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NO SEU PUNTO
OS DÍAS DE VERÁN SABEN A FROITA E AO FUME DAS BRASAS. ABRE A TÚA DESPENSA A NOVOS PRODUTOS DA TERRA

Son bos para
desintoxicarse?
Non necesitamos
consumir zumes
ou batidos para
limpar o organismo:
o fígado, os riles e o
sistema inmunitario
xa cumpren
dabondo con esa
función.

A FROITA,
MELLOR A
BOCADOS

En batido, en zume ou en
licuado: nada apetece máis no
verán ca beber un refrescante
zume de froitas. Pero, se elixes
esta opción, ten en conta que
inxires máis cantidade de
azucre, perdes parte da fibra e
sáciaste menos que ao natural.
Se aínda así queres un capricho,
toma nota destes consellos
nutricionais.
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difícil resistirse ao que sabe rico, especialmente cando é atractivo e está presentado
con cariño. Un batido de froitas colorido,
espumoso e feito no momento cumpre con
esta premisa, e máis se nolo ofrecen ben
fresco e nun bonito vaso de cristal, cando máis aperta a calor.
Resulta tentador? Desde logo. É fácil de facer ? Tamén. Pero
antes de cortar uns amorodos e lanzalos con alegría á licuadora, hai algúns segredos (nutricionais e gastronómicos) que
deberías coñecer.

É

TEÑEN FROITA, PERO NON O SON.

Deixémolo claro desde o principio: non hai mellor xeito para
comer a froita que a bocados, enteira. Ningún zume, batido
ou licuado, por moi caseiro que sexa, pode substituír unha
peza de froita ao natural, e isto é así por diversas razóns. A
principal ten que ver co azucre: unha cousa é inxerir os que
están presentes naturalmente nas froitas, mastigándoas, e
outra moi distinta é liberar eses azucres das súas celas vexetais e bebelos. O noso organismo non os recibe igual nin os
procesa do mesmo xeito. Como advirte a Organización Mundial da Saúde, o consumo habitual de azucres libres favorece
a aparición dalgúns problemas de saúde como o sobrepeso, a
diabetes de tipo 2 e a caries dental.
Que máis debemos saber desde o punto de vista nutricional? Que as froitas perden parte da súa fibra cando se
licuan (cando se espremen, pérdena toda), o que lles resta
capacidade para saciarnos. Isto nótase especialmente cos
zumes: se comes, por exemplo, unha laranxa sentiraste máis
saciado ca se bebes o zume de dúas (as que se necesitan para
encher un vaso). Así, non só inxerirías o dobre de calorías
e azucres, senón que, ademais, probablemente acabarás
acompañando a bebida con algo (un bocadillo, unhas galletas, un croissant…) porque o zume, por si só, non enche. É un
cambio substancial.
Isto non significa que debamos privarnos do pracer de
beber un zume ou un batido de froitas. Tan só, que o seu consumo debe ser ocasional, para gozar como algo especial en
lugar de facelo todos os días. Ademais, como veremos a continuación, non todos os refrescos caseiros son iguais.

Convén ser consciente do seu
perfil nutricional: as froitas
perden parte da súa fibra
cando se licuan, o que lles resta
capacidade para saciarnos.

CONSELLOS CON MOITÍSIMO ZUME
A maquinaria. Para
facer zume, se non tes
unha prensa de froita,
podes valerte dun
morteiro e un relador,
ademais do espremedor
(para cítricos). Por
exemplo, rela cenorias
ou corta uns anacos
de piña, envólveos nun
pano fino e apértao
para extraer o mollo.
Para os batidos, un
batedor (de vaso ou de
man) é perfecto.
O punto óptimo. Canto
máis maduras, mellor.
Os licuados e os batidos
son unha solución
práctica e rica para
darlle saída a esas pezas
que quedaron un pouco
pasadas, e evitar tiralas.
Que facemos coa pel? A
fina cortiza de moitas
froitas de tempada
pódese incorporar aos
batidos. Albaricoques,
melocotóns,
ameixas… Non fai
falta pelalas: lávaas
ben e quítalles o óso.
O ingrediente prohibido.
Non engadas azucre
(nin sequera mel ou

xaropes). As froitas
xa conteñen todo o
azucre que necesitas.
Outros ingredientes,
como o leite e o xeado,
tamén conteñen
carbohidratos, polo
que non é necesario
engadir máis.
Mellor frescas que frías.
Cando os alimentos
e as bebidas están
demasiado fríos,
cústanos máis percibir
todo o seu sabor e
ddoce. Para apreciar
as bondades da froita,
serve estes licuados
e batidos frescos,
pero non fríos.
Demasiada sede? Se
sentes moita sede, a
mellor bebida para
acougala é a auga. Os
zumes, os licuados e
os batidos son para
beber máis lentamente,
gozando do seu sabor.
Contra o aburrimento,
cor. Se queres animar
unha xerra de auga fría,
engádelle uns anacos
de lima, laranxa ou
limón, ou unhas follas
de menta ou hortelá.
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NO SEU PUNTO

BREVE DICIONARIO DE BEBIDAS
Ademais do zume tradicional,
que se obtén espremendo
ou machucando as froitas,
existen os licuados e
os batidos. En que se
diferencian? Na textura e
na composición. O licuado
é un zume de froita máis
fino e sen ningún resto de
polpa. Se ten o gusto moi
potente pódenselle engadir
outros ingredientes líquidos,
como leite, auga ou bebidas
vexetais. O batido, en cambio,
faise mesturando a froita
triturada (non espremida)
con outros elementos que
poden ser líquidos ou non
(desde auga e leite ata iogur,
froitos secos ou xeado). A
textura será máis ou menos
espesa, pero sempre terá
unha consistencia máis
densa que un licuado e un
zume. Á súa vez, ao conservar
anacos de froita (coa súa
polpa, a súa fibra e ata a súa
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pel) encheranos máis. As
combinacións son infinitas
e acertar é cuestión de
probar e de gustos, pero aquí
van algúns exemplos moi
saborosos.

betacarotenos, precursores
da vitamina A (tan beneficiosa
para a pel nos días de sol).

Licuado de melocotón
Zume de laranxa
e cenoria
Un vaso (200 ml) de zume
de laranxa proporciónanos,
ademais de potasio e
vitamina C, ao redor de
86 kcal e 20 g de azucre
(presente de forma natural). A
mesma cantidade de bebida,
pero mesturando zume de
laranxa e de cenoria
(100 ml de cada unha), segue
brindándonos vitamina C e
potasio, pero reduce o azucre
nun 25 % e contén unha
importante cantidade de

Se o facemos con auga, un
vaso de licuado de melocotón
ten, aproximadamente,
65 kcal e 15 g de azucre
(presente de forma natural).
Se utilizamos leite desnatado,
estes valores aumentan
(100 kcal e 20 g de azucre),
pero tamén o fan outros
nutrientes. O contido
de calcio, por exemplo,
multiplícase por 10. Os
ingredientes frutais son
de libre elección: quen di
melocotón di nectarinas,
albaricoques, ameixas,
cereixas…

Batido de plátano
e amorodos
Un plátano (80 gramos) e un
puñado de amorodos grandes
ou amorodos triturados con
auga poden transformarse
nun batido lixeiro de 80 kcal
e 14 g de azucre, rico en
potasio, ácido fólico, calcio e
vitamina C. Ademais, conterá
fibra dietética (que nos outros
dous exemplos está ausente).
As cantidades e proporcións
poden variar segundo os
teus gustos. E os ingredientes
(máis aló das froitas que
elixas) tamén modifican o
resultado final. Por exemplo,
se utilizas 100 gramos de
xeado de crema en lugar de
auga, o batido terá catro veces
máis calorías e case o triplo de
azucre: máis que unha bebida,
unha sobremesa.

Na casa,
saboréaas
sen cheiros
Para gozar
das sardiñas
sen que
a casa se
impregne do
cheiro que
desprenden
ao cociñarse,
prepáraas
en papillota;
mariñadas
en vinagre
de mazá ou
como topping
nunha receita
de arroz; ao
forno, sobre
unha cama
de sal, ou cun
soprete de
cociña.

Son tan coñecidas, familiares e ubicuas que é difícil imaxinar unhas cantas
paisaxes e celebracións sen elas. Nalgunhas comunidades marcan o final do
entroido e, en moitas outras, o inicio das festas. Sinxelas, baratas, deliciosas e
nutritivas, as sardiñas presumen (con motivo) de agarimo popular.

COMA
PEIXE NA
FESTA

anocha en Andalucía, parrocha en Asturias, sardiña aquí en Galicia… É posible que a atopes con distintos nomes
segundo o sitio ao que vaias, e ata que
cambie o modo de preparalas. O que
non varía é o seu sabor característico, o seu prezo accesible (desde 6 €/kg) e as bondades nutricionais. As sardiñas proporciónannos boas doses de proteínas e de graxas saudables, vitaminas como a A e a B12, e diversos minerais: o calcio, o fósforo, o magnesio e
o iodo. Iso si, tamén conteñen sodio: xa que logo, non convén entusiasmarse engadíndolles sal.
Pero non todo son vantaxes. Como a maioría de peixes azuis, as sardiñas son ricas en purinas (que se transforman en ácido úrico ao ser metabolizadas no noso organismo), polo que
quen padecen de hiperuricemia ou gota deben limitar o seu consumo. E, por suposto, as súas
bondades varían en función da súa preparación: fritas, rebozadas ou enlatadas en aceite son
un alimento pouco recomendable dentro da dieta habitual de quen desexan controlar o peso.

P
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A sardiña en lata proporciona
máis calcio que a crúa. Durante o
tratamento térmico ao que é sometida
por a conserva, a espiña abrándase
e o calcio desta pasa á carne.
OS SINAIS PARA SABER ELIXIR.

Á hora de comprar, atoparalas de diferentes xeitos, aínda que as
máis comúns son frescas ou en conserva. Se as adquires frescas, a
consistencia da súa carne debe ser firme ao tacto, ollos brillantes
e que non estean afundidos, dun cheiro mariño pouco pronunciado e que a escama estea pegada ao peixe. Xa que se deterioran
con facilidade, non convén gardar as sardiñas máis de dous días.
O máis recomendable é compralas no último momento antes
de volver á casa. Se compras a sardiña en conserva, gañarás en
calcio. Esta forma de conservación proporciona máis cantidade
deste nutriente que a crúa. Durante o tratamento térmico ao que
é sometida, a espiña abranda e o calcio desta pasa á carne.

No alto do ‘ránking’
dos nutrientes
A raíña do calcio

43 mg 314 mg 124 mg
Sardiña crúa

Sardiña en lata

143 mg 30 mg
Garavanzos

Bocarte

Leite enteiro

36 mg
Laranxa

Os seus compoñentes estrela

Catro
oito

veces máis vitamina B-12
que o bocarte e

veces máis que o congro
100 g de sardiñas conteñen

18 g de proteína,

mentres que unha ración
recomendada de cacahuetes
(30 g) proporciona

7,35 g

Máis do

dobre
tanto

de fósforo que o polo ou o
porco, e

4

como o queixo curado

veces máis omega 3
que as espinacas

Fonte: Base de Datos Española de Composición de Alimentos
(BEDCA). Datos por cada 100 g.
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O TAMAÑO SI QUE IMPORTA.

A talla da sardiña é fundamental para elixir a forma de preparación. As pequenas son idóneas para facer revoltos ou tortillas (como a de sardiñas en tomate) unha vez quitadas as
espiñas. Estes exemplares conteñen unha carne máis fina e
delicada e é habitual cociñalas fritas, rebozadas, enfariñadas, cun toque ao allo ou cunha salsa bilbaína (un refrito de
allo, perexil, un toque de chile ou de vinagre que salsea o peixe
unha vez cociñado). Os exemplares de maior tamaño son perfectos para facer á brasa ou á prancha. Deste xeito, cocíñanse
enteiras, con cabeza e, ata, xunto coas vísceras.
Pero, ademais dos clásicos, a súa versatilidade fan da sardiña a protagonista de diferentes preparacións:
· Base de guisos ou arroces mariñeiros. Por ser unha carne
tan delicada, case non necesita cocción e é mellor agregarllas
ao guiso no último momento e deixar que se cociñen coa calor
do repouso.
· Crúas e en compañía. As sardiñas en conserva pódense comer en bocadillo, como ingrediente de ensaladas ou tortillas.
As salgadas, debido ao seu forte sabor, adóitanse consumir
con aceite de oliva para suavizalas.
· Na tixola. Fritas con aceite de oliva, enfariñadas, rebozadas
ou empanadas. Se son pequenas frítense enteiras, mentres
que se son grandes é preferible abrilas en filetes.
· En escabeche. Se, unha vez cociñadas, sobran dun día para
outro, pódense aproveitar e facer un escabeche. Frítense uns
allos en aceite e, cando están dourados, engádese vinagre,
unha folla de loureiro e unha pouca auga. Agrégase, xa fóra
do lume, un pouco de pemento. Cóbrense e déixase repousar
durante unha hora. Transcorrido este tempo, xa están listas.

Aceite de aguacate:
as graxas tamén poden
ser saudables
É rico en ácidos graxos insaturados (coma o omega 3 e o omega 6). Axuda
a controlar o colesterol. É cardioprotector, contén antioxidantes (como
a vitamina E) e obtense da presión en frío dun froito. Pero non, non é
aceite de oliva, aínda que con esta descrición podería selo e case sempre
o comparan con el. Falamos do aceite de aguacate, un alimento que
comparte moitas calidades co ouro verde do Mediterráneo e que pode
presumir de formar parte do selecto club das graxas saudables.
O aceite de aguacate é único en canto a sabor, propiedades nutricionais e
culinarias. Como destaca un estudo publicado en 2015 pola Universidad
de Zacatecas e a Secretaría de Agricultura de México, é tan nutritivo
como o aceite de oliva e as súas propiedades cardioprotectoras poden
ser ata superiores, xa que presenta máis cantidade de ácidos graxos
mono e poliinsaturados, e menos graxas saturadas. No entanto, os perfís
nutricionais de ambos os aceites parécense bastante e podería dicirse que
a principal diferenza ten que ver co sabor: o gusto do aceite de aguacate é
moito máis suave, podería dicirse que ata neutro.
Esta característica non é, de seu, un defecto. Pola contra, pode ser moi
útil para certas receitas nas que non queiramos que o aliño teña tanta
presenza (por exemplo, se o combinamos con froitas ). En México –o
principal produtor mundial deste aceite– utilízase en ensaladas, para
elaborar aderezos e como condimento de pastas, legumes, verduras e
peixes. E en Nova Zelandia, un dos países onde máis éxito ten, emprégase
a miúdo para fritir alimentos, xa que ten un punto de fume superior ao da
maioría dos aceites vexetais (por enriba dos 200 ºC). Aínda que en España
constitúe aínda un produto para gourmets (e coñécese máis polos seus
usos cosméticos), cada vez é máis sinxelo atopalo na cociña (o seu prezo
oscila entre 1,88 y 10 €/100 ml). E, se hai tempo, ademais, pódese elaborar
na casa. Existen moitas formas de fabricalo: espremendo as cascas,
cociñando os aguacates ou, ata, deshidratándoos.
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NO SEU PUNTO

NO PUNTO
DE SAL

IÑAME:
O ALIMENTO MÁIS
VELOZ DA TERRA
ta hai cinco anos, case ninguén o coñecía
en Europa. O iñame era un alimento
anónimo do que poucos oíran falar. Con
todo, en 2012 fíxose famoso á mesma
velocidade que Usain Bolt, o atleta
xamaicano que bateu o récord do mundo nos 100 metros
lisos durante os Xogos Olímpicos de Londres. Aquela
xesta deportiva espertou o interese da prensa, que quixo
saber que comía o home máis rápido do mundo, e que
se sorprendeu ante a brevidade da resposta: Bolt comía
iñame, moito desde a súa infancia. O entusiasmo non
se fixo esperar. Exótico e potencialmente eficaz para
mellorar o rendemento deportivo, o iñame tíñao todo
para subir ao podio dos chamados superalimentos, e
a partir dese momento atribuíronselle unha chea de
propiedades case milagrosas. Pero tíñaas? Non. De feito,
o iñame é un tubérculo en grao sumo normal, sobre todo
en América Latina (tamén en Canarias), onde forma parte
da dieta cotiá, como a batata, a pataca ou a iuca.
Do mesmo xeito ca estes alimentos, o iñame
é moi rico en carbohidratos de absorción complexa
(sobre todo, en amidón), unha característica que o
converte nunha fonte de enerxía moi interesante.
Tamén contén fibra, algunhas vitaminas e minerais
coma o potasio. Entón, que o fai especial? Os valores
deses nutrientes. Comparado coa batata e a pataca, o
iñame proporciónanos entre un 7 % e un 10 % máis de
carbohidratos, case o dobre de fibra e máis do dobre
de potasio, un mineral particularmente útil para a
recuperación muscular. Polo demais, parécense bastante,
ata para cociñar. Podes preparalo frito, ao forno, en
sopas, guisos, purés… Non te converterá na persoa máis
veloz do planeta, pero proporcionaralle variedade á túa
cociña sen ir moi lonxe da casa.

A
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Un conservante alimentario poderoso, un medio
de pago na antigüidade, a unión entre moléculas
de sodio e cloro ou unha experiencia gastronómica
incomparable. Todo iso (e máis) é o sal, un mineral
que nos acompaña desde hai séculos, que ten
múltiples usos e do que atopamos todo tipo de
versións : desde as máis modestas e funcionais ata
as máis exóticas e sibaritas.
sal atópase
presente en
case todas
as cociñas,
realza
o sabor dos pratos e
conquista aos comensais.
Pero darlle renda solta a
este gusto pode supoñer
un problema para a saúde.
Este mineral aumenta a
tensión arterial e pode
contribuír ás enfermidades
cardiovasculares, polo que
debemos ser comedidos
no seu uso. Segundo a
Organización Mundial
da Saúde, non debemos
exceder os 5 gramos diarios,
e con todo, tomamos
o dobre. Se queremos
manter uns valores de
consumo saudables, é
imprescindible vixiar a dieta
no seu conxunto, e non só
o paquete de sal que temos
na despensa.

O

COÑECE A SÚA ORIXE.
Aínda que o común é ter na
casa sal gordo e sal fino, hai
moitas máis variedades:
• Sal mariño 1 . Procede da
evaporación da auga do mar.
• Sal de manancial. Xorde en
mananciais salinos.
• Sal xema. Obtense de
xacementos salinos.
• Flor de sal 2 . Fórmase ou
aflora na superficie da auga,

por acción do vento e do
sol. Recóllese á man cando
as condicións climáticas
son favorables, e está
especialmente valorado
pola súa delicadeza.
MÁIS CA UNHA MODA.
Nalgúns casos, o sal é xa
un produto gourmet con
moitas opcións:
Pola súa textura.
• En escamas 3 . Moi
utilizado con pezas nobres
de carne. Posúe unha
textura moi característica,
é baixa en sodio e versátil,
e pode empregarse para
maceracións e coctelaría.
Aprox. 2,50 € / 125 g.
• Líquido, con dispensador
en spray. Ideal para
alimentos en cru e en
frío, desde ensaladas ata
carpaccios Uns 5 € / 30 cl.
Pola súa cor.
A coloración rosa, negra,
branca ou gris débese á
presenza doutros minerais.
• O sal rosa contén ferro.
• O sal negro 5 é así pola
presenza de potasio e xofre.
Pola súa procedencia.
• Himalaia 4 . Presume de ser
o sal máis puro que existe,
e contén ata 84 minerais.
Malia que se lle atribúen

PARA GOZAR,
INFÓRMATE

1

Mellor con iodo. Escolle sempre sal
iodado. Este composto é indispensable
para un bo funcionamento da glándula
tiroides e non sempre resulta sinxelo
obtelo a través dos alimentos.
Con 600 ug de ioduro por cada 100 g,
o sal é nosa principal fonte deste mineral.

