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OREKAN
OSASUNGARRIA
AL DA KAFEA
EDO BA AL
DAGO EGUNEAN
GAINDITU BEHAR
EZ LITZATEKEEN
MUGARIK?
Kafeina, neurrian

Kafearen Espainiako Federazioak dioenez,
pertsona bakoitzak hiru eta lau katilu artean
hartzen du kafea egunero. Horrek erakusten du
edari hori oso sustraitua dagoela kultura gastronomikoan, eta kontuan hartu behar da osasunean uzten duen arrastoa. Herritarrek kafearen
inguruan jasotzen dituzten mezuak kontraesanezkoak dira, batez ere digestio aparatuan
daukan eraginaren inguruan jasotzen dituztenak eta berdin bihotz-hodietako funtzioaren eta
nerbio sistemaren inguruan heltzen zaizkienak
ere. Kafea produktu konplexua da, eta 1.000
konposatu bioaktibo baino gehiago biltzen ditu;
horiek guztiek askotariko eraginak sorrarazten
dituzte, eta guztiak batera aztertu behar dira.
Ebidentzia zientifiko asko dago argitaratua,
eta bi ikerketak zorrotz aztertu dituzte horiek
guztiak, osasunean eduki ditzakeen eraginak
sakon neurtu nahian, onak eta txarrak (British

Ez. Dietari lotuta dauden produktu eta
proposamen horiek ez dakarte onurarik,
eta kaltegarriak izan daitezke osasunerako.
Organismoak badu modu aski eraginkor
bat toxinak kanporatzeko, gibelaren bidez
nagusiki, eta baita biriken, giltzurrunen eta
larruazalaren bidez ere. Substantzia horiek
metabolizazio prozesu bat pasatu behar
izaten dute, gorputzak oso erraz kanporatzeko modukoak izateraino, eta substantzia
bakoitzak bere bidea du bioeraldatzeko.
Prozesu konplexu eta espezifikoa da.
Detox produktuek ez dituzte banan-banan
identifikatzen toxinak eta horiek desagerrarazteko prozesuan parte hartzen duten
mekanismoak, eta, horregatik, ez daiteke
frogatu eraginkorrak direnik. Argaltzeko
helburuz erabiltzen diren detox programetan oso energia gutxi hartzea izaten
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Nutrizionisten erantzunak,
gauzak argiago eduki ditzagun.

Medical Journal eta Annual Review of Nutrition
aldizkarietan argitaratuta daude). Bi ikerketek
ere antzeko ondorioak ateratzen dituzte, eta
esaten dute egunean 3-4 katilu hartzeak itxuraz on egiten duela eta murriztu egiten duela
bihotz-hodietako hilkortasun arriskua, 2 motako
diabetesa izatekoa eta minbizia pairatzekoa. Ez
da ikusi osasunari kalterik egiten dionik kopuru
horrek, haurdunaldian izan ezik (garai horretan
kafeina gutxiago hartu behar da).
Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritzak segurutzat jo ditu kafeina
dosi hauek: egunean 400 mg helduentzat (4
katilu inguru, kafearen arabera) eta 200 mg
haurdunentzat. Kontuan hartu behar da kafeina kontzentrazioa asko aldatu daitekeela:
OCUren arabera, kafe estandar batek 100 mg
izaten ditu, etxeko kafeak 128 mg eta kafetegikoak 180 mg.

da kontua. Pisua galtzeko estrategia hori
jardunbide klinikoan bakarrik erabil daiteke,
oso paziente jakinekin, eta betiere osasun
arloko langileek gainbegiratzen dutela.
Europako Batzordeak ez du onartzen
elikadura arloko produktuek gisa honetako
aipurik eraman dezaten: "Desintoxikatzailea", "arazgarria", "garbitzen duena"... ez baitute ebidentzia zientifikoaren babesik. Hain
zuzen, Elikadura arloko Segurtasunaren
Europako Agintaritzak adierazi du produktu
horiek arriskutsuak izan daitezkeela, oxalato asko daukatelako (konposatu horiek
eragina dute mantenugaiak xurgatzeko
prozesuan, eta handitu egiten dute giltzurruneko litiasia izateko arriskua) eta ugari
dituztelako nitratoak ere, eta kutsadura
mikrobiologikoa agertzeko arriskua izaten
delako ere bai.

DETOX DIETAK
ETA EDARIAK:
LAGUNGARRIAK AL
DIRA PISUA GALDU
ETA OSASUNA
HOBETZEKO?
Produktu
desintoxikatzaileen
arriskuak

Haragia dirudi...

ZEIN DA
AZUKRE
TXARRA?

Osasunaren Mundu Erakundeak dio
azukre libreak gutxiago hartu behar
direla; zehazki, kaloria guztien %5
baino gutxiago izan behar luketela dio
(egunean 25 gramo edo 6 koskor). Sail
horretakoak dira azukre sinple erantsi
guztiak (mono eta disakaridoak) eta eztiak eta zukuek izaten dituztenak. Fruten, berduren eta esnearen azukre sinpleak berezkoak dira, eta ez dute eragin
kaltegarririk osasunean: horientzat ez
dago mugarik. Nutrizio arloko etiketak
esaten du produktu batek zenbat azukre
daukan, baina ez dira bereizten azukre
libreak eta berezkoak. Ez da batere erraza kaltegarriak zein diren antzematea:
ontzian ageri den osagai zerrenda aztertu behar da eta horien izenak zein diren jakin: glukosa, sakarosa, fruktosa...

Ba al zenekien…?
Edari energetikoak hartzea
kaltegarria dela bihotzhodietarako eta nerbio
sistemarako. Bihotzaren
Estatu Batuetako Elkarteak
berriki argitaratu duen ikerlan
batek dioenez, litro bat azkar
hartzeak areagotu egin
lezake arritmia eta arteria
hipertentsioa izateko arriskua.

baina ez da. Landare jatorriko
elikagai batzuek (adibidez,
ilarraren proteinarekin
egindakoek) haragia imitatzen
dute bioteknologiaren bitartez.
Burtsan kotizatzen
duen merkatu bat da, baina
zailtasun batzuk agertu zaizkio,
erabat seguruak diren arren
Europako Batasunak galarazi egin
nahi baitu horiei "hanburgesa"
izena jartzea, hori haragiz
egindako produktuena delako.

Ogia, argitasun
gehiagorekin

UZTAILAREN 1ETIK AURRERA,
KONTSUMITZAILEOK EGIAZKO
INFORMAZIOA DAUKAGU EROSTEN
DUGUN OGIAREN INGURUAN.

Ultraprozesatuen
arriskuak
Espainian, ultraprozesatuetatik
lortzen da eguneroko energiaren
%31,7 (opilak, edari azukretsuak,
janari prestatuak...). Oihartzun
handiko aldizkari batzuetan
argitaratu diren ikerketa zorrotz
batzuek diotenez (British
Medical Journalen esaterako),
produktu horiek lotuta daude
bihotz-hodietako arriskua eta
hilkortasuna areagotzearekin.

Oinarrizko elikagai horren kalitate
arau berria zorrotzagoa da, eta
behartu egiten du "osoko" ogia %100
osoko irinarekin egina egon dadila.
Osoko irina zati bat baino ez denean,
"osoko irinarekin egindako ogia"
jarri beharko du, eta osoko irinari
dagokion ehunekoa ere eman beharko
du: adibidez, "% 60 osoko irinarekin
egindako ogia" (“pan elaborado con
harina integral 60%”).
Ale osoa ehota lortzen da irin hori,
eta zahia eta hozia ere izaten ditu,
endospermoarekin batean. Ereduzko
erakundeek azpimarratzen dute
osoko zerealak jan behar direla eta ez
finduak, osokoek mantenugai gehiago
izaten dutelako, on egiten diotelako
hesteetako mikrobiotari eta pisua
kontrolatzeko zereginari, eta murriztu
egin dezaketelako 2 motako diabetesa
izateko arriskua eta bihotzekoa eta
koloneko minbizia pairatzekoa.
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BEGIA ZORROTZ Xehe-xehe aztertuko dugu haurrentzako produktuen etiketan ageri den letra txikia

nesquik all natural

Kakao disolbagarriz egindako prestakinen sailean, honako honek osasungarritzat aurkezten du bere burua,
eta “naturala” dela nabarmentzen du. Osaera zertxobait hobea dauka beste batzuek baino, azukre gutxiago eta
kakao gehiago duelako, baina honek ere noizbehinka hartzekoa izaten jarraitzen du.
Osoko kanabera-azukre beltz tropikala

Azukre finduak baino irudi hobea eduki arren, osaera ia berdina daukate
biek. Beltzak oso bitamina eta mineral gutxi izaten du, eta komeni baino
askoz gehiago hartu behar litzateke elementu horiek kopuru aipagarrietan
eskuratzeko. Baina kopuru horietan hartzea kaltegarria izango litzateke,
eta, gainera, mikromantenugai horiek oso erraz lortzen dira elikagai
osasungarrien bidez; hortaz, azukre mota horrek ez dauka abantailarik
finduaren aurrean. Gainera, nutrizioaren ikuspegitik ez dago alderik kanabera
tropikaletik datorren azukrearen eta beste iturri batzuetatik heldu denaren
artean (adibidez, erremolatxatik datorrenarekin alderatuta).

Koloratzailerik
gabe, eztitzailerik
gabe, lurrin
artifizialik gabe

Nabarmendu egiten
da ez daukatela lurrin
artifizialik eta ezta
gehigarri jakin batzuk
ere (koloragarriak
eta eztitzaileak),
baina horrek ez du
esan nahi produktua
osasungarriagoa eta
seguruagoa denik. Eta
ez du esan nahi %100
gehigarririk gabea denik
ere (E-322 gehigarria
darama, lezitina alegia).

‘All natural’ eta
‘%100 osagai
naturalak’

Legez, ez dute
inolako baldintzarik
bete behar “natural”
aipua eraman ahal
izateko. Berez,
konposatu batek
jatorri naturala
edo sintetikoa
edukitzeak ez dakar
desberdintasunik
nutrizioaren
ikuspegitik.

Osagai
naturalekin
bakarrik

Osagaien zerrenda
ugarienetik urrienera
emana egoten da
beti, eta horrek esan
nahi du kanabera
azukre beltza dela
osagai nagusia (%62);
azukre libre bat da,
eta mugatu egin
behar da kontsumoa.

Salmenta izena
eta konposatuen
proportzioa

Errazioaren datuak

Ekoizleak bi koilarakada
Nesquik All Natural hartzea
gomendatzen du errazio
bakoitzean, eta 200 ml
esne. Bi koilarakadak 6
g azukre libre ematen
dute, OMEk egun osorako
gehienez gomendatzen duen
kopuruaren %25. Azukreari
dagozkion beste 9 gramoak
esnearen laktosak emanak dira;
hori berezko azukrea da, eta ez
zaio mugarik jarri behar dietan.
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Nutrizio alderdiei buruzko
informazioa

Lehenbiziko zutabean ageri dena da nutrizio
alderdiei buruzko informazioa. Azukre
sinpleak dira %63 (mono eta disakaridoak),
gehienak azukre beltzak ematen dituenak
(kakao gantzgabetuak gutxi batzuk baino
ez ditu). Beste bi zutabeetan errazio bati
dagozkion balioak ageri dira: bi koilarakadak
(8 g) eta 200 ml esne gaingabetuk osatzen
dute errazio bat, eta esneak hobetu egiten
du zertxobait balorazioa, proteinak eta
kaltzioak urritu egiten baitute zertxobait
azukreen pisu erlatiboa.

Etiketan osagai bat
nabarmentzen denean,
araudiak behartu
egiten du zer-nolako
kopuruetan ageri den
esatera. Atal horretan,
kakao portzentajea
(%36) eta osoko
kanabera-azukre
beltzarena aipatzen dira
(%62), biak ere amu gisa.

CHIQUILÍN ZEREALAK, ‘MILENARIOS’

Osoko irinarekin eginda daude gaileta horiek, eta `milenario’ terminoa darabilte ontzian
bereizgarri gisa (milaka urtekoa), eta hazien irudiak ere bai. Osaera eta nutrizio balioa,
dena den, osoko irinarekin egindako beste gaileta batzuena bezalakoa da.
Ustezko berritasun bat

Nabarmenduta
ageri dira

Osagai batzuk
bakarrik aipatzen ditu,
horiek azpimarratzea
interesatzen baitzaio,
arrazoi bategatik edo
besteagatik:
• %50 zekale irina /
%50 espelta irina:
ez du esan nahi
produktuaren %50
zekalea denik eta
beste %50 espelta;
esan nahi du irin
guztia kontuan
hartuta, erdi eta erdi
dagokiela bi zereal
horiei.
• Milaka urteko
haziekin aberastua:
`milenarios’ aipamen
horrek (milaka
urtekoa) ez du legezko
esanahirik. Kantitaterik
ez du ematen.
• Kanabera
azukrearekin eta
eztiarekin gozatua:
azukre mota hori
sakarosa da, eta beste
iturri batzuetatik
datorrenak bezalako
osaera eta eragin
metabolikoak
ditu, adibidez
erremolatxatik
datorrenak
bezalakoak. Eztia
azukre libreekin
osatua dago nagusiki.
Bi elikagai horiek
neurrian hartu behar
dira, bestela gainditu
egingo baikenituzke
OMEk azukre libreen
inguruan ematen
duen gomendioa.

Irudi berritua eta aldi berean tradizioari lotua eman nahi du, eta zekalearen eta
espeltaren jatorri geografikoari eta historikoari buruzko aipamenak darabiltza
horretarako, baina horrek ez du zerikusirik produktuaren nutrizio balioarekin.
Honako esaldi hau ere badakar: “Beren ezaugarri ugariei esker”, baina ez du bat
bera ere zehazten. Mezua indartzeko, haziei buruzko aipamena ere egiten du,
kontsumitzaileek osasungarritzat jotzen dituztelako horiek (kinoa, txia eta lihoa),
nahiz eta oso kopuru txikietan eduki.

Eslogana

Irinen jatorri historiko
eta botanikoa eta
haziekin egina izatea
darabiltza amu gisa.
Milenario adjektiboak
ez du edukirik, legeak
ez duelako aipatzen
eta ontzian ez delako
azalpenik ematen.
Kontsumitzaileak
eman nahi dion
esanahitik harago, ez
dauka besterik.

Osagaien zerrenda

Nutrizio balioa zertxobait hobea da irin finduekin egindako gailetena
baino, osagai nagusia osoko irina delako (%64). Beste edozein gailetatan
bezala, bigarren osagaia, pisuari dagokionez, azukre librea da (%21). Amu
gisa erabiltzen diren beste osagai batzuk oso kopuru txikietan ageri dira
(kinoa haziak %2,3, txia haziak %2 eta liho haziak %1,8, eta eztia %0,6). Ez
da produktu bereziki osasungarria (noizbehinka jatekoa da), eta osoko
irinez egindako beste gaileta batzuen oso antzekoa.
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EGIA EDO GEZURRA

AZUKREAREN
MILA AURPEGIAK

GEHIEGIZKO KOPURUETAN HARTZEAK HANDITU EGITEN DU ZENBAIT GAIXOTASUN IZATEKO ARRISKUA, ADIBIDEZ DIABETESA, KARDIOPATIAK ETA GIZENTASUNA. HORI DELA
ETA, OSASUNAREN MUNDU ERAKUNDEAREN GOMENDIOA DA EGUNEAN EZ HARTZEA 26
GRAMO BAINO GEHIAGO (6 KOSKOR) PERTSONA ASKOK ORDEZKOAK BILATU NAHI IZATEN DIZKIO AZUKREARI, OSASUNGARRIAGOAK DIRELAKOAN BAINA HALA AL DIRA EGIAZ?

BELTZA ZER DA, NATURALA,
ETA ZURIA INDUSTRIALA?
Substantzia
berarekin osatuak
daude biak:
sakarosa da, eta azukre
kanaberatik edo azukre
erremolatxatik lortzen
da (Espainiako Estatuan
hartzen den azukrearen
%99 erremolatxatik dator).
Ekoizpen
prozesua berdinberdina da fase
guztietan, azkenekoan izan
ezik. Azukre zuria lortzeko,
sakarosa kristalizatua
bereizi egiten da melazatik
(sakarosaren zati hori ez
da kristalizatzen prozesuan
eta karamelizatu egiten
da; zapore mikatza izaten
du, eta kolore arrea).
Azukre beltza
lortzeko, melaza
horren zati bat
erabiltzen da, eta horrek
ematen dio kolore
bereizgarri hori. Zenbat
eta melaza gehiago eduki,
hainbat eta handiagoa eta
ilunagoa izango da alea,
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eta gaitasun gutxiago
izango du gozatzeko edo
eztitzeko: horregatik erabili
behar izaten da azukre zuria
baino kopuru handiagoan
gozotasun bera lortzeko.
Azukre beltza
ez da lortzen
azukre zuriari
koloragarria erantsita:
hori galarazia dago. Bi
modu daude (legezkoak)
azukre beltzari kolore hori
emateko. Lehenbizikoa
da azukre zuria eta melaza
nahastea ekoizleak nahi
duen proportzioan: hortik
azukre beltz merkeagoa
lortzen da, eta uretan
disolbatzean, kolorea
galduz joaten da. Bigarren
modua da sakarosa eta
melaza ez erabat bereiztea
ekoizpenaren azken
fasean: azukre horiek
ez dira izaten hain
prozesatuak, eta prezio
handiagoa eduki ohi dute
(zenbat eta naturalagoa
izan, orduan eta gehiago
kostatzen da).

BELTZA OSASUNGARRIAGOA
AL DA ZURIA BAINO?
Azukre beltzak
%85 inguruko
purutasuna
izaten du eta zuriak %99koa.
Hau da, azken horrek
sakarosa gehiago dauka
lehenbizikoak baino. Baina
purutasun handiagoa izateak
ez du esan nahi onuragarria
denik, sakarosari mugak
jarri behar zaizkio eta.
Dena den, OMEk ezartzen
duen gehienezko kopurua
(25 gramo eguneko) eta
Espainiako Estatuan hartzen
dena (71,5 gramo, Espainiako
Nutrizio Fundazioaren
arabera) txikiegiak dira
desberdintasun horiek
eragin nabarmenik eduki
dezaten organismoan.
Biek dauzkate
4 kcal gramo
bakoitzeko. Horrek
esan nahi du, adibidez,
kafeari bi koilarakadatxo
azukre erantsita (5 g
bakoitzak), 40 kcal edo
gehiago hartzen direla. Beltza
bada, gainera, gozatzeko
gaitasun txikiagoa duenez,

EZ

kantitate handiagoa beharko
da nahi dugun gozotasuna
emateko. Kaloria hutsak
dira, organismoari energia
eman bai, baina nutrizio
baliorik ez dutenak. Beltzak
mineral eta bitamina batzuk
ere izaten ditu, baina oso
kopuru txikian, eta ez dute
inolako ekarpenik egiten.
Hori bai, mikromantenugai
horiek amu gisa erabiltzen
dituzte publizitatean, azukre
mota hori hauta dezagun,
ustez osasungarriagoa
delakoan, nahiz eta ez hala
izan. Baina biak sartzen dira
azukre libreen sailean.

Bada beste
mota bateko
azukre beltza
ere: osokoa edo
kanaberarena. Azukre horren
berezitasuna da findu
gabea izaten dela. Honako
hauek dira bi ezagunenak:
Panela: kanabera azukrearen
zukua tenperatura handian
lurrundu ostean lortzen
da, lehortzen utzita
blokeak eratu daitezen.

AUKERA OSASUNGARRIAGOA
AL DA EZTIA?
Kontsumitzen
ditugun 100 gramo
ezti bakoitzeko, 82
gramo azukre hartzen ditugu;
hau da, 328 kaloria. Elikadura
eta Nekazaritzarako
Nazio Batuen Erakundeak
(FAO) dioenez, eztiari sarri
atxikitzen zaio nutrizio
balio berezia duela, baina
ospe hori okerra da; eztiak,
egiaz, azukrea, ura eta
beste mantenugai batzuen
hondarrak baino ez ditu.
Maskabado: kanaberari
ateratzen zaion zukua
berotzean lortzen da,
zentrifugatu gabe. Eguzkitan
lurruntzen uzten da, eta
gero eho egiten dute.
Nahiz eta
mantendu
egiten dituzten
kanabera azukrearen mineral
eta bitamina batzuk, ez
dituzte kopuru aipagarrian
ematen mikromantenugai
horiek. Adibidez: 100 gramo
panelak 81 mg magnesio
dituzte, 80 mg kaltzio, 68 mg
fosforo eta 12 mg burdina,
beste mineral batzuekin

batean. Mikromantenugai
horiek gure organismoan
eraginen bat eduki dezaten,
egunean 100 gramo hartu
behar genituzke azukre
mota horretatik, eta, hala
ere, pertsona heldu batek
hartu behar lituzkeen
bitaminen eta mineralen %15
baino ez lizkiguke emango.
Horretaz gain, 351 kaloria
eta 83,66 gramo sakarosa
(azukre libre) hartzen ariko
ginateke; hau da, Osasunaren
Mundu Erakundeak (OME)
gehienez gomendatzen
duena halako hiru. Bitaminak
nahi izanez gero, hobe da
frutak eta berdurak jatea.

ZAPORE DESBERDINA AL
DAUKATE FINDU GABEEK?

BAI

Ez dira osasungarriagoak, baina desberdinak
izaten dituzte testura eta zaporeak (eta prezioa ere
bai, osoko azukre beltzak garestiagoak direlako).
Adibidez, maskabado eta panela azukreak, testura trinkoagoa
eta itsaskorragoa izateaz gain, kolorez marroi ilunagoak izaten
dira, eta melaza asko daukatenez, zapore mikatzagoa nabari
zaie, karamelu, banilla, erregaliz eta kafe ukituekin.

