerako
kutxa edukitzea.

9

Erreklamazio orri ofizialak
nornahiren eskura izatea.

10

Lokala, tresnak, betaurrekoak eta
eguzki oheak garbiak egotea eta
agerian. Eguzki betaurrekoak eta
oheak ongi desinfektatzea saio
bakoitzaren ostean.
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Kabina horiek maila
kaltegarrian igortzen
dituzte erradiazioak: eremu
tropikaletan eguerdiko eguzkiak
izaten duen intentsitatea eduki
dezakete, gutxienez.
Frantziako Osasun Segurtasunerako Agentziak beste pauso
bat eman zuen iaz, eta txosten batean aholkatu zuen itxi egin
behar liratekeela beltzarantzeko zentroak eta galarazi egin
behar litzatekeela gailu horiek partikularrei saltzea.

ESPOSIZIO DENBORA, LARRUAZALAREN ARABERAKOA.

UVA izpien lanparek eragiten dituzten kalteak zein diren
jakin eta, hala ere, saio batzuk hartzea erabakitzen baduzu,
egin ezazu segurtasunez, eta hauta ezazu berme guztiak
ematen dizkizun zentro bat. Kontuan izan behar da pertsona guztiak ez daitezkeela sartu kabina horietan eta egoera
eta kolektibo batzuk bereziki zaurgarriak direla. Gauza
guztien gainetik, gehienez zenbat denbora egon gaitezkeen jakin behar dugu, eta hori larruazalaren fototipoak
baldintzatzen du:
· Sekula ez: I fototipoa (begi urdinak dituzten pertsonak,
gehienean ilegorriak, oreztak eta larruazal zuri esnekara dutenak) eta II fototipoa (ile hori edo argia, eta larruazal zuria,
eguzkia hartzen ez duena).
· 10 minutu: III fototipoa (gaztaina koloreko ilea eta tarteko
larruazalak).
· 15 minutu: IV fototipoa (ile beltza eta larruazal argi edo marroixka, erraz beltzarantzen dena).
· 20 minutu: V fototipoa (ile iluna eta larruazala berez beltzarana duten pertsonak) eta VI fototipoa (arraza beltzekoak).

NOIZ BIHURTZEN DA TRATAMENDU.

Eragozpen eta kontraindikazio horiek edukita ere, terapia batzuetan komeni izaten da kabina horiek erabiltzea.
Psoriasia edo dermatitis atopikoa duten pertsonekin, zenbait sintoma arintzeko erabiltzen da beltzarantze artifiziala.
Fototerapia esaten zaionaren abantaila da oso moldakorra
dela beste hainbat tratamendurekin konbinatzeko. Psoriasia
agertzearen arrazoia izaten da hanturazko zelulak iristen direla larruazalera, eta gorritasuna eta hantura eragiten dute,
epidermisaren lodiera handitu eta ezkatagabetzea eragin.
Izpi ultramoreek mantsotu egiten dute eragin hori eta baretu
egiten dute hanturazko zelulen jarduera. Fototerapiako kabinak egokitzat jotzen dira gaixo horientzat, batez ere kasu
moderatuak eta larriak direnean.

48

Arriskua ez da berdina
guztientzat
Kolektibo eta egoera batzuk zaurgarriagoak dira besteak
baino. Ez da komeni kabina horiek erabiltzea:
· 18 urte baino gutxiago izanez gero.
· Haurdun egonez gero.
· Larruazala oso zuria edo orezta eta orin asko edukiz gero.
· Zure larruazalak orbanak izateko joera izanez gero.
· Melanoma motaren bat izan baduzu.
· Makillajea eramanez gero, nahiz eta arin-arina izan.
· Sendagai hauetakoren bat hartzen ari bazara:
antibiotikoak, somniferoak, depresioaren aurkako eta
antiseptikoak (lokalak edo orokorrak). Handitu egiten dute
erradiazioekiko sentiberatasuna.

Aditua

PRESTA ZAITEZ MODU SEGURUAN BELTZARANTZEKO
AURREZ
Ikas ezazu nolako fototipoa duen
zure larruazalak.
Errespeta itzazu hari dagozkion
beltzarantze denborak.Garbitu ezazu
larruazala eta ez eman eguzki babesa.
Erabil itzazu babes betaurreko
edo partxe homologatuak, eta ez
eraman ez lentillarik eta ez bitxirik ere.
SAIOAN BERTAN
Ez sartu sekula bustita beltzarantze
artifizialeko gailuan.
Gelditu gailua gorputzeko
tenperatura asko igotzen bada.
Larruazala gorritzen ari zaizula
sentitzen baduzu, gelditu saioa, utzi
gorputza hoztera eta murriztu esposizio
denbora.
ONDOREN
Galdetu medikuari edozein
zalantza izanez gero, eta, bereziki,
gorriuneak azaldu bazaizkizu, babak edo
zauriak UVA izpien saio bat edo batzuk
hartu ondoren.
Errespeta ezazu 48 orduko tartea
bi UVA saioren artean.
Ez hartu eguzkia saio bat izan
duzun egunean.

Frantziako Osasun Agentziak bere garaian eskatu
zuen beltzarantzeko kabinak galarazteko, minbizia
eragiteko arriskua handia dela eta. Guk ere berdin
Federico
egin behar genukeela iruditzen al zaizu? Kabinak
Feltes
herrialde askotan galarazi dituzte dagoeneko, perGuzman
tsonak babesteko helburuarekin egin ere. Dena den,
kabinarik egon ez arren ere, jendeak beti izango du
modua eguzkia hartzeko, eta, beraz, ezinbestekoa da
herritarrak heztea eguzkia modu arduratsuan har dezaten eta larruazal motari dagokion neurrian.
Ba al dago beste arriskurik? Larruazala zahartzeko
prozesuari zuzen-zuzenean eragiten dio bizitzan
zehar hartu den erradiazio kantitateak, modu metagarrian gainera. Urritu egiten zaizkio elastikotasuna, leuntasuna eta hondatu egiten zaio itxura. Era
berean, sendagai fotosentsibilizanteak hartzen ari diren pazienteetan edo
gaixotasun fotosentibera batzuk dituztenetan, erradiazio ultramoreen
eraginpean egoteak erreakzio kaltegarriak eragin ditzake edo gaixotasuna
agerrarazi.
Eguzkia baino kaltegarriagoak al dira kabinak? Ahaltsuagoak dira eta,
hortaz, potentzialki kaltegarriagoak. Abantaila bat ere badute, bestalde:
erradiazio kantitatea zehaztasun handiagoz doitzeko modua ematen dute,
eguzkia hartzen ari garenean ez bezala, hori aldatu egiten baita altueraren
eta baldintza klimatikoen arabera. Baina kabinak erabiltzea ez da inola ere
komenigarria helburu estetikoetarako, ahalmen karzinogeniko handia dutelako eta larruazalari kalte handia egiten diotelako.
Ba al dago modurik UVA izpiak modu seguruan hartzeko? Izpi ultramoreek beti eragiten dute kalteren bat. Bistan dena, mantso-mantso joatea,
larruazal motari dagokion energia emanda, ez da izango kontrolik gabeko
esposizio bat bezain hondagarria. Baina geure buruari egin behar diogun
galdera hauxe da: ba ote duen zentzurik helburu kosmetikoengatik bakarrik. Zientziak dituen ebidentziekin, erantzuna argia da: ez.
Egia al da larruazala prestatu egiten dutela beltzarantzeko? Saioak modu
progresibo eta kontrolatuan hartzea, nahiz eta guztira hartzen den erradiazioa handiagoa izan, hobea da kolpeko esposizioa baino, erredura eragingo
lezakeena.
Noiz utzi behar litzaioke kabina erabiltzeari? Sintomak edo arrastoak agertzen direnean (larruazala zahartuta, larruazaleko minbizia), kaltea egina
dagoen seinale. Larruazala gorritu eta eragozpenak eragiten badizkigu zenbait orduz edo egun batzuetan, erre egin garela esan nahi du. Ez dugu iritsi
behar neurri horretaraino.
Kasuren batean komeni al da lanpara horiek erabiltzea? Dermatologian
banda estuko UVB kabinak erabiltzen ditugu gaixotasun asko tratatzeko.
Makina horiek ere eragiten dituzte kalteak larruazalean, baina bi desberdintasun funtsezko daude helburu kosmetikoekin erabiltzen direnen
aldean: dosiak oso ongi doituta daude larruazal motara eta helburu terapeutikoa daukate. Horrek esan nahi du une orotan neurtzen ari garela
pazienteak lortzen duen onura handiagoa dela jasaten duen kaltea baino,
hobetu egiten baitzaio gaixotasuna eta/edo saihestu egiten da sendagaiak
erabiltzea, eta horiek ere ondorio txarrak ekar ditzakete. Hain zuzen, arriskua-onura harremana aski ongi orekatua duen modalitate terapeutikoa da.

