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Nahiz eta oinarrizkoa den
hondakinak murrizteko, ez da
keinu bakarra.
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OREKAN

Nutrizionisten erantzunak,
gauzak argiago eduki ditzagun.

Mikrouhinak desegin
egiten ote ditu
mantenugaiak?
Ez du murrizten elikagaien
nutrizio balioa kozinatzeko beste
metodo batzuek baino gehiago.
Elikagaiak prozesatzeko
metodo guztiek aldaketak
eragiten dituzte horien
nutrizio balioan, baina
horrek ez du esan nahi
azken emaitza ez denik
izango hain elikagarria.
Adibidez, beroak handitu
egiten du digerigarritasuna
(hobeto digeritzen da)
eta mantenugai batzuen
bioeskuragarritasuna
(xurgatzea), hobetu egiten
du kalitate higienikoa,
desegin egiten dituelako
mikroorganismoak eta
desagerrarazi elikagai
batzuetan berez agertzen
diren konposatuak, zeinak
toxikoak izan daitezkeen
kontzentrazio handietan.
Beroaren eraginez, galdu
egin daitezke mantenugai
termosentibera batzuk
(tenperaturaren eta
iraupenaren araberakoa
izango da galera). Eta
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urarekin kozinatzen
denean, konposatu
hidrodisolbagarriak galdu
egiten dira egosi diren
likidoan. Mikrouhinak
laburtu egiten ditu
kozinatzeko denborak,
eta, ondorioz, egosaldi
luzeagoetan baino
mantenugai gutxiago galtzen
da. Ameriketako Estatu
Batzuetako Elikagaien eta
Sendagaien Administrazioak
(FDA) eta Harvard-eko
Medikuntza Eskolak esaten
dute mikrouhinarekin
kozinatzeak ez duela
murrizten nutrizio balioa
ohiko metodoekin egiteak
baino gehiago. Ebidentzia
zientifikoak ziurtatu egiten
digu, gainera, abantaila
batzuk eduki ditzakeela
beste teknika batzuen
aldean, antioxidatzaile
begetalak neurri txikiagoan
galtzen direlako.

Jakin al daiteke
zenbat azukre
erantsi duen etiketa
irakurrita bakarrik?
Ez dago modurik informazio
hori zuzenean hortik ateratzeko.
Legeak esaten du elikagaien nutrizio etiketan azukre
sinple guztien zenbatekoa adierazi behar dela
“azukreak” kontzeptuaren pean (azken produktuak
dituen monosakarido eta disakarido guztiena,
polialkoholak kenduta). Hau da, multzo berean
sartzen dira elikagaiak berez dituen azukreak eta
industriak ekoizpen prozesuan eransten dituenak.
Adibidez, azukre erantsirik gabeko jogurt natural
batek 5 g azukre izango ditu, laktosari dagozkionak
hain zuzen (esnearen azukre sinplea da).
Produkturik gehienetan, ez dakigu osagai bakoitza
zenbateko kopuruan duen zehatz-mehatz, legeak ez
baitu behartzen hori esatera (non eta ez den ageri
ontzian nabarmenduta). Horregatik, etiketa irakurrita,
oso zaila da jakitea zenbat azukre erantsi duen. Gutxi
gorabeherako kalkulu bat egin daiteke elikagaien
osaerari buruzko taulak irakurrita, hor agertzen
baita lehengai bakoitza zenbateko portzentajean
duen: etiketan adierazita datozen azukreei kendu
egingo genizkioke osagaiek berez daukatena, eta
horrela jakingo genuke zenbat diren erantsiak.

ARROZEZKO
EDARIAK ETA
TALOTXOAK
HAURRENTZAT

Urak hartutako eremuetan landatzen
da arroza, ur asko behar izaten du eta.
Prozesu naturalen bidez eta jarduera
industrialek eraginda, ur horrek
artsenikoa eduki dezake, kutsatzaile
gisa ageri den erdimetal toxiko bat.
Europako Batasunean, artsenikoari
gehienezko muga batzuk ezartzen
zaizkio arrozerako, eta horrela
kontrolatzen da arriskua. Haur txikien
gain, dena den, handiagoa izan daiteke
eragina, haurrentzako elikagai asko
zereal horrekin eginak daudelako.
Hori dela eta, zenbait erakunderen
gomendioa da haurrek ez luketela
arroza jan behar astean lau alditan
baino gehiagotan, horixe dio Suediako
Elikagaien Agentziak (Swedish Food
Agency), eta saihestu egin behar
litzatekeela 6 urtetik beherako haurrek
arrozezko edariak eta talotxoak hartzea.
Adin horietan hobe da osoko arroza ez
jatea, artseniko gehiago izaten baitu
(gainaldeko geruzetan, perikarpioan
eta zahian egoten da konposatu
hori, eta alea osorik dagoenean zati
guztiak mantentzen ditu). Teknika
batzuek murriztu egiten dute artseniko
kantitatea, adibidez arroza ur askorekin
garbitzeak kozinatu edo irakin aurretik.