Eztitzaile gisa
eztia erabiltzeko
arrazoi bakarra
egon liteke: haren zaporea
gehiago gustatzea, baina
sekula ez osasunerako
hobea delako. Azukrearekin
gertatzen den bezala,
mantenugai gutxi ditu

EZ

oso (0,2 g zuntz, 0,42 mg
burdina, 52 mg potasio
eta 0,5 mg C bitamina 100
gramo bakoitzeko), eta
horiei etekina ateratzeko,
OMEk gomendatzen dituen
25 gramoak baino askoz
gehiago hartu beharko
genituzke, eta hori eginda,
azukrearen ordez erabilita
lortu nahi genukeenaren
kontrako eragina lortuko
genuke.
Gainera, ezti
industrial batzuei
prozesu gogorrak
ematen dizkiete, eta horrekin
desagerrarazi egiten dituzte
berez dituen mantenugai
gutxi horiek; horrek esan
nahi du, beraz, gehienean
azukrea eta ura baino ez
dugula hartzen.

HIPERAKTIBITATEA SORRARAZTEN
AL DU HAURRENGAN?

EZ

Zientifikoki
ez da frogatu
azukrea hartzeak
hiperaktibitatea eragiten
duenik haurrengan. Ikerketa
eta meta-analisi asko egin
ditu Estatu Batuetako
Medikuntza Elkarteak (AMA),
eta ondorioztatu du dietatik
azukrea kentzeak ez
dakarrela ez hobekuntzarik
eta ez ondorio kaltegarririk
ere horien jokabidean.
Hiperaktibitatea
ez eragiteak ez du

esan nahi kaltegabea
denik haurrentzat,
kaloria huts asko ematen
duelako, eta gehiegizko
kopuruetan hartzeak,
txantxarra ez ezik,
sindrome metabolikoa
ere agerraraz dezake
etorkizunean haurrengan,
eta faktore multzo horrek
zenbait gaixotasun
modu goiztiarrean
izateko arriskua eragiten
du: bihotz-hodietako
gaixotasunak eta 2
motako diabetesa.
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Zerealak

DENAK EZ DIRA
DIRUDIEN BEZAIN
OSASUNGARRIAK
Onuragarri gisa aurkeztu ohi
dituzte askotan, baina ongi aztertu
behar dira, batzuk ez baitira hain
onak. Gakoa? Osokoak eta azukre
erantsirik gabeak aukeratzea.

10

Erosketa gida

aur egun, mundu guztian zabalduta
daude gosaritako zerealak. Espainiako Estatuan, 6 eta 9 urte arteko
haurren %26,9k era horretako zerealak hartzen dituzte gosaritarako egunero edo ia egunero (astean 4-7 egunetan),
halaxe dio Aladino 2015 ikerketak, Kontsumoaren,
Elikadura arloko Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak egindakoak (Aecosan).
Guztiak kontuan hartuta, per capita kontsumoa
1,61 kg-koa izan zen 2018an, edo beste modu batean esanda: pertsona bakoitzak 54 egunetan jan
zuen produktu hori. Horrek esan nahi du kontsumoa %2,1 handitu zela 2017. urtearekin alderatuta.
Igoera bereziki deigarria izan zen zuntza daramaten zerealetan: 2018an %8,6 igo zen aurreko urtearekin alderatuta.
Produktu horiek sortu zituztenak (XIX. mendean) eta dieta osasungarriarekin lotu zituztenak
ez zebiltzan oso oker. Gaur egun ere, dietaren arloan ereduzkotzat jotzen diren gidek ere funtsezko
elikagaitzat jotzen dituzte zerealak, horien artean
Harvard Unibertsitateko Osasun Publikoko Eskolak
proposatzen duenak. Hori bai, zehaztu egiten da
osokoak izan behar dutela, eta mugatu egin behar
dela irin finduen kontsumoa. Esaten da, gainera,
gure organismoak ez dituela behar azukre erantsietatik datozen karbohidratoak eta energia, eta gida
horrek horrexegatik baztertu ditu azukre erantsiak.
Nolakoak dira gaur egun merkatuan aurki daitezkeen gosaritako zerealak?

G

ANALISIA

Gida hau egiteko, 28 produktu aztertu ditugu, merkatuan punta-puntakoak diren markek egindakoak: horietako 10 haurrentzat zuzenduak dira
(Krave Txokolatea, Krave Choco Roulette, Chocokrispies,
Miel Pops, Frosties eta Smacks, Kellogg's etxearenak; Lion
Karamelu eta Txokolatea, Lion Wild Txokolate eta Karamelua, Nesquik Txokolatezko Zerealak eta Chocapic Original,
Nestlé etxearenak) eta beste 18ak helduentzat zuzenduak,
zeinak bi multzotan sailkatu ditugun: lehenbizikoak ohiko
zerealen multzoan sartuko genituzke (Fitness Original,
Fitness Txokolate esneduna eta Fitness Txokolate beltza,
Nestlé etxearenak; Corn Flakes, Special K Red fruits, Special K Txokolate beltza, Special K Txokolate esneduna, Special K Classic, All Bran Flakes, W.K. Kellogg Bio Osoko zerealak, Kellogg's etxearenak; Osoko garia, Weetabix etxearena) eta bigarren multzoan muesliak sartuko genituzke
(Quacker Olo kurruskatsua, Pepsico etxearena; Suitzar
Estilokoa, Crunch bi txokolatekoa, Crunch fruta lehorrarekin, Eroski etxearena; Mueslia Txokolate beltzarekin eta
Txokolate esnedunarekin, Mueslia Almendrekin, hurrekin
eta intxaurrekin, Mueslia Mahaspasekin, ahabiekin eta almendrekin, Eroski Seleqtiarenak).

OSAGAIRIK OHIKOENAK.

Esan beharrik ez dago aztertu ditugun produktuak
zerealekin eginak daudela nagusiki, baina gehienetan ez dira horiek bakarrik agertzen, beste osagai batzuekin baizik. Azukrea ez da falta izaten, eta
beste batzuk ere izaten dituzte, adibidez olioa, fruitu lehorrak, fruta lehortua, txokolatea, kakao hautsa, esne hautsa, eztia... Ohikoa izaten da, gainera,
beste elementu batzuk ere aurkitzea, nutrizioari
lotutako funtzioa betetzen dutenak batzuk (bitamina eta mineral erantsiak) eta funtzio teknologikoa
dutenak (adibidez, emultsionatzaileak, osagaiak
modu homogeneoan nahasteko erabiltzen direnak,
edo antioxidatzaileak, produktua ez zaharmintzeko
balio dutenak).

ZATIRIK GARRANTZITSUENA: ZEREALA.

Produktu horiek egiteko, garia, arroza, artoa eta
oloa erabiltzen dituzte nagusiki, eta batzuetan bat
bakarra izaten da osagai nagusia (Weetabix ze-
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Osoko zerealekin
egindakoek daukate
zuntz gehien. Gutxien,
berriz, haurrei zuzentzen
zaizkienek, irin finduekin
eginak baitaude.
realek, adibidez, garia baino ez dute, eta Kellogg's
etxeko Corn Flakes zerealek artoa baino ez), edo
gerta daiteke batzuk eta besteak konbinatuta agertzea (Nestlé etxeko Fitness Original izenekoek, esaterako, garia, artoa eta oloa daukate). Zereal kopurua asko aldatzen da produktu batzuetatik besteetara, eta erabakigarria izaten bestelako osagai
gehigarriak zenbateko proportzioan ageri diren,
adibidez fruta lehortua, fruitu lehorrak, txokolatea,
gantzak, azukrea... Gida hau egiteko aztertu ditugun produktuen artean, badira zerealak %49 dituztenak, adibidez Lion Wild Txokolate eta Karamelua
daramaten zerealak, Nestlé etxearenak, eta badira
%95 dituztenak ere, adibidez Nestlé etxeko Fitness
Original eta Weetabix.
Lehen esan dugun bezala, garrantzitsua da zerealak osokoak izatea, halaxe gomendatzen duteeta dietaren arloko gidek. Aztertu ditugunen artean, badira aski adibide onak: Weetabix Osokoa
garia (%95), W.K. Kellogg Bio zerealak (%75 osoko
alea), Quacker Mueslia Osoko oloa (%62), eta Kellogg's etxeko All Bran, zeinak %59 daukan osoko
garia eta %18 gari zahia. Pentsatzekoa den bezala,
produktu horietan ageri da zuntz gehien ere (%10
eta %14 artean). Beste muturrean, haurrei zuzentzen zaizkien zerealik gehienak daude, nagusiki
irin finduekin eginak eta, beraz, zuntz gutxikoak
(gehienek %2 eta %4 artean daukate).

BETI AGERTZEN DIRENAK: AZUKREAK.

Sakarosa (azukre zuria) ohiko osagaia da gisa horretako produktuetan. Beste mota bateko azukre
batzuk ere agertzen dira sarri askotan, kopuru
txikiagoetan betiere, adibidez glukosa ziropa edo
eztia. Horiek guztiek zapore gozoa emateko erabiltzen dira, baina beste funtzio batzuk ere bete ditzakete: kolore arrea eta zapore txigortua ematea
(produktua berotzen denean sortzen dira kolore eta
zapore hori) edo testura hobetzeko ere erabiltzen
dira, erraztu egiten baitute zereal aleak eranstea
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Nutrizio arloko balorazioa.
Produktu batzuek, adibidez
Seleqtia markakoek, NutriScore etiketa daramate ontzian,
nutrizio arloko sailkapena
eskaintzen duen etiketa alegia.
Era horretan, kontsumitzaileek
begiratu bakarrean jakin
dezakete zer-nolako kalitatea
duten nutrizioaren ikuspegitik.

(hori gertatzen da batzuetan muesliarekin) edo izaera kurruskatsuagoa ematen diete (adibidez, arto malutei).
Gida hau egiteko aztertu ditugun zereal guztiek
dauzkate azukre erantsiak, baina ez guztiek kopuru
berean. Ez daiteke jakin zifra zehatza, legeak ez baitu
behartzen hori zehaztera; guztira zenbat azukre duen
adierazi behar dute legez, hau da, elikagaiak berez daukan azukrearen eta prozesuan eransten diotenaren arteko
batura. Hori kontuan hartu behar da berez azukre asko
duten osagaiak daramatzaten produktuetan, adibidez
muesli batzuetan: Crunch fruta lehorra, Suitzar Estilokoa
eta Seleqtia mahaspasa, ahabia eta almendra izenekoek
%13 eta %25 artean dauzkate fruta lehortuak (Eroskirenak dira guztiak). Izan ere, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) azukre kontsumoa mugatzeko ematen
dituen aholkuetan, elikagaian ageri diren azukre libreei
buruzko bakarrik ari da (zuku batean izaten direnei buruz
adibidez) edo ekoizleak eransten dituenei buruz, eta hor
ez dira sartzen berezko azukreak, esaterako frutek eta
fruta lehortuek dituztenak. Azken horiek, hortaz, arazorik gabe har daitezke.

Aukerarik txarrenak,
haurrei zuzendutakoak
Batek baino gehiagok uste izango du haurrei zuzentzen
zaizkien zerealak direla osasungarrienak, baina
guztiz bestela gertatzen da. Oro har, horiek eduki
dute azukre gehien (batez beste, %27 azukre guztira,
eta Kellogg's etxeko Frosties eta Smacks direlakoek
%34 eta %37, hurrenez hurren), eta zuntza, berriz,
gainerakoek baino gutxiago (%5 batez beste, eta
Kellogg´s etxeko Frosties eta Krave Txokolate zuria
izenekoak %2 eta %3 artean ibili dira). Nabarmentzekoa
da haurrek 50 g azukre erantsi hartzen dutela
egunean (gosaritako zerealek eta zereal barratxoek
emanak dira horietako %5). Koilaratxoetan neurtuta,
12 izango lirateke, eta Osasunaren Mundu Erakundeak
(OME) gomendatzen du populazio talde horrek
ez lukeela hartu behar egunean 44 gramo baino
gehiago, eta are hobeto, onura gehigarriak eskuratu
nahi baditu, ez duela hartu behar 22 gramo baino
gehiago. Gehiegizko pisua eta gizentasuna kopuru
kezkagarrietara iritsi dira adin tarte batzuetan, eta
gosaritako zerealen datuek ez dute askorik laguntzen.

Behin argibide horiek emanda, guztizko azukreak kontuan hartuta, honako hauek dira aukerarik onenak aztertu ditugun guztien artean: Fitness Original, Nestlé etxekoa(%10,8), Corn Flakes, Kellogg's etxekoa(%8) eta, batez ere, Osoko
garia, Weetabix etxekoa(%4,2). Azukre gehien
daukatenak, berriz, hauek dira: Crunch Mueslia bi txokolatekoa, Eroskirena (%30,7) eta, batez
ere, Smacks (%34) eta Frosties (%37), biak ere Kellogg's etxearenak. Horrek esan nahi du produktu
horien errazio bakoitzak bi eta hiru koilarakadatxo
azukre dauzkala.

Azukrearen sailkapena*
KOPURURIK HANDIENAK
Frosties, Kellogg’s-ena

11,1

Smacks, Kellogg’s-ena

10,2

Crunch Mueslia bi txokolatekoa, Eroskirena
Krave Txokolate zuria, Kellogg’s-ena

9,21

GANTZ MOTA.
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TXIKIENAK
Quacker Mueslia Olo kurruskatsua

3,9

Fitness Original, Nestlé-rena

3,24

Corn Flakes, Kellogg’s-ena
Weetabix Osoko garia

2,9
1,26

* Errazio baten (30 g) azukre kantitatea, gramotan emana. OMEren arabera,
pertsona heldu batek egunean 50 g azukre libre baino gutxiago hartu behar
lituzke (egunean 2.000 kcal hartzen dituela kontuan hartuta). Haurrek, berriz,
44 gramo baino gutxiago hartu behar lituzkete (1.750 kcl-eko dieta batekin).

Aztertu ditugun produktuetako askok ez daukate
ez gantzik eta ez oliorik osagaien artean, adibidez
Miel Pops, Frosties eta Smacks zerealek (Kellogg's
etxekoak); Nesquik-ek (Nestlé) eta Suitzar Estiloko
Muesliak (Eroski). Zereal horiek horrexegatik ageri
dituzte balio txikiak gantzetan eta gantz saturatuetan (adibidez, Kellogg's etxeko Frosties direlakoek
%0,6 eta %01 dauzkate, hurrenez hurren). Beste
produktu batzuek, aldiz, badituzte gisa horretako
osagaiak. Bereziki nabarmentzen dira Eroskiren
muesliak (Suitzar Estilokoa izan ezik), non %16 eta
%24 artean dabiltzan, eta berdin Kellogg's etxeko
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Produkturik gehienak
bitaminekin eta mineralekin
aberastuak daude: ohitura
osasungarriak dituen
pertsona batek ez du
gehigarri horien beharrik.
Krave ere, %14rekin. Gantz saturatuei dagokienez,
zifrarik handiena Eroski etxeko Crunch Muesliak
ageri du (%9,5 gantzak eta %7,8 saturatuak), Krave Txokolate zuriak, Kellogg's-enak, Fitness Txokolate beltzak, Nestlérenak eta W.K Kellogg Bio
Osoko zerealak (%4,5). Dena den, garrantzitsua
da adieraztea, nahiz eta ospe txarra duten gantzek
eta bereziki gantz saturatuek, denak ez direla berdinak nutrizioaren ikuspegitik. Horregatik hartu
behar genuke kontuan zer-nolako gantzei buruz
ari garen, zeren produktu hauetan ohikoa baita mota batekoak baino gehiagotakoak aurkitzea:
batzuk osasungarriak dira, adibidez koltza olioa;
beste batzuk "neutroak" direla esan liteke, adibidez
ekilorearena, esne gantza edo fruitu lehorretatik
datorrena, eta beste batzuk ez dira oso onuragarriak nutrizioaren ikuspegitik, adibidez palma olioa
(kate luzeko gantz azido saturatuen erruz jotzen
dute baztergarritzat).

KALORIAK AZTERGAI.

Horrekin batean, aipatzekoa da gantzek kaloria
asko ematen dutela (9 kcal gramo bakoitzeko), eta
horrek azaltzen du zergatik dagoen lotura zuzena
produktu hauek ematen duten kaloria kopuruaren
eta daukaten gantz kantitatearen artean. Hau da,
gantz gehien daukaten erreferentziek ematen dute kaloria gehien (Eroskiren muesliek, 445 eta 489
kcl, eta Kellogg's etxeko Krave zerealek, 440 kcal
inguru); aldiz, gantz gutxi daukatenek kaloriak ere
gutxi ematen dituzte (359 eta 363 kcal artean Kellogg's etxeko All-Bran-ek, Weetabix Osoko gariak
eta Suitzar Estiloko Muesliak, Eroskirenak). Aztertu
ditugun zerealen errazio batek (30 g) 108 eta 147
kcal artean ematen dituzte, txokolatezko bi gailetak
adina, gutxi gorabehera.

BITAMINAK ETA MINERALAK.

Gida honetan aztertu ditugun produktu guztiak,
W.K. Kellogg Bio Osoko zerealak eta muesliak ken-
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Gosaria al da
eguneko otordurik
garrantzitsuena?
Askotan esaten da egunean bost otordu egin behar ditugula,
gosaria dela guztietan garrantzitsuena eta osagai hauek eduki
behar dituela: esnekiak, zerealak eta fruta (halaxe azaltzen da
Nestlé markako zerealen ontzietan). Ideia horiek, dena den,
gosaritarako elikagaiak egiten dituzten enpresek sustatzen
dituzte sarritan, eta baita nutrizio arloko elkarte eta profesional
batzuek ere. Baina ez daukate ebidentzia zientifikoaren babesik.

Etiketa. Zorionez,
gero eta produktu
gehiagok utzi
dio etiketa albo
batean jartzeari,
eta atzeko aldean
ageri da orain; hor
askoz errazago
aurkitu eta
irakurri daiteke.

duta, aberastuta daude bitaminekin (batez ere, D
bitamina erantsi diete, eta B multzoko batzuk, B1,
B2, B3, B6 eta azido folikoa) eta mineralekin (nagusiki burdina). Konposatu horiek kopuru aipagarrietan ageri dira, eta, ondorioz, zereal errazio batean
erreferentziazko kopuruaren %25 inguru dira bitaminak eta mineralak. Esan beharra dago, dena den,
bizi ohitura osasungarriak dituen pertsona osasuntsu batek ez duela zertan hartu bitamina eta mineral
gehigarririk, eta behar izanez gero, osasun arloko
profesional baten gomendioei jarraitu behar lieke.

GATZ PITTIN BAT BAINO EZ.

Produktu mota honek ez dauka gatz askorik, gehienek zapore gozoa baitaukate. Batzuetan ageri da
osagai hori, eta zaporea indartzeko edo testura hobetzeko erabiltzen dute. Gatz kantitate aipagarria
duen bakarra Kellogg's etxeko Corn Flakes zerealak
dira; %1,13 daukate gatza, eta %1,25etik gora izaten
da gehiegizkoa.

Zuntzaren podiuma*
KOPURURIK HANDIENAK
All-Bran flakes, Kellogg’s-ena

4,2

Quacker Mueslia Olo kurruskatsua

3,96

Weetabix Osoko garia

3

W.K. Kellogg Bio Osoko zerealak txokolatearekin

3

KOPURURIK TXIKIENAK
Chocokrispies, Kellogg’s-ena

0,9

Krave Txokolate zuria, Kellogg’s-ena

0,9

Corn Flakes, Kellogg’s-ena

0,9

Frosties, Kellogg’s etxekoa

0,6

* Errazio baten (30 g) zuntz kantitatea, gramotan emana. Eguneko
kopuru gomendatua gutxienez 25 gramokoa da zuntzarentzat.
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Silueta lirainak eta
kirola egiten ari diren
pertsonen irudiak
ikusita, pentsa liteke
produktu osasungarri
bat dugula aurrean.
PUBLIZITATEAREN AMUAK.