“Kabina
sekula ez da
komenigarria
estetikagatik
bakarrik”

* Dermatologoa.
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Haurren txokoa

HAURREKIN SEGURU BIDAIATZEA

"ZENBAT
FALTA
DA?"
Familian mugitzea abentura bat da. Zaila da -gurasorik lasaiena
ere bere onetik ateratzeko arriskua izaten da -, eta askotan, helduek ere
ez dakite haurrek nola bidaiatu behar duten eta nola bidaiatu
dezaketen. Haien segurtasuna beste ezer baino hobeto zaintzeko, har
itzazu kontuan argibide hauek.
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utobian batetik bestera joatea lau leihoak beheraino jaitsita abuztuko bero itogarria arintzeko. Lau
neska-mutikoak atzeko eserlekuetan, maletategia
beteta, lehertzeko zorian, eta auto barrenean den
atzerako ispilutik ia ezer ikusten ez dela. Bizikletak auto gainean eta telebista oinen azpian. Urruti samar gelditu
zaigu gure haurtzaroko irudi hori, udako oporraldia iristean ohiko
bihurtzen zena. Gaur egun, pentsaezina izango litzateke haurrekin
era horretan bidaiatzea. Batez ere, segurtasunagatik: 12 urtez azpikoek euste sistema batekin joan behar dute eserita. Baina baita gaur
egun autoaz gain aukera gehiago badagoelako ere bidaian joateko,
motzetan bezala luzeetan, baita haurtxo txikiekin ere. Garraiobide
bat edo bestea hautatzen dela ere, garrantzitsuena da adin txikikoek
eroso eta seguru bidaiatu dezatela. Nola lortu? Ikus dezagun zer
eskatzen duen garraiobide bakoitzak.

A

ERABILIENA: AUTOA.

Uda honetan, 90 milioi joan-etorri inguru izango dira Espainiako
Estatuko errepideetan. Eta horietako askotan haurrak joango dira.
Trafiko Zuzendaritza Nagusiak (DGT) oroitarazten duen bezala,
bederatzi leku arterainoko ibilgailuetan, haurrek 1,35 metro baino
gutxiago neurtzen badute, atzeko eserlekuetan joan beharko dute
eta eusteko sistema homologatuak erabili beharko dituzte, beren
neurriari eta pisuari egokitzen zaizkionak. Araudiak hiru salbuespen onartzen ditu: ibilgailuak atzeko eserlekurik ez izatea, eserleku
horiek beste adingabe batzuekin beteak egotea, edo horietan haurrei
eusteko sistemarik jartzeko modurik ez izatea.
"Haurrentzako aulkitxoak dira txertorik onena", esaten dute
Mapfre Fundazioak eta Espainiako Emagin Elkarteen Federazioak
Bebés y niños seguros en el coche gidan (Haurtxoak eta haurrak seguru autoan). Ibilgailuetarako aulkitxoak erabilita, %75 murrizten
dira heriotzak eta %90 lesioak, halaxe dio DGTk. Eta lesio horiek ez
dira nolanahikoak: 2 urte bitarteko haurretan, lepoari eragiten diote
ohikoenek; 2 eta 4 urte artekoetan, buruari; eta 4 eta 10 urte bitartekoetan, sabelaldeari. "Gurasorik gehienek haurrei eusteko sistemetan esertzen dituzte neska-mutikoak. Hirutik bi, ordea, modu
desegokian erabiltzen dira, eta horixe da kezkagarria", ohartarazi du
gidak. Ohiko hutsegiteak izaten dira, adibidez, haurrentzako aulkia
atzerantz begira jartzea aurrealdeko airbaga aktibatuta duen jarleku
batean, edo aulkitxoari eusteko uhala laxoegi uztea.
Madrilgo Erkidegoko Fisioterapeuten Elkargo Profesionalak
kanpaina bat jarri zuen abian, 12 meses, 12 consejos de salud (12 hilabete, 12 aholku osasun arloan), eta gomendio batzuk ematen ditu.
Horien artean, buru-euskarriak erabiltzea altuera egokian eta aulkitxoei elementu osagarriak jartzea burua ez dadin jarrera desegokian
gelditu lo hartzen dutenean. Funtsezkoa da uhalak ongi egokituta
egon daitezen haurraren neurrira, "ez baita komeni ongi eutsi gabe
gelditzea edo, aitzitik, uhalak gehiegizko presioa egitea", azaldu du
Jose Santosek, elkargoko idazkari nagusiak. Horrelakorik gerta ez
dadin, haurrek ez dute joan behar arropa gehiegirekin, irrist egin baitezakete kolperen bat hartuz gero. Horretaz gain, arrautza erako aulkitxoak (0 multzokoak) ez dira egokiak ibilbide luzeetarako: luzaroan
horietan eserita joatea kaltegarria izan daiteke bizkarrezurrerako.
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IBILBIDE MOTZETAN: TAXIA EDO TIG-A.

Aireportura joateko edo hirian mugitzeko, aukera ona izaten da taxia edo Turismo Ibilgailu Gidariduna (TIG). Haurrekin ere bai? Bai.
Neurriz 1,35 metrotik beherakoak badira, Haurrei Eusteko Sistemarik
gabe (HES) joan daitezke hiri barneko errepideetan, baina atzeko jarlekuetan. Aldiz, errepide handiagoetara ateratzean, aulkitxoa erabili
beharko dute, nahitaez. Halako batean joango ez balitz, zu izango zinateke erantzulea legearen aurreran, eta taxilariari geldiarazi egingo
liokete ibilgailua HES bat jarri arte. Mikel Garrido Haurren Segurtasunerako Espainiako Elkarteko presidentea da, eta gomendatzen du
konpainiari egiten zaion eskarian adieraztea adingabe batekin joango
garela eta aulkitxo bat beharko dugula. Baina konpainia guztiek ez
dute egiten. "TIGek jakin dute eskaintza bereizgarria egiten. Beren
autoak erabiltzen dituztenez, norbaitek aulkitxoak behar dituenean,
enpresa horrek inguruan bilatzen du ezaugarri jakinak dituzten HESak dauzkan TIG bat, eta auto hori bidaltzen dute", azaldu du.

BETIKO ZALANTZA: AUTOBUSEAN?

Bi ordutik behin gelditzen dira, ez zaitezke zutik jarri, guztiek ez
daukate komunik eta ez dute aulkitxorik izaten 12 urtez azpiko haurrekin bidaiatzeko, Kidy Bus delakoa adibidez (Europan horixe da
homologazioa lortu duen lehena). Zirkulazioaren Araudi Orokorrak
esaten duenez, bidaiariak garraiatzeko ibilgailuek bederatzi leku
baino gehiago dituztenean, 3 urtetik gorako haurrek euste sistema
homologatuak erabili behar dituzte. Eta halakorik ez badago, segurtasun uhalak erabiliko dituzte, baldin eta egokiak badira haien

NOLA HAUTATU HAURRAREN AULKITXOA AUTORAKO
Aulki homologatu batek etiketa laranja bat eduki behar du atzeko aldean, eta erreferentziazko araudiaren aipamenak agertu behar du bertan. Hauta ezazu beti
berriena. Gaur egun, i-Size (ECE R129) eta ECE R44/04 dira. Erabiltzaileak eduki beharreko altuera eta pisua adierazten ditu sistema bakoitzak (gutxienekoa
eta gehienezkoa); horretaz gain, alboko talkaren proba berri bat ere eransten zaie eta ISOFIX euste mota darabilte, instalazioa sinplifikatzen duena.