2

3

4

5

innumerables beneficios
para a saúde, o certo
é que quimicamente é
similar ao sal común. Ao
redor de 4 €/kg.
• Oshima (Xapón).
Obtense por evaporación
de auga colocada sobre
unhas vasillas, o que lle
dá un ton lixeiramente
ocre. Este sofisticado
método e a súa escaseza
fan que o prezo sexa moi
elevado, uns 100 €/kg.
• Camargue (Francia).
Grans de flor de sal de
apenas un milímetro
de espesor, que
flotan na auga dos
cristalizadores e que,
pola súa fraxilidade,

son recollidos á man.
Posúe un tenue aroma a
violeta.
Aprox. 2,50 € / 125 g.
Outros sales proceden
de España e teñen
características notables:
• O sal de Añana (Álava)
provén dos mananciais
dun antigo mar de fai
máis de 200 millóns de
anos, e é de gran pureza.
Desde uns 4 €/kg.
• Sal d’É Trenc
(Mallorca). Mestúrase
á man con herbas
mediterráneas,
especias, rosas ou olivas
negras. Ideal con pratos

de peixe e verduras.
Uns 49 €/kg.
• Sal artesán de
Andalucía, procedente
dunha quincena de
salinas nun mar de
oliveiras. Desde 22 €/kg.
• Salinas de Ouro
(Navarra), unha das
poucas con auga de
manancial. Ao redor de
7,50 €/kg.
Ademais, moitas se
combinan con outros
alimentos e especias,
desde azafrán e pemento
ata cinza vexetal, flores
como o hibisco ou as
rosas, pementa, curry ou
herbas provenzais.

Sal de máis! A maior parte do sal que
consumimos non é o que se usa ao cociñar,
senón o que vén incorporado en moitos
alimentos. Nalgúns casos, a súa presenza
é bastante obvia, pero noutros, non o é
tanto. Así, ademais dos queixos, o xamón,
os embutidos ou as olivas, debemos
incluír na lista de sospeitosos a comida
ultraprocesada (desde pizzas ata sopas), as
salsas de acompañamento, os aperitivos, as
galletas (aínda que sexan doces) e algúns
pans, como o de molde. Non todo o mundo
o sabe, pero a mostaza ten máis sal que o
xamón curado, e os cogombros en vinagre
máis que o queixo curado de cabra.
A fórmula do sodio. Aínda que é
obrigatorio indicar a cantidade de sal na
etiqueta, os alimentos que a conteñen de
forma natural (e non como ingrediente
engadido), poden expresar o contido de
sodio coma se fose equivalente, pero non
o é. Se queres saber canto sal posúe un
produto, multiplica por 2,5 os gramos de
sodio. Por exemplo, se proporciona 0,30 g
de sodio, significa que hai 0,75 g de sal.

Canto sal ten a miña comida?*
Pouco, se ten

0,25

g

Moito, se ten

1,25

g

de sal (ou menos)
por cada 100 g.

de sal (ou máis)
por cada 100 g **.

Etiqueta “Baixo
en sal” se ten

Etiqueta “Moi baixo
en sal” se ten

0,3

g

de sal (ou menos)
por cada 100 g.

0,1

g

(ou menos) de sal
por cada 100 g.

*Indicadores establecidos polo Ministerio de
Sanidade. **Algúns organismos rebáixano a 1,15 g.
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XAMÓN COCIDO, PAVO E POLO

NON TODOS
Os LISCOS TEÑEN
A MESMA CARNE

Malia a súa boa fama, non son tan saudables como pensamos. Ademais, existen grandes
diferenzas entre eles, así que convén coñecer algúns detalles para facer a mellor elección,
sobre todo no que respecta á cantidade de carne que conteñen. Atención á etiqueta.
s produtos cárnicos cocidos son
percibidos como alimentos saudables por gran parte da poboación e,
por iso, constitúen unha das opcións
máis habituais en dietas de adelgazamento e merendas infantís. Esta imaxe é potenciada
ademais pola publicidade, que adoita utilizar diferentes estratexias para asociar este tipo de produtos
cunha vida sa, como o uso de marcas comerciais (por
exemplo, BienStar de El Pozo ou Cuídat+ de Campofrío). A súa boa fama débese, sobre todo, ao seu
contido en graxa (arredor do 2 %) e á súa achega de
calorías (unhas 95 kcal/100 g), que adoitan ser moi
baixos, especialmente no caso da peituga de pavo (as
mostras analizadas tiveron uns valores medios dun
1 % de graxa e unha achega de 80 kcal/100 g). Con todo, isto non está relacionado necesariamente co feito
de que un alimento sexa saudable. Exemplo diso son
os froitos secos e o aceite de oliva, que si o son, malia
conter grandes proporcións de graxa e proporcionar
moitas calorías.
Onde se sitúan os produtos cárnicos cocidos dentro das recomendacións dietéticas? Para poder situalos
podemos fixarnos nunha das guías de referencia a nivel mundial, como é o Prato para comer saudable, da
Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard
(EUA). Nela recoméndase evitar o consumo de carnes
procesadas, entre as que se atopan produtos como o
xamón cocido ou a peituga de pavo, así que deberiamos
deixar de pensar que estamos ante produtos saudables.
En calquera caso, non todos son iguais, así que convén

O

ANÁLISE

Para realizar esta guía analizáronse 31 produtos
cárnicos cocidos de sete tipos diferentes: xamón
cocido extra (El Pozo, El Pozo BienStar, Noel Gran Bouquet,
Noel Delizias al corte, Argal Bonnatur, Campofrío Finíssimas, Eroski, Eroski lonchas finas e Eroski Maestro), xamón
cocido (Campofrío, Campofrío Cuídat+, El Pozo, Eroski Basic), peituga de pavo (El Pozo, El Pozo formato sándwich, El
Pozo BienStar, Argal Bonnatur lonchas enteras, Noel Delizias
al corte, Eroski finas lonchas, Eroski Maestro ahumada),
peituga de polo (Campofrío Finíssimas, La Carloteña pechuguita asada al horno), friame de pavo (Campofrío, Campofrío braseada formato sándwich, Eroski Basic, Eroski Basic
Jamón), friame de polo (El Pozo, El Pozo formato sándwich,
Campofrío) e friame de porco (El Pozo Friame York, Eroski
Basic friame york formato sándwich).

coñecer as súas características (ingredientes e valores nutricionais) para poder elixir a mellor opción.

DE QUE ESTÁN FEITOS?

A boa reputación da que adoitan gozar estes produtos
contrasta cos receos que xeran entre moitas persoas, que
desconfían da súa composición, xa sexa polo tipo e a cantidade de carne coa que se elaboran ou polo seu contido
en aditivos. Para despexar estas sospeitas, nada mellor
que coñecer algúns detalles sobre a forma na que se elaboran. A grandes liñas, poderiamos dicir que, segundo
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Os de categoría normal
ou superior elabóranse con
pezas enteiras ou anacos
de carne; os de categoría
inferior, con recortes de
magro picados moi finos.
este aspecto, hai dous tipos de produtos: os que poderiamos chamar “de categoría comercial normal ou
superior”, que se elaboran a partir de pezas enteiras
nobres (como o xamón cocido extra) ou de anacos de
carne, tamén nobres, (como a peituga de pavo) e, por
outra banda, os de “categoría comercial inferior”,
que se fan a partir de recortes de carne magra picados
moi finos. En calquera dos casos, engádeselle unha salmoira formada por unha mestura de auga, sal
e o resto de ingredientes ou aditivos (basicamente,
emulxentes, conservantes e antioxidantes), que son
os que van facer posible o desenvolvemento das propiedades que caracterizan a estes produtos, como a
cor, o sabor ou a textura. Posteriormente introdúcense as pezas nun tambor rotatorio para repartir a
salmoira de forma homoxénea. Desta forma, lógrase
solubilizar as proteínas da carne e favorécese a interacción entre elas, formando unha masa uniforme.
Unha vez conseguido, métense en moldes (os produtos de categoría superior) ou envásanse (o resto),
segundo a forma desexada e introdúcense nun forno
onde se someten a un proceso de cocción. Así, a calor
fai que as proteínas coagulen, formando o produto tal
e como o coñecemos.

A PORCENTAXE DE CARNE.

Como acabamos de ver, para elaborar estes produtos
é necesaria a utilización doutros ingredientes. Non
debemos esquecer que estamos falando de derivados
cárnicos, así que non podemos esperar que estean
compostos exclusivamente por carne. Este é precisamente o aspecto máis importante que debemos considerar cando se trata deste tipo de produtos, porque a
proporción de carne pode variar moito duns a outros.
Entre os que analizamos para realizar esta guía hainos que conteñen unha proporción elevada, como as
peitugas de polo La Carloteña (99 %) e Eroski Maestro (94 %) ou os xamóns cocidos extra Noel Delizias
al corte e Argal Bonnatur (ambos cun 92 % de carne).
Noutros produtos é menor (o que explica que queden
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Compoñentes
que non
menten. Máis
aló da marca,
a lista de
ingredientes
ofrece todos
os datos
nutricionais.

fóra da categoría de Xamón Cocido Extra), como ocorre nos friames de peituga de pavo Campofrío (45 %)
e Eroski Basic (52 %) ou nos friames de porco Eroski
Basic (50 %) e El Pozo (55 %). En termos xerais non
hai grandes sorpresas: os que teñen unha maior proporción de carne son os xamóns cocidos extra, mentres que os friames son os que presentan os menores
valores. Aínda que si hai algún produto que chama a
atención. Por exemplo, as peitugas de pavo El Pozo e El
Pozo formato sándwich teñen tan só un 55 % de carne.
Sorprende, ademais, que a outra peituga de pavo da
mesma marca, El Pozo BienStar, teña un 67 % de carne, o que pon de manifesto que non basta con observar
o tipo de produto para ter idea do que estamos comprando, senón que é necesario fixarse ben na listaxe de
ingredientes, onde se especifica a proporción de carne
empregada na súa elaboración.

A AUGA É FUNDAMENTAL.

Neste tipo de produtos cárnicos a auga xoga un papel
crucial, xa que cumpre numerosas funcións: contri-

A utilidade
de Nutri-Score

Os que máis carne... e os que menos*
MÁIS DO 90 %
La Carloteña

99 %

Eroski Maestro

94 %

Argal Bonnatur

92 %

Noel Delizias al corte

92 %

MENOS DO 55 %
El Pozo fiambre de york

55 %

Eroski Basic fiambre de pechuga de pavo

52 %

Eroski Basic sándwich fiambre york

50 %

Campofrío fiambre de pechuga de pavo braseada

45 %

* Ránking dos produtos analizados na guía con maior e menor porcentaxe
de carne con respecto do total de ingredientes. Datos facilitados polos
fabricantes e recollidos en cada etiqueta.

Nutri-Score é un código que
pretende informar de xeito
sinxelo sobre as características
nutricionais dun alimento, para
que poidamos facer a mellor
elección posible cun simple
golpe de vista. Impulsado polo
Ministerio de Sanidade, este
logotipo clasifica os alimentos
con máis dun ingrediente
segundo as súas calidades
nutricionais e, para iso, utiliza
un código cromático que vai
desde o verde escuro (os que
posúen mellores valoracións
nutricionais) ata o laranxa
(aqueles con peor valoración).
Para facilitar a comprensión,
estas cores irán á súa vez
asociadas a cinco letras (A, B, C,
D e E), que fan que o código sexa
máis fácil de interpretar. Dunha
soa ollada, o consumidor poderá
comparar produtos do mesmo
tipo e elixir así a opción máis
saudable (vexa táboa páxina 21).
Nos produtos cárnicos
analizados, as distintas
puntuacións Nutri-Score
están determinadas sobre
todo pola cantidade de sal, de
modo que os que teñen mellor
puntuación (B cor verde clara)
atópanse entre os que menos
sal conteñen, como o xamón
cocido extra El Pozo BienStar,
o xamón cocido Campofrío
Cuídat+ e as peitugas de pavo
El Pozo BienStar e Eroski. A
maioría dos produtos obtiveron
unha cualificación C ou D, o que
se explica polo seu alto contido
en sal e ausencia de fibra,
froitas e verduras. Destacan
especialmente os friames de
pavo e de porco, categorías
nas que todos os produtos
obtiveron unha cualificación D.
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búe á textura, aumenta o zume da carne, e, sobre todo,
serve de medio para elaborar a salmoira, solubilizar as
proteínas cárnicas e posibilitar a súa ligazón, formando unha peza uniforme. A cantidade de auga que se
utiliza é variable, dependendo sobre todo da categoría comercial do produto que se queira conseguir: se
é baixa, a proporción de auga será elevada e viceversa.

O SAL, NECESARIO PERO EXCESIVO.

Outro dos ingredientes esenciais dos produtos cárnicos cocidos é o sal, que máis aló de contribuír a
potenciar o sabor, exerce importantes funcións tecnolóxicas. Por unha banda, reduce a actividade de
auga, é dicir, diminúe a cantidade dispoñible para o
crecemento de microorganismos, mellorando a súa
conservación. Por outro, e do mesmo xeito que a auga, facilita a solubilización das proteínas cárnicas,
aumentando a súa capacidade para reter auga e posibilitando a ligazón do produto. É dicir, contribúe de
forma determinante a conseguir unha peza uniforme
e unha textura zumarenta. Para lograr todos estes
obxectivos, adoitan empregarse uns 2 g de sal por
cada 100 g de produto, o que significa que estamos
ante un alimento que, en xeral, é demasiado salgado. Considérase que máis de 1,25 g por cada 100 g de
alimento é excesivo, e todos os produtos que analizamos para esta guía igualan ou superan esa cantidade.
Os que presentaron os valores máis baixos foron a
peituga de polo La Carloteña e o xamón cocido Campofrío Cuídat+ (ambos cun 1,3 %), mentres que os
máis salgados foron o friame de porco El Pozo (3 %) e
a peituga de pavo Noel (2,6 %).
Nalgúns casos pódese optar por substituír ou
reducir a cantidade de sal (cloruro sódico) por cloruro potásico (aínda que este composto ten o inconveniente de que proporciona un sabor metálico, o
que adoita obrigar a empregar aromas para contrarrestalo). É o que se fixo no xamón cocido extra e a
peituga de pavo El Pozo BienStar, onde podemos ver
a mensaxe “reducida en sal”. A normativa vixente

Estes produtos adoitan
conter 2 g de sal por
cada 100 g, o que significa
que estamos ante un
alimento que, en xeral,
é demasiado salgado.
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Baixo en sal?
Esta mensaxe
non garante que
o seu contido en
sal sexa realmente
baixo, só que este
é polo menos un
30 % inferior a
outros produtos
similares.

permite esa alegación e recóllea tal cal, pero é algo
que pode levarnos a pensar que o produto non ten
sal, cando o que en realidade significa é que o seu
contido se reduciu como mínimo un 30 % en comparación cun produto similar.

OS AZUCRES NON PREOCUPAN.

Son un dos ingredientes característicos deste tipo
de produtos, ata o punto de que nalgúns lugares o
xamón cocido coñécese co nome de xamón doce.
Así, compostos como a sacarosa (o azucre común),
a dextrosa ou o xarope de glucosa utilízanse para
mellorar o sabor sen chegar a outorgarlle un sabor
doce acentuado, e para mellorar a conservación, xa
que axudan a diminuír a actividade de auga. Este é,
para algunhas persoas, un aspecto que pode resultar
preocupante, debido ás posibles implicacións que un
consumo excesivo de azucres ten sobre a saúde. Con
todo, nestes produtos as cantidades que se utilizan
son moi baixas. De feito, a lexislación establece un
límite máximo que oscila entre 1,5 e 3 g de glucosa
por cada 100 g de produto, segundo o caso, que vén
ser un pouco máis de media culleriña de sobremesa. Entre os produtos analizados para esta guía, o
xamón cocido extra presentou os valores máis baixos (en xeral menos do 1 %), mentres que os niveis
máis altos corresponderon ao xamón cocido (cerca
do 2 %). Isto non ten ningunha implicación sobre a
saúde, pero pode repercutir no sabor.

CONSERVANTES: OS MÁIS TEMIDOS.

O xamón York non existe
Esta denominación débelle o seu nome a un
carniceiro da localidade inglesa do mesmo nome,
quen a mediados do século XIX popularizou un tipo
de xamón afumado que elaboraba no seu local.
Con todo, esa denominación non está recollida pola
lexislación española, así que non vai máis aló de ser
un nome coloquial. Se podemos ver a palabra “York”
no envase dalgúns produtos cárnicos cocidos é
porque ás veces utilízase como marca comercial, o
que pode dar a entender que nos atopamos ante un
xamón cocido, cando en realidade adoita tratarse
dun friame, é dicir, un produto dunha categoría
comercial inferior.

Hoxe en día, o uso de nitritos é a ferramenta máis
eficaz para evitar o desenvolvemento de Clostridium
botulinum, unha bacteria patóxena moi resistente
aos tratamentos térmicos. Por iso é un conservante
indispensable na elaboración destes produtos. Trátase dun dos aditivos máis controvertidos, porque
pode reaccionar con outros compostos e formar nitrosaminas, algunhas das cales son canceríxenas.
Con todo, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria reavaliou a súa seguridade no ano 2017 e
chegou á conclusión de que estes compostos non son
motivo de preocupación nas doses de emprego permitidas. Por outra banda, os nitritos son ademais os
responsables da cor rosada tan característica destes
produtos. Isto é favorecido pola acción dos antioxidantes (citrato de sodio, eritorbato sódico...), que
ademais contribúen a evitar a formación de nitrosaminas e a oxidación do produto.

O PAPEL DOS ESTABILIZANTES.

Como estabilizantes adoitan empregarse fosfatos,
que aumentan a capacidade de retención de auga
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Os produtos de menor
categoría son os friames,
que adoitan conter fécula
e amidón. Estes axudan
a reter máis auga, e pode
empregarse menos carne.
das proteínas cárnicas e favorecen a súa solubilización e ligazón. O xamón cocido extra Argal Bonnatur
destaca no seu envase que non contén fosfatos engadidos. Isto ten como vantaxe que o produto pode ter
unha textura máis parecida á da carne, pero a cambio é máis susceptible de perder auga e mostrar unha
textura fibrosa. Tamén o xamón cocido extra Noel
Delizias destaca no seu envase a ausencia de fosfatos
engadidos, aínda que contén carraxenato, que é un
aditivo que cumpre unha función parecida.

O QUE DIN AS PROTEÍNAS E A FÉCULA.

Xa mencionamos que para elaborar estes produtos
engádeselle auga á carne, pero iso non se pode facer
indefinidamente porque as proteínas teñen unha
capacidade limitada para retela. Así, se se quere elaborar un produto de “categoría baixa ou media”, é
dicir, con pouca carne e moita auga, o que se fai é
engadirlle substancias que capten esa auga que as
proteínas cárnicas xa non son capaces de reter. En
produtos elaborados a base de carne de ave adóitase
utilizar para iso proteína de soia, de maneira que a
ausencia deste ingrediente na etiquetaxe (ou de calquera outra proteína engadida), pode darnos unha
pista de que a proporción de carne é notable, como
ocorre nas variedades de peitugas de pavo Eroski
Maestro (94%) e Noel Delizias al corte (70 %), ou na
peituga de polo La Carloteña.
Os produtos de categoría máis baixa son os friames, que se caracterizan por conter fécula ou amidón,
substancias que, ao captar auga, permiten empregar
menos cantidade de carne. A súa presenza ponse de
manifesto na información nutricional que indica a
etiquetaxe, onde se pode observar unha cantidade de
hidratos de carbono máis alta do normal.

