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EN EQUILIBRIO

Os nutricionistas responden
e póñennos ao día.

O carbón activado
ten efectos
desintoxicantes?
Non. A súa inxesta pode alterar
a eficacia de certos fármacos.
O carbón activado é
un mineral moi poroso
con gran capacidade
de absorción, polo que
se emprega vía oral no
tratamento de intoxicacións
agudas producidas pola
inxesta dalgúns fármacos
ou produtos tóxicos. Non
se absorbe no intestino,
de maneira que só é eficaz
mentres a substancia
problemática estea no tracto
dixestivo. Tamén se utiliza
como ingrediente gancho
para vender produtos
cunha característica
cor negra, aos que se lle
atribúen falsas propiedades
desintoxicantes.
A Autoridade Europea de
Seguridade Alimentaria
(EFSA) si que recoñeceu a

capacidade deste composto
para reducir a flatulencia
tras as comidas, pero ese
efecto só se consegue con
alimentos que conteñan,
polo menos, un gramo
de carbón activado por
ración, cantidade moi
superior á que se utiliza
nas bebidas e alimentos
que se comercializan como
“detox”. Por outra banda,
a Rede de Intercambio de
Riscos Emerxentes da EFSA
considera o incremento
de consumo destes
produtos como un risco
emerxente, xa que o carbón
activado pode alterar a
eficacia dalgúns fármacos
como anticonceptivos
e medicamentos para
tratar enfermidades
cardíacas ou diabetes.

Son eficaces as
‘comidas trampa’
para perder peso?
En estudo. Estas inxestas van
en contra do que se considera
unha dieta saudable.
En dietas para perder peso, as cheat meals ou
“comidas trampa” consisten en saltar un día
ese réxime e inxerir todo tipo de produtos . Na
maioría dos casos inclúen grandes racións de
alimentos de alta densidade calórica, cuxo consumo
corresponder con episodios de enchentes, como
se desvela nunha investigación publicada no
International Journal of Eating Disorders.
Estase estudando o efecto fisiolóxico destas
inxestas libres sobre as hormonas que regulan o
fame e a saciedade, pero aínda non hai evidencias
sólidas. Ademais, no proceso de perda de peso
interveñen tamén factores ambientais e psicolóxicos
que hai que ter en conta. Para algunhas persoas
esta formulación pode mellorar a adherencia a unha
dieta restritiva e actuar como motivador, pero vai
en contra do que se considera unha dieta saudable.
Tamén se está investigando a relación desta
proposta, que supón unha sobreinxesta tras un
período de restrición, co desenvolvemento de
trastornos do comportamento alimentario.
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VEXETARIANOS
E O DÉFICIT
DE COLINA
A colina é un nutriente esencial,
fundamental para o bo funcionamento
do cerebro e o sistema nervioso, e que
se sintetiza no fígado. A EFSA considera
que esta síntese pode ser insuficiente,
polo que debe obterse a través da
dieta: establece inxestas adecuadas de
400 mg/día para adultos. Estímase
que na UE consumimos entre 269468 mg/día, polo que unha parte da
poboación podería non estar inxerindo
suficiente. Para o National Institute
of Health, non cumprir coas IA non
conduce necesariamente a un déficit
en persoas sas non embarazadas.
Especificamente en vexetarianos, a
posición da Academy of Nutrition and
Dietetics é que, aínda que os ovos e a
carne son as maiores fontes dietéticas
de colina, tamén pode atoparse nunha
ampla variedade de alimentos de orixe
vexetal en cantidades máis pequenas,
polo que é importante que se priorice
a inxesta de alimentos ricos en colina
como a soia e os froitos secos. O único
nutriente que debe suplementarse na
dieta vexetariana é a vitamina B12.

QUEFIR E EMBARAZO
Coa fermentación
ácidoalcohólica do leite obtense
o quefir, un produto cunha
cantidade pequena e variable
de alcohol. Por precaución,
as mulleres embarazadas
deberían evitar o seu consumo,
especialmente se se elabora
na casa, xa que non se controlan
as condicións de fermentación
nin o contido de alcohol.

A falta de sono
inflúe no peso?
A baixa calidade cualitativa e
cuantitativa de sono podería ser un
factor de risco de obesidade, xa que
afecta á acción da insulina, acentúa o
sedentarismo e favorece a inxesta de
alimentos insáns. Ademais, podería
producir cambios na grelina e na leptina,
hormonas que controlan o apetito. No
entanto, falta evidencia científica e a
relación non está confirmada.

Bebidas vexetais
na alimentación
infantil: si ou non

Estes produtos (de améndoa, arroz,
avea...) teñen unha composición completamente diferente da do leite, polo
que non son alimentos nutricionalmente comparables. Entidades científicas como a Academy of Nutrition
and Dietetics e a American Academy of
Pediatrics non recomendan o seu uso
como substitutos do leite en nenos
entre 1 e 5 anos, pero si que poden
ser útiles cando existe unha alerxia ou
intolerancia ou para elaborar preparacións culinarias nas que xeralmente
se usa leite. No entanto, fan unha
excepción coa bebida de soia,
que si consideran apta como
substituto. O National Health
Service de Reino Unido indica, ademais, que os menores de 5 anos non deben
tomar bebidas de arroz,
debido ao seu contido en arsénico.

Sabías que...
o vinagre non
ten propiedades
adelgazantes. A EFSA non

permite indicar que o vinagre
axuda a alcanzar ou manter
o peso corporal, xa que a
evidencia científica non o
sustenta. É un ingrediente
seguro empregado en
preparacións culinarias,
pero a inxesta de grandes
cantidades nun patrón
dietético restritivo pode ter
efectos adversos graves.
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EN EQUILIBRIO

CON LUPA Escrutamos as etiquetas dun produto que se vende como saudable.

TORTITAS BICENTURY DE
TOMATE E ACEITE DE OLIVA
As tortas de cereais promociónanse como aperitivos saudables, pero a súa
composición e a calidade das súas materias primas é moi variable, o que
condiciona o seu valor nutricional. Neste caso, aínda que determinados
ingredientes se destacan no envase a modo de reclamo (o tomate e o aceite
de oliva), o seu contido é testemuñal.
Unha marca que cambia de nome
Coa entrada en vigor do Regulamento 834/2007
sobre produción e etiquetaxe dos produtos
ecolóxicos, o fabricante tivo cambiar o nome
anterior de “Biocentury” por “Bicentury”. A abreviatura
“bio” resérvase exclusivamente para os produtos que
cumpran cos requisitos de produción ecolóxica.

Dous ingredientes destacados
No frontal do envase utilízanse palabras e imaxes para resaltar
dous ingredientes como reclamo: o tomate e o aceite de oliva.
O obxectivo é diferenciar o produto fronte a outros similares,
un aspecto que, previsiblemente, determinará a elección do
consumidor. Na listaxe de ingredientes debe especificarse
a porcentaxe deles. Pero, son realmente dous compoñentes
importantes neste produto?

Cantas calorías contén?
O valor enerxético (44 kcal) pode expresarse por unidade de
consumo, sempre que no envase se especifique cal é a unidade
que se está empregando: neste caso é unha torta.

Coidado cos alérxenos
Os alérxenos (lecitina de soia) aparecen destacados en
letra grosa. A expresión “Pode conter...” é unha mención
voluntaria para advertir ao consumidor da posible
presenza non intencionada de alérxenos. Estes poden
chegar ao alimento por contaminación cruzada durante
o proceso de fabricación. A etiquetaxe precautoria non
está regulada e as trazas non están cuantificadas.
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‘Unha torta contén
0,323 gramos de aceite
de oliva refinado,
0,095 gramos
de tomate en pó
e 0,0019 gramos
de alfabaca.’

Ingredientes, a lista clave
• Millo, o compoñente maioritario (78 %).
• Mestura de aceites vexetais refinados. Noméanse de maior a
menor cantidade: ao aceite de xirasol alto oleico (aínda que é o
maioritario , non se destaca na etiquetaxe) séguelle un 3,4 % de
aceite de oliva. Aos aceites vexetais refinados non se lles atribúen
as propiedades saudables dos aceites vexetais virxes.
• O tomate e a alfabaca atópanse en pequenísimas proporcións.
Non se incorporan ao produto como ingredientes principais,
senón como un sazonador (ingrediente composto por outros
ingredientes). O sazonador contén principalmente maltodextrina
e sal. O tomate en po supón un 1 % do total do produto e a
alfabaca en po, un 0,02 % (por detrás de ingredientes como o
azucre ou a glucosa).

Información nutricional
Está expresada por 100 g (mención obrigatoria) e por unidade
de consumo, é dicir, por torta (mención voluntaria). Para poder
indicar o valor nutricional por torta, debe incluírse o peso de cada
unha (9,5 g) e o número de unidades do envase.
• Calorías: o valor enerxético por 100 g é elevado (460 kcal),
proporcionadas polos hidratos de carbono seguidos das graxas.
• Hidratos de carbono: son o compoñente principal (69 g). Na súa
maioría son hidratos de carbono complexos procedentes do millo.
Só 2,5 g son azucres simples e, destes, non pode determinarse a
cantidade de azucres libres.
• Graxas: posúe un alto contido en graxas de orixe vexetal refinado
(17 g/100 g). Unha pequena parte (2,6 g) son ácidos graxos
saturados (AGS).
• Sal: o contido é elevado (1,2 g), o que o
penaliza na valoración nutricional global.
• Fibra e proteínas: este produto ten
Nutri-Score
unha pequena achega de fibra (2,3 g) e
proteína (6,5 g).
A valoración obtida
é a C. Está
penalizado polo alto
contido en sal.

Conclusión
É un produto ultraprocesado no que
destaca a presenza de tres ingredientes: tomate,
aceite de oliva e alfabaca. Aínda que se indican no envase, estes
ingredientes están presentes en cantidades pequenas (3,4 %
de aceite de oliva) ou trazas (0,02 % de alfabaca en po). O
tomate e a alfabaca, ambos en po, teñen función aromatizante,
pero carecen de valor nutricional. Pode consumirse de forma
ocasional por gusto, pero trátase dun produto superfluo.
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VERDADE OU MENTIRA

CIGARROS ELECTRÓNICOS

NON HAI CALADA INOCUA

NACEU COA IDEA DE AXUDAR A DEIXAR O VICIO, PERO CONVERTEU EN ADICTOS
A MOITOS QUE NUNCA FUMARAN. SEGUNDO UNHA ENQUISA DO MINISTERIO
DE SANIDADE, A METADE DOS ADOLESCENTES PROBOUNO E O 92 %
CONSIDÉRAO UNHA ALTERNATIVA SAUDABLE AO TABACO. PERO A CIENCIA
CUESTIONA A SÚA INOCUIDADE E ALGÚNS PAÍSES XA PROHIBEN A SÚA
VENDA. DESMONTAMOS OS MITOS DETRAS DESTES DISPOSITIVOS.
O BAFO DO VAPOREO
NON RESULTA TÓXICO. FALSO
Cando se fala das substancias
que leva o cigarro electrónico,
hai que mencionar as que
están no líquido e as que se producen
como consecuencia do seu
quentamento e que se manifestan a
través do vapor.
*O líquido co que se cargan contén
maioritariamente propilenglicol
(considerado seguro cando se utiliza
na alimentación, os medicamentos
ou a cosmética, pero descoñécese se
o é ao inhalarse), a glicerina (segura,
tamén, por vía oral) e a nicotina (en
dose entre 0 e 36 mg/ml). Tamén se
engaden saborizantes e outros aditivos,
xeralmente, para diminuír a irritación na
farinxe.
*O vapor está cargado de diferentes
substancias, algunhas en común
co tabaco, como o formaldehido, o
acetaldehido e as acroleínas, ademais
de metais como o níquel, o cromo e
o chumbo. Todos estes compostos
están asociados co risco de padecer
cancro. Aínda que é certo que nos
cigarros electrónicos se atopan en
concentracións máis pequenas ca no
tabaco, segundo sinala a Sociedade
Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR) prodúcense nunha
cantidade suficiente para ser capaces
de desenvolver a enfermidade pulmonar
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obstrutiva crónica (EPOC), infeccións
respiratorias, neurotoxicidade (toxinas
que atacan ao tecido nervioso) e
enfermidades vasculares.

O TABACO É MOITO PEOR
PARA A SAÚDE VERDADEIRO
“Calquera cousa comparada co
dano que provoca o fume do
tabaco sempre sairá gañando.
Pero iso non significa nin que o vaporizador
sexa inocuo nin que o seu consumo non
represente un problema para a saúde”,
sinala Jaime Signes, neumólogo e
coordinador da Área del tabaco de SEPAR.
É certo que os cigarros electrónicos
non conteñen nin queiman tabaco,
un proceso que produce uns 7 000
produtos químicos, incluídos polo menos
70 que causan cancro. Pero tamén se
observou que o nivel dalgunhas das
substancias potencialmente canceríxenas
que comparte co tabaco, en concreto
o formaldehido e a acroleína, é tan alto
como o do fume do cigarro.
A Administración de Alimentos e
Medicamentos dos EUA (FDA)
examinou o líquido de 18 marcas
de vaporizadores e observou substancias
tóxicas e canceríxenas que os fabricantes
non declararan na súa composición
(aproveitando o baleiro legal na súa
regulación). Un exemplo é o dietilenglicol,
tamén utilizado como anticonxelante.

TEN UN RISCO
REDUCIDO FALSO
O vaporeo é relativamente
novo (os primeiros dispositivos
apareceron en 2000), polo que
non existen informes epidemiolóxicos
de anos que nos confirmen os seus
efectos a longo prazo. Estudos
realizados in vitro (en estruturas
celulares) e en seres vivos (animais e
humanos) confirmaron xa que son
capaces de provocar crises de asma en
adolescentes e un aumento de síntomas
respiratorios en persoas con patoloxías
crónicas pulmonares (EPOC).

Un estudo publicado na revista Thorax
demostrou que o vapor aumenta a
produción de químicos inflamatorios
e desactiva as células protectoras,
encargadas de manter os espazos libres
de partículas potencialmente daniñas.
Recentemente, investigadores da New
York University (Universidade de Nova
York) expuxeron a 40 roedores ao fume
dos vaporizadores e, logo dun ano, nove
deles desenvolveron cancro de pulmón
e máis da metade víronse afectados por
cambios xenéticos.

AS EMBARAZADAS
NON PODEN FUMAR,
PERO SI VAPOREAR FALSO
O vaporeo ten un efecto
daniño sobre os embrións, e é
moi parecido ao provocado
polo cigarro tradicional. Un estudo do
científico Jan Tesarik publicado na
revista Journal of Gynecology and
Womens’ Health, tras analizar o ADN
libre que se atopa na circulación
sanguínea materna, mostrou danos nos
embrións de mulleres vaporeadoras.
Un informe elaborado polo Stanford
Cardiovascular Institute (Instituto
Cardiovascular de Stanford, EUA)
revelou que a nicotina que contén
o tabaco, os cigarros electrónicos e
os parches substitutivos, lle afectan
considerablemente ao desenvolvemento
do embrión, xa que a súa exposición
interfire na comunicación entre as células,
diminúe o crecemento celular e altera o
traballo de xenes que regulan funcións tan
importantes como o latexo do corazón.

OS QUE LEVAN NICOTINA SON
MÁIS NOCIVOS VERDADEIRO
Non todos os cigarros
electrónicos conteñen nicotina,
pero a maioría, si. Os efectos
deste alcaloide que se atopa de xeito
natural no tabaco (e que ten efectos
negativos sobre sistema nervioso
central, sistema endócrino, sistema
cardiovascular, aparello
musculoesquelético, sistema

QUE É
UN CIGARRO
ELECTRÓNICO?
Este dispositivo, tamén chamado
vaporeador, está formado por
tres elementos: a batería, o
atomizador e o cartucho. Este
último cárgase cun líquido que,
á súa vez, pode conter diferentes
substancias dependendo do
fabricante: propilenglicol, glicerina
ou nicotina. Ao vaporear, a
batería entra en funcionamento,
quentando o atomizador. O líquido
do cartucho vértese no interior
do atomizador e, ao tocar a zona
quente, convértese en vapor.

respiratorio, aparello gastrointestinal e
metabolismo en xeral) ao utilizar os
cigarros electrónicos que a conteñen.
Ademais, necesítanse máis caladas
para consumir o vaporizador que un
cigarro convencional. Cando se fuma
tabaco cáptase aproximadamente
0,7 mg de nicotina –depende da marca–,
e un cigarro convencional necesita
unha media de oito succións para ser
consumido na súa totalidade. Para
consumir totalmente un cartucho
ou recambio de cigarro electrónico,
necesítase un maior número de
caladas, o que en extrapolación
corresponderíase con máis cigarros de
tabaco convencionais. Algunhas marcas
necesitan 360 succións/cartucho, outras
220 e outras 100, que se correspondería
con 45, 25 e 12,5 cigarros convencionais,
respectivamente.

AXUDAN A DEIXAR
DE FUMAR FALSO
Todos os estudos
independentes que se fixeron
non conseguiron demostrar a
súa eficacia para o abandono do
tabaco. En España, a comunidade
médica é unánime: non é un

tratamento eficaz e non se recomenda
como método para deixar de fumar.
Normalmente, prescríbense
tratamentos farmacolóxicos, como os
suplementos de nicotina, o bupropión
ou a vareniclina. Segundo a SEPAR,
entre un 60 e un 65 % das persoas que
empezan a utilizar estes dispositivos
para deixar de fumar convértense en
fumadores duais, é dicir, que combinan
o uso dos cigarros electrónicos cos
convencionais.

NON CREA ADICCIÓN FALSO
O estudo Use, effects on
Smoking , Risks and Policy
Implicactions denuncia que “o
vaporeo está atraendo a mozos que
doutro xeito non serían capaces de
iniciarse no consumo de tabaco”.
Nos últimos catro anos a porcentaxe
de adolescentes que usan cigarros
electrónicos subiu do 2 % ao 16 %.
Segundo confirma a SEPAR, cerca do
80 % dos fumadores que deixan o
tabaco grazas ao cigarro electrónico
continúa usándoo un ano despois, polo
que si que son capaces de provocar
adicción.

NON EXISTEN VAPOREADORES
PASIVOS FALSO
Realizáronse varios estudos
valorando a emisión destas
partículas que provoca tanto o
cigarro electrónico como o
convencional. No tabaco, as emisións
son moito máis elevadas (901 ug/m3
para o cigarro fronte a 43 ug/m3 do
vaporizador). Pero tamén hai que
destacar que o limiar de seguridade que
dicta a OMS para este tipo de sustancias
está lixeiramente por debaixo dos
43 ug/m3. Xa que logo, tamén coas
emisións do vaporizador estariamos
pasando o límite do que se considera
seguro para a saúde.
Fonte:JaimeSignes,neumólogo e coordinador
da Área del tabaco da Sociedade Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
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Guía de compra

CREMAS DE VERDURAS

SAUDABLES...
SE VIXIAMOS O SAL
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Á PRIMEIRA VISTA PARECEN SIMILARES, PERO SE NOS FIXAMOS NOS
DETALLES COMPROBAMOS QUE EXISTEN IMPORTANTES DIFERENZAS
ENTRE ELAS. NON TODOS OS PRATOS FONDOS SON IGUAIS.
s pratos de culler poden gozarse
en calquera época do ano, pero
agradécense especialmente cando vén o frío. Nos estantes dos
supermercados podemos atopar
diferentes opcións listas para consumir que nos
permiten aforrar tempo e esforzo, como sopas,
caldos, consomés ou cremas. Segundo a lexislación, estas denominacións fan referencia a produtos obtidos de dúas formas posibles: cocendo
con auga diferentes ingredientes (como vexetais,
extractos de carne, graxas comestibles, especias,
sal, etc.), ou ben, reconstituíndo unha mestura
equivalente de ingredientes deshidratados. A diferenza entre estes produtos baséase principalmente na textura: os caldos e consomés son produtos líquidos claros e pouco espesos; as sopas,
máis ou menos líquidos ou pastosos que ademais
poden levar certos ingredientes, como pastas alimenticias, fariñas, sémolas e outros, e as cremas
son produtos similares pero que teñen textura fina
e viscosa.

O

CUESTIÓN DE INGREDIENTES.