0 ETA 0+ TALDEA
0-13 kg. 40-85 cm (i-Size).
Urtebeteraino.
Segurtasun jarlekuetan
joan behar dute (arrautza erakoetan),
noranzkoaren aurkako zentzuan, edo
kapazu homologatuetan bestela,
zeinak atzeko eserlekuetan jarri behar
diren, zeharka, eta burua ibilgailuaren
erdialdean dutela.
I TALDEA
9-18 kg. Hasi 8 hilabetetik
eta 3-4 urte arte.
45-105 cm (i-Size).
Noranzkoaren aurkako zentzuan jartzea
komeni da ahal den denbora guztian,
haurraren egoera fisikoak uzten duen
heinean, betiere.
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II TALDEA
15-25 kg. Hasi 3 urtetik eta
7 urte arte. Haurrak atzeko
eserlekuan joan behar du, ahal
dela gidariaren ondoan doanaren atzean,
segurtasun uhala ongi doitua duela:
zeharkako bandak lepauztaiaren gainetik
pasatu behar du eta sorbaldaren gainetik,
lepoa ukitu gabe, eta banda horizontalak,
berriz, ahalik eta beherena joan behar luke,
aldaken eta izterren gainean, eta sekula
ez sabelaren gainean.
III TALDEA
22-36 kg. Hasi 6 urtetik eta
12 urte arte. Haurra atzeko
eserlekuetan joaten da, kuxin
goratzaile batean (bizkarduna
izan daiteke edo ez).

Bizkarduna izatea komeni da haurrak
1,25 metro baino gehiago neurtu arte.
GORATZAILEA
Haurrak 1,35 m baino gehiago
dituenean, goratzailerik gabe
joan daiteke, baina 1,50 m-etara
iritsi artean erabiltzea komeni
da. Uhala egoki doitu behar da: pelbisaren
gainetik pasatu behar du, bularrezurraren
erdialdetik eta lepauztaiaren erdialdetik,
eta beti saihestu egin behar da urdailaren
gainean gelditu dadin edo lepotik
gertuegi. Sorbaldako bandak lepoa
ukitzen badu edo kokotsaren azpitik
pasatzen bada, haurrak goratzailea
erabiltzen jarraitu behar du.
Iturria: DGT eta Mapfre Fundazioa.

"Gurasorik gehienek haurrei
eusteko sistemetan esertzen
dituzte neska-mutikoak. Hirutik
bi, ordea, modu desegokian
erabiltzen dira, eta horixe da
kezkagarria".
neurri eta pisurako. Autoko aulkitxo bat edo arnes bat jartzea izaten
da beste aukera bat, hegazkinetan egiten den bezala, baina jarlekura
ongi eutsita joan behar dute beti. Garraiobide hori aukeratzen baduzu (doakoa izaten da lau urtetik beherakoentzat), komeni da erosoa
izatea eta komuna edukitzea. Zure haurrak berak bakarrik bidaiatu
beharko balu, konpainiari galdetu beharko zaio zein adinetatik
aurrera egin dezakeen zure baimenarekin, edo baden aukerarik
zaintzaile baten zerbitzua eskatzeko (goi mailako zerbitzu batzuek
izaten dute). Nazioarteko ibilbideetan, 16 eta 18 urte arteko gazteek
pasaportea eta Poliziaren baimena behar dute bidaiatzeko.

ETXEA ALDEAN HARTUTA: AUTOKARABANAN.

Etxe gurpildun batean mundua ezagutzea aukera bikaina da familientzat. Eta autokarabanentzako araudia ohiko turismoenaren
berdina da: 12 urtez azpikoek eta 1,35 m-tik beherakoek atzeko
jarlekuetan joan beharko dute, beren neurriari eta adinari dagokien aulkitxo batean. Camper erako furgonetak, gainera (barreneko aldea etxebizitza gisa homologatuta dutenak), zehazki 2014ko
azarotik aurrera eginak, seguruagoak dira txikientzat, gutxienez
bi leku eduki behar baitituzte ISOFIX sistemarekin, haurrentzako
aulkitxoak eroso eta modu seguruan muntatu ahal izateko; autokarabanak, aldiz, ez daude horretara behartura: M1 erako ibilgailu
berezi gisa homologatuta daude.

EROSOTASUNA NAGUSI: TRENA

Segurua, erosoa eta merkea ere bai. AVEk eta Avant-ek egiten dituzten bidaietan eta Renfe-k distantzia luze eta tartekoetan egiten
dituenetan, haurrek lau urte baino gutxiago eduki eta eserlekurik
hartzen ez dutenean, ez dute txartelik ordaintzen, baina "haurren
doako txartela" behar izaten dute. Hamalau urteak bete ez dituztenek deskontu bereziak izaten dituzte. Ez da behar ez aulki berezirik
eta ez segurtasun uhalik ere, nahiz eta, Mikel Garridoren ustez,
aukera hori ere eskaini behar luketen seguruago joateko. Komunetan, haurtxoei fardela aldatzeko etzalekuak izaten dituzte eta
haurrarekin mugitu zaitezke hara eta hona; haur-kotxeak, ordea,
tolestuta eraman behar dira, eskuko ekipajetzat hartzen dituzte eta.
Ezintasuna duten pertsonentzako eserlekuetan bakarrik eraman
ahalko dira irekita, horiek hutsik daudenean.
Zu bakarrik bazoaz haurtxo bat kotxetxoan eta maleta bat aldean
dituzula, txartela erostean eska ezazu Atendo zerbitzua (doakoa da),
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Haurtxoek jaio eta bi
egunetara bidaiatu dezakete
hegazkinean, baina hobe da
astebete igaro arte itxarotea
hegaldi motzetan, eta hiru
aste iraupen luzekoetan.
ezintasuna edo mugikortasun murriztua duten bidaiarientzat izaten dena. Erraztu egiten dizu geltokietan ibiltzea, eta
baita trenera igo eta jaistea ere, salbu eta Aldirikoetan eta
Feve trenetan. Eta bakarrik doana zure alaba edo semea denean, 6 eta 13 urte artean eduki behar ditu, Gorengo klasean
bidaiatu (edo Club delakoan, trenak halakorik izanez gero),
eta trenak 22:00ak baino lehen iritsi behar du. Baina badira
baldintza gehiago ere: heldu batek erosi beharko du txartela
irten baino 48 ordu lehenago, menua aukeratu beharko
du eta adingabearekin batean aurkeztuko da 30 minutu
lehenago. Helmugara heltzean, bidaia baimentzen duen
dokumentuan ageri den pertsonak jaso beharko du.

ERRESERBA GARAIZ EGITEN BADUZU: HEGAZKINA.

Lasaitasuna. Hegazkinean azkar bidaiatzen da, baina haurrekin garestia izaten da (beti ordaintzen dute, tarifaren
%10 gutxienez), eta denbora behar izaten da ondoz ondoko txartelak hartzeko, ekipajea erregistratzeko, kontrolak
pasatzeko, lehenbizikoak edo azkenak ontziratzeko... eta
hori astuna gerta daiteke haurrentzat. Haurtxoek jaio eta
bi egunetara bidaiatu dezakete, baina hobe da astebete
igaro arte itxarotea hegaldi motzetan, eta hiru aste iraupen
luzekoetan. Eskubidea dute beren eskuko ekipajea eramateko, tartean sendagaiak, esneak eta garbiketa produktuak; horiek guztiak likidoak dira, eta, hortaz, dagokien
araudia bete beharko dute.
Hegazkin konpainia batzuek sehaskak eskaintzen
dituzte kontinente arteko bidaietarako, baina kopuru mugatua izaten dutenez, lehenbailehen jakinarazi behar da
haurtxo batekin joango garela. Hala ere, arnes bat edukitzeko aukera izango duzu, zure uhalera lotzen dena; Garridoren esanetan, dena den, sistema hori "oso deserosoa"
da haurtxoarentzat, eta "segurtasun gutxikoa". Haurrek
autoan erabiltzen duten aulkitxoa eraman dezakete, baina
lehenik homologatu egin beharko du konpainiak; bestela, Cares izeneko arnes ezaguna eraman dezakete, zeina
eserlekuari eta uhalari lotzen zion lau puntutan. Haurrek
bakarrik bidaiatu dezakete 5 eta 12 urte artekoak direnean,
baina konpainia bakoitzak bere baldintzak jartzen ditu.
Eska ezazu zerbitzu hori egun bateko aurrerapenarekin
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Dokumentu eta guzti
·14 urtez azpikoak, agurasoekin doazenean:
dokumentaziorik gabe bidaiatu dezakete
Espainian, baina hobe da beti Familia
Liburuarekin joatea.
·14 urte beteta, beti Nortasun Agiriarekin.
·14 urtez azpikoek Nortasun Agiria behar
dute EB-n ibiltzeko edo Schengen eremuan;
gainerako herrialdeetan, pasaportea
beharko dute, eta, batzuetan, bisa ere bai,
baita familia osoarena ere; hortaz, aurrez
galdetu egin beharko da enbaxadan edo
kontsuletxean. Eta herrialdetik kanpora
joaten direnean, bakarrik edo gurasoetako
batekin edo beste helduren batekin,
justifikatu egin beharko dute bidaia eta
dagozkien dokumentuak aurkeztu.