OLLO CO PREZO.

Nos produtos analizados, o prezo por envase está comprendido entre 1 e 2,55 €. Esta información non é moi
orientativa se non nos fixamos na cantidade de pro-
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duto á que se refire. De feito, ata pode chegar a despistarnos. Por poñer un exemplo, tres das catro mostras
de xamón cocido que se analizaron para esta guía comercialízanse co mesmo prezo (1 €) en formatos moi
similares pero que teñen diferentes pesos (80, 100 e
120 gramos, respectivamente). Por iso é importante
que nos fixemos no prezo por 100 g ou por quilo que
adoita mostrarse no lineal do supermercado.
Se comparamos os prezos relativos, os resultados
son os esperables. É dicir, en xeral o prezo está directamente relacionado coa cantidade de carne, de maneira
que o máis baixo corresponde aos friames, entre os que
destacan os de El Pozo (0,53 €/100 g e 55 % de carne) e
Eroski Basic (0,50 €/100 g e 50 % de carne). No outro
extremo destacan a peituga de polo La Carloteña (2,29
€/100 g e un 99 % de carne) e a peituga de pavo Eroski
Maestro (1,72 €/100 g e un 94 % de carne). Iso si, hai
algunhas excepcións, tanto para mal (produtos caros
con pouca proporción de carne), como a peituga de pavo braseada Campofrío (1,54 €/100 g con 45 % carne),
como para ben, como o xamón cocido extra e normal
de Eroski, ambos con 80 % e un prezo de 0,76 €/100 g
e 0,69 €/100 g , respectivamente.

CONCLUSIÓNS

O prezo como
reclamo.
A barreira de 1 €
constitúe unha
propaganda
pouco fiable:
convén mirar,
mellor, o prezo
por 100 g ou por
quilo que hai
no lineal, ao pé
do produto.

Aprende a distinguilos. Á hora de comprar este
tipo de produtos, elixir ben pode converterse en
toda unha odisea, xa que hai multitude de formatos (liscos finos, enteiros, tipo sándwich, afumado, braseado...) e diferentes tipos (friame de pavo, peituga de polo,
xamón cocido...). Aínda por riba, hai ademais algúns envases
cuxa información pode levar a engano, como é o caso dos
friames de peituga de polo El Pozo e Campofrío, onde as
palabras “friame de” se mostran en tamaño moi inferior ao
de “peituga de polo”.
Para saber o que estamos comprando, debemos fixarnos na denominación do produto, que atoparemos diante
da listaxe de ingredientes e que nos informa verazmente
sobre o que contén o envase. Simplificando, poderiamos
dicir que existen tres “categorías” (aínda que a lexislación só
recolle como tal a primeira delas): categoría superior, que
corresponde ao xamón cocido extra (ou paleta), onde se
permite engadir menos auga, menos azucres e non se permite engadir proteínas; categoría media, na que atopamos
xamón cocido (ou paleta), peituga de pavo, polo ou ave e
magro de porco, e, para rematar, categoría inferior, na que
atopamos os friames que se elaboran como os anteriores,
coa diferenza de que poden levar féculas e amidóns, é dicir,
adoitan conter menos cantidade de carne. Para establecer
as diferenzas entre os distintos tipos, a lexislación considera
características como o contido en auga, coláxeno, azucres,
amidón e proteínas engadidas.
A hora da verdade. Para estar en situación de poder elixir a
mellor opción á hora de facer a compra, debemos fixarnos
en varios elementos:
• A denominación do produto: para coñecer a súa categoría
comercial (recordemos que a mellor é “xamón cocido extra”
e a peor “friame de”).
• A listaxe de ingredientes: para coñecer a cantidade de
carne presente.
• A información nutricional: para saber que cantidade de sal
conteñen.
• O prezo relativo.
Tendo en conta todos estes factores (ingredientes, información nutricional e prezo), os mellores candidatos son
os xamóns cocidos extra Argal Bonnatur e Noel Delizias al
corte. Como se pode ver, estes produtos non son os que
presentan a mellor puntuación Nutri-Score (D e C, respectivamente), que, recordemos, neste caso vén determinada
principalmente pola cantidade de sal. Isto explícase polos
criterios que se consideran para calcular ese valor, nos que
non se ten en conta outros factores como a cantidade de
carne ou o prezo, onde destacan as marcas elixidas.
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LISCOS CON CARNE E ALGO MÁIS
A súa presenza na cesta da compra adoita asociarse coa idea dunha dieta saudable, pero un exame atento dos seus
ingredientes revela que non son tan sans como parecen, nin todos presentan un mesmo perfil nutricional.
Aínda que o seu nivel calórico e de graxas é baixo en todos os casos, o contido de sal é case sempre excesivo,
e a súa calidade e o seu prezo dependen da cantidade de carne e auga que conteñen, así como da presenza de
estabilizantes, conservantes e outros ingredientes. Para dar a coñecer a súa composición ao detalle e facilitar as
súas decisións de compra, as 31 mostras incluídas nesta guía dividíronse en sete categorías.

Unha ración=
30 g*de produto

PREZO nutri-score
carne
por ración (1)
%

ENERXÍA
(kcal) %IR

GRAXA GRAXA satur. AZUCRES
(g) %IR
(g)
%IR
(g) %IR

sal
(g) %IR

El Pozo BienStar
Jamón cocido extra

28,7

1,4

0,5

0,6

0,2

0,8

0,4

0,4

0,5

7,5

85 %

0,33 €

Noel Gran Bouquet

35,1

1,8

1,4

2,0

0,4

2,0

0,2

0,3

0,8

12,5

84 %

0,40 €

Noel Delizias al corte

32,4

1,6

1,1

1,5

0,4

1,8

0,2

0,2

0,5

9,0

92 %

0,50 €

Eroski Maestro

28,5

1,4

0,7

0,9

0,3

1,3

0,0

0,0

0,6

10,5

85 %

0,30 €

Argal Bonnatur

31,5

1,6

0,9

1,3

0,4

1,8

0,2

0,2

0,6

10,5

92 %

0,43 €

Campofrío Finíssimas
Jamón cocido extra

27,3

1,4

0,5

0,6

0,2

0,9

0,4

0,4

0,6

10,5

82 %

0,47 €

Eroski jamón cocido lonchas finas

29,4

1,5

0,9

1,3

0,3

1,7

0,2

0,2

0,7

11,5

82 %

0,31 €

El Pozo jamón cocido extra

30,3

1,5

0,8

1,1

0,3

1,5

0,3

0,3

0,7

11,0

85 %

0,27 €

Eroski jamón cocido

30,3

1,5

0,9

1,3

0,3

1,8

0,2

0,2

0,7

11,0

80 %

0,23 €

Campofrío Cuídat+
Jamón cocido extrajugoso

29,1

1,5

0,6

0,9

0,2

1,1

0,5

0,6

0,4

6,5

75 %

0,38 €

El Pozo Jamón cocido Más jugoso

26,3

1,3

0,5

0,7

0,2

0,8

0,5

0,6

0,8

12,5

70 %

0,25 €

Campofrío
Jamón cocido extrajugoso

30,3

1,5

0,9

1,2

0,4

1,8

0,5

0,5

0,7

11,0

75 %

0,30 €

Eroski Basic Jamón cocido

28,2

1,4

0,8

1,1

0,3

1,4

0,5

0,6

0,7

11,0

80 %

0,21 €

El Pozo fiambre york

37,7

1,9

1,0

1,5

0,4

1,8

0,5

0,6

0,9

15,0

55 %

0,16 €

Eroski Basic
sándwich fiambre york

38,7

1,9

1,4

1,9

0,5

2,6

0,7

0,8

0,7

11,5

50 %

0,15 €

Xamón cocido extra

Xamón cocido

Friame de porco

* Ración recomendada polos fabricantes e indicada nos envases. (1) Datos actualizados ao peche da edición.
Tendo en conta os ingredientes, a información nutricional e o prezo, Noel Delizias al corte e Argal Bonnatur son as mellores opcións de compra.

20

Unha ración=
30 g*de produto

PREZO nutri-score
carne
por ración(1)
%

ENERXÍA
(kcal) %IR

GRAXA GRAXAS satur. AZUCRES
(g) %IR
(g)
%IR
(g) %IR

sal
(g) %IR

El Pozo BienStar pechuga de pavo

28,6

1,4

0,2

0,2

0,0

0,2

0,5

0,5

0,5

7,5

67 %

0,33 €

El Pozo pechuga de pavo
(formato sándwich)

23,7

1,2

0,3

0,4

0,1

0,5

0,7

0,8

0,7

11,5

55 %

0,27 €

Argal Bonnatur
Pechuga pavo lonchas enteras

22,5

1,1

0,3

0,4

0,1

0,5

0,2

0,2

0,6

10,5

65 %

0,43 €

Eroski pechuga de pavo finas lonchas 21,9

1,1

0,3

0,4

0,1

0,6

0,4

0,4

0,5

9,0

60 %

0,32 €

El Pozo
Pechuga de pavo Más jugosa

25,5

1,3

0,3

0,4

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

8,0

55 %

0,30 €

Noel Delizias al corte
Pechuga de pavo

23,1

1,2

0,3

0,4

0,1

0,5

0,2

0,2

0,8

13,0

70 %

0,50 €

Eroski Maestro
Pechuga de pavo ahumada

30,0

1,5

0,5

0,7

0,1

0,6

0,5

0,5

0,8

12,5

94 %

0,52 €

Campofrío Finíssimas
Pechuga de pollo

25,8

1,3

0,5

0,6

0,2

0,8

0,9

1,0

0,6

10,5

65 %

0,45 €

La Carloteña
Pechuguita de pollo asada horno

48,0

2,4

1,7

2,5

0,6

2,9

0,0

0,0

0,4

6,5

99 %

0,69 €

Eroski Basic
Fiambre de pechuga de pavo

24,0

1,2

0,3

0,4

0,1

0,5

0,3

0,3

0,7

11,5

52 %

0,27 €

Campofrío Pavofrío
Fiambre pechuga pavo extrajugosa

24,3

1,2

0,3

0,4

0,1

0,6

0,6

0,7

0,7

12,0

60 %

0,33 €

Campofrío fiambre de pechuga
de pavo braseada sándwich

27,0

1,4

0,6

0,9

0,2

1,1

0,3

0,3

0,8

12,5

45 %

0,46 €

Eroski Basic jamón
fiambre de pavo cocido

32,4

1,6

1,2

1,7

0,4

2,0

0,0

0,0

0,7

12,0

61 %

0,21 €

El Pozo fiambre de
pechuga de pollo (sándwich)

24,9

1,3

0,5

0,6

0,2

0,8

0,2

0,2

0,6

10,0

60 %

0,27 €

Campofrío fiambre
de pechuga de pollo extrajugoso

27,0

1,4

0,5

0,6

0,2

0,8

0,5

0,5

0,7

11,5

57 %

0,30 €

El Pozo fiambre de
pechuga de pollo

23,7

1,2

0,3

0,4

0,1

0,6

0,2

0,2

0,7

12,0

60 %

0,30 €

Peituga de pavo

Peituga de polo

Friame de pavo

Friame de polo
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Frescos

AS LEGUMES
TAMÉN SON
PARA O VERÁN
Pasaron xa os meses do cocido á madrileña, a fabada asturiana ou as
lentellas con chourizo. Con todo, por que renunciar a semellante
luxo de sabor e saúde o resto do ano? Ben combinadas, as legumes
axudan a levar unha dieta saudable. Aquí contámosche como.
icas en proteínas e hidratos de carbono e fonte de fibra, vitaminas do
grupo B e minerais como o calcio, o
magnesio, o zinc e o ferro. Parece o
slogan dun superalimento ao que se
lle atribúen extraordinarias propiedades nutricionais. Non existen produtos con superpoderes, pero
se hai algún que poida presumir dos seus múltiples
beneficios son as sementes das leguminosas. Este grupo de alimentos no que se aliñan garavanzos,
xudías, lentellas, feixóns e soia, é considerado como un dos máis completos desde o punto de vista
nutricional. “Ademais da súa elevada proporción
de proteínas e hidratos de carbono complexos e do
baixo contido en graxas que conteñen, resultan ricas
en fibra alimentaria, o que significa que posúen un
importante poder saciante e beneficios no control da
glucosa en sangue”, apunta Hegoi Segurola Gurrutxaga, supervisor da Unidade de Soporte Nutricional
no Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona).
Precisamente polo seu contido neste tipo de
carbohidratos e de fibra, este experto recomenda
o seu consumo, en especial a aquelas persoas que
sufran de diabetes, xa que axuda a un bo control glucémico, e evitan que se produzan picos de glucosa.
Non conteñen glute, polo que resultan aptas para
as persoas con celiaquia, “aínda que hai que vixiar o
contido de trazas e a contaminación cruzada, como
con calquera outro alimento para celíacos”, advirte.

R
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E convén desterrar desde xa un falso mito: as legumes non engordan. Para comprobar este extremo,
investigadores da Universidade de Indiana Purdue
(Wisconsin, EUA) someteron a tres grupos de voluntarios a un réxime cun 30 % menos de calorías das
que consumían regularmente. O menú incluía varias cantidades de legumes para cada grupo. Despois
de 45 días con esa dieta, o grupo que máis legumes
inxerira (dous boles ao día para as mulleres e tres
para os homes) foi tamén o que máis peso perdeu: 4
quilos, fronte a menos de un quilo do colectivo que
menos legumes consumira. Ningún deles as comeu
con chourizo e entreto, claro. Porque, é clave recordar isto: as legumes non engordan, pero o que inflúe
directamente na achega calórica final dun prato é o
seu acompañamento.

AOS POUCOS, VOLVEMOS QUERELAS.

O consumo de legumes estivo moi por baixo do desexable durante anos. A tendencia virou en 2016, o
Ano Internacional das Legumes da Organización das
Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura
(FAO), cando o seu consumo aumentou no noso país
nun 4,4 % respecto do ano anterior, o que supuxo un
cambio na curva descendente que duraba xa 40 anos.
A pesar de todo, seguimos lonxe de igualar a media
mundial, que está arredor dos 7 kg de legumes por
persoa e ano, segundo a FAO. En 2017 inxeríronse en
España un total de 142 636 quilos, o que significa que

Coidar a
liña. O seu
alto contido
en fibra fai
das legumes
un alimento
saciante: enche
e quita o fame.
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en cada fogar entraron 3,13 kg por persoa, un 4,7 %
máis que en 2016. Os expertos recomendan comelas
polo menos tres veces á semana (60-80 g por ración).

MÁIS ALÓ DOS GUISOS.

Coa chegada do verán, soben as temperaturas e, en
xeral, xa non apetecen tanto nin os guisos nin as
potaxes nin as sopas quentiñas. A versatilidade das
legumes é ampla se nos atrevemos a innovar.
· Como aperitivos saudables. Con aceite de oliva,
nunha vinagreta ou outros condimentos.
·En ensalada como fonte principal de hidratos,
combina ben con todo tipo de vexetais.
· Mesturadas con carnes magras (tenreira, polo ou
porco), recortan graxas e engaden fibra e outros nutrientes.
· Combinadas con pastas reducen o índice glucémico destas, grazas á súa fibra, ás súas proteínas e a esa
capacidade saciante.
· Elaborar patés veganos. Conséguese un prato lixeiro que reempraza a outros produtos untables
máis graxos, como os patés.
Probaches as hamburguesas elaboradas a base
de xudías negras, tofu e soia, ou as de feixóns brancos
e lentellas? Tamén están deliciosas as de garavanzos
e azukis (faba vermella). E sopas frías como a de chícharos con xamón son un entrante acertado. As posibilidades son innumerables: de feixóns, pemento e
atún; garavanzos e uvas, ou de lentellas, ovo e cenoria.

A COMBINACIÓN IDEAL.

Para que as proteínas sexan de calidade é necesario
que conten con todos os aminoácidos esenciais, algo
que só ocorre no caso dos alimentos de orixe animal.
As legumes son deficitarias nun deles (metionina),
polo que a solución pasa por incluír un alimento que
llo proporcione. Neste caso, os cereais. Combinando legumes e cereais –por exemplo, arroz, pan ou
millo–, sumamos metionina ás legumes, mentres
que estas engaden lisina aos cereais, aminoácido do
que carecen. En definitiva, o que lle falta a un, proporciónallo o outro. Lentellas con arroz, garavanzos
con cuscús ou pasta con chícharos poden ser boas
opcións. Para mellorar a calidade da proteína non
hai por que limitarse a incorporar alimentos de orixe vexetal. A un prato de legumes tamén se lle pode
engadir ovo, alimento que contén todos os aminoácidos esenciais, ou uns anacos de carne de polo á ensalada de garavanzos.
Outra combinación que axuda a optimizar os
beneficios das legumes é a que as emparella coa vitamina C. Aínda que algunhas leguminosas como as
lentellas presumen da súa alta proporción de ferro,
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ao ser de orixe vexetal (o chamado ferro non hemo) a
súa absorción é menor que o que provén de alimentos de orixe animal. Os alimentos ricos en vitamina C
–como a laranxa, o pemento vermello ou o brócoli,
favorecen un pH ácido no estómago, o que mellora a
absorción deste tipo de ferro.
Algunhas destas unións son especialmente importantes en dietas vexetarianas, xa que así poden
conseguir sen problemas a cantidade e calidade das
proteínas que o organismo necesita para reparar os
tecidos e crear novas estruturas. Ademais dos ingredientes, tamén debemos ter en conta o tipo de cocción empregado. Neste sentido, Sònia Garcia Ribera,
nutricionista da Unidade de Soporte Nutricional do
Hospital Vall d’Hebrón, defende o fervido e o salteado (con legumes cocidas) como as preparacións que
resultan máis saudables.

SEN DATA DE CADUCIDADE.

Aínda que as legumes secas poden aguantar anos
sen perder as súas propiedades, a experta recomenda consumilas antes dos 18 meses, e mantelas durante ese tempo nun lugar seco e fresco, protexidas
da humidade, da luz directa e dos insectos. Se se
mercan a granel, o mellor xeito de gardalas sería
nun recipiente opaco que impida a súa oxidación e
a perda de cor. No caso das de conserva, débense
manter no seu propio envase.
E, que facemos coas sobras? “A mellor forma de
conservar o cocido é na neveira durante un máximo
de catro días. Outra opción pasa por conxelalo. Así
durarache dous meses”, conclúe a nutricionista.

BOAS
PARA TI
E PARA O
PLANETA

POR QUE INCLUÍLAS NO MENÚ TODO O ANO?

Saciantes

As súas bondades

Enchen o estómago
e quitan a fame sen
necesidade de enchernos de
alimentos calóricos, como
pode ser unha hamburguesa
ou un anaco de pizza.
Por que fartan máis ca
outros? Polo seu contido
en fibra e proteínas (entre
un 19-36 %)

Cero colesterol.
Alto contido en
ferro e zinc.
Ricas en nutrientes.
Sen glute.
Ricas en minerais e
vitaminas do grupo B.
Fonte de proteínas.
Baixo índice glucémico.
Baixo contido en graxa.
Carbohidratos complexos.

