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EROSKI CONSUMER é a revista de información
consumerista que editan EROSKI S.Coop e
Fundación EROSKI no marco das súas iniciativas
sociais. Desde 1974 traballamos día a día para
ofrecer a mellor información para axudarlles ás
e aos consumidores a mellorar a súa vida cotiá.
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EN EQUILIBRIO
SON OS
EDULCORANTES
SEGUROS?
Seguen unha regulación
moi estrita.

Si, todos os aditivos que se empregan na
UE (incluídos os edulcorantes) son seguros nas doses utilizadas pola industria.
Para protexer a saúde dos consumidores,
o uso limítase aos que están autorizados,
e regúlase tanto a cantidade como os alimentos aos que pode engadirse cada un.
A seguridade se reavalíase periodicamente pola Autoridade Europea para a Seguridade dos Alimentos (EFSA), con base
en todas as investigacións publicadas.
Malia que se expuxo que poden ocasionar
problemas por alterar a microbiota intestinal, as investigacións nesta liña presentan limitacións, xa que os estudos só
se realizaron en roedores. Os resultados

O triptófano é un aminoácido esencial precursor da serotonina que está
presente en alimentos coma os ovos,
o peixe azul, os lácteos ou os froitos
secos. A teoría é que, canto maior
sexa a cantidade de triptófano, haberá
unha maior síntese de serotonina, é
dicir, producirase maior cantidade
deste neurotransmisor relacionado co
control das emocións e do estado de
ánimo. A crenza de que estas substancias melloran a depresión baséase no
mecanismo de actuación dos fármacos
que se prescriben para tratar a depre-
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Os nutricionistas responden
e póñennos ao día.

varían segundo o edulcorante (só a sacarina e a sucralosa poderían modificala) e
descoñécese se estes cambios carrexan
efectos adversos.
Sempre que se substitúan os azucres, si poden ter unha lixeira relación no
peso. Nutrimedia, un proxecto da Universidade Pompeu Fabra, avaliou a evidencia
arredor do uso dos edulcorantes e o seu
efecto sobre a obesidade e establece,
cun grao de certeza alto, que “o consumo
de edulcorantes pode axudar a manter
ou reducir lixeiramente o peso sempre
que se empreguen en substitución dos
azucres e se siga unha dieta supervisada
por un profesional sanitario”.

sión en adultos. Estes medicamentos
incrementan a concentración de
serotonina, o que mellora os síntomas
deste trastorno.
Con todo, a literatura científica
non ten claro que haxa unha relación
directa entre o triptófano inxerido e
a serotonina sintetizada. Malia que se
solicitou poder facer alegacións de propiedades saudables para o triptófano
relacionadas coa melloría do estado de
ánimo, a EFSA emitiu opinións científicas en contra porque non se estableceu unha relación causa-efecto.

OS ALIMENTOS
CON TRIPTÓFANO
ALIVIAN A
DEPRESIÓN?
Non se demostrou
a relación causa-efecto.

ENTEIRO
OU DESNATADO?

A CAFEÍNA
DOS TÉS

A teína é o nome que se lle atribúe á cafeína do té, pero é exactamente a mesma
molécula e o seu efecto fisiolóxico é
idéntico ao que aparece no café: intensifica o estado de alerta e mellora o rendemento físico. A concentración de cafeína na bebida depende da variedade do
té (máis alta no negro e menor no albo e
no verde) e da forma de preparación, de
maneira que se incrementa canto máis
tempo estea en contacto coa auga e canta máis auga se empregue. Comparando
as cantidades de cafeína dos diferentes
tés, en 200 ml (unha cunca) de té negro ou vermello hai aproximadamente
44 mg de cafeína; nunha cunca de té
verde inxerimos 30 mg; 30 ml de café
expresso proporcionan uns 40 mg, e un
café caseiro (calculado sobre 100 ml)
contén 128 mg. Ata 400 mg de cafeína
ao día considérase unha dose segura
para adultos.

Sabías que...
Os lácteos enriquecidos con
proteínas fabrícanse facendo
pasar o leite por unha membrana que retén as proteínas e as
concentra. Poden ser unha boa
opción en circunstancias concretas (por exemplo, deportistas
tras o adestramento), pero o seu
consumo non se xustifica para a
poboación xeral.

Debido ao contido en graxas
saturadas dos lácteos enteiros,
a recomendación xeral foi optar
polos desnatados. Pero isto debe
revisarse, porque as últimas
investigacións non atopan
relación entre o consumo de
lácteos enteiros e o sobrepeso ou
enfermidades cardiovasculares.

Os riscos de
inxerir aloe vera
Dieta vexetariana
para todas as
idades
Xa sexa estrita ou
ovolactovexetariana (que
engade ao menú lácteos
e ovos), este tipo de dieta,
como sucede coa omnívora,
é adecuada en todas as
etapas da vida (incluídos
infancia e embarazo) se
está ben planificada e se se
suplementa con vitamina B12.
Esta é a posición da Academy
of Nutrition and Dietetics
ou o Colexio Americano de
Obstetras e Xinecólogos.

ALGUNHAS SUBSTANCIAS
DESTE INGREDIENTE TEÑEN
CONTRAINDICACIÓNS.
O aloe vera emprégase como
ingrediente reclamo en lácteos e
bebidas, ao atribuírselle propiedades
beneficiosas sobre o control
da glucemia ou o tratamento de
patoloxías dixestivas. Con todo,
a evidencia científica sobre os
seus efectos positivos non foi
contrastada pola EFSA. O seu uso
como ingrediente é seguro e está
autorizado na UE, sempre que non
conteña aloína (composto que,
en exceso, pode causar diarrea e
redución da absorción dos nutrientes).
Debe distinguirse o emprego como
ingrediente do consumo oral en
forma de suplementos, xa que este
si que é obxecto de preocupación
para entidades como a EFSA, polo
efecto xenotóxico (pode causar dano
no material xenético) dos derivados
do hidroxiantraceno, un composto
presente nesta planta.
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EN EQUILIBRIO

DEBAIXO DA LUPA Escrutamos as etiquetas dun produto con numerosos reclamos comerciais

MARMELADA ‘HERO Zero
FRESAS DE TEMPORADA´
Os azucres supoñen unha alta porcentaxe da composición
das marmeladas, polo que a redución ou ausencia destes
supón un importante factor diferencial. Con todo, a pesar da
mensaxe de cero azucres refinados”, o certo é que este produto
non ten menos azucres libres que os seus homólogos.
Cero azucres refinados.

O Código Alimentario Español considera “azucre refinado”
ao que contén un 99,9 % de sacarosa obtida por refinación.
Esta mención non implica ausencia de “azucres engadidos”
nin de “azucres libres”.

Reclamos sobre a orixe e composición.

A indicación “elaborada na horta de Murcia” sinala que a fábrica
está situada en Murcia, non alude á orixe da materia prima, que
pode ser de Murcia ou non. Non hai forma de sabelo. Este reclamo
proporciona máis confusión ca información. Mediante a frase
“dispoñible en cantidade limitada” utiliza o factor da escaseza, moi
empregado como técnica de márketing
para resaltar que estamos ante un produto especial (ou único).

Calorías que veñen do azucre.

A normativa obriga a especificar o contido total de azucres
simples que proceden tanto da froita coma dos azucres
engadidos en distintas formas, que nesta marmelada chegan
ao 50 %. É preceptivo tamén indicar a cantidade de froita
empregada: 50 g de amorodo por 100 g de marmelada, dado
que a alusión “contén azucres naturalmente presentes” refírese
aos azucres que contén o amorodo e non ao resto do azucre,
extraído do concentrado de caqui, que é engadido. Toda a achega
enerxética débese unicamente ao contido en azucres simples
(50 g/100 g de produto). Estes son, ademais, azucres libres na
súa totalidade. O primeiro ingrediente en peso é o amorodo,
que representa o 50 % do produto. A outra metade compóñena
azucres ou fontes de azucres en distintas formas, e unha pequena
cantidade de pectina. A orixe do azucre engadido (concentrado de
caqui) non inflúe sobre o efecto metabólico deste unha vez que se
extrae da matriz da froita. É un azucre libre cuxo consumo debe
limitarse a un máximo de 25 g ao día.
A versión normal da marmelada “Fresas de temporada” de Hero
contén 50 g de azucres simples por 100 g de produto. A light
posúe un 30 % menos de azucre (tal como establece a lexislación
para poder facer a alegación light), de maneira que atopamos
35 g de azucres simples por 100 g. Na marmelada cero azucres
refinados, o contido en azucres simples é de 50 g/100 g de
produto (igual que os da versión normal). Polo tanto, non hai
diferenzas significativas nos valores calóricos e nutritivos entre
as versións normal e cero azucres refinados da marmelada
“fresas de temporada”.
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100 % de froita.

Alegación enganosa que suxire que todo o
produto é froita, cando é só o 50 %. O matiz
sopórtao a preposición “de”, que indica que
todos os ingredientes “proceden DE” froita, non
que sexa “100 % froita”, diferenza moi difícil de
apreciar polo consumidor. Especifica que todos
os azucres proceden da froita, insinuando que
presentan vantaxes sobre outros azucres; isto é
certo se comes a froita enteira, pero non cando o
azucre é extraído da froita nin cando se presenta
noutros formatos como zumes, extractos
ou concentrados.

Mensaxe diferencial.

Antepón a mensaxe “de tempada” ao termo
“marmelada”, que aparece máis abaixo, con
distintas expresións (“amorodos da última
tempada e en cantidade limitada”) e atribúelle
un sabor á elaboración con materia prima
estacional (coa frase “ao seu tempo para un
sabor excepcional”). Evoca o concepto caseiro
nas expresións como “de xeito tradicional”
ou “como ti a farías na casa”, que aluden a
reaccións emocionais, pero non teñen unha
caracterización legal.

Sen conservantes. Sen colorantes.

Reclamo sobre os aditivos que non contén, coa
pretensión de parecer mellor que outros produtos
por esta ausencia. Todos os aditivos empregados
na UE son seguros e o seu uso restrínxese a que
haxa unha necesidade tecnolóxica que non poida
resolverse doutra forma. No caso da marmelada
non existe tal necesidade, xa que a cocción do
produto e o seu alto contido en azucres favorecen a
súa conservación de forma natural.

Non figura a etiqueta Nutri-Score.

A valoración obtida nesta etiquetaxe,
aplicando as normas para o cálculo
estipuladas por Santé Publique France, é D.

Conclusión.

A información ofrecida suxire en
varios apartados que a orixe dos azucres
libres supón un beneficio que en realidade
non é tal. A mención máis confusa é
“100 % de froita ”, que choca coa obrigación
legal de desenvolver prácticas informativas
leais que non induzan ao erro ao consumidor.
Nutricionalmente é exactamente igual
que a versión “Mermelada Extra de Fresas de
temporada”, pero o seu prezo é un
40 % superior.
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VERDADE OU MENTIRA

AS CALORÍAS
ÁS VECES ENGANAN
NIN TODAS SON IGUAIS NIN NOS AFECTAN DE IGUAL XEITO. POR ISO, DEBEMOS ELIXIR AQUELAS
QUE PROVEÑEN DA FONTE ADECUADA. EXISTEN MOITAS ALEGACIÓNS SOBRE AS CALORÍAS,
PERO CALES SON VERDADEIRAS E CALES NON?
ESTAS SON AS
4 VÍAS POLAS QUE
QUEIMAMOS CALORÍAS
O metabolismo basal, que indica a
cantidade de enerxía que o noso
corpo necesita cada día para manter
as funcións vitais do organismo en
condicións de repouso (circulación
sanguínea, respiración) e que
representa o noso maior gasto
enerxético (60- 70 % de quéimaa
diaria de calorías). A homeostase,
que é a enerxía que utiliza o noso
corpo para regular e manter
constantes certas condicións,
como a temperatura, a cantidade
de auga ou o pH. Por exemplo,
o gasto calórico é maior cando
temos febre, dado o esforzo do
corpo para baixar a temperatura. A
termoxénese, inducida pola dieta (ou
efecto termoxénico dos alimentos),
que é a cantidade de enerxía que
gasta o corpo durante os procesos
dixestivos: dixestión, absorción e
metabolización. Este proceso xera
calor (“termoxénese”) e pode supoñer
o 10 % do gasto enerxético diario
total. A actividade física: inclúese o
exercicio planeado, pero tamén o
que realizamos na nosa vida cotiá
(camiñar, tarefas domésticas...). Esta
vía pode representar desde o 20 % da
queima calórica diaria, en rutinas máis
sedentarias, ata o 60 % ou máis, en
persoas cunha intensa actividade.
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1. QUEIMAMOS CALORÍAS
MENTRES DURMIMOS
VERDADEIRO
É debido ao gasto metabólico
basal. Segundo a guía The
Compendium of Physical
Activities, durante unha hora de sono
queimamos 67 kcal; pasear consome
unhas 245 kcal por hora, e conducir,
unhas 175 kcal. “Pero para realizar un
gasto enerxético importante hai que
recorrer a outras actividades”, insiste
Ángeles Carbajal, profesora de Nutrición
da Universidad Complutense de Madrid.
Por exemplo, unha hora de tenis queima
unhas 511 kcal; unha hora de spinning,
unhas 595, e saltar á corda, unhas 861.

2. EXISTEN AS CALORÍAS
BALEIRAS VERDADEIRO
Unha caloría baleira non é unha
caloría que non engorda, senón
todo o contrario. As calorías baleiras
atópanse nos alimentos que conteñen
unha gran cantidade de enerxía, pero que
son moi baixos en calidade nutricional
(alcohol, refrescos, bolaría, algúns
aperitivos). É dicir, que non proporcionan
(ou lle proporcionan poucos) nutrientes
ao organismo. Por exemplo, se bebemos
dous refrescos, inxeriremos unhas 300
kcal, mentres que se comemos un filete
de tenreira, unhas 270. A cantidade de
calorías é parecida, pero cos primeiros
non obtemos nin vitaminas, nin calcio,
nin ferro e, como a dixestión destes
alimentos é moi rápida, a sensación de
saciedade dura moi pouco (sucede ao

tomar azucres simples, a diferenza da
fibra, substancia que máis contribúe á
sensación de saciedade ), polo que, ao
cabo dun intre, volveremos ter fame.

3. EXISTEN CALORÍAS
NEGATIVAS Falso
Aínda que é certo que gastamos
calorías mentres comemos, non
é verdade que a inxesta en si
mesma e a dixestión queimen
máis calorías que as inxeridas (calorías
negativas). De feito, con ese efecto
térmico, o corpo queimará como moito
o 10 % do total das tomadas nun día.

4. TODAS AS CALORÍAS
ENGORDAN IGUAL FALSO
200 gramos de mazá (unha
peza) contén 104 kcal, as
mesmas que catro galletas
tipo María, pero ambos os alimentos
non engordan igual, xa que os seus
compoñentes reaccionan de diferente
xeito no noso corpo. Por unha banda,
coa mazá estaremos inxerindo un
maior volume de alimento para obter
a mesma cantidade de calorías que
coas galletas, polo que coa mazá
sentirémonos máis cheos. Ademais, a
saciedade durará máis, xa que a fibra
que contén esta froita fai que os seus
nutrientes se absorban máis lentamente.
Doutra banda, a fibra que o corpo non
absorba “atrapará” parte dos nutrientes,
que serán eliminados polas feces. E
con estes nutrientes desbotaremos
tamén algunhas das calorías da mazá.

“EU EMBÚCHOME, PERO MAÑÁ COMPÉNSOO NO XIMNASIO”

Unha dieta baseada nun exceso calórico non se pode compensar con horas de cardio
e, ademais, é contraproducente: ao incrementar a actividade deportiva ou o exercicio no
ximnasio de forma brusca para intentar compensar un abuso coa alimentación, prodúcese
un incremento dos niveis de cortisol (a hormona que se libera como resposta ao estrés),
que provoca unha maior concentración de graxa e perda de músculo. Ademais, este exceso
de adestramento, sen tempo para a recuperación, pode causar perigosos desamaños
de insulina, a hormona segregada polo páncreas que regula a glucosa no sangue.

5. MESMA CANTIDADE DE
COMIDA = MESMAS CALORÍAS
FALSO
Todos os alimentos son fontes
de enerxía, pero en cantidades
variables. Estas dependen, por
unha banda, do tipo de macronutrientes
que compoñen o alimento e, por outro,
da proporción de auga. Canta máis auga,
menos espazo hai para os nutrientes e, polo
tanto, menos calorías ten. E ante a mesma
cantidade de nutrientes, se predomina a
graxa, o alimento contén máis calorías.
·1 g de hidratos = 3,75 ou 4 kcal.
·1 g de proteína = 4 kcal.
·1 g de graxa = 9 kcal.

6. AS CALORÍAS QUE VEÑEN
DA PROTEÍNA SON MELLORES
QUE AS DOS CARBOHIDRATOS
FALSO
Máis importante que contar
calorías é asegurarnos de que
estas proveñan de cereais
integrais, froita ou legumes, e non de
doces; así como das graxas provenientes
de froitos secos e do aceite de oliva, e non
de xeados ou manteigas. Así, as calorías e
os macronutrientes que inxiramos serán
de calidade e estarán acompañados
doutras substancias positivas como fibra,
vitaminas, minerais e fitoquímicos.

7. UN MESMO ALIMENTO PODE
PROPORCIONAR DIFERENTE
CANTIDADE DE CALORÍAS
VERDADEIRO
Un alimento pode variar o seu
número de calorías despois
de cociñalo, xa que lle afecta a
forma de preparalo. Un cociñado ao forno,
á prancha ou ao vapor pode perder graxa,
pero o máis habitual é que o cociñado lle

engada calorías ao prato ao utilizar aceite
para fritir, especialmente se se reboza ou
se empana. Tamén pode ocorrer que varíe
o volume do alimento ao gañar ou perder
auga, podendo facer, por exemplo, que
comamos máis verdura se está cociñada
que se a comemos crúa. Un bo exemplo
son as patacas: se son de bolsa (chips),
proporcionan ata 540 kcal por cada 100 g;
se están fritas caseiras, unhas 350 kcal, e
cocidas, ao redor de 80 kcal.

8. COMER TARDE ENGORDA
MÁIS CA FACELO CEDO
EN INVESTIGACIÓN
A crononutrición estuda o
efecto da nosa alimentación
en función do noso reloxo
biolóxico. É dicir, a influencia que teñen
os alimentos sobre o noso organismo
dependendo da hora á que os inxiramos.
Un estudo realizado en 2013 polas
Universidades de Harvard e de Tufts
(EUA) observou que a perda de peso
era maior cando as persoas comían
antes das 3 da tarde, aínda que tivesen a
mesma achega de calorías, durmisen as
mesmas horas ou realizasen o mesmo
exercicio que as que comían máis tarde,
xa que é ao redor das 12 do mediodía
cando mellor se toleran os carbohidratos
(mellor funcionan os mecanismos de
metabolización dos azucres), mentres
que pola noite esta tolerancia diminúe
ata catro veces. Malia estes estudos,
esta teoría aínda está en investigación.

COMO ELIXIR O NOSO MENÚ

O ideal é seguir unha dieta equilibrada,
a cal debe conter un mínimo de
0,8 g diarios de proteínas por cada
kg de peso corporal, co fin de
asegurar a rexeneración de tecidos

e a achega dos aminoácidos
esenciais. Pola súa banda, a graxa
debe representar, polo menos, o 20 %
das calorías diarias para asegurar a
achega de ácidos graxos esenciais
e de vitaminas liposolubles (K,
E, D e A) e darlle palatabilidade á
dieta (que sexa máis saborosa). E
respecto dos azucres e do sal, non
é recomendable superar os 25 e
os 5 g diarios, respectivamente.

A OMS establece unhas
recomendacións baseadas
nas necesidades promedio
de inxesta de calorías
Home adulto:

Muller adulta:

de 2 000
a 2 500
kcal/día

de 1 600
a 2 000
kcal/día

Home maior
de 65 anos:

Muller maior
de 65 anos:

de 1 900
a 2 100
kcal/día

de 1 500
a 1 700
kcal/ día

Actividade física leve
(3 horas semanais):

+ 250 kcal/día
Exercicio moderado
(6 horas semanais):

+ 600 kcal/día
Actividade intensa
(de 4 a 5 horas semanais):

+ 900 kcal/día
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Guía de compra

ZUMES:
UNHA TENTACIÓN
(MOI) DOCE
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NA SECCIÓN DE ZUMES DO SUPERMERCADO ATOPAMOS MOITOS PRODUTOS
ELABORADOS A PARTIR DE FROITA. EN APARENCIA SON SIMILARES, PERO PODE
HABER GRANDES DIFERENZAS ENTRE ELES. POR ISO CONVÉN ELIXIR BEN.
omar zume é un hábito arraigado en
moitos fogares. Para facernos unha
idea, o estudo ANIBES 2019 da Fundación Española de Nutrición estima
que un 31,2 % da poboación española consome algún tipo de zume, e destacan sobre
todo os nenos e os adolescentes, que inxiren máis
cantidade que as persoas adultas. En canto a sabores,
os preferidos son os de laranxa (34 %), seguidos dos
de piña (19,2 %) e os de melocotón (18,8 %). Pero,
sabemos distinguir as súas características á hora de
compralos? O certo é que, á primeira vista, todos os
envases de bebidas elaboradas a partir de froitas parecen moi similares, así que, en que debemos fixarnos para saber o que compramos?
Tres aspectos deberían centrar nosa atención:
1. A denominación do produto, que é a categoría legal á que pertencen e que normalmente se especifica xunto coa listaxe de ingredientes (por exemplo,
“zume de froitas” ou “zume a partir de concentrado”). 2. A listaxe de ingredientes, que é a relación
de ingredientes do produto, enumerados en orde
decrecente segundo a súa proporción (por exemplo,
“laranxas espremidas” ou “puré de melocotón, auga
e azucre”). 3. A información nutricional, que dá a
coñecer a achega de enerxía e nutrientes por cada
100 ml de produto.