Honela bidaiatzen dute familiek Espainian

%90,9 %4,7
norbere
ibilgailuan

%14,2

hegazkinean

ibilgailu
alokatuan

%2

autokarabanan

%6

trenean

%3,2
itsasontzian

%1,3

autobusean

Ehunekoen batura ez da 100, familia batzuek aukera bat baino
gehiago adierazi dutelako. Iturria: Familiako Turismoaren VI.
Azterketa Espainian, Familia Ugarien Espainiako Federazioa (FEFN).

gutxienez, joan zaitez aireportura aski denborarekin eta,
jakina, egon zaitez bertan hegaldia irten arte. Haurrak poltsa bat eskuratuko du txartelarekin, nortasun agiriarekin,
gurasoen baimenarekin eta identifikazio fitxa batekin, non
agertuko diren helmugan jasoko duen pertsonarekin harremanetan jartzeko datuak.

ZERBITZU BAT BAINO GEHIAGO: ITSASONTZIA.

Trenbideko
arauak.
Haurrek
bakarrik
bidaiatu
dezakete 6
urtetik aurrera
Gorengo
klasean joanez
gero eta trena
gaueko 10ak
baino lehen
iristen bada.

Familiarekin itsas bidaian joatea modan jarria dago, baita
haurtxoekin ere. Eskaintza ugari izaten da, gainera. Arau
orokor gisa, gutxieneko adina sei hilabetekoa izaten da ohiko itsas bidaietarako, eta 12koa berezietarako (hor sartzen
dira, adibidez, ibilbide transatlantikoak). Baliteke ontzian
bertan eskaintzea sehaskak, kotxetxoak, bainuontziak... eta
zaintzailea ere bai, baina onena da konpainiarekin egiaztatzea zer-nolako zerbitzuak eskaintzen dituzten eta zenbat
kostatzen diren. Erreserba egitean, azpimarratu ezazu logelaren kokapenak ona izan behar duela haurrak ez zorabiatzeko eta gustura lo egiteko.
Ferry-etan, adin txikia duten haurrak (1-2 bi urte artekoak, enpresaren arabera) gurasoen besoetan joan daitezke, eta ezer gutxi ordainduko dute, tasak eta gutxi gehiago.
Tarifan deskontuak izaten dituzte 13 urteak bete bitartean,
eta 15 urterekin eurek bakarrik bidaiatu dezakete Estatuan,
nortasun agiria aldean daramatela. Batzuetan, etzalekuak
ere izaten dituzte haurrak aldatzeko, aulki altuak eta sehaska tolesgarriak. Eta ontzi batzuek segurtasun uhalak ere
eskaintzen dituzte, baina ez dira izaten "adingabeetara egokituak", halaxe dio Haurren Segurtasunerako Espainiako
Elkarteko presidenteak. Dena den, beti eraman dezakezu
etxeko HESa zure haurra modu seguruan joan dadin Eivissatik Mallorcara.
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Teknologia

INTERNETEKO
PRIBATUTASUNAREN
AURKIA ETA
IFRENTZUA
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HOTEL BATEKO GELA BAT
HIRUGARREN ALDIZ BEGIRATU,
ETA GARESTITU EGIN
DELA OHARTU. AMAREKIN
PRODUKTU BATI BURUZ HITZ
EGIN WHATSAPP-EAN, ETA
HAREKIN ZERIKUSIA DUTEN
IRAGARKIAK JASO GOOGLE-N.
EGIAZ ZIFRATUAK AL DAUDE
MEZUAK? ZER ESATEN DUGUN,
NOREKIN MINTZATZEN GAREN
ETA NOLA HITZ EGITEN
DUGUN, HORREK GUZTIAK
GURE PROFILA SORTZEN DU,
ETA HARA ETA HONA IBILTZEN
DA MUNDU DIGITALEKO ESKU
ANONIMOETAN. ETA IA BETI
NEGOZIOA EGITEKO ASMOZ.

on zauden, nolako musika entzuten duzun,
zer-nolako artxiboak deskargatzen dituzun
eta zer esaten duten trukatzen dituzun mezuek
-eta norekin trukatzen dituzun -. Internauta
askok inondik ere ez luke baimenik emango
norbaitek informazio pertsonal hori eskura dezan, baina baliteke dagoeneko baimen horiek ematen aritzea. Halaxe baieztatu du Espainiako bi akademikok egin berri duten ikerlan batek.
Juan Tapiadorrek (Carlos III Unibertsitatean aritzen da) eta
Narseo Vallina-Rodriguezek (ICSIn aritzen da, Berkeley-ko
Unibertsitatean, Ameriketako Estatu Batuetan) mundu osoko
1.700 telefonotan instalatuta datozen aplikazioak aztertu dituzte, merkatuko %80 baino gehiago (Android sistema eragilea
darabiltenak). Behin eta berriz gertatzen da.
Retargeting esaten zaiona (marka jakin batekin interakzioan ibili diren erabiltzaileengana zuzentzea) eta Internet
bidezko salmenta teknikak gero eta sofistikatuagoak, inbasiboagoak eta ilunagoak dira. Datuak biltzen dituzte gure nabigazio eta bilaketetatik, eta baita mezu elektronikoetatik ere.
Non dago etikaren eta legearen muga? Ekoizleek, operadoreek,
programatzaileek eta saltoki handiek, besteak beste, sarbidea daukate internauten datuetara, eta ia ezinezkoa da jakitea
nabigatzean zenbat partekatzen dugun eta zenbat ez. Google
Play-tik ekartzen diguten aplikazioek baimena eskatzen dute
gure datuetara sartzeko, baina ez da berdin gertatzen sistema
eragilearekin batean instalatuta datozen aplikazioekin. Eta
baimenen sarea eta egitura konplikatu egiten da aplikazioak
eguneratzen hasitakoan eta beren arteko interakzioan aritzean.
Programa espioiak, kontrol pixelak (Interneteko jarduera monitorizatzeko balio duten irudiak), cookieak...

N

"DENOK DAUKAGU BALIO BAT".

Zalantzarik gabe, mundu digitaleko gauzarik baliotsuena bezeroen datua da. Datuak ematen die balioa enpresa digitalei, eta
borroka amorratuan ari dira lortu nahian. Kosta ahala kosta,
informazioa lortu nahi dute gure nabigazioetatik, deskargetatik, uzten ditugun iritzietatik eta, jakina, sare sozialetan egiten
ditugun iruzkinetatik. "Gure bizitza digitalaz esaten dugun
guztia (eta digitala ez denaz ere bai, egiazko bizitza bigarrenaren luzapen bat baino ez baita gaur egun) oso baliotsua da
sistemarentzat, eta hori hain da horrela, puntuazio bat ematen
digute erabiltzaile gisa (scoring). Guztiok daukagu balio ekonomiko bat eta, horren arabera, etorkizunean zerbitzu batzuk
edo besteak eskuratu ahalko ditugu. Dena ez da izango denentzat", azaldu du Jesus Hernandezek, marketin digitalaren arloko adituak. Demagun mailegu bat eskatzera zoazela auto bat
erosteko. Gaur egun, finantza erakundeak zaindu egiten ditu
adierazle batzuk, adibidez gure soldata, maileguen historia,
zer-nolako bermea eskain dezakegun edo batez beste zenbateko saldoa izaten dugun: profil bat osatzen da horrekin, eta
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baliagarria izaten da arriskuak murrizteko, baina, hala
ere, ez du bermatzen dirua itzuliko dugula. Hori dela
eta, egun badira beste sistema batzuk ere, erakundeek
informazio gehiago eskura dezaten bezeroengandik.
Gure nabigazioetatik jakiten du sistemak non gabiltzan,
sareetara igotzen ditugun argazkiek erakusten diote gure bizi estiloaren berri, eta iruzkinek ere aditzera ematen
diete nolako jokabide eta asmoak ditugun. "Sare sozial
batera sartu eta solaskideak ez badira egokienak (finantza ikuspegitik), erakusten ditugun argazkiak ez badira
atera unerik aproposenean eta azaltzen dugun jokabidea
ez bada egokiena, ez da harritzekoa izango mailegurik
ez ematea edo sarbiderik ez edukitzea zenbait zerbitzutara", nabarmendu du Hernandezek, zeina Enpresa
Ekonomian doktorea ere baden Rey Juan Carlos Unibertsitatean (Madril). Adimen artifizialeko algoritmoek
dagoeneko badakite zer-nolako hitzak sartzen ditugun
testuetan, audioetan edo egiten dugun edozein komunikaziotan. Eta egunero egiten dugu, etengabe, sare sozialetan, WhatsAppean, albisteei iruzkinak egitean...
Datuen zirkulazio eskerga horren aurrean, erabiltzailea ezjakinean egotean da askotan, "non eta ez den
aditu bat eta ez dakien nola trukatzen duten informazioa
webguneek, zer den cookie bat, nola funtzionatzen duen
on-line publizitateak... Bitartekari sistema konplexu bat
dago, eta eskaintzak egiten dituzte denbora errealean,
banner jakin bat zure nabigatzailera irits dadin, erabiltzailearen interesei jarraiki", azaldu du Angel Cuevasek,
Madrilgo Carlos III Unibertsitateko ikertzaileak (Ingeniaritza Telematikoan aritzen da).