KINOA
Ez da zerealen familiakoa, baina
antzeko erabilera ematen zaio
sukaldean. Bere proteinaren
aminoazido esentzialik gehienak
lortzeko modua ematen du, eta
horrexegatik, zereal honi balio
handia ematen zaio nutrizioaren
ikuspegitik. Mendebaldeko
eskariak gorabehera batzuk
sortu ditu Andeetako ekoizpen
merkatuetan, baina landatzeko
aukerak sortu dira beste leku
batzuetan, adibidez Espainian.

Gizakiok jateko
ezkurrak
Ezkurrak ugari ematen ditu
karbohidratoak eta zuntza, kalitate
oneko gantzak izaten ditu eta proteinak
ere bai. Erabilera interesgarria
eduki dezake zeliakoentzako irin
gisa. Taninoak dituenez, toxikoa da
zaldi eta hausnarkarientzat, baina
gizakietan izan dezakeen toxikotasuna
gutxi dokumentatua dago, eta
gordinik jaten direnean bakarrik
gertatzen da (beratzean eta egostean
desagertu egiten da arazoa).

Zergatik egosten
diren berdurak
ur irakinetan
izoztu aurretik
Prozesu horretan, berdurak ur
irakinetan sartzen dira denbora tarte
labur batez (1-3 minutu), eta segidan
ur hotzetan murgiltzen dituzte,
beroak lanean jarrai dezan eta ehunak
gurituz. Horrela jarduerarik gabe
uzten dira entzima batzuk, adibidez
lipooxigenasak eta polifenoxidasak,
zeinak gai izango liratekeen jardunean
jarraitzeko izozte tenperaturetan ere,
eta usain, kolore eta zapore anomaloak
sortuko lituzkete. Tratamendu
termiko horrek baliogabetu egiten
du mikroorganismoen zati bat,
hobetu egiten du kalitate higienikoa
eta kanporatu egiten du ehunetan
izaten den oxigenoa; era horretan,
murriztu egiten dira oxidaziozko
erreakzioak biltegiratzeko garaian
(aldaketak eragiten dituzte
kolore, usain eta zaporean).

Zer da skyr-a?
Islandiatik dator esne hartzitu
hori, eta hartzidura bat baino
gehiago izaten du, mikrobianoa, laktikoa eta alkoholikoa
(%0,2 eta 0,5 artean izaten
du alkohola). Hortik sortzen
den produktuari kendu egiten
zaio gazura, eta kontzentratu egiten dira mantenugaiak.
Nahi izanez gero, gatzagia
erantsi ahal zaio eta gaztaren
antzeko produktua lortzen da.
Beste esne hartzitu batzuen
antzekoa da, eta literatura
zientifikoak ez dio atxikitzen
propietate espezifikorik.
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orekan

BEGIA ZORROTZ Osasungarri gisa saltzen den produktu baten etiketak aletu ditugu.

Bimbo %100 NATURALA OSOKOA
Moldeko ogiak luze irauten du, eta, horregatik, oso baliabide erabilgarria da, baina era askotako
osaera izaten dute. Marka askok bereizi egin nahi izaten dute lehiakideetatik, eta horretarako,
beren produktuen osagaiek jatorri naturala dutela nabarmentzen dute, nahiz eta aipu horrek
batzuetan ez eduki legearen babesik edo ez egin inolako ekarpenik nutrizio profilaren gain.
Mezu nagusia: %100 naturala
Ez dago aipu hori arautzen duen legerik, eta, hortaz, publizitate amu
bat baino ez da. Beste produktu batzuetarako, dena den, arautua dago
“naturala” terminoa: jogurt “naturala”, txigortze “naturala” duen kafea,
kontserbak “naturalean”, ur mineral “naturalak” eta lurrin “naturalak”. Baina
ez da Bimbo amu hori darabilen bakarra. Lege oinarririk gabeko aipu hori
beste produktu batzuetan ere ageri da:
The Rustik Bakery, Aneto salda naturala, Litoral Fabada naturala, Etxeko
salda Gallina Blanca, Don Simón limonada naturala.