Gosaritako zerealen publizitateak bi eratako amuak
erabili ohi ditu kontsumitzaileak erakartzeko. Helduei zuzentzen zaizkien produktuetan ohikoa izaten
da kirolari eta bizimodu osasungarriari lotuta dauden elementuak aurkitzea, adibidez izen komertzial jakin batzuk (Nestlé etxeak, esaterako, Fitness
darabil), silueta lirainen edo kirola egiten ari diren
pertsonen irudiak, eta jarduera fisikoarekin zerikusia duten sustapenak (kirol materiala oparitzen dute
batzuek, zozketak egin...). Horrek guztiak pentsaraz
dezake produktu osasungarriak direla, baina, egia
esaten hasita, gehienak ez dira hala.
Gauza bera lortu nahi izaten dute haurrei zuzenduta dauden zereal batzuen ontzietan jartzen
dituzten iragarki eta amuekin ere. Mezu horiek
osagai batzuei buruz mintzo dira, batzuetan ageri direla esateko eta besteetan halakorik ez dutela
nabarmentzeko: "osoko zerealekin" jartzen dute
Nestlé etxeko Lion Wild izenekoek; "koloragarririk eta lurrin artifizialik gabeak", Kellogg's etxeko
Smacks eta Frosties zerealek; "palma oliorik gabeak" Nestlé etxeko Lion Karamelu eta Txokolatea
eta Chocapic Original direlakoek. Ohikoa izaten da,
gainera, nutrizio arloko aipu batzuk ere aurkitzea
(adibidez, bitamina eta burdina kopurua nabarmentzen dutenak, Kellogg's etxeko Krave Choco
Roulette zerealetan bezala) edo osasunari lotutako
aipuak (esaterako, "burdinak lagundu egiten du
haurren garapen kognitibo normala", Nestlé etxeko
Nesquik zerealek dakartena).
Bi mezu mota horiek ongi betetzen dituzte legeak ezarritako baldintzak. Nutrizio arloko aipuei
dagokienez, mantenugai jakin bat aipatuz gero,
kopuru aipagarrietan agertu behar du nahitaez,
eta osasun arloko aipuek, berriz, Elikadura arloko
Segurtasunaren Europako Agintaritzak onartuta
egon behar dute, eskura dauden ebidentzia zientifikoetan oinarrituta. Baina legeak ez du esaten mezu horiek daramatzaten produktuek nolako profila
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Zerealen jatorria
Arto malutak eta antzeko beste zereal batzuk oso estu
lotuta daude eguneko lehen otorduari (hain zuzen,
"gosaritako zerealak" esaten zaie). Baina hori ez da beti
horrela izan. XIX. mende bukaeran sortu zen produktu
hori, eta bainuetxeek eta bestelako osasun zentro
batzuek izan zuten gorakadari lotuta daude; horietan,
garrantzi berezia eman zitzaion dietari, metodo
terapeutiko bat izan zitekeelakoan. Testuinguru horretan
agertu ziren zerealekin egindako zenbait prestakin,
adibidez granola (James C. Jackson-ek sortu zuen, garai
hartan munduko spa-rik handienaren zuzendaria zenak),
mueslia (Maximilian Bircher-Benner suitzar medikuak)
eta arto malutak (Kellogg anai-arrebek, Battle Creek
bainuetxe ospetsua zuzentzen zutenek). Hain zuzen
azken horiek egin zuten ospetsu produktua, enpresa
bat sortu baitzuten maluta horiek merkaturatzeko
(gaur egun ere jarraitzen du enpresa horrek).

Nola egiten dituzte?
Ikuspegi teknologikotik,
gosaritako zerealetan
mota batekoak baino
gehiagotakoak daude.
Ezagunenak, zalantzarik
gabe, arto malutak dira, eta
horiek egiteko, artoa egosi
egiten da zenbait orduz,
ondoren birrindu egiten da
eta bi arrabolaren artean

pasarazi, maluta zapalak
atera daitezen. Ondoren
txigortu egiten dira labean,
azukrea erantsi eta aberastu
egiten dituzte bitaminekin eta
mineralekin. Zereal harrotuak
ere nahiko ohikoak izaten
dira, eta horiek egiteko, beroa
edo presioa ematen zaie,
zerealak harrotu daitezen.

ONDORIOAK
Gosaritako zerealak elikagai osasungarriak
direla pentsatzen da sarritan, besteak beste
bitaminekin eta mineralekin aberastuak
egoten direlako eta nutrizio eta osasun arloko aipuak
izaten dituztelako, eta publizitateak ere badu eragina
horretan (kirolarekin zerikusia duten irudiak eta
sustapenak erabiltzen dituzte hainbatetan). Baina
gehien-gehienek azukre dezente izaten dute, zuntza
oso gutxi eta kaloria kopuru aski aipagarria.
Bereziki deigarria da haurrei zuzentzen zaizkien
zerealekin gertatzen dena: horiek daukate azukre gehien
(Kellogg's etxeko Frosties eta Smacks izenekoek batez
ere) eta zuntz gutxien (batez ere Kellogg's etxeko Frosties,
Chocokrispies eta Krave zerealek). Hori dela eta, aukeratzen
hasita, helduentzat direnetatik egitea litzateke onena.
Aukerarik onena, zalantzarik gabe, Weetabix etxeko
Osoko garia izenekoa da (%95 dauka osoko zereala);
azukre gutxi dauka, zuntz ugari eta tarteko prezioa.

eduki behar duten nutrizioaren ikuspegitik, eta,
ondorioz, elikagaiei itxura osasungarria emateko
erabiltzen dira sarritan, nahiz eta ez izan batere
osasungarriak, adibidez azukre erantsiak kopuru
handietan izaten dituztelako.
Haurrei zuzentzen zaizkien zerealetan, ohikoa
izaten da markak sortutako pertsonaiak erabiltzea
amu gisa (gida honetan aztertu ditugunen artean,
horixe gertatzen da haurrentzat diren gehienekin,
salbu eta Kellogg's etxeko Krave eta Nestlé etxeko
Lion zerealekin). Oso ohikoa izaten da, halaber,
haurrentzako film eta telesiletan ageri diren pertsonaiak erabiltzea, eta baita sustapenak, zozketak
eta opariak egitea ere. Jardunbide horiek ez dute
betetzen PAOS kodea (haurrei zuzentzen zaizkien
elikagaien publizitatea autoarautzeko tresna bat
da), eta osasun arloko profesionalek ere kritika
handiak egiten dizkiete, populazioaren zati horrek
ez baitu irizpiderik jakiteko elikagai bat osasungarria den edo ez. Kode horrek jardunbide onak
biltzen ditu, eta elikadura arloko eragile askok sinatu dute, baina ez da nahitaez bete beharrekoa,
industriak berak autoarautzen baitu haurrentzako produktuen publizitatea. Zenbait herrialdetan
kendu egin dituzte amu horiek, adibidez Txilen eta
Perun; Espainiako Estatuan, berriz, Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizateko Ministerioak 2018ko
azaroan iragarri zuen neurri batzuk hartuko zituela haurrei zuzendutako elikagai osasungaitzen publizitatea mugatzeko (hor sartzen dira gosaritako
elikagairik gehienak), baina oraindik ez dute ezer
ere egin gai horretan.

SAKELAN ERE BADIRA ALDEAK.

Preziorik apalenak Eroskiren mueslienak dira
(0,41 euro 100 gramo bakoitzeko) eta Kellogg's
etxeko Corn Flakesenak (0,46 euro 100 gramo bakoitzeko). Garestienak, berriz, honako hauenak
dira: W.K. Kellogg Bio Osoko zerealak (0,99 euro
100 g), Krave (0,97 euro 100 g) eta Special K Red
fruits, Kellogg's etxearenak. Uste izatekoa da produktu jakin horiek ezaugarri bereziak dituztela eta
horrexegatik daukate prezio handiagoa, adibidez
balio ekonomiko handiagoa daukaten osagaiak
erabiltzen dituztelako (ekoizpen ekologikokoak
darabiltza W.K. Kelloggek eta fruta liofilizatuak
Special K delakoak) edo ekoizpen prozesu itxuraz garestiagoa ematen dietelako: Krave zerealak,
adibidez, txokolatez beteak daude. Prezio horiek,
ordea, ez datoz bat produktu horien nutrizio ezaugarriekin, eta halaxe islatzen du Nutri-Score kodeak ere, zeinak C letra ezartzen dien lehenbiziko
biei eta D letra azkenari.
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MOKADU KURRUSKATSUAK EGUNA HASTEKO
Erosketa Gida hau egiteko, 28 eratako zerealak aztertu ditugu gosaritakoen sailean.
Gehien saltzen direnak izan dira, eta hiru multzotan sailkatuta daude: haurrentzat
direnak, helduentzat direnak eta muesliarekin eginak daudenak. Baina katilura
bota aurretik, komeni da jakitea produktu bakoitzak zer ematen duen, eta horretarako,
osagai nagusiak aztertu behar dira. Zereal mota, zuntz kopurua eta azukre
Errazio bat =
30 g produktu*

ENERGIA
(kcal) %EK

GANTZA
(g)
%EK

GANTZ SATUR.
(g)
%EK

AZUKREAK
(g)
%EK

GATZA
(g)
%EK

PREZIOA nutri-score
errazio bakoitzeko(1)

Haurrentzat
Krave Txokolate zuria
Kellogg’s

132

6,6

4,2

6,0

1,4

6,8

9,0

10,0

0,2

3,8

0,29 €

Krave Choco Roulette
Kellogg’s

133

6,6

4,2

6,0

1,2

6,2

8,7

9,7

0,3

4,8

0,27 €

Lion Wild Txokolate eta Karamelua
Nestlé

126

6,3

4,0

5,7

0,6

3,2

7,4

8,2

0,3

4,2

0,24 €

Frosties Kellogg’s

113

5,6

0,2

0,3

0,0

0,2

11,1

12,3

0,2

4,2

0,21 €

Smacks Kellogg’s

113

5,7

0,5

0,7

0,1

0,5

10,2

11,3

0,0

0,1

0,21 €

Lion Karamelu eta Txokolatea
Nestlé

122

6,1

2,4

3,4

0,4

2,1

7,5

8,3

0,1

2,5

0,19 €

Chocokrispies Kellog’s

115

5,7

0,6

0,8

0,3

1,4

5,1

5,7

0,2

3,3

0,18 €

Nesquik
txokolatezko zerealak

111

5,5

0,5

0,7

0,2

0,9

7,5

8,3

0,1

2,2

0,17 €

Chocapic Original
Nestlé

116

5,8

1,4

2,0

0,4

2,0

7,5

8,3

0,1

1,7

0,17 €

Miel Pops Kellog’s

114

5,7

0,3

0,5

0,1

0,3

8,4

9,3

0,2

4,2

0,17 €

W.K. Kellogg
118
Bio Osoko zerealak txokolatearekin

5,9

2,4

3,4

1,4

6,8

5,7

6,3

0,0

0,3

0,30 €

Special K Red fruits
Kellogg’s

113

5,6

0,5

0,6

0,1

0,5

5,1

5,7

0,3

4,8

0,28 €

Fitness Txokolate beltza
Nestlé

120

6,0

2,5

3,5

1,4

6,8

5,0

5,6

0,2

3,8

0,22 €

Helduentzat

* Ekoizleek 30 g-ko errazioa gomendatzen dute.
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kantitatea dira hiru daturik garrantzitsuenak, eta horiek aztertu behar
dira etiketa irakurtzean. Horrekin batean, Nutri-Score sailkapenari erreparatzeak
ere lagunduko digu ongi hautatzen nutrizioaren ikuspegitik egokienak direnak.
Errazio bat =
30 g produktu*

ENERGIA
(kcal) %EK

GANTZA
(g)
%EK

GANTZ SATUR.
(g)
%EK

AZUKREAK
(g)
%EK

GATZA
(g)
%EK

PREZIOA nutri-score
errazio bakoitzeko(1)

Special K Txokolate beltza
Kellogg’s

118

5,9

1,5

2,2

0,8

3,9

6,0

6,7

0,2

4,2

0,21 €

Special K Txokolate esneduna
Kellogg’s

119

5,9

1,5

2,1

0,8

3,8

6,6

7,3

0,3

4,3

0,21 €

Fitness Txokolate esneduna
Nestlé

120

6,0

2,3

3,2

1,3

6,5

6,0

6,7

0,2

4,0

0,20 €

All-Bran flakes
Kellogg’s

108

5,4

0,8

1,1

0,1

0,6

4,2

4,7

0,2

3,4

0,20 €

Weetabix
Osoko garia

109

5,4

0,6

0,9

0,2

0,9

1,3

1,4

0,1

1,4

0,18 €

Special K Classic
Kellogg’s

113

5,6

0,5

0,6

0,1

0,5

4,5

5,0

0,3

5,0

0,17 €

Fitness Original
Nestlé

110

5,5

0,5

0,8

0,2

0,9

3,2

3,6

0,3

4,8

0,17 €

Corn Flakes
Kellogg’s

113

5,7

0,3

0,4

0,1

0,3

2,4

2,7

0,3

5,7

0,14 €

Quacker
Mueslia Olo kurruskatsua

126

6,3

3,3

4,7

0,5

2,7

3,9

4,3

0,1

1,2

0,25 €

Muesli Txokolateduna Seleqtia

139

6,9

5,7

8,1

1,5

7,5

8,4

9,3

0,2

2,6

0,16 €

Muesli Almendraduna
Seleqtia

147

7,3

7,2

10,3

0,7

3,3

5,4

6,0

0,2

2,6

0,16 €

Muesli Mahaspasaduna Seleqtia

135

6,8

5,1

7,3

0,5

2,4

7,8

8,7

0,2

2,6

0,16 €

Suitzar Estiloko Mueslia
Eroski

109

5,4

1,9

2,7

0,5

2,4

4,5

5,0

0,2

3,0

0,12€

Crunch Mueslia bi txokolatekoa
Eroski

137

6,8

5,0

7,1

2,3

11,7

9,2

10,2

0,2

2,5

0,12€

Crunch Mueslia fruta lehortua
Eroski

134

6,7

4,8

6,9

2,9

14,3

8,4

9,3

0,1

1,5

0,12€

Mueslia

(1) Datuak eguneratu egin ditugu argitalpena ixtean.
Osagaiak, nutrizio arloko informazioa eta prezioa kontuan hartuta, Weetabix Osoko garia da aukerarik onena.
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BARAU
EGINEZ
EGITEN OTE
DA DIETA?
Aldizkako baraua argaltzeko plan gisa erabiltzen da, eta
jarraitzaile eta zale asko ditu. Asteko egun batzuetan
kaloria gutxiago hartzea proposatzen du
(muturreko egoeretan, bat ere ez hartzea
ere bai), baina ezin esan metodo berria
denik. Mendeetako ibilbidea egina du, eta berriz ere
boladan jarri da argaldu nahi dutenen artean.
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arauaren aldekoek esaten dute suspertu eta gaztetu egiten duela gorputza, hobetu egiten dituela erresistentzia fisikoa eta kontzentrazioa, eta
araztu egiten duela organismoa. Eta
gaixotasun batzuei aurre egiteko ere balio omen du:
hipertentsioa, diabetesa edo gehiegizko kolesterola.
Eta, jakina, argaltzen ere laguntzen omen du (horixe du
amurik erakargarriena). Egia al da hori guztia?
Esan beharra dago borondatez barau egiteko ohitura oso antzinakoa dela. Erlijioaren eragina sumatzen
da batzuetan (hor daude Ramadana edo Garizuma,
esaterako), baina alderdi espiritualak albo batera utzita, ongizate fisikoa lortzeko moduarekin ere lotu izan
da hainbatetan. Gauza jakina da, adibidez, medikuntzaren historian oso garrantzizkoak izan ziren izen
handi batzuek sustatu egiten zutela, adibidez Hipokratesek, Galenok eta Parazelsok, eta jokabide horrek ustez dakartzan onuren inguruko kontakizunak aldaketa
handirik gabe iraun du mendeetan. Baina osasungarria
al da barau egitea?

B

ZER DIOTE ALDEKOEK.

Gaur egun oso erraz aurki daitezke baraua oso onuragarritzat jotzen duten mezuak, pisua galtzeko proposamen gisa. Komunikabideei, sare sozialei eta blogei begiratu bat ematea aski da horretaz jabetzeko:
informazio asko eta asko dago bazterretan, eta gure
ongizatea nola hobetu lezakeen esaten zaigu. Eta ez
horietan bakarrik. Metodo horri jarraitu nahi dionak
dieta arloko kontsultak eta enpresak ere aurkituko ditu gidari lanak egiteko prest. Eta liburu denda batera
joanez gero, liburu askotan ikusiko ditugu dieta mota
horren inguruko kontuak, izen batekin baino gehiagorekin: “aldizkako baraua” eta “barau malgua” dira
ohiko izenak, baina badira berriagoak ere, adibidez
fasting, “16/8 dieta” edo “5:2 metodoa”. Gauza bera
proposatzen dute guztiek: egun batzuetan “normal”
jatea eta beste batzuetan ia ezertxo ere ez, oso elikagai
eta kaloria gutxi alegia.
Liburu horiek irakurtzen hasi, eta denetariko kontuak aurkitzen dira ia guztietan: historiako erreferentziak, aipuak eta ikerketa zientifikoak nahas-mahasean,
oreka espiritualaren inguruko aipamenak eta gisa honetako adierazpenak, dieta miragarrien kutsu peto-peto
dutenak: “Metodo eraginkorra eta behin betikoa”, “originala eta klinikoki frogatua”, “metodo iraultzailea”,
“bukatu da kaloriak zenbatzen ibili beharra eta dieta
konplexu eta etsigarriak egitea”, “hobetu egiten ditu
ongizatea, aldartea eta energia mailak”, eta harrigarriagoak ere bai, adibidez “barau egiteko jaio gara”, Michael
Mos-ley doktorearen liburuan ageri dena (komunikabideen munduan eredugarri bihurtu da gai horretan).
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Egileak medikuak edo
nutrizionistak izateak ez du
esan nahi dieta fidagarriak
direnik. Arlo guztietan
daude profesional onak
eta txarrak.
EZ DA DIRUDIEN BEZAIN ONA.

Zergatik esan dugu dieta miragarrien kutsua daukatela? Konbinatu egiten dituztelako sinesteko modukoak izan daitezkeen datuak eta proposamenak alde
batetik, eta zientziaren babesik ez duten adierazpenak
eta nekez bete daitezkeen itxaropenak bestetik. Abel
Mariné Nutrizio eta Bromatologia arloko katedradun
emeritua da Bartzelonako Unibertsitatean, eta haren
esanetan, “dieta horiek gauza onak eta originalak dituzte, baina onak ez dira originalak eta originalak ez
dira onak”. Beste ohar bat aurrera jarraitu aurretik:
mota horretako liburuen egileak medikuak edo nutrizionistak izatea ez da berme eztabaidaezina. Osasunaren arloan, gainerako guztietan bezala, badira
profesional onak eta txarrak: Pierre Dukan ezaguna,
adibidez, kanporatu egin zuten Frantziako Medikuen
Elkargotik 2014. urtean, hain zuzen bere izena daraman dieta eztabaidatua sustatzeagatik.

Aldizkako barauaren sustatzaileek ikerketa
zientifikoak aipatzen dituzte sarritan, dieta mota
horrek onura batzuk badituela azaltzeko. Ikerketa horiek, gainera, erakunde ospetsuek argitaratu
dituzte batzuetan, adibidez Erresuma Batuko Osasun Zerbitzuak (NHS), eta, hortaz, fidatzekoak dira. Dokumentuak mahai gainean jarrita, baieztatu
ote dezakegu baraualdia ona dela osasunerako? Gai
horren inguruan azkenekoz egin den berrikusketa
zientifikoaren arabera (2018ko irailean argitaratu
zuten), erantzuna ezezkoa da. Gaur-gaurkoz, eta
eskura ditugun datuak kontuan hartuta, ez daiteke
esan baraualdia ona denik osasunerako.

ZER DIO ZIENTZIAK.

Ohitura
hauek bai
osasungarriak.
Ariketa fisikoa
egiteak
eta modu
orekatuan
jateak (frutei
eta berdurei
lehentasuna
emanez)
atzeratu egiten
dute zahartze
prozesua.

“Ikerketa gutxi daukagu eskura, pertsona gutxirekin
eginak dira, denbora tarte labur batez eta, gainera,
muga metodologiko garrantzitsuak dituzte. Horregatik, ez daiteke ondoriorik atera barauaren ustezko
onuren inguruan, eta eragin kaltegarriak ere ez daitezke baztertu”, horixe dio ikertzaile talde fidagarri
batek landu duen dokumentuak. Tartean dira UPF
Pompeu Fabra Unibertsitateko Komunikazio Zientifikoen Behatokiko ikertzaileak, Cochrane Iberoamerika Zentrokoak, Espainiako Nutrizio eta Dietetika
Akademiakoak (AEND) eta Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundaziokoak (FECYT).
Hau da: barau egitea txarra denik ere ez daiteke esan. “Ez dakigu, hori da egia”, onartu du Eduard
Baladia nutrizionistak, CAEC Ebidentzia Zientifikoa
Aztertzeko Zentroko zuzendariak (AEND Espainiako
Nutrizio eta Dietetika Akademiaren barneko erakundea da). Eta hortxe dago gakoa: “Frogek esaten badute ustezko onurak zalantzan jartzekoak direla eta ez
dakigula ongi zer-nolako arriskuak eduki ditzakeen,
gomendatu egin behar al genuke? Erantzuna, bistan da, ezezkoa da, sor litezkeen arriskuak (ez dakigu
nolakoak diren) handiagoak baitira ustezko onurak
baino (zalantzan jartzekoak), batez ere beste aukera
batzuk eraginkorrak eta seguruak direla jakinda lortu
nahi duguna lortzeko”, argudiatu du.

ZER EGIN LUZAROAGO BIZI IZATEKO.

Teoria batzuek diote elkarri lotuta daudela baraua
(gabezia energetikoa) eta luzaroago bizi izatea, eta
eskualde batzuetako bilakaera aztertu ondoren atera
dute ondorio hori, tartean Okinawa-koa (Japoniako uharte bat da, bizi itxaropen handienetakoa duena). Baina teoria horiei azalpen batzuk erantsi behar
zaizkie: frutak, barazkiak, arraina eta bizimodu aktiboa, guztiak ere faktore aski ezagunak gaixotasunak
saihesteko eta zahartzaro funtzionala laguntzeko.
Segur aski, kaloriak murrizteak ez du askoz argibide
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Aldizkako barauak badu
beste arazo bat ere: ez du
hezten. Ez dizu erakusten
modu egokian jaten; aitzitik,
ez jateko esaten dizu.
gehiago emango (Okinawan, gainera, kaloria murrizketa ez da inguru hura bezain pobrea den beste
leku batzuetakoa bezain handia). Aukera bat zabalik
utzi beharra dago, dena den, baina kontuan hartzekoa
da Okinawan lelo gisa darabilten esaldia ere: “Ez jan
erabat bete arte”, horixe diote han, eta ez beste hau:
“Egin barau eta biziko zara”.
Eduard Baladia nutrizionista eta ikertzailearen
iritziz, badira zahartze prozesua atzeratzen duten
esku-hartze aski ezagunak, zahartzea ulerturik galera funtzional edo bizi urteen galera gisa: adibidez,
jarduera fisikoa. “Irtenbidea eman behar zaie sedentarismoari eta bakardadeari, bi faktore horiek
zahar bihurtzen baitituzte adin jakin bateko pertsonak (maila sozialean funtzionalak ez diren norbanako alegia)”, azaldu du.