IRAKURRI EGIN BEHAR DA ONESPENA EMAN
AURRETIK.

Internet ez litzateke existituko guk, jakinaren gainean
edo oharkabean, sistemari ematen diogun informaziorik gabe (sistemak berak ongi funtziona dezan), baina
"egia da, halaber, sekula ez zela asmatu ikuspegi komertzialarekin, ezta segurua edo pribatua izan zedin ere",
erantsi du Hernandezek. Asmo horrekin sortu balitz,
izan ere, sekula ez genukeen modurik izango eskaintzen dizkigun abantailak eskuratzeko, eta, hain zuzen,
gehienean horiek lortu nahi izaten ditugu Internetera
konektatzen garenean. "Nabigatzen 30 minutu emanda,
era guztietako 100 enpresari baino gehiagori ematen
dizkiegu gure datuak", ohartarazi du. Sare sozialekin
bat egiten dugunean, onartu egiten ditugu baldintza
batzuk, eta horietan zehaztu egiten dute testu guztiak
aztertu egingo dituztela machine learning erako tresnekin (adimen artifizialarekin). Mugikorrerako aplikazio
askok modu berean jokatzen du zerbitzu jakin batera
sartzeko, eta Datuak Babesteko Europako Batasuneko
Araudi Orokorrak agintzen du erabiltzaileari esan egin
behar zaiola webgune batean hirugarren alderik baden
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NOLA
ARAKATZEN
DITUZTE
GURE
DATUAK?
Lehenbizi eskuratzen
dituztenak datu aktiboak
izaten dira, erabiltzaileok
gure borondatez eta
nahita ematen ditugunak.
Datu pasiboa, bestalde,
erabiltzaileak jakin gabe
biltzen dute: ez daki zernolako informazioa ari
diren hartzen eta zein
helbururekin. Web-orriek
adierazi egin behar dute
beren nabigatzaileetan
cookieak erabiltzen
dituztela, baina pertsona
gutxik hartzen du behar
den denbora horiek nola
funtzionatzen duen jakiteko;
komeni izaten da itsu-itsuan
ez onartzea.

Baina zer dira cookie
horiek? Identifikazio
pertsonaleko artxibo
txikiak dira; gu gauden
orrialdeak berak sortzen
ditu eta mundu osoan
barreiatuta dauden eskuhartzaileei bidaltzea eta
haiekin partekatzea izaten
da helburua. Produktu
baten webgunea bisitatu
eta segidan gure gustuko
egunkariaren orrian sartzen
bagara, produktu harekin
zerikusia duten iragarkiak
jasoko ditugu. Baina kontua
ez da hor bukatzen: behatu
egiten dute gure jarduera
digital guztia, eta egiaztatu
egiten da intereseko izan
daitekeen guztia. Adibidez,
nolako gailua dugun,
kokapena, zenbat aldiz
sartzen garen orri batean,
zenbateko maiztasunez
bilatzen dugun produktu
bat eta baita hitz jakin bat
zenbat aldiz aipatzen dugun
ere gure mezuetan eta
mezularitza zerbitzuetan.

Interneten iruzurretatik
babesteko bederatzi
aholku
(Kontsumitzailearen Europako
Zentroak Espainian duen
ordezkaritzak emanak)

Internet ez zen sortu segurua eta
pribatua izan zedin. Nabigatzen
30 minutu emanda, informazioa
pertsonala ematen diegu 100
enpresari baino gehiagori.
eta zer-nolako informazio mota partekatzen den haiekin. "Besterik da gero erabiltzaileak irakurri ere egin gabe onartzea erabilera
baldintzak. Azken batean, ia inork ez du egiten, denbora eskatzen
duelako eta gauzak errazteko", azaldu du Cuevasek.

'RETARGETING' EDO ETENGABE PANTAILAN AGERTZEA.

Gaur egun inor gutxi harritzen da zerbitzu baten edo hegazkin
txartel baten prezioa behin baino gehiagotan bilatu eta aldi batetik
bestera igo egin dutela ikusita. Edo produktu jakin bati buruz norbaitekin WhatsAppez edo mezu elektronikoen bidez hitz egin eta,
modu miragarrian, produktu horren inguruko eskaintzak iristen
hasten zaizkigunean. Eta iragarkiak ere gutxien uste den garaian
eta lekuan agertzen dira, harekin zerikusirik ez duten webguneetan ere bai, nahiz eta sare sozial batzuek aukera ematen duten
behin eta berriz azaltzen den iragarki baten berri jakinarazteko,
adibidez Facebook-ek eta Instagram-ek. Iragarkia ez da desagertuko, baina aldatu egingo dute eta beste bat agertuko da. Teorian,
dena dago zifratuta inork ez dezan gure pribatutasuna urratu,
"baina inork ez du bermatzen aplikazio horiek ez dutenik emango

1

Egia izateko baino hobea badirudi, segur aski ez
da izango.

2

Zozketa batean parte hartu ez baduzu, sekula ez
duzu saririk irabazi izango. Eta dirua aurreratzeko
eskatzen badizute kobratu ahal izateko, ez hartu
susmo onik, iruzurra izango da-eta, segur aski.

3

Bankuko kontua, kreditu txartela edo bestelako
informazio konfidentzialen bat eskatzen badizute,
ez fidatu. Hartu kontuan bankuek sekula ez
dutela eskatzen finantza daturik telefonoz edo
posta elektronikoz.

4

Zurekin harremanetan jarri den pertsona zu
zeu zauden baino emozionatuagoa ageri bada
edo lagun mina balitz bezala jokatzen badu,
eskuartean zerbait darabilen seinale.

5

Produktu bat merkatuko preziotik oso behera
eskaintzen dutenean, erne ibili. Gerta liteke
iruzurra izatea.

6

Berehala erantzun behar duzula edo dirua beste
norbaiti emango diotela esaten badizute, ez
fidatu.

7

Diruren bat bidali edo eman baduzu, ez jarraitu
bidaltzen, jakinarazi Poliziari eta joan zaitez
bankura; bankuko txartel bat erabili baduzu,
lagundu zaitzakete erreklamazioa jartzen.

8

Zalantza baduzu enpresaren bat legezkoa ote
den, bila ezazu Google-n, eta jar itzazu hitz hauek
ere bilaketa egiteko: "iritziak", "iruzkinak" edo
"iruzurra".

9

Produktu bat erosi aurretik, bisita
ezazu enpresaren webgunea, egiaztatu
harremanetarako telefonoa eta ziurtatu ez
daukala hizkuntza hutsegiterik; iruzurrezko
jardueren seinale izaten dira.
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2017. urtean 81.307
ziberdelitu egin zituzten
Espainian. Horietako %74,4k
zerikusia dute hainbat
eratako iruzur motekin.

gure kontsumo jokabideen inguruko informazioa modu anonimizatuan. Hemen garrantzitsua ez da nola duzun izena edo
non bizi zaren, nola jokatzen duzun baizik, zer esaten duzun,
zer nahi duzun, norekin zauden harremanetan eta non barrena
nabigatzen duzun", adierazi du Hernandezek.

'ON-LINE' EGITEN DIREN IRUZURREN ARRISKUA.

