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ETXEAN HELTZEN JARRAITZEN
DUTEN FRUTA HEZURDUNAK

Koloretsuak, zaporetsuak, freskoak eta sanoak dira hezurra duten frutak, eta udan
naturak ematen digun oparirik onena. Nutrizioaren aldetik eta ezaugarri organoleptikoen
aldetik (testura, itxura eta zaporea), laguntza ederra emango digute udako hilabete
beroetan geure elikadura zaintzeko. Baina uste bezain ongi ezagutzen al ditugu?
Gure paisaian sasoi honetan izan ohi dira.
Mertxika, abrikota, gerezia eta arana dira
gure herrialdean gehien jaten diren fruta
motak, baina, hala ere, zurrumurruak
ez dituzte aparte, eta horietako batzuk,
funtsik gabeak izanagatik, oso zabalduta
daude: mertxikak lehortu egiten duela,
nektarina haizakorra dela, mizpirek
azukre asko dutela, paraguaioek loditu
egiten dutela... Ideia horiek baztertzeko,
zenbait datu emango dizkizugu,
eta erakutsiko zergatik izan behar
luketen udako zure dietaren parte.
Nola aukeratu alerik onena
Hezurdunen familiako frutak
klimaterikoak izaten dira, hau da, bildu
ondoren ere heltzen jarraitzen dutela.
Erosteko orduan, kontuan izan datu
hori, eta hartu heldu-helduak ez dauden
aleak ere, aste osoan jateko, etxean

bertan umotuko baitira. Baina egunean
bertan jateko badituzu, hobe da ongi
helduak daudenak aukeratzea (lurrinetik
eta kolore bizietatik nabarituko duzu,
bai eta gogortasunetik ere; zapalduta
apurtxo bat biguna egon behar du).
Usteltzen hasiak badira, aprobetxatu
udako irabiaki goxo batzuk egiteko.
Erdia bakarrik jaten dugu
Espainia da hezurdunen ekoizlerik
handienetako bat EBn. Urtero bi milioi
tona fruta baino gehiago biltzen dituzte
(gehiena Aragoin, Katalunian, Murtzian
eta Andaluzian), baina ekoizpenaren erdia
beste herrialde batzuetara esportatzen
dute. Nekazaritza Ministerioak dioenez,
eskaintza txikiago horregatik, eta udan
meloiak, sandiak eta fruta tropikalak
ere izaten direlako, gero eta hezurdun
gutxiago jaten dugu; azken urtean,

esaterako, %9 gutxitu da. Eta zenbat
jaten den baino hobe da ziurtatzea
hurbilekoak direla, karbonoaren aztarna
gutxitzeko. Jatorri Izena duten bi fruta
daude talde horretan: Calandako
mertxika eta Callosa d’en Sarriako
mizpirak. Bereizgarri hori izateko, ez da
nahikoa eskualde jakin batekoa izatea
(Calanda Aragoi ekialdean; eta Marina
Baixa Alacanteko probintzian), beste
baldintza batzuk ere bete behar dituzte
itxura, tamaina eta zapore aldetik.
Melokotoiek 7,3 cm-ko diametroa eduki
behar dute gutxienez, krema edo lasto
erako hori kolorea eta, hazkunde garaiko
azken bi hilabeteetan, poltsetan sartu
behar dituzte banan-banan, zuhaitzean
bertan. Mizpirek, berrik, 3,2 cm-ko
diametroa eduki behar dute, kolore
laranjaxka eta eskuz egin behar da
landatzeko eta biltzeko prozesu guztia.
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Mertxika edo
melokotoia

%89 ura da. Gorputza
hidratatzeko modu
goxoa da fruta horretatik
jatea, eta zapore gozo
horrek jende heldua eta
haurrak bereganatzen
ditu, ahulagoak baitira
tenperatura handietara.
Horretaz gainera, mertxikak
potasioa ematen du, zeinak
bihotzaren taupadak
erritmo konstantean
edukitzen laguntzen duen
eta zelula barruko eta
kanpoko ura orekatzen.
Eta ez, mertxikak ez
du lehortzen. Aitzitik,
zuntz dietetikoa ematen
digu, ezinbestekoa bera
hesteetako osasunerako.
39 kcal/100 g Prezioa,
gutxi gorabehera: 3 €/kg

Abrikota

Freskotan janez, taninoak
hartzen ditugu, eta tanino
horiek hanturen aurka eta
herdoilaren aurka egiteko
balio dute, baita lehortzeko
ere. Zuntz ugari dute, eta
talde honetan potasio
gehien duen fruta da
(platanoak duenaren %84
du). Hori bai: abrikota ez
da melokotoia, nahiz eta
ezaugarri askotan antzekoak
izan eta familia berekoak
izan. Izan ere, ur gutxiago
eta zuntz gehiago du, eta
kasik bikoitza A bitaminatik.
42 kcal/100 g Prezioa,
gutxi gorabehera: 4 €/kg
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Nektarina

100 gramo nektarina jaten
badituzu, gogoan izan zeure
gorputzak behar duen ia
C bitamina guztia hartua
izango duzula. Mantenugai
horrek kolagenoa
eratzen laguntzen du,
eta beharrezkoa da
zauriak orbaintzeko,
arnas infekzioei aurrea
hartzeko eta mukosak
sano izaten laguntzeko.
Mertxikaren aldaera bat
da, nahiz eta jende askok
uste duen mertxikaren
eta aranaren gurutzaketa
batez sortua dela. Kaloria
gutxikoa eta zaporetsua
da, eta aipatzekoa da zuntz
dietetikoa ematen digula.
43 kcal/100 g Prezioa, gutxi
gorabehera: 2,50 €/kg

Paraguaioa

Gezurra da frutak –kasu
honetan paraguaioak–
loditu egiten duela.
Alderantziz, fruta oso
inportantea da dieta
osasungarri bat egiteko,
gorputzeko pisuari eusteko:
aberatsak eta sanoak
dira eta ase egiten dute.
Paraguaioak, gainera, ura,
zuntzak eta C bitamina
ematen ditu, eta folatoak
dituelako nabarmentzen
da talde honetan, hau
da, azido folikoa eta
B9 bitamina. Bitamina
horrek anemiari aurrea
hartzen laguntzen du,

eta, batez ere, funtsezkoa
da nerbio sistema
garatzeko (horregatik
da hain garrantzitsua
haurdunaldietan).
46 kcal/100 g Prezioa,
gutxi gorabehera: 3 €/kg

Mizpira

Fruta multzo honetan,
mizpira da A bitaminaren
errege. Eta hori oso
interesgarria da udan, zeren
eta bitamina funtsezkoa
baita begien osasunerako,
eta, batez ere, larruazalerako,
eguzkia dela-eta ugari behar
izaten baitugu hilabete
horietan. Oro har, kolore
horia edo laranja duten frutek
(esate batera, mizpirak eta
beste hezurdun batzuek)
betakarotenoa dute, eta gure
larruazala babesten duten
bitaminen aurrendariak
dira. Mizpirak, gainera,
kopuru onetan du potasioa,
eta, nahiz eta azukrea izan
(fruta guztiek bezala), ez da,
inondik ere, gure eguneroko
dietan gehien ematen
diguna (gosaritako zerealek
eta arrozak, adibidez, zazpi
aldiz gehiago dute).
53 kcal/100 g Prezioa,
gutxi gorabehera: 3 €/kg

Arana

Ura, karbohidratoak, A
bitamina, folatoak eta
potasioa ematen dizkigu
aranak. Dena den, zuntza
eta sorbitola dira gehien
baloratzen zaizkion

mantenugaiak, biek batera
hesteak arintzen laguntzen
baitute. Laguntzaile ona
da arana udako idorreriari
aurre egiteko. Izan ere,
oporraldian ohikoa izaten
da hori, ohiturak, elikagaiak
edota ingurunea aldatzen
ditugulako. Eta, gainera,
ez du loditzen. Ez da
gauza bera janariek era
naturalean izaten duten
azukrea, eta azukre erantsia.
Elikagai prozesatu batzuek
karbohidrato gutxiago izan
dezakete, baina nutrizio
aldetik kaxkarragoak izan.
54 kcal/100 g Prezioa,
gutxi gorabehera: 4 €/kg

AZAL
KONTUA
Laranjak, platanoak eta
bestelako fruta mota
batzuek ez bezala,
hezurdunek azal leuna
eta goxoa izaten dute.
Hortaz, azal eta guzti
jan ditzakegu, eta,
hala, azalak berak
duen azkurria ere
aprobetxatu; besteak
beste, zuntzak eta
betakarotenoak.
Gustu kontua izaten
da, eta mota denak
ere ez dira berdinak:
melokotoiak, adibidez,
testura belusatua du,
eta nektarinak leuna.
Nolanahi dela ere,
oso garrantzitsua
da fruta piezak ongi
garbitzea jan aurretik,
plagizida arrastoak
eta zikina kentzeko.
Garbitu ur epelarekin
eta xaboiarekin,
kontuz-kontuz eskuila
batekin igurtziz, eta
lehortu sukaldeko
zapi garbi batekin.

Ordezkoak
Saltsaren osagai
nagusiak zein
diren, gatz
edo gantz
gehiegikoak
gerta litezke,
edo azukre
gehiegikoak
(gazi-gozoen
kasuan). Neurriz
gainekorik ez
egitekotan,
eta jakiaren
berezko zaporea
ezkutatuko
ez badugu,
komeni izaten
da kopuruak
eta maiztasuna
zaintzea.
Osagairen bat
ere ordezka
dezakezu,
osorik edo
partez, kaloria
edo gazitasun
gutxiagoko beste
osagai batekin
(esaterako esnea
erabili esnegaina beharrean;
edo ura salda
beharrean).

Kalitatezkoa bada, elikagai batek ez du askorik behar izaten ederra emateko.
Baina ongi egindako saltsa batek zaporerik goxoenak areagotu ditzake.
Haragien kasuan, neurrira egindako janzki baten modukoak izaten dira
lagungarriak: asmatuko badugu, kontua hartu behar da zein produktu
aukeratzen dugun, nola prestatzen dugun eta norako den.

HARAGIA,
HOBE
LAGUNDUTA

aragia zerekin lagundu erabakitzeko orduan, lehen
galdera bat egin behar diogu
geure buruari: nolako sukaldaritza teknika erabiliko dugun hura prestatzeko. Esaterako, erregosia
edo gisatua jaten bada, onena da erregosiko
saltsa hori bera erabiltzea. Haragiaren zukuak izango ditu, eta barazkiaren bitaminak
eta mineralak. Baina plantxan edo labean prestatzen bada, zapore aukera zabala izango
dugu: txanpiñoi saltsa leun bat izan daiteke, edo belar usaintsuz eginikoa, baita oportoz
eta tipula karamelutuz eginikoa ere, gozo ukitu arin bat emateko. Pieza mota ere erabakigarria da. Haragi zuriek edozein konbinazio mota onartzen dute, zapore leun horri esker.
Eta gauza bera gertatzen da arrain zuriekin, baina ez urdinekin, horien zaporea nabarmenagoa baita: zaila da izokin bat bizkaitar erako saltsa batekin irudikatzea; bakailaoarentzat, berriz, lagun aparta da. Arrain urdinetarako, onena da saltsa leun bat erabiltzea
edo espeziedun bat (gehiegi gabe), gustuaren protagonismorik ez kentzeko arrainari.
Eta haragi gorrietan? Denetarik dago hemen ere, ehizakiak izan ezik, horiek zapore eta
urrin handiagoko piezak izan ohi dira eta. Kasu horretan, erregosiaren beraren saltsak
izaten dira onenak, bai eta konpotak edo fruitu zati erreak edo erregosiak dituztenak ere;
izan ere, zaporearen osagarri gelditzen dira, eta platera digeritzen laguntzen dute. Gustu
guztietarako moduko saltsak egin badaitezke ere, hona hemen aukerarik ezagunenak edo
asmatuko dugulako segurtamena emango digutenak.

H
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ESPAINIAR ERAKO
SALTSA, HARAGIA DUTEN
PLATEREN OINARRIA
Erraz egiten da, eta beste
saltsa asko egiteko ere
erabiltzen da, hala nola
Robert (ziapearekin),
Perigueux (gurin, trufa
eta tipulatxekin) eta
ehiztariena (txanpiñoiekin
eta tomate purearekin).
Osagaiak: 50 g tipula, 50 g
azenario, porru bat, 250 ml
haragi salda iluna, 50 ml
oliba olio, 30 g irin eta gatz
pixka bat.
Nola prestatu: zuritu,
garbitu eta moztu
barazkiak. Gorritu kazola
batean oliba olioarekin
(nahasiz, erre ez daitezen),
eta gehitu irina. Txigortu
dadila su eztian. Isuri salda
pixkanaka, eta egosi 45
minutuz (estali gabe). Azkenik, txikitu irabiagailuarekin, eta pasatu iragazki
batetik, pikorrik izan ez
dezan.
Nutrizio arloko datua: ez
da kaloria gehien duen saltsa, ezta pisuena ere, baina
kontuz ibili gatz kopuruarekin, batez ere haragi salda
erositakoa bada. Ez baduzu
berehalakoan jan behar,
utzi hozten, eta gorde hozkailuan, kristalezko ontzi
batean taparekin. Sobera
egiten baduzu, izoztu egin
dezakezu.
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ROQUEFORT SALTSA,
KREMEN ERREGINA
Saltsa krematsuak, esnegainarekin egindakoak, edozein
haragirekin atera daitezke,
baita arrainekin ere; izan ere,
zaporearen intentsitatea
osagaien araberakoa izango
da. Gazta urdina ez badugu
gogoko, leunagoak diren
beste batzuk erabil ditzakegu, edo fruitu lehorrak edo
perretxikoak baliatu.

BARATXURI ERAN EGINDAKO SALTSA, HARAGI ZURI
ZAPORETSUAK

BIZKAITAR ERAKO
SALTSA, EZ BAKARRIK
ARRAINENTZAT

Oso ongi gelditzen da untxiarekin eta hegazti haragiarekin.
Espeziak bota daitezke, baina
baratxurian dago koxka.

Bakailaoak ospetsu egin du,
baina erabil daiteke beste
arrain batzuekin eta haragiekin ere. Erabiliko dugun
saldan dago ñabardura.

Osagaiak: 4 baratxuri ale,
tipula bat, 150 ml ardo zuri,
200 oilasko salda, ½ limoi
zuku, irina eta oliba olioa.

Nola prestatu: berotu esnegaina eta gazta eltze batean
su eztian, noizbehinka nahasiz, itsatsita geldi ez dadin.
Sutan edukiko dugu gazta
desegin arte, eta saltsak guk
nahi dugun loditasuna izan
arte (hoztean, loditu egiten
da). Zerbitzatu aurretik, bota
koilarakada bat oliba olio, eta
nahasi; distira emango dio
nahasturari.

Nola prestatu: zatitu haragia eta eman gatza eta
piperbeltza. Xehe-xehe egin
tipula, eta moztu baratxuria
xaflatan. Estali zartagi baten
zabalera olioarekin, gorritu
baratxuriak eta tipula eta
gorde gerorako. Zartagian,
zigilatu haragia (3 minutu
alde bakoitza). Gorrituta
dagoenean, bota baratxuriak
eta tipula eta gehitu limoi
zukua eta ardo zuria. Hiru
minuturen buruan, nahasi
koilarakada bat irin saldari,
isuri haragiaren gainera, eta
egin ordu erdiz su ertainean.

Nutrizio arloko datua: esnegainarekin (edo gaztarekin)
egindako saltsek kaloria asko
dute, eta gantz saturatuak
izaten dituzte; hortaz, ez da
komeni asko jatea. Gazta
urdinek gatz asko izaten
dute. Osagai lakteoak dituztenez, gorde hozkailuan, baita ordu gutxi batzuk geroago
kontsumitu behar baduzu
ere. Ez da komeni izoztea,
testura galduko baitu.

Nutrizio arloko datua: oilaskoa erabiltzen badugu eta
larrua kentzen badiogu,
gantz gutxiago izango du.
Baratxuriak laguntzen du
gatz gutxiago erabiltzen.
Testura hobea izango du
bezperan prestatuta; izan
ere, horrela, haragiak zapore
handiagoa hartuko du. Dena
den: ez utzi giroko tenperaturan, eta ziurtatu oilaskoa
ongi egina dagoela.

Osagaiak: 100 g esnegain,
50 g roquefort gazta eta
oliba olioa.

Osagaiak: haragi edo arrain
salda litro bakoitzeko, kilo
bat tipula behar dugu, 2
baratxuri ale, 12 piper txorizero, 40 gramo irin eta 2
koilarakada oliba olio.
Nola prestatu: berriz hidratatu piperrak, irekita eta
hazirik gabe, ur epeletan.
Berotu olioa eltze zabal
batean eta egin tipula
eta baratxuria. Ondoren,
gehitu piperrak (barreneko
aldea harraskatuta). Bota
irina, erregosi minutu pare
batez su ertainean, eta
gehitu salda beroa. Utzi
egosten su eztian ordu
erdiz, eta birrindu irabiagailuarekin.
Nutrizio arloko datua:
piper txorizeroek A eta C
bitamina asko dute, eta
tipulak, gainera, potasioa
eta fosforoa ematen ditu.
Salda komertziala erabiltzen baduzu, zaindu gatz
kopurua. Egina dagoenean,
utzi hozten eta gorde hozkailuan, poto batean, bere
taparekin. Ederki egongo
da bi edo hiru egunez. Izoztu ere izoztu daiteke.

Erremolatxa
baten anatomia
Iturri ona da zuntz
dietetikoa eta azido folikoa
hartzeko (funtsezkoa
haurdunaldietan); baditu
proteinak, fosforoa eta
sodioa ere, eta ia-ia
platanoak adina potasio.
Hainbeste karbohidrato
izanagatik, ordea, oso
kaloria gutxi du.

Orbanak

E-162
%7
Erremolatxa batek duen
azukre proportzioa.
Horrek azaltzen du
zergatik den hain gozoa
eta zergatik erabiltzen
den lehengai gisa
Espainian ekoizten
eta kontsumitzen
den mahaiko azukrea
egiteko.

Erremolatxaren pigmentuak
iraunkorrak dira. Orbanak
kentzeko, ur beroa eta limoi
zukua erabil ditzakezu, nahiz
eta batzuetan horrela ere ez
diren kentzen. Eskularruak
eta mantala erabiltzea da
hura manipulatzeko
aholkurik onena, eta
ongi garbitzea harekin
kontaktuan egon diren
ontziak eta tresnak.

Gordina

Arina

Kolore gorri bizia du betanina dela medio, eta industrian
kolorante natural gisa erabiltzen dute. Eta atun gorriarekin
izandako iruzurra ikusi besterik ez dago zein eraginkorra
den jakiteko; izan ere, atun normalaren piezak gorriztatu
egiten zituzten horrekin, eta espezie
garestiagoaren izenean saldu.

Gogorragoa da, baina bere horretan
gordetzen ditu nutrizio aldetik dituen
ezaugarriak. Horrela jatekotan, onena
da birrintzea edo lauki txikietan
puskatzea eta entsaladetara gehitzea.

Egosia

1,7 euro kiloa

Egosita jan nahi badituzu baina ez badituzu etxean
egin nahi, egositakoak eros ditzakezu. Oso formatu
praktikoa eta merkea da hutsean ontziratutakoarena.
Dendan gehiago gastatzen duzuna denboran eta
energian aurrezten duzu.

Bigunagoa eta digeritzen
errazagoa. Era askotara
presta daiteke (bakarrik,
zopan, entsaladan, pate
eran...). Erabili zukuaren
tanta gutxi batzuk saltsak
(mahonesa...) eta oreak
(pasta, ogia, pizza...)
koloreztatzeko.

Detox?
Erremolatxa gordinak
azido oxalikoa izaten
du. Gehiegi jaten baduzu
(adibidez, irabiaki
sonatuetan), harriak era
ditzake giltzurrunetan,
espinakek bezala.
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PUNTU-PUNTUAN

aurrek
eskola
garaitik
gehien
gogoratzen
duten esperimentuetako
bat ernamuinena izaten
da; hau da, egunero jaten
dugun elikagai batetik
landare bat sortzearen
miraria. Dilistak, garbantzuak, alpapa, oreganoa,
ziapea... Ale edo lekale
horietako batzuk kotoi heze
batean ipintzen genituen
eta gure haur begietatik
ikusten genuen nola hazten
ziren. Esperimentu hura
berriz egitea proposatzen
dizuegu, ondoren jateko.
Ernamuinak oso osasungarriak dira. Gabriela Gottau
dietista-nutrizionistak
dioen bezala, entzima
kopuru handia dute, eta
digestioan lagundu ez ezik
E, A, C, K eta B taldeko bitaminak ematen dizkigute;
gainera, aberatsak dira
mineraletan, aminoazidoetan eta antioxidatzaile edo
herdoilaren aurkakoetan.
Erraz digeritzen dira, eta
oso samurrak eta ikusgarriak dira. Nutrizio aldetik
duten soslaia ez da beren
hazi edo lekalearen berbera (gerta daiteke mineral
batetik gehiago izatea eta
beste batetik gutxiago,
bitamina gehiago edo zuntz
gutxiago), baina horrek ez
du esan nahi hobeak edo
txarragoak direnik; besterik
gabe, desberdinak dira, eta
garrantzitsuena, sanoak
dira. Gainera, oso ikusgarriak dira. Ia edozein errezetetan erabil ditzakegu, hasi
entsaladetatik eta zopetaraino, apaingarri gisa
nahiz osagai nabarmendu
gisa. Gaur egun, arrakasta
dute gastronomian. Mota
askotako haziak eros daitezke (gutun-azal txikietan

H

KOKOA: KALORIA GEHIEN
EMATEN DUEN FRUTA
este fruitu tropikal batzuekin gertatzen
ez zaigun bezala, nekez jakiten baitugu
nondik datozen, ia denok dakigu kokoa
palmondotik datorrela. Zinemak,
bidaiek eta paradisuko postalek irudi
hori oparitu digute. Baina zer gehiago dakigu gure
merkatuetan gero eta sarriago ikusten dugun fruta
goxo honetaz? Has gaitezen nutrizio aldetik dakarren
bitxikeria bat aipatzen: kokoa da kaloriarik gehien duen
fruitua munduan. Gantz kopuru nabarmena du (batez
ere, saturatua) eta fruta gehienek baino askoz ur kopuru
txikiagoa. Alabaina, askoz zuntz dietetiko gehiago
du. Ezaugarri horiek direla eta, kokoa koipe iturri gisa
erabiltzen da olioa egiteko, baita kosmetikoak eta
kremak egiteko ere, eta osagai gisa darabilte opilgintzan
eta beste prestakin gastronomiko batzuetan. Ezaguna
da "koko esnea", Asiako sukaldaritzan oso ospetsua
bera; hura ekoizteko kokoa birrindua erabiltzen da
urarekin nahasita. Gozoa ez ezik kaloria askokoa da;
izan ere, 100 ml-tan 170 kcal daude, 17,5 g gantz eta
2,9 g karbohidrato. Sukaldeko esne-gain arinaren
antzeko balioak dira horiek. Etxean, koko birrindua
eta koko esnea erabil ditzakegu plater bereziren bat
egiteko (biak prestatuta saltzen dituzte); beste aukera
bat da koko freskoa jatea, fruta eran. Kasu horretan,
gogoratu trikimailu bat dagoela hura irekitzeko: lehenik
zulatu egin behar da (esaterako, burdinazko ziri batekin
edo guraizeekin) barneko ura kentzeko. Eta ondoren,
bai, hautsi egin dezakegu mailu baten laguntzarekin.
Alde ederra dago azalaren gogortasunetik mamiaren
guritasunera, zeina laban batekin atera baitezakezu
eta ontzi itxi batean hozkailuan gorde. 1,45 euro inguru
balio izaten du ale batek.