4 veces máis fibra
que kcal/100 gramos
o arroz integral

260-360
kcal/100 gramos

Axuda a eliminar toxinas
e colesterol. Favorece o
tránsito intestinal.
Consello

4-8

horas de
remollo

Deixar na auga as legumes
secas reactiva as súas
enzimas. Reduce o tempo
de cocción, dixírense
máis facilmente e os
seus nutrientes son mellor
absorbidos.

Baixas en calorías.
Indispensable para unha
dieta saudable. Por cada 100
gramos dalgunhas legumes
non inxerimos máis de 2
gramos de graxas.

15-30

minutos
Tárdase o mesmo tempo
en preparar lentellas ou
chícharos partidos que un
prato de arroz ou pasta.

As leguminosas xogan
un importante papel na
sostibilidade do planeta, xa
que xeran valiosos beneficios
no terreo no que se cultivan.
Teñen unha extraordinaria
capacidade para fixar o
nitróxeno bioloxicamente,
e melloran a fertilidade do
chan. En sintonía con certos
tipos de bacterias (Rhizobium,
Bradyrhizobium), estas plantas
son capaces de transformar
o nitróxeno atmosférico en
compostos de nitróxeno que
son utilizados por outros
vexetais en crecemento.
Ademais, algunhas especies
de legumes son capaces de
liberar fósforo na terra, un dato
importante xa que enriquece o
chan, o que mellora a nutrición
das plantas. Ambas permiten
á súa vez reducir o uso de
fertilizantes químicos.
Ademais, se comparamos
a cantidade de auga que
se necesita para producir
legumes coa que require na
produción de carne de vacún,
porco ou polo, comprobamos
que a súa pegada hídrica é
notablemente menor: producir
un quilo de carne de tenreira
implica o consumo de 15 400
litros de auga; e para un quilo
de polo, 4 300 litros. Con todo, a
mesma cantidade de lentellas
supón só 50 litros de auga.
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BOCADOS SAUDABLES
SEN PERDER O TEMPO

As legumes ofrecen solucións gastronómicas e beneficios nutricionais
en suxerentes pratos estivais. E fáciles de preparar. Toma nota.
Croquetas de lentellas
4
30’-40’
Fácil
Ingredientes:
· 250 g de lentellas
· 100 g de cebola
· 1 cenoria
· 1 dente de allo
· 2 ovos
· 200 g de pan relado
· 300 ml de aceite de xirasol

Unha ración
contén:
Calorías

Preparación:
Para empezar, collemos a
cebola e os allos, pelámolos e
picámolos en brounoisse (cortado
en anaquiños pequenos). A
continuación, salteámolos cun
pouco aceite e sal, e reservámolos.
Trituramos as lentellas previamente
cocidas e engadimos o allo e a
cebola rustrida. Posteriormente
incorporamos a cenoria tamén
picada en brounoisse pero sen
cociñar. Mesturamos ata ter unha
pasta consistente e compacta.
No caso de que quede branda,
podémoslle engadir unha pouca
fariña. Dámoslles a forma ás
croquetas e pasámolas primeiro
polo ovo batido e, a continuación,
polo pan relado. Fritímolas en aceite
ben quente de poucas en poucas.
Unha vez que as croquetas estean
fritas, sacámolas a unha bandexa
con papel absorbente para eliminar
o exceso de aceite. Servímolas
en pratos quentes acompañadas
dunha salsa de tomate.
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447
22 %
GRAXAS

9g
12 %
GRAXAS
SATURADAS

1,6 g
8%
AZUCRES

3,9 g
4%
sal

0,4 g

ANTES DE
METELAS
NA TIXOLA
Espera a que o aceite
estea ben quente. Se está
frío, absorberán aceite,
engadíndolles calorías
e graxa.

6%
* da Inxesta
de Referencia
(IR) para un
adulto.
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Ensalada de garavanzos
e laranxa
4
40’
Fácil
Ingredientes:
· 150 g de garavanzos cocidos
· 1 tomate maduro de ensalada
· 50 g de ceboliña fresca
· 2 laranxas
· Espinacas ou leituga ao gusto
· 1 dente de allo
· 30 ml de aceite de oliva virxe
· 10 ml de vinagre balsámico
· Un chisco de sal
Unha ración
contén:
Calorías

246
12 %
GRAXAS

9g
13 %
GRAXAS
SATURADAS

1,1 g
5%
AZUCRES

8,3 g
9%
sal

0,4 g
7%
* da Inxesta
de Referencia
(IR) para un
adulto.

Preparación:
Pelamos unha das laranxas,
eliminando tamén a pel
esbrancuxada que a recubre,
e cortámola en cadrados
regulares xunto coa ceboliña
fresca. Lavamos e cortamos en
anacos o tomate. Agregámoslle
a metade do aceite de oliva e
o vinagre balsámico, o zume
dunha laranxa, un chisco de sal
e deixamos macerar esta base
da ensalada durante 30 minutos.
Escorremos os garavanzos da
conserva, engadímoslle leituga ou
espinacas ao gusto, e aliñamos
cun dente de allo pelado e cortado
en brounoisse, e o resto do
aceite de oliva cun chisco de sal.
Servimos a base de garavanzos
co aliño de tomate, laranxa e
ceboliña, escorrido da maceración.
Batemos lixeiramente os mollos da
maceración e aliñamos cunhas
gotas destes mollos á ensalada de
garavanzos. Pódese tamén quentar
nun cazo para que reduza o seu
volume mediante a evaporación,
e conseguir así unha textura
caramelizada destes mollos.
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SEGURIDADE ALIMENTARIA

E ISTO,
PÓDOO
COMER?
28

A miúdo, ao abrir a neveira,
asáltannos dúbidas a respecto
do bo estado dos alimentos.
Carnes, peixes, froitas, verduras
e moitos outros artigos
deterióranse con facilidade, e os
remedios caseiros para evitar
o desperdicio alimentario
poñen moitas veces en risco
nosa propia saúde. Aprende a
ler que quere dicir cada produto
segundo o aspecto que presente.

SISTEMA
INMUNITARIO.
Segundo a
Universidade de Teikyo
(Xapón), o plátano
maduro contén TNF, unha
substancia que multiplica
por oito a efectividade
dos glóbulos
brancos.

escena repítese a diario en millóns de fogares. Abrimos o frigorífico e golpéanos
un característico cheiro a carne pasada. Ou
quizais a coliflor teña manchas marróns,
os amorodos estean cubertos de mofo ou o
queixo curado que leva semanas no fondo do estante botouse
a perder. Ante a alternativa de tiralo todo ao lixo, moitos optan por raspar a superficie, desbotar a parte exterior ou lavar
os filetes de peituga na auga da billa. Pero trátase de prácticas
seguras ou existe un risco para a saúde?

A

A MANIPULACIÓN IMPORTA.

Estímase que a metade das intoxicacións alimentarias ocorren nos fogares, debido a erros na manipulación ou conservación dos alimentos. Para evitalos, o transporte debe ser o
máis breve posible e manter sempre a cadea de frío, xa que
o calor favorece a reprodución das bacterias. E unha vez na
casa, debemos asegurarnos de que cada alimento vai parar ao
seu lugar correspondente: as laranxas, por exemplo, na neveira; os plátanos e os tomates, fóra; e a carne e o peixe “ben
envasados e na parte inferior da neveira, para que se escorre algo non estrague outros produtos. Estes últimos poden
conservarse tres días”, advirte Gemma del Caño, licenciada
en Farmacia e máster en Innovación, Biotecnoloxía e Seguridade Alimentaria. Pero non existen unhas regras fixas, xa
que dependerá da temperatura ou do grao de maduración
dos produtos, entre outros factores. “Ademais, no interior do
frigorífico a temperatura debe estar arredor dos 6 ºC, aínda
que tamén depende do cheo que estea”, engade a experta.
Para minimizar o desperdicio alimentario, a planificación antóllase fundamental. “Non se trata unicamente de
facer unha compra responsable e adecuada ás nosas necesidades, senón tamén de ter unha boa rotación dos produtos
na neveira e na despensa, pasando cara á parte dianteira os
que teñan unha data de caducidade ou de consumo preferente máis próxima, por exemplo”, aconsella a dietista-nutricionista Beatriz Robles.
Un exemplo de boas prácticas nos establecementos de
compra é, por exemplo, “comprar as froitas con distintas
maduracións, para consumir as que xa estean maduras primeiro e deixarlle tempo ás demais. Así non se estragan”,
explica Del Caño. Ao chegar á casa, reparte os alimentos en
racións e conxela os que non vaias consumir pronto, pechando ben os envases para evitar que os alimentos se queimen, é
dicir, que o xeo penetre no seu interior e faga que se deshidraten, afectándolle así á súa textura e sabor.

COIDADO COAS SOBRAS.

Se despois dunha comida quedan moitos restos, pensa se realmente os vas consumir dentro dos dous días seguintes: en caso
afirmativo, trasvásaos a un envase limpo; non as refrixeres no
mesmo prato. Senón, o ideal é conxelalos inmediatamente; así
a súa calidade hixiénica manterase moi elevada. Se deixamos
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sobras na neveira e decidimos conxelalas catro días despois,
“todos os microorganismos que se desenvolveron durante
ese tempo sobre o produto cociñado seguirán vivos e coleando
cando o desconxelemos”, afirma Robles.
Aínda que na casa xeralmente tendemos a valorar se
un produto é seguro dependendo das súas características
organolépticas (cheiro, cor, textura...), convén recordar
que algúns microorganismos patóxenos (os que causan
enfermidades) poden desenvolverse nos alimentos sen
que se produza ningunha alteración visible. Por iso non
deberiamos fiarnos dos nosos sentidos para decidir se os
comemos ou non. Por outra banda, os microorganismos
alterantes son os que producen un deterioro no cheiro,
cor e sabor dos alimentos (fundamentalmente bacterias,
aínda que tamén fermento).
No que respecta á seguridade alimentaria, segundo explica Del Caño, non hai moitas certezas categóricas: “Todo
depende do produto, da gravidade do perigo e da probabilidade de que ocorra”. É dicir, cada alimento é diferente e hai
que valorar o risco por separado.

UN POLO DE CONFIANZA.

• Non inxerir a carne con signos de deterioro
ou, o que é o mesmo, a que presenta cores ou
cheiros anormais). Non porque os organismos alterantes que
os causan sexan perigosos, senón porque, máis aló de modificar as súas calidades organolépticas, estannos indicando
que o crecemento microbiano foi posible e que, polo tanto,
tamén pode haber patóxenos. Os máis comúns no polo son a
campylobacter e a salmonela, que producen fundamentalmente sintomatoloxía gastrointestinal.
• Prohibido o seu consumo. Nos grupos de risco (como embarazadas, nenos, anciáns ou enfermos), poden ter ademais
consecuencias graves e/ou crónicas. “Se o volvemos quentar,
podemos destruír parte dos microorganismos patóxenos que
se desenvolveron, pero non temos garantida a destrución de
todos eles, nin tampouco que eliminemos as posibles toxinas
que se produciron”, advirte Robles.

PEIXES E MARISCOS A COR.

• Se as gambas se ennegreceron, coidado. “A
cor negra é produto dunha reacción de empardecemento debido a unhas enzimas do marisco, as chamadas
polifenooxidasas. Estas libéranse tras a morte e causan este
escurecemento, ao actuar sobre un aminoácido chamado
tirosina”, explica Robles.
• A refrixeración frea este proceso, pero non o detén. Aínda
que os compostos escuros non teñen por si sos ningún efecto
adverso sobre a saúde, si constitúen un indicador de que levan demasiado tempo na neveira.
• O mellor, desbotalos. Ese signo de alteración advírtenos,
do mesmo xeito que co polo, de que pode que se dese un crecemento de patóxenos. Xa que logo, é recomendable tiralos.
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Non laves o polo.
Se mostra sinais
de deterioro,
pasalo pola billa
non eliminará as
posibles bacterias.
Tampouco convén
lavar o polo fresco:
lonxe de axudar,
incrementa o risco
de contaminación.

A carne que mostra signos
de deterioro nunca debe
consumirse. Máis aló de
cheiros e sabores anormais,
estas alteracións indican que
pode haber patóxenos.

+

OS PRODUTOS
PROCESADOS, CON CADUCIDADE
E CONSUMO PREFERENTE
Os alimentos que inclúen algún tipo de procesamento previo á súa posta en
venda comercialízanse obrigatoriamente cunha data de caducidade ou de
consumo preferente. Malia non ser o mesmo, moitos consumidores seguen
tendo dúbidas sobre o seu significado. A primeira indica o momento a partir
do cal un produto non debe consumirse, porque pode constituír un perigo
para a saúde; úsase nos alimentos moi perecedoiros, como os produtos
pasteurizados, carnes ou envasados ao baleiro. A data de consumo preferente
refírese ao momento a partir do cal as súas calidades organolépticas
orixinais poden verse afectadas. A súa inxesta, no entanto, segue sendo
segura. Inclúe alimentos como legumes, aceites, conservas, caixas de leite...

OS SINAIS DAS FROITAS.

• O tempo non lles afecta a todas do mesmo
xeito. Nalgunhas froitas, como os amorodos,
pode producirse a aparición de mofo, indicativo de que o
alimento está fermentando e de que a súa textura e sabor
característicos xa cambiaron.
• O que indica o mofo. Este sinal non é necesariamente tóxico, pero pode albergar bacterias que non vemos no seu interior e ata causarlles reaccións alérxicas ás persoas sensibles
a iso. En principio, débense retirar as que teñan mofo e lavar
e consumir o resto canto antes, xa que a auga favorece a formación de mofo. Convén recordar que as súas esporas se
reproducen con rapidez, polo que é moi probable que, se o
alimento contaminado estaba nun envase, este resulte tamén
afectado: por iso, hai que lavalo a fondo.
• A solución depende do produto. Desbota a parte afectada
por mofo; pero se este aparece nunha marmelada ou en produtos similares, mellor tíraos. No caso da mazá, é suficiente
con retirar a parte que está mal. O plátano pode consumirse
sen problema malia a sobremaduración que cambiou a súa
cor, sabor –que é moito máis doce– e textura.

OLLO COS OVOS.

• Atención cos cambios de temperatura. Os ovos
son moi sensibles a estas variacións. Por iso, nos
establecementos atópanse sen refrixerar, pero na casa deben gardarse na neveira. “É peor o cambio do frío ao calor
do transporte e ao frío de novo, que aguantar a temperatura
ambiente ata a refrixeración”, conta Del Caño.
• Como almacenalos. Hai que gardalos no mesmo envase en
que viñeron (nada de oveiras) e ao fondo do frigorífico. Na
porta é onde menos se refrixeran e máis expostos están a eses
cambios de temperatura.
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Aínda que os queixos firmes
e secos poden consumirse ao
retirar a parte contaminada,
existe o risco de que ao facelo se
arrastren parte das toxinas.
• O truco da auga. Se tes dúbidas sobre a idoneidade do seu
consumo, proba a introducilos nun vaso de auga: deben ir ao
fondo; se flotan, desbótaos inmediatamente. E se ao abrilos
desprenden un cheiro forte, descártaos.

COS QUEIXOS, DEPENDE.

• Non todos son iguais. As recomendacións non
son as mesmas para todos os tipos de queixo, xa
que as súas características son moi diferentes.
• Formas de conservación. Un queixo fresco só durará uns días
na neveira desde o momento en que o abrimos, mentres que
un curado pode aguantar varios meses nun lugar fresco e seco.
“As súas características fisicoquímicas (cunha baixa actividade
de auga, fundamentalmente pola concentración de sal e graxa)
fan deles produtos bastante seguros e que unicamente permiten o crecemento de mofos e fermentos”, aduce Robles. Con
todo, “algún destes microorganismos –Fusarium, Aspergillus
e Penicillium– poden producir compostos tóxicos (micotoxinas) con síntomas gastrointestinais agudos”, engade.
• Que facer co anaco con mofo. Os queixos firmes e secos
poden consumirse sempre que se retiren as capas deterioradas. No entanto, o Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos de América (USDA, polas súas siglas en inglés) puntualiza que, ao facelo, pódense arrastrar parte das toxinas.
Por iso, algúns investigadores van máis aló e recomendan
desbotar todo o produto mofoso, independentemente da súa
textura ou da cantidade de auga que conteña.

VERDURAS, MARXE DE SEGURIDADE.

• Desbotar sempre un pouco máis. Nas verduras
firmes (como, por exemplo, a coliflor), podes eliminar só as partes que se atopen en malas condicións, pero
retirando bastante superficie ao redor desta para evitar posibles contaminacións. A falta de humidade pode, á súa vez,
ocasionar que as follas e os tallos se volvan fláccidos.
• A data importa. Mantén sempre refrixeradas as ensaladas de bolsa e respecta ao máximo a súa caducidade. Unha
vez superada, debe descartarse, aínda que non haxa signos
de deterioro.

OUTROS ALIMENTOS EN PROBLEMAS.

As dúbidas abarcan moitos outros produtos
habituais na cesta da compra. Facer unha lista
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Coidado coa calor
e a humidade,
que favorecen o
desenvolvemento
do mofo. A
parte visible
son as esporas
dos fungos;
por debaixo, é
difícil coñecer a
profundidade con
que penetran no
alimento.

Como tratar a
comida afectada
por mofo

exhaustiva sería un labor imposible, pero convén recordar
os máis relevantes:
• Pan de molde. Se detectamos mofo nunha rebanda, recoméndase tirar todo o paquete. As esporas teñen numerosas
raíces que se estenden pola bolsa aínda que non sexan visibles.
• Leite aberto. Se é fresco, consumilo nun par de días. Para o
uperisado (UHT), catro ou cinco.
• Friames e xamón cocido. 48 horas, unha vez abertos.
• Patacas. Deben conservarse en lugar seco e sen luz, para
evitar a formación de acrilamida. O frío e o sol fan que aumenten os niveis, pola degradación dos amidóns. E nunca
deben conservarse xunto coas cebolas, porque duran menos.
• Produtos enlatados. Se as latas están arqueadas ou teñen
algún buraco ou deterioro visible, hai que descartalas de inmediato. Poderían conter bacterias causantes do botulismo.
• Carne picada. Aguanta dous días na neveira. É un produto
que se manipulou previamente e, ao estar picado, presenta
unha maior superficie de posible contaminación para que
actúen as bacterias.
• Comida cociñada. Tras a cocción, os alimentos deben manterse sempre refrixerados (nunca máis de catro días) para evitar un posible desenvolvemento de patóxenos como E.coli, salmonela, listeria ou norovirus (no marisco), que poden causar
febre, diarrea ou outros efectos máis graves na poboación especialmente sensible (nenos e anciáns). Unha afección por listeria podería incluso provocar un aborto ou causar meninxite.

1

Se descobres un alimento con
mofo, evita cheiralo de cerca.

2

Introdúceo nunha pequena bolsa
de papel ou envólveo en plástico, e
tírao a un colector de lixo cuberto.

3

Comproba os produtos que
estaban preto, para asegurarte
de que o mofo non se estendeu.

4

Polo xeral, é máis seguro
desbotar a comida con mofo,
excepto nos queixos e embutidos
curados, ou verduras firmes
como cenorias ou pementos.

5

Estes produtos (os do punto
anterior) poden conservarse se
non están moi afectados polo
mofo. Para iso, curta cun coitelo
a parte afectada, deixando unha
marxe de polo menos dous
centímetros en todas as direccións.

6

Asegúrate de que o coitelo non toca
as partes contaminadas, e envolve
o alimento nun plástico limpo.

7

Limpa a parte do frigorífico
ou da despensa onde estivese
almacenado ese alimento.