Espainiako Barne Ministerioaren arabera, 2017an 81.307 ziberdelitu egin ziren Espainian. Horietatik, 60.511k (%74,4) zerikusia
dute iruzur informatikoekin (banku iruzurrak, zor eta kreditu
txartelenak...). Phishinga, Nigeriako gutunak, berme gordailuak,
gezurrezko loteria... Zerrenda luzea da, eta komeni da jakitea nola
jokatu behar den horietako baten biktima izanez gero.
'Phishing'-a. 2018ko azken hiruhilekoan gisa horretako iruzur gehien jaso zuten herrialdeen artean, hirugarrena izan zen
Espainia mundu osoan (internauten %17,5i egin zieten iruzur
mota hori), Guatemalaren (%19ri) eta Brasilen (%18,6ri) ondotik, datu horiek eman ditu Kaspersky Lab zibersegurtasuneko
enpresak. Gaizkileek finantza erakundeen ordezkari gisa aurkezten dute beren burua, eta erabiltzailearen datuak egiaztatu
egin behar dituztela esaten dute; eta, horretarako, informazio
pertsonal sentibera baieztatzeko edo eguneratzeko eskatzen
diote, adibidez txartelen zenbakiak, erabiltzaile izenak edo pasahitzak. Egiazko bankuaren web-orriaren antza dutenak erabiltzen dituzte, erabiltzaileari ziria sartu eta bankuko kontura
sartzeko. Era horretako mezuren bat iritsiz gero, inondik ere
ez zaio erantzun behar eta loturan ere ez da klikatu behar, ez
baita legezkoa: bankuek sekula ez dute eskatzen gisa horretako
informaziorik. Geure burua babesteko, firewalla eta antibirusa
erabiltzea komeni da, eta beti eguneratua edukitzea.
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Kontuz Nigeriako gutunekin. Zer egingo zenuke dirutza
izugarria irabazteko negozio bat eskainiko balizute mezu
batean? Iruzur mota horretan, pertsona ezezagun batek
esaten du berriki hil den norbaiten senidea edo ordezkaria dela eta laguntza behar duela hildakoak utzi duen
diru kantitate handi bat atzerrira bidaltzeko, eta komisio
on bat eskaintzen du; diskrezioa eskatzen du, eta bankuan kontu bat ireki dezala eskatzen dio mezuaren hartzaileari, dirua han sartzeko. Hasieran, iruzurgile horiek
esaten zuten Nigeriatik zetozela edo Afrikako beste herrialde batetik, eta hortik datorkio izena iruzurrari.
Biktima konbentzitzeko, itxuraz egiazkoak diren
dokumentuak bidaltzen dizkio, eta haren konfiantza
eskuratu duenean, adierazten diote arazo batzuk sortu
direla eta zerga edo tasa berezi batzuk ordaindu behar
direla horiek konpontzeko. Iruzur mota horretan, diru zulo izugarriak eragiten zaizkio jendeari: iaz, 17
herrialdetan ziharduen gaizkile talde bat desegin zuen
Espainiako Poliziak, zeinak sei milioi eurotik gorako
iruzurra egina zuen. Era horretako komunikazioren
bat iristen bazaizu, ez erantzun eta ez bidali datu pertsonalik eta bankuko daturik. Eta dirurik bidali baduzu, gorde ezazu dokumentazio guztia eta jar zaitez
harremanetan Poliziarekin.
Gezurrezko loteriak. Loterien eta Apustuen orri ofizialak
jakinarazi zuen iruzur mota honetan erabiltzen diren
moduen berri. Pertsona batek mezu bat jasotzen du eta
adierazten diote loteria irabazi duela, nahiz eta ez parte
hartu ezein zozketatan. Saria eskuratzeko, formulario
bat bete behar du, eta izen-abizenak jarri eta pasaportearen eta Nortasun Agiriaren kopiak erantsi; ondoren,
aukeratu egiten behar du dirua nola jaso nahi duen:
banku transferentzia bidez, kontu korronte bat irekita
finantza erakunde jakin batean edo eskura emanda (oso
urrutiko herrialde batean). Biktimarik gehienek lehenbiziko aukera hautatzen dute, eta orduan esaten diote tasa batzuk ordaindu behar dituela aurrez, zerbitzu batzuei
legez dagokien ordaina eman behar zaiela... Beste iruzur
batzuetan bezala, funtsezkoa da komunikazio horiei ez
erantzutea, dirurik ez bidaltzea eta nortasun agirien kopiarik ere ez; horretaz gain, gorde ezazu garrantzia duen
dokumentazio guztia, eta, jakina, jar zaitez berehala harremanetan agintariekin.

BIZIMODU
MODERNOAREN GIDALIBURUA
Edo nola moldatu joera ‘berdea’ duen mundu aldakor honetan.

ZENBAT
KUTSATZEN DU
NIRE JANARIAK?

Elikagai bakoitzaren eragina
neurtuko duen etiketa bat jartzea
proposatu dute.
Gure mahaira iritsi aurretik, jaten dugun produktu bakoitzak
arrasto bat uzten du ingurumenean: ekoizteko garaian,
ontziratzean, banatzean... Prozesuaren zati bakoitzak
berotegi efektuko gasak isurtzen ditu atmosferara. Alcalá
de Henares-ko Unibertsitateak berriki egin duen ikerketa
batean, kalkulatu egin dute zenbateko karbono arrastoa
uzten duten Espainian gehien kontsumitzen diren produktuek. Hor ageri diren datuen arabera, oliba olio litro bat
ekoiztean, adibidez, 1,32 kg CO2 isurtzen dira. Ontzi motak
ere eragin nabarmena dauka: beiraren karbono arrastoa
%66,6 handiagoa da latan ontziratzea baino. Kontsumo
arduratsua sustatzeko, ikerketaren egileek proposatu dute
etiketa berde bat sortzea eta hor adieraztea produktu bakoitzak zenbateko eragina duen ingurumenean.

Musika entzutea, errezetarik onena
OSASUNAREN MESEDETAN

Janariak edo sexuak ematen duten plazeraren parekoa izan daiteke musika on batek ematen
duena. Kanadako zientzialariek ondorioztatu dutenez, musika atseginak lagundu egiten du garunak dopamina aska dezan (plazerarekin zerikusia duen neurotransmisore bat da). Baina horren
onurak ez dira horretara mugatzen: froga askok lotzen ditu musika eta osasun ona. Alemanian
egindako ikerketa batek azaldu zuenez, abestiek eragina dute maiztasun kardiakoan eta murriztu
egiten dute antsietatea, eta azken ikerketek lotura ikusi dute musikaren eta ikaskuntzaren artean.
Simon Fraser Unibertsitatean irakasle diharduen baten esanetan (Kanadan dago), musikarekin
hezteko programa bat abiarazi zuten eskolaurreko adinean dauden haur batzuekin, eta antzeko
programa bat landu zuten beste batzuekin, baina musikarik gabe. Musika erabili zutenen taldean,
hamar ikasletatik bederatzik ahozko adierazpen hobea ageri zuten beste taldekoek baino.
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EDARI AZUKRETSU
GEHIEGI
HARTZEAREN
ARRISKUA
Badakigu dieta osasungarriaren etsaiak direla
eta zuzenean lotuta daudela zenbait gaixotasunekin, adibidez gizentasunarekin eta 2 motako
diabetesarekin, baina,
lehenbiziko aldiz, ikerketa batek harremana
ikusi du edari horiek hartzearen eta garaia baino
lehen hitzeko arriskuaren artean. Harvardeko
Unibertsitateko ikertzaile talde baten esanetan,
bihotz-hodietako gaixotasunen erruz hiltzeko arriskua eta, neurri
txikiagoan, minbiziaren
erruz hiltzekoa handitu egiten da edari azukretsuen kontsumoa ere
handitu ahala (freskagarriena eta edari isotonikoena, adibidez). Zenbat
eta maizago hartu, orduan eta arrisku handiagoa izaten da: hilean freskagarri bat eta lau artean

Jatetxeetan

JANARIRIK
EZ SOBERA

KATALUNIAN OSTATUEK
ONTZIAK ESKAINI BEHARKO
DITUZTE JANARI HONDARRAK
ETXERA ERAMATEKO
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Urtero 1.300 milioi tona janari alferrik galtzen dira
munduan. Ekonomiari eta ingurumenari halako
mina egiten dion arazo horren aurka borrokatzeko,
Generalitatea arau bat prestatzen ari da, ostalaritzako saltokiek ontzi biodegradagarri eta berrerabilgarriak doan eskain diezazkieten bezeroei janari
hondarrak etxera eramateko. Ehun lagunetik gorako oturuntzei ere eragingo die lege horrek. Araua
betetzen ez duten ostatuek 150 eta 2.000 euro
arteko isuna jasotzeko arriskua izango dute.

edateak %1 handitzen du
garaia baino lehen hiltzeko arriskua, astean bi
hartzeak %6 eta egunean
bi edo gehiago hartzeak
%21eraino eramaten du.
Era berean, azken talde horretan %31 arrisku
gehiago izaten da garaia baino lehen hiltzeko
bihotz-hodietako gaixotasunen erruz, edari horiek maiztasun gutxirekin
hartzen dituztenekin alderatuta. Ikerketa horretan, 80.600 emakumeren
eta 37.700 gizonen bizi
estiloa eta osasun ohiturak aztertu dituzte 35 urtez, eta beste ondorio hau
ere atera dute: emakumeek joera gehiago izaten
dutela garaia baino lehen
hiltzeko edari azukretsu
horien erruz gizonek baino. Hori dela eta, gauzarik zentzukoena horiek
baztertu eta egunerokoan
ura edatea da.

