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EN EQUILIBRIO
POR QUE TEÑO
DÉFICIT DE
VITAMINA D?
A falta de exposición
solar é a principal causa.

Con todo, hai un problema para
diagnosticar este déficit porque non existe
consenso ao establecer que valores indican
deficiencia: a Academia Nacional de
Medicina dos EUA establece a normalidade
en valores inferiores a 20 ng/ml
(nanogramos/mililitro), a Sociedad
Española de Investigación Ósea auméntao
a 30 ng/ml e a Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición recomenda
concentracións de entre 30 e 50 ng/ml.
Se e toma como referencia o valor de
20 ng/ml, o 37 % da poboación tería déficit,
pero esta porcentaxe aumentaría ata o
88 % se se emprega o de 30 ng/ml.

Malia que o 86 % dos consumidores
europeos está preocupado polo uso de
substancias químicas na produción alimentaria, segundo datos do Eurobarómetro de 2019, a presenza de medicamentos na carne en xeral, e na de polo
en particular, non é un problema real.
Na Unión Europea, a Directiva 96/22
prohibe o emprego de hormonas para
estimular o crecemento en animais que
van destinados ao consumo humano. Só poden usarse cun obxectivo
terapéutico ou zootécnico (produción
baseada no benestar animal) e baixo
control veterinario. Por outra banda, a
partir da aplicación do Regulamento
1831/2003, os antibióticos tamén están
prohibidos como estratexia para incrementar o rendemento.
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Os nutricionistas responden
e póñennos ao día.

A maior parte da vitamina D obtense por
síntese cutánea (é dicir, a través da pel)
a partir da exposición solar. En España
está limitada pola situación xeográfica no
inverno e primavera, e pola calor excesiva
durante o verán. A achega dietética a
partir de alimentos como o peixe azul
ou os lácteos serve como complemento
pero, segundo o estudo ANIBES (2015),
a inxesta non cobre as recomendacións
diarias da EFSA (15 microgramos). No
entanto, os suplementos de vitamina
D non teñen efectos positivos sobre a
saúde ósea e non se lle recomenda o seu
uso á poboación xeral.

Cando se usan medicamentos veterinarios, establécense tempos de espera
para que os residuos nos alimentos
estean por debaixo do límite considerado seguro (LMR), polo que o emprego
inadecuado de antibióticos é un problema, pero non porque estean presentes
nos alimentos, senón, como sucede
en humanos cando se fai un mal uso,
pola posible aparición de resistencias
bacterianas. Por iso, recentemente, o
Regulamento 2019/6 ampliou as restricións e non poden fornecerse de forma
preventiva salvo limitadas excepcións.
E esta lexislación cúmprese: o informe
da Autoridade Europea de Seguridade
Alimentaria (EFSA) de 2017 sobre residuos veterinarios recolle que o 99,65 %
das mostras son conformes.

A CARNE DE POLO
TEN HORMONAS E
ANTIBIÓTICOS?
Máis do 99% cumpre a
lexislación europea.

ANTES DE TOMAR
UN SUPLEMENTO...

QUE IMPLICA
‘SEN LACTOSA’
A lactosa é un azucre naturalmente
presente no leite nunha cantidade
aproximada de 4,7 g/100 ml. Está
composta por dúas moléculas: glucosa
e galactosa, unidas por un enlace. A
Organización Mundial da Saúde (OMS)
considéraa un azucre intrínseco (é
dicir, o que aparece de forma natural
en froitas e verduras enteiras frescas e
no leite), polo que non forma parte daqueles que se deben restrinxir na dieta.
Para dixerir a lactosa, o noso intestino
emprega lactasa, que rompe a unión
glucosa-galactosa. Os intolerantes á
lactosa non xeran suficiente lactasa,
polo que a molécula chega intacta ao
intestino groso, onde fermenta pola
acción das bacterias, o que produce os
síntomas característicos (diarrea, gases, malestar). Para fabricar leite “sen
lactosa” non se elimina este azucre,
senón que se predixire engadindo lactasa: desta forma, o leite terá glucosa
e galactosa onde antes había lactosa.
A cantidade de azucres será a mesma
(aínda que o sabor é un pouco máis
doce porque a lactosa ten menos poder
edulcorante). O leite “sen lactosa” non
supón ningún beneficio para as persoas
que non sofren intolerancia, pero o seu
prezo é considerablemente superior.

Os complementos alimenticios son
produtos nos que distintos nutrientes
se presentan en forma concentrada
e cos que se busca completar a dieta.
Con todo, malia que algúns se atribúen
propiedades saudables, non están
sometidos a controis que garantan
a súa eficacia e seguridade, como si
ocorre cos medicamentos. O mercado
réxese polo autocontrol, é dicir, a propia
empresa é a que garante a seguridade
do composto, e a administración
realiza inspeccións e sanciona cando
hai incumprimentos. En ocasións
poden estar contaminados con
substancias farmacolóxicas non
declaradas e sempre debe evitarse
adquirilos en canles de distribución
non controlados (sobre todo, a través
de Internet). A Axencia Española de
Seguridade Alimentaria e Nutrición
recorda que non deben utilizarse
como substitutos dunha dieta
equilibrada e que poden presentar
riscos, polo que sempre debe
consultar co médico o seu consumo.

Frutosa da froita
A frutosa é un azucre simple que a
maioría das células non poden utilizar
como enerxía e transfórmase en graxa
no fígado. O consumo elevado desta
substancia como azucre engadido
relaciónase con problemas metabólicos
e cardiovasculares. Na froita enteira,
ese azucre é intrínseco, polo que estes
efectos adversos non se observan. No
caso da froita “non enteira” (zumes, por
exemplo) esa frutosa xa se considera
un azucre libre e si que se relaciona con
efectos adversos.

O azucre non causa
hiperactividade
Non hai relación ningunha
entre o consumo de
azucre e modificacións no
comportamento dos nenos.
A crenza remóntase aos
anos 70, cando o doutor
Benjamin Feingold suxeriu
que eliminar o azucre podería
mellorar os síntomas de
hiperactividade, pero é un mito
desmentido posteriormente
en numerosos estudos.

Sabías que...
Os alimentos de orixe animal
non son imprescindibles
para cubrir os requirimentos
de proteína, segundo a
Academy of Nutrition and
Dietetics estadounidense.
Todos os aminoácidos
esenciais pódense obter a
partir de produtos de orixe
vexetal e algúns, como a soia,
proporcionan proteína de
calidade próxima á que poden
conter o leite ou o ovo.
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EN EQUILIBRIO

CON LUPA Escrutamos as etiquetas de tres produtos con numerosos reclamos comerciais

AUGAS FUNCIONAIS SOLÁN DE CABRAS
Estas bebidas refrescantes están promocionadas cos reclamos “Antiox”, “Repair” e “Defence”, que suxiren
beneficios específicos para a saúde. E, aínda que nos seus envases non se presenten como “augas funcionais”,
as campañas publicitarias de Solán de Cabras recorreron ao concepto “funcional”, que fai referencia a aqueles
alimentos que, incorporados de forma habitual á dieta, teñen, supostamente, un efecto positivo sobre algunha
función ou reducen o risco de enfermidade. É este o caso?

Antiox, Defence, Repair.

Son termos que suxiren coidado da saúde. Trátase dun
reclamo publicitario que recorre a connotacións saudables
que pode crear confusión. Para facer estas alegacións, a
normativa esixe que o alimento conteña un nutriente cun
efecto beneficioso probado, e que este composto estea
presente de xeito significativo (nunha cantidade igual ou
superior á establecida legalmente para cada nutriente; no
caso destas bebidas, o 7,5 %). O efecto Antiox débese aos
12 mg de vitamina C; o efecto Defence aos 0,21 mg de B6
e os 0,38 microgramos de B12; e o Repair aos 2,4 mg de
B3 e os 7,5 microgramos de B8. Estas cantidades poderían
superarse con fartura cunha dieta saudable: 100 g de
amorodos conteñen 60 mg de vitamina C (5 veces máis que
Antiox); 100 g de bocarte conteñen 1,1 mg de B6, (5 veces
máis que Defense), e 100 g de lentellas conteñen 5,7 mg de
B3 (2,4 veces máis que Repair).

O que ten e o que non.

Destácanse os ingredientes que non contén,
suxerindo que o produto é mellor pola ausencia
destes. A mención varía lixeiramente en Defence, xa
que, mentres as outras dúas destacan a ausencia
de aromas e de colorantes artificiais, esta versión
contén antocianinas, un colorante de orixe natural.
Resólvese modificando a frase para indicar que non
contén colorantes artificiais (si naturais). O feito de
que conteñan ou non uns ingredientes ou nutrientes
non lles vai dar propiedades superiores ás doutros
alimentos: é un concepto publicitario.

Nutriente destacado.

As vitaminas C, B3, B8, B6 e B12 son compostos para
os que a Comisión Europea recoñece unha propiedade
saudable e, xa que logo, soportan as alegacións
destacadas. Todas as vitaminas supoñen exactamente
o 15 % dos Valores de Referencia de Nutrientes (VRN)
para cada unha delas, cumprindo co concepto de “valor
significativo”, que indica a cantidade necesaria para
poder facer as alegacións de propiedades saudables.
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Ingredientes e características resaltadas.

O 92 % da composición é auga. Os ingredientes
destacados con imaxes na cara frontal atópanse en
forma de zume ou extracto en pequenas proporcións:
desde a concentración máis alta, que é apenas un 1 %
de zume de pomelo rosa a partir de concentrado (zume
ao que se lle eliminou gran parte da súa auga e que
posteriormente se lle volveu engadir), ata a menor, un
0,2 % de extracto de té branco e de zume de melocotón
a partir de concentrado (menos de 1 ml en toda a
botella). Sublíñanse os ingredientes que o produto
contén e que o consumidor valora positivamente.
Indica “zume de froitas”, pero todos eles conteñen
“zume de froitas concentrado” ou “zume de froitas a
partir de concentrado”, con características distintas e
menos apreciado polo consumidor. Ademais, a maior
proporción de vitaminas son engadidas e non proceden
dos ingredientes destacados.

Baixo en calorías.

O único macronutriente en cantidade salientable
son os hidratos de carbono, de entre os cales o
contido en azucres se deben aos zumes concentrados
empregados na formulación. Os azucres dos zumes
(concentrados ou non) considéranse azucres libres,
cuxo consumo debe restrinxirse a 25 g ao día. A
declaración “Baixo en calorías” pode facerse en
bebidas sempre que non conteñan máis de 20 kcal por
cada 100 ml, que é aproximadamente o valor calórico
destes produtos (oscilan entre 19 e 20 kcal), cifras que
indican que están no límite.

Nutri-Score.

A valoración obtida no sistema Nutri-Score é D, debido,
fundamentalmente, ao seu contido en azucre.

Conclusión.

Legalmente o produto correspóndese coa definición
de bebida refrescante, non é unha auga mineral
nin pode substituír a auga como fonte prioritaria
de natural de hidratación. O reclamo “Cóidate día
a día” non debe interpretarse como que o produto
é adecuado para consumir a diario. Ademais, a
etiquetaxe destaca imaxes de froitas e ingredientes
apreciados polo consumidor, pero non responde ás
expectativas. Os nutrientes proporcionados polos
alimentos funcionais poden obterse cunha dieta
saudable. Polo tanto, as súas mensaxes, aínda que
legais, non supoñen ningún beneficio adicional para as
persoas. Este tipo de produtos ten un prezo de venda
moi superior ao de produtos similares, elaborados a
base de auga mineral e que incorporan unha pequena
proporción de zume a partir de concentrado, sen
proporcionar vantaxes destacables.
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VERDADE OU MENTIRA

1. ‘Amanita muscaria’

3. ‘Lactarius deliciosus’

COGOMELOS:
CESTA,
NAVALLA... E
PRECAUCIÓN

2. ‘Lepista nuda’

4. ‘Amanita phalloides’

5. Pantorras

CO OUTONO, OS BOSQUES
ÉNCHENSE DE RECOLECTORES DE
COGOMELOS, UNS MÁIS EXPERTOS
CA OUTROS. É MOI IMPORTANTE
ACTUAR CON PRUDENCIA CANDO
NOS AVENTURAMOS A RECOLLER
NOVAS ESPECIES: O MÁIS SENSATO,
DEIXARSE ASESORAR POLO
PERSOAL ESPECIALIZADO (GUÍAS
MICOLÓXICOS, TAXÓNOMOS,
EXPERTOS DE SOCIEDADES
MICOLÓXICAS...) E SEGUIR UNHAS
REGRAS BÁSICAS. PERO, SOBRE TODO,
ANTE A MÁIS MÍNIMA DÚBIDA, NON
METELOS NA CESTA NI CONSUMILOS.

SE SE POÑEN EN VINAGRE
OU SALMOIRA DEIXAN
DE SER TÓXICOS Falso

A COR E O SABOR
SON INDICADORES
DE TOXICIDADE Falso

Non todos os velenos dos
cogomelos son iguais.
Algúns exemplares teñen
toxinas que se inactivan ao fervelos
ou desecalos. Xa que logo, resultan
tóxicos en cru, pero se se preparan de
determinado xeito son comestibles.
Un exemplo. En España está prohibido
comercializar as pantorras [5] en
cru, pero desecadas alcanzan prezos
elevados. En cambio, algúns cogomelos
mortais, como a amanita phalloides,
posúen velenos que non se inactivan
fervéndoas ou deixándoas en salmoira.

A cor non ten nada que ver
co veleno. Hai especies
tóxicas como o brincabois
(amanita muscaria [1]) que son moi
vistosas, pero tamén setas comestibles
rechamantes, como o pé azul (lepista
nuda [2]) ou os níscaros (lactarius
deliciosus [3]). En cambio, os cogomelos
máis perigosos, os que lle afectan ao
fígado, non exhiben cores vistosas.
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O cambio de cor tampouco
ten nada que ver coa
toxicidade. Por exemplo,

algunhas ándoas vólvense azuis
ao cortalas. Quere iso dicir que
son velenosas? Pois unhas si e
outras non. En ambos os casos, a
substancia que cambia de cor ao
oxidarse co aire non é o veleno. De
feito, cando cortamos unha mazá
tamén cambia de cor se deixamos
exposta, e non por iso é velenosa.
Non ten que saber mal para ser
tóxica. Non hai que deixarse
guiar por este mito. Unha
amanita phalloides [4] é un cogomelo
saboroso, ou iso din os que o comeron
e sobreviviron. Pero se inxerimos
un deses exemplares, podemos dar
orixe a algunha patoloxía hepática.

É FÁCIL DISTINGUIR
OS COMESTIBLES DOS
VELENOSOS FALSO
Non existe ningunha regra
que nos permita distinguir
os cogomelos comestibles
dos velenosos. Ningún. Nin a cor,
nin o tamaño, nin o sabor, nin
a súa ecoloxía… Nada. Hai que
aprender a identificar cada un
deles, non existe outra opción.
Para o cogomeleiro novato,
a recomendación é acudir
a algunha das Xornadas
Micolóxicas que cada outono teñen
lugar en numerosas vilas españolas
(consulta na web da Consellería de
Medio Rural). Alí poderá, entre outras
cousas, falar con persoas expertas
que lle darán boas indicacións.
Un consello: aprender a
identificar ben dúas ou
tres especies cada ano, e
só recoller aquelas que esteamos
seguros de coñecer, como os níscaros,
quizais os máis populares. Ante a
máis mínima dúbida, o mellor é
deixalos no campo para evitar riscos
e para deixar que sigan cumprindo
a súa función no ecosistema.

A ‘AMANITA PHALLOIDES’,
QUE ABUNDA NOS
BOSQUES ESPAÑOIS,
É O COGOMELO MÁIS
PERIGOSO VERDADEiRO
É o responsable do 90 % dos
casos letais por envelenamento.
O máis perigoso, sen dúbida,
xunto coas especies de lepiota de
pequeno tamaño (chapeu de menos
de 5 cm de diámetro). Por iso hai
que aprender a recoñecelo.
Vive asociado en bosques
de frondosas como
aciñeirais, carballeiras,
faiais ou soutos, pero tamén podemos
atopalo en piñeirais, nalgunhas datas.

As súas toxinas atacan o
fígado, destruíndoo. Ademais,
son de acción lenta; os
síntomas (dor, náuseas, vómitos e
diarrea) tardan horas en aparecer.
En 40 g desta seta hai 5-15 mg de
amanitina, cuxa dose letal é de
0,1- 0,3 mg/kg. Por iso, unha dentada a
un só cogomelo pode resultar mortal.

SINAIS VISIBLES QUE NOS
INDICAN QUE UN COGOMELO
ESTÁ EN MAL ESTADO
Deixando a un lado os cogomelos
velenosos, tamén nos podemos
intoxicar por inxerir especies
comestibles en mal estado. Hai
evidencias nunha primeira ollada:
1. Se ao cortalas mostran
buratiños con larvas, mellor
deixalos. Se teñen mofo,
están brandos ou apestan, tamén.
2. Nalgunhas especies
concretas, como os
champiñóns, poderemos
saber se están pasados pola cor das
lamelas. Se son moi escuras, case
negras, poden resultar indixestas.
3. Os cogomelos moi maduros
poden ser indixestos. É conveniente
deixalos no monte para contribuír á
rexeneración da especie pola súa
alta carga de esporas. Recoñeceralos
porque o chapeu do cogomelo,
segundo madura, vaise abrindo, e as
lamelas adquiren unha cor negra.
4. As condicións do transporte dos
cogomelos recolectados tamén
son moi importantes: hai que
permitir a aireación, evitar as altas
temperaturas durante o transporte
e levalos ao frigorífico canto antes.
Asesores: Eduardo Gallego Arjona, biólogo
e micólogo, profesor da Universidad de
Almería, e Fernando Martínez-Pena, director
de Investigación no Centro de Investigación e
Tecnoloxía Agroalimentaria de Aragón (CITA).

QUE FACER
DIANTE DUNHA
INTOXICACIÓN?
En España existen máis de
1 500 especies de fungos
rexistrados. Ante a sospeita
dunha intoxicación por
cogomelos, hai que actuar
con rapidez, tendo en conta os
seguintes consellos e prazos.
1. Ante os primeiros síntomas,
débese acudir de inmediato ao
centro sanitario de urxencias,
xa que as seis primeiras horas
tras a inxestión son decisivas.
No entanto, os efectos
dalgunhas especies poden
tardar varios días en aparecer.
2. Os síntomas tamén varían
segundo a especie: fortes
dores de estómago, suor
frío, vómitos dolorosos e
continuados, diarreas, vertixe,
postración total ou delirios.
3. Recoméndase recoller os
restos dos cogomelos que se
consumiron (ou os sobrantes
no lixo) e levalos ao centro
sanitario para identificalos. Co
fin de evitar o seu deterioro,
débense conservar os restos en
papel, non en material plástico.
4. Contactar con familiares
ou amizades que
consumisen os mesmos
cogomelos para advertilos
da situación e coñecer o
seu estado de saúde.
Fonte: Guía de actuación ante
sospecha de intoxicación
por setas-Micetismos,
Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid.
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Guía de compra

PASTA,
UN PRATO FORTE
SAUDABLE
(SEN RECHEO NIN SALSA )

10

ESTAMOS ANTE UN ALIMENTO ECONOMICAMENTE ACCESIBLE QUE LLE gUSTA
A CASE TODO O MUNDO. ENTRE AS DISTINTAS VARIEDADES DE PASTA QUE
PODEMOS ATOPAR NO LINEAL DO SUPERMERCADO EXISTEN DIFERENZAS
QUE CONVÉN COÑECER PARA FACER UNHA MELLOR ELECCIÓN.
ústanos a pasta. Polo menos iso é o
que se desprende das estatísticas. Segundo o Informe do consumo alimentario en España correspondente ao
2018, durante ese ano consumíronse
189 103 toneladas de pasta, é dicir, unha media de 4,13
kg por persoa e ano. Dito doutro xeito: cada persoa comeu un prato de pasta á semana, principalmente de
espaguetes ou macarróns, que foron, con diferenza,
as variedades máis consumidas (arredor dun 60 %
sobre o total). Outras variedades, como a pasta rechea
e a integral, aínda non están tan presentes na cesta da
compra, pero o seu consumo aumenta ano tras ano.