B

100 gramotan, 354 kcal izaten dira,
ahuakatearen bikoitza, eta bananak
halako lau.
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saltzen dituzte, hozitzeko
prest); ernamuinak berak
ere eros daitezke (sojarenak, alpaparenak...), edo
etxean egin, egunerokoan
jaten diren hazi edo lekaleak erabilita. Hori bai, kontuan izan hazi guztiek ez
dutela balio hozitzeko eta
jateko. Solanazeoen hoziak
(hau da, tomatearenak,
piperrarenak, berenjenarenak eta patatarenak) ez dira
jan behar, toxikoak dira eta.
Onenak, berriz, zerealenak
eta lekaleenak dira: alpapa,
soja, garbantzuak, dilistak,
ekilorea, artoa, garia eta
garagarra; horiek erabiltzen
dira gehienbat.
Nola egin
Teknika bat baino gehiago
dago ernamuinak etxean
prestatzeko, baina denek
bat egiten dute honetan:
hazi nahiz lekale, ura, airea,
argia eta ontzi bat beharko
ditugu, eta egunero zaindu, baldintzarik onenetan
egon daitezen. Aukera
guztiak dira merkeak eta
egiten errazak, eguneroko
gauzekin egin baitaitezke.
Hona hemen, besteak beste,
gehien erabiltzen den tekniketako bat.
Zer behar duzun: kristalezko
poto handi bat, zapi fin edo
gaza bat, goma elastiko bat
eta ura.
Pausoz pauso: garbitu ongi
haziak edo lekaleak (adibidez, dilista batzuk) eta utzi
gau guztia uretan (ez dituzu
ale asko behar; aski dira 2
edo 3 koilarakada). Biharamunean, uretan pasatu eta
ipini potoaren barrenean.
Tapatu gazarekin eta ipini
bueltan goma elastikoa.
Garrantzitsuena da potoa
heze egotea, baina airea
igarotzen uztea oihalean
barrena. Ipini potoa etzanda

ESKOLAKO
ESPERIMENTUAK SUKALDEAN
ONGI ATERATZEN DIRENEKOA

Haziak edo lekaleak heze daudenean eta airearekin kontaktuan, hozitu edo ernamuindu egiten dira
argiaren eta beroaren laguntzarekin. Hortik, landaretxo batzuk sortzen dira, gure plateren itxura eta zaporea
hobetzen dutenak, eta, gainera, oso onak dira osasunerako. Eta onena zera da, etxean egin ditzakegula.

toki epel eta argitsu batean,
baina eguzkiak ez diezaiola
zuzenean eman. Utzi horrela
24 orduz.
Bete potoa urez giro tenperaturan (zuzenean grifoko ura
botata oihalaren gainetik),
dilistak urberritzeko eta
hezetzeko. Irauli, ura kentzeko (gaza oso praktikoa da
iragazkiarena egingo baitu),
eta ipini berriz etzanda potoa
beste 24 orduan.
Bigarren egunean, ikusiko
duzu nola hasten diren
hozitzen zure lekaleak (edo
haziak). Garbitu, xukatu eta
egonean uztearena egun
batzuetan egiten jarraitu, zein
hazirekin ari zaren eta zenbat
handitzea nahi duzun (dilistentzat, aski da 5 egun).

Azkenik, atera ernamuinak
pototik eta garbitu ongi erabili aurretik. Ongi egongo dira
3-4 bat egunez hozkailuan,
eta osorik kontsumitu ditzakezu (hazia bera ere bai) edo
muina bakarrik moztuta, zure
gustua zein den eta zertarako
nahi duzun.
Aintzat hartu beharrekoak
Teknika erraza izateak ez
du esan nahi arriskurik ez
dagoenik. Hazi batek behar
dituen beroa eta hezetasuna
aproposak dira, halaber, zenbait bakterio hazteko (hala
nola Listeria, Salmonella eta
E. coli). Hortaz, ezinbestekoa
da gomendio batzuk aintzat
hartzea elikagaien segurtasunaren aldetik.

Haziak edo lekaleak ongi
garbitu behar dira zikinak eta
substantzia txarrak kentzeko.
Hozitzen ari direnean, egunero urberritu eta ongi-ongi
xukatu. Heze egon behar
dute, eta ez urpean. Potoan
ura gelditu bada eta eguzkitan ipintzen badituzu edo ez
badute airerik aski, onddoak
eta bakterioak agertzeko
arrisku handiagoa izango da.
Ernamuinak ongi garbitu
behar dira eta hozkailuan eduki. Ez gorde giro tenperaturan.
Hozkailuan sartu aurretik zapi
batekin lehortzen badituzu,
gehiago iraungo dute.
Eginak erosten badituzu, ez
jan ilunago daudenak edo
hezetasun usaina jariatzen
badute. Garbitu erabili aurre-

tik eta errespetatu ontziaren
iraungitze data.
Zer komeni den gehiago
Ernamuinak etxean egitea
oso merkea da, eta sukaldean
pizgarri eta hezigarri gerta
daiteke, esaterako, haurrentzat. Baina, denbora eta arreta
behar dituenez, egun batzuk
lehenagotik pentsatu beharko
da menua. Erositako ernamuinek arazo hori konpon dezakete, baina garestiagoak dira.
150 gramo ernamuin euro
1 edo 2 kostatzen da; prezio
horretan, kilo bat dilista edo
garbantzu eros dezakegu, eta,
hortaz, ernamuin askoz gehiago egin ditzakegu etxean, ur
eta pazientzia pixka bat baino
ez inbertituta.
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Erosketa gida

IZOZKIAK: JARRI
MUGA TENTALDIARI
ZER DA HOBEA, IZOTZEZKOA EDO
ESNEZ EGINA? IZOZKIAK DIRA JAUN
ETA JABE UDA GARAIAN, BAINA HAIN
OSPETSUAK IZANIK ERE, JENDERIK
GEHIENAK EZ DAKI EGIAZ
ZER DAUKATEN.
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zozkien kontsumoa gero eta gehiago zabaltzen ari da urte sasoi guztietara, nahiz eta oraindik ere oso
lotua dagoen urtaro jakin bati. Jakina den bezala, produktu horiek
uda garaikoak izaten dira nagusiki, eta jende askok beroari aurre egiteko hautatzen ditu, gehienbat hondartzara, igerilekura eta aire zabaleko beste
leku batzuetara joaten direnean. Etxetik kanpo jatea
oso ohikoa den arren, etxean bertan egiten da kontsumoaren zatirik handiena, %83a zehazki, halaxe
dio Elikagaien Kontsumoari buruzko Txostenak,
Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura
Ministerioak 2017. urtean egin zuenak. Ikerketa
horretan ageri denez, pertsona bakoitzak 3,9 kilo
edo litro izozki hartzen ditu urtean, nahiz eta beste txosten batzuetan 6 kiloko/litroko zifra ematen
duten, adibidez Esne Produktuen Nazioarteko Erakundeak egindakoan. Izozkien kontsumoa zenbatekoa den zehazten hasitakoan, ez da erraza izaten balorazio bat egitea eta estatistikak alderatzea,
beti ez baitira irizpide berak erabiltzen. Ikerketa
batzuek, esaterako, litrotan ematen dituzte zifrak,
eta beste batzuek, berriz, kilotan, eta horrek garrantzi handia du, zeren izozkien dentsitatea asko
aldatzen baita osagaien eta egituraren arabera, eta,
ondorioz, gerta daiteke produktu batek bolumen
handia edukitzea baina pisu gutxi, eta alderantziz
ere bai (aurrerago ikusiko dugu hori). Badago beste
alderdi bat ere kontuan hartzekoa: izozki mota bat
baino gehiago dago, eta beti ez dira guztiak kontuan
hartzen kontsumoa neurtzeko garaian.

I

IZOZKI GUZTIAK EZ DIRA BERDINAK.

Puntu honetara iritsita, izozkien artean dagoen
sailkapena aurkeztea da hurrengo pausoa, Espainiako legediak ezartzen dituen irizpideak kontuan
hartuta. Sei mota bereizten dira, eta bakoitzak zernolako ezaugarriak dituen jakinda, hobeto hautatu
ahal izango dugu:
• Kremazko izozkia. Esne jatorriko koipekiarekin
egiten da, adibidez esne- gainarekin edo gurinarekin (%8 gutxienez) eta esnearen proteinekin (%2,5
gutxienez). Sail horretakoak dira Nuii bonboi almendraduna eta Magnum Almond eta HäagenDazs terrinak.
• Esnezko izozkia. Esnearekin egina da, eta gutxienez %2,5 eduki behar du esne jatorriko koipekia
eta %6 esne estraktu lehorra (adibidez, esnearen
proteinak).

ANALISIA

Gida hau egiteko 24 izozki mota aztertu ditugu,
markarik ezagunenetakoak. Zazpi multzo hauetan sailkatu ditugu: familia formatuko terrinak (Carte D’Or
banilla eta Carte D’Or jogurta basafruituekin, Frigorenak, eta
limoizko sorbetea, Eroskirena); terrina ertainak (Magnum
Almond eta Magnum Double Chocolate Deluxe, Frigorenak, eta Häagen-Dazs makadamiako intxaurrekin, General
Mills-ena); bonboi erakoak (Magnum Mini askotarikoa eta
Magnum Double Chocolate, Frigorenak, Oreo eta Nuii almendraduna, Froneri etxekoak, eta Bonboi almendraduna,
Eroskirena); kono erakoak (Chocolate Clásico, Frigorena,
Extreme hiru txokolatekoa, Nestlé-rena, eta Esne-gain zaporekoa, Eroskirena); sandwich erakoak (Maxibon, Nestlérena, Oreo, Froneri-rena, eta Esne-gainezkoa, Eroskirena); haurrentzako modukoak (ColaJet eta Pirulo Mikolápiz,
Nestlé-renak, FrigoChuches, Frigorena, eta FruitPops laranja eta limoia, Eroskirena); eta azken sailean, osasunarekin zerikusia duten alderdiak kontuan hartzen dituzten
produktuak sartu ditugu, adibidez Mini erako bonboi almendradunak azukrerik gabe eta Mini bonboi almendradunak laktosarik gabe, biak Eroskirenak, eta Banillazko mini
konoak azukre erantsirik gabe, Nestlé-rena. Izozki horiek
aztertzeko garaian, ezaugarri bat baino gehiago hartu dugu
kontuan, adibidez zer-nolako osagaiak erabili diren, nolako
profila duten nutrizioaren ikuspegitik, zer prezio duten edo
nolako informazioa ematen duten etiketan.
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Bi multzo handitan
sailkatzen da produktu
hori: alde batetik,
urezko izozkiak eta
sorbeteak daude, eta,
bestetik, esnez eginak.
• Esnezko izozki gaingabetua. Aurrekoa bezalakoa
da, baina esne gaingabetuarekin egina. Gutxienez
%0,3 eduki behar du esne jatorriko koipekia, eta
esne estraktu lehorra, berriz, %6 gutxienez.
• Izozkia. Esnearen proteinekin eta koipekiarekin
egiten da; azken hori jatorri batekoa baino gehiagotakoa izan daiteke, eta, gutxienez, %5 eduki behar
du. Supermerkatuetan dauden izozkirik gehienak
sail honetakoak dira, eta baita gida hau egiteko aztertu ditugun gehienak ere.
• Urezko izozkia. Gutxienez, %12 izaten du estraktu lehorra guztira, edo bestela esanda, ura %78
gehienez. Sail horretan sartzen dira Colajet, Frigo
Chuches eta Eroskiren Minipolo laranja-limoia.

Haurrentzako zigiluak
Marka batzuek zigiluak darabiltzate beren
produktuetan, eta horiekin aditzera eman
nahi dute izozkiak osasungarriak direla
haurrentzat. Hori egiten dute, adibidez,
Pirulo Mikolápiz-ek (‘Quality for kids’
etiketa darama) eta Frigo Chuches-ek
(‘Responsability made for kids’). Baina
produktu horiek kopuru handietan ematen
dituzte azukre erantsiak, eta ez daukate
mantenugai interesgarririk; hortaz, ez
daiteke esan osasungarriak direnik.

• Sorbetea. Gutxienez %15 izaten ditu frutak eta
%20 estraktu lehorra guztira; hau da, asko jota,
ura %80 izaten du. Sail horretakoa da Eroskiren
limoizko sorbetea.
Zertaz ari garen hobeto ulertzeko, bi multzo handitan sailkatu ditzakegu izozkiak. Lehenbizikoan,
urezko izozkiak eta sorbeteak sartuko lirateke.
Biek dauzkate osagai hauek, nagusiki: ura,
azukrea, glukosa ziropa eta egonkortzaileak, eta
sorbeteek zukua edo fruta ere izaten dute. Oinarrizko nahastura horri beste osagai batzuk eransten
zaizkio, adibidez lurrinak edo koloratzaileak. Bigarren multzoan esnez egindako izozkiak sartuko
lirateke, eta osagai hauek izaten dituzte nagusiki:
esnea, azukrea, glukosa ziropa, koipekia, egonkortzaileak eta emultsionatzaileak. Horiei beste osagai
edo elementu batzuk eransten zaizkie, adibidez koloragarriak, lurrinak banillazkoa esaterako), fruitu
lehorrak, zukuak, frutak, txokolatea edo gaileta.

NOLA EGITEN DA IZOZKI BAT?

Xehetasun handietan sartu gabe, hauxe da izozki
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bat egiteko prozesua: osagaiak nahasi eta nahastura
hori -6 ºC-an izoztu irabiatzen den bitartean. Helburua izaten da izotzezko beira txikiak eratzea eta,
aldi berean, airea eranstea, nahi den kantitatean.
Alderdi horiek funtsezkoak dira, horiek finkatzen
baitituzte izozki baten ezaugarri garrantzitsuenetakoak, adibidez testura (esaterako, izotzezko beirak
neurri handikoak izango balira, testura hareatsua
edukiko luke), eta urtzeko behar duen denbora. Airea funtsezko elementua da izozkien egituran, eta
horregatik ematen da kantitate gordinaren berri
bolumenean (mililitroak) eta pisuan (gramoak).

Zein osagai daramatza?

Egitura egoki bat eratu dadin, ezinbestekoa da orain
ikusiko ditugun osagaiak erabiltzea.
Esnea. Urezko izozkietan eta sorbeteetan, ura izaten da osagai nagusia, eta gainerakoetan, berriz,

esnea. Esne hauts gaingabetua erabiltzea izaten da
ohikoena, eta batzuetan antzeko produktuak edo
eratorriak erabiltzen dira, adibidez esne hautsa, esne gazura edo esnearen proteinak. Badira salbuespenak ere, adibidez Carte D’Or jogurta basafruituekin, non jogurt pasteurizatua den osagai nagusia.
Koipekia. Urezko izozkiek eta sorbeteek ez dute
koipekirik izaten osagaien artean (adibidez, Eroski
etxeko limoizko sorbeteak eta minipoloak), nahiz
eta batzuetan agertzen den osagaietako baten elementu gisa (Colajet izenekoak, adibidez, txokolatea
izaten du, eta Frigo Chuches delakoa apar gozoekin
estalia dago, eta horiek badute koipekia).
Kremazko izozkietan, esne jatorrikoa izan
behar du koipekiak. Gehienetan esne-gaina erabiltzen da, baina gurina ere eransten zaie batzuei.
Aztertu ditugun izozkietan, Häagen Dazs etxekoak dauka esne-gain gehien (%35; horixe du osa-

Gozotasunaren araberako sailkapena*
AZUKRETSUENAK (GRAMOAK, ERRAZIO BAKOITZEKO)

Magnum Double Chocolate

19,2

Nuii almendraduna

18

Magnum Almond

18

AZUKRE GUTXIEN DUTENAK (GRAMOAK, ERRAZIO BAKOITZEKO)

Nestlé minikonoak azukre erantsirik gabeak

3,2

Eroski mini almendradunak azukrerik gabeak

3,9

Minipolo naranja limón

10,8

Cornetto Classico

10,8

* Aztertu ditugun izozkietan, azukre gehien eta gutxien dutenak
errazio bakoitzeko (60 g).
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gai nagusia), eta atzetik datoz Magnum Almond
(%15) eta Nuii almendraduna (%13,5).
Gainerako izozkietan, kokoarena da koipeki nagusia, eta batzuetan konbinatu egiten da beste batzuekin, adibidez gurinarekin, palma olioarekin, ekilore
olioarekin, koltza olioarekin, karité olioarekin...
Horietako gehienek kopuru handietan izaten dituzte gantz saturatuak (neurrian hartu behar dira),
eta horrexegatik izaten dira solidoak edo ez hain
likidoak giroko tenperaturan. Tenperatura txikietan
portaera ona eduki dezaten lortu nahi da, eta testura
egokia eman diezaiotela produktuari. Garai batean,
gantz hidrogenatuak edo partzialki hidrogenatuak
erabiltzen zituzten horretarako, baina horiei trans
erako gantzak sortzen zaizkie ekoizpen prozesuan,
eta horiek handitu egiten dute bihotz-hodietako
gaixotasunak izateko arriskua. Hori jakinik, ospe
txarra etorri zitzaien gainera, eta utzi egin zioten
hainbat produktutan erabiltzeari; gaur egun, adibidez, oso zaila halakoak aurkitzea. Eroski markako
izozkiek, esaterako, berariaz ohartarazten dute ez
daukatela landare gantz partzialki hidrogenaturik.
Azukrea eta ziropak. Pentsa litekeen bezala, izozkiari gozo zaporea emateko erabiltzen da azukrea
(sakarosa). Horretaz gain, funtzio teknologiko
garrantzitsua ere betetzen du. Elementu solidoak
ematen ditu izozkiaren egitura eratzeko, eta jaitsi egiten du izozte puntua; horri esker, baldintza
egokiak sortzen dira izotzezko beirak eratzeko.
Beste azukre batzuekin osatuta dauden ziropak ere
erabiltzen dira, bereziki glukosaz eginak, zeinak
saihestu egiten duten neurri handiko izotz beirak
sortzea eta laktosa kristalizatzea.
Emultsionatzaileak. Emultsionatzaileek erraztu
egiten dute gantzaren eta uraren arteko nahasketa.
Horregatik, urezko izozkietan eta sorbeteetan ez

Kremazko izozkietan, esne
jatorrikoa izan behar du
koipekiak. Gainerakoetan,
kokoaren koipekia da
gehien erabiltzen dena,
batzuetan beste era
batekoekin konbinatuta.
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Rainforest
Alliance certified
Cocoa zigilua.
Logotipo horrek
bermatu egiten
du Magnum
etxeak darabilen
txokolateak ongi
betetzen dituela
jasangarritasun
arauak ingurumen
arloan eta arlo sozial
eta ekonomikoan.

Esnezkoa edo izotzezkoa?
Belaunaldiz belaunaldi gertatu izan da gurasoek
susmo pittin batekin begiratzea izotzezko izozkiei
("urezko izozkiak", legearen arabera), eta esnezkoak
hobeak direla esan izan dute, eta horiek aukeratzea
komeni dela. Baina zein dira hobeak? Gastronomiaren
ikuspegitik, kremazkoak dira preziatuenak, zalantzarik
gabe, esnearen koipekiarekin eginak (esne-gaina izaten
da normalean, eta batzuetan gurina) eta esnearen
proteinekin ere bai. Baina nutrizioaren ikuspegitik beste
modu batean ikusten dira gauzak, izozki mota horrek
kopuru handietan izaten dituelako gantza eta azukrea,
eta kaloriak ere erruz ematen dituztelako. Balantzaren
beste aldean, sorbeteak eta urezko izozkiak daude;
horiek ez daukate gantzik (edo oso gutxi), eta normalean
azukre gutxiago izaten dute, eta, ondorioz, kaloria
gutxiago ematen dute. Gastronomiaren ikuspegitik,
dena den, ez daukate aurrekoen neurriko estimaziorik.

Sakelarako onena eta txarrena
MERKEENAK
Minipolo laranja limoia

0,18€

Limoizko sorbetea

0,20€

Eroski esne-gainezko sandwicha

0,23€

Eroski esne-gainezko konoa

0,27€

GARESTIENAK
Magnum Almond

1,21 €

Magnum Double Chocolate

1,16 €

Nestlé minikonoak azukre erantsirik gabeak

1,09 €

Oreo mini sandwicha

1,05 €

60 gramoko errazioen zenbatekoa. 2019ko maiatzaren 31n
zeukaten prezioa (baliteke aldaketak izatea).

eta karragenanoak erabiltzen dira gehienbat; horiek
guztiek ongi betetzen dituzte beren funtzioak lodigarri eta gelifikatzaile gisa izozkiek izaten dituzten
baldintzetan (batez ere tenperaturari dagokionez),
eta elkarrekin jarduten dutenean, indartu egiten
dute beren funtzioa. Polisakaridoak dira, eta hiru
iturritatik ateratzen dituzte: algarrobo hazietatik,
guar hazietatik (lekale bat da) eta alga espezie batzuetatik, hurrenez hurren. Emultsionatzaileek bezala, horiek ere ez dute ezeren arriskurik.
dituzte erabiltzen (batzuek badauzkate, beste elementu batzuen formulzioan erabiltzen direlako,
adibidez Frigo Chuches izozkiaren estalgarrian edo
Colajeten txokolatean). Honako emultsionatzaile
hauek erabiltzen dira gehien: gantz azidoen monoeta diglizeridoak, eta soja lezitina edo ekilorearena. Aztertu ditugun izozkien artean, Häagen-Dazs
etxekoa da emultsionatzailerik ez duen bakarra;
horien ordez, arrautza gorringoa dauka, zeinak
emultsionatzeko gaitasuna duen lezitinari esker
(horregatik egin daiteke maionesa). Nolanahi ere,
erabat segurua da horiek erabiltzea, eta indarrean
dagoen araudiak ere onartzen du.
Egonkortzaileak. Izenak dioen bezala, produktua
egonkorragoa egitea da konposatu horien zeregina.
Zaildu egiten dute izotz beirak elkartzea eta atzeratu
egiten dute neurri handiko beirak eratzeko prozesua (hori gertatuko balitz, testura hareatsua edukiko lukete). Izozkietan, garrofin goma, guar goma

Beste osagai batzuk. Izozkietan ohikoa izaten da
beste osagai batzuk ere aurkitzea, adibidez fruitu
lehorrak (batez ere almendrak: Magnum Almond,
Nuii almendraduna edo Eroski esne-gainezko konoa, adibide batzuk jartzearren), frutak (Carte D'Or
jogurta basafruituekin), zukua (Eroski limoizko
sorbetea), lurrinak (bereziki banillazkoa) edo koloragarriak (ez daude guztietan, baina daukatenek
ez darabilte koloragarri eztabaidaturik, adibidez
hipersentiberatasun arazoekin zerikusia dutenak,
eta beste batzuk hautatu dituzte, esaterako karotenoak eta kurkumina).

GAILETAREKIN EDO GABE?

Izozki batzuek beste elementu batzuk ere izaten
dituzte, adibidez gaileta (sandwich erakoetan,
non produktuaren %45 inguru izaten den) edo
barkilloa (kono erako izozkietan, non %15 den).
Gehienbat gari irinez eginak egoten dira, baina
beste osagai batzuk ere badituzte, izozkiek dituztenen gisakoak gainera: koipekia (kokoarena edo
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Aztertu ditugun
produkturik gehienek
250 eta 350 kcal artean
ematen dituzte 100
gramo bakoitzeko, eta
hori dezente da.
palmarena normalean), azukrea, glukosa ziropa
edo lezitina. Konoetan, gainera, txokolatea erabiltzen da estalgarri gisa (produktuaren %13), hezetasunak ez ditzan guritu.

OSASUNGARRIAK AL DIRA?