As cremas analizadas nesta guía están compostas fundamentalmente por vexetais (verduras,
hortalizas, tubérculos, etc.), auga, sal e, nalgúns
casos, unha materia graxa, como aceite de oliva
ou nata, aos que ás veces se suman outros ingredientes (por exemplo, amidón de millo). O primeiro aspecto no que deberiamos fixarnos á hora
de facer a compra é a cantidade de vexetais que
conteñen, xa que pode variar moito duns produtos
a outros. Para facernos unha idea, se observamos
a etiquetaxe dos produtos analizados podemos
atopar desde a crema de cogomelos Knorr, cun
9 % de cogomelos, ou a crema de espárragos da
mesma marca, cun 24 % de vexetais, ata a crema
de verduras Gallina Blanca, cun 58 % de vexetais.
Con respecto aos ingredientes, debemos saber que se enumeran en orde, segundo a proporción na que se atopan dentro do alimento. Así,
comprobaremos, entre outras cousas, que en
moitos destes produtos (en 16 dos 29 analizados)
o ingrediente maioritario non son os vexetais, senón a auga. Nos trece produtos restantes, onde os
vexetais si que constitúen os ingredientes prin-

ANÁLISE

Para a realización desta guía analizáronse 29 produtos elaborados por marcas líderes no mercado: crema de garavanzos con verduras, crema de verduras, crema de cabaza e crema de alcachofas (Anko); crema caseira de cabaza, crema
caseira de verduras, crema caseira de polo con verduras,
crema de cabaciña e crema de cenoria con cabaza (Gallina
Blanca); crema de cabaza, crema de oito verduras, crema
de cabaciña con queixo de cabra, crema de cogomelos con
champiñóns, crema de Alicia, crema de verduras mediterráneas, crema de verduras campesiñas, crema fina de cabaza
cun suave toque de nata, puré de verduras xardineiras, crema
de verduras da horta, crema de espárragos cun suave toque
de nata, crema de selección de verduras (Knorr); crema de
cabaciña, crema de verduras e crema de cabaza (Pedro Luis);
crema de cabaza (Gvtarra); crema de cabaciña con queixo,
crema de verduras mediterráneas, crema de cabaza e crema
de verduras (Eroski).
cipais son os das marcas Anko, Pedro Luis e Gvtarra, e nas
cremas Knorr envasadas en vidro (de cabaza e de oito verduras), na crema de Alicia e na crema fina de cabaza Knorr e as
cremas de cabaza e de verdura de Gallina Blanca.
Outro asunto para ter en conta é que na listaxe de ingredientes debe especificarse a proporción na que se atopan
aqueles que se destaquen dalgún modo no envase, xa sexa
na denominación do alimento (por exemplo, “crema de cabaza”) ou na etiquetaxe (con palabras ou con imaxes). Así,
algúns dos ingredientes que lle dan nome a certas cremas en
realidade non son os principais, como cabería esperar. Por
exemplo, na crema de cabaciña con queixo de cabra Knorr, o
queixo está nunha proporción de tan só o 0,5 %; na crema de
polo con verduras, só o 7,28 % é polo; na crema de cogomelos Knorr, só o 9 % son cogomelos, e na crema de espárragos,
este ingrediente atópase nunha proporción do 6 %, de maneira que o produto está composto principalmente por auga
e pataca (12 %).
Nalgúns produtos incúmprese a lexislación neste aspecto,
(en concreto, o Regulamento 1169/2011 da UE), xa que non se
especifica a proporción de ingredientes que aparecen destacados na etiquetaxe. É o caso dalgunhas das cremas Anko, que
non mostran as proporcións de verduras nin de aceite de oliva,
da Crema de 8 verduras Knorr, en cuxa etiqueta se mostran
imaxes dos ingredientes, pero non se detallan as súas proporcións, ou das cremas Pedro Luis, nas que ocorre o mesmo.
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• Aceites e graxa. A maioría dos produtos analizados (concretamente 17) conteñen aceite de oliva virxe extra, normalmente nunha proporción do
1 %, aínda que na crema de cabaza Gallina Blanca
atópase nunha proporción do 2,5 %. Como é ben
sabido, este aceite é saudable, e ademais proporciona bo sabor. Outros produtos, como a crema de
cogomelos, a crema de verduras mediterráneas, a
crema de verduras campestres e o puré de verduras
xardineiras (todos eles da marca Knorr) e a crema
de cabaza Gvtarra conteñen aceite de xirasol, presumiblemente debido ao seu menor custo. Noutros
produtos, como as cremas Knorr envasadas en vidro (cabaza e oito verduras) e a crema fina de cabaza e crema de selección de verduras Knorr utilízase
manteiga, o cal proporciona un sabor característico
e contribúe a conseguir unha textura máis cremosa.
Para iso tamén se adoitan empregar ingredientes
como nata, queixo ou leite mazado (que resulta da
elaboración de manteiga), que podemos atopar en
produtos como a crema de cabaza Eroski, a crema
de verduras campesiñas Knorr ou as cremas de cabaza e de alcachofas Anko. Desde o punto de vista
nutricional, empregar manteiga en lugar de aceite
de oliva ou xirasol fai que o produto final teña unha
maior proporción de graxas saturadas que, en xeral,
son menos desexables que as insaturadas. En calquera caso, as diferenzas cuantitativas non son moi
significativas (a proporción de graxas saturadas nos
produtos Knorr con manteiga é do 2 %).
• Espesantes. Para proporcionar a textura fina e
viscosa que caracteriza a unha crema, ademais das
materias graxas de orixe lácteo (como a nata ou a
manteiga) utilízanse habitualmente diferentes espesantes. Un dos máis empregados é o amidón de
millo, presente por exemplo nas cremas de Eroski e nas de Gallina Blanca, pero tamén se utilizan
outros recursos, como as fabas brancas (na crema
de cabaza Gvtarra) ou a pataca, tal e como se fai nos
guisos caseiros. Nalgúns casos, este último ingrediente atópase en cantidades notables, como ocorre
no puré de verduras xardineiras (16 %), a crema de
verduras campesiñas (15 %) ou a crema de espárrago
branco (12 %), todos eles de Knorr, o que podería
interpretarse como unha forma de abaratar custos,
xa que a pataca é máis barata que as verduras e as
hortalizas (e menos interesante nutricionalmente),
pero que lle proporciona moito corpo ao produto.
• Azucre. Nos últimos anos o azucre converteuse
no inimigo público número un, ata o punto de
que a súa mera presenza nun produto xera receos
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A achega de enerxía destas
cremas é baixo, unha media de
apenas 106 quilocalorías por
cada ración de produto, o que
equivale a un toro de melón.
en moitas persoas. Con todo, hai ocasións nas que este ingrediente se utiliza en baixas cantidades que non supoñen
unha preocupación para a saúde. É o caso dalgunhas das
cremas analizadas nesta guía, concretamente as de Knorr
(salvo na de verduras campesiñas) e as de Eroski, onde o
azucre se utiliza simplemente para mellorar lixeiramente
o sabor, suavizando a acidez, igual ca cando elaboramos
tomate frito na casa.

INTERPRETAR A COMPOSICIÓN NUTRICIONAL.

Outro aspecto importante da etiquetaxe é a información
nutricional, que debemos interpretar como complementaria á que aparece na listaxe de ingredientes. O que se adoita
consultar neste apartado é, sobre todo, a enerxía que proporciona o alimento. No caso das cremas a achega é baixa,
unha media de 106 quilocalorías, o que equivale a un toro
de melón.
Os produtos que presentan os maiores valores son a crema de Alicia (172,5 kcal/ración), a crema de 8 verduras (167,5
kcal/ración), ambas de Knorr, e a crema de cabaza Gvtarra
(137,5 kcal/ración), mentres que as que proporcionan menos
quilocalorías son a crema de verduras con Ligeresa (70 kcal/
ración), a crema de cabaza Anko (70 kcal/ración), a crema de
cabaciña con queixo Eroski (77,5 kcal/ ración) e a crema de espárragos Knorr (77,5 kcal/ración). En calquera caso, non deberiamos preocuparnos en exceso pola cantidade de calorías
que consumimos, senón por saber de onde veñen. Por exemplo, non é o mesmo obter 100 quilocalorías a partir dun bolo

Agricultura ecolóxica
ou sostible? Nalgúns
produtos, como as
cremas Knorr, indícase
que os vexetais proceden
de agricultura sostible
(esquerda), pero trátase
dunha alegación que non
está recollida na lexislación,
así que non se basea en
criterios obxectivos e
regulados. Noutros casos,
como as cremas Pedro
Luis (dereita), o que se
indica é que os vexetais
proceden de agricultura
ecolóxica, unha alegación
que si está regulada,
concretamente polo
Regulamento 2018/848, que
establece unhas condicións
obrigatorias para poder
etiquetar os produtos deste
xeito (por exemplo, permite
o uso dun número reducido
de fitosanitarios, menor que
na agricultura convencional).

Como se fan
e por que se conservan?
As cremas analizadas están elaboradas
basicamente con vexetais, auga,
aceite, nata, sal e amidón (este
último para obter unha textura
espesa). Os ingredientes cocíñanse
de forma similar a como se faría
na casa, pero en cantidades moito
maiores. Posteriormente tritúranse e
sométense a un tratamento térmico
de esterilización (antes ou despois
do envasado, en función do tipo de
envase), que logra que se poidan
conservar durante longo tempo, ata a
temperatura ambiente, sen necesidade
de conservantes. Non hai trucos.
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A cantidade de sal depende máis
do tipo de crema que da empresa que
o fabrica. Por exemplo, a marca Anko
ten produtos en ambos os extremos.

PODE EQUIPARARSE
UNHA CREMA ‘INDUSTRIAL’
A UNHA ‘CASEIRA’?

de chocolate que facelo a partir dunha mazá,
xa que esta última ten nutrientes interesantes,
mentres que o primeiro achega grandes proporcións de azucres, fariñas refinadas, etc. As
baixas achegas calóricas das cremas que acabamos de mencionar poderían explicarse por
unha maior cantidade de auga e unha menor
proporción de vexetais.
A información nutricional tamén nos permite coñecer
que algúns dos produtos analizados destacan sobre o resto polo seu contido en graxas saturadas. Trátase das cremas envasadas en vidro de Knorr (cabaza e oito verduras)
(5 g/ración), o que se debe ao seu contido en manteiga. No
extremo oposto atópanse a crema de verduras Knorr Ligeresa
e o puré de verduras xardineiras (0,3 g/ración). Máis aló das
cantidades, deberiamos fixarnos no tipo de graxa que conteñen, que é o importante. No caso que nos ocupa, o máis recomendable sería elixir un produto elaborado con aceite de oliva.
Algúns destes produtos proporcionan unha cantidade significativa de fibra, como as cremas de verdura Gallina Blanca e
Anko, con 4,8 e 4 g/ración, respectivamente.

chocolate tradicional.
No caso das cremas de
vexetais analizadas, a
cualificación Nutri-Score
asegura que a maioría
poden ser consideradas
como saudables. Isto
é debido a que, en
xeral, conteñen unha
cantidade significativa
de vexetais e fibra,
baixa achega calórica
e apenas conteñen
graxas saturadas ou
azucres engadidos.
O punto a ter máis en
conta sería a cantidade
de sal, xunto coa
proporción de vexetais,
que pode variar moito
dun produto a outro.
Se facemos unha
elección adecuada (alta
proporción de vexetais,
pouco sal e elaborado
con aceite de oliva), a
composición dunha
crema de vexetais
poderíase equiparar
sen problema a unha
elaborada na casa.

• Ollo co sal. O relevante en canto á información nutricional
deste tipo de produtos é a cantidade de sal. As cremas e purés
precociñados sempre tiveron fama de conter unha cantidade
excesiva dese condimento. Para saber se hai algo de certo niso,
primeiro habería que aclarar que se considera moito sal. Segundo a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición,
un alimento ten moito sal cando contén 1,25 gramos desta substancia por cada 100 gramos de produto ou máis. Nas cremas
analizadas o promedio de sal foi de 0,71 g/100 g, así que se podería dicir que a cantidade non é excesiva. Agora ben, hai que ter
en conta que unha ración deste tipo de produtos está constituída
por 250 g, o que supón un contido medio de sal de 1,78 gramos/
ración, unha cantidade que debe ser tida en consideración (a
Organización Mundial da Saúde recomenda non superar os 5 g
ao día, polo que, se nun só prato nos achegamos aos 2 g de sal, é
probable que superemos eses 5 g ao longo do día coa achega do
resto das comidas). Neste sentido, o produto que menos sal por
ración contén é a crema de verduras Anko (1,25 g), que se atopa
no límite do que se considera excesivo, seguida da crema de
cabaza Pedro Luis (1,50 g) e a crema de cabaciña Knorr (1,60 g).
No extremo oposto atópanse a crema de garavanzos con
verduras Anko e a crema de verduras Pedro Luis (ambas con
2,50 g de sal por ración), seguidas da crema de cabaza Eroski
(2,08 g/ración). Isto significa que con só unha ración destes últimos produtos xa se alcanzaría a metade da cantidade máxima
de sal que se recomenda non superar diariamente (que son 5 g).
A cantidade de sal depende máis do tipo de crema que
da empresa que o fabrique. Como acabamos de ver, a marca Anko ten un dos produtos con máis sal dos analizados
(2,50 g/ración) pero tamén o que contén unha menor cantidade de sal (1,25 g/ración).

Non todos os alimentos
procesados son insáns.

A miúdo acostúmase
a pensar que todos os
alimentos procesados
son insáns e que
todos os alimentos
caseiros son saudables,
pero isto non é así
necesariamente.
En primeiro lugar,
habería que distinguir
entre produtos
ultraprocesados,
que normalmente se
caracterizan por conter
elevadas proporcións
de sal, azucre engadido,
fariñas refinadas e alta
densidade enerxética
e, por outra banda,
produtos procesados,
que poden ser
saudables, como ocorre
cunha conserva de
garavanzos ou cunha
ensalada de bolsa.
Por outra banda, hai
produtos que malia
proceder de elaboración
caseira poden ser
insáns, como, por
exemplo, unha torta de
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Reclamos sen
significado.
Moitos destes
produtos
contan con
mensaxes
que non están
regulados por
lei, pero que
serven como
estratexia de
márketing:
é o caso de
“caseiro“.

RECLAMOS PUBLICITARIOS.

En moitos dos produtos analizados utilízanse consignas publicitarias que teñen carácter voluntario e que non están
definidas na lexislación, o que significa
que poden ser interpretadas de forma arbitraria. Trátase de termos como ‘100 %
natural’ ou ‘caseiro’, que aparecen en
produtos como as cremas Knorr envasadas en vidro ou as de Gallina Blanca, respectivamente. Nestes últimos tamén se
destaca a ausencia de conservantes, cando en realidade ningún destes produtos
os necesita, xa que se conservan grazas a
un tratamento de esterilización. Por iso, o consumidor non
debe basear a súa elección de compra neste tipo de reclamos.
A mellor crema desde o punto de vista nutricional, debería ser
a elaborada con alta proporción de vexetais, baixo contido en
sal e que conte entre os seus ingredientes con aceite de oliva.

VARIOS FORMATOS DE ENVASE.

As cremas analizadas comercialízanse en dous tipos de envase: vidro (como a crema de cabaza e de oito verduras de
Knorr e as de marca Anko e Pedro Luis) e brik (o resto).
• Cremas en envase transparente. O vidro proporciónalle
ao produto unha imaxe máis tradicional ou caseira e ademais permite ver o contido para facerse unha idea de como
é o produto, pero isto ten unha desvantaxe e é que tamén
deixa pasar a luz, o que podería alterar as características organolépticas das cremas, provocando o desenvolvemento
de cores, aromas e sabores estraños. Isto explica que as da
marca Knorr estean cubertas por un envoltorio opaco que
evita o paso da luz: só unha pequena superficie transparente
permite ver o contido. Os envases de vidro, ademais, teñen a
vantaxe de que poden ser reciclados con relativa facilidade,

O podio do sal
PRODUTOS QUE MÁIS TEÑEN
Crema de garbanzos
con verduras Anko

2,50 g

Crema de verdura Pedro Luis

2,50 g

Crema de calabaza Eroski

2,08 g

PRODUTOS QUE MENOS TEÑEN
Crema de verduras Anko

1,25 g

Crema de calabaza Pedro Luis

1,50 g

Crema de calabacín Knorr

1,60 g

Media: 1,78 g
*Datos por ración. A AESAN sitúa o límite saudable
de sal en 1,25 g/100 g. Pero a ración de crema
e verduras ten 250 g, polo que a media é elevada
(se se ten en conta que a recomendación dietética
xeral limita o consumo de sal a 5 g diarios).
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Algúns produtos
aseguran que as materias
primas proveñen de
“agricultura sostible”,
pero non ofrecen máis
información respecto diso
ou ben, reutilizados (tal e como se menciona nos
da marca Knorr) pero son pesados e fráxiles.
• Cremas en brik. En canto ao brik, trátase dun
tipo de envase que ten múltiples vantaxes: é lixeiro, resistente, ocupa menos espazo que o vidro e
pódese empilar con maior facilidade. Ademais, é
opaco, o que protexe o contido da acción alterante
da luz, é dicir, permite unha mellor conservación
do produto. Como contrapartida, non é posible
ver o contido e a súa reciclaxe resulta difícil, ao
estar composto por seis capas de diferentes materiais (cartón, aluminio e polietileno), así que se
podería dicir que é menos sostible. E xa que falamos de sostibilidade, cabe destacar que algúns
produtos mostran nos seus envases unha indicación que fai referencia á procedencia das materias
primas, obtidas a partir de “agricultura sostible”,
pero non ofrecen máis información respecto diso.
É o caso das cremas Knorr.
Outro aspecto para considerar á hora de
elixir un tipo de envase ou outro é a usabilidade.
Por exemplo, no momento de abrilo pode resultar
máis fácil para algunhas persoas cortar a esquina dun brik que virar a tapa dun tarro. Con todo,
cando queremos conservar o contido que sobrou
unha vez aberto, é máis práctico o vidro, que pecha hermeticamente. En calquera caso, debemos
seguir as instrucións que se indican na etiquetaxe,
é dicir, conservar no frigorífico e consumir nos
tres días posteriores á apertura.

POLA SOSTIBILIDADE.

Algúns dos produtos analizados mostran nos seus
envases unha indicación que fai referencia á procedencia das materias primas, obtidas a partir de
‘agricultura sostible’, pero non ofrecen máis información respecto diso. Esta indicación non está
recollida pola lexislación, así que non se basea en
criterios obxectivos nin regulados. É o caso das
cremas Knorr.
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Preparar unha crema
na casa supón un aforro?
1,53 (ingredientes) + 0,09 (subministros)

Crema de
verduras
caseira
(1 litro)

Crema de verduras
industrial (1 litro)

Ingredientes1
660,5 g

Gasto
Gasto en
Tempo
en auga electricidade Preparación
+
Enerxía
cociñado
requirida
ao triturar
e cociñar2

Crema de verduras
Gallina Blanca

* Hai que ter en conta os formatos de venda dos diferentes
ingredientes: sempre se compra maior cantidade da precisa
para unha receita. ** Os cálculos dos gastos en subministros
obtéñense do prezo da luz no mercado libre con tarifa estable
ao multiplicalo pola potencia da placa vitrocerámica e o tempo
de cociñado e triturado con batería).

Multitude de
logotipos. Nos
envases destes
produtos plásmanse
numerosos selos. A
‘Crema de 8 verduras
de Knorr’, por exemplo,
leva a etiqueta V-label
(selo amarelo) que
significa que este
produto é apto para
vexetarianos. Tamén
incorpora o selo ‘sen
glute’, unha indicación
pertinente porque
algunhas cremas
poden utilizar fariña de
trigo como espesante.

CONCLUSIÓNS

O INTERVALO DE PREZOS.

Se consideramos todas as cremas analizadas, o prezo medio
por ración é 1,05 €, pero existen grandes diferenzas entre
elas. As máis caras son a crema de cabaza e a crema de oito
verduras de Knorr (1,66 €/ración), seguidas das de marca Pedro Luis (1,39 €/ración) e das cremas de cabaza e de verduras
Anko (1,37 €/ración). Entre os factores que poderían explicar
estes prezos atópanse o uso dun envase de vidro, o emprego de
materias graxas de prezo elevado (manteiga ou aceite de oliva
virxe extra) e o notable contido de vexetais (que estaría arredor
do 40-60 %). Os prezos máis baixos corresponden ás cremas
de Eroski (0,57 €/ración) que, malia iso, están elaboradas con
aceite de oliva virxe extra (1 %) e compostas por unha proporción de vexetais (33-42 %), similar á doutras cremas que
teñen un prezo superior, como algunhas da marca Knorr. Por
outra banda, é rechamante que todos os produtos de Knorr e
Gallina Blanca (salvo os mencionados anteriormente) teñen o
mesmo prezo: 0,95 €/ración.
Para a realización desta guía consideráronse os envases de
500 ml pero hai que ter en conta que os formatos máis grandes
sempre resultan máis económicos. Por exemplo, a crema de cabaza Gallina Blanca en envase dun litro custaría 0,78 €/ración
en lugar dos 0,95 €/ración do envase de 500 ml.