G

En xeral, a pasta é saudable

Por iso se inclúe nas guías dietéticas de referencia,
como a da Escola de Saúde Pública da Universidade
de Harvard. E, por iso, a maioría dos produtos analizados nesta guía obtiveron unha boa cualificación segundo o sistema Nutri-Score. Iso si, habería que matizar a súa clasificación nutricional, porque non todas
as variedades de pasta son iguais: hainas con ovo, con
vexetais, frescas, integrais, recheas... Concretamente,
as recomendacións indican que debemos optar por
variedades de pasta integral, que son preferibles porque se metabolizan máis lentamente (o que diminúe o
risco de sufrir diabetes tipo 2) e porque o seu contido
en fibra favorece o tránsito intestinal.
Pero, máis aló diso, é fundamental ter en conta
os ingredientes que acompañan a pasta. Non só para
poder interpretar e etiquetaxe correctamente (por
exemplo, á enerxía que proporciona unha ración de
espaguetes habería que sumarlle a que proporciona
a salsa que lle engadamos), senón tamén para evitar que un alimento en principio saudable acabe por
non selo. Así, non é o mesmo comer uns espaguetes
con tomate fresco e noces (que si que sería saudable,
aínda que incluso a pasta non fose integral) que facelo con chourizo (que non se podería cualificar de
saudable, aínda que a pasta fose integral).
Non debemos esquecer este aspecto se optamos
por adquirir pastas recheas, xa que, malia ter unha
aparencia externa similar, poden existir notables
diferenzas entre elas. O máis habitual é que conteñan cantidades significativas de sal, como ocorre nos
Tortellini rellenos de carne Knorr (1,92 g/ración),

ANÁLISE
Para elaborar esta guía analizáronse 25 pastas
de marcas líderes no sector que se agruparon en
dúas grandes categorías: pasta fresca (“Tortellini cuatro
quesos” de Rana e Buitoni, “Tortellini de tomate y mozzarella y cuatro quesos”, de Eroski, “Gourmet queso de cabra
y cebolla” e “Espaguetis frescos”, ambos os dous de Rana)
e pasta seca, entre a que se atoparon espaguetes (Rummo,
Gallo, Barilla e Eroski basic), espaguetes integrais (Gallo,
La Molisana, Garofalo e Sannia Eroski), espirais con vexetais (Gallo e “PastaFina” Gallo, Eroski), plumas e pennoni
(Gallo, Eroski basic e Eroski Seleqtia) e pasta ao ovo (“Nidos” de Eroski, “Fetuccine” de Eroski Seleqtia e “Tortellini
de carne” Gallo, Knorr e Eroski). Á hora de analizar todos
estes produtos tivéronse en conta características como os
ingredientes utilizados, o perfil nutricional, o prezo, o modo
de elaboración, o envase e a información que nel se mostra.
Para as pastas frescas considerouse un tamaño de ración
de 125 g, mentres que para as pastas secas tívose en conta
unha ración de 80 g, tal e como se indica nos envases, unha
diferenciación que se debe ao aumento de peso e volume que
experimentan estas últimas durante a cocción.
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A pasta fresca ten unha
maior proporción de auga,
o que a fai máis zumarenta,
pero tamén reduce a súa
vida útil: require frío.
Eroski (1,60 g/ración) e Gallo (1,28 g/ración) e nas
pastas frescas recheas Buitoni e Rana (1,50 g/ración).
Por iso, obtiveron malas cualificacións de acordo co
sistema Nutri-Score: nuns casos C (Buitoni, Rana
gourmet, Gallo) e noutros D (Tortellini Rana, Knorr e
Eroski). Con todo, entre as pastas recheas tamén podemos atopar opcións adecuadas, como os Tortellini
Eroski (“Tomate y mozzarella”), que ao conter unha
cantidade moderada de sal (arredor de 1 g/ración) e de
graxas saturadas (2,6-3,6 g/ración), obtiveron unha
boa puntuación segundo o Nutri-Score (B). Considérase que un alimento ten moito sal cando proporciona
máis de 1,25 g por ración e a cantidade diaria recomendada de graxas saturadas é de 20 g.

Dous valores
para considerar.
Fronte á
convencional, a
pasta integral,
elaborada con
sémola de gran
completo do
cereal, contén
moita fibra (arriba).
A pasta italiana
que chega a
España adoita ser
de gran calidade.
Pero hai de todo.

MIL VARIEDADES.

A pasta elabórase basicamente a partir de sémolas (é
dicir, fariña gorda ou pouco moída), semolinas ou
fariñas procedentes de trigo duro, semiduro, brando ou das súas mesturas, ás que se lles engade auga
e se amasan para obter unha mestura homoxénea.
Daquela a masa moldéase e córtase para obter a forma desexada (espaguetes, macarróns, tallaríns...). A
partir desta fórmula básica obtense a gran variedade
de pastas que podemos atopar nos supermercados,
para o que ás veces é necesario incorporar outros ingredientes ou procesos.
Pasta seca. Despois de moldear e cortar a masa nas
formas desexadas, aplícase un proceso de secado
para retirar a auga e conseguir así aumentar o tempo
de conservación. Trátase da pasta convencional que
comemos habitualmente: espaguetes, tallaríns... O
tipo de corte inflúe sobre a textura da pasta, de maneira que aspectos como a súa forma e grosor se relacionan con características como a dureza ou a firmeza. Así, un espaguete é máis firme que un tiburón
e máis duro que un fideo, por poñer un exemplo.
Pasta fresca. Se despois de moldear e cortar a masa
non se aplica un proceso de secado, o que se obtén é
pasta fresca, cunha importante proporción de auga.
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Isto fai que sexa máis zumarenta, pero tamén reduce a súa
vida útil. Por iso é necesario conservala a baixa temperatura,
así que podemos atopala na sección de refrixerados. Habitualmente incorpórase ovo para a súa elaboración co fin de
mellorar a súa textura, de maneira que sexa menos quebradiza e máis suave e untuosa, como ocorre nos espaguetes
Rana. Esta incorporación de ovo, ademais, aumenta o seu
contido en proteína e graxa. E, no relativo ao contido en proteínas, a pasta fresa elabórase xeralmente con fariña finamente moída procedente do trigo común, que contén unha
proporción lixeiramente inferior de proteínas (arredor do 11
%), fronte á pasta seca, cuxa fariña procede de trigo duro, é
moída de forma máis basta e contén aproximadamente un
13 % de proteína, algo que, xunto ao proceso de secado, fai
que a textura desta pasta sexa máis firme.
A diferenza do que ocorre coa pasta seca, a pasta fresca
contén unha importante proporción de auga, o que fai que
sexa máis zumarenta, pero tamén reduce a súa vida útil, xa
que a auga favorece o desenvolvemento de reaccións de deterioro e o crecemento de microorganismos alterantes e patóxenos. Para evitar que iso ocorra, debe almacenarse a baixa
temperatura (por iso no supermercado atopámola na sección
de refrixerados). Ademais, resulta imprescindible respectar a
data de caducidade indicada no envase, que é de aproximadamente un mes. Neste sentido, a diferenza fronte á pasta seca

O PROCESO DE
ELABORACIÓN
DETERMINA A
CALIDADE

Cando o molde inflúe
no sabor. Debaixo,
espaguetes de Gallo,
elaborados con moldes
de teflón. Enriba deles,
espaguetes de Rummo,
fabricados con molde
de bronce. Estes últimos
teñen unha textura máis
rugosa, unha cor menos
brillante que os da marca
Gallo e unha superficie
máis porosa. O resultado:
a salsa adhírese mellor.

Para darlle forma á masa obtida tras a
mestura de sémola e auga utilízase un
extrusor, que é simplemente un equipo que
obriga á masa a pasar a través dun bico
no que se coloca un cortante coa forma
desexada, segundo o tipo de pasta que
se queira obter. Este proceso, chamado
trefilado, pode facerse con moldes de teflón
(o habitual nas pastas convencionais) ou
de bronce (en pastas tradicionais). O tipo
de molde empregado non lle afecta ás
propiedades nutricionais da pasta, pero
si que inflúe notablemente sobre as súas
características organolépticas. Tanto é así
que pode apreciarse a primeira ollada: os
moldes de teflón dan como resultado unha
pasta de superficie. A diferenza no resultado
final pódese apreciar a simple vista, xa que os
primeiros producen unha pasta de superficie
lisa, amarelenta e brillante, mentres que cos
segundos a superficie é mate, porosa e máis
rugosa, o que permite reter mellor as salsas
coas que se acompañan, e adquiren mellor
sabor. Os moldes de bronce teñen unha vida
útil máis curta que os de teflón, motivo que
explica en gran medida que a pasta ao bronce
teña un prezo máis alto. Unha vez formada a
pasta, córtase e consérvase a temperaturas
de refrixeración, se se vai consumir fresca, ou
en caso contrario, sécase, o cal pode facerse
de forma rápida (entre 75 ºC e 130 ºC), como
é habitual no proceso industrial, ou ben, de
forma lenta (a uns 55 ºC). Esta operación é
fundamental porque vai determinar a textura
da pasta. O secado rápido a alta temperatura
fai que a rede de glute que lle serve de
esqueleto á estrutura da pasta se endureza
atrapando o amidón e dificultando a súa
hidratación durante a cocción, o que fai que
a pasta sexa menos suave e máis resesa. Nas
pastas de secado lento ocorre o contrario, de
modo que a textura é máis suave. Ademais,
evítase a perda de compostos volátiles así que
presenta un mellor sabor.
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Salsas preparadas:
son unha boa opción?
Á hora de cociñar un prato de pasta
adóitase investir boa parte do tempo e
do esforzo na salsa de acompañamento.
Para facilitar a tarefa, existe no mercado
un amplo abanico de salsas listas para
consumir. Algunhas poden ser unha
boa alternativa, pero convén observar
atentamente as súas características
porque hai notables diferenzas entre
elas, especialmente no que respecta ao
seu prezo e á súa composición (e, por
conseguinte, no seu sabor e nas súas
propiedades nutricionais). Para mostrar
un exemplo, eliximos unha das salsas
máis características, como é a boloñesa,
e catro das marcas máis representativas:
Barilla, Gallo, Gallo superboloñesa e Eroski.
Nestes casos a cantidade de carne está
comprendida desde o 10-12 % de Eroski
e Barilla, respectivamente, ata o 25 %
de Gallo superboloñesa, mentres que a
cantidade de hortalizas atópase entre
o 43 % de Barilla e o 73 % de Eroski.
Cando se trata de salsas, é necesario
prestarlle especial atención á cantidade
de sal, que se emprega neste tipo de
produtos para potenciar o seu sabor, e
en moitos casos pode ser excesivo. No
exemplo ocorre coas de marca Gallo,
que conteñen un 1,5 e un 1,6 % deste
ingrediente. Curiosamente a salsa con
menor contido en carne e hortalizas (por
ter a auga como primeiro ingrediente) é
tamén a máis cara (0,68 €/100 g). Por todo
iso sería a menos recomendable. Trátase
da da marca Barilla, que probablemente
debe o seu prezo a que é un produto
importado de Italia e que ademais contén
catro diferentes tipos de queixo italiano de
considerable valor económico. A de menor
prezo é a de marca Eroski (0,35 €/100 g),
debido, entre outras cousas, a que é a
que contén menor contido de carne (10 %).
Con todo, é tamén a que ten unha maior
proporción de hortalizas (73 %) e unha
cantidade de sal aceptable (1,1 g/100 g).
Por iso se perfila como a mellor opción das
catro analizadas e como unha alternativa
digna fronte a unha salsa caseira.
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é moi notable xa que nesta, ao conter unha cantidade de auga
moito menor, se dificulta o desenvolvemento de reaccións de
deterioro e de microorganismos, polo que pode conservarse
a temperatura ambiente e durante moito máis tempo (aproximadamente un ano no caso da seca rechea e arredor de tres
anos se se trata de pasta seca sen recheo).
Pasta con ovo. Elabórase con sémola, auga e ovo (polo menos tres ovos de galiña por cada quilogramo de sémola).
Isto fai que o produto final teña unha cantidade lixeiramente superior de graxa e proteína, como se pode observar nos “Nidos al huevo” Eroski e os “Fetuccine al huevo”
Eroski Seleqtia, cunha cantidade aproximada de 2,8 g de
graxa e 11,2 g de proteína por ración (a cantidade diaria
recomendada de proteína é de 50 g, así que 11,2 g é o 22 %
desta cantidade) fronte a unha media de 1,6 g de graxa e
10,5 g de proteína por ración da pasta convencional.
Pasta integral. Elabórase a partir de sémola integral, é dicir,
obtida a partir do gran completo de cereal (salvado, endospermo e xerme). A principal diferenza fronte á pasta convencional é que, ademais de ter un sabor lixeiramente diferente,
contén unha importante cantidade de fibra (entre 6 e 6,40 g/
ración nos produtos que se analizaron: Gallo, Sannia Eroski,
La Molisana e Garofalo), algo que a fai máis saudable. A cantidade diaria recomendada de fibra é de 25 gramos.

baixa (por exemplo, suporía uns 4 gramos de tomate
deshidratado nun prato de pasta). É dicir, un prato de pasta con vexetais non substitúe unha ración
de vexetais. De feito, para poder equiparalo a unha
ración de tomate habería que consumir máis de 15
pratos de pasta, ou máis de 30 se quixésemos facer
o mesmo coas espinacas, algo que ademais de ser
irrealizable, supoñería un risco para a saúde. Así, a
única característica destacable arredor deste tipo de
pasta é que presenta unha cantidade de fibra lixeiramente superior á da pasta convencional (arredor
duns 4 g por ración fronte a uns 2,5 g desta última).

Só con sémola.
A lenda ‘Calidade
superior’ regúlase
por lei en 1975.
Recoñece que a
pasta foi elaborada
exclusivamente con
sémola ou semolina
de trigo duro, é dicir,
sen a incorporación
de fariñas doutras
variedades de trigo.

Nas pastas recheas (de carne,
de verduras, de hortalizas,
de peixe...), a cantidade
de recheo debe, por lei,
ser superior ao 25 % do
peso total do produto.
Pasta con vexetais. A lexislación permite o enriquecemento da pasta con tomate ou espinacas e define a cantidade
mínima na que deben estar presentes estes ingredientes.
No primeiro caso, polo menos un 2 % de tomate deshidratado ou dun 4 % de tomate concentrado. No segundo
caso, polo menos un 2 % de espinacas deshidratadas. Os
produtos analizados están dentro destes límites (as “hélices con tomate e espinacas Gallo” e a “pasta fina Gallo”
conteñen un 2,5 % de espinacas deshidratadas e un de 5
% tomate concentrado, mentres que “Eroski con vegetales” contén un 2 % de espinacas deshidratadas e un 3 % de
tomate deshidratado). Con todo, a presenza destes ingredientes ten pouca relevancia sobre o sabor e a composición
nutricional, xa que se atopan nunha cantidade bastante

Pastas recheas. Prepáranse albergando no seu interior un preparado elaborado con ingredientes como
carne, produtos da pesca, verduras, hortalizas, ovos,
pan relado, queixo… A cantidade de recheo debe ser
maior do 25 % do peso total do produto, segundo a
lei (Real decreto 1534/1991, do 18 de outubro).

PASTAS DE CALIDADE SUPERIOR.

Nalgúns envases (por exemplo, “Eroski con vegetales”, “Plumas de Eroski Basic”, “Hélices con
tomate y espinacas Gallo”) pódese observar unha
indicación que nos informa de que estamos diante
dunha pasta “de calidade superior”. Como establece a Regulamentación Técnico-Sanitaria para a
elaboración, circulación e comercio de pastas alimenticias (Decreto 2181/1975), iso significa que
foron elaboradas exclusivamente con sémola ou
semolina de trigo duro, é dicir, sen a incorporación
de fariñas doutras variedades de trigo. Isto fai que
a súa textura sexa máis firme cando se coce, o cal
é especialmente desexable en pastas destinadas á
elaboración de ensaladas, como é o caso.
A fariña de trigo duro contén unha proporción de
proteínas lixeiramente superior fronte á de trigo común, pero iso non determina o contido proteico final
da pasta, que depende, ademais, de factores como a
proporción de fariña empregada na elaboración.

DIFERENTES PASTAS, DIFERENTES PREZOS.

As variedades de pasta fresca rechea presentan os
prezos máis altos. Non é de estrañar, xa que, ademais de ir acompañadas de outros ingredientes,
deben manterse a temperaturas de refrixeración,
dous aspectos que aumentan os custos. Entre elas,
a de prezo máis elevado foi “Rana gourmet de queso de cabra y cebolla” (1,80 €/ración) seguida de
“Tortellini Cuatro Quesos Rana” (1,50 €/ración)
e “Tortellini Buitoni Cuatro Quesos” (1,35 €/ración). As de prezo máis reducido foron “Cuatro
quesos y Tortelloni tomate y mozzarella”, ambas
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A lexislación permite
enriquecer o produto con
espinacas ou tomate, e
define a cantidade mínima
nas pastas vexetais.
de Eroski (0,90 €/ración). Entre as pastas secas
recheas, as de prezo máis alto foron “Tortellini de
carne de Knorr” (0,57 €ración) e Gallo (0,51 €/
ración), mentres que a máis económica foi a de
Eroski (0,34 €/ración).
Entre as pastas secas atopáronse notables diferenzas no prezo, que foi desde 0,08 €/ración de
“Espagueti” e de “Pluma Eroski Basic” ata 0,54 €/
ración de “Fetuccine al huevo de Seleqtia Eroski”.
Isto último pódese explicar polo seu contido en ovo e
por un proceso de elaboración máis complexo, pero
tamén por outros aspectos como un envase de cartón, máis custoso que os habituais de polipropileno.
A pasta fresca xeralmente elabórase con fariña
fina moída procedente de trigo común, que contén
unha proporción moderada de proteína (arredor do
11 %), á que se lle engade ovo, o cal aumenta o seu
contido en proteína e graxa e lle outorga unha textura máis fina, suave e untuosa. Pola súa banda, a
pasta seca elabórase principalmente con fariña procedente de trigo duro, moída de forma máis basta
e cun maior contido de proteína (arredor do 13 %),
algo que xunto co proceso de secado fai que a textura
desta pasta sexa máis firme.
Existen tamén diferenzas entre os prezos das
pastas fabricadas en España e as importadas desde
Italia, como os “Espaguetis Rummo” (0,30 €/ ración) e Barilla (0,20 €/ración), o “Espagueti integral
Garofalo” (0,34 €/ración) ou o “Pennoni Seleqtia
Eroski”. Isto non só se explica polo custo asociado ao
transporte: nalgúns casos débese, ademais, á aplicación de métodos de elaboración máis custosos que
dan como resultado un produto de maior calidade,
como o secado lento a baixa temperatura (“Espagueti Rummo”) ou a utilización de moldes de bronce
(“Espagueti fresco Rana”, “Espagueti Rummo” e La
Molisana), que dan lugar a un produto de textura
máis suave e porosa, capaz de impregnarse mellor
coas salsas de acompañamento.
A pasta italiana é a de maior calidade? En España existe a idea de que a pasta italiana sempre é
mellor, pero naquel país hainas boas e tamén malas.
O que ocorre é que aquí só chegan as primeiras.
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As cousas non sempre están claras.
Ás veces a información nutricional non se ofrece no
lugar máis visible, coma neste paquete de Rana gourmet.
Noutros, o código Nutri-Score salta á vista: a maioría
dos analizados son da categoría A, a máis saudable.

A pasta rechea (e fresca) con
máis graxas saturadas
Tortellini cuatro quesos Rana
Rana Gourmet queso de cabra
y cebolla caramelizada
Buitoni cuatro quesos
Tortellini tomate y mozzarella Eroski

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

Tortellini cuatro quesos Eroski
*Datos por ración: 125 g. Nestes datos non inflúe a pasta, senón o
recheo, que está composto, na súa maioría, por queixo. A estes valores
habería que engadirlles as graxas, que se incorporan coa salsa, e que
tamén presentan diferentes características nutricionais. Aínda que as
pastas sen recheo teñen menos graxas saturadas, poden acabar cos
mesmos datos das recheas ao engadir sal e salsas.

CONCLUSIÓNS
As principais diferenzas en canto á composición e o perfil nutricional das distintas pastas analizadas atópanse sobre todo nas
pastas recheas debido á utilización doutros ingredientes, como
carne, queixo..., o que explica a
súa maior proporción de graxas
saturadas e sal. Neste grupo, as
mellores eleccións son os “Tortellini frescos de cuatro quesos” o
“Tomate y mozzarellade” Eroski,
polo seu mellor perfil nutricional
e prezo máis reducido.
No resto das pastas, é dicir,
en todas aquelas que non son
recheas, a composición nutricional
é moi similar. O único destacable
neste sentido é a maior cantidade de fibra na pasta integral e a
cantidade lixeiramente superior
de proteínas e graxas da pasta ao
ovo. En calquera caso, isto non
se ve reflectido na puntuación
Nutri-Score, xa que todas as pastas
non recheas obteñen unha cualificación A. No grupo das pastas integrais, a mellor opción sería La Molisana, xa que se elabora con moldes
de bronce e, ademais o seu prezo
é menor que o de Garofalo (0,22 €/
ración fronte a 0,34 €/ración), aínda que se o que buscamos é unha
pasta integral económica, xa que
todas teñen a mesma clasificación
nutricional, a mellor opción é
Eroski Sannia (0,15 €/ración).
No grupo de pasta ao ovo, a
opción que presenta mellores
características organolépticas
sobre o papel, é a dos “Espaguetis
frescos” Rana, elaborados con
molde de bronce, pero se buscamos algo de menor prezo, podemos optar por “Nidos al huevo”
Eroski (0,20 €/ ración). As características nutricionais de todas
as pastas non recheas ao ovo
son practicamente as mesmas.