Probeta batean egindako
xerraren etorkizuna
HARAGI ARTIFIZIALA AUKERA JASANGARRI
GISA AGERI DA, ETA LAGUNDU EGIN DEZAKE
GOSEAREN ARAZOA ARINTZEN

2050EAN,
HARAGI
ESKARIA %70
HANDITUKO
DA

Erresuma Batuan eta Ameriketako Estatu
Batuetan egin dituzten ikerketa batzuetan,
abelgorri hanburgesak eta oilasko nugget-ak
sortzea lortu dute animalien ama zeluletatik
abiatuta; itxuraz, egiazko haragiaren antzeko
zaporea dute, gainera. Adam Smith Institute
erakundearen arabera (Erresuma Batua), haragia
sortzeko modua aldatzeak %96 murriztu ditzake
berotegi efektuko gasen isuriak eta munduan
aziendatarako erabiltzen diren eremuen
%99 askatzeko modua emango luke. Haien
esanetan, denborarekin, egiazko haragia baino
merkeagoa izango da, nahiz eta lehen hanburgesa
sintetikoa 200.000 libera kosta zen 2013an.

Hegazti
migratzaileak gero
eta lehenago itzultzen
dira

'On-line' diharduten dendek ez dute gainditu
azterketa. On-line jarduten duten denden %60tan
okerreko prezioak izaten dira eta ez dute informazio
argirik ematen eskaintza berezien inguruan, halaxe
dio Europako Batzordeak egindako azterketa batek.
560 ecomerce aztertu ondoren, erakunde horrek
nabarmendu du gehienek ez dituztela errespetatzen
Europan kontsumitzaileak babesteko dauden arauak.
europeas de protección del consumidor.

ZALANTZAZKO JATORRIA
DUTEN ELIKAGAIAK
LEGEAK EZ DU BEHARTZEN PROZESATUAK
NONDIK DATOZEN ESATERA

Bezero
kontzientziadunak
Kontsumitzaileen
%60k uste dute
osagai bakarreko
elikagai prozesatuek
adierazi egin behar
luketela beren jatorria.

Marokotik datozen Kantauriko antxoak eta
Madrilen ontziratzen dituztenak, tokiko eztiak
eta Txinakoak nahasian dituztenak edo jatorririk adierazten ez duten piperrak, zatituak
eta izoztuak daudelako. Hainbat elikagaik ezkutatu egiten du bere jatorria, Europako legediak, izan ere, elikagai freskoei bakarrik ezartzen baitie jatorria adierazteko betebeharra,
eta ez prozesatuei. Europako kontsumitzaile
elkarte batzuek #EatOriginal izeneko kanpaina abiatu dute Twitter-en, eta legea aldatzeko
eskatzen ari dira, modu industrialean prozesatuta dauden produktuen jatorriari buruzko
informazioa gardenagoa izan dadin.

Europako eta
Kanadako ikertzaileak ikerketa
bat egiten ari
dira orain dela
60 urte hasita;
ia 200 hegazti
espezie migratzaileren joerak
aztertzen dituzte, eta baieztatu dutenez,
gehienak ohi
baino astebete
lehenago ari
dira beren bizilekuetatik alde
egiten, klima
aldaketak tenperaturan eragin
duen igoeraren
erruz. Espainian,
zikoina zuriak
eta ohiko enarak
gero eta maizago egiten diote
uko migratzeari,
eta Mediterraneoaren arroan
edo herrialdearen hegoaldean
egiten diote
aurre hotzari.
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Kontsultak

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundearekin lankidetzan (OCU)

Itzuli al dezaket arrain
bat Anisakisarekin saldu
didatelako?
Arrandegitik itzulitakoan, ohartu nintzen ale bat itxuraz
parasito horrek kutsatuta zegoela. Zer egin dezaket
produktu horrekin?

Legeak esaten du ez
daitekeela saldu nabarmen
parasitoz kutsatua dagoen
arrainik. Horregatik,
produktua modu ofizialean
ikuskatzen da lonjetan
eta merkatu nagusietan.
Parasitoak dituenean, ez
da saltzen eta ez da iristen
kontsumitzailearengana.
Hala ere, saltokietan izaten
da anisakisa daukan arraina.
Etxera iritsi eta larba bat duela
ikusteak ez du esan nahi arrain
hori ez daitekeenik saldu
edo ez daitekeenik jan, baina,
segur aski, saltokira joaten
bazara, itzuli egingo dizute
dirua. Lege kontu bat baino
gehiago, kontu komertzial
bat da, arrain saltzaileari edo

Bankuari nahitaez azaldu behar al zaio
ordainagiri bat zergatik itzuli duzun?
Mugikorraren azken fakturan, konpainiak ezarri zizkidan nazioarteko tarifek ez zuten
zerikusirik saltzaile batek aste batzuk lehenago eskaini zizkidanekin. Itzuli egin nahi
dut nire kontuan egin duten zordunketa, baina ez dakit dokumenturen bat aurkeztu
behar dudan edo justifikatu egin behar dudan nolabait.
Bankuari ordainagiri bat itzultzean ez da inolako
arrazoirik eman behar, eta horrek erraztu
egiten du dirua berriz eskuratzea okerreko
zordunketa bat egin dutenean. Dena den,
kontuan hartu behar da, ordainagiria itzuli
eta zuri eman dizuten zerbitzu bat ordaindu
gabe uzten denean eta zerbitzu hori aurrez zuk
kontratatua denean, horrek ondorio txarrak
ekar ditzakeela zuretzat, adibidez kontratua
baliogabetzea, eta, ondorioz, zerbitzua emateari
uztea; gerta liteke, halaber, zorretan utzi duzuna
eskatzea, eta txarrenean, auzitegian salaketa
jartzea zure aurka; baliteke zigorren bat ere
ordainaraztea kobrantza egiteko gestioen
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gastuengatik (kontratuan hala ageri denean),
eta horrek handitu egingo du eskatzen dizuten
diru kopurua; eta, azkenik, berankorren zerrenda
batean sar dezakete zure izena. Erakunde
batzuek komisioak ezartzen dituzte ordainagiri
helbideratuak itzultzeagatik: 6 eurokoa da
Bankian eta 3 eurokoa Caixabank, Liberbank eta
Sabadell erakundean, besteren artean. Komisio
horiek sarritan ez dituzte kobratzen, baina
bankuak edozein unetan egin lezake baldin eta
bezeroak berariaz onartu duen zerbitzu baten
ordainagiria bada, zerbitzu hori emana badago
eta erakundeak aurrez eta pertsonalki jakinarazi
badio gestio horrek kostu bat duela.

supermerkatuari komeni
baitzaio bezeroa pozik
edukitzea, eta parasitoak dituen
arrain bat salduz gero, nahiko
arrazoi bada kexua egin eta
saltzaileari itzultzeko.
Halakorik ez gertatzeko,
neurri ertain eta handiko
arrainak errairik gabe erostea
komeni da. Hala ez badaude,
kendu erraiak lehenbailehen
etxera joandakoan. Eta beti,
garbitu sabel barrunbea,
aztertu ongi sabelaldeko
giharrak eta, beharrezkoa balitz,
baztertu mendrezka (arrainaren
beheko aldea, buruaren
ingurukoa). Hori eginda, fisikoki
desagerrarazi egiten dira
larbak. Ondoren, kozinatu edo
izoztu ezazu arraina berehala.