ELIKADURA ARLOKO NAHASMENDUEI
ATEA ZABALTZEN OTE ZAIE?

Oro har, osasuntsu dauden pertsonetan barauak
nolako eragina duen aztertzen dute ikerketek. Edo
bestela esanda: baztertu egiten dute arrisku egoeran
dagoen populazioa. Horrek esan nahi du ez dutela
kontuan hartzen, hain zuzen, barauaren metodoaren
berezko hartzailea den jendea. “Galdetu egin behar
da nork egingo duen dieta mota hori. Pertsona osasuntsuak al dira? Ez. Batez ere, pisua galdu nahi duten
norbanakoak dira. Eta gehiegizko pisua edo gizentasuna daukaten pertsonen kolektiboan prebalentzia
handia dute elikadura arloko nahasmenduek. Adibidez, betekada gaitzak egiteak. Barau egiteak handitu
egiten du egoera hori kroniko bihurtzeko edo larritzeko arriskua. Hau da, atea zabaldu dezake elikadura
arloko nahasmendu bat agertzeko”, ohartarazi du
Julio Basulto nutrizionistak.
Eta aldizkako barauaren dietak badu beste arazo
bat ere: ez du hezten. “Nahiz eta ez eragin elikadura
arloko nahasmendu bat, dieta horrek ez dizu erakusten modu egokian jaten eguneroko egoera guztietarako; aitzitik, ez jateko esaten dizu”, azaldu du Basultok.
Hauxe da galdera: ba al dago argaltzeko beste modurik heziketari uko egin gabe? “Badago, bai. Beraz,
aukeratu ditzagun horiek, eta ez barau egitea”.
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Gehiago (eta hobeto) bizi
izateko beste aukera
osasungarri batzuk
Hobeto bizi izateko aukerarik osasungarrienaren
bila bagabiltza, argi dago baraua ez dela irtenbidea.
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) gomendatzen
du dieta osasungarria egin behar dela zenbait
gaixotasuni aurrea hartzeko: gizentasuna, diabetesa,
hiperkolesterolemia, hipertentsioa... Nutrizio arloko
beharrizanak aldatu egin daitezke pertsonaren
eta hark bizi dituen egoeren arabera, baina
elikadura onaren zutabeak berdinak dira beti:
· Gantz gutxi hartzea osotara (egunean hartzen
diren kaloria guztien %30 baino gutxiago).
· Gantz saturatugabeak hartzea saturatuen ordez.
· Egunean gutxienez bost zati fruta eta berdura jatea.
· Lekaleak jatea, osoko zerealak eta fruitu lehorrak.
· Azukrea murriztea (egunean hartzen diren kaloria
guztien %10 baino gutxiago izan daitezela)
· Gatza mugatzea: egunean 5 gramo
baino gutxiago hartzea.

BARAUARI BURUZ DAKIGUN GUZTIA
Azterketa eta ikerketa zientifiko asko saiatzen da azaltzen organismoari
nola eragiten dion ez jateak. Behin betiko ondorioa iritsi bitartean, sei
puntutan laburbilduko dugu dieta horri buruz dakiguna.

IZENAK
Aldizkako baraua, barau malgua
fasting, Lean Gains metodoa
edo 16/8 dieta, 5:2 metodoa,
borondatezko baraua.

MOTAK
Formula bat baino gehiago
dago. Hauek dira ohikoenak:
Eguneroko maiztasuna:
gutxienez 12 ordu egotea
ezer jan gabe.
Asterokoa: gehienetan
astean behin edo bitan, izan
daitezke jarraian edo ez.
Hilerokoa: hilean pare bat
egunetan jarraian barau egitea.

ONURAK
Ikerketa batzuek iradokitzen
dutenez (mugatuak eta osatu
gabeak dira), barauak pisua
jaistea ekar dezake, hobetu
egin dezakete intsulinarekiko
sentiberatasuna eta murriztu
egin dezake gaixotasun
kronikoak izateko arriskua.

KONTRAKO ONDORIOAK
Zorabioak, haserrekortasuna,
zefaleak, kontzentratzeko
zailtasunak, loaren
nahasmenduak,
deshidratazioa, nutrizio arloko
gabeziak eta hats txarra. Beste
batzuk ere sor ditzake, baina
gaur egun ez dakigu.

NEURRIAK
Dieta mota horrek sortzen
duen arriskuetako bat da
gero neurririk gabe jan eta
betekadak egitea. Jendeak
orekatu egiten ditu barau
egunak eta kontsumo
librekoak, eta gehiegikeriak
egiten ditu janari lasterrarekin,
baita aseta daudela ere.

NORK EZ LUKE SEKULA
EGIN BEHAR
Fisikoki zaurgarrienak
diren pertsonek: emakume
haurdunek, adinekoek,
haurrek, diabetesa edo
bestelako gaixotasunen
bat duten pertsonek eta
elikadura arloko jokabideetan
nahasmenduak dituztenek.
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Erosketak

Nutri-Score,
BABES BAT
GEZURREZKO
ALBISTEEN
KONTRA

Luze gabe, badirudi nutrizio arloko
etiketa bat eta bakarra ezarriko
dela Europako Batasuneko
herrialde guztietan. Testuinguru
horretan, etengabe ari dira agertzen
Nutri-Score etiketari buruzko gezurrak
eta esamesak. Etiketa mota horri buruzko
kritikarik hedatuenei erantzungo diegu.

26

ontsumitzaileei erraztasunak
eta jarraibideak ematea erosketa
egiteko garaian erabaki hobeak
hartzeko eta osagaien inguruko
hizkera hobeto ulertzeko. Helburu horiek jarri zituen Espainiako Osasun,
Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioak
2018. urte bukaeran erabaki zuenean produktuen aurrealdean logotipo berri bat ezarriko
zuela kolore eta letra kode batean oinarrituta.
Nutri-Score esaten zaion sistema Frantziako
agintariek ezarri zuten lehenengoz, 2016an,
eta hurrengo hilabeteetan Europako zenbait
herrialdek onartuko dute. Izan ere, gizentasunaren, diabetesaren eta beste gaixotasun batzuen aurkako ohitura osasungarriak eta prebentziozkoak sustatu nahian, aholku hori eman
dute erakunde zientifikoek, Europako Batasunak eta Osasunaren Mundu Erakundeak (OME).
EROSKIk ere metodo horren alde egin du eta
aitzindaria izan da ezartzeko garaian: 2019. urteko urtarriletik aurrera, etiketa hori daramate
bere markako produktuek, eta modu errazean,
elikagaien nutrizio balioari buruzko informazioa
ematen die kontsumitzaileei.

K

HONELA FUNTZIONATZEN DU.

Bost koloreko eskala bat darabil elikagai ontziratu baten nutrizio sailkapena adierazteko, eta bost
letra (A-tik E-raino). Berdetik hasten da –horiek
dira osasungarrienak, eta A letra daukate– eta
laranja iluneraino doa –nutrizioaren ikuspegitik
maila apalena dutenak, E letrarekin–. Algoritmo batek finkatzen ditu parametroak, eta 100
gramoko erreferentzia hartzen du horretarako.
Kalkulua egiteko, osasunean eragina duten mantenugai batzuk hartzen dira erreferentzia gisa:
osasunarentzat kaltegarriak direnak batetik (kaloriak, azukreak, gantz saturatuak eta gatza) eta
onuragarrienak bestetik (zuntza, proteinak, eta
fruta eta berdura portzentajea). Mantenugai bakoitza zenbateko kopuruan daukan, puntuazio
bat ematen zaio: 0-10 bitartekoa dieta osasungarriari lotuta daudenei, eta 0-5 bitartekoa kaltegarriei. Formula batekin kalkulua egin ondoren,
puntuazioak erabakitzen du zer-nolako letra eta
kolorea hartuko dituen produktuak.
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ERAGINKORRENA.

Osasuna zaintzeko garaian, oso garrantzitsua
da zer jaten dugun jakitea, kantitateak kontrolatzea, frutak eta berdurak sustatzea eta ahalik
eta gehiena murriztea elikagai ultraprozesatuak.
Hori dela eta, nazioartean diharduten zenbait erakundeak (OMEk eta FAO Elikadura eta
Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak,
esaterako) eta tokian-tokian diharduten beste batzuek (EROSKIk, adibidez), produktuen
aurrealdean etiketak jartzearen alde egin dute.
Nutrients aldizkarian agertu zen ikerketa batek
aztertu egin zuen etiketa sistemek zer-nolako eraginkortasuna duten 12 herrialdetan, eta
hauxe ikusi zuen: “Nutri-Score da eraginkorrena elikagaien nutrizio kalitatea bereizteko”.
Ikerlan horrek nabarmendu egin du, gainera,
etiketa hori eraginkorra dela elikadura arloan
beharrizan bereziak dituen populazioarentzat,
adibidez diabetesa eta gizentasuna daukaten
pazienteentzat.

HERRITARREN EKIMENA.

Nutri-Score etiketa lagungarria da herritarrentzat, erosketa saskia modu osasungarrian betetzeko aukera ematen baitie, baina baita ekoizleentzat ere, akuilu ona baita beren produktuen
kalitatea hobetu dezaten. Baina badago dohain
horiei guztiei bidea eragozten dien oztopo bat
ere: Europako araudia, ez baitu uzten NutriScore nahitaezkoa eta legez ezarri beharrekoa
izan dadin. Hori dela eta, zenbait herrialdetako
kontsumitzaile elkarteek (Espainia, Frantzia,
Belgika, Alemania, Herbehereak, Polonia eta
Grezia) Europa mailako herri ekimen bat abiarazi dute Nutri-Score-ren alde, eta milioi bat
sinadura bildu nahi dituzte, kopuru hori behar
baita haien eskaria Europako Batzordeak azter dezan. Espainiako Estatuan, berriz, Osasun,
Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioa lege mekanismo batzuk prestatzen ari da NutriScore etiketa Estatu osoan ezar dadin, eta, aldi
berean, zuzenketa batzuk egiten ari zaio oliba
olioaren ezaugarri bereziak kontuan hartuta.
Banatzaile batzuk hasiak dira etiketa hori erabiltzen, tartean EROSKI, baina elikadura
arloko industriaren zati batek ez du garbi ikusten etiketa mota hori ezartzea. Eta horrexegatik,
azken hilabetean gezurrezko hainbat informazio agertu da webguneetan eta sare sozialetan
logotipo horren ospeari kalte egiteko. Orrialde
hauetan, erantzun egingo diegu Nutri-Score etiketaren inguruan zabaldu diren kritika batzuei.
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KRITIKEI
ERANTZUNEZ
OLIBA OLIOAREN
BALORAZIOA

Eztabaidaren muina. Eztabaida handia sortu dute
irudi batzuek, oliba olioa D letrarekin ageri baita
sailkapenean eta Coca-Cola Zero freskagarria B
letrarekin. Zalantzan jarri nahi da Nutri-Score-ren
balioa, esanez balorazioak mesede egiten diola
eztitzaile artifizialak dituen freskagarri bati eta kalte
egiten diola nutrizio kalitate aparta duen produktu
bati, oliba olioari alegia.
Erantzuna. Oliba olioa D letrarekin sailkatzen da
ugari ematen dituelako kaloriak, gantzak eta gantz
saturatuak. Osagai bakarra duenez, osasun arloko
agintariak aztertzen ari dira nola egokituko duten NutriScore etiketa produktu horretara, kontsumitzaileek
ez dezaten egin okerreko interpretaziorik. Erosketak
egiteko tresna bat da Nutri-Score, eta aukera eman
nahi du elkarren artean alderatzeko une berean
kontsumitzekoak diren produktuak (inork ez du
ontzen entsalada bat freskagarri batekin), kantitate
berean hartzen direnak (inork ez ditu erabiltzen 100
ml olio entsalada ontzeko), mota bereko produktuak
(adibidez, gosaritako zerealak eta gailetak) edo bi
produktu berdin, bat marka batekoa eta bestea
bestekoa. Gainera, elikagai batek D letra edo E letra
edukitzeak ez du esan nahi ez dela hartu behar;
elikadura orekatuaren barrenean, informazio egokia
duen kontsumitzaile batek jakingo du erabakitzen
zer duen nahiago, nutrizio kalitate hobea duen
elikagai bat edo D edo E letrak daramatzana, kontuan
hartuko baitu azken hori kopuru
txikiagoetan eta bakanago
hartzea komeni dela.

URDAIAZPIKOAREN LETRA

Eztabaidaren muina. Ospe ona duten elikagai
batzuk E letrarekin sailkatuta ager daitezke, adibidez
urdaiazpiko ontziratua.
Erantzuna. Nutrizio arloko kalitatearen ikuspegitik
alde handiak daude markatik markara eta
prestaeraren arabera; hau da, denek ez dauzkate
kopuru beretan gantz saturatuak eta gatza.
Urdaiazpiko ontziratuak letra eta
kolore batekin baino gehiagorekin
ager daitezke: C, D edo E.

SARDINEN
KASUA

Eztabaidaren muina. Kontserbako sardinak elikagai
osasungarriak dira, eta D letrarekin ageri dira.
Erantzuna. Sardinen adibidea asko aipatzen
ari dira Nutri-Score etiketaren erabilgarritasuna
zalantzan jartzeko. Gezurra da latako sardina
guztiek D letra daramatenik. Nutrizio arloko
osaeraren arabera, sardinak letra batekin baino
gehiagorekin ageri daitezke, A, B, C edo D letrekin,
ekoizle batzuek ontziratzeko prozesuan erabiltzen
dituzten gehigarriek eragina
baitute nutrizio arloko
sailkapenean.

PATATA
FRIJITUAK

Eztabaidaren muina. Oso produktu kaltegarria
izanik ere, A letrarekin ageri dira.

FRESKOEN INGURUKO
GEZURRA

Eztabaidaren muina. Nutri-Score sistema produktu
ontziratuekin erabiltzekoa da, ez freskoekin, eta
iritzi askok horri heldu dio. Kritika egiten dutenek
argudiatzen dutenez, etiketa horrek ekar dezake
kontsumitzaileek bazterrean uztea ontziratu gabe
datozen frutak eta berdurak (oinarrizko elikagaiak dira
dieta osasungarria egiteko).
Erantzuna. Frantziako ikertzaileek azterlan bat egin
dute Nutri-Score erabiltzen duten kontsumitzaileen
jokabidea zein den ikusteko, bai on-line supermerkatuan
erosten dutenena eta bai ohiko dendetan, eta
ondorioztatu dute logotipo hori erabiltzen dutenek
leku nabarmena eskaintzen dietela frutei eta berdurei
beren erosketetan, eta, aldiz, oso
bakan ageri direla D eta E mailako
produktuak. .

Erantzuna. Pataten inguruko aipamenek
esaten dute janari lasterrari lotuta daudela, baina
ez dute kontuan hartzen Nutri-Score-ren egiazko
zeregina. Etiketa mota horrek adierazi nahi du
produktuak nolako izaera duen salgai jarrita
dagoen bezala. Patata gordin izoztuentzat (A
sailean ageri dira), prestatzeko modu gomendatua
hauxe da: presioko eltze batean egostea. Frijituta
datozenean, erabili diren gantz azidoen arabera,
B edo C sailean egon daitezke. Ondoren gatza
eransten bazaie, horrek ere eragina eduki dezake
sailkapenean, baina hori ez
daiteke aurreikusi erosketa
egiteko unean.

PRIBILEGIOAK DITUZTEN
PRODUKTUAK

Eztabaidaren muina. Frantziak moldatu egin
zuen algoritmoa, hango gaztek puntuazio hobea
lor zezaten.
Erantzuna. Hasieran, Frantziako gazta guztiak E
sailean ageri ziren, eta ez zen bereizketarik
egiten freskoen, onduen eta gatz gutxikoen artean.
Elikadura arloko Segurtasunaren Frantziako
Agentziak pentsatu zuen moldaketa txiki batzuk
egin behar zituela, algoritmoak kontuan har
zezan proteina kantitatea. Moldaketa eginda,
gaztarik gehienak D sailean ageri dira; gatz
gutxiko freskoak C sailean
daude, eta gazta ondu
gaziak, E sailean.
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50

URTE
KONTSUMITZAILEAREN
ZERBITZURA

2019an 50 urte bete dira EROSKI sortu zenetik. Hamarkada hauetan, bilakaera handia gertatu da
kontsumoaren arloan: saltoki handiak sortzetik aro digitaleko iraultzara. Ingurumenarekiko
kezka, bezeroaren beharrizanetara egokitzea eta nutrizio arloko kalitateak
sortzen duen ardura izan dira azkenaldiko mugarriak.

1969

Elkartuta indartsuagoak

Kontsumoko kooperatiba txiki batzuk, XX. mendean sortu
zirenak tokian-tokian, bateratu egin ziren kontsumitzaileen
beharrizan berrietara egokitzeko. Horrela sortu zen EROSKI,
zazpi kooperatiba txikik bat eginda.

1974

Kontsumo arloko lehen argitalpena

Aldizkari hau sortu zen; Eroski izena hartu zuen
hasieran, eta ondoren Consumer. Kontsumitzaileari
informazioa eta babesa emateko helburuz
sortu zen, gizarte ekintzaren barrenean.

1973
Hipermerkatuak agertu ziren

Merkataritza formula berria iritsi zen Espainiako
Estatura. Azalera handia zuten saltokiak sortu
ziren, 11.000 metro koadro ingurukoak
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1977

Lehenbiziko marka zuriak

Alemanian agertu ziren, Bigarren Mundu Gerran, produktu
gutxi zen garaian alegia, baina 70eko hamarkadaren
erdialdera iritsi ziren Estatura. EROSKI aitzindaria izan zen;
kolore zuria aukeratu zuen produktu horientzat, eta hortik
sortu zen “marka zuria” esamoldea.

1984

Eskubide gehiago ekarri zuen legea

Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Babesteko Lege
Orokorrarekin, kontsumoko kooperatibek izaera berria
hartu zuten eta Kontsumitzaile Elkarte bihurtu ziren.

1989

Ingurumena, lehentasun

2007

Nutrizio kalitatea, begiratu batean

Nutrizio arloko semaforoa sortu genuen, kontsumitzaileak
jakin zezan elikagai bakoitzak nolako mantenugaiak dituen.
EROSKIk bere markako produktuen ontzietan jarri zuen.

2009

Agur ‘trans’ erako gantzei

Kontzientzia ekologiko berri batek aldarria egin zuen
klorofluorokarbonoak (CFC) zituzten aerosolen aurka; kloroz,
fluorrez era karbonoz osatuta dago konposatu multzo hori,
eta kalte handiak eragiten ditu ozono geruzan. EROSKIk
aurrea hartu zion legediari, eta Espainiako Estatuan CFCak
saltokietatik kendu zituen lehen banatzailea izan zen.

Bere produktuek nutrizio kalitate gorena eduki dezaten,
landare gantz partzialki hidrogenatuak desagerraraztea
erabaki zuen EROSKIk, kaltegarriak baitira osasunerako. Neurri
aitzindaria izan zen Estatuan.

1994
Kudeaketa jasangarriaren alde

Lehenbiziko arrain jasangarria

Beste pauso bat ingurumena babesteko politikan. EROSKIk
lehenbiziko Ekoplana jarri zuen abian; jokabide dekalogo bat
onatu zuen, eta erakunde guztira zabaldu zuen ingurumen
arloko kudeaketa.

1997

Erosketa poltsa berrerabilgarriak iritsi ziren

Erabilera bakarreko poltsen erabilera murrizteko kanpainei
ekin zitzaien. Aurrerago, horien erabilera kobratzen hasi zen
EROSKI, eta erabiltzen ez zituen jendea saritzen.

1998

Klik batekin, dena eskura

Kontsumitzaileei modua eman genien etxetik bertatik
erosketa egiteko, on-line plataformen bitartez. EROSKIk
bat egin zuen teknologia berriekin, eta Consumer.es jarri
zuen abian, kontsumitzaileek informaziorako sarbidea eduki
zezaten Internet bidez.

2005

Glutenik gabeko lehen produktuak

Errege Dekretu batek behartu egin zuen osagaien zerrendan
adieraztera glutena daramaten zeralak. Urte horretan bertan,
glutenik gabeko produktuei etiketa bereizgarria jartzen hasi
zen EROSKI. Gaur egun, 3.000 produktu baino gehiago ditu
glutenik gabeak, eta horien artean, 550 dira bere markakoak.

2012

Marine Stewardship Council erakundeak MSC ziurtagiria
sortu zuen arrain jasangarria bereizteko. EROSKIk bat egin
zuen ekimenarekin, eta 2017an, Estatuan txikizkako lehen
banatzailea izan zen bere zaintza katearen ziurtagiria lortu
zuena leku iraunkorretatik ekarritako arrain freskoarentzat

2017

Dieta orekatua egiteko laguntza bat

Ekilibria sortu zen, EROSKIren programa bat, elikadura
osasungarriaren inguruko kezka batek bultzatuta. Teknologia
berrien bidez, gomendio zientifikoak eskaintzen dizkio
kontsumitzaileari, produktu osasungarriagoak eros ditzan.

2018

Nutrizio arloko etiketaren balioa

Europako Batasuneko beste herrialde batzuek adibideari
jarraituz, EROSKIk Nutri-Score etiketa txertatu zuen bere
markako produktuetan nutrizio arloko semaforoarekin
batean; sistema berri horrek kolore kode erraz bat darabil eta
lagundu egiten du modu arduratsuagoan erostea. Espainiako
Osasun Ministerioak etiketa berria ezartzearen alde egin zuen.