T

NON TODO É ZUME.

ANÁLISE

Para elaborar esta guía analizouse a etiquetaxe
de 25 produtos elaborados por marcas líderes
do mercado: zume espremido (refrixerado: laranxa con
polpa, de Zumosol; laranxa de La Huerta Don Simón;
laranxa sen polpa de Zü Premium; laranxa e granada mediterránea, ambos de Eroski; sen refrixerar: laranxa sen
polpa e laranxa con polpa, de Don Simón; laranxa sen
polpa e laranxa ecolóxico, de Zü Premium; tomate e laranxa, de Seleqtia Eroski), zume elaborado a partir de
concentrado (tomate e piña-mazá-uva, de Don Simón;
laranxa e tomate, de Granini), néctar (multifrutas, de Zü
Premium; pomelo rosa, de Granini; melocotón, de Sannia Eroski) e bebidas a base de zume (kiwi-lima; laranxa
sen azucres engadidos; laranxa con mel e xelea real, de
Zü Premium; “Disfruta” laranxa, de Juver; “Disfruta”
laranxa, de Don Simón; laranxa e Sannia laranxa sin azucres engadidos, de Eroski).

impiden que se engada demasiada auga e que, polo tanto,
aseguran que a composición resulte similar á do zume de
partida. Coma no caso anterior, tamén se poden reincorporar aromas e polpa procedentes da propia froita. Un
exemplo diso é o zume de tomate Granini.

• Zume de froitas. É o produto que se obtén a partir
das partes comestibles das froitas mediante métodos
físicos (triturado, prensado, moído...). É dicir, non
debe conter partes como pebidas, sementes ou pel,
pero si que se poden reincorporar a polpa e os aromas que procedan da mesma froita. Adóitase vender
baixo a denominación “zume espremido”. Exemplo
diso é o zume de laranxa Seleqtia Eroski.

• Néctar de froitas. Pódese obter a partir de varios produtos, como zume espremido, zume concentrado, zume
elaborado a partir de concentrado, puré de froitas (a parte
comestible das froitas, peladas ou enteiras, que foi peneirada, triturada ou esmiuzada) ou puré de froitas concentrado (cando a este puré se lle elimina unha parte da auga), aos que se lles engade auga e se lles poden incorporar
azucres, edulcorantes e aromas da propia froita, así como
aditivos autorizados (por exemplo, antioxidantes). Ademais, debe ter un contido mínimo de froita (por exemplo,
no caso da laranxa ou do melocotón, o contido debe ser de,
polo menos, do 50 %). É o caso do néctar de melocotón
Sannia Eroski.

• Zume de froitas a partir de concentrado. Obtense
ao reconstituír con auga zume de froitas concentrado (este elabórase eliminando parte da auga dun
zume de froitas mediante métodos físicos, normalmente por quentamento). Existen límites legais que

• Bebidas refrescantes e outras bebidas a base de froitas. Do mesmo xeito que os néctares, tamén se elaboran
a partir de diferentes produtos, como zume espremido ou puré de froitas, aos que se lle engaden auga e outros compostos como azucres, edulcorantes ou aditivos.

Se nos fixamos na denominación do produto poderemos comprobar que existen diferentes categorías,
segundo establece a lexislación.
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Ningún dos produtos
analizados chega a 1 g de
polpa por cada 100 ml,
ata aínda que a conserven
tras a súa elaboración.
A diferenza é que, neste caso, non existen restricións para o contido de froita presente e permítese
o uso doutros aditivos diferentes.

QUE CONTÉN O ENVASE?

O primeiro que adoita determinar a elección á hora
de comprar estes produtos é a froita que se emprega
como materia prima. Normalmente esta móstrase na
parte frontal do envase, tanto con palabras coma con
imaxes, aínda que non é unha información suficiente para poder coñecer con detalle a composición do
produto. Por iso, é recomendable consultar sempre
a listaxe de ingredientes. Así poderemos coñecer o
tipo de froita (por exemplo, laranxa, piña, granada...) e ata a súa proporción, que debe especificarse
obrigatoriamente no caso de que este ingrediente se
destaque dalgún modo no envase (por exemplo, con
palabras ou mediante unha imaxe). Así se fai en case
todos os produtos que se analizaron para a elaboración desta guía (por exemplo, no néctar de Granini,
onde se indica “zume de pomelo rosa 47 %”).
A listaxe de ingredientes tamén debe informar
sobre a presenza doutras substancias que forman parte do produto. No caso dos zumes permítese a incorporación dun número moi limitado de aditivos, como
ácido ascórbico ou ácido cítrico, con obxecto de regular a acidez, aínda que o seu uso non é frecuente, así
que a composición adoita ser exclusivamente froita.
Así foi nos que se analizaron para esta guía, coa única
salvidade dos zumes de tomate, que ademais deste
ingrediente conteñen sal (o da marca Granini contén,
ademais, vitaminas engadidas). Como xa se mencionou, no caso dos néctares e as bebidas refrescantes,
ademais de froita, adoitan conter outros ingredientes
coma auga, colorantes, azucres ou edulcorantes.
O tipo de froita e a súa proporción, así como a
presencia de edulcorantes ou azucres engadidos,
non só condicionan as características organolépticas do produto (o sabor, o cheiro ou a textura), senón
que tamén determinan outros aspectos como o perfil
nutricional. Por iso é importante consultar esta información na etiquetaxe.
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Ingredientes
pouco claros.
Non sempre
se mostran
claramente os
ingredientes. O
zume a partir
de concentrado
de Don Simón
está elaborado
con piña, mazá
e uva, pero só
se destaca a
presenza da
primeira.

CANTOS AZUCRES TEN UN ZUME?

Á hora de consultar a etiquetaxe nutricional deste tipo de
bebidas, o máis interesante é a cantidade de azucres, porque o contido doutros macronutrientes, como proteínas e
graxas, é practicamente nulo.
O contido de azucres nos produtos analizados está
comprendido desde os 2,8 g/100 ml do zumo de tomate Seleqtia Eroski ou os 3 g/100 ml do zumo de tomate
Granini e do néctar de melocotón Sannia Eroski ata os
11,4 g/100 ml do zumo de naranja con miel de Zü Premium e os 12,3 g/100 ml do zumo de granada Seleqtia de
Eroski. É dicir, un vaso (200 ml) dun destes dous últimos
zumes contén 22,8 e 24,6 g de azucres, respectivamente, cantidades similares ás que pode conter unha bebida
refrescante convencional (por exemplo, un refresco de
cola), aínda que existen obvias diferenzas entre ambas
que fan que o zume sexa preferible (por exemplo, contén
vitaminas e outros micronutrientes). Así, o primeiro só
proporciona calorías baleiras, mentres que este último
contén vitaminas e outros micronutrientes (por exemplo,
un vaso de zume de laranxa é fonte de vitamina C, ácido
fólico e potasio).

Beber froita non
é igual ca comela

O ránking do azucre*
OS VALORES MÁIS ALTOS
Seleqtia granada refrigerado

24,60

Zü Premium naranja con miel y jalea real 1 l

22,80

Don Simón piña, manzana, uva

22,40

Néctar multifrutas Zü Premium 2 l

22

OS VALORES MÁIS BAIXOS
Seleqtia zumo tomate 100% 0,33 l

5,60

Granini de tomate 1 l

6

Néctar melocotón Sannia 6X0,2 l

6

Don Simón tomate

6,60

* Cantidade de azucre en gramos por ración de produto, equivalente aos 200 ml dun vaso.
A cantidade de azucre depende da froita coa que se elabora e da categoría de produto.
Segundo a OMS, unha persoa adulta debería consumir menos de 50 g diarios de azucres
libres (considerando unha inxesta diaria de 2 000 kcal). No caso dos nenos, debería ser
inferior a 44 g (cunha dieta de 1 750 kcal).

A miúdo substituímos o consumo
de froita pola inxesta de zumes
pensando que ambas as cousas
veñen ser o mesmo, pero non é así,
ata aínda que estes sexan caseiros.
Os azucres naturalmente presentes
na froita atópanse xunto con outros
compostos, como a fibra, e iso faios
menos accesibles á hora de dixerilos.
Por iso, a absorción e metabolización
deses azucres é máis lenta que ao
tomar un zume, onde eses azucres se
atopan en forma libre.
É importante ter isto
en conta porque un elevado
consumo de azucres libres, que
se metabolizan rapidamente,
asóciase a enfermidades non
transmisibles como caries, diabetes
e patoloxías cardiovasculares. Por
iso a Organización Mundial da
Saúde (OMS) recomenda reducir
o seu consumo. Concretamente,
aconsella que a cantidade de azucres
libres debe representar menos
do 10 % da inxesta calórica total
diaria, o que significa que unha
persoa adulta debería consumir
menos de 50 gramos diarios e os
nenos e adolescentes, menos de
25-45 gramos. Ademais, a OMS
indica que se a ingesta se reduce a
menos do 5 % obteranse beneficios
adicionais, o que supón 25 g en
adultos e uns 13-23 g en nenos e
adolescentes. É dicir, bebendo un
vaso dalgúns destes zumes case
se alcanzarían estas cantidades
en adultos e superaríanas nenos e
adolescentes, que son precisamente
os grupos de poboación que máis
consumen estes produtos.
Todo isto explica que guías
dietéticas de referencia como
a da Escola de Saúde Pública
da Universidade de Harvard
recomenden limitar o consumo
de zumes a un vaso pequeno (uns
200 ml) ao día.
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SEN AZUCRES ENGADIDOS
Os zumes envasados adoitan espertar bastantes
receos entre algunhas persoas, debido sobre todo a
que pensan que se obteñen de formas pouco fiables
ou que para a súa elaboración se utilizan outros
ingredientes diferentes das froitas (por exemplo,
adoita crerse que se lles engade azucre). Con todo,
os zumes de froitas obtéñense da mesma forma
que os caseiros: espremendo ou triturando froitas,
segundo o caso. Ademais, a adición de azucres
aos zumes (xa sexan espremidos ou elaborados
a partir de concentrado) prohibiuse no ano 2013.
Desde entón, só se poden engadir a néctares e a
outras bebidas obtidas a partir de froitas, como
as bebidas refrescantes. Iso si, non debemos
esquecer que todos estes produtos conteñen
azucres libres naturalmente presentes, cuxo efecto
metabólico é similar ao dos azucres engadidos.

A cantidade de azucres presentes nun zume ou
nunha bebida elaborada a partir de froitas depende
de varios factores. Un deles é o tipo de froita, xa que
o seu contido en azucre varía dunha a outra. Por
exemplo, os zumes de tomate teñen entre 2,8 e 3,3
g/100 ml (Seleqtia Eroski e Don Simón, respectivamente), mentres que o de granada contén 12,3
g/100 ml (Seleqtia Eroski). Tamén teñen importancia aspectos como a variedade de froita ou o grao
de maduración (o contido en azucres aumenta a
medida que a froita madura). Iso explica que zumes
obtidos a partir do mesmo tipo de froita teñan diferente contido en azucres, como é o caso dos zumes
de laranxa, onde se atopan valores que van desde
8,4 g/100 ml de Zü Premium ata 10 g/100 ml de
Don Simón La Huerta.
Un terceiro factor que inflúe sobre a cantidade
de azucres presentes é o tipo de produto. Así, en zumes espremidos e zumes elaborados a partir de concentrado, a lei prohibe engadir azucres ou alimentos
para edulcorar (por exemplo, mel), polo que a cantidade de azucres que contén o produto final depende
directamente da composición da froita de partida.
Con todo, en néctares e bebidas refrescantes si que
se poden engadir azucres ou edulcorantes (así se fixo
en todos os néctares analizados para a elaboración
desta guía), polo que a cantidade no produto final
depende da elección do fabricante. En moitos casos
óptase pola adición doutros edulcorantes, o que explica as indicacións do tipo “sen azucres engadidos”
e o menor contido en azucres (non esquezamos que
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os produtos seguen contendo os azucres naturalmente presentes nas froitas de partida). Exemplos diso son o néctar de
melocotón Sannia Eroski (3 g/100 ml) e Juver Goza naranja
(4,5 g/100 ml), por poñer dous casos.

A ACHEGA ENERXÉTICA.

Os azucres son practicamente os únicos macronutrientes
presentes nestes produtos, así que son tamén os principais
responsables da achega enerxética. Nos casos analizados
van desde as 16 kcal/100 ml de zume de tomate Seleqtia Eroski ou as 17 kcal/100 ml de Zü Premium naranja sin
azúcares añadidos ou dos zumes a partir de concentrado de
tomate Granini e Don Simón ata as 50 kcal/100 ml de granada Seleqtia Eroski e Zü Premium con miel y jalea real. Isto
significa que un vaso (200 ml) destes produtos proporcionaría entre 34 e 100 kcal, o que equivale aproximadamente
a tres galletas tipo María ou a un lisco de melón (75 kcal). É
dicir, non é unha achega enerxética alta. Iso si, hai que ter
presente que non todo se reduce a contar calorías. Neste
caso é necesario considerar o efecto metabólico dos azucres
libres, xa que un elevado consumo asóciase a enfermidades
non transmisibles como caries, diabetes e patoloxías cardiovasculares.

OS ZUMES CON POLPA TEÑEN MÁIS FIBRA?

Adóitase pensar que é preferible tomar o zume con polpa
porque deste xeito proporciona moita máis cantidade de
fibra, cos conseguintes beneficios para a saúde. Con todo,
o contido deste nutriente nos zumes analizados é escaso, de
modo que ningún produto chega a 1 g/100 ml, ata aínda que
conserven a polpa tras a súa elaboración. Os valores máis al-

Zumes espremidos
100 % froita?
A indicación “100 %
zume espremido”
refírese a que o
produto está composto
na súa totalidade
por zume espremido,
como ocorre no caso
do zume de granada
Seleqtia Eroski. Con
todo, a indicación
“zume espremido
100 %”, como a de Zü
Premium kiwi-lima,
refírese a que todo o
zume que contén o
produto (neste caso, só
o 57 %) é espremido.
Como se ve, este tipo
de mensaxes non
sempre son fáciles
de interpretar, así
que convén consultar
sempre a listaxe
de ingredientes.

Os produtos con mellores
puntuacións Nutri-Score son
os zumes de tomate: teñen
unha alta proporción de froitas
e menos azucres que outros.
tos de fibra corresponden ao néctar de melocotón de Sannia
Eroski (0,8 g/100 ml) e á bebida de kiwi-lima de Zü Premium (0,6 g/100 ml). En canto aos zumes de laranxa, o que
presentou o valor máis alto foi o de naranja Seleqtia Eroski
(0,6 g/100ml). Para poñer estas cifras en perspectiva basta
dicir que o contido de fibra nunha soa peza de laranxa de
tamaño pequeno (100 g) é de 2,4 g e nun kiwi (100 g), de 3 g.

OUTROS NUTRIENTES.

O nutriente que popularmente se asocia aos zumes, especialmente aos de laranxa, é sen dúbida a vitamina C. Neste
sentido, destacan o zumo de naranja refrigerado Don Simón
La Huerta e o néctar de melocotón Sannia Eroski (neste caso, engadida polo fabricante), que conteñen 40 mg/100 ml,
o que significa que, coa inxesta dun vaso (200 ml), cubririamos a dose diaria de referencia para esta vitamina (80
mg). Outro nutriente que debemos ter en conta é o sal, que
se lle adoita engadir aos zumes de tomate para potenciar
o seu sabor. Nos produtos analizados, as cantidades están
comprendidas entre 0,45 g/100 ml de zumo Don Simón

e 0,7 g/100 ml de Granini e Seleqtia Eroski. Estas
cifras non son moi elevadas (considérase que un alimento ten moito sal cando o seu contido supera os
1,25 g/100 g ou 100 ml), pero hai que considerar que
un vaso (200 ml) proporcionaría entre 0,9 e 1,4 g
de sal, o cal se debe ter en conta, especialmente por
parte daquelas persoas que necesitan restrinxir a súa
inxesta desta substancia. Non hai que esquecer, ademais, que a Organización Mundial da Saúde (OMS)
recomenda non superar o consumo de 5 g diarios
de sal e, en España, cada persoa consome uns 10 g
diarios, segundo a Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN).

O ‘OLLO’ DE NUTRI-SCORE.

Nutri-Score é un código que pretende informar de
forma sinxela e inmediata sobre as características
nutricionais dos alimentos co fin de que poidamos
facer a mellor elección posible. Para iso, clasifícaos
a partir dun código de cores que vai desde o verde
escuro (os que teñen mellores valoracións nutricionais) ata o laranxa escuro (os de peor valoración)
e que está asociado, ademais, a un código de letras
para facilitar a comprensión, desde a A para a cor
verde escuro ata a E para o laranxa escuro.
As puntuacións de Nutri-Score calcúlanse a
partir dun algoritmo no que se lle outorgan valoracións positivas ao contido en fibra, proteínas, froitas, hortalizas e froitos secos, e puntuacións negativas aos produtos que presentan elevados valores
de azucres, graxas saturadas, achega calórica e sal.
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Prezo dos zumes de laranxa*
DE MAIOR A MENOR
Zü Premium ecolóxico

0,54

Don Simón La Huerta
naranja refrigerado

0,50

Granini 100% (concentrado)

0,47

Zumosol refrigerado

0,46

Zü refrigerado

0,34

Don Simón con pulpa

0,31

Don Simón sin pulpa

0,31

Seleqtia

0,29

Zü Premium sin pulpa

0,27

Eroski refrigerado

0,27

*Prezo calculado para unha ración, equivalente aos 200 ml
dun vaso. Todos son zumes espremidos de laranxa, menos
Granini 100 % que é concentrado.

No caso dos zumes, os nutrientes con máis peso son,
sen dúbida, os azucres e a porcentaxe de froitas. É
dicir, os factores condicionantes son o tipo de froita
(a granada puntúa peor que o tomate por conter máis
azucres) e a categoría comercial (os néctares puntúan peor que os zumes por conter menos froita).
Así, os produtos con mellores puntuacións son os
zumes de tomate, por ter unha alta proporción de
froitas e ser os que menor contido en azucres teñen,
mentres que os produtos coas peores puntuacións
son néctares multifrutas Zü Premium e pomelo rosa de Granini e a bebida Zü Premium de kiwi-lima
debido ao seu alto contido en azucres e baixo contido en froitas. Se comparamos produtos similares
(mesmo tipo de bebida e froita), veremos que teñen
unha cualificación similar. Por exemplo, aos zumes
de laranxa tanto espremidos como concentrados correspóndelles unha cualificación C.

O PREZO TAMÉN CONTA.

Existen diversos factores que inflúen no prezo destas bebidas, como a súa categoría comercial, de forma que os primeiros da lista serían os zumes espremidos, os zumes obtidos a partir de concentrado,
os néctares e, para rematar, o resto das bebidas a
base de zume. En xeral, así foi no caso dos produtos
analizados para a realización desta guía, pero hai
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outros factores que tamén inflúen. Un dos máis importantes é o tipo de froita de partida, xa que non custa o mesmo
unha granada que unha laranxa, por poñer un exemplo.
Tamén hai que considerar aspectos como o proceso de elaboración, de modo que os zumes de curta vida útil (os que
se comercializan refrixerados) teñen un prezo máis alto.
Estes factores poderían explicar que o produto de prezo
máis elevado sexa o zumo de granada refrigerado Seleqtia
Eroski (0,36 €/100 ml).
Loxicamente, entre os produtos de prezo máis baixo
atópanse os néctares e as bebidas a base de zume, como a
bebida naranja de Eroski (0,07 €/100 ml) ou as bebidas Don
Simón Disfruta, Sannia naranja sin azúcar Eroski ou o néctar multifrutas Zü Premium (0,08 €/100 ml), o que se pode
explicar polo seu menor contido en froitas.
Se comparamos produtos similares, como poden ser os
zumes de laranxa, os prezos máis altos corresponden a Zü
Premium de naranja ecológico (0,27 €/100 ml) e os zumes
refrixerados de laranxa Zumosol e Don Simón La Huerta, a
0,25 e 0,23 €/100 ml, respectivamente. Sorprende o prezo
do zumo Granini de naranja (0,24 €/100 ml) que, malia
obterse a partir de concentrado, presenta un prezo bastante superior aos de zumes espremidos. No extremo oposto
atópanse os zumes Zü Premium naranja e Eroski naranja
refrigerado, con 0,13 €/100 ml, o cal é destacable xa que se
trata de zumes espremidos e, malia iso, presentan prezos
accesibles e que, ademais, son similares ou ata inferiores a

Conclusión

outros de categoría comercial máis baixa, como néctares
ou bebidas a base de zume.