Para elixir adecuadamente unha crema
de vexetais debemos considerar varios
elementos. Un dos máis importantes é a
proporción na que se atopan eses ingredientes. Co fin
poder coñecer este dato é necesario que a etiquetaxe
sexa correcta e mostre adecuadamente esa información.
Tamén é desexable que o produto non conteña moito
sal (a poder ser menos de 1,25g por cada 100 gramos) e
estea elaborado con aceite de oliva. Non sería necesario
utilizar ningún outro ingrediente, pero é habitual o
uso de amidón de millo para obter unha textura máis
espesa. Se se cumpren estas premisas, o produto será
adecuado desde o punto de vista nutricional. Outras
características para considerar son o prezo e o envase
(preferiblemente opaco para evitar o posible deterioro
causado pola luz solar). Tendo todo isto en conta, o
produto que mellor se adapta a estas premisas é a
crema de verduras Gallina Blanca: ten un prezo accesible
(0,95 €/ración), unha cantidade notable de vexetais
(56 %) e un perfil nutricional relativamente aceptable
(salvo polo seu contido en sal, que é 1,88 g/100g). Tamén
a crema de verduras Anko e a crema de cabaza Pedro
Luis parecen unha boa opción. Incorporan menos sal
(1,2 g/ración e 1,50 g/ración, respectivamente), uns
ingredientes interesantes (entre eles aceite de oliva), un
bo perfil nutricional e, en principio, parece que conteñen
unha notable proporción de verduras (no caso de Pedro
Luis especifícase ademais que son frescas), pero é
algo que non se mostra na etiquetaxe, cando debería
facerse. Por outra banda, hai que considerar que o seu
prezo é dos máis altos (1,37 €/ración e 1,39 €/ración,
respectivamente) e que se comercializan en envase de
vidro, coas vantaxes e inconvenientes que iso implica.
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VEXETAIS E SAL,
AS DÚAS ESTRELAS DA ETIQUETA
Unha ración= 250 g ou ml

ENERXÍA
(kcal)
%IR

GRAXA
(g)
%IR

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

SAL
(kcal)
%IR

PREZO VEXETAIS
ración
%

Crema de calabaza
Pedro Luis (485 g)

120,00

6,00

5,75

8,21

0,88

4,38

3,75

4,17

1,50

25,00

1,39

63,1

Crema de verduras
Anko (490 g)

100,00

5,00

3,50

5,00

0,75

3,75

6,00

6,67

1,25

20,8

1,37

53

Crema de calabacín
Knorr (500 ml)

112,50

5,63

5,25

7,50

2,00

10,00

5,50

6,11

1,60

26,67

0,95

35

Crema de calabaza
Knorr (450 ml)

132,50

6,63

8,00

11,43

5,00

25,00

6,75

7,50

1,65

27,50

1,66

45

Crema de 8 verduras
Knorr (450 ml)

167,50

8,38

8,25

11,79

5,00

25,00

8,75

9,72

1,65

27,50

1,66

–*

Crema de verduras
120,00
Mediterránea Knorr (500 ml)

6,00

4,75

6,79

0,50

2,50

5,25

5,83

1,65

27,50

0,95

39

Crema de espárragos
blancos Knorr (500 ml)

77,50

3,88

2,25

3,21

1,25

6,25

2,50

2,78

1,68

27,92

0,95

22

Crema selección
de verduras Knorr (500 ml)

92,50

4,63

2,50

3,57

1,50

7,50

3,75

4,17

1,68

27,92

0,95

43

Puré de verduras jardinera
Knorr (500 ml)

95,00

4,75

<1,25

<1,8

0,25

1,25

4,00

4,44

1,70

28,33

0,95

46

Crema Alicia Knorr (1 l)

172,50

8,63

9,25

13,21

4,00

20,00

8,00

8,89

1,70

28,33

0,95

45

Crema de pollo y verduras
Gallina Blanca (500 ml)

110,00

5,50

7,50

10,71

2,50

12,50

1,75

1,94

1,75

29,17

0,95

25

Crema de calabaza
Anko (490 g)

70,00

3,50

3,75

5,36

1,00

5,00

4,00

4,44

1,75

29,17

1,37

> 40

Crema de calabaza
Gvtarra (340 g)

137,50

6,88

9,00

12,86

1,00

5,00

3,00

3,33

1,75

29,17

1,10

52

Crema de zanahorias y
85,00
calabaza Gallina Blanca (500 ml)

4,25

4,25

6,07

1,25

6,25

2,50

2,78

1,75

29,17

0,95

≥40

Crema de calabacín
Pedro Luis (485 g)

5,23

7,00

10,00

0,75

3,75

1,50

1,67

1,75

29,17

1,39

69,7

18

104,50

Nesta Guía de Compra comparamos 29 cremas de verduras de seis marcas líderes no
mercado. Ante esta gran variedade, para saber cal é a mellor elección recoméndase poñer atención
a dous detalles da etiqueta: a porcentaxe de verduras e a cantidade de sal por ración.
Unha ración= 250 g ou ml

ENERXÍA
(kcal)
%IR

GRAXA
(g)
%IR

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

SAL
(kcal)
%IR

PREZO VEXETAIS
ración
%

Crema de calabacín
Gallina Blanca (500 ml)

87,50

4,38

4,25

6,07

1,25

6,25

4,75

5,28

1,75

29,17

0,95

55

Crema de verduras Knorr
Ligeresa (500 ml)

70,00

3,50

<1,25

<1,8

0,25

1,25

3,75

4,17

1,78

29,58

0,95

41

Crema de verduras
Campestres Knorr (500 ml)

90,00

4,50

2,25

3,21

0,75

3,75

3,25

3,61

1,80

30,00

0,95

44

Crema de verduras
Eroski (500 g)

107,50

5,38

5,50

7,86

0,75

3,75

3,50

3,89

1,85

30,83

0,57

36

Crema de calabaza
Gallina Blanca (500 ml)

115,00

5,75

6,25

8,93

1,00

5,00

7,75

8,61

1,88

31,25

0,95

50

Crema de verduras
Gallina Blanca (500 ml)

115,00

5,75

5,00

7,14

1,25

6,25

5,50

6,11

1,88

31,25

1,49

58

Crema de verduras
90,00
Mediterránea Eroski (500 g)

4,50

4,00

5,71

0,50

2,50

3,00

3,33

1,95

32,50

0,57

33

Crema de calabaza
Eroski (500 g)

100,00

5,00

4,50

6,43

2,50

12,50

4,50

5,00

2,08

34,58

0,57

42

Crema de garbanzos
y verduras Anko (490 g)

90,00

4,50

3,25

4,64

0,75

3,75

2,25

2,50

2,50

41,67

1,32

62

Crema de verduras
Pedro Luis (485 g)

126,50

6,33

5,75

8,21

0,75

3,75

3,50

3,89

2,50

41,67

1,39

67,1

Crema de setas
del bosque Knorr (500 ml)

120,00

6,00

7,50

10,71

3,75

18,75

1,50

1,67

1,68

27,92

0,95

9

Crema de calabacín
con queso Eroski (500 g)

77,50

3,88

3,50

5,00

0,75

3,75

0,00

0,00

1,75

29,17

0,57

34

Crema de alcachofas
Anko (490 g)

95,00

4,75

5,00

7,14

3,50

17,50

2,75

3,06

1,75

29,17

1,32

>40

Cremafina nata
y calabaza Knorr (500 ml)

95,00

4,75

4,75

6,79

3,00

15,00

5,50

6,11

1,83

30,42

0,95

53

Prezos actualizados ao peche da edición. A valoración de Nutri -Score está realizada cos datos propocionados polos fabricantes.Os produtos
están ordenados por Nutri-Score e, en segundo lugar, de menor a maior cantidade de sal. *Datos non facilitados polo fabricante.
Tendo en conta os ingredientes, a información nutricional e o prezo, as mellores opcións son a
crema de verduras Gallina Blanca, a de cabaza Pedro Luis e a de verduras de Anko.

Proba de uso

‘APPS’ DE ESCANEO DE ALIMENTOS

O EXPERTO DO MÓBIL
NON É TAN FIABLE
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Facer a compra co móbil para
comprobar a calidade nutricional
dos alimentos antes de metelos no
carro é unha moda cada vez máis
estendida. Coa axuda dun equipo
de nutricionistas e tecnólogos,
avaliamos a eficacia destas ferramentas.
As aplicacións para coñecer o perfil nutricional dos alimentos envasados irromperon con
forza no mercado. Con millóns de descargas
en poucos meses e centos de miles de produtos catalogados, estas apps forman parte
dun novo modo de entender a alimentación… Ou, mellor
dito, de tentalo. Porque, como sinala a doutora Alba Santaliestra Pasías, presidenta do comité científico da Academia
Española de Nutrición y Dietética, o seu éxito “é consecuencia da nula ou limitada educación alimentaria que ten a poboación, unida á grande oferta de opcións que hai nos lineais
dos supermercados e ás campañas de márketing de produtos
pouco saudables, que dificultan a posibilidade de coñecer a
mellor opción de forma sinxela”.

L

OS TRUCOS DA ETIQUETA.

simple clic co móbil permítelle ao usuario abrirse
paso entre as imaxes coloridas, os eufemismos
descoñecidos, as tipografías diminutas ou as promesas de saúde, e quedar coa información que de
verdade lle interesa. Isto é, saber se un produto
é saudable ou non. En contrapartida, depender
dun algoritmo para tomar decisións alimentarias podería entenderse como unha perda de poder, máxime cando non todas as apps analizan e
puntúan os produtos do mesmo xeito e, a maioría, non o fai da forma correcta. E é que, como
veremos a continuación, as principais apps do
momento teñen os seus trazos propios. “Fan un
servizo, pero deberían estar avaladas por entidades ou sociedades libres de conflito de interese de
ningún tipo”, advirte Alba Santaliestra.

DIFERENTES FORMAS DE VALORAR.

A falta de consenso é un aspecto que hai que analizar destas aplicacións. E hai outro non menos
importante: o tipo de información que ofrecen.
“A app que che indica se un alimento é saudable ou non debe ser 100 % fiable e, a día de hoxe,
sabemos que non hai ningunha perfecta, porque
non existe un criterio único para determinar se un
alimento é saudable ou non”, observa Alma Palau
Ferré, presidenta do Consello Xeral de Colexios
Oficiais de Dietistas-Nutricionistas. Máis da
metade das aplicacións, segundo ela, son de moi
baixa calidade. “Unha aplicación non pode suplir
a educación alimentaria, nin tampouco a información da etiquetaxe nutricional, que se aprende
a interpretar con educación”. Ademais, só valoran
produtos de forma individual, e non a compra no
seu conxunto, polo que, o menú completo pode
ter carencias e non seguir unha dieta equilibrada.

Como resume Santaliestra, estas apps ofrécenlle ao consumidor “información traducida” sobre aqueles produtos que
ten previsto adquirir. Pero, necesitamos realmente un tradutor nutricional? Seica a etiquetaxe non é o suficientemente
clara? “A información nutricional é clara, pero existen datos
adicionais que dificultan as eleccións, fan fincapé en aspectos moi pouco relevantes desde o punto de vista nutricional e
impídenlle ao consumidor prestarlle atención á información
relevante”, responde. Entre os elementos que distraen atopamos os reclamos de
saúde, as palabras que espertan evocacións (como “natural”, “artesán” ou “da
avoa”), as imaxes atractivas dos envases
e, por suposto, o feito de que a información importante moitas veces se presente
No universo das ferramentas de escaneado tamén existen outras centradas
en letra pequena e con palabras técnicas.
nunha información específica. É o caso da app de Sinazucar.org, unha
O exemplo máis flagrante é a gran canextensión da web que, tras ler o código de barras dun produto da súa base de
tidade de sinónimos que se utilizan para
datos, indica o contido de azucre, representado en terróns. As intolerancias
substituír a palabra azucre: dextrosa, frualimentarias son un dos eixes de Alimenthia, unha aplicación que conta co
tosa, glicosa, maltosa ou sacarosa (hai que
asesoramento da nutricionista Jùlia Farré. O algoritmo permite seleccionar
prestarlle atención ás palabras que acaban
ata 17 ingredientes e alimentos relacionados con alerxias e malestares –entre
en -osa).
eles, lácteos, glute, mariscos ou froitos secos– e cinco patróns dietéticos
Ante esta opacidade, as aplicacións
distintos para veganos, ovolactovexetarianos ou dietas baixas en sorbitol,
preséntanse como unha ferramenta de
frutosa ou Fodmaps (os chamados carbohidratos de cadea curta, causantes
apoderamento para o consumidor. Un
de problemas dixestivos en moitas persoas).

Para todos os gustos e dietas
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Da obsesión
á enfermidade
A información sobre alimentación erixiuse nunha das
principais ferramentas de prevención de saúde. Pero
a comida tamén pode converterse nunha obsesión
que derive nun trastorno, unha realidade para 400 000
españois, segundo un recente informe da Fundación Fita.
Os medios falan con frecuencia da ortorexia, un trastorno
caracterizado pola obsesión por comer san. Adelaida
Trías, psicóloga no Instituto de Trastornos da Alimentación
(ITA), explica: “Esta patoloxía aínda non aparece no
Manual Diagnóstico e Estatístico dos Trastornos Mentais
da Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-5), nin a
estamos vendo en consulta”. Por outra banda, a científica
e divulgadora Deborah García Bello advirte sobre as
implicacións de entender a alimentación sa como identidade
persoal e social, caendo na procura da aprobación externa
polas decisións alimentarias –como likes en redes
sociais, felicitacións ou comentarios de desaprobación de
amigos ou familiares–. Coincide Trías: “Pode ser nocivo en
persoas especialmente vulnerables á aprobación externa
ou moi preocupadas pola imaxe”. No entanto, a orixe deste
tipo de trastornos é sempre multicausal. A psicóloga cita
algúns trazos indicativos ou que están predispostos ao
trastorno como inseguridade, baixa tolerancia á frustración,
pensamentos circulares, hiperactividade, dificultades
relacionais, ademais de restricións alimentarias, purgas con
vómitos ou utilización de laxantes e ata abuso de alcohol e
outras substancias e nalgúns casos, autolesións.
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En opinión de Manuel
Moñino, vicepresidente da mesma institución
e delegado na Federación
Europea de Dietistas-Nutricionistas (EFAD), aínda
que as novas apps son unha
ferramenta máis para interpretar a etiquetaxe nutricional, non constitúen a
clave, pois córrese o risco
de simplificar en exceso o
valor nutricional dun alimento”. Para entender esta
idea, Moñino desenvolve
a seguinte reflexión: “Algunhas penalizan o procesado de alimentos a favor
da comida real, cando a
dieta mediterránea, ademais de produtos frescos,
integra a numerosos procesados como, por exemplo, o pan, as conservas de peixes ou as legumes
cocidas”. Para el, o uso destas aplicacións “pode
facilitar a elección de alimentos saudables, pois
nalgúns casos aplican perfís nutricionais que
están consolidados, como o Nutri-Score. Pero,
aínda así, poden dar valores que sorprendan ao
consumidor, por exemplo, puntuar de forma negativa alimentos cuxa achega graxa parta do aceite
de oliva e non sexan fonte de azucre ou sal”.
Á súa vez, “a penalización dalgunhas en
canto ao contido en aditivos non contribúe á
educación en materia de alimentación, pois hai
produtos saudables que conteñen aditivos, cuxa comercialización segura non sería posible sen
eles”, observa Moñino. A clave parece estar en
aprender a comer ben e a recoñecer os produtos
que son sans por nós mesmos–. Respecto diso,
Alba Santaliestra sostén que é esencial investir
en educación nutricional de forma global. “Estas
ferramentas son utilizadas por grupos de poboación interesados pola saúde, por mellorar os seus
hábitos alimentarios e, en xeral do seu estilo de
vida, pero hai moitos outros grupos poboacionais
–por exemplo, aqueles cun nivel socioeconómico
menor–, nos que será necesario educar para potenciar as boas eleccións”, razoa. “Un punto débil
destas ferramentas é que se centran na identificación e clasificación de alimentos procesados; e
débense facer todos os esforzos para encamiñar a
poboación aos produtos frescos e minimamente
procesados”. É dicir, os que non levan etiquetas.

Yuka
Esta aplicación foi creada polo francés François Benoit, un pai de
familia que buscaba como facer accesible a información sobre a
etiquetaxe. É moi popular en Francia, con máis de 10 millóns de
persoas usuarias.
Prezo: de balde / 14,99 € ao ano a versión de pago
Descargas: máis de 5 millóns en Google Play

COMO
FUNCIONA?
Yuka avalía alimentos e
cosméticos. En canto á
análise nutricional, tras
escanear o código de barras,
a ferramenta puntúa cada
produto sobre 100, a partir
de tres criterios:
• 60 % da nota: a
cualificación en Nutri-Score.
• 30 % da nota: penaliza
a presenza de aditivos
baseándose en informes da
Autoridade Europea para a
Seguridade dos Alimentos
(EFSA), a axencia francesa de
seguridade sanitaria (ANSES),
o Centro Internacional
de Investigacións sobre
o Cancro (CIIC) e outros
estudos independentes.
• 10 % da nota: valora en
positivo se o produto conta
coa etiqueta ecolóxica
europea. Este selo non sempre
garante que o produto
cumpriu todos os criterios
dunha produción sostible.
Valoración media
dos USUARIOS

Valoración media
dos EXPERTOS

4,5
1,5

Cando o produto suspende,
a app propón alternativas
mellor avaliadas.
Financiamento. Segundo
a compañía, procede da
cota anual de 15 € das
subscricións de pago e
dos 59 € do Programa
Nutrición –só dispoñible
en Francia–, a través do cal
ofrece coñecementos sobre
alimentación, receitas e
acceso a nutricionistas.
“Sorpréndeme
que valore
uns cereais
ultraprocesados
cun 60 sobre
100, non é
un veredicto
correcto”,
Gema del Caño.

“Conteñen
unha
cantidade
de azucre
bastante
importante,
non deberían
puntuar
de forma
positiva”,
Miguel Ángel
Lurueña.

OS
EXPERTOS
OPINAN*
O mellor. “Outorga unha
valoración numérica que
pode ser cómoda para o
consumidor porque lle resulta
fácil de interpretar”, opina
Beatriz Robles. “Con todo, isto
é un arma de dobre fío, porque
se os criterios non se basean
na evidencia científica, esa
nota por si mesma ten pouca
validez, pero o usuario non vai
apreciar matices”, engade.
O peor. “Malia que unha
parte da nota se basea en
Nutri-Score, non mostra a
cualificación que se obtería
con este sistema”, afirma
Miguel Ángel Lurueña.

“Ademais, esta ferramenta
necesita dun mellor axuste
porque algunhas puntuacións
non son correctas”, indica
Laura Saavedra. Todos os
expertos coinciden nos dous
puntos débiles: a valoración
positiva dos produtos ‘bio’ e
a clasificación dos aditivos.
“Ningún dos dous propocionan
información que inflúa na
calidade nutricional do
alimento”, explica Gemma del
Caño. “A etiqueta ‘eco’ indica
que están cumprindo unha
lexislación en relación co seu
sistema de produción, pero
non son necesariamente
máis sostibles (poden vir
do outro lado do planeta,
coa súa correspondente
pegada de carbono) e non
hai ningunha evidencia de
que sexan nutricionalmente
mellores”, apunta Robles,
que engade: “En canto aos
aditivos, a clasificación en ‘sen
risco’, ‘risco limitado’, ‘risco
moderado’ ou ‘risco elevado’
leva a pensar que hai aditivos
perigosos que debemos evitar,
cando todos os que se usan
no mercado son seguros nas
doses empregadas e son
avaliados pola EFSA. Ademais,
non é transparente, xa que non
explica que peso lle outorgan á
opinión da EFSA nin o porqué
desa ponderación, fronte a
estudos independentes dos
que non se coñece calidade
nin robustez”.

Valoración
dos especialistas
Gemma
del Caño
Miguel Ángel
Lurueña
Beatriz
Robles
Laura
Saavedra

(*) G. del Caño, experta en I+D+i e calidade da industria alimentaria; M. A. Lurueña, doutor en Ciencia e tecnoloxía
dos alimentos; B. Robles, tecnóloga dos alimentos, e L. Saavedra, dietista-nutricionista e tecnóloga alimentaria.
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My Real Food
Carlos Ríos, nutricionista e gurú do movemento ‘realfooding’ en
Instragram, é quen marca a pauta desta aplicación. Define a súa
proposta como un estilo de vida saudable baseado en consumir
o que el chama ‘comida real’ e fuxir dos ultraprocesados.
Prezo: de balde
Descargas: máis de 500 000 en Google Play

COMO
FUNCIONA?
A base desta aplicación é a
comunidade de Realfooders:
“Crean contido propoñendo
receitas saudables e
motívanse entre eles”, explica
Carlos Ríos. Para evitar os
embustes, a app establece
moderadores que eliminan
ou desmenten calquera
información non acorde
coa evidencia científica.
Esta aplicación clasifica os
produtos en tres grupos en
función do Índice Real Food:
comida real, bo procesado e
ultraprocesado.
Este índice foi creado polo
propio Carlos Ríos a partir
do sistema NOVA. Esta
clasificación, creada en
2010 pola Universidade
de São Paulo, agrupa
os alimentos segundo o
grao de procesamento.
“Simplificámolo coa axuda
dun equipo de dietistasnutricionistas e de avogados
Valoración media
dos USUARIOS

Valoración media
dos EXPERTOS
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4,7
2,8

expertos en regulación da
etiquetaxe buscando a maior
facilidade do usuario”, engade.
Nesta app hai espazo para
os aditivos: “Informa da súa
presenza e indica se é inocuo
ou controvertido en función
dos estudos científicos”,
explica Ríos.
Financiamento. Polo
momento, con recursos
propios, aínda que no futuro
contará con plans de pago.

