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AZTERTU EGIN DITUGU GEHIEN KONTSUMITZEN DIREN 25 MARKAK
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NONDIK LORTU JAKITEKO
GIDA LAGUNGARRIA

Keto dieta
GANTZ ASKO ETA
MURRIZKETAK
ERE BAI

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

Aurkibidea
AZAROA
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OREKAN
ZERGATIK FALTA
ZAIT D BITAMINA?
Eguzkirik ez hartzea
izaten da arrazoi nagusia.

Pertsona batek D bitaminaren gabezia
duen jakiteko, neurtu egiten da odolean
zenbateko kopuruan ageri den 25-hidroxivitamina D delakoa. Gabezia hori antzemateko garaian, ordea, arazo bat dago,
ez baita adostu zer-nolako balioek adierazten duten gabezia dagoela: AEBetako
Medikuntza Akademiak esaten du 20 ng/
ml-tik beherako balioak normalak direla,
Hezurrak Ikertzeko Espainiako Elkarteak
igo egiten du zifra (30 ng/ml), eta Endokrinologiako eta Nutrizioko Espainiako
Elkarteak tarte honetan kokatzen du:
30-50 ng/ml. Erreferentzia gisa 20 ng/
ml-ko balioa hartuz gero, populazioaren %37k edukiko luke gabezia, baina
portzentaje hori %88ra igoko litzateke

Europako kontsumitzaileen %86ri
kezkatzeko modukoa iruditzen zaie elikagaiak ekoiztean substantzia kimikoak
erabiltzea, datu hori eman du 2019ko
Eurobarometroak, baina haragiekin oro
har ez dago arazorik, eta oilaskoarekin
ere ez bereziki: horietan ez da agertzen
sendagaien arrastorik. Europako Batasunean, 96/22 Zuzentarauak galarazi
egiten du hormonak erabiltzea gizakiok
jango ditugun animaliak hazteko. Helburu terapeutikoarekin bakarrik erabil daitezke, edo zooteknikoarekin (animalien
ongizatean oinarritzen den ekoizpena),
eta albaitariak kontrolatu behar du beti.
Bestalde, 1831/2003 Araudia onartu
zenetik, antibiotikoak galaraziak daude
errendimendua hobetzeko estrategia
gisa. Albaitaritzan sendagaiak erabiltzen
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Nutrizionisten erantzunak,
gauzak argiago eduki ditzagun.

30 ng/ml-ko balioa eredutzat hartuta. D
bitaminaren zatirik handiena larruazaleko sintesiaren bidez lortzen da, eguzkia
hartzeari esker. Espainiako Estatuan
kokapen geografikoak mugatu egiten
du eguzkia hartzeko aukera neguan eta
udaberrian, eta udan, berriz, gehiegizko
beroa da muga leku batzuetan. Dietaren
bidez hartzen denak osagarri gisa balio
du (arrain urdinetatik eta esnekietatik
hartzen da), baina ANIBES ikerketaren
arabera (2015), horiek ez dute balio eguneroko beharrizanak asetzeko (15 µg).
Badaude D bitamina daramaten gehigarriak ere, baina horiek ez dute eragin
onuragarririk hezurren osasunean, eta ez
da komeni herritar guztiek har ditzaten.

direnean, itxaronaldiak ezartzen dira
animalietan gelditzen diren hondarrak segurutzat jotzen den mugatik
beherakoak izan daitezen (LMR); hortaz,
antibiotikoak modu desegokian erabiltzea arazo bat da, baina ez elikagaietan
agertuko direlako gero, baizik eta bakterioek erresistentziak garatu ditzaketelako, gizakiok gaizki erabiltzen ditugunean
bezala. Hori dela eta, berrikitan, 2019/6
Araudiak zorroztu egin ditu mugak, eta
ez daitezke prebentzio gisa erabili, oso
egoera bakanetan izaten ezik. Eta legedi
hori ongi betetzen da: Elikadura arloko
Segurtasunaren Europako Agintaritzak
2017an txosten bat egin zuen albaitaritzako hondakin arrastoen inguruan,
eta hor esaten da laginen %99,65ek
oniritzia eskuratu zutela.

OILASKO HARAGIA:
HORMONAK ETA
ANTIBIOTIKOAK?
Europako legedia betetzen
dute %99k baino gehiagok.

GEHIGARRI BAT
HARTU AURRETIK...

ZER ESAN NAHI
DU ‘LAKTOSARIK
GABEA’ IZATEAK
Esneak berez izaten duen azukre bat
da laktosa: gutxi gorabehera, 4,7 gramo izaten ditu 100 ml bakoitzeko. Bi
molekulak osatzen dute: glukosa eta
galaktosa, eta lotura batek elkartzen
ditu biak. Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) berezko azukreen sailean
sartzen du (osorik dauden fruta eta berdura freskoek eta esneak izaten dutena),
eta ondorioz, ez da dietatik kendu behar
genituzkeen horien multzokoa. Laktosa
digeritzeko, laktasa erabiltzen du gure
hesteak, zeinak eten egiten duen glukosa-galaktosa lotura. Laktosarekiko
intolerantzia daukatenek ez dute sortzen behar adina laktasa, eta, ondorioz,
molekula osorik heltzen da heste lodira,
non hartzitu egiten den bakterioen eraginez, eta ohiko sintomak sorrarazten
ditu (beherakoak, haizeak, ondoeza).
“Laktosa gabeko” esnea egiteko, esneari
ez zaio azukre hori kentzen; laktasa
erantsi eta aurre-digeritu egiten da: era
horretan, esneak glukosa eta galaktosa
edukiko ditu lehen laktosa zeukan lekuan. Azukre kantitatea lehengo bera
izango da (nahiz eta zaporea zertxobait
gozoagoa den, laktosak gaitasun gutxiago duelako gozotasuna emateko).
“Laktosa gabeko” esneak ez dakarkie
inolako onurarik intolerantziarik ez
daukaten pertsonei, baina dezente garestiagoak dira.

Elikadura arloko gehigarrietan,
mantenugai batzuk metatzen dira, eta
dieta osatzea izaten da horien helburua.
Horietako batzuek esaten dute dohain
osasungarriak dituztela, baina ez dago
bermatua horien eraginkortasuna
eta segurtasuna, ez baitiete kontrolik
egiten (sendagaiekin ez da halakorik
gertatzen). Autokontrolak arautzen
du merkatua; hau da, enpresak
berak bermatzen du konposatuaren
segurtasuna, eta administrazioak
ikuskaritzak egiten ditu eta zigorrak
ezartzen ditu legea betetzen ez
denean. Batzuetan kutsatuta egon
daitezke gehigarri horiek (substantzia
farmakologiakoak eduki ditzakete,
nahiz eta etiketan ez adierazi), eta
inoiz ere ez dira erosi behar kontrolik
gabeko lekuetan (batez ere, Internet
bidez). Elikadura arloko Segurtasunaren
eta Nutrizioaren Espainiako
Agentziak oroitarazten duenez, ez
dira erabili behar dieta orekatu baten
ordezko gisa, eta arriskuak ere sor
ditzakete; horrexegatik, hartu aurretik
medikuari galdetu behar zaio beti.

Frutaren fruktosa
Azukre sinplea da fruktosa. Zelularik
gehienek ez dezakete erabili energia
gisa, eta gibelean gantz bihurtzen da.
Substantzia hori azukre erantsi gisa
neurriz kanpo erabiliz gero, arazo
metabolikoak eta bihotz-hodietakoak
ager daitezke. Fruta osorik dagoenean,
azukre hori berezkoa izaten da, eta ez
ditu sorrarazten ondorio kaltegarri
horiek. Fruta osorik ez dagoenean (zuku
eginda dagoenean, adibidez), fruktosa
hori azukre libretzat hartzen da, eta
ondorio kaltegarriak ekar ditzake.

Azukreak ez
du sortzen
hiperaktibitaterik
Ez dago inolako harremanik
azukre kontsumoaren eta
haurren jokabideari lotutako
gorabeheren artean. Uste hori
70eko urteetan sortu zen.
Benjamin Feingold doktoreak
iradoki zuen azukrea kenduta
hobetu egin zitezkeela
hiperaktibitatearen sintomak,
baina mito hori geroztik gezurtatu
egin dute hainbat ikerketak.

Ba al zenekien…
Animalia jatorriko elikagaiak
ez direla beharrezkoak proteina
beharrak asetzeko, halaxe dio
Ameriketako Estatu Batuetako
Academy of Nutrition and
Dietetics. Aminoazido esentzial
guztiak lor daitezke landare
jatorriko elikagaien bidez, eta
horietako batzuek, gainera,
sojak esaterako, kalitatezko
proteinak ematen dituzte,
esneak edo arrautzak ematen
dituztenen parekoak.
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BEGIA ZORROTZ Amu komertzial ugari darabiltzaten hiru produkturen etiketak aletu ditugu

SOLÁN DE CABRAS UR FUNTZIONALAK
Edari freskagarri horien etiketan, “Antiox”, “Repair” eta “Defence” aipuak ageri dira, eta osasunari onura jakin batzuk
ekartzen dizkiotela iradoki nahi da horien bidez. Ontzietan ez du jartzen “ur funtzionalak” direla, baina Solán de Cabras
etxearen iragarkiek “funtzional” kontzeptuari heldu diote, elikagai mota horien oihartzuna ekarri nahian. Horien
inguruko “literaturak” esaten duenez, dietan maiz samar hartuz gero ustezko onura bat eragiten dute funtzioren baten
gainean edo murriztu egiten dute gaixotasunak izateko arriskua. Gauza bera gertatzen al da ur horiekin?
Antiox, Defence, Repair.

Osasuna zaintzen dutela iradokitzen da termino horien
bidez. Publizitateak darabilen amu bat da, aipamen
osasungarriak erabiliz nahasmena sortzeko. Aipu
edo ohar horiek egin ahal izateko, araudiak esaten du
frogatu egin behar dela elikagaiak daukan mantenugai
jakin batek eragin onuragarria duela, eta konposatu
horrek kopuru aipagarrietan agertu behar duela
(mantenugai bakoitzarentzat legeak ezartzen duen
kopuru berean edo handiagoan; edari horien kasuan,
%7,5ekoa da zifra). C bitaminaren 12 mg-ei zor die
Antiox efektua; Defence efektua, berriz, B6 bitaminak
(0,21 mg) eta B12ak (0,38 mikrogramo) emana da;
eta Repair delakoa B3 bitaminak (2,4 mg) eta B8ak
(7,5 mikrogramo) eragiten dute. Kopuru horiek aise
gainditu daitezke dieta osasungarria eginda: 100 gramo
marrubik 60 mg izaten dute C bitamina (Antiox-ek
halako bost); 100 gramo antxoak 1,1 mg B6 bitamina
(Defensek halako bost), eta 100 gramo dilistak 5,7 mg
B3 (Repair-ek baino 2,5 aldiz gehiago).

Zer daukan eta zer ez.

Nabarmendu egiten du ez dauzkala osagai batzuk,
jendeak pentsa dezan produktu hobea dela osagai
horiek gabe. Oharra aldatu egiten da zertxobait Defence
izenekoan; izan ere, beste biek azpimarratu egiten
dute ez daukatela lurrin eta koloragarri artifizialik,
baina bertsio horrek antozianinak daramatza,
jatorri naturaleko koloragarri bat. Esaldia moldatuz
konpontzen du auzi hori: koloragarri artifizialik ez duela
esaten du (naturalak bai). Osagai edo mantenugai
batzuk edukitzeak edo ez edukitzeak ez die ematen
dohain berezirik beste elikagai batzuen aldean:
publizitateak darabilen trikimailu bat da.

Mantenugai nabarmendua.

Europako Batzordeak propietate osasungarriak
aitortzen dizkie C, B3, B6 eta B12 bitaminei, eta,
ondorioz, onargarriak dira horien inguruan ageri
diren aipuak. Bitamina guztiak dabiltza Mantenugaien
Erreferentziazko Balioaren %15ean zehatz-mehatz, eta
egoki betetzen dute, hortaz, “balio adierazgarriaren”
kontzeptua (balio horretara iritsi behar du propietate
osasungarrien oharrak eraman ahal izateko).
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Osagai eta ezaugarri azpimarratuak.

Ura da edari horien %92. Aurreko aldean irudi batzuk
ageri dira osagai batzuk nabarmentzeko, zuku edo
estraktu itxurakoak: kontzentraziorik handiena pomelo
arrosaren zukuarena da, %1 eskasekoa, zeina kontzentratu
bidez egina dagoen (zuku horri kendu egiten zaio uraren
zatirik handiena, eta berriz erantsi); kontzentraziorik
apalena, berriz, te zuriaren estraktuarena eta melokotoi
zukuarena da, azken hori ere kontzentratu bidez egina
(%0,2koa da, hau da, mililitro bat baino gutxiago dauka
botila batek). Produktuak dituen osagaiak azpimarratzen
dira, kontsumitzaileak begi onez ikusiko dituelako.
“Fruten zukua” jartzen du, baina batzuek “fruta zuku
kontzentratua” daramate eta besteek “kontzentratu bidez
egindako fruta zukuak”; horiek bestelako ezaugarri batzuk
dituzte, eta kontsumitzaileek ez dituzte hain gustuko.
Bitaminarik gehienak, gainera, erantsiak dira, eta ez osagai
nabarmenduek ematen dituztenak.

Kaloria gutxikoa.

Makromantenugai bakarra ageri da aipatzeko moduko
kopuruetan. Karbohidratoak dira, eta horien artean
azukreak, zuku kontzentratuek emanak. Zukuen
azukreak (kontzentratuak izan edo ez) azukre libretzat
hartzen dira, eta horien kontsumoa mugatu egin behar
da: gehienez ere, egunean 25 gramokoa izan behar du.
“Kaloria gutxikoa” aipua erabil daiteke edarietan, baldin
eta ez badute 20 kcal baino gehiago 100 ml bakoitzeko,
eta produktu horiek hortxe dabiltza, muga-mugan: 19
eta 20 kcal artean.

Nutri-Score.

Nutri-Score sistemak egindako
balorazioan, D maila eman zaie,
nagusiki azukreen erruz.

Ondorioa.

Legea kontuan hartuta, edari freskagarrien sailean
sartzekoa da produktua; ez da ur minerala, eta ez
daiteke izan uraren ordezkoa hidratazio iturri nagusi
gisa. "Zaindu ezazu zeure burua egunero" leloa darabil
(“Cuídate día a día”), baina ez da pentsatu behar
produktua egokia denik egunero hartzeko. Etiketan,
gainera, nabarmenduta ageri dira fruten irudiak
eta kontsumitzaileek begiko dituzten osagaienak,
baina ez diete erantzuten hortik sor daitezkeen
itxaropenei. Elikagai funtzionalek ematen dituzten
mantenugaiak inolako arazorik gabe lor daitezke
dieta osasungarri baten bidez. Horietan ageri diren
mezuek, beraz, legezkoak izanik ere, ez dakarte onura
gehigarririk pertsonentzat. Merkatuan badira antzeko
produktuak, ur mineralekin eginak eta zuku pittin
bat daramatenak (kontzentratu bidez eginak), eta
horiek ere ez dute aparteko abantailarik eskaintzen.
Horien aldean, Solán de Cabras etxeko hauek askoz
garestiagoak dira.
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EGIA EDO GEZURRA

1. 'Amanita muscaria'

3. 'Lactarius deliciosus'

2. 'Lepista nuda'

4. 'Amanita phalloides'

5. 'Colmenilla'

KOLOREAK ETA ZAPOREAK
ADIERAZTEN DUTE
TOXIKOTASUNA GEZURRA
Koloreak ez du zerikusirik
pozoiarekin. Espezie toxiko
batzuek oso kolore ikusgarriak
izaten dituzte, adibidez ipotxen
perretxikoek (amanita muscaria [1]),
baina badira jan daitezkeen perretxiko
aski ikusgarriak ere, ziza hankaurdina
esaterako (lepista nuda [2]) edo
esnegorriak (lactarius deliciosus
[3]). Perretxikorik arriskutsuenek,
aldiz, gibelari eragiten diotenek, ez
dute izaten kolore ikusgarririk.
Kolore aldaketak ere ez du
zerikusirik toxikotasunarekin.
Boletus batzuk, adibidez, urdin
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PERRETXIKOAK:
SASKIA,
LABANA... ETA
KONTU HANDIA
UDAZKENA HELTZEAREKIN,
PERRETXIKOZALEZ BETETZEN DIRA BASOAK,
ETA HORIEN ARTEAN DENETARIK IZATEN DA,
BATZUK ADITUAGOAK BESTEAK BAINO. OSO
GARRANTZITSUA DA ZUHURTZIAZ JOKATZEA
ESPEZIE BERRIAK BILTZERA GOAZENEAN:
JENDE ESPEZIALIZATUARI AHOLKUA
ESKATZEA DA ZENTZUZKOENA (GIDA
MIKOLOGIKOAK, TAXONOMOAK, ELKARTE
MIKOLOGIKOETAKO ADITUAK...). ETA
OINARRIZKO ARAU BATZUEI JARRAITZEA.
BAINA, BATEZ ERE, ZALANTZARIK
TXIKIENA IZANEZ GERO, EZ SARTZEA
SASKIAN ETA EZ JATEA.

bihurtzen dira mozten direnean. Horrek
zer esan nahi du, pozoitsuak direla? Bada,
batzuk bai eta besteak ez. Batzuetan eta
besteetan, kolorez aldatzen den substantzia
(herdoildu egiten da airearekin) ez da
pozoia. Hain zuzen, sagar bat mozten
dugunean ere aldatu egiten zaio kolorea
airearen eraginpean utziz gero, eta
horrek ez du esan nahi pozoitsua denik.
Toxikoa izateko ez du
zertan eduki zapore txarra.
Ez dugu erori behar mito
horretan. Amanita phalloidesak [4]
zapore onekoak dira, hori esaten
dute, behintzat, halakoak jan
eta bizirik atera direnek. Baina
horietako bat jaten badugu, gibeleko
patologia bat ager dakiguke.

OZPINETAN EDO GATZUNETAN
JARRITA UTZI EGITEN DIOTE
TOXIKOAK IZATEARI GEZURRA
Perretxikoen pozoi guztiak
ez dira berdinak. Batzuen
toxinak jarduerarik gabe
gelditzen dira uretan irakinda
edo lehortuta. Hau da, gordinik
daudela toxikoak dira, baina
modu jakin batean prestatuta,
jateko modukoak izan daitezke.
Adibide bat. Espainiako Estatuan
galarazia dago colmenilla [5] delakoa
gordinik saltzea, baina lehortuta
oso garesti saltzen dira. Perretxiko
hilgarri batzuen pozoia, aldiz,
ez da jarduerarik gabe gelditzen
irakindakoan edo gatzunetan sartuta.

ERRAZ BEREIZTEN DIRA
JAN DAITEZKEENAK ETA
POZOITSUAK GEZURRA
Ez dago araurik perretxiko
jangarriak eta pozoitsuak
bereizteko. Ezta bat ere.
Ez kolorea, ez neurria, ez zaporea,
ez beren ekologia... Ezertxo ere ez.
Ikasi egin behar da banan-banan
bereizten, ez dago beste aukerarik.
Perretxikozale
hasiberriarentzat,
gomendiorik onena da
Mikologia Jardunaldi batzuetara
joatea (udazken guztietan egiten
dira han eta hemen; zure autonomia
erkidegoko nekazaritza sailaren
webgunean begiratu dezakezu).
Hor aukera izaten da, besteren
arten, adituekin hitz egin eta haien
aholku estimagarriak entzuteko.
Aholku bat: ikas ezazu
urtero bi edo hiru espezie
identifikatzen, eta seguru
ezagutzen dituzunak bakarrik bildu,
adibidez esnegorriak, horiek dira-eta
ezagunenetakoak. Zalantzarik txikiena
izanez gero, dauden lekuan uztea
da onena, ekosisteman dagokien
funtzioa betetzen jarrai dezaten.

`AMANITA PHALLOIDES’
DELAKOA DA PERRETXIKO
GUZTIETAN ARRISKUTSUENA
EGIA
Pozoituta hiltzen diren
herritarren %90 amanita
phalloidesak hiltzen ditu.
Horixe da arriskutsuena, zalantzarik
gabe, neurri txikiko galanpernekin
batean (5 cm-tik beherako txapela
dutenak). Horregatik ikasi behar da ongi
bereizten. Zuhaitz hostozabalak dauden
basoetan bizi izaten da, adibidez arteak,
haritzak, pagoak edo gaztainondoak
duden lekuetan, baina pinudietan
ere sortzen dira garai batzuetan.
Zuhaitz hostozabalak
dauden basoetan bizi
izaten da, adibidez arteak,
haritzak, pagoak edo gaztainondoak
duden lekuetan, baina pinudietan
ere sortzen dira garai batzuetan.

Horien toxinek gibelari
erasaten diote, eta hondatu
egiten dute. Horien eragina,
gainera, mantso agertzen da; orduak
aurrera joan ahala agertuko dira
sintomak (mina, goragalea, goitika egitea
eta beherakoa). Perretxiko horien 40
gramotan 5-15 mg amanitina izaten da,
eta dosi hilgarria 0,1-0,3 mg-koa izaten
da kilo bakoitzeko. Horregatik, perretxiko
bakar bat jatea hilgarria izan daiteke.

PERRETXIKO BAT EGOERA
TXARREAN DAGOELA ADIERAZTEN
DIGUTEN SEINALEAK
Perretxiko pozoitsuak alde
batera utzita, egoera txarrean
dauden perretxiko jangarriekin
ere pozoitu gaitezke. Gauza
batzuk argi ikusten dira:

1. Moztean zulotxoak ikusten baditugu
larbekin edo beldarrekin, hobe
baztertzea. Berdin egin behar da
lizuna badute, guriak badaude edo
usain txarra sumatzen bazaie.
2. Espezie jakin batzuetan,
txanpiñoietan adibidez, xaflen
koloreak esango digu pasatuta
dauden edo ez. Oso ilunak badira,
ia beltzak, hobe ez jatea.
3. Oso onduta dauden perretxikoak
digerigaitzak izan daitezke.
Horiek mendian uztea komeni da,
lagundu egingo baitute espeziea
biziberritzen, espora asko izaten dute
eta. Halakoetan, perretxikoa ondu
ahala, txapela ireki egiten zaio, eta
xaflatxoek kolore beltza hartzen dute.
4. Bildutako perretxikoak garraiatzeko
baldintzak ere oso garrantzitsuak
dira: utzi egin behar zaie airea
hartzen, garraiatzeko unean saihestu
egin behar dira tenperatura
Aholkulariak: Eduardo Gallego Arjona,
biologoa eta mikologoa, Almeriako
Unibertsitateko irakaslea, eta Nekazaritzako
Elikagaien Ikerketa eta Teknologia
Zentroko zuzendaria Aragoin (CITA).

ZER EGIN
INTOXIKAZIO BAT
GERTATZEAN?
Espainiako Estatuan 1.500
onddo espezie daude
erregistratuta. Perretxikoek
intoxikazioren bat eragin dutela
susmatuz gero, azkar jokatu
behar da, eta kontuan hartu
behar dira aholku eta epe hauek.
1. Lehenbiziko sintomak
agertzean, berehala joan behar
da larrialdietara, jan ondorengo
lehen sei orduak erabakigarriak
izaten dira eta. Espezie batzuen
eragina, dena den, egun
batzuen buruan agertzen da.
2. Sintomak aldatu egiten
dira espezie batetik bestera:
urdaileko min handiak, izerdi
hotza, goitika egitea behin eta
berriro eta mina sentitzea,
beherakoa, zorabioa, makalaldi
erabatekoa edo eldarnioa.
3. Komeni izaten da jan den
perretxikoaren hondarrak
biltzea (edo zaborretara
bota ditugun zatiak) eta
osasun etxera eramatea,
zer motatakoa den ikus
dezaten. Hondatu ez daitezen,
hondar horiek paperean
bilduta eduki behar dira, ez
plastikozko materialetan.
4. Jarri harremanetan
perretxiko berberak jan dituzten
senideekin edo lagunekin,
zer gertatu den adierazteko
eta nola dauden jakiteko.
Iturria: I, Madrilgo Erkidegoko
Osasun Saila (Jokabide gida,
perretxikoek norbait pozoitu
duten susmoa dagoenerako).
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Erosketa gida

Pasta,
PLATER SENDO
OSASUNGARRIA

(BETEGARRIRIK ETA SALTSARIK GABE)
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ELIKAGAI ESKURAGARRIA DA PREZIOZ, ETA IA MUNDU GUZTIARI ATSEGIN
ZAIO. SUPERMERKATUETAKO APALATEGIETAN ERA BATEKOAK BAINO
GEHIAGOTAKOAK DAUDE, ETA ONGI HAUTATU NAHI BADA, KOMENI DA
JAKITEA ZER-NOLAKO ALDEAK DAUDEN BATZUEN ETA BESTEEN ARTEAN.
aite dugu pasta. Edo hori pentsa liteke, behintzat, estatistikak ikusita.
Elikagaien kontsumoari buruzko
txostenak dioenez (2018koa da),
urte horretan 189.103 tona pasta jan
zituzten herritarrek Espainiako Estatuan; hau da,
pertsona bakoitzak 4,13 kilo jan zituen urtean. Beste modu batean esanda: pertsona bakoitzak pasta
plater bat jan zuen astean, nagusiki espagetiak eta
makarroiak (horiek jan ziren gehien, pasta guztiaren %60 inguru). Beste pasta mota batzuek ez dute
hainbesteko lekurik lortu erosketa saskian, adibidez
pasta beteak eta osokoak, baina urtez urte handitzen
ari da horien kontsumoa.

M

OSASUNGARRIA AL DA PASTA JATEA?