ZUME REFRIXERADO OU NON?

Algúns zumes deben conservarse a temperaturas de refrixeración (uns 4 ºC) e a súa vida útil é relativamente curta
(uns dous ou tres meses) comparada co resto, que se pode manter a temperatura ambiente e se conserva durante
máis de 12 meses. A diferenza entre un zume a temperatura
ambiente e outro refrixerado reside no distinto tratamento
térmico ao que son sometidos. No caso dos primeiros, o
tratamento térmico é máis intenso para garantir así a estabilidade microbiolóxica nun produto que é almacenado a
temperatura ambiente durante un período longo de tempo.
No caso dun zume que se vai colocar nun lineal refrixerado,
esa baixa temperatura, sumada a unha vida útil máis curta,
permiten un tratamento térmico máis suave.
O tipo de envase tamén pode influír sobre a vida útil
do produto. O ideal sería elixir un material opaco que
impida o paso da luz, xa que, pola contra, poderían deteriorarse as características organolépticas e as propiedades nutricionais. A maioría dos produtos analizados están envasados en tetra brik, pero algúns utilizan botellas
transparentes, como os da marca Granini. Outras marcas tamén o fan, como Zumosol ou Don Simón, pero trátase de produtos que necesitan refrixeración e que, polo
tanto, adoitan manterse no frigorífico, afastados da luz.

Reclamo visible.
Aos zumes de
froitas e aos
zumes a partir
de concentrado
non se lles pode
engadir azucres.
É algo que si está
permitido no
caso dos néctares
e das bebidas
refrescantes,
pero non sempre
se fai. Por iso,
algúns produtos
destas categorías
especifican no
envase a ausencia
de azucres
engadidos.

De entre todos os produtos que se analizaron
para a realización desta
guía, a elección máis adecuada é
o zume de tomate: é o que contén
menos cantidade de azucres libres
(entre 2,8 e 3,3 g/100 ml).
Entre eles, o de Seleqtia Eroski é o
de categoría comercial superior,
pois obtense a partir de tomates
espremidos, mentres que os
outros (Granini e Don Simón)
elabóranse a partir de zume concentrado. Ademais, o seu prezo é
accesible (0,18 €/100 ml)
e moi próximo á media
(0,16 €/100 ml). É dicir, sería o que
presenta mellor relación calidade-prezo. Iso si, debemos considerar o seu contido de sal, que é de
0,7 g/100 ml ou, o que é o mesmo,
1,4 g por cada vaso (200 ml).
O zume de Don Simón contén
menos sal (0,45 g/100 ml) e o seu
prezo é menor (0,10 €/100 ml),
pero obtense a partir de zume concentrado. En canto aos zumes de
laranxa, a elección máis acertada
sería o zumo exprimido de naranja
refrigerado Eroski, xa que se obtén
directamente a partir de froitas, ten
un prezo accesible (0,13 €/100 ml)
e presenta unha cantidade de
azucres relativamente moderada
(8,6 g/100 ml), considerando a
composición do resto dos zumes
de laranxa. O zume Zü Premium
de naranja tamén sería unha
elección adecuada, xa que ten o
mesmo prezo e unha composición similar ao zumo exprimido
de naranja refrigerado Eroski
(salvo pola cantidade de vitamina C, que é menos da metade).
Iso si, debe terse en conta que
o primeiro é refrixerado, o que
significa que as súas características organolépticas son
presumiblemente mellores, aínda
que a súa vida útil é máis curta.
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UN VASO CO MELLOR?
DA FROITA
Unha ración =
200 ml* de produto

ENERXÍA
(kcal) % IR

AZUCRES
(g)
% IR

FIBRA
(g)
% IR

VITAMINA C
(mg) % IR

(g)

sal
% IR

PREZO
200 ml

Zume espremido
Seleqtia zumo tomate 100%

32

2

5,6

6,2

-

0,0

-

-

1,4

23,3

0,36 €

Seleqtia zumo naranja exprimido

80

4

17,2

19,1

1,2

4,8

60

75

0,0

0,0

0,29 €

Don Simón
Zumo naranja exprimido sin pulpa

86

4

20,0

22,2

0,2

0,8

60

75

0,02

0,3

0,31 €

Zü Premium
naranja exprimido sin pulpa

78

4

16,8

18,7

0,0

0,0

24

30

0,0

0,0

0,27 €

Zü Premium naranja ecológico

82

4

18,8

20,9

0,2

0,8

40

50

0,0

0,0

0,54 €

Don Simón naranja exprimido con pulpa

86

4

20,0

22,2

0,4

1,6

60

75

0,0

0,0

0,31 €

Zumosol naranja refrigerado

86

4

18,8

20,9

-

-

-

-

0,0

0,0

0,46 €

Don Simón
La Huerta naranja refrigerado

88

4

20,0

22,2

0,8

3,2

80

100

0,0

0,0

0,50 €

Zü naranja refrigerado

78

4

16,8

18,7

0,0

0,0

24

30

0,0

0,0

0,34 €

Eroski naranja refrigerado

82

4

17,2

19,1

0,2

0,8

66

83

0,0

0,0

0,27 €

Seleqtia granada refrigerado

100

5

24,6

27,3

-

-

-

-

0,0

0,0

0,72 €

Granini de tomate

34

2

6

6,7

-

-

32

40

1,4

23,3

0,37 €

Don Simón tomate

34

2

6,6

7,3

0,6

2,4

-

-

0,9

15,0

0,20 €

Don Simón piña, manzana, uva

94

5

22,4

24,9

-

-

-

-

0,02

0,3

0,20 €

Granini 100% naranja

86

4

17,6

19,6

-

-

-

-

0,0

0,0

0,47 €

Zume concentrado
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Na elaboración desta guía analizáronse 25 referencias moi populares de bebidas, divididas
en catro categorías: zumes de froitas, zumes elaborados a partir de concentrado, néctares e
bebidas refrescantes ou elaboradas a partir de froita. A denominación comercial do produto
e a listaxe de ingredientes son boas pistas sobre as súas características. Pero, se quedan dúbidas,
a cualificación de Nutri-Score axudaranos a decidir.
Unha ración =
200 ml* de produto

ENERXÍA
(kcal) % IR

AZUCRES
(g)
% IR

FIBRA
(g)
% IR

VITAMINA C
(mg) % IR

(g)

sal
% IR

PREZO
200 ml

Néctar
Nectar melocotón
Sannia sin azúcares añadidos

38

2

6,0

6,7

1,6

6,4

80

100

0,0

0,0

0,24 €

Néctar multifrutas
Zü Premium

90

2

22,0

24,4

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,17 €

Néctar pomelo rosa
Granini

82

4

18,0

20,0

-

-

64

80

0,0

0,0

0,40 €

Sannia
Naranja sin azúcares añadidos

38

2

8,2

9,1

0,4

1,6

24

30

0,0

0,0

0,16 €

Zü premium
Naranja sin azúcares añadidos

34

2

8,0

8,9

0,2

0,8

24

30

0,0

0,0

0,19 €

Juver Disfruta
Naranja sin azúcares añadidos

50

3

9,0

10,0

0,2

0,8

-

-

0,02

0,33

0,22 €

Don Simón Disfruta
Naranja sin azúcares añadidos

50

3

8,4

9,3

-

-

-

-

0,02

0,33

0,33 €

Zü Premium
naranja con miel y jalea real

100

5

22,8

25,3

0,0

0,0

20

25

0,0

0,0

0,36 €

Bebida de naranja
Eroski

58

3

13,4

14,9

0,0

0

-

-

0,0

0,0

0,14 €

Zü Premium
kiwi lima

84

4

19,6

21,8

1,2

4,8

-

-

0,0

0,0

0,30 €

Bebida de zumo refrescante

Datos actualizados no peche desta edición. Os guións (-) significan que eses datos non aparecen na etiquetaxe.
Tendo en conta os ingredientes, a información nutricional e o prezo, Seleqtia Eroski tomate 100 % é a mellor opción de
compra. Entre os zumes de laranxa, a mellor elección é o zumo exprimido de naranja refrigerado Eroski.
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Nutrición

AS NOVAS
TENDENCIAS DO
ALMORZO
Xa sen a aura de “comida máis
importante do día”, o almorzo está
experimentando un cambio radical
no que as opcións máis tradicionais, con
alto contido en azucres e graxas, ceden
terreo fronte a novas eleccións máis
saudables para comezar a xornada.
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almorzo converteuse na proba do algodón
para saber canto aprendemos de nutrición nos últimos anos. Ata non hai tanto,
o máis típico consistía nun café con leite e
sete ou oito galletas, cando non acompañado de pan con manteiga, marmelada e ata dunha taza
de leite con cereais azucrados. Este tipo de almorzo era o
preferido polo 57,64 % dos españois, segundo a Enquisa
Nacional de Saúde de España 2012. Con todo, aos poucos
esta tendencia vai cambiando, segundo o Ministerio de
Sanidade, Consumo e Benestar Social e consultoras como
Nielsen e Mintel: cada vez máis téndese a elixir alimentos
saudables (frescos, na medida do posible) e que non proporcionen excesivas cantidades de sal, azucre ou graxas
saturadas e hidroxenadas.
Do mesmo xeito que o endócrino e pensador español
Gregorio Marañón deixou escrito que “non hai parte da
medicina máis mudable nin asentada sobre cimentos máis
movedizos que a ciencia da nutrición”, outro tanto pode
dicirse do almorzo, que evolucionou conforme os científicos
descubrían o que máis lle convén á saúde. “Almorzar coma
un rei, comer coma un príncipe e cear coma un esmoleiro”
xa non é necesariamente a norma.

O

O ALMORZO NON É UN SALVOCONDUTO.

Por moi sa que sexa a primeira comida do día, hai que ter
claro sempre que o almorzo non pode ser, en ningún caso,
un comodín que vaia compensar as posibles malas eleccións que se tomen durante o resto do día. Pode ser, se así
o desexamos, a comida máis relevante, pero o que conta ao
final é a suma total da nosa inxesta. “O verdadeiramente
importante é facer unha boa elección de alimentos. De nada
nos servirá incharnos a calorías para empezar o día se estas
proveñen de alimentos pouco interesantes. E sendo sinceros, é o que se inculcou desde hai tempo”, afirma o dietistanutricionista Aitor Sánchez.
A antiga crenza de que almorzar abundantemente contribúe a mellorar o rendemento escolar tampouco resistiu
os embates do tempo, especialmente se o perfil nutricional
deses alimentos dista moito de ser considerado saudable.
“Que ninguén pense que darlle de almorzar a un neno un
zume procesado, unhas cantas galletas ou uns cereais refinados lle axudará a sacar mellores notas no colexio”, sostén
a dietista-nutricionista Griselda Herrero.

SEGUE SENDO TAN IMPORTANTE?

Ante a dita falta de probas, “convén preguntarse se quizais darlle tanta importancia ao almorzo (algo que beneficia máis a quen vende produtos para o almorzo que aos
cidadáns) de forma inconsciente, nos seus malos hábitos”
alimentarios, advirte o dietista-nutricionista Julio Basulto.
É dicir, encherse nesta primeira comida do día de alimentos
que conteñen grandes cantidades de azucres e graxas.

“De nada nos servirá
incharnos a calorías para
empezar o día se estas
proveñen de alimentos
pouco interesantes”.
EN QUE CONSISTE
A PRIMEIRA COMIDA DO DÍA
DOS ESPAÑOIS?

82,6 %
Presenza de leite
nos almorzos de
predominio doce

13 min
Tempo que se
emprega
no fogar para
almorzar

65,6 %
Persoas que toman
alimentos e bebidas

45 %
Españois que
almorzan na casa

1 de cada 5
almorzos no fogar
son salgados

Entre os que
toman un
almorzo salgado:

61,6 %
bebe café

12,6 % 13,6 %
Só toman
unha bebida

opta por zumes
caseiros

3,6 % 7,1 %
Unicamente inxiren
algo sólido

consome infusións

Fonte: Os hábitos do almorzo, Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación.
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“É mellor completar o almorzo
con froita de tempada que
cun zume, xa que ao licuala
ou ao espremela pérdense
parte dos nutrientes.”
Finalmente, tampouco se puido demostrar que almorzar inflúa sobre a perda de peso, segundo un estudo
publicado en American Journal of Clinical Nutrition. “En
relación con este tema dispoñemos de bos informes científicos. Un dos mellores é o publicado por Michelle M. Bohan
Brown e o seu equipo, en abril de 2017”, sostén Basulto,
que argumenta que “ningún dos estudos serios dispoñibles
apoian a recomendación de almorzar para previr ou tratar
a obesidade”. “En suma, se almorzamos moito pola mañá
podemos engordar igual, e se nos alimentamos mal na primeira comida do día temos o risco de padecer sobrepeso e
obesidade, entre outras patoloxías”, conclúe Basulto.

CONSELLOS PARA ALMORZAR MELLOR.

Almorzar ben pode ser un auténtico pracer, para o que
debemos facernos con bos alimentos e dedicarlle algo de
ganas. Estas son algunhas das suxestións ofrecidas polos
dietistas-nutricionistas para gozar dun almorzo cum laude.
Que non falte a fibra. Segundo a Federación Española
de Nutrición, en España tomamos menos fibra da recomendada: 12,5 g ao día, moi por debaixo dos 25 g diarios
aconsellados pola Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria. Por iso, incluír froita fresca ou un puñado de
froitos secos e substituír o pan branco por integral pode ser
unha boa idea. A nova normativa que regula o pan púxonos
as cousas máis fáciles aos consumidores, pois ata agora
calquera pan que levase na súa composición fariña integral, sen importar a cantidade que fose, podía ser vendido
como tal. Agora, para lucir esta etiqueta, o 100 % da fariña
dese pan debe ser integral.
A froita, a dentadas. É moito máis recomendable completar o almorzo cunha froita de tempada que cun zume,
xa que parte das súas propiedades pérdense cando a froita
se toma licuada ou espremida. A guía O prato para comer
saudable, da Universidade de Harvard, aconsella limitar
o zume de froita a un máximo dun vaso ao día (incluíndo
os zumes 100 % caseiros). Segundo explica Basulto, isto é
así porque os azucres presentes no zume de froita, aínda
que sexa recentemente espremida, considéranse azucres
libres, sospeitosos habituais de estar implicados en nume-
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rosas patoloxías crónicas. “Mentres que, para boa parte da
poboación, zume é sinónimo de froita, para moitos nutricionistas é coma se comparásemos facer deporte con velo a
través da televisión”, exemplifica Basulto.
O pan, mellor en boa compañía. Os embutidos deben
consumirse máis como excepción que como norma: hai
maneiras máis sas e saborosas de acompañar o pan como,
por exemplo, unha tostada de centeo integral con aguacate, un pan de masa nai con humus –e, se cadra, cunhas
setas salteadas por encima–, un roliño ou wrap recheo de
hortalizas frescas, unha galleta salgada de sementes ou un
sándwich verde de pan integral con dous ou tres follas de
leituga picada, cogombro, tomate, xerminados e aceite de
oliva virxe extra.
Alimentos que debemos evitar. A regra xeral, tanto no
almorzo coma no resto de comidas diarias, é priorizar os
alimentos con mellor perfil nutricional (para o que convén
consultar sempre a lista de ingredientes, se a ten, ou semáforos nutricionais e etiquetas como Nutri-Score), evitar os
carbohidratos refinados presentes na bolaría e nos cereais
do almorzo azucrados e as graxas trans. Por este motivo,
non hai que afacerse a comer a diario manteiga ou margarina, senón, en todo caso, consumilas ocasionalmente, sabendo que ambas teñen un alto contido en graxas. A
manteiga, por exemplo, contén un 80-85 % de graxa. Outra suxestión é elixir manteigas con pouca cantidade deste
nutriente (véndense ata co 50 %) e decantarse por aquelas
margarinas que aplican tratamentos de eliminación das
posibles graxas trans xeradas durante a hidroxenación:
percíbese que teñen esas graxas porque permanecen sólidas a temperatura ambiente.
Atención ao azucre dos cereais. É interesante saber que
algúns cereais do almorzo teñen entre un 20 e un 30 % de
azucre, polo que exceden as recomendacións internacionais
e nacionais sobre os límites no consumo de azucre (25 g
diarios); por iso é polo que non todos sexan a mellor opción
alimentaria de consumo diario, especialmente no caso dos
máis azucrados. Os copos de avea son, neste sentido, unha
boa alternativa ao cereal refinado azucrado. Pódense preparar en forma de gachas ou de granola, e admite numerosas
variantes doces ou salgadas. Outra suxestión é almorzar
cereais integrais, asegurándose de que realmente o sexan:
sacian máis e son máis saudables. Se a etiqueta informa de
que teñen menos de 200 kcal por cada 100 g de produto,
pódese considerar que o seu contido enerxético é razoable.
Un bo almorzo, en definitiva, permite numerosas combinacións ao gusto de cada cal, coa condición de que atendan
a unha norma fundamental: que os alimentos que o compoñan sexan o máis saudables posible.

ALTERNATIVAS SAUDABLES
AO CRUASÁN CON CAFÉ

ASÍ COMEZAN
O DÍA OS
NUTRICIONISTAS
É curioso indagar como predican
co exemplo algúns destacados
expertos.

Se tes présa. Tostada integral,
lisco de xamón curado,
unha froita ou, aínda que menos
recomendable, 150 ml de zume.

Se fas deporte á mediodía.
2 iogures con froitos secos
(5 noces, por exemplo ) ou leite
semidesnatado, 50 g de pan con
xamón ou aceite ou 50 g cereais,
dúas pezas de froita.

Se tes fillos. Iogur con
cereais, un kiwi e unha
tostada integral mini con aceite
de oliva e un lisco de pavo.

Se che gusta o
contundente. Tostada
de pan integral con aguacate
fresco, ovo salteado con xamón
curado, un iogur cunha peza de
froita.

Se tes tempo. Copos de avena integrais, mel, froitos secos
torrados, froita fresca en anacos, quefir.
Fonte: Información elaborada a partir dos consellos ofrecidos pola
Fundación Española do Corazón.

Julio Basulto, profesor da
Facultade de Ciencias da Saúde e
o Benestar da Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya.
A primeira comida que fai cada día
consiste nun café con bebida de
soia, acompañado por pan integral
sen sal e tomate natural que
tritura no batedor. “A partir de aí,
cada día probo unha combinación
nova, aínda que adoito alternar
entre pan con aguacate, verduras
fritas (como a cabaciña),
champiñóns fritos, tofu frito ou
froitos secos. E sempre engado
unha froita”, precisa.
Griselda Herrero, profesora de
Nutrición e Bromatoloxía na
Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla.
Esta dietista-nutricionista
recoñece almorzar un “té xeado,
se é verán, ou un vaso de leite cun
chisco de café de especialidade,
feito en cafeteira italiana, no
inverno”. En canto ao pan, adoita
variar moito entre o integral, o de
noces e pasas, o de cúrcuma, o
de tomate... “Normalmente tómoo
torrado, untado de aceite de
oliva e tomate, de queixo fresco e
ourego, de humus, de aguacate…
Depende do día!”. Ademais,
durante a fin de semana, sempre
engade unha peza de froita e ovos
revoltos á tostada, “para almorzar
máis tipo brunch”, di, en referencia
ao hábito neoiorquino de realizar
un almorzo tardío nas preguiceiras
mañás dos festivos.
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Alimentación

NON SEMPRE
O CASEIRO
É MELLOR QUE
O INDUSTRIAL

Moitas veces relaciónase “procesado” con prexudicial, pero hai casos
nos que non é así. No supermercado pódese atopar gran variedade de
produtos industriais que non só nos fan a vida máis fácil, senón que
tamén nos axudan a levar unha dieta saudable e segura.
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comida caseira atráenos e conquista os nosos sentidos: está rica,
cheira ben, ten bo aspecto, podemos tocar os ingredientes e incluso a oímos mentres se prepara.
Tamén está moi vinculada ás nosas emocións e ten
o plus de ser única. Nada disto sucede coa comida
industrial. O noso vínculo con ela é práctico e frío:
pedímoslle que nos resolva a comida e a cea, pero
pouco máis. De feito, ante a expresión “comida
industrial”, os nosos primeiros pensamentos son
negativos. Está xustificado este receo?

A

NON A QUEREMOS, PERO COMÉMOLA.