OS
EXPERTOS
OPINAN
O mellor. “En relación
con Yuka, dálle máis
independencia ao consumidor
porque non ofrece unha
nota absoluta, senón varios
tipos de información (grao
de procesado, ingredientes,
información nutricional…)”,
opina Beatriz Robles. “É
positivo que empregue o
criterio de advertencia ‘alto
en…’, seguindo o sistema de
etiquetaxe frontal empregada
en Chile, que é un criterio
obxectivo”, engade Gemma
del Caño. “Ademais, o grao de
procesamento é un aspecto
importante á hora de elixir

“A etiquetaxe
de advertencia
‘alto en’ axuda
a identificar
os aspectos
nutricionais
negativos dun
alimento dunha
soa ollada”,
Beatriz Robles

“As alternativas
que propón
son, ao meu
criterio, igual de
ultraprocesados
de non
elección”,
Gemma
del Caño.

ou evitar o consumo dun
produto”, opina Saavedra.
O peor. O sistema de
clasificación é, en palabras
de Miguel Ángel Lurueña,
“fácil de interpretar, pero
demasiado simplista”. E
engade: “Postos a simplificar
sería máis recomendable
clasificar en saudable ou
insán”. Para Beatriz Robles,
“o sistema NOVA é público
e obxectivo, non da lugar á
interpretación e podería ser
un bo criterio”. Con todo, a
letra pequena da app indica
que “adapta e baséase en
estudos científicos actuais do
sistema NOVA”. Para Robles,
“esa adaptación introduce un
factor subxectivo descoñecido,
co que perde imparcialidade
sen facer público o método de
avaliación”.
E, como en Yuka, o asunto
dos aditivos é un motivo
de crítica. “Pon en dúbida
a seguridade dalgúns
aditivos ao cualificalos como
‘controvertidos’, o que pode
xerar desconfianza e medos
infundados (quimifobia)”,
analiza Lurueña. Ademais,
como recorda Robles,
“indica que se basea nas
opinións da EFSA e en
estudos independentes, sen
identificar os ditos estudos.
“Require dunha evidencia
científica máis sólida para
apoiar esa teoría”, remata
Laura Saavedra.

Valoración
dos especialistas
Gemma
del Caño
Miguel Ángel
Lurueña
Beatriz
Robles
Laura
Saavedra

Open Food Facts
En 2012, o programador francés Stéphane Gigandet lanzaba
esta ‘Wikipedia dos alimentos’: unha base de datos colaborativa,
editada e financiada por voluntarios, sobre máis de 800 000
alimentos. A ‘app’ é unha versión simplificada deste proxecto.
Prezo: de balde
Descargas: máis de 500 000 descargas en Google Play

COMO
FUNCIONA?
A valoración desta aplicación
realízase a través do sistema
Nutri-Score: unha escala
de cinco letras e cores
que representa a calidade
nutricional dun alimento.
Vai desde a cor verde (a
A) para os produtos máis
saudables ata o laranxa
escuro (a E), para os menos
bos. Ademais, ofrece
información sobre os niveis
nutricionais do produto por
100 gramos en graxa, graxa
saturada, azucres e sal.
Como as dúas anteriores,
Open Food Facts tamén
proporciona información
sobre os aditivos. Neste caso,
enlaza individualmente e
redirixe á clasificación deste
compoñente segundo a
Administración de Alimentos
e Medicamentos dos Estados
Unidos (FDA) e a EFSA.
Tamén dedica un apartado
á pegada de ecolóxica do
Valoración media
dos USUARIOS

Valoración media
dos EXPERTOS

3,9
2,6

produto, informando tanto
dos materiais e do lugar da
fabricación do envase, como
da procedencia do alimento.
Nalgúns produtos engádese
máis información: marcas,
alérxenos ou etiquetas (‘bio’,
sen glute, veganos...).
Financiamento: declárase
sen ánimo de lucro e
finánciase coas doazóns de
voluntarios.

OS
EXPERTOS
OPINAN
O mellor. “O máis positivo
é que utiliza un criterio
obxectivo, publicado e dunha
entidade oficial (Santé
Publique France): se calquera
consumidor colle os criterios
Nutri-Score e ponse a calcular
a valoración dun produto,
obterá unha valoración
única e non interpretable,
que será a mesma que dá a
aplicación”, asegura Beatriz
Robles. Ademais, todos
coinciden en afirmar que
se trata dunha aplicación
útil para comprar produtos
da mesma categoría. “E os
datos son abertos, polo que

“A cualificación
dalgúns produtos
non coincide coa
que é en realidade
(neste caso, o
envase marca un
A). Isto débese
seguramente a
que o cálculo se
realizou a partir
dun algoritmo
cun sistema de
referencia con
erros”, Miguel
Ángel Lurueña.

se poden corrixir de forma
sinxela”, engade Del Caño.
“Conta cunha base de datos
mundial de produtos moi
ampla”, recoñece Saavedra.
Beatriz Robles recomendaría
esta app aos “consumidores
cun coñecemento nutricional
medio, que coñezan o sistema
Nutri-Score”. E Miguel Ángel
Lurueña aconséllaa “só
para comparar produtos da
mesma categoría”.
O peor. Un dos seus puntos
débiles resulta de cálculo
de Nutri-Score. “Ao ser unha
aplicación colaborativa,
algunhas valoracións non
están ben calculadas”,
afirma Robles. “Ademais,
hai produtos nos que o
sistema Nutri-Score pode
despistar. Por exemplo,
froitos secos ou aceite de
oliva (que son saudables,
pero coa clasificación desta
app poden parecer insáns)
ou refrescos sen azucre, que
non se poden cualificar de
saudables, pero que obterían
unha boa puntuación”,
apostila Lurueña. Nesta
mesma liña opina Del Caño:
“Gustaríame que ofrecese
máis información. Nutri-Score
é útil para comparar produtos
da mesma categoría, pero
non para ver como son en
exclusiva. Por exemplo,
atopamos coa mesma
cualificación unha Coca-Cola
Zero e un Actimel”.

Valoración
dos especialistas
Gemma
del Caño
Miguel Ángel
Lurueña
Beatriz
Robles
Laura
Saavedra
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El CoCo
A app do Consumidor Consciente conta co asesoramento de
Maira Bes-Rastrollo, catedrática de Medicina Preventiva e Saúde
Pública, e o dietista-nutricionista Juan Revenga. A finais deste
mes de xaneiro, esta ‘app’ estreará un novo sistema de valoración.
Prezo: de balde
Descargas: máis de 100 000 en Google Play

COMO
FUNCIONA?
A aplicación emite un
veredicto propio puntuando
o alimento do 0 ao 10,
e baséase en 3 fontes
científicas de referencia:
• A clasificación das 17
categorías alimentarias da
OMS de 2015.
• O sistema NOVA, que avalía
o grao de procesamento:
alimentos sen procesar
(NOVA 1), ingredientes
culinarios (NOVA 2), alimentos
preparados con dous ou
tres elementos dos grupos
anteriores (NOVA 3) e os
ultraprocesados (NOVA 4).
• Os selos de advertencia
chilenos.
O algoritmo aplica, en primeiro
lugar, os dous primeiros, e o
resultado ofrece diferentes
combinacións:
• OMS Si, NOVA 1 ou 3: 10 ptos.
• OMS Si, NOVA 4: 6 ptos.
• OMS NON, NOVA 1 ou 3: 5 ptos.
• OMS NON, NOVA 4: 4 ptos.
Valoración media
de los USUARIOS

Valoración media
de los EXPERTOS
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4,5
4,1

Posteriormente, aplícase
o sistema de advertencias
chileno, que descontará 1
punto segundo a cantidade
de azucre, sal, densidade
enerxética e graxa. Así se
obtén unha nota de 0 a
10. O nutricionista Juan
Revenga insiste en que un
dos principais obxectivos
“céntrase en ser transparentes
cos usuarios, indicando as
fontes utilizadas”.

Imaxe da
aparencia
que terá a
inminente
actualización
da app,
proporcionada
polos seus
responsables.

Tamén proporcionará datos
sobre os aditivos. “Non vai
sementar a menor dúbida
sobre a seguridade de ningún
aditivo: se están autorizados
pola EFSA, considerarase
seguro”, explica Revenga. Con
todo, si que ofrecerá unha
opinión persoal sobre a función
de cada aditivo, distinguindo
entre a tecnolóxica (relativa
a antiapelmazantes,
antioxidantes, axentes de
carga...) e a cosmética, é dicir,
aqueles aditivos que se usen
para disfrazar as calidades
organolépticas e sensoriais
do produto (colorantes,
edulcorantes, potenciadores
de sabor, espesantes...).
Financiamento. A app
finánciase con recursos
propios, e proximamente
incorporará subscricións de
pago.

OS
EXPERTOS
OPINAN
O mellor. Para todos os
expertos, é o sistema
máis completo. “Utiliza
tres criterios obxectivos,
non interpretables, pero
combinándoos para
cubrir as carencias que
cada un deles poida ter”,
opina Beatriz Robles. Esta
nutricionista recomenda
que, se se descarga, ademais
de empregala para ver a
valoración de alimentos
individualmente, se use
para comparar produtos
similares, porque poden levar
sorpresas: dous pans de
molde aparentemente iguais,
por exemplo, poden ter unha
cualificación moi distinta.
“Realmente serve para elixir
mellor”, apunta.
O peor. Os aditivos volven
estar no foco das dúbidas. “O
punto débil é que se reserve
un apartado para os aditivos
cunha valoración ‘persoal’
(subxectividade), pero a forma
de facelo reduce as miñas
reticencias”, analiza Robles.
Laura Saavedra conclúe: “Nin
esta aplicación nin ningunha
das anteriores, pode substituír
o consello personalizado dun
profesional sanitario”.

Valoración
dos especialistas
Gemma
del Caño
Miguel Ángel
Lurueña
Beatriz
Robles
Laura
Saavedra

SEGUNDO A ‘APP’ QUE UTILICES... ASÍ SERÁ O RESULTADO
PRODUTO
Coca-Cola

Coca-Cola Zero

Actimel
Fruit & Veg

Xoubas
en aceite
de oliva Albo

Cereais W. K.
Kellogg Granola,
sementes de
cabaza e chía
Pan de molde
integral Silueta
de Bimbo

Chocolate
70% Valor

YUKA

MY REAL FOOD

OPEN FOOD FACTS

EL COCO

0/100 Malo

Ultraprocesado

Nutri-Score E

3/10

1 aditivo risco alto
1 aditivo risco medio

Alto en azucres
2 aditivos inocuos

Nova 4
Azucres en
cantidades altas

OMS non + NOVA 4
Alto contido
de azucre

39/100 Mediocre

Ultraprocesado

Nutri-Score B

4/10

3 aditivo risco alto
1 aditivo risco medio
1 aditivo sen risco

3 aditivos inocuos
3 aditivos
controvertidos

Nova 4

OMS non + NOVA 4

30/100 Mediocre

Buen procesado

Nutri-Score B

5/10

Azucres en
cantidades
moderadas (6 g)

OMS si+ NOVA 4
Alto contido
en azucre

2 aditivos sen risco

39/100 Mediocre

Buen procesado

Nutri-Score D

2/10

Alternativa: sardiñas
en escabeche

Alto en sal

Graxas en cantidade
elevada (24 g)

OMS non + NOVA 3
Alto en calorías,
graxas saturadas
e sal

60/100 Bo

Ultraprocesado

Non se atopa
na base de datos

2/10

Alto en azucres
Alto en calorías

OMS non+NOVA 4
Alto en calorías
e azucre

60/100 Bo

Ultraprocesado

Nutri-Score A

5/10

5 aditivos risco
medio
1 aditivo risco
limitado
2 sen risco

Alto en sal
5 aditivos inocuos
1 aditivo controvertido

Nova 4
Sal en cantidade
moderada 1 g

OMS si + NOVA 4
Alto en sal

30/100 Bo

Ultraprocesado

Nutri-Score E

1/10

1 aditivo sen risco
Alternativa:
chocolate negro
con améndoas
Bio organic

Alto en azucre
Alto en calorías

Altas cantidades de
graxas saturadas
(22,6 g)
Altas cantidades de
azucres (28,9 g)

OMS non + NOVA 4
Alto en calorías
azucres e graxa
saturada

VEREDICTO DE
CONSUMER EROSKI
Todas acertan ao darlle
unha mala nota a este
ultraprocesado con gran
cantidade de azucre.
Open Food falla ao
darlle unha boa nota a
un produto sen ningún
nutriente interesante.
Yuka puntúa moi baixo
un produto cuxos
ingredientes non
presentan problemas
desde o punto de vista
nutricional.
Segundo a etiqueta,
este produto
proporciona gran
cantidade de graxa (24
g) e sal (1,1 g). Con estes
datos, a puntuación non
pode ser moi boa.
Yuka falla ao puntuar
como ‘bo’ uns cereais
azucrados.

My Real Food puntúa
en negativo un produto
que non o é tanto: fariña
integral, suficiente
fibra e pouco azucre
(aínda que proporciona
bastante sal).
A alternativa que ofrece
Yuka non é mellor que
o produto escaneado.
A etiqueta ‘bio’ non lle
afecta á súa achega
nutricional.

Fonte: elaboración propia a partir dos resultados do escaneo destes produtos. Na columna ‘Veredicto de Consumer Eroski’ recóllese a conclusión dos
expertos consultados: Gemma del Caño, Miguel Ángel Lurueña, Beatriz Robles e Laura Saavedra.
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Nutrición

ESTÁN DE MODA.
NUNCA FALARAMOS DELES, PERO AGORA

ANTINUT
ESTÁN NA FALA DA XENTE.

Algúns alimentos incorporan na súa composición substancias
químicas que os protexen de pragas, bacterias e intrusos. A
maioría son especies vexetais, pero tamén os atopamos en produtos
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A pataca, ao
microscopio.
Algunhas
especies deste
tubérculo
conteñen o
antinutriente
solanina, un
composto
tóxico que non
se elimina coa
cocción, pero
si ao cortar as
partes verdes.

RIENTES
de orixe animal. Radiografamos estes compostos para coñecer
o seu verdadeiro efecto no corpo humano, como afectan á
absorción de nutrientes e como podemos desactivalos.
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seu nome non engana. Os antinutrientes
son compostos que bloquean a absorción
de certos nutrientes. Aínda que ese é o seu
efecto no organismo humano, a realidade é
que estas substancias químicas, presentes de
forma natural en gran cantidade de alimentos vexetais, funcionan como un mecanismo de defensa nalgunhas plantas:
evitan os seus depredadores na natureza, ao protexer as súas
sementes de insectos, fungos ou pragas, e asegúranse de que
poidan agromar.
Algunhas destas substancias coñécense desde hai anos,
pero como non supoñen un problema real para a saúde das
persoas, non adquiriron relevancia ata que certa literatura
científica os puxo no candeeiro. En 2017, o médico estadounidense Steven R. Gundry recollía no seu libro La paradoja
vegetal, “os perigos ocultos nos alimentos saudables que
provocan enfermidades e ganancia de peso”.
Pero, debemos preocuparnos destas substancias? Non,
en absoluto. E son varias as razóns:
• Estes compostos elimínanse ou reducen a súa presenza
se se aplican diferentes técnicas de cociñado.
• A nosa dieta é bastante variada. Nunca se inxiren en cantidade suficiente como para provocar un problema de saúde.
• Esta mesma dieta variada garante suficiente cantidade
de nutrientes que, aínda que inhiban a absorción, a porción
que inxerimos é suficiente como para que as nosas necesidades estean cubertas.

O

PISTAS
DA SÚA
PRESENZA

POLIFENOLES

Responsables dos
tons vermellos,
azuis e violetas
de moitas froitas
e hortalizas: uvas,
fresas, ameixas,
ravos... e viño.

AVIDINA

Un ovo de
polo contén
1,8 mg deste
antinutriente.
Esta cantidade
desaparece cando
se cociña.

OS ANTINUTRIENTES MÁIS COÑECIDOS.

Polifenoles. Entre eles, os taninos. Atópanse en alimentos
como o viño, o café ou o té. Son os responsables do sabor
amargo nestes produtos. Reducen a absorción de minerais
como o ferro ou o zinc, porque se unen a eles e elimínanse
xuntos. Con todo, é habitual ler estudos sobre as propiedades
protectoras e antioxidantes destes compostos. Moitos deles
están realizados sobre os polifenoles do viño e utilízanse
como argumento para xustificar o seu consumo. Nada máis
lonxe da realidade: os riscos do consumo de alcohol non
compensarán os presuntos beneficios.
Avidina. Presente na clara de ovo. A función antinutriente
desta proteína radica en ser antagonista da vitamina B8, a
biotina. Ambas forman un derivado insoluble que reduce a súa
biodispoñibilidade, é dicir, que non está dispoñible para o seu
uso no organismo. Por sorte, a súa función queda desactivada
coa cocción do ovo. Ademais, as nosas bacterias intestinais
sintetizan esta proteína e non adoita haber dietas deficientes
nela, xa que a vitamina B8 atópase en múltiples alimentos
como o peixe, o fígado, os cogomelos ou os lácteos.
Saponinas. Atópanse na superficie de cereais e legumes, sobre todo en garavanzos ou chía. Esta substancia con sabor
amargo é a responsable, xunto coa tensión superficial de
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SAPONINAS

Atópanse en
numerosos
vexetais como
a quinoa, os
garavanzos,
os espárragos
ou a soia.