Pasta, oro har, osasungarria da. Horrexegatik ageri da dietaren inguruan ereduzkoak diren gidetan,
adibidez Harvard-eko Unibertsitateko Osasun Publikoko Eskolak argitaratu duenean. Eta, horregatik,
gida honetan aztertu ditugun produkturik gehienek
balorazio ona lortu dute Nutri-Score sistemarekin.
Dena den, argitu egin behar litzateke zertan den nutrizio arloko sailkapen hori, pasta mota guztiak ez
baitira berdinak: badira arrautzadunak, begetalak
dituztenak, freskoak, osokoak, beteak... Zehazki,
gomendioek adierazten dute osoko pastaren alde
egin behar dugula, hori hobeak dela alegia, mantsoago metabolizatzen delako (horrek murriztu
egiten du 2 motako diabetesa izateko arriskua), eta
haren zuntzak lagundu egiten duelako hesteetako
igarotze prozesua.
Baina pasta bera ez ezik, kontuan hartu behar
dira pasta laguntzen duten osagaiak ere. Alde batetik, etiketa egoki interpretatzeko (adibidez, espageti errazio batek ematen duen energiari erantsi egin
behar litzaioke jartzen diogun saltsak ematen duena),
eta, bestetik, berez osasungarria den elikagai batek
ez diezaion utzi osasungarri izateari. Ez baita gauza
bera espageti batzuk jatea tomate freskoarekin eta
intxaurrekin (osasungarria izango litzateke, nahiz eta
pasta ez izan osokoa), edo txorizoarekin jatea (hori ez
genuke osasungarritzat joko, nahiz eta pasta osokoa
izan). Alderdi hori ez dugu ahaztu behar pasta beteak
hautatzen ditugunean, zeren, kanpotik antzeko itxura eduki dezaketen arren, desberdintasun handiak

ANALISIA

Gida hau egiteko, 25 eratako pastak aztertu ditugu, markarik ezagunenetakoak, eta bi multzo
handitan bildu ditugu guztiak: pasta freskoa (Tortellini lau
gazta, Rana eta Buitoni etxeetakoak, Tortellini tomatea eta
mozarella eta Lau gazta, Eroskirena, Gourmet ahuntz gazta
eta tipula, eta Espageti freskoak, biak Rana etxearenak);
pasta lehorra, eta hor badira espagetiak (Rummo, Gallo,
Barilla eta Eroski basic), osoko espagetiak (Gallo, La Molisana, Garofalo eta Sannia Eroski), kiribilak begetalekin
(Gallo eta Gallo pasta fina, Eroski), lumak eta pennoni (Gallo, Eroski basic eta Eroski Seleqtia), eta Tortellini haragiarekin (Gallo, Knorr eta Eroski). Produktu horiek aztertzeko
garaian, ezaugarri bat baino gehiago hartu dugu kontuan,
adibidez zer-nolako osagaiak erabili diren, nolako profila
duten nutrizioaren ikuspegitik, zer prezio duten, nola eginak dauden, nolako ontzia duten edo zer-nolako informazioa ematen duten etiketan. Pasta freskoetan, 125 gramoko
errazioa hartu da eredutzat, eta pasta lehorrean, berriz, 80
gramokoa, halaxe azaltzen baita ontzietan bertan ere (azken
horien pisua eta bolumena handitu egiten da egosi ondoren,
eta horregatik jartzen da errazio hori).
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Pasta freskoak ur gehiago
izaten du proportzioan, eta
ondorioz zaporetsuagoa
izaten da, baina iraupen
motzagoa izaten du:
hotzean eduki behar da.
egon balitezke batzuetatik besteetara. Ohikoena izaten da pasta bete horiek gatza kopuru aipagarrietan
izatea; halaxe gertatzen da Knorr etxeko Tortellini
beteekin (1,92 g errazioak), Eroski etxekoekin (1,60 g
errazioak) eta Gallo etxekoekin (1,28 g errazioak), eta
Buitoni eta Rana etxeko pasta fresko beteekin (1,50 g
errazioak). Hori dela eta, balorazio kaskarra lortu dute Nutri-Score sisteman: C mailan gelditu dira batzuk
(Buitoni, Rana Gourmet, Gallo) eta D mailan besteak
(Tortelloni Rana, Knorr eta Eroski). Pasta beteetan,
dena den, badira aukera egokiak ere, adibidez Tortellini Eroski (Tomatea eta mozzarella), zeinak neurrian dituen gatza (1 g errazioak) eta gantz saturatuak
(2,6-3,6 g errazioak); ondorioz, puntuazio ona lortu
du Nutri-Score sisteman (B). Elikagai batek gatz asko
duela esaten da 1,25 gramo baino gehiago duenean
errazio bakoitzeko; gantz saturatuetan, berriz, 20
gramokoa da eguneko kopuru gomendatua.

MILA PASTA MOTA.

Pasta egiteko, batez ere semolak erabiltzen dira (hau
da, irin lodia edo gutxi ehoa), semolinak edo garitik datozen irinak (gari gogorra izan daiteke, erdigogorra, guria edo horien nahasketa); ondoren ura
eransten zaie, eta ore bat egiten da, nahastura homogeneo bat lortzeko. Orea moldeetan sartzen da
gero, eta moztu egiten da nahi den itxura edo forma
emateko (espagetiak, makarroiak, tallarinak...). Oinarrizko formula horretatik abiatuta lortzen dira
egun supermerkatuetan ditugun pasta mota guztiak
(batzuetan beharrezkoa izaten da beste osagai edo
prozesu batzuk eranstea).
Pasta lehorra. Orea moldean sartu eta nahi bezala moztu ondoren, lehortzeko prozesu bat ematen
zaie, ura kendu eta luzaroago iraun dezaten. Horixe
da gehienok jaten dugun pasta: espagetiak, tallarinak... Mozteko moduak badu eragina pastaren testuran; formak eta lodierak, adibidez, zerikusia dute
gogortasunarekin eta trinkotasunarekin. Espageti
bat, esaterako, marrazo bat baino trinkoagoa da, eta
fideo bat baino gogorragoa, adibide bat jartzearren.
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Kontuan
hartzeko bi
alderdi. Ohiko
pastaren ondoan,
osokoak zuntz
gehiago izaten du
(goian), zerealen
osoko alearen
semolarekin egina
baitago. Italiatik
gure ingurura
heltzen den pasta
kalitate handikoa
izaten da. Baina
denetarik dago.

Pasta freskoa. Moldean sartu eta moztu ondoren ez bazaio
lehortzeko prozesurik ematen, pasta freskoa lortzen da,
zeinak ur dezente izaten duen. Pasta hori zaporetsuagoa
izaten da, baina iraupen laburragoa izaten du. Horrexegatik da beharrezkoa tenperatura txikietan gordetzea (hotzean edukitzekoa da, eta sail horretan aurkituko dugu
saltokietan). Ohikoa izaten da arrautza eranstea testura
hobetzeko, ez dadin izan hain hauskorra eta leunagoa eta
koipetsuagoa atera dadin (hori gertatzen da Rana etxeko
espagetiekin). Arrautza eransteak, gainera, handitu egiten
du proteina eta gantz kantitatea. Eta proteina kopuruari
dagokionez, pasta freskoa ohiko gariaren irinarekin egiten
da gehienean, fin-fin ehota, eta horrek zertxobait proteina
gutxiago izaten du (%11 inguru) pasta freskoak baino; azken hori, berriz, gari gogorraren irinez egiten da, zeina ez
den egoten hain fin ehoa, eta proteina gehiago eduki ohi du
(%13 inguru). Ondoren lehortu egiten dute, eta, ondorioz,
testura trinkoagoa izaten du.
Pasta lehorrak ez bezala, pasta freskoak ur dezente
izaten du, eta zaporetsuagoa izaten da, baina iraupen motzagoa ere badu, uraren eraginez errazago hondatzen delako eta mikroorganismoak eta patogenoak ere errazago
agertzen direlako. Hori gerta ez dadin, tenperatura txikian
gorde behar da (supermerkatuan horregatik egoten da
hozkailuetan). Horrekin batean, ezinbestekoa izaten da

ELABORAZIO
PROZESUAK
BALDINTZATU
EGITEN DU
KALITATEA

Moldeak zaporeari
eragiten dionean.
Ezkerrean, Gallo etxeko
espagetiak, tefloizko
moldean eginak. Horien
gainean, Rummo
espagetiak, brontzezko
moldean ekoitziak.
Azken horiek testura
zimurragoa dute, Gallo
etxekoak baino distira
gutxiago kolorean, eta
gainazal porotsuagoa.
Emaitza: saltsa hobeto
atxikitzen da.

Semola eta ura nahasiz lortzen den oreari
forma emateko, estrusio makina bat erabiltzen
da; gailu horrek aho batetik pasarazten du
orea, eta trokel bat izaten du muturrean, nahi
den itxura emateko pastari, lortu nahi denaren
arabera. Trefilatzea edo haritzea esaten zaio
prozesu horri, eta tefloizko moldeekin egin
daiteke (horiek erabiltzen dira ohiko pastarekin)
edo brontzezkoarekin (pasta tradizionalekin).
Erabiltzen den molde motak ez die eragiten
nutrizio arloko ezaugarriei, baina bai ezaugarri
organoleptikoei, eta ez gutxi, gainera.
Begiratu hutsean ere antzematen da: tefloizko
moldeetatik ateratzen den pastak gainazal laua
izaten du. Azken emaitzak uzten duen aldea
begiratu hutsean ikus daiteke: lehenbizikoetatik
ateratzen den pastak gainazal laua, horixka eta
distiratsua izaten du, eta brontzezko moldeetan
egindakoak, berriz, mate kolorekoa izaten du
gainazala, porotsua eta zimurragoa; horri esker,
hobeto atxikitzen zaizkie inguruko saltsak, eta
zapore hobea izaten dute. Brontzezko moldeek
iraupen laburragoa izaten dute tefloizkoek
baino, eta horregatik izaten da brontzetik
ateratako pasta garestiagoa. Behin pasta
eratu denean, moztu egiten da eta hozkailuan
sartzen da (fresko jango bada), eta hala ez bada,
lehortu egiten da, batzuetan azkar (75 ºC eta
130 ºC artean; hori izaten da ohikoena prozesu
industrialean), eta besteetan mantso (55
ºC-an). Prozesu hori funtsezkoa da, baldintzatu
egingo duelako pastaren testura. Azkar eta
tenperatura handian lehortzen denean, gluten
sarea gogortu egiten da (hezurdura gisa balio
dio pastaren egiturari), harrapatu egiten du
almidoia, eta zaildu egiten du egosaldian
hidratatzea; ondorioz, pasta ez da izaten hain
leuna eta samurra. Mantso lehortzen diren
pastekin kontrakoa gertatzen da, eta testura
leunagoa izaten du. Gainera, eragotzi egiten
da konposatu lurrunkorrak galtzea, eta zapore
hobea izaten du.
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Saltsa prestatuak:
aukera ona al dira?
Pasta plater bat kozinatzeko
garaian, hura lagunduko duen
saltsa prestatzen ematen dugu
denboraren zati handi bat. Zeregin
hori errazteko, merkatuan badira
jateko prest datozen saltsak.
Horietako batzuk aukera ona izan
daitezke, baina komeni da ezaugarriei
ongi erreparatzea, alde handiak
daudelako horien artean, bereziki
prezioan eta osaeran (eta, ondorioz,
baita zaporean eta nutrizio arloko
ezaugarrietan ere). Adibide bat
jartzearren, saltsarik ohikoenetakoa
hautatu dugu, bolognarra alegia, eta
lau markarik adierazgarrienetakoak
aztertu ditugu: Barilla, Gallo, Gallo
superbolognarra eta Eroski. Saltsa
horiek guztiek haragia daramate,
%10-12 artean Eroskik eta Barillak, eta
%25 Gallo superbolognarrak; barazki
kantitatea, berriz, %43koa da Barilla
etxekoan eta %73koa Eroskin. Saltsei
buruz ari garenean, arreta berezia jarri
behar zaio gatz kantitateari, produktu
horiek asko samar izaten baitute
gehienetan (zaporea indartzeko
erabiltzen da). Gallo etxekoetan
ikusten da hori ongien, non %1,5 eta
%1,6 den osagai hori. Bitxia da, baina
haragi eta barazki gutxien daukan
saltsa da -ura du osagai nagusiaguztietan garestiena (0,68 €/100
g). Horixe litzateke, beraz, baztertu
beharreko lehena. Barilla etxekoa
da, eta pentsatzekoa da Italiatik
datorrelako izango duela prezio hori,
eta herrialde horretako lau gazta
mota daramatzalako, laurak ere
garesti samarrak. Eroski markakoa
da merkeena (0,35 €/100 g), besteak
beste haragi gutxien daukana
delako (%10). Barazkiak, aldiz,
besteek baino gehiago dauzka (%73)
eta gatz kantitate onargarria (1,1
g/100 g). Horrexegatik da aukerarik
onena aztertu ditugun lau saltsetan,
eta aski egokia da etxean egindako
saltsaren ordez erabiltzeko.
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Semolarekin
bakarrik.
‘Kalitate gorena’
aipua (beste irudian)
1975etik dago
arautua. Pasta
semolarekin edo
gari gogorraren
semolarekin bakarrik
egin dela adierazten
du, hau da, beste
gari mota batzuen
irinak erabili gabe.

iraungitze-data errespetatzea ontzian ageri den bezalaxe
(hilabetekoa izaten da, gutxi gorabehera). Ildo horretan,
alde handia dago pasta lehorrarekin, horrek askoz ur gutxiago izaten baitu; ondorioz, nekezago hondatzen da eta
zailagoa izaten da mikroorganismoak agertzea. Hori dela
eta, giroko tenperaturan gorde daiteke eta askoz ere denbora gehiagoan (pasta bete lehorra urtebete eduki daiteke,
gutxi gorabehera, eta bete gabea, hiru urte inguru).
Pasta arrautzarekin. Semola, ura eta arrautza erabiliz
egiten da (oiloen hiru arrautza, gutxienez, semola kilo bakoitzeko). Azken produktuak, ondorioz, zertxobait gehiago izaten ditu gantza eta proteina, eta halaxe gertatzen da
Eroski etxeko Habia arrautzadunetan eta Eroski Seleqtia
saileko Fetuccine arrautzadunetan, non 2,8 gramo gantz eta
11,2 gramo proteina dituen errazio batek (eguneko proteina
kopuru gomendatua 50 gramokoa da, eta, beraz, 11,2 gramo
horiek %22a osatzen dute); ohiko pastak, berriz, 1,6 gramo
gantz eta 10,5 gramo proteina izaten ditu, batez beste.
Osoko pasta. Osoko semolarekin egiten da, hau da, zerealaren ale osoa erabilita (zahia, endospermoa eta hozia). Ohiko

eragin txikia daukate zaporean eta nutrizio osaeran,
nahiko kopuru txikietan ageri direlako (adibidez,
4 gramo tomate deshidratatu izango lirateke pasta
platerkada batean). Hau da, begetalak dituen pasta
platerkada batek ez du ordezkatzen barazki edo berdura errazio bat. Hain zuzen, tomate errazio batekin
parekatu ahal izateko, 15 plater pasta baino gehiago
jan beharko lirateke, edo 30 baino gehiago espinaka
errazio batera iritsi nahiko bagenu; hori ezinezkoa
da, eta, gainera, arriskuan jarriko genuke osasuna.
Horrela, aipatzeko moduko ezaugarri bakarra dute
begetalak daramatzaten pasta horiek: ohikoek baino
zertxobait zuntz gehiago daukate (4 gramo inguru
errazio bakoitzeko, eta ohikoek, berriz, 2,5 gramo).
Pasta beteak. Betegarriak izaten dituzte barrenean,
era askotako osagaiekin eginak: haragia, arrantzako produktuak, berdurak, barazkiak, arrautzak,
ogi birrina, gazta... Betegarriak produktu guztiaren
%25 baino gehiago izan behar du, halaxe dio legeak
(1534/1991 Errege Dekretuak, urriaren 18koak).

KALITATE GORENEKO PASTAK.

Pasta beteetan (haragiz
beteak, berduraz, barazkiz,
arrainez...), produktuaren pisu
guztiaren %25a baino gehiago
izan behar du betegarriak
pastaren aldean, zapore zertxobait desberdina izaten du, eta
zuntz ugari (6 eta 6,40 gramo artean errazio bakoitzeko guk
aztertu ditugunetan: Gallo, Sannia Eroski, La Molisana eta
Garofalo); ezaugarri horri esker, osasungarriagoa da. Eguneko zuntz kopuru gomendatua 25 gramokoa da.
Pasta begetalekin. Legediak uzten du pasta tomatearekin
eta espinakekin aberasten, eta zehaztu egiten du osagai
horiek zenbateko kopuruan agertu behar duten gutxienez. Tomateari dagokionez, tomate deshidratatuak %2
izan behar du gutxienez, eta tomate kontzentratuak %4.
Espinakekin, berriz, gutxienez %2 izan behar dute espinaka deshidratatuek. Aztertu ditugun produktuak muga
horien barrenean daude (Gallo etxeko kiribilak tomate eta
espinakekin eta Gallo pasta finak %2,5 dituzte espinaka
deshidratatuak eta %5 tomate kontzentratua, eta Eroski
begetalekin izenekoak %2 ditu espinaka deshidratatuak
eta %3 tomate deshidratatua). Osagai horiek, dena den,

Ontzi batzuetan, aipu bat ageri da nabarmenduta, eta “kalitate goreneko” pasta dela esaten zaigu
(Eroski begetalekin, Eroski Basic lumak, Gallo etxeko kiribilak tomate eta espinakekin). Pastak Egiteko,
Banatzeko eta Merkaturatzeko Araudi Tekniko-Sanitarioak ezartzen duen gisan (2181/1975 Dekretuak), horrek esan nahi du semolarekin edo gari semola gogorrarekin bakarrik eginak daudela, eta ez
dietela erantsi beste gari mota batzuen irinik. Horri
esker, testura trinkoagoa izaten du egositakoan, eta
hori bereziki egokia da pasta hori entsaladak egiteko
erabili nahi denean.
Gari irin gogorrak zertxobait proteina gehiago
izaten du ohiko gariak baino, baina horrek ez du baldintzatzen pastaren proteina kopurua azkenerako,
hor beste faktore batzuk ere sartzen baitira, adibidez
irina zenbateko proportzioan erabili den elaborazio
prozesuan.

PASTA DESBERDINAK, PREZIO DESBERDINA.

Pasta fresko beteak dira guztietan garestienak. Ez da
harritzekoa ere, beste osagai batzuk eramateaz gain,
hotzean edukitzekoak baitira, eta bi alderdi horiek
handitu egiten dituzte kostuak. Horien artean, Rana Gourmet ahuntz gazta eta tipula delakoak dauka
preziorik handiena (1,80 € errazioak), eta ondotik
datoz Rana etxeko Tortellini Lau gazta (1,50 € errazioak) eta Buitoni etxeko Tortellini Lau gazta (1,35 €
errazioak). Preziorik apalena, berriz, Eroski etxeko bi
produktuk izan dute, Lau gazta eta Tortelloni tomate
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Legeak aukera ematen du
produktua espinakarekin edo
tomatearekin aberasteko,
eta zehaztu egiten du
gutxienez zenbateko
kopuruan erabili behar den
landare jatorriko pastetan.
eta mozzarella izenekoek (0,90 € errazioak). Pasta
lehor beteen multzoan, Knorr etxeko Tortellini haragiarekin izan da garestiena (0,57 € errazioak) eta Gallo etxekoa (0,51 € errazioak), eta hor ere merkeena
Eroski etxekoa izan da (0,34 € errazioak). Pasta lehorren artean, alde handiak izan dira prezioan: Eroski basic saileko Espagetiek eta Lumek 0,08 € balio
dute errazioko, eta Seleqtia Eroski saileko Fetuccine
arrautzadunek 0,54 €. Azken horrek arrautza darama
eta elaborazio prozesua konplexuagoa da, eta horrek
eragina du prezioan, baina baita beste alderdi batzuek
ere: ontzia, adibidez, kartoizkoa da, eta material hori
polipropilenoa baino garestiagoa izaten da.
Pasta freskoa egiteko, fin-fin ehotako irina erabiltzen da gehienean, ohiko gariarena. Ez du proteina askorik izaten (%11 inguru), eta ondoren arrautza
eransten zaio; horrek ugaritu egiten ditu proteinak eta
gantza, eta testura fina, leuna eta koipetsua ematen dio.
Pasta lehorra, bestalde, nagusiki gari gogorraren irinarekin egiten da; ez da egoten hain fin ehoa, eta proteina
gehiago eduki ohi du (%13 inguru); ondoren lehortu
egiten dute, eta, ondorioz, testura trinkoagoa izaten du.
Prezioan desberdintasunak daude Espainian eginda
dauden eta Italiatik inportatu dituzten pasten artean
ere; hor daude, esaterako, Rummo espagetiak (0,30 €
errazioak) eta Barilla etxekoak (0,20 € errazioak), Garofalo etxeko Osoko espagetiak (0,34 € errazioak) eta
Seleqtia Eroski saileko Pennoni izenekoak. Alde hori
ez da garraioaren kostuagatik bakarrik: horietako batzuek, gainera, metodo garestiagoak erabiltzen dituzte
elaborazio prozesuan, eta kalitate handiagoko produktua lortzen da. Rummo espagetiak, esaterako, mantso
lehortzen dituzte tenperatura txikian, Rana espageti
freskoa, Rummo espagetia eta La Molisana etxekoa
egiteko, berriz, brontzezko moldeak erabiltzen dituzte,
eta testura leunagoa eta porotsuagoa duen produktua
lortzen da, inguruko saltsarekin hobeto bustitzen dena.
Italiako pastak al du kalitate onena? Gure inguruan uste zabaldua da hori, Italiako pasta beti hobea dela, baina han ere batzuk onak dira eta besteak txarrak. Kontua
da hona lehenbizikoak bakarrik iristen direla.
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Gauzak beti ez daude argi.
Nutrizio arloko informazioa beti ez da agertzen ongi ikusteko
lekuan; hori gertatzen da, adibidez, Rana Gourmet paketean.
Beste batzuetan, Nutri-Score kodea nabarmentzen da: aztertu
ditugun gehienek A maila dute, guztietan osasungarriena.

Gantz saturatu gehien duen
pasta betea (eta freskoa)
Rana etxeko
Tortellini Lau gazta
Rana Gourmet Ahuntz gazta
eta tipula karamelizatua
Buitoni Lau gazta
Eroski Tortellinia tomatearekin
eta mozzarellarekin
Eroski Tortellinia Lau gazta

8,25 g
5,38 g
4,88 g
3,63 g
2,63 g

* Errazio bati dagozkion datuak: 125 g. Datu horietan ez du eraginik
pastak, betegarriak baizik, zeina gaztaz osatua dagoen gehienean.
Balio horiei erantsi egin behar litzaieke saltsak ematen dituen
gantzak (horiek ere hainbat ezaugarri dute nutrizioaren ikuspegitik).
Nahi eta pasta bete gabeak gantz saturatu gutxiago izaten duen,
pasta beteak izaten dituen kopuru berberekin buka dezake gatza eta
saltsak eranstean.