Existen versións industriais de pratos que tamén
se preparan na casa e, en ocasións, acostumamos
a crer que a versión caseira é mellor. As propias
fábricas son conscientes desta percepción social
da comida caseira, o que as levou a utilizar o reclamo “caseiro” nas súas campañas. Con todo, a
maior parte do que comemos na casa son produtos procesados pola industria. Os últimos datos
de consumo, publicados en xuño polo Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación, son rotundos: os produtos frescos representan menos do
40 % da compra e a súa presenza nas nosas cestas
diminúe a un ritmo que, de manterse constante,
faríaos desaparecer dentro de 35 anos.
Tras unha lectura superficial, poderiamos
pensar que en España consumimos procesados
ou ultraprocesados o 60 % das veces, mentres
que o resto do tempo comemos fresco e san. Pero
non é exactamente así. En primeiro lugar, porque -dado que os datos toman en consideración
o estado dos artigos no momento da compra e
non da inxesta- podemos elaborar unha multitude de procesados (como un biscoito) cuxo
perfil nutricional dista de ser recomendable. En
segundo lugar, porque existen produtos procesados saudables (coma os chícharos conxelados).
E en terceiro lugar, porque hai procesos industriais que protexen a nosa saúde (como a pasteurización do leite). Algúns produtos industriais,

MERECE A PENA?
Salsa de tomate industrial. Tempo: 5 minutos. Prezo:
1,5 euros o litro (é o prezo medio, aínda que dependerá
das marcas).
Salsa de tomate caseira. Tempo: 2 horas de preparación. Prezo: 3 euros, máis a enerxía que consuma a
vitro ou os fogóns de gas durante a cocción.
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ademais de ser saudables, permítennos aforrar
tempo e diñeiro. A salsa de tomate de bote é un bo
exemplo: custa a metade que a caseira (ou menos
aínda, segundo as marcas) e evita que pasemos
case dúas horas na cociña.

SABER ELIXIR OS MÁIS SAUDABLES.

Como distinguir os procesados industriais nutricionalmente interesantes dos que non o son?
Para a dietista-nutricionista Laura Saavedra, “o
primeiro (e case o único) que hai que mirar para
identificar un produto procesado como saudable é
a lista de ingredientes”. Un bo produto procesado
adoita presentarse envasado e pode ter máis dun
ingrediente, pero non contén cantidades significativas de sal, azucres engadidos, fariñas refinadas
ou aceites vexetais refinados. “Se o produto que
estamos analizando ten unha longa lista de ingredientes que, ademais, nos soan a chinés, mellor
deixalo no estante do supermercado”, enfatiza.
Saavedra, que tamén é tecnóloga alimentaria, indica que “hai produtos que, aínda que sexan sometidos a un proceso de transformación
por parte da industria alimentaria, non modifican a súa composición nutricional e podemos
incluír no noso menú”. A saber: verduras ultraconxeladas, conservas de legumes ou peixes, soia
texturizada, bolsas de verduras listas para cociñar e servir, queixos curados, produtos lácteos
fermentados… “Pero coidado, porque as bebidas
alcohólicas fermentadas estarían dentro deste
grupo e non forman parte dunha alimentación
saudable”, advirte. Tamén hai que prestarlle
atención ás cantidades de azucre ou de sal.

OS ALIMENTOS MÁIS SEGUROS.

Unha das grandes calidades da industria alimentaria é a seguridade: hoxe comemos máis
seguros ca nunca. As técnicas de conservación
dos alimentos, a rastrexabilidade dos produtos,
a innovación no envasado e os controis sanitarios minimizaron os riscos e, practicamente,
erradicaron algunhas enfermidades vinculadas
á comida. En opinión de Miguel Ángel Lurueña,
doutor en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos,
“os alimentos caseiros son menos seguros que os
comerciais, xa que na contorna doméstica non
se aplican os controis que se levan a cabo na industria”. Facémolo todo fatal? Non, pero algúns
erros domésticos moi cotiáns, como lavar o polo,
desconxelar alimentos a temperatura ambiente
ou servir a tortilla no prato que se usou para darlle
a volta, non se producen na contorna industrial.
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CINCO PRODUTOS
INDUSTRIAIS SAUDABLES

De entre os alimentos procesados, débense destacar:
Conservas. De legumes, froitas, verduras e peixes. Son
seguras, sas e de longa duración.
Produtos listos para consumir ou de rápida
preparación. Ensaladas de bolsa ou verduras
ultraconxeladas. Aforran moito tempo e son saudables.
Lácteos. Queixos (preferiblemente, os baixos en sal ou
pouco curados), leite e iogur (sen azucre).
Aceite de oliva. Unha graxa saudable que se obtén
grazas ao procesado das olivas.
Pasta e pan integral 100 %. Na actualidade hai pans de
longa duración con fórmulas moi ben conseguidas.

ATENCIÓN AOS INGREDIENTES
Considérase que un alimento contén moito sal se leva 1,25 g
(ou máis) por cada 100 g de produto. Recorda que o límite
máximo de sal recomendado por AESAN é de 5 g ao día (a cantidade
que conteñen 100 g de xamón curado).
A inxesta de azucres libres non debería superar o 10 % da
inxesta calórica total. En concreto, non deberiamos consumir
máis de 25 g de azucre libre ao día, recorda a OMS. Nunha soa lata de
refresco hai entre 26 e 35 g.
O consumo de graxas saturadas non debería superar o 10 % da
inxesta calórica diaria: isto é, uns 50 g ao día. Un cruasán de
100 g contén 9,9 g de graxa saturada

Hai que mirar a lista
de ingredientes. Un
bo produto procesado
non contén cantidades
significativas de sal,
azucres engadidos, fariñas
refinadas ou aceites
vexetais refinados.

Unha industria
con control.
Os alimentos
procesados
están sometidos
a unha serie
de probas que
garanten a súa
seguridade
alimentaria.

Coincide con esta idea Deborah García Bello,
química e divulgadora científica, quen explica que
na industria “contrólase todo o que lle afecta á
produción. Incluso os tempos e temperaturas de
cociñado, que é un dos procesos que máis pode
afectarlle á salubridade dun alimento”. García
Belo dános un exemplo concreto: os alimentos
fritos e enfornados. “Os industriais están optimizados para producir cantidades mínimas de
acrilamida [unha substancia química tóxica que
se xera nos alimentos coa calor]. Nós, na casa,
cando fritimos ou enfornamos, producimos moita máis”, xa que non temos un control tan preciso
da temperatura, sinala.
Ademais, “hai outros procesos coñecidos aos
que non lles prestamos atención: a pasteurización, os tratamentos UHT, os ultraconxelados, o
uso de conservantes, lograr que non se rompa a
cadea de frío, que non se concentre auga no noso
produto…”. Na industria alimentaria, “todo o que
pode ser foco de infección mantense baixo control”, agrega García Bello. É en parte grazas a esta
maior precaución en materia de seguridade alimentaria que enfermidades como a brucelose, a
triquinose, o botulismo ou a listeria nos soen cada
vez máis a cousa do pasado. Agora ben, “que os
alimentos que temos á nosa disposición sexan os
máis seguros de toda a nosa existencia, non implica que [todos eles] sexan igual de saudables”,
matiza Laura Saavedra. Aí están, por exemplo, os
aperitivos de bolsa, a bolaría ou as bebidas azucradas para referendalo.

O CASEIRO, CON MATICES.

Caseiro non sempre é sinónimo de seguro, pero,
poderiamos dicir que é sinónimo de san? Non,
sen analizar o alimento en cuestión. “Se caseiro

+

Coidado cos
erros na cociña
Coñecer as malas prácticas na
manipulación dos alimentos pode axudar
a evitar problemas indesexados. Estas
son algunhas das máis comúns:
Servir a tortilla no prato que usamos
para darlle a volta. Este costume pode
axudarnos a aforrar tempo ao fregar,
pero tamén aumenta considerablemente
o risco de salmonelose, debido aos
restos de ovo cru presentes no prato.
Desconxelar alimentos a temperatura
ambiente ou con auga quente. As
bacterias séntense moi cómodas entre 4 e
60 ºC, polo que este costume fai que unha
contaminación sexa máis probable. Por iso,
non debe deixarse comida sobre o mesado.
Lavar o polo antes de cociñalo. Aínda
que poida parecer hixiénico, ao pasalo
por auga facilitamos que se propaguen
microbios pola cociña. Para estar
seguros, o mellor é cociñalo ben (que
non quede cru).
Gardar xuntos alimentos crus e
cociñados. É fácil que os produtos
se toquen e se contaminen uns con
outros. Verduras, carnes ou peixes
crus poden entrar en contacto entre
eles ou con alimentos xa cociñados,
e intercambiar toxinas. Estes últimos
poden volver contaminarse, e quentalos
no microondas non será suficiente para
hixienizalos de novo.
Probar alimentos para comprobar se
aínda están en bo estado. Non todos
os patóxenos se aprecian na primeira
ollada ou a través do sabor, polo que
os sentidos non son ferramentas
fiables para valorar a idoneidade do
seu consumo. Se queremos evitar unha
toxiinfección alimentaria, o mellor é
extremar as precaucións no manexo e a
conservación dos alimentos.
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O caseiro non sempre é sinónimo
de seguro ou de san: se iso
simplemente significa que ti
es quen reboza o polo ou fai as
croquetas, hai moi pouca diferenza
nutricional co industrial.
é que as croquetas as fas ti, que o polo o rebozas
ti ou que o brownie o fas ti, pois pouca diferenza
hai desde o punto de vista nutricional co produto
industrial equivalente. Se hai máis agarimo, e
o agarimo é moi importante, pero nutricionalmente non hai diferenzas significativas”, expón
García Bello. Neste sentido, preguntarse, por
exemplo, se hai un zume caseiro mellor que un
industrial é, en realidade, un falso dilema porque non hai “zume bo”: ao espremer a froita, esta perde toda a súa fibra, e os azucres presentes
transfórmanse en azucres libres, pouco interesantes para a saúde. O mesmo pasa coa bolaría, que seguirá sendo pouco recomendable por
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moito ferro que lle engada a industria ou moito
amor que lle poñamos nós.
Con todo, na casa podemos elixir os ingredientes e, ademais, temos control absoluto sobre o tipo
de alimentos que empregamos. E isto si que pode
supoñer unha mellora (de sabor e aspecto, desde
logo que si), aínda que, segundo a experta, hai que
matizar. “Se vas enfornar unhas galletas integrais
pero as enches de azucre, pouco importa que a túa
fariña sexa integral. Unha dieta saudable non se
constrúe a partir de alimentos concretos consumidos de forma illada, senón que o que ten valor é toda
a alimentación no seu conxunto”, fai fincapé.
Hai algo no que poidamos marcar unha diferenza substancial? “Se falamos de procesos de
cociñado que facemos na casa, si que podemos
facer distincións”, responde García Bello. Por
exemplo, en xeral, vai ser mellor cocer ou enfornar un alimento ca fritilo, e esa é unha decisión
que tomamos no fogar. Se facemos a masa de pizza
caseira, si que podemos escoller ingredientes de
calidade e saudables, como fariña integral e aceite
de oliva virxe. “Esa oferta tamén a podemos atopar
en produtos industriais, así que non é tanto o que
fagamos na casa, senón que sexamos conscientes
da salubridade do que comemos, elaborémolo nós
a ou o fabrique a industria”, conclúe.

MÁIS PROCESADO, MENOS SAUDABLE

Cando imos de compras, a variedade de alimentos pode agoniarnos. Pero todo o que hai nun supermercado pódese clasificar en
catro grupos, perfectamente definidos polo sistema NOVA. Esta clasificación, creada en 2010 pola Universidade de São Paulo, é o
método de referencia mundial para agrupar os alimentos en función do moito ou pouco procesados que estean.

Grupo 4

Que son: produtos ultraprocesados que conteñen máis de
cinco ingredientes; sobre todo, procesados (dos grupos 2 e 3). Adoitan conter
potenciadores de sabor, colorantes, aromatizantes, amidóns... Exemplos: galletas,
tortas, xeados, aperitivos, bolaría, lambetadas, embutidos e friames, rebozados, margarinas, pratos
preparados, sopas e fideos instantáneos, sobremesas lácteos, refrescos, bebidas alcohólicas destiladas...
Recomendación: evitalos. Como resultado da súa formulación e presentación, acostuman a consumirse en exceso e
desprazan os alimentos dos grupos anteriores (máis saudables e sostibles).

Grupo 3

Que son: alimentos preparados con dous ou
tres elementos dos grupos anteriores. Moitas veces, os
ingredientes do grupo 2 úsanse como conservantes (é o caso do sal
e o azucre), aínda que os alimentos deste grupo tamén poden conter outros
aditivos para garantir a súa seguridade. Exemplos: legumes e verduras en conserva,
peixe en conserva baixo en sal, froitas en caldo de azucre, salgaduras, queixo, pan, carne
curada (chacina, xamón) e bebidas de baixa graduación alcohólica derivadas da fermentación dos
alimentos do grupo 1 (viño, sidra, cervexa). Recomendación: vixiar o contido de azucre e de sal (pode
ser elevado). Excepto no caso das legumes, as verduras e o peixe en conserva, que a priori non supoñen
problemas, é recomendable consumir o resto deste grupo de alimentos en pequenas cantidades, como parte
de menús baseados en alimentos do grupo 1. Débeses evitar a inxesta de alcohol.

Grupo 2

Que son: ingredientes que axudan a cociñar ou
condimentar os alimentos do grupo 1.
Exemplos: aceites, manteigas, sal, azucre, mel...
Recomendación: usalos en pequenas cantidades
para sazonar e cociñar.

Grupo 1
Que son: alimentos sen procesar ou
minimamente procesados (conxelados,
desecados, pasteurizados...).
Exemplos: froitas e verduras frescas,
legumes, cereais enteiros, pasta, froitos
secos, sementes, especias, herbas, ovos,
leite, iogur natural, carnes, peixes...
Recomendación: os alimentos deste
grupo deberían ser a base da
nosa dieta.
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Educación

“ESTA
POR PAPÁ,
ESTA POR
MAMÁ...
E ESTA,
POR TI”
ANIMAR OS MÁIS PEQUENOS
A VALORAR OS ALIMENTOS
SAUDABLES É MÁIS SINXELO
CANDO SE FAI DUN XEITO
FLEXIBLE E OS ESCOITAMOS Á
HORA DE ELIXIR QUE PREFIREN
COMER E COMO FACELO.
E TAMÉN, POR QUE NON,
DEIXARLLES QUE AXUDEN
NA COCIÑA.
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oucas cousas pode haber máis exasperantes que as perrenchas dos chamados malos comedores. Educar os fillos
na adquisición de hábitos saudables
non é algo que se poida resolver en
cinco minutos e, ademais, é un das aprendizaxes máis
importantes que poderán adquirir, fundamental para esquivar un bo número de patoloxías graves como
diabetes, obesidade, trastornos da conduta alimentaria, enfermidades cardiovasculares e, ata, certos
tipos de cancro (como o de esófago, de páncreas ou de
estómago). Por este motivo, xestionar todo o que se
pon no prato, controlando as cantidades de azucres e
carne vermella e evitando os ultraprocesados, convértese nunha das principais tarefas da crianza. E aquí, o
método para executar esa autoridade é determinante.

P

NON HAI QUE SER EXTREMISTA.

As ondas de información nutricional asustan as familias. Por este motivo, en moitos fogares, e sen que
ningún informe médico o requira, prohíbese todo
alimento procesado ou con alto contido en azucres:
dá igual que se trate dunha repostaría caseira ocasional, un aniversario infantil ou calquera outra xornada festiva. Unha pauta tan ríxida como desaconsellada por numerosos estudos, como os das universidades de Sheffield (Reino Unido) e Pensilvania (EUA),
que relacionan este xeito de controlar a dieta infantil
cunha maior predisposición a trastornos da conduta alimentaria na idade adulta. O motivo hai que
buscalo na psicoloxía: canto máis prohibimos algo
que eles gozan, máis o desexan, o que os predispón a
unha conduta aditiva ou descontrolada. Os nutricionistas apuntan a que o enfoque para educar en alimentación saudable non está en prohibir, senón en
consolidar unha boa relación con froitas, verduras,
legumes, peixes e carnes, concedéndolle o menor
espazo posible aos chamados alimentos superfluos
(é dicir, aqueles produtos que, pola súa composición,

Para educar en
alimentación saudable, en
lugar de prohibir, hai que
fomentar unha boa relación
con froitas, verduras,
legumes, peixes e carnes,
sen obsesionarse.
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Perigo. Debido
ao risco de
atragoamento,
ningún menor de
3 anos deberá
inxerir uvas enteiras, flocos de
millo ou anacos
de mazá na ou
de cenoria crúa.
No caso das uvas,
débense cortar
pola metade; as
salchichas, ao
largo, e os froitos
secos, triturados.

PRODUTOS DO MAR:
PRECAUCIÓNS PARA NENOS
O peixe espada, o atún vermello, o tiburón e o lucio
non son aptos para menores de 3 anos, pola presenza de
metilmercurio. E, entre os 3 e os 12 anos, a inxesta destas
especies non debe superar os 50 gramos á semana. Estas
precaucións deben seguilas tamén as embarazadas,
pero non o resto de adultos, porque as cantidades desta
substancia son tan pequenas que non supoñen un risco
para o resto de grupos de poboación.
Atención ao contido en sal do peixe en lata. Segundo
a Organización Mundial da Saúde, o consumo de sal en
nenos de entre 2 e 7 anos non debe chegar a 3 g ao día e,
entre 7 e 10 anos, o límite é 4 g/día. No caso de 0 a 2 anos,
convén non engadir sal aos seus pratos e preparacións.
Hai que fixarse na etiquetaxe e decantarse sempre por
conservas de baixo contido en sal: aquelas nas que a
cantidade é igual ou inferior aos 0,25 g por cada 100 g.
Coidado co Anisakis. Se o peixe se vai consumir cru
ou con preparacións que non matan o parasito (como os
mariñados ou a salmoira), é necesario conxelalo durante
polo menos cinco días a -20 ºC. Cocido, enfornado, frito
ou á prancha, será seguro se se alcanzan os 60 ºC durante
polo menos un minuto en toda a peza.
Fonte: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

XOGAR COS ALIMENTOS
DESDE OS 6 MESES

son pouco recomendables desde o punto de vista nutricional, como a bolaría, os refrescos ou algúns tipos
de carne procesada). Nesta liña, o nutricionista Julio
Basulto incide na importancia de que nas familias
non se fomenten condutas obsesivas coa comida.
Basulto, que ademais é pai de tres nenas, comenta a
miúdo que nunca lles fala de nutrición ás súas fillas
mentres están comendo ou ceando.

DARLLES A ELIXIR.

Hai familias que lles deixan certa marxe de manobra aos nenos para que expresen os súas preferencias
antes de telas no prato: elixir que legume queren ou
decidir entre unha carne guisada ou á prancha, o tipo
de verduras ou a variedade de froitas que lles apetecen. Este enfoque, ademais de aforrar perrenchas,
foi sometido a estudo pola Asociación Americana de
Pediatría, institución que recomenda esta abordaxe e
a vincula cun menor risco de desenvolver obesidade na
etapa adulta, se se combina con outros hábitos saudables. A dietista-nutricionista Marisa Burgos incide en
que “a clave está na exposición continua aos alimentos
saudables e en aprender a ofrecérllelos en diferentes
formas, xa que isto nos permitirá saber cales son os
produtos que máis lle agradan aos nosos nenos”.

AFACELOS A COMER FROITAS.

Son fundamentais nunha alimentación saudable, nas
que máis se debe insistir e, ás veces, as máis proble-

A principios deste ano, a
Asociación Española de
Pediatría incluíu entre
as súas recomendacións
sobre alimentación
complementaria ou
Baby-led Weaning
(BLW) ou alimentación
autorregulada polo bebé.
Trátase dun método co
que o neno, a partir dos
6 meses, se inicia na
alimentación de xeito
autónomo. A idea é
presentarlle os alimentos
ao bebé e que este
poida tocarlles, cheiralos
e levalos á boca en
función do seu apetito
e preferencias, é dicir,
interactuar cos alimentos
como o fan cos xoguetes.

Onde. O neno debe
estar sentado
nun espazo
cómodo, xeralmente
unha trona, no que poida
desenvolver as súas
destrezas motoras, tanto
para tragar e mastigar
como para suxeitar,
abrir e pechar o puño.

Atentos, pero
sen impoñer
nada. “Afacer os
nenos aos alimentos
saudables só en forma
de papas ou puré supón
un problema a longo
prazo. Se sempre llelos
ofrecemos triturados,
non lles estamos
dando a posibilidade
de que degusten cada
alimento por separado.
Este método é unha
oportunidade para que
poidan afacerse ás
verduras e probar cada
alimento no seu sabor
orixinal”, explica Marisa
Burgos. Recoméndase que
este modelo estea guiado
por un nutricionista
colexiado ou un pediatra
e, sempre, supervisado
por un adulto. Hai que ter
en conta varios requisitos:

Outras
presentacións.
Para que os
nenos poidan manipular
alimentos como o arroz
ou as lentellas tamén
poden presentarse en
forma de croquetas (un
exemplo de receita serían
as croquetas de arroz e
cabaza, utilizando ovo para
axudar a compactalas).

O tamaño. A
idea é empezar
con alimentos
brandos e consistentes,
como verduras cocidas:
cenoria, brócoli, pepino,
pemento ou xudía verde.
O tamaño dos anacos
debe ser o dun dedo dun
adulto para que poida
agarralos coas mans.