GLUCOSINOLATO

As verduras
crucíferas, como a
coliflor, o brócoli, o
repolo ou o nabo son
as principais fontes
deste composto.

a acumulación de oxalato nos riles. Estes cálculos
renais xéranse cando hai máis oxalato que líquido que o poida diluír, nese caso facilitamos unha
contorna para a súa formación.
A cocción reduce considerablemente a cantidade deste antinutriente. Iso si, deberiamos poñer atención neses batidos detox que tanto se ven
por redes sociais e son claramente innecesarios
(porque xa temos recursos que nos detoxifiquen
no organismo: fígado, riles, pulmóns) cargados
de espinacas e acelgas crúas se os consumimos
todos os días.
Este composto tamén se atopa no chocolate, canto máis amargo, en maior cantidade. Igual
que non deixariamos de consumir chocolate, non
utilicemos o argumento dos antinutrientes para
eliminar as acelgas ou as espinacas da nosa dieta.

cada unha das legumes, da espuma que brota cando lles engadimos auga. Parece que a súa función na natureza é que o
sabor non resulte moi atractivo para os animais, pero non
queda aí: diminúe a absorción do ferro. Por sorte, redúcese
ao deixalas a remollo e co cociñado. Por este motivo, non é
necesario retirar o líquido da cocción das legumes en conserva. Ese acto de remollar e cociñar xa se realizou previamente,
polo que non contén saponinas en cantidade preocupante.
Glucosinolato. Atópase de forma natural en vexetais como
a coliflor, o brócoli ou as coles de Bruxelas. Convive coa enzima que os descompón, chamada mirosinasa. Cando un
animal morde a planta, enzima e glucosinolato únense para
formar isotiocianatos. Estas substancias son inhibidores –
dependendo da cantidade– do iodo. A enzima queda inactiva
por acción da temperatura así que, coa cocción habitual (10
minutos fervendo), conseguiriamos evitar a súa formación.
Estes alimentos teñen un alto contido en vitaminas E, A, K
e C, con fantásticas propiedades antioxidantes. E estímase
que, incluso consumindo 150 gramos diarios, non se atopa
ningún efecto adverso na función do tiroides, que é o órgano
que se vería máis afectado pola falta de absorción do iodo. Iso
si, se se padece de hipotiroidismo (pouca secreción da hormona tiroidea, o que lentifica o metabolismo), este grupo de
alimentos debería consumirse en menor cantidade.
Oxalatos. Áchanse en verduras como as acelgas, as espinacas, a remolacha, o apio, as noces, os cacahuetes ou, nunha
menor cantidade por ración, o chocolate. Pódese atopar na
súa forma libre como ácido oxálico ou en sales solubles e
insolubles, como a cálcica. E ese é o problema deste antinutriente: únese a minerais como o calcio formando precipitados que inhiben a súa absorción. Ademais, en grandes
cantidades poderían formar cristais insolubles que favorecen

Ácido fítico. Está asociado xeralmente ás legumes,
pero atópase tamén en froitos secos como as noces
e en cereais integrais, pois forma parte de cubertas externas como o salvado. A súa función nestes
alimentos é importante: supón unha reserva de
minerais claves no desenvolvemento da semente.
Nas condicións adecuadas, a semente produce a
enzima fitasa que descompón este ácido fítico, liberando os minerais necesarios. Para as plantas é
fundamental, pero nós non temos esa enzima, así
que cando inxerimos estes produtos, os minerais
que contén quedan bloqueados polo ácido fítico. O
ferro, o fósforo, o calcio ou o zinc son os grandes
damnificados deste composto, e nós con eles. Este
é unha das escusas que argumentan os seguidores
da chamada dieta paleo, na que se reduce considerablemente o consumo de vexetais e legumes e
se aumenta o consumo de proteínas animais.
En realidade, este motivo non está xustificado, xa que a cocción, a fermentación ou o tostado
reducen a cantidade de ácido fítico. Tamén este
argumento é utilizado para recomendar deixar
a remollo algúns froitos secos, algo innecesario
porque moitos deles xa veñen tostados. Ademais,
nos froitos secos húmidos almacenados pódense
xerar toxinas derivadas de certos mofos (aflatoxinas), ao que lle hai que engadir a textura demasiado rebrandecida que conseguiremos. Coa
cantidade de froitos secos que consumimos non
ten sentido poñelos en remollo. Nas legumes xa se
fai, así que non hai de que preocuparse.
Ata se fala dos beneficios que poida ter o ácido fítico se se consome en proporcións adecuadas,
como estudaron na Universitat de les Illes Balears.
Algúns deles serían o poder antioxidante ou a ca-
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Como podemos reducir
a cantidade de antinutrientes
dos alimentos?
• Poñer a remollo as legumes. É unha práctica
habitual antes de cociñalas, polo que non
supoñerá un problema. Deixando as legumes
unhas 8 horas, conseguiremos que as saponinas
ou lectinas se desprendan do alimento e queden
na auga. Iso si, hai que recordar que ese líquido
debe eliminarse antes do cociñado.
• Cociñar a temperatura elevada. A cocción
a máis de 100 graos durante 10 minutos sería
suficiente para eliminar as lectinas que se
atopan nas legumes. No caso do ácido oxálico
en acelgas e espinacas tamén sería suficiente.
Se as vas consumir crúas, volve ler o apartado de
‘Témonos que preocupar dos antinutrientes?’.
Co consumo habitual que facemos deles, non
temos de que preocuparnos, incluso ata catro
racións semanais, coa condición de que sigamos
unha dieta variada con outros alimentos.
• Remollar os cereais antes de consumilos:
coa condición de que o cereal se adquira cru.
O habitual é que cando o compremos xa estea
tostado, así que esta práctica non ten sentido.
Se aínda así queres facelo porque prefires
que estea brando, remóllao e consúmeo no
momento. En ningún caso se deben almacenar
cereais ou froitos secos húmidos; podería
xerar mofo e derivado deste, a liberación de
aflatoxinas, unhas toxinas perigosas para a
saúde de humanos e animais.
• Desbotar a auga de cocción das verduras
cando se trate de acelgas ou espinacas, porque
gran parte dos oxalatos quedarían nelas.
• Cociñar sempre os ovos. Crúa multiplícase
o risco de infección por salmonela, ese grupo
de bacterias que se adoitan situar na casca do
ovo e só desaparecen no momento en que o
cociñamos. No cociñado tamén se elimina a
avidina da clara.
• Non comer a pel crúa da pataca e eliminar
as zonas verdes. Para evitar a solanina hai que
cortar por completo as partes verdes e os ollos
das patacas. Se o verde está moi estendido polo
tubérculo é mellor non arriscarse e desbotalo.
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pacidade de reducir o colesterol. Ademais, podería inhibir
a formación de sales cálcicas evitando que se xeren cálculos
renais. Así compensamos ao oxalato.
Lectinas. Atópanse nas sementes dalgunhas plantas, cereais, hortalizas ou en ovos e derivados lácteos. Para algúns
animais que inxiren estas sementes sen cociñar pode supoñer desde unhas simples molestias ata a morte, no caso das
máis tóxicas en cantidades elevadas. Para o ser humano son
inocuas, pero teñen facilidade para unirse aos hidratos de
carbono e, xunto a eles, adherirse ás paredes do intestino.
De feito, crese que a súa función nos vexetais sería cohesionar os tecidos no interior destes.
Pero esta función e a incapacidade de metabolizalas por parte do
noso sistema dixestivo impedirían a absorción correcta dalgúns
nutrientes. Pero non en cantidade suficiente para que supoña un
problema, salvo que se sufra dalgunha patoloxía intestinal previa
como enfermidade de Crohn, a
celiaquía sen controlar ou divertículos intestinais. Ademais, deixar
a remollo durante 12 horas eliminaría case a totalidade das lectinas
e a cocción faría o propio co resto.
Existen estudos contraditorios con estas proteínas. No citado
libro La paradoja vegetal relacionábanse con problemas inflamatorios ou ata de enfermidades autoinmunes. Pero non hai evidencia
que mostre algunha relación causal. Os beneficios de incluír
na nosa dieta este tipo de alimentos superan con fartura as
súas supostas desvantaxes. De feito, poderíase pensar que,
aínda que non se eliminasen completamente coa cocción, o
bloqueo dalgúns hidratos de carbono podería resultar beneficioso para rebaixar o índice glicémico (a medida da rapidez
coa que un alimento pode elevar o seu nivel de azucre –glucosa– no sangue) da dieta.

A calor
inactiva a
maioría
destas
sustancias,
polo que
o risco
redúcese
ao cociñar.

Inhibidores de proteínas. Atópanse tanto en alimentos de
orixe animal (ovo ou leite) como en vexetais (pataca, cacahuete e outras legumes). Estas substancias impiden a correcta descomposición de proteínas en aminoácidos. O máis
estudado é o inhibidor de tripsina que se atopa na soia. Nos
casos nos que a alimentación se basea exclusivamente neste
tipo de alimentos crus e durante a idade infantil (efectivamente, non é o habitual) podería traducirse en problemas
de crecemento pola baixa dispoñibilidade dos aminoácidos
por si mesmos. Como na maioría dos antinutrientes, a calor
inactiva estes compostos evitando así o risco.

OXALATOS

Unha espinaca
contén 750 mg de
oxalato por cada
100 g; a remolacha,
675 mg, e o cacao
en po, 600 mg.

ÁCIDO FÍTICO

O millo, a soia e
o farelo de trigo,
cebada e centeo
son ricos neste
composto. As
améndoas, os
cacahuetes e as
noces, tamén.

LECTINAS

Está presente
na maioría dos
vexetais (lentellas,
tomates, trigo...),
pero tamén a
atopamos en
lácteos como o
leite de vaca.

INHIBIDORES
DE PROTEÍNAS

A soia, os ovos ou as
xudías posúen estes
compostos. Ao cociñar,
o seu factor inhibidor
redúcese ata quedar
nun residual 5-20 %.

SOLANINA

Non só se atopa
na pataca. Os
tomates pouco
maduros poden
ter 500 mg/kg
(un maduro non
supera os 5 mg).

Guerra a estas
substancias?
Non tan rápido. Como se di na medicina,
o veleno está na dose. Parece que
estas substancias tamén poderían ter
efectos positivos polas súas propiedades
antioxidantes. Se a nosa dieta se basea
exclusivamente nestes alimentos, sería
recomendable telos baixo control. Pero
se cumprimos a recomendación de dieta
variada cun mínimo de cinco racións de
froita e verdura, cereais integrais, legumes
ou carne, peixe e ovos, non deberiamos
preocuparnos dos antinutrientes, máis aló
da cantidade que eliminemos coas prácticas
habituais de cociñado. En calquera caso, os
posibles problemas dos antinutrientes quedan
compensados polos múltiples beneficios que
atopamos nos alimentos que os conteñen.

Solanina. Non só existen compoñentes que bloquean os nutrientes dos alimentos, tamén hai substancias directamente tóxicas neles. Un exemplo é este coñecido neurotóxico,
presente nas patacas, aínda que actualmente as variedades
que se cultivan case non producen solanina. Este alcaloide
asóciase á parte verde deste tubérculo, atópase debaixo da
pel e, ao contrario que o resto dos compostos, non se elimina
coa cocción, así que a única solución é retirar esa parte e non
consumila. O almacenamento inflúe tamén o aumento de
solanina: deberían manterse nun lugar seco e sen luz. Unha
pataca pode conter ao redor de 6 mg/100 g de solanina. As
doses tóxicas roldarían os 25 mg por kg de peso corporal, así
que un adulto debería consumir máis de 100 patacas ao día
para que tivese algún efecto.
Iso si, é importante evitar que nosas mascotas inxiran
por erro estes produtos crus. O seu organismo pode verse
afectado tanto polos alimentos con antinutrientes como por
estes compostos tóxicos. As recomendacións de consumir
alimentos cociñados son para nós e tamén para eles.
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Alimentación

E ISTO,
ONDE
O GARDO?
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O costume pódenos levar a acomodar os alimentos
en lugares pouco apropiados. Ás veces, o que
pode gardarse na despensa deixámolo na neveira
e aquilo que require frío acaba nun armario.
Esta é a guía definitiva para conservar
adecuadamente os alimentos á volta da compra.
s consumidores recibimos infinidade de sinais sobre como gardar e conservar os distintos alimentos no fogar. Separadamente
dos coñecementos particulares de cada persoa, eses sinais poden ser máis ou menos
directos, como cando os atopamos en forma de mensaxes
concretas no envase do produto; ou indirectas, cando, por
exemplo, observamos como se mantén e distribúe un determinado produto no punto de venda, xa sexa no supermercado ou nun mercado. As mensaxes directas exercen a función
de instrucións e indícannos con total claridade como debemos gardar un produto, almacenalo, procesalo...
O problema xorde no momento en que existen certas
incoherencias entre as instrucións directas presentes no
envase e o que sucede con ese mesmo produto no punto de
venda. É dicir, en ocasións, e como consumidores conscientes, identificamos unha serie de disonancias entre o que se
nos di que fagamos e o que vemos que se fai. Ás veces, tamén,
a dúbida xorde cando malinterpretamos o tipo de envase
que temos entre mans ou cando vemos que no mercado se
venden produtos que necesitan frío e nos supermercados se
recorre innecesariamente á refrixeración.
A continuación veremos algunhas das situacións que
xeran este tipo de controversias, cal é a súa explicación e como se debe actuar.

O

PASTEURIZADOS.

A revolución científica e
industrial que comezou a
mediados do século XIX supuxo tamén todo un avance
nos métodos para a conservación dos alimentos.
Un deles, probablemente o
primeiro naquela contorna,
foi a pasteurización. Esta
consiste en elevar a temperatura dun alimento, sen
alterar de forma significativa as súas calidades físicas
(cor, textura e sabor), para
eliminar a maior parte de

microorganismos e, en particular, os patóxenos. A pasteurización, xa que logo, hixieniza
o alimento coa finalidade de
eliminar bacterias, mofos e fermentos que serían causa tanto
de toxiinfeccións como do deterioro do produto. Así alóngase
a súa vida útil e increméntase a
súa seguridade. Existen distintas formas de pasteurización, e
en todas elas se xoga con dúas variables: a temperatura (que pode oscilar entre os 63 e os 72 °C) e o
seu tempo de aplicación (de 30 minutos a uns 15
segundos): o rango de temperaturas relativamente
curto é especialmente crítico para a supervivencia
dos microorganismos. Por iso, en función desas
temperaturas, os tempos de aplicación cambian
tanto. Como é lóxico, as temperaturas máis altas
aplícanse durante espazos de tempo máis curtos.
A pasteurización non supón unha garantía
sobre a eliminación de todos os microorganismos,
das súas toxinas ou esporas. Para proporcionar a
máxima estabilidade, todos os produtos pasteurizados precisan de refrixeración, e os límites da
súa data de caducidade son relativamente curtos:
en xeral, de 5 a 40 días, dependendo do produto.
Por exemplo, o coñecido como “leite fresco”, que
algúns consumidores recoñecen como “leite do
día”, é un produto que se someteu a procesos de
pasteurización (non de esterilización UHT) e que,
xa que logo, débese distribuír e vender en condicións de refrixeración, e conservarse así no domicilio, respectando a súa data de caducidade.
Moitas marcas de gazpacho e tamén de zumes
comercializan os seus produtos pasteurizados e,
por iso, atópanse no supermercado baixo refrixe-

Os riscos do leite cru
Non todos os leites pasan por un proceso de pasteurización ou
esterilización. O coñecido como “leite cru” é aquel sobre o que non se
aplicou ningún método de conservación máis aló da refrixeración e que,
por suposto, ten unha data de caducidade moito máis curta que o “leite fresco”. A Axencia
Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN) desaconsella o seu consumo sen
fervelo previamente (polo menos durante 17 segundos, e a parte do leite máis afastado do
foco de calor debe estar polo menos 79 °C), debido ao risco de presenza de microorganismos
patóxenos como Campylobacter, salmonela, E. coli ou Listeria. Máis información no artigo
“Porqué non é boa idea permitir a venda directa de leite cru?” de consumer.es.
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PODEMOS
FIARNOS
DO BO
ASPECTO
DUN
PRODUTO?
Resulta evidente que
se un alimento loce un
aspecto sospeitoso
(por cuestións de cor,
textura, etcétera),
presenta elementos
estraños (como
colonias bacterianas
ou florecemento de
mofos ou lévedos)
ou cheira ou sabe de
xeito desagradable
ou dubidoso, hai que
evitar o seu consumo.
Non importa que
estea dentro da súa
data de consumo
indicada no envase.
Pero, de igual xeito,
tampouco debemos
fiarnos das nosas
percepcións para decidir
se un produto está en
condicións ou non de
consumirse. Existen
infinidade de exemplos
nos que a presenza de
toxinas ou de bacterias
nunha cantidade
suficiente como para
desencadear unha
toxiinfección alimentaria
(como o botulismo ou a
salmonelose) pode
pasar inadvertida
para os nosos
sentidos. No
final de contas,
na maior parte
dos casos de
toxiinfección,

36

os afectados non
notaron nada no
momento da inxesta,
xa que doutro xeito
terían rexeitado o
seu consumo.
Do mesmo xeito,
poderiamos pensar
que se os nosos
sentidos son suficiente
para determinar o
posible mal estado
dos alimentos, para
que iamos necesitar a
inclusión de datas de
consumo preferente ou
caducidade? O feito de
que os nosos sentidos
non detecten ningún
sinal de alarma nun
alimento non significa,
necesariamente, que
ese produto estea en
perfecto estado para
ser consumido. A
data de caducidade
debe ser respectada,
con independencia
do que digan os
nosos sentidos.

Se teñen mofo, tíraas. Se un
produto ten presenza destes
microorganismos non se
pode consumir: pode estar
estendido en toda a peza.

Moitas marcas de gazpacho e
de zumes comercializan os seus
produtos pasteurizados e, por
iso, véndense baixo refrixeración.
ración cunha data de caducidade é relativamente próxima. Estes produtos consérvanse en arcas conxeladoras ou armarios
refrixerados, pero non para que os tomemos “frescos”, senón
polo estrito cumprimento da normativa: son produtos pasteurizados que deben distribuírse desa forma e conservarse
na neveira ao chegar á casa aínda estando pechados.
A diferenza do leite pasteurizado, o esterilizado está sometido a procesos de UHT (Ultra High Temperature ou temperaturas ultra altas), é dicir, entre os 135 e os 150 °C, e uns tempos
que van de 1 a 2 segundos, respectivamente. Con este proceso
conséguese un produto microbioloxicamente estable que non
precisa refrixeración nin na súa comercialización nin na súa
conservación na casa. Ata o momento da súa apertura, claro.

SEMICONSERVAS.

No mercado existe unha gama de produtos, as semiconservas, que debido ao seu aspecto e presentación –en lata ou
bote de cristal– xeran dúbidas nos consumidores. Nunha
semiconserva só se aplican medidas tradicionais para a súa
estabilización; polo tanto, sen aplicación de calor. Trátase dun produto cru, desecado ou non, que se macerou en
distintos conservantes naturais, como sal, vinagre, caldo
de azucre, aceite ou algunha combinación destes. Por iso,
ao estar estabilizado, nin tan sequera hixienizado, as semiconservas distribúense e véndense baixo condicións de
refrixeración e así se deben conservar no fogar. O exemplo
máis clásico constitúeno as anchoas: un alimento sometido
a salgadura que posteriormente se comercializa en aceite e
hermeticamente pechado a baixas temperaturas.
Estes produtos deben indicar, textualmente, que son
unha semiconserva, seguido da súa data de caducidade. Este prazo adoita oscilar entre os tres meses e o ano e medio,
sempre que non se abrise e se respecte a súa forma de conservación, é dicir, na neveira.

CONSERVAS.

As habituais dúbidas dos consumidores sobre as semiconservas responden á existencia doutros produtos, as conservas, que se comercializan en formatos similares, latas ou
botes. Estes produtos, por exemplo o atún en aceite, sometéronse a un proceso de esterilización que erradicou calquera
posibilidade de proliferación microbiana no seu interior,
atópanse pechados hermeticamente e, por estas razóns, non
precisan conservarse a baixas temperaturas. A súa data de

Unha cor máis
natural. A
diferenza das
conservas, as
semiconsevas
manteñen unha
cor similar ao
produto en
cru. O motivo é
que non se lles
aplican altas
temperaturas.

que se comercializan envasados. A cor do produto
tamén adoita ser un indicador bastante preciso á
hora de saber se nos atopamos ante unha conserva
ou unha semiconserva. Esta última adoita manter unha cor máis natural, similar ao do produto
en cru. Todo iso en contraposición co cambio de
cor que se dá nunha conserva. Por esta razón, a cor
dunha conserva de atún en aceite pouco ten que ver
coa do atún en cru. O cambio de cor prodúcese ao
aplicar temperaturas relativamente elevadas que
ocasionan a coagulación das proteínas, tal e como
podemos contrastar que sucede á hora de cociñar
calquera peza de polo, carne ou peixe.

OS OVOS.

consumo preferente (que non data de caducidade) alóngase
ata os catro anos sen necesidade de refrixeración. Salvo que
se abra, nese caso sempre é preciso conservar o produto na
neveira e consumilo nun prazo breve (esa cantidade de días
sinálase no envase).
Ao contrario das semiconservas, nas conservas non ten
por que indicar nada no exterior que as distinga e a clave para
recoñecelas é a súa “data de consumo preferente” (nunca de
caducidade), que son as máis amplas de todos os produtos

Son unha excepción. Malia que os produtos crus
supoñen, en todos os casos, un maior risco de
contaminación e proliferación bacteriana (e por
iso é necesario hixienizalos mediante a limpeza e controlar o desenvolvemento de patóxenos
a través da refrixeración ou conxelación), os ovos
supoñen unha excepción nesta regra. De feito, a propia normativa vixente (o regulamento
589/2008 da Comisión Europea) recomenda que
estes produtos se comercialicen e transporten a
temperatura constante.

UN SITIO PARA CADA ALIMENTO... E CADA ALIMENTO NO SEU SITIO
PUNTO
DE VENDA

NA CASA
(SEN ABRIR)

UNHA VEZ
ABERTO

Data de consumo
preferente1:
de 6 meses (leite)
a 4 anos (legumes,
por exemplo)

Temperatura
ambiente nun
lugar limpo e seco

Temperatura
ambiente nun
lugar limpo e seco

Refrixeración
no seu propio
envase. Duración:
de 2 a 5 días

Bebidas/produtos
pasteurizados
(leite, zumes...)

De 5 a 40 días
de data de
caducidade

Refrixeración

Refrixeración.
Duración: respectar
a data de caducidade

Refrixeración.
Duración: Moi curta.
De 24 a 48 horas

Ovos

Data de consumo
preferente:
normalmente
28 días

Temperatura
constante2: lugar
limpo e seco

Refrixeración:
cubertos, sen
romper a casca

Recoméndase
non conservar
preparacións de
ovo cru

Semiconservas
(anchoas en aceite
ou outras de peixe)

Data de
caducidade:
de 3 a 18 meses

Refrixeración

Refrixeración.
Duración:
respectar a data
de caducidade

Refrixeración.
Duración: tempo
moi curto. De 24
a 48 horas

PRODUTO

DURACIÓN

Bebidas /
produtos
esterilizados
(leite UHT
e conservas)

1. Ver cadro da páxina 39. l 2. No punto de venda recoméndase conservar os ovos a temperatura ambiente
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Un dos principais riscos da conservación dos
ovos é a condensación que se produce no exterior
da casca cando se deixan a temperatura ambiente
tras estar en refrixeración. É precisamente nesa condensación acuosa na que se pode propiciar
unha proliferación bacteriana especialmente perigosa. Xa que logo, recoméndase non transportalos nin comercializalos en refrixeración, xa que
o máis habitual é que, ao levalos á casa, se rompa
esa cadea de frío.
Na casa recoméndase conservalos na neveira. E faise así entendendo que a temperatura de
refrixeración xera unha contorna máis segura e
que, unha vez gardados, os ovos se sacarán coa
intención de usalos de forma inmediata (sen que
haxa, xa que logo, tempo para a condensación).