8

Para evitar a aparición de mofo,
limpa o interior da neveira
cada poucos meses, usando
un limpador específico para
iso ou lixivia disolta en auga.
Despois, acláraa con auga
limpa e seca as superficies.

9

Se hai mofo nas gomas do
frigorífico, trátao cunha
mestura dun litro de auga e
tres culleradas de lixivia.
Fonte: University of Minnesota
[Univeridade de Minnesota (EUA)].
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Nutrición

bebidas vexetais

Nada de
leite e
(case)
nada de
améndoa
D E A r r o z , D E C O C O,
D E AV E A , D E S O I A …
N O S Ú LT I M O S A N O S
PUXÉRONSE DE MODA, E
UNHA PARTE CRECENTE
DA POBOACIÓN ELÍXEAS
COMO ALTERNATIVA AO
LEITE. ANALIZAMOS QUE
HAI DETRÁS DESTES NOVOS
PRODUTOS E POR QUE NON
P O D E N S U B ST I T U Í R O S
LÁCTEOS.
34
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ranco e en botella? Pénsao antes de
responder: dun tempo para acó non
é só igual a leite. Os supermercados
inundáronse de bebidas que se lle parecen, pero que non o son. De feito,
non proceden de ningún animal. Son bebidas vexetais:
de soia, de améndoa, de avea, de arroz… “Suspensións
de material vexetal disolto e desintegrado en auga,
cuxa aparencia é similar á do leite de vaca”, como as
define un estudo de 2017 realizado por científicos da
University College Cork (Irlanda). Para evitar confusións –e chamarlles ás cousas polo seu nome–, en
2017 o Tribunal de Xustiza da Unión Europea decretou
que os produtos estritamente vexetais non podían comercializarse baixo a denominación de “leite”.
O seu crecente atractivo para un amplo sector da
poboación queda patente ao observar que cada vez se
venden máis bebidas vexetais e menos leite. En España, o descenso do consumo de lácteos foi do 20 % nas
últimas dúas décadas (de catro millóns de toneladas
no ano 2000 a menos de 3,2 en 2017), mentres que as
bebidas vexetais chegaron ás 164 000 toneladas. As
vendas destas últimas xa superaron os 14 000 millóns
de euros en todo o mundo, segundo Innova Market
Insights. En 2017, as vendas das bebidas de améndoa
aumentaron un 38,9 % no noso país, e as de avea, un
31,8 %, segundo datos do Ministerio de Agricultura e
Pesca e Alimentación.

B

PRODUTOS INCOMPARABLES.

Por que un número crecente de persoas as prefire antes que o leite? A falsa crenza popular de que engordan menos, que se dixiren mellor –cando non hai unha
intolerancia á lactosa diagnosticada– e que son máis
saudables ou mellores para o medio, fixo que se substitúa a inxesta de leite pola destes produtos. Detrás deses
parámetros subxace unha equiparación, pero “non son
produtos comparables nin nutricional nin organolepticamente”, sostén Nerea Segura, do Colexio Oficial de
Dietistas-Nutricionistas do País Vasco (Codine-Edineo). “En xeral, as bebidas vexetais proporcionan menos proteínas, graxa, vitamina D, ferro e calcio, e non
conteñen colesterol nin lactosa”. Iso no seu conxunto,

O leite e as bebidas
vexetais non son produtos
comparables nin nutricional
nin organolepticamente.
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posto que, como advirte Segura, “nada ten que ver o
líquido extraído do cereal co do froito seco, a froita ou
a semente. Trátase de alimentos con propiedades diferentes e, xa que logo, os nutrientes suspendidos na
auga son moi diversos dependendo do tipo de vexetal”.

SE O QUE IMPORTA É O CALCIO.

O leite, pola súa banda, é rico en proteínas, nunha
cantidade que só a bebida de soia pode igualar; e contén abundante soro e caseína, que tras o exercicio, por
exemplo, estimulan o crecemento muscular. A vitamina D (que favorece a saúde ósea) é outra achega dos
lácteos, xunto con minerais coma o ferro, o potasio
e o calcio: “Ten maior contido e biodispoñibilidade,
é dicir, aprovéitase mellor”, aclara a nutricionista. O
leite proporciona graxa de orixe animal, peor para o
colesterol; no entanto, non é o mesmo a graxa do leite
dunha vaca que pasta ao aire libre (cun mellor perfil
graxo) que a daquela que vive encerrada nunha corte e
se alimenta a base de penso.
O leite constitúe unha das principais fontes de calcio, importante en todas as etapas da vida para ter ósos e
dentes fortes. Aínda que este micronutriente pode obter-

CARENCIAS E FORTALEZAS
A nutricionista Nerea
Segura detalla as achegas
das principais bebidas
vexetais:

DE SOIA
A súa fortaleza é o seu
contido en proteínas, entre
3 e 3,5 g por 100 ml. Pola
contra, a súa achega de
calcio e vitamina D resulta
escasa e, ademais, pode
conter moitos azucres
engadidos. Fíxate ben na
etiqueta.

se doutros alimentos (pequenos peixes se os comemos
con espiña, legumes, froitos secos, sementes ou verduras
de folla verde), o calcio dun vaso de leite equivale a dous
pratos de garavanzos e seis culleriñas de sésamo.

SON MENOS INDIXESTAS?

En canto á idea de que as bebidas vexetais se dixiren
mellor, “non existe evidencia de que o leite sexa indixesto”, segundo Segura. “Claro que, como as bebidas
vexetais son practicamente auga, non necesitan moita
dixestión”. En calquera caso, a dixestibilidade é moi
variable e depende de con que outros alimentos acompañemos o seu consumo (non é o mesmo combinalo
cunha galleta –un produto graxo–, que con chía –un
fibroso–). En caso de intolerancia (diagnosticada debidamente por un médico), a nutricionista avoga por
optar por un leite sen lactosa, pois mantén o resto de
nutrientes do leite.

ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS.

A grandes liñas, e dado que “non existen alimentos
imprescindibles, a excepción da auga e aqueles esenciais na lactancia”, e que os nutrientes poden obterse

DE ARROZ
Ten idénticas carencias
que o resto de bebidas e
ningunha fortaleza. Segundo
un estudo de 2018 da McGill
University (Canadá), pode ser
unha alternativa aceptable
para persoas con alerxia á
soia e as améndoas.

De coco
É a máis calórica destas
bebidas. Aínda que fraquea
en canto a proteínas, calcio
e vitamina D, é fonte de
vitaminas A, E e B. Segundo
o estudo de McGill, o seu

consumo pode axudar a
reducir o colesterol ‘malo’.

De AMÉNDOA
É a bebida vexetal menos
calórica (entre un 65 %
e un 80 % menos que
o leite de vaca) e pode
ser unha boa opción
para a perda de peso,
combinada con exercicio
físico e unha dieta
equilibrada. A experta
non lle atopa ningunha
virtude nutricional, e en
cambio atribúelle escasas
propiedades en canto
a proteínas, calcio e
vitamina D. O seu contido
en azucres engadidos é
elevado.

De AVEA
Similar á bebida de
améndoa en canto a
achegas e carencias, aínda
que pode chegar a triplicar o
azucre engadido.

De trigo
O ditame é o mesmo que o
das bebidas de améndoa,
avea e arroz.
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Valores por
100 ml de producto

ENERXÍA
(kcal)

GRAXA
(g)

SATURADA
(g)

AZUCRES
(g)

SAL
(g)

FIBRA
(g)

CALCIO
(mg)

Bebida de SOIA

30-50
1,7-2
0,3-0,5
		

2,1 -5,7

0,11

0,5-0,8

3-120

Bebida de AMÉNDOAS

24-50
1,1-2,2
0,3-0,5
		

2,8-3,6

0,08

0,4-1,6

60-160

Bebida de AVEA

35-66
0,5-1,5
0-0,2
		

3,7-12,7

0,13

0-1

60-120

Bebida de ARROZ

47-60

1-1,2

0,1

5-12,2

0,13

0-0,7

60-120

Bebida de COCO

30-80

0,9-5

0,2-3,6

0,3-6

0,04

0

16-120

Leite enteiro

62

3,4

2

4,7

0,12

0

122

Leite semidesnatado

46

1,6

1

4,6

0,12

0

114

Leite desnatado

33

0,2

tr

4,6

0,12

0

112

Lácteos

Fonte: Elaboración propia. Valores nutricionais medios de cada unha das bebidas vexetais que proporcionou a nutricionista Nerea Segura. O
intervalo de calcio nas bebidas vexetais é tan amplo porque depende de se o produto está enriquecido. O azucre é elevado nas bebidas vexetais
porque a maioría de marcas conteñen azucres engadidos. No caso do leite, trátase de valores medios a partir de datos de distintas marcas. No seu
caso, a cantidade de azucres varía se a lactosa exclúese ou non, así como o calcio: se é enriquecida neste mineral, a cantidade de calcio aumenta.
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QUE DIFERENZA DE PREZO HAI?
A táboa mostra a media de gasto anual en leite ou nas súas posibles alternativas vexetais para
unha familia de catro persoas. Considerouse un consumo per capita anual de 69,9 litros, segundo
especifica o Informe de consumo de alimentación en España 2017. Respecto do leite de vaca,
recadáronse prezos da variedade semidesnatado, o preferido dos consumidores.
PVP medio
por litro

Gasto anual
por persoa

Gasto anual
familiar

Diferenza
de prezo

Leite semidesnatado

0,83 €
58,02 €
232,08 €
		

-

Bebida de soia

1,50 €

104,85 €

419,40 €

+187,32 €

Bebida de avea

1,82 €

127,22 €

508,88 €

+276,80 €

Bebida de améndoas

1,96 €

137 €

548 €

+315,92 €

Bebida de arroz

2,06 €

144 €

576 €

+343,92 €

Bebida de coco

2,35 €

164,27 €

657,08 €

+425 €

dunha ampla gama de produtos (sempre que saibamos de cales e como combinalos correctamente), o lóxico sería decantarnos por aquela bebida que máis nos
guste. Como indica Nerea Segura, “as bebidas vexetais
(sen azucres engadidos) poden axudarnos a completar
a nosa alimentación, pero se non tes ningunha restrición o leite supón un alimento nutritivo que nos
proporciona nutrientes de boa calidade e a súa biodispoñibilidade é moi boa”. E se procede de animais
de pastoreo e é pasteurizado, moito mellor, engade.
Por outra banda, alimentos como a quinoa, a abelá ou
o coco atópanse nunha porcentaxe tan pequena nestas
bebidas vexetais que as converten en “prescindibles”.

COMO ELIXIR A MELLOR OPCIÓN.

Son, en definitiva, unhas bebidas que representan
unha alternativa para os veganos, coa condición de
que formen parte dunha alimentación equilibrada.
“Non debemos caer na tentación de crer que un alimento, xa sexa o leite xa sexan as bebidas vexetais, vai
salvar a miña proporción nutricional. Non existen os
superalimentos. Todos son complementarios”, advirte a nutricionista. No outro extremo, desaconséllanse
para menores de seis meses, quen deben alimentarse
unicamente de leite materno ou de fórmula). A bebida
de arroz non é boa para os menores de 12 meses “polo
seu contido en arsénico”. O aconsellable, en definitiva, é buscar as mellores opcións: en leites, os que proveñan de animais de pasto, con tratamento térmico e
aconsellablemente pasteurización; e en bebidas vexetais, aqueles que conteñan maior contido de materia
prima (superior ao 10 % do total do produto) e que
carezan de azucres engadidos.
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Sostibilidade

PRODUTOS QUILÓMETRO 0

ENCHE A
DESPENSA
CO QUE TES
AO ALCANCE
DA MAN

Os alimentos de proximidade prodúcense
o máis cerca posible da mesa onde se
consomen. Acostuman a ser máis
sostibles, deixan unha menor pegada
ecolóxica, apoian a economía e a
biodiversidade locais…
e, ás veces, ata son máis baratos.
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Menor pegada
de carbono.
Escoller alimentos
de proximidade
contribúe a
reducir o impacto
ambiental
relacionado coa
súa produción e
transporte.
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r ao supermercado do lado e volver con laranxas marroquís, chícharo kenyanos, un filete arxentino ou allos chineses non parece
nada raro. É algo común nunha
economía aberta e con redes globais de distribución. Pero se a poucos quilómetros hai granxas
de vacún, hortas e plantacións de allos ou cítricos
con capacidade para fornecer á poboación da redonda, polo menos en tempada, tamén é natural
preferir ese produto veciño ao importado ou ao
que chega da outra punta do país.
Nisto consiste a tendencia a comprar co criterio de máxima proximidade. Neste sentido,
considéranse alimentos de proximidade os producidos a menos de 100 quilómetros do lugar
de venda. Tamén se denominan produtos quilómetro 0, poñendo o acento en que, a menor
traxecto percorrido, menos cantidade de CO2 se
emitirá á atmosfera. Como as distancias ás veces
son relativas (unha verdura pode vir dunha explotación próxima pero contaminante, mentres
outra proceder dunha horta máis afastada, pero
ecolóxica), outros expertos prefiren considerar
produtos de proximidade ou quilómetro 0 os obtidos na comarca onde se venden. Convén recordar que non é o mesmo que as Denominacións de
Orixe ou as Indicacións Xeográficas Protexidas,
xa que, aínda que estas amparan a calidade e a
produción local dalgúns produtos, só serán de
proximidade se, ademais, se comercializan cerca
do lugar de produción.
Máis ou menos, aproximadamente unha de
cada seis explotacións agrarias na Unión Europea véndenlle máis da metade da súa produción
directamente aos consumidores, segundo datos
do estudo O campo na túa mesa (2015), realizado por investigadores das universidades de Pisa
(Italia) e Wageningen (Holanda).

I

QUE VANTAXES PROPORCIONAN?

• Éticas e ecolóxicas. Os alimentos de proximidade deixan unha pegada de carbono (emisións de gases nocivos no proceso de produción
e distribución) infinitamente menor que os que
viaxan centos ou miles de quilómetros. Con
todo, cada ano chegan todo tipo de produtos
desde multitude de países. Segundo o informe
Alimentos Quilométricos, realizado polas universidades de Vigo e de Sevilla e a Pablo Olavide
(Sevilla) para a ONG Amigos de la Tierra, en
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2011 España importou 25,5 millóns de toneladas de alimentos, que percorreron unha media
de 3 827 quilómetros e xeraron 4,2 millóns de
toneladas de CO2. De entre todos eles, importáronse 11,3 millóns de toneladas de cereais
(cuxo transporte supuxo 1,1 millóns de toneladas de CO2); e 3,9 millóns de toneladas de froitas, verduras e legumes (964 000 toneladas de
CO2). Segundo a Comisión Europea, só o transporte de mercancías xera o 20 % das emisións
de gases de efecto invernadoiro no continente.
O desprazamento de grandes distancias necesita máis embalaxe e, xa que logo, deixa máis
residuos. Ese movemento causa un desperdicio
moito maior de alimentos (que algunhas organizacións ecoloxistas cifran nun 30 %). Un
risco engadido: que neses grandes colectores
agrícolas importados doutros países e continentes se coen especies invasoras daniñas para
os ecosistemas españois (por exemplo, insectos
como a avespa ou o escaravello asiático).

Que quere dicir
esta etiqueta?
Nalgúns produtos
atoparás o logo
europeo que
os define como
ecolóxicos. Vai
xunto a un código
de certificación
ES= Estado da
UE. Neste caso,
España.
ECO= Ecolóxico.
Tamén pode ser
BIO (biolóxico) ou
ORG (orgánico).
000= Número
da entidade
certificadora. En
España hai 27.
XX= Comunidade
autónoma.

+

COMO OS RECOÑECEMOS?

A diferenza dos produtos ecolóxicos, os de proximidade
ou quilómetro 0 non teñen unha etiqueta ou un selo
oficial específicos, e réxense polas normas estándar de
etiquetaxe e rexistro sanitario. Iso non quita, por suposto,
que ese produto de proximidade tamén sexa de produción
ecolóxica e así o indique a súa etiqueta (vexa o cadro
superior). De feito, é bastante frecuente que coincidan
ambas as características: o produtor que queira revalorizar
a proximidade coidarase de especificar ese dato na etiqueta
ou no envase. O mesmo fará un posto de mercado ou
unha superficie comercial cando venda froitas, verduras e
outros produtos frescos ao peso. O consumidor ten que
prestarlle atención a esa información e pode ampliala
con vendedores, comerciais, produtores, etc. Algunhas
comunidades autónomas como Cataluña ou Andalucía
lexislaron para controlar mellor o sector de proximidade con
rexistros de produtores acreditados para a venda directa.

En 2011, España
importou 25,5 millóns de
toneladas de alimentos,
que viaxaron unha media
de 3 827 quilómetros e
xeraron 4,2 millóns de
toneladas de CO2.
• Apoio ao local. Os pequenos produtores en
granxas, cultivos ou cooperativas contribúen ao
tecido económico e ao emprego, especialmente
nas moitas zonas rurais que perden poboación
de forma dramática e quizais irreversible. Consumir produtos de quilómetro 0 axuda a “manter viva a ruralidade, o que implica, polo tanto,
a protección dos bosques, a conservación da
biodiversidade, o mantemento de razas e especies vexetais autóctonas e facilita o asentamento de xente nova en claves rurais”, afirma
Pedro Burruezo, director da edición para España e Latinoamérica de The Ecologist, revista
ambiental fundada hai catro décadas en Gran
Bretaña. A maioría das 12 millóns de explotacións agrarias na Unión Europea son iniciativas
familiares que, co seu labor, contribúen á sostibilidade socioeconómica e ambiental das zonas
rurais, e adoitan formar parte de cadeas curtas
de subministro alimentario (aquelas nas que os
agricultores venden a súa produción sen apenas
intermediarios). De acordo cos investigadores
do estudo O campo na túa mesa, “estas alternativas e outras explotacións agrarias pequenas
fornecen na actualidade o 70 % dos alimentos
do mundo”.
• Gastronomía. Quen non dixo algunha vez “esta
froita ou este tomate non saben a nada”? Posiblemente se deba a que se recolleu moito antes
de que estivese madura. Os produtos vexetais
de proximidade, con todo, poden recollerse no
momento idóneo e en tempada, non necesitan
conxelarse ou someterse a tratamentos de conservación previos á venda e proporcionan máis
frescura. Iso nótase tamén no gusto e a cociña.

43

Outro xeito de acceder
aos alimentos de
Quilómetro 0 é acudir a
restaurantes que dispoñan
do selo ‘Slow Food’,
presentes en máis de
120 países.
• E o prezo? Os produtores de proximidade sosteñen que, ao aforrar os gastos de transporte,
embalaxes ou intermediarios, e comercializar
vexetais de tempada (cando son abundantes e
precisan darlle saída a toda a súa colleita), os
seus prezos son máis baratos. No entanto, isto
non constitúe unha norma fixa. Os alimentos
industriais en grandes volumes ás veces poden
ofrecer prezos máis competitivos. Unha regra
común nos circuítos de proximidade é, ademais,
aceptar un prezo xusto para os pequenos produtores. En todo caso, o consumidor adoita primar
outros criterios como a conciencia ambiental,
a frescura do produto ou coñecer a procedencia
do que come.
Son precisamente eses valores os que destaca o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA): “A proximidade á zona de produción e a venda de produtos locais son aspectos
en alza. Cada vez máis os consumidores buscan
sabor, tradición e autenticidade, o que se traduce
en demanda de produtos de calidade e tamén
próximos, non só dunha comarca ou rexión determinadas, senón no sentido de produtos españois fronte aos importados”.
Pola súa banda, a Axencia Española de
Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN)
asegura que está entre as súas prioridades “fomentar o consumo de alimentos de proximidade”. Para logralo, tanto as autoridades españolas
como as comunitarias “tenden a ser flexibles nos
requisitos de produción e comercialización dese tipo de produtos, facilitando, por exemplo,
mediante a venda directa ao consumidor na explotación ou nos mercados locais. Ademais, o
consumo de produtos frescos vai na liña de promocionar unha alimentación saudable”.
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ENTÓN, ONDE OS ATOPAMOS?