A puntuación Nutri-Score xa se
sinala ao comezo. A elección desta
marca débese soamente ao prezo.
Coa información do envase non
se pode dicir moito máis sobre as
súas características (calidade...)
No resto dos grupos de pasta
analizados apenas existen diferenzas en canto á composición
nutricional. Os matices hai que
buscalos noutros aspectos, como
a forma de elaboración, que inflúe
notablemente sobre a textura e
o comportamento do produto
durante e logo da cocción. Neste
sentido, a mellor elección son os
Espaguetes Rummo, xa que se
trata de pasta de sémola de trigo
duro (de calidade superior), e está
elaborada con moldes de bronce
e con secado lento, aínda que
tamén teñen un prezo máis alto
que outros espaguetes (0,30 €/
ración). Se buscamos o máis económico, a mellor opción é Eroski
basic (0,08 €/ración). No que respecta ás plumas (todas teñen clasificación A) o produto de maior
calidade é “Pennoni” de Seleqtia
Eroski, por estar elaborado con
moldes de bronce aínda que o
prezo máis reducido é o de Eroski
basic, con tan só 0,08 €/ración.
En definitiva, se nos baseamos
na información da etiquetaxe, a
mellor opción desde o punto de
vista tecnolóxico (mellor textura)
parece a dos espaguetes Rummo,
mentres que a mellor relación
entre o prezo e o seu efecto na
saúde é a de “Espaguetis integrales” Eroski Sannia. A mellor opción
en conxunto (se temos en conta
a calidade tecnolóxica, o perfil
nutricional e o prezo) é a de “Espaguetis integrales” La Molisana, xa
que están elaborados con molde
de bronce, son integrais e o seu
prezo resulta accesible e máis
baixo que o doutras marcas.

17

O RECHEO (COMO As SALSAS)
TAMÉN SUMA
Cun prezo accesible e a fama de saudable, a pasta é un dos pratos estrela do noso menú semanal.
No entanto, non todas as referencias que atopamos no supermercado poden presumir destas
características. Para a elaboración desta Guía de compra analizamos 25 produtos organizados
en pastas recheas e sen recheo. E, entre elas, inclúense frescas, secas e integrais. Á hora de
elixir entre variedades, fíxate ben nos datos das graxas saturadas (para as recheas) ou na cantidade
de fibra. Pero coidado, a salsa ten sempre a última palabra.
Unha ración=125 g (pasta fresca),
80 g (pasta fresca)

ENERXÍA
(kcal) %IR

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

FIBRA
(mg) %IR

(g)

sal
%IR

preZO
por ración

Pasta rechea
Tortellini cuatro quesos
Eroski (fresca)

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 y mozzarella
Eroski (fresca)

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 de carne
Gallo (al huevo)

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 cuatro quesos
(fresca)

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 queso de cabra
y cebolla caramelizada (fresca)

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 de huevo y carne
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 de huevo y carne
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 cuatro quesos
Rana (fresca)

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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Unha ración=125 g (pasta fresca),
80 g (pasta fresca)

ENERXÍA
(kcal) %IR

GRAXA
GRAXA SATUR. AZÚCRES
(g)
%IR
(g)
%IR
(g)
%IR

FIBRA
(mg) %IR

(g)

sal
%IR

prezo
por ración

Pasta non rechea
Espagueti integral
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€

Espagueti integral
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€

Espagueti integral
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€

Espagueti integral
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€

Espirales pasta fina
tomates espinacas 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€

Hélices tomate y espinacas
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€

Nidos al huevo 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€

Espirales con vegetales
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€

Espaghetis Rana (frescos)

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€

Espaguetis Eroski basic

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€

Pluma Eroski Basic

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€

Espaguetis Barilla

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€

Espaguetis Gallo

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€

Plumas nº6 Gallo

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€

Espagueti Rummo

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 al huevo
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€

Penoni Seleqtia

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€

* Datos actualizados ao peche desta edición. Para saber se un prato de pasta é saudable, a esta información hai que sumar os datos de achega da salsa.
Tendo en conta os ingredientes, a información nutricional e o prezo, Tortelloni Cuatro Quesos de Eroski é a mellor elección entre as pastas recheas.
Entre as que non teñen recheo, a mellor elección é La Molisana (é integral, está elaborada con moldes de bronce e o seu prezo resulta accesible).
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O trono das
graxas. A
dieta keto
consiste en
inxerir produtos
graxos, como
as carnes
vermellas
(entre elas
o beicon),
e erradicar
aqueles ricos
en hidratos,
como os
froitos secos.
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DIETA CETOXÉNICA

“EU PERDÍN 10 QUILOS
COMENDO BEICON”
A dieta keto consiste en reducir ao mínimo a inxesta de carbohidratos
e darlles prioridade ás graxas. É a máis buscada en Internet e
preséntase como unha solución novidosa para adelgazar, pero non o é.
Analizamos que propón esta dieta e cales son os seus efectos.
sobrepeso e a obesidade constitúen un problema de enormes
proporcións. Na actualidade, hai
1 900 millóns de adultos con sobrepeso, dos cales máis de 650
millóns padecen obesidade. A Organización
Mundial da Saúde, que brinda os datos (2018),
cualifica estas patoloxías como a epidemia do século XXI, e España non se libra do seu alcance.
Segundo a última Enquisa Nacional de Saúde,
realizada en 2017 polo Ministerio de Sanidade,
Consumo e Benestar Social, a prevalencia da obesidade no noso país duplicouse en menos de 30
anos. Hoxe, o 55 % da poboación adulta española
ten exceso de peso.
Cando un problema de saúde lle afecta a tal
cantidade de persoas, a procura de solucións dispárase e créase un ambiente propicio para que
afloren todo tipo de propostas. A lista é longa e
renóvase con frecuencia, pero cada tanto xorde
algunha que destaca entre as demais, que encabeza as procuras e consegue erixirse como a dieta
do momento. A dieta cetoxénica, ou dieta keto,
é agora mesmo esa tendencia. A continuación,
explicamos en que consiste, indagamos na súa
eficacia e seguridade e investigamos por que se
puxo de moda case cen anos logo de ser creada.

O

EN QUE SE BASEA.

A dieta cetoxénica ten dous trazos fundamentais.
Un é a súa baixísima achega de carbohididratos,

xa sexan simples (como o azucre de mesa, o mel
ou os azucres presentes no leite e as froitas) ou
complexos (como os que se atopan nas fariñas,
o pan, o arroz ou as patacas). Aínda que non hai
unha cifra estándar, proponse que a inxesta diaria de hidratos de carbono oscile entre 20 e 50
gramos por día. É dicir, entre cinco e dez veces
menos da cantidade que inxerimos de xeito habitual, ata cando seguimos unha alimentación saudable. Por ter en mente algunhas referencias: un
prato mediano de arroz ten uns de 40 g de hidratos de carbono; unha ración de legumes cocidas,
20 g; un kiwi, 15 g, e un vaso de leite, 12 g.
O outro trazo clave desta dieta é a súa elevada achega de graxas, ao redor do triplo do que
recomendan as institucións de referencia. Así,
se habitualmente se lle aconsella á media da poboación non superar os 75 gramos diarios, na
dieta cetoxénica é o nutriente protagonista. Alcanzar os 250 gramos diarios de graxa implica
que estea presente en todos os alimentos, na súa
preparación, nos aliños, os aderezos e ata na sobremesa. Isto, sumado a unha inxesta discreta de
proteínas (presente na carne e os lácteos, pero tamén nas legumes), é o que diferencia a dieta keto
de calquera outra que sexa baixa en hidratos de
carbono: case toda a enerxía obtense das graxas.

AS GRAXAS COMO COMBUSTIBLE.

Que o principal combustible do noso organismo
proceda das graxas ten consecuencias metabóli-

21

Esta dieta destaca
pola súa elevada
proporción de graxas,
250 gramos ao día,
o triplo do recomendado
polas institucións
de referencia.
cas. Se case non inxerimos hidratos de carbono e
esgotamos nosas reservas de glucóxeno, comezaremos a utilizar as graxas como fonte de enerxía,
tanto as inxeridas como as propias. Este proceso,
chamado cetoxénese (ketogenesis, en inglés), é
o que lle dá o nome á dieta e o que se utiliza para promocionala. Os reclamos son rechamantes
(“converte o teu corpo nunha máquina queimagraxas” ou “adelgaza comendo beicon”), pero a
realidade non é tan sinxela.

PROMESAS... E PROBLEMAS.

Diversas promesas acompañan a dieta cetoxénica. Entre as principais, que é eficaz para adelgazar e que pon baixo control a diabetes de tipo
2. Que di a evidencia? Segundo estudos recentes, como unha metaanálise (2015) da Harvard
Medical School, as dietas baixas en carbohidratos e, en particular, as cetoxénicas, son mellores
que as dietas baixas en graxas para perder peso
a curto e medio prazo. Á súa vez, a redución de
carbohidratos na dieta mellora algúns marcadores, como o azucre en sangue, o colesterol, os
triglicéridos, a graxa total e a abdominal. Soa ben.
Por que, entón, non é a panacea? Por dúas razóns
fundamentais
A primeira é que, mentres se realiza, ten
algúns efectos adversos (ver gráfico). Un compendio de secuelas negativas para o beneficio
puntual que xera. A segunda razón que pon en
dúbida esta dieta atópase nos mesmos estudos
que documentan os seus beneficios: a súa eficacia
só está demostrada a curto e medio prazo (entre
seis meses e dous anos), pero non hai probas de
que se manteña.
Non é un detalle menor. “Para perder peso ou obter calquera outro beneficio atribuíble
á dieta, unha das claves máis importantes é a
adherencia ao plan de alimentación”, explica o
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QUE LLE PASA AO TEU CORPO
SE SEGUES ESTe Réxime?
A dieta cetoxénica ten efectos no corpo. A curto prazo,
pode mellorar os niveis de azucre en sangue, colesterol
ou triglicéridos, así como a graxa total e a abdominal,
pero tamén pode ocasionar molestias e problemas.
O exceso de corpos cetónicos –os compostos que se
producen cando o organismo utiliza graxa en lugar de
carbohidratos como fonte de enerxía– provoca unha
serie de efectos secundarios, máis ou menos graves.

Dores de cabeza
e mareos

Abatemento

Sede

Mal alento

Risco de
cetoacidose
(diminución do
pH no sangue).
Esta diminución
altera procesos
tan importantes
como o transporte
de osíxeno. A
cetoacidose
supón un risco
para a vida; sobre
todo, para quen
teñen patoloxías
renais ou diabetes
de tipo 1

Suor e ouriña con
cheiro moi forte
(similar á acetona)
Náuseas

Estrinximento
Maior risco
de cálculos renais
e osteoporose

Perda de calcio,
de masa ósea
e de masa muscular

Esta dieta erradica un bo número de alimentos (algúns
deles, moi sans). Isto non só afasta as persoas dun
estilo de vida saudable senón que dificulta que se poida
soster a longo prazo, xa que é moi restritiva e non é fácil
adaptala á vida cotiá (de viaxe, nunha cea con amigos...).
Ao abandonala, é habitual recuperar o peso perdido (o
coñecido “efecto ioió”), co conseguinte desánimo.

CASE CEN ANOS
DE EXISTENCIA
A dieta cetoxénica é case centenaria.
Existe desde 1921 e o seu creador,
Russell M. Wilder, foi un destacado
médico e investigador estadounidense
que estudou, entre outras cousas,
patoloxías como a diabetes. Con
todo, pasou inadvertida durante
décadas, coa excepción de grupos
de poboación moi concretos (como
as persoas que padecen epilepsia
intratable, para quen podería supoñer
algún beneficio). No mundo, a procura
de información sobre ela comezou en

2016, disparouse en 2018 e alcanzou a
súa popularidade máxima en xaneiro
de 2019. Tamén en España, onde, este
ano, a dieta cetoxénica alcanzou as
súas cotas máximas de interese e de
actualidade. O novidoso non é a dieta
senón o interese popular que esperta.
Por que agora? Que cambiou? Nada
máis (nin nada menos) que o contexto.
Se antes o problema eran as graxas,
case non se facía distinción entre elas e
proliferaban todo tipo de produtos light,
low fat ou 0 % MG, agora o que está no
punto de mira son os carbohidratos,
en particular, o azucre. Nos últimos
anos, as investigacións científicas, a
innovación da industria alimentaria, as

campañas institucionais e as mensaxes
publicitarias puxeron o foco no
binomio azucre-obesidade. E as nosas
preocupacións, como consumidores,
tamén se foron modificando.
Segundo mostran as estatísticas de
Google (ver gráfico inferior), a busca de
información sobre as graxas domina os
nosos intereses ata decembro de 2017.
Nese momento, o interese crecente
polos carbohidratos e polo azucre alcanza
ás graxas e, desde entón, lidera as
procuras. Sobre todo no caso do azucre.
Noutras palabras, a preocupación
polo azucre coincide no tempo co
interese pola dieta cetoxénica, a
máis baixa en carbohidratos.

Interese/
procuras
100%

80%

60%

40%

20%

Set 2014

Set 2019

Carbohidratos Graxas Azucre
Fonte: Google Trends. Interese de procura dos conceptos carbohidratos, graxas e azucre nos últimos cinco anos. Un valor de 100 indica
a popularidade máxima dun termo, mentres que 50 e 0 indican que un término é a metade de popular en relación co valor máximo.
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dietista-nutricionista Julio Basulto. É dicir, que
poidamos sostelo no tempo, non só durante seis
semanas, dez meses ou tres anos, senón durante toda a vida. E isto é moi complicado de lograr
cando se restrinxe o consumo dun gran número
de alimentos, incluíndo algúns que son saudables, como as legumes ou as froitas. “A dieta cetoxénica, ademais de ser moi restritiva, afástase
dun patrón de dieta sa”, subliña. Este é un dos
seus principais problemas.
Así, aínda que no inmediato se consigan notables resultados, “ninguén quere perder peso e
logo recuperalo, senón manter a perda co paso
dos anos sen perder a saúde no intento”, apunta
Basulto. O aburrimento, a monotonía e a fartura para comer (ou non comer) sempre o mesmo
dificulta que se constrúa un hábito. Moitas veces, estas dietas acábanse abandonando ou interrompendo con enchentes de todo aquilo que
está prohibido, co seu conseguinte efecto rebote.
“Esta dieta ten beneficios a curto prazo, limitados
no tempo, non está exenta de riscos e é difícil de
seguir”, resume o dietista-nutricionista Juan Revenga. “Se fose tan marabillosa, fácil e exitosa…
estariamos agora con estas dúbidas?”, pregúntase, e agrega que este método para adelgazar é, en
realidade, moi antigo.

NON TODO VALE.

“Dieta keto para principiantes”, “Dieta cetoxénica en 30 días”, “Alimentos permitidos na dieta
cetoxénica”, “Plan de 21 días”… Pese á infinidade
de opcións que se atopan facilmente en Internet,
facer unha dieta cetoxénica pola nosa conta non é
en absoluto recomendable. A Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard apunta algúns efectos secundarios negativos desta dieta (incluíndo
maior risco de cálculos renais e osteoporose) e
explica que centrarse só na graxa e afastarse da
variedade (evitando comer, por exemplo, carnes,
pescado, verduras, froitas, noces ou sementes)
pode provocar deficiencias nutricionais.
Restrinxir ou erradicar varios grupos de alimentos sempre ten consecuencias para o organismo e é unha decisión moi seria que debe contar coa supervisión e o seguimento dun médico
e un dietista-nutricionista colexiado. Con todo,
consultar cun profesional tampouco é garantía de
seguridade, xa que hoxe en día existen plans ou
métodos de dieta cetoxénica que son marca rexistrada, que contan con profesionais sanitarios e
que utilizan suplementos nutricionais (de pago)
para poder soster a dieta no tempo.
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AS ‘AXUDAS’ PARA PERDER PESO.

Suplementos, neste caso, para compensar as posibles deficiencias de nutrientes e poder soster a dieta co obxectivo de adelgazar. Isto é bo ou é malo? Segundo o Decálogo para un consumo
responsable de complementos alimenticios, publicado pola
Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN), estes compostos “non deben utilizarse como substituto
dunha dieta equilibrada”, pois unha alimentación variada e
equilibrada “proporciona todos os nutrientes necesarios para o
normal desenvolvemento e mantemento dun organismo san”.
Desde un punto de vista legal, o avogado e experto en dereito
alimentario Francisco José Ojuelos é moi claro: “As normas
prohiben que se lles atribúa aos complementos alimenticios a
propiedade de previr, tratar ou curar unha enfermidade humana, ou referirse en absoluto a devanditas propiedades”.
En suma, unha dieta cetoxénica sen supervisión profesional
é perigosa. Con suplementos, non é sostible a longo prazo e afástase do que se entende por dieta saudable. Ademais, sen a construción dun hábito, non hai perda de peso duradeira no tempo.

Restrinxir ou
erradicar grupos
de alimentos ten
consecuencias para
o organismo e
é unha decisión que
debe contar con
supervisión.
Controlar o
peso para
sempre. As
dietas baixas
en hidratos son
moi restritivas
e difíciles de
manter no
tempo. O
mellor consello
é seguir
unha dieta
equilibrada.

CARBOHIDRATOS
con dúas caras
Os carbohidratos son nosa principal fonte de enerxía,
pero non todos son iguais. E aínda que teñan mala
reputación en xeral, o certo é que son necesarios para
o organismo. Do mesmo xeito que nas graxas, existen
bos e malos.

os bos

Os que conteñen poucos azucres e son ricos en fibra,
isto é, os que están presentes nas froitas, as verduras, as
legumes, as sementes e os froitos secos. “Estes alimentos
conteñen nutrientes importantes, desde fibra dietética
ata vitaminas, minerais e oligoelementos. O corpo
necesita estes nutrientes para a dixestión, o metabolismo,
o crecemento e a reparación das células e para axudar a
protexer o cerebro, o corazón, os músculos e os nervios”,
detallan as investigadoras da Universidade de Newcastle
Claire Collins e Rebecca Williams.

froitas

verduras

sementes

legumes

froitos secos

OS MALOS

Están en alimentos ricos en azucre, escasos de
fibra e excesivamente procesados: desde a bolaría,
os refrescos e os ultraprocesados ata os típicos (e
altamente azucrados) cereais de almorzo. Unha recente
revisión científica expón ademais que, para reducir o
risco de padecer algunhas enfermidades
–como problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 ou
diversos tipos de cancro–, deberiamos consumir máis
carbohidratos bos e esquecernos destes. E confírmao
unha recente metaanálise de Sara B. Seidelmann
publicado en Lancet Public Health.

bolaría

precociñados

refrescos

cereais de
almorzo

O problema da dieta cetoxénica é que non distingue
uns carbohidratos doutros e que, ao erradicalos
todos, impide comer alimentos saudables.
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Saúde

OABC
(D, E e K)
DAS
VITAMINAS
Desde nenos oímos falar delas e aprendemos a asocialas cunha
garantía de saúde e benestar. Pero tamén, desde ben pequenos,
dámos por certas as súas virtudes e propiedades sen saber
cales delas son lenda e cales realidade. Chegou o momento de
repasar que son as vitaminas e, á vista dos últimos estudos, describir
que papel xogan na nosa saúde.
proximámonos ao inverno e a caída das
temperaturas fainos
pensar en arrefriados
e baixada de defensas.
É fácil caer no abatemento e, quizais,
ata pensemos que nos viría ben algún
reforzo. Pero, “unha dieta que requira
suplementos de vitaminas non é unha
boa dieta”, explica José Miguel Mulet, profesor titular de biotecnoloxía
na Universidad Politécnica de Valencia. E Ángel Durántez, especialista en
Medicina Preventiva e Antienvellecemento, recórdanos que as vitaminas
son micronutrientes que o noso corpo
non pode sintetizar, é dicir, non pode
fabricar por si mesmo, de modo que
debe obtelas da alimentación ou, no
caso da vitamina D, da exposición aos
raios solares. “O problema é que a forma actual para comer, e de vivir, non

A
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garante a achega necesaria de micronutrientes. Por iso estamos atopando
cada vez máis situacións de déficits vitamínicos na poboación”, explica.
Así, antes de saír buscar un multivitamínico á farmacia, non vén mal
darlles un repaso ás vitaminas, para
entender por que as necesitamos e en
que alimentos podemos atopalas.

Son micronutrientes
que o noso corpo
non pode sintetizar,
de modo que
debe obtelas da
alimentación.