BEBIDAS REFRIXERADAS.

Hai algúns produtos que, aínda que non o precisan,
pódense atopar á venda en refrixeración. Sería o
caso dalgúns refrescos, bebidas alcohólicas como
cervexa ou sangría, zumes esterilizados (os pasteurizados, non, xa que eses si que deben comercializarse obrigatoriamente refrixerados) ou ata a nata
montada UHT en envase a presión. Produtos que
habitualmente se consomen a baixas temperaturas.
Mentres non se abran, poden distribuírse, comercializarse e conservarse a temperatura ambiente.

A RESPOSTA ESTÁ NO ENVASE.

Máis aló destes exemplos, hai numerosas posibilidades de
comercialización de diversos produtos; por iso, en caso de
dúbida, o mellor consello é recorrer ás instrucións de uso e
conservación que figuran, sempre, no envase. A normativa
europea en materia de etiquetaxe e de información vertida
ao consumidor (RE 1169/2011) obriga aos produtores a indicar claramente as condicións de conservación do produto
antes de usalo por primeira vez e, chegado o caso, tras a súa
apertura, así como a súa data de consumo preferente e de
caducidade, segundo cada caso.

Glosario de termos para conservar os alimentos
Caducidade. A partir desa
data nunca se debería
consumir:

• Produtos perecedoiros
desde o punto de
vista microbiolóxico:
pasteurizados, produtos
frescos e semiconservas.
• Debe completarse cunha
descrición das condicións
de conservación do
alimento.
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Consumo preferente.
O produto mantén ata
entón as súas propiedades
organolépticas (cheiro,
sabor e textura).

• Pasada a data, a calidade
pode diminuír, pero non
implica risco para a saúde.
• Exemplos: alimentos
con pouca auga (aceite,
legumes, cereais),
deshidratados (purés,
sopas), esterilizados
(conservas en lata ou bote
e leite UHT) e os ovos.

Esterilización. Aplícanse
moi altas temperaturas, por
encima de 120 ºC, durante
uns poucos segundos.

• Garanten a eliminación de
microorganismos, as súas
toxinas e as súas esporas.
• Non necesitan
refrixeración para
comercializarse nin de
conservarse. • Teñen data
de consumo preferente e
o prazo adoita ser amplo
(de seis meses a catro
anos).

UHT. Proceso de
esterilización. Siglas
do inglés Ultra High
Temperature (temperatura
ultra alta).

• Moi utilizado na industria
láctea.
• Exemplos: zumes, bebidas
vexetais a base de soia,
améndoa, arroz, mel,
iogur e algúns pratos
preparados.

As 6 regras da conxelación
• O que ‘non fai’. A conxelación é unha das técnicas de
conservación máis antigas que se coñecen. Con todo, este
proceso de cando en cando elimina un risco que poida estar
presente nun alimento, estea controlado ou non. A conxelación
non mata os microorganismos que poidan estar presentes nun
momento dado nun alimento (bacterias, lévedos, mofos, etcétera)
nin tampouco elimina as toxinas.
• Instrucións. Algúns fabricantes que comercializan os
seus produtos a temperatura ambiente ou baixo refrixeración
contemplan a posibilidade de conxelalos. Para iso adoitan ofrecer
indicacións nos envases de como facelo e que prazos hai que
ter presente.
• Sempre, sen abrir. Se se opta por conxelar
calquera produto que non se distribúe
baixo estas condicións de conservación, a
recomendación é facelo coa condición de que
non se abrise o envase. No momento en que
se abra, xa sexa unha conserva, semiconserva
ou un produto fresco, increméntanse as
posibilidades de que se contamine. Por iso, tras
a desconxelación, contaremos cun alimento
que pode ter máis probabilidades de estar
contaminado que o de orixe.

Pasteurización. Aplícanse
altas temperaturas suaves
(sempre por baixo de
100 ºC) durante tempos
relativamente prolongados.

• Elimina a maior parte dos
microorganismos, pero
non o esterilizan.
• Precisan refrixeración
tanto na tenda como na
casa.
• Data de caducidade
relativamente breve (de 5
a 40 días).
• Exemplos: leite fresco,
determinados zumes,
a maior parte dos
gazpachos e salmorejos.

Frescos. Precisan
comercializarse e
conservarse baixo
refrixeración.

• Data de caducidade breve
(de 2 a, máximo, 5 días).
• Exemplos: pasta fresca,
carne ou peixe cru,
gazpacho e salmorejo
fresco.
• Excepción: leite sometido
a pasteurización.

• Atención ao envase. Para conxelar un produto tamén é
necesario ter en conta o tipo envase (plástico, vidro, metal,
etcétera) así como se contén líquido. Estas variables tamén
condicionarán a posibilidade de conxelar un produto sempre
que, insistimos, non se abriu. Por exemplo, un envase de cristal
corre o risco de fracturarse, sobre todo se leva líquido acuoso: coa
conxelación, a auga presente no envase vai aumentar o seu
volume, polo que é posible que se poida chegar a romper.
• Produtos que ‘non conxelan ben’. Existen alimentos cuxas
propiedades organolépticas se ven negativamente afectadas
por este proceso. Exemplos: salsas, cuxa estrutura depende
dunha emulsión (maionesa), froitas frescas (se se conxelan,
poden servir para outros usos, por exemplo,
como ingredientes de batidos, pero as súas
propiedades sensoriais son diferentes a
cando estaban frescas) ou en caldo de
azucre, receitas que incorporen pataca
ou cenoria, hortalizas e verduras que se
pretendan consumir en cru e ovos enteiros.
• Cociñar. Se se abre un produto, o
recomendable, antes de conxelar, é cociñalo
(a temperaturas por encima de 65 °C, o que
implica a súa hixienización).

Alimentos en conserva.
Sometido a procesos
de esterilización.
Comercialízase en envases
herméticos.

• Non precisa refrixeración
para comercializarse nin
de conservarse.
• Teñen data de consumo
preferente de prazo amplo
(de seis meses a catro
anos)
• Exemplos: latas de atún,
mexillóns ou similares
e botes de hortalizas,
legumes, etcétera.

Semiconservas. Proceso de
estabilización sen aplicación
de calor. Mediante o uso
de sal, vinagre, caldo
de azucre, afumado ou
secado. Inhiben, ata certo
punto, a proliferación de
microorganismos.

• Precisan refrixeración na
súa comercialización e
conservación.
• Data de caducidade
relativamente ampla
(entre 3 e 18 meses).
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Saúde

ESTRATEXIA NAOS

O PLAN PARA
COMBATER
A OBESIDADE
EN ESPAÑA
Temos un problema. O número de adultos e
nenos que sofre sobrepeso crece ano a ano.
Esta grave situación levou ás administracións a
deseñar unha serie de estratexias para reducir
estas cifras. Pero, realmente son eficaces?
exceso de peso forma parte da
vida duns 1 900 millóns de persoas adultas, cerca do 39 % da
poboación mundial. Delas, máis
de 650 millóns son obesas. A cifra que se triplicou desde 1975, segundo datos
da Organización Mundial da Saúde (OMS).
En España, os datos non resultan moito máis
optimistas. Estímase que o 39,3 % dos adultos
españois de entre 25 e 64 anos teñen sobrepeso,
mentres que o 21,6 % padece obesidasde. Destaca
tamén a diferenza entre sexos: mentres o exceso
de peso lle afecta ao 32,1 % das mulleres, o 46,1 %
dos homes españois padéceo, segundo os datos
do Estudo ENPE (Estudo Nutricional e de Hábitos
Alimentarios da Poboación Española), impulsado
pola Fundación Eroski.
Estas cifras ilustran un serio problema: tras eses
quilos de máis escóndense numerosas enfermidades

O
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crónicas, como problemas cardiovasculares,
diabetes tipo 2 ou algúns tipos de cancro. Tal
é a súa incidencia que a OMS estima en 2,8
millóns o número de mortes anuais por mor
da obesidade ou o sobrepeso.

COMO SE COMBATE O PROBLEMA?

Malia unha previsión de futuro pouco esperanzadora, a boa
noticia é que se trata dun problema que se pode previr. En
2005, organismos sanitarios internacionais comezaron a
desenvolver propostas políticas para crear contornas máis
saudables. A súa implantación en España traduciuse na
Estratexia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad), dependente do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social. Para previr o
sobrepeso e a obesidade, a iniciativa facilita opcións dunha
alimentación variada e equilibrada á vez que promove a
práctica de actividade física. O acceso a unha información
adecuada é clave tamén para axudarlle ao consumidor a
tomar decisións e estilos de vida máis saudables, insisten
desde o ministerio. Para logralo, esta estratexia fomenta a
colaboración de todos os axentes implicados, desde o sector
público ata o privado, onde se conta coa participación da
industria de alimentos e bebidas ou os sectores da restauración. Co fin de monitorizar se funciona correctamente,

A LOITA CONTRA
A OBESIDADE
EN 5 ACCIÓNS
Para promover unha alimentación saudable
e previr a obesidade, 15 investigadores
españois expertos en saúde pública deseñaron
un plan composto por cinco medidas.
1) PUBLICIDADE. Regulación da publicidade
de alimentos e bebidas non saudables
dirixida a menores por todos os medios e
prohibición de patrocinios de congresos ou
eventos deportivos e avais de asociacións
científicas ou profesionais da saúde.
2) OFERTA. Promoción dunha oferta 100 %
saudable en máquinas expendedoras de
centros educativos, sanitarios e deportivos.
3) DEMANDA. Implantación dun imposto,
polo menos do 20 %, ás bebidas azucradas,
acompañado de subvencións ou baixadas
de impostos a alimentos saudables e
dispoñibilidade de auga potable a custo
cero en todos os centros e espazos públicos.

“Os obxectivos, as actividades
e os indicadores están ben
formulados, pero é necesario
dar un paso máis na regulación
de estratexias”, di un experto.
cóntase co Observatorio de la Nutrición y de Estudio de
la Obesidad, un sistema de seguimento e de avaliación da
eficacia das actuacións.
Desde a Academia Española de Nutrición y Dietética,
o nutricionista Manuel Moñino valora esta estratexia: “os
obxectivos, as accións, as actividades e os indicadores están ben formulados, pero é necesario dar un paso máis na
liña da regulación e harmonización de estratexias por parte
das autonomías”. Como exemplo, Moniño fai referencia ás
recomendacións para comedores escolares: “Son moi diferentes entre rexións, xa que, por exemplo, nunhas admítense
edulcorantes e noutras prohíbense”. Ademais, segundo este
experto, as campañas enmarcadas nesta estratexia “son de
grande interese, pero deberían ser adoptadas ou adaptadas
en todas as comunidades autónomas”.

4) ETIQUETAXE. Aplicación efectiva do
Nutri-Score mediante o uso de incentivos,
regulación e mecanismos de contratación
pública.
5) REFORMULACIÓN. Reformular os
acordos coa industria con obxectivos máis
ambiciosos e de obrigado cumprimento.
Fonte: Políticas alimentarias para previr a obesidade e as
principais enfermidades non transmisibles en España: querer é
poder. Publicado en gaceta Sanitaria.

Entre outros ámbitos de mellora, Moñino
menciona tamén o Observatorio de la Obesidad,
unha boa ferramenta que, na súa opinión, necesita actualizarse. “Hoxe móstranse os datos da
Enquisa Nacional de Saúde de 2014, cando os da
de 2017 levan varios anos dispoñibles”, lamenta.

CAUSAS DA OBESIDADE INFANTIL.

A OMS sitúa a obesidade infantil como un dos problemas máis graves do século XXI. A idades temperás, os números son alarmantes. Segundo estimacións deste organismo en 2016, 41 millóns de
nenos menores de cinco anos tiñan sobrepeso ou
eran obesos. En España, máis dun terzo dos nenos e
adolescentes (34,9 %) sofre sobrepeso ou obesidade,
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segundo o último Estudo Pasos da Fundación Gasol.
Os nenos con sobrepeso teñen moitas probabilidades de converterse en adultos obesos e de sufrir
a idades máis temperás enfermidades asociadas.
Pero, cales son as causas deste grave problema?
Para Miguel Ángel Royo-Bordonada, xefe da
Área de Estudios da Escuela Nacional de Sanidad do Instituto de Salud Carlos III, moita culpa
reside na dispoñibilidade de produtos procesados ou ultraprocesados altamente enerxéticos,
aos que podemos acceder en calquera momento
a prezos accesibles; e as potentes campañas de
publicidade. Trátase, xa que logo, de dous factores facilmente aplicables en nenos. Ademais,
está comprobado que a contorna inflúe moito na
alimentación das persoas. “Os menores son moi
vulnerables pola súa falta de capacidade crítica”,
advirte Royo-Bordonada. “Ata os 6-7 anos non
saben distinguir o que é publicidade do que non, e
ata os 12-13 anos non son capaces de darse conta
do seu fin persuasivo”, engade.
Non só son máis susceptibles que os adultos
á publicidade, senón que os seus hábitos de vida
favorecen a súa exposición a ela: os nenos españois ven unha media de 2 horas e media diarias de
televisión, o que supón que, durante este período,
un menor de entre catro e 12 anos asiste a uns 54
anuncios, segundo estudos do Ministerio de Sanidade. Xa que logo, parece claro que unha das
frontes nos que loitar é a publicidade.

Alimentación
saudable
con galardón
Cada ano, os Premios NAOS, outorgados
polo Ministerio de Sanidade, recoñecen
a promoción da actividade física e a
alimentación saudable en diferentes
ámbitos. O xurado da última edición premiou a
EROSKI como mellor iniciativa empresarial polo
seu programa Ekilibria. Esta ferramenta ofrece un
diagnóstico nutricional personalizado a partir dos
hábitos de compra dos usuarios. Inclúe, ademais,
unha calculadora nutricional que permite coñecer
os hábitos alimentarios do consumidor. Con esta
información, facilítase a composición do carro
da compra para lograr unha combinación máis
equilibrada de produtos.
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“Ata os 6-7 anos os nenos non
distinguen o que é publicidade
do que non. Ata os 12-13 anos,
non son capaces de darse
conta do seu fin persuasivo”.
ASÍ SE CONTROLAN OS ANUNCIOS.

Dentro da Estratexia NAOS inclúese unha ferramenta para
controlar como se promocionan os alimentos pouco saudables: o Código de Autorregulación da Publicidade de Alimentos Dirixida a Menores (PAOS) establece un conxunto de
normas éticas, de adopción voluntaria, para mellorar a calidade e o contido dos anuncios de alimentos e bebidas dirixidos aos nenos. Entre os compromisos atópanse a implantación de información nutricional que sexa comprensible ou
a regulación da publicidade de produtos alimentarios para
menores de 12 anos. Tras unha década de vida, o balance que
fai o Ministerio é positivo: “Mellorouse obxectivamente a
calidade e a presión deste tipo de anuncios”.
Malia as boas intencións, os expertos identifican fallos
nesta ferramenta. “Hoxe podemos ver en horario infantil
anuncios de alimentos e bebidas cuxo consumo habitual
se asocia coa obesidade”, asegura Moñino. Ao seu xuízo, o
Código PAOS debería ser obrigatorio para todas as empresas
que anuncian este tipo de produtos, ademais de incorporar
os perfís nutricionais.
Coincide con esta formulación o investigador Royo-Bordonada, que o considera “insuficiente e cun déficit de
deseño”. Para o experto, o máis importante é regular que os
produtos que se publicitan dirixidos a menores teñan unha
calidade nutricional aceptable. “Isto nin sequera o contempla, así que de partida naceu defectuoso e inservible para o
que pretendía”, matiza.
É dicir, o Código PAOS non diferencia entre produtos
máis ou menos sans, senón que propón unhas normas éticas,
como non aproveitarse da inocencia ou a credibilidade dos
menores ou non usar personaxes famosos. “Estes aspectos xa
estaban regulados na súa maioría e comprobamos en varias
investigacións que non se cumpren”, explica Royo-Bordonada. Tanto é así que “un 65 % dos anuncios incumpren unha ou
máis normas do Código PAOS”, asegura. “Pero é que, aínda
que se cumprisen, seguirían sen servir, porque a inmensa
maioría de publicidade dirixida a menores está protagonizada
por produtos pouco saudables: dous de cada tres anuncios
nas cadeas xeneralistas e o 100 % nas cadeas infantís”. Estes
incumprimentos, a xuízo de Francisco José Ojuelos, avogado
experto en Dereito Alimentario, son masivos, pero non así as
súas sancións, “moi escasas e sempre pola contía mínima”.

O RETO DE MELLORAR A COMPOSICIÓN
DOS ALIMENTOS PROCESADOS
O Ministerio de Sanidade e case 400 empresas da industria alimentaria acordaron un plan
para mellorar a composición dos alimentos que afecta a máis de 3 500 artigos de 13 grupos
de alimentos. O seu obxectivo é reducir os azucres engadidos, o sal e as graxas saturadas dos
produtos procesados. Este ano comezarán a avaliarse os seus resultados.
GRUPO
DE ALIMENTOS

PORCENTAXE
DE REDUCIÓN

QUE SUPÓN, NA PRÁCTICA,
ESA REDUCIÓN*

Pratos preparados

10 % sal
10 % graxas saturadas

Unha lasaña pasaría de 0,89 g de sal a 0,80 g;
e de 2,5 g de graxas saturadas a 2,25 g.

Aperitivos salgados

Ata 13,8 % de sal
10 % graxas saturadas

Patacas fritas, de 1,3 g de sal a 1,12 g; e de 3 g
de graxas saturadas a 2,7 g.

Bebidas refrescantes
de lima-limón

10 % azucres engadidos

Un refresco de lima-limón con 7,3 g
de azucre quedaría en 6,6 g.

Xeados

5 % azucres engadidos

Un polo pasa de 25 g a 23,75 g de azucre.

Galletas

5 % azucres engadidos
5 % graxas saturadas

Unhas galletas recheas, de 31 g a 29,5 g de
azucre; e de 5,7 a 5,4 g de graxas saturadas.

Productos lácteos

Ata 10 % azucres
engadidos

Unhas cremas pasarían de 18 g de azucre
a 16,2 g. Un arroz con leite de 15,8 g,
quedaría con 14,2 g de azucre.

Salsas

Ata 18 % azucres
engadidos
Ata 16 % de sal

Un bote de ketchup que contén 23,7 g
de azucre por cada 100 g, quedaría en 19,4 g.
De 1,2 g de sal pasaría a 1 g.

Derivados cárnicos

10 % azucres engadidos
5 % graxa total
Ata 16 % sal

Unhas salchichas pasarían de 2 g a 1,8 g
de azucre; de 7,7 a 7,31 g de graxa saturada;
e de 2 g a 1,7 g de sal.

Bolaría e pastelaría

5 % azucres engadidos
5 % graxas saturadas

Unhas madalenas pasarían de 32 g a 30,4 g
de azucre; e de 2,9 a 2,76 g de graxas
saturadas.

Cereais
de almorzo infantil

10 % azucres engadidos

Unha caixa de cereais con 28,8 g de azucre
por 100 g, quedaría con 25,92 g.

Néctares de froitas

10 % azucres engadidos

Un néctar con 11,8 g de azucre por cada
100 g, tería con esta redución 10,62 g.

Pan especial
envasado

5 % azucres engadidos

Un pan de molde branco con 3,8 g de azucre,
quedaría con 3,61 g.

Cremas

6,7% sal

Unha crema de verduras con 1 g de sal
por 100 g, pasaría a ter 0,93 g.

Fonte: Plan de colaboración para la mejora de composición de los alimentos y bebidas y otras medidas (2017-2020)
e elaboración propia. *Datos por cada 100 g de produto.
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Saúde

TERAPIAS ALTERNATIVAS

O RISCO DE
AFERRARSE
A REMEDIOS SEN
BASE CIENTÍFICA
Existen universidades que imparten cursos
sobre elas, farmacias que venden os seus
remedios e certos médicos, supostos entendidos
e curandeiros que as promocionan. Pero crer
nas promesas das terapias alternativas e
seguilas ás veces pódese pagar caro, e non só
con euros. En case 1 500 casos ao ano, coa vida.

a novela máis universal da
literatura española, Don
Quixote da Mancha, o fidalgo cabaleiro confésalle ao seu
escudeiro Sancho Panza que
coñece a fórmula secreta do bálsamo de Fierabrás, unha poción que dicían era capaz de
curar todas as doenzas. Con todo, despois de
probalo, os resultados non son os desexados: Don Quixote sofre vómitos e suores, pero séntese curado logo de
durmir, e para Sancho só ten un efecto laxante que case
o mata, “por non ser cabaleiro andante”, xustifica o protagonista.
Non vivimos na ficción creada por Cervantes, pero o
escenario é parecido. Segue habendo doentes que buscan
remedios para os seus males e tamén quen ofrece para o
mantemento, recuperación ou mellora da saúde certas
actividades, servizos, produtos e substancias sen respaldo
da evidencia dispoñible, é dicir, pseudoterapias. E non son
poucos, dun lado e outro, nin carecen de consecuencias
indesexadas.
A última Enquisa de Percepción Social da Ciencia
(2018) da Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
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logía (Fecyt) sinala que un de cada cinco españois (19,6 %)
utilizou tratamentos alternativos á medicina convencional para coidar a súa saúde; a maioría, de forma complementaria. Aínda así, dous millóns de españois (5,2 %)
recoñecen substituír un tratamento médico cunha destas
terapias, “tras crelas curativas, iso é o grave”, puntualiza
Elena Campos, doutora en Biomedicina, investigadora no
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa UAM-CSIC
e presidenta da Asociación para Proteger al Enfermo de
Terapias Pseudocientíficas (APETP).