• Ademais da venda directa en explotacións ou mercados e
feiras locais, xa é frecuente velos en grandes superficies e
cadeas de distribución, concienciadas coa promoción do
local e a protección do medio ambiente. Estes distribuidores
chegan a acordos con produtores de proximidade.
• Grupos de consumo. Trátase de pequenos produtores que
se organizan para vender directamente e a través de Internet. Tamén prolifera unha figura que funde produtor e consumidor hortas urbanas de autoabastecemento. Pregunta
na túa cidade por estas alternativas.
• Outra forma de acceder aos produtos de quilómetro 0 é
acudir a restaurantes con selo Slow Food (ou “comida lenta”, un concepto oposto á comida rápida), presentes en máis
de 120 países. Entre outros requisitos, deben ofrecer polo
menos cinco pratos con estes produtos todo o ano, acreditar
mediante facturas o uso cotián de produtos locais e comprarlles a diferentes tipos de produtores.

UN AFORRO PARA A ATMOSFERA
Encher o carro da compra con produtos próximos non require transportes (camión ou barco), maquinaria e outros procesos que
producen grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2). Calculamos a compra mensual completa para unha familia tipo de
catro persoas que inclúa todos os grupos principais de alimentos. Descubre cantas emisións nocivas podes evitar ao mes con
cada un dos produtos, só por adquirir aguacates de Granada, por exemplo, en lugar de mexicanos.

28,96 kg verduras

-7,25 kg CO2

6,26 kg peixes
e mariscos

-3,25 kg CO2
12,3 kg carnes

-2,88 kg CO2

1,04 kg
legumes

2,75 l viño

-0,74 kg CO2

44 ovos

-0,26 kg CO2

-0,58 kg CO2

9,55 kg café,
infusións e cacao

-2,10 kg CO2

21 l lácteos

12,46 kg
outros alimentos*

-4,41 kg CO2

-3,23 kg CO2
1,15 kg azucre

-0,4 kg CO2

31,93 kg froitas

-7,98 kg CO2
* Bolaría, salsas, sopas, cremas...
Datos obtidos do Informe do Consumo
de Alimentación en España 2017
(MAPA). Cantidades de alimentos
principais en quilogramos por familia.
Cantidades en quilogramos de CO2
emitidos á atmosfera. Ferramenta
utilizada: alimentoskilometricos.org

15,88 kg cereais
e fariñas

-1,58 kg CO2

Consumo mensual estimado de
cada produto. En azul, as emisións de CO2 que se evitan coas
opcións de quilómetro cero.
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Saúde

ALERXIAS

MÁIS ALÓ DA
PRIMAVERA

Un de cada catro españois sofre algún tipo de alerxia, e prevese que a prevalencia siga
aumentando nas próximas décadas. Un problema no que inflúen factores como a
contaminación, o cambio climático e o contacto con novos materiais. Pero hai máis.

Polo efecto
invernadoiro.
O aumento das
temperaturas
provocou
que haxa
unha maior
sensibilización
aos poles.
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alerxia débese a unha resposta
esaxerada e inapropiada do sistema inmunitario fronte a substancias que, a priori, son inocuas para
a maioría das persoas”, comenta
Joaquín Sastre, xefe de servizo de alerxias do Hospital Universitario da Fundación Jiménez Díaz,
de Madrid. Sempre houbo alérxicos, pero esta
resposta do sistema inmunitario non é, ao contrario do que moitos creen, unha moda, senón un
problema de saúde pública que non distingue nin
xénero nin idade, aínda que a súa prevalencia é
maior na infancia e a mocidade.

A

UN PROBLEMA QUE MEDRA POR DOUS.

Na actualidade, un de cada catro españois padece
unha alerxia máis ou menos grave. En 30 anos, a
porcentaxe de afectados duplicarase, segundo datos da Sociedade Española de Alergoloxía. A que se
debe este aumento desmedido? Todos os expertos
coinciden: é difícil explicar o fenómeno achacándollo a unha soa causa. “Para que unha alerxia se desenvolva é necesario que concorran varios factores”,
comenta o alergólogo.
· A predisposición xenética é un deles: atopáronse
múltiples xenes asociados ás enfermidades alérxicas que se transmiten de pais a fillos.
· Os distintos factores ambientais poden provocar,
ao longo dos anos, modificacións na expresión dos
xenes, sen variar a secuencia de ADN.
O noso estilo de vida, todo aquilo que respiramos, comemos ou tocamos transformouse nas
últimas décadas, xerando novos alérxenos patóxenos que se ocultan nos lugares máis insospeitados:
desde a inocente botella de plástico que levamos ao
ximnasio ata as pulcras luvas de látex ou o amuleto
que colgamos ao pescozo. Indubidablemente, nisto
das alerxias somos de novo o que comemos, respiramos e o estilo de vida que nos goberna, queiramos
ou non. “O corpo reacciona ante a contorna, ante

Todo o que respiramos,
comemos ou tocamos
transformouse nas últimas
décadas, xerando novos
alérxenos patóxenos nos
lugares máis insospeitados.

NOVOS MALOS,
MESMOS MALES
Aínda que as substancias que provocan unha reacción
alérxica poden ser debidas a “cousas de toda a vida” ou
a hábitos recentemente adquiridos, os síntomas son
practicamente idénticos para o afectado. Así, aquelas
provocadas por alérxenos (a substancia que provoca a
alerxia) que respiramos (ácaros, substancias químicas,
fungos…), traen como consecuencia proído, obstrución
e goteo nasal, esbirros consecutivos, rinite, dificultades
respiratorias, asma, xaqueca…; mentres que as que
proveñen dos alimentos que inxerimos causan problemas
intestinais, inchazón abdominal, dores de cabeza, proídos
locais, ronchas e urticarias epidérmicas, como ocorre coas
denominadas alerxias de contacto (provocadas por tecidos,
metais e produtos cosméticos e de hixiene).
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As melloras no illamento
dos fogares e a escasa
ventilación aumentaron a
presenza de alérxenos en
pisos, oficinas e centros
comerciais.
os cambios que imos introducindo nas nosas vidas
de forma voluntaria ou accidental”, comenta Joaquín Sastre. “Eses cambios tradúcense en hábitos,
novos alimentos e condicións de vida; todo o que
nos rodea fai que o sistema inmune se modificase
e responda a cousas que antes non facía e agora si”.

“NUNCA TIVERA ALERXIA...”.

Unha frase que oímos cada vez con maior frecuencia e que parece responder a unha tendencia ou
unha manobra de márketing. Pero non se trata
dunha moda, senón dunha epidemia que progresa
rapidamente. Esta patoloxía aféctalles cada vez máis
aos bebés, nenos e mozos (pode aparecer en calquera momento da vida), e maniféstase sobre todo na
pel e nas vías respiratorias, pero pode afectarlle a
todo o organismo. Para entender por que cada vez
hai máis alérxicos, convén considerar algunhas claves que afectan a estas patoloxías:
· Contaminación e cambio climático. As micropartículas de gases contaminantes emitidas, por exemplo,
polos motores de combustión, quedan suspendidas
no ambiente e conforman a famosa boina negra que
cubre as grandes urbes. O dióxido de nitróxeno e o
ozono a nivel do chan que respiramos a diario provocan cambios químicos en certos alérxenos no aire
e poden elevar a súa potencia, segundo un estudo da
Sociedade Estadounidense de Química. Ademais,
eses contaminantes fíxanse en alérxenos como os
poles, e potencian a súa acción irritante. Isto, unido ao cambio climático que elevou as temperaturas
polo efecto invernadoiro, fixo aumentar sensibilización a poles de inverno que o frío de outrora neutralizaba, como o das plantas cupresáceas (cipreses,
sebes de xardín...), e que se prolongue o efecto dos
primaverais. De feito, son numerosos os estudos
que demostran que houbo un grande incremento de
sensibilización aos alérxicos das gramíneas, oliveiras e arizónicas. Por iso, nalgunhas cidades se están
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substituíndo as sebes destas plantas e os famosos
plátanos de paseo por outras especies vexetais menos
agresivas para os alérxicos.
· Fogar, alerxénico fogar. As melloras no illamento dos fogares e a pouca ventilación provocaron un
aumento na concentración de alérxenos en espazos
pechados como os domicilios, as oficinas e os centros comerciais e de lecer. Os ácaros do po atoparon
un residencial de luxo nestes lugares, o mesmo que
os fungos ambientais procedentes dos sistemas de
aire acondicionado e as mascotas. Unha casa limpa e
ventilada pode axudar a reducir as alerxias no fogar.
· Menos lactantes e máis biberóns. A Organización
Mundial da Saúde recomenda a lactancia materna en

Un niño de
alérxenos.
Miles de ácaros
‘residen’ en
cada gramo de
po recollido no
colchón. Pasarlle
o aspirador
unha vez á
semana axuda a
eliminalos.

exclusiva ata os 6 meses de idade (e ata os dous anos
combinada con alimentos sólidos) como recurso para paliar o alarmante aumento de infantes con problemas alérxicos. Segundo a Academia Americana
de Alerxia, Asma e Inmunoloxía, son moitos os estudos científicos que demostran que o leite materno é o
mellor modulador do sistema inmunitario do bebé.
A diminución da lactancia e a introdución precoz de
alimentos sólidos son dous factores que están influíndo na aparición do asma alérxico e as intolerancias
alimentarias na infancia e adolescencia.
· Novos materiais, novas alerxias. Substancias
engadidas ás fibras téxtiles, derivados plásticos
en aparellos electrónicos, complexos químicos en
produtos cosméticos e de hixiene… Son lexión as
novas substancias que se incorporaron á nosa vida e que ás veces se esconden detrás de reaccións
alérxicas tardías, debido a que antes non estabamos expostos a elas.

Unha casa para respirar

50 °C

10
minutos
Ventila cada estancia

Lava con esta
temperatura a roupa

todos os días. No inverno,
cara ao mediodía (cando
incida máis a luz solar) e, no
verán, pola noite.

Truco:

A humidade non
pode pasar desta
porcentaxe. Unha

de cama e os xoguetes
dos nenos para eliminar os
ácaros do po e as súas feces.

as plantas de interior
regulan a humidade
ambiental e depuran o aire.

50 %

cifra superior favorece
o desenvolvemento de
ácaros, mofos e bacterias

· Cambiar de aires. Rohit Divekar, alergólogo da
famosa clínica Mayo en Rochester (Minnesota,
EUA), asegura que moitas das alerxias repentinas
ao pole ou ambientais que aparecen na madurez
débense comunmente a un cambio de hábitat, á
mudanza dunha zona xeográfica a outra completamente diferente.
· Diagnósticos milimétricos. As estatísticas confirman que a prevalencia das enfermidades alérxicas
aumentou nas últimas décadas, pero tamén é certo é
que os avances clínicos e técnicos, como o diagnóstico molecular, fixeron posible a detección de patoloxías desta índole que antes se descoñecían. Así,
o que antes eran “problemas dixestivos crónicos”,
agora sábese que poden ser debidos á intolerancia ou
alerxia ao glute, esa proteína do trigo que os celíacos
non poden nin cheirar.
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OS NOVOS ‘INIMIGOS’
AS ÚLTIMAS DÉCADAS
INCORPORARON
NOVAS AFECCIÓNS
Á LISTAXE DAS XA
COÑECIDAS AO POLE,
AO PO OU AO PELO
DAS MASCOTAS. ESTAS
SON AS ALERXIAS “DE
VANGARDA”.

ANTIFÚNXICOS
Unha substancia empregada na fabricación do
calzado provoca nalgunhas
persoas unha dermatite
tóxica. Falamos do dimetilfumarato, un antifúnxico e antibacteriano
que tamén se utiliza nas
famosas bolsas antihumidade que se incluían
nas caixas de zapatos.
En Europa prohibiuse en
2009, pero os expertos
temen que se siga empregando de xeito ilícito. Unha
investigación do Hospital
Universitario de Malmö
(Suecia) analizou diferentes calzados en busca
desta substancia. Esta
atopouse en varios produtos (algúns de marcas
españolas), e todos tiñan
en común ser fabricados
en China. Segundo outro
estudo da Universidad
del Mar (Barcelona), en
colaboración co Hospital
General Universitario de
Alicante e o Hospital Ge-
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neral Universitario Morales
Meseguer (Murcia), a maior
parte deste composto
chega aos zapatos polas
bolsas antihumidade. Esta
substancia é moi volátil
e, en condicións de calor
extremo, pode impregnar
o calzado durante o seu
transporte. Ademais, a
pesar da súa prohibición en
Europa, continúan véndose
casos desta alerxia, xa que
moitas persoas gardan o
calzado de temporadas
anteriores en caixas bolsas
antibacterianas. No entanto, nesta investigación
atopáronse tamén casos
nos que este compoñente
estaba integrado no zapato, concretamente na parte
máis dura. Só cunha proba
de laboratorio, a cromatografía de gases, pode saberse se un zapato contén
esta substancia, polo que é
labor dos fabricantes controlar que non se utilice este composto na fabricación
nin nas bolsas antihumidade. Se se presenta irritación
na pel, hai que desfacerse
do obxecto que estivese en
contacto directo con estas
bolsiñas.

NÍQUEL
A moda dos piercings
desatou un gran número
de alerxias de contacto
a este metal. Atópase

tamén en obxectos como
cubertos, moedas, cremalleiras, teléfonos móbiles,
chaves e xices. A solución
pasa por non poñer ningún
abelorio que non sexa
dun metal nobre: platino,
ouro ou prata. En canto ao
resto de obxectos, algúns,
como os móbiles, inclúen a
información dos materiais
nas súas especificacións.
Outros, como as chaves,
as cremalleiras ou os
xices, dependerán do fabricante. O recomendable
é preguntar e, se se descoñece a información, non
comprar.

LÁTEX
Presente nas luvas cirúrxicas e profesionais,
chupadeiras, xoguetes,
globos, chupetes, zapatos
e en infinidade de produtos
de uso cotián, segundo a
Asociación Española de
Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA):
“Incrementouse esta
alerxia debido a un mellor
coñecemento e diagnóstico, á utilización masiva de
utensilios de látex e a un
descenso na calidade dos
produtos sanitarios para
baixar o prezo e aumentar
a rapidez de produción”.
Ante o menor síntoma
de inchazón, proído ou
ronchas, hai que acudir ao

dermatólogo e substituír o
material por outros como
o neopreno ou o vinilo.
Para saber de que está
elaborado un obxecto, é
suficiente con buscar a
información na etiqueta ou
no envase.

A resposta
está na pel.
As probas
cutáneas axudan
a detectar
as alerxias. A
zona do test
revísase ás 48
horas, aínda
que se vixían
posibles efectos
ata 96 horas
posteriores.

seco o cuarto de baño,
non usar esponxas, darlle
preferencia ás fibras sintéticas sobre o algodón e
limpar con frecuencia os
filtros do aire acondicionado.

FUNGOS E ESPORAS
Ocultos en sistemas de aire
acondicionado e calefaccións, adheridos ao po ou
ás follas caídas das árbores, son máis prolíficos que
os poles e poden desenvolver enfermidades moito

máis graves que unha rinite.
O maior risco téñeno os
asmáticos. A solución pasa
por controlar os síntomas
con antihistamínicos e a
vacina adecuada. Aos afectados por esta patoloxía
recoméndaselles manter

TINTURAS CAPILARES
A culpa é da parafenilendiamina, unha substancia
moi utilizada en tinguiduras
e tatuaxes temporais.
Segundo o British Medical
Journal, detectouse un aumento do 7 % nas consultas
de dermatoloxía debidas
ao abuso dos tinturas capilares. Os síntomas van
desde erupcións no coiro
cabeludo ata inchazón facial. A solución, empregar
pigmentos bio e hipoalerxénicos. Os alérxicos teñen
que fixarse na etiqueta e
non comprar os que teñen
entre os seus compostos a parafenilendiamina
(baixo as siglas PPDA) ou
os seus derivados (maminofenol ou o tolueno-2,5-diamino sulfato).

51

Recuncho infantil

DÁSME A PAGA,
POR FAVOR?

Os gastos dos fillos parecen interminables. Se de pequenos eran os cueiros,
as vacinas ou o leite de fórmula, a partir dos seis trátase do capricho apetitoso da
semana, a camiseta do seu equipo favorito, a tarifa de datos do móbil ou o cine do
sábado. Darlles a paga será o fácil; guialos no manexo dese diñeiro, unha tarefa
educativa máis como pais.

52

“Non se trata de darlle
diñeiro a un neno sen
máis, senón de transferir
gastos que agora asumen os
pais e que, coa paga, pasan
aos fillos”.

n moitas ocasións a paga é o primeiro
contacto que os menores da casa teñen coa economía. Un primeiro paso
para aprender a xestionarse e a familiarizarse co aforro. Pero é realmente
necesaria? Canto é o importe ideal? Os españois estamos entre os proxenitores europeos que máis cartos
lles damos aos nosos fillos de entre 5 e 15 anos para os
seus gastos: máis de 1 700 millóns de euros ao ano, só
por detrás de italianos e franceses.
O dato impresiona. Dáo a axencia de comunicación e márketing infantil e adolescente The Modern
Kids (TMKF) no seu informe A infancia en España,
a partir dunha paga de 7,5 euros á semana. Pero esta
contía baila segundo os estudos e a idade. Na enquisa
Financial Empowerment in the Digital Age 2014,
realizada polo Grupo ING, destaca que o 41 % dos
nenos españois de entre 5 e 15 anos recibe de 5 a 10
euros de paga por semana, unha cantidade que chega
a aumentar ata os máis de 50 que percibe un 13,8 %
dos maiores de 15 anos. E a sondaxe da Fundación Junior Achievement España e MetLife para o seu estudo
Educación financeira: que debemos saber? a cifra en
25 euros semanais para os adolescentes a partir dos 11
anos, e en 12 para os menores desta idade.

E

nitores con fillos en primaria e arredor do 38 % dos
de Secundaria, segundo o último estudo citado. Moitos pais considérano un gasto máis, algo do que, con
todo, discrepa Juana León, a fundadora e directora
de Aprender Cuenta, un proxecto de educación financeira para nenos de 5 a 16 anos: “Non se trata de
darlle diñeiro a un neno sen máis, nin tampouco dun
gasto extra para as familias, senón de transferir certos gastos que agora asumen os pais e que, cando dan
a paga, pasan a asumir os seus fillos”, comenta.

UN PROPÓSITO FORMATIVO.

Porque dar a paga debería ter, ante todo, un fin educativo. “O importante non é estar a favor ou non de
darlla, senón de ensinarlles aos nosos fillos o valor do
diñeiro. Debemos facerlles ver que non poden ter todo o que queren. Non podemos ser consumistas irreflexivos que compran e gastan sen límite”, resume
Alberto Carretero, psicólogo infanto-xuvenil do cen-

DAR OU NON DAR, ESA É A CUESTIÓN.