Amu errepikatua
Kontserbagarririk eta gehigarririk gabea” aipua borondatezkoa eta
errepikakorra da: kontserbagarriak gehigarri mota bat dira. Europako
Batasunean erabiltzen diren gehigarri guztiak baimenduta daude,
seguruak dira eta beharrizan teknologikoengatik erabiltzen dira; hortaz,
gehigarririk ez izateak ez du zerikusirik produktuaren nutrizio balioarekin.

Araudi berrira egokitua
308/2019 Errege Dekretua indarrean sartu denetik, “%100 osokoa” eta
“Osokoa” aipuek (azken hori ehunekorik gabe) esan nahi dute ogi horren irin
guztia osokoa dela. Ogi honena halaxe da.

Oliba olioa, birjina?
Osagai hori aurrealdean nabarmenduta ageri da, eta, ondorioz, osagaien
zerrendan nahitaez esan behar du zenbateko proportzioan duen (%1,8).
Erabili den oliba olioa ez da birjina, findua baizik. Xerra bakoitzak 0,5 gramo
oliba olio findu dauka.

Ez daukana: ez esnea eta ez laktosa ere
Moldeko ogirik gehienek ez dute izaten ez esnerik eta ez laktosarik, eta,
beraz, mezu horrek (borondatezkoa da) ez dio berezitasunik ematen
besteen ondoan. Substantzia horiek edukiko balitu, legeak behartu egiten
du osagaien zerrendan aipatzera. Hori bada nahiko babes alergia edo
intolerantzia duten kontsumitzaileentzat, nabarmentzeko beharrik gabe
(ez du berdin jokatzen nahitaez adierazi beharrekoak diren gainerako
alergenoekin).
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Araututa dauden bi aipu
• “Gantz saturatu gutxikoa”. Esan nahi du gantz saturatuen eta trans
gantzen batura (azken horiek ez dira aipatzen etiketan) 1,5 gramokoa edo
hortik beherakoa dela 100 gramo bakoitzeko. Ogi honek 0,3 gramo ditu
100 gramo bakoitzeko.
• “Zuntz askokoa”. Aipu hori erabil daiteke produktuak gutxienez
6 gramo zuntz dituenean 100 gramo bakoitzeko. Ogi honek 7 gramo
ditu 100 gramo bakoitzeko (xerra bakoitzak 1,96 g). Gomendioek diote
egunean 38 gramo zuntz hartu behar lituzketela gizonek eta 25 gramo
emakumeek.

“Sekretu” bat hala ez denean

“Zein da sekretua” galdera ageri da ogiaren zorroan (¿Cuál es el secreto?),
eta ogia egiteko betidanik erabili izan diren osagaiak nabarmentzen
ditu erantzun gisa: osoko irina, ura, legamia, olio pittin bat, ama orea
eta gatz pixka bat. Beste osagai batzuk, ordea, ez ditu aipatzen, adibidez
azukrea. Ez du esaten, halaber, darabilen ama orea ez-aktiboa dela; hau
da, ezaugarri organoleptikoak ematen dizkio produktuari, baina ez du
eraginik orearen hartziduran, eta ez ditu zertan bete “ama orez egindako”
ogiei eskatzen zaizkien baldintzak.

Zer-nolako osagaiak ditu?
• Garia. Osoko irina erabili da %100, eta gariarena da %98. Azken
errezetan, produktuak duen pisuaren %62 osatzen du.
• Zekalea eta artoa. Arto irina %1 da eta zekalearena beste %1. Horiek ere
osokoak dira, eta errezetari erantsi zaizkio osagai horiekin egina delako
ama ore ez-aktiboa.
• Legamia. Hartziduraz arduratzen da.
• Azukrea. Azukre sinpleak dituen osagai bakarra irina da (0,5 eta
1,5 gramo artean izaten ditu 100 gramo
bakoitzeko), eta, beraz, etiketan ageri diren
azukrerik gehienak (6,5 g) erantsiak dira.
• Oliba olio findua. %1,8 dauka.
• Gatza. Gatz kopurua 0,86 gramokoa
Nutri-Score
da 100 gramo bakoitzeko, eta
A mailan sailkatzen du.
merkatuan ohikoa da gehiago
Azukre sinpleek eta gatzak
dutenak aurkitzea, adibidez gramo
zertxobait zigortu dute, baina
bat edo gehiagokoak (gehienezko
zuntz ugari eta proteinak
kopurua 1,31 gramokoa izango
ematen dituenez, balorazio
da 2022. urtetik aurrera). Xerra
ona eskuratu du.
bakoitzak 0,24 gramo gatz ematen
du (OMEren gomendioa da egunean
5 gramo hartzea gehienez ere).