Precaucións. Para
minimizar o risco
de atragoamento,
hai que evitar os
alimentos duros ou con
formas redondeadas,
como os froitos secos
ou desecados enteiros
(pódenos comer
triturados), a mazá
ou a cenoria crúa, as
olivas, as cereixas ou
as uvas enteiras.
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A clave está na exposición
continua aos alimentos
saudables e en ofrecerllos de
diferentes formas, para saber
cales lles agradan máis.
máticas. Burgos recorda que o rexeitamento de cara
a determinadas froitas polo seu amargor ou textura
pode ser normal, pero que o punto de partida debe
ser non afacer o padal dos nenos a zumes procesados,
lácteos azucrados ou outros sabores artificiais: o risco
está en que os nenos acaben desenvolvendo aversión
ao grupo enteiro de froitas. Neses casos, a nutricionista recomenda paciencia e optar pola estratexia e
non a obrigación. Ofrecer as froitas limpas, sen pel e
en anacos co obxectivo de animalos a probalas, non
de impoñerllas. O proceso pode levar algún tempo,
pero o seu éxito só será posible se o resto de membros
da familia predican co exemplo e lle mostran o hábito
para comer froita aos pequenos.
Se isto se complica, Marisa Burgos conta cun plan
B: as preparacións saudables. Desde macedonias a
xeados caseiros sen azucre de sandía ou melón tritu-

rado, biscoitos caseiros (sen azucre) de mazá, plátanos ou dátiles e ata pizza con piña, sempre que a masa
sexa integral e caseira. A nutricionista remarca que as
posibilidades de éxito aumentan cando se implican os
nenos na elaboración.

COMO FACER QUE LLES GUSTE O PEIXE.

Un clásico dos motíns nas mesas. Segundo Burgos,
é importante empezar polos peixes que non leven
espiñas, como a pescada, o rapante ou o bacallau,
ou que sexan fáciles de limpar, como o salmón, a robaliza ou o linguado. Débese ter en conta que, aínda que a introdución temperá é a clave, os cambios
nos gustos dos nenos a medida que van crecendo son
normais. A experta engade que “o tipo de presentación é fundamental, xa que hai nenos que adoitan
rexeitar os peixes á prancha ou ao forno, mentres
que aceptan perfectamente unha sopa de peixe, unha
paella ou fideos á cazola con peixe e marisco, polo
que é ideal que as persoas que cociñan para nenos
se animen a probar as diferentes técnicas culinarias
e experimenten con novas receitas”. A nutricionista
pon como exemplos as hamburguesas de pescada con
ovo, así como as salsas de verduras para acompañar.
Os fritos de peixe adoitan ser un éxito asegurado,
pero convén non abusar deles polo seu maior contido
en graxa, polo que é mellor recorrer ao enfornado
para os rebozados.

O menú infantil máis completo
GRUPO DE ALIMENTOS

FRECUENCIA DIARIA E SEMANAL

Cereais (arroz, pasta, pan...)

En cada unha das comidas diarias

Verduras e hortalizas

Como mínimo no xantar e na cea

Froita fresca

Como mínimo tres veces ao día

Froitos secos

De 3 a 7 puñados á semana moídos ou triturados (non en anacos)
desde os 6 meses ata os 4-5 anos por risco de atragoamento

Leite, iogur ou queixo

2-3 veces por día

PROTEÍNA (2 veces ao día)
Carne magra (menos de 10 g de graxa por cada 100 g)

3-4 veces á semana (máximo 2 veces á semana de carne vermella)

Peixe

3-4 veces á semana

Ovos

3-4 veces á semana

Legumes

3-4 veces á semana

Fonte: Agència de Salut Pública de Catalunya.
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ERROS QUE NON SE DEBEN COMETER COS NENOS E A NUTRICIÓN

CONVERTER OS PRODUTOS
ULTRAPROCESADOS E
AZUCRADOS EN PROTAGONISTAS
DA ALIMENTACIÓN, deixando
relegadas as froitas, verduras,
hortalizas, peixes e carnes. O
obxectivo debe ser fomentar
a comida sa. O uso recorrente
de produtos ultraprocesados
e azucrados, ademais de ser
potencialmente prexudicial para a
saúde, pode condicionar o padal dos
máis pequenos os sabores artificiais,
ata o punto de que desenvolvan
aversión aos alimentos como as
verduras, as froitas, as legumes ou
os peixes.

NON PERMITIR QUE OS
PEQUENOS ELIXAN EN
NINGUNHA CIRCUNSTANCIA.
A Asociación Americana de
Pediatría recomenda que as familias
teñan en conta as preferencias dos
nenos á hora de cultivar hábitos
saudables. É dicir, permitirlles
certa marxe de manobra coas
froitas, as verduras, as legumes
e os peixes, variando as formas
de presentación e as receitas,
para impedir que os nenos teñan
unha actitude de desagrado cara
aos grupos fundamentais dunha
dieta saudable. Iso si,
os nutricionistas recordan que
o proceso de habituación a certos
sabores pode levar
tempo. Paciencia.

NON IMPLICAR NUNCA OS NENOS
NAS ELABORACIÓNS CULINARIAS.
Participar no cociñado mellora a súa
predisposición cara aos alimentos
que non os atraen. Os nutricionistas
recoméndanlles ás familias implicar os
fillos na elaboración dos pratos sempre
que sexa posible, posto que ven
nesta actividade un xeito moi efectivo
de mellorar a súa atracción cara aos
alimentos que non os convencen.

OBRIGAR OS NENOS A DEIXAR O
PRATO LIMPO. O ser humano conta
cun sistema primario chamado
fame-saciedade. Trátase de varios
centros neuronais localizados no
hipotálamo que emiten unha orde que
o organismo traduce en sensación de
fame ou de sede. Por iso, identificar
a fame física, e saber distinguila da
fame emocional ou rutineira é unha
aprendizaxe clave para chegar a ser
capaces, na etapa adulta, de regular
a cantidade de alimentos que inxiren.
Para iso, hai que conseguir que
entendan e respecten estes signos
desde que son bebés.

CASTIGAR OU PREMIAR COA
COMIDA. Non é recomendable utilizar
expresións como: “portácheste mal,
así que cearás verdura”, “se non o
comes, céalo” ou “á cama sen cear”.

Tampouco: “se te portas ben, xeado
de sobremesa ” ou “hoxe ceamos
nesta hamburguesería porque vos
portastes fenomenal”. Ademais
de ser ineficaz para crear hábitos
saudables, esta conduta leva consigo
o risco de que o neno asocie unha
alimentación sa e equilibrada co castigo
e os produtos menos saudables,
cun bo comportamento. O obxectivo
en nutrición infantil non é que nos
obedezan nun momento dado, senón
crear unha relación consolidada coa
alimentación equilibrada.

FALARLLES AOS NENOS DE
NUTRICIÓN MENTRES ESTÁN
COMENDO. Cada vez que coman
un tomate ou un linguado non fai
falta contarlles que vitaminas ten
ese prato ou como vai repercutir
no seu organismo. Nutricionistas
e divulgadores como Julio Basulto
destacan que aínda que falarlles da
importancia da nutrición é fundamental,
nin o momento da comida nin o da cea
constitúen o mellor escenario para esas
explicacións.

PROVOCAR DRAMAS NA MESA.
A comida familiar é un momento
para compartir e estar a gusto. Hai
que evitar que os nenos asocien a
comida cun momento de tensión.
É fundamental fomentar un
ambiente san na mesa e crear boas
sensacións arredor do momento
da comida.
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MARÍA NEIRA,
directora de Saúde Pública e Medio Ambiente da OMS

“A CALIDADE DO AIRE
MATA CADA ANO A SETE
MILLÓNS DE PERSOAS”
A María Purificación Neira González gústalle dicir que a procura de
perspectiva é o paso indispensable para abordar os problemas. A
hoxe directora do Departamento de Saúde Pública, Medio Ambiente e Determinantes Sociais da Saúde da Organización Mundial da
Saúde (OMS) descubriuno exercendo a medicina en zonas de conflito en África e Centroamérica. En 2019, a prestixiosa publicación
británica The Ecologist incluía a doutora asturiana, de 59 anos, na
lista das 25 mulleres líderes máis influentes na loita contra o cambio climático, xunto a nomes como o de Greta Thunberg, Alexandria
Ocasio-Cortez ou Jane Goodall. Como máxima responsable dun dos
departamentos máis importantes da OMS, Neira analiza nesta entrevista os grandes retos da saúde pública: a alimentación saudable,
o acceso á enerxía e, en materia de medio, a loita para mellorar a
calidade do aire e da auga de mares e océanos

Vostede é médica con experiencia en zonas de conflito. Que la levou a deixar a relación directa con pacientes e dar o salto ao ámbito da xestión en saúde pública? Foi un proceso gradual, non podería deixar a medicina clínica de xeito radical. Pero empecei a darme
conta de que as políticas de saúde pública son a base onde se empezan
a xestar o benestar e a enfermidade das persoas. Gústame explicalo
pensando na idea dun pantano que perde auga por unha fuga; tes que
ir á greta para evitar que se seque. Aí é onde está o impacto. E ao final,
iso é o que se fai desde un departamento de saúde pública.

A loita contra a obesidade é unha das áreas nas que máis traballou. Que medidas deben tomar as autoridades sanitarias para
garantir unha alimentación saudable? Defendo unha campaña
a favor da alimentación saudable e non en contra da obesidade.
Non me gusta esa expresión de “loita contra a obesidade”, porque
considero que se interpreta como unha penalización cara a unha
porcentaxe cada vez maior de persoas. Temos que entender as causas e o contexto da obesidade. Por exemplo, en países como México,
onde a auga da billa non se pode beber, canto máis pobre é a familia,
máis consumo hai de refrescos azucrados, porque son máis baratos
que a auga embotellada. É un problema complexo en todo o mundo,
e a solución non vai ser ad hoc [específica para isto], senón en con-
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“Non me gusta esa
expresión de ‘loita
contra a obesidade’
porque considero que
se interpreta como
unha penalización”.
texto, e pasa por regular a publicidade destes
alimentos e os prezos, para que os máis baratos
non sexan os máis insáns. Tamén a dispoñibilidade, a accesibilidade e a educación dentro das
familias, coa promoción de pautas saudables,
ademais de mellorar a educación nutricional
nas consultas de pediatría cando aparece un
neno candidato a padecer diabetes.

Que opina do sistema de etiquetado nutricional Nutri-Score? Paréceme unha intervención moi valiosa para orientar na compra
de alimentos saudables. É importante darlle
resposta a todas as preguntas e debates que
xurdan, e tamén que se busque unha adaptación o máis precisa posible aos patróns
gastronómicos de cada país. Vémolo no caso
de Francia, coa controversia suscitada polos
queixos. O interesante do sistema NutriScore é que permitiu cuestionar publicamente
hábitos moi arraigados en Francia, como o
consumo excesivo de queixos e nata, algo que
alí moitas veces é difícil de abordar pola popularidade destes produtos.

© Quique Curbelo

As políticas de
saúde pública
son, para Neira,
a base sobre a
que se empezan
a xestar a
saúde ou a
enfermidade das
persoas.
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O cancro é un dos principais retos en saúde pública. Os datos da
OMS recollen que durante os 10
últimos anos os prezos dos fármacos oncolóxicos se dispararon, pasando de 6 000 a 10 000
dólares mensuais na maioría
dos tratamentos oncolóxicos.
Que poden facer os Estados para
garantir o acceso aos tratamentos? Os países con sanidade
universal, como España, teñen que
tratar o sistema como o seu ben
máis prezado, cun valor fundamental. Hai que ser moi racional
e protexela pensando nos seus
puntos de debilidade e fortaleza.
Cando o sistema é forte, pódense
manter conversas coa industria
farmacéutica. As negociacións con
empresas farmacéuticas requiren
Gobernos moi fortes e unidos, con
alianzas entre Estados. E aí é onde
entran en xogo mecanismos como
os da UE, para permitir negociacións e estratexias orientadas ao
ben común.

E con respecto ás competencias
da UE, como valora o papel de Bruxelas na
loita pola calidade do aire? A calidade do aire
é agora mesmo a miña campaña máis importante en saúde pública. Falamos de sete millóns
de mortes prematuras ao ano por este motivo.
Habemos ter reunións moi frutíferas coa Comisión Europea neste asunto, no sentido de
que en Europa tiñan adoptados uns estándares
máis tolerantes coa contaminación do aire [establecidas en dúas directivas da UE, que ser revisarán a finais deste ano] que os que propón a
OMS, e a boa noticia é que se van a revisar. Nas
reunións sobre o aire sempre digo que intenten
parar de respirar durante 10 segundos, para que
entendan que é algo co que non se pode negociar; necesitámolo para vivir. E non hai opcións.
Cando tratamos o problema da auga, ás veces
formúlase a posibilidade da auga embotellada.
Co aire isto non pasa. Só hai un aire que respirar, non cabe outra posibilidade.

Vostede insiste na importancia de concellos
e alcaldes, como institución específica para
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a implantación de medidas que melloren a calidade do aire.
Que lle parecen as experiencias dos concellos europeos neste
sentido? Hai que entender que, coa cuestión da contaminación do
aire, a única opción posible pasa polas políticas públicas. Onde hai
alcaldes con liderado e presión cidadá, póñense en marcha medidas
para favorecer a mobilidade sostible: bicicletas, transporte
público, vehículos eléctricos de uso compartido… Logo os edís que
fan iso gañan réditos entre os cidadáns. Algúns alcaldes franceses
comentáronme que, cando se implantaron estas medidas, ás veces
houbo problemas de aceptación entre os comerciantes. Pero estas
reticencias non só foron desaparecendo conforme se viu a mellora,
senón que, ao final, os comerciantes adheríronse fortemente aos
proxectos para favorecer rúas peonís. Porque toda a actividade
dunha cidade progresa cando a cidade se volve máis habitable.

Enerxía e calidade do aire non son os únicos problemas ambientais cun impacto directo na saúde pública. As toneladas de plástico supoñen unha crise ambiental que ameaza a vida do planeta
pola súa pegada nos fondos mariños. Que estratexias destaca
como máis eficientes? Nos países ricos non hai escusa para non
reducir o consumo de plástico. Hai unha pequena porcentaxe que é
necesario e que corresponde á parte hospitalaria, importantísimo
para a hixiene, a protección e a redución de infeccións. Pero fóra de-

“O que podemos facer desde
o mundo desenvolvido é estar
máis concienciados do que
significan o uso dos recursos
naturais e a eficiencia no
emprego da auga e a enerxía”.
se contexto existen alternativas. Un bo exemplo é o caso de Australia
e o éxito da adhesión cidadá á eliminación de plásticos dun só uso
e á implantación das bolsas de tea [unha estratexia gobernamental
neste país que conseguiu en só dous anos a redución de 1 500 millóns de toneladas de plásticos dun só uso]. No que respecta ao mar,
retirar e remediar o xa feito pode ser máis difícil, aínda que a tecnoloxía está avanzando moito. Pero o que podemos e debemos facer é
evitar que se siga vertendo lixo á auga.

Máis aló de España ou de Europa, a contaminación do aire está
directamente relacionada coa falta de abastecemento enerxético nos países en desenvolvemento, debido á dependencia
de combustibles fósiles e axentes tóxicos en actividades tan
cotiás como cociñar. Que se pode facer para cambiar esta situación? É un problema que lle afecta a tres mil millóns de persoas. A
metade da poboación mundial non ten acceso á enerxía; non dispoñen dese movemento tan banal para nós como é o poder recorrer
cun xesto á luz, auga quente, unha cafeteira acesa… Iso incide especialmente na poboación feminina, xa que millóns de mulleres teñen
que andar catro ou cinco horas ao día para conseguir madeira, secar
excrementos de animais para cociñar ou recoller auga. É o que impide que as mulleres teñan acceso á educación. Levarlles a enerxía
aos países en desenvolvemento supoñería unha das medidas máis
importantes en materia de feminismo. Representaría, para millóns
de mulleres, poder ir á escola e liberarse. O que podemos facer
desde o mundo desenvolvido é estar máis concienciados do que
significa o uso dos recursos naturais e a eficiencia no uso da auga
e a enerxía. Outro mecanismo interesante está no comercio xusto
de produtos procedentes de países en vías de desenvolvemento. É
preferible adquirir aqueles nos que se garanta a participación dos
produtores, para que quen cultivan poidan negociar eses prezos.

Malia os desafíos globais aos que se enfrontan os Estados, é
vostede optimista ou pesimista sobre o futuro? Cando se traballa en saúde pública, non queda outra que ser optimista. Loitamos
todos os días contra xigantes, pero aínda ningún xigante acabou
connosco. Esa é a idea que nos impulsa para seguir adiante.

Que frase resumiría o seu maior anhelo para o futuro da saúde pública? Acabar coa insalubridade no aire, no mar e na alimentación.

Os grandes asuntos
do seu ideario, en cifras
Alimentación

13 %

da poboación adulta
mundial é obesa

340
millóns
de nenos e
adolescentes (de
5 a 19 anos) teñen
sobrepeso ou
obesidade

Menos
do 10 %

da inxesta calórica
total diaria é o que,
como máximo, debe
representar o consumo
de azucre libre

400 g
(5 porcións)

de froitas e verduras
ao día reduce o risco
de desenvolver
enfermidades
crónicas como
cardiopatías, cancro,
diabetes ou obesidade

Menos de 5 g
de sal ao día

Respectar este límite
axuda a previr a
hipertensión e reduce
o risco de cardiopatías
e accidentes
cerebrovasculares entre
a poboación adulta.
A media en España é
de 9,7 g

Medio

9 de
cada 10

persoas
de todo o planeta
respiran aire
contaminado

7 millóns
de persoas

morren prematuramente
cada ano por mor
de enfermidades
relacionadas coa calidade
do aire

25 millóns
de toneladas
de refugallos
plásticos xéranse ao
ano na Unión Europea.
Menos do 30%
recíclase

3 000 millóns
de persoas
non teñen acceso
á electricidade

Fonte: Organización Mundial da Saúde (OMS).
Datos 2016-2019.
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Salud

TRASTORNOS DO SONO

OUTRA NOITE
EN BRANCO
Non son poucos os españois que, con frecuencia, non pegan ollo: máis de catro
millóns sofren insomnio crónico. Este trastorno non só lle afecta á calidade
de vida de quen o sofre, tamén está vinculado coa aparición de diversas
enfermidades cardiovasculares e neurolóxicas. Repasamos as últimas
terapias para conciliar o sono.
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sono sérvenos como reseteo diario
para poder funcionar e manter un
correcto estado de saúde física e
mental. Por iso, pasamos un terzo
da nosa vida durmindo. Pero cada
vez dedicámoslle menos tempo e, encima, facémolo
mal. Cústanos conciliar o sono, de madrugada pasamos horas cos ollos coma pratos e, ás veces, nin
sequera fai falta o espertador . Máis da metade dos
españois (58 %) confesa que non dorme ben, e un
13 % que non descansa “nada ben”. Dio a enquisa
Como dormen os españois?, presentada pola Sociedad Española del Sueño (SES) e Philips, realizada o
pasado mes de marzo. O sono medio alcanza as 6,8
horas de luns a venres, mentres que, durante a fin
de semana, inténtase recuperar o tempo perdido,
aínda que, segundo os expertos da Cátedra de Investigación do Sono da Universidad de Granada,
algunhas das consecuencias negativas do durmir
pouco, como as alteracións no estado de ánimo, poden persistir a pesar de durmir algunhas horas extra
os sábados e os domingos. É dicir: non durmimos o
suficiente pola noite e, polo día, notamos cansanzo
ou somnolencia, entre outros efectos.
Pero hai outras consecuencias das que non somos tan conscientes. Como se recolle no suplemento Sono saudable: evidencias e guías de actuación
da SES, publicado en 2016 na Revista de Neurología, cada vez hai máis evidencia científica de que “a
falta de sono deriva en intolerancia á glucosa e diabetes, incremento da actividade do sistema nervioso
simpático e hipertensión, ou redución na secreción
de leptina [hormona que regula o apetito] e obesidade”. Tamén apunta que se asocia coa aparición
de enfermidades cardiovasculares, perfil lipídico
ateroxénico [depósitos de graxas nas paredes das
arterias], calcificacións nas arterias coronarias ou
diversos tipos de cancro. E non só iso. Este ano, a
Sociedad Española de Neurología (SEN) recordaba que “o mal sono considérase como un desencadearante ou risco para determinados trastornos
neurolóxicos, como ictus, párkinson, alzhéimer ou
diversas enfermidades neuromusculares”.

O

A EPIDEMIA NOCTURNA.