Independentemente da cifra, non todos os pais a dan.
“Nunca fomos de paga”, recoñece Ana Cía, quen ata
este ano era a presidenta da Asociación de Familias
Numerosas de Navarra. Con seis fillos e un só soldo
víano complicado. E como ela, a metade dos proxe-

Así gañan o ‘soldo’ os adolescentes

36 % 32 % 25 %
23 % 23 % 17 %
79 %
Por agasallos
de familiares
ou amigos

Compensación
polas tarefas
do fogar

Asignación
mensual

Tarefas
ocasionais
(xardinaría ou
coidar nenos)

Traballos en
vacacións ou a
tempo parcial

Venda
de artigos

Traballo na
empresa
familiar

Fonte: Informe PISA 2015. Competencia financeira. Datos recollidos tras unha proba realizada a 37 205 estudantes españois de 15 anos.
As porcentaxes non suman 100 porque os menores podían seleccionar varias opcións.
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“Aos pequenos
resúltalles moito
máis fácil manexar
cantidades menores en
varias veces que unha
gran cantidade á vez”.
tro de psicoloxía e psiquiatría IMQ Amsa, de Bilbao.
Segundo os expertos, é conveniente que se afagan a
esforzarse para conseguir as cousas que desexan, e
que sexan unha consecuencia da súa conduta, esforzo, responsabilidade e cumprimento das normas.
Coa paga aprenden a manexar cantidades reais que
poden axudarlles a identificar o valor material das
cousas, aprenden a controlar os gastos, administrar
a súa pequena economía... E non serán máis consumistas? “Existen outros moitos condicionantes. Debe
axudarlles a valorar máis o que teñen, a coñecer que
todo o que lles compramos supón un esforzo e, nun
futuro, a aforrar e xestionar mellor os seus gastos”,
sostén. Sen ese obxectivo educativo, pouco avanzamos. De feito, os nosos fillos suspenden en finanzas.
O último informe PISA da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE)
pon de manifesto que uno de cada catro nenos de 15
anos non é capaz de tomar decisións sobre o gasto
financeiro nin de resolver asuntos sinxelos de economía como entender unha factura.

COMO DAR A PAGA.

A educación financeira comeza a introducirse nas
aulas. De feito, desde 2014 forma parte do temario
dos estudantes de primaria a través da materia de
Ciencias Sociais e, en 4º da ESO, dentro da optativa
de Economía. Pero na casa? Darlles a paga pode servir para iniciarlles desde pequenos nesta materia.
Como facelo?
· A mellor idade para empezar. Para Juana León, os
pais poderían empezar “simbolicamente” aos 5-6
anos, mentres que xa é “necesario” aos 9. O psicólogo
Carretero baixa a idade aos 8, cando os nenos xa poden axudarse do coñecemento matemático (sumar e
restar) que aprenden na escola.
· A frecuencia. A idónea é semanal. “Aos pequenos

resúltalles moito máis fácil manexar cantidades me-
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CANTO
AO MES?
Como recorda o psicólogo Alberto
Carretero, “cada familia deberá
establecer a cantidade económica
e a periodicidade, tendo en conta
tanto as circunstancias persoais dos
seus fillos como as posibilidades
económicas familiares”. Podes
estimar unha paga semanal,
recomendan os expertos, segundo
os gastos reais do teu fillo e que
agora afrontas ti. Fai unha lista
de todos eles e decide de cales
se responsabilizará a partir deste
momento, segundo a súa idade
e madurez: lambetadas, cómics,
xoguetes, videoxogos, DVD, xeados,
entradas de cine, libros, móbil, roupa,
o abono de transporte… A contía debe
cubrir eses gastos máis algo para
aforrar, e actualizala cada ano para
compensar o incremento do custo da
vida. Os expertos aconsellan empezar
con poucos cartos e logo subir a
cantidade para que gañe confianza
e se responsabilice de máis gastos.

nores en varias veces que unha gran cantidade á vez.
E, por suposto, correríase o risco de que non o gastasen todo na primeira semana”, apunta a experta
financeira.
· Se os cartos se esgotan. Prestarlle é unha solución,

pero hai que poñelo por escrito, fixar un prazo de devolución e asegurarse de cobralo.
· Un consello para aforrar. Unha vez determinada a
contía da paga e os gastos que cubrirá, habería que
facerse con dous petos transparentes: un, para os
seus obxectivos de aforro e a outro, para os seus gastos. Por iso é polo que se lles dá un pouco máis de diñeiro, para poder aforrar. Os máis pequenos deben
ter o obxectivo de aforro claro, á vista, para que non se
esquezan e estean motivados. Ademais, é recomendable que se propoñan alcanzar esta meta nun espazo breve de tempo, non dentro dun ano. “Teñen que
gozar da súa recompensa pronto, para que vexan o
aforro como algo motivador e positivo”, sinala León.

non poden comprar todo o
que queiran, que teñen que
escoller. Ao final, o hábito de
administrar adecuadamente
o diñeiro é máis importante
que a cantidade que se teña e,
en moitas ocasións, marca a
diferenza entre ter problemas
económicos ou non. Pero tamén aprenden que, separadamente de gastar, hai outros
comportamentos económicos: compartir, aforrar…
Esta práctica non incita a
consumir máis? Non. O
obxectivo ten que ser educativo. Deben tomar conciencia do valor do diñeiro,
do traballo… e asumir pequenas responsabilidades.
Pero a gran maioría dos pais
danlles aos seus fillos diñeiro sen máis, e iso é bastante
peor. Afástaos da realidade:
nun futuro terán unha cantidade limitada e necesitarán saber que facer con el.

A experta

Juana León

“Dar diñeiro sen
máis é bastante
peor, afasta
os nenos da
realidade”

Por que está a favor de
darlles a paga aos nenos?
É unha ferramenta educativa moi positiva. Para moitos deles supón a primeira
experiencia que teñen coa
independencia financeira.
E para que aprendan a importancia de xestionar ben o
seu diñeiro e ser responsables, necesitan ter unha experiencia real. Ensinaríaslle
ao teu fillo a montar en bicicleta sen unha bici?
Unha paga só para aprender
a xestionar ben o seu diñeiro
e ser responsables? Teñen
que saber que o diñeiro é limitado, que dispoñen dunha
cantidade para gastar e que

Móbil incluído? É importante e bo que se inclúa,
pero debe quedar a criterio
dos pais; cada familia é un
mundo. Cantos máis gastos se lle poñan a un neno
(e gastos que lle toquen ben
a fibra), mellor, porque se
trata de que aprenda a administrarse e a valorar o que
ten e o esforzo que hai que
poñer para conseguilo. Así,
pode poñer os seus límites
e ver ata onde pode gastar e
ata onde non.
Que opina de castigar sen
paga? Non creo que haxa que
usala nin para castigar nin
para premiar, nin a cambio
dos rendementos no colexio,
nin para obrigalos a colaborar con certas responsabilidades que teñen na casa, co-

mo recoller os seus xoguetes.
Unha cousa son as obrigas
que teñen por ser membros
da familia, e outras, as tarefas extra polas que se lles pode pagar. Se lles a paga polas
súas obrigas, quizais os teus
fillos só estarán dispostos a
facelas cando reciban diñeiro
a cambio, e iso tamén é contraproducente.
Que outras formas existen
para educarlles financeiramente? O máis fácil é incluílos no cotián das nosas
decisións financeiras. A
diario óennos falar sobre diñeiro cando imos sacalo do
caixeiro, de compras, cunha
factura, ao facer o orzamento dunha viaxe… Non hai
que excluílos destes temas;
debemos falarlles diso con
naturalidade. E, sobre todo,
hai que dar exemplo.
Cal é o papel dos pais nesta educación? As familias
somos o patrón financeiro
dos nenos. Os pais estamos dándolles educación
financeira todos os días e
moitos non son conscientes
diso. Non se che ocorrería
dicirlles aos teus fillos que
coman san mentres tes un
bolo na man; en educación
financeira pasa o mesmo:
aos nenos dicímoslles que
fagan unha cousa e facemos o contrario. Por iso
é importante incluílos no
cotián. Tamén, non darlles
todo o que pidan, sen máis.
É importante explicarlles
os cometidos que ten a publicidade e axudarlles a ser
consumidores responsables.
*Experta financeira e fundadora e directora de
Aprender Cuenta.
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Mascotas

Á PRAIA
CO MEU CAN

AREAIS NOS QUE GOZAR DO MAR COAS MASCOTAS ATA NO VERÁN,
CON SEGURIDADE E SEN MOLESTAR A OUTROS BAÑISTAS.

56

raias e cans parecen crear a parella
perfecta. Hai tanto que cheirar e tanto espazo para correr, tantas ocasións
para facer a croqueta, nadar e perseguir á pelota... Un pracer peludo ao
que resulta difícil de renunciar. Por sorte para eles e
os seus leais humanos, as opcións para gozar xuntos
do mar no verán medran ao longo e ancho da costa.
Moitas cidades crearon praias onde as mascotas son
benvidas incluso no verán ou, polo menos, lles abren
as súas portas aos bañistas cuadrúpedos durante
algunhas horas do día. De feito, para moitas cidades resulta unha forma de aumentar o turismo –hai
5 147 980 cans censados en España– cando non teñen
con quen deixalos ou non queren separarse deles durante as súas vacacións. Antes de poñer o traxe de baño
e lanzarte gozar da area, recorda que o teu amigo de
catro patas non ten permitido o acceso á maioría das
praias, e que deberedes buscar unha que sexa apta para os dous. Unha tarefa que por sorte resulta cada vez
máis sinxela, xa que se poden atopar case un centenar
de praias oficiais repartidas pola península e as illas.
En total, 97 areais caninos esta tempada, e hainas de
todo tipo: urbanas, semiurbanas ou máis salvaxes. Iso
si, en comparación cos quilómetros de costa que hai en
España aínda resultan poucas, xa que os espazos para
cans non representan nin o 1 % do litoral.

P

BENVIDOS Á AREA.

O primeiro é atopar unha praia onde poidades ir xuntos. A Lei de costas non di nada sobre cans: nin prohibe nin permite a súa entrada ás praias. O que si fai
é deixar esta decisión en mans das entidades locais. É
dicir, son os concellos os que poden crear praias para cans debidamente sinalizadas. Por iso, en caso de
dúbida, o mellor é consultar nas oficinas municipais.

A BOLSA DO CAN DE PRAIA.

O día de praia para o can non só debe ser divertido;
tamén hai que velar pola súa propia seguridade. Ademais de non esquecer na casa os accesorios máis evidentes como un xoguete acuático (que flote), unha
toalla para secalo ben e retirar a area antes de volver
ao coche e bolsas para recoller os seus excrementos,
esta é a equipaxe esencial que non debe faltarlle:
· Parasol: a túa mascota necesitará descansar á sombra durante as horas de maior intensidade solar.

A decisión de permitir
ou prohibir o acceso
dos cans depende dos
concellos, polo que, en
caso de dúbida, o mellor
é preguntar antes.
· Bebedoiro portátil e auga fresca: “A auga é esencial para protexer a mascota das altas temperaturas
e evitar un golpe de calor”, advirte o veterinario Ion
Sustatxa. Coloca o seu bebedoiro sempre á sombra
para que a auga non se quente.
· Comedeiro e ración de comida. Escolle un alimento húmido (en lata) porque lle axudará a manterse hidratado.
· Crema solar para mascotas. Este produto evita
queimaduras e ampolas, algo frecuente se ten o pelo
de cor clara. Hai que aplicala no fuciño, a punta das
súas orellas, pálpebras, beizos e a área que rodea as
uñas das patas, as zonas máis vulnerables.
· Protector de almofada que illa da area quente. Ademais, convén manter as súas patas molladas.
· A cartilla veterinaria, polo que poida pasar.

Á AUGA CANS! (CON SEGURIDADE)

Moitos están tentados, pero vixía que o can non beba
auga do mar, xa que aumentará a súa sede e doeralle
a barriga. Se ao teu amigo lle gusta xogar coa area, cavar furados e rebozarse, vixía que non coma moita terra porque podería ocasionarlle unha gastroenterite.
No caso de bañarse, escolle para el unha zona pouco
profunda e sen correntes, e non o perdas de vista. Podes poñerlle un chaleco salvavidas para cans, que fará
que aboie en todo momento. Iso si: se ves medusas e
ourizos, evita as súas chapuzaduras. E, tanto por eles
coma por nós, non deixes de revisar as bandeiras: esquécete do baño cando ondee a de cor vermella e, se é
amarela, extrema o coidado. Outra precaución válida
tanto dentro como fóra da auga é evitar o exercicio
excesivo durante as horas de máxima calor. E antes
de volver á casa, baña ben o can para eliminar o sal
e a area tanto como sexa posible, sen esquecerte de
revisar as súas orellas e ollos. Se o can se sacode ou se
rasca excesivamente, acude ao veterinario, xa que as
otites son frecuentes durante o período estival.
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GUÍA DE VACACIÓNS CON MASCOTA NO MAR
SE ESTE VERÁN ESTÁS PENSANDO LEVAR A TÚA MASCOTA Á PRAIA, APUNTA ESTES AREAIS NOS QUE OS DOUS
SEREDES BEN RECIBIDOS. RECORDA QUE, EN CALQUERA CASO, ANTES DE IR É RECOMENDABLE COMPROBAR
COAS AUTORIDADES LOCAIS AS PAUTAS CONCRETAS DE USO.

NORMAS
NAS ZONAS
CANINAS
As praias para cans
están sinalizadas
como tales e tamén
teñen regras e pautas que deben seguir
tanto os bañistas
humanos como os
peludos. Non esquezas ler o cartel da
entrada: hainas que
restrinxen o horario
dos baños e outras
que obrigan a que
a túa mascota leve
correa na area, aínda
que non na auga.
• Mantén controlada a
túa mascota.
• Non esquezas recoller os seus excrementos.
• O can debe ter
microchip.
• Recorda meter a cartilla do can na bolsa, e
asegúrate de que está
ao día das vacinas.
• Os cans de máis de
20 kg deben levar
bozo nalgunhas
praias, do mesmo
xeito que as razas
consideradas potencialmente perigosas.
Algúns areais ata prohiben o seu acceso.
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ANDALUCÍA
Almería
1. De la Rana
(Adra).
Cádiz
2. Camposoto
(zona canina)
(San Fernando).
Granada
3. El Cable (Motril).
Huelva
4. El Espigón (Huelva).
5. De la Gola
(Isla Cristina).
Málaga
6. Arroyo (Totalán).

66

18 19
21

23-24-25

26
69-68
97-93-92-94
64

96
95

34-35-36
31

5 4

22
78 27

8 11 6 12 3 1
7. Del Castillo
(Fuengirola).
8. Piedra Paloma
(Casares).
9. Praia canina de
Torre del Mar.
10. El Pinillo (Marbella).
11. Ventura de Mar
(Marbella).
12. Praia canina Torrox.
ASTURIAS
13. Cala Saliencia
(Cudillero).
14. Del Sablón,
en Bayas (Castrillón).

37

32
33

30
28-29

15. Rinconín (Xixón).
16. Sabugo (Valdés).
BALEARES
Mallorca
17. De Llenaire
(Puerto de Pollensa).
19. Na Patana (Santa
Margarida).
20. Cala Blanca
(Andratx).
21. Es Carnatge (Palma)
22. Punta des Marroig,
en Palmanova (Calvià).
23. Cala dels
Gats (Calvià).

Fonte: Rede canina. Datos actualizados en abril de 2019. *Só teñen acceso os cans censados polo Ayuntamiento de Arenys de Mar.
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Menorca
24. Cala Binigaus
(Migjorn Gran).
25. Cala Escorxada
(Migjorn Gran).
26. Cala Fustam
(Migjorn Gran).
Ibiza
27. Cala de Es Faralló
(Santa Eulària del Riu).
Zona de Es Viver (Ibiza).
CANARIAS
Gran Canaria
28. Los Cuervitos
(Agüimes).
29. Los Tres Peos
(Agüimes).
30. De Bocabarranco
(Las Palmas).
La Palma
31. De Los
Guirres (Tazacorte).
Lanzarote
32. Las Coloradas (Yaiza).
33. Guacimeta, en Playa
Honda (San Bartolomé).
Tenerife
34. Callao (Güimar).
35. El Socorro (Güimar).
36. El Puertito (Güimar).
37. El Confital
(Granadilla de Abona).
CANTABRIA
38. La Riberuca
(Suances).
39. De la Maza (San
Vicente de la Barquera).
40. El Puntal (Somo).
41. Arenal del
Jortín, Soto
de la Marina (Bezana).
42. Arcisero
(Castro Urdiales)
43. Cala Cargadero
Mioño (Castro Urdiales).
44. Muelle de Oriñón.
(Castro Urdiales).

45. Helgueras (Noja).
46. Madero (Liencres).
CATALUÑA
Barcelona
47. La Picòrdia
(Arenys de Mar).
48. Cala Vallcarca
(Sitges).
49. De Llevant
(Barcelona).
50. Les Salines
(Cubelles).
51. Praia canina de
Pineda de Mar*.
Xirona
52. La Rubina
(Empuria Brava).
53. Els Griells
(zona Canina)
(L’Estartit).
54. Rec del Molí
(L’Escala).
55. Las Barcas (Colera).
Tarragona
56. Bon Caponet
(Ametlla de Mar).
57. Cala Cementiri
(Ametlla de Mar)
58. La Platjola (Alcanar).
59. La Balsa de la Arena
(Delta del Ebro).
60. De la Riera
d’Alforja (Cambrils).
C. VALENCIANA
Alacante
61. Punta del Riu
(Campello).
62. Cala del Barranc
D’Aigües (Campello).
63. Vilera del Xarco,
(La Vila Joiosa).
64. Caleta dels Gossets
(Santa Pola).
65. De Agua
Amarga (Alacante).
66. Escollera
Norte (Dénia).

67. Mar y Montaña
(Altea).
68. Punta Margalla
(Torrevieja).
69. Cala del Moro
(Torrevieja).
70. Cala Lobella
(Benissa).
71. Les Urques (Calpe).
Castelló
72. Aiguaoliva (Vinarós).
73. L’Estany (Alcossebre).
74. Les Llanetes
(Vinarós).
75. Belcaire (Moncófar).
76. El Barranquet
(Benicarló).
Valencia
77. La Torreta-Santa
Elvira (El Puig).
78. De Pinedo
(Valencia).
79. El Brosquil (Cullera).
80. Praia canina de
Alboraya (Valencia).
GALICIA
A Coruña
81. Do Areal (A Pobra
do Caramiñal).

82. Praia canina de Ares.
Lugo
83. Punta Corveira
(Barreiros).
Pontevedra
84. O Espiño (O Grove).
85. O Portiño (O Grove).
86. Da Cunchiña
(Cangas).
87. Chapela
(Redondela).
88. Cesantes
(Redondela).
89. O Castelete
(Vilagarcía de Arousa).
90. A Foz (Vigo).
91. A Calzoa (Vigo).
MURCIA
92. Las Moreras
(Mazarrón).
93. Del Gachero
(Mazarrón).
94. Cobaticas
(Mazarrón).
95. La Cañada del
Negro (Águilas).
96. Playa Larga (Lorca).
97. La Calera
(Cartagena).

OLLO COAS MULTAS
Se planeas as túas vacacións ao sol co teu can,
quizá non é boa idea acudir a praias non aptas
para eles. Se te aventuras nun espazo que prohibe
o baño e a entrada á túa mascota, pódeche caer
unha multa. O importe dependerá do concello,
pero oscila entre os 100 e os 1 500 euros.
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Ou como manexarse nun mundo cambiante e que tende ao verde.