Ondorioa
Aztertu dugun produktuak osaera ona du, osoko irinez bakarrik baitago
egina, eta horrek bereizi egiten du irin findua edo osokoaren eta finduaren
nahasketa erabiltzen dutenetatik. Dena den, legearen babesik ez duen
aipu bat darabil ontzian, “%100 naturala”, eta nutrizioaren arloan
hobekuntzarik ez dakarten beste aipu batzuk ere bai.
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EGIA EDO GEZURRA

KAFEINA

EZ ARRISKURIK ETA EZ MIRARIRIK

SUBSTANTZIA SUSPERGARRIAN ARTEAN, MUNDUAN GEHIEN KONTSUMITZEN DENA DA.
ESPAINIAN, HELDUEN %80K EGUNEAN 200 ETA 300 MG ARTEAN HARTZEN DITUZTEN
BATEZ BESTE (2-3 KIKARA KAFE). KALKULUEN ARABERA, 10 URTETIK BEHERAKO
HAURREK MILIGRAMO BAT HARTZEN DUTE GORPUTZEKO KILO BAKOITZEKO, BATEZ
ERE FRESKAGARRIEN ETA TXOKOLATEAREN BIDEZ. BAINA KAFEINAREN INGURUAN BETI
AGERTZEN DA ZALANTZAREN ITZALA: KALTEGARRIA EDO ONURAGARRIA DA OSASUNERAKO?
AZTERTU EGINGO DITUGU ALKALOIDE EZAGUNENAREN INGURUAN DAUDEN MITOAK.
BADA GEHIENEZKO MUGA BAT
KAFEINARENTZAT. EGIA
Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritzak
(EFSA) badu talde zientifiko bat
Produktu Dietetikoak, Nutrizioa eta Alergiak aztertzeko, eta haren arabera, egunean 400 mg arteraino hartzeak (5,7 mg
gorputzeko kilo bakoitzeko) ez du eragin
kaltegarririk helduetan. Haurdun daudenek edo bularra ematen ari direnek,
berriz, egunean 200 mg-an jarri behar
lukete muga. Pertsona horiek hormona
aldaketak izaten dituzte, eta horrek atzeratu egiten du substantzia hori metabolizatzeko prozesua; horrexegatik ezartzen
dizkiete murrizketa handiagoak. Haur eta
nerabeentzat, berriz, 3 mg-koa da muga
gorputz kilo bakoitzeko.

TXARRA DA OSASUNERAKO.
GEZURRA
Urte askoan, bihotz-hodietako
arazoak izateko arriskuarekin
lotu izan da kafeina. Laginak
hartzen zizkieten pertsonen artean, baziren kafezaleak, baina baita erretzaileak,
edaten zutenak eta bizimodu sedentarioa
egiten zutenak ere. Hortik datorkio ospe
txar hori. Baina ebidentzia zientifikoek
esaten dute (azterketan parte hartu
duten pertsonak hobeto bereizten dituzten ikerketetatik atera dira) kontsumo
moderatuak, dieta orekatuaren barrenean egiten bada, onurak dakartzala
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organismorako: murriztu egiten du 2
motako diabetes mellitus (DM) delakoa
izateko arriskua, eta hobetu egiten ditu
glukosaren metabolismoaren adierazleak. Revisión Anual de Nutrición aldizkariak argitaratu zuen meta-analisi batek
ondorioztatu zuen (2017) kafea maiz
samar hartzeak %5 murrizten dituela
bihotz-hodietako gaitzak eta %30 Parkinson arriskua.

KAFE MOTA BAKOITZAK BERE
PROPORTZIOA DU. EGIA

kontzentrazio handiagoa izaten du) eta
kafeontzi motak ere bai: (espres erakoak
kafeina gehiago ateratzen du mililitro
bakoitzeko iragazki bidezkoak baino).