ONDORIOAK
Aztertu ditugun pastek
antzeko osaera eta
nutrizio profila dute
gehienek, salbu eta pasta beteek;
horietan beste osagai batzuk erabiltzen dituzte, adibidez haragia,
gazta, eta abar, eta horrexegatik
izaten dute gantz saturatu eta
gatz gehiago. Multzo horretan,
Eroski etxeko Tortelloni freskoak
lau gaztarekin eta Tomate eta
mozzarelladunak dira aukerarik
onenak, nutrizio profil hobea
dutelako eta prezio apalagoa.
Gainerako pastetan, hau da, beteta ez dauden horietan, oso antzekoa da nutrizio osaera. Zerbait
nabarmentzekotan, osoko pastaren zuntza azpimarratuko genuke,
eta arrautza daraman pastaren
proteina eta gantz kopuru handiagoa. Nolanahi ere, hori ez da
islatuta ageri Nutri-Score puntuazioan, eta beteta ez dauden pasta
guztiek A maila lortu dute. Osoko
pasten multzoan, La Molisana
etxekoa izango litzateke aukerarik
onena, brontzezko moldeekin
egina delako eta, gainera, Garofalo etxekoa baino merkeagoa
(0,22 € errazioak lehenbizikoan
eta 0,34 € errazioak azken
horretan); dena den, osoko pasta
merkearen bila bagabiltza, eta
guztiek daukatenez sailkapen
bera nutrizioaren ikuspegitik,
Eroski Sannia da aukerarik onena (0,15 € errazioak).
Arrautza daramatenen sailean,
Rana etxeko espageti freskoek
dauzkate, itxura batean, ezaugarri
organoleptiko onenak, brontzezko moldearekin eginak direlako,
baina zerbait merkeagoa nahi
badugu, Eroskiren Habia arrautzadunak hauta ditzakegu (0,20
€ errazioak). Arrautza daramaten
pasta ez bete guztiek ia ezaugarri
berdinak dituzte nutrizioaren
ikuspegitik. Nutri-Score pun-

tuazioari buruz hitz egin dugu
hasieran. Marka hori hautatzeko
arrazoia prezioa da soil-soilik.
Ontzian ageri den informazioarekin ez daiteke askoz gehiago esan
bere ezaugarriei buruz (kalitatea,
eta abar).
Gainerako pasta multzoetan, ia
ez dago alderik nutrizio osaerari
dagokionez. Ñabardurak beste
alderdi batzuetan bilatu behar
dira, adibidez elaborazio moduan,
horrek nabarmen eragiten baitio
testurari eta produktuak egosaldian eta ondoren izaten duen
jokabideari. Ildo horretan, Rummo
espagetiak dira aukerarik onenak,
gari gogorraren semolarekin
eginak daudelako (kalitate gorena
dute), brontzezko moldeekin eginak eta mantso lehortuta, nahiz
eta prezioa ere handiagoa duten
beste espageti batzuek baino
(0,30 € errazioak). Merkeenaren
bila bazabiltza, Eroski basic da
aukerarik onena (0,08 € errazioak). Lumei dagokienez (guztiek
daukate A sailkapena), Seleqtia
Eroski saileko Pennoni da kalitate
goreneko produktua, brontzezko
moldeekin egina dagoelako, nahiz
eta preziorik apalena Eroski basic
sailekoek daukaten (0,08 € baino
ez errazioak).
Laburbilduz, etiketan ageri den
informazioan oinarritzen bagara,
ikuspegi teknologikotik aukerarik
onena (testura onenekoa) Rummo
espagetiak direla dirudi; prezioa
eta osasunaren gaineko eragina
kontuan hartuta, Sannia Eroski
osoko espagetiak dira egokienak.
Alderdi guztiak kontuan hartuta
(kalitate teknologikoa, nutrizio
profila eta prezioa), La Molisana
osoko espagetiak dira aukerarik
onena, brontzezko moldearekin
eginak daudelako, osokoak direlako eta beste marka batzuek baino
prezio hobea dutelako.
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BETEGARRIA ERE (SALTSAK ADIBIDEZ)
KONTUAN HARTU BEHAR DIRA
Prezio ona eta osasungarria izateko ospea dauka pastak, eta horrexegatik da platerik ohikoenetakoa
asteroko gure menuetan. Dena den, ez daiteke esan supermerkatuan dauden erreferentzia guztiak hala
direnik. Erosketa Gida hau egiteko, 25 produktu aztertu ditugu, bi multzotan bereizita: pasta
beteak eta bete gabeak. Eta horien artean, hiru motatakoak hartu ditugu kontuan: freskoak,
lehorrak eta osokoak. Hautatzeko orduan, begiratu ongi gantz saturatuen datuei (pasta beteetan) eta
zuntz kantitateari. Baina kontuz: azken hitza saltsak izango du.
Errazio bat = 125 g (pasta freskoa),
80 g (pasta lehorra)

ENERGIA
(kcal) EK%

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

ZUNTZA
(mg) EK%

PREZIOA
GATZA
errazio
(g)
EK% bakoitzeko

Pasta betea
Tortellini lau gazta
Eroski (freskoa)

351

17,6

10,8

15,4

2,6

13,1

7,5

8,3

2,4

9,5

1,0

17,3

0,9€

Tortellini tomate eta mozzarella
Eroski (freskoa)

353

17,7

11,9

17,0

3,6

18,1

6,3

6,9

2,9

11,5

1,0

16,7

0,9€

Tortellini haragiarekin
Gallo (arrautza eran)

262

13,1

9,6

13,7

4,6

22,8

3,1

3,5

4,2 16,6

1,3

21,3

0,5€

Buitoni
lau gazta (freskoa)

263

13,2

12,5

17,9

4,9

24,4

7,3

8,1

2,6

10,5

1,5

25,0

1,4€

Rana Gourmet ahuntz gazta eta
tipula karamelizatua (freskoa)

303

15,2

9,5

13,6

5,4

26,9

5,4

6,0

4,0 16,0

1,5

25,0

1,8€

Tortellini arrautza
eta haragiarekin Eroski

299

15,0

6,4

9,1

3,2

16,0

2,4

2,7

2,4

9,6

1,6

26,7

0,3€

Tortellini arrautza
eta haragiarekin Knorr

322

16,1

8,8

12,6

3,3

16,4

1,4

1,6

2,3

9,3

1,9

32,0

0,6€

Tortellini lau gazta
Rana (freskoa)

390

19,5

17,5

25,0

8,3

41,3

4,3

4,7

3,5

14,0

1,5

25,0

1,5€
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Errazio bat = 125 g (pasta freskoa),
80 g (pasta lehorra)

ENERGIA
(kcal) EK%

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

ZUNTZA
(mg) EK%

PREZIOA
GATZA
errazio
(g)
EK% bakoitzeko

Pasta ez-betea
Osoko espagetia
Gallo

277

13,9

1,6

2,3

0,4

2,0

2,4

2,7

6,4 25,6

0,0

0,0

0,2€

Osoko espagetia
Eroski Sannia

274

13,7

1,6

2,3

0,3

1,6

2,2

2,5

6,4 25,6

0,0

0,0

0,2€

Osoko espagetia
Garofalo

280

14,0

1,6

2,3

0,3

1,6

2,4

2,7

6,4 25,6

0,0

0,0

0,3€

Osoko espagetia
La Molisana

282

14,1

1,6

2,3

0,2

1,2

2,6

2,9

6,0 24,0 0,0

0,0

0,2€

Pasta finezko kiribilak
tomate eta espinakaz Gallo

275

13,8

1,6

2,3

0,4

2,0

3,2

3,6

4,0 16,0

0,1

1,3

0,2€

Kiribilak tomate
eta espinakaz Gallo

275

13,8

1,6

2,3

0,4

2,0

3,2

3,6

4,0 16,0

0,0

0,0

0,2€

Habiak arrautza eran Eroski

292

14,6

2,8

4,0

0,8

4,0

1,3

1,4

3,8

15,0

0,1

1,3

0,2€

Kiribilak begetalekin
Eroski

283

14,2

1,2

1,7

0,2

1,2

2,4

2,7

3,2

12,8

0,0

0,0

0,1€

Rana espagetiak (freskoak)

336

16,8

3,4

4,8

1,0

5,0

1,1

1,3

2,9

11,5

0,1

1,5

0,9€

Eroski basic espagetiak

280

14,0

1,0

1,4

0,2

1,2

2,4

2,7

2,8

11,2

0,0

0,0

0,1€

Eroski basic lumak

280

14,0

1,0

1,4

0,2

1,2

2,4

2,7

2,8

11,2

0,0

0,0

0,1€

Barilla espagetiak

287

14,4

1,6

2,3

0,4

2,0

2,8

3,1

2,4

9,6

0,0

0,0

0,2€

Gallo espagetiak

275

13,8

1,6

2,3

0,4

2,0

2,8

3,1

2,4

9,6

0,0

0,0

0,1€

Gallo espagetiak, 6 zbk.

275

13,8

1,6

2,3

0,4

2,0

2,8

3,1

2,4

9,6

0,0

0,0

0,1€

Rummo espagetiak

285

14,2

1,3

1,8

0,2

1,2

2,5

2,8

2,3

9,3

0,0

0,0

0,3€

Fetuccine arrautza eran
Eroski Seleqtia

293

14,6

2,7

3,9

0,8

4,0

2,4

2,7

2,2

8,6

0,1

1,3

0,5€

Seleqtia penonia

286

14,3

1,2

1,7

0,3

1,6

3,0

3,4

2,1

8,3

0,0

0,0

0,2€

* Datuak eguneratu egin ditugu argitalpena ixtean. Pasta plater bat osasungarria den jakiteko, saltsak ematen dituen datuak erantsi behar zaizkio
informazio horri. Osagaiak, nutrizio arloko informazioa eta prezioa kontuan hartuta, Eroski etxeko Tortelloni Lau Gazta da aukerarik onena pasta
beteen artean. Betegarririk ez dutenen artean, La Molisana etxekoa da onena (osokoa da, brontzezko moldez egina dago eta prezio ona du).
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Gantzen tronua.
Keto dietaren
planteamendua
da produktu
gantzatsuak
jatea, adibidez
haragi gorriak
(hirugiharra
tartean)
eta hidrato
ugarikoak
baztertzea,
fruitu lehorrak
esaterako.
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DIETA ZETONIKOA

NIK 10 KILO
GALDU NITUEN
HIRUGIHARRA JANDA
Keto dietan ahalik eta gehiena murrizten dira karbohidratoak, eta lehentasuna
ematen zaie gantzei. Interneten horixe bilatzen du gehien jendeak, eta
argaltzeko irtenbide berritzaile gisa aurkezten dute. Baina hala al da? Aztertu
egingo dugu zer proposatzen duen eta nolako eraginak dituen.
izentasun eta gehiegizko pisua
arazo handi bihurtu zaizkigu.
Neurriz kanpokoak. Gaur egun,
munduan 1.900 milioi helduk
daukate gehiegizko pisua, eta
horien artean, 650 milioik baino gehiagok gizentasuna. Osasunaren Mundu Erakundearen
datuak dira (2018koak), eta XXI. mendeko epidemiatzat jo ditu patologia horiek. Espainiako
Estatuan egoera ez da hobea. Osasun, Kontsumo
eta Ongizate Ministerioak azkenekoz egin duen
Osasun Inkestaren arabera (2017), gizentasunaren prebalentzia bikoiztu egin da 30 urtean baino
gutxiagotan. Gaur egun, herritar helduen %55ek
gehiegizko pisua daukate Espainian.
Osasun arazo batek hainbeste pertsonari
eragiten dionean, irtenbideak bilatu nahi izaten
dira kosta ahala kosta, eta giro aproposa sortzen
da era guztietako proposamenak ager daitezen.
Zerrenda luzea da eta berritu egiten da aldianaldian, eta noizbehinka hortxe agertzen da besteen gainetik nabarmentzen den bat, Interneteko bilatzaile guztietan nagusitzen dena, unean
uneko dieta desiratuena bihurtu arte. Oraintxe
bertan, dieta zetogenikoa edo keto dieta dago
bolada betean. Orrialde hauetan, azaldu egingo
dugu zer den, zer-nolako eraginkortasuna eta
segurtasuna eskaintzen duen, eta ikertu egingo
dugu zergatik jarri den modan sortu eta ia handik ehun urtera.

G

ZERTAN OINARRITZEN DA.

Dieta zetogenikoak bi ezaugarri funtsezko ditu.
Batetik, oso karbohidrato gutxi hartzen da, bai
sinpleak (adibidez, mahaiko azukrea, eztia, eta
esneak eta frutek izaten dituztenak), eta bai konplexuak ere (irinetan, ogian, arrozean eta patatetan izaten direnak). Ez dago zifra estandarrik,
baina egunean 20 eta 50 gramo arteko kopurua
ezartzen da karbohidratoentzat. Hau da, hartu ohi duguna baino bost-hamar aldiz gutxiago
(baita modu osasungarrian elikatzen garenean
ere). Buruan erreferentzia batzuk hartzearren:
arroz platerkada ertain batek 40 gramo karbohidrato izaten du; lekale egosien errazio batek 20
gramo; kiwi batek 15 gramo; eta esne basokada
batek 12 gramo.
Dieta horren beste ezaugarri funtsezkoa da
gantz asko hartzen dela, ereduzko jotzen diren erakundeek gomendatzen dutena halako hiru. Herritarrei, oro har, egunean 75 gramo hartzeko gomendatzen diete, eta dieta zetogenikoan, berriz, mantenugai hori da protagonista. Egunean 250 gramora
iristeko, elikagai guztietan egon behar du gantzak,
prestatzeko orduan, ontzeko erabiltzen diren elementuetan eta baita postrean ere. Ezaugarri horiek
bereizten dute keto dieta karbohidrato gutxiko beste edozein dietarekin alderatuta: ia energia guztia
gantzetatik lortzen da. Horretaz gain, proteinak ere
gutxi samar hartzen dira (haragiak eta esnekiek izaten dute, baina baita lekaleek ere).
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Dieta horretan gantz
asko hartzen da, 250
gramo egunean,
ereduzko erakundeek
gomendatzen dutena
halako hiru.
GANTZAK ERREGAI GISA.

Gure organismoaren erregai nagusia gantzetatik
etortzeak baditu ondorio metabolikoak.
Karbohidratorik ez badugu ia hartzen eta gure
glukogeno erreserbak agortzen baditugu, gantzak
erabiltzen hasiko gara energia iturri gisa, bai
janaritik hartzen ditugunak eta bai guk geuk
dauzkagunak. Prozesu horri zetogenesia esaten
zaio (ketogenesis ingelesez); horrek ematen dio
izena dietari, eta horixe erabiltzen da amu gisa.
Deigarriak dira dieta sustatzeko erabiltzen diren
aipuak (“gantzak erretzeko makina bihurtuko
zaizu gorputza” edo “argaldu zaitez hirugiharra
janez”), baina gauzak ez dira hain errazak.

PROMESAK... ETA ARAZOAK.

Promesa edo agindu bat baino gehiago izaten
da dieta zetogenikoaren inguruan. Hauek
dira nagusiak: eraginkorra dela argaltzeko eta
kontrolpean jartzen duela 2 motako diabetesa.
Zer dio ebidentziak? Berriki egin diren
ikerketen arabera, adibidez Harvard Medical
School ikastegiak egin zuen meta-analisiaren
arabera (2015), karbohidrato gutxiko dietak
eta, bereziki, zetogenikoak egokiagoak dira epe
motz eta ertainean pisua galtzeko gantz gutxiko
dietak baino. Era berean, dietan karbohidratoak
murrizteak hobetu egiten ditu markagailu
batzuk, adibidez odoleko azukrea, kolesterola,
triglizeridoak, guztizko gantzak eta sabelaldekoa.
Itxura ona du, ezta? Orduan zergatik ez ote da
panazea? Bi arrazoirengatik nagusiki.
Batetik, dieta egiten den bitartean, badituelako kontrako eragin batzuk (ikus grafikoa).
Ondorio ezkor batzuk; onurak, aldiz, urri samarrak. Dieta hori zalantzan jartzen duen bigarren
arrazoia ikerketek azaleratu dute, dieta horren
onurak nabarmendu dituzten horiexek: epe motz
eta ertainean bakarrik frogatu da dieta horren
eraginkortasuna (sei hilabete eta bi urte artean),
baina ez da frogatu hortik aurrera berdin gerta-
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ZER GERTATUKO ZAIO GURE GORPUTZARI DIETA HORI EGINDA?
Dieta zetogenikoak baditu eraginak gorputzean. Epe
motzean, hobetu egin ditzake azukre mailak odolean,
kolesterola edo triglizeridoak, eta baita gutizko
gantzaren eta sabelaldekoaren adierazleak ere, baina
eragin ditzake, halaber, min arin batzuk eta arazoak.
Gorputz zetoniko gehiegi edukitzeak nahi gabeko
ondorioak sorrarazten ditu, larriagoak edo arinagoak
(konposatu horiek sortzen dira organismoak energia
iturri gisa gantza darabilenean eta ez karbohidratoak):
Buruko minak
eta zorabioak

Goibeltasuna

Egarria

Hats txarra

Zetoazidosi
arriskua (odoleko
pH-a murriztea).
Urritze horrek
oso prozesu
garrantzitsuetan
izaten du eragina,
adibidez oxigenoa
garraiatzeko
garaian.
Zetoazidosiak
arriskuan jar
dezake gure
bizitza; batez ere,
giltzurrunetako
patologiak edo 1
motako diabetesa
daukatenena.

Usain handiko
izerdia eta gernua
(azetonarena
bezalakoa)
Goragalea
Idorreria
Arrisku
handiagoa
giltzurrunetan
harriak eta
osteoporosia
izateko

Kaltzioa galtzea,
eta berdin hezur eta
gihar masak ere

Dietak kendu egiten ditu hainbat elikagai (horietako
batzuk oso osasungarriak dira). Horrek urrundu
egiten du pertsona bizimodu osasungarritik, eta
zaildu egiten du epe luzean dietarekin irautea, oso
murriztailea delako eta ez delako erraza eguneroko
zereginetara egokitzea (bidaian goazenean, lagunekin
afaltzera joandakoan...). Bazterrera uztean, ohikoa
izaten da galdu den pisua berriz hartzea (“yo-yo
efektua” esaten zaio), eta horrek etsipena dakar.

IA EHUN
URTE
Dieta zetogenikoak ia ehun urte bete
ditu. 1921ean sortu zuen Russell
M. Wilder mediku eta ikertzaile
estatubatuarrak, zeinak zenbait
patologia ikertu zituen, tartean
diabetesa. Erdi ahaztuta bezala eduki
dugu hainbat hamarkadatan, salbu
eta populazio talde oso jakin batzuek
(adibidez, tratatu ezin den epilepsia
dutenek, horiei onuraren bat egin
liezaieke eta). 2016. urtean hasi zen
jendea dieta horri buruzko informazioa
bilatzen, 2018an izugarri zabaldu zen
eta 2019ko urtarrilean eskuratu zuen

ospe gorena. Baita Espainiako Estatuan
ere; urte honetan, izan ere, sekula baino
interes eta gaurkotasun handiagoa
lortu du dieta zetogenikoak. Berritasuna
ez da dieta bera, sortu duen interesa
baizik. Zergatik orain? Zer aldatu da?
Testuingurua, ez gehiago (eta ez
gutxiago). Oraintsu arte gantzak ziren
arazoen iturburu, ia denak berdintzat
hartzen ziren eta era guztietako
produktuak zeuden gantzak saihesteko,
light, low fat, %0 Koipeki... Orain, berriz,
karbohidratoak daude jomugan,
bereziki azukreak. Azken urteetan,
ikerketa zientifikoek, elikadura arloko
industriaren berrikuntzek, erakundeen
kanpainek eta iragarkien mezuek erdierdian jarri dute azukrea-gizentasuna

binomioa. Eta kontsumitzaile gisa
ditugun kezkak ere aldatu egin dira.
Google bilatzailearen estatistikek
diotenez (ikus beheko grafikoa),
gantzen inguruko informazioa
bilatzeko interesa nagusi ageri
da 2017ko abendua bitarte. Une
horretan, karbohidratoen eta
azukreen inguruko interesa handitu
eta gantzen parera iritsi zen, eta
hortik aurrera, bilaketa gehien horien
inguruan egin izan da. Batez ere
azukrearen inguruan. Beste hitz
batzuetan esanda: azukreen gaineko
kezka hedatzen den garai berean
hasten da dieta zetogenikoaren
inguruko interesa zabaltzen,
karbohidrato gutxien daukana izaki.

Interesa/
Bilaketak
100%

80%

60%

40%

20%

2014 ira

2019 ira
Karbohidratoak Gantzak Azukrea
Iturria: Google Trends. "Karbohidratoak", "gantzak" eta "azukreak" kontzeptuak bilatzeko interesa azken
bost urteetan. 100eko balioak adierazten du termino batek ospe gorena eskuratu duela, eta 50ek eta 0k
adierazten dute termino baten ospea erdira jaitsi dela gehienezko balioarekin alderatuta.
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tzen dela. Ez da kontu hutsala. “Pisua galtzeko
edo dietaren bidez beste edozein onura lortzeko,
gakorik garrantzitsuenetakoa da elikadura planari atxikitzea”, azaldu du Julio Basulto dietistanutrizionistak. Hau da, denboran jarraitutasuna
ematea, ez bakarrik sei astez, hamar hilabetez
edo hiru urtez, bizitza osoan baizik. Eta hori oso
nekez lortzen da elikagai asko baztertzen direnean, tartean osasungarriak diren batzuk, adibidez lekaleak eta frutak. “Dieta zetogenikoa, oso
murriztailea izateaz gain, urrundu egiten da dieta
osasungarrien eredutik”, azpimarratu du. Horixe
da arazo nagusietakoa.
Horrela, nahiz eta berehalakoan emaitza aipagarriak agertu, “inork ez du nahi pisua galdu
eta gero berriz hartu; galera horri eutsi egin nahi
zaio urteetan, eta osasunik galdu gabe saialdi
horretan”, adierazi du Basultok. Beti gauza bera
jateak (edo ez jateak) asperdura dakar, monotonia, eta horrek zaildu egiten du ohitura bat eraikitzea. Askotan, denbora baten buruan, dieta
horiek albo batera uzten dira edo betekada bat
egiten da galarazia dagoen guztia janez, eta horrek errebote efektua sortzen du. “Dieta horrek
onurak dakartza epe motzean, denbora tarte jakin batean, baina ez da arriskurik gabea eta zaila
da jarraipena ematen”, laburbildu du Juan Revenga dietista-nutrizionistak. “Hain zoragarria,
erraza eta arrakastatsua izango balitz, nolatan
edukiko genituzke zalantza hauek?”, galdetu du,
eta erantsi du argaltzeko metodo hori, egiaz, oso
aspaldikoa dela.

DENAK EZ DU BALIO.

“Keto dieta hasiberrientzat”, “Dieta zetogenikoa 30 egunetan”, “Dieta zetogenikoan onartzen diren elikagaiak”, “21 eguneko plana”...
Interneten hamaika aukera aurki daiteke oso
erraz, baina dieta zetogeniko bat geure kabuz
egitea ez da batere gomendagarria. Harvardeko Osasun Publikoko Eskolak zerrendatu egin
ditu dieta horren nahi gabeko ondorio batzuk
(arrisku handiagoa izaten da giltzurrunetan
harriak eta osteoporosia izateko) eta azaldu du
gantzak bakarrik kontuan hartzeak eta ugaritasunetik urruntzeak (adibidez, ez jatea haragia,
arraina, berdurak, frutak, intxaurrak edo haziak) gabeziak eragin ditzakeela nutrizioaren
ikuspegitik. Elikagai multzo batzuk mugatzeak
edo kentzeak ondorioak izaten ditu organismorako, eta oso erabaki serioa da; ondorioz,
mediku batek eta dietista-nutrizionista batek
gainbegiratu behar du eta jarraipena egin behar
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dio. Dena den, profesional batengana joatea ere ez da segurtasunerako bermea, gaur egun dieta zetogeniko batzuek
marka erregistratua baitaukate, eta osasun arloko profesionalak dituzte atzean, zeinak nutrizio arloko gehigarriak
erabiltzen dituzten (ordaindu beharrekoak) dietari luzaroan
eutsi ahal izateko.

PISUA GALTZEKO ‘LAGUNTZAK’

Gehigarriez ari gara. Horiek erabiltzen dira mantenugaietan
izan daitezkeen gabeziak orekatzeko eta dietari eutsi ahal
izateko (argaltzeko helburuz). Hori zer da, ona edo txarra?
Elikadura arloko gehigarriak arduraz kontsumitzeko dekalogoa izeneko lanaren arabera (AESAN Elikadura arloko Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak argitaratua
da), konposatu horiek “ez dira erabili behar dieta orekatu baten ordezko gisa”, elikadura askotarikoa eta orekatua eginda
“behar diren mantenugai guztiak hartzen dira-eta organismoa osasuntsu egon dadin”. Legearen ikuspuntutik, Francisco Jose Ojuelos mintzatu zaigu, abokatua bera eta elikadura
arloko eskubideetan aditua. Argi esan du: “Arauek galarazi
egiten dute osagaiei zenbait dohain atxikitzea eta gizakion
gaixotasunei aurrea hartzeko edo horiek tratatu eta sendatzeko balio dutela esatea, eta berdin dohain horiek aipatzea ere”.
Laburbilduz: profesional batek gainbegiratu gabe, arriskutsua da dieta zetogenikoa egitea. Gehigarriekin, ez da jasangarria epe luzera, eta urrundu egiten da dieta osasungarritzat jotzen den horretatik. Horrekin batean, ohitura bat eraiki
ezean, ez da lortzen pisua galdu eta luzaroan eustea.

Elikagaiak
mugatzeak edo
kentzeak hainbat
ondorio izaten du
organismoan, eta
profesional batek
gainbegiratu egin
behar du dieta.
Pisua betiko
kontrolatzea.
Hidrato gutxiko
dietak oso
murriztaileak
dira, eta
kosta egiten
da luzaroan
mantentzea.
Aholkurik
onena da dieta
orekatua egitea.

KARBOHIDRATO
ONAK ETA TXARRAK
Karbohidratoak dira gure energia iturri nagusiak, baina
guztiak ez dira berdinak. Eta ospe onik ez duten arren,
behar-beharrezkoak dira organismorako. Gantzen
multzoan bezala, karbohidratoetan ere badira onak
eta txarrak.

ONAK

Azukre gutxi daukatenak eta zuntz ugari; hau da, frutek
izaten dituztenak, berdurek, haziek eta fruitu lehorrek.
“Elikagai horiek mantenugai garrantzitsuak izaten
dituzte, adibidez zuntz dietetikoa, bitaminak, mineralak
eta oligoelementuak. Gorputzak mantenugai horiek
behar ditu digestiorako, metabolismorako, zelulak hazi eta
lehengoratzeko, eta garuna, bihotza, giharrak eta nerbioak
babesteko”, zehaztu dute Claire Collins eta Rebecca
Williams ikertzaileek (Newcastle-ko Unibertsitatean
aritzen dira). .

frutak

berdurak

haziak

lekaleak

fruitu lehorrak

TXARRAK

Azukre asko eta zuntz gutxi daukaten elikagaiek izaten
dituzte, oso prozesatuta daudenek: opilak, freskagarriak,
ultraprozesatuak, gosaritan hartu ohi diren zerealak (oso
azukretsuak izaten dira). Berriki egin den berrikusteka
zientifiko batek dioenez, zenbait gaixotasun izateko
arriskua murrizte aldera (bihotz-hodietako arazoak, 2
motako diabetesa eta zenbait minbizi), maizago hartu
behar genituzke karbohidrato onak eta baztertu egin
behar genituzke txarrak. Eta halaxe berresten du Sara
B. Seidelmann-ek berriki argitaratu duen meta-analisi
batek ere (Lancet Public Health aldizkarian).

opilak

aurrez
kozinatuak

freskagarriak

gosaritako
zerealak

Dieta zetogenikoaren arazoa da ez dituela bereizten
karbohidrato batzuk eta besteak, eta guztiak kentzen
dituenez, eragotzi egiten du elikagai osasungarriak jatea.
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Osasuna

BITAMINAK
LETRAZ
LETRA: A, B,
C, D, E eta K

Txiki-txikitatik entzun izan ditugu horien inguruko kontuak, eta
osasunari eta ongizateari atxikita daudela ikasi dugu.
Jakintzat ematen dugu dohain eta ezaugarri asko daukatela,
baina ba ote dakigu zer den egia eta zer esamesa? Iritsi da unea
bitaminak zer diren aztertzeko eta, azken ikerketek zer esaten duten
ikusiz, gure osasunean zer-nolako zeregina duten ikasteko.
egua aurki iritsiko da,
eta tenperaturak behera
egingo duela pentsatze
hutsarekin, hotzeriak
harrapatzeko arriskua
etortzen zaigu burura eta gure defentsak
ahuldu egingo direla susmatzen dugu.
Erraza da makalaldiak erasatea, eta batek
baino gehiagok behin baino gehiagotan
pentsatu izango du ongi etorriko litzaiokeela indargarriren bat hartzea. Baina
“bitamina gehigarriak behar dituen dieta
bat ez da dieta ona izango”, azaldu du Jose Miguel Mulet irakasleak (Bioteknologia ematen du Valentziako Unibertsitate
Politeknikoan). Eta Angel Durantez-ek
oroitarazten du (Medikuntza Prebentiboko eta Zahartzearen Aurkako espezialista da) bitaminak mikromantenugaiak
direla, eta gure gorputzak ezin sintetizatu
dituenez, hau da, berak sortu ez ditzakeenez, elikaduraren bidez lortu beste biderik
ez dagoela, eta D bitamina, berriz, eguzki

N
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izpien bidez. “Arazoa da egun nola jaten
dugun eta nola bizi garen ikusita, ez dela
bermatzen behar adina mikromantenugai
hartuko dugunik. Horregatik agertzen da
gero eta jende gehiago bitamina gabeziekin”, adierazi du. Hori dela eta, farmaziara bitamina bila joan aurretik, ez da batere
irtenbide txarra bitaminen inguruko azterketa bat egitea, horrela ulertuko baitugu zergatik behar ditugun eta zer-nolako
elikagaietan aurkituko ditugun.