GALLETAS CON
ACRILAMIDA

Unha de cada tres alcanza ou
supera o limiar recomendado
A acrilamida é un composto químico potencialmente
canceríxeno que se forma nos produtos ricos en amidón, azucres e aminoácidos, como as patacas frixidas,
o pan e as galletas, elaborados a altas temperaturas
(por encima dos 120 ºC). Un recente estudo sobre 500
produtos en 10 países (entre eles, España) que fixo
público a Organización de Consumidores Europeos
(BEUC), conclúe que as patacas sálvanse, pero unha
terceira parte das galletas analizadas, tanto para adultos como infantís (máis expostos debido ao seu baixo
peso corporal), alcanzan ou superan ese listón. Por iso,
a BEUC solicitoulle á Comisión Europea que estableza
limiares máis baixos e que os converta en obrigatorios.

O azucre engadido, na etiqueta

REDUCE O RISCO DE
DIABETES E CARDIOPATÍAS

As etiquetas que informan sobre o azucre engadido nos alimentos
envasados e as bebidas azucradas poderían rebaixar sensiblemente a
incidencia de enfermidades cardiovasculares e diabetes de tipo 2. De
acordo cun estudo publicado pola revista Circulation, proporcionar
esta información na etiquetaxe (obrigatoria nos EUA desde 2016)
podería evitar ata 354 000 casos de enfermidades cardiovasculares
e 600 000 casos de diabetes tipo 2 ao longo dos próximos 20 anos,
ademais de significar un aforro de 31 000 millóns de dólares en gastos
sanitarios nese período de tempo. Isto motivaría, ademais, aos fabricantes a reformular os seus produtos, co que os efectos beneficiosos
aumentarían considerablemente.
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QUE
NON CHE
ARRUÍNEN A
ESCAPADA
DE FIN DE
SEMANA

10 CONSELLOS ESENCIAIS PARA QUE
NON TE ESTAFEN AO ALUGAR UNHA
HABITACIÓN EN LIÑA
O Grupo de Delitos Telemáticos da Garda Civil
ofrece 10 consellos para evitar as estafas:
1. Desconfía dos anuncios moi baratos.
2. Le as opinións de usuarios anteriores.
3. Solicita os datos completos do anunciante
(axencia ou persoa física), e contacta con el.
4. Se non pode falar por teléfono, desconfía.
5. Busca en Google os datos facilitados polo
anunciante; se hai vítimas dunha estafa pode
que o compartisen por Internet.
6. Recea de quen esixen pago rápido e
transferencia bancaria.
7. Garda as mensaxes intercambiadas co
anunciante, así como todos os seus datos.
8. Non pagues por adiantado sen garantías.
9. Pide a fotocopia do DNI e un breve
contrato.
10. Sospeita dos correos mal redactados ou
que piden claves de acceso

En extinción e desprotexidos
AS ESPECIES AMEAZADAS ESPERAN ATA DÚAS
DÉCADAS A QUE SE PROHÍBA O SEU COMERCIO
Máis de 300 plantas
e animais en perigo
de extinción non se
atopan protexidas pola
convención que obriga
a vixiar e combater
o comercio de vida
salvaxe, de acordo
cun recente estudo
publicado na revista
Science. Ademais, as
especies ameazadas
pola acción humana
poden chegar a pasar
ata 20 anos esperando
protección contra o
comercio internacional.
Este período tan
prolongado débese á
falta de comunicación
entre os dous actores
principais, a Lista

Vermella da Unión
Internacional para
a Conservación da
Natureza (UICN),
que cataloga a vida
salvaxe en sete estados
segundo o seu nivel
de conservación, e
o Convenio sobre o
Comercio Internacional
de Especies Ameazadas
de Fauna e Flora
Silvestre (CITES), con
tres graos de ameaza.
Aínda que o lapso medio
entre esta catalogación
e a protección contra o
tráfico internacional é
de 10,3 anos, o tempo
alóngase ata os 15 nun
centenar delas e ata os
19,8 en 58 especies.

É o teu contrasinal
demasiado predicible?

Tan só o 15 % dos usuarios se preocupa por buscar
contrasinais seguros en Internet, segundo o Centro
de Ciberseguridade Nacional do Reino Unido. Máis
de 40 millóns de persoas optan por combinacións
sinxelas como “123456”, “111111” ou as primeiras letras
do teclado (“qwerty”), por preguiza ou por descoñecer
o fácil que resulta para un ciberdelincuente obtelas.
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AS CIDADES
FLOTANTES
DO FUTURO
Cada vez vívese máis, ocúpase máis espazo e úsanse
máis recursos. Por iso, os
expertos xa traballan en
formas de expandir a superficie habitable do planeta. O maior deses proxectos,
presentado recentemente
nunha mesa redonda que

Naturais... con
MEDICINAS
ENGADIDAS

O MINISTRO DE CIENCIA
ADVIRTE CONTRA OS
PRODUTOS NATURAIS CON
PRINCIPIOS ACTIVOS
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tivo lugar na ONU, é o de
cidades flotantes preparadas para soportar inundacións, tsunamis e furacáns de categoría cinco, e
que albergarán ata 10 000
habitantes. Pensadas nun
principio para zonas tropicais e subtropicais, cun

maior risco de sufrir inundacións, estas poboacións
organizaríanse en pequenos
barrios (illas) de ata 300
habitantes que, agrupadas
de seis en seis, darían lugar
a vilas de 1 650 veciños. Seis
vilas formarían unha cidade de ata 10 000 persoas.
Amarradas ao fondo con
cables, a súa forma hexagonal facilitaría a ensamblaxe
en caso de necesidade. A
sostibilidade e o residuo
cero son alicerces fundamentais do proxecto, pois
cada cidade produciría a

Pedro Duque, ministro de Ciencia, advertiu a
través da súa conta de Twitter dos perigos que
implican os produtos comercializados como
naturais aos que, ás veces, se lles engaden
medicamentos reais “para que de verdade
teñan algún efecto”. Como exemplo, fíxose
eco da retirada do complemento alimenticio
VX Cápsulas, por conter (e non declarar no etiquetado) o principio activo sildenafilo, indicado
para corrixir disfuncións eréctiles.

súa propia enerxía limpa,
auga e calefacción. A agricultura estaría integrada
nas comunidades e empregaríanse materiais locais
como a madeira e o bambú
na construción dos distintos edificios. Iso si, non
haberá rañaceos: para soportar a forza do vento, farase necesario un centro de
gravidade baixo, polo que
ningún edificio terá máis
de sete alturas. O prototipo,
xa en construción, podería
situarse no East River de
Nova York.

Dime onde vives e
direiche se suarás

SE QUENTA
O SOL,
HAI QUE
ADAPTARSE

UN ESTUDO DO INSTITUTO DE SAÚDE
CARLOS III SUXIRE MEDIDAS LOCAIS
CONTRA AS OLAS DE CALOR
Mellorar os servizos sanitarios, adecuar as vivendas,
poñer en marcha plans de prevención e educar
na cultura da calor son algunhas das medidas
que poderían reducir o número de falecementos
por olas de calor estimadas para as próximas
décadas, previsiblemente en aumento, debido
aos efectos do quentamento global. Segundo
este estudo, que concreta a temperatura en cada
provincia a partir da cal se dá un aumento das
mortes por calor, Alacante sería a que máis o
sufriría (con 464 vítimas anuais de 2021 a 2050),
por diante de Zaragoza, Madrid e Biscaia.

A UE
quere que
bebas auga
da billa

A contaminación quítalle anos de vida
á infancia europea: concretamente 125 000,
segundo un recente estudo de ISGlobal
que avaliou o impacto nos menores da
UE de varios factores de risco ambientais:
as partículas en suspensión (PM10, PM2,5
e ozono), o fume de tabaco pasivo, a
humidade, o chumbo e o formaldehido.

OS RISCOS DO
‘DROPSHIPPING’
A PERSPECTIVA DUN ENRIQUECEMENTO
RÁPIDO ATRAE A MOITOS MOZOS
Obrigas.
Unha páxina de
dropshipping
debe responder da
garantía, posibles
devolucións ou
do dereito de
desistencia.

Ser dropshipper está de moda ou iso parece segundo a multitude de cursos que se publicitan
desde YouTube ou Instagram baixo a promesa
dun beneficio rápido, fácil e sinxelo, pero que
de cando en cando é real. Unha formación cuxo
custo oscila entre 600 e 1 000 euros, pero serve
para algo? Este modelo de negocio consiste en
crear unha tenda en liña que actúa de intermediaria con páxinas como AliExpress ou Shopify
para vender os seus produtos. Con todo, os cursos que a publicitan non informan sobre a obrigas que se adquiren: tanto coa o consumidor
como as derivadas da actividade empresarial ou
da protección de datos.

É económica,
accesible e boa
para a contorna,
xa que o seu
consumo contribúe a reducir
os residuos
plásticos que
acaban nos
océanos. Baixo
o paraugas da
iniciativa cidadá
Dereito á auga,
a Comisión
Europea pretende impulsar
o seu consumo
mediante campañas informativas, unha mellor
calidade (aínda
que o 98,5 % da
auga potable
xa cumpre cos
estándares) e
a instalación
de máis fontes
e puntos de
acceso, ademais
de asegurarlle o
seu subministro
aos grupos máis
vulnerables.
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Consultas

En colaboración coa Organización de Consumidores e Usuarios (OCU)

Poden subirme a tarifa
do teléfono sen o meu
consentimento?
A miña compañía de móbil modificou o meu plan de datos,
incluíndo un maior número de xigas e subindo o custo
mensual. Podo rexeitar este cambio se non o pedín?

A filosofía da maioría das
compañías de teléfono é a de
ofrecerlles aos clientes tarifas
cada vez máis complexas
con “melloras” obrigatorias (o
máis por máis). Iso si, sempre
acompañadas dun aumento
na factura mensual. E como
resultado, o usuario atópase
cunhas prestacións que non vai
usar ou non vai necesitar, como
un teléfono fixo ou unha inxente
cantidade de datos (GB).
Ademais de estar pagando
por servizos innecesarios, con
esta forma de comercialización
cáusaselles bastantes problemas
aos consumidores. Por exemplo,
nestes contratos adoita existir
unha cláusula que permite a
modificación da tarifa e concédelle

Que tipo de sinistros cobren os seguros
das comunidades de veciños?
Produciuse un escape nas conducións de auga que levan o subministro ao meu
apartamento, causando unha gran humidade no relanzo do noso piso. Correspóndeme
a min pagar a reparación ou debe ocuparse o seguro da comunidade?
Un seguro de comunidade debe cubrir os
sinistros nas zonas comúns dos edificios,
como tellados, cimentos, estruturas ou
fachada, así como nos tramos comúns das
instalacións de auga, gas, electricidade,
televisión, ascensor, etcétera. Tamén adoitan
cubrir danos nas partes privativas do edificio,
é dicir, os de cada piso. Se os veciños teñen
pólizas individuais que cobren eses danos,
os sinistros estarían dobremente cubertos,
pero só unha aseguradora se ocupará de
indemnizalos. Por iso, é conveniente axustar
ambas as pólizas para non pagar de máis.
Resulta fundamental tamén que os seguros
de comunidade cubran a responsabilidade
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civil por polo menos 600 000 euros, aínda
que é preferible que alcance o millón.
Outra cobertura normalmente incluída é
a de asistencia xurídica e, opcionalmente,
algunhas aseguradoras ofrecen a asistencia de
profesionais que se encargan dos amaños e o
mantemento.
A probabilidade de sufrir distintos
tipos de sinistros nun edificio é elevada.
Por iso, recoméndase contar cun seguro
para cubrir os danos materiais do predio
e a responsabilidade civil da comunidade
de propietarios. Ademais, sen seguro, é
obrigatorio ter un fondo de reserva, que deberá
ser do 10 % do orzamento da comunidade.

ao usuario a facultade de resolver
o vínculo sen custo algún se
decide non aceptar a modificación
en cuestión. Pero a cambio, a
compañía queda de cumprir co
inicialmente pactado e ten vía libre
para modificar o prezo da tarifa. Ao
consumidor só lle queda a opción
de asumir a subida de prezo ou
resolver o contrato e cambiarse de
compañía.
As compañías telefónicas
só deben cumprir un requisito:
notificarlle ao usuario final as
modificacións contractuais
cunha antelación mínima dun
mes (algo que adoitan facer na
factura), informando de maneira
expresa do seu dereito a resolver
anticipadamente o contrato sen
recibir penalización ningunha.

Visto para sentenza

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

Elaborado pola Asociación Española de Dereito do Consumo

INDEMNIZACIÓN POR DANO
MORAL TRAS AS CONTINUAS
RECLAMACIÓNS AO BANCO

UN ANO DE PRISIÓN POR ESTAFA
AO FACERSE PASAR POR UN
AXENTE INMOBILIARIO

ARQUIVO DAS EXECUCIÓNS
HIPOTECARIAS TRAS A
SENTENZA DO TRIBUNAL DA UE

A AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
OUTÓRGALLE 500 EUROS A UN USUARIO
POLA PASIVIDADE DA ENTIDADE ANTE AS
SÚAS RECLAMACIÓNS PARA EVITAR O
COBRO DE COMISIÓNS.

UNHA SENTENZA DA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE ALACANTE PONLLE FIN
Á ACTIVIDADE DUN ESTAFADOR QUE
OFRECÍA SUPOSTAS VIVENDAS DA CAJA
DE AHORROS del MEDITERRÁNEO.

MILLÓNS DE HIPOTECAS CONTEÑEN
A CLÁUSULA DE VENCEMENTO
ANTICIPADO, QUE LLE PERMITÍA AO
BANCO INICIAR UNHA EXECUCIÓN
ANTE CALQUERA IMPAGAMENTO DO
USUARIO.

Ante as continuas comisións que padecía
un usuario polo cobro de importes
indebidos por parte do seu banco, que o
obrigaba a manter unha conta aberta para
o pagamento das cotas da súa hipoteca e,
ao mesmo tempo, lle facturaba polo seu
mantemento, emprendeu unha acción
xudicial aspirando ao cese desta práctica.
Tras a desestimación inicial por parte
do Xulgado de 1ª Instancia de Gavá, o
perseverante consumidor presentou un
recurso ante a Audiencia Provincial de
Barcelona. Esta Audiencia, con data do
31 de xaneiro de 2019, outórgalle a razón
ao considerar esta práctica abusiva, á vez
que tamén admite unha indemnización
por dano moral. Sinala a Audiencia
Provincial de Barcelona que, en canto á
pretensión de indemnización de danos
e prexuízos, “entendemos que se solicita
unha compensación polos evidentes danos
morais que debeu de sufrir o demandante
ao ter que ir reclamando de forma
reiterada”. Co fin de cuantificar un dano
moral, para o que non existen parámetros
obxectivos, considerou suficiente a
acreditación da súa concorrencia e foi
o tribunal o que fixou o seu importe,
estimando que 500 euros supoñen unha
indemnización razoable polo dano sufrido.

O acusado, consciente das dificultades
económicas que atravesaba a Caja de
Ahorros del Mediterráneo e de que
dispoñía dun importante stock de
vivendas cuxos iniciais propietarios non
puideran facer fronte aos seus créditos,
confeccionou un documento falso no
que se presentaba como autorizado
polo Servizo de Recuperación
Inmobiliaria da Caja de Ahorros para a
venda das vivendas que se atopaban
na sede xudicial. A continuación,
obtivo unha copia da páxina web
da Caja onde aparecía un listado de
vivendas e dedicouse a ofrecerllas a
persoas interesadas na súa adquisición,
recibindo e facendo súas diversas
cantidades que solicitaba como
reserva. Todo iso, sen coñecemento nin
autorización por parte da entidade.
A estafa estendeuse a diversos
prexudicados da zona de Levante
e Madrid. Finalmente, a Audiencia
Provincial de Alacante, nunha
sentenza do 11 de marzo de 2019,
desfixo a trama condenando o
delincuente a un ano de prisión e
a indemnizar aos prexudicados co
importe correspondente ás cantidades
indebidamente percibidas.

O Tribunal Superior de Xustiza
da Unión Europea deulle a razón,
unha vez máis, aos consumidores
españois, declarando a nulidade
da cláusula de vencemento
anticipado, contida en millóns
de préstamos hipotecarios. A
través desta cláusula, a entidade
financeira adoptou a posibilidade
de iniciar o procedemento de
execución hipotecario ante calquera
impagamento do usuario.
O Tribunal Supremo español
elevou unha cuestión prexudicial
intentando salvar parcialmente a
cláusula de vencemento anticipado,
pero o Tribunal de Xustiza da Unión
Europea, na sentenza do 26 de
marzo de 2019, rexeitou outorgarlle
calquera validez.
Seguindo o ronsel da sentenza
comunitaria, os xulgados españois
comezaron a ordenar o arquivo
dos procedementos de execución
hipotecaria que se baseaban na
cláusula de vencemento anticipado.
O auto do Xulgado de 1ª Instancia de
L’Hospitalet de Llobregat, do 10 de
abril de 2019, foi pioneiro.
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E o mes que vén...
AO RICO
XEADO!

Cando peta a calor nada
apetece máis ca tomar un
xeado. Pero, son sans?
Podemos desfrutalos sen
remordementos? Analizamos
as principais marcas de
conos, terrinas e polos que
atoparás no mercado.

Como elixir as
lentes de sol

Burbullas de azucre

Que lle pasa ao teu corpo cando
bebes un refresco? Examinamos os
ingredientes das bebidas populares.

Non todas as monturas
que eliximos como
protección para os ollos
no verán son iguais. A
calidade dunhas lentes
pasa primeiro pola súa
lente. Contámosche que
filtro é o máis adecuado
para a túa vista.

Vivir sen plástico
Análise das alternativas dos
envases: Son tan ecolóxicas
como nolas venden?

En busca da parella perfecta. Existen
alimentos que, xuntos, amplifican os
seus nutrientes e benefician ao noso
organismo. Pero hai moita lenda, ollo.

O máis visto en

Redes sociais

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

www.consumer.es

Hai alimentos
que alarguen
ou acurten
a vida?
EroskiConsumer

A partir deste ano,
o pan integral que
compramos será de
verdade integral
EroskiConsumer
A nova normativa sobre pan impedirá que se
comercialice como integral se en realidade
non o é, como sucede na actualidade. Ata
agora, só había que incluír fariña integral,
sen especificar a cantidade. Coa nova lei,
deberá empregar exclusivamente este tipo
de fariña, e se non chega ao 100 %, deberá
mencionalo no etiquetado (“pan integral
ao 60 %, ao 80 %...”). Ademais, a fariña
integral deberá incluír as tres partes do
gran: o salvado, o endospermo e o xerme.

Más alá de alimentos concretos, os hábitos
alimentarios inflúen na nosa calidade de vida e
deles dependerá que esta se alongue ou se acurte.
Para o primeiro, na nosa dieta deben primar
froitas e vexetais frescos, legumes, cereais
integrais, leite, peixe e froitos secos, mentres
que debemos limitar carnes vermellas, bebidas
azucradas, sal e graxas trans artificiais.

A falta de
vacinas deixa
pegadas (e
pódelas ver na
túa contorna)
eroskiconsumer
Convén extremar a precaución ante a abundancia
de mensaxes distribuídas por WhatsApp,
televisión e Internet que contribúen a difundir
embustes sen base científica criticando a eficacia
das vacinas: a ausencia delas provoca aínda hoxe
epidemias de xarampón e casos de enfermidades
como varicela e poliomelite.

Cada día, novos contidos
na nosa web

SÍGUENOS!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