Sabías que…?
… Ao zume de laranxa non se lle
van as vitaminas. Non fai falta que
tomes o zume de laranxa xusto ao
espremelo, xa que a vitamina C
é hidrosoluble e mantense disolta
no zume, sen que se perda, ata
12 horas despois.
… Pero a vitamina B si que se vai na
auga da cocción. Cando fervemos
verduras e tiramos a auga, estamos
perdendo a maior parte de vitamina
B9 e máis dun 50 % de B1. Xa sabes;
se ferves as verduras, reutiliza o caldo
para aproveitar as súas vitaminas.
… Un exceso de vitaminas pode
ser tóxico, como moi á súa pesar
souberon os exploradores do Ártico
que morreron tras comer o fígado
dos animais que cazaban, moi rico
en vitamina A. O fígado de renos,
focas, osos polares e osos de zorra é
extremadamente rico en retinol e son
suficientes menos de 200 gramos
para provocar unha hipervitaminose
que pode conducir á morte.
… O primeiro efecto beneficioso
que se viu na vitamina E foi a súa
capacidade de favorecer a fertilidade.
… Hai medicamentos que interfiren
coa absorción ou co metabolismo
dalgunhas vitaminas. Os antiácidos
dificultan a absorción de vitamina
B12 e os antidepresivos aumentan as
nosas necesidades de ácido fólico.
… Entre os moitos problemas do
tabaco está que os fumadores
necesitan unha maior cantidade
de vitaminas antioxidantes,
especialmente C e E.
… A todos os recentemente nados
adminístraselles tras o parto unha
inxección intramuscular de vitamina K
para previr as hemorraxias.
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mida os seus niveis de vitamina B12 e
comprobe se ten déficit.
• Fontes clásicas. Mentres que
a vitamina B12 a atopamos
exclusivamente en alimentos de orixe
animal, as vitaminas B1, B2, B3, B6 e B9
pódense obter tamén de cereais, froitas,
legumes e hortalizas.

VITAMINA A,
O ALIMENTO
DOS OLLOS
“Come cenorias, que son boas
para a vista”. A sabedoría popular
acertaba: a cenoria, rica en vitamina
A, resulta esencial para mellorar a
visión nocturna e é útil tamén para
previr tanto as cataratas como a
dexeneración macular e para o bo
estado de dentes, pel e mucosas.
Atopámola de dúas formas:
• Vitamina A preformada ou retinol. Só
está presente en alimentos de orixe
animal, como o fígado (tamén en patés
e foie gras), peixes azuis, queixo e
manteiga.
• Provitamina A ou betacaroteno.
Atópase en froitas e verduras,
especialmente as de cores intensas. Á
cabeza, cenorias, grelos e espinacas.
Esta substancia é, ademais, un
excelente antioxidante que axuda
contra o envellecemento celular.
FALSO MITO. Non é certo que esta
vitamina nos poña morenos. Si que
está comprobado que nos axuda a
manter a boa saúde da derme e que
unha alta inxesta de betacaroteno
pódenos cambiar lixeiramente o ton
da pel, pero isto non ten que ver co
bronceado. En cambio, si que pode
axudar a prever as queimaduras
solares, pero coidado, nunca poden
substituír a protección solar.
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VITAMINA B,
UNHA FAMILIA
CON ENERXÍA
Este grupo está formado por oito
vitaminas que, aínda que cada unha
ten as súas propias características,
todas elas axudan ao metabolismo
celular e transforman os alimentos en
enerxía, é dicir, axúdanlle ao organismo
a obter gasolina para desenvolver as
súas funcións, físicas e mentais. O
auxe do movemento vegano puxo de
actualidade a unha delas, a B12, xa que,
ao atoparse unicamente en alimentos
de orixe animal, as persoas que seguen
unha na que non se consome ningún
tipo de proteína de orixe animal deben,
forzosamente, tomar suplementos, xa
é un composto imprescindible para a
formación de glóbulos vermellos. Tamén
deben estar atentas as persoas con
problemas de mala absorción, como as
persoas con celiaquía ou quen padece
enfermidade de Crohn: convén que

Para o esforzo. Se fas deporte con
intensidade, podes necesitar maiores
doses de vitaminas B1, B3 e B6. A
B1 axúdanos a distribuír a enerxía
do corpo de forma progresiva, por
iso é importante cando realizamos
exercicios de resistencia; a B3 converte
en enerxía as reservas de graxa e
glucosa cando facemos deporte, e a
vitamina B6 optimiza a utilización da
glucosa a nivel muscular.
UN BO ANALXÉSICO. A eficacia da
vitamina B no tratamento da dor en
humanos está sendo obxecto de estudo,
explica Carlos Goicochea, profesor
de Farmacoloxía na Facultade de
Ciencias da Saúde da Universidad Rey
Juan Carlos. “En patoloxías dolorosas
crónicas, como o lumbago ou a ciática,
a artrite reumatoide e tamén en dor
neuropática, os complexos vitamínicos
B12, B6 e B1 demostraron eficacia
analxésica”. O experto tamén sinala
que diversos traballos “relacionan un
limiar baixo de vitamina B6 con valores
elevados de marcadores de inflamación,
e con maior dor”. Na súa opinión, o uso
do complexo B12, B6, B1, especialmente
combinado con medicamentos
analxésicos, pode supoñer un valor
engadido ao tratamento farmacolóxico
da dor crónica inflamatoria.

O 88 % da poboación mundial ten
déficit de vitamina D. Isto non só afecta
ao mantemento dos ósos, tamén
aos sistemas inmune e cardiovascular.

da vitamina D3. Os fabricantes
engádenlle entón vitamina
D, pero o normal é que a
enriquezan coa D2, que apenas
nos servirá.

VITAMINA C, O ANTIOXIDANTE ESENCIAL
Rodeada de polémica desde que se
cuestionou a súa eficacia para reducir o
risco de padecer un arrefriado, non deixa de ser un
excepcional antioxidante e un nutriente esencial para a
nosa función inmune, a síntese de neurotransmisores,
a cicatrización de feridas e a formación de coláxeno.
Pero, ademais, estudos recentes suxiren que os niveis
baixos de vitamina C se asocian cun empeoramento
da insuficiencia cardíaca. “Todas as vitaminas son
necesarias”, conta a nutricionista Gemma del Caño. “A
falta de vitamina C provoca enfermidades. Aínda así, non
necesitamos suplementos, co que inxerimos na dieta
normal (froita e verdura, sobre todo) é máis ca suficiente”.
• Fontes clásicas. Cítricos, en xeral. Aquí os alimentos de
orixe animal non teñen nada que dicir.
• Fontes menos coñecidas. Pementos vermellos
(preferiblemente crús, teñen o triplo de vitamina C que
unha laranxa), brócoli e kiwi.
• Fontes pouco habituais. Guaiaba, chile, perexil, froitos
vermellos, mostaza, papaia e coles de Bruxelas.
LEVANTA O ÁNIMO. Nos últimos anos sucedéronse
numerosas investigacións que asociaron os niveis
baixos de vitamina C a estados depresivos, o que
suxire que, aumentar a dose deste micronutriente,
podería mellorar os trastornos do estado de ánimo.
Nun estudo publicado en Nutrition Journal e realizado
na Universidade de California comprobouse que
a fluoxetina (principio activo do Prozac) era máis
eficaz para diminuír os síntomas depresivos se
se aplicaba con suplementos de vitamina C.

VITAMINA D,
A SORTE
DE VIVIR AO SOL
Máis do 80 % dos españois
maiores de 65 anos e un 40 %
da poboación menor desta
idade teñen déficit de vitamina
D. E non é só un problema
noso: o 88 % da poboación
mundial está tamén baixo
mínimos. Trátase dun
problema global que non lle
afecta só ao mantemento dos
nosos ósos: na actualidade
sábese que a vitamina D
xoga un rol esencial no
mantemento do sistema
inmune, o metabolismo ou o
noso sistema cardiovascular.
Como corrixilo? Mentres
noutras vitaminas sempre
acostumamos a mirar a
dieta, o caso da vitamina
D é diferente, porque só
podemos obter un 10 % dos
requirimentos a través da
alimentación (5 µg).
A vitamina D pódese presentar
en dúas formas: vitamina
D3, que é a que nos interesa
e se obtén a través do sol, e
vitamina D2, a que inxerimos
grazas aos vexetais e é moito
menos eficaz (os niveis
de vitamina D en sangue
aumentan a metade que coa
D3). Cando tomamos lácteos
desnatados, debemos ter en
conta que ao quitarlles a graxa
quedan desposuídos tamén

• Fonte principal. O 90 %
conseguímolo do sol. Neste
sentido, recoméndase expoñer
rostro, brazos e mans entre
20 minutos e media hora
ao día, aínda que existe un
forte debate na comunidade
científica polo risco que pode
supoñer a exposición ao sol
sen fotoprotección e porque
non hai consenso sobre cales
son os nosos requirimentos
reais desta vitamina. Se non
temos suficiente nin coa dieta
nin co sol, deberemos acudir
a un médico para que nos
asesore sobre como actuar.
• Fontes complementarias. Ovo
de galiña, pescados graxos
(anguía, arenque, sardiña ou
salmón), queixos curados e
lácteos enteiros.
• Fontes menos coñecidas.
Tamén conteñen vitamina
D algúns vexetais, como o
aguacate, as setas en xeral e
os champiñóns en particular.
OS LACTANTES. “A dieta
habitual dun neno do noso
medio cobre sobradamente
as necesidades diarias de
vitaminas”, expón a pediatra
Lucía Galán, para engadir
unha excepción: “A OMS
e a Asociación Española
de Pediatría recomenda
suplementos de vitamina D3
nos lactantes menores dun
ano”. Para evitar que os máis
pequenos teñan déficit desta
vitamina, estes suplementos
manteranse ata que o bebé
tome un litro diario de leite
enriquecido en vitamina D.
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VITAMINA E, UN
ANTIOXIDANTE...
CON POTENCIAL
XENÉTICO
Sempre se
valorou o seu enorme potencial
como antioxidante e a súa
capacidade para loitar contra o
envellecemento celular, así como
os seus beneficios para a saúde
cardiovascular. Recentemente
descubriuse que tamén inflúe
positivamente na expresión
xenética, é dicir, no proceso
polo que un xene se activa para
elaborar ARN (acedo ribonucleico,
mensaxeiro da herdanza xenética) e
proteínas. Un estudo da USDA (The
rise, the fall and the renaissance of
vitamin E) apunta que pode ter un
efecto citoprotector, é dicir, que
pode protexer a mucosa do tracto
gastrointestinal fronte á acidez.
• Fontes fundamentais. Aceite de
oliva virxe extra, sementes, froitos
secos (sobre todo, noces) e hortalizas
de follas verdes (espinacas e brócoli).
OLLO COS SUPLEMENTOS.
Diversas investigacións, entre as
que destaca un estudo internacional
realizado entre 35 000 varóns e
publicado en Journal of American
Medical Association (JAMA), a
revista da Asociación Médica
Estadounidense, suxiren que o uso
de suplementos de vitamina E por
vía oral poderían aumentar o risco
de desenvolver cancro de próstata.
Non optes por unha suplementación
sen consello médico. Segundo un
recente informe da revista JAMA, os
suplementos nutricionais (vitaminas,
minerais e complementos)
“son caros, non son eficaces, ás
veces conteñen substancias non
declaradas, aumentan o risco de
interaccións e os seus beneficios
son inapreciables ou inexistentes”.
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VITAMINA K,
O ESCUDO
CARDIOVASCULAR
Trátase
dunha vitamina liposoluble que
obtemos da dieta en diferentes
formas: vitamina K1, ou filoquinona,
e vitamina K2, ou menaquinona.
Dela estudáronse principalmente os
seus efectos sobre a coagulación,
pero é menos coñecido o papel
que xoga na saúde cardiovascular,
especialmente a K2: contribúe á
regulación do tráfico de calcio
no organismo, polo que evita
que se formen depósitos nas
arterias, o que aumenta o risco
de ateroesclerose e de accidentes
cardiovasculares.
Contra a osteoporose. Un estudo
realizado na Universidade de Atlanta
e publicado no Journal of Nutrition
and Metabolism comprobou que a
vitamina K2, cando se fornece de
forma conxunta con vitamina D,
pode reducir o risco de osteoporose
cunha efectividade similar á dos
bifosfonatos, e sen os controvertidos
efectos secundarios –como
esofaxite, fibrilación auricular, dor
muscular– asociados co emprego
destes medicamentos. Podería ser,
pois, unha aliada das mulleres na
menopausa.
• Fontes tradicionais. Verduras
crucíferas, en especial coles de
Bruxelas, coliflor e brócoli. Aceites
vexetais.
• Fontes menos coñecidas. Xema de
ovo, polo, manteiga.
PRECAUCIÓN. Os pacientes
anticoagulados deben ter precaución
cos alimentos ricos en vitamina K, xa
que poderían favorecer a formación
de trombos nas arterias.

UNHA TRABA
VITAMÍNICA
Detrás do déficit de vitaminas
escóndese, moitas veces, unha
patoloxía que reduce a absorción
destes compoñentes, o SIBO.
Nos últimos anos, descubrimos
que a microbiota, esa lexión
de microorganismos que
poboa o noso intestino, pode
desempeñar un papel esencial
na aparición de numerosos
trastornos. Un dos máis habituais
é o SIBO (sobrecrecemento das
bacterias do intestino delgado),
que lle afecta á zona do noso
tubo dixestivo cuxa misión é
a dixestión e a absorción de
nutrientes. Como nos explica o
doutor Durántez, “un cadro de
SIBO pode provocar un problema
de mala absorción de vitamina
B12, cun efecto paralelo de
sobreprodución de vitamina
B6. Pode haber, así mesmo,
deficiencias na absorción de
vitaminas liposolubles –que se
disolven en aceites e graxas–,
como a A, a D e a E. Tamén
algunhas bacterias poderían
producir un exceso de vitamina K,
o que podería poñer en risco os
pacientes anticoagulados”.
Normalmente, o SIBO maniféstase
en forma de síntomas dixestivos
–gases, inchazo, diarrea,
estrinximento…–, pero tamén pode
provocar problemas de pel, dores
articulares ou, ata, trastornos
autoinmunes. Son síntomas tan
diversos e, a miúdo, inespecíficos,
que é frecuente que o diagnóstico
se complique e que aos pacientes
se lles diagnostiquen patoloxías
como a síndrome do intestino
irritable, a enfermidade celíaca ou
a intolerancia á lactosa.

A letra pequena destes nutrientres imprescindibles
Alimentos con
maior cantidade
(cada 100 g)

Inxesta diaria
recomendada
(persoas adultas)

Como
conseguila

Síntomas
do déficit

Límite máximo
tolerable

A

800 µgRE(2)
(mulleres)
1000 µgRE
(homes)

Dieta variada
en vexetais
e graxas

Perda de visión,
sequidade da pel
e maior risco de
infeccións

3.000 µgRE

B1
(tiamina)

0,9 mg
(mulleres)
1,2 mg
(homes)

Cereais integrais, Perda de apetito,
sementes e carne debilidade e baixo
estado de ánimo
de porco

B2
(riboflavina)

1,4 mg
(mulleres)
1,8 mg
(homes)

Trastornos
Leite, hortalizas oculares, fisuras
na boca e
verdes, ovos, carne
arrubiamento dos
e peixe
beizos

-

B6
(piridoxina)

1,6 mg
(mulleres)
1,8 mg
(homes)

Trastornos
Dieta variada:
cereais integrais, cutáneos, dores
de cabeza e
froitos secos e
entumecemento
froitas

25 mg

Muesli (1,7 mg),
Alteracións
bocareu (1,1 mg),
neurolóxicas e de
pipas (0,8 mg),
sensibilidade
plátano (0,51 mg)

B9
(ácido fólico)

400 µg
600 µg
(mulleres
embarazadas)

1.000 µg

Non causa
Xudías (310 µg),
problemas graves espinacas (143
porque se elimina µg), ovo (140 µg),
polo ouriño
framboesa (115 µg)

vitamina

B12

2 µg

Dieta rica en
verduras e
legumes

Anemia, trastornos
dixestivos como
náuseas ou diarrea

Anemias e
Alimentos de orixe
trastornos no
animal: carnes,
peixes, ovos e sistema nervioso
(falta de equilibrio)
lácteos

-

-

Síntomas
do exceso(1)

Alteracións óseas, Cenoria (1.346 µg),
inflamacións e espinaca (542 µg),
hemorraxias
caqui (163 µg)

-

Muesli (2,6 mg),
pipa de xirasol
(1,6 mg), xamón
curado (1 mg)

-

Améndoas (0,67
mg), ovo (0,3 mg),
leite enteiro (0,15
mg)

-

Fígado (80 µg),
sardiña en aceite
(29,6 µg), xamón
ibérico (15,7 µg)

2.000 mg

Diarreas, cambras
Brócoli (110 mg),
abdominais e
amorodo (60
pode favorecer o
mg), kiwi (59 mg),
desenvolvemento
laranxa (50 mg)
de gota

100 µg

Calcificación
Atún (25 µg),
excesiva en ósos e
salmón afumado
en tecidos brandos
(19 µg), ovo (1,9 µg)
e cálculos renais

Destrución
dos glóbulos
vermellos,
dexeneración
muscular

300 mg

Diarrea, náuseas Aceite de xirasol
(56 mg), abelá
e cansazo. Se é
grave, diminúe a (26,19 mg), aceite
de oliva (12 mg)
coagulación

Moi pouco común.
Hematomas e
problemas de
sangrado

-

Cansazo,
As necesidades
irritabilidade, dor
diarias cóbrense
articular, sangrado
cun mínimo de
de enxivas e
froitas e hortalizas
enxivas

C (ácido
ascórbico)

60 mg

D

15 µg

Exposición ao sol
de cara e brazos
varias veces á
semana(3)

Raquitismo e
osteomalacía
(ósos débiles)

E
(tocoferol)

12 mg

Cunha
alimentación
variada e
equilibrada

K

90 µg
(mulleres)
120 µg
(homes)

Hortalizas de follas
verdes, carne,
queixo e ovos

-

Agróns (540 µg),
espárragos (100
µg), kiwi (40 µg),
ameixa (26 µg)

Fonte: Inxestas diarias recomendadas para a poboación española, táboas da Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación
e Dietética (FESNAD). Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA) e elaboración propia. (1) Os excesos de vitaminas
prodúcense, sobre todo, por unha excesiva suplementación. (2) A vitamina A mídese en equivalentes de retinol (RE). µg=microgramos. (3) Na
primavera e verán son suficientes de 10 a 20 minutos ao día de sol. No inverno, case dúas horas. (–) Non hai establecido ningún límite máximo.
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Salud

ALIMENTOS FUNCIONAIS

UNS ‘FUNCIONAN’
E OUTROS NON

Fonte de polémica (e, ás veces, de nutrientes), os chamados alimentos funcionais instaláronse
nos lineais de supermercado e nas nosas vidas como produtos habituais coa intención de
mellorar a nosa saúde. Pero, que hai de certo nos beneficios que prometen?
42

urante miles de anos, aos alimentos pedímoslles que proporcionasen os seus
nutrientes. Parece obvio, pero non o é
tanto: hoxe pedímoslles moito máis. Os
consumidores dirixen a procura cara a
produtos novidosos con propiedades funcionais que,
ademais da “simple” nutrición, proporcionen compostos con actividade fisiolóxica para manter ou mellorar o
estado de saúde. As marcas, á súa vez, crean necesidades
que, en realidade, os cidadáns non teñen habitualmente.
A Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos definiu alimento funcional como “aquel que proporcione
un beneficio para a saúde superior ao que proporcionan
os nutrientes que conteña”. Segundo datos do centro
tecnolóxico Ainia, en 2015, as versións saudables dos
alimentos vendidos en España supuxeron o 23,4 % das
vendas totais. Esta cifra reflicte que o éxito deste tipo de
produtos é indiscutible, e utilízanse como un reclamo
para o consumidor, que cada vez busca un extra no que
come. O que si é discutible é a súa necesidade, a súa efectividade e o seu prezo.

D

NON É ALGO NOVO.

O uso de alimentos concretos para mellorar a saúde foi
práctica común durante décadas, sobre todo na cultura
oriental. Hai 1 600 anos incluíanse limaduras de ferro
no viño dos soldados persas para fortalecelos e aumentar a súa resistencia. Actualmente isto parécenos unha
barbaridade, aínda que aceptamos que, se lle engadimos
coláxeno a un alimento, vai ir directo aos nosos tendóns.
E non ten máis argumentación unha ca outra. Agora
xa sabemos que inxerir un composto non é garantía de
efecto no noso organismo. Iso si, nalgúns momentos
concretos, enriquecer un produto si que supuxo unha
mellora na saúde da poboación. Un exemplo: o sal iodado diminuíu a incidencia de bocio nunha gran cantidade
de persoas. Certo é que a súa dieta era deficiente en iodo,
cousa que actualmente non ocorre en case ningún caso.
Se tivésemos falta dalgún nutriente sería probablemente
por algunha enfermidade, e a suplementación debería
ser prescrita polo médico.
Os primeiros pasos dos alimentos funcionais vímolos en Xapón nos anos 30, cando se iniciou unha investigación sobre o leite fermentado e as súas propiedades
en enfermidades gastrointestinais. O posterior aumento
da lonxevidade da poboación non estaba relacionado
exclusivamente a ese produto, senón coa combinación
doutros motivos como a mellora da sanidade. A partir
dos anos 80, ao aumentar a esperanza de vida, pensouse
que enriquecer os alimentos podería mellorar a saúde da
cidadanía. A Europa non chegaron ata os 90, favorecidos
por un aumento na innovación da industria alimentaria.
Esta innovación consegue que a industria vaia por diante

O éxito destes alimentos
é indiscutible, e utilízanse
como un reclamo para o
consumidor. O que si é
discutible é a súa necesidade, a
súa efectividade e o seu prezo.
do marco normativo e, durante máis de 20 anos, o mercado encheuse de alimentos funcionais con declaracións
nutricionais, que hoxe en día a normativa non permitiría,
e que os consumidores teñen moi interiorizadas.