Mikromantenugaiak
dira, eta gure
gorputzak sintetizatu
ezin dituenez,
elikagaien bidez
lortu behar ditugu.

BA AL
ZENEKIEN…?
.. Laranja zukuari ez zaiola joaten
bitaminarik. Ez duzu ibili behar
zukua berehala hartzen, C bitamina
hidrodisolbagarria baita, eta
disolbatuta irauten du zukuan,
hondatu gabe, 12 ordu igaro arte.
... Baina B bitamina galdu egiten da
uretan egostean. Berdurak irakin
eta ura botatzen dugunean, galdu
egiten da B9 bitaminaren zatirik
handiena eta B1-aren %50 baino
gehiago. Badakizu: berdurak irakiten
dituzunean, berrerabili ezazu salda
eta atera probetxua han dauden
bitaminei.
... Bitamina gehiegi hartzea toxikoa
izan daiteke, eta horixe gertatu
zitzaien, zoritxarrez, Artikora joan
zien esploratzaileei, hil egin baitziren
ehizatzen zituzten animalien
gibelak janda (kopuru handietan
izaten du A bitamina). Elur oreinen,
itsas txakurren, hartz zurien eta
lera hartzen gibelak izugarrizko
kopuruetan izaten du erretinola, eta
aski da 200 gramo baino gutxiago
hartzea hiperbitaminosi bat
gertatzeko (heriotza ekar dezake).
... E bitaminari ikusi zitzaion lehen
onura hauxe izan zen: ugalkortasuna
hobetzen zuela.
... Sendagai batzuek trabatu egiten
dute bitamina batzuk xurgatzeko
edo metabolizatzeko prozesua.
Azidoen aurkakoek zaildu egiten dute
B12a xurgatzea, eta depresioaren
aurkakoek handitu egiten dituzte
azido folikoaren beharrizanak.
... Tabakoak eragiten dituen arazo
ugarien artean, hauxe da bat:
erretzaileek kopuru handiagoetan
behar izaten dituzte herdoilaren
aurkako bitaminak, bereziki C eta E.
Jaioberri guztiei K bitamina duen
injekzio bat jartzen diete erditu eta
berehala gihar artean, hemorragiarik
ez izateko.

27

• Iturri klasikoak. B12a, esan bezala,
animalia jatorriko elikagaietan bakarrik
izaten da, eta B1, B2, B3, B6 eta B9
bitaminak, berriz, beste elikagai
hauetatik lor daitezke: zerealak, frutak,
lekaleak eta barazkiak.

A BITAMINA, BEGIEN
ELIKAGAIA
”Jan itzazu azenarioak, onak
dira-eta ikusmenerako”. Herri jakintzak
bazekien zerbait: azenarioak ugari
izaten du A bitamina, eta ezinbestekoa
da gaueko ikusmena hobetzeko eta
lagungarria da bai kataratei eta makula
endekapenari aurrea hartzeko, eta
bai hortz-haginak, larruazala eta muki
mintzak egoera onean egoteko. Bi eratan
aurkitu ohi dugu:
• A bitamina aurre-eratua edo erretinola.
Animalia jatorriko elikagaiek bakarrik
izaten dute, adibidez gibelak (baita
pateak eta foie gras-ak ere), arrain
urdinek, gaztak eta gurinak.
• A probitamina edo betakarotenoa.
Frutek eta berdurek izaten dute, bereziki
kolore bizikoek. Denen buruan daude
azenarioa, greloak eta espinakak.
Substantzia horrek, gainera, gaitasun
handia du herdoilaren aurka egiteko, eta
lagundu egiten du zelulak zahartzeko
prozesuari aurka egiten.
GEZURREZKO MITOA. Ez da egia
bitamina horrek beltzarandu egiten
digunik larruazala. Frogatuta dago
lagundu egiten duela dermisa
osasuntsu edukitzen eta betakaroteno
asko hartzeak aldarazi egin dezakeela
zertxobait larruazalaren tonua,
baina horrek ez du zerikusirik
beltzarantzearekin. Lagungarriak izan
daiteke, hori bai, eguzki erredurei aurrea
hartzeko, baina kontuz, sekula ez daitezke
izan eguzki babesen ordezkoak.
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B BITAMINA,
ENERGIAZ BETETAKO
FAMILIA BAT
Zortzi bitaminak osatzen dute multzo
hori. Bakoitzak ditu bere ezaugarriak,
baina denak dira lagungarriak
zelulen metabolismorako eta
elikagaiak energia bihurtzeko; hau da,
organismoari lagundu egiten diote
erregaia eskuratzen eta bere funtzioak
gauzatzen, fisikoak eta burukoak.
Mugimendu beganoaren gorakadak
multzo horretako bitamina bat jarri du
erdigunean, B12a; izan ere, animalia
jatorriko elikagaietan bakarrik izaten
da, eta, ondorioz, animalia jatorriko
proteinarik jaten ez dutenek gehigarriak
hartu behar izaten dituzte nahitaez,
ezinbesteko konposatua baita globulu
gorriak eratzeko. Mantenugaiak
xurgatzeko arazoak dituztenek ere adi
ibili behar dute, adibidez zeliakia edo
Crohn-en gaixotasuna dutenek: komeni
da B12 bitaminaren mailak neurtzea eta
gabeziarik baduten egiaztatzea.

Ahalegina egin behar denean. Kirola
bizi samar egiten baduzu, agian dosi
handiagoan hartu beharko dituzu B1,
B3 eta B6 bitaminak. B1-ak lagundu
egiten du gorputzeko energia mantsomantso banatzen, eta horregatik da
garrantzitsua iraupen ariketak egiten
ditugunean; B3-ak energia bihurtzen
ditu gantz eta glukosa erreserbak kirola
egiten dugunean, eta B6 bitaminak
optimizatu egiten du glukosaren
erabilera giharretan.
ANALGESIKO ON BAT.
B bitaminak gizakion oinazeak tratatzeko
balio ote duen ikertzen ari dira zenbait
lekutan, halaxe jakinarazi du Carlos
Goicoecheak, zeina Farmakologia
irakaslea den Rey Juan Carlos
Unibertsitateko Osasun Zientzien
Fakultatean. “Patologia mingarri
kronikoetan, adibidez lunbagoan edo
ziatikan, artritis erreumatoidean eta baita
min neuropatikoan ere, frogatu egin da
B12, B6 eta B1 konpleju bitaminikoek
eraginkortasun analgesikoa dutela.
Adituak nabarmendu duenez, zenbait
lanetan “lotuta ageri dira B6 bitaminaren
maila apalak izatea eta hanturaren
inguruko markagailuetan balio handiak
agertzea, eta min gehiagorekin”.
Haren iritziz, B12, B6, B1 konpleju
bitaminikoa erabiltzea, bereziki sendagai
analgesikoekin konbinatuta, balio erantsi
bat da hanturazko oinaze kronikoaren
tratamendu farmakologikoan.

Munduko herritarren %88k gabezia
dauka D bitaminan. Horrek eragina du
hezurrak ongi mantentzeko garaian, eta
baita immunitate sisteman eta bihotzhodietan ere.

dute, baina gehienean D2-arekin
aberasten dute, eta horrek ezer
gutxirako balioko digu.

C BITAMINA, FUNTSEZKO
ANTIOXIDATZAILEA
Eztabaida pittin bat sortu da C bitaminaren
inguruan, zalantzan jarri baita eraginkorra ote den
hotzeria harrapatzeko arriskua gutxitzeko; dena
den, ezin hobea da herdoilaren aurka egiteko, eta
mantenugai ezinbestekoa gure immunitate funtziorako,
neurotransmisoreen sintesia egiteko, zauriak orbantzeko
eta kolagenoa eratzeko. Horretaz gain, berriki egin
diren ikerketek iradoki dutenez, C bitaminaren maila
apalek lotura dute bihotz gutxiegitasuna okertzearekin.
“Bitamina guztiak dira beharrezkoak”, azaldu du Gemma
del Caño nutrizionistak. “C bitaminaren faltak zenbait
gaixotasun sorrarazten ditu. Hala ere, ez dugu behar
gehigarririk; dieta normalean hartzen dugunarekin (fruta
eta berduren bidez, batez ere) aski izaten da”.
• Iturri klasikoak. Zitrikoak, oro har. Hemen ez dute
zeresanik animalia jatorriko elikagaiek.
• Iturri ez hain ezagunak. Piper gorriak (ahal dela gordinik;
laranja batek halako hiru izaten du C bitamina), brokolia
eta kiwia.
• Iturri ez hain ohikoak. Guaiaba, pipermina, perrexila,
fruitu gorriak, ziapea, papaia eta Bruselazak.
GOGO-ALDARTEEN LAGUNA. Azken urteetan hainbat
ikerketak ikusi du elkarri lotuta ageri direla C bitaminaren
maila apalak eta depresio egoerak; hortik pentsa liteke,
mikromantenugai horren dosiak handituta, hobetu egin
litekeela aldartea. Nutrition Journal aldizkarian argitaratu
zen ikerketa batean egiaztatu zenez (Kaliforniako
Unibertsitateak egin zuen), fluoxetina (Prozac-aren
printzipio aktiboa) eraginkorragoa da depresio sintomak
gutxitzeko C bitamina daukaten gehigarriekin hartuta.

D BITAMINA,
EGUZKITAN
BIZITZEAREN
ZORTEA
Espainiako Estatuan, 65 urtetik
gorako herritarren %80k baino
gehiagok eta hortik beherako
%40k gabezia dute D bitaminan.
Arazo zabaldua da, dena den:
munduko herritarren %88
dabiltza gutxienekotik behera.
Arazo globala da, eta ez dio
eragiten gure hezurren egoerari
bakarrik: gaur egun badakigu D
bitaminak ezinbesteko zeregina
duela immunitate sisteman,
metabolismoan eta bihotzhodien sisteman. Nola zuzendu?
Beste bitaminekin, dietari
begira jartzen gara beti, baina
D bitaminarentzat ez du balio,
elikaduraren bidez gorputzak
behar duenaren %10 baino ez
baitezakegu lortu (5 µg).
D bitamina bi eratan aurkeztu
daiteke: D3 bitamina, hori da
guri interesatzen zaiguna,
eta eguzkiaren bidez hartzen
da, eta D2, begetalen bidez
hartzen duguna, eta askoz
ere eraginkortasun txikiagoa
duena (odoleko D bitaminaren
mailak erdia baino ez dira
handitzen D3aren aldean).
Esneki gaingabetuak hartzen
ditugunean, kontuan hartu
behar da, gantza kentzen
dietenean, D3 bitamina ere
kendu egiten dietela. Ekoizleek,
orduan, D bitamina eransten

• Iturri nagusia. Eguzkiaren
bidez lortzen dugu %90a. Ildo
horretan, komeni izaten da
aurpegia, besoak eta eskuak
20 minutu eta ordu erdi artean
jartzea eguzkitan egunero, nahiz
eta komunitate zientifikoan
eztabaida handia sortu duen
gai horrek, fotobabesik gabe
eguzkia hartzea arriskutsua izan
daitekeelako eta ez dagoelako
adostuta gure gorputzak egiaz
zenbateko kopuruan behar
duen bitamina hori. Dietarekin
eta eguzkiarekin aski ez badugu,
medikutara joan behar dugu,
eta hark esango digu nola
jokatu.
• Iturri osagarriak. Oilo
arrautzak, arrain gantzatsuak
(aingira, sardinzarra, sardina,
izokina), gazta onduak eta
esneki osoak.
• Iturri ez hain ezagunak.
Begetal batzuek ere badute D
bitamina, adibidez ahuakateak,
perretxikoek oro har eta,
bereziki, txanpiñoiek.
BULARRA HARTZEN ARI
DIRENAK. “Gure inguruan
bizi den haur baten dietak
aise betetzen ditu eguneroko
beharrak bitaminei dagokienez”,
azaldu du Lucia Galan pediatrak,
eta zera erantsi du: “OMEren eta
Espainiako Pediatria Elkartearen
gomendioa da D3 bitaminen
gehigarriak ematea bularra
hartzen ari diren haurrei,
urtebetetik beherakoei”. Haurrek
ez dezaten gabeziarik eduki
bitamina horretan, gehigarri
horiek ematen jarraituko da
haurtxoak egunean litro bat
esne hartzen duen arte, D
bitaminarekin aberastua.
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E BITAMINA,
ANTIOXIDATZAILE
BAT... AHALMEN
GENETIKO ETA GUZTI
Beti aipatu izan da izugarrizko
gaitasuna duela herdoilaren aurka
egiteko eta zelulak zahartzeko
prozesua mantsotzeko, baita bihotzhodien osasunari on egiteko ere.
Berriki jakin denez, adierazpen
genetikoan ere eragin onuragarria du;
hau da, gene bat aktibatu eta ARNa
eta proteinak eratzeko prozesuan
(azido erribonukleikoa da ARNa,
herentzia genetikoaren mezularia).
USDAk egindako ikerketa batek
azaltzen duenez (The rise, the fall
and the renaissance of vitamin E),
eragin zitobabeslea eduki dezake;
hau da, babestu egin dezake urdailhesteetako traktuaren muki mintza
azidotasunaren aurka.
• Funtsezko iturriak. Oliba olio birjina
estra, haziak, fruitu lehorrak (batez
ere, intxaurrak) eta hosto berdeko
barazkiak (espinakak eta brokolia).
ADI GEHIGARRIEKIN. Zenbait
ikerketak iradoki duenez (tartean dago
nazioartean 35.000 gizonezkorekin
egin den bat, zeina JAMA Journal
of American Medical Association
aldizkarian argitaratu den, Ameriketako
Medikuntza Elkartearen aldizkarian
alegia), E bitamina gehigarri bidez
ahotik hartzeak handitu egin dezake
prostatako minbizia izateko arriskua.
Ez hartu gehigarririk medikuaren
aholkurik gabe. JAMA aldizkariak
berriki egin duen txosten baten
arabera, nutrizio arloko gehigarriak
(bitaminak, mineralak eta osagarriak)
“garestiak dira, ez dira eraginkorrak,
batzuetan etiketan ageri ez diren
substantziak izaten dituzte [Europan
a kanpokoa da hori], handitu egiten
dute interakzioak izateko arriskua eta
horien onurak ez dira agerikoak edo ez
dute onurarik sortzen”.
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K BITAMINA,
BIHOTZHODIEN
EZKUTUA
Bitamina
lipodisolbagarria da, eta dietaren
bidez lortzen dugu, batzuetan K1
eran (filokinona) eta besteetan K2
eran (menakinona). Bitamina horrek
koagulazioan duen eragina aztertu
da gehienbat, eta ez da hain ezaguna
bihotz-hodien osasunean daukan
zeregina, batez ere K2-ak: lagundu
egiten du kaltzio zirkulazioa doitzen
organismoan, eta eragotzi egiten
du arterietan metatuta gelditu
dadin (horrek handitu egiten du
aterosklerosi arriskua eta bihotzhodietako istripuak izatekoa).
Osteoporosiaren aurka. Atlantako
Unibertsitatean egin den ikerketa
batek egiaztatu duenez (Journal
of Nutrition and Metabolism
aldizkarian argitaratu da), K2
bitaminak, D bitaminarekin batean
hartzen denean, murriztu egin
dezake osteoporosia izateko arriskua,
nolabait bifosfonatoen antzeko
eragina izango bailuke, baina
sendagai horiek sortzen dituzten
nahi gabeko ondorio eztabaidaturik
gabe (esofagitisa, aurikula fibrilazioa,
giharretako mina...). Hori ikusita,
emakumeentzat mesedegarria izan
daiteke menopausia garaian.
• Iturri tradizionalak. Berdura
kruziferoak, bereziki Bruselazak,
azalorea eta brokolia. Landare olioak.
• Iturri ez hain ezagunak. Arrautza
gorringoa, oilaskoa, gurina.
KONTUZ IBILI. Koagulazioaren
aurkako sendagaiak hartzen
dituztenek kontuz ibili behar dute
K bitamina asko duten elikagaiekin,
erraztu egin baitezakete arterietan
tronboak eratzea.

TRABA BAT
BITAMINENTZAT
Bitamina gabeziaren atzean,
patologia bat egoten da askotan
(SIBO esaten zaio), zeinak murriztu
egiten duen osagai horiek
xurgatzeko gaitasuna.
Azken urteetan, ikusi da
mikrobiotak, gure hestean bizi den
mikroorganismo saldoak, zeregin
funtsezkoa izan dezakeela hainbat
nahasmendu agertzeko garaian.
SIBO delakoa da ohikoenetakoa
(heste meharreko bakterioen
gehiegizko hazkundea), zeinak kalte
egiten dion gure digestio hodian
digestioa egiteaz eta mantenugaiak
xurgatzeaz arduratzen den zatiari.
Durantez doktoreak azaltzen duen
eran, “SIBO koadro bat izanez
gero, gerta daiteke B12 bitamina
gaizki xurgatzea, eta paraleloki,
B6 bitamina gehiegizko kopuruan
ekoizten hastea. Gerta daiteke,
halaber, gabeziak agertzea bitamina
lipodisolbagarriak xurgatzeko garaian
(olio eta gantzetan disolbatzen dira),
adibidez A, D eta E. Bakterio batzuek,
berriz, gehiegizko K bitamina sorraraz
dezakete, eta horrek arazoak eragin
ditzake koagulazioaren aurkakoak
hartzen dituzten pazienteen artean”.
Normalean, SIBOa digestio
sintomekin agertzen da –haizeak,
hantura, beherakoa, idorreria...–,
baina bestelako arazo batzuk
ere eragin ditzake, larruazalean,
artikulazioetan (mina) eta baita
nahasmendu autoimmuneak ere.
Sintoma askotarikoak izaten dira,
zehaztugabeak ere bai zenbaitetan;
ondorioz, konplikatu egiten da
diagnostikoa, eta pazienteei
esaten zaie heste narritagarriaren
sindromea dutela adibidez,
edo gaixotasun zeliakoa, edo
laktosarekiko intolerantzia.

Ezinbesteko mantenugai horien letra txikia
BITAMINA

EGUNEKO KOPURU
GOMENDATUA
(HELDUAK)

NOLA LORTU

GABEZIAREN
SINTOMAK

A

800 µgRE (2)
(emakumeak)
1.000 µgRE
(gizonak)

Ikusmena galtzea,
Begetal
larruazala lehortzea
askotarikoak eta
eta infekzioak
gantzak
harrapatzeko arrisku
handiagoa

B1
(tiamina)

0,9 mg
(emakumeak)
1,2 mg
(gizonak)

Osoko zerealak,
haziak eta txerri
haragia

B2
(erriboflabina)

Gosea galtzea,
ahultasuna eta
aldarte apala

Begietako
1,4 mg
Esnea, barazki
nahasmenduak,
(emakumeak)
berdeak, arrautzak, ahoan pitzadurak
1,8 mg
haragia eta arraina
eta ezpainak
(gizonak)
gorritzea

GEHIEN DAUKATEN
ELIKAGAIAK
(100 g bakoitzeko)

GEHIENEZKO MUGA
ONARGARRIA

GEHIEGI HARTZEAREN
SINTOMAK (1)

3.000 µgRE

Hezurretako
alterazioak,
hanturak eta
hemorragiak

Azenarioa (1.346
µg), espinaka (542
µg), kakia (163 µg)

-

-

Mueslia (2,6 mg),
ekilore hazia (1,6
mg), urdaiazpikoa
(1 mg)

-

Almendrak (0,67
mg), arrautza (0,3
mg), esne osoa
(0,15 mg)

-

B6
(piridoxina)

1,6 mg
(emakumeak)
1,8 mg
(gizonak)

Dieta askotarikoa:
Larruazaleko
osoko zerealak, nahasmenduak,
fruitu lehorrak eta buruko minak eta
frutak
hozmintzea

25 mg

Mueslia (1,7 mg),
Gorabehera
antxoa (1,1 mg),
neurologikoak eta
ekilore haziak
sentiberatasunari
(0,8 mg), banana
dagozkionak
(0,51 mg)

B9
(azido folikoa)

400 µg
600 µg
(emakumeak
embarazadas)

Anemia, digestio
Berdura eta lekale nahasmenduak,
asko duen dieta adibidez goragalea
eta beherakoa

1.000 µg

Ez du sortzen arazo Lekak (310 µg),
larririk, gernuaren espinakak (143µg),
bidez kanporatzen arrautza (140 µg),
delako
mugurdia (115 µg)

2 µg

Animalia jatorriko
Anemia eta
elikagaiak: haragiak, nerbio sistemako
arrainak, arrautzak nahasmenduak
eta esnekiak
(oreka falta)

B12

-

Nekea,
Eguneroko beharrak
haserrekortasuna,
aise betetzen dira
artikulazioetako
fruta eta barazki
oinazea, hortzoietako
batzuk janda
odoljarioa

2.000 mg

100 µg

C (azido
askorbikoa)

60 mg

D

15 µg

Aurpegia eta
Globulu gorriak
besoak eguzkitan
desegitea, giharrak
jartzea astean
endekatzea
zenbait aldiz (3)

E
(tokoferola)

12 mg

Elikadura
askotarikoa eta Ez da batere ohikoa
orekatua eginda

K

90 µg
(emakumeak)
120 µg
(gizonak)

Hosto berdeko
barazkiak,
haragia, gazta eta
arrautzak

Hematomak
eta arazoak
odoljarioekin

300 mg

-

-

Gibela (80 µg),
sardina oliotan
(29,6µg), iberiar
urdaiazpikoa (15,7 µg)

Beherakoak,
Brokolia (110 mg),
sabelaldeko
marrubia (60 mg),
arranpak eta
kiwia (59 mg),
baliteke hezueria
laranja (50 mg)
ere agerraraztea
Gehiegizko
Atuna (25 µg),
kaltzifikazioa
izokin ketua
hezurretan eta ehun
(19µg), arrautza
gurietan, eta harriak
(1,9 µg)
giltzurrunetan
Beherakoa, goragalea Ekilore olioa (56
eta nekea Larria mg), hurra (26,19
denean, urritu egiten mg), oliba olioa
da koagulazioa
(12 mg)

-

Berroak (540 µg),
zainzuriak (100µg),
kiwia (40 µg),
aranak (26 µg)

Iturria: Espainiako herritarrentzat egunean gomendatzen diren kopuruak, Nutrizio, Elikadura eta Dietetika Elkarteen Espainiako Federazioaren
taulak (FESNAD). Elikagaien Osaerari buruzko Espainiako Datu Basea (BEDCA) eta guk egindako lanketa. (1) Behar baino gehigarri
gehiago hartzeagatik barneratzen dugu gehiegizko bitamina kopurua. (2) A bitamina neurtzeko, erretinol baliokideak (EB) erabiltzen dira.
µg=Mikrogramoak. (3) Udaberrian eta udan, aski da 10-20 minutu egitea eguzkitan. Neguan, ia bi ordu. (–) Ez da ezarri gehienezko mugarik.
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Osasuna

ELIKAGAI FUNTZIONALAK

BATZUEK
FUNTZIONATZEN
DUTE ETA
BESTEEK EZ

Eztabaia asko (eta mantenugai batzuk) aldean hartuta iritsi dira elikagai funtzionalak;
leku bat hartu dute supermerkatuetako apalategietan eta ohiko produktu
bihurtu dira gure bizitzetan, osasuna hobetzen dutelakoan. Baina agintzen duten
bezainbeste dohain eskaintzen ote dute?
42

ilaka urtetan, mantenugaiak eman ditzatela
eskatu diegu elikagaiei. Zentzuzkoa dirudi.
Gaur egun, ordea, askoz gehiago eskatzen
diegu. Kontsumitzaileak produktu berritzaileen bila ari dira, propietate funtzionalak
izango dituztenak nahi dituzte eta, gainera, elikatze “hutsetik”
harago, bestelako konposatu batzuk ere emango dituztenak,
jarduera fisiologikoa daukatenak eta gure osasuna mantentzeko edo hobetzeko balioko dutenak. Markak, era berean,
beharrizan berriak sortzen ari dira, herritarrek berez ez dauzkagunak. Ameriketako Estatu Batuetako Zientzia Akademiak
honela definitu zuen elikagai funtzionala: “Elikagaiak berak
dituen mantenugaiek osasunerako dakarten onura baino handiagoa ematen duena”. Ainia zentro teknologikoak emandako
datuaren arabera (2015ekoa da), Espainiako Estatuan salmenta guztien %23,4 izan ziren elikagaien bertsio osasungarriei zegozkienak. Zifra horrek argi uzten du produktu horien
arrakasta oso handia izan dela, eta amu gisa erabiltzen dituzte
kontsumitzaileak erakartzeko, jendeak gero eta gehiago bilatzen baitu bestelako zerbait elikagaietan. Horretan ez dago
zalantzarik, baina ez dago garbi beharrezkoak eta eraginkorrak
ote diren, eta prezioak ere zeresana ematen du.

M

EZ DA GAUZA BERRIA.