Nunha contorna agradable (sen ruídos nin luz, e
entre 18 e 21 ºC de temperatura), pode que nos resulte complicado iniciar o sono en menos de 20 ou
30 minutos, que durmamos aos tombos ou ata que
espertemos antes da hora. Pero se, ademais, se ve
afectada a nosa calidade de vida e actividade diúrna (con somnolencia, fatiga, déficit cognitivo con
falta de concentración, de atención ou de memoria,

“Ás veces os somníferos
cronifican o problema: non
o curan e non tratan a raíz
do insomnio. Ademais,
non están exentos de
efectos secundarios.”
cambios de humor, cefaleas, afectación psicomotora...),
o diagnóstico clínico será insomnio. Trátase do trastorno
do sono máis frecuente. Máis de catro millóns de españois
padéceno de xeito crónico, segundo a SEN e, entre un 20 e
un 48 % da poboación, de forma transitoria. No insomnio
crónico, as dificultades co sono suceden máis de tres veces
por semana e, polo menos, durante tres meses; no de curta duración, non chegan a tres meses. É máis común nas
mulleres e en persoas maiores de 65 anos.
As causas da chamada “epidemia nocturna do século XXI” son variadas. Segundo Odile Romro, xefa da
Unidade do Sono do Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, o actual estilo de vida occidental ten moito que
ver: “A crise, os problemas económicos ou de familia,
o estrés ou unha sociedade de consumo cada vez máis
competitiva non favorecen o coidado do sono nin a súa
calidade. E as redes sociais, os dispositivos móbiles ou
os horarios da tele tampouco nos axudan. Durmir non
é perder o tempo. Hai que coidar o sono, igual que, por
saúde, coidamos a alimentación, controlamos a tensión
ou facemos deporte”.

Canto hai que durmir para
lograr un descanso saudable?

Non hai consenso. “O que cada un necesite para estar ben
ao día seguinte”, apunta Odile Romero. As necesidades
varían segundo a idade, pero tamén por factores xenéticos
e persoais. Aínda así, a National Sleep Foundation (EUA)
establece un intervalo ideal:

NENOS
(3-5 anos)

ESCOLARES
(6-13 anos)

10-13 horas

9-11 horas

ADULTOS
(18-64 anos)

ANCIÁNS
(65 anos)

7-9 horas

7-8 horas
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COMO SOLUCIONAR O PROBLEMA.

O insomnio tamén pode ser causado polo consumo
de substancias estupefacientes (como haxix, cocaína ou anfetaminas) e os efectos secundarios de fármacos, outros trastornos do sono-vixilia (do ritmo
circadiano, apneas, pernas inquedas…) e enfermidades médicas (gastrointestinais, reumatolóxicas…)
e psiquiátricas (depresión, ansiedade, trastornos por
estrés postraumático…): uns factores que haberá que
tratar de xeito integral en unidades especializadas.
“Os emocionais son moi importantes, porque se estamos ocupados, nerviosos ou deprimidos, o ánimo
está baixo ou o grao de ansiedade é máis crónico ou
prolongado, será máis fácil ter problemas para conciliar o sono”, sinala Iván Egusquiza, psicólogo do
Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid.
Ante o insomnio, o conveniente é buscar axuda
profesional; dous terzos das persoas que padecen
este tipo de problemas non recorren a ela. E nada
de automedicarse, algo que fai polo menos un 5 %
dos pacientes, segundo a SEN. O primeiro que hai
que facer é ir ao médico de atención primaria. “Non
temos no noso país suficientes unidades para poder
abordar este trastorno”, recoñece Romero, polo que
este profesional é o primeiro ao que hai que acudir.
Trasladar unhas normas de hixiene do sono e receitar un fármaco hipnótico (somníferos) adoitan
ser as respostas. Pero tanto a médica coma o psicólogo recean do abuso da medicación. “Hai un grave
consumo de hipnóticos, sobre todo en xente maior.
A maioría das veces cronifican o problema: non o
curan e non tratan a raíz da cuestión. E non están
exentos de efectos secundarios: crean adicción, tolerancia, insomnio de rebote…”, comenta a experta.
“As benzodiacepinas, tomadas por un tempo prolongado, adoitan producir espertares temperáns,
agravar o problema e provocar deterioro cognitivo
leve”, sostén Egusquiza.

TERAPIA PERSONALIZADA.

Se despois dun ou dous meses continúa o problema,
esta experta recomenda pasar a un tratamento diferente: o médico de cabeceira derivará ao insomne
á unidades de sono e centros especializados. “Será
como un traxe a medida de cada paciente, moi personalizado”, define Romero. Caben a aromaterapia,
sons que dormen, cores que relaxan ou colchóns de
última xeración que incitan ao sono? “Hai moita
literatura, pero ningún estudo que demostre que
funcionan de forma significativa. Pero se alguén di
que lle vai ben, adiante”, anima.
O que si se aplica no insomnio psicofisiolóxico
(relacionado coa ansiedade e o estrés) é a terapia
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cognitiva-condutual, desenvolvida en moitas unidades
do sono, públicas e privadas. Eficaz no 70 % dos casos,
tal e como sostén a Sociedad Española de Neurología,
dura entre 6 e 8 semanas e dota ao paciente das ferramentas e técnicas personalizadas para recuperar o seu
sono. O seu custo vai depender do tipo de intervención
(se é grupal ou individual) e do rango de idade. “Trabállanse os niveis de condutas, corpo e mente e os factores
que inflúen no sono”, resume Egusquiza. No primeiro
nivel, o condutual, utilízase un diario de sono do paciente, onde se apunta a hora de deitarse, o tempo que tarda
en durmir, a frecuencia coa que esperta e a hora de levantarse, para ir regulándoo con técnicas nocturnas e diúrnas que poidan serlle efectivas. O segundo plano céntrase
en relaxar o corpo e a mente e preparalos para a cama e o
sono . E o terceiro é máis psicolóxico e emocional. “Traballamos con técnicas para o manexo dos pensamentos
relacionados e da regulación das emocións que poden
estar afectándolle ao sono”, explica o psicólogo.

Contra o insomnio,
horario de inverno.
Dúas semanas antes de entrar no horario de inverno,
as persoas máis sensibles a este cambio, coma os
nenos ou os maiores, deberán ir atrasando as súas
rutinas de sono, máis acordes co novo horario. O
resto apenas teremos dificultades co sono un par
de días. Máis problemático será volver ao horario de
verán. “Estamos fóra do noso meridiano. Co horario de
verán faise de noite moi tarde e, xa que logo, ímonos
á cama tamén moi tarde. Sería positivo quedar no
horario de inverno e ter uns horarios de traballo
e escolares que acaben antes para ir durmir máis
cedo”, argumenta Odile Romero, quen coordina o
grupo de traballo experto en insomnio da Sociedad
Española del Sueño. Esta entidade tamén aposta por
implantar o horario de inverno que comezamos este
mes, pois conseguiríase unha maior exposición á luz
solar durante a franxa horaria laboral e escolar máis
habitual (de 8:00 a 17:00). A súa postura vén avalada
por estudos científicos, como os do Laboratorio de
Cronobioloxía da Universidad de Murcia e o seu estudo
A hora oficial a debate: catro posibilidades, catro estilos
de vida, que mostran que este horario “promove un
ritmo biolóxico máis estable que o do verán, mellora
o rendemento intelectual e axuda a diminuír a
aparición de enfermidades como as cardiovasculares,
a obesidade, o insomnio e a depresión”.

Cinco técnicas que funcionan
para conciliar o sono.
No documento Pautas de actuación e seguimento, a Sociedad
Española del Sueño enumera, por orde de evidencia científica, varias
técnicas para axudar a conciliar o sono:

1

CONTROL DE ESTÍMULOS. Fortalece a relación cama/dormitorio con
relaxación e sono. Para iso, hai que irse á cama só cando se estea a
piques de durmir e, se non se pode conciliar o sono, saír do dormitorio
uns 10-15 minutos. Unha vez na cama, non se poderá ler nin usar o
ordenador ou outros dispositivos móbiles. Levantarse a un horario
regular e evitar as sestas durante o día tamén axuda.

2

RESTRICIÓN DO SONO. Consiste en limitar o tempo que se pode
pasar durmindo para xerar unha pequena privación do sono e, así,
inducir un aumento da necesidade de durmir. O tempo na cama
dependerá da media de horas rexistradas durante dúas semanas nun
diario de sono: esa cifra será o tempo máximo que se pode estar na
cama ao comezo da terapia, que se alongará a medida que se durma,
polo menos, o 85 % do tempo que permaneza nela.

3

EXERCICIOS DE RELAXACIÓN. Efectivos para mellorar o inicio do
sono. As primeiras intervencións deste tipo foron métodos como
o biofeedback (a través de instrumentos electrónicos, analízanse
as respostas fisiolóxicas do corpo) e técnicas como a relaxación
muscular progresiva (tensar e relaxar cada músculo durante 20-30
segundos). Estas técnicas poden realizarse durante o día ou en
metade da noite. Recentemente incorporáronse a estes programas as
técnicas de mindfulness, baseadas na meditación.

4

TERAPIA COGNITIVA. Recomendada se as consecuencias do insomnio
provocan un nivel inxustificado de ansiedade e preocupación. Trátase
de identificar eses pensamentos e buscar interpretacións alternativas
para reducir a ansiedade. Dentro desta terapia utilízanse varias
técnicas, unha delas é a preocupación construtiva, que intenta poñer fin
ao insomnio dos que senten que os seus problemas aparecen cando se
van á cama: antes de durmir, anótanse nun caderno as preocupacións
que pensamos que non nos deixarán durmir e as solucións que se nos
ocorran, e non se abrirá ata o día seguinte.

5

EDUCACIÓN EN hixiene DO SONO. Regularidade nos horarios de
sono, nas comidas e nas rutinas de accións. “Cando un é regular en
todo, mellor para o reloxo biolóxico”, insiste o Egusquiza . Nin café a
partir das 17:00, nin sestas de máis de 30 minutos, nin luz; tampouco
dispositivos electrónicos dúas horas antes de ir durmir. Si ao deporte,
de preferencia pola mañá ao aire libre e con luz solar, e non ximnasios
con música e luz ata as 11 de a noite. “150 minutos de exercicio
intenso á semana melloran a calidade do sono un 67 %”, recorda
Romero. Cear na súa xusta medida para ir á cama sen fame nin
demasiado saciado. Unha respiración lenta e relaxada tamén serve
para conciliar o sono.
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Compras

FARMACIA
CON GARANTÍA
DE CALIDADE?

O 30 % dos ingresos dunha farmacia corresponde, de media, a artigos de autocoidado
como leites solares, tinturas, desodorizantes ou anticelulíticos. A tendencia indica
que seguirá crecendo. Tamén se venden produtos de parafarmacia e medicamentos
que non precisan receita. Son centros atendidos por profesionais sanitarios pero o
interese comercial dos produtos fai preguntarse pola súa verdadeira capacidade
curativa ou paliativa. A eficacia de moitos carece de evidencia científica e, con todo,
seguen á venda.
as farmacias, ademais de medicamentos e outros produtos sanitarios (desde
xiringas ata aparellos de electromedicina), véndense xampús, repelentes de
mosquitos, anticelulíticos ou cremas
hidratantes. Este segundo grupo englóbase dentro
do concepto xenérico de autocoidado. Nos fármacos,
antes da súa comercialización, téstanse a súa eficacia
e seguridade, pero, ocorre o mesmo cos produtos de
consumo? Que tipo de controis seguen? Proporcionan
un valor diferencial ou asesoramento do farmacéutico
no caso dun produto de autocoidado?

N

O PAPEL DOS PROFESIONAIS.

Os farmacéuticos e a Administración non deixan lugar
á dúbida: o usuario atopa na farmacia un profesional
sanitario cualificado que desempeña un papel fundamental no sistema sanitario. O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social confírmalle a EROSKI
Consumer que “o labor do farmacéutico a través do seu
consello e asesoramento profesional asegura a correcta
utilización dos produtos de venda en farmacias”. No
entanto, a portavoz da Organización de Consumidores
e Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, explica que os
datos apuntan, nalgúns casos, ao contrario: “O ano
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pasado publicamos un estudo que puxo de manifesto
como unha maioría de establecementos dispensaban
ibuprofeno 600 sen receita, incorrendo desta maneira
nunha mala praxe farmacéutica”.
Máis aló desta atención sanitaria, na maioría das
farmacias dispénsanse produtos homeopáticos. Os
efectos terapéuticos que din ter, están cientificamente
cuestionados e, con todo, seguen vendéndose nesta
canle. Aínda que desde abril de 2018 estes produtos
seguen un proceso de avaliación por parte da Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), a lexislación europea concédelles un status
particular: malia non poder de mostrar eficacia clínica,
considéranse medicamentos e, mentres este status siga
vixente, ningún país da UE pode prohibir a comercialización da homeopatía. “O gran peso que ten en países
como Alemaña ou Francia dificulta que se impulsen
cambios regulatorios que acaben con esta excepción
anacrónica”, recoñece Ileana Izverniceanu.
Na venda de produtos homeopáticos prevalece xeralmente o interese comercial, pero, ocorre o mesmo
con outros produtos que se venden nas farmacias? Os
artigos de autocoidado supoñen para estes establecementos unha fonte de ingresos crecente. O informe de
2019 da consultoría IQVIA apunta que este grupo supón

QUE VENDE UNHA
FARMACIA E QUEN
O CONTROLA
Á marxe dos medicamentos,
os centos de produtos que se
dispensan nunha farmacia divídense
en cinco grupos. A regulación e
o control afectan ao artigo e á
canle de venda. Ambos garanten,
segundo o Ministerio de Sanidade,
Consumo e Benestar Social, “un
alto nivel de protección da saúde”.
DIETOTERÁPICOS. Produtos.
Preparados alimenticios para
persoas con insuficiencia renal
ou hepática, diabéticos, celíacos
ou con intolerancia á lactosa, alimentos
baixos en sodio, de administración
por sonda e absorbentes
gastrointestinais. Regulación e control.
Están financiados pola Seguridade
Social e a súa autorización e control
dependen da Axencia Española do
Medicamento e Produtos Sanitarios
(AEMPS). Véndense exclusivamente en
farmacias.
ALIMENTACIÓN. Produtos.
Alimentos para lactantes e
nenos, embarazadas, anciáns
e deportistas, así como
preparados para dietas hipocalóricas.
Regulación e control. Dependen
da Axencia Española de Seguridade
Alimentaria e Nutrición (AESAN). O
control da composición, calidade,
etiquetaxe ou publicidade corresponde
tamén ás comunidades autónomas.
Son de venda libre e poden adquirirse
noutros establecementos ademais de
nas farmacias.

Regulación e control. A súa
composición e etiquetaxe seguen
as normas nacionais (contrólaos a
AEMPS) e da UE. Como ocorre cos
medicamentos, existe un servizo de
vixilancia ao que poden comunicarse
incidencias a través do Formulario de
consultas xerais dispoñible na sección
“Contactos” da páxina web da
propia AEMPS2.
ARTIGOS SANITARIOS.
Produtos. Sondas, tiras
reactivas, glucómetros,
tensiómetros, medias ortopédicas,
termómetros, apósitos, produtos
para as lentes de contacto, así como
os elásticos para as articulacións
(xeonlleiras, cobadeiras). Os que
teñen cobertura pública retíranse nas
farmacias, noutras canles hai que
pagalos integramente. Regulación
e control. Algúns destes produtos
poden estar financiados polo Sistema
Nacional de Saúde. No caso de ser
autorizados pola AEMPS, o seu control
é moi similar ao dos medicamentos.
Na súa páxina web, os usuarios e
os profesionais poden notificar as
incidencias a través do sistema
de Notificación de Incidentes con
produtos Sanitarios da AEMPS3.
BIOCIDAS. Produtos.
Repelentes e preparados
contra os piollos, ácaros
e artrópodos (insectos, arañas).
Regulación e control. Requiren un
rexistro previo na AEMPS para poder
distribuírse, independentemente da
canle de venda que empreguen (pode
ser distinto ao farmacéutico).
aemps.gob.es/vigilancia/cphp/home.htm
aemps.gob.es
3
notificaps.aemps.es/enviotelematico/
notificaps/notifica/inicio.do.
Fonte: Daniel Fernández Font, responsable
do Código Nacional de Parafarmacia do
Consello Xeral de Colexios Farmacéuticos, e
elaboración propia.
1

2

DERMOFARMACIA. Produtos.
Xeles, xampús (normais e
de tratamento), protectores
labiais, hixiene bucal,
bronceadores, leites solares, tinturas,
anticelulíticos e desodorizantes.
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Os artigos de
parafarmacia só teñen que
probar a súa seguridade,
é dicir, que non son
nocivos para a saúde.
o 30 % das vendas medias das 22 000 farmacias autorizadas en España, un 6 % máis que en 2010. En cambio,
os medicamentos financiados pasaron de representar o
65 % dos ingresos ao 59 % no mesmo período. O 10 %
restante correspóndese cos fármacos de venda libre ou
que precisan receita pero non teñen cobertura pública.
Segundo os farmacéuticos, a calidade do que poñen á venda está por encima do interese comercial e
iso supón unha garantía. “Se unha persoa, tras facerlle
unhas preguntas, ves que o que pide non é o adecuado
para ela, non llo dispensas. Vendendo sen máis estariamos facéndolle un fraco favor aos usuarios e suporía un desprestixio profesional. Unha porcentaxe alta
de persoas veñen coa idea de comprar un produto e
moitas veces saen cun consello e sen produto”, explica
Ana Molinero, vicepresidenta da Sociedad Española de
Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC).
As organizacións profesionais defenden que o consello farmacéutico lle proporciona un plus ao cliente, os
coñecementos dun profesional sanitario. No entanto,
Ileana Izverniceanu, apunta que “os fabricantes utilizan
o reclamo de venda exclusiva en farmacia que se aplica
a moitos produtos como mera estratexia de márketing,
aínda estando expresamente prohibido como argumento publicitario. De feito, é unha estratexia que funciona”.
Con todo, a lexislación non establece esixencias diferentes segundo a canle de venda do produto e, ademais, as
investigacións puxeron varias veces de manifesto que
os artigos vendidos en farmacias non presentan unha
maior calidade que os que se distribúen por outras canles de venda. Polo que o prestixio que proporciona o feito
de venderse en farmacias é inxustificado.

PROMESAS SEN FUNDAMENTO.

Á marxe da canle onde se realice a venda, con frecuencia tamén se demandan artigos ou ata medicamentos
porque a publicidade coa que se venden di que dispón
de tal ou cal propiedade. O laboratorio GSK, fabricante
de Alli (o seu principio activo é orlistat), ofrécelle aos
usuarios unha páxina web específica sobre este fármaco
de venda libre (alli.com.es) na que, como primeira mensaxe, pode lerse: “É o momento perfecto para perder
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peso”, xunto coa etiqueta #EstoyPreparada. As expectativas que se crean moitas persoas son determinantes,
por exemplo, no caso de produtos de dermocosmética:
antiengurras, anticelulíticos ou preparados para o pelo.
Ante problemas de alopecia, por exemplo, Javier Pedraz,
dermatólogo do Hospital Clínico San Carlos de Madrid,
recomenda como criterio “ir ao médico antes de utilizar
calquera produto. O consello farmacéutico pode estar
ben, pero quen ten que valorar un problema de alopecia,
diagnosticalo e fixar o tratamento é o médico”. Si que
hai terapias eficaces contra a alopecia, pero son medicamentos e requiren receita. Os dermatólogos comproban
como se emprega todo tipo de produtos de venda libre,
cada un máis inútil que o outro, para conservar o pelo.
“Nunca recomendamos un xampú contra a caída, porque ningún ten ese efecto. Indícanse algúns porque son
máis suaves para o pelo”, apunta Pedraz.
O único profesional que, segundo a lexislación sanitaria, pode diagnosticar é o médico. Con todo, no caso
de problemas como as manchas na pel “é moi frecuente
acudir a unha farmacia en busca dunha solución”, explica Pedraz. Solicítase un remedio rápido, cando moitos problemas requiren un tratamento máis complexo
ou custoso. “Na consulta explicámoslle ao paciente que
as manchas son difíciles de quitar e, para facelo, hai que
aplicar un tratamento con láser ou un peeling”, conta.
Sobre a utilidade das cremas quitamanchas, o especialista en dermocosmética do Hospital Clínico San Carlos
é rotundo: “O 99 % non fai nada”.

UNHA EFECTIVIDADE CON DÚBIDAS.