2019

EROSKIk 50 urte bete ditu

Jasangarritasuna, kontsumo arduratsua eta elikadura
osasungarria dira EROSKIren muina, eta horregatik da
kontsumoko kooperatibarik handienetakoa.
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AGUSTIN MARKAIDE, EROSKIKO PRESIDENTEA

“HAMARKADA HAUETAN
BIZKORTU EGIN DA
KONTSUMITZAILEAREN
AHALDUNTZEA”
Urtemuga bat iristen denean, eta are gehiago berrogeita hamargarrena
denean, saihetsezina da bizi izandako guztiaren balantzea egitea.
Atzera begira jarrita, ongi ikusten da gauzak zenbat aldatu diren,
eta etorkizunean nola aldatu daitezkeen ohartzeko ere balio dezake.
Agustin Markaide, EROSKIko presidentea, ospakizun garaian dago.
Kontsumitzaileen kooperatibarik handienetakoa osatzen duten
dendek eta pertsonek bilakaera handia izan dute bost hamarkada
hauetan, baina EROSKIren muinak bere horretan jarraitzen du:
kontsumitzaileari zerbitzua eta formazioa ematea.

Konpainien
zeregina.
EROSKIko
presidentearen
arabera, enpresa
guztiek erabat
emanda egon
behar dute, bere
ahalmenaren
arabera, partaide
diren gizarteari.

50 urte betetzeak ikuspegi berezia ematen du atzera begiratzeko.
Nola aldatu da EROSKI atzotik gaur egunera? Gauza askotan aldatu
da, baina muin-muinean, 70eko urteetan sortu eta eratu zen proiektu
bera da. Neurriak aldatu dira, teknifikazioa... baina orain lehen bezala
jarraitzen du zerbitzua eman nahian kontsumitzaileei, gizarteari eta
bertako langileei modu kooperatiboan.

Eta nola aldatu dira kontsumitzaileen profila eta interesak? Orain
dela 50 urte, gure kontsumitzaile-bazkideen oinarrizko beharrizanei
erantzuteko sortu ginen; garai hartan, kalitatea bilatzen zuten prezio
onean. Gaur egungo gizarte honetan, bezerorik gehienek beharrizan
sofistikatuagoak dituzte, eta ezin konta ahala aukera daukate hautatzeko, eta EROSKIk laguntza bat eskaini nahi dio bezeroari, hautu onak
egin ditzan, bai beretzat eta bai gizartearentzat.
Badirudi gero eta kezka handiagoa dagoela osasunarekin eta
elikadurarekin; gizentasun indizeak, ordea, oso handiak dira. Banaketa kateek ere inplikatu behar al dute elikadura osasungarria
sustatzeko lanean? EROSKIk, hain zuzen, egiten du, baina zergatik?
Iruditzen zaidalako enpresa bakoitzak erabat emana egon behar duela
bera partaide den gizarteari, bere ahalmenaren arabera eta bere arlotik
jardunda. Elikadura arloko banaketa kate bati buruz ari bagara, oso argi dago enpresak zer-nolako zeregina duen, ez dezake jokatu zer saltzen duen kontuan hartu gabe eta saltzen duen hori kontsumitzaileek
nola kontsumitzen duten kontuan hartu gabe. Eta hori oso argi ikusten
da enpresa hori kooperatiba bat denean eta ohiko gobernu egituretan
kontsumitzaileak daudenean.
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Osasunaren inguruko kezka hori bistakoa da,
baina jendearen buruetan, batzuetan badirudi kontrajarria dagoela aurreztearekin eta
prezio onarekin. Egia al da modu osasungarrian jatea “garestia” dela? Askotan agertzen
den eztabaida da. Baina ez du nahitaez garestia
izan beharrik. Herritarren zati handienak modu
osasungarrian jaten du egunero oso produktu
merkeekin. Arroza eta lekaleak, adibidez, elikagai merkeak eta oso osasungarriak dira, eta
munduan milioika jenderen dietako zati dira.
Garesti ere jan daiteke, jakina, batez ere beste
leku batzuetako edo sasoiz kanpoko espezialitateak edo produktuak nahi baditugu. Baina
garesti eta gaizki jan daiteke, merke eta ongi bezalaxe. Sasoiko produktua erosten jakinez gero,
zeina unerik onenean egoten den kalitateari eta
prezioari dagokionez, eta ongi konbinatuz gero
garestiagoak eta merkeagoak, ia herritar guztiek
jan ahalko lukete modu osasungarrian eta prezio
onean. Elikadura arloko piramideak jarraibideak
ematen dizkigu gure dietan maiztasun handienarekin zer sartu behar dugun jakiteko, eta,
horretaz gain, ideia bat eman diezaguke gares-

tienak zein diren jakiteko, prozesatuenak zein diren, eta balio erantsi
eta marketin gehien zeinek duen.

eta jasangarriagoa izan
nahi duen bati. Adoretu
eta lagundu egin behar
ditugu norabide horretan
joan nahi duten enpresa
guztiak. Enpresa horiek
tresna gisa erabiltzen
dituzte komunikazio eta
merkatu teknikak, eta
horiekin, bakoitza bere
lekua bilatzen saiatzen
da. Baina askotan, bide
horretan, kontsumitzailea babesik gabe
gelditzen da, erdizkako
mezuen mende edo
modetan edo mitoetan
oinarritzen diren iritzien
mende.
Erreferentzia segurua izan nahi dugu
ziurtasuna falta denean,
eta oso aktiboak izan informazioa eta formazioa
emateko garaian, kontsumitzaileak jakin dezan
erabaki onak hartzen.
EROSKIk bete egin behar ditu hutsuneak eta
informazioa eman egiazko mezuek dagokien
pisua har dezaten. Aldizkari honek hamarkadak
daramatza asmo hori bete nahian.

Ez ote dakigu zer den “modu osasungarrian jatea”? Segur aski,
formazio zati bat falta da. Gaur egun elikadura segurua da, ia prezio
tarte guztietan. Baina elikadura seguru guztia ez da osasungarria.
Osasuntsu egoteak lotura du hein batean elikadurarekin eta, hein
batean, bizimoduarekin. Baina lehenbiziko horretan, egiazko informazio asko falta da. Hor guk zeregin erabakigarria dugu, informazioa
eman behar dugu jendeak jakin dezan zein diren konbinazio egokiak
modu osasungarrian elikatzeko.

Apalategiak eta iragarkiak beteta daude ia beti osasungarri eta
jasangarri gisa aurkezten dituzten produktuekin. EROSKIren gisako enpresa batek nola uztartzen ditu kontsumitzailea babestea eta itxuraz jendea nahasteko pentsatuta dagoen marketin
hori? EROSKIk, kontsumitzaileen elkarte bat izaki eta dendak dituen
banaketa enpresa bat ere bai, aztertu egin behar izan du, kontsumitzailearen lekuan jarrita, zer saltzen duen eta nola. Beti babestu dugun
aukera izan da bezeroak duela azken hitza, guk ez daukagu askatasun
erabatekorik. Guk nahi dugu erosketak egiteko jokabide batzuk lagundu, bateragarriak izan daitezen elikadura osasungarriagoarekin
eta jasangarriagoarekin. Ekoizpen sektore oso batek eusten dio elikadura sistema seguru, merke, fidagarri eta gero eta osasungarriagoa

50 urte hauetan, ingurumenarekiko kezkak
markatu ditu merkataritza munduko mugarririk garrantzitsuenetako batzuk: azkenekoa, segur aski, plastikozko poltsen gainbehera izan da. Kontsumitzaileek nola ikusten
dituzte aldaketa horiek, zure ustez? Herritarrak modu berezian ahaldundu dira azken urte
hauetan. Sare sozialek areagotu egin dute joera

“Gaur egun elikadura
segurua da ia prezio
tarte guztietan. Baina
elikadura seguru guztia
ez da osasungarria”.
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hori, eta badirudi etorkizunean ere jarraitu egingo duela areagotzen, eta gauza guztiei eragingo
diela. Eta, ondorioz, gainerakoei gain hartzen
digute aldarriek eta mugimenduek, zeinak gai
jakinetan kontzentratzen diren aldian-aldian,
adibidez plastikoen inguruan (EROSKIk 20 urte
baino gehiago daramatza gai horrekin lanean,
erabilera bakarreko poltsak murriztu nahian,
arrakasta handirik gabe). Kanpaina horiek
beti aurrerapena dakar gizartean. Politikariek
erreakzionatu egiten dute, gizartea jabetu egiten
da arazoaz eta norbanakoen jokabideak aldatu
egiten dira, nahiz eta ez asko izan. Enpresek
geure burua babestera jotzen dugu sarritan eta
gaizki erreakzionatzen dugu. Arrazionaltasun
gehiago edo egoki erantzuteko denbora gehiago
falta dela sumatzen dugu. Baina uste dut modu
proaktiboagoan jokatu behar dugula gizarteak
eskatzen dizkigun aldaketak barneratzeko,
badakigu-eta onak izango direla aurrera begira.

Kezka sortzen du osasunak, ekologiaren
arloak, plastikoek, animalien ongizateak,
haurrak lanean aritzeak: gai horiek gero eta
ezinegon gehiago sortzen dute kontsumitzaileen artean. Baina gero zenbateraino dira
kontsekuenteak aukeratzeko garaian? Egia
da kontsumitzailea iritzietan aktiboagoa dela
ekintzetan baino. Joera gehiago du berak nahi
duen bezala jokatzen ez duen marka zigortzeko,
eta ez egoki jokatzen duena saritzeko. Erosiko
luke ekologikoa, baina merkea izanez gero. Birziklatuko luke gehiago, baina errazagoa balitz.
Erosiko luke modu arduratsuan, baina eskuragarriagoa balitz. Nolanahi ere, han eta hemen
sortzen diren kanpainak, izan elikadura jomugan jartzen dutenak edo izan haurren eskulana
edo ingurumena ardatz dutenak, ez dira eraginik
gabeak, aldatu egiten dute gizartearen ikuspegia

“Kontsumitzailea
babesik gabe gelditzen
da askotan, erdizkako
mezuen mende edo
modetan edo mitoetan
oinarritzen diren
iritzien mende”.
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eta herritar asko harrapatzen dituzte, eta jokabideak aldatzeko joera
sustatzen dute horiengan.

Merkataritza elektronikoa azaldu denetik, askotan esan izan da
denda fisikoak desagertu egingo direla. Zer iruditzen zaizu teoria
hori? Zenbateraino gaude gertu edo urruti jokaleku horretatik? Nik
uste dut, zintzoki esanda, urruti gaudela denda fisikoak desagertzetik,
bai behintzat elikadurari eta kontsumo handiari buruz ari garenean.
Eta, gainera, hala sinetsi nahi dut. Zenbait arrazoik pentsarazten digute zaila dela enpresa errentagarriak sortzea elikadura arloko dendak
bazterrean utzita; kostua/onura proportzioa askoz ere konplexuagoa
da beste arlo batzuetan baino. Gainera, ez dut uste gizarteak onartuko
duenik lan baldintza oso kaskarretan ari diren langileak erabiltzea, eta
hori ohikoa da salmenta modu berrietan. Ez dut irudikatu nahi gizarte
bat non bezeroak ordenagailura itsatsita dauden eta kaleak banatzailez
beteta etxez etxe joateko. Konfiantza dut elkarrekin harreman estu eta
adimentsuan egon daitezkeela teknologia, erosketa eta kontsumoa,
eta oso denda erakargarriak edukiko ditugula, batez ere produktu freskoen sailean, pertsonen arteko harreman bikain eta gizatiarrarekin.

Kontsumitzaileen artean aldatu egin ote da kontsumo gaien
inguruko interesa? Baietz esango nuke. Kontsumitzaileek, be-

Kontsumitzailearekin.
50 urte hauetan,
enpresak beti hartu
du kontuan bezeroen
iritzia, eta Agustin
Markaideren ustez,
horretan asmatu du
enpresak.

ren lehentasunetatik
abiatuta, informazio
gehiago bilatzen dute
bere jokabideak berresteko edo aldatzeko, eta
lehentasun horiek gero
eta pertsonalagoak dira.
Informazio hori oso
eskuragarria da, iritzi
gisa dabil hara eta hona
sare sozialetan, lekua
hartzen du boto edo like
bidez eta eragina du
besteengan. Hau da, oso
eragile aktiboa da, nahiz
eta ez duen konpromiso
handirik agertzen uste
duen hori egia dela segurtatzeko. Baina kontsumitzaileek oso azaleko
arreta jartzen diote horri. Berdin balio du ezertxo ere ez dakien baten
iritziak edo aditu batenak. Une hauetan, kontsumitzaileak errazago
eskuratzen du informazioa, baina modu azalekoagoan egiten du.
Informazioa eskuratzeko modu hori oso arriskutsua da, eta aldizkari
honek eta gisakoek gai izan behar lukete elementurik zabalenak eta
osatuenak eskaintzeko informazioa egokia izan dadin.

Gaur egun, kontsumitzaileak sarean ez du erosi bakarrik egiten.
Iritzia ere ematen du, puntuak banatzen ditu eta modu aktiboan
parte hartzen du ondasunen eta zerbitzuen gaineko iritzia sortzen. Zer iruditzen zaizu teknologia berrien bilakaera, zehazki
sare sozialena? Banaketaren arlo askotan teknologia berriek
errotik aldarazi dute enpresen jokamoldea. Bidaietan, adibidez,
edo etxetresnak erosteko garaian. Kontsumitzailea aktibo bihurtu
da eta besteekin komunikatzen hasi da, iritzia ematen enpresaren gainetik, eta iritzi horiek erabiltzen ditu erabakiak hartzeko.
Konpainiak, ildo horretan, gardena eta umila izan behar du, eta
beste modu batean komunikatu kontsumitzailearekin, hark aukera
eman diezaion elkarrizketa horretan sartzeko. Lema beste batzuen
eskuetan dago orain.
Ez daude bi kontsumitzaile berdin. Horrek nola eragiten dio
EROSKIri? Kontsumitzaile berriek hiperpertsonalizazioa ekarri

“Pertsonalizazioak aukera
eman du dendako eskaintza
oso ugaria izan dadin:
ia produktu bat dago
pertsona bakoitzarentzat”.
dute kontsumoan. Orain dela 50 urte, ekonomiaren arloan hiru mailatan sailkatzen
zen hartzailea: errenta handikoa, ertainekoa
eta txikikoa. Banaketa horrek azaltzen zituen
kontsumoko ereduak. Gaur egun ez daiteke
esan desagertu direnik, baina errenta ertainekoetan, adibidez, azpisail asko dago eta termino horrek dagoeneko ez du balio; orain pertsonalizazioaz hitz egiten da. Ondorioz, dendetan
gero eta erreferentzia gehiago agertzen ari dira
apalategi bakoitzean. Berrikuntzek oso gutxi
irauten dute, gustuak oso azkar aldatzen dira,
gauzak oso lurrunkorrak dira. Pertsonalizazioak aukera eman du dendako eskaintza oso
ugaria izan dadin, ia produktu bat dago pertsona bakoitzarentzat.

Hain testuinguru aldakor eta likidoan, nola
lortu du EROSKIk 50 urte betetzea? Zorionez, guk iparrorratza ongi bideratu dugu
hasieratik beretik. Gure bidean, lehen aukera
beti izan da kontsumitzailea eta haren interesa. Bestela, galdu egingo ginatekeen. Azken
urteetan egin dugun gauza bakarra izan da
segurtatzea norabide hori ongi interpretatzen
ari ginela. Horretan asmatu dugu: beti kontuan
hartu izana kontsumitzailearen iritzia.

Aldizkari honek hirugarren aldiz egin dio
elkarrizketa EROSKIko presidenteari. Ia 10
urte joan dira azkenekotik. Nola laburbilduko zenuke hamarkada hau? Emango al diguzu goiburu bat? Hamarkada hau krisi ekonomikoarena izan da, eta zaila da aipatu gabe
uztea. Baina nahiago nuke ekonomiaz kanpoko
alderdi bat nabarmendu. Hauxe litzateke nire
goiburua joan den hamarkada laburbiltzeko:
krisiak aktibatu egin du kontsumitzailearen
ahala. Krisiak ez du geldiarazi kontsumitzailearen bilakaera. Urte hauetan, bizkortu egin
da kontsumitzaileen ahalduntzea, eta, batzuetan, industriaren aurretik jarri da.
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Osasuna

PROBIOTIKOEN
BURBUILA

Organismo bizi horiek, dosi egokietan hartuta, onuragarriak dira osasunerako,
baina publizitateak amu gisa darabiltza produktu askotan. Dena dela, dohain horiek
eraginkorrak izan daitezen, ezaugarri batzuk izan behar dituzte produktu horiek, eta beti
ez dira betetzen: gutxienez 1.000 milioi bakterio eduki behar dituzte, eta bizirik iraun
behar dute hestera iritsi bitartean.
aktobaziloak, bifidobakterioak... Supermerkatuko produktuetan, askok
iragartzen dute mikroorganismo bizi
horiekin osatuta daudela: jogurtak,
ozpinkiak, gaztak, esne hartzituak,
algak... Bakterioen anduiak amu komertzial indartsuak dira gaur egun, osasunari on egiten diotela
esaten da eta: urritu egiten dute idorreria, bukarazi
egiten dute beherakoa, doitu egiten dute kolesterola... Baina egiazkoak al dira emaitza horiek, edo
publizitateak puztutako burbuila bat baino ez ote da?

L

BAKTERIOEN ARAUAK.

Probiotikoak esaten zaie elikagai horiei, baina kontsumitzaileek argi eduki behar duten lehen gauza
hauxe da: produktu batek bifidobakterioak edukitzeak, adibidez, ez du esan nahi probiotikoa denik.
Bakterio on horiek, legamiak eta onddoak eraginkorrak izan daitezen, bi ezaugarri bete behar dituzte:
ezinbestekoa da hesteraino bizirik iristea eta behar
adinako kopuruan. Osasunaren Mundu Erakundeak
(OME) onartu zuen adostasun zientifikoaren arabera, probiotikoak 1.000 milioi UKE bakterio baino
gutxiago dituenean (unitate kolonia-eratzaileak),
espero izatekoa da organismoan ez dutela onurarik
eragingo, non eta zientziak ez dituen egiaztatu. Hortaz, arau horiek betetzen ez dituen elikagai bat ez da
izango probiotikoa.
Eragin horiek omen dituen produktuak zehaztu
egin behar luke mikroorganismoak zer-nolako egoeran dauden kontserbatze aldia bukatzean, hau da,
kontsumitzeko garaian. Itsas alga batzuetan, liofi-
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Bakterio baten andui
bakoitzak eragin oso
zehatza izaten du; batek
eragiten dituen onurak ez
daitezke hedatu espezie
bereko beste batzuetara.
liazioari esker mantentzen dira alga horiek (prozesu
horrekin izoztu eta lehortu egiten dira, ur kantitatea
murrizteko), eta beste elikagai batzuetan, jogurtean
adibidez, hotzean edukita bakarrik eusten diete beren propietateei. Elikagai bat probiotikoa den jakiteko, ontziak adierazi egin behar du zein bakterioren
anduia daraman -bakoitzak funtzio jakin bat izaten
duelako - eta zenbat mikroorganismo dituen.

FROGA ZIENTIFIKOAK.

Orain arte, medikuntzak egiaztatu du andui probiotiko batzuk eraginkorrak direla oso egoera jakinetan, batez ere immunitate sistemari zerikusia
dutenetan (infekzioen prebentzioa) eta urdai-hesteetako osasunari lotuta daudenetan. Adibidez, bifidobacterium lactis eta streptococcus thermophilus erabilita, badirudi tasa txikiagoak izaten direla
beherakoetan eta rotabirusaren infekzioetan, halaxe
diote meta-analisiek (egindako ikerketen berrazter-

KONTZEPTUEN
HIZTEGIA
Hartzituak
Horrela esaten zaie lehengaiak hartzituta
dituzten elikagaiei (bakterio eta legamien
ekintzari esker gertatzen da hori). Sail
horretakoak dira gazta, jogurta, ogia, kefirra
(jogurt likidoaren antzeko esnekia da) eta
ardoa, besteak beste. Bakterioek funtsezko
zeregina dute gure organismoan, eta elikagai
mota horrek lagundu, lehengoratu eta
dibertsifikatu egin dezake hesteetako gure
flora. Hori dela eta, osasungarriak dira, baina
ez daiteke esan mikroorganismo jakin baten
anduiak era bateko edo besteko eragina
izaten duenik osasunean. Onura orokorrak
bai, horiek zehaztu daitezke. Adibidez,
ogiaren ama orean gertatzen den hartzitze
mantsoak erraztu egiten du mantenugaiak
barneratzeko prozesua, hori gauza jakina da.

KANTITATE
HANDIAGOAK EZ DAKAR
ONURA GEHIAGO
Sendagaiekin bezala gertatzen da probiotikoekin
ere: arazo jakin batentzat eraginkorra dela
frogatu duen kantitatea hartu behar da, ez
gehiago eta ez gutxiago. Inork hartuko ez lukeen
bezala antibiotiko eta analgesiko kantitate
bera, probiotikoetan ere ez daiteke ezarri dosi
orokor bat. Anduiaren araberakoa da kopuru
gomendatua. Bestalde, eragin onuragarriak
ez dira izaten marka batek daukan espezie
edo andui ugaritasunaren araberakoak ere.
Arazo jakin bat tratatzeko, batzuetan andui
bat baino gehiagoko produktu bat beharko
da eta, besteetan, bakar batek daukana baino
ez da beharko. Ikerketek azaldutako emaitzen
araberakoa izango da guztia. Berdin gertatzen
da farmakoekin ere. Pertsona batek buruko
mina duenean, ez du zertan hartu sendagai
koktel bat; aski luke analgesiko batekin.