Osasuna hobetzeko helburuz elikagai jakin batzuk erabiltzea
ohiko jardunbidea izan da hamarkadatan, batez ere ekialdeko kulturan. Orain dela 1.600 urte burdin txirbilak botatzen
zizkioten Persiako soldaduen ardoari, indarra emateko eta
erresistentzia hobetzeko. Gaur egun astakeria bat iruditzen
zaigu, baina, aitzitik, onartu egiten dugu elikagai bati kolagenoa eranstea, zuzenean gure zurdetara joango delakoan.
Ez dago alde handirik argudio baten eta bestearen artean.
Orain badakigu konposatu bat hartzeak ez duela bermatzen
gure organismoak eragin bat sumatuko duela. Hori bai, une
jakin batzuetan, produktu bat aberasteak onura ekarri izan
dio jendearen osasunari. Adibide bat: gatz iododunari esker,
goloaren eragina asko murriztu zen herritarren artean. Egia
da haien dietan iodoa falta zela eta gaur egun ez dela halakorik
gertatzen. Egun mantenugairen bat falta izango bagenu, gaixotasun baten ondorio izango litzateke segur aski, eta medikuak agindu beharko luke gehigarriak hartu edo ez.
Japonian ikusi genituen elikagai funtzionalen lehen pausoak, 30eko urteetan; garai hartan, esne hartzituaren inguruko ikerketei ekin zieten, urdail-hesteetako gaixotasunetan
nolako eragina zuen ikusi nahian. Japoniarrak hain luzaroan
bizi izatearen arrazoia hori ote zen pentsa zitekeen, baina baziren faktore gehiago produktu horretaz gain, nagusiki osasun sistema hobetu izana. Laurogeiko urteetatik aurrera, bizi
itxaropena handitzearekin batean, pentsatu zuten elikagaiak
aberastuta hobetu egingo zela herritarren osasuna. Europara 90eko urteetan iritsi ziren, elikadura arloko industrian
berrikuntza asko agertzearekin batean. Berrikuntza horiei
esker, industriak aurrea hartu dio legediari, eta 20 urtean

Izugarrizko arrakasta lortu
dute elikagai horiek, eta
amu gisa erabiltzen dira
kontsumitzaileak erakartzeko.
Horretan ez dago zalantzarik,
baina ez dago garbi
beharrezkoak eta eraginkorrak
ote diren, eta prezioak ere
zeresana ematen du.
baino gehiagoan merkatua elikagai funtzionalez bete zen, eta
nutrizio arloko ohar eta aipamenak erantsi zizkieten; gaur
egun galaraziak leudeke aipu horiek guztiak, baina kontsumitzaileek oso barneratuta dituzte dagoeneko.

IRUZUR EGITEN AL DUTE GUZTIEK?

Ez, guztiek ez. Elikagai funtzional batzuk, izan ere, beharrezkoak dira. Osagai bat -alergeno bat - kendu edo ordezkatu dioten produktu bat ere funtzionala da. Elikagai aberastu
batzuen eragina frogatua dago, eta Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritzak (EFSA) baimendu egiten
ditu. Fitoesterolekin aberastuta dauden produktuek, adibidez
-Danacol, Benecol -, blokeatu egiten dute kolesterola xurgatzeko prozesua, eta kanporatu egiten da gorozkien bidez.
Onartua dago, astean 1,5-3 gramo esterol hartuta (Danacolek, esaterako, 1,6 gramo ditu), kolesterola %11 jaitsi litekeela. Dieta ez da aski esterol kopuru hori hartzeko, zeren diete
orekatua eginda ere, frutek eta berdurek ez baitute hainbeste
ematen. Baina elikagai horiek osasunean eragiten duen osagai
bat daukatenez, neurri batzuk hartu behar dira:
· Mundu guztiak ez ditzake hartu. Sendagai batekin bezala,
kontuan hartu behar dira erabilera oharrak.
· Ez dute balio “prebentzio lanerako”. Ez dute eragozten kolesterola handitzea, eta, beraz, hartzeak ez du ezertarako balio
baldin eta zifrak ez badaude tarteetatik kanpo.
· Ez daitezke erabili haurrekin, haurdunekin eta bularra
ematen ari diren emakumeekin. Esterolak (landare jatorriko
kolesterola) lehian sartzen dira animalia jatorriko kolesterolarekin (ezinbestekoa da hazkunderako hormonak eratzeko),
eta gorputzak azken hori kopuru txikiagoetan xurgatuko lukeenez, odolean murriztu egingo lirateke kolesterol mailak.
· Ez da gomendatzen egunean 3 gramo baino gehiago hartzea
(kantitate horretatik aurrera, kolesterola ez da murrizten).
· Horien eraginak, berak bakarrik, ez du balio kolesterol
maila handiak saihesteko, baldin eta ez bada dieta orekatuarekin osatzen.
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· Aldi berean, beharrezkoa da fruta eta berdura gehiago
jatea, desagerrarazi egiten duelako kolesterola, baina beste
mantenugai batzuei ere eragiten die. Adibidez, dosi handietan hartzen direnean, oztopatu egiten dute bitamina lipodisolbagarriak xurgatzeko prozesua, batez ere karotenoak
xurgatzekoa.
· Medikuari esanda hartu behar dira, gerta baitaiteke kontraindikazioak edukitzea antzeko helburua duten beste sendagai batzuekin.

ARAUDIA MOTEL.

Nutrizio arloan baimenduta dauden aipu edo ohar guztiek
oinarri zientifikoa daukate, baina batzuetan gertatzen da
zientzia azkarrago joatea legedia baino. Hori gertatzen da,
adibidez, omega-3a edo kolagenoa erantsita duten elikagaiekin, frogatuta gelditu baita horien onurek ez daukatela oinarri
zientifikorik. Adibide bat: Cochrane erakundeak 2018an egin
duen ikerketa batek frogatu duenez, gehigarrien edo elikagai
aberastuen bidez omega-3 gehiago hartzeak ez du eraginik
edo oso eragin txikia du gaixotasun kardiakoen arriskua edo
garun-hodietako istripuena murrizteko orduan. Kolagenoa,
bestalde, aminoazido multzo batek osatzen du, eta horiek
elikagai aberastuen bidez hartzen ditugularik, gure urdailera
iritsi eta hautsi egingo dira, organismoak nahi duen bezala
erabil ditzan. Albiste txarra da, ordea, gorputzak ez duela zertan erabili guk nahi dugun horretarako; hau da, beti ez dute
ekarriko kolageno berria eratzea.

BIDEZKO PREZIOA?

Batzuetan, zentzuzko prezioa dute eta besteetan ez. Bistan
denez, produktuari osagai bat eransten zaionean (garestiagoa
izaten da gehienean), bidezkoa dirudi prezioa handitzea. Berdin gertatzen da ezaugarri bereziak dituzten elikagaiekin ere,
adibidez glutenik gabekoekin. Ekoizpen planta guztia garbitu
egin behar izaten da aurretik eta ondoren, kontrol analitikoak
egin, osagai batzuk besteekin ordezkatu... Horrek guztiak
azaltzen du zergatik dagoen halako aldea (handia).
Baina beste kasu batzuetan esan liteke prezio igoera lotuagoa dagoela marketinak kontsumitzaileen buruan izango duen eraginari eta ez produktuak berak osasunean daukanari. Dena den, jendea prest dago diru kopuru gehigarri
bat ordaintzeko osagai bat erantsi edo kendu zaion elikagai
baten truke, ustez osasunari on egingo diolakoan. Gero eta
berritasun gehiago nahi ditugu merkatuan, eta industriaren
ikuspegitik, elikagai funtzionalen erabilera pagotxa ederra da.
Beti izango da zerbait eransteko aukera eta, hartara, kontsumitzaileen artean lehen ez zegoen beharrizan bat sortuko da.
Eta ordaindu egin beharko du.

BEHAR AL DITUGU ELIKAGAI HORIEK?

Ikusi egin behar. Laktosarekiko intolerantzia duenarentzat,
“laktosarik gabeko esnea” (elikagai funtzionala da) beharrezkoa da. Dietatik azukrea kendu nahian ari denari ere
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beharrezkoa irudituko zaio azukrea ez den beste eztitzaileren
bat duten produktuak aurkitzea. Baina gauza bat da elikagai
horiek hautatzea eta beste bat ultraprozesatuak hartzea, non
mantenugai kantitate bat eransten dieten inondik ere eskaintzen ez duten hobekuntza bat zuritzeko. Gure elikaduraren
bidez, nutrizio arloko beharrizan guztiak asetzeko adina produktu daukagu eskura, eta ez dugu zertan hartu bitaminak
daramatzan gehigarririk. Horrek ez du esan nahi gehigarri
horiek ez direnik erabilgarriak mantenugai batzuk falta izaten dituzten leku batzuetan. Herrialde askotan oso mugatua
izaten da dieta, eta gehigarri horiek hartzeak onura bat ekar
lezake gizarte mailan.

Zer dio legeak
Berandu, baina iritsi zen. Europako Parlamentuko eta
Kontseiluko 1924/2006 Araudiarekin hasi zen legea
bidea egiten (elikagaien nutrizio arloari eta propietate
osasungarriei lotutako adierazpenei buruzkoa da).
Dokumentu horretan, “gatz gutxikoa” edo “light erakoa”
aipuei buruz hitz egiten da, eta ondotik etorri zen 432/2012
Araudia, adierazpen baimenduei buruzkoa (hor esaten
da zer-nolako aipuak erabil daitezkeen mantenugaien,
substantzien edo elikagai sailen propietate osasungarriei
buruz, adibidez ikatz aktiboari, mineralei edo bitaminei
dagozkionak). Elikagai funtzional batek ontzian propietateei
buruzko informazioa eman ahal izateko, honako baldintza
hauek bete behar ditu:
·Frogatu egin behar da kausa-ondorio harremana dagoela
elikagaia hartzearen eta gizakien artean aitortzen zaion
eraginaren artean.
· Substantziak eragin onuragarria sortzeko bezain
kantitate adierazgarrian azaldu behar du. Araudiak zehaztu
egiten du substantzia bakoitzaren dosia.
· Etiketan esan egin behar da elikagaia zenbateko
kopuruan hartu behar den eragin onuragarria izan dezan.
· Organismoak bereganatu egin behar du osagaia.
Baldintza hori egiaztatzeko, Elikadura arloko
Segurtasunaren Europako Agintaritzak oinarrizko irizpide
batzuk ezarri zituen nutrizio arloko adierazpenak egin
ahal izateko. Ez lukete izan behar argudio zehaztugabeak
eta nahasiak, argiak eta zehaztuak baizik. Zerrenda hori
432/2012 Araudian argitaratu zen. Elikadura arloko
industriak 44.000 proposamen baino gehiago aurkeztu
zituen, eta 4.637 multzotan bildu zituzten. Bere garaian ia
3.000 aztertu zituzten, eta 222 bakarrik onartu. Hau da,
hasierako eskarien %0,5. Baina kasu askotan, kaltea egina
zegoen dagoeneko: ebidentziarik gabe erabiltzen ziren, nahiz
eta ondoren erretiratu egin zituzten.

Okerreko jokabidea islatzen duten bost kasu
1. BIFIDUSAREN
SEKRETUA.
Kontsumitzaile guztiek
geneukan buruan
Bifidobacterium animalis
sp. Lactis delakoak, Activia egiteko
erabiltzen den hartzigarriak, “hobetu”
egiten dituela gure defentsak, lagundu
egiten duela “irribarrea hobetzen” eta
gure sabela “pozik” edukitzen duela.
Konpainiak, ordea, ontzitik kendu
egin behar izan zuen hartzigarri
horrek propietateren bat bazuela
pentsarazten zuen informazioa
oro, egiaz ez daukalako batere.
Kontsumitzaileak, dena den, oraindik
ere sinetsita daude esne hartzitu
horrek (ez baita jogurta) hobetu egiten
duela hesteen ongizatea.
2. ‘L.CASEI’, TRANPA ETA
GUZTI. Kontsumitzaile
guztien buruan sartusartua zegoen L. casei
bakterioak aktibatu
egiten dituela gure defentsak,
baina, egiaz, aktibatu zuen gauza
bakarra isun bat izan zen, AEBetako
Merkataritza Batzorde Federalak jarri
ziona eslogan hori eta “inmunitas”
hitza erabiltzeagatik; azkenean, hitz
hori kendu egin behar izan zuten, ez
dagoelako ebidentzia zientifikoekin
egiaztatua immunitate sistema
laguntzen duenik. Zer egin zuen
orduan? EFSAk onartzen dituen
adierazpenen artean, bada oso ongi
heldu zitzaion bat, B6 bitaminari
buruzkoa. Hauxe esaten du: “Lagundu
egiten du immunitate sistemak normal
funtziona dezan”. B6 bitaminaren
gutxieneko kopuruarekin (eguneko
kopuru gomendatuaren %15) mezuari
bere horretan eutsi ziezaioketen
ontzian. Kontsumitzailea ohartu ere
ez zen egingo, eta jarraitu egingo

zuen pentsatzen hartzigarri miragarri
horrek lagundu egiten duela defentsak
hobetzen. Baina argi utzi behar
da dieta orekatua egitea aski dela
defentsak “laguntzeko”.
3. FUNTZIONALTASUNAK
LEGEA GAINDITZEN
DUENEAN. Batzuetan
gurutzatu egiten da legearen
muga elikagai bati funtzio osasungarri
bat atxiki nahian. Hori gertatu zen
Vichy Catalán delakoarekin. Iragarkian
esaten zuten litro bat ur edateak
lagundu egiten duela alzheimerraren
aurka borrokatzen. Adierazpen horren
oinarrian litioa zegoen (produktu
horrek daukan litio kopurua eta
egunean hartzea komeni dena). Arazoa
da ikerketa bakar batek ere ez duela
frogatu adierazpen hori egiazkoa denik.
Publizitatea kendu egin zuten, batetik
Autocontrol-ek hala bultzatu zuelako
(nahiz eta enpresa ez den bazkidea) eta
bestetik kritika gogorrak jaso zituelako.
Gauza ezaguna da industriak batzuetan
legeari ixkin egiten diola nutrizio arloko
adierazpenak egitean, eta gertatu izan
da, kasu horretan bezala, guztiz legez
kanpokoak diren aipuak egitea ere.
Araudia berri samarra da, eta lehenago
dena libre zenez informazio mota
hori ematean, orain kosta egiten da
merkatua arrastoan sartzea.
4.
ULTRAPROZESATU
ABERASTUA.
Badakigu zein diren
elikagai prozesaturik txarrenak: opil
industrialak, burdina erantsi dietenak.
Zalantzarik gabe. Merkatuan badira
horietakoa ere, eta batzuek hauxe diote
ontzian: “Burdina %50”. Hori irakurrita,
pentsatuko dugu produktu egokia
izango dela, baldin eta kopuru horietan

ematen badu burdina. Baina letra txikia
irakurrita, ikusiko dugu 7 mg daukala
burdina eta hori eguneko kopuru
gomendatuaren %50 dela. Kantitate
horretara inolako arazorik gabe iritsi
ahalko ginateke (eta gainditu ere bai)
pistatxo eskutada bat janda (7,2 mg 100
gramo bakoitzeko) edo txirla batzuk
(24 mg burdina 100 gramo bakoitzeko).
Opil horiek 7 mg burdina edukita
ere, osagairik ugarienak (zerrendan
lehenbizi ageri direnak) beste batzuk
dira: irina, ura, azukrea, olioa, glukosa
eta fruktosa ziropa, kakaoa... Burdina
azkeneko lekuan ageri da, eta horrek
esan nahi du horixe daramala kopururik
txikienean. Burdinaren datu horrek
mozorrotu egin nahi du produktu
ultraprozesatua dela, saihestu
beharrekoa, ahal dela. Burdinarekin edo
gabe, erabat osasungaitza da.
5. LITXARRERIA
BAT BETI DA
LITXARRERIA.
Gure seme-alabei gauzarik onenak
eman nahi dizkiegu, bitamina guztiak
dituztenak, onuragarriak direla entzun
baitugu. Eta bitamina horiek hartzeko
modurik onena dieta osasungarria
egitea da. Frutek eta berdurek kopuru
egokietan ematen dituzte. Inola
ere ez genuke jo behar bitaminekin
aberastuta dauden gozokiak ematera.
Horiek oso bitamina gutxi ematen
dute (kontzientzia lasaiago edukiko
dugu, hori bai), eta azukrea, aldiz, behar
baino gehiago, bitaminen ustezko
onura baliogabetzeko adina, hain
zuzen. Egunen batean gominola bat
eman nahi badiegu, ez da ezertxo
gertatzen, baina ez dezagun pentsatu
bitaminadun horiek hobeak direla
besteak baino, ez baita egia. Litxarreria
bat beti da litxarreria, bitamina
gehigarriekin edo gabe.

Jose Manuel Lopez Nicolas, Biokimikako eta Biologia Molekularreko katedraduna

“Ez dugu behar elikagai
funtzionalik”
Elikagai funtzionalen inguruan Espainian dagoen aditurik aipagarrienetakoa da Jose Manuel Lopez Nicolas. Ehun argitalpen baino gehiago
ditu zientzia aldizkarietan, eta bizitza profesional guztia darama
produktu horien eraginkortasuna aztertuz ebidentzia zientifikoan
oinarrituta. Biokimikako eta Biologia Molekularreko katedraduna da
Murtziako Unibertsitatean, eta harekin aztertu dugu nolako ezaugarriak dituzten produktu horiek, zer-nolako trikimailuak darabiltzan
industriak eta zein den kontsumitzaileen zeregina.

Elikagai funtzionalak beldurtuta egongo dira zurekin, urtez urte
erakutsi baituzu baliogabeak direla hainbat eta hainbat. Industriak
beharrizan bat sorrarazi al du kontsumitzaileen artean? Beldur
gutxi nirekin... Nik informazioa ematen diet kontsumitzaileei ebidentzia zientifikoen inguruan, ez besterik. Elikagai funtzionalak hartzeko
beharrik ez zegoen lehen, eta orain ere ez dago. Produktu horien artetik,
ez dut ezagutzen beharrezkoa den bakar bat ere [laktosarik eta glutenik
gabeak dira salbuespenak, intoleranteentzat]. Horiek eskain dezaketen
guztia dieta osasungarriaren bidez har dezakegu, eta askoz merkeago.

Ultraprozesatuen industriak etekina ateratzen al die adierazpen
horiei? Jakina. “Nutrizioaren absurdoa” esaten zaion horretan dago
gakoa, non ontzat jotzen den elikagai baten inguruan propietate jakin
batzuk iragartzea osagaietakoren batean oinarrituta, baina kontuan
hartu gabe gainerako guztiak. Har dezagun produktu ultraprozesatu
bat, gatza, azukrea edo gantz osasungaitzak kopuru handietan ematen
dituena; gerta daiteke produktu hori immunitate sistemarako lagungarri gisa aurkeztea B6 bitamina oso kantitate txikietan edukitzeagatik,
nahiz eta jakin bitamina horren beharrik ez dugula eta horrek ez duela
osasungarriagoa egiten. Baina izan daiteke okerragoa ere. Edari energetiko bat edari funtzionala da, eta behar ez dugun mikromantenugai
bat daukalarik, hainbat propietate osasungarri dituela adierazi dezake.
Baina gehienbat azukrea edukiko du, 75 gramo hain zuzen, OMEk
egun baterako gomendatzen duena halako hiru. Zentzugabekeria bat.

Zer aldatuko zenuke legedian? Produktu bukatuaren nutrizio
balioan oinarritu behar du etiketak, eta ez banakako osagaietan. Nutri-Score kodearekin egin zen antzeko zerbait, baina hobetuta. Era
berean, ospetsuei eta medikuntza elkarteei ez nieke utziko babesa
ematen beren eraginkortasuna frogatu ez duten produktu edo terapiei,
eta galarazi egingo nuke zientzia erakunde batzuek beren logoa uztea
zalantzazkoak diren elikagai funtzionalei edo elikadura arloko gehigarriei. Eta, jakina, isun eredugarriak jarriko nizkieke legea betetzen ez
dutenei.
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“Oinarri zientifikorik
gabe erabiltzen dira
eslogan batzuk, adibidez
‘osagai kimikorik gabea’
edo ‘gehigarririk gabea’,
eta beldurtu egiten
dituzte herritarrak”.
Zure ustez, norantz joko du merkatu horrek? Ez zait
iruditzen aldatuko denik. Jendeak erosotasuna bilatzen
du elikatzeko garaian, eta elikagai mota horrek (prestatzeko lanik ez du ematen) iragarkietan esaten du hainbat
propietate eskaintzen duela osasunaren mesedetan, nahiz
eta hala ez izan. Munduan gero eta fakturazio handiagoa
lortzen ari dira, eta behar diren neurriak ezarri ezean,
merkatutik baztertu egingo dituzte produktu osasungarri
asko, hain etiketa oldarkorra ez daukatenak.

Kontsumitzaileek ba al dute behar bezalako informaziorik elikagai horien inguruan? Herritarrek susmatu
ere ez dute egiten zer-nolako lege trikimailuak erabiltzen
dituzten elikagai funtzionalak egiten dituzten enpresa
gehienek, eta horregatik kontsumitzen dira hainbeste.
Baina normala da ez jakitea. Berez, badago legedi bat eta
gu babesteko dauden erakunde batzuk. Baina, zoritxarrez,
ez da hala. Eskatu behar litzateke, alde batetik, legedia
gehiago gogortzea, eta bestetik, indarrean dauden legeak
egoki ezartzea. Gauza batzuetan aski litzateke indarrean
dagoen legedia ezartzea.

Ezaguna da izartxoaren estrategia [letra txikian eranstea onura bati buruzko argibideak], baina zer-nolako
beste trikimailuei egin behar die aurre kontsumitzaileak? Izartxoaren estrategia ez da bakarra. Osagai batzuk
“gabe” merkaturatzen diren produktuak ere elikagai funtzionalak dira, eta beldurraren estrategia erabiliz, herritar
askok ezagutza zientifiko gutxi dutela baliatuz eta kanpaina alarmistak eginez, emaitza ona lortzen ari dira.

Nola diseinatzen dira
produktu horiek
Gehienetan uste izaten da produktu
mota hori mantenugairen batekin
aberastua egoten dela, baina bost
metodo nagusi erabiltzen dira
horiek egiteko. Jose Manuel Lopez
Nicolasek eman digu azalpena:

Zergatik funtzionatzen dute gisa honetako esloganek: “osagai
kimikorik gabea”, “gehigarririk gabea” edo “txerrikeriarik
gabea”, hori erabili izan baita? Beldurrak saldu egiten duelako
eta jendeak jarraitu egiten dielako joera batzuei, badaezpada ere.
Beste tranpa bat izaten da iragarkietan ez adieraztea ezaugarri
osasungarririk (ez daramatelako hori egiteko aukera ematen duen
osagairik), baina ontzian irudiak jartzea, kontsumitzaileak pentsa
dezan badituela. Kirolarientzat diren edari batzuek ez daukate
propietate osasungarri baimenduak dituen osagairik, baina ontzian kirolerako oinetakoak edo arropa ageri dira. Beste estrategia
bat da produktu osasungaitzen ontzietan mediku edo nutrizionista
elkarteen logoak jartzea, onak direlako itxura emateko, nahiz eta ez
hala izan egiaz.

Kontsumitzaileek elikagai horien beldur izan behar al dute? Beharrezkoak ez izateak ez du esan nahi pozoitu egingo gaituztenik. Horien
osagaiak ez dira toxikoak, inondik ere. Agintari ofizialek eskatzen
dituzten kontrol guztiak pasatu dituzte. Nolanahi ere, elikagai horien
gehiegizko kontsumoan oinarritzen den elikadura batek (horixe gertatzen da egun) muturreko malnutrizio egoerak ekartzen ditu. Horri izan
behar zaio beldurra.
Bururatzen al zaizu elikagai funtzional bat baliagarria izan den
kasuren bat? Modu orekatuan elikatzen ez bazara, gabeziak edukiko dituzu mantenugai batzuetan. Produktu funtzionalek eman
ditzakete mantenugai horiek. Elikagai horietako gehienek, ordea,
hain gomendagarriak ez diren beste osagai batzuk ere izaten dituzte, eta horrek desorekatu egiten du balantza. Hainbeste urtez
horiek ikertzen aritu eta gero, nire ondorioa da ez genituzkeela
hartu behar.

1

Kontsumitzaileei oro har edo
kontsumitzaile talde jakin bati kalte
egiten dion osagai bat kenduta. Horren
adibide garbia da, esan dugun bezala,
laktosarik gabeko esnekiena edo
glutenik gabeko produktuena.

2

Ohiko elikagaiak lehendik bazuen osagai
baten kontzentrazioa handituta. Hor
sartzen dira kaltzioarekin aberastuta
dauden esneki ospetsuak edo C
bitaminarekin aberastuta dauden zukuak.

3

Elikagaiari berez ez duen osagai
bat erantsita. Actimel delakoa da
horren adibidea: esne hartzitua da,
laktobaziloekin aberastua. Multzo
horretan sartzen dira omega-3
gantz azidoekin aberastuta
dauden elikagai asko ere.

4

Eragin kaltegarriak dituen osagai bat
ordezkatuta eta haren lekuan eragin
neutroa edo onuragarria duen beste
bat erabilita. Merkatuan baditugu,
adibidez, sakarosa beharrean fruktosa
daramaten produktuak edo gantz
azido saturatuen ordez karbohidrato
ez-disolbagarriak dauzkaten izozkiak.

5

Mantenugaietako baten
bioeskuragarritasuna aldarazita
[substantzia bat odolera zenbateko
kopuruan iristen den adierazten du],
osasunari mesede egiteko helburuz.
Aldaketa horrekin, eragin onuragarria
duten konposatuak hobeto xurgatzea lor
liteke edo osagai kaltegarriak xurgatzeari
uztea. Esne hartzituak dira horren
adibide, Danacol eta Benecol esaterako,
eta Flora Pro Activ margarina, zeinak
murriztu egiten duten kolesterola.

37

ELIKADURA ARLOKO SEGURTASUNA

GEZURREZKO
ALARMAK ETA
NEURRI ZUHURRAK

Pestizidak, antibiotikoak, gehigarriak, bakterioak, mikroplastikoak...
Elikadura arloko segurtasunaz ari garenean, kontzeptu horiek
datozkigu burura, halaxe dio Europan egin den inkesta handi batek.
Ba al da arriskurik gauza horien guztien atzean? Adituek garbi
daukate: sekula ez dugu jan orain baino seguruago.