Ás veces, o motivo polo que nos atopamos algúns produtos inefectivos nas farmacias está na propia lexislación. Aínda que a evidencia científica é determinante á
hora de poñer á venda un medicamento, non ocorre o
mesmo cos produtos de parafarmacia ou de consumo,
para os que a dita evidencia non é obrigatoria. A lei establece que este tipo de artigos, máis aló do debate sobre
o seu efectividade, só teñen que probar que son seguros,
é dicir, que ningún dos seus compoñentes é nocivo para
a saúde. No caso dos produtos de orixe natural (á venda
en cápsulas ou tamén como xaropes), a confianza na
súa efectividade vese reforzada polo halo de credibilidade que lles proporciona a súa venda en farmacias. As
revisións de Cochrane –entidade que chequea todas investigacións que se fixeron –sobre os produtos naturais
confirman que non existen investigacións que os avalen.
Ou as que hai son de evidencia moi baixa.
Debido ao risco para a saúde que pode entrañar un
fallo nas medicións que efectúan, algúns produtos e tecnoloxías sanitarias, coma os tensiómetros, deben estar
validados por organismos de recoñecido prestixio. Nese
sentido, o Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar

Social puntualiza que “todos os produtos, excepto os de
mínimo risco, teñen que ser avaliados polos chamados
organismos notificados. Cando a avaliación é favorable,
emiten os certificados CE de conformidade ”. No caso
dos aparellos para medir a tensión arterial, son validados pola Sociedade Europea de Hipertensión (ESH), a
Sociedade Británica de Hipertensión (BHS) ou a Asociación para o Avance de Instrumental Médico (AAMI),
pero non se venden só en farmacias.
De feito, os únicos produtos que, por lei, só poden
comercializarse por esta canle especializada son os medicamentos e os produtos sanitarios que paga en parte o
Sistema Nacional de Saúde de España e en parte o usuario. Tamén os fármacos de venda libre e os que precisan
receita pero non teñen cobertura pública, como o ibuprofeno de 600 miligramos, se dispensan só nas boticas.
Con todo, hai marcas de produtos de parafarmacia que
poderían empregar varias canles de comercialización,
pero escollen un especializado polo prestixio engadido
que implica. É o caso de Cinfa, o laboratorio de medicamentos xenéricos líder en España, cuxa actividade se
estende ao autocoidado e produce desde medias elásticas ata produtos de saúde bucodental. De igual modo, as
grandes multinacionais cosméticas contan con marcas
que se comercializan en farmacias e outras que se venden en perfumerías, supermercados...

SUPERVISIÓN DO PROCESO.

Aos produtos de venda en farmacias, como os distribuídos por outras canles, aplícaselles a normativa
nacional e a da UE. Por exemplo, “supervísase que os
produtos cosméticos non fosen experimentados en
animais como establece a lexislación comunitaria”, recorda Daniel Fernández Font, responsable da Área do
Código Nacional de Parafarmacia do Consello Xeral de
Colexios Farmacéuticos. Ademais, o control dos produtos cosméticos de venda en farmacias realízase antes
de que se lles con ceda un número de rexistro e tamén
a posteriori. A canle farmacéutica é un colaboradora
nese proceso de exame permanente, pero non a única.
Calquera persoa pode acceder, por exemplo, ao enlace
do enderezo web do servizo de cosmetovixilancia (ver
recadro da páxina 47), dependente da AEMPS, e notificar un efecto adverso á marxe do establecemento
onde compre o artigo. A eficiencia do sistema baséase
na implicación dos profesionais sanitarios e dos consumidores porque, como sinala Ileana Izverniceanu,
“sen a notificación destes problemas non se xera o sinal necesario para que as autoridades tomen as medidas para previr futuros danos”. No entanto, o risco cero
non existe e, como ocorre cos medicamentos, algúns
efectos adversos identifícanse cando o principio activo
ou un tratamento cosmético é de consumo masivo.

O código deontolóxico
impide vender
“produtos ilusorios”
O Código de Deontoloxía da Profesión
Farmacéutica, revisado o ano pasado,
especifica o compromiso dos profesionais
coa evidencia científica e engade que estes
“deberán absterse de ofrecer produtos ou
servizos ilusorios que se propoñan como
eficaces”. O texto engade que o consello
que proporcione “debe basearse sempre
en criterios profesionais, adecuados ao
coñecemento científico vixente, evitando
calquera consideración que non sexa o
lexítimo interese do paciente”. Con todo,
estes principios deontolóxicos contrastan
coa realidade das farmacias. Atopamos
un exemplo na homeopatía, que segue de
venda en boticas aínda que a súa ineficacia
foi referendada pola Real Academia Nacional
de Farmacia. Esta institución, ademais,
mostrou a súa preocupación “polos riscos
para a saúde asociados ao abandono
de tratamentos que demostraron a súa
efectividade” nun informe de 2017 sobre
medicamentos homeopáticos.
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Obras na casa...
sen sorpresas
Se estás planificando a reforma do teu fogar, coñecer os pasos que hai que seguir
antes, durante e despois seranche de grande axuda para evitar que se converta
en todo un pesadelo. Pagamentos en negro, ausencia de orzamentos, perder o
dereito a posibles axudas dispoñibles... Descubre como evitar algúns erros
que poden saír moi caros e goza das túas obras con toda a tranquilidade.

a sexa porque adquirimos unha vivenda en mal estado que necesita unha
reforma integral, ou porque optamos
por reformar a nosa residencia habitual, coñecer os dereitos e deberes que
temos como consumidores pode axudarnos a evitar
non poucos malos pasos. Non en balde, para cando
acabe o ano, máis de 1,6 millóns de fogares españois
realizarían reformas, segundo os datos da Asociación
Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales
de Construcción (Andimac). Son intervencións que
serven, ademais, para incrementar o valor do inmoble,
o que pode repercutir nun aumento do aluguer de ata o
30 %, e de ata o 20 % en caso de venda.
Facer as cousas ben, protexeranos ante calquera eventualidade: contar cun orzamento de obra,
especificar os prazos de entrega, coñecer a calidade
dos materiais e rexeitar prácticas aínda presentes
como o pagamento dunha parte da obra (ou de toda ela) en negro, algo que, ademais, é ilegal. Entre
as boas prácticas á hora de adquirir os servizos dun
contratista, pódense considerar os anos de antigüidade e a experiencia en obras similares, a adhesión
a asociacións profesionais do sector ou selos de calidade como o certificado ISO 9001 (que garante os
aspectos organizativos da empresa, redundando
nunha mellor calidade de produto para o consumidor)
ou a norma ISO 14001, respecto do impacto ambiental
e os requisitos de seguridade e saúde.
Un dato fundamental é que os contratos (ou presupostos) que non estean firmados por ambas as partes carecen de validez legal, e os acordos verbais non
garanten nada desde un punto de vista legal. Segundo

X
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Miriam García, directora xeral da Asociación Nacional
de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), “o
adecuado é solicitarlle a un profesional, arquitecto ou
perito” que nos faga un proxecto de reforma e, sobre
iso, pedir os orzamentos de forma eficaz. Se non, cada
un presupostaranos cousas diferentes e será complicado comparar”. O custo dos servizos de elaboración
do proxecto e do orzamento, argumenta, pode ser moderado (entre 300 e 800 euros, segundo o proxecto e
o profesional), e se temos dúbidas, podemos consultar
co seu Servizo de Información de Rehabilitación Eficiente (anerr.es/sire), de xeito gratuíto.

PROXECTO E ORZAMENTO.

Toda obra de reforma debe incluír tanto un orzamento previo (ou, na súa falta, unha orde de traballo)
como unha factura posterior. A validez do primeiro virá referendada pola firma do consumidor, que
conservará unha das dúas copias (a outra será para a
empresa subministradora dos servizos). Se se acepta
o orzamento –que pode servir como un contrato de
obra–, a empresa deberá conservalo durante un prazo
non inferior a un ano desde o vencemento da garantía
(de dous anos sobre a man de obra, aínda que algúns
produtos e servizos teñen unha superior). Se, pola
contra, o orzamento non se aceptase, a empresa podería cobrar a súa elaboración coa condición de que
houbese constancia documental de que se informou
o usuario con anterioridade da obrigación do seu pagamento. E se se renuncia ao orzamento, a orde de
traballo (que autoriza a reforma) debe incluír a frase
“Renuncio ao orzamento previo e autorizo a reparación”, escrita e asinada polo usuario.

9 DATOS
QUE DEBE TER UN
(BO) ORZAMENTO
· Información da empresa: nome
completo ou a razón social,
enderezo e teléfono.
· Datos do cliente: a quen vai
dirixido o orzamento.
· Tempo: data e prazo de validez
(ata que data a información e os
prezos son válidos).
· Licenzas necesarias e o seu
custo: traballos de demolición,
desentullo, fontanaría, albanelaría ou
electricidade poden necesitar unha
licenza de obra e supoñer un custo
adicional. Cada municipio ten a súa
propia lexislación, polo que é necesario
informarse no concello.
· Contido: debe ser detallado e
preciso. Cada estancia que se
vai a reformar debe estar desagregada
en varios apartados nos que se
especifiquen todas as accións que se
levarán a cabo e os custos de cada
unha: materiais, man de obra (cantos
operarios son necesarios), o tempo
estimado de traballo...
· Finalización: data de entrega
que, en caso de ser superada,
debe ter como consecuencia unha
indemnización, que debe quedar
prevista no orzamento ou no contrato
de obra.
· Garantía e seguro: período de
garantía e forma para reclamar.
Seguro de responsabilidade civil.
· Obrigas ás que se compromete
a empresa: como, por exemplo,
limpeza do portal ou reparación de
danos.
· Prezo: o custo total da reforma e
o IVE correspondente.
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ademais de que significaría estar incorrendo nunha
ilegalidade. “Se conseguises poñela, tocaríache facer
fronte a unha multa por non pagar o IVE correspondente (e á empresa tamén)”, afirma García.
É recomendable conservar a factura durante cando menos os dous anos que dura a garantía sobre a man
de obra, e ter en conta que algúns elementos (como
saneamentos ou caldeiras) proporcionan garantías
máis extensas: se formaron parte da nosa reforma, será
imprescindible conservar este xustificante, xa que será
necesario para facer efectiva a garantía.

No caso de producirse avarías ou detectarse defectos durante o desenvolvemento da reforma ou con
posterioridade á elaboración do orzamento, estas deben presentárselle ao cliente por escrito e por duplicado, indicando a causa e o custo adicional. Calquera
variación que poida producirse debe contar coa conformidade do consumidor por escrito e, se se realizan
pagamentos por adiantado, deben estar documentados
e efectuarse ao comezo da obra. Debemos ter en conta
que se se trata da compra dunha vivenda en mal estado
que require unha reforma integral, resulta fundamental documentar o estado da vivenda antes e despois
da reforma, xa que esta pode afectarlle ao seu valor
catastral (se aumenta a superficie construída) e aos
impostos que deben pagarse, como o IBI.

E SE TEÑO QUE RECLAMAR?

No caso de producírense irregularidades durante
o desenvolvemento dunha obra (ou ao finalizala), o
primeiro que debemos facer é poñernos en contacto
coa empresa e, ademais, facelo por escrito, para que
quede constancia tanto do problema coma do feito
de que o cliente llo comunicou. E se non recibimos
unha resposta satisfactoria por parte desta –o normal é que se reflicta no contrato o tempo que ten a
empresa para responder–, será necesario contar coa
avaliación dun perito, para que este valore as posibles
discrepancias entre as labores contratadas e as que
finalmente se executaron. O habitual é que o gasto
que supón esta peritaxe a cubra o seguro que hai que
ter contratado coa obra.
Se despois de dar este paso non foi posible solucionar o problema, convirá presentar unha reclamación. Esta deberá interpoñerse nunha Oficina de
Consumo local ou da comunidade autónoma correspondente, no caso de que a empresa estea adherida
ao Sistema Arbitral de Consumo ou acepte adherirse
para este caso concreto. No caso contrario, será necesario acudir á vía xudicial; se o importe reclamado non
supera os 2 000 euros, será posible facelo sen a intermediación dun avogado ou procurador. No entanto,
en calquera caso, deberemos achegar todas as probas
documentais das que dispoñamos.

A FACTURA, AO DETALLE.

Para previr contrariedades, convén recordar que todo
aquilo que non estea documentado carece de valor xurídico. A factura servirá para probar que se realizou un
servizo polo que fixo un pagamento estipulado previamente por contrato, e debe conter unha serie de datos
imprescindibles:
• Nome legal da empresa (co que se deu de alta en Facenda e na Seguridade Social).
• CIF da empresa.
• Datos de quen paga a reforma.
• Data de pagamento e conta de destino.
• IVE aboado.
No caso de que haxa un contrato detallado ou
un proxecto, é aconsellable que faga referencia aos traballos realizados e ao seu importe, xa que, se só aparece
“pagamento por reforma”, non quedará claro, en caso
de desconformidade, o que supostamente se incumpriu.
En calquera caso, debe rexeitarse calquera suxestión de realizar pagamentos en negro, xa que se estaría
totalmente desprotexido ante calquera reclamación,

+

Teño dereito
a un IVE reducido?

Quen realice obras de rehabilitación,
renovación e reparación das súas
vivendas pode beneficiarse dun tipo
de IVE reducido do 10 % (fronte ao 21 %
xeral), coa condición de que cumpran
cunha serie de requisitos:
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• Poden beneficiarse as persoas físicas
ou as comunidades de propietarios,
sempre que a vivenda teña uso persoal
(non comercial).
• Pode aplicarse tanto a unha primeira
como a segunda e sucesivas
residencias, sempre que a súa
construción conclúa polo menos dous

anos antes do inicio da reforma.
• O custo dos materiais debe ser
inferior ao 40 % do total da obra.
• Pode aplicarse a diferentes tipos de
obras, como, por exemplo, fontanaría,
carpintaría, electricidade, pintura,
escaiolistas, instalacións e montaxes.
Infórmate na Axencia Tributaria.

OITO CONSELLOS PARA REFORMAR CON SEGURIDADE

1. BUSCAR PROFESIONAIS DE
EXPERIENCIA CONTRASTADA,
especialmente no tipo de obra que
che interesa. É importante valorar a
pertenza a asociacións profesionais
e comprobar que teñen referencias
e que contan con seguro de
responsabilidade civil.

2. AVISAR AOS TEUS VECIÑOS,
e comprobar nos estatutos da
comunidade, antes de comezar
a obra, se é necesario pedirlles o
permiso aos veciños. Se a reforma
lle afecta á estrutura do edificio
(muros de carga, vigas, cuberta...),
necesitarás o voto a favor de todos
eles.

3. TER PRESENTES OS CRITERIOS
DE EFICIENCIA ENERXÉTICA,
coidar os illamentos e recorrer á
tecnoloxía led: estas lámpadas
supoñen un aforro de máis do 80 %
a respecto das tradicionais e duran
ata 50 000 horas (fronte ás 2 000
das halóxenas ou as 10 000 das de
baixo consumo).

4. CONSEGUIR TODOS
OS PERMISOS
que sexan necesarios. A maioría
deles son sinxelos de tramitar, e
o propio arquitecto ou decorador
pode realizar as xestións precisas.
Adoitan obterse a través do
concello, onde ademais poderás
solicitar toda a información que
necesites.

5. ESTABLECER OS PRAZOS
DE EXECUCIÓN POR ESCRITO.
Unha vez elixido un orzamento,
é importante engadir a data de
finalización como anexo ao contrato
de obras, de maneira que, se se
excede, o contratista deba aboar unha
penalización: a lei só marca que se
pode reter un máximo do 10 % por
algún defecto de terminación. Son as
partes as que teñen que determinar
no contrato que outras penalizacións
acordan, por exemplo, o custo de
“realoxo” se supón que hai que
abandonar a vivenda durante a obra.
Por suposto, debe ir asinado
por ambos.

7. INVESTIGAR SE SE PODEN
PEDIR AXUDAS PÚBLICAS.
O Ministerio de Fomento e as
comunidades autónomas outorgan
subvencións que poden chegar a
cubrir o 40 % do total da reforma no
caso de obras que eliminen barreiras
arquitectónicas, promovan a eficiencia
enerxética (como a instalación de
novos sistemas de calefacción e
refrixeración) ou melloren o illamento
acústico ou térmico, entre outros
aspectos.

8. SOLICITAR VARIOS
ORZAMENTOS DIFERENTES.
Para asegurarte de que os traballos
incluídos son os mesmos en todos
os orzamentos e poder comparar,
convén que se baseen nun proxecto
de obra previo.
Fonte: ANERR, OCU e elaboración propia.

6. SE CHE PIDEN UN ADIANTO,
convén que este non supere o 30 ou
o 40 % do orzamento; segundo se
vaian cumprindo fases, poderanse
ir facendo outros pagamentos.
Depende da magnitude da obra e a
confianza entre as partes.
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Proba de uso

SAÚDE
no pulso

PROBAMOS 6 RELOXOS INTELIXENTES
De entre as diferentes posibilidades
que ofrecen os smartwatches, a que
máis callou entre os usuarios é a do
vixilancia do ritmo cardíaco.
Pero, podemos confiar nestes datos?
s smartwatches naceron en 2013 como
unha revolución: unían nun só dispositivo funcionalidades de comunicación
(chamadas, notificacións do móbil...)
con outras relacionadas coa saúde (rexistro de actividade, sono...). Seis anos despois, viven un
novo espertar: en 2018, as vendas aumentaron un 56 %,
segundo datos da consultora Strategy Analytics.
Unha das causas deste aumento é a precisión das
funcións relacionadas coa saúde, entre elas, a medición
do ritmo cardíaco. Para rexistralo, existen dous tipos de
sensores: os que toman unha lectura directa do pulso a
través de eléctrodos en contacto coa pel, e os ópticos, que
empregan unha serie de leds, vermellos ou verdes, para
detectar o pulso do torrente sanguíneo. Esta última medición é a que empregan a maioría dos smartwatches
e, tamén, moitos médicos. O hándicap destes reloxos é
que, para realizar unha medición correcta, dependen de
moitos factores, como a suxeición da correa, a perfusión
sanguínea (canto sangue flúe, o que chamamos “pulso”), as temperaturas extremas e ata o tipo de exercicio:
os movementos rítmicos –correr, andar ou montar en
bicicleta – mostran rexistros máis precisos que cando
se practica un deporte con ritmo máis irregular, como o
tenis ou o boxeo. Para saber se os datos que ofrecen estes
dispositivos son exactos, analizamos as últimas versións
dos seis reloxos máis vendidos do mercado.

O
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Dispositivos ordenados por prezo en sentido ascendente. Prezos facilitados polas propias marcas.

Xiaomi
Mi Band 4

Huawei
Watch GT

- Peso: 22,1 g
- Tipo de pantalla: AMOLED
- Tamaño (pantalla): 0,95 polgadas
- Duración da batería: ata 20 días
- Resistencia á auga: 50 metros
- GPS: si. NFC: no
- Bluetooth: si
- Dependencia do móbil: si

- Peso: 46 g
- Tipo de pantalla: AMOLED
- Tamaño (pantalla): 1,39 polgadas
- Duración da batería: ata 2
semanas.
- Resistencia á auga: 50 metros
- GPS: si. NFC: no. Bluetooth: si
- Dependencia do móbil: si

É o último (e máis popular) lanzamento na serie de dispositivos
que se poden vestir. As Mi Band de Xiaomi conquistaron a
moitos usuarios ao ofrecer unhas prestacións completas a un
prezo competitivo. Aínda que, polo seu deseño alongado, non
parece un reloxo convencional, na súa pantalla non só podemos
atopar a hora, senón tamén información relativa á nosa
actividade diaria: pasos, ritmo cardíaco... Con 22 gramos de peso,
é moi lixeiro, e ofrece un panel AMOLED (cada píxel ilumínase
só cando se activa, polo que o gasto da batería é menor) máis
limitado que outras opcións que hai no mercado, debido ao seu
menor tamaño. Resistente á auga, dispón tamén dun sistema
de medición de adestramento en natación –mide tempo,
distancia do exercicio, brazadas e ritmo cardíaco– cubrindo
así unha materia pendente, xa que o anterior modelo non era
somerxible. Conta cun sistema propio que se controla desde a
aplicación MiFit do móbil, na que podemos atopar diferentes
fondos de pantalla. Esta aplicación é a que recolle tamén todos
os informes de actividade e sono, pero, aínda que completa,
resulta tamén una das máis limitadas, pois ofrece menos
funcionalidades que outras marcas.

Co Huawei Watch GT, a marca chinesa aposta por un produto
cunha pantalla a cor e un deseño idéntico ao de calquera
reloxo convencional, é capaz de ofrecer ata dúas semanas de
autonomía. Vén equipado cunha versión do sistema operativo
Wear OS chamada Lite OS, que, con todo, non permite instalar
máis aplicacións que as de serie.
Conta con acceso a tres redes de posicionamento por
satélite: GPS, Glonass e Galileo. Podemos, xa que logo, deixar
o móbil na casa e seguir contando co recoñecemento de ruta
ao saír a facer deporte. Ofrécenos, ademais, unha longa lista de
modos para actividades tanto de interior coma de exterior. É
resistente á auga e somerxible, polo que se pode aproveitar en
natación ou en calquera outro deporte acuático. Conta con dous
tamaños, 42 e 46 mm de diámetro, pantalla AMOLED (acrónimo
do inglés “matriz activa de díodos orgánicos emisores de luz”)
de dobre coroa e correas con sistema Quick Fit, que permiten
cambialas sen necesidade de utilizar ferramentas.

O MELLOR. Sen dúbida, o prezo, para un produto que,
ademais, agora ofrece unha pantalla a cor. O seu rendemento
xeral é interesante, pero onde destacou sempre esta serie de
produtos é na súa autonomía: ata 20 días sen ter que cargar
a Mi Band 4, o que a fai especialmente útil para monitorizar
o sono.