EZ DAUKA KAFEAK BAKARRIK.
EGIA
Kafea da kafeina gehien duen
produktua (30 eta 175 mg
artean 150 ml bakoitzeko), baina ez bakarra. Tea ageri da bigarren
lekuan eta kontzentrazioa (20-73 mg
artekoa 100 ml bakoitzeko) aldatu egiten
da elaborazio metodoaren eta poltsatxoak uretan egiten duen denboraren
arabera. Kakaoa dator ondoren (5-20 mg
100 g bakoitzeko), kolazko edariak gero

Kafe aleetan ageri da kafeina,
baina denek ez dute kantitate
bera. Jatorriaren eta kafe motaren arabera, %0,8 eta %2,5 artean izaten
dute: ale mardulak %2,4-3
artean izaten du kafeina,
arabikoak %1,5, Tanzaniakoak %1,42 eta EtiopiaIragazki bidezko kafeak
90 mg
koak %1,13. Alerik ilunenek,
(kikara 1, 200 ml)
gainera, denbora gehiago
80 mg
Kafe espresak
behar izaten dute txigor(kikara 1, 60 ml)
80 mg
tzeko, eta, ondorioz, kafeiEdari energetikoak
(lata 1, 250 ml)
na gehiago erretzen da.
50 mg
Te beltzak
Bestalde, kafe kantitatea
(kikara 1, 220 ml)
ere garrantzitsua da.
40 mg
Kolazko freskagarriak
Espres erako katilu bate(lata 1, 355 ml)
rako, 7-8 g eho behar dira,
25 mg
Txokolate beltzak
(tableta erdia, 50 g)
eta kafea iragazkian egiteTxokolate esnedunak
10 mg
ko, 10-14 g; azken horrek,
(tableta
erdia,
50
g)
hortaz, kafeina gehiago
0
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izango du. Ehotzeko
Iturria: Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritza
moduak ere badu eragina
(EFSA). Zifra guztiak gutxi gorabeherakoak dira, kafeina kopurua
(oso fina denean, kafeina
eta zatien neurria aldatu egiten baita ekoizlearen arabera.

Zenbat dauka...

(15 eta 35 mg arten 180 ml bakoitzeko)
eta edari energetikoak ondotik (80 mg
inguru 250 ml bakoitzeko).

IGO EGITEN DU TENTSIOA. EGIA
Kafeinak zertxobait igoarazi egiten du arteria presioa aldi batez,
baina ez zaitu hipertentso egiten. Hori gertatzen da kafeinaren eraginez
ugaritu egiten direlako katekolaminak
(neurotransmisorerik garrantzitsuenetakoak dira; sail horretakoa da adrenalina),
kortisola (estresari erantzuteko askatzen
da hormona hori) eta renina (giltzurrunak
jariatzen duen proteina bat da); baina
igoera txikia da, eta ez neurri berekoa pertsona guztietan. Zenbat kafe hartzen den,
kafea nola dagoen ondua, zer-nolako baldintzetan hartzitu den, nola erabili den
edo pertsonak kafea maiz hartzen duen,
ezaugarri horien guztien arabera, gehiago
edo gutxiago igoko da. Zenbait entsegu
klinikotan ageri denez, kafeak arteria presioaren gain duen eragina oso iragankorra da, eta desagertu egiten da gorputza
kafeina metabolizatzen hasten denean.
Gainera, kafea maiz samar hartzeko ohitura izanez gero, arteria presioaren gain
duen eragina hutsaren hurrengoa da.
Dosi gomendatuekin gehiegikeriarik egiten ez bada eta kafeina metabolizatzea
galarazten duen bestelako osasun arazorik ez bada, tentsioa beti bere mailara
itzultzen da igo ondoren.

MENDEKOTASUNA SORTZEN DU.
GEZURRA
Suspergarria den neurrian, kafeinak hobetu egiten du gure alerta
maila, burua azkarrago eta
hobeto dabilkizun irudipena sorrarazten
du, baina mendekotasuna sor dezakeen
droga bat dela esatea gehitxo da. Kafeinarekin egindako gehiegikerien eta horiek
sortzen duten mendekotasunaren eta
abstinentzia sindromearen inguruan dauden ebidentzia zientifikoak berrikusi egiten
dira etengabe. Ikusi izan da nolabaiteko
mendekotasun fisikoa eta psikologikoa
eragiten duela egunean 500 mg baino
gehiago hartzen denean (sei kikara baino

BAINA ZER
DA KAFEINA?