FITXA TEKNIKOA

Ikerketa: Eurobarometroa 2019: Elikadura arloko
segurtasuna EB-n.
Egilea: Elikadura arloko Segurtasunaren Europako
Agintaritza (EFSA).
Elkarrizketak: 27.655 elkarrizketa (1.011 Espainiako
Estatuan).

ende gutxi ohartzen da arrain,
berdura edo haragi platerkada
baten atzean edo fruta erakargarri baten inguruan prozesu luze
bat gertatu dela. Ez da arrantzatzea bakarrik, edo landatzea, haztea edo prozesatzea; babestu ere egin behar da elikagai hori, eta
seguru bihurtu”. Maria Neiraren hitzak dira horiek, eta DBHko ikasleei bidali zien gutun batean
ageri dira, elikadura arloko segurtasuna zer den
azaldu nahian. Elikadura arloko Segurtasunaren
eta Nutrizioaren Agentziako presidente izana da
eta gaur egun Osasun Publikoaren eta Ingurumenaren ardura darama Osasunaren Mundu Erakundean (OME).
Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen
Erakundeak (FAO), bere definizio ofizialean, pau-

J
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sotxo bat gehiago ematen du, eta ez du kontuan
hartzen prozesua bakarrik, baita pertsona guztiek
daukaten eskubidea ere elikagai horietara fisikoki
eta ekonomikoki sarbidea edukitzeko ere eta, horrela, bizimodu osasungarria egiteko. Europako
herritarrek gai horren inguruan zer-nolako ikuspegia duten jakin nahian, Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritzak (EFSA) elkarrizketa egin die 27.000 herritarri baino gehiagori, eta
hainbat galdera egin dizkie: nola jasotzen duten
informazioa, elikagaien inguruan zerk kezkatzen
dituen gehien eta zein diren gure erreferentziak
zer jan eta zer ez jan erabakitzeko orduan. Emaitzetan ageri denez, Espainiako Estatuko herritarren %37k (eta Europako %40k baino gehiagok)
entzun izan dugu noizbait “elikadura arloko segurtasuna” esamoldea. Horren inguruko informazioa, nagusiki, komunikabideetatik lortzen dugu,
eta gure kezka nagusiak pestizidei, hormonei eta
gehigarriei lotuta daude.

ZERK KEZKATZEN DITU HERRITARRAK?

Elikagaien segurtasuna faktore erabakigarria al
da erosketak egiteko garaian? Txostenak esaten
duenez, produktu bat hautatu edo ez erabakitzean, kostua da garrantzitsuena Estatuko herritarrentzat (%58k hala azaldu dute), ondoren
nutrizio balioa (%56), eta hirugarren lekuan ageri

da segurtasuna (%53). Europako batez bestekoetan, berriz, elikagaien jatorria ageri da lehen lekuan erosketak egiteko garaian.
Nahiz eta ez den erabakigarria erosteko
unean, elikagaien segurtasuna kontuan hartu
beharreko alderdia da herritarrentzat: %70ek
baino gehiagok kezka hori izaten dute produktu
bat hautatzera doazenean. Eta zerk sortzen digu ezinegona? Elikadurarekin zerikusia duten
kezkarik ohikoenak pestiziden hondakinei lotuta
daude Espainiako Estatuan, eta horren ondotik
datoz ingurumena kutsatzen duten substantziak,
haragiaren antibiotikoak eta gehigarriak, adibidez koloragarriak, kontserbagarriak eta zapore
emaileak (ikus 43. orrialdeko koadroa).

SEGURUAK AL DIRA PESTIZIDAK?

Kontsumitzaileen usteak sarri askotan ez datoz
bat errealitatearekin. Beatriz Robles dietistanutrizionista eta elikagaien teknologoa da, eta
haren esanetan, “egiazko datuek adierazten dute
elikagaien %99,65ek ongi betetzen dituztela sendagaien hondakinei jartzen zaizkien gehienezko
mugak, eta %95,9k gauza bera egiten dutela pestizidei ezartzen zaizkien mugekin”. Kontrol eta
ikuskaritza ofizialek zaindu egiten dute legeak
ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten elikagaiak ez daitezen iritsi kontsumitzaileengana.
Hortaz, “ez dira egiazko arazo bat, baina herritarrek uste dute hor arazo bat dagoela”, erantsi
du Roblesek.
Herritarrek ez dituzte begi onez ikusten
tratamendu horiek (pestizidak eta albaitaritza-

Estatuko herritarrei zerk axola
die gehien elikagai bat erostean
Kostua

%58

Nutrizio balioa

%56

Elikagaiaren segurtasuna
Zaporea
Elikagaiaren jatorria
Printzipio etikoak eta sinesmenak

%53
%45
%41
%8

Iturria: Eurobarometroa. Elikadura arloko segurtasuna EB-n,
2019. Ehunekoen batura ez da 100, aukera bat baino gehiago
eskaintzen zaie eta
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ko kontrolak), baina horiei esker joan gaitezke
supermerkatura. “Elikagaiak ez baditu pasatzen
prozesu horiek (adibidez, pestizidak dosi egokietan ematea, kutsatuta ez dagoen ura erabiltzea,
animaliei sarbiderik ez uztea landare jatorriko
produktuetara, animalien osasuna eta hazteko
baldintzak zaintzea, gaixotasunak eta infekzioak kontrolatzea edo sendagaien itxarote epeak
errespetatzea animaliak behar bezala kanporatu
ditzan), gerta liteke guri kalte egitea, produktu
horiek [tratatu gabe], harremanetan egon direlako zoruarekin eta urarekin, mikroorganismo
askorekin”, azaldu du Roblesek.
Gauza bera esaten du Macarena Illanas dietista-nutrizionistak, eta azpimarratzen du horrek guztiak kezka sortzen digun arren, egiaz ez
ligukeela ezinegonik eragin behar, babestu egiten
gaituelako gaitz handiagoen aurrean. “Gehiago
arduratu behar genuke beste substantzia batzuekin, adibidez azukrearekin: pestizidak bezala,
segurua da, baina ez kaltegabea, eta gehiegizko
kopuruan hartzeak lotura zuzena du bihotz-hodietako gaixotasunekin, gizentasunarekin eta
diabetesarekin, hori frogatuta dago”, ohartarazi
du Illanasek.

HARAGIA, BERDURAK ETA GEHIGARRIAK.

Argi esan behar da: Europako Batasunean jaten
dugun haragiak ez dauka hormonarik. Animaliek, gizakiek bezala, mikroorganismoak izaten
dituzte gainazalean eta hestean. Hiltegian egiten diren prozesuetan eta manipulazioetan, gerta daiteke haragia kutsatzea, edo gerta daiteke
animalia parasito motaren batekin iristea. “Hori
guztia egiaztatu egiten da, eta protokolo batzuei
jarraituz egiten dira prozesuak, organismo horiek
ez daitezen haragira pasatu”, azaldu du Roblesek.
Bestetik, fruta eta barazkietan kimikoak erabiltzen dira landatze lurrak izurriteetatik babesteko,
gainerakoan uztak hondatu egingo bailituzkete.
Substantzia horiei oso kontrol zorrotzak egiten
dizkiete, erabiltzen diren dosiek osasunean zernolako ondorioak dituzten ikusteko, eta Europan
ereduzkoak diren erakundeek etengabe gainbegiratzen dituzte, tartean EFSAk. “Nekazaritza
tradizionaletik datozen elikagaiak kontsumitzea
erabat segurua da, eta aukera ematen du fruta,
berdura eta barazki askotarikoak eskura izateko,
kopuru egokietan gainera”, erantsi du Illanasek.
Elikadura arloko industriak erabiltzen dituen
kontserbagarriak, koloragarriak eta lurrinak ere
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Lur sailak
zainduz. Urtero,
Elikadura arloko
Segurtasunaren
Espainiako Agentziak
kontrolak egiten ditu
eta aztertu egiten du
pestiziden arrastotik
ba ote dagoen
Espainian ekoizten
diren animalia eta
landare jatorriko
produktuetan.

ZERK KEZKATZEN DITU GEHIEN ESTATUKO HERRITARRAK?
%17 Genetikoki eraldatuta
dauden osagaiak elikagai eta
edarietan

%45 Pestizidek elikagaietan
utzitako hondarrak

%42 Ingurumena kutsatzen duten
substantziak, arrainean, haragian edo
esnekietan ageri direnak

40

%37 Elikagai eta
edarietan erabiltzen
diren gehigarriek,
adibidez koloragarriak,
kontserbagarriak edo
lurrinak

30

%21 Elikagaiekiko eta
edariekiko erreakzio
alergikoak

20
10

%26 Elikagaiek izaten
dituzten mikroplastikoak

%37 Antibiotikoek,
hormonek edo esteroideek
haragian uzten dituzten
hondakinak

%29 Animalien
gaixotasunak
%30 Elikagaietan bakterioek
eragiten dituzten intoxikazioak

kezka iturri dira. Baina “horietako asko ere helburu berarekin erabiltzen dira: elikagaia mantendu eta kontserbatzeko, eta baita seguru bihurtzeko ere”, adierazi du Illanasek. Baina elikadura arloko industrian erabiltzen diren gainerako substantziak bezala, Europako Batasunean erabiltzen
diren gehigarri guztiak aztertu eta baimendu egin
behar izaten dira. AESAN erakundeak nabarmentzen duenez, “gehigarriek azaldu egin behar
dute elikagaien osagai zerrendan, eta esan egin
behar dute zer-nolako funtzioa betetzen duten
[emultsionatzaileak, egonkortzaileak, azidotasun
doitzaileak, koloragarriak...]. Beren izenarekin
ager daitezke edo Europako Batasunean onartzen
zaien kodearekin (zenbakia eta E letra).

BESTELAKO KEZKAK.

Beste hiru alderdik osatzen dute Estatuko herritarren kezka sorta: bakterioek, elikadura arloko
alergiek eta mikroplastikoek. Inkestari erantzun
dioten hamar herritarretatik hiruk beren kezka adierazi dute bakterio bidezko kutsadurarekin. Hor sartzen dira, besteak beste, salmonella,

%33 Elikagaien
higienea

Iturria: Eurobarometroa.
Elikadura arloko segurtasuna
EB-n, 2019. Espainiako
Estatuko datuak.

listeria eta botulismoa. Beatriz Roblesen iritziz,
elikadura arloko industriak ongi kontrolatzen
du alderdi hori, baina produktua egoera onean
mantentzea kontsumitzailearen esku dago (ikus
44. orrialdeko koadroa).
Alergiei dagokienez (Europan %20ri sortzen
diete kezka eta Espainiako Estatuan %21i), ardura bi alderdiena da, industria, izan ere, “behartuta dago 14 alergenoren inguruko informazioa
ematera, baita ontziratu gabe dauden elikagaietan ere, baina pertsona batek beste konposatu batekiko alergia badu, etiketari begiratu behar dio
halakorik baduen jakiteko”, azaldu du Roblesek.
Hau da, ohiko 14 alergenoetan ez dagoen beste
zerbaitekiko alergia dugunean, osagaien zerrendan begiratu behar dugu, eta han azalduko da zer
daukan eta zer ez.
Eta mikroplastikoak? Herritarren %26k
adierazi dute kezka, baina “horiei buruz asko hitz
egiten den arrean, ez dugu askorik”, adierazi du
Roblesek. Johns Hopkins Unibertsitateak (AEB)
berrikusketa bat argitaratu zuen 2018an, Microplastics in Seafood and the Implications for
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Human Health izenekoa, eta hor esaten da esposizioaren araberakoa dela eragina, “baina ezin
jakin elikagaiak zenbateraino dauden konposatu
horien eraginpean, ez baitago daturik”, jakinarazi du adituak. Genetikoki eraldatuta dauden
elikagaiei dagokienez (Estatuko herritarren %17k
aipatu dituzte), nutrizionistak argitu du oraingoz
ez dela alertarik izan produktu mota horren inguruan. AESANek nabarmendu duenez, gainera,
“merkaturatzeko bidea Europako Batasunean
hasten duten produktu guztiak aztertu egiten dira, horiek jatea segurua dela bermatzeko”. Batasunetik kanpo datozen produktuei ere ezartzen
zaie irizpide hori. AESANen arabera, “Espainian
merkaturatzen diren elikagai guztiek eta, hedaduraz, Europako Batasunean ere bai, baldintza
berberak bete behar dituzte Osasun Publikoari
dagozkionez, berdin du nondik datozen, EB-tik
edo kanpotik”. Nolanahi ere, EB-n elikagai batek
organismo genetikoki eraldatuak (OGE) %0,9tik
gora dituenean, etiketak esan egin behar du.

ZERGATIK PIZTEN DIRA ALARMAK.

Kezka horiek ba al dute zerikusirik sare sozialetan zabaltzen diren zurrumurru eta esamesekin? Internetek jende askori ematen dio gaiaz
hitz egiteko aukera, baina badu arazo bat: zaila
gertatzen da bereiztea zeinekin fidatu gaitezkeen
eta zeinekin ez. Eurobarometroaren datuek ere
hori erakusten dute: herritarren %70ek telebistaren bidez lortzen dute elikagaien segurtasunari
buruzko informazioa, eta %41ek Internet bidez.
Sare sozialak zazpigarren lekuan ageri dira (%20
), eta tartean daude prentsa, familia, lagunak eta
bizilagunak, eta irratia. Hori bai, elikadura arloko arriskuren bat sortu dela entzun izan duten
herritarren %50ek baino gehiagok beren dieta aldatu izan dute bizitzan behin gutxienez, nahiz eta
ez duten adierazi erabaki hori informazio zuzena
eta egiazkoa jaso ondoren hartu duten.
Oso fidagarria ez den iturri bat erabiltzeak
lagundu egiten du elikagaien segurtasuna bermatzen ez duten joerak zabaltzen. Beatriz Roblesek
adibide bat eman du: bruzelosiaren agerraldiak
ugaritzen ari dira AEBetan esne gordina hartzeagatik (bakterio bidezko infekzioa da, animalietatik pertsonetara pasatzen dena pasteurizatu
gabeko esnekiak hartzeagatik, eta esne gordinari
ez zaio inolako tratamendurik ematen kontserbatzeko). Gaixotasunen Kontrol eta Prebentzio
Zentroak AEBetan egindako ikerketek erakutsi
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Segurtasuna,
kontsumitzailearen
eskuetan
Elikagaiek eragindako intoxikazioen %50 baino gehiago etxean gertatzen dira. Elikagaiak ongi manipulatzen
jakitea funtsezkoa da segurtasuna zaintzeko.
EROSKETA EGITEAN
- Erosketa egitean, hartu itzazu azken unean
hotzean edukitzekoak diren produktuak.
- Begiratu ontzia nola dagoen: produktuek ez dute
egon behar irekita, eta latak puztuta ere ez.
- Begiratu iraungitze-datari: iraungi denean, arriskutsua izan daiteke osasunerako.
HOZKAILUAN
- Jarri elikagaiak ordenatuta, zaharrenetatik
berrienetara. Hartara, iraungitzear daudenak ez
dira atzean geldituko.
- Eman tenperatura egokia hotza behar duten elikagaiei. Hozkailuan 4 ºC-ko tenperaturan edukita, saihestu egiten da bakterioak ugaritzea.
SUKALDEAN
- Desizoztu produktua hozkailuan, eta ez
sukaldeko gainazalean. Giroko tenperaturan,
mikroorganismoak ugaritu egin daitezke.
- Egin berria den janari bat ez utzi giroko tenperaturan
ordubete baino gehiago udan eta 2 baino gehiago
neguan. Beroarekin, bakterioak oso azkar ugaritzen dira.
- Hoztu produktu egin berriak hozkailuan sartu
aurretik, ez ditzaten berotu inguruan dituzten elikagai hoztuak.
- Produktuak azkar hozteko, altzairu herdoilgaitzezko
eltze batean sar daitezke urarekin eta izotzarekin. Horrela saihestu egiten da mikroorganismoak ugaritzea.
- Berotu elikagaia 60 ºC-an. Horrela desagerrarazi
egingo ditugu sortu diren mikroorganismoak.
GARBITASUNA
- Garbitu eskuak eta ongi garbituta erabili
sukaldeko gainazalak, taulak eta tresnak.
- Desinfektatu espartzuak eta baietak. Irakin 5 minutuz
edo sartu uretan lixibarekin (0,02 ml ur litro bakoitzeko), eta pasatu uretan gero. Aldatu astean behin.
- Ilea bilduta eraman; germenen eraginak gehien erasaten dion ataletako bat da gorputzean.
Iturria: guk landua, Macarena Illanas eta Beatriz Robles
nutrizionisten aholkuekin.

dutenez, “esne gordina hartzeak eragindako agerraldiak 30 izatetik 51 izatera pasatu ziren bost
urtean”. Europan, AEBetan bezala, gorantz egiten ari dira elikagai naturalak, hobeak direlakoan
(ustezko onura fisiologikoak atxikitzen dizkiete
edo mantenugai gehiago dutela esaten da), eta
hortik indartu da esnea gordinik edateko eta merkaturatzeko joera, bere arrisku guztiekin.
Macarena Illanasek ere oharra egin du: “Naturala edo toxikorik gabea jotzen den hori, adibidez baratzeko tomate batzuk, inolako kontrolik
pasatzen ez duten produktuak izan daitezke, eta
gai kutsatzaile gehiago eduki ditzakete osasunerako”. “Atzerantz egiten badugu eta kontrol
eta kalitate katerik pasatzen ez duten elikagaiak
jateari ekiten badiogu, gerta liteke ahaztuta ditugun infekzio batzuk berriz agertzea”, ohartarazi

du Roblesek. Bi aditu horiek garbi adierazi dute
segurtasunarekin zerikusia duten arazorik gehienak jardunbide okerren erruz sortzen direla, elikagaien higienea, manipulazioa eta kontserbatzeko modua ez direlako egoki zaintzen etxeetan.
“Gaur egun arrazoi asko dugu egoera txarrean
dauden elikagaiak ez jateko. Inoiz ez da jan gaur
bezain seguru. Agertzen diren kasuak, listeriarena bezala, albiste bihurtzen dira, hain zuzen,
ezohikoak direlako. Garai batean, oso egoera txarrean zeuden elikagaiak hartzen zituen jendeak,
baina gaur egun ez da hori gertatzen. Horrela,
kontsumitzaileari dagokio elikagaiak osasuntsu
edukitzeko ardura”, adierazi du Rocio Perez Benaventek (zientzia gaietako kazetaria da).

NOLA INFORMATU ONGI.

Informazioa egiazkoa dela segurtatzeko, adituek
diote iturri seguruetara jotzea dela jokabiderik
onena: Elikadura arloko Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentzia (AESAN), Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritza (EFSA), Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa (ELIKA), Sendagaien
eta Elikagaien AEBetako Administrazioa (FDA),
eta Gaixotasunen Kontrolerako eta Prebentziorako Zentroak. Hutsune bat ere ikusi diete, dena
den, erakunde horiei: ez darabilte herritar guztiek
ulertzeko moduko hizkera.

Zerekin fidatzen dira herritarrak?
IZEN ONENA DUTEN ITURRIAK
Zientzialariak
Kontsumitzaile elkarteak

%84
%79

Nekazariak

%68

EBko erakundeak

%65

IZEN TXARRENA DUTEN ITURRIAK
Supermerkatuak eta jatetxeak
Kazetariak
Elikadura arloko industriak
Ospetsuak, bloggerak eta influencerak

%49
%42
%35
%12

Iturria: Eurobarometroa. Elikadura arloko segurtasuna
EB-n, 2019. Ehunekoen batura ez da 100, aukera bat baino
gehiago eskaintzen zaie eta
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Ingurumena

PLASTIKOA

SAKONEKO ARAZOA,
IRTENBIDE
PERFEKTURIK EZ
DUENA
44

INGURUMENAREN ARLOAN EGUN
DUGUN KRISIRIK HANDIENETAKOA
PLASTIKOARI ETA ITSASOEI LOTUA
DAGO, KOPURU IZUGARRIETAN
PILATU BAITA GURE
OZEANOETAN. BIOPLASTIKOAK
AGERI DIRA IRTENBIDE GISA,
BAINA BIDE EGOKIA AL DA
AUKERA HORI LANTZEA?
razo bat daukagu: ozeanoak plastikoz
betetzen ari gara. Ozeano Barearen
hegoaldeko eremu batzuetan, dagoeneko mikroplastikozko 300.000 partikula daude kilometro koadro bakoitzeko (hondakin txikiak dira, 8 milimetrotik beherako
diametroa dutenak), halaxe dio AEBetako eta Txileko
ikertzaileek egindako ikerketa batek: Plastiko bidezko
kutsadura Pazifiko hegoaldeko eremu subtropikalean. Zifra horrek esan nahi du ia 800 gramo daudela
kilometro koadro bakoitzeko. Datu asaldagarriak dira,
material horiek eragin ekologiko garrantzitsuak dituztelako. Adibidez, itsas animalia batzuk ito egiten dira
neurri handiko plastikoak nahasi egiten dituztelako
medusekin, adibidez dortokak (normalean espezie
horiek janez elikatzen dira). Hondakin horiek aldaketak eragiten dituzte, halaber, mikrobio populazioetan,
eta horiek desegonkortu egin ditzakete ekosistemak
eta elikadura katean sartu.

A

ZORUKO EKOSISTEMAREN OSASUNA.

Plastikoaren arazoak ez die eragiten uretako ekosistemei bakarrik. Ikusi da lurreko animalia eta mikroorganismoei ere kalte egin diezaiekeela, eta landareak
hozitzeko eta hazteko prozesuak zaildu egin ditzakeela.
Azkenik, gizakiok jan egiten dugu kate trofikoan sartzen den plastiko hori guztia, izan animalien bidez, itsasoko beste animalia batzuen bidez edo
landareen bidez. Horietako asko kaltegabeak dira
eta ez diote eragiten digestio hodiari, baina gai horri
buruz egin diren lehen ikerketek iradokitzen dute
plastiko hori gorputzean barneratzeak eragin kaltegarria duela osasunean. Yonsei-ko Unibertsitateko
ikertzaileek (Seul) egindako ikerketa baten arabera
(Polipropulenozko mikroplastioek gizakiengan duten toxikotasunaren ebaluazio bat), baliteke propilenoak (plastiko mota bat da) immunitate zelulengan
eragin eta zitokinak sorraraztea (gorputzaren han-

turazko erantzunen ardura daukaten eragileak dira).
Hangzhou-ko Unibertsitateko beste ikerketa batek
ondorioztatu zuenez (Txina), poliestireno hondakinek kalte egin diezaiokete hesteetako mikrobiotari;
hau da, elikagaiak egoki digeritzen laguntzen diguten mikroorganismo horiei. Dena den, aitortu behar
da ikerketak oso berriak direla oraindik, eta frogak
aski ahulak direla. Ez litzateke harritzekoa izango,
beraz, albiste berriak agertzea hurrengo hilabete eta
urteetan, eta are mikroplastikoek osasunean duten
eraginari buruzko eragin berrien albisteak iristea ere.
Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritzak (EFSA) dioenez, “elikagaietan ageri diren
partikula horiek arriskutsu gisa identifikatuta daude
EB-n, baina oraindik informazioa falta da horien inguruan, eta, bereziki, horien toxikotasunari buruz”.

KONTZEPTUAREN ATZEAN.

Baina beste ezer baino lehen, beharrezkoa da kontzeptua zehaztea. “Plastikoa” ez da material mota
bat, material mota askok izaten duten ezaugarri edo
propietate bat baizik. Substantzia asko biltzen ditu,
eta guztiek ezaugarri mekaniko batzuk partekatzen
dituzte elkarrekin. Plastikoa 50eko urteetan asmatu
zen eskala industrialean, eta ordutik hona, kalkuluek diote 8.300 milioi tona sortu ditugula material
horietatik; Kaliforniako Unibertsitateak eta Sea Education Association erakundeak 2017an argitaratu zuten ikerketa baten arabera, milioi bat Eiffel dorreren
baliokidea izango litzateke kopuru hori. Horrek esan
nahi du pertsona bakoitzari 1.100 kilo dagozkiola.
Erritmo horretan, 2050. urterako ia 34.000 milioi
tona sortu izango ditugu. Beste datu bat: 2016an 2,3
milioi tona plastiko bildu ziren Espainiako Estatuan,
eta horietako %46k zabortegian bukatu zuten. Ingurumen arloan jasangarritasuna lortzeko, beraz,
berrerabiltzea edo birziklatzea izango litzateke egokiena (1950. urtetik hona %9 baino ez da birziklatu).

KONPOSTA EGITEKO EDO BIODEGRADATZEKO?

Plastikoen arazoari ikuspegi globaletik heldu behar
zaio, ingurumen arloko beste erronka handi batzuei
bezala, adibidez klima aldaketari edo espezie toxiko
inbaditzaileei. Burura etortzen zaigun lehen irtenbidea bestelako material batzuk erabiltzea da ohikoen ordez. Plastiko biodegradagarriak aipatzen dira,
konpostagarriak edo bioplastikoak, baina biodegradatzen guztia ez daiteke konposta egiteko erabili, eta
bioplastiko guztiak ez dira biodegradagarriak.
Biodegradagarria. Ingurumenaren eta Energia Kontrolerako Frantziako Agentziak (ADEME) honela
definitzen ditu material biodegradagarriak: “Mi-
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Eskala industrialean,
8.300 milioi tona
plastiko sortu dugu,
milioi bat Eiffel dorre
adina.

BIOPLASTIKO MOTAK
Familia bat baino gehiago dago bioplastikoetan, eta
jatorriaren arabera sailkatzen dira: biomasarekin egiten
direnak (materia organikoarekin, alegia), eta jatorri fosileko
produktuekin egiten direnak, adibidez petrolioarekin. Era
berean, biodegradatzen direnak eta ez direnak bereizten dira.
JATORRI BIOLOGIKOA

Bioplastikoa. Material mota bat baino gehiago sartzen da termino horren barrenean. Alde batetik, materia organikoarekin egin diren plastikoak, gehienetan landare jatorrikoekin (olioak, fekulak, mikroalgak edo almidoia). Baina, bestetik, bioplastikotzat
hartzen dira, halaber, biodegradagarriak direnak,
nahiz eta jatorri fosila izan. Oraingoz aukera ona dira
petroliotik datozen plastiko ez-biodegradagarrien
ordez erabiltzeko.
Bioplastikoen zerrenda aski luzea da, eta tartean daude ohiko plastikoen lehengai organikoekin
egindakoak, adibidez poliestilenoarekin, polipropilenoarekin, poliamidarekin... Poliestireno bat petrolioaren eratorriekin edo landare jatorriko olioekin
egin daiteke; jatorria desberdina izango dute, nahiz
eta kimikoki berdinak izan.