Ikusi dugu nola egiten diren izozkiak eta nolako
osagaiak dituzten. Hori jakinda, susma dezakegu
zer-nolako ezaugarriak izango dituzten nutrizioaren ikuspegitik. Baina argi eta garbi jakiteko, dietaren arloan ereduzkoak diren gidak aztertzea da
onena, adibidez Modu osasungarrian jateko platera, Harvardeko Unibertsitateko Osasun Publikoko
Eskolarena, edo Elikadura Osasungarriaren Piramidea, Eroskirena. Horietan ez dira ageri izozkiak,
ez baita produktu osasungarria, eta halaxe dio Nutri-Score sailkapenak ere. Ikus dezagun zergatik.
Energia balioari begiratzen badiogu, ikusiko
dugu aztertu ditugun produkturik gehienak 250 eta
350 kcal artean dabiltzala 100 gramo bakoitzeko,
eta hori asko da, nahiz eta ez den neurriz kanpokoa
ere. Erreferentzia bat edukitzeko, esango dugu leka
platerkada batek 100 kcal dituela, donut batek 250
kcal, dilistak eta arroza nahasian dituen plater batek 300 kcal, eta txokolatezko palmera batek 500.
Aztertu ditugun izozkien artean, batzuek oso energia gutxi ematen dute, adibidez Eroski minipoloak
(82 kcal), Eroski limoizko sorbeteak (118 kcal) eta
Colajet delakoak (121 kcal), eta beste muturrean,
badira askoz gehiago dutenak ere, adibidez Nuii
almendraduna (390 kcal). Nolanahi ere, dena ez
da kaloriak kontatzea. Ulertzekoa den bezala, ez
da gauza bera 300 kcal hartzea dilista platerkada
batekin edo donut batekin. Garrantzitsuena zera
da: ongi jakitea nolako osagaiak dituzten guk jaten
ditugun elikagaiek.
Aztertu ditugun izozkien zati handi batek gantz
ugari dauka. Nabarmentzekoak dira, besteak beste, Nuii almendraduna (%25), Magnum Double
Chocolate, Eroski mini bonboiak laktosa gabe eta
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Eroski bonboi almendraduna (%23 bakoitzak), eta
Magnum Almond (%22). Horrek ez du zertan arazo
bat izan, gantza beharrezko mantenugaia baita gure
dietan. Guk, dena den, gehiegizko kopuruetan hartu ohi dugu, eta ez dugu ahaztu behar kaloria asko
ematen dutela, eta horretatik ere sobera gabiltza.
Baina gauzarik garrantzitsuena gantz mota
izaten da. Izozki batzuek, adibidez, esne jatorriko
gantza daukate (esne-gaina edo gurina), eta hor
ez da zertan arazorik izan. Gehien erabiltzen den
koipekia koko olioa da (aztertu ditugun ia izozki
guztiek daukate). Gaur egun dauzkagun ebidentzien arabera, esan liteke gantz mota horrek eragin
neutroa duela nutrizioaren ikuspegitik, hau da, ez
daiteke esan osasungarria denik, baina ezta osasungaitza denik ere. Hori bai, gantz mota horiek
neurrian hartu behar direla gomendatzen dute.
Beste izozki batzuek, berriz, kalitate okerragoko
gantzak dauzkate, adibidez palma olioa (Nestlé minikono azukre gabeek, Bonboi almendradunak eta
Eroski esne-gainezko sandwichak).
Azukrea kopuru handietan ageri da izozkirik
gehienetan, eta horixe dute alderdirik txarrena, za-

ONDORIOAK
Ikuspegi gastronomikotik, kremazko izozkiak
dira preziatuenak, esnegain dezente daukatenak. Horretan Häagen Dazs nabarmentzen
da, zeinak %35 daraman esnegaina, eta, horretaz gain, beste
osagai gustagarri batzuk ere
baditu, adibidez arrautza gorringoa (emultsionatzaileen ordez).
Azukrez ere ongi hornitua dago,
baina ez dauka beste izozkiek baino gehiago, eta berdin gertatzen
da kaloriekin eta prezioarekin ere;
hortaz, kalitate-prezioetan ere
ongi dabil. Arrazoi horiengatik
guztiengatik, aukerarik onena dela
esan liteke. Nutrizioari dagozkion
alderdiak bakarrik hartuko bagenitu, Eroski minipoloak izan litezke
aukerarik onena, horiek baitaukate azukre gutxien (%18) eta kaloria
gutxien ere horiek ematen dute
(82 kcal/100 g-ko).

lantzarik gabe (produktu askok %21 eta %28 artean
daukate), eta hor bereziki nabarmentzekoak dira
Magnum Double Chocolate (%32) eta Nuii almendraduna (%30). Beste muturrean, badaude azukre
erantsirik gabeko bi izozki: Eroski bonboi minialmendradunak (%6,5) eta Nestlé etxeko banillazko
minikonoak (%5,3). Nolanahi ere, ez daiteke esan
azukrerik gabeko izozki horiek osasungarriak direnik. Elikagai bat nutrizioaren ikuspegitik aztertzeko
garaian, ageri diren mantenugaiak aztertu behar
dira, baina baita ageri ez direnak ere. Hau da, izozki
batek, nahiz eta azukre erantsirik ez eduki, ez du
ematen mantenugai interesgarririk, adibidez bitaminak eta mineralak.

ZER DIO ETIKETAK.

Edozein elikagairekin gertatzen den bezala, garrantzitsua da etiketari begiratzea, hor ikusten baita zer
ari garen erosten. Produktuaren izenari erreparatzea
komeni da, horrek esaten duelako zein sailetakoa
den izozkia, eta beste ezaugarri batzuen berri ere
ematen du (adibidez, baduen txokolaterik, gailetarik
edo fruitu lehorrik). Horrela jakingo dugu esne-gai-

nez egindako izozki baten aurrean gauden (hau da,
esne jatorriko gantzarekin egina den, Häagen-Dazs
bezala, esaterako), edo esne-gain zaporekoa den
(hau da, esne-gainaren lurrinekin, baina esne-gainik gabe; horiek dira Nestleren Maxibonen eta Eroski
Basicen esne-gainezko sandwicharen kasuak).
Badira, bestalde, arreta ematen duten zenbait alderdi. Produktu batzuetan, esaterako, oso
zaila da produktuaren izena edo osagaien zerrenda dakarren informazioa irakurtzea. Nestlé etxeko
izozkietan (Colajet, Mikolápiz eta Minikono azukre
erantsirik gabeak), toki asko dago ontziaren atzekoa
aldean, baina hor jarri beharrean informazio hori, alboetako tarte txikian ageri da, eta hor zailagoa
da bilatzea eta irakurtzea. Beste produktu batzuetan, adibidez Frigo etxeko batzuetan (Magnum eta
Frigo Chuches), informazioa ontziaren atzealdean
ageri da, baina zaila da irakurtzea, letra ez delako
oso handia, tarte txikia dagoelako lerrotik lerrora
eta testua hainbat hizkuntzatan ageri delako (eta ez
daude ongi mugatuta fisikoki). Alderdi hori bereziki
ongi zaindua dute Eroskiren produktuek, eta modu
argi eta antolatuan ematen dute informazioa.
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IZOZKI (ELIKAGARRI) GOZOA
Udan beti sartzen da ongi izozki gustagarri bat. Baina izozkailua ireki aurretik, komeni da jakitea egiaz zer ari garen
hartzen. Horretarako, ikusi egin behar da izozkiek zer daukaten –kaloria eta gantz asko samar eta azukre
gehiegi–, baina baita zer ez daukaten ere: ez dute ematen mantenugai interesgarririk, adibidez bitaminak
eta mineralak. Hortaz, ez da postre osasungarri bat, eta jatekotan, oso noizbehinka egin behar da. Erosketa
egiteko garaian lagungarria izango zaizulakoan, gida honetan 24 erreferentzia aztertu ditugu, markarik
ezagunenetakoak, eta zazpi sailetan bildu ditugu beren aurkezpenaren eta osaeraren arabera:

Errazio bat =
60 g produktu *

ENERGIA
(kcal) %EK

GANTZA
(g)
%EK

GANTZ SATUR.
(g)
%EK

AZUKREAK
(g)
%EK

GATZA
(g)
%EK

PREZIOA nutri-score
errazio
bakoitzeko1

Familia formatuko terrina
Limoizko sorbetea
EROSKI

71

3,6

0,0

0

0,0

0

15,6

17,3

0,02

0,3

0,20 €

Carte D’Or banilla
Frigo

118

5,9

4,4

6,3

4,0

20

15,6

17,3

0,08

1,3

0,29 €

Carte D’Or jogurta
basafruituekin Frigo

109

5,5

3,2

4,6

2,8

14

15,6

17,3

0,06

1

0,48 €

Magnum Almond
izozki almendraduna

209

10,5

13,2

18,9

7,2

36

18,0

20

0,07

1,2

1,21€

Magnum Double
Chocolate Deluxe

194

9,7

12,0

17,1

7,8

39

16,2

18

0,08

1,3

1,16€

Häagen Dazs
makadamia intxaurra

164

8,2

10,4

14,9

6,4

32

14,5

16,1

0,10

1,7

0,94 €

Bonboi almendraduna
Eroski

202

10,1

13,8

19,7

7,8

39

15,6

17,3

0,06

1

0,43 €

Magnum bonboi mini klasikoa,
almendraduna eta zuria

196

9,8

12,0

17,1

8,0

40

17,4

19,3

0,08

1,3

0,68 €

Magnum Double
Chocolate

215

10,8

13,8

19,7

10,2

51

19,2

21,3

0,07

1,2

1,04 €

Bonboi izoztua
Oreo

204

10,2

12,0

17,1

8,4

42

16,8

18,7

0,18

3

0,78 €

Nuii mini bonboi
almendraduna

234

11,7

15,0

21,4

7,8

39

18,0

20

0,11

1,8

1,00 €

Terrina ertaina

Bonboia

* Produktu hau aleka saltzen denez (terrinak izan ezik), garrantzitsua da errazioaren tamaina kontuan hartzea. Adibidez, Frigo Chuches delakoan,
errazioaren balioak 17 gramori dagozkio, eta Maxibon izozkian, 90 gramori. Taulan 60 gramoko errazioa erabili da kalkuluak egiteko.
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familia formatua eta ertaina duten terrinak, bonboiak (makilarekin eta esnearen proteinaz eginak), konoak
(barkilloarekin), sandwichak (gailetarekin), haurrentzako izozkiak eta osagairen bat kenduta daukatenak, adibidez
azukrea edo laktosa. Analisi honetan, kontuan hartu dugu zer-nolako osagaiak erabili diren, nolako
nutrizio profila duten, zenbateko prezioa eta Nutri-Score balorazioak zer dioen.
Errazio bat =
60 g produktu *

ENERGIA
(kcal) %EK

GANTZA
(g)
%EK

GANTZ SATUR.
(g)
%EK

AZUKREAK
(g)
%EK

GATZA
(g)
%EK

PREZIOA nutri-score
errazio
bakoitzeko1

Konoa
Esne-gainezko konoa
Eroski

190

9,5

10,2

14,6

7,8

39

16,8

18,7

0,14

2,3

0,27 €

Kono Classico
Cornetto

178

8,9

9,6

13,7

7,8

39

10,8

12

0,12

2

0,67 €

Extreme konoa
3 txokolate Nestlé

172

8,6

8,0

11,4

5,8

29

16,1

17,9

0,08

1,3

0,62 €

Mini sandwicha
Oreo

186

9,3

8,4

12

6,6

33

14,4

16

0,18

3

1,05 €

Maxibon
Nestlé

182

9,1

8,4

12

5,9

29,5

13,8

15,3

0,10

1,7

0,60 €

Esne-gainezko sandwicha
Eroski Basic

172

8,6

5,5

7,9

3,4

17

12,6

14

0,12

2

0,23 €

Colajet
Nestlé

73

3,7

0,9

1,3

0,8

4

12,7

14,1

0,01

0,17

0,54 €

Pirulo Mikolápiz
Nestlé

151

7,6

6,6

9,4

4,1

20,5

13,6

15,1

0,10

1,7

0,96 €

Mini polo laranja-limoia
EROSKI

49

2,5

0,0

0

0,0

0

10,8

12

0,02

0,3

0,18 €

Frigo Chuches

117

5,9

5,5

7,9

2,8

14

11,3

12,6

0,02

0,3

0,80 €

Mini bonboi almendraduna
azukre erantsirik gabea EROSKI

192

9,6

10,8

15,4

7,2

36

3,9

4,3

0,05

0,8

0,67 €

Banillazko mini konoa
azukrerik gabea Nestlé

169

8,5

10,0

14,3

5,3

26,5

3,2

3,6

0,14

2,3

1,09 €

Mini bonboia laktosarik gabea
EROSKI

196

9,8

13,8

19,7

10,2

51

13,8

15,3

0,06

1

0,63€

Sandwicha

Haurrentzat

Izozki ‘arinduak’

1) Datuak eguneratu egin ditugu argitalpena ixtean.
Osagaiak, nutrizio arloko informazioa eta prezioa kontuan hartuta, Häagen Dazs eta Eroskiren mini poloak dira aukerarik onenak.
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ORDUAN,
ELIKAGAI
GUZTIAK
NAHASI AL
DAITEZKE?
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Nutrizioa

Mezu asko jasotzen dugu elikagaiak
konbinatzeak dakartzan onura edo
arriskuen inguruan, baina
gehienak engainagarriak eta
nahasgarriak izaten dira. Esaten
den guztia ez da egia, eta ulertzeko
ere lanak izaten dira batzuetan.
Eta ongi elikatzeak, adituek dioten
bezala, ez luke izan behar
hieroglifo deszifraezin bat.
likadurari buruzko liburuetan, boladan
jarri da dieta disoziatuei buruz hitz egitea, eta dezenteko arrakasta lortu dute “nutrizio” arloko argitalpenetan ere.
Baina komatxoak ez daude alferrik jarrita
nutrizioaren inguruan, zientziak ez baititu babesten dieta
mota horren printzipioak. Izan ere, hauxe du oinarrizko
ideia: elikagaiak mantenugaien arabera bereizita (batez ere, proteinak, karbohidratoak eta gantzak kontuan
hartuta), argaldu egingo gara eta saihestu egingo ditugu
zenbait gaixotasun. Honako hauek dira premisa nagusietako batzuk:
· Ez nahasi karbohidratoak proteinekin edo fruta azidoekin, horrek murriztu egingo bailuke alkalinotasuna
eta hesteek ez lituzkete hain ongi digerituko gantzak.
· Mugatu proteinen, almidoiaren eta gantzen kontsumoa.
· Jan itzazu osoko elikagaiak eta baztertu finduak eta
prozesatuak, adibidez irin zuria, azukrea eta margarina
daramatenak.
· Utzi lau ordu pasatzen otordutik otordura.

E

BAZTERTU BEHARREKO USTE OKERRAK.

Konbinatzeko
modukoak
dira...
proteinak
(xerra) eta
karbohidratoak
(patatak).
Mantenugai
horiek ez dute
neutralizatzen
batak
bestearen
digestioa.

Pertsonak gai gara janarietatik hartzen ditugun mantenugaiak aldi berean eta inolako arazorik gabe digeritzeko. Baina oraindik ere entzuten dira hori ukatzen
duten kontuak, eta, horrexegatik, Alain Golay suitzar
doktoreak eta haren laguntzaileek aztertu egin zituzten
era horretako dietak International Journal Of Obesity
and Metabolic Disorders izeneko aldizkarian. Ondorioak ez zuen inor harritu: ez zekarten inolako onurarik
gorputz pisuan, ezta zenbait adierazle edo markagailutan ere: glukosa, intsulina, triglizeridoak, kolesterola...
Zoritxarrez, herritar gehienek ez dute ezagutza handirik
nutrizioaren inguruan, eta erraz samar sartzen diete ziria. Hori saihesteko, komeni da kontuan hartzea Clotilde
Vazquez doktorearen esana (Endokrinologia eta Nutrizio
arloko burua da Jiménez Díaz Fundazioan): “Dieta miragarriak lasterbide bat baino ez dira gizentasunerako”.
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OSASUN ARLOKO LANGILEAK
ERE HARRAPATZEN DITUZTE.

Normala da herritar normalek ez bereiztea dietaren eta nutrizioaren arloan oinarri zientifikoa duen aholku bat eta
oinarririk gabeko bat. Eta hauxe da horretarako arrazoietako bat: uste oker horiek bidea egiten dutela osasun arloko
langileen artean ere. Alde batetik, etengabe iristen dira kontraesanez betetako mezuak (interes jakinei erantzuten diete
askotan), eta bestetik, informazioa eguneratu gabe egoten
da. Hona hemen bi adibide:
· Txarra al da otorduen ondotik fruta jatea? Ez dakigu
nork asmatu zuen zurrumurru hori, baina badakigu, horren erruz, pertsona askok uko egiten diola bazkalondoan
laranja bat, sagar bat edo mazedonia jateari. Eta horien
ordez, gainera, osasungaitzagoak diren produktuak hartzen dituzte, adibidez esneki azukretsuak. Uste horren
arabera, frutak hartzidura eragingo du otordu nagusian
jan den elikagaian. Baina teoria horrek ez dauka azalpen
fisiologikorik, eta ikerketarik ere ez dago hori baieztatzen
duenik. Juan Revenga dietista-nutrizionistak dioen bezala, “norbaitek esaten badigu fruta hartzitu egiten dela
gauez jan ondotik (baina ez goizetik), oroitarazi beharko
diogu digestio hodian beti dela gaua”.
· Anemia dagoenean, konbinatu egin behar al dira burdina eta C bitamina? Egia da bitamina horri esker hobeto xurgatzen dela burdina, baina horrek ez du esan nahi,
anemia izanez gero, sendagaiarekin batean laranja zuku
bat edo gehigarri bat hartu behar dugunik. Maria Victoria
Arija doktorea Rovira i Virgili Unibertsitatean aritzen da,
eta Fernando Viteri, berriz, Nutrizio eta Osasun Publikoko
doktorea da, eta biek baieztatu dutenez, “ez da beharrezkoa
gehigarriei C bitaminarik eranstea, zeren onura pittin bat
sumatzen den arren burdina xurgatzeko garaian, eragozpenak nabarmenagoak izaten baitira, handitu egiten direnez
gero intolerantzia gastrikoaren sintomak”. Beste ikertzaile
batzuek ere halaxe berretsi dute, eta agerian utzi dute konbinazio horrek larriagotu egin ditzakeela urdail-hesteetako
hanturazko gaixotasun kronikoak eta arrisku larrian jar dezakeela urdail-hesteetako traktuaren epitelio-babesa. Beste
hitz batzuetan esanda: C bitamina daramaten gehigarriak
hartzen ditugunean, ez dira gainditu behar muga batzuk
(ikus 25. orriko koadroa). Gainera, C bitaminak burdina
hobeto xurgatzeko balio duela esaten denean, ñabardura bat
egin behar da. Alde batetik, aspaldi samarretik dakigu (15
urte baino gehiago) eragin mugatua daukala, eta atariko azterketek aurreikusi zutena baino askoz txikiagoa. Eta, bestetik, Espainiako Estatuko herritarrek ez dute C bitamina
faltarik. Are gehiago, gomendatuta dauden kopuruak halako bi eta lau artean hartzen dituzte herritarrek, halaxe dio
Espainian dieta bidez barneratzen denari buruzko Inkestak
(ENIDE), Kontsumoaren, Elikadura arloko Segurtasunaren
eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak 2011. urtean egin
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ZER DIOTE ADITUEK?
Elikadura arloko gidarik
berriena eta gomendatuena
Kataluniako Generalitateko
Osasun Sailak ak atera du:
Petits canvis per menjar
millor (Aldaketa txikiak
hobeto jateko). Dozenaka
unibertsitatek, ospitalek eta
osasun publikoaren arloan
ereduzkoak diren erakundeek
berrikusi eta adostu dute
dokumentu hori. Hor ez da
ageri inolako aipamenik
elikagaiak nahastearen edo
ez nahastearen inguruan.
Baina bai bestelako
jarraibide batzuk, adibidez
gure osasuna hobetzeko,
ingurumena zaintzeko eta

tokiko garapena sustatzeko.
• Gehiago. Jan itzazu maizago
fruta freskoa, barazkiak,
lekaleak, fruitu lehorrak,
eta egin ezazu bizimodu
aktiboagoa eta soziala.
• Aldatu. Ase ezazu egarria
urarearekin (eta ez zuku edo
freskagarriekin), elikagai
finduen ordez jan itzazu
osokoak, eman lehentasuna
oliba olioari eta hauta
itzazu sasoiko elikagaiak eta
hurbilekoak.
• Gutxiago. Har ezazu
gutxiagotan gatza, haragi
gorri eta prozesatuak
eta, nola ez, baita
ultraprozesatuak ere.

Plater konbinatuak... eta
mantenugaiz
beteak.
Plater berean
ez da zertan nahasi
proteina bat
baino gehiago.
Garrantzitsuena egun osoko
balantzea da.

Zergatik ez duzun hartu behar C bitamina daraman gehigarririk
C bitamina gehiegi hartzeak (gehigarri gisa) beherakoa eragin dezake, goragalea eta urdaileko arranpak, epe luzeko beste faktore batzuen
artean. Zure adinaren arabera, kopuru gomendatu bat dago ezarria, baina gehienezko muga bat ere badago, eta ez da komeni hori gainditzea.
Jaiotzatik 12 hilabete
egin arte

1-3 urte
arteko haurrak

4-8 urte
arteko haurrak

eta ez dago segurtasun
mugarik ezarrita.

eta ez dituzte gainditu
behar 400 mg-ak.

eta gehienezko muga
650 mg-an jartzen da.

9-13 urte
arteko haurrak

14-18 urte arteko
nerabeak

Helduak

50 mg 15 mg 25 mg
45 mg
eta ez dituzte gainditu
behar 1.200 mg-ak.

75 mg (gizonek)
eta 65 mg (emakumeek)
eta ez dituzte gainditu
behar 1.800 mg-ak.

Falta bazaizu, hobe hozkatzea

Guaiaba

Perrexila

Andere mahatsa

Piper gorria

Brokolia

Laranja

273 mg 190 mg 159 mg

90 mg (gizonek) eta
75 mg (emakumeek)
Gehienez 2.000 mg.
Erretzaileek 35 mg gehiago
erantsi behar dute

152 mg 110 mg 50 mg

*C bitamina gehien duten elikagaietako batzuk. ** Eguneko kopuru gomendatua. Iturria: Elikagaien Osaerari buruzko Espainiako Datu Basea (BEDCA) eta AEBetako Osasun Institutua.
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Pertsonak gai gara janarietatik hartzen ditugun mantenugaiak aldi berean eta inolako arazorik gabe digeritzeko.
zuenak. Hobe da, hortaz, gehigarriak konbinatzeari uztea
eta modu egokian elikatzeko ahalegina egitea.

ARAU BEGETARIANOAK HARITIK ZINTZILIK.

Dieta begetarianoa egiten duten pertsonek kezka izaten
dute beren elikadurarekin, eta, ondorioz, liburu eta weborri asko irakurtzen dute. Aholku asko agertzen da horietan, eta batzuekin oso tentuz ibili beharra dago.
· Zerealak eta lekaleak konbinatzea. Pertsona begetariano
askoren beldurra izaten da komeni baino proteina gutxiago hartuko ote duten. Baina oinarririk gabeko beldurra da
hori, mendebaldeko begetarianoetan oso arraroa izaten
baita proteinetan gabeziak edukitzea. Dieta mota hori egiten duenari gomendatzen diote lekaleak eta zerealak konbinatu ditzala otordu berean (dilistak arrozarekin, adibidez), elkarren aminoazidoak elkartu eta horrela proteina
osatu bat lortzeko. Aminoazidoak adreiluen gisakoak dira,
eta gure gorputzak behar dituen proteinen hormak eratzen dituzte. Dena dela, Vernor Robert Young doktoreak
American Journal of Clinical Nutrition aldizkarian azaldu
zuenez (munduko aditurik handienetakoa da proteinen
arloan), ez da beharrezkoa landare jatorriko proteina mota
bat baino gehiago konbinatzea nutrizio balio handia eskuratzeko, zeren landare jatorriko proteinak ez baitira "osatu
gabeak". Adibidez, arroza jan dezakezu eguerdian eta dilistak gauean, garrantzitsuena egun osoko balantzea delako.
· Zuntz dietetikoak galarazi egiten ote du burdina xurgatzea? Begetarianoen beste kezka handi bat anemia ferropenikoa izaten da. Baina eskura dauden ikerlanek ez dute
esaten dieta mota hori egiten duten pertsonetan burdina
falta ohikoagoa denik denetarik jaten duten pertsonetan
baino. Askotan entzuten da, hala ere, dieta begetarianoak
hainbeste zuntz dietetiko edukita (kopuru handietan izaten dituelako landare jatorriko elikagai gutxi prozesatuak),
zaildu egiten dela burdina xurgatzeko prozesua. Baina zientziak ez dio arrazoirik ematen hipotesi horri: Ameriketako
Estatu Batuetako Medikuntza Institutuak ez du gehienezko
kopururik ezartzen zuntzarentzat (ereduzko erakundea
da nutrizioaren arloan). Hau da, ez du arrazoirik ikusten
(eta anemia ere ez du sartzen hor) jendeak ez dezan fruta,
barazki eta bestelako begetal gehiago jan. Ohartarazten du,
dena den, fitatoen iturri kontzentratuek (zahia daramaten
kontzentratuek, adibidez) zaildu egin dezaketela mineralak
xurgatzea osasuntsu dauden pertsonetan.
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Alkohola sukaldean
sartzen denean
beste osagai bat
balitz bezala
Denok flanbeatu izango dugu jakiren bat noizbait
edo arrainen bat labean prestatu izan dugu ardo
zuriarekin alkohola lurrundu egingo dela pentsatuz...
baina ez da desagertzen guk uste bezala.

ZENBAT ALKOHOL GELDITZEN DEN,
PRESTAERAREN ARABERA

Flanbeatuta

Irakiten ari den
likido bati erantsita

%75

%85

banana edo
postreak

zopa

25 min

1 ordu

2 ordu

Labean

Labean

Labean

oilaskoa

olagarroa

gisatua

%45 %25 %10
Fuente: USDA Table of Nutrient Retention Factors. Alcohol
retention in food preparation. J Am Diet Assoc 1992.