Hai que desconfiar de todos?

Non, non todos. De feito, algúns alimentos funcionais son
necesarios. Un produto ao que se lle eliminou ou substituído un ingrediente –por exemplo, un alérxeno– tamén
se considera funcional. Tamén hai alimentos enriquecidos
que teñen efectos demostrados e están autorizados pola
Autoridade Europea en Seguridade Alimentaria (EFSA).
Por exemplo, os produtos enriquecidos con fitoesteroles
–como o Danacol ou o Benecol– bloquean a absorción do
colesterol, o que provoca a súa eliminación polas feces.
De feito, asúmese que un consumo de 1,5-3 gramos de esteroles á semana (un Danacol, por exemplo, contén 1,6 g)
podería diminuír o colesterol sobre un 11 %. Esa cantidade
non se consegue exclusivamente coa dieta, aínda que sexa
equilibrada, porque a achega destes nutrientes na inxesta
de froitas e verduras non é suficiente. Pero, como alimentos cun compoñente para a saúde, hai que seguir unha
serie de precaucións:
· Non se poden tomar en todos os casos. Igual que cun medicamento, hai que ter en conta as súas indicacións.
· Non funcionan “para prever”. Non impiden que aumente
o colesterol, así que non serve de nada que se tomen si non
ten valores fóra das marxes.
· Non se poden usar en nenos, mulleres embarazadas ou
que estean en período de lactancia. Os esteroles (colesterol vexetal) que posúen, compiten co colesterol animal
(esencial para a construción de hormonas de crecemento)
e este perdería absorción, polo que se reducirían os niveis
de colesterol en sangue.
· Non se recomenda tomar máis de 3 gramos ao día (a partir desa cantidade, non reduce o colesterol).
· O seu efecto, por si mesmo, non vai evitar altos niveis de
colesterol se non se complementa cunha dieta equilibrada.
· Ao mesmo tempo, é necesario aumentar a inxesta de froi-
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tas e verduras, porque elimina o colesterol, pero tamén
lles afecta a outros nutrientes. Por exemplo, cando se
toman en doses altas interfiren coa absorción das vitaminas liposolubles, principalmente cos carotenos.
· Deben tomarse con coñecemento do médico por se ten
contraindicacións ao mesturarse con outros fármacos
co mesmo obxectivo.

A LENTITUDE DA NORMATIVA.

Todas as declaracións nutricionais autorizadas teñen
unha base científica, aínda que, en ocasións, a ciencia
avanza máis rápido que a normativa. Este é o caso dos
alimentos enriquecidos con omega 3 ou coláxeno, cuxas
bondades, demostrouse, carecen de evidencia científica.
Un exemplo: un recente estudo elaborado por Cochrane
en 2018 demostrou que aumentar a inxesta de omega 3
a través de suplementos ou alimentos enriquecidos ten
pouco ou ningún efecto no risco de sufrir unha enfermidade cardíaca ou un accidente cerebrovascular.
O coláxeno, pola súa banda, está formado por un
conxunto de aminoácidos que, tomados na dieta con
alimentos enriquecidos, chegarán ao noso estómago e
romperanse para que o noso organismo os utilice como
mellor considera. A mala noticia é que non ten que ser
precisamente para o que nós esperamos, é dicir, non lle
afectan necesariamente á formación de novo coláxeno.

O PREZO XUSTO?

Nalgúns casos, o prezo está xustificado e noutros non.
Evidentemente, se lle engadimos un ingrediente (normalmente máis caro) ao produto, parecería xustificado
un aumento de prezo. Ocorre o mesmo con alimentos
que teñen características especiais, por exemplo, aqueles
sen glute. A limpeza previa e posterior de toda a planta de fabricación, os controis analíticos, a substitución
duns ingredientes por outros, xustificarían a diferenza
(moi significativa) no importe.
Pero noutros casos poderiamos dicir que o aumento
de prezo está máis relacionado cos efectos do márketing
na mente do consumidor que os do propio produto sobre
a saúde. No entanto, estamos dispostos a pagar un extra
por un alimento ao que se lle engadiu, ou eliminou, un
compoñente que nos fai pensar nunha mellora para a
saúde. Cada vez esiximos máis novidades no mercado e,
desde o punto de vista da industria, o uso de alimentos
funcionais é un filón. Sempre haberá algo que engadir
para crear no consumidor esa necesidade que descoñecía. E que pague por ela.

NECESITAMOS ESTES ALIMENTOS?

Depende. Para quen ten intolerancia á lactosa, o alimento
funcional de “leite sen lactosa” si que é necesario. Para
quen está intentando eliminar o azucre da súa dieta, ato-
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par produtos con edulcorantes diferentes do azucre tamén
lle parecerán necesarios. Pero existe unha diferenza entre
estes alimentos e os ultraprocesados aos que se lles engade
certa cantidade de nutrientes para xustificar unha mellora que non existe. A partir da nosa alimentación, na que
dispoñemos de produtos suficientes como para completar
todas as necesidades nutricionais, non necesitamos ningún
alimento con suplementos vitamínicos. Iso non significa
que non sexan útiles en lugares onde a alimentación é deficiente en certos nutrientes e que si poidan suplementarse
en alimentos básicos da súa dieta. Hai moitos países nos
que a inxesta de certos nutrientes é moi limitada e esta suplementación podería supoñer unha mellora social.

O que di a lexislación
Tarde, pero chegou. A regulación comezou co
Regulamento 1924/2006 do Parlamento Europeo e
do Consello relativo ás declaracións nutricionais e de
propiedades saudables nos alimentos. Nese documento
consultar alegacións como “baixo en sal” ou “light” e,
posteriormente, incorporouse o Regulamento 432/2012
coa lista de declaracións autorizadas de propiedades
saudables de nutrientes, substancias ou categorías de
alimentos como carbón activo, minerais ou vitaminas. Para
que un alimento funcional poida informar no envase das
súas propiedades, debe cumprir os seguintes requisitos:
· Debe demostrarse a relación causa-efecto entre o
consumo do alimento e o efecto declarado en humanos.
· A substancia debe estar presente nunha cantidade
significativa para producir o efecto beneficioso. O
regulamento regula a dose de cada substancia.
· Na etiquetaxe debe figurar a cantidade de alimento
que debería consumirse para producir ese efecto
beneficioso.
· O ingrediente debe ser asimilado polo organismo.
Para confirmar estes requisitos, a EFSA fixou unha
listaxe de criterios básicos para permitir a solicitude de
declaracións nutricionais. Non deberían ser solicitudes
vagas e terxiversadas, senón claras e definidas. Esta
listaxe publicouse no Regulamento 432/2012. Recibiu
máis de 44 000 propostas da industria alimentaria que
se agruparon en 4 637. Avaliaron no seu momento case
3 000 delas e só 222 foron aprobadas. É dicir, un 0,5 %
das solicitudes iniciais. Pero en moitos casos, o mal
xa estaba feito: utilizábanse sen evidencia aínda que,
posteriormente, retiráronse.

Cinco casos de malas prácticas
1. O SEGREDO DO
BÍFIDUS.
Todos os
consumidores
tiñamos na cabeza
que o Bifidobacterium
animalis sp. Lactis, fermento
utilizado para a elaboración do
Activia, “melloraba nosas defensas”,
“axudaba a mellorar o sorriso” e facía
que tivésemos as nosas “barrigas
felices”. Desde a compañía, tiveron
que retirar toda a información no
envase que inducise a pensar que
o fermento utilizado presentaba
algunha propiedade, porque, en
realidade, non o facía. O consumidor
segue asociando ese leite
fermentado (non, non é iogur) a unha
mellora no seu benestar intestinal.
2. ‘L.CASEI’ CON
TRAMPA. Na
mente de todos os
consumidores estaba
gravado a lume que a
bacteria L. casei activa
nosas defensas, pero, en realidade, o
único que activou foi unha sanción
da Comisión Federal de Comercio de
EUA polo slogan e por “inmunitas”,
palabra que tivo que retirar porque
non existe evidencia científica de
que axude ao sistema inmunitario.
Que fixo entón? Entre as alegacións
autorizadas pola EFSA había unha
que lles encaixaba perfectamente, a
da vitamina B6, que dicía: “contribúe
ao funcionamento normal do sistema
inmunitario”. Coa cantidade mínima
de B6 (un 15 % da cantidade diaria
recomendada) podían manter a
mensaxe no envase. O consumidor
nin se daría conta e seguiría pensando
en que o máxico fermento axudaba
ás defensas. Pero hai que deixar claro

que, cunha dieta equilibrada, xa se lle
axuda” ás defensas.
3. UNHA
funcionalidade
sen evidencia
científica.
Ás veces, roza o
límite da legalidade
con tal de atribuírlle unha función
saudable a un alimento. Isto ocorreu
con Vichy Catalán. Indicaron na
súa publicidade que beber un litro
de auga axuda a loitar contra o
alzhéimer. Isto estaba baseado
na cantidade de litio que inclúe
este produto e as necesidades de
litio recomendadas. O problema
é que ningún estudo presentado
mostra evidencia ningunha da súa
declaración. A publicidade retirouse
en parte fomentado por Autocontrol
(aínda que a empresa non é socia)
e en parte polas duras críticas
recibidas.
Camiñar á marxe da lei (e,
nalgún caso, coma este, incorrer
directamente en ilegalidades) por
parte da industria nas declaracións
nutricionais é amplamente coñecido.
A normativa é relativamente nova e o
libre albedrío que había antes neste
tipo de información non axuda a
manter o mercado baixo control.
4. O
ULTRAPROCESADO
ENRIQUECIDO.
Os peores
alimentos funcionais teñen nome:
a bolaría industrial con ferro. Sen
dúbida. Podemos atopar no mercado
algún alimento ultraprocesado,
coma o Bollicao , coa seguinte
información no envase: “co 50 % de
ferro”. Evidentemente pensaremos

que o produto é adecuado
supoñendo que teña esa porcentaxe
de ferro. Pero lendo a letra pequena,
encontraremos que, os 7 mg de
ferro que contén, supoñen o 50 %
da cantidade diaria recomendada.
Poderiamos chegar sen ningunha
dificultade a esa cantidade (e
excedela) cun puñado de pistachos
(7,2 mg por 100 g) ou ameixas (24 mg
de ferro por cada 100 g). Aínda con
eses 7 mg de ferro, non se compensa
con que os primeiros ingredientes
sexan fariña, auga, azucre, aceites,
xarope de glucosa e frutosa, cacao…
o ferro é o último ingrediente, é dicir,
o que se atopa en menor proporción.
Eses 7 mg de ferro pretenden
enmascarar un produto
ultraprocesado que hai que evitar.
Con ferro e sen el, é igual de insán.
5. UNHA
LAMBONADA ÉO
SEMPRE.
Queremos darlles
aos nosos fillos o mellor e que teña
todas as vitaminas, que nos dixeron
que son importantes. Por iso a mellor
opción é que adquiran esas vitaminas
a través dunha dieta saudable. En
froitas e verduras atoparémolas
en cantidade suficiente. En ningún
caso a elección debería ser ofrecer
lamberetadas enriquecidas con
vitaminas. O que proporcionen
estas será moi baixo (aínda que é
certo que a conciencia estará máis
tranquila) e a inxesta de azucre vai
superar, e con fartura, esa suposta
achega vitamínica extra. Se queremos
darlles unha lambetada un día, non
pasa nada, pero non nos enganemos
pensando que é mellor darlle estas
que outras. Unha lambonada éo
sempre, con e sen vitaminas extra.

José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica e Bioloxía Molecular

“Non necesitamos
alimentos funcionais”
José Manuel López Nicolás é un dos maiores expertos en alimentos
funcionais de España. Con máis de 100 publicacións en revistas
científicas, este catedrático de Bioquímica e Bioloxía Molecular da
Universidad de Murcia leva toda a súa vida profesional analizando
a efectividade destes produtos a través da evidencia científica. Falamos con el sobre as características destes produtos, os trucos da
industria e o papel dos consumidores.

Durante anos desmontou un detrás do outro os alimentos funcionais. Creou a industria unha necesidade para o consumidor?
Eu de azoute teño pouco, só informo ao consumidor do que din as
evidencias científicas. A necesidade de consumir alimentos funcionais nin existía antes nin existe agora. Non coñezo nin un só destes
produtos que sexa necesario [excepto os sen lactosa ou sen glute
para os intolerantes]. Todo o que poden proporcionar témolo nunha
dieta saudable e a moito menor prezo.

Aprovéitase a industria do ultraprocesado destas declaracións?
Claro. A clave está no “absurdo nutricionismo”, a corrente que
permite que un alimento publicite certas propiedades baseándose
nalgúns dos ingredientes que contén, pero sen ter en conta o resto
de compoñentes. Un produto ultraprocesado rico en sal, azucre ou
graxas non saudables pode dicir que axuda ao sistema inmunitario
pola soa presenza dunha cantidade ridícula de vitamina B6, que nin
nos fai falta nin o converte en máis saudable. Pero pode ser peor.
Unha bebida enerxética é un alimento funcional que, pola presenza
dalgún micronutriente innecesario, pode declarar infinidade de
propiedades saudables. Con todo, pode chegar a ter 75 g de azúcar,
o triplo da inxesta diaria recomendada pola OMS. Unha aberración.

Que cambiaría da lexislación? A etiquetaxe debe residir no valor
nutricional do produto acabado e non dos compoñentes individuais. Algo parecido ao que se fixo con Nutri-Score, pero perfeccionado. Tamén prohibiría a famosos e a sociedades médicas darlle
o seu aval a produtos ou terapias que non demostren a súa eficacia
e evitaría que algunhas institucións científicas lle prestasen o seu
logo a dubidosos alimentos funcionais ou complementos alimenticios. E, por suposto, multaría exemplarmente a aqueles que non
cumpran a lei.
Cara a onde cre que evolucionará este mercado? Non creo que
vaia a cambiar. A xente busca comodidade á hora de nutrirse e este
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“Lemas como ‘sen
ingredientes químicos’
ou ‘sen aditivos’ non
teñen ningún rigor
científico e atemorizan
a poboación”.
tipo de alimentos, que non necesitan ningún
tipo de preparación culinaria, publicitan que
proporcionan innumerables propiedades
beneficiosas para a saúde cando en realidade
non é así. A súa facturación é cada vez maior en
todo o mundo e se non se aplican as medicas
necesarias, chegarán a desbancar do mercado a
moitos produtos saudables que non teñen unha
etiquetaxe tan agresiva.

Están os consumidores correctamente informados sobre estes alimentos? A poboación
non ten nin idea dos trucos legais que empregan a maioría das empresas que elaboran
alimentos funcionais e, por iso se consomen
tanto. Pero é normal que non o saiban. Suponse
que hai unha lexislación e uns organismos que
nos protexen. Desgraciadamente non é así. Deberíase esixir, por unha banda, unha lexislación
moito máis dura e, pola outra, unha aplicación
correcta das leis xa existentes. Hai ocasións nas
que bastaría con aplicar a lexislación vixente.

É famosa a estratexia do asterisco [engadir
en letra pequena as reservas dun beneficio],
pero, a que máis trucos debe enfrontarse o
consumidor? A estratexia do asterisco non é a
única. Os produtos “sen” son tamén alimentos
funcionais e a estratexia do medo que empre-

Como se deseñan
estes produtos
Aínda que xeralmente se cre que este
tipo de produtos están enriquecidos con
algún tipo de nutriente, existen cinco
métodos principais para elaboralos.
Explícaos José Manuel López Nicolás:

gan, baseándose na escaseza de coñecemento científico de moita
poboación e en campañas alarmistas, estalles dando resultado.

Por que funcionan lemas como “sen ingredientes químicos”, “sen
aditivos” ou ata “sen porcalladas”? Porque o medo vende e a xente
déixase levar polo “polo si ou polo non”. Outra das trampas consiste
en non publicitar ningunha propiedade saudable (porque non levan
ningún ingrediente que o permita) pero poñer debuxos nos envases
que lle fagan crer ao consumidor que si que a teñen. Hai bebidas
destinadas a deportistas que non posúen ningún ingrediente cunha
propiedade saudable autorizada, pero no envase vense zapatillas ou
roupa deportiva. Outra das estratexias é poñer nos envases de produtos insalubres os logos de sociedades médicas ou nutricionistas
para dar a impresión de que son bos, cando en realidade non o son.

1

Eliminando un compoñente que lle cause
un efecto prexudicial ao consumidor
en xeral ou a un determinado grupo de
consumidores. Un claro exemplo témolo,
como diciamos, nos lácteos sen lactosa
ou nos produtos sen glute destinados á
poboación celíaca.

2

Aumentando a concentración dun
compoñente que xa posuía previamente
o alimento convencional. É o caso dos
famosos produtos lácteos enriquecidos
en calcio ou os zumes de froitas
enriquecidos en vitamina C.

3

Suplementando un alimento
cun ingrediente que non posuía
orixinalmente. Un exemplo é o Actimel,
un leite fermentado enriquecido con
lactobacilos. Tamén é o caso de boa
parte dos alimentos enriquecidos con
ácidos graxos omega 3.

4

Substituíndo un compoñente con efectos
prexudiciais ou nocivos sobre a saúde
por outro que posúa efectos neutros ou
positivos. Así, por exemplo, podemos
atopar no mercado produtos nos que se
substitúe a sacarosa por frutosa ou xeados
nos que se substituíron graxas saturadas
por hidratos de carbono non solubles.

5

Alterando a biodispoñibilidade [cantidade
dunha substancia que chega ao sangue]
dalgún dos nutrientes co fin de obter
un efecto positivo sobre a saúde. Esta
alteración pode realizarse mellorando a
absorción dos compostos que producen
efectos beneficiosos ou dificultando a
absorción de compoñentes prexudiciais.
Un exemplo son os leites fermentados,
como Danacol ou Benecol, e a margarina
Flora Pro Activ, que reducen o colesterol.

O consumidor debe temer a estes alimentos? Que non sexan necesarios non significa que nos vaian a envelenar. Os seus ingredientes
non son tóxicos, nin moito menos. Pasaron todos os controis que esixen as autoridades oficiais. Con todo, unha alimentación baseada no
consumo abusivo destes alimentos (que é a situación actual) dá lugar
a situacións de malnutrición extremas. Iso é o que hai que temer.

Ocórreselle algún caso no que si fose útil un alimento funcional?
Se non segues unha alimentación equilibrada vas ter carencia nalgúns nutrientes. Os produtos funcionais pódenche proporcionar
eses nutrientes. Con todo, a maioría destes alimentos teñen na súa
composición outros ingredientes pouco recomendables, polo que a
balanza é desfavorable. A miña conclusión, logo de tantos anos investigándoos, é que non deberiamos consumilos.
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SEGURIDADE ALIMENTARIA

ENTRE A FALSA
ALARMA E A
PRECAUCIÓN

Praguicidas, antibióticos, aditivos, bacterias, microplásticos...
Cando falamos da seguridade dos alimentos véñennos
á mente estes conceptos, segundo unha grande enquisa
europea. Hai risco detrás? Os expertos téñeno claro:
nunca comemos máis seguro

ficha técnica

Estudo: Eurobarómetro 2019: Seguridade alimentaria na UE .
Elaboración: Autoridade Europea de Seguridade
Alimentaria (EFSA).
Entrevistas: 27 655 entrevistas (1 011 en España).

poucos se lles ocorre pensar que
detrás dun prato de peixe, verduras, carne ou unha atractiva froita,
hai todo un proceso. Non só para
pescalo, plantalo, crialo ou procesalo, senón para protexer ese alimento e facelo seguro”. Con estas palabras, a expresidenta da
Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición e actual responsable de Saúde Pública e Medio Ambiente da Organización Mundial da Saúde
(OMS), María Neira, resumiu nunha carta dirixida
ao alumnado da ESO en que consistía a seguridade
alimentaria. A Organización das Nacións Unidas
para a Alimentación e a Agricultura (FAO), na súa
definición oficial, vai un pouco máis aló e non só se
centra no proceso, senón tamén no dereito de todas
as persoas de poder acceder física e economicamente a estes alimentos e levar así unha vida saudable.

A
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Nun esforzo por coñecer as percepcións
da cidadanía europea arredor deste concepto, a
Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria
(EFSA) realizoulle entrevistas a máis de 27 000
cidadáns para saber como nos informamos, que
é o que máis nos preocupa dos alimentos e quen
son as nosas referencias á hora de fiarnos ou non
do que comemos. Os resultados indican que o 37
% dos españois (e máis do 40 % dos europeos)
oímos falar algunha vez da expresión “seguridade
alimentaria”. Informámonos sobre ela, principalmente, a través dos medios de comunicación,
e as nosas principais inquietudes teñen que ver
con praguicidas, hormonas e aditivos.