Bioplastikoak

Bioplastikoak

Plastiko bat
biomasarekin egina
izateak ez du esan nahi,
nahitaez, biodegradatu
daitekeenik.
Plastiko hauek sail
horretakoak dira,
horien egitura kimikoa
ez baita desegiten
mikroorganismoen
eraginez, baina
mekanikoki birzikla
daitezke.

Landare jatorriko
materialekin egiten
dituzte, adibidez
artoarekin, kanabera
azukrearekin edo
zelulosarekin; plastiko
horiek biodegradatu
egiten dira. Berri
samarrak dira industrian,
nahiz eta hasiak
diren ontziak egiteko
erabiltzen.

Adibideak: biopolietilenoa (BIOPE), biopolipropilenoa (BIO-PP),
bio-poliamida (Nylon
11) eta biopolietilenoa
(BIO-PET).

Adibideak: azido
polilaktikoa
(PLA), almidoi
termoplastikoa (TPS),
polihidroxialkanoatoak
(PHA) eta zelulosa
birsortua.

Ohiko plastikoak

Ohiko plastikoak

Betiko plastikoak, hau
da, petroliotik datozen
materialekin eginak; ez
dira biodegradagarriak.

Multzo honek 'bio'
etiketa darama, zeren,
material fosilekin
eginak dauden arren,
adibidez petrolioarekin,
deskonposatu
egiten baitira
mikroorganismoen
eraginez.

Adibideak: polietilenoa
(PE), polipropilenoa
(PP), poliestirenoa (PS),
polietileno tereftalatoa
(PET) eta binilo
polikloruroa (PVC).

Adibideak: polietenola
(PVA), polibutilenozko
adipato-tereftalatoa
(PBAT) eta polibutileno
sukzinatoa (PBS).

BIOPLASTIKOEN ERAGOZPENAK.

Bioplastiko terminoa oso erakargarria da, baina eragozpen batzuk ere baditu. Alde batetik, jatorri berriztagarria duten materialekin plastikoak egiteak ere
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JATORRI FOSILA
Iturria: Zer dira bioplastikoak, European Bioplastics

BIODEGRADATZEN DIRENAK

Konpostagarria. Materialak duen gaitasun bat da,
denbora gutxian deskonposatu eta ongarri bihurtzeko; ongarri hori ezagunagoa da konposta izenarekin,
eta horregatik esaten zaio prozesuari "konpostatzea".
Material bat konpostagarritzat jotzeko, gutxienez
%90 desegin behar du sei hilabeteko epean, eta beti
behar izaten du pertsonen ekintzen bidezko laguntza. Hau da, hondakin horiek ongarri bihur daitezen,
beharrezkoa da materia organikoarentzako edukiontzi batean botatzea eta konpostatze planta batera eramatea edo etxean egitea konpostatze prozesu hori.

BIODEGRADATZEN EZ DIRENAK

kroorganismoen eraginpean (bakterioak, onddoak,
algak...) deskonposatu daitezkeen horiek. Hortik ura
ateratzen da, CO2 eta/edo metanoa, eta segur aski,
baita azpiproduktuak ere (hondakinak, biomasa berria)”. Materialen biodegradazio denbora baldintzatu
egiten dute oxigeno kantitateak, hezetasun mailak
eta tenperaturak; baldintza horien arabera, asteetako
kontua izan daiteke materiala desegitea edo ehunka
urteetakoa.

Nora bota zigarrokinak. ONG Ocean Conservancy GKEaren
arabera, zigarrokinak dira ozeanoetako hondakinik ohikoenak,
eta munduko zabor guztien %13 osatzen dute. Zigarreten iragazki
gehienak zelulosa azetatoz eginak daude; termoplastiko bat da,
biodegradatzen ez dena, eta substantzia toxikoz betea egoten da.
Zigarrokin bakarrak 8-10 litro ur kutsatu ditzake, datu hori eman
du Ecoembes-ek, eta gomendio bat ere bai: edukiontzi grisera bota
behar lirateke (birziklatu ez daitezkeen eta konposta egiteko balio
ez duten hondakinak biltzen dituenera), edo kaleko paperontzietako
hautsontzietara. Sekula ez lurrera edo komun zulora.

badu eragina ingurumenean, adibidez PLA motako
plastikoak. Artoa, esaterako, lehengai gisa erabiltzen
da PLA plastikoak egiteko, baina ur eta energia asko
behar izaten du, eta lurra ere behar duenez, higatu
egiten ditu zoruak. Landare jatorrikoa da, bai, eta
hori ontzat jotzekoa da, baina ingurumenean baditu
eragin kaltegarri batzuk, eta horiek ere kontuan hartu
behar dira material bat bestea baino jasangarriagoa
ote den neurtzeko garaian.
Beste alde batetik, bioplastiko bat erabili ondoren hortik sortzen diren hondakinek beste arazo
batzuk sortzen dituzte. Kontuan hartu behar da bioplastiko mota asko dagoela eta horrek nahasmena
eragiten duela nora bota behar den erabakitzeko garaian: adibidez, bioplastiko konpostagarri bat edukiontzi horira botatzen badugu, trabatu egin dezakegu birziklatze prozesua, edukiontzi marroira botatzekoa izango bailitzateke, ondoren konposta egiteko.
Beste bioplastiko batzuk, adibidez BIO-PET delakoa,
arazorik gabe birziklatu daitezke edukiontzi horira
botata. Eta zer gertatzen da plastiko biodegradagarri
batek naturan bukatzen badu eta ez edukiontzian?

ANALISI SAKONA.

Objektu bat biodegradagarria izateak ez du esan nahi
mendira piknik bat egitera joan eta han uzten badugu
berez deskonposatu eta desagertuko dela. Hori gerta
dadin, baldintza batzuk bete behar dira, eta baldintza
horiek nahita sortu behar dira plastiko biodegrada-

garri hori egoki eta azkar desagertu dadin. Adibidez,
PLA bioplastikoa (azido polilaktikoa) oso ongi desegiten da konposta modu industrialean egiten denean,
baina denbora gehiago behar izaten du zoruan behar
besteko hezetasunik ez duenean, eta itsasoan, aldiz,
ia erabat galtzen du biodegradatzeko gaitasuna. Hau
da, PLA bioplastikoa desegin egiten da mikroorganismoen ekintzaren bidez, baina epe motzean izan
dadin, baldintza industrialetan egon behar du. Horrela, bada, gauzarik garrantzitsuena konpostatzeko
gaitasuna da kasu horretan, zeren baldintza ez-industrialetan (hau da, pertsonek berariaz laguntzen
ez badute beren ekintzen bidez), askoz mantsoago
desegingo baita.
Hortaz, bioplastikoen hondakinak kudeatzeko garaian sortzen diren arazoak eta ohiko plastikoek eragiten dituztenak oso antzekoak dira sarri askotan.
2017an bi milioi tona bioplastiko ekoitzi zirela kalkulatzen da, eta horietatik %42,9 biodegradagarriak
izan ziren, baina hondakina tratatzeko orduan ez
dago alde handirik. Norbaitek uste badu bioplastiko biodegradagarriz egindako poltsa bat lasai asko
utz dezakeela mendian eta ez duela inolako kalterik
eragingo, oso oker dabil. Poltsa hori ez da hain erraz
desegingo, bereziki baldintza egokirik ez dagoen lekuetan, eta oso litekeena da zati txikiagoetan apurtzea, eta urak itsasoraino eramatea.
Plastiko bat desagertzen denean, nahiz eta biodegradagarria izan, ez du esan nahi ez duela uzten
arrastorik edo eraginik. Plastikoak konpostatzeko
prozesuetan eta naturan biodegradatzen direnean,
berotegi efektuko gasak sortzen dira, adibidez metanoa eta karbono dioxidoa. Gas horietaz gain, plastikozko produktu batzuek substantzia toxikoak ere
eragin ditzakete deskonposatzean, eta eragin kaltegarria eduki dezakete ekosistemetan. Alcala de Henaresko Unibertsitateak eta Madrilgo Unibertsitate
Autonomoak egindako ikerketa batek ondorioztatu
duenez, plastiko biodegradagarririk ohikoenetako
batek, polihidroxibutiratoak (PHB), nanoplastiko
batzuk askatzen ditu degradatzerakoan, eta eragin
toxikoak sortzen ditu itsasoko organismoetan, adi-
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bidez alga eta bakterioetan. Badira plastiko biodegradagarri komertzial batzuk inolako hondakin toxikorik utzi gabe desegiten direnak, baina gutxi dira.

BESTELAKO AUKERA BATZUK.

Zein da irtenbidea orduan, beste material batzuk erabiltzea? Ahal den guztietan, hobe da erabilera bakarreko produktuak edo ontziak baztertzea, eta berrerabiltzeko aukera ematen dutenak hautatzea. Baina
zenbaitetan beharrezkoa izaten da ontziak erabiltzea
kutsadura gurutzatua saihesteko, adibidez alergenoak
dituzten produktuekin (apioarena da adibide bat).
Plastikoek ezaugarri jakinak dituzte (arinak dira,
gardenak, moldagarriak), eta horrek sustatu egin du
horien erabilera, besteak beste ontziak egiteko. Dena
den, bestelako material batzuk ere agertu dira: beira,
papera, kartoia, oihala... Baina beti ez dira jasangarriagoak. Kasu bakoitza xehe-xehe aztertu beharko
litzateke, eta ikusi zer-nolako arriskuak eta onurak
dituen, eta testuinguruari ere begiratu behar litzaioke, kontuan hartzeko ingurumena zein egoeratan
dagoen leku bakoitzean eta hor nolako eragina utziko
duen (arreta berezia jarri behar litzaieke ingurumeneko alderdirik kritikoenei).
Europak dagoeneko onartu du Plastikoen Zuzentaraua esaten zaiona, eta 2021eko urtarrilaren

1etik aurrera galarazia egongo da erabilera bakarreko plastikoak saltzea, adibidez erabili eta botatzeko
mahai tresnak eta platerak, belarrietako makilatxok,
poltsak eta, nola ez, lastotxoak. Araudi hori indarrean sartzen denerako, ekoizleak prestatzen ari dira
eta bestelako aukerak aztertzen. Batzuek, adibidez,
zelulosaren aldeko apustua egin dute, baina horrek
ere baditu eragozpen batzuk: erabilera bakarrekoa
izaten jarraitzen du, eta desegiteko joera izaten dute
luzaroan egoten direnean edariarekin harremanetan.
Paperak eta kartoiak, berriz, izugarrizko ur pila behar

PLASTIKOZKO BOTILA BATEN BIZI ZIKLOA
Energia
gastua

Ur
gastua

LEHENGAIAK
LORTZEA
Adibideak: petrolioa
(ohikoak) edo kanabera
azukrea (jatorri organikoa
duten plastikoak)

Isuriak*
(keak) eta
efluenteak
(hondakin
likidoak)

Energia

Ura

LEHENGAIAK
PROZESATZEA
Plastikozko
bolatxoak
Isuriak,
efluenteak
eta zorura
iragazteko
arriskua

Energia

Ura

PLASTIKOA
EKOIZTEA
2020an 500 milioi
tona baino gehiago
izango dira urtean

Energia

Ura

PRODUKTUA
EKOIZTEA
Litro bat ur daukan
botila bat egiteko,
3 litro erabiltzen
dira, hala dio Pacific
Institute erakundeak.

Isuriak eta
efluenteak
Isuriak eta
efluenteak

*Lehengaiak lortzen direnetik azken tratamendua ematen zaie arte (zabortegia, errausketa edo biodegradatzea), keak eta likidoak
isurtzen dira, eta areagotu egiten dute botilak ingurumenean uzten duen arrastoa. Iturria: Sustainability Issues in Bioplastics.
Clemson University (AEB) eta Indian Institute of Technology (Banarasko Unibertsitatea, India).
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Ingurumenaren gaineko eragin
txikiagoa bermatzen duten etiketak
AENOR. Espainiako Normalizazio eta
Egiaztatze Elkarteko ziurtagiria da (AENOR),
eta ziurtatu egiten du produktu edo zerbitzu
batek konpromisoa duela ingurumenaren
alde egiteko eta eragin kaltegarriak
murrizteko.
EU Ecolabel. Europako Batzordeak ezarritako
etiketa da, eta egiaztatu egiten du produktu
edo zerbitzu batek konpromisoa duela
ingurumenaren kalitatea zaintzeko eta
ekonomia zirkularra sustatzeko
FSC. Ingelesezko Forest Stewardship
Council izenaren siglak dira; Basoak
Administratzeko Kontseilua izango
litzateke, eta Alemanian dauka egoitza.
'FSC' etiketen bidez, bermatu egiten du
basoak zaindu egiten dituztela. 'FSC %100'
etiketak egiaztatu egiten du produktua osoosorik heldu dela FSC ziurtagiria daukaten
basoetatik; 'FSC birziklatua' zigiluak esan
nahi du produktuak daukan zur edo
paper guztia material berreskuratutik edo
berrerabilitik datorrela; eta 'FSC Mistoa'
delakoak konbinatu egiten ditu bi etiketak.

izaten dute, bai ekoizteko eta bai birziklatzeko ere.
UNESCOren arabera, A4 erako orri bat ekoizteko, 10
litro ur erabiltzen dira. Material horiek egiteko, gainera, basoak desagerrarazten dira batzuetan, eta hori
modu masiboan gertatuko balitz, jasanezina izango
litzateke. Hori dela eta, material horiek aukeratzeko
garaian, begiratu egin behar da ziurtagiri batzuk ageri ote diren, adibidez Forestry Stewardship Council
(FSC) delakoa, zeinak bermatu egiten duen lehengaiak eskuratzen diren basoetan berriz landatzen direla bertako zuhaitzak prozesuaren zati gisa. Metala

PEFC. Ingelesezko Programme for the
Endorsement of Forest Certification
adierazten du, Basoen Egiaztagiriak Onartzeko
Programa, eta Suitzan dauka egoitza. 'PEFC'
etiketa ematen du, zeinak egiaztatu egiten
duen basoak zaindu egiten direla.

Produktu bat ekoizteko prozesu guztiek eragin bat uzten dute ingurumenean
Energia

Ura

Energia

Ura

GARRAIATU ETA
BANATZEA

BOTILAN SARTZEA

Isuriak eta
efluenteak
Isuriak eta
efluenteak

Isuriak eta
efluenteak

Energia

Ura

BIRZIKLATZEA
2016an, plastikozko botilen
erdiak baino gutxiago (%49)
birziklatu ziren.

Kontsumitzailea
ZABORTEGIA

Isuriak eta
efluenteak

Plastikoaren %40 baino gehiago behin
bakarrik erabili eta bota egiten da
Energia
ERRAUSTEA

Emisiones
Energia

EB-ko hondakinen ia %42
erre egiten dira
BIODEGRADATZEA EDO
KONPOSTA EGITEA

Isuriak eta
efluenteak
Ura

Material mota horren
eskaria 300.000 tonatara
iritsiko da 2020an

49

da beste aukera bat. Mota batekoak baino gehiagotakoak daude, eta horietako asko erabat bideragarriak
dira elikagaiekin erabiltzeko. Baina segurtasun arazo
batzuk ere baditu, ahosabaian sartu daiteke eta. Eta,
azkenik, silikona dago. Siliziozko polimero malgu bat
da, eta edozein plastiko baino askoz gehiagotan erabil
daiteke, erraz birziklatzen da eta erraustegian erretzean ez du sortzen konposatu toxikorik, beste plastiko askok bezala (bai, ordea, berotegi efektuko gasak).
Gainera, zura ez bezala, silikona erraz garbitzen da
biofilmetako bakterio beldurgarriak desagerrarazteko (elkarren gainean pilatzen diren geruzetan hazten diren bakterioak dira), eta horiek eragiten dute
arriskurik handienetakoa elikagaien segurtasunari
dagokionez.
Baina lastotxoen adibidetik harago, ez dago irtenbide magikorik eta alternatiba perfekturik, eta
silikona ere ez da: moztu egin daiteke labanarekin,
ez du balio palet handiak biltzeko, ez ditzakegu egin
sendotasuna izango duten xafla fin eta gardenak, eta
ez da baliagarria poltsak, ur botilak edo lixibarako
ontziak egiteko. Laburbilduz, erabaki bat hartzeko
orduan, faktore asko hartu behar da kontuan; horien
artean, ingurumenean duen eragin globala.

INGURUMENEAN UZTEN DEN ARRASTOA.

Kontzeptu horrek neurtu egiten du produktu batek
zenbateko eragina daukan ingurumenean bere bizi
ziklo guztian, lehengaia eskuratzen denetik hondakina sortu eta tratatzen den arte. Eragin hori 14 mailatan sailkatzen da: baliabide naturalak agortzen ote
dituen; zorua nola erabiltzen den; zenbateko kutsadura sortzen den lehengaia ateratzean, eraldatzean
eta garraiatzean; nolako eragina duen kliman; eta
baita gizakiari zuzenean eragiten dioten alderdiak
ere, adibidez zer-nolako eragina duen nekazaritzako
edo abeltzaintzako ekoizpenaren gainean, edo osasunean. Hau da, produktu batek ingurumenean zenbateko arrastoa uzten duen jakiteko, aztertu egin behar
da ekosisteman zer-nolako eragina duen ekoizten
denetik bizitza erabilgarria bukatzen zaion arte, eta
horretarako datuak bildu behar dira urari, zoruari, atmosferari... sortzen zaion kaltearen inguruan.
Ingurumenean uzten dugun arrastoa murriztea funtsezkoa da garapen jasangarria lortzeko, eta garapen
jasangarriak esan nahi du egungo belaunaldiek beren
beharrizan sozialak ase ahal izatea etorkizuneko belaunaldienak arriskuan jarri gabe.

ZEIN DA IRTENBIDEA?

Baditugu bestelako material batzuk, eta horietako bakoitzak ate bat irekitzen du, bere arazo eta eraginekin.
Jasangarritasuna ez da kontu erraza, eta ikuspegi as-
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kotatik egin behar zaio aurre, eta ikuspegi horietako
bakoitzak, gainera, baditu bere berezitasunak. Bistakoa
da kamiseta zahar batekin poltsa bat egiten duenak murriztu egingo duela plastikozko poltsen erabilera, eta
silikonazko lastotxo edo jakiontzi batzuk erosita utzi
egiten zaiola erabili eta botatzekoak diren ehunka lastotxo eta plastikozko ontzi asko erabiltzeari.
Baina erantzuna ez dago lotua hainbeste materialari, eta zerikusi gehiago du gure ohiturek daukaten
eraginaren kontzientzia hartzearekin. Eragina murrizteko eta ingurumena zaintzeko, kontsumitzaileak bere
aletxoa jar dezake ekologiaren hiru arauak abian jartzen
baditu: murriztu, berrerabili eta birziklatu. Ontziak eta
objektuak ekoizteko prozesuak eragin bat dauka ingurumenean, eta hor berdin du materiala zein den. Hortaz, lehenik eta behin, ez erabiltzea edo kontsumitzea
da egokiena (murriztu). Baina horretarako modurik ez
dagoenean, hobe da iturri berriztagarrietatik datozen
materialak hautatzea eta ingurumenean arrasto ahalik
eta txikiena uzten duten osagaiekin eginak daudenak,
eta horretaz gain, horien bizitza erabilgarria luzatzea
(ahalik eta gehiena berrerabiliz); eta, azkenik, sortzen
duen hondakina egoki kudeatzea. Azken puntu horrek,
birziklatzeak, gero eta leku gehiago hartzen du kontsumitzaileen ohituretan: 2018an 1.453.123 tonakoa izan
zen Espainiako Estatuan plastikozko ontzien, laten,
brik-en, paperezko ontzien eta kartoien birziklatze tasa,
eta horri esker, utzi egin zaio atmosferara 1,6 milioi tona
CO2 isurtzeari, zifra horiek eman ditu Ecoembes-ek.
Hurrengo pausoa, beraz, hondakinak murrizteko eta
berrerabiltzeko kontzientzia hartzea da.

EKOLOGIAREN 3 ARAUAK
Ez dago irtenbide perfekturik,
baina bai ingurumena zaintzen
lagunduko duten ohiturak:

MURRIZTU
Lehenbiziko pausoa hondakinik
ez sortzea da, ahal baldin bada
behintzat. Adibide bat izan daiteke
behar duguna bakarrik erostea, gero
ez ibiltzeko elikagaiak botatzen eta
ontzien hondakinak pilatzen; beste
adibide bat da lantokira katilu bat
eramatea kafea hartzeko, eta aldiro
ez erabiltzea makinak ematen duen
plastikozko edalontzitxoa.

BERRERABILI
Murriztu ezin dugunean,
berrerabiltzen saiatuko gara. Beti
da ona produktu edo ontzi horrek
ahalik eta bizitza erabilgarri
luzeena izan dezala, eta ez dadila
izan erabilera bakarrekoa.

BIRZIKLATU
Berrerabiltzeko modurik ez
denean, birziklatu egin behar
da; hau da, hondakin hori
lehengai bihurtu beste
ekoizpen prozesu baterako.
Plastikoen kasuan, %100
birziklagarriak edo
konpostagarriak direla
egiaztatu behar da, eta edukiontzi
horian edo marroian utzi, zer
komeni den. Zer eratakoak
diren jakiteko, etiketari begiratu
behar zaio, eta zer irudi ageri
den ikusi: Moebius-en triangelua
izango du, hiru gezi berdeekin,
birziklatzeko modukoa denean;
konposta egiteko balio duenean,
OK compost zigilua edukiko du;
%100 birziklagarria edo %100
konpostagarria esaldiak ere eduki
ditzake, edo hondakinari dagokion
edukiontziaren ikonoa.

ZERTARAKO ERABILTZEN
DA MATERIAL BIRZIKLATUA?
Eraikuntza (hodiak...)
%41,8
Bestelako merkatu batzuk (oinetakoak,...)
%22,6
Ontziak
%14,1
Hiri altzariak
%9,5
Zer-nolako produktuak
birziklatu daitezke?
Objektu baten materialak
birziklatu daitezkeen
edo konposta egiteko
baliagarriak diren
jakiteko, badira logotipo
estandarizatu batzuk.

Zabor poltsak
%5,8
Loreontziak
%3,7
Nekazaritza (ureztatzea)
%2
Automobilak
%0,5
Plastikozko material birziklatuen azken
helmuga. Iturria: Cicloplast

PLASTIKOZKO BOTILEN
BIGARREN BIZITZA

Botila
1

2
bolaluma

2
botila

Hortzetako
3 eskuila

16
botila

Haur
jostailua

17
botila

Bizkar
zorro 1

17
botila

Zapata
pare 1

27
botila

Kamiseta
1

40
botila

Jantzi
polar 1

80
botila

Eskirako
jaka 1

114
botila

Lo-zaku
1

Plastikozko zenbat botila birziklatu behar
liratekeen azaltzen den taula. Iturria: Ecoembes
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Teknologia

5G:
ONENA
IRISTEAR
DAGO
Hemen dira bosgarren belaunaldiko
sareak darabiltzaten ‘smartphone’ak. Teknologia horrekin, itxura
batean 10 giga deskargatu
ahalko dira segundoan, eta
badirudi arrastoa uztera
datorrela. Baina une ona al
da horretan inbertsioren bat
egiteko, edo hobe da zain egotea
5Ga egiazkoa izan arte?
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ritsi da 5Ga. Hori esaten dute, behintzat, telefonia operadore batzuek. Baina iraultzailea izango al da egiaz? Nola
nabarituko du erabiltzaileak? Teknologia berri bakoitzarekin, galdera asko
sortzen da inguruan dagoen guztiari buruz, eta sare
mugikorrekin ere berdin gertatzen da. 5G esaten zaiona
telefonia mugikorraren bosgarren belaunaldia da, 4G
edo LTE delakoaren oinordekoa (Long Term Evolution
edo Epe Luzerako Bilakaera), eta hobekuntzak dakartza
nagusiki latentzia kontuetan (datuen joan-etorrirako
denbora), estalduran eta abiaduran; horrek aldarazi
egin dezake komunikatzeko modua, izan smartphone
batetik edo sarera konektatuta dagoen edozein gailutatik, adibidez auto batetik edo etxetik, etorkizun hurbilean. Horixe da IoT famatua (Internet of Things edo
Gauzen Internet). Dena den, egungo legediari lotzen
bagatzaizkio, oraindik ez da zehaztu zeri esan dakiokeen 5G. Badugu abiadura estandarraren zehaztapena,
baina funtsezko bi gauza falta dira: zenbatekoa izango
den latentzia tartea eta nolako neurria hartuko duen
sareen kapilaritateak (zenbat gailu konektatuko zaizkion nodo edo gelaxka berari). Bi alderdi horiek oinarrizkoak dira 5Garekin IoT-etan espero den iraultzarako. Horrekin batean, Europan oraindik ere eztabaidatzen ari dira bosgarren belaunaldiko telefono sareen
segurtasunaren inguruko alderdi guztiak.

I

BAINA ORDUAN... BA AL DAGO 5G-RIK?