BAI,
KONBINATU
DAITEZKE...

1

Proteinak eta
karbohidratoak. Ez
da egia proteinak
neutralizatu egiten
duenik karbohidratoen
digestioa, eta alderantziz
ere ez; ez da egia, halaber,
mantenugai batetik
bestera hiru orduko tartea
utzi behar denik. Xerra
bat patatekin jatea ez da
'bekatua'.

2

Esnekiak urdail betearekin.
Zenbaitek dio esnekiak
urdail hutsarekin bakarrik
jan behar direla. Ez dago
froga sinesgarririk hipotesi
hori babesteko. Esnekiez
ari garela, beti komeni da
azukre erantsirik gabeak
hautatzea, txantxarrik ez
agertzeko eta gizentasuna
saihesteko.

3

Frutak eta barazkiak.
Gezurrezko guru batzuek
diote tomatea, fruta
bat denez ikuspegi
botanikotik, ez dela erabili
behar berdurekin egiten
diren entsaladetan. Ez
dago arrazoirik entsalada
bat jateari uzteko tartean
fruta bat daramalako. Hain
zuzen, plater gazietan
jaten ditugun barazkietako
asko (berenjenak, piperrak,
luzokerrak, kalabazak...)
frutak dira.

4

Askotariko frutak. Ez
dago arrazoirik, halaber,
fruta mota jakin bat jaten
denean (banana, adibidez)
beste fruta mota bat jateari
uzteko (adibidez, anana).
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Elikadura
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AZUKREAREN
MUGA GUZTIAK
TRAGO BAKARREAN
GAINDITZEN DIRENEAN

Beroarekin, neurririk gabe handitzen da edari azukretsuen kontsumoa. Freskagarri lata askok azukre
kantitate handiak izaten dituzte, Osasunaren Mundu Erakundeak gomendatzen duena halako bi.
Hori dela eta, edari horiek maiz hartzea diabetesari eta bihotz-hodietako gaixotasunei
lotua ageri da. Eta mito bat kanporatu beharra ere badago udako deshidratazioaz ari garelarik:
beti ez da aukerarik onena edari isotonikoak erabiltzea. Espezialisten gomendioa da dietatik
erabat baztertzea eta egarria asetzeko ura edatea.
ertsona batek lata bat ireki eta freskagarri azukretsu bat edaten duen aldiro
zazpi-zortzi azukre koskor hartzen ditu,
markaren arabera. Egunean bi hartuz
gero (nahiko ohikoa izaten da), urtearen buruan 5.475 azukre koskor metatu izango ditu gorputzak, 22 kilo azukre ia. Epe ertain eta luzean ondorio
hondagarriak eragiten ditu ohitura horrek osasunean
(milioika pertsonatan gainera). Medikuntzak ebidentzia
argiak ematen ditu oso. “Ikusi da karbohidrato sinple
asko hartzeko joera duten pertsonak gizenagoak daudela, hipertentsioa eta hipertriglizeridemia izaten dutela,
intsulinarekiko erresistentzia agertzen zaiela eta jaitsi
egiten zaizkiela HDL mailak (kolesterol ona). Horrek
guztiak izen bat dauka: sindrome metabolikoa, 2 motako
diabetesa agertu aurreko fasea alegia”, azaldu du Jose
Lopez Mirandak, Ikerkuntza Biomedikuko Maimonides
Institutuko zuzendariorde zientifikoak (Imibic), Kordobako Reina Sofía Ospitalekoak.

P

ONURARIK EZ.

Horixe gertatzen da gorputzean edari horiek maiz samar hartuta, baina pertsona baten osasuna arriskuan ote
dago noizbehinka freskagarri azukretsu bat hartzeagatik? Medikuntzak horri erantzun bat eman ahal izateko,
zehaztu egin beharko litzateke zer den “noizbehinka”
hartzea, eta hori ezinezkoa da ia, zeren adituek dioten
bezala, batere osasungarriak ez diren ohiturak zuritzeko

Edari azukretsuen
kontsumoa lotuta ageri
da gero eta kalitate
apalagoko dietei, non
esnea bazterrean gelditzen
ari den horien erruz.
erabiltzen baita, eta, egiaz, esaten den baino askoz handiagoa izaten da kontsumo maiztasuna.
Medikuntzak frogatu du, dena den, lata bat irekitzeak ez dakarrela inolako onurarik. Egia da kolazko edari
batek zertxobait igo dezakeela arteria tentsioa, kafeinatik
datozen suspergarriak dituelako, nahiz eta inondik ere ez
den erabili behar tratamendu gisa; profesional batek esan
behar du zer egin hipotentsioarekin. Era berean, edari
isotonikoak ez dira komenigarriak beherako akutua tratatzeko, nahiz eta jende artean entzuten diren halakoak.
Egoera horietan, gorputzak ura eta potasioa galtzen ditu
nagusiki, eta produktu mota horrek ia ez du izaten konposatu hori. Are gehiago, edari horiek hartuta, larritu egin
daiteke arazoa. Hainbeste azukre daukatenez (4,4 gramo
100 gramo bakoitzeko), organismoak ura askatu behar
izaten du, eta horrek gehiago okertu dezake beherakoa.
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Nahiz eta osperik txarrena
freskagarriek eduki,
osasungarriagotzat aurkezten
diren beste edari batzuk
ere ez dira batere onak:
irabiakiek, adibidez, opil
industrial batek adina
azukre eduki dezake.
Gaitz horiek agertzean, ahotik hartzeko gazurak dira aukerarik onena gorputza berriz hidratatzeko.

ESPAINIAN EDAN EGITEN DA AZUKREA.

Azken 20 urteetan, %8tik %14ra igo da diabetesa herritarren artean Espainiako Estatuan, eta horrek argi erakusten
du edari azukretsuek eta gisako produktuek zer-nolako
eragina daukaten osasun publikoan. Anibes izeneko ikerketak ondorioztatu zuenez (FEN Espainiako Nutrizio Fundazioak koordinatu zuen), “egunero hartzen ditugun edariek
ematen digute guk barneratzen dugun azukrearen heren
bat”. Herritarrek nolako kontsumo ohiturak eta bizi estiloak
dituzten aztertzeko egin da ikerketa hori, eta zenbat makromantenugai eta mikromantenugai hartzen duten ikusteko
(Espainian arlo horietan egin den handiena da), eta faktore
bat nabarmentzen du besteen gainetik, Osasunaren Mundu
Erakundeak egiten duen bezala: edari azukretsuen kontsumoa handitzea lotuta dago gero eta kalitate apalagoko dieta
egitearekin, non bazterrean gelditzen ari diren osasunerako
funtsezkoak diren elikagai batzuk, adibidez esnea. OMEk
bere jarraibideetan dioenez, emaitza hau ekarri du joera
horrek: “2 eta 18 urte arteko haurrak pisua hartzen ari dira”.

LEHENTASUNA: KONTSUMOA MURRIZTEA.

Jose Lopez Miranda Ameriketako Estatu Batuetan bizi izan
zen bi urtez, lizentzia atera ostean, eta berehala ohartu zen
azukreak nolako arriskuak zituen: “Ordurako ari ziren
jasaten gizentasun epidemia bat, eta izugarri ugaritu ziren bihotz-hodietan sortzen diren arazoak. Ohikoa zen
gizentasun morbidoa zuten pertsonak ikustea. Bada, gauza bera gertatzen ari da Espainian, eta zerbait egin ezean,
oso gaizki ibili behar dugu”. Espezialista askoren ustez,
txikitatik erakutsi behar da elikagai eta edariek duten zapore aberastasuna dastatzen, zapore gozoarekin mozorrotu gabe. Tabakoarekin gertatu zen bezala, edari azukretsuen kontsumoa murrizteko neurririk eraginkorrena
zergak eta tasak ezartzea izan da. Katalunian %5 eta %10
garestitu dute laten prezioa, eta ikusgarria izan da emaitza.
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Irakurri ongi
ontzien etiketa.
Begiratu egin
behar da lata
bakoitzak zenbat
azukre duen.
Datua 100 gramo
bakoitzeko
emana egoten
da, eta lata
zenbatekoa den
jakin behar da
kantitatea zehatz
kalkulatzeko.

Zenbat azukre
edaten duzu lata batean?
Ia freskagarri guztiek lata
bakarrean daukaten azukreak
gainditu egiten du Osasunaren
Mundu Erakundeak egun
osorako gomendatzen duen
gehienezko kopurua. Azukre
libreek ez lukete eman
behar egunaren buruan
hartzen ditugun kaloria
guztien %10 baino gehiago,
halaxe dio munduko osasun
erakunde nagusiak. Horrek
esan nahi du egunean 25
gramo baino gutxiago hartu
behar lituzkeela 2.000 kaloria
erretzen dituen heldu batek.
Azukre koskorretara ekarrita (4
g azukre bakoitzak), egunean
ez lirateke hartu behar sei
baino gehiago. Ikus ezazu
zenbat azukre daukaten
edaririk ezagunenetako
batzuek.

Egunean zenbat azukre hartzea komeni den
gehienez (25 g)

Red Bull (lata de 473 ml)

52 g

Coca Cola (330 ml)

35 g

Pepsi (330 ml)

35 g

TriNa (330 ml)

29,4 g

Fanta (330 ml)

28 g

Tónica Schweppes (330 ml)

Aquarius (330 ml)

Nestea (330 ml)

Shandy Cruzcampo (330 ml)

Alkoholik gabeko garagardoa (330 ml)

27,7 g
26 g
25,4 g
24 g
10,2 g

Iturria: Sinazucar.org
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‘ZERO’ EDO ‘LIGHT’,
NOIZBEHINKA BAKARRIK
Azukreen ordez eztitzaile artifizialak daramatzaten
freskagarrien izena marketin kontua izaten da: light
etiketa batez ere emakumeen kontsumora bideratua
dago eta zero marka gizonen kontsumora. Osaera ia
berdin-berdina dute biek. Eztitzaile hauek erabiltzen
dituzte gehienbat: sakarina, aspartamoa, sukralosa eta
K azesulfamoa. Substantzia kimiko horiek osasunari
kalte egiten diotela entzuten da han-hemenka, baina
espezialistek ziurtatzen dute, kantitate baimenduetan,
seguruak direla. Baina segurtasunaz harago, edari
horiek aukera hobeak al dira ohikoak baino? Jose Lopez
Mirandaren esanetan, “garbi eduki behar da ura, kafea
edo tea edatea dela hidratatzeko modurik onena, eta
noizbait freskagarri bat hartzen bada salbuespen gisa,
azukrerik gabea izan behar du beti”. Ez da ezer gertatzen
noizbehinka zero edo light erako edari bat hartuta,
baina freskagarri horietara ohitzeak elikatzeko eredu
desegokietara eraman ohi gaitu, espezialistek diotenez.
Halo efektuak edo sakarina efektuak eragiten du hori:
itxuraz osasungarriak diren elementuak sartzen dira
dietan (kasu honetan, azukrerik gabeko edaria), baina
kaloria ugariko elikagaiekin konpentsatzen da gero.
Beraz, pertsona batek zero erako freskagarri bat har
dezake eta, hala ere, 2.000 kaloriako pizza bat hartu.

2017ko maiatzaren 17an hasi ziren ezartzen zerga berezia, eta lehen urtean %22 murriztu zen freskagarri horien
kontsumoa, halaxe dio Ekonomia eta Osasuna Ikertzeko Zentroak (Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatekoa da). Ikerketa horretan, 105 produkturen asteroko
salmentak aztertu zituzten (Kataluniako 160 dendatako
datuak bilduta), eta ikusi zuten gizentasun tasarik handiena zeukaten lekuetan jaitsi zirela gehien salmentak.
Egileen esanetan, "zergak lortu du epe motzera jarritako
helburua", eta zera eransten zuen: datuek azaltzen dutenez, edari azukretsuen kontsumoa sei litrotan murriztu da
aste, produktu eta denda bakoitzeko, light/zero erakoen
aldean. Karbohidrato sinpleen kontsumoa murrizteak,
adibidez freskagarriek izaten duten glukosa eta fruktosa,
beste neurri batzuekin batean (ariketa fisikoa egitea, gatz
gutxiago hartzea eta ez erretzea), “eragin handiagoa du
jendearen osasunean edozein sendagaik baino”, azaldu
du Lopez Mirandak. Baina edari azukretsuak bazterrean
uztea ez da batere erraza, jendeari ez baitzaio iruditzen
kalte egiten diotela organismoari, eta, ondorioz, sozialki
onartua dagoen ohitura da.
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Kontuz
isotonikoekin.
Kirol edariak
ez dira egokiak
hesteetako
arazoak
onbideratzeko.
Sodio gehiago
ematen dute
potasioa baino,
eta horrek
desorekatu
egin dezake
organismoa.

EZ DIRA KOLAZKO EDARIAK BAKARRIK.

Zenbat pertsonak erabakitzen du freskagarri osasungarriagoak aukeratzea etxetik kanpo bazkaltzera
edo zerbait hartzera joaten direnean: ura gasarekin eta limoiarekin, kafea izotzarekin, alkoholik
gabeko garagardoa, tomate zukua, tea izotzarekin
eta limoiarekin... Lopez Mirandak oroitarazten digu
freskagarri azukretsuak oso berriak direla gizakion
elikaduran: “Mende bat baino zertxobait gehiago
daukate, eta ez dugu ahaztu behar, iturri naturaletatik atera arren, erabat artifizialak direla eta gure
gorputza ez dagoela diseinatuta horiek hartzeko”.
Osperik txarrena freskagarriek eduki arren, adibidez kolazkoek, aukera osasungarriagotzat aurkezten
dituzten beste edari batzuk ere ez dira hobeak, kalte
bera eragiten baitiote gizakion osasunari. Irabiakiek
eta nektarrek, adibidez, opil industrial batek adina glukosa eta fruktosa izaten dute; 500 mililitroko
edari energetiko batek 18 azukre koskor dauzka (72
g) eta fruta zukuarekin datorren banakako brick batek sei koskor (24 g).

Aditua

Antonio Gonzalez
Estrada

“Ezkutatu
egiten dute
‘azukre’ hitza”

Ba al dakigu zenbat azukre
hartzen dugun freskagarri lata batean? Jenderik
gehienak ez daki, ez duelako ohiturarik informazio
hori ontzian bilatzeko, eta
irakurrita ere, batzuek ez
dute ongi interpretatzen,
azukre kantitatea 100 ml
bakoitzeko emana egoten
delako. Kontsumitzaile asko ez da ohartzen ontzian
ageri den halako hiru eta
gehiago izaten duela azukrea lata batek.
Fidatu al gaitezke etiketek
esaten dutenarekin? Bai,
osagaien zerrenda ematen
dutenean, adibidez, nutrizio
arloko informazio gisa. Batzuetan, ordea, ez da izaten

behar bezain argia. Azukre
terminoa ezkutatu egiten
dute, eta sinonimo nahasgarriak erabiltzen dituzte, ez
baita argi gelditzen azukrearen baliokideak diren edo ez.
Sakarosa aipatzen da, ospe
hobea duten azukreak izendatzen dira, adibidez panela,
edo eufemismoak erabiltzen
dira, esaterako glukosa ziropa eta fruktosa.
Ekoizleek zergatik ez dute
murriztu nahi edarien azukre kantitatea? Coca Cola
etxeko nutrizio arduradunak argitu zidan orain dela
gutxi: azukrea murriztuta, produktuaren zaporea
ez da interesgarria izaten
kontsumitzailearentzat,
eta utzi egiten dio kontsumitzeari. Eztitzaileekin ordezkatuta, antzeko zaporea
lortzen da, baina kontsumitzaileei iruditzen zaie
produktu natural bat baztertu eta artifiziala den beste bat erabiltzen ari direla,
eta eztitzaileak seguruak
diren arren, ez dute horrela
interpretatzen. Beren merkatuari eusteko, ekoizleak
bi bertsio eskaintzen ditu:
freskagarri normala eta eztitzaileak daramatzan bertsioa.
Ekoizleek ba al dute eraginik elikadura arloko piramideak diseinatzeko garaian? Bai. Nutrizio arloko
espezialisten batzorde bakoitzak berea izaten du, eta
oso antzekoak izan arren,
beti egiten dituzte keinu txiki batzuk babesten dituzten
presio taldeen aldera.
Zer egin behar luke Administrazioak edari horiekin?
OMEren gomendioa da tasak jartzea azukreak dituztenei. Etiketa hobetzea ere
beharrezkoa da. Txilen ko-

loreetako hexagono bat jarri diete produktuei, eta oso
modu bisualean erakusten
dute zenbat azukre daukaten. Azkenik, ezinbestekoa
da informazio kanpainak
egitea haurrentzat. Pentsa
dezagun sinazucar.org-en
pertsona batek jende askorengan piztu duela kontzientzia oso bitarteko gutxirekin, eta Estatuak askoz
gehiago lor lezakeela bere
baliabide guztiekin.
Mugatu edo galarazi egin
behar al litzateke halakoak
ospitale eta ikastetxeetan
saltzea? Leku horietan egitea neurri sinboliko eraginkorra izan liteke agian jendea ohar dadin beste edari
batzuei eman behar zaiela
lehentasuna freskagarri
azukretsuen aurretik.
Aldatu egin behar al litzateke publizitatearen araudia? Orain PAOS kodea
dago indarrean, industriak
bere burua erregulatzeko
sortu duen araudia, zeinak haurrak babestu nahi
dituen zenbait informazioren aurrean, zehazki
gizentasuna sustatzen duten produktuak hartzera
bultzatzen duten informazioen aurrean. Arazoa da
industriak berak zaintzen
duela betetzen den edo ez,
eta bete gabe uzteak ez dakarrela ondoriorik askotan.
Autoerregulazioa ez da oso
eraginkorra. Estatuak kontrolatu behar luke, eta isun
handiagoak jarri arauaz betetzen ez duenari.
*sinazucar.org erakundearen sortzailea; dibulgazio
proiektu grafikoa da, jendea
ohar dadin zenbat azukre libre daukaten egunero jaten
ditugun elikagai askok.
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Sarean

‘INFLUENCERS’:
JATEKOAREKIN
JOLASIK
EZ
PERRETXIKOAK BEZALA UGARITU DIRA. HAIEK ESATEN DIGUTE NOLA
JANTZI, ZER-NOLAKO KREMA BEHAR DUEN GURE LARRUAZALAK...
ETA, JAKINA, ZER JAN BEHAR DUGUN ETA ZER BAZTERTU BEGIEN
BISTATIK. FIDATU AL GAITEZKE NUTRIZIO ARLOAN EGITEN DITUZTEN
G O M E N D I O ETA K R I T I K E K I N (BA I G U ETA BA I G U R E N E R A B EA K
ERE, GELAN ORDUAK ETA ORDUAK EMATEN DITUZTEN HORIEK)?
tzo arte liburuak, hitzaldiak, webatariak eta, batez ere, telebistako
agerraldiak erabiltzen zituzten adituek beren ezagutza eta aholkuak
emateko. Tresna horiek orain ere
balio dute, baina sare sozialen itzalean gelditzen ari
dira. Internauten %72k horien bidez jarraitzen dute
haien jarduna, bereziki emakumeek eta gazteenek,
halaxe dio Sare Sozialen Urteko Azterketa 2018 izeneko txostenak, IAB Spain-ek eginak. Beren iritziekin, milaka jarraitzaileren erabakietan eragiten dute.
Influencer esaten zaie ingelesez, iritzi-bideratzaileak alegia. Elikadura eta nutrizio arloan ere badira.
Janariak liluratu egiten ditu; foodieak dira. Eta baita
healthieak ere, bizitzeko eta elikatzeko ohitura ustez
osasungarriak sustatzen baitituzte beren jardunaren
eta argitalpenen bidez. Baina itxura osasungarria
duen guztia ez da ona izaten beti: askotan, marka
jakinak egoten dira atzean, beren mezuak helarazi
eta produktuak sustatzeko. Eta produktu horiek beti ez dira onuragarriak izaten gure organismorako
(urrundu egin gaitzakete dieta orekatu batetik) edo
horien ustezko onurak ez daude behar bezala frogatuta ikerketa zientifikoekin. Eta, legeak behartu
egiten duen mezu komertzialak argi eta garbi identifikatzera (ohikoena izaten da #ad edo #publici-
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dad hashtag-a eranstea), askok ez dute hala egiten.
Askotan, saltzeko estrategiak nagusitzen dira, eta
ez mezu egiaz baliagarriak zabaltzeko asmoa. Hain
zuzen, berriki sortu da The Troop agentzia Espainian, elikadura arloko influenceren marketinean
espezializatua dagoen lehena.

DIBULGATZAILEEN PROFILA.

Baina espezialista batzuek ez diete men egiten marka eta ekoizleen desirei, eta influencer terminoak
belarriko mina ematen die; batzuei "azalekoa" ere
iruditzen zaie, eta nahiago dute hortik bereizi eta
dibulgatzaile izena hartu. "Nahiago dut beste kontzeptu batekin izendatzea, beren arloan zeresana
duten profesional edo dibulgatzaile gisa, zeinak
zintzotasunari eusten dioten, bere garaian ezagutza zientifikoa sareetan partekatzen hasi zirenean
bezala. Influencer terminoak artzain bat ekartzen
du burura, gidari lanak egiten dituena eta lotura
komertzialak dituena; guruak dira gehiago dibulgatzaileak baino", adierazi du Juan Revenga dietista-nutrizionistak. "Badirudi edozeinek dakiela
elikadurari eta nutrizioari buruz. Batzuetan iritziak
ematen dituzte datu zorrotzetan oinarritu gabe, eta
nutrizioa zientzia bat da", nabarmendu du Beatriz
Roblesek, elikagaien arloko teknologoak.

JARRAITU BEHARREKO BOST DIBULGATZAILE
@beatrizcalidad
Beatriz Roblesek elikadura arloko segurtasunaz eta nutrizioaz
dakien guztia eskaintzen
du desinformazioari
aurre egiteko.

@gominolasdpetro
Miguel Angel
Lurueñak elikaduraren
inguruko gaiak
lantzen ditu eta
pentsamendu kritikoa sustatzen du.

@JulioBasulto_DN
“Denetarik jatea ez da
modu osasungarrian
jatea”, horixe da Basultoren leloa, zeina oso
kritikoa baita terapia
alternatiboekin.

@juan_revenga
Juan Revengak hainbat mito eraitsi du
elikagaien eta dieten
inguruan, tartean baita
dieta beganoen eta
zeliakoen inguruan ere.

@Midietacojea
Aitor Sanchez
ebidentzia zientifikoan
oinarritzen da
nutrizio arloko uste
errotuak baliorik
gabe uzteko.
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Argiak itzala ere hurbil izaten du. Eta berdin
da sare soziala bat izan edo bestea. Berriki jakin da
beren burua beganotzat aurkezten zuten bi youtuberek ez zutela egiten beren jarraitzaileei gomendatzen zieten diete, edo Instagramen iritzibideratzaile gisa itzal handia zuen pertsona batek
sukaldaritzako liburu bat argitaratu duela toxikoak
izan daitezkeen osagaiekin. Gezurrezko guru bati
jarraitzeak mesfidantza sortzen du ereduzko erakundeekiko eta dietista-nutrizionisten jarraibideekiko. Horien metodoen alde apustu egiteak, oroitarazten du Julio Basulto dietista-nutrizionistak,
kalte egin diezaioke osasun fisikoari, psikologikoari
eta ekonomikoari "atzeratu egiten baitu (edo baztertu) osasun tratamendu egoki eta beharrezko bat
bilatzea gaixotasun bat sendatzeko, edo agerrarazi egin ditzakeelako elikadura arloko jokabidenahasmenduak", beste ondorio batzuen artean.

'INFLUENCER' ONA.