Probiotikoak
Produktu hartzituek bezala, horiek ere
mikroorganismo biziak dituzte, baina
probiotikoetan, zientifikoki frogatua dago
elikagai bakoitzak daukan bakterioaren
anduiak onura bat dakarkiola hori hartzen
duen pertsonari, kantitate egokietan
egiten duenean. Produktu bat probiotikoa
dela esan ahal izateko, 1.000 milioi
UKE bakterio eduki behar ditu (unitate
kolonia-eratzaileak); merkatuan dauden
guztietatik, bakarrak ere ez du betetzen
baldintza hori. Probiotikotzat jotzen
diren elikagaiak, egiaz, hartzituak dira.
Prebiotikoak
Karbohidratoak dira (oligo eta
polisakaridoak), eta bizkortu egiten dute
hesteetako mikrobiotako espezie onuragarri
jakin batzuen hazkunde selektiboa, nagusiki
bifidobakterioena eta laktobaziloena (horien
ardura da karbohidrato horiek hartzitzea
heste meharrera iristen direnean).
Esaten da prebiotikoak direla bakterio
onen elikagaia. Honako elikagai hauetan
ageri dira prebiotikoak: frutak (banana,
esaterako), berdurak (porrua, orburua,
zainzuriak) eta zerealak (garia, zekalea).
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Eragin onuragarriak dituela
egiaztatzeko, produktuak
gainditu egin behar ditu
sendagai bat merkaturatu
aurretik haren printzipio
aktiboari pasarazten
zaizkion proba berak.
ketak dira). Zientziaren frogak ezinbestekoak dira
mikroorganismo bat probiotikotzat jotzeko. Eragin onuragarriak dituela egiaztatzeko, gainditu egin
behar ditu sendagai bat merkaturatu aurretik haren
printzipio aktiboari ezartzen zaizkion baldintza berak eta pasarazten zaizkion proba berak. Aztertu egiten da laborategian, testak egiten dira animaliekin
(eragiteko mekanismoa zehazteko eta segurua dela
bermatzeko), eta, azkenik, gizakiekin probatzen da.

NOLA AURKITU.

Mikrobiotaren, Probiotikoen eta Prebiotikoen Espainiako Elkarteak (SEPyP) dokumentu bat landu
du gaiaren inguruan, Prebióticos y salud, eviencia
científica (Probiotikoak eta osasuna, ebidentzia
zientifikoa), eta hor nabarmentzen dute andui baten
eragin osasungarriak ez daitezkeela zabaldu beste
batzuetara, nahiz eta espezie berekoak izan. Hau da,
probiotiko bat ona bada beherakoari aurre egiteko,
familia bereko beste andui bat daukan beste produktu batek ez du zertan onuragarria izan nahasmendu horrentzat. Hori horrela adierazia al dago
probiotikoak daramatzaten produktuen ontzietan?
Botiketan elikadura arloko gehigarri gisa saltzen dituzten kapsula eta bestelakoetan, bai. Sendagaiekin
gertatzen den bezala: argibide orrietan zehazten dira
ohar jakingarriak eta nahi gabeko ondorioen berri
ere ematen da, halakorik izanez gero. Ez da berdin
gertatzen supermerkatuetan saltzen dituzten elikagai batzuen gehigarri gisa txertatzen diren probiotikoekin, adibidez jogurtek eta esne hartzituek izaten
dituztenekin. Amu komertzial gisa, termino generikoak baino ez dira agertzen, adibidez “hartzitzaile
naturalak’, zehaztasun gehiago gabe, digestiorako
onak direla iradokitzeko.

AMU KOMERTZIALAK.

Gehigarri probiotikoak dituzten produktuek arrakasta komertziala bilatzen dute eta publiko zabalari
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Aditua

Guillermo Alvarez
Calatayud

“Seguruak
diren arren, beti
indibidualizatu
egin behar da
tratamendua”

Pediatra da Gregorio Marañón ospitalean, Madrilen,
eta Mikrobiotaren, Probiotikoen eta Prebiotikoen Espainiako Elkarteko presidentea (SEMPyP).

Profesional asko eszeptiko
samarrak dira probiotikoen
eraginaren inguruan. Zergatik? Lehenik eta behin,
askotan naturopatiari lotzen
zaizkiolako, eta medikuntza
alternatiboa modu desegokian erabiltzen da. Bigarrenik, ezagutza faltagatik, bai
medikuena eta bai farmazialariena ere. Mikrobiotaren,
Probiotikoen eta Prebiotikoen Espainiako Elkartetik
saiatzen gara horri irtenbidea
jartzen, eta ikastaroak antolatzen ditugu horien onurari buruz dagoen ebidentzia
zientifikoa transmititzeko.
Horien emaitzak hobetu egiten al dira prebiotikoekin
batean erabilita? Hestean
ditugun bakterioen antzekoak dira probiotikoak, eta
prebiotikoak, berriz, bakterio horiek hobetu egiten
dituzten elikagaiak. Asko-

zuzentzen zaizkio, baina ez dute zehazten produktuak daraman andui horrek zein populazio taldetan
frogatu duen bere eraginkortasuna, eta alderdi hori oso garrantzitsua da, halaxe nabarmentzen dute
SEMPyPeko espezialistek. Mikroorganismo horiek
ez dute eragin bera izaten adin guztietako pertsonetan (haurretan edo adin handikoetan) edo egoera fisiologiko guztietan (ez da gauza bera, adibidez,
haurdun egotea eta bularra ematen aritzea). SEMPyP
erakundetik diotenez, desberdintasun fisiologikoak
izaten dira adingabeen, helduen eta adin handiko
pertsonen artean, ez hesteetako mikrobiotan bakarrik, eta horregatik dago zehaztu beharra talde
bakoitzak izan ditzakeen onurak, baldin eta onurarik
badago. Adibide bat: probiotikoek beherako akutuaren prebentzioan nola eragiten duten aztertzeko
egin diren ikerketak berrikusi ondoren, frogatuta
gelditu da helduetan baino eraginkorragoak direla
haurretan.

PREBIOTIKOEKIN ELKARTUTA.

tan, eragin sinkretiko hori
gertatzen da, baina beste
zenbaitetan ez da horrela,
eta probiotiko edo prebiotiko baten andui batek hobeto
funtziona dezake bakarrik.
Izan al ditzakete nahi gabeko ondorioak? Oso arinak.
Pertsona batek probiotiko asko hartzen duenean,
nahasmenduak ager daitezke hesteetako floran eta
beherakoa eragin. Baina
pazienterik gehienetan seguruak izaten dira, osasuntsu egon edo gaixo, helduak
izan edo adin handikoak.
Bai, egia da arrisku bat egon
daitekeela, pertsona batzuek
oso hondatua edukitzen
baitute immunitate sistema.
Adibidez, gaixo terminalek
edo bihotzeko ebakuntza
egina duten pazienteek. Beti
indibidualizatu egin behar
da tratamendua.

Probiotikoak berdin eraginkorrak al dira pastilla
gisa hartzen direnean edo
produktu baten zati direnean? Andui egokia badaramate, berdin du pastillan hartuta edo jogurtean.
Garrantzitsuena izaten da
kantitate egokia eramatea
eta frogatuta egotea andui
hori onuragarria dela osasunerako.
Terapeutikoak dira edo
prebentziozkoak ere bai?
Bi gauzak. Adibidez, lehen
haurtzaroan probiotikoak
erabiltzen direnean, prebentzio lana egin dezakete
gerora alergiarik ez agertzeko. Helburu berarekin
erabil daitezke infekzioak
saihesteko. Haurrentzat,
haurtzaindegietan hainbeste gaixotzen diren garaian,
mesedegarria izan daiteke
prebentziozko eragin hori.

Gure hesteak osasuntsu egon daitezen, oreka
onean egon behar dute berta bizi diren bakterio
espezieak (1.000 inguru dira), eta hori bi modutan lor daiteke: mikroorganismo biziak erantsita (probiotikoak) edo lehendik daudenei hazten
lagunduta, “maite” dituzten elikagaiak emanda
(prebiotikoak). Bigarren multzo horretakoak dira
fruta eta berdura asko (orburua, porrua, zainzuria...), zeinak ugari dituzten zuntza eta almidoia,
eta janari gisa jokatzen duten hesteetako mikrobiotarentzat. Bi estrategiak bateragarriak dira, eta
zientziak frogatu egin du, gainera, elkartzen direnean, batzuetan areagotu egiten dutela osasunean
daukaten eragin onuragarria.
Probiotikoak dituzten gehigarriak badiren bezala, badira prebiotikoak dituztenak ere, baina espezialistek argi esaten dute ez batak eta ez besteak
ordezkatu ditzaketela dieta orekatua eta askotarikoa egitearen onurak. Elikagaiek dituzten mantenugai eta osagai jakin batzuei eragin miragarriak
aitortzeari probetxu komertzial handia ateratzen ari
zaizkio marka asko. Probiotikoei dagokienez, badu zentzua digestioari eta infekzioei lotutako arazo
askoren prebentzioan erabiltzeak, baina horiek erabiltzeagatik, ez daitezke alboratu ohitura osasungarriak, hori azpimarratzen dute adituek. Idorreria
duen pertsona bati, adibidez, on egin diezaioke probiotiko batek (medikuntzak frogatu duen onuretako
bat da), baina, batez ere, ariketa fisikoa egin behar
du maiz-maiz, ura edan eta zuntza hartu dietaren
bidez, baita landare jatorriko elikagai freskoak eta
osoko zerealak ere.
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NOLA
AURREZTU
GEHIAGO
ENERGIAREN
FAKTURAN
Espainiako Estatuko etxeetan urtetik urtera
handitzen ari da argiaren eta gasaren gastua.
Baina eraginkorragoak izatea ez da kontu
ekonomikoa soilik, ingurumenari ere zuzenean
eragiten dio eta. Aztertu egin dugu zein
diren jardunbide lagungarriak energia
aurrezteko, eta kontsumitzaileek zergatik ez
duten pauso bat aurrera ematen egunerokoan
kontsumo ohitura eraginkorrak txertatzeko.
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Sakonean

FITXA TEKNIKOA

Azterketa: Energia eraginkortasuna etxeetan, Kontsumitzaile eta Erabiltzaile Kooperatiben Espainiako Konfederazioak egina (Hispacoop).
Ikerketa kualitatiboa: 24 pertsona, hiru eztabaida
taldetan banatuta.
Ikerketa kuantitatiboa: 1.507 elkarrizketa.
Unibertsoa: 18 urtetik gorako herritarrak, erosketa
egiteko ardura dutenak edo beren etxean familiako
buru egiten dutenak.

rgia itzaltzea gelatik ateratzean,
arropa garbigailua ongi beteta
jartzea edo labeak metatzen duen
beroari probetxua ateratzea oso
jokabide ezagunak dira energia
aurrezteko. Badira hain ezagunak ez diren beste
batzuk ere, eta horien eraginak ere nabari izaten
dira argiaren fakturan, bai epe ertainean eta luzean: haizagailua erabiltzea aire girotuaren ordez,
edo ordutegi bereizketa duen tarifa aukeratzea
gaueko “ordu apalak” merkeagoak direnean. Etxe
guztiek neurri horien berri baduten jakiteko eta
gauzatzen ote dituzten ikusteko, eta baita kontsumitzaileei garrantzitsuak iruditzen ote zaizkien
argitzeko ere, Kontsumitzaile eta Erabiltzaile Kooperatiben Espainiako Konfederazioak (Hispacoop)
ikerketa bat egin du, Espainiako Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioak finantzatuta: Eficiencia energética en el ámbito del hogar
(Energia eraginkortasuna etxeetan).
Txostenak azpimarratzen duenez, kontsumitzaileek teorian badakite badirela neurriak
etxean energia eraginkortasuna hobetzeko –aurrezteko modu hori beste energia mota baten
parekotzat jo du Europako Batasunak berak–,
baina, praktikan, oso neurri txikian gauzatzen
dituzte: hau da, oraindik ere gehiago aurreztu dezakegu argiaren fakturan.

A

NORK AURREZTEN DU ETXEAN?

Etxean aurrezten duten gehienek 35 eta 54 urte
arteko adina dute, eta alderdi ekonomikoa izaten
da arrazoi nagusia; ingurumenarekin zerikusia
duten arrazoiak bigarren mailan gelditzen dira. Eta neurri horiek, gainera, “aldaketa handirik” eskatzen ez dutenean bakarrik hartzen dira,
bestela nekez. Irtenbide gisa, azterketak proposatzen du kontzientzia ekologiko handiagoa
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sustatzea. Etxeko Energia Eraginkortasunaren
Indizea izeneko txostenaren arabera (Naturgy
Fundazioak egina da), etxeetan kontsumo ohiturak hobetuko balira, atmosferara 14,7 milioi
tona CO2 isurtzeari utziko litzaioke (4,8 milioi
ibilgailuk urtean isurtzen dutena da hori).
Laurogeita hamarreko hamarkadan hasita, energia kontsumoa populazioa baino gehiago handitu da Espainiako Estatuan, hiru aldiz gehiago ere bai, datu hori eman du Energia
Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak
(IDAE), zeina Espainiako Energia Ministerioaren
mendeko erakundea baita. Igoera horen erruduna etxeetako tresneria da: familiek eragiten dute
energia kontsumo guztiaren %36 Espainian.
2015. urtean, batez besteko etxe baten argindar kontsumoa 4.000 kWh-koa zen urtean,
IDAEren arabera, nahiz eta txosten batzuetan
9.922 kWh-ko zifra ageri den. Hispacoop-en azterlanean ikus daitekeenez, badago muga adierazgarri bat aurrezteko garaian: jendeak uste du
sukaldean dauden etxetresnek kontsumitzen dutela energia gehien (argindarra eta gasa), baina,
egiaz, berogailutan askoz gehiago gastatzen da.
Espainiako egoitzetan zenbat energia kontsumitzen den aztertu zuen Eurostat erakundeak 2011.
urtean, eta hark ere ondorio bera atera zuen: “Berogailu zerbitzuak eskatzen du energia gehien,
arlo horretan kontsumitzen da guztiaren ia erdia,
eta atzetik heldu dira etxetresnak, ur beroa, sukaldea, argiztapena eta aire girotua”.

Batez besteko etxe batek
urtean 70 euro aurrezten
ditu ordu bereizketa duen
tarifa ezarrita: egunak 14
ordu izaten ditu merkeagoak
eta 10 garestiagoak.
ratzea, etxea gehienez ere 10-15 minutuz aireztatzea, kontsumo txikiko bonbillak jartzea ohikoen ordez (LED argiek %88 gutxiago gastatzen
dute goritasunezkoek baino) edo garbigailuan
programa motzak erabiltzea (etxetresnak modu
desegokian erabiltzeak hilean %15-40 gehiago
gastatzea ekar dezake). Txostenaren arabera,
jokabide horietako gehienak emakumeek gauzatzen dituzte, oraindik ere “haiek baitaramate
etxeko lanen zama”. “Neurri horiek ez dute aha-

Gehien kontsumitzen duten
etxetresna txikiak
Beroa ematen duten gailuek, adibidez lisagailuak eta
txigorgailuak, potentzia gehiago izaten dute eta gehiago
kontsumitzen dute modu mekanikoan erabiltzen direnak
baino (irabiagailua edo birringailua, esaterako).

NOLA MURRIZTU KONTSUMOA?

Dokumentu honek sakon aztertu ditu kontsumitzaileen jokabideak eta saiatu da ikusten lege
bidez nola arautu daitekeen hurrengo urteetan.
Azken hori egiteko arrazoi bat badago, jakina;
Energia garbia europar guztientzat izeneko
programan (2016an aurkeztu zen neurri sorta
bat da), Europako Batasunak konpromisoa hartu zuen energia eraginkortasuna %20 hobetuko
zuela 2020rako eta %30 2030erako. Ondorioz,
kide diren estatu guztiek, Espainiak barne, bete
egin behar dituzte txosten horretan ezarritako neurriak eta handitu egin behar dute energia
eraginkortasuna, batez ere etxeko kontsumitzaileen arloan hobekuntzak eginda.
Honako hauek dira neurririk ezagunenetakoak eta Estatuko herritarrek gauzatzen dituztenak: gela bateko argiak itzaltzea (%8 aurreztu
daiteke fakturan), eguneko argiari probetxua ate-
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Sukaldeko robota

Lisagailua

Ile lehorgailua

1.950 Wh 1.500 Wh 1.200 Wh

0,33 euro/orduko 0,26 euro/orduko 0,2 euro/orduko

Txigorgailua

Zukugailua

Haizagailua

700 Wh 600 Wh 500 Wh

0,12 euro/orduko 0,1 euro/orduko 0,09 euro/orduko

Irabiagailua

200 Wh

Birringailua

50 Wh

Bizarra egitekoa

30 Wh

0,03 euro/orduko 0,01 euro/orduko 0,007 euro/orduko

Etxean energia aurrezteko jardunbide orokortuak
Argia itzaltzea gela batetik irtetean

%98,4

Argi naturalari probetxua ateratzea egunean zehar

%98,1

Etxea gehienez ere 10-15 minutuz aireztatzea

%97,6

Ontzi eta arropa garbigailuak ongi bete arte itxarotea

%94,4

Kontsumo txikiko bonbillak jartzea

%94

Ontziei estalkiak jarrita kozinatzea eta beroa
ematen duen gunea ontzien neurri berekoa izatea

%92,9

Labea ez erabiltzea janaria berotu edo desizozteko

%89,4

Programa motzak erabiltzea, ekologikoak edo
hotzean garbitzen dutenak

%89,4

Leihorik ez irekitzea berogailu edo aire girotua jarria dagoenean

%89,4

Etxean energia aurrezteko neurri orokortuak eta zenbat etxetan gauzatzen dituzten

Kontsumoa murrizteko neurri ez hain orokortuak
Labearen erabilera optimizatzea

%83,3

Etxetresna eraginkorragoak erostea

%82,1

Hornidura elektrikorako kontratatu den potentzia doitzea

%71,1

Etxebizitzako tenperatura termostatoarekin doitzea

%69,3

Mantentze-lanak aldian-aldian egitea

%69,1

‘Stand by’ modua itzaltzea

%63,3

Haizagailuak erabiltzea aire girotuaren ordez

%58,3

Etxebizitzako isolamendua hobetzea

%55,2

Neurri zabaldu ez-orokortuak eta horiek zenbat etxetan gauzatzen dituzten, inkestari erantzun diotenen artean

Aurrezteko beste modu batzuk, ia inork erabiltzen ez dituenak
Tresnak edo gailuak berritzea

%48,7

Aurrezteko tarifak eta eskaintzak
dituzten hornitzaileak bilatzea

%47

Ordu bereizketa duen tarifa kontratatzea

%32,3

Gutxi zabalduta dauden neurriak eta zenbat etxetan gauzatzen dituzten, inkestari erantzun diotenen artean.
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leginik eskatzen gauzatzeko garaian, kulturalki
barneratuta dauden ohiturak direlako. Errazak
eta erosoak dira abian jartzeko”, adierazi dute
Hispacoop erakundetik. Kezka bereziz begiratzen
diote, bestalde, 35 urtetik azpiko herritar taldeari, horiek jartzen baitiete arreta gutxien energia
aurrezteko neurri horiei. “Ahalegin edo inbertsio
handirik gabe egin daitezkeen keinuak dira, eta
etxe eraginkor baten logikan barneratuta egon
ohi direnak”, azpimarratu dute.

ZER GEHIAGO EGIN DAITEKE?

Erdibidean dauden herritar askok ezartzen dituzte zortzi neurri, baina ez direnak etxe guztietara
zabaldu. Adibide gisa: labea aurrez berotzean, ez
edukitzea 10 minutu baino gehiago, ez ibiltzea
etengabe irekitzen (beroaren %20 ere gal daiteke), metatu duen beroari probetxua ateratzea
itzali ondoren, etiketa energetiko eraginkorra
duten etxetresnak erostea (informazioa ematen
du ur edo energia kontsumoaren inguruan edo
gailuak egiten duen zarataren inguruan), termostatoaren tenperatura arautzea edo etxebizitzako isolamendua hobetzea (leihoak egoki isolatuta, urtean 96 euro aurreztu daitezke).
Baina jokabide horiek zergatik ez daude hain
hedatuak? Hispacoop-en ustez, neurri horiek
ahalegina eta diru inbertsioa eskatzen dute, eta
hori izan daiteke alderdi txarretako bat. Neurri
orokortuekin gertatzen den bezala, “35 urtetik

Aurreztu nahi baduzu...
Ez utzi gailua stand-by edo pausaldi egoeran; hau
da, pilotuak ez du piztuta eta egonean egon behar
argi gorri txiki batekin. Egoera horretan, energia
kontsumitzen jarraitzen du.
Jarri etengailua duten erregletak edo entxufeak
gailuak deskonektatzeko erabiltzen ari ez garenean.
Konektatu gailu guztiak oinarri anizkoitz batera, eta
itzali ezazu argiaren fakturan gutxiago gastatzeko.
Itzali ordenagailua erabat 30 minutu baino gehiago
egingo badituzu erabili gabe. Programatu itzazu
pantaila babesak energia aurrezteko.
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Etxean energia kontsumoari
lotuta dauden ohiturak
hobetuta, 14,7 milio tona
CO2 isurtzeari utziko genioke
(4,8 milioi ibilgailuk urtean
sortzen dutena da hori).
beherakoen kolektiboa da gutxien gauzatzen dituena”, halaxe dio txostenak.

GASTATUZ AURREZTU.