O MELLOR. A relación calidade/prezo. Pensado para os que
buscan algo económico con bo rendemento. É o smartwatch
máis completo, con recoñecemento de frecuencia cardíaca
24 horas, 7 días á semana e monitorización do sono en canto
durmimos, avalada por un estudo realizado en colaboración
co Centro Harvard Medical School CBD. Pero, sobre todo,
destaca por unha batería que pode chegar ás dúas semanas sen
necesidade de cargalo nos modelos Active, Sport ou Classic (a
versión Elegant alcanza unha semana).

O PEOR. Se a autonomía é o seu punto forte, non o é tanto o
seu sistema de carga (hai que levar porto e cargador propios).
Carece de NFC (tecnoloxía sen fíos para conectarse a outros
dispositivos), de GPS propio e de micro-USB. Para rematar,
convén recordar que as probas que diferentes medios
especializados (Xataka, Computer Hoy...) lle fixeron ao equipo
sinalan que a medición de pasos ou do ritmo cardíaco é bastante
pobre e non do todo precisa, o que fai que, aínda que este poida
ser un produto interesante para principiantes, non o é para
usuarios expertos.

O PEOR. O limitado do seu sistema Lite OS: está pechado
a calquera aplicación de terceiros e, de feito, non se poden
instalar novas watchfaces (esferas de reloxo ) ou interfaces
máis aló das de serie. Nas súas últimas actualizacións incluíuse
un modo Always On, pero só dispón de dous posibles deseños
para un estilo analóxico ou dixital. Finalmente, aínda que
contamos con notificacións de mensaxes ou chamadas, non
podemos contestar aos primeiros e, no caso das segundas, só
podemos colgar, cando o útil sería poder recibir a chamada sen
sacar o móbil do peto ao levar un auricular Bluetooth.

PREZO. Desde 34,99 euros.

PREZO. Desde 159 euros.
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Fitbit
Versa

Mobvoi
TicWatch S2

- Peso: 22,1 g
- Tipo de pantalla: Cor LCD
- Tamaño (pantalla): 1,34 polgadas
- Duración da batería: ata 4 días
- Resistencia á auga: 50 metros
- GPS: non. NFC: si (só Special Edition)
- Bluetooth: si
- Dependencia do móbil: si

- Peso: N/D (non declarado)
- Tipo de pantalla: AMOLED
- Tamaño (pantalla): 1,39 polgadas
- Duración da batería: ata 2 días
- Resistencia á auga: ata 50 metros
- GPS: si. NFC: non
- Bluetooth: si
- Dependencia do móbil: si

Aínda que coñecida polas súas pulseiras, a compra de
Pebble por parte de Fitbit hai dous anos deu como froito
a aparición dos seus reloxos intelixentes Fitbit Versa. Cun
deseño que recorda ao Apple Watch, ofrece o seu propio
sistema operativo, o Fitbit OS. É compatible cun bo número
de aplicacións para monitorizar o exercicio ou recibir
notificacións, pero non podemos interactuar con elas.
Ademais de ofrecernos ata catro días de autonomía, o
que máis destaca deste Fitbit Versa é a súa carga ao 100 %
en apenas unha hora, algo que poucos poden garantir.
Monitoriza o pulso cardíaco as 24 horas, ademais de moitos
outros elementos como pasos, minutos de actividade ou
quilómetros. Inclúe a función de coach, un adestrador virtual
e de vida saudable que nos pode axudar a levar uns hábitos
máis sans, incluíndo vídeos para realizar correctamente os
exercicios sen mirar a pantalla do móbil, senón fixándonos
directamente na boneca. Conta con chip NFC, o que permite
usalo para facer pagos coas apps compatibles coa súa
plataforma Fitbit Pay. O seu deseño encaixa tanto nunha
contorna deportiva coma no día a día.
O MELLOR. A alta precisión da monitorización que fai do
exercicio e das constantes vitais é un dos seus puntos máis
fortes. E tamén, a súa batería, que pode cargarse en apenas
unha hora e ofrece unha duración de catro días. Ademais, a
opción para visionar vídeos directamente na súa pantalla
pode axudarnos a corrixir os nosos exercicios, o que ofrece a
posibilidade de optimizar o noso adestramento.
O PEOR. Incorporar un software propietario (non pode ser
modificado) limita a súa compatibilidade, tanto de apps como
para personalizalo con diferentes pantallas. Por outra banda,
tanto o sistema de notificacións como a súa faceta de reloxo
para as rutinas diarias ofrécennos un rendemento que, segundo
as análises realizadas, mostrouse francamente mellorable (as
notificacións ás veces non están sincronizadas, non se pode
interactuar con elas, admite un número moi limitado de apps...).
PREZO. Versa edición Lite: 159,95 euros. Versa: 199,95 euros.
Versa edición especial: 229,95 euros.
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De entre as opcións co sistema operativo Wear OS (o Android
de Google para os dispositivos móbiles portátiles), esta é
quizais a que ten unha mellor relación calidade/prezo. O seu
software permite o acceso a unha gran cantidade de apps.
Entre as vantaxes de contar con este sistema operativo,
temos que, por exemplo, e a diferenza do que atopamos en
Huawei ou Xiaomi, pódese, non só recibir notificacións, senón
interactuar con elas, ademais de controlar remotamente
moitas aplicacións Android. Ofrece unha pantalla de 1,39
polgadas AMOLED, sensor de ritmo cardíaco e resistencia á
auga, aínda que non é tan somerxible como outras opcións,
xa que carece da certificación de protección IP68 (título que
garante a seguridade do dispositivo contra o po e a auga
ata niveis dun metro mergullado). A súa batería alcanza, en
teoría, os dous días de uso, o que, coma noutros casos, é un
inconveniente: nunha semana haberá, probablemente, dúas
noites nas que se estea cargando, polo que durante esas
horas non teremos a lectura do sono.
O MELLOR. A versatilidade e compatibilidade de Wear OS:
ofrece moito máis contido que podemos instalar para aumentar
as posibilidades do reloxo con novas apps ou funcións. O seu
software permítenos ter gardado o móbil no peto durante máis
tempo, xa que case todas as apps son compatibles e podemos
controlalas, na súa maioría, desde a boneca. A súa relación
calidade/prezo é moi interesante: ofrece prestacións por encima
dunha pulseira de actividade (a que serve para monitorizar
exercicio) e similares ás doutros produtos de maior custo.
O PEOR. Conta cunha base de carga propia, cos inconvenientes
xa sinalados noutros modelos. Ao dispoñer do seu propio cable
integrado, non permite utilizar outro cable que non sexa ese. A
pantalla non é de gran calidade debido á súa menor resolución.
Tampouco conta con NFC (a tecnoloxía sen fíos que permite o
intercambio de datos entre dous dispositivos próximos), polo
que non podemos usalo para facer pagos coma cos reloxos
de Samsung ou Apple. E, aínda que se prometen dous días de
autonomía, o reloxo débese recargar cada día.
PREZO. Desde 179,99 euros.

Samsung Galaxy
Watch Active

Apple Watch
series 4

- Peso: 25 g
- Tipo de pantalla: Super AMOLED
- Tamaño (pantalla): 1,1 polgadas.
- Duración da batería: ata 90 horas
- Resistencia á auga: ata 50 metros
- GPS: si. NFC: si
- Bluetooth: si
- Dependencia do móbil: si

- Peso: 48 g
- Tipo de pantalla: LTPO OLED
- Tamaño (pantalla): 1,78 polgadas
- Duración da batería: 18 h
- Resistencia á auga: 50 metros
- GPS: si. NFC: si (Apple Pay)
- Bluetooth: si (limitado)
- Dependencia do móbil: non

É o último dos reloxos intelixentes de Samsung e o que
ofrece un deseño moito máis funcional, discreto e adaptado á
actividade deportiva. Pesa 25 gramos e conta cunha pantalla
de 1,1 polgadas SuperAMOLED (mellor calidade de imaxe que
as convencionais e unha resposta táctil mellorada). No seu
interior, o sistema operativo é o Tizen OS, que, aínda que é
máis limitado que o Wear OS de Android, ten xa unha boa
base de contido, aplicacións e engadidos para os wearables
de Samsung a través da súa plataforma Samsung Apps. Este
reloxo está totalmente enfocado á vixilancia do exercicio
e a saúde, xa que conta cun sistema de obxectivos diarios
saudables similar ao que teñen os Apple Watch coa súa
famosa interface de círculos concéntricos. No móbil, toda
esta información centralizámola na aplicación Samsung
Health, onde tamén se poden controlar outros aspectos
como o número de vasos de auga que bebemos, as calorías
da comida, a calidade do sono, etcétera. Conta, ademais, con
modos de seguimento deportivo de case calquera actividade,
incluíndo as acuáticas (dado que é somerxible).
O MELLOR. É un smartwatch sinxelo e versátil, dos máis discretos
do mercado. Conta cunha gran variedade de actividades que se
poden rexistrar e analizar. Ademais, as opcións da aplicación
Samsung Health recórdannos levar unha vida máis sa a diario:
o reloxo vibra e aparece a pantalla completa a información
(recórdanos que bebamos auga, que nos levantemos, que hai
moitas horas que estamos sentados...).
O PEOR. Non é un reloxo que podamos usar de forma
totalmente independente do móbil, como ocorre con outras
propostas. Coa autonomía que ofrecen xa algúns dos seus
competidores, dous días de batería empezan a quedarse algo
curtos. Doutra banda, Tizen segue sendo un sistema operativo
minoritario e, aínda que dispón dalgunhas apps, a oferta
presenta unha variedade moito menor que a de Wear OS ou
outros competidores. Para cargalo necesita a súa propia base,
a cal, polo menos ten un porto micro-USB que permite usar
calquera cable compatible.
PREZO. Desde 229 euros.

O máis recente dos reloxos intelixentes de Apple é tamén o
máis completo en canto ás funcións que ofrece para o coidado
da saúde. Destacan a posibilidade de controlar o nivel de estrés
ou as calorías queimadas, un control permanente do ritmo
cardíaco e a presenza de sistemas como o de alertas ante
caídas ou Urxencia SOS, que, ao detectar un problema, fai unha
chamada inmediata aos servizos de axuda.
A última xeración de reloxos de Apple trae tamén outras
melloras como unha pantalla máis grande e de bordos curvados,
que ocupa un 30 % máis de espazo con marcos de ínfimo grosor,
e unha nova versión da coroa dixital con resposta háptica (esa
sensación que produce estar tocando algo físico na pantalla,
tipo botón). No seu interior estrea o chip S4, o único no mercado
que integra por primeira vez todos os compoñentes (CPU, RAM,
sensores, conexións, etc.) nunha soa peza, aforrando así espazo e
grosor. Ao contar con micrófono e altofalante integrados, ofrece
á súa vez a posibilidade de comunicarse con outros usuarios de
Apple Watch grazas á app Walkie Talkie.
O MELLOR. De todos os reloxos intelixentes, é o único con
certificación médica para facer electrocardiogramas, dado que
conta cuns eléctrodos instalados na base do dispositivo e a
coroa. E é que o software ECG que integra permite, ademais,
detectar arritmias, como posibles fibrilacións. Conta coa
posibilidade de cargalo sen fíos se dispomos dun cargador
compatible coa tecnoloxía Qi.
O PEOR. A medición máis precisa (electrocardiogramas) non
é a mesma que nos monitoriza 24 horas, 7 días á semana e
que se basea en leds, como os demais. Por outra banda, só é
compatible coa app Salud dos móbiles iPhone, polo que non se
pode aproveitar en teléfonos Android. Ademais, aínda que conta
cunha autonomía notable, non chega ao día completo de uso sen
cargar (18 horas).
PREZO. Desde 429 euros para o seu modelo máis
económico (só con GPS) e desde os 529 euros para o
que incorpora GPS máis conexión móbil. Conta con dous
tamaños, 40 e 44 mm, e pode chegar aos 1 549 euros,
dependendo do material da caixa e da correa.
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MANUAL DO BO CONSUMO

Consultas

En colaboración coa Organización de Consumidores e Usuarios (OCU)

Pode o meu
banco utilizar os
meus datos con
fins comerciais?
Recibín publicidade da miña
entidade financeira. Ten
consentimento para facelo?

As entidades bancarias só
poden utilizar os teus datos
con fins comerciais ou
publicitarios se ti mesmo
deches o teu consentimento.
E tamén podes retiralo de
xeito sinxelo e gratuíto.
Normalmente, as entidades
dispoñen nas súas páxinas
web dun apartado no
que se pode consultar e
xestionar o tratamento de

datos persoais. Unha vez
identificado co teu usuario e
contrasinal, poderás ver os
consentimentos outorgados
e revogalos se así o
desexas, por exemplo, non
autorizando a comunicarlle
os teus datos persoais a
terceiros ou non permitindo
que se poñan en contacto
contigo para ofrecerche
outros produtos.

Fraude ou peche de tenda ‘online’, como reclamo?
Comprei un reloxo a través dunha páxina web e, logo de pagalo, comprobei que atenda pechou.
Podo esixir que me devolvan o diñeiro ? Que pasos debo seguir para recuperar o importe?
Xa sexa porque se trate dunha fraude ou
simplemente por peche do comercio, o
principal problema das compras online
é o risco de non recibir o pedido unha
vez pagado o produto e tampouco
conseguir a devolución do diñeiro. Para
evitar ese risco e favorecer o comercio
online fóronse aprobando diferentes
normas de protección ao consumidor:
• A Lei xeral para a defensa dos consumidores
e usuarios establece que, nos casos de
pagos a distancia mediante tarxeta, cando
o importe dunha compra ou dun servizo
se cargase de forma fraudulenta ou
indebidamente utilizando o número dunha
tarxeta de pago, o consumidor e usuario
titular dela poderá esixir a inmediata
anulación do cargo. Xa que logo, aqueles
usuarios afectados polo peche dalgunha
tenda online que paguen con tarxeta poden
acudir á entidade emisora da tarxeta e
solicitar a devolución do importe da compra.
• Ademais da tarxeta, existen outras
alternativas de pago a través de Internet

56

que ofrecen protección ao usuario. Por
exemplo, PayPal, que dispón dos seus propios
mecanismos de protección ao comprador,
incluíndo a devolución do importe se non
chega o produto, se se recibe deteriorado ou
se non coincide coa descrición do vendedor.
• Con todo, no caso de pagos mediante
transferencia, recuperar o diñeiro é máis
complicado. As ordes de transferencia son
irrevogables unha vez executadas
e a normativa non establece excepcións,
polo que se pagamos por transferencia
e o vendedor non quere ou non pode
devolver os importes pagados, o consumidor
non terá máis remedio que acudir aos
tribunais para intentar recuperar o seu
diñeiro. Se a tenda online finalmente
se declara en concurso, o consumidor
convértese nun acredor máis da compañía
e debe seguir os procedementos
establecidos, que comezan por
comunicarlle ao administrador concursal
o importe da débeda pendente.
Nestes casos, a probabilidade de
recuperar o diñeiro é moi reducida.

Para evitar problemas ao comprar
online, a nosa recomendación é
que só utilices medios de pago
que che permitan recuperar o
teu diñeiro, como tarxetas de
pago ou a plataforma PayPal, e
nunca realizar transferencias.

Visto para sentenza

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

Elaborado pola Asociación Española de Dereito do Consumo

O TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL
REFORZA A PROTECCIÓN ÁS
DENOMINACIÓNS DE ORIXE

O CONCEPTO DE SAÚDE
INCLÚESE COMO AGRAVANTE
DOS DELITOS DE ESTAFA

O TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
MANTENSE AÍNDA QUE UN DOS
FILLOS CUMPRA 25 ANOS

UNHA SENTENZA PROHIBE O USO DE
TODO ELEMENTO QUE LLE EVOQUE
AO CONSUMIDOR A IDEA DE QUEIXO
MANCHEGO SE O PRODUTO NON ESTÁ
INCLUÍDO NESA DENOMINACIÓN.

O TRIBUNAL SUPREMO IMPÓNLLE UNHA
PENA DE PRISIÓN A UN GRUPO MUSICAL
POR APROVEITARSE DA ENFERMIDADE
DUNS MENORES, SIMULANDO UNHA
GALA BENÉFICA PARA OBTER FONDOS.

UNHA SENTENZA DO TRIBUNAL
SUPREMO MODIFICA A LEI PARA
QUE TODOS OS FILLOS POIDAN
BENEFICIARSE DO TÍTULO DE FAMILIA
NUMEROSA ATA CUMPRIR A IDADE
MÁXIMA REQUIRIDA.

Para que un produto sexa certificado
coa Denominación de Orixe Queso
Manchego, ten que cumprir cunha serie
de requisitos, como, por exemplo, ser
elaborado con leite de ovella da raza
manchega, cunha maduración mínima
de 30 días para os de leite pasteurizado
con peso igual ou inferior a 1,5 kg, e de
60 días para o resto de formatos. Se
non cumpre todas as condicións non
pode ser incluído neste selo. O Consello
Regulador da Denominación de Orixe
Protexida Queso Manchego demandou
a un fabricante de Cidade Real que
comercializaba os seus produtos
con nomes como Rocinante, Súper
Rocinante e Adarga de Oro. O Tribunal
Supremo, despois de consultar co
Tribunal de Xustiza da Unión Europea
(TXUE), considerou que hai “evocación”,
prohibida polo Regulamento 510/2006
sobre protección de indicacións
xeográficas e denominacións de orixe
de produtos alimenticios. Con este
fallo, refórzase o amparo dos produtos
con denominación de orixe, e estende
o seu halo protector a todas aquelas
mensaxes e imaxes que poidan suxerirlle
ao consumidor a pertenza do produto á
denominación protexida.

A Sala Segunda do Penal do Tribunal
Supremo, a través da súa sentenza do 24
de maio de 2019, confirmou a resolución
ditada pola Audiencia Provincial de
Tenerife na que se condenaba a tres
anos e oito meses de cárcere a dous
individuos dun grupo musical por
organizar unha gala simulando que o
seu beneficio económico sería destinado
a axudar a nenos con enfermidades
raras. Os delincuentes convenceron aos
pais dos menores afectados para que
lles permitisen difundir fotografías dos
seus fillos como reclamo, así como a
outros coñecidos artistas para colaborar
de modo gratuíto e desinteresado, ao
técnico de son e ata ao propietario
do local no que tivo lugar a gala. A
Xustiza condenounos finalmente como
autores dun delito de estafa continuada
e inclúe, por primeira vez, un serio
reproche por abusar da confianza e
boa vontade dos doantes, aproveitando
a situación de crise do sistema e a
carestía dos tratamentos médicos.
O Tribunal Supremo accedeu a incluír o
concepto “saúde”, equiparándoo a “ben de
utilidade social”, para apreciar un agravante
do delito, e declarou que a acción
merece “un plus de reprochabilidade”.

A Lei de protección de familias
numerosas de 2003 condicionaba a
vixencia do título ata que o número de
fillos que cumprisen os requisitos fose
o mínimo establecido. Isto supoñía que,
cando os irmáns maiores superaban o
requisito de idade, é dicir, os 25 anos,
a familia podía perder o dereito ao
título se había menos de tres irmáns
que cumprían as condicións. Unha
porcentaxe moi elevada de familias
numerosas corresponde a aquelas
con tres fillos (ou dous, se un deles
supera o 33 % de discapacidade), polo
que, cando o maior cumpría a idade
máxima, toda a familia perdía o título
e os beneficios. Unha sentenza do
Tribunal Supremo do ContenciosoAdministrativo do 25 de marzo de 2019
púxolle fin a este problema. Esta reforma
pretende acomodarse á realidade
deste tipo de familias e evitar unha
situación de discriminación entre os
irmáns. Por iso, o Tribunal conclúe que
esta discriminación evítase se todos os
irmáns que contribuíron á obtención
para a familia da “categoría especial”
seguen gozando nela dos mesmos
beneficios que gozou o primeiro.
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O concepto
“menos
reciclas,
máis pagas”
ábrese paso
en España
EroskiConsumer
O obxectivo da Unión Europea para 2020 é
reciclar a metade de todo o lixo xerado polos
fogares e as pequenas empresas. Con todo, en
España só se recicla o 33 % dos residuos urbanos.
Por iso, diversos municipios puxéronse ao choio
para sancionar aos cidadáns que non clasifiquen
o seu lixo.

A besta negra da
industria alimentaria
é unha bacteria e
chámase Listeria
eroskiconsumer
O brote de listeriose aparecido este verán en
Andalucía puxo de manifesto a importancia
da seguridade alimentaria. Moi resistente,
amplamente distribuída e perigosa, esta
bacteria pode sobrevivir en condicións que son
adversas para a maioría dos microorganismos.
Seguindo cinco sinxelas pautas, podemos
previr a listeriose e o resto das enfermidades
transmitidas polos alimentos.
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Aprende a
detectar un
melanoma coa
regra do A, B,
C, D e E
EroskiConsumer
Cada ano diagnostícanse no mundo 132 000
melanomas segundo a OMS. Para unha detección
precoz, os expertos recomendan autoexplorarse
unha vez ao mes e fixarse nos lunares e as manchas
e nos sinais que determinan este tipo de cancro:
asimetría, bordos irregulares, cor non homoxénea,
diámetro de máis de seis milímetros e evolución.
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útil e práctica sobre alimentación, saúde,
seguridade alimentaria, medio,
consumo sostible e moitos temas máis.
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