Orduan, nola jakin liteke iritziak ematen ari dena
profesional jantzia, zorrotza eta koherentea dela,
eta ez hitzontzi bat? "Zer esaten den, hori da garrantzitsua, eta ez nork esaten duen", adierazi du
Miguel Angel Lurueñak, elikagaien zientzian eta
teknologian doktore denak. Baina gaur egun "erraza da mezu lausengatzaile eta sinplisten mende
erortzea, batez ere jarraitzaile asko duen norbaitek
esaten dituenean. Eta, batzuetan, oso zaila da bereiztea zer den informazio zorrotza eta zer asmakeria hutsa", azaldu du. "Espiritu kritikoa eduki behar

KONTUZ ‘INFOXIKAZIOAREKIN’
"Infoxikazioaren garaian bizi gara:
informazio asko dago, baina zati
handi batek ez du balio, azalean
gelditzen da eta ez da iristen muinera", onartu du Juan Revengak. Eta
horretaz baliatzen dira elikadura
arloan diharduten influencer batzuk:
"Osasunaren eremuan arlo horretan
izaten da gezur gehien, zeren interes
handia baitago ongi jateko, baina
ezagutza falta ere handia da", adierazi du Carlos Mateosek, #SaludsinBulos ekimenaren koordinatzaileak,
non osasunaren inguruko gezurrei
aurre egiten zaien osasun arloko
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da, iruditik eta berehalakotasunetik harago", nabarmendu du
Revengak. Eta gazteen artean ez da oso ezaugarri ohikoa. "Gidatu
egin behar ditugu. Oihu gehien egiten duena edo kolore gehien
duena edo ustez erakargarriena dena ez da izaten informazio
onena daukana. Bilatzen eta zalantza egiten erakusten badiegu,
zailagoa izango da norbaitek manipulatu ditzan", adierazi du
Gemma del Cañok, berrikuntzan, bioteknologian etA elikadura
arloko segurtasunean espezializatua dagoen farmazialariak.
Zorroztasunez jokatzea da dibulgatzaile onaren lehen betebeharra. "Gauza guztien gainetik, etika. Eta, hortik aurrera,
informazio eguneratua erabiltzea, independentzia, ezagutza eta
nork bere irizpidea", erantsi du Del Cañok. Formazio espezifikoa
eduki behar du eta komunikatzeko trebetasunak erakutsi. Eta
Lurueñaren esanetan, "aniztasuna ere ona da, estilo bat baino
gehiago egotea gustu guztietarako: batzuk umoretsuak eta besteak serioak, batzuk labur aritzen direnak eta besteak oso sakon,
eta formatu batean baino gehiagotan (bideoa, audioa, testua...)".
Eta hainbeste garrantzi eman gabe jarraitzaile kopuruari.

profesionalen eta 40 zientzia elkarteren bermearekin. Zer egin gezur
baten aurrean? Nahiz eta zabaltzen
diren mezuek egiaztatuak eta zorrotzak izan behar luketen, gezurrezko
albisteen garaian bizi gara, eta
horrek esan nahi du kontsumitzaile
eta herritar gisa gehiago inplikatu
behar dugula, eta zentzu kritikoa
gehiago landu gezurrezko albisteen
aurrean. #SaludsinBulos ekimenak
ohartarazten duenez, iturria egiaztatu egin behar da eta elkarte zientifiko baten babesa ote duen ikusi:
hautatzen diren blogek, aplikazioek
eta web-orriek zigilu egiaztatuak
eduki behar lituzkete, adibidez Web
Médica Acreditada, HONcode edo

Distintivo AppSaludable; horiek
osasunari buruz ageri dituzten edukiak osasun arloko profesionalen
elkargoek eta erakundeek sustatzen
dituzte. Eta modurik ez dagoenean,
osasun arloko profesional batengana
jo behar da. Osasun munduan ari
diren profesional horiek ere ematen
dituzte beren gomendioak. "Nutrizioari buruz informatzeko orduan,
bila itzazu beti iturri fidagarriak,
saihestu itzazu goiburu engainagarriak eta ez partekatu informazio
azalekoa eta anbiguoa. Konprometitu zaitez zientziarekin; ez zabaldu
informazio akastuna eta mitoak.
Ez eman oihartzunik gezurrezko
guruen eta oportunisten aholkuei".

GEZURREZKO GURUAK
HARRAPATZEKO
JARRAIBIDEAK
FORMAZIOA
Elikadura arloko
dibulgatzaile
batek osasun arloko profesionala izan behar luke.
Adibidez, Giza Nutrizioko eta
Dietetikako lizentziaduna,
Medikuntzako doktorea,
Elikadura arloko Segurtasuneko espezialista eta
Elikagaien Zientzia eta Teknologiakoa edo Farmaziako
lizentziaduna. Nahiz eta
prestakuntzak beti ez duen
bermatzen gauzak ongi
egingo direla (profesional
onak eta txarrak daude
arlo guztietan), horrela
behintzat gutxitu egiten
dira iruzur egiteko arriskuak. "Dietista-nutrizionista
batek kontsultan bezain
profesionala izan behar du
sare sozialetan. Profesionaltasunez eta etikaz jokatu
behar du beti, herritarren
osasunaren zerbitzura eta
ebidentzia zientifikoan
oinarrituz beren jarduna",
erantsi du Dietista-Nutrizionisten Kontseilu Nagusiko
presidenteak, Alma Palauk.
SAREAK
Dibulgatzaile
batek ospe
ona edukitzea eta beste
profesional batzuek lagunduta egotea seinale ona
izaten da. Sareetan ba
al du harremanik beste
influencer batzuekin? Izen
ona al dauka bere lanbideko

kideen artean? Babes profesionalik ez badauka edo
bere mezuak zabaltzeaz
bakarrik arduratzen bada,
ez fidatu. "Pentsamendu
kritikoa eduki behar da,
baina ez du izan behar beste
profesional edo erakunde
batzuk gutxiesteko", erantsi
du Carmen Perezek, Nutrizio
Komunitarioko Espainiako
Elkarteko presidenteak
(SENC), eta ohartarazi du
salatzeko modukoa izango
litzatekeela besteren intimitatea edo ohorea urratzea.
AIPUAK
Ikerketa zientifikoetan oinarritzen al ditu bere baieztapenak? Aipatzen al ditu
itzal handiko artikuluak edo
argitalpenak? "Informazio
fidagarria eta oinarritua aurkeztuko du eta interpretatu
egingo du zalantza sortzen
duen informazioa, aurreiritzi
pertsonalik gabe, eta onartu
egingo du iritzi desberdintasuna, zilegi baita", halaxe
dio Dietista-Nutrizionista
lanbidearen Kode Deontologikoak Espainian (2013).
BALIOA
Albiste baten
txioari zabalkundea ematea eta mezu
lau bat zabaltzea ez da
nahikoa. Dibulgatzaileak
testuinguru bat eta tresna batzuk eman behar

dizkigu hobeto ulertzeko
aipatzen ari den gaia.
PLATAFORMAK
Bere mezuak
sareetan argitaratzeaz gain, ba al du lekurik
beste komunikabide batzuetan, adibidez irratian, prentsa idatzian edo telebistan.
Eta hala bada, zeinetan
dabil? Komunikabideetan
agertzeak, besterik gabe, ez
du esan nahi profesional
ona denik, baina bere mezua
beste aditu batzuen aurrean
jartzera behartzen du.
AGINDUAK EDO
PROMESAK
Influencerak
sendabide miragarriak
agintzen badizkizu, pisua
galduko duzula hutsik gabe
edo gisa honetako mezuak
badarabiltza ("industria
farmazeutikoak ez du nahi
hau jakin dezazun"), ez zaitez
fidatu. Eta superelikagaiak
nabarmentzen baditu,
kimiofobia sustatzen badu
(substantzia kimikoen aurkako aurreiritziak) edo metodo
eta substantzia alternatiboak proposatzen baditu,
egizu ihes. Ildo horretan,
Palauk oroitarazten du praxi
okerrak salatu egin behar
direla Dietista-Nutrizionisten
Elkargo Ofizialean edo autonomia erkidegoetako osasun
agintarien aurrean; sare
sozialetan ere egin dezakete
osasun arloko ikuskaritza bat
edo jar dezakete salaketa bat
hor argitaratu den zerbaiten
aurka. "Batzuetan, dena den,
onena izaten da publiko
egitea norbait ez dela ari
egoki jokatzen", onartu du.

TONUA
Alarmista edo
sentsazionalista
bada, tentuz ibili. Gauza bat
da elikagai eta edari jakin
batzuen kalteaz ohartaraztea (ultraprozesatuak,
freskagarriak, alkohola),
eta beste bat da etengabe
ibiltzea segurtasun faltaren
eta arriskuaren mehatxuak
zabaltzen. "Eduki dezakete
unibertsitateko titulazioa
eta lan ibilbide oparoa,
baina mezuak ez badituzte
ematen arduraz eta osasun
publikoaren aldeko ikuspegiarekin, ez dira ongi ari",
erantsi du Carmen Perezek.
SALMENTAK
Zertatik bizi da
influencera?
Dibulgatzaile asko ikertzaileak izaten dira, unibertsitateko profesionalak edo
elikaduraren arloan lan
egiten dute: batzuek kontsulta bat daukate eta beste
batzuk I+G sailetan aritzen
dira. Beste batzuk, gauzak
garbi esanda, publizitatetik
bizi dira edo beren metodoa sortu eta argaltzeko
produktuak saltzen dituzte.
Badago aldea, egia esan.
"Interesen arteko gatazkak
oso argi egon behar dute,
eta ez maila komertzialean
bakarrik", oroitarazi du
SENCeko bozeramaileak.
Adibide bat: "Beganoa
banaiz eta horren alde
agertzen banaiz bizitza filosofia gisa, saiatzen ari naiz
pertsonek bide hori jarrai
dezaten, hori bezain baliotsuak izan daitezkeen beste
planteamendu batzuk
albora utzita", adierazi du.
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Osasuna

ELIKADURA
ONAREKIN,
ZANGOAK
ARINAGO
38

ORKATILAK DESAGERTU EGITEN
AL ZAIZKIZU LUZAROAN ESERITA
EGON ONDOREN? ZURE URDAILA
PUZTU EGITEN AL DA AGERIKO
ARRAZOIRIK GABE? BALITEKE
LIKIDO DEBEKUAK ERAGITEA
ARAZO HORIEK. ETA IRTENBIDEA
HAUXE DA: DIETA OREKATUA
EGITEA, ETA GATZA MURRIZTEA.

angoetako nekea sumatzea ez da osasun arazo larria, baina patologia trabagarria izan
daiteke. Pertsona askok, batez ere emakumeek, maiz samar jasaten dute likido debekua, eta hanpatu egiten zaizkie zangoak eta
astuntasuna ere sentitzen dute. Ehunen artean likido gehiegi
metatzen denean, edema bat sortu dela esaten da medikuntzako hizkeran; arrazoi bat baino gehiago egon daiteke arazo
horren jatorrian, besteak beste “hormonen gorabeherak,
haurdunaldian gertatzen direnak bezalakoak, baina gaixotasun larriagoen ondorio ere izan daiteke, adibidez bihotz gutxiegitasun kongestiboa, giltzurrunetako gaixotasun bat edo
gibeleko zirrosia”, adierazi du Elena Dios-ek, Endokrinologiako eta Nutrizioko espezialista denak Virgen del Rocío Unibertsitate Ospitalean (Sevilla), eta erantsi du zainetako gutxiegitasun kronikoa izaten dela arrazoirik ohikoena edemak
eta zango nekatuak agertzeko. Barizeak dira patologia horren
seinalerik agerikoenak, non zainek elastikotasuna galtzen
duten behealdeko gorputz adarretan (eta horrek zaildu egiten
du odola bihotzera itzultzea). Sendagai batzuen nahi gabeko
ondorioa ere izan daiteke edema, adibidez arteria hipertentsioa tratatzeko erabiltzen direnena (amlodipino), hanturen
aurkako sendagai ez-esteroideoena (ibuprofenoa, naproxenoa), kortikoideena, estrogenoena edo diabetesari aurre
egiteko zenbait sendagairena (tiazolidinedionak esaten zaie).
Sistema linfatikoak modu desegokian funtzionatzen duenean
ere ager daiteke, adibidez minbiziarekin zerikusia duen kirurgia bat egin ondoren, edo epe luzean proteinetan gabezia
larri bat gertatu delako. Baina beste askotan ez da jakiten zein
den likido debekuaren jatorria: halakoetan, edema idiopatikoa dela esaten da, “eta hori maizago agertzen da 50 urtetik
beherako emakumeetan, non gizentasuna eta diabetesa ere
edukitzen duten eta, batzuetan, baita depresio koadroak ere”,
azaldu du adituak. Arrazoi horiei guztiei beste bat ere eransten die endokrinologiak: elikagaiekin gatz gehiegi hartzea, eta
oharra ere egiten digu, ez dezagun pentsatu hartzen dugun
sodiorik gehiena mahaiko gatzetik datorrela, elikagai prozesatuetatik baizik.

Z

NOLA TRATATU LIKIDO DEBEKUAK.

Zer egin dezakegu likido debekua saihesteko? Edemen artean, bereizi egin behar dira arinak batetik, zeinak desagertu
egiten diren sedentarismoa saihestuz eta gorputz adar kaltetua bihotza baino gorago altxatuta, eta larrienak bestetik,
zeinak sendagaiekin tratatu daitezkeen, gorputzak errazago
kanporatu ditzan likidoak gernuaren bidez (diuretikoak). Kasu horietan, dena den, “medikuak erabaki behar du sendagaiak hartu beharra dagoen eta zer-nolako tratamendu mota
behar duen bakoitzaren historia klinikoa kontuan hartuta.
Gainera, hantura hori sendagaiak erabiltzearen ondorioz
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EZ ERABILI
GATZ
GEHIEGI!
Hartzen dugu sodioaren
%70 baino gehiago janari
prozesatuetatik eta
manufakturatuetatik dator,
eta gainerakoa bakarrik da
sukaldean edo mahaian
gaineratzen dugun gatza.
Zer-nolako elikagaiak edo
produktuak baztertu behar
lituzke likido debekua duen
pertsona batek? Elikadura
arloko Segurtasunaren eta
Nutrizioaren Agentziaren
arabera (AESAN), honako
hauek dira saihestu
beharreko elikagaietako
batzuk*:
• Antxoa gazituak: 12,14 g
gatz 100 g bakoitzeko
• Fuet-a: 3,94 g
• Txorizoa: 3,58 g
• Saltxitxoia: 3,36 g
• Gazta, bereziki urdina:
3,14 g
• Ketchup-a: 2,64 g gatz
• Zopak eta saldak: 2,05 g
• Aperitibo gaziak: 1,26 g
• Plater prestatuak: 0,92 g
• Gozogintza industriala:
0,61 g
* Batez besteko balioak,
100 g bakoitzeko.
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POTASIOA,
OREKATZEKO
Sodio gutxi duten
elikagaien artean
berdurak, barazkiak eta
fruta freskoa daude,
adibidez espinakak,
orburua, erremolatxa,
azenarioa eta apioa. Baita
lekaleak ere, adibidez
dilistak, garbantzuak,
babarrunak eta soja.
Haragia, arraina eta itsaski
freskoa ere, prozesatu
gabe, sodio gutxikoak dira.
Horrela, jateko moduko
elikagaien artean daude
txahala, arkumea, oilaskoa,
txerria, legatza, zapoa,
sardinak, txirlak, lupia edo
olagarro egosia.
Likidoen oreka
mantentzeko eta
organismoko sodio maila
orekatzeko, potasio
asko duten elikagaiak
jatea komeni da. Sail
horretakoak dira fruta
batzuk, adibidez abrikotak,
banana, kiwiak, aranak eta
datila, eta berdura batzuk
ere bai, besteren artean
brokolia, orburua, zerba
eta kalabaza. Eta tipulak
ere erantsi behar zaizkie
horiei, zeinak lagundu
egiten duten odoleko
zirkulazioa hobetzen.

Arropari dagokionez,
ez da komeni jantzi
estuak erabiltzea
gerrialdean edo goma
daukaten galtzerdiak.
Horien ordez, hobe
da galtzerdi elastikoak
erabiltzea, konpresio
progresibokoak, betiere
medikuak aginduta.

EDEMAK
SAIHESTEKO
ERRUTINAK
ETA OHITURAK
Dieta ez ezik, bizimodua edo
bizi estiloa ere funtsezkoa da
bihotz-hodien osasunerako.
Egoki elikatzearekin batera
ariketa maiz-maiz eginez gero,
murriztu egingo da zangoetako
hantura agertzeko arriskua.

agertu bada, espezialistak beste aukera bat bila dezake, edema
sortuko ez duena”, argitu du doktoreak.

1

Mugi itzazu giharrak. Edema
agertu den lekuko giharrak
aktibatzeak (bereziki zangoetan)
lagundu egin dezake gehiegizko
likidoa bihotzerantz punpatzen.
Igeriketa, eliptikoa eta bizikleta
(erresistentziarik gabea) edo
zoruko ariketak onuragarriak
izan daitezke (adibidez, Pilastes
teknika edo yoga).

2

Altxatu ezazu gune kaltetua
bihotzaren mailatik gora
egunean zenbait aldiz, baita
lotan zaudela ere.

3

Eman masajea gune hanpatuari
bihotzerantz presio eginez tinko
samar, baina minik eman gabe.

4

Ez egon luzaroan zutik eta ez
erabili takoi garaiegiak.

5

Komeni da ez erabiltzea
arropa estuegiak egerrialdean,
ezta goma elastikoa duten
galtzerdiak ere. Horien ordez,
hobe da galtzerdi elastikoak
erabiltzea, konpresio
progresibokoak, betiere
medikuak hala agintzen badu.

6

Mantendu ezazu gunea
garbi, hidratatuta eta lesiorik
gabe. Larruazal lehor eta
arrakalatuan errazago sortzen
dira urratuak, ebakiak eta
infekzioak.

ADI ZER ETIKETA DUEN... URAK.

Ba al dago ezaugarri diuretikoak dituen elikagairik? Elena
Diosen esanetan, “ez dago elikagairik bere kabuz edemak gutxitzen laguntzen duenik”. Dieta orekatua eta hipokalorikoa
egitea gomendatzen dute, eta, era berean, “saltokietako elikagaien etiketak irakurtzea eta sodio gutxien dutenak hautatzea”. Eta ohar hori ur botiletara ere iristen da, "horietako batzuek kopuru handietan izaten baitute mineral hau [1.000 mg
baino gehiago ere izan dezake litro batek]. Funtsezkoa da litro
bakoitzeko 20 mg baino gutxiago duten markak hautatzea".
Eta egunean gutxienez 1,5 litro ur edatea komeni denez, erabaki ona izango da etiketan datu horiei begiratzea. Alkoholik
ez hartzea ere neurri egokia da edemarik ager ez dadin, alkohola hartzeak okertu egiten baitu zainetako gutxiegitasun
kronikoa, eta larritu egin ditzake bigarren mailako edemak.
Eta, azkenik, ez da fidatu behar kaleko esamesekin. Esaten
da, adibidez, eremu kaltetua hatzarekin zapaltzen denean
(larruazal tenkatuan edo distiratsuan agertzen da), eta denbora bat behar duenean bere betiko kokapena hartzeko (zenbaitek segundotan edo minututan ere neurtzen dute itzulera
hori), neurtu egin daitekeela debekua zenbaterainokoa den.
Baina ziurra den gauza bakarra hauxe da: hantura ohikoagoa
izaten dela tenperatura handiekin, orduan dilatatu egiten
baitira odol-hodiak eta zirkulazioa moteldu.
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Modeloaren
zenbakia: markaren

GAKO BATZUK,
BETAURREKO
BESOETAN

Zifra horrek zehaztu
egiten du betaurreko besoen
luzera (milimetroetan
emana egoten da).

izena edo inizialak
izaten dira, eta
zenbaki konbinazio
bat ere agertzen da
(aldatu egiten da
batetik bestera).

Homologazioaren berme
bakarra ekoizlearen
etiketan dago, baina
argibide batzuk aurkituko
dituzu alboetako kodeetan.

RB

6
424

990

51

19

145

ageri denean, esan nahi du izpi
ultramoreen aurkako babes gorena
duela, 400 nanometro artekoa.

00
UV4

Leiarren zabalera, eta
ondoren zubiarena (leiarren

arteko tartea, sudurraren gainetik),
milimetroetan emana.
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UV400 etiketa (aukerakoa)

’CE’ ikurrak

... eta Txinako
bertsioa.

(Europan onartua)
bermatu egiten du
produktuak ongi betetzen
dituela Europako
Batasunean eskatzen
diren legezko baldintzak,
zeina UNE-EN 1836
arauan ageri diren. Hau
da, ziurtatu egiten da
leiarrek behar bezalako
babesa daukatela UV
izpien aurka.

Erne ibili behar
da, logotipo horren
oso antzeko den
beste bat ere
badago eta.
Letrak askoz ere
gertuago daude
elkarrengandik, eta
"China Export" hitzen
siglak dira (Txinatik
esportatuak).

Europan
onartua

China
Export

Erosketak

EGUZKITAKO
BETAURREKO
GUZTIEK EZ
ZAITUZTE BABESTEN
Karratuak, hegazkinlari besoekin. Biribilak edo angeluzuzenak. Azetatoz eginak edo
retro erakoak. Montura edo armazoia bekainen lerroan bakarrik daukatenak (browline
esaten zaienak) edo batere gabeak. Eguzkitako betaurrekoek diseinu erakargarriak
izaten dituzte beren bertsio ugarietan. Baina begien osasuna arriskuan jar dezake
egokiak ez direnak hautatzeak edo itsas pasealekuan homologatuta
ez dauden batzuk erosteak. Adituek oharra egiten dute: egun lainotu edo
euritsuetan ere, eguzkiaren argiak kalte handia egin diezaieke begiei.
ure begiek kezka sortzen digute eta
datuetan ere ikusten da hori: Espainiako Estatuko herritarren %66
oftalmologoarengana joaten dira
urtean behin gutxienez, halaxe dio
Begi Osasunaren Liburu Zuria 2019 izeneko dokumentuak. Zazpitik batek, gainera, are maiztasun
handiagoarekin aztertzen ditu begiak, sei hilean
behin, eta herritarren %5 bakarrik joaten da kontsultara arazoren bat sumatzen duenean bakarrik.
Batzuetan, ordea, ez gara jabetzen argiak zer-nolako kaltea egin diezaiokeen gure ikusmenari. Espainian saltzen diren eguzkitako hiru betaurrekotatik
batek ez ditu gainditzen beharrezko kontrolak, eta
ez daude homologatuta. Bazarretan erosten ditu
jendeak, azoketan... Ez saltoki ofizialetan edo optiketan, beti egin behar genukeen bezala.
Eguzki ordu asko izaten ditugu gure inguruan
(urtean 1.600 eta 2.000 artean direla dio Espainiako Geografia Institutuak), eta larruazala ez ezik,
begiak ere babestu egin behar dira: egin ezean,
arazoak ager daitezke. “Epe luzera, zuzeneko argia arrisku faktore bat da kataratak ager daitezen,
baina baditu berehalakoagoak diren eragin kalte-

G

garriak, adibidez korneari erasaten dion konjuntibitisa (karatitisa) eta begietako gorritasuna”, ohartarazi du Gema Yuntak, Optikari-Optometristen
Espainiako Elkargoko bozeramaileak (CNOO). Betaurrekoak ez dira jolaserako osagarriak edo itxura hobea edo kaskarragoa ematen digutenak. Eta
denak ez direnez egokiak, aztertu egingo dugu zeri
begiratu behar zaion eguzkitarako leiar on batzuk
aukeratzeko kalitate berme guztiekin.

ADI IZPI ULTRAMOREEKIN (UV).

Leiarrek xurgatu egin behar dute argia eta saihestu egin behar dute begiak itsutzea, baina horretaz gain, iragazi eta desagerrarazi egin behar dute
eguzkiaren erradiazio ultramorea, zeina espektro ez-ikusgarrian erortzen den. Kolore batekoak
edo bestekoak izan, leiar on batzuek blokeatu egin
behar dute UVA eta UVB izpi guztien sarrera (400
nanometrotik beherako uhin luzera daukaten uhinena). Ezaugarri horri UV400 iragazkia esaten
zaio, eta betaurreko homologatu gehienek izaten
dute. Hori bai, informazioa ez da egoten armazoian
edo leiarretan grabatua: eranskailu batean edo betaurrekoek dakarten eskuorrian joan ohi da.
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Homologatu gabeko
betaurrekoekin, arriskua
duzu zure begi niniak gehiegi
dilatatu daitezen, eta horrek
hantura eragin dezake
konjuntiban eta kornean.
ILUNA IZATEAK EZ DU ESAN
NAHI BABESTEN DUENIK.

Jende batek uste izaten du beira beltz edo opakuak hobeak direla argiak baino, baina leiarraren koloreak ez
du eraginik babes mailan: "Babestu iragazkiak egiten du,
ez koloreak edo tinduak", ohartarazi du Yuntak. Hain
zuzen, badira UV izpien aurkako iragazki gardena duten betaurreko graduatuak. Hartu kontuan azoka batean
betaurreko ilunak erosita arrisku gehigarri bat hartzen
duzula: hobeto ikusi nahian, zure begi ninia gehiago dilatatuko da eta argi gehiago sartuko da begietan (eta UV
izpi gehiago); horren ondorioz, hanpatu egin daitezke
konjuntiba eta kornea. "Betaurreko txar batzuk kalterako
izaten dira: hobe da batere ez eramatea homologatu gabe
daudenak hautatzea baino", aholkatu du optometristak.