Epailearen eskutik
Kontsumoaren Espainiako Zuzenbide Elkarteak landua

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

KOLTXOI BAT INTERNETEZ
EROSTEN DUZUNEAN, ITZULI EGIN
DEZAKEZU, GAINEKO BABESA
KENDUTA ERE

AUZITEGI NAZIONALAK
BALIOGABETU EGIN DITU
IDENTAL-EK KALTETU DITUEN
KONTSUMITZAILEEI EGINDAKO
ERREKLAMAZIOAK

SALTZAILEAK EZ DEZAKE ARGUDIATU
OSASUN EDO HIGIENE ARRAZOIRIK
EROSLEARI EZ ONARTZEKO UKO
EGITEKO ESKUBIDEA (14 EGUNEKO EPEA
IZATEN DA)

TRATAMENDUA FINANTZATU DUTENEN
AURKA FINANTZA ERAKUNDEEK JARRITAKO
ERREKLAMAZIOAK BEHIN-BEHINEAN
GELDIARAZTEKO AGINDU DU.

Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak
2019ko martxoaren 27an emandako
epaian, kontsumitzaileari ematen dio
arrazoia. Hark koltxoi bat erosi zuen
merkataritza elektronikoaren bidez, eta
nahi zuen modukoa ez zela ikusi zuelarik,
uko egiteko eskubideaz baliatu eta dirua
itzul ziezaiotela eskatu zuen (1.094,53
euro) eta produktua bueltatu egingo
zuela adierazi zuen. Enpresa saltzaileak
uko egin zion aukera horri, osasun eta
higiene arrazoiak argudiatuta, baina
Europako Auzitegiak esaten du, arropekin
gertatzen den bezala, saltzaileak baduela
modua berriz ere salgai jartzeko garbiketa
eta desinfektatze tratamendu bat eman
ondoren. Auzitegiak oroitarazten du uko
egiteko eskubideak babestu egiten duela
kontsumitzailea urrutiko erosketetan, non
ez duen izaten produktua egiaz nolakoa
den ikusteko aukerarik kontratua gauzatu
aurretik. Hortaz, ulertzen da eskubide
horrek gogoeta epe egokia ematen
diola erabiltzaileari eta tarte horretan
behar bezala aztertu eta probatu
dezakeela eskuratu duen ondasuna, eta
egiaz zer den ikusi, nolako ezaugarriak
dituen aztertu eta nola funtzionatzen
duen egiaztatu.

IDental enpresak kaltetu dituen
kontsumitzaileek babes garrantzitsua aurkitu
dute Espainiako Auzitegi Nazionalean,
finantza erakundeak dirua eskatzen ari
baitzaizkie tratamendua ordaindu ahal
izateko maileguak eskatu zituztenei. IDental
enpresak Espainian zituen klinika guztiak
itxi zituen 2018ko ekainean; itxi aurretik,
odontologia zerbitzuak eskaintzen zituen,
eta ustezko diru laguntzak eta deskontuak
eskaintzen zizkien tratamendua finantzatzen
zutenei. Milaka lagunek jasan zituzten kalteak.
Askori bukatu gabe utzi zieten tratamendua,
eta finantza erakundeak izugarrizko presioa
egiten hasi zitzaizkien maileguak itzul
zitzaten.
Egoera horretan, eta kontsumitzaileak
babes eraginkorra jasotzeko eskubidea
duela nabarmenduz (halaxe aitortzen
du Espainiako Konstituzioak), Auzitegi
Nazionalak agindu du berehala geldiarazteko
finantza erakundeak kaltetuei auzitegietan
eta auzitegiz kanpo egiten ari zaizkien
erreklamazioak bere garaian kontsumorako
sinatu zituzten kredituak direla medio, eta
agindu du, gainera, bezero horiek ez sartzeko
ondarearen fidagarritasunari buruzko ezein
fitxategitan (berankorren fitxategiak ere
esaten zaie).

ZIGORTU EGIN DUTE, ZOR ZUEN
DIRUA ORDAINTZEKO ESKATU EZ
ETA BERANKORREN DATU BASEAN
SARTU ZUTELAKO
BADAJOZEKO PROBINTZIA AUZITEGIAK
BERRETSI EGIN DU ERABILTZAILE
BATI 6.000 EUROKO KALTE-ORDAINA
EMAN BEHAR ZAIOLA ONDAREAREN
FIDAGARRITASUNARI BURUZKO
FITXATEGIETAN.
Badajozeko Probintzia Auzitegiko
2. Atalak emandako epaiak (2019ko
otsailaren 4koa da) berretsi egin du
Lehen Auzialdiko epaileak ezarritako
kalte-ordaina; epailearen esanetan,
kontsumitzaile bati urratu egin zitzaion
ohorerako eskubidea haren izena modu
bidegabean sartuta berankorren fitxategi
batean, eta 6.000 euroko kalte-ordaina
agindu zuen kalte moralengatik. Telefono
konpainia batek fitxategi horri eman
zizkion datuak, baina ez zuen egiaztatu
aurrez eskaera egin zionik zorra ordain
zezan, legeak agintzen duen moduan. Eta
"berankorren erregistroak" ere zerrendan
sartu zuen haren izena, alderdi hori ongi
egin ote zen egiaztatu gabe. Ondorioz,
erabiltzaile kaltetuak bi urte baino
gehiago egin zituen fitxategian izena
emanda, eta epe horretan, bederatzi
finantza erakundek ikusi ahal izaten
zituzten hari buruzko kaudimen datu
negatiboak.
Extremadurako Auzitegiak
emandako epaiak oroitarazten duenez,
6.000 euroko kopurua zentzuzkoa
da, eta bat dator jurisprudentziak gisa
bereko kasuetan ezartzen duenarekin.
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Eta hurrengo hilean...
AZTERTU
EGINGO DUGU
OGITARTEKOAREN
BIHOTZA
Gure erosketen zerrendan
ohikoak izaten dira xerratan
datozen haragi produktuak.
Baina nola bereizi elikagai horien
kalitatea? Aukera osasungarriak
al dira askaritarako? Txerri,
indioilar eta oilasko xerra
egosien erreferentzia
nagusiak aztertuko ditugu.

Hurbileko
produktuak

Paga nahi dut

Hamaika urtetik beherakoek astean
12 euro jasotzen dituzte, batez beste.
Adituen iritzia azalduko dizugu.

Azaldu egingo dizugu
elikagaien jatorriak nola
eragiten duen kontsumo
arduratsuan: murriztu
egiten da karbono
arrastoa eta arrasto
hidrikoa, sustatu egiten
da tokiko ekonomia,
gardenagoa da...

Jan al dezaket?

Ogi lizundu bat, fruta belztua...
Honela interpretatzen ditugu
alarma seinale horiek.

Edari begetalak, eta ez 'esnea'. Esnekien
ordezko aukera gisa sortu ziren, baina ez dute
zerikusirik horiekin. Produktu horien inguruko
mitoei eta gezurrei buruz arituko gara.

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

Zeure burua
zaintzeko,
urrundu itzazu
kutsatzaileak
zure biriketatik... eta zure
janaritik.
EroskiConsumer
Arnasa sakon hartzea osasun onari lotzen zaion
ohitura da. Baina hirian egitea kaltegarria izan
daiteke, eta baita hiritik kanpo ere batzuetan,
airean dauden kutsatzaileen erruz. Eta baliteke
kutsatzaile horiek jan ere egitea, ozeanora iristen
den plastikoa elikadura katera pasatzen baita
arrainen bidez, edo edanez, iturriko uraren
bitartez. Onena: plastikorik ez batere.

Zainzuri berdeekin
gozatzeko hiru
errezeta
eroskiconsumer
Udaberrian hasten da zainzurien sasoia, eta
garai horretan eskaintzen ditu bere dohain
guztiak preziorik onenean, bai gastronomikoak
eta bai nutrizio arlokoak. Aukera erraz eta
osasungarria izaten da plantxan egitea, oliba
olio txorrotadatxo bat eta gatza erantsita,
besterik gabe. Baina eltze artean ausartzeko
gogoa izanez gero, labean gainerreta presta
ditzakegu, bexamelarekin; arrautza nahaski
batean, piperrautsarekin eta tipulinarekin, edo
kalabaza eta patata krema gustagarri batean.

Ikas ezazu nola
murriztu egunero hartzen
duzun azukre
kantitatea
EroskiConsumer
Espainiako Estatuan, Osasunaren Mundu
Erakundeak gomendatzen duen azukre kopurua
halako hiru hartzen dute herritarrek. Hori dela
eta, ideia ona da aukera osasungarriagoekin
ordezkatzea; adibidez, kanela bota diezaiokegu
kafeari edo fruta deshidratatua jogurtari; baztertu
egin behar genituzke freskagarriak, irabiakiak eta
zuku prestatuak, eta, zergatik ez, gure ahosabaia
ohitu egin behar genuke zapore naturaletara.

Egunero, eduki berriak
gure webean

JARRAI IEZAGUZU!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