QUE NOS PREOCUPA EN ESPAÑA?

É a seguridade dos alimentos un factor determinante na nosa decisión de compra? O informe
indica que, entre as razóns para decantarnos por
un produto, a máis importante para os españois é
o custo (como sinalou o 58 %), seguida do contido nutricional (56 %) e a seguridade (53 %), que
ocupa o terceiro posto. Os datos varían se nos
fixamos na media europea, que sitúa á orixe dos
alimentos como o primeiro motor de compra.
Aínda que non é determinante á hora de
comprar, a seguridade alimentaria si que lle inte-

resa á cidadanía: para máis do 70 % dos españois
é unha das súas preocupacións á hora de elixir un
produto. E, que nos inquieta? O estudo reflicte que
en España as nosas preocupacións máis frecuentes relacionadas coa alimentación teñen que ver
cos residuos de praguicidas, seguidos dos contaminantes ambientais e dos antibióticos da carne
xunto cos aditivos, como colorantes, conservantes
ou saborizantes (ver recadro da páxina 43).

SON SEGUROS OS PRAGUICIDAS?

As percepcións dos consumidores chocan, moitas veces, coa realidade. Segundo Beatriz Robles,
dietista-nutricionista e tecnóloga dos alimentos, “os datos reais reflicten aproximadamente
que o 99,65 % dos alimentos cumpren cos límites máximos de residuos de medicamentos e o
95,9 %, cos límites que esixe a lexislación sobre
praguicidas”. Os controis e as inspeccións oficiais
comproban que os alimentos que non se axustan
ao estipulado non cheguen ao consumidor. Xa
que logo, “non son un problema real, pero a poboación cre que existen”, engade Robles.
O certo é que todos eses tratamentos (praguicidas e o control veterinario) que de entrada
rexeitamos, son os que nos permiten ir ao supermercado. “Se o alimento non pasa por estes procesos (como a dosificación correcta dos praguicidas, o uso de auga que non estea contaminada,
evitar que os animais teñan acceso aos produtos
de orixe vexetal, coidar o estado de saúde dos animais e as condicións das que se crían, controlar as
enfermidades e infeccións ou respectar os prazos

Que é o que máis lles importa aos
españois ao comprar un alimento
Custo

58 %

Contido nutricional

56 %

Seguridade alimentaria
Sabor
Orixe do alimento
Principios éticos e crenzas

53 %
45 %
41 %
8%

Fonte: Eurobarómetro. Seguridade alimentaria na UE, 2019.
As porcentaxes non suman 100, ao ofrecerse varias opcións.
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de espera dos medicamentos para que se eliminaron correctamente), pode prexudicarnos, xa que
eses produtos [sen tratar] estiveron en contacto
co chan e co auga, con numerosos microorganismos”, expón Robles.
No mesmo coincide a dietista-nutricionista
Macarena Illanas, quen sinala que todo isto que
nos preocupa na actualidade é o que menos debería angustiarnos, xa que nos está protexendo fronte a enfermidades maiores. “Hai outras
substancias que si nos deberían inquietar, como o
azucre: do mesmo xeito que os praguicidas, é seguro, pero non inocuo, e o seu consumo excesivo
si que está demostrado que se asocia directamente a enfermidades cardiovasculares, obesidade ou
diabetes”, advirte Illanas.

CARNE, VERDURAS E ADITIVOS.

O que si está claro é que a carne que comemos na
UE non ten hormonas. Os animais, igual que os
humanos, contan con microorganismos na súa
superficie e no intestino. Así, nos procesos e manipulacións no matadoiro, a carne pódese contaminar ou o animal pode chegar con algún tipo
de parasito. “Todo isto compróbase e os procesos
fanse seguindo uns protocolos para evitar que os
organismos pasen á carne”, conta Robles.
Por outra banda, nas froitas e hortalizas empréganse químicos para protexer os cultivos de
pragas que poidan danar e botar a perder as colleitas. Estas substancias sométense a controis moi
rigorosos respecto dos efectos sobre a saúde das
doses empregadas, e atópanse en constante revisión polos organismos europeos de referencia como a EFSA. “Consumir alimentos procedentes da
agricultura tradicional é totalmente seguro e permite acceder a unha cantidade variada e suficiente
de froitas, verduras e hortalizas”, engade Illanas.
Os conservantes, colorantes e aromas empregados pola industria alimentaria tamén nos
quitan o soño. Con todo, “moitos deles empréganse do mesmo xeito: para manter e conservar
o alimento e tamén para facelo seguro”, apunta Illanas. Pero, igual que o resto de substancias
que se utilizan na industria alimentaria, todos
os aditivos que se empregan na Unión Europea
deben ser avaliados e autorizados. Segundo explica AESAN, “os aditivos deben figurar na lista
de ingredientes dos alimentos indicando a función que desempeñan no mesmo [emulxentes,
estabilizantes, correctores de acidez, coloran-
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Vixilancia nos
campos. Cada
ano, a Axencia
Española de
Seguridade
Alimentaria
realiza controis
de residuos
de praguicidas
nos produtos
españois de
orixe vexetal
e animal.

QUE NOS PREOCUPA MÁIS AOS ESPAÑOIS?
17 % Os ingredientes
modificados xeneticamente
en alimentos ou bebidas

45 % Os residuos de
praguicidas nos alimentos

42 % Os contaminantes ambientais
no peixe, a carne ou os produtos
lácteos

40

37 % Os aditivos como
colorantes, conservantes
ou aromas usados en
alimentos ou bebidas

30

21 % As reaccións
alérxicas a alimentos ou
bebidas

20
10

26 % Os microplásticos
que se atopan nos
alimentos

37 % Os residuos de
antibióticos, hormonas
ou esteroides na carne

29 % As enfermidades
dos animais
30 % A intoxicación
alimentaria por bacterias

tes...]. Poden estar listados polo seu nome ou polo
denominado número E, que é o código co que se
autorizan na Unión Europea”.

AS OUTRAS INQUIETUDES.

Tres aspectos pechan as preocupacións dos españois: as bacterias, as alerxias alimentarias e
os microplásticos. Tres de cada dez enquisados
mostran preocupación pola intoxicación alimentaria bacteriana. Falamos de microorganismos
como a salmonela, a listeria ou o botulismo. Para
Beatriz Robles, este aspecto está controlado pola industria alimentaria, pero manter o produto
en bo estado tamén está en mans do consumidor
(ver cadro páxina 44).
Con respecto ás alerxias (que preocupan ao
20 % dos enquisados europeos e ao 21 % dos españois) a responsabilidade é compartida, xa que
“a industria ten a obrigación de dar información
sobre 14 alérxenos, ata en alimentos sen envasar, pero se a persoa ten algunha alerxia a outro
composto debe interesarse a través da etiquetaxe”, explica Robles. É dicir, se temos alerxia

33 % A hixiene
alimentaria

Fonte: Eurobarómetro.
Seguridade alimentaria na
UE, 2019. Datos de España. As
porcentaxes non suman 100,
ao ofrecerse varias opcións.

a algún elemento concreto que non sexa un dos
14 alérxenos habituais, debemos mirar sempre
a listaxe de ingredientes, onde estará detallado
todo o contido do produto.
E os microplásticos? Preocúpanlle ao 26 %
dos españois, pero, “aínda que se está falando
moito deles, non temos moitos”, sinala Robles. A
revisión de Microplastics in Seafood and the Implications for Human Health, publicada en 2018
pola Universidade Johns Hopkins (EUA), indica
que os efectos dependen da exposición, “pero non
hai datos suficientes sobre a exposición alimentaria a estes compostos”, conclúe a experta. En
referencia aos alimentos modificados xeneticamente (que preocupan a un 17 % dos españois),
a nutricionista sinala que non houbo ningunha
alerta alimentaria sobre este tipo de produtos ata
o momento. Ademais, AESAN indica que “todos os produtos cuxa comercialización se inicia
na Unión Europea son sometidos a avaliacións
que garantan que o seu consumo é seguro”. Este
criterio tamén se lle aplica aos produtos que se
importan de países extracomunitarios. Segundo a
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AESAN, “todos os alimentos comercializados en
España, e en extensión, na Unión Europea deben
cumprir os mesmos requisitos de Saúde Pública
independentemente da súa procedencia, dentro ou fóra da UE”. En todo caso, se un alimento
na UE ten nos seus ingredientes unha cantidade
superior a 0,9 % de organismos xeneticamente
modificados (OGM) debe indicarse na etiquetaxe.

POR QUE SALTAN AS ALARMAS.

Estas preocupacións teñen algo que ver coas trolas
que se moven nas redes sociais? Un dos problemas
de internet, que lle permite a moita xente falar do
tema, é que resulta difícil distinguir de quen nos
podemos fiar e de quen non. Isto compróbase cos
datos de o Eurobarómetro: o 70 % dos españois
infórmanse sobre seguridade alimentaria a través da televisión e un 41 % a través de internet.
As redes sociais ocupan o sétimo lugar, cun 20 %
(despois da prensa, familia, amigos e veciños, e a
radio). Iso si, máis do 50 % dos españois que oíron
falar sobre un posible risco alimentario modificaran a súa dieta polo menos unha vez na vida, aínda
que non indican se era unha decisión baseada ou
non na información real.
Buscar unha fonte pouco fiable axuda estender tendencias nas que a seguridade alimentaria
non está garantida. Beatriz Robles proporciona un
exemplo: o aumento de brotes de brucelose (infección bacteriana que se transmite dos animais
ás persoas a través de lácteos sen pasteurizar) nos
EUA por consumir leite cru (aquel que non recibe
ningún tratamento para conservalo). Estudos levados a cabo polo Centro de Control e Prevención
de Enfermidades dos EUA indicaron que “o número de brotes orixinados a raíz do consumo do
leite non pasteurizado aumentaran de 30 a 51 casos
en cinco anos”. En Europa, coma nos EUA, o auxe
do natural como sinónimo de bo (adxudicándolle
supostos beneficios fisiolóxicos ou maior cantidade de nutrientes, por exemplo) impulsou tamén a
moda de beber e intentar comercializar leite cru,
cos seus conseguintes riscos.
Macarena Illanas coincide: “O que se considera natural ou sen tóxicos, como uns tomates dunha
horta, poderían ser produtos que non pasan ningún control e que poden ter máis axentes nocivos
para a saúde”. “Se retrocedemos e imos cara ao
consumo de alimentos que non pasan unha cadea
de control e calidade, ao final, poden rexurdir infeccións xa esquecidas”, advirte Robles.
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A seguridade, en mans
do consumidor
Máis do 50 % das intoxicacións alimentarias prodúcense no fogar. Saber manipular os alimentos é fundamental para manter a seguridade.
AO FACER A COMPRa
- Adquirir ao final da compra os produtos
que requiren frío para a súa conservación.
- Comprobar o estado do envase: os produtos non
deben estar abertos nin as latas inchadas.
- Mirar a data de caducidade: cando o produto caducou supón un risco para a saúde.
NA NEVEIRA
- Colocar os alimentos por orde de chegada. Evítase que queden atrás os caducados.
- Conservar os alimentos que necesitan refrixeración á
temperatura adecuada. Unha temperatura na neveira
de 4 °C evita que se multipliquen as bacterias.
- Non sobrecargar a neveira: pode impedir que a refrixeración sexa eficaz.
NA COCIÑA
- Desconxelar o produto na neveira e non
no mesado. A temperatura ambiente, os
microorganismos pódense multiplicar.
- Non deixar a temperatura ambiente unha comida
recentemente feita máis de 1 hora no verán e 2 no
inverno. Coa calor proliferan bacterias rapidamente.
- Arrefriar os produtos recentemente feitos antes de
metelos na neveira para non quentar os alimentos
refrixerados que temos ao redor.
- Para arrefriar rápido os produtos pódense introducir
nunha pota de aceiro inoxidable con auga e xeo. Así se
evita que os microorganismos se multipliquen.
- Quentar o alimento a 60 ºC. Así conseguimos destruír
os microorganismos que proliferan.
LIMPEZA
- Lavar as mans e manter as superficies,
táboas e utensilios de cociñar limpos.
- Desinfectar estropallos e baetas. Fervelos durante 5
minutos ou mergullalos en auga con lixivia (0,02 ml
por litro de auga) e aclaralos. Cambialos cada semana.
- Ter o pelo recollido, é unha das partes do corpo máis
expostas aos xermes.
Fonte: elaboración propia co asesoramento
das nutricionistas Macarena Illanas e Beatriz Robles.

As expertas consultadas coinciden en que a
maior parte dos problemas en seguridade veñen
das malas prácticas de hixiene, manipulación e
conservación dos alimentos na casa. “Hoxe en día
temos moitas razóns para non consumir alimentos en mal estado. Nunca se comeu máis seguro
como ata agora. Os casos que ocorren, como o da
listeria, son noticia porque non é habitual que suceda. Anteriormente, a xente tomaba os alimentos en moi mal estado, hoxe en día iso non pasa.
Así, o consumidor é responsable de conservar esa
salubridade”, sinala Rocío Pérez Benavente, xornalista científica.

COMO INFORMARSE BEN.

Para asegurarnos de que a información é veraz, as
expertas sinalan como unha boa práctica acudir
ás fontes expertas: a Axencia Española de Seguridade Alimentaria (AESAN), a Autoridade Europea para a Seguridade dos Alimentos (EFSA), a
Fundación Vasca para a Seguridade Agroalimentaria (ELIKA), a Administración de Medicamentos e Alimentos dos EUA (FDA) e os Centros para
o Control e a Prevención de Enfermidades. Iso si,
recalcan que estas institucións aínda teñen unha
materia pendente: utilizar unha linguaxe que poida chegar a todos os públicos.

En quen confían os españois?
FONTES MELLOR PERCIBIDAS
Científicos
Org. Consumidores

84 %
79 %

Agricultores

68 %

Institucións da UE

65 %

FONTES PEOR PERCIBIDAS
Supermercados e restaurantes
Xornalistas
Industrias alimentarias
Celebridades, bloggers e influencers

49 %
42 %
35 %
12 %

Fonte: Eurobarómetro. Seguridade alimentaria na UE, 2019.
Datos de España. As porcentaxes non suman 100,
ao ofrecerse varias opcións.

43

Medio

PLástico

UN PROBLEMA
DE FONDO SEN
ALTERNATIVA
PERFECTA
44

UNHA DAS GRANDES CRISES
AMBIENTAIS DA ACTUALIDADE
É A INXENTE CANTIDADE DE
PLÁSTICO QUE INUNDA MARES
E OCÉANOS. OS CHAMADOS
BIOPLÁSTICOS PRESÉNTANSE
COMO A ALTERNATIVA. PERO
SON O REMEDIO CORRECTO?

emos un problema: estamos enchendo os océanos de plástico. Hai
rexións do sur do Pacífico que xa
rexistran máis de 300 000 partículas de microplásticos (pequenos
residuos de menos de 8 milímetros de diámetro)
por quilómetro cadrado, segundo o estudo Contaminación plástica na zona subtropical do Pacífico
Sur, elaborado por investigadores dos EUA e Chile.
Esta cifra supón case 800 gramos por quilómetro
cadrado. Son datos alarmantes, porque eses materiais teñen implicacións ecolóxicas importantes.
Por exemplo, animais mariños como as tartarugas
afogan con plásticos de gran tamaño que confunden
con medusas (especie da que habitualmente se alimentan). Estes restos tamén provocan cambios nas
poboacións microbianas, que poden desestabilizar
os ecosistemas e entrar na cadea alimentaria.

T

DETRÁS DO CONCEPTO.

Pero, antes de nada resulta necesario definir o concepto. “Plástico” non é un tipo de material, senón
unha propiedade de moitos tipos de materiais distintos. Engloba a moitas substancias que o único que
comparten entre si é unha serie de propiedades mecánicas. Calcúlase que, desde que o plástico se inventou a escala industrial nos anos 50, xeramos 8 300
millóns de toneladas destes materiais, o que equivale
a un millón de torres Eiffel, segundo un estudo publicado en 2017 pola Universidade de California e a Sea
Education Association. Eso tradúcese en 1 100 quilos
por persoa. A este ritmo, para 2050 produciriamos
preto de 34 000 millóns de toneladas.
Outro dato: en 2016 recolléronse en España uns
2,3 millóns de toneladas de plástico, dos cales o 46 %
acabou en vertedoiros. O ideal, xa que logo, sería reutilizar ou reciclar (apenas un 9 % foi reciclado desde
1950), para lograr a sostibilidade ambiental.

A SAÚDE DO ECOSISTEMA DO CHAN.

O problema do plástico non só lles afecta aos ecosistemas acuáticos. Tamén se observou que pode danar
os animais e os microorganismos do chan e dificultar
a xerminación e o crecemento das plantas.
Finalmente, os humanos terminamos comendo
todo ese plástico que entra na cadea trófica, xa sexa
a través do peixe, doutros animais mariños ou das
plantas. Moitos son inertes e non lle afectan ao tubo
dixestivo. Con todo, algunhas primeiras investigacións apuntan á posibilidade de que esta inxesta repercuta negativamente na saúde. Segundo o estudo
Unha avaliación da toxicidade dos microplásticos de
polipropileno en humanos, elaborado por investigadores da Universidade de Yonsei (Seúl), o propileno
(un tipo de plástico) podería inducir ás células inmunitarias á produción de citocinas (axentes responsables das respostas inflamatorias do corpo). Outra
investigación da Universidade de Hangzhou (China)
concluíu que os restos de polistireno poderían afectar á microbiota intestinal, é dicir, a eses microorganismos que nos axudan a dixerir adecuadamente
os alimentos.
No entanto, a realidade é que os estudos son aínda
moi recentes e a súa carga de proba resulta moi débil,
polo que non debería sorprendernos atopar novas noticias nos próximos meses ou anos, e ata coñecer outros
efectos dos microplásticos sobre a saúde. Segundo a
Autoridade Europea para a Seguridade dos Alimentos
(EFSA), “aínda que a presenza destas partículas nos
alimentos está xa identificada como un risco emerxente
na UE, existe aínda unha falta de información sobre
estes e, en particular, sobre a súa toxicidade”.

COMPOSTABLE OU BIODEGRADABLE?

O dos plásticos é un problema digno de ser considerado desde unha perspectiva global, do mesmo xeito
que o son outros grandes retos ambientais, como o
cambio climático ou as especies exóticas invasoras.
A primeira solución que nos vén á cabeza é a a substitución dos materiais convencionais por outros alternativos. Fálase dos plásticos biodegradables, os
compostables ou os bioplásticos, pero nin todo o biodegradable é compostable, nin todo o bioplástico é
biodegradable.
Biodegradable. A Axencia Francesa do Medio e de
Control da Enerxía (ADEME) define os materiais
biodegradables como “aqueles que poden descompoñerse coa acción de microorganismos (bacterias,
fungos, algas…). O resultado é a formación de auga, CO2 e/ou metano,así como, posiblemente, subprodutos (residuos, nova biomasa)”. A cantidade de
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A escala industrial
xeramos 8 300 millóns
de toneladas de plástico,
o que equivale a un millón
de torres Eiffel.

TIPOS DE BIOPLÁSTICOS
As diferentes familias de bioplásticos clasifícanse segundo a
súa orixe: os que se elaboran a partir de biomasa ou, o que
é o mesmo, a partir de materia prima orgánica, e os que se
fabrican con produtos de orixe fósil como o petróleo. Á súa
vez, divídense entre os que son biodegradables e os que non.
ORIXE BIOLÓXICA

Bioplástico. Este termo engloba varios tipos de materiais. Por unha banda, aquelas substancias plásticas
que foron producidas a partir de materia orgánica,
xeralmente vexetal, xa sexan aceites, féculas, microalgas ou amidón. Pero, por outro, tamén se consideran bioplásticos aqueles que son biodegradables,
aínda que a súa orixe sexa fósil. Polo momento resultan un bo contrapunto aos plásticos non biodegradables derivados do petróleo.
A lista de bioplásticos é extensa e nela alíñanse versións elaboradas con materias primas orgánicas de plásticos convencionais, como o polistileno,
o polipropileno, a poliamida... Un polistireno pode
ser producido a partir de derivados do petróleo ou de
aceites vexetais e, aínda que a súa orixe é distinta, a
súa química non o é.

INCONVENIENTES DOS BIOPLÁSTICOS.

O termo bioplástico soa moi ben, pero non todo son
vantaxes. En primeiro lugar, a produción de plásticos
con materiais de orixe renovable, como o PLA, tamén
xera un impacto no medio. Por exemplo, o cultivo do
millo, materia prima coa que se poden fabricar plásticos PLA, necesita unha gran cantidade de auga e de
enerxía, ademais de que implica un uso e desgaste do
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Bioplásticos

Bioplásticos

Que un plástico
estea elaborado por
biomasa non implica,
necesariamente, que se
poida biodegradar. É o
caso destes materiais
cuxa estrutura
química non se pode
descompoñer por
microorganismos, pero
si que son reciclables
mecanicamente.