NESKA-MUTIKOEN BEGIRADA.

Haurretan are beharrezkoagoa da eguzkitako betaurreko
homologatuak erabiltzea, haien begiak garapen betean
daudelako eta kristalinoa guztiz eratu gabe daukatelako
(berezko babes gisa jokatzen du). "Haurrek hondartzan
erabili behar dute, mendian edo parkean denbora asko
eman behar dutenean; baina neurrian hori ere, zeren
modu jarraituan erabiliz gero, gerta baitaiteke fotofobia
sortzea edo argiarekiko sentiberatasun muturrekoa",
adierazi du optikari-optometristak.
Betaurrekoak ez badira onak, hobe ez jartzea (helduekin gertatzen den bezala). Iragazki homologatua eduki behar dute, eta aukera izaten da armazoi organiko bat
jartzeko, arinagoa eta sendoagoa. Haurtxoetan, berriz,
haien begiek sekula ez lukete jaso behar eguzkiaren argia
zuzenean, eta, beraz, txanotxoekin edo eguzkitako babesekin estali behar dira.

GARESTIAGOA BETI EZ DA HOBEA.

Leiarren iragazkiak erabakitzen du betaurrekoen kalitatea, ez diseinatzailearen izenak. "100 euroko batzuek
ez dute zertan izan hobeak edo gehiago babestu 40 euro
kosta diren batzuek baino, zeren askotan armazoiak garestitzen baitu prezioa", nabarmendu du Yuntak. Hori
bai: joan zaitez beti optika ofizial batera, eskatu aholkua
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BETAURREKO FALTSUEN ARRISKUA
UVB IZPIAK
UVA IZPIAK
EGUZKIAREN ARGIA
Eguzkitako betaurrekorik gabe, UV izpiak begira iristen dira, begi
ninia itxiagoa egoten da, eta izpi kantitate gehiago iristen da.
UVB IZPIAK
UVA IZPIAK
EGUZKIAREN ARGIA
Homologatu gabeko leiar batzuekin, UV izpiak begira iristen dira.
Kornea irekiagoa egoten da betaurrekorik ez daramagunean baino,
eta UV izpi gehiago jasotzen duenez, kaltea handiagoa izaten da.
UVB IZPIAK
UVA IZPIAK
EGUZKIAREN ARGIA
Leiar homologatuek erabateko babesa eskaintzen dute UV izpien
aurka. Izpi horiek ez dute gainditzen beirak jarritako hesia eta ez
dira iristen begira.

EZKUTU
BAT EGUZKI
ARGIAREN AURKA
Leiarrek beti iragazki gisa jokatu behar dute
argiaren eta horrek dakartzan arriskuen
aurrean. Intentsitatearen arabera, gradutan
sailkatzen dira, eta horrek esaten du zertarako erabili litekeen eta zer-nolako mugak
dituen. Baina ez UV izpien aurkako babesa:
goragoko mailan dauden betaurrekoak ilunagoak dira, baina berdin babesten dute.

0. maila: Leiar oso argiak dira, eta pasatzen
uzten dute argiaren %81 eta %100 artean.
Funtzio estetikoa baino ez daukate, eta ez
dira egokiak eguzkitik babesteko.

1. maila: Zertxobait koloreztatuak dira, eta
pasatzen uzten dute argiaren %44 eta %80
artean. Intentsitate apaleko argiarekin erabiltzekoak dira; adibidez, hiritik paseatzeko
egun lainotu batean.
profesional bati eta aztertu ongi iragazkiaren maila, ez
baitu izan behar 3tik beherakoa (ikus 45. orriko koadroa). Horretaz gain, eskuorri bat ere eduki behar du eta
hor agertu behar dute haren ezaugarriek eta gordetzeko
eta garbitzeko aholkuek (ura, xaboi neutroa eta gamuza
erabiliz, leiarra ez dadin marratu).

EZ DAGO "OROTARIKO" BETAURREKORIK.

Nahiz eta tentagarria den, "ez dago betaurreko bakar
bat egoera guztietan erabiltzeko", ohartarazi du optikari-optometristak. Gehien hurbiltzen zaion aukera 3.
mailako leiar bat erabiltzea da, baina horiek, adibidez, ez
dira aski elurretarako edo udan hondartzara eramateko,
argia gainazal distiratsuetan islatzen denean handitu
egiten delako izpien indarra eta horiek begietan duten
eragina. Egoera horietan, 4. mailako iragazki bat behar
izaten da. Dena den, gidatzeko nahiko bazenitu, iragazki
hori ez litzateke egokia izango, tindua opakuegia baita;
askoz hobe da 0tik 3ra bitarteko leiar bat aukeratzea.
Laburbilduz: gidatzeko behar badituzu eta, gainera, mendira eta hondartzan bainu bat hartzera joatea maite baduzu, eguzkitako bi betaurreko beharko dituzu gutxienez, 3.
mailako leiarrarekin bat eta 4. mailakoarekin bestea.

Itxura eta
kolore guztietakoak.
Zure estiloa bat
edo bestea izan,
joan zaitez beti
optikariarengana eta ziurtatu
ezazu betaurrekoek badutela behar den
homologazioa.

2. maila. Tindu ertaina izaten dute, argiaren %19
eta %43 artean pasatzen zaie (xurgatu egiten
dute %81etik %57 bitarte). Egokiak dira argiak
intentsitate apala edo ertaina duenerako.

3. maila. Argi izpien %8 eta %18 artean
uzten dute pasatzen. Betaurreko mota hori
aukera ona da eguzkiak intentsitate ertaina
edo handia duenerako, adibidez udaberrian
edo udan erabiltzeko.

4. maila. Erabat opakuak izaten dira ia, eta
argiaren %2 eta %7 artean bakarrik pasatzen da. Argiaren intentsitatea oso handia
denean erabiltzekoak dira, adibidez hondartzan, elurretan edo goi mendian, izpiak
indar handiz islatzen diren lekuetan.
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ZURE ESKUBIDEAK
EZ DAITEZEN
HEGAN JOAN
OPORRETAN
Bidaiak bertan behera uztea,
hegaldiak atzeratzea eta
ekipajearekin arazoak sortzea
ohikoa gertaerak dira, eta horrexegatik
izaten da hainbeste erreklamazioa
hegazkina denean garraiobidea.
Eta askoz gehiago izango lirateke
bidaiariek ongi jakingo balute
zer eskubide dituzten eta nola
egin behar luketen horien alde,
edo hegazkin konpainiek informazio
hobea emango balute eta behar bezala
erantzungo baliete bezeroen kexei.
Testua: Euskal Kontsumitzaileen Alkartea.

ire garraioak ziurtasun gutxi ematen die bezeroei egoera batzuetan,
eta ez da harritzekoa: kontsumo
sektore guztien artean, horrexetan uzten dute enpresek kontratu gehien bete gabe. Beti ez gara ohartzen garraio
txartel bat kontratu bat dela, eta betebehar batzuk
ezartzen dizkiola bidaiariari eta enpresari, zeinak
eraman egin behar dituen bezeroa eta haren ekipajea leku batetik bestera, hitzartu dituzten egun,
ordu eta baldintzetan. Aire garraioaren araudia
aski zorrotza da aire konpainien betebeharrei eta
bidaiarien eskubideei dagokienez.

A

ZER ERAMAN DEZAKEGU HEGAZKINEAN?

Eskubidea dugu kabinan eskuko ekipaje bat doan
eramateko (maleta txikia edo bizkar zorroa izan
daiteke, eta pisua eta neurria aldatu egiten da konpainiaren arabera); horrekin batean, eskuko poltsa
bat, ordenagailu eramangarri bat, tableta bat... ere
eraman daitezke. Erregistratzen den ekipajea, aldiz, kobratu egin dezakete, nahiz eta konpainiarik
gehienek onartzen duten 20-25 kilo arterainoko
maletak doan sartzea. Dena den, maletak egiten
hasi aurretik, komeni izaten da aire konpainiari galdetzea edo AENAren web-orrian begiratzea
(Espainiako Aireportuak eta Aire Nabigazioa) zer
ez duten uzten eramaten, ez erregistratzen den
ekipajean eta ez eskukoan. Azken horretan, muga
eta baldintza batzuekin, likidoak eraman daitezke,
sendagaiak eta haurrentzako elikagaiak eta dieta
berezietakoak. Lagun egiteko animaliak sotoan
joan daitezke, beren garraialekuan sartuta (ekipaje
erregistratu gisa) edo kabinan ere bai batzuetan
(gidari lana egiten duen txakur bat denean edo ez
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Balio adierazpen pertsonal bat egin ezean, gehienez
1.500 euroko kalte ordaina izaten da ekipajea hondatu,
atzeratu eta galtzeagatik.
duenean pisu jakin bat gainditzen, gehienean 8
kilokoa). Araudia, hala ere, aldatu egiten da konpainia batetik bestera, eta funtsezkoa da baldintza
guztien berri izatea txartela erosi aurretik (animaliak ere ordaindu egiten baitu, nahiz eta gutxiago
izan). Azkenik, mugikortasun mugatua duten bidaiariek eskubidea dute laguntza jasotzeko ontzira
igotzean eta handik jaistean.

ARAZOAK MALETAREKIN?

Hegazkinetik jaitsi eta maleta apurtuta edo hondatuta agertzen bada, edo galdu egin bada, beharrezkoa da konpainiaren harrera mahaira joatea eta
Ekipajearen Irregulartasun Partea betetzea (PIR).
On-line ere egin daiteke aireportutik kanpo, maleta hondatuta dagoela ohartzen garenean, nahiz
eta txartelaren jabea etxean edo hotelean egon.
Guztira, bidaiariak zazpi egun ditu ekipajeak izan
dituen kalteen edo hutsegiteen erreklamazioa egiteko eta 21 egun atzerapenen bat gertatu bada (jasotzen den egunetik hasita).
Balio adierazpen pertsonal bat egin ezean (ikus
49. orrialdea), gehienez 1.500 euro inguruko kalte-ordaina izaten da ekipajea hondatu, atzeratu eta
galtzeagatik (trukea zenbatean dagoen ikusi behar
da, dena den). Halaxe ezartzen du Montrealgo Hitzarmenak, zeinak bateratu egiten dituen nazioarteko aire garraiorako arau batzuk (Espainiak eta
Europako Batasunak berretsi egin dute hitzarmen
hori). Aparteko kalte-ordaina ere eska daiteke bidaian eraginen bat eduki duenean ekipajea atzeratzeak edo galtzeak, gerta baitaiteke arropa erosi
behar izatea, garbiketako produktuak, sendagaiak...
Halakoetan, beharrezkoa da kaltea zenbatekoa izan
den kalkulatzea eta dagokion erreklamazioa egitea.

HEGAZKINA AIRERATZEN EZ DENEAN.

Overbookinga gertatzen denean eta hegaldia bertan behera gelditzen denean, konpainiak bi aukera
eman behar ditu: txartelaren dirua itzultzea –bitartekariek komisioren bat kobratu badute, horiek
ere sartu egin behar direla ebatzi zuen Europako
Batasuneko Justizia Auzitegiak 2018ko irailean–,
edo eskura dagoen lehenbiziko hegaldian leku bat
egitea. Hegazkin konpainiak jatekoa eta ostatua
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jarri behar du hegazkina ateratzen den unea iritsi
arte, eta ohikoa izaten da aireportutik gertu dagoen hotel batera eramatea gau bat edo gehiago
eman behar badira zain. Bi egoeretan (dirua itzultzea, non 7 eguneko epea izaten den gehienez, edo
beste hegaldi batean sartzea), hegaldia bertan
behera uzteko arrazoia ez bada izan halabeharrak
eragina, konpainiak “kalte-ordain automatikoa”
esaten zaiona ordaindu behar du: 250 eurokoa da
1.500 kilometro arteko hegaldietan, 400 eurokoa
1.500 eta 3.500 km artekoetan, eta 600 eurokoa
3.500 km-tik gorakoetan.
Bidaiariak, gainera, kalte-galeren ordaina ere
eska dezake baldin eta ez bada garaiz iritsi laneko
elkarrizketa batera edo azterketa garrantzitsu batera, laneko ekitaldi batera edo hitzordu pertsonal
batera, adibidez eztei edo hileta batera, opor egunak galdu baditu edo beste garraio edo aloimendu
batzuk erabili behar izan baditu. Ekipajearekin
bezala, kalkulatu egin behar da kaltea zenbatekoa
izan den eta konpainiari erreklamazioa egin.

ATZERAPEN HANDIETARAKO.

Eskubide hori ez da beti eskatzen, baina garrantzitsua da jakitea hegazkin konpainiak aperitiboak
eta edariak eskaini behar dituela hegazkina bi orduko atzerapenarekin ateratzen denean 1.500 km
arteko hegaldietan, hiru ordukoarekin 1.500 eta
3.500 km artekoetan edo lau ordukoarekin hortik gorakoetan. Atzerapena bost ordukoa denean
(edozein hegalditan), bidaiariak eskubidea du bidaia bertan behera uzteko eta dirua berriz jasotzeko, inolako zigorrik gabe; berdin egin dezake arazo
garrantzitsu bat gertatzen zaionean edo halabeharrak behartzen duenean, adibidez ustekabeko gaixotasun bat agertu zaiolako, istripu bat izan duelako edo familiako norbait hil zaiolako (halakoetan,
frogatu egin behar du zer gertatu zaion). Helmugara atzerapenarekin iristen denean, konpainiak
250 eta 600 euro arteko kalte-ordaina eman behar
dio bidaiariari, lehen aipatu ditugun distantzien
arabera. Baina noiz esaten da hegazkina helmugara iritsi dela? Pentsa liteke lurreratzen den unea
jartzen dela mugatzat, baina ez da hala: hegazkinaren ateetako bat irekitzen denean, orduantxe

Nola egiaztatzen
da ekipajearen
balioa?
Erregistratu dugun ekipajean
dauden ondasunentzat
aseguru bat egin nahi
bada, balio adierazpen bat
egin behar da (1.400 eta
4.000 euro artekoa izan
beharko du), eta honako
pauso hauek eman:

1

Galdetu hegazkin konpainiari
ea onartzen duen ekipajearen
balio adierazpen bat egitea.

2

Joan zaitez konpainiaren
harrera mahaira bi ordu
lehenago gutxienez.

3

Ez ahaztu Nortasun
Agiria, hegazkin txartela
eta aseguruaren barnean
sartu nahi dituzun
ondasunen zerrenda, eta
adierazi ezazu horiek zernolako egoeran dauden:
konpainiako langileek
egiaztatu egingo dute.

4

Nahitaezkoa da ekipajea
giltza batekin edo
giltzarrapo batekin ixtea.

5

Adierazpen horren kostua
nabarmen aldatzen da
konpainia batetik bestera,
baina ondasunek daukaten
balioaren %5 inguru izaten
da oro hr. Iberiak, adibidez,
%5ean jartzen du, Air
Europak %15ean, eta Alitaliak
50 euroko kostua ezartzen
du pieza bakoitzeko.

6

Zure bidaian konpainia
aldatu beharra izanez
gero, beste konpainiarekin
ere prozesu bera egin
beharko duzu.
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Atzerapena hiru ordutik
gorakoa denean,
konpainiak kalte-ordaina
eman behar dio bidaiariari,
250 eta 600 euro artekoa,
ibilbidearen arabera.
esaten da hegazkina iritsi dela. Ordu hori hartzen
da iritsieraren unetzat, eta horri begiratu behar
zaio atzerapenik baden edo ez erabakitzeko.

HALABEHARRAK ERAGINDA.

Hegazkin konpainiek “halabeharra” edo “ohiz
kanpoko egoerak” aipatzen dituzte beren jokabidea zuritzeko kontratua bete gabe uzten dutenean,
kalte-ordainak saihesteko helburuz, jakina. Kontzeptuak araudian bertan daukan anbiguotasunaz
baliatzen dira horretarako. Hauxe dio 261/2004
(CE) arauak: “Ohiz kanpoko egoerak dira, zentzuzko neurriak hartuta ere ezin eragotzi izango
ziratekeenak. Egoera horiek sor daitezke, bereziki,
ezegonkortasun politikoa dagoenean, baldintza
meteorologikoek ez dutenean modurik uzten hegaldia egiteko, segurtasuna arriskuan dagoenean,
ustekabeko gabeziak agertzen direnean hegaldirako segurtasunean eta grebaren batek eragina
duenean hegaldia egiteko ardura duen aireko garraiolari baten jardunean”.
Aireko nabigazioan sortzen diren arazoen
kasuistika zabalagoa da paragrafo horretan ageri
dena baino, eta, horregatik, konpainia batek “ohiz
kanpoko egoera” bat gertatu dela esaten duenean,
aztertu egin behar da. Horretaz arduratzen da Aire Segurtasuneko Estatu Agentzia (AESA), kaltea
jasan duen bidaiariak hala eskatzen badio edo,
azken buruan, auzitegiek. Bi erakunde horiek askotan baztertu izan dute konpainiek “halabehar”
gisa erabili duten arrazoia. Ez da maila horretan
sartzen, adibidez, konpainia bateko langileek
greba egitea, edo hegazkin bat aireratu gabe gelditzea segurtasun edo logistika arazo batengatik,
konpainiaren jardunean izan den hutsegite baten
ondorio denean. Halabeharra izan dela onartzeko,
beharrezkoa da konpainiak ez edukitzea inolako
ardurarik hegazkina aireratu gabe utzi duen arazoan, eta modurik ere ez edukitzea arazo hori aurreikusteko, saihesteko eta konpontzeko.
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+

Gehiegizko klausulen pagotxa
Nahiz eta oso hedatuak dauden, erabiltzaile askok eta askok ez
daki txartel batzuen klausulen edukietan gehiegikeriak izaten
direla. Baina gehiegikeriatzat hartzeko, epaile batek ebatzi behar
du hala dela, eta horixe gertatu zen, adibidez, joan den azaroan,
non Espainiako Auzitegi gorenak baliogabetu egin zituen Iberiaren
hiru klausula: no show izenekoa, zeinak galarazi egiten duen
bidaiariak itzuliko hegaldia har dezan joanekoa erabili ez duenean;
erantzukizunik ez hartzea bere gain lotura egiten duen hegaldi
bat galtzean eta bere buruari ahalmena aitortzea kontratatu den
garraioaren baldintzak aldatzeko “hala behar izanez gero”.
Epaiak behartu egiten du Iberia klausula horiek bere baldintza
orokorretatik kentzera, baina beste konpainia batzuei ez die
eragiten, eta antzeko klausulak ezartzen jarraitzen dute norbaitek
salaketa jarri artean. Bestalde, low cost erako konpainia batzuek
30 eta 40 euro artean kobratzen dute hegazkin txartela Internet
bidez erosi eta aireportura inprimatu gabe eraman duten bidaiariei
han bertan inprimatzeagatik. Klausula hori gehiegizkoa da,
eta halaxe erabaki dute Espainiako zenbait auzitegik, partikular
batzuek Ryanair-en aurka salaketa jarri ostean.

NOLA EGIN ERREKLAMAZIOA PAUSOZ PAUSO
Ohikoa izaten da hegazkin konpainiek ez informaziorik ematea kalte-ordainen
inguruan, horiek saihesten saiatzea edo are eskariei erantzunik ez ematea ere.
Beti komeni da kontsumitzaile elkarte batean aholkularitza eta laguntza eskatzea,
baina egokia da, halaber, zer-nolako pausoak eman behar diren jakitea:
1. ERREKLAMAZIOA
AURKEZTEAN, ATXIKI
EZAZU BEHARREZKO DEN
DOKUMENTAZIOA.

Txartelen KOPIA.

Izan diren gastuen
FROGAGIRIAK.

Opor edo lanegunak
galdu direnean, hori
FROGATUKO DUTEN
DOKUMENTUAK.

Hitzordu garrantzitsu bat
hutsegin denean, hori
egiaztatuko duen AGIRIA.

2. ZEHAZTU EZAZU
ZENBATEKO KALTEORDAINA ESKATZEN DUZUN.

3. ERREKLAMAZIOA
EGITEKO EPEAK.

HEGAZKIN KONPAINIAK
EZ BADU ERANTZUTEN
hilabeteko epean edo

ERREKLAMAZIOA BAZTERTU
EGITEN BADU, komeni izaten
da erreklamazioaren kopia
Aire Segurtasuneko Estatu
Agentziari helaraztea (AESA);
Internetez egin daiteke edo
posta arruntez.

4. AIRE SEGURTASUNEKO
ESTATU AGENTZIAREN
EBAZPENA.

Bi aldeei
BIDALIKO diete.

Nahiz eta EZ DEN LOTESLEA,
hegazkin konpainiak onartu
egingo du erabiltzailearen
aldekoa denean: erreklamazioa
egin duenak auzitara joko balu,
gerta liteke konpainiak kalteordaina eta epaiketaren kostuak
ordaindu behar izatea.
Ohikoa izaten da, dena den,
hegazkin konpainiak ezetzean
tematzea, badakite-eta
AESAren ebazpena aldekoa
duten erabiltzaile askok, kalteordaina jasotzeko eskubidea
izanagatik, bertan behera
uzten dutela dena, nekearen
nekez. Horrexegatik jotzen du
hain jende gutxik auzitara,
nahiz eta gehienean haien
aldekoa izaten den epaia.
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Teknologia

DRONEAK, JOSTAILU
BAT BAINO GEHIAGO
Azken urteetan leku nabarmena hartu dute jostailuen apalategietan,
baina droneak ez dira jostailu hutsak, askoz gehiago baizik. Kaxa
ireki eta hegan jarri aurretik, kontuan hartu behar
da lege batek arautzen duela horien erabilera.
kasturte amaierako opari gisa drone bat sartu bazaigu etxean eta ez badakigu zer egin edo
nola erabili, lehenik eta behin kontuan hartu
behar da tramankulua aireontzi bat dela. Berdin du 50 euro ordaindu badugu eta jolasteko
eta ongi pasatzeko helburuz ekarri badugu. Aire Segurtasuneko Estatu Agentziak (AESA) arautzen du gidaririk gabeko
aire ibilgailu horien funtzionamendua (Espainiako Sustapen
Ministerioaren mendeko erakundea da). Eta horrek esan nahi
du segurtasun arau batzuk bete beharra dagoela, 1036/2017
Errege Dekretuan biltzen direnak, zeina 2017ko abenduaren
30etik dagoen indarrean. Araudia oso argia da, eta ez du zalantzarik uzten. drone bat modu desegokian erabiltzeak heriotza eragin dezake, eta isunak 225.000 euro arterainokoak izan
daitezke; helburu profesionalekin erabiliz gero, 4,5 milioiraino irits daitezke. Beraz, merezi du jakitea zer egin daitekeen
eta zer ez dronea etxetik atera eta probak egiten hasi aurretik.

I

JOLASAK ERE BADITU ARAUAK.

AESAk jolaserako edo kirolerako erabileratzat hartzen du 25
kilotik beherako modelo batekin egiten dena. Entretenimenduzko hegaldi horietan drone bat modu seguruan erabiltzeko, agentzia horrek araudi baten bidez esaten du zer egin
dezakegun eta zer ez:
Begi bistan beti. Ez daiteke urrutiratu 500 metro baino
gehiago pilotuarengandik, eta ez daiteke igo 120 metrotik gora. Eta harago joatea nahi bada, segurtasun ikerketa bat egin
beharko da eta berariaz baimena lortu.
Eguzkiaren argitan. Egunez bakarrik erabil daiteke, baldintza meteorologiko egokietan (lainorik, euririk eta haizerik
gabe) eta horretarako egokiak diren lekuetan. drone bat modu
seguruan non hegaldatu daitekeen jakiteko, Espainian aireko
nabigazioa kudeatzen duen enpresak, Enaire-k, doako aplikazio bat sortu du, eta mapa baten bidez adierazten du non
erabil daitezkeen gailu horiek.
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Ez da behar formaziorik. Ez da pilotua izan beharrik, baina
segurtasuna zainduz hegaldatu behar da. Adin txikikoek 18
urtetik gorako norbaiten laguntza behar dute.
Aseguruaren garrantzia. Norbera da droneak eragiten dituen kalteen erantzule. Horrexegatik komeni da hirugarrenen
asegurua edukitzea.
Lege bete egin behar da. Pertsonen edo eremu pribatuen
irudiak zabaltzeko, haien baimena eskuratu behar da. Ez
ahaztu bete egin behar direla Datuen Babeserako Legea, eta
Ohorerako Intimitaterako eta Norberaren Irudirako eskubidea bermatzen duena, eta berdin aireko irudiak hartzeari
mugak ezartzen dizkiona ere (Defentsa Ministerioak ez du
uzten eremu batzuk grabatzen, ezta tiro eta aire instrukzioko
jarduerak egiten dituzten guneak ere).
Arreta berezia. Ez daiteke hegaldatu hiri guneen eta jende
multzoen gainean, hondartza jendetsuetan, herri lasterketetan edo jaialdietan.
Leku debekatuak. Ez daiteke hegan egin aireportu eta
aerodromoetatik zortzi kilometrora baino gutxiagora. Ezta
aire eremu kontrolatuetan eta altuera txikiko hegaldiak
egiten diren lekuetan ere (parapenteko guneak, parakaidismokoak, globoan ibiltzekoak, ultra-arinekin eta planeagailuekin ibiltzekoak...).
Lehenik eta behin, errespetua. Ez daiteke arriskurik edo
eragozpenik sortu hirugarrenei (beste aireontzi batzuei, pertsonei eta lurreko ondasunei).