MOMENTOS VULNERABLES.

Muller, de máis de 64 anos e con formación universitaria.
Así é o perfil dos seus usuarios, segundo o primeiro barómetro do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) que

‘Milagres’
en contagotas.
Apócemas de
procedencia
vexetal prometen
curacións sen
respaldo científico.
No dosificador
chegáronse a
introducir derivados
de lixivia para tratar
o autismo.
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Desconfía...
...pola súa
terminoloxía.

“Solución milagrosa”, “vale
para todo”, “rápida curación”,
“autocuración”, a min funcióname”,
“transmite enerxía”, “sen
efectos secundarios”, “detox”,
“acompañamento”, “coach”,
“asesoramento”... son expresións
(algunhas parecen científicas) que
deben facerte sospeitar de que
estás ante unha pseudoterapia.

...se non o ofrece a
sanidade pública

Estes adoitan acompañarse
do enriquecemento
do seu emisor.

...se ataca
a ciencia

Adoitan deostar a medicina e a
investigación científica tratando
de desacreditar os seus avances
infundindo medo e desconfianza
nas súas potenciais vítimas.

...de internet
e redes sociais

Son a maior fonte de embuste
en saúde, segundo CIS, Fecyt
e SaludsinBulos.

...se confunde
benestar
emocional
con terapia

“Algo non é máis san nin terapéutico
porque sexa de orixe natural ou
se venda baixo ese reclamo, que
ademais, infrinxe a normativa”, aclara
Campos, referíndose ao
Real decreto 1907/1996.

abordou o tema hai case dous anos. Con todo, Guillermo
Fouce, presidente de Psicólogos Sin Fronteras, prefire non
falar de retrato-robot, senón de momentos de vulnerabilidade, como a adolescencia, a mocidade, un problema
sanitario ou psicolóxico, nos que calquera pode ser diana
dunha terapia deste tipo.
“A medicina non é infalible. Cando nos proporciona unha resposta insatisfactoria, ábrese unha porta a ser
vítimas de pseudociencias buscando saciar nosa necesidade de sentir que estamos facendo algo. Calquera poderá aproveitar esa situación de debilidade emocional por
necesidade”, apunta Campos. E hainos: “quen xoga coa
desesperación, a incerteza, o interese por atopar algo diferente que axude a saír dunha situación psicolóxica ou de
saúde comprometida”, comenta o psicólogo. “Depravados
que as aproveitan para saltar a lei cando levan á xente a
morrer, a gastar o diñeiro que non teñen ou a illarse das
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súas familias”, agrega Begoña Barragán, presidenta do
Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac).
De feito, no noso país estas falsas terapias provocan
directa e indirectamente entre 1 210 e 1 460 mortes ao
ano, segundo o Primeiro informe sobre falecidos por mor
das pseudoterapias en España, elaborado pola APETP.
Tamén están detrás de desembolsos astronómicos como,
por exemplo, os 600 euros ao mes en pingas de Miracle
Mineral Solution (MMS) ou clorito de sodio (derivado da
lixivia) e outros suplementos para tratar o autismo, recordan desde o Comité de Promoción y Apoyo a la Mujer
Autista (CEPAMA).
As terapias alternativas son variadas e para nada inocuas. En 2011, o Ministerio de Sanidade identificou 139 técnicas con pretendida finalidade sanitaria no ámbito das terapias naturais. Sete anos despois, a Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del Sistema

Consellos
para
pacientes e
familiares
Actuar con prudencia e
precaución. Desde AECC e Gepac
insisten en que antes de acudir
a este tipo de pseudoterapias,
se informen correctamente
da súa utilidade e eficacia.
Onde? O médico ou especialista
(colexiados) en establecementos
legalmente habilitados (con
número de rexistro sanitario)
poderá comentarche os posibles
riscos ou contraindicacións, así
como sobre os posibles beneficios
que obtería co seu uso e
interferencias co seu tratamento
convencional e se presenta
rigor científico. “Non debemos
sentir vergonza por confesar
que estamos facendo algunhas
terapias ou que consumimos
algo como complemento aos
nosos tratamentos. Os médicos
sábeno”, asegura Begoña
Barragán. “E se non hai tempo
na consulta, nas asociacións de
pacientes podémoslles axudar
ou contrastar con profesionais
sanitarios e orientalos”, recorda.

Nacional de Salud (REDETS) non atopou sobre 73 delas
ensaios clínicos nin revisións sistemáticas ou metaanálises
en PubMed, o motor de procura de referencia en artigos de
investigación biomédica. É dicir, técnicas como a medicina
ortomolecular non teñen soporte científico con metodoloxía
o suficientemente sólida que sirva para avaliar a súa seguridade, efectividade e eficacia. Son pseudoterapias. Pero aínda
hai 66 en cuestión, entre elas a acupuntura, a homeopatía ou
o reiki (imposición de mans), nas que a poboación española
confía moito, segundo a enquisa da Fecyt. REDETS analizaraas unha a unha, porque o feito de que existan publicacións
sobre estas prácticas non implica que a técnica estea apoiada

O cancro é a
enfermidade sobre a
que máis inquietude
xeran estas terapias.
No teléfono da
AECC multiplícanse
estas consultas.
polo coñecemento científico e que se avale a súa eficacia e seguridade. Pero podería haber máis, “tantas como capacidade
creativa teña quen queira inventar unha,
crentes consiga, pábulo se lle dea desde os
medios de comunicación e institucións e se
lle deixe facer desde as autoridades competentes”, advirte Campos.

AS MÁIS PERIGOSAS.

“As terapias que intentan substituír os
tratamentos médicos ou psicolóxicos por
alternativas non contrastadas nin exploradas son as máis perigosas”, explica
o doutor en Psicoloxía Guillermo Fouce.
Segundo a Asociación Española Contra o
Cancro (AECC), todas as pseudoterapias
son perigosas, porque implican “poñer en
marcha prácticas sen estudos científicos
que avalen a súa eficacia, que xeran falsas
expectativas e poden supoñer un risco para a saúde”. En 2017, un estudo publicado
en Journal of the National Cancer Institut
corrobórao: as mulleres con cancro de mama que as usan aumentan o seu risco de
morte un 470 %, mentres que os pacientes
con cancro colorrectal e os de pulmón, un
360 % e un 150 %, respectivamente. Ademais, segundo AECC, a propia publicidade e a formulación
de curación xa pode supoñer sufrimento e frustración para
quen non logra esta promesa. Begoña Barragán alerta das
dietas anticancro –“son unha mentira”–, como tamén de
“supostas enerxías que nos infundan e suplementos e complementos que non demostran ter ningunha influencia sobre
a evolución do paciente oncolóxico”.
Precisamente, o cancro é a enfermidade sobre a que
máis inquietude xeran estas terapias. No teléfono Infocáncer
da AECC o ano pasado detectaron un aumento das consultas
sobre o uso de produtos, alimentos ou técnicas para combater os efectos secundarios dos tratamentos ou a dor: son
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As terapias
alternativas en España

18,8 %

40 %

dos españois prefiren
o uso de terapias
alternativas, fronte
á medicina convencional,
porque creen
que estas últimas
“non funcionan”

dos enquisados explica
que este tipo de
terapias foi receitado
nunha clínica con
persoas relacionadas
directamente con estas
terapias

63,7 %

30,8 %

di que se informou delas
a través de amigos
e coñecidos

18,4 %

recoñece recibir
un tratamento
alternativo nun centro
con profesionais
da medicina
e a enfermería

de quen as utilizan fano
para ter unha vida sa e
equilibrada

27,7 %

de quen recorren a ela
fano para curarse de
enfermidades e doenzas
para as que a medicina
convencional non lle
funciona

Fonte: Enquisa do CIS (febreiro 2018)
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coñecidos como escorpión azul, cardo mariano ou flores de
Bach, drogas como marihuana, produtos como a lixivia ou a
vitamina C con bicarbonato ou técnicas como a meditación
con efecto curativo.

QUE RISCOS ENTRAÑAN?

Analizamos algunhas das máis destacadas, segundo a clasificación que estableceu o Ministerio de Sanidade en 2011:

1. Técnicas da mente e do corpo.

Consideradas moitas delas como movementos sectarios,
baséanse na orixe emocional da enfermidade, é dicir, en
que as enfermidades non existen, senón que son manifestacións físicas de conflitos non resoltos provocados,
en moitos casos, pola contorna (familiares, amigos…) do
que hai que afastarse. Outras, sen ser pseudoterapias, son
moi proclives a ser mal utilizadas por grupos pseudoterapéuticos.
A Nova Medicina Xermánica, por exemplo, cobrou
con máis de 3 000 mortos, entre eles a esposa do fundador, Ryke Geerd Hamer, que pasou polo cárcere. A súa
filosofía di que basta con tomar conciencia do cancro e
tratalo psicoloxicamente para curarse, como denuncian
desde o Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias da Organización Médica Colegial (OMC). Desta teoría xorden outras
que tamén ten vítimas mortais detrás, como a Biodescodificación ou a BioNeuroEmoción da que Fouce, tamén
profesor na Universidad Carlos III e a Universidad Complutense de Madrid, indica: “Claro que o corpo está conectado coa mente ou os sentimentos e que se me sinto
mal isto lle afecta á miña saúde, pero de aí a dicir que un
problema de saúde se produce polo meu problema emo-

Benestar non
é o mesmo
que curación.
Terapias
como o reiki
poden ser
perigosas en
pacientes que
abandonan os
tratamentos
médicos por
estas técnicas.

cional ou pola miña desconexión, hai
un mundo”. Ataques de ansiedade,
brotes psicóticos e ata suicidios repórtanse no libro Mitos y pseudoterapias editado polo Gepac como
consecuencias doutra psicopseudoterapia denominada Constelaciones
Familiares. “Unha parte da psicoloxía afirma que somos froito do
noso pasado e hai que traballar esa
relación. Pero que se fale de que sexa
unha constelación…”, asegura Fouce.

2. Prácticas biolóxicas.

A medicina ortomolecular recomenda o consumo de grandes cantidades
de micronutrientes (xeralmente vitamina C) para tratar enfermidades
e alcanzar a curación. Non hai evidencias que demostren resultados
favorables en ningunha enfermidade, segundo a OMC.
Outro exemplo é o Miracle Mineral Solution (MMS)
un tipo de lixivia que, segundo os seus promotores, trata
desde o autismo, a infeccións como o ébola ou o cancro.
A realidade é que está prohibida a súa comercialización
como medicamento desde 2010 pola Axencia Española
do Medicamento e Produtos Sanitarios (AEMPS), pero
séguese publicitando como terapéutico.
A dieta alcalina é rica en fibra, legumes e vexetais, pero por comer máis alimentos alcalinizantes non recuperamos a saúde en patoloxías tan diversas como osteoporose,
cancro, enfermidade cardíaca ou diabetes, como explican
no documento do Gepac. “Non hai nada que cambie o pH
do organismo humano”, asegura a súa presidenta.

3. Prácticas de manipulación e baseadas no corpo.

Aplicada para tratar a dor musculoesquelética, na acupuntura sobresae polo seu efecto placebo (benestar emocional), pero tamén caben efectos adversos, como traumatismos en órganos internos (neumotórax ou taponamento

En Francia, o Estado deixará
de financiar a homeopatía
en 2021 e en España, a Real
Academia Nacional de Farmacia
denuncia a nula evidencia
científica que a apoia.

MÁIS INFO
• Infocáncer
900 100 036
• Centro de Información
de Medicamentos
(CIMA) Buscador
de medicamentos
legalmente
comercializados.
cima.aemps.es
• Asociación para
Proteger al Enfermo
de Terapias
Pseudocientíficas.
apetp.com

• Observatorio OMC
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Pseudoterapias,
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Sanitarias. cgcom.es
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de Sanidade e Ciencia.
conprueba.es
• Farmaciencia
farmaciencia.org
• SaludSinBulos
saludsinbulos.com

cardíaco) e infeccións, como a hepatite ou o VIH, por agullas incorrectamente esterilizadas.
A hidroterapia de colon aparentemente limpa e impurezas o noso organismo cun tubo, auga e ás veces con
herbas ou outros compostos. Pero, pode ser moi perigosa,
segundo a OMC, especialmente se se teñen antecedentes
de enfermidade gastrointestinal ou antecedentes de cirurxía de colon, hemorroides severas, enfermidade renal
ou enfermidade cardíaca. E os efectos secundarios non son
poucos: vómitos, diarrea, insuficiencia renal aguda, pancreatite, perforación intestinal, insuficiencia cardíaca...

4. Sistemas integrais e completos.

En Francia, o Estado deixará de financiar os produtos de
homeopatía o ano próximo e en España, a Real Academia
Nacional de Farmacia denuncia nun informe a nula evidencia científica que a apoia e os riscos que carrexa. Ata a
Real Academia Española a considera incapaz de curar. Un
paso? Aínda se vende nas farmacias. “Debería ser segura,
pois consiste en azucre ou solución hidroalcohólica. Con
todo, usala como substitutivo dun tratamento necesario,
pódete levar á morte”, sinala Elena Campos.

5. Técnicas sobre a base da enerxía.

“Todos emanamos e somos enerxía, pero que poidamos
manipular esa enerxía e conectala cunha enerxía universal
é a parte que non ten nada que ver coa realidade”, asegura
o psicólogo Guillermo Fouce. No reiki asegúrase a curación
a través da imposición de mans. O perigo? Abandonar o
tratamento convencional por esta técnica de relaxación que
pode aliviar a ansiedade ou mellorar o estado de ánimo.
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Todas as
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que trae
o 2020
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Edificios sostibles,
a Administración nun clic
e outro cerco ao tabaco.
Estreamos década
con novas etiquetas e leis
que convén coñecer.

Medio
Xa non poderán entregarse
bolsas formadas por materiais
fragmentables
O Real decreto 293/2018, coñecido como de Redución das
bolsas de plástico, segue avanzando. Serviu para establecer a prohibición, desde 2018, da entrega gratuíta
de bolsas de plástico en comercios, coa
excepción das bolsas moi lixeiras (habituais para pesar as froitas e hortalizas)
ou daquelas compostas por máis dun 70
% de plástico reciclado.
A partir do 1 de xaneiro non se
poden entregar bolsas formadas por
materiais fragmentables (con aditivos
que se transforman en microplásticos
e son especialmente prexudiciais para
o medio). Tamén se establece que todas
as que superen as 50 micras de espesor
deben proceder, polo menos nun 50 %,
de elementos reciclados. A normativa prevé que, en 2021, as únicas bolsas
proporcionadas aos consumidores sexan as compostables (degrádanse bioloxicamente, producindo dióxido de
carbono, auga, compostos inorgánicos
e biomasa a igual velocidade que o resto
de materia orgánica).

As grandes cidades endurecen a súa
loita contra a contaminación
2020 será un ano decisivo para a calidade do aire en Barcelona. O Concello lanza a zona
de baixas emisións e restrición do tráfico de automóbiles (ZBE) na cidade. Un
ambicioso plan que comprende 97 quilómetros cadrados e inclúe os munici-

Europa enfróntase en 2020 a un período de transformación. En materia lexislativa, España deixa atrás un exercicio
marcado pola imposibilidade de formar
Goberno, motivo polo que as novidades
normativas deste primeiro ano da nova
década proceden na súa maior parte de
Bruxelas. Case todas estas medidas xorden da mesma folla de ruta, o Horizonte

2020, o programa marco da Unión Europea orientado á excelencia científica,
industrial e social. O devandito plan será
o instrumento decisivo para afrontar a
política comunitaria do próximo lustro,
que está marcada por tres desafíos: o
cambio climático, as guerras comerciais
e a desaceleración económica. Chegan
os tolos anos 20.

Un paso máis
pola saúde do
aire. O acceso
ás grandes
cidcades leva
varios meses
vetado aos
vehículos
contaminantes.
Desde este
mesmo mes,
o centro de
Madrid, por
exemplo, só
teñen acceso
os que leven
as etiquetas
SECO, CERO e
diésel Euro 6.

pios de Barcelona –salvo a zona Franca
Industrial, Vallvidrera, Tibidabo i Lles
Plans– L’Hospitalet de Llobregat e as
súas zonas limítrofes.
A partir do 1 de xaneiro, e en horario de 7:00 a 20:00, de luns a venres, ningún coche ou furgoneta sen a
etiqueta ambiental da DXT (en vigor
desde abril de 2019) pode acceder a esta área. Quedan exentos desta norma os
servizos médicos, funerarios, Protec-

ción Civil, Bombeiros, Policía e os vehículos de persoas con mobilidade reducida. No caso de Madrid, o Concello
continúa a ordenanza de 2018 sobre os
vehículos autorizados na flota de taxis,
incentivando a adquisición dos menos
contaminantes. Desde o 1 de xaneiro,
só poden prestar servizo os automóbiles coas etiquetas ECO, CERO e diésel
Euro 6 de modelos posteriores ao 14 de
decembro de 2012.
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Nova etiquetaxe para as toalliñas
e o papel hixiénico húmido
A intensificación do uso das
toalliñas húmidas –desmaquillantes ou hixiénicas– e
a súa acumulación en desaugues é un
grave problema ambiental. As acumulacións de residuos coñecidas como
fatberg, extensións de centos de metros nos sistemas da rede de sumidoiros de varias toneladas de peso, causaron sangrías económicas nas arcas dos
concellos e impactaron nos sistemas de
depuración de augas en todas as cidades do mundo.
España estrea a norma UNE
149002:2019, pioneira na UE, que
marca cun círculo verde os empaquetados de toalliñas e papel hixiénico
húmido que poidan desfacerse polo
inodoro, e cun distintivo vermello, os
que deban ir ao cubo do lixo. Para obter o logo verde e comprobar a rapidez e calidade da súa biodegradación
a través do WC, estes materiais deben
pasar cinco probas de laboratorio. A
nova etiquetaxe chegará antes do mes
de setembro.

Con outra
enerxía. A
finais de ano
entrará en vigor
o Código Ético
de Edificación
(CTE), que
pretende reducir
o consumo
enerxético e
incorporar
enerxías verdes
en novas
vivendas e
rehabilitacións.

As vivendas reducirán o seu consumo
enerxético e baixarán as facturas
Na última década, a Unión
Europea (UE) levou a cabo
unha estratexia dirixida a implementar a sostibilidade no sector da
construción. Xa nas consideracións da
Directiva 2010/31 UE se afirmaba que a
construción de vivendas no continente
supón un 40 % do consumo enerxético
e produce un 35 % dos gases de efecto
invernadoiro.
Por este motivo, o 31 de decembro
de 2020 entrará en vigor o novo Código
Técnico de Edificación (CTE), vixente
para os edificios públicos desde 2018.
Esta normativa inclúe un Documento
Básico de Aforro de Enerxía (DB-HEI)
que busca reducir o consumo enerxético e incorporar enerxías verdes nas
novas vivendas e rehabilitacións. O
CTE supón a actualización da definición de Edificio de Enerxía Case Nulo,
coa fixación dunha cantidade mínima
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de enerxía renovable para a produción
de auga quente, a redución de enerxías
non renovables nun 38 % para edificios
e dun 60 % para vivendas unifamiliares
nas zonas máis adversas no inverno.
Ademais, o Código ábrese a outras fontes de enerxía sostible, non só
as solares térmicas ou fotovoltaicas. As
medidas favorecerán o planeta, pero
tamén o peto. As estimacións do sector
refiren que as facturas da electricidade
e da auga diminuirán neste tipo de inmobles entre un 60 e un 75 %.

Chega a normativa de Emisións Euro
6D para turismos e furgonetas
Enmárcase dentro da norma
europea de RDE (Real Driving
Emissions, polas súas siglas
en inglés) e afecta só á fabricación de
vehículos lixeiros, como turismos e
furgonetas.