Egoera puruan dagoenean, usainik
eta kolorerik ez duen konposatu
kimiko mikatz bat da, eta 60 landare
espezietan ageri da. Kafeina iturri
nagusiak kafe eta kakao aleak dira,
baina te hostoek ere izaten dute,
baita mate hostoek, kolazko intxaurrek eta guaranako baiek ere. Fruitu,
hazi eta hosto horietan agertzeaz
gain (pestizida natural gisa jokatzen
du), laborategian ere ekoitzi daiteke
kafeina eta elikagai askori erantsi,
eta berdin elikadura arloko gehigarriei, sendagaiei eta kosmetikoei ere
(adibidez, esfoliatzaile eta herdoilaren
aurkako gisa).

gehiago espres erako kafetik edo bi edari
energetiko baino gehiago), eta abstinentzia sindromea agertzen dela (zefalea,
haserrekortasuna, logalea eta nekea)
kafeina utzi eta 12-24 orduren buruan.

EZ DIE LOA KENTZEN PERTSONA
GUZTIEI. EGIA
Kafeina psikoaktiboa da eta
atzeratu egin dezake loa, baina
pertsona bakoitzaren araberakoa izaten da hori. Elikadura arloko
Segurtasunaren Europako Agintaritzaren
arabera, 100 mg-ko kafeina dosi bakarrak (1,4 mg inguru gorputzeko kilo
bakoitzeko) eragina izan dezake loaldiaren iraupenean eta kalitatean, lotara joan
aurretik hartuz gero. Baina pertsona
batzuek ohitura handia dute kafea hartzeko eta tolerantzia handiagoa garatzen
dute; hortaz, lotara joan aurretik kikaratxo bat hartzeak ez die lorik galaraziko.
Kafeinaren eragina 10-15 minutura hasten da sumatzen, eta 30-45 minuturen
buruan iristen da maila gorenera. Baina
3 eta 8 ordu artean irauten du, pertsonaren metabolismoaren arabera: eragina
izaten du sexuak, adinak edo haurdunaldiak. Adibidez, kafeinak batez beste 4
orduko bizia izaten du heldu baten gorputzean (nahiz eta pertsona batzuetan 2

ordukoa izaten den eta beste batzuetan
8koa). Haurdun dauden pertsonetan
handitu egiten da, bereziki lehen hiruhilekoan, kafeina mantsoago metabolizatzen da eta.

KAFEINA KENDU ETA ERABAT
DESAGERTZEN DA. GEZURRA
Aleari kafeina kenduta ere, beti
gelditzen zaio hondarren bat.
Gehien erabiltzen den metodoetako bat ur-ikatzena da, non aleak
uretan bainatzen diren luzaroan, eta
kafeina disolbatu egiten da uretan. Ur
hori punpatu egiten da ikatz aktibozko
iragazki baten bidez, zeinak xurgatu egiten duen kafeina. Beste prozesu batek
metileno kloruroa erabiltzen du (ereduzko erakundeek onespena eman diote,
baldin eta azken produktuak konposatu
hori ez badauka %0,001 bat baino gehiago). Baina horietako bakar batek ere ez
du desagerrarazten kafeina guztia. Europako legediaren arabera, kafeinarik gabeko kafeak ez dezake kafeina eduki %0,10
baino gehiago kafe txigortuan (%0,12
Espainiako legediaren arabera) eta %0,3
kafe disolbagarrietan.

KOLAZKO FRESKAGARRI
BAT OSASUNGARRIAGOA DA.
GEZURRA
Kolazko edari baten latak kafeina gutxiago izaten du te edo
kafe kikara batek baino. Kafe
espres batekin (60 ml) 80 mg kafeina
hartzen dugu, eta 330 ml-ko lata batekin,
40 mg. Baina kolazko edarietan eta edari
energetikoetan, modu artifizialean erantsia izaten da kafeina hori, eta, gainera,
produktu horiek ez dute izaten bestelako
mantenugai interesgarririk, eta bai, aldiz,
landare jatorriko edariek, adibidez kafeak:
karbohidratoak, lipidoak, mineralak, herdoilaren aurkakoak, bitaminak eta zuntza.
Substantzia horiek ematen diote lurrina
eta kolorea, baina propietateak ere eransten dizkiote produktuari. Freskagarri
baten osagaiak hauek izaten dira nagusiki: azukrea, zapore emaileak, koloragarriak eta kontserbagarriak.
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JOGURTAK