LANERAKO TRESNA.

Normativa.
Araudia. Nahiz
eta etxeko
lorategian
erabili, gailua
hegan jarri
bezain agudo
ezartzen
da araudi
aeronautikoa.

Betebeharrak gogortu egiten dira dronea helburu profesionalekin erabiltzen denean: drone pilotuei ematen zaien ziurtagiri teoriko-praktikoa behar da, ATOk emana (pilotuen
eskola ofiziala), eta LAPL erako mediku ziurtagiri aeronautikoa (25 kilotik beherako droneetarako) edo 2 Motakoa (pisu
handiagoko gailuetarako). Era berean, gailua erabiltzeko eta
mantentzeko eskuliburuak eduki beharko dira. Eta, jakina, hirugarrenen aseguru bat. Erabilera profesionala duten
droneak identifikatu egin behar dira suaren aurkako plaka
batekin, eta hor agertu behar du operadore aeronautikoaren
izenak eta harremanetarako datu batek. AESAk, gainera,
baimena eskatu eta lortzeko betebeharra ezartzen du zenbait gauzatarako (segurtasun azterketa bat egin ondoren
ematen dute baimen hori).
·Eraikin eta pertsona multzoen gainetik hegan egitea droneak 10 kilo baino gutxiago pisatu behar du eta kolpearen
eraginak murriztuko dituen sistema bat eduki behar du (larrialdiko paraxuta, adibidez).
·Gauez hegan egitea.
·Aireportuen eta aerodromoen inguruan hegan egitea legeak
ezarritako distantziatik behera.
·Aire Eremu Kontrolatuan eta Hegaldien Informazio Guneetan hegan egitea.
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Aditua

Edozeinek jar dezake hegan drone bat? Jolaserako
droneekin aspaldi samaIsrael
rretik egiten dira hegalQuintanilla
diak, baina lehen aeromodelismoa esaten zitzaion,
eta hegaldietarako eremu
espezifikoetan egiten ziren.
droneak 250 gramo baino
gutxiago pisatzen badu,
arazorik gabe jar dezakezu
hegan segurtasun baldintza argi batzuk betetzen
badituzu. Gehiago pisatzen
badu, aire segurtasuneko
araudi bat dago ezarria.
Zenbat istripu gertatzen
dira Espainian droneek
eraginda? Oso gutxi. Istripu bat gertatzen den
aldiro, AESAri jakinarazi
behar zaio ofizialki, eta
hark Hegazkintza Zibileko
Istripuak eta Gorabeherak
Ikertzeko Batzordera helarazten du (CIAIAC).
Segurua al da Espainiako araudia? Zalantzarik
gabe. 2017ko abenduan onartu zen, eta Europatik datorrenaren antza du. Araudi murriztailea
da, baina helburua da arriskurik ez dadila egon,
eta hori oso ongi betetzen da Espainian.
Hiriak leku seguruak al dira drone bat jolaserako erabiltzeko? Zentzugabea da hiri batean
jolaserako droneak erabiltzea; kaotikoa izango
litzateke. Etorkizunean, hiriek leku espezifikoak sortuko dituzte gailu mota horietarako.
Halaxe egin dute munduko beste hiri batzuetan,
eta horrek zerikusia du aireko zirkulazioaren
kudeaketarekin.
Maila profesionalean, zein izango da gailu horien
etorkizuna? Julio Vernek esaten zuen bezala, pertsona bati bururatzen zaion hori gauzatu egingo
du beste pertsona batek. Orain bidegorriak dauden bezala bizikletentzat, etorkizunean airebideak
egongo dira droneentzat. drone horiek, gainera,
gai izango dira eragiketak modu autonomoan edo
erdiautonomoan egiteko. Hau da, automatizatuta
egongo dira eta ez da piloturik beharko horiek
gidatzeko. Guztiak egongo dira geokokatuta, eta
segurtasun neurri handiak edukiko dituzte.

"Zentzugabea da
jolaserako
droneak kontrolik gabe
erabiltzea
hiri batean"

* Droneen Masterreko zuzendaria Valentziako
Unibertsitate Politeknikoan.
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Gaur egun erabili ohi dira
droneak Afrikako leku iritsezinetara sendagaiak eramateko, pertsonen aurkako
minak desaktibatzeko eta
salbagerrikoak eramateko.
·Pilotuaren ikusmenak hartzen duen eremutik kanpo
hegan egitea (droneak bi kilo baino gehiago pisatzen
duenean).
Gaur egun, Espainian 3.600 enpresa baino gehiago ari
dira lanean piloturik gabeko aireontzi horiekin. Eta
hazkunde aurreikuspenak oso baikorrak dira. "Dena
dute abantaila. Ez dira oso garestiak, eta era guztietako sentsoreak sar daitezke horietan (argazki eta bideokamerak, multiespektralak, termikoak), eta eskuratu
egin ditzakezu grabatzen dituzten datuak, prozesatu eta
tratatu", azaldu du Israel Quintanillak, irakasle eta droneen Masterreko zuzendariak Valentziako Unibertsitate
Politeknikoan (UPV). dronearen kostua aldatu egiten da
erabileraren eta neurriaren arabera: "50 eurorekin, badituzu oso drone onak jolaserako; maila profesionalean,
badira 1.000 eurotik hasi eta ehunka mila eurorainokoak", erantsi du Quintanillak. Gailu horiek eskaintzen
dituzten aukerak amaiezinak dira ia. Izan ere, gaur egun
dagoeneko erabiltzen dira Afrikako leku iritsezinetara
sendagaiak eramateko, pertsonen aurkako minak desaktibatzeko, itsasoan itotzeko arriskuan den norbaiti salbagerrikoa eramateko... "Eta badira pertsonak garraiatzeko
drone prototipoak ere", aurreratu du Jordi Salvadorrek,
Barcelona drone Center proba baseko teknologia zuzendariak. Oraintsu arte zientzia fikziokoak ziruditen
egoerak egiazko bihurtu dira gaur egun.

ZER EGIN DRONE BATEK GRABATZEN BANAU?

Droneen jabeek lege asko bete behar izaten dute, baina
gerta liteke beti ez egitea. Gailu horietako bat zure irudiak
grabatzen ari dela ikusiko bazenu –berdin du leku publiko
batean den edo pribatuan–, salaketa jartzea beste irtenbiderik ez duzu. Polizia etxean egin dezakezu edo Datuak
Babesteko Agentzian. Salaketa, gainera, berehala jartzea
komeni da, geldiaraz dezaten: eraginkorra izan dadin,
frogak aurkeztu behar dira eta, ahal izanez gero, bideo bat
ere bai, dronearen hegaldia erakusten duena. Ohar bat: ez
bota dronea lurrera, ezta zure lorategi gainean badabil ere.
Hori eginez gero, zu ariko zinateke delitua egiten, eta gerta
liteke jabeak salaketa jartzea zure aurka.

ESADAZU ZERTARAKO NAHI DUZUN
ETA ESANGO DIZUT ZEIN HAUTATU

Drone mota bat baino gehiago dago, eta zure beharretara ongien egokitzen dena aukeratzeko, arretaz aztertu behar dira
horien ezaugarriak. Gailu bakoitzaren diseinua funtsezkoa da zer-nolako erabilera izango duten erabakitzeko. Hartu gogoan.

Trikopteroa
MULTIERROTOREA
Nolakoak dira. Horiek erabiltzen
dira gehien merkatuan. 3, 4,
6 eta 8 errotorekoak: zenbat
eta gehiago eduki, orduan
eta egonkortasun handiagoa

Hexakopteroa

Kuadrikopteroa

hegan egiteko. Erabilerak. Oso
onak dira irudi geldiak hartzeko
(edozein kamera mota eraman
dezakete) eta ikuskatze lanak
egiteko. Alde. Puntu finko batean
egon daitezke, egonkorrak

dira hegan dabiltzanean
eta oso erraz egiten dituzte
maniobrak. EKontra. Autonomia:
aukera onenak eskaintzen
dituztenek ere 20 minutu
baino ez dute irauten airean.

Prezioa. 20 eurotik hasi (mini
erako modeloak, 60 metrora
iristen direnak) eta 5.000
euro arterainokoak (kamera
profesionalarekin eta 3,5
kilometroko irismenarekin).

1. Drone horrek
3.000 metroko
altuera har dezake.
Neurri txikikoa
HEGAL FINKOA
Nolakoak dira. Hegal finkoak
dituzte alboetan, eta horrek
lagundu egiten die planeatzen;
ondorioz, energia gutxiago

Male (Medium altitude) 1
gastatzen dute. Erabilerak.
Distantzia luzean mapak egiteko:
kartografia eta teledetekzioko
lanak. Alde. Altuago eta
azkarrago egin dezakete hegan

2. 20 km-ko altuera
gainditu dezake.

Hale (high altitude) 2
(100 km/h-ko abiadura har
dezakete) eta zenbait orduz
iraun dezakete hegan. Isilak dira.
Kontra. Eremu handia behar
dute aireratzeko eta lurreratzeko

(60 metrokoa).Prezioa. 70
eurotik hasita (hasiberrientzako
modeloak, autonomia
gutxikoak). Profesionalak 7.000
eurotik gora ibil daitezke.

3. Vertical Take
Off and Landing
(aireratze eta
lurreratze bertikala)
VTOL3 hegal finkoa
HIBRIDOA
Nolakoak dira. Gai dira modu
bertikalean aireratu eta
lurreratzeko, eta hegaldia

Hegal orientagarriak
abiadura handian egiteko
Erabilerak. Pisu handiak jaso
ditzakete, eta, horregatik,
paketeak eta salgaiak

Motor orientagarriak
eramateko erabiltzen dira.
Alde. Lau orduko autonomia
eduki dezake. Kontra. Oso
mekanika konplexua dute, eta

kontrolatzea ere zaila da oso.
Aukera gutxi dago. Prezioa. 60
eurotik hasita (minidronea, zortzi
minutuko autonomiarekin).

Iturriak: Droneen sektore zibila Espainian garatzeko plan estrategikoa 2018-2021, Sustapen Ministerioa. Aerial Insights.
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INGURUMENA

HELBURUA: PLASTIKO
GABE BIZITZEA
Zortzi milioi tona iristen dira urtero material horretatik ozeanoetara; hau da, minutuan
tona bat hondakinez betetako kamioi bat iristea bezala da. Zaila da plastikorik gabeko bizitza
bat irudikatzea, alde guztietan agertzen baitzaigu gaur egun: sukaldean, komunean, bulegoan,
supermerkatuan... Enpresak eta gobernuak hasi dira neurri batzuk hartzen gutxika-gutxika, eta zuk
ere jar dezakezu zure aletxoa planetaren etorkizuna arriskuan jarri duen arazo
horren aurka egiteko. Hemen azalduko dizugu nola.
spainian orain dela urtebete sartu zen indarrean plastikozko poltsak kobratzera
behartzen duen legea, nahiz eta saltoki
asko urte batzuk lehenago hasiak ziren
neurri horiek ezartzen. Hurrengo pausoa
poltsa horiek galaraztea izango da, eta neurri hori 2020.
eta 2021. urteetan iritsiko da Europako Batasun guztira.
Une horretatik aurrera, ezin izango da saldu erabilera bakarreko produkturik, adibidez platerak, mahai tresnak,
edalontziak edo lastotxoak, eta ezta plastikozko poltsa
mota batzuk ere (material konpostagarriarekin eginak
saldu ahalko dira, eta 50 mikroitik beherakoak ere bai,
baldin eta plastikoaren %50 birziklatua badute). Ingurumena zaintzeko kontzientziaren ondorio dira neurri
horiek, eta argi erakusten dute nondik jarraitu behar duen
bideak, nahiz eta oraindik asko dagoen egiteko, Julio
Barea Greenpeaceko kideak dioen bezala: “Ez dezakegu jarraitu erabili eta botatzeko ontziekin; horien ordez,
berrerabilgarriak sustatu behar dira, garai batean bezala, non edarien botilak berriz betetzen ziren”. Oraingoz,
plastikozko poltsen erabilera asko murriztu da, halaxe
diote arlo horretako eragileen datuek: urtean 317 poltsa
erabiltzen zituen pertsona bakoitzak 2004an, eta 144 poltsa 2014an. Murriztu arren, oraindik ere asko da. Dirudienez, ordea, hobetu aurretik, gauzek okerrera egingo
dute. Informazio Kimiko Independentearen Zerbitzuak
emandako datuen arabera (ICIS siglak ditu ingelesez),
kalkuluek diote plastiko ekoizpen globala 2015ean 250
milioi tonakoa izatetik 2025ean 380 milioi tonakoa izatera
pasatuko dela (%52 handituko da). Ordurako, premiazko
neurririk hartu ezean, ozeanoetan 250 milioi tona plastiko
egongo da (tona bat hiru tona arrain bakoitzeko), halaxe

E

dio Science aldizkariak egindako ikerketa batek. Zigarrokinak (zelulosa azetatoarekin eginak daude, eta plastiko
mota horrek hamarkada bat baino gehiago behar izaten
du deskonposatzeko), bilgarriak, poltsak... eta plastikozko
botilak: hondakin kopuru izugarria, eta eragina ere oso
larria itsasoko ekosisteman eta pertsonen osasunean. Eta
beste datu bat: uretan edo hondartzetan ikusten duguna
izozmendiaren muturra baino ez da.

PLASTIKOA JATEN AL DUZU?

Erantzuna ez dago hain argi. Plastikorik gehienak ez dira biodegradatzen; zatitu egiten dira eta mikroplastiko
bihurtzen dira (5 mm baino gutxiagokoak), arrainek
irensteko bezain txikiak alegia, eta hortik elikadura katera
pasatzen dira. FAOk egindako ikerketa baten arabera, gizakiok segur aski oso-oso kantitate txikietan barneratzen
ditugu mikroplastikoak, eta oraindik ez dago ikerketa erabatekorik horrek osasunean daukan eragina nolako den
esaten duenik, baina gauza jakina da konposatu horiek
eragin larria daukatela itsasoko bizitzan. Plastikozko materialak aurkitu izan dira ehunka espezieren arnasbideak
eta urdailak blokeatzen, adibidez dortoka eta izurdeetan,
baina baita etxerako saltzen den gatzean ere, halaxe dio
NBEak 2017an egindako txosten batek: Plastikoen egoera. Gainera, "polietilenozko plastikoak [PET siglarekin
agertzen dira] eta polipropilenozkoak [PP] hobeto birziklatu daitezke poliestirenozkoak baino [PS], zeinak kutsatzaileagoak diren kimikoki. Almidoitik abiatuta egiten
direnak trantsiziorako bide bat izango lirateke, dezente
hobeak, biodegradatzeko modua izaten dutelako".
“Hiri hondakinen ia %20 plastikoak dira, batez ere
ontziak eta bilgarriak, zeinak ikuspegi arrazionalagoekin
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Plastikozko poltsen
kontsumoa nabarmen
gutxitu da Espainian: 2014an,
317 poltsakoa zen biztanle
bakoitzeko, eta 2014an,
144koa. Hala ere, asko da.
ekoitzi litezkeen, egur mota batzuekin, lastoarekin edo
paperarekin”, adierazi du Pinedak. Plastikoek kutsadura maila bat baino gehiago eragiten dute, degradatzeko
garaian ez baita berdin material batekin edo bestearekin harremanetan egotea edo inguru batean edo bestean
aurkitzea: ez da gauza bera lurrean dagoena edo itsasoan,
adibidez. Gainera, “polietilenozko plastikoak eta polipropilenozkoak hobeto birziklatu daitezke poliestirenozkoak baino, zeinak kutsatzaileagoak diren kimikoki.
Almidoitik abiatuta egiten direnak trantsiziorako bide
bat izango lirateke, dezente hobeak, biodegradatzeko
modua izaten dutelako”.
Plastikoaren eragina beste era batzuetan ere ikus daiteke. Poltsek blokeatu egin ditzakete ibaien bideak (eta
hondamendi naturalak larriagoak izan daiteke), “buxatu
egin ditzakete estoldak eta hazteko leku bat eskaini eltxo
eta izurriteei, eta horrek areagotu egingo luke bektore bidez transmititzen diren gaixotasunen eragina, adibidez
malariarena”, halaxe ageri da NBEren txostenean. Bektoreak (pertsonak, animaliak edo mikroorganismoak)
patogenoak transmititzen dituzten agenteak dira.
Poliestireno aparrez egindako produktuek (erabili
eta botatzeko plateretan eta elikagaientzako erretiluetan
izaten dira) “potentzialki kantzerigenoak diren substantziak izaten dituzte, adibidez astirenoa eta bentzenoa,
zeinak oso toxikoak diren, eta elikagaietan eta edarietan
iragazi daitezke”, erantsi du Pinedak. Herrialde txiroetan, plastikozko hondakinak maiz erre egiten dituzte
beroa emateko edo elikagaiak prestatzeko, eta horren
ondorioz, osasunarentzat kaltegarriak diren isurien eraginpean gelditzen dira

GUZTIEN ARDURA.

Hirurogei herrialdek baino gehiagok ezarri dituzte politikak kutsadura horri aurre egiteko. Batzuek zergak
jarri dituzte (Irlanda), besteek hitzarmenak egin dituzte
txikizkako saltzaileekin, beste batzuek erabat galarazi dute plastikoa (Ruandan ez dute uzten plastikozko
poltsarik ekoizten, saltzen, erabiltzen eta inportatzen,
Txinak galarazi egin du plastikozko ontziteria, eta New
Yorkek desagerrarazi egin du poliestireno hedatua),
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eta zenbait lekutan konbinatu egin dituzte neurri bat
baino gehiago. Baina herritarrek ere erabil dezakete
kontsumitzaile gisa daukaten ahala. Erabili eta botatzekoak diren produktuak baztertuta eta erosteko orduan
hartzen dituzten erabakiak zalantzan jarrita, mezu bat
bidaltzen ari dira, eta bestelako aukera batzuk eskatzen. Erresuma Batuan, Ellen McArthur Fundazioak eta
WRAP erakundeak ekimen bat jarri dute abian, Plastikoen Hitzarmena, eta 60 enpresaren baino gehiagoren
atxikimendua lortu dute (tartean daude Coca-Cola,
Unilever, Nestlé eta P&G). Hitzarmen horrekin, bermatu egin nahi dute material horrekin eginak dauden
ontzien %70 birziklatu edo konpostatu egingo direla.
Eta, bestetik, gero eta ohikoagoa da enpresek konpromisoa hartzea plastikoarekiko mendekotasuna murrizteko: Ikeak kendu egingo ditu erabili eta botatzeko
produktuak bere dendetatik 2020rako, eta urte hori
heltzen denerako, Dell-en helburua da bere paketeek
ez dezatela inolako hondakinik sortu; Volvok iragarri du bere autoetan erabiltzen dituen plastikoen %25
gutxienez material birziklatuekin eginak izango direla
2025erako. Baina zer beste aukera dago plastikoaren
aurrean? Poltsa biodegradagarriak, saltoki handietan
izaten diren horiek, lehengai berriztagarriekin egiten
dira, adibidez artoarekin, yucarekin eta patatarekin.
Horiek, ordea, baldintza espezifikoak behar dituzte
deskonposatzeko (batez ere, hezetasuna, argia eta oxigenoa), eta urtebete eta hiru urte artean behar izaten
dute horretarako; hortaz, ez dira egiazko irtenbidea.
Poltsa konpostagarriak izan daitezke beste aukera bat,
aurrekoak baino azkarrago biodegradatzen baitira, baina tenperatura handiak behar dituzte (70 ºC-tik go-

Zer-nolako
plastikoak iristen
dira ozeanoetara?
Itsasora heltzen den plastikorik
gehiena Asiako eta Afrikako ibai
handietatik dator. Honako hauek
nabarmentzen ditu Earthwatch
Institute erakundeak: Yangtsé,
Indo, Ibai Horia eta Nilo. Baina
Europa ere ez da atzean gelditzen.
Ur gozoko ekosistemetan,
plastikozko 10 objektu hauek
ageri dira gehien Europako
kontinentean:

rakoak), eta, ondorioz, horiek ere ez dira behin betiko
irtenbidea. Hondakin gutxiago sortze aldera, poltsa
berrerabilgarriak dira aukerarik onena, adibidez kotoiz
edo rafiaz eginak: azken horiek, plastikozkoak diren
arren, denbora askoan berrerabil daitezke.

OHITURAK ALDATZEA, FUNTSEZKOA.

Berrerabili ezin dena baztertzea da arau nagusia: saihestu egin behar dira bilgarri gehiegi dutenak, etxera janaria
banatzen duten enpresei esan behar zaie mahai tresnarik
ez eramateko, egiaztatu egin behar da erosiko dugun hori
birziklatu ote daitekeen edo ez... Har ezazu gogoan janari
mota batzuekin datozen plastikozko ontziak berrerabiltzea ez dela segurua (adibidez, txinatar janariarekin),
kutsatu egin baititzakete elikagaiak. Mikrouhinean sartzeko ere ez dira egokiak. “Gauzarik zailena ohiturak aldatzea da”, adierazi du Patricia Reinak, Vivir sin plástico
blogaren egileetako batek. “Beharrezkoa da planifikatzea. Hilean behin, handizka erosiko genituzke produktu
lehorrak: zerealak, lekaleak, pasta... Eta astean behin
freskoak”. Aukera jasangarrien alde egitea garestiagoa
izan daiteke hasieran, baina luzera merkeagoa izaten da,
“erosteari uzten diozun guztiagatik: botilak, erabili eta
botatzeko bizar xaflak, kosmetikako kremak...”, erantsi
du Reinak. Haiek plastikorik gabe bizitzeko jauzia egin
zuten 2015ean; gutxika-gutxika, trantsizio bat egin zuten
eta orain etxe guztian sumatzen dute aldea. “Sukaldean
metatzen da plastiko gehien, eta ondoren komunean”.
Eta ez bakarrik bizar xaflak, xanpua edo gela. “Kosmetikako produktu askok plastikoa daukate osagaien artean:
kremak, esfoliatzaileak, hortzetako pasta, bizarra egiteko aparra, eguzkitako kremak...”.

%14

Botilak nonahi.
Minutu
bakoitzeko,
plastikozko
milioi bat
botila erosten
dira mundu
osoan. 2016an
bakarrik,
480.000 milioi
izan ziren.

Plastikozko
botilak

%9

Zigarrokinak

%5

Kotoizko
zotzak

%3

Higieneko
produktuak

%1

Mahai
tresnak

%12

Bilgarriak

%6

Janari
ontziak

%4

Eramateko
edalontziak

%2

Tabakoaren
zorroak

%1

Plastikozko
poltsak
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24 ORDU ERABILERA
BAKARREKO PLASTIKORIK GABE
Ez da hain zaila ere konturatzea. Jaikitzen garenetik berriz oheratzen garen arte, gure eguneroko errutina ia guztietan badago
ezaugarri bat: plastikoa ageri da. Kontsumo ohitura jasangarriagoetarako bideari ekitea izugarrizko lana dena dirudi, eta,
horregatik, keinu txikiekin hastea komeni da, eta aldiro-aldiro zertxobait gehiago egitea. Eguneroko zereginetan material hori
gutxiago erabiltzeko aholku batzuk bildu ditugu. Irakur itzazu arretaz.

07:05

18:10

Xanpua eta gela formatu solidoan.
Esfoliatzailea: hari gogorreko
eskuila edo zurdazko eskularrua,
dutxaren aurretik. Bizarra egiteko.
metalezko xafla (urteetan iraungo
du, eta ahoa besterik ez duzu aldatu
beharko). Kontuz larruazalarekin:
kosmetikako kremen ordez, erabili
aurpegirako olio hidratatzaile bat
(mosketa arrosaz egina, adibidez), eta beste bat gorputzerako
(almendra gozoz egina, adibidez,
beirako ontzian).