Eragozpen hori gorabehera, telekomunikazio industriak argi dauzka gauzak. Agintariek beren erabakiak
hartu bitartean, industriak erabaki du 10 Gbps arterainoko deskarga abiadura lortzen dutenak izango direla
5G sareak (gaur-gaurkoz, zuntz konexiorik onenek
ere ez dute eskaintzen abiadura hori Espainian). Horrek esan nahi du 4G+ sareek lortu duten gehienezko
abiadura baino 10 aldiz azkarragoa izango dela (4G
teknologiaren bilakaera da 4G+). Horri esker, segundo batean gigabyte bat deskargatzeko modua egongo
litzateke, edo era grafikoagoan esanda: Game of Thrones telesailaren kapitulu bakoitzak 500 mega ditu, eta
denboraldi guztietakoak 73 dira; bada, 36,5 segundo
beharko genituzke horiek guztiak deskargatzeko. Teorian. Nolanahi ere, bosgarren belaunaldiko telefonia
mugikorraren lasterketa ez da hainbeste abiadura handitzea -nahiz eta hori aipatzen den gehien iragarkietan
eta jendea ere horrek erakartzen duen gehien -; beste
faktore batzuek pisu gehiago dute, adibidez kapilaritate
handiagoa kudeatzeko gaitasun gehiago izateak. 5G
sareak gai izango dira metro koadro batean 100 gailu
biltzeko sare bakoitzean. Eta horrek zertarako balio
du? Demagun kontzertu batean 50.000 lagun elkartu
direla estadio batean: gaur egun estaldurak huts egiten

5G TEKNOLOGIAREN HIZTEGITXOA
Hona hemen teknologia berri horren inguruan jakin
beharreko termino, anglizismoa eta kontzeptu guztiak.
• Latentzia edo itxarote denbora. Gailu batetik agindua
bidali eta helmugan gauzatzen den arte pasatzen den
denbora. Milisegundotan neurtzen da.
• Abiadura/Banda zabalera. Konexio batek datuak
igotzeko edo deskargatzeko duen gaitasuna. Mbps-tan
adierazten da (megabyte segundoko) edo Gbps-tan
(gigabyte segundoko).
• Kapilaritatea. Nodo edo gelaxka batera konektatuta
dagoen gailu kopurua.
• 5G SA edo `Stand Alone’. %100 5G arkitektura duten sareak.
Espainiako Estatuan segur aski ez dira eskura egongo 2020.
urte amaiera edo 2021aren hasiera baino lehen.
• 5G NSA edo `Non Stand Alone’. 5G teknologia
darabilten sareak 4G+ arkitekturaren gainean (Espainian
eskura daude).
• TDD edo Time Division Duplexing edo Half-Duplex.
Konexio batek duen gaitasuna datuak jaso edo
bidaltzeko, baina ez biak aldi berean.
• FDD edo Frequency Division Duplexing edo Full Duplex.
Konexio batek duen gaitasuna aldi berean datuak jaso
eta bidaltzeko.
• Espektro erradioelektrikoa. Maiztasun edo
frekuentzia multzoak dira; bandetan biltzen dira, eta
Telekomunikazio Baimen Bakarra dutenek erabiltzen
dute zerbitzuak eskaintzeko: komunikazio harigabeak,
soinu bidezko irrati-difusioa eta telebista.
• Frekuentzia edo maiztasuna. Uhin bat zenbat aldiz
errepikatzen den denbora unitate jakin batean. Hertz-etan
neurtzen da (Hz). Zenbat eta uhin luzera handiagoa, orduan
eta ziklo gutxiago; hau da, Hz gutxiago, eta alderantziz.

du sareak gainezka egiten duelako edo smart gailu asko
konektatzen direlako aldi berean. Bi kasu horietan, 4G
sareen kapilaritatea motz gelditzen hasi da, eta hori
konpontzeko, antena gehiago instalatzea beste aukerarik ez legoke. 5Garen hedapena egiteko, gaur egun 4G
antenek daukaten kokapen bera erabiliko da, zeinak ia
Estatu osoko lurraldeei ematen dieten estaldura. Horrek esan nahi du, beraz, antena berberekin estaldura
hobea edukiko dugula, eta hori ez du baldintzatuko gure inguruan konektatuta dagoen gailu kopuruak.

IGOGAILUAN ERE IZANGO DA ESTALDURA.

5G sareen beste ezaugarri bat izango da estaldura hobetu egingo dela eraikinen barrenean. Horretarako,
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5G teknologia osoa, abiaduran
eta estalduran eskaintzen
dituen aurrerapen guztiekin,
ez da Espainiara iritsiko
2020 bukaera baino lehen.
espektro erradioelektrikoaren bandarik apalenak erabiliko dira, 80, 90 eta 700 Mhz arterainokoak. Handienek, uhin luzera handiagoa izaki, banda zabalera hobetzeko aukera ematen dute (hau da, abiadura
handiagoa eskaintzen dute, giga gehiago segundoko),
baina irismen txikiagoa izaten dute edo, bestela esan,
ez dira hain urruti iristen. Apalenek, berriz, mantsoak
izanik ere, hobetu egingo dute estaldura eraikin barrenetan, eta aurrerantzean ez gara estaldurarik gabe geldituko igogailu barrenean. Autoko irratiarekin
egun gertatzen zaigunaren antzekoa da: tunel batean
sartzean, FMko frekuentziak galdu egiten dira (88 eta
108 MHz artekoak dira), eta, aldiz, uhin motzekoak
edo AM direlakoak entzun egiten dira (500 eta 1600
KHz artekoak). Bada beste alderdi garrantzitsu bat ere,
teknikoki aipagarriena izan litekeena, eta etorkizunera
begira iraultzaileena, nahiz eta erabiltzaileak ia ez duen
sumatu ere egingo: latentzia txikitu egingo da. Horrek
esan nahi du sareak askoz azkarrago erantzungo duela: 4G sareek 100 milisegundo behar dituzte, eta 5G
sareetan 20 baino ez dira beharko, eta izan liteke erantzuteko denbora 1 eta 4 milisegundo artekoa ere izatea
etorkizunean. Horri esker, agindu bat ematen denean,
erantzuna ia berehala iritsiko da Sarearen beste aldetik.
Horrek izugarrizko aurrerapena ekar lezake zenbait
eremutan, adibidez medikuntzan (urrutitik egindako
kirurgia zehatza), garraioa (flotak urrutitik gidatzea,
ibilgailu autonomoak) edo ikuspegi ludikoagotik eta
hurbilagotik, bideo-jokoetan on-line aritzeko aukera
hobea izango da, non gure aginteei berehala erantzungo dien jokoak pertsonaia pantailan dela (akabo lagak
edo atzerapenak joko horien zaleentzat).

EGUNGO SAREAK 5G AL DIRA EGIAZ?

Oraindik ez badago araudirik 5G-aren inguruan, zergatik hasi dira telefonia konpainia batzuk bosgarren
belaunaldiko sareak iragartzen? Egia esaten hasita,
2019an hedatu den 5G teknologia, Espainian behintzat,
5G NSA erakoa da (Non Stand Alone). Sare horiek 5G
teknologia darabilte 4G sareen gainean, eta, beraz, ez
ditzakete eskaini teknologia horren dohain guzti-guztiak, batez ere abiadurari eta estaldurari dagokienez.
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‘G’ SAREEN
LASTERKETA
2G

Gehienezko abiadura
0,3 Mbps
Batez besteko abiadura
0,1 Mbps

3G (HSPA+)*

Gehienezko abiadura
42 Mbps
Batez besteko abiadura
5 Mbps

4G+

Gehienezko abiadura

3G

Gehienezko abiadura
7,2 Mbps
Batez besteko abiadura
1,5 Mbps

4G

Gehienezko abiadura
42 Mbps
Batez besteko abiadura
5 Mbps

5G

Gehienezko abiadura

300 Mbps-etik 1 Gbps-era

300 Mbps-etik 1 Gbps-era

Batez besteko abiadura
15 Mbps-tik 50era

Batez besteko abiadura
15 Mbps-tik 50era

Gehienezko abiadura 300 Mbps-etik 1 Gbps-era
Batez besteko abiadura 15 Mbps-tik 50era

Netflix-etik film bat
deskargatzea off-line
ikusteko

Spotify-etik ordubeteko
abesti zerrenda
deskargatzea

3G: 45 minutu
4G: 2 minutu
5G: 3,7 segundo

3G: 7 minutu
4G: 20 segundo
5G: 0,6 segundo

Web-orri bat irekitzea

Fortnite bideo-jokoa
deskargatzea iOs-erako

3G: 18 segundo
4G: 0,9 segundo
5G: 25,6 milisegundo

3G: 29 ordu
4G: 14 minutu
5G: 24 segundo

Iturria: WSJ Visuals. Datuak lortzeko, deskarga denbora hauek
kalkulatu dira sare bakoitzerako: 600 Kbps eta 1,4 Mbps
artekoa 3G-rako; 6,5-28,3 Mbps 4G-rako; eta 1 Gbps 5 G-rako.

TDT frekuentziak aldatu egingo
direnez 5G-ari lekua uzteko,
etxejabe elkarteek, guztiek, berriz
programatu beharko dituzte
komunitateko antenak, edo buru
modularrak izanez gero, berriak
jarri beharko dituzte 2020.
urteko martxoa baino lehen, edo
ez dute TDT seinalerik hartuko.
Gastu horiei aurre egiteko diru
laguntzak eskatu ahalko dituzte
Red.es erakunde publikoan;
azpiegituraren arabera, 104,3 eta
677,95 euro arteko laguntzak
izango dira. Zalantza guztiak
argitzeko, Espainiako Gobernuak
televisiondigital.gob.es webgunea
jarri du abian, eta hor agertzen da
zer-nolako epeak eta bitartekoak
dauden laguntzak eskatzeko.

5G SA (Stand Alone) delakoa, berriz, egiaz bosgarren belaunaldiko
sareen gainean hedatzen da, eta horrek bai, aurrerapen guztiak eskainiko
ditu, baina operadoreen aurreikuspenek diote 2020. urtearen bukaeran
eta 2021.aren hasieran iritsiko dela. Bigarren dibidendu digitalaren
enkantea zenbateko azkartasunez egiten den (hau da, frekuentziak noiz
uzten diren libre 5G sareei lekua egiteko), lehenago edo geroago helduko
da, eta ikusi egin beharko da, bestalde, zertan gelditzen den espektro
erradioelektrikoaren banaketa datorren urtean, non, gainera, sarbidea
emango zaion 700 MHz-ko bandari. Baina zer da zehazki prozesu hori?
Estatuak kudeatzen du espazio erradioelektrikoa, eta enkante bat egiten
du lizentziak banatzeko frekuentziaz frekuentzia, bai operadoreentzat
eta bai telebista eta irrati kateentzat (BOEn argitaratu ziren epeak eta
baldintzak). Espektro erradioelektrikoa mugatua da eta, beraz, banatu
egin behar da TDT seinaleetarako eta telefonia mugikorrerako. Horregatik “sintonizatu” behar izango dugu gure telebista, kate bakoitzak
frekuentzia bat erabiltzen duelako. 4G-a iritsi zenean gertatu zen bezala,
beharrezkoa da espektro erradioelektrikoaren frekuentzia batzuk libre
uztea teknologia berri hori egokitu dadin eta frekuentzien erabilera lizentziadun guztien artean ordenatuta geldi dadin.

TDT-AN IZANGO DITUEN ONDORIOAK.

Enkante hori, bestalde, ez zaie axola telefonia operadoreei bakarrik.
Eragina izango du herritar guztien artean ere, TDTak ere (Lurreko
Telebista Digitala) frekuentzia aldatu egin beharko baitu 5G-ari lekua
uzteko. Kate guztiak berriz ere jarri egin beharko ditugu gure telebistan,
eta, horretaz gain, etxejabe elkarteek teknikariei deitu beharko diete,
2020ko martxoa baino lehen, komunitateko antenak berriz programatu ditzaten. Kalkuluen arabera, antena berriak jarri beharko dituzte
hainbatek (%15 eta %30 artean izan daitezke), baldin eta lehendik
dituztenek buru modularrak badauzkate. TDTak utzi egingo dio 700
MHz-ko bandan emititzeari (2020ko martxoan gertatuko dela dirudi).
Ekainean banatua egongo da espektro erradioelektrikoaren azken zatia, eta hilabete gutxiren buruan, orduan bai, egiazko 5Ga iritsiko da.

5G ERAKO MUGIKOR BAT
EROSIKO AL DUT 2019AN?
Joan den udan agertu ziren merkatuan
lehenbiziko 5G mugikorrak. Honako
hauek aipa daitezke: Huawei Mate
20x 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G, LG V50
ThinQ 5G eta Samsung Galaxy S10
5G. Guztiek dauzkate 4G teknologia
darabilten gailuen ezaugarri tekniko
berberak, baina prest datoz 5G sareei
konektatzeko. Egun erabil daitekeen
sarea, 5G NSA delakoa, ez da %100
bosgarren belaunaldikoa. Orduan,
ideia ona al da gisa horretako gailu bat
erostea? Gailu horiek bateragarriak
izango al dira 2020 bukaeran edo 2021
hasieran etorriko direnekin?
5G-aren iritsierak ez du ekarriko
gainerakoak itzaltzea. Horrek esan
nahi du mugikor berri horiek %100
funtzionalak izaten jarraituko dutela
4G sareekin eta lehenagokoekin ere.
Nahiz eta gailu horiek guztiek 5G
deitura eraman, ez daude prestatuta
egiazko bosgarren belaunaldirako.
Orain arte merkaturatu diren mugikor
guztiak NSA arkitekturarekin bakarrik
dira bateragarriak (hortaz, ez dituzte
eskainiko egiazko 5G-aren aukera
guztiak SA arkitektura darabilten
sareak heltzen direnean), eta, batez
ere, TDD frekuentziak darabiltzatenak.
5G erako mugikor bat erostean, bi
xehetasun hartu behar dira kontuan
(oraingoz, mugikor bakar batek ere ez
dauzka):
- Bateragarria izan dadila NSA eta SA
sareekin (ikus koadroa 54. orr.).
- FDD frekuentzietara moldatzeko gai
izatea (Full Duplex), zeinak gai diren
aldi berean datuak igorri eta jasotzeko,
eta baita TDD frekuentzietara ere (HalfDuplex), zeinak gai diren datuak bidali
eta jasotzeko, baina ez aldi berean.
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KONTSUMITZAILEAREN GIDA

Kontsultak

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundearekin lankidetzan (OCU)

Zer-nolako
zergak eduki
behar ditut
kontuan auto berri
bat erosi aurretik?
Kontuak egiten hasita, agian hobe
izango dut bigarren eskuko bat
hartzea, orain arte beti egin dudan
bezala. Inoiz ez dut izan kexatzeko
arrazoirik.

Ibilgailu berria erosi baino lehen, aurrekontu
bat egitea komeni da, salmenta prezioari
zerga baztzuk erantsi behar izaten zaizkio eta.
1. Salmenta prezioaren gaineko BEZa,
%21ekoa, nahiz eta tasa murriztua ezartzen
zaien ibilgailu mota batzuei, %4koa hain
zuzen, mugikortasuna murriztua duten
pertsonentzat direnei esaterako.
2. Matrikulazio zerga. Ibilgailua lehenengoz
matrikulatzen denean ezartzen da, eta
prezioaren gaineko portzentaje bat izaten
da. CO2 isurien bolumenaren araberakoa
izaten da kopurua; horretatik salbuetsita
daude mugikortasun murriztua duten
pertsonentzako ibilgailuak eta kilometro
bakoitzeko 120 gramo baino gutxiago
isurtzen dutenak. Muga horretatik gora, %4,75
eta %14,75 artekoa izaten da, autonomia

erkidegoaren arabera. Horietaz gain, ordea,
beste bi zerga ere ordaindu behar izaten
dituzte bai berriek eta bai erabiliek.
3. Ibilgailuarentzako erregaia erosten den
bakoitzean, erregaien gaineko zerga bereziak
ordaindu behar izaten dira; horien prezioa
ere aldatu egiten da, eta %21eko BEZa erantsi
behar zaie.
4. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko
zerga, “zirkulazio zerga” gisa ezagutzen dena:
urtero ordaindu behar izaten dute ibilgailuen
jabeek. Herri bakoitzak berea izaten du, eta
kopurua ezartzeko garaian, ibilgailu mota eta
potentzia hartzen dira kontuan. Mugikortasun
murriztua duten pertsonentzako ibilgailu
bereziak salbuetsita daude horretatik, eta
berdin %33tik gorako desgaitasuna daukaten
pertsonen ibilgailuek ere.

Ba al dago uko egiteko eskubiderik partikularren arteko
salerosketak egiten dituzten ‘on-line’ plataformetan?
Bigarren eskuko gauza batzuk erosten saiatu naiz, berriak garestiegiak baitira niretzat. Bi dauzkak begiz jota, eta
zalantzan nabil zein aukeratu, azken orduan iritzia aldatzen baitut. Jakin nahi nuke itzultzeko aukerarik izaten den.
Urrutiko erosketa bat egiten badiozu
partikular bati (on-line, telefono bidez...),
ez da izaten uko egiteko eskubiderik,
non eta ez duzun berariaz adosten
saltzailearekin. Batzuetan, partikularren
arteko salerosketak egiteko plataformek
bitartekaritza zerbitzuak eskaintzen
dituzte, eta kudeatu egiten dituzte
itzulketa batzuk zenbait egoeratan. Esan
liteke, beraz, erabiltzaileak eskubide
gutxiago daukala erosketa partikular
bati egiten dionean eta ez espresa bati,
enpresekin ari denean legeak onartzen
diolako kontratua ezeztatzeko eskubidea
erosketa egin eta hurrengo 14 egunetan,
erabakia arrazoitzen ibili beharrik gabe,
gainera. Hori dela eta, partikularren
artean erosketak on-line egiteko
plataformetan, garrantzitsua da kontuan
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hartzea, arazorik sortuz gero, aldeek
saiatu egin behar dutela akordio bat
egin eta jarrerak hurbiltzen, gainerakoan
auzitara jo beste biderik ez baitzaie
geldituko, baldin eta hori komeni bazaie.
Plataforma horiek besteren gain uzten
dute erantzukizun guztia, erabiltzaile
eta bezeroengan, beraiek lotura egitera
mugatzen direla esanez. Kontsumitzaileen
elkarteek diote arautu egin behar direla
plataforma horiek, eta ezarri egin
behar liratekeela eragiketa horietan
erabiltzaileei zer-nolako betebeharrak,
erantzukizunak eta bermeak jartzen
dizkioten. Hori gertatu bitartean, gogoan
izan behar da kontsumitzaileak eta
erabiltzaileak babesteko araudiaren
mende dagoela plataformarekiko
harremana, eta, ondorioz, bitartekari gisa

dagozkion betebeharrei erantzungo ez
balie, kontsumo erakundeek kontrolak eta
ikuskaritzak egin ahalko lituzkete.

Epailearen eskutik
Kontsumoaren Espainiako Zuzenbide Elkarteak landua

HIRU URTETIK GORAKO
MANTENTZE KONTRATUAK
GEHIEGIZKOAK DIRA

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

ESPAINIAKO AUZITEGI GORENAK
ARRAZOIA EMAN DIO NOIA-KO
ETXEJABE ELKARTE BATI (A CORUÑA),
ZEINAK BUKATUTZAT EMAN ZUEN
BOST URTEKO IRAUPENA ZUEN
KONTRATU BAT.
Espainiako Auzitegi Gorenak Noiako
etxejabe elkarte baten alde egin du
(Galizia), zeinak uste zuen igogailu
enpresa batekin egindako mantentze
kontratua gehiegizkoa zela. Bost
urteko iraupena zuen kontratu
horrek, tazituki edo esan gabe
luzatzen zena beste hainbeste urtez
bi aldeetako batek salatu ezean 90
eguneko aurrerapenarekin. Norbaitek
kontratua bukatutzat ematea erabaki
izan balu (“arrisku orotarako” gisa
sailkatua zegoen), hura amaitzeko
gelditzen zen denborari zegokion
kuoten erdiak ordaindu beharko
zituzkeen zigor gisa. Bizilagunek
beren kabuz eten zuten kontratua hiru
urte igaro ondoren, eta 10.000 eurotik
gorako kalte-ordaina ematera zigortu
zituzten igogailu enpresak salaketa
jarri ondoren. Orain auzitegiak
etxejabe elkarteari eman dio
arrazoia, eta argudio hau erabili du
horretarako: “Kontratuak hain iraupen
luzea izatea edo halako baldintzak
atxikita edukitzea gehiegizko
klausulen inguruko araudiaren
kontra doa”. Auzitegiak enpresari
ohartarazpen bat egiten dio, “ez
baitu justifikatu zer-nolako baldintza
bereziek eragin duten kontratuak hiru
urtetik gorako iraupena izatea”.

AUZITEGI BATEK BALIOGABETU
EGIN DU ARDO MARKA BAT
ERREGISTRATZEKO PROZESUA
‘MEDITERRANEAN’ JARTZEN
ZUELAKO
GALARAZI EGIN DU TERMINO HORI
ERABILTZEA, IRUDITZEN ZAIOLAKO
KONTSUMITZAILEENGAN NAHASMENA
SOR DEZAKEELA PRODUKTUAREN
JATORRI GEOGRAFIKOARI BURUZ.
Madrilgo Auzitegi Nagusiak debekatu
egin du Bartzelonako ardo marka bat
erregistratzea “Mediterranean” hitza erabili
nahi zuelako. Frantziako bi erakundek
salaketa jarri zuten, iruditzen zitzaielako
“Mediterranean” aipua Europako
Batasuneko Adierazpen Geografiko
Babestu bat dela (AGB). Horretaz
gain, Mediterranée frantsesezko hitza
erregistratua dago 2009ko abuztuaren
8tik, eta Frantzia hego-ekialdeko ardo
bat aipatzen du. Salatzaileen ustez,
arrazoi horiek topo egiten dute Jatorri
Izenentzat eta Adierazpen Geografiko
Babestuentzat erkidegoz gaindi
onartuta dauden araudiekin. Madrilgo
auzitegiak oroitarazten du Markei
buruzko Legeak debekatu egiten duela
izen batzuk erregistratzea “erosleak
nahasteko arriskua dagoenean, adibidez
produktuaren edo zerbitzuaren izaerari,
kalitateari edo jatorri geografikoari
dagokionez”. Arrazoi horiek kontuan
hartuta, “Mediterranean” aipuak
urratu egiten du Auzitegi Gorenaren
doktrina, marka batzuen erregistroari
buruzkoa, non zehazten den zein den
jokabidea Jatorri Izenak mugatzen
duen ekoizpen eremua eta hango
ardogintza aipatzen dituen izen
geografikoak erabiltzeko garaian.

IRTENAUTEN ONESPEN AKTIBOA
BEHAR DA ‘COOKIE’-AK
ERABILTZEKO
EUROPAKO JUSTIZIAK ERABAKI DU
ERABILTZAILE BATEK LAUKITXO BAT
BESTERIK EZEAN MARKATZEA EZ DELA
NAHIKOA WEB-ORRI BATEKO DATUEN
JARRAIPENARI ONIRITZIA EMATEKO.
Europako Batasuneko Justizia
Auzitegiak epai batean ebatzi duenez,
web-orri bateko erabiltzaileak
berariaz onartu behar du beti haren
ordenagailuan cookieak jartzea.
Interneteko gune baten hornitzaileak
haren erabiltzaileen ordenagailuan
jartzen dituen fitxategiak dira
cookieak, eta fitxategi horietara
berriz sartzeko aukera izaten du
erabiltzaile horiek berriz ere gune
hori bisitatzen dutenean, errazago
nabigatu dezaten edo haren
jokabideari buruzko informazioa lortu
ahal izateko. Auzitegiak azpimarratu
du cookieak ordenagailuan jartzeari
eta horietan begiratzeari oniritzia
eman zaiola esan ahal izateko,
ez dela nahikoa webguneak
berak laukitxo bat lehenetsi gisa
markatuta uztea. Gainera, zerbitzuen
hornitzaileak erabiltzaileari eman
behar dion informazioak esan
egin behar du cookieak zenbat
denboran egongo diren aktibo eta
jakinarazi egin behar dio hirugarren
batzuek harako sarbidea izango
dutela. Auzitegiak oroitarazten
du EBk erabiltzailea babestu nahi
duela haren eremu pribatuan ez
dadin inor sartu, bereziki ezkutuko
identifikatzaileak haren gailuetan
sartu ez daitezen hark jakin gabe.
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Zer ikusten du jendeak

Sare sozialetan

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

www.consumer.es

Hona hemen
elikagaien inguruan entzun
izango dituzun gezurretako batzuk
eroskiconsumer

Ikastetxean jatea:
aukera asko dago
hestebete ogitartekotik
harago ere
EroskiConsumer
Haurren gizentasuna arazo handi bihurtu da, eta
Espainiako Estatuan ere kezkagarriak dira datuak
(Europako handienetakoak): OMEren arabera,
haurren %40k gehiegizko pisua edo gizentasuna
daukate. Arazo horri aurre egiteko modu praktiko bat
da ikastetxera eramaten duten hamaiketako hobetzea.
Hau da, ogi zuriarekin eta hestebeteekin egindako
ogitartekoak utzi, eta fruta eramatea ontzi batean eta
osoko ogiarekin eta begetalekin egindako ogitartekoa.
Carlos Casabona pediatrak zenbait aukera proposatu
dizkigu neska-mutilek hamaiketako osasungarriagoa
egin dezaten: osoko ogiarekin egindako ogitartekoak,
krema begetalak emanda, adibidez humusa edo
erremolatxa patea, edo etxean egindako gaileta eta
madalenak, oloz eta bananaz adibidez.
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Medikuek antzeman dituzten gezurrezko albiste
guztien artean, elikadurarekin zerikusia dute
erdiek baino gehiagok, eta WhatsApp-a eta sare
sozialak izaten dira biderik oparoena horiek
zabaltzeko. Gehien zabaldu direnetako batzuk
aztertu ditugu, eta azaldu egingo dizugu nola
babestu desinformazio horietatik, ondorio larriak
eragin ditzakete-eta osasunean.

“Bapeatzeak
biriketako
minbizia
sortzen du,
zigarretek
bezalaxe”
eroskiconsumer
Biriketako minbizien %86 pertsona erretzaileei
antzematen dizkiete, edo urteetan erre dutenei,
eta baita erretzaile pasiboei ere. Jose Luis Gonzalez
Larriba elkarrizketatu dugu, zeina Toraxeko
Tumoreen, Urologikoen eta Melanomaren Unitateko
burua den Madrilgo San Carlos Ospitale Klinikoan,
eta berak azaldu digu tabakoak eta bapeatzeak nolako
eragina duten gaixotasun horretan.

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

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

Egunero, eduki berriak
gure webgunean

Hemen izango duzu gure berri
EroskiConsumer
eroskiconsumer

www.consumer.es