Fabricados a partir
de materiais vexetais
como o millo, a cana de
azucre ou a celulosa,
estes plásticos si que se
poden biodegradar. Son
relativamente novos na
industria, aínda que xa
se están utilizando na
elaboración de envases.

Exemplos: biopolietileno (BIOPE), biopolipropileno (BIO-PP),
bio-poliamida (Nylon 11)
e biopolietileno (BIOPET).

Plásticos
convencionais

Exemplos: ácido
poliláctico (PLA), amidón
termoplástico (TPS),
polihidroxialcanoatos
(PHA) e celulosa
rexenerada.

Bioplásticos

Os plásticos de toda
a vida, é dicir, aqueles
que se fabrican con
materias primas
derivadas do petróleo e
non son biodegradables.

Este grupo leva a
etiqueta de ‘bio’ porque,
aínda que están
elaborados a base de
materiais fósiles como
o petróleo, si que se
descompoñen por
microorganismos.

Exemplos: polietileno
(PE), polipropileno
(PP), poliestireno
(PS), tereftalato de
polietileno (PET) e
policloruro de vinilo
(PVC).

Exemplos: polietenol
(PVA), adipatotereftalato de
polibutileno (PBAT) e
polibutileno succinato
(PBS).

ORIXE FÓSIL
Fonte: Que son os bioplásticos?, European Bioplastics.

BIODEGRADABLES

Compostable. É unha calidade que lle permite ao material descompoñerse en pouco tempo e converterse
en fertilizante, máis coñecido como compost (de aí
que este proceso sexa denominado “compostaxe”).
Para que un material poida considerarse compostable, debe degradarse como mínimo ao 90 % no prazo
de seis meses, e sempre precisa da acción do ser humano. É dicir, para que se converta en fertilizante é
necesario que se desbote nun contedor de materia
orgánica e pase por unha planta de compostaxe ou
sexa sometido a un proceso de compostaxe no fogar.

NON BIODEGRADABLES

osíxeno, o grao de humidade e a temperatura aos que
están expostos inflúen no tempo de biodegradación
dos materiais, que poden ser de entre varias semanas
e centos de anos.

Como desbotar as cabichas. Segundo a ONG Ocean
Conservancy, as cabichas son os refugallos máis comúns dos
océanos e supoñen o 13 % dos residuos mundiais. A maioría dos
filtros dos cigarros están fabricados con acetato de celulosa, un
termoplástico non biodegradable repleto de substancias tóxicas.
Unha soa cabicha é capaz de contaminar entre oito e 10 litros de
auga, segundo datos de Ecoembes , que recomenda depositalas
no colector gris (onde se tiran os desperdicios que non se poden
reciclar nin serven para facer compost) ou nos cinseiros das
papeleiras urbanas. E, nunca, tiralas ao chan ou ao retrete.

chan. Así, esa orixe vexetal, aínda que a priori sexa
ben percibida, ten unhas implicacións ambientais
que tamén deben terse en conta á hora de valorar se
un material é máis sostible ca outro.
En segundo lugar, o residuo xerado tras o uso
dun bioplástico presenta outros problemas. Por
unha banda, a gran variedade de bioplásticos ocasiona confusión no momento de ser desbotados: por
exemplo, se tiramos un bioplástico compostable ao
colector amarelo, podemos estar dificultando o proceso de reciclaxe, xa que debería ser depositado no
colector marrón para a súa posterior compostaxe.
Con todo, outros bioplásticos como o BIO-PET pódense reciclar sen problema botándoos no colector
amarelo. Pero, e se un plástico biodegradable non
acaba no colector, senón na natureza?

UNHA ANÁLISE EN PROFUNDIDADE.

Que un obxecto sexa biodegradable non significa que,
se se deixa no monte tras un domingo de pícnic, vaia
descompoñerse e desaparecer por si só. Para que esa
degradación suceda, han cumprir certas condicións,
que deben ser proporcionadas deliberadamente para
a correcta e rápida eliminación do plástico biodegradable en cuestión. Por exemplo, o bioplástico PLA

(ácido poliláctico) degrádase moi ben cando se trata
de facer compost de forma industrial, pero tarda máis
nun chan que non teña suficiente humidade, e a súa
biodegradabilidade é practicamente nula no mar. É
dicir, o bioplástico PLA descomponse coa acción de
microorganismos, pero só o fará nun curto espazo en
condicións non industriais. Así pois, o realmente importante neste caso é a súa calidade de compostable,
porque en condicións non industriais (é dicir, sen a
acción deliberada no ser humano no seu procesado),
a degradación será moito máis lenta.
Polo tanto, os problemas da xestión dos residuos
de bioplásticos son en moitos casos similares aos dos
do plástico convencional. En canto á xestión dos seus
residuos, os problemas son os mesmos: os residuos
de moitos destes bioplásticos son, xa que logo, equivalentes aos de moitos plásticos convencionais. Así,
aínda que dos máis de dous millóns de toneladas de
bioplásticos que -se calcula- se produciron en 2017,
o 42,9 % foran biodegradables, a diferenza á hora de
tratar o residuo non é significativa. Se nos preguntamos se pode alguén tirar ao campo unha bolsa de
bioplástico biodegradable acabada de facer coa conciencia tranquila de que non producirá impactos, a
resposta é non. Esa bolsa non se vai descompoñer facilmente, especialmente naquelas contornas nos que
as condicións non sexas as idóneas, e o máis probable
é que remate rota e convertida en anacos de menor
tamaño ou arrastrada pola auga ata o océano.
A eliminación dun plástico, incluso sendo biodegradable, non equivale a unha ausencia de pegada
ou impacto. Tanto o proceso de compostaxe como
a biodegradación na natureza dos plásticos xeran
gases de efecto invernadoiro, como o metano ou o
dióxido de carbono. Ademais, separadamente deste
tipo de gases, algúns produtos plásticos tamén poden xerar, ao descompoñerse, substancias tóxicas
que teñen un impacto negativo sobre os ecosistemas.
Un estudio elaborado por investigadores da Universidad de Alcalá e a Autónoma, ambas de Madrid,
concluíu que un dos plásticos biodegradables máis
comúns, o polihidroxibutirato (PHB), libera durante

47

a súa degradación nanoplásticos que producen efectos tóxicos sobre organismos acuáticos como algas
e bacterias. Si existen algúns plásticos biodegradables comerciais que poden degradarse totalmente sen
deixar residuos tóxicos, pero son minoría.

ALGUNHAS ALTERNATIVAS.

A solución pasa, entón, por empregar outros materiais? Sempre que sexa posible, é preferible evitar
directamente o consumo de produtos ou envases dun
só uso e intentar decantarse por opcións reutilizables.
Pero nalgúns casos, como os produtos con alérxenos (o apio, por exemplo), o envase é necesario para evitar a contaminación cruzada. Os plásticos teñen
unhas características, como a súa lixeireza, transparencia e moldeabilidade, que potenciaron a súa
aplicación en moitos usos, entre eles os envases. Con
todo, desenvolvéronse outros materiais alternativos:
vidro, papel, cartón, tea..., aínda que non son necesariamente máis sostibles. Cada caso requiriría unha
análise pormenorizada que valorase os seus riscos e
os seus beneficios, así como unha mirada contextual
que teña en conta a situación ambiental dos lugares
nos que vaia a xerar algún impacto, con especial detemento nos aspectos ambientais máis críticos de cada
zona á que lle vai afectar.

Europa xa aprobou a chamada Directiva de plásticos, que prohibe, a partir do 1 de xaneiro de 2021,
a venda de artigos de plástico dun só uso, coma cubertos e pratos de usar e tirar, bastonetes, bolsas e,
como non, as pallas. Ante a entrada en vigor desta
normativa, os fabricantes prepáranse e formulan alternativas. Uns, por exemplo, apostan pola celulosa,
pero ten os seus inconvenientes: segue sendo dun
só uso e tenden a desfacerse se permanecen moito
tempo en contacto coa bebida.

CICLO DE VIDA DUNHA BOTELLA DE PLÁSTICO
Gasto de Gasto de
enerxía
auga

OBTENCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS
Exemplos: petróleo
(convencionais) ou cana
de azucre (plásticos de
orixe orgánica)

Emisións*
(fumes) e
efluentes
(líquidos
residuais)

Enerxía

Auga

PROCESADO DE
MATERIAS PRIMAS
Contas ou bólas
de plástico
Emisións,
efluentes
e risco de
filtracións ao
chan

Enerxía

Auga

FABRICACIÓN
DO PLÁSTICO
En 2020 superaranse
os 500 millóns de
toneladas anuais

Enerxía

Auga

FABRICACIÓN DO
PRODUTO
Para producir unha
botella de 1 litro de
auga utilízanse
3 litros, segundo
o Pacific Institute

Emisións e
efluentes
Emisións e
efluentes

*Desde a obtención das materias primas ata o seu final (vertedoiro, incineración ou biodegradación), despréndense fumes e
líquidos que incrementan a pegada ambiental da botella. Fonte: Sustainability Issues in Bioplastics. Clemson University (EUA) e
Indian Institute of Technology (Universidade de Banarás, India).
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Etiquetas que garanten
un menor impacto ambiental
AENOR. Certificación da Asociación
Española de Normalización e
Certificación (AENOR) que acredita o
compromiso dun produto ou servizo co
medio e a través dunha minimización de
impactos ambientais.
EU Ecolabel. Etiqueta establecida pola
Comisión Europea que certifica que un
produto ou servizo está comprometido coa
conservación da calidade ambiental e co
fomento dunha economía circular.
FSC. Do inglés Forest Stewardship
Council, o Consello de Administración
Forestal, con sede en Alemaña. Garante
mediante as súas etiquetas ‘FSC’ o
coidado dos bosques. A etiqueta ‘FSC
100%’ certifica que o produto provén
totalmente de bosques certificados FSC;
a ‘FSC reciclado’, que toda a madeira ou
o papel do produto procede de material
recuperado ou reutilizado, e a ‘FSC
Mixto’ é unha combinación de ambas as
etiquetas.

O papel e o cartón, ademais, requiren unha
enorme cantidade de auga, tanto para a súa fabricación como para a súa reciclaxe. Segundo a UNESCO,
para producir unha folla de papel A4 gástanse 10 litros de auga. Ademais, a produción destes materiais
implica, algunhas veces, un proceso de deforestación
que, entendido de forma masiva, podería ser inasumible. Por iso, á hora de elixir estes materiais hai que
fixarse nalgunhas certificacións como o selo Forestry
Stewardship Council (FSC), que garante que a ma-

PEFC. Do inglés Programme for the
Endorsement of Forest Certification, o
Programa para o Recoñecemento de
Certificación Forestal, con sede en Suíza.
Tamén certifica coa súa etiqueta ‘PEFC’ o
coidado dos bosques.

Todos os procesos de fabricación dun produto implican un impacto no medio.
Enerxía

Auga

Enerxía

Auga

Transporte E
distribución

EMBOTELLADO

Consumidor
VERTEDOIRO

Emisións e
efluentes

Máis do 40 % do plástico
úsase unha soa vez e tírase
Emisións e
efluentes
Emisións e
efluentes

Emisións e
efluentes

Enerxía

Auga

RECICLAXE
En 2016, menos da metade
(49 %) das botellas de
plástico recicláronse.

Enerxía
Incineración

Emisións
Enerxía

Case o 42 % dos residuos
da UE quéimase
BIODEGRADACIÓN OU
COMPOSTAXE

Emisións e
efluentes
Auga

A demanda deste tipo
de materiais chegará ás
300 000 toneladas en 2020.
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teria prima provén de plantacións forestais onde as
árbores nativas se replantan como parte do proceso.
Outra opción é o metal. Existen varios tipos e
moitos deles son perfectamente viables para un uso
alimentario. Pero entraña riscos de seguridade, xa
que se pode cravar no padal.
E, para rematar, a silicona. É un polímero de silicio flexible que se pode reutilizar moitas máis veces
que calquera plástico, é fácil de reciclar e a súa eliminación por incineración non xera compostos tóxicos
(aínda que si gases de efecto invernadoiro) –como
ocorre con moitos plásticos–. Ademais, a diferenza
da madeira, a silicona é fácil de limpar para eliminar os temidos biofilms bacterianos (bacterias que
crecen en películas empiladas unhas sobre outras),
e que supoñen un dos maiores riscos en seguridade
alimentaria. Pero mais alá do exemplo das pallas, non
existen solucións máxicas nin alternativas perfectas,
e a silicona tampouco o é: non resiste os cortes dun
coitelo, non permite empaquetar grandes palés, non
podemos facer con ela láminas finas e transparentes
o suficientemente resistentes e non serve para fabricar bolsas, botellas de auga ou envases para a lixivia.
En conclusión, á hora de tomar unha decisión, hai
que ter en conta moitos factores; entre eles, o seu impacto ambiental global.

AS PEGADAS NO MEDIO.

Este concepto mide o impacto dun produto sobre o
medio ao longo do seu ciclo de vida, desde que é extraída a materia prima para a súa produción ata que
se xera (e trata) o residuo tras o seu uso. Baséase en
14 categorías de impacto, desde o esgotamento dos
recursos naturais, o uso do chan, a contaminación derivada da súa extracción, transformación e transporte
e os efectos sobre o clima, ata aspectos directos sobre
o ser humano como os impactos sobre a produción
agrícola ou gandeira, ou sobre a saúde. É dicir, para
coñecer a pegada ambiental dun produto hai que analizar o seu impacto no ecosistema desde a súa fabricación ata o final da súa vida útil, solicitando datos sobre
a súa pegada sobre as augas, o chan, a atmosfera...
Reducir a nosa pegada ambiental é clave para
conseguir un desenvolvemento sostible, concepto
que leva implícita a posibilidade de que as xeracións
actuais poidan satisfacer as súas necesidades sociais,
sen comprometer a posibilidade de que as satisfagan
as xeracións de mañá.

CAL É A SOLUCIÓN?

En definitiva, materiais alternativos existen e cada un
engade unha nova perspectiva, cos seus propios problemas e impactos. A sostibilidade non é algo sinxelo
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que se debe abordar desde moitas perspectivas, cada
unha delas coas súas particularidades. É obvio que
quen poida permitirse facer unha bolsa de tea cunha
vella camiseta estará reducindo o uso das bolsas de
plástico, e que comprar unhas pallas ou unhas friameiras de silicona evita a utilización de centos de pallas de usar e tirar e de ducias de envases de plástico.
Pero a resposta non está tanto no material como
nunha concienciación dos efectos dos nosos hábitos.
Para diminuír o impacto e coidar o medio, o consumidor pode proporcionar o seu gran de area se pon
en marcha a regra das tres ‘R’: reducir, reutilizar e
reciclar. A produción de envases ou obxectos xera
un impacto ambiental, sexan do material que sexan.
Polo tanto, en primeiro lugar, o ideal é evitar o seu
uso ou consumo (redución). Pero se isto non resulta
posible, é preferible decantarse por aqueles materiais que proveñan de fontes renovables e que sexan
producidos minimizando a súa pegada ambiental,
ademais de intentar alongar a súa vida útil (reutilizándoo as veces que sexan posibles) e, finalmente,
xestionar o seu residuo correctamente. Este último
punto, a reciclaxe, está cada vez máis presente nos
hábitos dos consumidores: en 2018 recicláronse en
España 1 453 123 toneladas de envases de plásticos,
latas, briks, envases de papel e cartón, o que que evitou a emisión de 1,6 millóns de toneladas de CO2 á
atmosfera, segundo cifras de Ecoembes. O seguinte
paso, xa que logo, consiste en concienciarse na redución e na reutilización.

A REGRA DAS 3 ‘R’
Non hai solucións perfectas, pero
si hábitos que axudan a coidar o
medio:

REDUCIR
O primeiro paso consiste en evitar
que se xere ese residuo sempre que
sexa posible. Comprar unicamente
o que necesitamos para evitar
o desperdicio de alimentos e os
residuos de envases ou levar unha
cunca ao traballo para tomar o café
e evitar o vaso de plástico que nos
dá a máquina son dous exemplos.

REUTILIZAR
Cando non poidamos reducir,
intentemos reutilizar. Sempre é
preferible que ese produto ou
envase teña unha vida útil o máis
longa posible, que non sexa dun
só uso.

RECICLAR
Cando non poidamos reutlizar
debemos reciclar, é dicir,
transformar ese residuo en
nova materia prima que sirva
para outro proceso produtivo.
No caso dos plásticos,
debemos comprobar que son
100 % reciclables ou
compostables e depositalos no
colector amarelo ou no marrón,
respectivamente. Para saber se
o son, o máis probable é que
a etiqueta inclúa o coñecido
triángulo de Moebius coas tres
frechas verdes, se é reciclable;
o selo de OK compost no caso
dos compostables; algunha
frase como ‘100 % reciclable’
ou ‘100 % compostable’, ou a
icona do colector ao que debe
tirar o residuo.

A QUE SE DESTINA O
MATERIAL RECICLADO?

Que produtos son
reciclables? Para saber se
os materiais dun obxecto
se poden reciclar ou
compostar hai unha serie
de logotipos estandarizados
que nos proporcionan esa
información.

Construción (tubaxes...)
41,8 %
Outros mercados (calzado, téxtil)
22,6 %
Envases
14,1 %
Mobiliario urbano
9,5 %
Bolsas de lixo
5,8 %
Macetas
3,7 %
Agricultura (rega)
2%
Automóbiles
0,5 %
Destinos finais das materias plásticas
recicladas. Fonte: Cicloplast

A SEGUNDA VIDA DAS
BOTELLAS DE PLÁSTICO

1
botella

2
bolígrafos

2
botellas

3 cepillos
de dentes

16
botellas

Xoguete
infantil

17
botellas

1
mochila

17
botellas

1 par
de zapatos

27
botellas

1
camiseta

40
botellas

1
forro polar

80
botellas

1 chaqueta
de esquí

114
botellas

1 saco
de durmir

Táboa de equivalencia botellas de
recicladas. Fonte: Ecoembes e Lanjarón.
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Tecnoloxía

5G
O MELLOR
ESTÁ POR
CHEGAR
Os novos ‘smartphones’ que
incorporan as redes de quinta
xeración xa están aquí. Esta
tecnoloxía, que promete
descargas de ata 10 xigas por
segundo, chegou para quedar.
Pero, é o momento de investir
nela ou nos toca esperar ata que
o 5G sexa real?
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5G chegou. Iso din, polo menos, algúns operadores de telefonía. Pero, é
algo realmente revolucionario? Como
o vai a notar o usuario? Con cada nova
tecnoloxía, xorden moitas preguntas
sobre o que hai ao seu arredor, e esta iteración de redes móbiles non é unha excepción. O que se denomina
5G é a quinta xeración das redes de telefonía móbil,
herdeiras do 4G ou LTE (Long Term Evolution ou Evolución a longo prazo), e que representan unha mellora, principalmente, en termos de latencia (tempo de
ida e volta dos datos), cobertura e velocidade, algo que
pode cambiar non só a forma de comunicarnos desde
un smartphone, senón desde calquera dispositivo conectado á rede, como un coche ou a casa, nun futuro
inminente. É dicir, o famoso IoT (Internet of Things ou
Internet das Cousas).
Agora ben, se nos cinguimos á normativa actual,
aínda non se definiu realmente o que se pode chamar
5G propiamente dito. Temos unha especificación do
estándar de velocidade, pero faltan dous elementos clave: a definición da marxe de latencia e da dimensión
da capilaridade das redes (número de dispositivos conectados ao mesmo nó ou cela), dous aspectos básicos
para a futura revolución do IoT que se espera co 5G.
Adicionalmente, aínda se está debatendo en Europa a
regulación de todos os aspectos que rodean a seguridade das redes telefónicas de quinta xeración.

O

PERO ENTÓN... O 5G EXISTE?