Lanetik atera eta zerbait
hartzera joanez gero, ez erabili plastikozko lastotxoak.
Zure edaria lastotxoarekin
edatea bada, hortxe dituzu
altzairu herdoilgaitzez eginak, paper lodiz, ahuakate
haziz eta baita jateko modukoak direnak ere.

‘Afterwork’

19:10

Erosketa
egiteko unean
Hauta itzazu handizkako produktuak,
eta eraman itzazu paperezko poltsetan edo oihalezkoetan. Saihestu
itzazu poliestirenozko erretiluetan
datozen elikagaiak. Poltsa berrerabilgarriak, kotoiz edo rafiaz eginak.
Azken horiek, plastikozkoak izanagatik, urte luzeetan erabil daitezke.

21:20

07:30

Armairuan
Saihestu itzazu oihal sintetikoekin
egindako jantziak, adibidez poliesterrarekin.
Mikroplastikoak izaten dituzte, eta isurbideetatik joaten dira, kopuru handietan, gainera:
ozeanoetan dagoen guztiaren herena arropatik dator.

08:00

Lanean
Idaztean: Utzi itzazu erabili
eta botatzeko boligrafoak eta
erabili kartutxoekin dabiltzan
luma estilografikoak. Eta
errotulagailu fluoreszenteen
ordez, zurezko arkatzak,
eragin bera lortzen dutenak.
Hidratazioa: erabil ezazu
metalezko edo beirazko
botila bat, behin eta berriz
urez bete daitekeena.
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Afari
garaian

14:00

Sukaldeko paperaren ordez (plastikotan bildua saltzen
da), hauta itzazu zapi
eta baieta berrerabilgarriak

Bazkaltzeko
Etxeko janaria: metalezko
jakiontzietan edo beirazko
ontzietan. Plastikozko ontzi
berrerabilgarriak, mikrouhinerako balio dutenak, beste
aukera bat dira, nahiz eta ez
izan egokienak. Saiatu ez
erabiltzen erabilera bakarreko
edalontziak kafe makinetan.
Baztertu itzazu erabilera
bakarreko mahai tresnak, eta
eraman itzazu etxetik: metalezkoekin batean, badira zurez
eginak, banbuz edo baita jateko
materialekin eginak ere, adibidez arrozez, gariz eta sorgo
irinez (Indiatik eta Erdialdeko
Afrikatik dator zereal hori).

23:00

Lotara
joan aurretik

Erabil ezazu banbuzko hariak dituen eskuila edo zurezkoak dituena. Ahal dela, eros
ezazu beirazko ontzian datorren pasta.

* Iturria: Vivir sin plásticos

Dutxa

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

EUROPAKO BATASUNEAN, GIZENAK NAGUSI
Adin nagusikoen erdiek baino
gehiagok behar baino pisu
gehiago daukate
Trans gantzak eta elikagai ultraprozesatuak gehiegizko
kopuruetan hartzearen ondorioz, adibidez gozoak, freskagarriak, patata frijituak eta janari prestatu izoztuak (gehienek ugari izaten dituzte gantza, gatza eta azukre erantsiak), milioika europarrek joera handiagoa izaten dute
digestio arazo kronikoak eta urdail-hesteetako nahasmenduak edukitzeko edo gariarekin zerikusia dutenak, eta
berdin edozein minbizi mota agertzeko ere. Halaxe dio
Nutrizioa eta digestiboko gaixotasun kronikoak izeneko
ikerketak, berriki United European Gastroenterology erakundeak argitaratu duenak; hor esaten denez, 18 urtetik
gorako europarren artean %52k daukate gizentasuna edo
gehiegizko pisua. Elikadura arloko krisi betea islatzen du
horrek, eta eskola adinean dauden hiru adingabetatik bat
ere harrapatzen du.

Droneak, buia adimendunak eta aplikazioak

HONDARTZARA ERE IRITSI DA ETORKIZUNA

Gauzen Internet esaten zaiona itsasertzera heldu da Espainiako Estatuan. Milaka pertsonak itsasertzeko leku turistikoak bilatu nahi dituzte eguneroko errutinatik deskonektatzeko, eta teknologia, berriz, kontrako bidea egiten ari da, hondartzak adimendunak izan daitezen, jasangarriagoak eta esperientzia hobea eskain diezaieten erabiltzaileei. Etorkizun ez oso urrunean, hondartzetako buiek denbora errealean neurtuko
dute uraren kalitatea, droneak ere izango dira arriskuan dauden bainulariak uretatik
ateratzeko, eta egon litezkeen isurien kontrola eta jarraipena egingo duten sistemak
ere jarriko dituzte. Aurrerapen teknologiko horiek dagoeneko probatu dituzte Mediterraneoko hondartza batzuetan, adibidez Benidormen, Gandian eta Benicassimen,
Suez Spain konpainiaren bidez. Talde horrek berak atera zuen, 2014an, iBeach aplikazioa, zeinak aukera ematen duen informazio meteorologikoa eta itsasoaren eta
hondartzen egoera jakiteko, eta batzuetan, irudiak ere eskaintzen ditu webcam bidez,
nolako banderak dauden ikusteko edo medusarik baden jakiteko.
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MASKOTAK,
TXERTOEN AURKAKO
MUGIMENDUAREN
JOMUGA BERRIA

Zu ere turista

JASANGARRIA?

ESPAINIATIK DOAZEN BIDAIARIEN
%76K USTE DUTE BEHARREZKOA
DELA PLANETAREKIN ARDURAZ
JOKATZEKO ERABAKIAK HARTZEA
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Hipotesi baten arabera, gizakietan elkarri lotuta daude txertoak eta autismoaren
espektroko nahasmenduak (AEN). Egia
esan, hainbat ikerketak gezurtatu dute
lotura hori (azkena, joan den martxoan,
The Lancet aldizkarian argitaratu zen lan
batean), baina orain animalietara hedatu
da kontua. Eta joera horrek berekin ekar
dezake egun kontrolatuta dauden gaixotasun batzuk berriz itzultzea, adibidez
errabia, zeina desagertua baitago Europan, baina ez mundu osoan, non urtean
60.000 kasu sortzen diren. Espainian ez
da arazorik izan oraingoz, baina maskotei txertorik ez jartzeko joera asko ari
da hedatzen Erresuma Batuan, Ameriketako Estatu Batuetan eta Australian,
esaterako. Estatu Batuetan zabaldu diren
gezurren artean, zera esaten da inolako
frogarik gabe: maskotei urtero txertoa
jartzeak minbizia eragin dezakeela, desordena genetikoak, artritisa edo alergiak. Erresuma Batuan gai horren inguruko eztabaida sortu zuen Good morning
Britain telebistako programa ezagun
batek; tuit batean, txakur jabeei zuzendu zitzaien, eta galdetu ea bazen norbait
maskotei txertorik jarri ez ziena autismoa
agertzeko beldurrez. Animalien aurkako
Krudelkeria Eragozteko Elkarteak esku
hartu behar izan zuen, eta nabarmendu munduan ez dagoela autismoa duen
txakurrik. Herrialde horretan, lau txakur
jabetatik batek onartzen du ez diela txertorik jarri kumeei (2,2 milioi animalia),
halaxe dio People’s Dispensary for Sick
Animals izeneko fundazioak.

Baliteke bidaietan aukera jasangarrien alde egin behar
izatea aurrerantzean, baina herritarren %34k ez dakite
nola egin, eta aukera horiek egiaztatzeko zigilurik baden
ere ez dakite (halakoak ere badira, adibidez Biosphere
eta Green Globe). Datu horiek eman ditu Booking.comek turismo jasangarriaren inguruan egin duen urteko
txostenak. Baina badago hori egiteko modua: kontsumitu itzazu tokiko produktuak, errespetatu ezazu
tokiko kultura, erabil itzazu baliabide naturalak neurrian
eta egin ezazu egiazko harremana jendearekin.

Eguzkiaren aurka,
etxeko erremediorik ez

LARRUAZAL
BAKOITZAK
BERE BABES
FAKTOREA
BEHAR DU

ETXEAN EGINDAKO EGUZKI BABESAK
EZ DIRA ERAGINKORRAK, ETA ONDORIO
LARRIAK EDUKI DITZAKETE
Interneten sartu eta etxean egindako kosmetikoen
bila hasiz gero, azkar ikusiko dugu errezeta asko
dabilela han eta hemen. Baina ez dago araudirik
eguzkitako produktu horien inguruan eta frogarik
ere ez eraginkorrak direla esateko; ondorioz,
inondik ere ez da komeni horiek erabiltzea,
erredurak eragin baititzakete eta larruazaleko
minbizia izateko arriskua handitu. Florida eta
Ohioko ikertzaileek berriki egin duten ikerlan
batean ikusi denez (AEB), etxean egindako
kremen %68k baieztatu egiten duten arren
eraginkorrak direla (Pinterest gunean partekatu
diren kremak dira), egiaz ez dute bermatzen
inolako babesik izpi ultramoreen kontra.

Ez dakizu
zer daukazun armairuan

Europako Batasunak ofizial egin
du automobil ekoizleei ezarriko dien
betebeharra: 2030. urterako, nabarmen
murriztu beharko dituzte CO2 isuriak
autoetan (%37,5) eta furgonetetan (%31).
Eta kamioientzat ere iragarri du neurria,
CO2 isuriak %30 murriztekoa, nahiz eta
oraindik ez den onartu.

ZENBAT ZUNTZ
BEHAR DUGU?
HERRITARREN %4K BAKARRIK HARTZEN DUTE
KOMENI DEN KANTITATEA ESPAINIAN
Dieta
osatugabea.
Estatuko
herritarren %93
eta %98,5 artean
dira gomendatu
baino zuntz
gutxiago hartzen
dutenak.

Zuntzak lagundu egiten digu komunera maiz samar joaten, eta, gainera, murriztu egiten ditu kolesterol txarraren eta glukosaren mailak, prebentzio lana egiten du bihotz-hodietako gaixotasunen
aurrean, on egiten dio mikrobiotari eta murriztu
egiten du zenbait minbizi izateko arriskua: kolonekoa, prostatakoa, bularrekoa eta umetokikoa. Egunean, ordea, 15,8 gramo baino ez ditugu hartzen,
eta Elikadura arloko Segurtasunaren Europako
Agintaritzaren gomendioa da (EFSA) 25 gramo
hartzea. Horregatik, beharrezkoa da maizago jatea
fruta eta berdurak, lekaleak, fruitu lehorrak eta
zerealak: hurrenez hurren, gure dietak behar duen
zuntzaren %50, %23 eta %16 ematen digute.

Espainiako
Estatuan, hamar
herritarretatik
seik arropa
erosten dute
hilero, eta 90,50
euro gastatzen
dituzte. Ez dute
jakiten zer-nolako lehengaiekin
eginak dauden
edo zenbat balio
duen etxean
daukaten arropak, baina 2.480
euro inguruan
ibili ohi da,
halaxe dio Los
españoles y su
armario izeneko
azterketak, Sondea etxerenak.
Oihalak Birziklatzeko Iberiar
Elkartearen arabera (ASIRTEX),
urtero 100.000
milioi jantzi
ekoizten dira
mundu osoan,
eta horrek neurriz kanpoko
kalteak eragiten
ditu ingurumenaren arloan eta
arlo sozialean.
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BIZIMODU MODERNOAREN GIDALIBURUA

Kontsultak

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundearekin lankidetzan (OCU)

Zer-nolako komisioak kobratu
ditzake bankuak kontuan
dirurik gelditzen ez denean?
Nire kontu korrontea dirurik gabe dago eta berrikitan
pasatu didate argiaren faktura. Horrek zer esan nahi du,
bankuak interes edo komisioren bat kobratuko didala?

Ordainketa hori onartuko bazenu,
zenbaki gorritan geldituko litzateke
kontua (“zorpeko tazitua” esaten dio
araudiak horri). Bankuak aukera du
interesak eta komisioak kobratzeko,
baina legeak gehienez ezartzen
duen mugaraino; hau da, komisioen
eta interesen baturak ez dezake
eman diruaren legezko interesa
2,4 aldiz gainditzen duen TAEa.
Kontuan hartuta 2019an diruaren
interesa %3koa dela, zorpekoaren
gehienezko TAEa %7,5ekoa da.
Adibide bat: zure kontua 100 euroko
zorpeko batekin gelditzen bada
eta 5 eguneko epean onbideratzen
baduzu, bankuak 0,10 euro kobratu
ahalko dizu, gehienez ere, interes eta
komisioetan. Erakunde askok, dena
den, komisioak kobratzen dituzte
zordunei erreklamazioak egiteagatik,

Hiri alokairuen lege berria eta kontratuen iraupena
Alokairuko pisu baten bila nabil eta, alokairuan ez ezik, salgai ere badagoen bat ikusi
dut. Kontratua sinatzen badut, kanpora bidal ote nazakete etxea saltzen dutenean?
Uste dut legea aldatu egin dutela berrikitan, baina ez dakit nola eragiten didan.
Martxoaren 6an araudi berri bat onartu zen
hiri alokairuei buruz. Aurreko legedian bezala,
kontratuaren iraupena librea da, baina, orain,
bost urtetik beherako epea adosten denean,
maizterrak eskubidea izango du luzatzeko
urtez urte bost urteraino (etxe jabea partikular
bat denean) edo zazpira (pertsona juridikoa
denean). Data horretatik aurrera, luzapen
tazitua edo esan gabekoa egiten da, zeina
hiru urtekoa den. Aldeetako bakar batek ere
ez badio besteari epe barrenean jakinarazten
kontratua bukatu egin nahi duela, luzatu
egingo da automatikoki maizterraren
borondatez, urterik urte hiru egin arte. Etxe
jabeak ez badu nahi kontratua luzatu dadin
hasierako epea bukatuta, gutxienez lau
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hilabete lehenago jakinarazi behar du. Eta
bukatu nahi duena maizterra denean, bi
hilabete lehenago jakinarazi behar du. Legeak
bermatu egin nahi du maizterrak eskubidea
izango duela etxean gelditzeko bost eta zazpi
urte arteko epean, hasieran behintzat, eta,
beraz, zure kasuan, etxea salduko balute zu
barrenean zaudela, eskubidea izango zenuke
epe hori bukatu arte gelditzeko. Erosleak
bereganatu egingo ditu jatorrizko etxe
jabearen eskubideak eta betebeharrak (hau
da, ordezkatu egingo du gauza guztietan), eta
ez du ezertarako balioko kontratuak klausula
bat edukitzeak esanez alokairua bukatu
egingo litzatekeela etxea salduz gero, ez
bailitzateke kontuan hartuko.

eta kopuru handi samarra izan
ohi da, 50 euro arterainokoa ere
bai erakunderen batean. Horren
helburua izaten da erreklamazioak
eragiten dituen gastuak berdintzea
tramite indibidualizatuak egin behar
izanez gero. Espainiako Bankuak,
ordea, ez du gastutzat onartzen
ordenagailuz egindako gutun bat
bidaltzea, eta ez du ontzat jotzen
komisioa ez bat etortzea kostuarekin,
eta ez du uzten automatikoki
ezartzen ere berankortasun egoera
bat sortu eta berehala, bezero
bakoitzaren egoera hartu behar baita
kontuan. Horregatik guztiagatik,
komisio bat kobratzen badizute
zorrak erreklamatzeagatik, eta
irizpide horiek ez badituzte kontuan
hartzen, jar ezazu erreklamazio bat,
zalantzarik gabe.

Epailearen eskutik
Kontsumoaren Espainiako Zuzenbide Elkarteak landua

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

HEGAZKIN KONPAINIA BATEKO
ESKIFAIAK GREBA EGITEA EZ DA
ASKI ARRAZOI KONPENTSAZIORAKO
ESKUBIDETIK LIBRE GELDITZEKO
HEGALDIA EZEZTATZEN EDO
ATZERATZEN DENEAN

ZORU KLAUSULAREN
BALIOGABETASUNA
KONTSUMITZAILEEI EZAR
DAKIEKE ETA EZ EDOZEIN
ENPRESA JARDUERARI

EPAI BATEK HEGAZKIN KONPAINIA EGIN
DU LANGILEEN GREBAREN ERANTZULE
ETA EZ DU ONARTU OHIZ KANPOKO EGOERA
BAT DENIK.

ITZULTZAILE BATI EZ DIOTE
ONARTU KLAUSULA HORREN
BALIOGABETASUNA, OSTALARITZAKO
NEGOZIO BATERAKO ESKATU BAITU
MAILEGUA

2018ko uztailaren 25 eta 26an Ryanairrek
dozenaka hegaldi bertan behera utzi
behar izan zituen kabinako langileek greba
egin zutelako lan gatazka baten ondorioz.
Bidaiariek erreklamazioak egin zituzten,
eta konpainiak adierazi zuen ez zegoela
behartuta kaltetuei konpentsazioak ematera,
“ohiz kanpoko egoera” bat izan zelako.
Las Palmasko Merkataritza arloko Lehen
Auzitegiaren epaiak ez zuen onartu hegazkin
konpainiaren argudioa (2019ko apirilaren
22koa da epaia), eta aitortu egiten du
bidaiariek eskubidea dutela kalte-ordaina
jasotzeko. Argudio hau erabili zuen: “Kasu
honetan, Ryanairreko bidaiarien kabinako
eskifaiaren aldarrikapenak daude grebaren
oinarrian, laneko eta sindikatuen arloko
eskubide batzuk eskatzen ari baitziren,
Espainian onartuak daudenak guztiak ere.
Hegazkin konpainien jardunean berezko
zerbait al da langileek baldintza hobeak
eskatzea? Erantzuna baiezkoa da. Hortaz,
ez daiteke esan ohiz kanpoko egoera izan
zenik, ez baita betetzen baldintza hori, eta,
ondorioz, Ryanairrentzat ez zen ezinezkoa
izan hegaldiak bertan behera uzteko erabakia
saihestea, horretarako neurri egokiak hartu
baitzitzakeen”.

Espainiako Auzitegi Gorenak
Kutxabank erakundeari eman dio
arrazoia 2019ko apirilaren 11ko epaian,
eta ez du onartu itzultzaile batek
kontsumitzaile izaera duenik, zeinak
mailegu bat eskatu zuen eta, diru
harekin, ostatu bat jarri zuen. Mailegua
eskatu zuen garaian ez zebilen enpresa
jarduera hartan, baina etorkizunean
helburu hori zeukan, eta horrek
enpresaburu bihurtzen du Auzitegi
Gorenaren begietara, nahiz eta 3/2014
Legeak aldaketa ekarri zuen araudira,
eta, ondorioz, bere garaian interpretatu
zen kontratatzeko uneari begiratu
behar zitzaiola. Zoritxarrez, milaka
enpresaburu txikik inolako aukerarik
eduki ez arren eskatu zituzten
maileguen inguruan negoziatzeko,
Auzitegiaren iritziz, zoru klausulak
gardentasun faltagatik baliogabetzeko
erabakia kontsumitzaileei bakarrik
ezar dakieke, eta ez enpresaburuei.
Epai horrekin, Auzitegi Gorenak
bukatutzat jo du Arabako Probintzia
Auzitegiak zerabilen interpretazio
interesgarri bat, zeinak modu
malguagoan ezartzen zuen araua.

SALMENTA ONDOKO ZERBITZURA
EGINDAKO DEI BATEN KOSTUA
EZ DAITEKE IZAN DEI ESTANDAR
BATENA BAINO GARESTIAGOA
EUROPAKO JUSTIZIA AUZITEGIAK
ZEHAZTU EGIN DU ZER DEN OINARRIZKO
TARIFA, KONTSUMITZAILEEN ESKUBIDEA
ERRESPETA DADIN.
Alemaniako kontsumitzaile elkarte batek
jardunbide desleiala erabiltzeagatik
salatu zuen Comtech enpresa (gailu
elektrikoekin lan egiten du), telefono
zenbaki berezi bat zerabilelako salmenten
ondorengo zerbitzuak emateko, eta deiaren
kostua handiagoa zelako dei estandar
batena baino. Stuttgart-eko Auzitegiak
Europako Justizia Auzitegiari galdetu
zion interpretatu zezala kontsumitzaileen
eskubideari buruzko zuzentaraua, zeinaren
arabera, saltzaileak telefono linea berezi
bat jartzen duenean kontsumitzaileekin
egindako kontratuei erantzuteko, EB-ko
kide diren Estatuek zaindu egin behar duten
deien prezioa ez dela izango oinarrizko
tarifa baino garestiagoa. Baina orduko
hartan ez zuen zehaztu zen den oinarrizko
tarifa. 2017ko martxoaren 2ko epai batean,
Europako Justizia Auzitegiak erantzun
zuen kontzeptu hori interpretatzeko
garaian irizpide hau erabili behar dela:
linea mota horretara egiten diren deien
kostuak ez dezakeela gainditu linea finko
edo mugikor estandar batera egiten
denaren kostua. Saltzaileek eskubidea
izango balute tarifa handiagoak kobratzeko,
kontsumitzaileek agian ez lituzkete linea
horiek erabiliko argibideak eskuratzeko
edo beren eskubideak betearazteko.
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Eta hurrengo hilean...
BA AL DAKIZU
ZER GOSALTZEN
DUZUN?

Zuntz ugarikoak, txokolatedunak,
mueslia daukatenak, haurrentzako
modukoak, barratxo erakoak,
azukretsuak... Era askotako
zerealak daude, eta batzuetan
ezinezkoa gertatzen da zein
aukeratu jakitea. Baina aukera onak
al dira eguna hasteko? Produkturik
ezagunenak aztertuko ditugu.

Nola aurreztu
mugikorretik

Etxeko energia

Zenbait aholku emango ditugu
eraginkorragoak izan gaitezen eta etxeak
energia gutxiago kontsumi dezagun. Lor
daiteke gutxiago gastatzea.

Aurrekontua
kontrolatzeko zortzi
aplikaziorik aipatuenak
probatuko ditugu.
Ikus ezazu ea merezi
duen deskargatzea
eta tresna onak ote
diren iraileko aldapa
gainditzeko.

Aldizkako baraua

Jarraitzaile gehien duen dietari
buruzko kontuak ekarriko ditugu.
Zer-nolako ondorioak ditu gure
gorputzerako?

Probiotikoen atzean. Boladan daude, baina
nola funtzionatzen dute? Gorputzerako hain
beharrezkoak diren mikroorganismo bizi horien
inguruko egiak eta gezurrak aztertuko ditugu.

Zer ikusten du jendeak

Sare sozialetan

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

www.consumer.es

Ez zaitzatela
engainatu:
eztitzaileek
ere gizendu
egiten dute
EroskiConsumer

Ur gordina
edatearen arriskua
Espainiako Ur Mineralen Elkarteak ematen
dituen kazetaritza garaikurretan 2. saria
Iturriko ura eta botilako ur tradizionala
saihestu eta “ur gordina” edatea da
Silicon Valley-tik heldu den azken moda,
baina arrisku handikoa gerta daiteke.
Iturburu batetik hartu eta zuzenean
ontziratzen dena da “ur gordina”,
inolako tratamendurik gabea. Eta hortxe
dago arazoa, ur horretan era guztietako
germenak eta agente kutsatzaileak aurki
baitaitezke. Webgunean gaiari buruz
argitaraturiko erreportajeak erakundearen
aitorpena izan du.

Bazter guztietan daude: zure freskagarri
gustukoenetan, marmeladetan... eta argaltzeko
dietetan sartzea ere lortu dute. Baina eztitzaileek ere
gizendu egiten dute, eta gerta liteke gure bakterio
flora hankaz gora jartzen aritzea. Osasunean izan
ditzaketen ondorioen inguruko eztabaida mahai
gainean dela, ikertzaileek bi erantzun eman dituzte.
Lehenbizikoak esaten du dosiaren araberakoak
izaten direla ondorio horietako asko, eta bigarrenak,
berriz, ustezko ondorio horietako batzuen inguruan
ez dagoela ebidentzia zientifikorik.

Zer dira
gantzak
eta zergatik
behar ditugu?
eroskiconsumer
Gantzak ezinbesteko makromantenugaiak dira
eta energiaren %25 eta %30 artean osatzen dute
dieta osasungarri batean. Baina gantzen artean
ere denetarik dago. Adituek oroitarazten dute
nutrizioan gauzak ez direla zuriak edo beltzak.
Gantzak garrantzitsuak dira, eta gaitz guztien errua
horiei egotzi aurretik, jakin egin behar da bakoitzak
zer-nolako ezaugarriak dituen.

Egunero, eduki berriak
gure webean

JARRAI IEZAGUZU!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