Aurrezteko neurrian artean, honako hiru hauek
daukate zabalkunde gutxien: etxetresnak berritzea, energia hornitzailea aldatzea eta ordu bereizketa duen tarifa kontratatzea argindarrean
(gehiago ordaintzen da puntako orduetan eta gutxiago ordu apaletan). Ekintza horiek, txostenaren
esanetan, epe ertain edo luzean jartzen dira abian,
eta gaitasun ekonomiko bat eskatzen dute gastuei
aurre egiteko. Horretarako, “konfiantzazko harreman bat eduki behar da hornitzaileekin” eta
gehienek ez daukaten informazioa ere bai, adibidez ordu bereizketa duen tarifaren ingurukoa.
Neurri guztiak ez zaizkie berdin garrantzitsuak iruditzen herritar guztiei. Gehienen ustez,
egunean zehar argirik ez piztea da garrantzitsuena (9,4 puntu lortu ditu 0tik 10erako eskalan)
eta argi naturalari probetxua ateratzea horretarako; ondoren datoz argiak itzaltzea eta leihorik
ez irekitzea. Hemen, ordu bereizketa duen tarifa
kontratatzea ageri da azken aukera gisa, nahiz
eta kontsumitzaile elkarte batzuek dioten (OCUk,
esaterako) “batez besteko etxe batek urtean 70
euro” aurrezten duela fakturatze mota horrekin:
tarifa hori ez da gauekoa, eta ez du eskatzen ohituretan aldaketa handiak egitea.

ERAGINKORRAK EZ IZATEKO AITZAKIAK.

Tenperaturarik
egokiena.
Udan, IDAEren
gomendioa
da etxean 24
ºC edukitzea
gutxienez.
Neguan, 21 ºC.
Gradu bat igo edo
jaisteak %7ko
igoera dakarkio
fakturari.

Etxeetan neurri horiek guztiak hartuz gero,
eragin zuzena izango lukete familien ekonomian eta ingurumenean. Baina herritar guztiek
ez dute hori egiten, batzuek erosotasunagatik
eta besteek arazo ekonomikoengatik. Inkestari
erantzun diotenen artean, batzuek esan dute ez
dituztela argiak itzaltzen, eta horietako %65ek
ohitura faltari egotzi diote jokabide hori, baina
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Etxetresnak gaizki
erabilita, %15 eta %40
artean handitu daiteke
argiaren faktura hilero.
beste arazo bat ere aipatu dute %21,7k: etxean
haurrak dituztela eta ezinezkoa zaiela jokabide
horri egunero eustea. Gailuak stand-by egoeran uzten dituzten herritarren %70,1ek, berriz,
erosotasuna aipatu dute. Eta etxetresnak edo
gailuak berritu ez dituztenen artean, %27,1ek
arrazoi ekonomikoen aipamena egin dute. Hornitzailez ez aldatzeko aitzakia konfiantza falta
da, uste baitute ez dutela modurik izango aurreko tarifarekin jarraitzeko eta haren onurak
eskuratzeko (%16).

Zenbat energia
kontsumitzen du etxe batek?

ETXE GUZTIAK EZ DIRA BERDINAK.

5.172 kWh 1.924 kWh

Jokabide horietan eragina du adinak, generoak,
ekonomiak eta geografiak, eta baita antzinatik
datozen ohitura batzuek ere. Etxeetan aurrezteko
zeregina, adibidez, emakumeen ardura da orain
ere. Horretaz gain, haurrak eta mendekotasuna
duten pertsonak bizi diren etxeek dute kontsumorik handiena eta energia gastua kontrolatzeko
zailtasun gehien. Energia eraginkortasunaren
aldeko neurri gehiago hartu edo ez erabakitzeko
irizpide nagusia dirua da. Zenbat eta maila sozioekonomiko handiagoa, pertsonek orduan eta
jarrera hobea dute neurri horiek ezartzeko: adibidez, badute modua eraginkortasun energetiko
handiagoa duten etxetresnak erosteko.
Egoera horri guztiari erantzuna emateko eta etxeetan energia kontsumoa murrizteko, txostenak proposatzen du handitu egin
behar dela ingurumenaren aldeko kontzientzia, gehiago ezagutarazi behar dela zein diren
gehien kontsumitzen duten etxetresnak, kanpainak egin behar direla gailu eraginkorrak
erosteko eta laguntza planak sustatu behar direla etxeak zaharberritzeko.
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990 euro
9.922 kWh

etxe bakoitzak urtean batez
beste gastatzen duen energia

Gastuen ‘sailkapena’
urtean batez beste
berogailutan gastatzen
dena (guztiaren %53,13)

737 kWh
sukaldea
(guztiaren %7,4)

%7

etxetresnak (gastu
guztiaren %19,39)

1.877 kWh
ur beroa
(guztiaren %18,91)

410 kWh
argiztapena
(guztiaren %4,1)

Portzentaje horretan igotzen da argindar
kontsumoa berogailua gradu bat igotzen dugunean

%7-12 11,42€

fakturan ehuneko hori
eragiten du gailuak
stand-by egoeran
uzteak

Urtean hori aurrezten
da bonbilla halogeno
bat kendu eta LED bat
jartzen den bakoitzean

Iturriak: Espainiako egoitzetako energia kontsumoaren
analisia, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko
Institutuak egina (IDAE). OCU eta Eurostat.

HONELA INTERPRETATZEN DA ARROPA GARBIGAILU
BATEN ETIKETA ENERGETIKOA

Ekoizlea
eta
modeloa

Eraginkortasun eskala

A+++ motako gailuak dira eraginkorrenak. Eskalan
behera egin ahala,
handitu egiten da
energia kostua
eta garestitu egiten da argiaren
faktura:
A++ motakoekin,
urtean 8,50 euro
batez beste.
A+: 17 € gehiago.
A: 25 € gehiago.
B: 40 € gehiago.
C: 56 € gehiago.
D: 68 € gehiago.

Gaitasuna.

Maila
energetikoa

Eraginkorrenak:
A+++, A++ eta A+.
Tarteko
kontsumoa: A
eta B
Kontsumo handia:
C eta D

Zentrifugatzearen eraginkortasuna
Zentrifugatu
ondoren arropak
izaten duen hezetasuna

Energia
kontsumoa
urtean

Zenbat kilo
arropa onartzen
duen programa
normalean erabat
beteta.

Urtean 220
garbialdi (astean
3-5 artean) egiten
dituela kontuan
hartuz kalkulatu
da gastua.

Urtean
zenbat ur
kontsumitzen
duen

Zarata,
dezibeletan

220 garbialdi
egiten dituela
kontuan hartuta.

Garbialdiarena eta
zentrifugatzearena. 65-70 dB-tik
aurrera, zarata
traba egiten hasten da.
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Kontsumoa eta marketina

ONTZIAN HALA
JARTZEN DU, BAINA...
Ekologikoa, %100 naturala, etxeko errezeta, ‘light’ erakoa, gatz gutxikoa,
organikoa... Produktuei era guztietako aipuak eta amuak eransten dizkiete beren
dohainak nabarmentzeko. Baina zer dago horien atzean? Informazio
hori egiazkoa eta erabilgarria al da kontsumitzaileentzat,
edo publizitateak darabilen eslogan huts bat da?
z da nahasmendurik falta: kontsumitzaileen %64k ez dute ulertzen produktuen ezaugarriei buruz etiketan esaten
dena, datu hori eman du Justicia Alimentaria Global Gobernuz Kanpoko
Erakundeak. Ontzietan hainbat eta hainbat mezu eta termino agertzen da, eta horietako batzuk legeak arautzen
ditu, adibidez ‘ekologikoa’, ‘organikoa’, ‘bio’, ‘arrain
jasangarria’ (Marine Stewardhip Council zigiluarekin
heldu da): “Aukera ematen dute egiazko informazioa
eskuratzeko jaten denari buruz”, azaldu du Manuel
Moñinok, Espainiako Nutrizio eta Dietetika Akademiako
kideak. Beste batzuk, aldiz, ez daude araututa (‘tradizionala’, ‘naturala’, ‘etxekoa’): “Mezu horiekin, produktuari
izaera bereizgarria eman nahi zaio antzeko beste batzuen
ondoan, kontsumitzaileok pentsa dezagun osasungarriagoak direla edo onuraren bat dakartela”, erantsi du.

E

MEZUEN ATZEAN.

Enpresa askok publizitatea eta marketina egiteko erabiltzen dute produktuen ontzia, eta ez egiazko informazioa emateko. “Legeak ez du ezer esaten termino horiei buruz, eta sarri askotan, elikadura arloko industria
baliatu egiten da hutsune horretaz”, aipatu du Aurora
Morenok, kontsumoari buruzko informazioan espezializatuta dagoen ikertzaile eta dibulgatzaileak. “Hori
gertatzen da ultraprozesatuekin, adibidez: ‘artisau erakoa’, ‘amonaren errezeta’ eta gisako aipuak jartzen dizkiete, nahiz eta modu erabat industrialean eginak egon.
Edo animalia jatorriko produktuekin, non iragarkietan
behiak agertzen diren larreetan bazkatzen, baina, egiaz,
animalien ongizatearen arauak errespetatu gabe hazten
dira”, azaldu du adibide gisa.
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Aholku batzuk etiketak
irakurtzen jakiteko
Ontzian esaten den guztia ez da egiazkoa.
Publizitatearekin iruzurrik ez egiteko, aholku hauek
eman ditu Manuel Moñino nutrizionistak:

1

Ez gelditu produktuaren aurrealdeko irudiarekin
bakarrik eta aipu deigarriekin. Kontuz ezaugarri
"miragarriekin": ia denek gezurra esaten dute.

2

Irakurri osagaiak eta aztertu ea portzentajearen arabera
ordenatuta dauden. Legeak ezartzen duen bezala, kopururik
handienean ageri direnak joango dira zerrendaren hasieran
(goitik beherako ordenan emanak egoten dira). Zerrenda zenbat
laburragoa izan, gutxiago prozesatua izango da produktua.

3

Jarri arreta zerrendan gantz partzialki hidrogenatuak
ageri dituzten produktuei, kaltegarriak baitira osasunerako
(handitu egiten dute bihotz-hodietako arriskua). Ez
erosi azukreak eta gantzak nagusi dituztenak ere.

4

Begiratu arretaz nutrizio arloko semaforoari eta
Nutri-Score balorazioari, egiazko informazioa
eta oso erabilgarria ematen baitute.

5

Bilatu kontsumo-data gomendatuak eta iraungitze-datak,
eta jarri arreta beltzez emanak heldu diren osagaiei,
alergiei eta intolerantziei buruzkoak dira eta.

6

Aztertu zer-nolako eragina duten ingurumenean eta
animalien ongizatean, eta ikusi ea etikoki sortuak diren.
Egin kasu ziurtagiri homologatuei: arrain basatiek
MSC zigilua daramate (Marine Stewardhip Council),
akuikulturakoek ASC (Farmed Responsibly ASC), eta badira
ziurtagiri ekologikoak ere, Bidezko Merkataritzakoak...
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Horregatik da garrantzitsua kontsumitzaileak jakitea ongi bereizten ontzietan ageri diren mezuak: zeinek
ematen dituen egiazko onurak eta zein diren, besterik
gabe, publizitaterako amuak. Hona hemen ontzietan
agertzen diren baieztapen ohikoenak.

1. Naturalak esan nahi du... substantzia
artifizialik gabea?

Europan ez dago legedirik "natural" kontzeptuak elikadura arloko industrian zer esan nahi duen zehazteko.
Herrialde batzuetan, dena den, gida batzuk landu dituzte argibideak emateko, adibidez Erresuma Batuan
eta Irlandan. Herrialde horietan zehaztu dutenez, termino hori erabil daiteke naturak sortu dituen elikagaietan, gizakion esku-hartzerik gabe; hau da, beste
substantziarik erantsi ez dieten elikagaietan.
Ez daude araututa, baina 1169/2011 Araudiak esaten du (Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena
da) elikadura arloko informazioak ez duela nahasmendurik eragin behar. Hortik ondorioztatzen da osagai bat
baino gehiago duen elikagaia, osagai horiek gehigarriak
izan edo ez, ez daitekeela horrela izendatu. "Naturala
terminoak esan nahiko luke gehigarririk gabea dela,
baldin eta ez badu beste osagairik, prozesatua izan edo
ez. Ogia, adibidez, ez da elikagai naturala, baina esan
liteke "osagai naturalekin egina" dela osagai guztiak gisa
horretakoak direnean", azaldu du Moñinok.
Badago araudi berezia duen produktu bat: jogurta.
Zapore ugarien artean, bada bat naturala, nahiz eta hartzitzaile laktikoak eduki edo, adibidez, eztitzaile artifizialak. Halakoetan etiketak esan dezake "jogurt natural
eztitua" dela.

2. Jasangarria izan edo ez

"Ekologikoa" terminoa arautua dago: ongarri edo pestizida sintetikorik gabeko elikagaietan erabiltzen da,
transgenikorik gabeetan, landaketa sailak txandakatzen
dituztenetan eta antibiotikoak mugatzen dituztenetan.
"Baina produktu horiek beti ez dira egoki kontrolatzen",
adierazi du Aurora Morenok. Adibide gisa aipatu du
"ekologikoa" etiketa duten produktu batzuek palma
olioa daramatela. Olio mota hori ekoizten duten sail
batzuei leporatu ohi zaie ondorio larriak eragiten dituztela ekosistemetan, espezie babestuetan eta tokian
tokiko populazioetan. Ezaugarri horiek guztiek zerikusi
gutxi dute jardun ekologikoarekin.
Europako Batasuneko 2018/848 Araudiak ezartzen ditu ekoizpen ekologikoaren baldintzak (iaz
onartu zen araudi hori eta 2021ean sartuko da indarrean). Araudi horren arabera, etiketa horrekin
datozen produktuek "jardunbiderik egokienak erabili
behar dituzte ingurumen eta klima arloetan, bioaniztasun maila handiak bermatu, baliabide naturalak
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babestu eta animalien ongizateari dagozkion arau
zorrotzak ezarri". Lege horrek, dena den, ez dio aipamenik egiten banaketari. "Produktu bat ekologikoa
izan daiteke, baina milaka kilometro egin beharra
eduki dezake supermerkatuko apalategira iristeko,
sasoikoa izan gabe eta plastikotan bilduta: hori egiaz
al da eko?", galdetu du Aurora Morenok. Beste adibide bat: fruta eta berdura jakin batzuk izan daitezke
araudi ekologikoarekin landatuak, eta onuragarriak
pertsonentzat eta planetarako, baina lan baldintza
oso kaskarretan bilduak.

3. Zer esan nahi dute 'glutenik gabea' eta
'laktosarik gabea' aipuek

2016. urte amaieratik, glutena eta laktosa nahitaez
aipatu behar dira etiketan. Lehenbizikoari dagokionez, legez 'glutenik gabea' mezua eraman ahal izateko, EBko 828/2014 Araudiak 20 mg-ko gehienezko
muga ezarri zion glutenari kilo bakoitzeko, eta 'gluten gutxikoa' aipuari, berriz, 100 mg-ko muga kilo
bakoitzeko. 'Laktosarik gabea" aipua, berriz, ez dago
arautua Europan: hala izendatuta dauden produktu
batzuek hondarrak eduki ditzakete, eta eragozpenak
sor ditzakete alergiak edo intolerantzia oso sentiberak
dituzten pertsonetan. Elikadura arloko Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziaren (Aesan)
gomendioa da 'laktosarik gabea' etiketa jartzea laktosa
%0,01etik behera daukanean, eta 'laktosa gutxiko' gisa
izendatzea %1 baino gutxiago duenean.
Askotan, aipu horiek alferrekoak izaten dira: tomate saltsa batzuetan irakur daiteke 'glutenik gabea'
mezua edo ziape ontzi batean 'laktosarik gabea'; hau
da, berez halakorik eduki behar ez luketen produktuetan. Mezu horiek, gainera, ez daude onartuta, eta ho-

ZER ESAN
NAHI DU AIPU
BAKOITZAK?
Más allá
del envase.
Existen
marcas, como
la española
Biovivo, que
llevan la
alegación
de ecológica
también en
el nombre.

nela azaltzen du araudiak: “Ez daiteke iradoki elikagai
batek ezaugarri bereziak dituela, baldin eta antzeko
elikagai guztiek ezaugarri horiek berak badituzte”.
Hau da, produktu mota batek berez ez badauka glutenik, etiketak ez luke jarri beharko `glutenik gabea'
dela. "Glutenik eta laktosarik gabe jateko modak ez
dauka oinarri zientifikorik, baina industriak erabili
egiten ditu aipu horiek, amu gisa. Diagnostikorik egin
ez dieten pertsonetan kalterako izan daiteke oinarrizko elikagaiak ordezkatzea (zerealak edo esnekiak), eta
handitu egin liteke mantenugai batzuk okerrago xurgatzeko arriskua (kaltzioari, adibidez, eragin egiten
dio laktosarik ez egoteak); erosketa, gainera, garestitu
egin daiteke", azaldu du Moñinok.

4. Legez araututa dauden mezuak

Elikagai batek ezaugarri edo propietate jakinak dituela
adierazten duten aipu asko legez araututa daude. Gisa
horretakoak dira nutrizio arloko adierazpen batzuk,
produktuak mantenugai jakin bat kopuru aipagarrietan duela edo murriztuta daukala nabarmentzeko
erabiltzen direnak: 'azukre erantsirik gabea', 'kaltzioz
aberastua', 'gatz gutxikoa'... Propietate osasungarriei
buruzko adierazpenak ere araututa daude, eta elikagai
batean agertzen den edo falta den substantzia batek
osasunean eragina duela baieztatzeko erabiltzen dira.
Adibide bat: "Potasioak lagundu egiten du arteria presioa mantentzen".
Nahiz eta legez zehaztua dagoen nolakoa izan
behar duen osagaiei buruzko informazioak, batzuetan
nahasgarria izaten da kontua. "Izenek nahasi egin dezakete eroslea: 'azukreak' jarri ordez, 'dextrosa' ageri
da, 'maltosa', 'fruktosa', 'kanabera zuku lurrundua',
'glukosa ziropa'...", adierazi du Moñinok.

Azukre gabea. Ez
daukate 0,5 gramo
baino gehiago 100
gramo edo 100
mililitro bakoitzeko.
Azukre erantsirik
gabea. Ez diote
erantsi inolako
monosakaridorik
(azukre sinpleak) eta
disakaridorik (sakarosa,
adibidez), ezta osagai
eztitzailerik ere.
Elikagaiaren berezko
azukreak eduki ditzake.
Gantz gutxikoa. Ez
dauka 3 gramo baino
gehiago 100 gramo
bakoitzeko solidoetan
eta 1,5 gramo baino
gehiago 100 mililitro
bakoitzeko likidoetan.
Gantzik gabea.
Produktuak ez du 0,5
gramo gantz baino
gehiago 100 gramo
edo 100 mililitro
bakoitzeko. Galaraziak
daude ehunekoen bidez
egiten diren aipuak:
%X gantzik gabea”.
Sodio/gatz gutxikoa.
Produktuak ez du
0,12 gramo sodio
baino gehiago (edo
gatzari dagokion
kopuru baliokidea)
100 gramo edo 100
mililitro bakoitzeko.
Oso sodio/gatz
gutxikoa. Produktuak

ez du 0,04 gramo
sodio baino gehiago
(edo gatzari dagokion
kopuru baliokidea)
100 gramo edo 100
mililitro bakoitzeko.
Zuntz iturria.
Produktuak gutxienez 3
gramo zuntz izaten ditu
100 gramo bakoitzeko
edo, gutxienez, 1,5
gramo zuntz 100
kcal bakoitzeko.
‘Light’. Etiketa hori
daramaten produktuek
bete beharreko
baldintzak “eduki
murriztua” (“contenido
reducido”) terminoa
daramatenek bete
beharreko berberak
dira. Ontziak adierazi
egin beharko du zein
ezaugarrik egiten duen
elikagaia arinagoa.
Horretaz gain... Ez
daiteke esan elikagai
batek kaltzioa edo
beste mineral bat
duela, baldin eta
mantenugai horri
ezartzen zaion
erreferentziazko
kopurua baino %15
gutxiago badauka.
Kaltzioarentzat 800
mg-koa da zifra hori.
Iturria: Elikadura
arloko Segurtasunaren
eta Nutrizioaren
Espainiako Agentzia
(Aesan).
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Erabilera proba

AURREZKIA
SAKELAN
SARTUTA
Iraileko aldapa ez da hain pikoa
izaten aurrekontua zorrotz
kontrolatuz gero. Garai batean
Excel-eko orrietan zerrendatzen
ziren gastuak eta diru sarrerak,
baina gaur egun badira tresna
gehiago ere gure kontuen jarraipena
egiteko: mugikorretarako
aplikazioekin, gure finantzak
arrastoan sar ditzakegu.
Ezin konta ahala daude.
Honela lagundu gaitzakete.

urreztea, guztioi buruko min bat baino
gehiago ematen digun hitz ezaguna.
Nora joaten zaigu dirua? Askok horixe galdetzen diogu geure buruari, eta
are gehiago irailean, gastuak ugaritu
egiten dira eta: garai honetan, adibidez, familiek 400
eta 1.000 euro artean behar izaten dituzte eskolara
itzultzeko prestaketak egiteko. Urtea bukatzeko azken
txanpan sartuta egonik, sekula baino garrantzitsuagoa
izaten da “kutxa” zertan den begiratzea eta familiari
etorriko zaizkion gastuen eta diru sarreren zerrendatxoa egiten hastea. Baina Espainiako Estatuko herritarrei oraindik ere kosta egiten zaie aurreztea. 2018an
etxe bakoitzean sartu ziren 100 euro bakoitzeko 4,6 bakarrik aurreztu zituzten, datu hori eman du Espainiako
Bankuak. Zifra hori Europako apalena da.