En vigor desde o 1 de xaneiro, é obrigatoria para os tipos M,N1 e Clase I, e limitará as súas emisións dos diésel e gasolina, desde os 126 mg/km e 168 mg/km
establecidos na anterior norma (Euro 6D
TEMP EVAP ISC, vixente desde setembro
de 2019 como medida de transición) aos
60 mg/km (gasolina) e 80mg/km (diésel).
Desde a Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e Camións (ANFAC) sinalan que “é a primeira proba a nivel mundial que se realiza directamente en
estrada e que ten como obxectivo medir e
controlar as emisións contaminantes de
NOx e partículas en condicións reais de
condución”. Ademais, trátase da “normativa de emisións máis esixente do mundo”, comentan, e só Europa complementou controis deste tipo. Fontes do sector do
automóbil afirman que é difícil precisar
se esta medida supoñerá unha subida de
prezos destes vehículos.

Saúde
Deixar de fumar será un pouco
máis fácil a partir de maio
En 2017 entrou en vigor a
Directiva europea sobre produtos do tabaco e produtos
relacionados, pola que se obrigaba á
industria a ofrecerlle unha información máis clara ao consumidor sobre
a composición dos cigarros e os seus
riscos, ademais de prohibir algunhas
variedades de tabaco de lear.
O último paso desta directiva entrará en vigor o 20 de maio de 2020 coa
prohibición do tabaco mentolado. Organismos como a Fundación Española
del Corazón (FEC) advirten de que se
trata dunha medida insuficiente e reclaman a prohibición do cigarro electrónico ou vaporeador, unha modalidade recentemente ilegalizada na cidade
de San Francisco e suxeita a un intenso
debate entre os expertos que defenden
esta práctica dentro da redución de ris-

cos –igual que se presentou a metadona
como tratamento de deshabituación da
heroína– e a cada vez maior cantidade
de estudos que alertan sobre a súa perigosidade pola exposición a metais como
o chumbo ou o zinc con, polo menos,
cinco casos rexistrados de mortalidade
pola súa inhalación.
Pola súa banda, o Ministerio de
Sanidade de España advirte sobre os
vaporizadores na campaña Fumar
átate e mátate, presentada o pasado mes de setembro. Esta institución
anunciou en varias ocasións a intención de endurecer a vixente lei de tabaco, prohibindo o seu uso e consumo en
terrazas e parques públicos, un mesmo
paquete de medidas que tamén busca
reducir o consumo de alcohol en España e que é posible vexa a luz ao longo
de 2020, logo de sufrir dilacións polas
citas electorais.
De momento, o ministerio financia a partir do 1 de xaneiro a administración de dous principios activos para
deixar de fumar: o bupropión e a vare-

niclina, o fármaco de Pfizer de marca
comercial Champix.

Maior transparencia sobre
a procedencia dos alimentos
Coa publicación en maio de
2018 do Regulamento de execución (UE) 2018/775, Bruxelas estendeu aos ingredientes primarios a indicación do país de orixe, algo
que ata entón só sucedía con produtos
concretos, como carne de vacún e procesados, carnes de porco, ovino, caprino e aves de curral, mel, froitas, verduras, hortalizas peixe ou aceite de oliva.
Desde o 1 de abril de 2020, deberá
indicarse na etiqueta a procedencia dos
ingredientes primarios dun alimento
(se esta non coincide co lugar de orixe
de todo o produto). A medida pretende
evitarlle enganos ao consumidor e darlle máis poder na decisión de compra.

Economía
Menos impostos para premios
de lotarías e apostas

Premios máis
‘soantes’.
Desde o sorteo
do Neno (6
de xaneiro),
quedan
exentos de
tributar a
Facenda
os premios
inferiores a
40 000 euros.
Cada español
gasta arredor
de 20 euros
como media só
neste sorteo.

Trátase dunha baixada da
fiscalidade que poden gozar
os agraciados no Sorteo do
Neno, o 6 de xaneiro. Xa en 2019, a
rebaixa fiscal deixou exentos de tributar como IRPF ás cantidades iguais ou
inferiores a 20 000 euros obtidas nos
sorteos de Loterías e Apostas do Estado. O novo ano trouxo alegrías extra a
quen obteñan un premio igual ou inferior a 40 000 euros. E quen reciba
máis, tributará a partir desa cifra. No
caso de que a participación fose compartida, a contía exenta de gravame ratearase entre os cotitulares en función
da cota que lles corresponda.
Este réxime fiscal só é válido para
os premios das lotarías e apostas organizadas pola Sociedade Estatal de Lotarías e Apostas do Estado, os Órganos ou
entidades das Comunidades Autónomas, os sorteos organizados por Cruz
Vermella Española e as modalidades de
xogos autorizadas á Organización Nacional de Cegos Españois.
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Tecnoloxía
e consumo
Comprar por Internet sen dar datos
sobre as tarxetas de crédito
A UE pretende reforzar a seguridade dos compradores en
Internet. Para iso, a Comisión
Europea veu realizando cambios para
farcilitarlles aos terceiros o acceso á infraestrutura dos bancos a través da norma PSD2. Trátase dunha acción posible grazas a ferramentas como os APIS
(Application Programming Interface),
un mecanismo de software que permite
acceder a multitude de plataformas ou
sistemas operativos aforrando en custos
de I+D e que permitiu a expansión de
empresas como Netflix. Os APIS revolucionan o sistema de pagos eliminando
a intermediarios, como a conexión do
vendedor coa compañía responsable da
tarxeta de crédito, o que aumenta a seguridade das persoas usuarias.
A partir desta lei, os consumidores poderán autorizar ao comercio para
que execute pagos no seu nome a través
da súa conta bancaria. Ademais, o sistema esixirá combinar dúas ou máis ferramentas antes non requiridas (como
o smartphone vinculado, a clave persoal ou parámetros biométricos) para
garantir a seguridade e evitar operacións fraudulentas. Entidades como o
BBVA afirman que isto traerá consigo o
xurdimento de novos métodos de pago
e comercio electrónico. A data esperada para a súa posta en marcha sufriu
diferentes atrasos para garantir a plena
adaptación dos bancos. No entanto, o
período da actual moratoria expira o 31
de decembro de 2020.

A implantación da tecnoloxía 5G
esixirá poñerse ao día
Prevese que chegue a finais
de ano e será un dos acontecementos tecnolóxicos máis
destacados. O innovador sistema de
comunicacións 5G permitirá velocidades de descarga inusitadas. Tamén
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Credenciais
dixitais. O 5G
multiplicará as
persoas con
credenciais
de identidade
dixital. En
cinco ano
pasará de
1 700 millóns
estimados en
2019 a máis
de 5 000
millóns en
2024, segundo
un informe
de Juniper
Research.

facilitará a intervención en remoto en
catástrofes (como incendios ou explosións nucleares) ou accidentes en
estrada (posibilitará que se realicen
cirurxías dirixidas desde un hospital e
que se executen nunha UVI móbil ou
nun hospital de campaña).
A primeira en expandirse será a do
estándar NSA (Non Standard Alone),
que utiliza o mesmo núcleo de rede que o
4G. Pero un dos capítulos máis esperados
virá con outro estándar, o SA (Standard
Alone), que incorpora os núcleos de rede
de última xeración que desvincularán a
esta tecnoloxía do 4G, algo que por cuestións de custos e I+D será unha realidade
en 2021. Doutra banda, para que a revolución sexa televisada teremos que resintonizar a tele. O 5G impactará nas canles
da TDT, que terán que migrar das súas
frecuencias logo da poxa dos 700MHz,
prevista para principios de 2020. As comunidades de veciñanza poderá solicitar
as subvencións públicas estipuladas no
Segundo Dividendo Dixital, que cubrirán
os importes das antenas e a instalación
de equipamento adicional de ata seis
múltiples dixitais.

As solicitudes deben realizarse
só por vía telemática a través da web
de Ministerio de Economía e Empresa (sede.mineco.gob.es). O organismo
dispón para este fin de dúas liñas telefónicas de atención á cidadanía (901 20
10 04 e 910 88 98 79) e unha web (televisiondigital.gob.es).

Arranxar desde a casa papeis
coa Administración xa é (case)
unha realidade
Logo de anos de prórrogas, o
Real decreto-lei 11/2018, coa
súa disposición final na Lei
39/2015, permitirá o inicio o 2 de outubro de 2020 da Administración dixitalizada. Aspira a crear un punto de encontro de empresas e cidadanía con esta
institución do Estado a través de medios
electrónicos. A información oficial fixa
como finalidade o “rexistro electrónico
de apoderamentos, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de
acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico”. Manuel Márquez, socio da consultoría do
sector público EY, sinala que o obxecti-

vo para perseguir “debe ser a simplificación, con prioridade nos servizos de
maior demanda para a cidadanía, como
os relativos a subvencións e emprego”.
Así mesmo, a consultora EY advirte
sobre as grandes diferenzas no grao de
dixitalización que existen entre comunidades autónomas no estudo A Administración Dixital en España, algo que
Márquez non cre que se vaia a solucionar
coa entrada en vigor desta modalidade.
Tamén tocará familiarizarse con
novas ferramentas, máis aló da sinatura electrónica. “Varias Administracións
están traballando en mecanismos máis
simples, como o sistema Chave365 da

Xunta de Galicia, que permiten levar a
cabo operacións de identificación e firma a través dun código único enviado
ao móbil da cidadanía”.

O adeus definitivo ao soporte
técnico de Windows 7
Microsoft desconéctase do
sistema operativo Windows
7 o 14 de xaneiro. O primeiro
paso do proceso tivo lugar en 2015, coa
finalización do soporte estándar –o que
recibe actualizacións, correccións e permite reclamacións–. Nese momento,
a compañía estableceu para as persoas
usuarias unha especie de prórroga –co-

ñecida como soporte estendido– que
lles permitía recibir parches de seguridade. Trátase dunha vía que deixa de
funcionar nestes primeiros días do ano
e deixará á intemperie as persoas usuarias dun sistema operativo tan vello como habitual –cunha cota de mercado
do 36,9 %, segundo o portal Xataka–,
sobre todo no sector empresarial, cuxos procesadores quedarían expostos a
problemas de malware que incidirían
na seguridade. Por este motivo, Microsoft permite unha extensión adicional
do soporte estendido ata 2023 mediante
o pago dunha cota anual que irá aumentando o importe de cada actualización
cada ano que se estenda.

Regras específicas para os drons.
Se ata agora a normativa sobre
o uso de avións non tripulados, é dicir, os drons, correspondía a cada membro europeo, en xuño de 2020 entrará en vigor o regulamento elaborado pola European Union
Aviation Safety Agency da UE. Está
destinado a compaxinar a seguridade
e o dereito á privacidade da cidadanía
co das persoas usuarias destes widgets.
Búscase así evitar sucesos como os
acontecidos no Aeroporto de Gatwick
(Reino Unido) en decembro de 2018,
cando un dron non identificado nas
inmediacións causou o caos no espazo
aéreo mundial durante varios días.

En verán
voarase ‘á
europea’. O
mes de xuño
coñecerá
a entrada
en vigor do
regulamento
elaborado
pola European
Union Aviation
Safety Agency
da UE. Antes,
cada país tiña
os seus.

REQUISITOS PARA
O DISPOSITIVO:
- Máis de 250 gramos
ou equipados con cámara.
- Cumprir certas normas
de mantemento.
- Non voar a máis
de 150 metros de altura.
REQUISITOS PARA
A PERSOA USUARIA:
- Rexistrarse no seu país
de residencia.
- Ter máis 16 anos.
- Aprobar un exame en liña.
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A GUÍA DO CONSUMIDOR

Consultas

En colaboración coa Organización de Consumidores e Usuarios (OCU)

Que ocorre cos
bens comúns
do matrimonio
en caso de
divorcio?
Iniciei os trámites de separación da
miña parella. Gustaríame saber quen
decide o reparto das propiedades.

Os bens comúns son aqueles que
pertencen a ambos os cónxuxes, xa sexa
porque se compraron entre os dous,
ou ben porque o réxime matrimonial
é o de gananciais. En caso de divorcio,
se a parella pacta de mutuo acordo
o convenio regulador e a disolución
do patrimonio común, só terán que
respectar o pacto. Agora ben, se o
divorcio é contencioso no canto de
amigable, será o xuíz quen decida quen
se queda con que inmoble, quen o usa
e en que condicións, quen paga os

gastos comúns e en que medida. Para
todo iso primará o enfoque do dereito
de familia sobre as regras clásicas do
condominio. Así, por exemplo, aínda que
a vivenda familiar fose unha posesión
dos cónxuxes ao 50 %, pode que o uso
se lle atribúa só ao que obteña a garda
e custodia dos fillos, se é que os hai,
e que os gastos (incluída a hipoteca)
non se dividan a medias, senón que se
repartan desigualmente e ata que se
impoña o seu pago de maneira total á
ex-parella, que non pode usar a vivenda.

Que vantaxes ten a tarifa plana da luz
que anuncian algunhas compañías?
Chegoume á casa unha carta dunha empresa eléctrica que me ofrece unha tarifa plana.
Este tipo de contratos realmente supoñen un aforro na factura ou ao final do ano sempre se paga o mesmo?
inferior (con menor crédito de kWh). Se
consomes de máis, si que hai que pagar
os kWh extra a un prezo bastante caro.

O concepto “tarifa plana” asociado
á enerxía eléctrica ou de gas tal e
como as entendemos no servizo de
telecomunicacións é practicamente
imposible. Só fai falta ter en conta que
unha gran parte do importe eléctrico
está composto por peaxes de acceso que
as compañías recadan no noso nome e
que teñen que pagarlle á distribuidora.
Actualmente, hai tres tarifas que se lle
parecen, pero que non son equivalentes:
• Cota fixa. Trátase dunha forma de pago
e non realmente unha tarifa. O cliente
acorda coa súa compañía un determinado
prezo pola enerxía, pero en base ao seu
histórico de consumo. Pactan unha cota
mensual durante 11 meses e, o mes 12, faise
unha regulación pagando ou devolvendo
a diferenza. Isto é ofrecido por moitas
compañías, pero ao final de ano acábase
pagando exactamente o mesmo ca se
cada mes se aboase o consumido.
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• Bono de kWh. En base ao consumo
histórico, contrátase un bono de kWh anual
polo que se paga unha cota mensual. Se ao
final do ano se consome menos do previsto,
non se devolverá a diferenza, aínda que
quizá o ano seguinte asignen unha cota

• Tarifa Plana “Xusta”. Esta sería a que máis
se achega a unha tarifa plana. Neste caso,
a compañía ofrece unha cota mensual
a partir do consumo histórico e permite
consumir sen límite. Con todo, non hai
ningún compromiso en como a compañía
calcula esa cota mensual e, ademais, esta
reserva para si a posibilidade de dar por
finalizado o contrato ou pasar a unha
tarifa clásica no momento que, baixo o
seu criterio, considere que se está facendo
un uso excesivo. Polo tanto, máis que
de unha “Tarifa Plan Xusta”, estariamos
falando dunha “Incerteza de Tarifa Plana”.
Neste negocio, a marxe de
comercialización é bastante limitado,
polo que calquera proposta de tarifa
plana hai que vela con escepticismo.

Visto para sentenza
Elaborado pola Asociación Española de Dereito do Consumo

UNHA PERSOA FÍSICA NON PERDE A SÚA CONDICIÓN
DE CONSUMIDOR AÍNDA QUE REALICE INVESTIMENTOS
DE MODO HABITUAL OU CONTE CON EXPERIENCIA PREVIA

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

A XUSTIZA EUROPEA VOLVE RESOLVER SOBRE
O CONCEPTO DE CONSUMIDOR EN LIÑA DISTINTA
Á MANTIDA POLO TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL.
O 3 de outubro de 2019, o
Tribunal Superior de Xustiza da
Unión Europea (TXUE) recoñecía
que unha persoa mantén a
condición de consumidor
aínda que, de forma habitual e
regular, realice investimentos, en
concreto, no mercado de divisas
mediante ordes de compra e
venda. No caso examinado, a
petición do Tribunal Supremo
checo, unha estudante que
traballaba a tempo parcial,
subscribira previamente un
contrato para operar no mercado
internacional de divisas Foreing
Exchange (FOREX). A estudante
reclamáballe a unha empresa de
corretaxe (intermediaria entre
compradores e vendedores)
a diferenza de 9 000 dólares
americanos que podería
obter como maior beneficio
polo atraso de 16 segundos
en pechar unha operación
de venda de divisas. O TXUE
desestima as alegacións
invocadas pola empresa sobre
a importancia dos riscos de
perdas económicas que implican
este tipo de contratos, o valor

das operacións, o coñecemento
ou a experiencia que puidese
ter a persoa no sector dos
instrumentos financeiros. Para o
tribunal europeo, o contrato non
se subscribiu no marco dunha
actividade empresarial e, por
iso, mantén a súa condición de
consumidor. Esta interpretación
é moi diferente á mantida ata o
momento polo Tribunal Supremo
español. Nunha sentenza do 16
de xaneiro de 2017, a xustiza
española razoaba: “Cabería
considerar que o ánimo de
lucro do consumidor persoa
física debe referirse á operación
concreta na que teña lugar. Se
o consumidor pode actuar con
afán de enriquecerse, o límite
estará naqueles supostos en
que realice estas actividades
con regularidade (comprar
para inmediatamente revender
sucesivamente inmobles,
accións...), xa que, de realizar
varias desas operacións nun
período curto de tempo, podería
considerarse que, con tales
actos, realiza unha actividade
empresarial ou profesional”.

OS SUPLEMENTOS
QUE SE COBRAN POLA
EQUIPAXE DE MAN
NOS AVIÓNS TEÑEN
CARÁCTER ABUSIVO

CANDO UN VIAXEIRO
SOBE A UN TREN
SEN BILLETE SELA
UN CONTRATO DE
TRANSPORTE COA
EMPRESA FERROVIARIA

UNHA SENTENZA
CONDENA A RYANAIR
POR COBRARLLE A
UNHA PASAXEIRA UN
EXTRA POR LEVAR UNHA
MALETA DE MAN, QUE
POR DIMENSIÓNS E PESO,
PODÍA IR NA CABINA.

NAQUELES TRENS EN QUE
SE LLE PERMITE O LIBRE
ACCESO AO VIAXEIRO SEN
BILLETE DEBE ENTENDERSE
QUE EXISTE UNHA RELACION
CONTRACTUAL QUE VINCULA
AO TRANSPORTISTA.

O xulgado do Mercantil
número 13 de Madrid
púxolle coto á práctica da
compañía aérea Ryanair
de cobrar 20 euros como
suplemento adicional
por levar unha maleta
de 10 kg que, polas súas
dimensións, se podía
transportar na cabina.
Na sentenza, o xulgado
aprecia que a práctica
da aeroliña debe ser
acentuada de abusiva e
desterrada do contrato
por rabenar os dereitos
que o pasaxeiro ten
recoñecido por lei (artigo
97 da Lei de navegación
aérea). Este suplemento
xera un grave desequilibrio
de prestacións entre
as partes, en prexuízo
do consumidor.

O Tribunal de Xustiza da
Unión Europea, nunha
sentenza do 7 de novembro
de 2019, ditaminou que, con
independencia de que non se
adquiriu o billete previamente
á subida do tren, non pode
negarse a existencia dun
contrato entre o viaxeiro e o
transportista. Isto significa
que o pasaxeiro está protexido
fronte a calquera dano ou
cláusula abusiva. A sentenza
recorda que as empresas
ferroviarias deberán ofrecer
a posibilidade de adquirir
os billetes a bordo do tren,
a menos que esta opción
estea limitada ou prohibida
por razóns de seguridade,
por medidas de loita contra
a fraude, pola obrigación de
reservar praza ou por outros
motivos comerciais razoables.
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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

Durmir mal
ameaza a túa
saúde moito
máis do que
imaxinas
EroskiConsumer

Por que os
nutricionistas son
unha peza clave
na saúde pública
EroskiConsumer
A presenza dos dietistas-nutricionistas en
distintos ámbitos, incluída a investigación, a
docencia, a divulgación ou a industria alimentaria
é moi importante. Pero hai un ámbito no que
os seus coñecementos poderían marcar unha
diferenza: no Sistema Nacional de Saúde (SNS),
pasando consulta na Atención Primaria. Alí,
ademais de facer un seguimento nutricional
eficaz de toda a poboación, poderían ofrecer
orientacións claras, personalizadas e, non menos
importante, ao alcance de toda a cidadanía. Con
todo, na maioría das comunidades, os expertos en
nutrición non forman parte destes servizos.
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En España, os trastornos crónicos do sono
aféctanlle a catro millóns de persoas. Pero
durmir mal ten consecuencias graves. Ademais
dos problemas de concentración, pode ser
desencadeante de trastornos neurolóxicos serios
(como ictus, párkinson ou alzheimer), así como
de diversas enfermidades neuromusculares.

Listeria: a
besta negra
da industria
alimentaria
eroskiconsumer
A retirada de produtos dunha queixaría puxo
de manifesto a importancia da seguridade
alimentaria e da perigosidade de Listeria
monocytogenes. Moi resistente, amplamente
distribuída e perigosa, esta bacteria pode
desenvolverse e sobrevivir en condicións que son
adversas para a maioría dos microorganismos.
Con todo, pódese previr. Dámosche cinco
consellos para facelo.

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