A pesar deste inconveniente, a convención xeral na industria das telecomunicacións si que o ten claro. Á espera da certificación das autoridades, xa identifica como 5G as redes que alcanzarán velocidades de descarga
de ata 10 Gbps, unha cifra que actualmente non ofrecen
nin as mellores conexións de fibra óptica en España. Iso
supón multiplicar por 10 o máximo que se logrou sobre
redes 4G+ (evolución da tecnoloxía 4G). Isto faría que
se poida descargar a unha velocidade dun xigabyte por
segundo (Gbps) ou, poñéndoo de forma máis gráfica: se
cada un dos 73 capítulos de todas as tempadas de Xogo
de Tronos pesa 500 megas, teriámolos todos descargados en 36,5 segundos. En teoría.
Agora ben, a carreira das redes de telefonía móbil
de quinta xeración non está tanto en aumentar a velocidade –a pesar de que sexa o elemento máis publicitado
e que mellor chega ao público–, senón noutros factores
como a maior capacidade para xestionar unha maior
capilaridade. As redes 5G contarán coa capacidade de
reunir ata 100 dispositivos á vez por metro cadrado en
cada unha delas. E isto, para que é útil? Imaxinemos un
concerto no que se reúnen 50 000 persoas nun estadio:
agora adoita fallar a cobertura debido á saturación da re-

A ‘CHULETA’ CLAVE SOBRE O 5G
Todos os termos, anglicismos e conceptos
necesarios para entender esta nova tecnoloxía.
• Latencia. Tempo de resposta desde que emitimos unha
orde desde un dispositivo ata que se fai efectiva no de
destino. Mídese en milisegundos.
• Velocidade/Ancho de banda. Capacidade de subida
ou descarga de datos dunha conexión. Exprésase en
Mbps (megabytes por segundo) ou Gbps (xigabytes por
segundo).
• Capilaridade. Número de dispositivos conectados ao
mesmo nó ou cela.
• 5G SA ou ‘Stand Alone’. Redes 100 % con arquitectura
5G. Non estarán dispoñibles en España previsiblemente
ata finais de 2020 ou principios de 2021.
• 5G NSA ou ‘Non Stand Alone’. Redes con tecnoloxía 5G
sobre arquitectura 4G+, xa dispoñibles no noso país.
• TDD ou Estafe Division Duplexing ou Half-Duplex.
Capacidade dunha conexión de recibir ou enviar datos,
pero non ambos ao mesmo tempo.
• FDD ou Frequency Division Duplexing ou Full Duplex.
Capacidade dunha conexión para recibir e enviar datos
ao mesmo tempo.
• Espectro radioeléctrico. Conxunto de frecuencias que
se agrupan en bandas e que é utilizado polos titulares
dunha Licenza Única de Telecomunicacións para a
prestación de Servizos de comunicacións sen fíos,
radiodifusión sonora e televisión.
• Frecuencia. Número de veces que se repite unha onda
nunha unidade de tempo. Mídese en hertzs (Hz). A maior
lonxitude de onda, menos ciclos, é dicir, menos Hz e
viceversa.

de ou o crecente número de aparellos smart conectados
ao mesmo tempo. En ambos os casos, a capilaridade da
rede 4G empeza a quedar curta e só se podería solucionar
instalando máis antenas para aumentar a capacidade. O
despregue do 5G vaise facer utilizando os mesmos emprazamentos que teñen hoxe as antenas 4G, que dan cobertura practicamente a todo o territorio nacional. Isto,
na práctica, significa que, coas mesmas antenas, contaremos cunha mellor cobertura, independentemente do
número de aparellos conectados na nosa posición.

COBERTURA ATA NO ASCENSOR.

Outra das calidades do 5G será a mellora da cobertura
en interiores. Isto prodúcese grazas ao uso das bandas
máis baixas do espectro radioeléctrico, como as de 80,
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A tecnoloxía 5G completa,
con todos os seus avances
en velocidade e cobertura,
non chegará a España
ata finais de 2020.
90 e ata 700 MHz. As máis altas, ao ter unha lonxitude
de onda maior, permiten mellorar o ancho de banda (é
dicir, ofrecen máis velocidade, máis xigas por segundo), pero proporcionan un menor alcance ou, o que é o
mesmo, non chegan tan lonxe. Estas, as baixas, malia
ser máis lentas, aumentarán a cobertura en interiores
e desterrarán situacións dificultosas como quedarnos
sen cobertura no ascensor. É un fenómeno similar ao
que experimentamos agora mesmo coa radio do noso
coche ao entrar nun túnel, onde as frecuencias de FM
(entre 88 e 108 MHz) se perden, pero as de onda curta
ou AM (entre 500 e 1600 KHz) pódense escoitar.
Hai un aspecto clave que apenas vai notar o usuario pero que, quizais, sexa o máis relevante tecnicamente, e potencialmente, o máis revolucionario:
a redución da latencia. Isto significa que o tempo de
resposta da rede pasará de 100 milisegundos (4G) a
tan só 20 en 5G, co potencial de que se chegue a cotas
de entre 1 e 4 milisegundos. Isto fará que a resposta,
desde que se emite ata que chega alén da Rede, sexa
practicamente instantánea. Só hai que imaxinar o que
pode supoñer para proxectos de áreas como medicina
(cirurxía de precisión a distancia), transporte (condución remota de flotas, vehículos autónomos) ou,
nun plano máis lúdico e próximo, á hora de xogar a
xogos en liña onde teremos unha resposta inmediata
dos nosos comandos co personaxe en pantalla (o tan
temido lag ou atraso dos amantes dos videoxogos).

AS REDES ACTUAIS, SON 5G REAL?

Se aínda non hai unha normativa sobre o 5G, por que
se lanzaron á piscina algunhas operadoras de telefonía publicitando as súas redes de quinta xeración? O
certo é que o 5G que despegou en 2019, polo menos en
España, está formado por redes 5G NSA (Non Stand
Alone). Estas redes traballan tecnoloxía 5G sobre redes 4G e, xa que logo, non poden ofrecer o 100 % das
calidades desta tecnoloxía, sobre todo en termos de
velocidade e cobertura.
Pola súa banda, o 5G SA (Stand Alone), é dicir,
sobre redes realmente de quinta xeración, constitúe un
avance que, segundo as previsións das operadoras, non
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A CARREIRA
DAS ‘GUES’
2G

Velocidade máxima
0,3 Mbps
Velocidade media
0,1 Mbps

3G (HSPA+)*
Velocidade máxima
42 Mbps
Velocidade media
5 Mbps

4G+

Velocidade máxima
De 300 Mbps a 1 Gbps
Velocidade media
De 15 a 50 Mbps

3G

Velocidade máxima
7,2 Mbps
Velocidade media
1,5 Mbps

4G

Velocidade máxima
150 Mbps
Velocidade media
10 Mbps

5G

Velocidade máxima
De 1 a 10 Gbps
Velocidade media
+50Mbps

Os datos sobre a velocidade das redes son teóricos.
A velocidade real depende da cobertura da rede.
*High-Speed Packet Access Plus, evolución do 3G.

Descargar unha
película de Netflix
para ver offline
3G: 45 minutos
4G: 2 minutos
5G: 3,7 segundos

Descargar playlist
dunha hora de Spotify
3G: 7 minutos
4G: 20 segundos
5G: 0,6 segundos

Abrir unha páxina web

Descargar o videoxogo
Fortnite para iOs

3G: 18 segundos
4G: 0,9 segundos
5G: 25,6 milisegundos

3G: 29 horas
4G: 14 minutos
5G: 24 segundos

Fonte: WSJ Visuals. Datos segundo un tempo de descarga
estimado entre 600 kbps e 1,4 Mbps para o 3G; 6,5-28,3
Mbps para o 4G e 1 Gbps para o 5G.

O cambio nas
frecuencias TDT
para darlle espazo
ao 5G obrigará as
comunidades de
propietarios, a todas,
a reprogramar as
antenas comunitarias
ou, instalar unha nova
se o que teñen son
cabeceiras modulares,
antes de marzo de
2020 ou non recibirán
o sinal de TDT. Para
cubrir estes gastos
poderán solicitarlle
á entidade pública
Rede.es subvencións
entre 104,3 e 677,95
euros, en función da
infraestrutura. Para
resolver todas as
dúbidas, o Goberno
puxo en marcha a web
televisiondigital.gob.es,
na que se informa dos
prazos e os medios para
solicitar as axudas.

chegará ata finais de 2020 ou, ata, principios de 2021. A data dependerá de dilixencia coa que se faga a poxa do segundo dividendo dixital
(é dicir, a liberalización de frecuencias para deixar espazo ás redes 5G)
e vexamos como queda o reparto do espectro radioeléctrico o ano que
vén, no que, ademais, se lle dará acceso á banda dos 700 MHz. Pero, en
que consiste este proceso? O xestor do espazo radioeléctrico é o Estado,
quen a través dunha poxa, para a que se presentaron os seus prazos
pertinentes a través do BOE, ofrece a licenza a diferentes frecuencias,
xa sexa para operadoras ou para cadeas de televisión e radio. O espectro
radioeléctrico é limitado e, xa que logo, hai que repartilo tanto para os
sinais de TDT como de telefonía móbil. É a razón de que teñamos que
“sintonizar” nosa TV, porque cada canle usa unha frecuencia.
Como ocorreu coa chegada do 4G, é necesario liberar certas frecuencias do espectro radioeléctrico para acomodar esta nova tecnoloxía
e reordenar o uso das frecuencias por parte de todos os licenciatarios.

AS IMPLICACIÓNS NA TDT.

Esa poxa, por outra banda, non só lles importa ás operadoras de telefonía. Terá tamén un impacto en todos e cada un dos cidadáns, porque
a Televisión Dixital Terrestre (TDT) deberá “mudarse” de frecuencias
para deixarlle sitio ao 5G. Isto non só significa volver colocar as canles
no noso televisor: as comunidades de veciños terán que volver chamar,
antes de marzo de 2020, aos técnicos para reprogramar as antenas
comunitarias. Calcúlase que entre un 15 e un 30 % dos casos terán que
reantenizar de novo se o que teñen son cabeceiras modulares. A data na
que a TDT deixará de emitir na banda de 700 MHz está prevista para
marzo de 2020. En xuño estará repartido o último pedazo do espectro
radioeléctrico que, agora si, verá uns poucos meses máis tarde a chegada do verdadeiro 5G.

COMPRO UN
MÓBIL 5G EN 2019?
O pasado verán lanzáronse ao
mercado os primeiros móbiles 5G.
Algúns dos modelos son o Huawei
Mate 20x 5G, o Xiaomi Mi Mix 3 5G,
o LG V50 ThinQ 5G ou o Samsung
Galaxy S10 5G. Todos comparten as
características técnicas dos seus
homónimos 4G, coa única salvidade de
que veñen preparados para conectarse
ás primeiras redes 5G en España.
O 5G NSA que xa se pode usar non é,
ao 100 %, unha rede de quinta xeración.
Entón, é boa idea comprar un? Estes
dispositivos serán compatibles cos que
cheguen a finais de 2020 ou 2021?
A chegada do 5G non supón que deixen
de funcionar do resto de ‘gues’. Isto
quere dicir que estes novos móbiles
seguirán sendo 100 % funcionais sobre
redes 4G e anteriores.
Aínda que estes dispositivos leven
todos o apelido 5G, non están
preparados para a quinta xeración
real. Todos e cada un dos móbiles que
se lanzaron ata o momento só son
compatibles coa arquitectura NSA
(polo que non ofrecerán todas as
posibilidades do 5G real cando cheguen
as redes con arquitectura SA) e, sobre
todo, coas frecuencias TDD.
Á hora de comprar un móbil 5G, hai
que fixarse en dous detalles (que agora
mesmo non ten ningún):
– Que sexa compatible con redes NSA
e SA (ver recadro na páx. 54).
– Que sexa capaz de lidar con
frecuencias FDD (Full Duplex), capaces
de emitir e recibir datos ao mesmo
tempo, ademais das TDD (Half-Duplex),
que poden enviar e recibir datos pero
non ao mesmo tempo.
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A GUÍA DO CONSUMIDOR

Consultas

En colaboración coa Organización de Consumidores e Usuarios (OCU)

Que impostos
debo ter en
conta antes
de comprar un
coche novo?
Botando contas, non sei se me
merece a pena adquirir mellor un
de segunda man, como todos os
meus anteriores vehículos. Nunca
tiven queixa deles.

Antes de comprar un coche novo convén
facer un orzamento, xa que ao prezo da
compra deberá sumarlle varios impostos.
1. O 21 % do IVE sobre o prezo de compra,
aínda que se aplica o tipo reducido do 4 % para
algúns tipos de vehículos, como os destinados
a persoas con mobilidade reducida.
2. O imposto de matriculación, que grava a
primeira matriculación do vehículo e supón
unha porcentaxe sobre o prezo. O importe
depende do volume de emisións de CO2 e
só están exentos os vehículos para persoas
con mobilidade reducida e aqueles cuxas
emisións sexan inferiores a 120 g/km. A partir
dese límite pagan entre o 4,75 % e 14,75 %,
segundo a comunidade autónoma.

Pero, ademais, tanto os novos como os
usados, teñen que pagar dous impostos máis:
3. Cada vez que se compra combustible para o
vehículo, hai que pagar uns impostos especiais
sobre carburantes, cuxo prezo é variable, e ao
que hai que engadirlle o 21 % de IVE.
4. Imposto sobre vehículos de tracción
mecánica, máis coñecido como “imposto
de circulación”: deben pagalo anualmente
todos os propietarios de vehículos. É
diferente en cada cidade, e para establecer
a contía tense en conta a potencia e o
tipo de vehículo. Neste caso, tamén están
exentos os vehículos especiais para persoas
con mobilidade reducida e persoas con
discapacidade superior ao 33 %.

Existe o dereito de desistencia nas plataformas
de compravenda en liña entre particulares?
Tentei comprar varios obxectos de segunda man que non podo pagar novos. Estou a piques
de decidirme entre dous, pero adoito cambiar de opinión a última hora. Quero saber se podo devolvelo.
Se compras a distancia (en liña, por
teléfono…) a un particular, non existe
o dereito de desistencia, a menos que
o acordes expresamente co vendedor.
Nalgúns casos, as plataformas de
compravenda entre particulares
ofrecen servizos de intermediación
que poden xestionar devolucións en
determinados supostos. Neste caso,
podemos dicir que o usuario ten menos
dereitos se lle realiza a compra a outro
particular ca se o fai a unha empresa,
xa que, nese suposto, a lei si que lle
recoñece ao consumidor o dereito
de desistir do contrato sen xustificar
a súa decisión nos 14 días seguintes
á compra. Por iso, nas compras
entre particulares en plataformas de
compravenda en liña, é importante ter
en conta que, en caso de problemas,
as partes deben intentar chegar a
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un acordo para achegar posicións
xa que, se non o conseguen, só lles
queda acudir á vía xudicial, sempre
que lles compense. As plataformas
adoitan descargarse de toda a
responsabilidade facéndoa recaer
sobre usuarios e clientes, alegando un
papel de mero servizo de conexión.
Desde as asociacións de consumidores
lóitase por regular estas plataformas e
deberíanse establecer as obrigacións,
a responsabilidade e as garantías
que ofrecen aos usuarios nas
diferentes operacións. Mentres, hai
que recordar que a relación coa
plataforma está sometida á normativa
protectora dos consumidores e
usuarios, de maneira que calquera
incumprimento como mediador está
sometido ao control e inspección
dos organismos de consumo.

Visto para sentenza

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

Elaborado pola Asociación Española de Dereito do Consumo

Os CONTRATOS DE
MANTEMENTO QUE SUPEREN
OS TRES ANOS SON ABUSIVOS

UN TRIBUNAL ANULA O REXISTRO
DUNHA MARCA DE VIÑOS POLO
USO DE ‘MEDITERRANEAN’

A COLOCACIÓN DE ‘COOKIES’
REQUIRE O CONSENTIMENTO
ACTIVO DOS INTERNAUTAS

O TRIBUNAL SUPREMO DÁLLE A
RAZÓN A UNHA COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS DE NOIA (A CORUÑA),
QUE DEU POR FINALIZADO UN
CONTRATO CUXA VIXENCIA ERA
DE CINCO ANOS.

UN RECURSO PROHIBE A UTILIZACIÓN
DESE TERMO AO CONSIDERAR QUE
PODE INDUCIR AO CONSUMIDOR A UN
ERRO RESPECTO DA ORIXE XEOGRÁFICA
DO PRODUTO.

A XUSTIZA EUROPEA DITAMINA QUE
O RECADRO MARCADO POR DEFECTO
POR UN USUARIO É INSUFICIENTE
PARA ACEPTAR O RASTREXO DE DATOS
DUNHA PÁXINA WEB.

O Tribunal Superior de Xustiza de
Madrid (TSJM) impediu o rexistro
dunha marca de viños de Barcelona
polo uso da palabra “Mediterranean”.
Dúas entidades francesas interpuxeron
unha demanda, ao considerar que a
expresión “Mediterranean” constitúe
unha indicación xeográfica protexida
(IXP) na Unión Europea. Ademais, a
palabra francesa “Mediterranée” atópase
rexistrada desde o 8 de agosto de
2009 e distingue un viño do sueste de
Francia. Estes motivos, sosteñen os
demandantes, coliden coas normas
en canto a Denominacións de Orixe e
Indicacións Xeográficas Protexidas de
ámbito territorial supraautonómico.
O TSXM recorda que a Lei de Marcas
establece que non poderán rexistrarse
aquelas que “poidan inducir ao público a
un erro, por exemplo, sobre a natureza, a
calidade ou a procedencia xeográfica do
produto ou servizo”. Por iso, a inscrición
de “Mediterranean” infrinxe a doutrina do
Tribunal Supremo, en relación co rexistro
daquelas marcas en cuxa composición
inclúen signos indicativos dunha
denominación xeográfica coincidente
coa zona de produción e crianza de viños
delimitada pola Denominación de Orixe.

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea
(TXUE) ditaminou nunha sentenza que
o usuario dunha páxina web debe dar
sempre o seu consentimento expreso
para permitir a colocación de cookies
no seu ordenador. As cookies son
ficheiros que o provedor dun sitio
de Internet coloca no ordenador dos
usuarios de devandito site, e aos que
pode acceder novamente cando estes
volven visitar o sitio co fin de facilitarlle
a navegación ou de obter información
sobre o seu comportamento. O TXUE
subliña que o consentimento que o
internauta debe dar para a colocación
de cookies no seu ordenador e a
consulta destas non se presta de xeito
válido mediante un recadro marcado
de xeito predeterminado pola propia
web. Ademais, a información que o
provedor de servizos debe facilitarlle ao
internauta inclúe o tempo durante o cal
as cookies estarán activas e a posibilidade
de que terceiros teñan acceso a elas.
O tribunal recorda que a UE busca
protexer o usuario de toda inxerencia
na súa esfera privada, en particular,
contra o risco de que identificadores
ocultos poidan introducirse no seu
equipo sen o seu coñecemento.

O Tribunal Supremo (TS) fallou a favor
dunha comunidade de propietarios de
Noia (A Coruña), que consideraba abusivo
o contrato de mantemento subscrito
cunha empresa de ascensores. O dito
contrato tiña unha vixencia de cinco anos,
prorrogados tacitamente por períodos
iguais salvo denuncia por algunha das
partes, con 90 días de antelación. No caso
de que alguén decidise dar por finalizado
o contrato, cualificado como “a todo risco”,
establecíase unha penalización do 50 %
das cotas pendentes ata a data establecida
para a súa finalización. Os veciños
romperon unilateralmente o contrato aos
tres anos e foron condenados ao pago de
máis de 10 000 euros de indemnización,
despois de ser denunciados pola empresa
de ascensores. Agora o Tribunal dálle
a razón á comunidade de propietarios,
e entende que “un prazo de duración
do contrato tan extenso e con esas
consecuencias asociadas é contrario á
normativa sobre cláusulas abusivas”. O
TS advírtelle á empresa de mantemento
que “non xustificou a concorrencia
de circunstancias excepcionais que
xustifiquen unha duración [do contrato]
superior a tres anos”.
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O máis visto nas

Redes sociais

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

www.consumer.es

Estas son as
trolas de alimentación
que seguro
che contaron
algunha vez
eroskiconsumer

Comer no cole: hai
vida máis aló do
bocadillo de embutido

Máis da metade das noticias falsas detectadas
polos médicos están relacionadas cos alimentos
e atopan en WhatsApp ou nas redes sociais unha
vía perfecta para a súa propagación. Repasamos
algunha das máis coñecidas e explicamos como
protexernos destas desinformacións, que poden
ter serias consecuencias sobre a saúde.

EroskiConsumer
España ocupa un lugar destacado en Europa en
termos de obesidade infantil, segundo a OMS: un
40 % dos nenos do noso país ten sobrepeso ou
obesidade. Un xeito práctico de plantarlle cara a
este problema consiste en mellorar os refrixerios
que levan os menores ao colexio. É dicir,
esquecerse do típico bocadillo de pan branco
con embutido e levar a friameira con froita e o
bocadillo de pan integral con vexetais. O pediatra
Carlos Casabona proponnos varias opcións para
que os máis pequenos poidan gozar do recreo
de forma máis saudable: emparedados de pan
integral, cremas vexetais para untar como humus
e paté de remolacha ou galletas e madalenas
caseiras de avea con plátano, entre outras.
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“Vapear
produce cancro
de pulmón
igual que os
cigarros”
eroskiconsumer
O 86 % dos tumores de pulmón detéctanse en
persoas que fuman, ou fixérono durante anos, e
en fumadores pasivos. Entrevistamos a José Luis
González Larriba, xefe da Unidade de Tumores
Torácicos, Urolóxicos e Melanoma do Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, que nos explica a
incidencia do tabaco e o vapeo nesta enfermidade.

Recibe de balde no teu correo el. información
útil e práctica sobre alimentación, saúde,
seguridade alimentaria, medio,
consumo sostible e moitos temas máis.

Podes subscribirte en

www.consumer.es/gl/boletines-gl

Cada día, novos contidos
no noso web

Podes seguirnos en
EroskiConsumer
eroskiconsumer

www.consumer.es