A

ZENBAT GASTATU DEZAKEGU?

Aurrekontua kontrolatzea funtsezkoa da gure finantzak zertan diren argi eta garbi jakiteko: zenbateko
gaitasuna dugun aurrezteko, zerk eramaten gaituen
behar ez dugun gauzetan gastatzera eta zorraren ratioa zenbatekoa den, hau da, gure ekonomiak zenbateko zor edo ordainketak jasan ditzakeen epe jakinetan. Kontrol hori eramateko, dagoeneko ez dugu ibili
behar bolaluma, koadernoa eta kalkulagailua hartuta:
ordenagailu bat erabil dezakegu eta Excel orri baten
laguntzarekin egin dezakegu hileroko kontuen jarraipena, edo, bestela, hortxe ditugu mugikorretarako
aplikazioak ere, aski tresna sinple eta erabilgarriak.
Baina zein deskargatuko dugu? Android sistema eragilearen erabiltzaileek ongien baloratu dituzten zazpi
aplikazioak probatu ditugu (Espainian merkatu kuotaren %90 baino gehiago dauka Androidek), eta horien abantailak eta eragozpenak aztertu ditugu.
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AURREKONTUA KONTROLATZEKO
ZAZPI APLIKAZIO
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Registro
contable
Interfaze
arin eta soila
dauka eta hiru
atal eskaintzen dizkigu:
mugimenduen laburpen bat,
gure sarrera eta gastuen
estatistikak eta, azkenik,
gure kontuak nola doazen
laburbiltzen digu.
Onena: doako bertsioak
funtzio guztietarako
sarbidea ematen du, nahiz
eta muga batzuk ezartzen
dituen eta publizitatea
ere bai. Premium bertsio
bat ere badauka, baina ez
hilero ordaindu beharrekoa;
ordainketa bakarra egiten
da, 4,99 €-koa. Bertsio hori
sinkronizatu egin daiteke
ordenagailurako interfaze
batekin, eta bankuko
kontu kopuru mugatu
bat eransteko aukera ere
ematen du.

Wallet

Fintonic

Aplikazio
honekin gastuak
erregistratu
ditzakegu, estatistikak ikusi,
aurrekontuak egin...

Interfaze erraz eta
intuitiboa dauka,
eta ez dago gastu
eta sarrera bakoitza eskuz
idatzi edo sailkatu beharrik,
aplikazioak berak antzeman,
identifikatu eta sailkatu egiten
baitu gure bankuarekin
konektatzean. Mugimenduak
begiratu ditzakegu, alertak
jaso eta kontrol bat eraman
asteka, hilabeteka edo urteka.
Gainera, Finscore izeneko
funtzioa eskaintzen digu, gure
finantza osasunaren inguruko
puntuazio bat, eta nahi izanez
gero adin eta leku bereko
beste erabiltzaile batzuekin
alderatu dezakegu: gure kreditu
kalifikazioaren adierazle bat da.

Onena: funtzio interesgarri
batzuk eskaintzen ditu.
Lehenbizikoa Deudas da
(Zorrak), zeina kontaktuen
agendarekin bateratzen
den eta dirua nork zor
digun edo nori zor diogun
esaten digun (oroitarazteko
mezuak bidaltzen ditu).
Gainera, aukera ematen digu
ordainketa errepikatuak
erregistratzeko, erosketa
zerrendak egiteko
aurrekontu bat atxikita,
fidelizazio txartelak
biltzeko edo erosi ditugun
produktuen berme-datuak
bateratzeko.

Txarrena: ez digu aukerarik
ematen bankuko kontuarekin
sinkronizatzeko, ezta
premium bertsioak ere, eta,
hortaz, ez du uzten gastuen
eta sarreren erregistroa
automatizatzen. Eskuz sartu
behar dira guztiak.

Txarrena: prezioa. Bankuko
kontua sinkronizatu nahi
badugu edo erabiltzaile
baten baino gehiagoren
gastuak eraman nahi
baditugu, premium plan bat
kontratu behar da, hilekoa
(4,79 € hilean), urtekoa
(28,99 € urtean) edo bizi
osokoa (ordainketa bakarra,
54,99 €-koa).

4,6 izar (Google Play)
185.866 balorazio
5 milioi deskarga baino gehiago
Androiderako eta iPhonerako

4,6 izar (Google Play)
113.340 balorazio
Milioi 1 deskarga baino gehiago
Androiderako eta iPhonerako

Onena: nahi adina finantza
erakunde konektatu
ditzakegu doan, eta gainerako
aplikaziorik gehienek ez dute
ematen halako aukerarik. Ez
dauka premium bertsiorik,
baina maiz eguneratzen da.
Txarrena: beste zerbitzu batzuen
salmenta gurutzatua sartzen
da tartean, adibidez aseguru eta
mailegu salmenta, horiek ere
erabiltzen baitute plataforma.
Publizitate gisa agertzen dira,
baina ez oso modu intrusiboan.

4,4 izar (Google Play)
48.570 balorazio
Milioi 1 deskarga baino gehiago
Androiderako eta iPhonerako

Toshl

Spendee

Oingz

Tintina

Aplikazio
honek badu
bereizgarri
bat: gure aurrekontuak
sortzeko aukera ematen
du, bai denbora aldi
jakinetakoa eta bai
gastuen araberakoa.
Funtziorik aipagarrienen
artean, aukera ematen
du bankuko kontuetara
konektatu eta
mugimenduak ikusteko
eta finantzen planifikazio
xehea egiteko.

Hainbat funtzio
eskaintzen du
aplikazio honek:
aurrezteko helburu bat jar
daiteke eta epe bat zehaztu
horretara iristeko, eta
jakinarazpenak ere bidaltzen
ditu helburua nola betetzen
ari garen jakiteko, aplikazioa
ireki gabe.

Gastuen eta
sarreren analisian
baino gehiago,
helburu ekonomikoetan
oinarritzen du aplikazio
honek bere funtzionamendua:
etxe bat erostea, mugikorra
aldatzea, gure seme-alaben
ikasketak ordaintzeko
aurreztea edo etxea berritzea.

Onena: sarreren eta
gastuen kronologia bat
eskaintzen digu, eta
ordainketak egin ditugun
lekuak eta saltokiak mapa
batean geokokatzeko
aukera ere ematen du.

Onena: nahi adina helburu
ezar ditzakegu, eta, batez
ere, hileroko aurrezki plan
batera doitu. Gainera,
aukera ematen du aurrezte
helburuak lehentasunaren
arabera sailkatzeko, hilerohilero erantzun ahalko
dugun aztertzeko eta zenbat
denbora beharko dugun
zehazteko.

Gastuen eta
sarreren panel
bat aurkeztu
beharrean, txat batek
bezala funtzionatzen du
eta bot bat dauka gastuen
inguruko iruzkinak egiteko,
aurrekontua nola doan
galdetzeko, gure kontuaren
xehetasunak ikusteko edo
diru gehien zertan gastatzen
den jakiteko. Gure finantzen
laburpen erraz bat eskaintzen
digu, egun horretara bitartean
egindako gastuen laburpena,
zenbat aurreztu dugun eta
etorkizunean kontuek nolako
bilakaera izan dezaketen.

Onena: aukera
interesgarri bat
eskaintzen du, Caudal
izenekoa; sarreren eta
gastuen errepresentazio
grafiko bat da, finantza
egoeraren ikuspegi azkar
bat izateko eta hilabete
bukaerara iristeko
aski izango ote den
jakiteko. Doako bertsioa
nahikoa izan daiteke.
Txarrena: funtzio
automatizatu guztiak
ordainpekoak dira, eta
kontratua hilabeteka
egin daiteke edo urteka
(hilean 3 eta 5 euro
artean kostatzen da).

Txarrena: doako bertsioa
aski osatua da, baina
premium bertsioa erabili
nahi badugu, hilean 3,99
€-ko kuota ordaindu
beharko dugu edo urtean
18,99 €-koa. Bertsio
horretan automatizatu
egin dezakegu gure
gastuen eta sarreren
erregistroa bankuko kontua
sinkronizatuta. Aurrekontu
kopuru mugagabea ere
eskaintzen du eta eWallet
bat partekatzeko aukera ere
bai (diru-zorro birtuala da,
eskudirutan ordaintzeko).

4,3 izar (Google Play)
27.731 balorazio
Milioi 1 deskarga baino gehiago
Androiderako eta iPhonerako

4,2 izar (Google Play)
25.701 balorazio
Milioi 1 deskarga baino gehiago
Androiderako eta iPhonerako

Txarrena: premium bertsioa
bidean dela, honako honek
muga batzuk baditu, eta
eragozpenak sortzen ditu
horrek. Erabilgarria da
helburu bat jomugan jarri eta
horretarako aurrezteko, baina
eguneroko zati operatiboa
falta zaio, gure gastuak
kontrolatzeko aukera emango
lukeena. Ez da konektatzen
bankuarekin, eta, baraz, eskuz
sartu behar dira datuak.

4,4 izar (Google Play)
151 balorazio
10.000 deskarga baino +
Androiderako bakarrik

Onena: laguntzaile birtual gisa
aurkezten du bere burua, eta
aholku batzuk eskaintzen ditu
harekin interakzioan ari garen
heinean. Adibidez, jatetxeetan
gehiegizko gastua egin
dela antzematen duenean,
otorduak etxean egiteko
gomendioa emango du.
Txarrena: nahiz eta doako
aplikazioa den, gastu eta
sarrera bakoitza eskuz sartu
beharra dago: ez du aukerarik
ematen bankuko kontuarekin
konektatu eta txostena modu
automatikoan sor dadin.

4,7 izar (Google Play)
230 balorazio
5.000 deskarga baino +
Androiderako eta iPhonerako
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KONTSUMITZAILEAREN GIDA

Kontsultak

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundearekin lankidetzan (OCU)

Itzuli ote dezaket produktu bat
hutsegite estetiko bat duelako?
Kirol oinetako batzuk erosi ditut eta, etxera iritsita, ohartu naiz
akats bat dutela larruan. Egin al dezaket erreklamaziorik?

Legeak esaten du erosi
den produktuak
baliagarria izan behar
duela aurreikusitako
erabilera emateko espero
den denbora tartean, eta
iragarkian ageri diren
ezaugarriei erantzun behar
diela, baina salmenta ez
daitekeela baliogabetu
garrantzi gutxiko akats
bat denean. Pentsa liteke,
beraz, hutsegite estetikoa
baino ez bada eta bere
funtzioari eragiten ez
badio, kontsumitzaileak ez

Nola antzeman gehiegizko klausulak
Berriki poliza bat sinatu dut aseguru etxe batekin, baina klausula batzuk ez zaizkit oso
argiak iruditzen. Zer egin dezaket horietako bat gehiegizkoa denean?
Kontratu bat sinatzen denean, pentsatzekoa
da bi aldeek negoziatu egiten dutela
oreka bat lortu arte bakoitzak dituen
eskubideen eta betebeharren artean,
inor ez dadin neurriz kanpo kaltetua edo
mesedetua atera baldintza horiei esker.
Baina kontsumitzaile batek konpainia
handi batekin egiten duenean kontratua
(banku bat, aseguru etxe bat, hornidura
enpresa bat, higiezinena edo merkataritza
elektronikoan diharduen erraldoi bat),
ohikoa izaten da aurrez idatzia dagoen
kontratu bat aurkeztea, xehetasun guztiak
lotuta, ezertxo ere aldatzeko aukerarik
gabe. Eta orrialde horietan izaten diren lege
terminoen eta letra txikiaren artean gordeta
egoten dira gehiegizko klausulak, eta horiek,
bere horretan ezarriz gero, arriskutsuak
izaten diren kontsumitzailearentzat.
Legez, gehiegizkotzat jo daiteke
erabiltzaileak ez duenean modurik izan
modu indibidualean negoziatzeko eta
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kalte edo desoreka nabarmen bat eragiten
dionean, enpresari aukera ematen
dionean haren bizkar aberasteko eta
edozein kontratuk eduki behar duen
fede onaren kontrakoa denean. Auzitegi
batek klausula bat gehiegizkotzat
jotzen duenean, ez daiteke ezarri,
baliogabea baita “eskubide osoz”.
Kontsumitzaile isolatu gisa, zaila izango
zaizu zure kontratuetan ez agertzea klausula
horietako bat edo jardunbide txarrak
saihestea, gerta baitaiteke konpainia handi
batek ez onartzea negoziaziorik klausula
hori kentzeko, eta epaitegiek ere ez dute
neurririk hartuko oraindik kalterik eragin
ez badu. Baina ezarriko balira eta horrek
galera ekonomikoak edo kalteak eragingo
balizkio kontsumitzaileari, onez-onezko
konponbidea lortzeko bidea agortzen
denean, auzitara jo beharko duzu auzitegiak
gehiegizkotzat jo dezan klausula eta eragin
dizkizun kalteen ordaina eman diezazuten.

dezakeela eskatu erosketa
baliogabetu dezatela edo
prezioa merkatu; gehienez
ere, konpondu diezaiotela
eskatu ahalko luke. Dena
den, epaile batzuek ebatzi
izan dute, salbuespenezko
egoera batzuetan, estetika
ere funtzio bat dela eta,
hortaz, onartu izan dute
kontratua baliogabetu
eta dirua itzultzea. Hori
bereziki gertatzen da objektu
baten funtzioa, hain zuzen,
apaingarri edo edergarri gisa
erabiltzea denean.

Epailearen eskutik
Kontsumoaren Espainiako Zuzenbide Elkarteak landua

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

GASOLINDEGI BATEN
ERANTZUKIZUNA, GASOLINAZKO
AUTO BAT DIESELEZ BETE ETA
ERAGINDAKO KALTEENGATIK

ESPAINIA AUZITEGI GORENAK
ONARTU EGIN DU ANDALUZIAKO
KONTSUMO ADMINISTRAZIOAK
BANKUEI ZIGORRAK JARTZEA
AUZITEGIEN EPAIRIK GABE ERE

KONTSUMITZAILEEK
ESKUBIDEA DUTE KONTRATUA
BALIOGABETZEKO, BALDIN
ETA ZENTZUZKO EPE BATEAN
ERANTZUTEN EZ BADIETE

EPAI BATEK ZIGORTU EGIN DU
ZERBITZUGUNEA, NAHIZ ETA ONARTU,
LANGILEAK DIOEN BEZALA, JABEAK
AGIAN OKERREKO INFORMAZIO EMAN
IZANGO ZIOLA.

ADMINISTRAZIOAK BEREHALA ESKU
HARTU DEZAKE KONTSUMITZAILE BATI
GEHIEGIZKO KLAUSULA BAT EZARRI
DIOTELA ANTZEMATEN DUENEAN.

PRODUKTUAK AKATS BAT EDUKI
DUENEAN, SALTZAILEAK GEHIEGI
ATZERATU IZAN DIRA IRTENBIDEA
EMATEKO; ORAIN, MUGAK JARRI
ZAIZKIO JOKABIDE HORRI.

Bizkaiko Probintzia Auzitegiak baliogabetu
egin du Lehen Auzialdiko epaitegi batek
emandako epaia, eta kontuan hartu du
erabiltzaile batek aurkeztu zuen eskaria,
non kalte-ordaina eskatzen zuen; ondorioz,
gidariari 3.598,15 euroko ordaina ematera
zigortu du zerbitzugune bat. Epaiak dio,
lehenik, zerbitzua emateko langileak dituzten
zerbitzuguneetan erregaia hartzen duten
bezeroek konfiantza izaten dutela langile
horiek behar bezala beteko dituztela beren
eginbeharrak. Zerbitzugune horiek, gainera,
autozerbitzukoak baino garestiagoak dira.
Esaten du, gainera, langileak ohartu behar
zukeela zer jartzen zuen biltegi-ahora
iristeko atetxoan, letra handi ongi ikusteko
modukoetan idatzita baitzegoen “diesel”
hitza, eta horrek berak aski izan behar zuela
garaiz erreakzionatzeko eta berunik gabeko
98 gasolina ez botatzeko (15 euro bota
zizkion). Gidariak okerreko informazioa eman
izan balio ere -salatuaren bertsioa baino ez
da hori, eta ez zuen aurkeztu froga egokirik
-, tapoian ageri den oharrak eta biltegiaren
atexkan eta biltegian bertan idatzia
dagoenak aski izan behar zukeen langileak
bere jokabidea zuzendu eta gasolinarik
ez botatzeko diesela hartzeko prestatuta
zegoen biltegi batean.

Espainiako Auzitegi gorenaren epai
batek arrazoia eman dio Andaluziako
administrazioari (2019ko maiatzaren
21ekoa da epaia), eta baliogabetu egin du
Andaluziako Auzitegi Gorenak emandako
epaia, non ez zuen onartu Kontsumoko
Administrazioak zigor bat ezar ziezaion
banku bati gehiegizko klausulak
ezartzeagatik, horretarako aurrez epaile
batek ebatzi behar zuelako, epai irmo
baten bidez, bankuak gehiegikeriaz jokatu
zuela. Praktikan, horrek esan nahi zuen
prozedurak izugarri atzeratu zitezkeela eta
kontsumoko administrazioek zailtasun
handiak edukiko zituztela kontsumitzaileen
interesak behar bezala babesteko,
epaitegietako tramitazioak asko atzeratzen
eta luzatzen ari zirelako. Espainiako Auzitegi
Gorenak ebatzi duenez, kontsumitzaileak
babesteko prozedura berdin egin
daiteke bide zibiletik, izan daiteke epai
baten bidez gauzatzen dena (klausula
bat gehiegizkotzat jo delako), edo egin
daiteke administrazioak zigor espediente
baten tramiteak abian jarrita. Epaiak
nabarmentzen du orain arte ezartzen ari zen
doktrina, non epai irmo bat eskatzen zen,
oso kaltegarria zela kontsumitzaileentzat,
eta okerra ere bai bere horretan.

Europako Batasuneko Justizia
Auzitegiak kontsumitzaileen alde
egin du berriz ere; oraingoan, beren
eskubideak nola gauzatu behar diren
ebatzi du haiek produktu akastun
bat jasotzen duenean. Epaia 2019ko
maiatzaren 23koa da, eta Alemaniako
kontsumitzaile batek egin zuen
erreklamazio bati erantzuten dio.
Karpa bat Internet bidez erosi eta
akatsekin etorri zitzaion; enpresari
jakinarazi, eta asko ari ziren luzatzen
irtenbide bat emateko garaian, nahiz
eta produktua bermealdian egon.
Erosi duten produktu batek akatsak
dituenean, kontsumitzaileak oso sarri
kexatu izan dira saltzaileek zenbaitetan
oztopo asko eta luzamendu handiak
ezartzen dizkietela haien eskubideak
gauzatzeko. Europako epaitegiaren
epai horrekin, pauso garrantzitsua
eman da jokabide horiek bukarazteko,
onartu egiten baitu erabiltzaileak
eskubidea duela kontratua
baliogabetzeko eta, ondorioz,
ordaindu duen dirua itzulian jasotzeko,
baldin eta akatsa zuzentzeko epea
neurririk gabe luzatzen bada.
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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

Ogi lizundua
eta beste zalantza batzuk:
zer egin janaria zertxobait
hondatzen
hasten denean
EroskiConsumer

Lekaleak: honela
egiten diote mesede
zure osasunari (eta
planetari)
EroskiConsumer
Lekaleak oso baliotsuak dira organismorako
eta lurrerako, eta hain osasungarriak izanik,
leku gehiago hartu behar lukete gure dietan.
Nutrizioaren ikuspegitik, produkturik
osatuenetakoak dira: ugari izaten dituzte
proteinak eta karbohidratoak, eta iturri ona dira
beste mantenugai hauek hartzeko ere: zuntza,
B multzoko bitaminak, eta zenbait mineral,
adibidez kaltzioa, magnesioa, zinka eta burdina.
Eta planetaren iraunkortasuna bermatzeko ere
zeregin garrantzitsua daukate, onura aipagarriak
eragiten baitituzte landatuta dauden lurrean eta
ez dute behar izaten ez ongarri kimiko askorik eta
ez ur askorik ere: dilista kilo bat lortzeko, 50 litro
ur behar dira; haragi kopuru bera eskuratzeko,
berriz, 15.400 litro.
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Zenbaitetan, kontsumo-data egokiaren barrenean
dauden elikagaiei kolore berde urdinxka agertzen
zaie gune batzuetan. Moldeko ogiarena da
adibiderik ohikoena. Zer egin behar da halakoetan?
Aski al da zati lizundua kenduta? Bederatzi aholku
dakartzagu, onddo horrek erasandako janaria eta
gainazalak nola tratatu jakiteko.

“’Pishing car’
esaten zaion
iruzurra zaila
da antzematen, legezko
webguneetan
argitaratzen
baitituzte iragarkiak”
eroskiconsumer
On-line egiten den iruzur horretan, gaizkileak
auto erabili bat jartzen du amu gisa dirua,
bankuko datuak eta pasahitzak lortzeko, eta
eragin handia du bigarren eskuko salerosketan.
Jorge Alcantarak, Tramicar plataformako
presidenteak, jarraibide batzuk dakartza horien
egileak harrapatzeko.

Jaso ezazu zure helbide elektronikoan
informazio erabilgarri eta lagungarria hainbat
gairen inguruan: elikadura, osasuna, elikadura
arloko segurtasuna, ingurumena,
kontsumo jasangarria eta beste hainbat.

Hemen egin dezakezu harpidetza:
www.consumer.es/boletines

Egunero, eduki berriak
gure webgunean

Hemen izango duzu gure berri
EroskiConsumer
eroskiconsumer

www.consumer.es