.ZENBAT ETA ERANSKIN.
.GUTXIAGO, HOBETO.
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JOGURTAK ETA BESTE ESNE HARTZITUAK BETI IZAN DIRA JENDEAREN BEGIKOAK,
OSASUNGARRIAK IZATEKO OSPEA BAITAUKATE. HALAXE DIRA GEHIENAK, BAINA
KOMENI DA ARRETA JARTZEA: BADIRA SALBUESPENAK. GAKOA? ESNEAREKIN ETA
HARTZITZAILEEKIN BAKARRIK EGINAK DAUDEN PRODUKTUAK AUKERATZEA,
NAHIZ ETA BESTE OSAGAI OSASUNGARRI BATZUK ERE SAR DAITEZKEEN,
ADIBIDEZ FRUITU LEHORRAK ETA HAZIAK. HONA HEMEN ETIKETA EGOKI
INTERPRETATZEKO ARGIBIDE BATZUK.
i edo hiru hamarkada eskasetan
izugarri handitu da esne hartzituekin egindako produktuen eskaintza, eta supermerkatuetan
oso argi ikusten da hori. Garai
batean jogurt naturalak eta zaporezkoak baino
ez zeuden, eta orain, berriz, hainbat eta hainbat
esne hartzitu dago: azukre erantsiekin, eztitzaileekin, gantzik gabeak, laktosarik gabeak, beste
zenbait osagai dituztenak (fruta, zerealak, fruitu
lehorrak...) eta bestelako hainbat. Eskaintza hain
da zabala, zaila gertatu baitaiteke ongi aukeratzea.

B

DENA EZ DA JOGURTA.

Aipatu ditugun produktu horiek guztiek badute
zerbait elkarrekin: esnez eginak daude, eta mikroorganismo batzuek egiten dute hartzitzeko
prozesua. Horrek ez du esan nahi denak jogurtak
direnik. Legearen ikuspegitik, jogurt izena soilik
erabil daiteke esne mamituz egindako produktuekin, eta esnea edo esne gaina izan behar du
jatorrian, hartzidura laktiko bidez ondua bi bakterio jakinen eraginez (Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus eta Streptococcus thermophilus); bakterio horiek bizirik egon behar dute eta
gai izan behar dute ugaltzeko, eta gutxieneko
kopuruan agertu behar dute produktu bukatuan
(zehazki, 107 unitate kolonia-eratzaile gramo edo
mililitro bakoitzeko). Hau da, baldintza horiek
betetzen ez badira, produktua ez daiteke saldu
izen horrekin. Hori gertatzen da, adibidez, elaborazioan bestelako mikroorganismo batzuek parte
hartzen dutenean, adibidez bifidobakterioek (halakoak ageri dira Danone Activia eta Eroski Biactive produktuetan), edo kefirra egiteko erabiltzen
diren legamia eta bakterio laktikoen multzoekin
eginak daudenean. Halakoetan legeak ez du esaten zehazki zer-nolako izena hartu behar duten,
eta, ondorioz, etiketan deskribatu egiten da produktua (adibidez, bifidobakterioekin hartzitutako
esnea edo kefir pikorrekin hartzitutako esnea).
Horrela, bada, produktu horiek erosi baino lehen,

ANALISIA

Gida hau egiteko, esne hartzituarekin egindako
zenbait produktu aztertu ditugu, sektorean puntapuntakoak diren markek eginak: kefirra (Nestlé, Kaiku laktosa
gabea, Margui, Pastoret); jogurt naturak eta bifidobakterio
naturalekin hartzitutako esnea (Danone, Central Lechera Asturiana, La Lechera, Goshua azukre ukituarekin, Lacturale
Lactuyogur, Mahala, Casa Grande de Xanceda krematsua ekologikoa, Danone Activia, Eroski Basic eta Eroski Biactive); jogurt gantzik gabeak edo eztitzailedunak eta bifidobakterioekin
hartzitutako beste esne batzuk (Pastoret natural gaingabetua
estebiarekin, Danone Vitalinea natural eztitzaileduna, Central
Lechera Asturiana %0 koipeki, Danone Activia naturala %0
koipeki, Eroski basic naturala eztitzaileekin, Eroski biactive
gaingabetu naturala); jogurtak zerealekin edo haziekin eta bifidobakterioekin hartzitutako esneak zereal eta haziekin (Danone Activia muesliarekin, Danone Activia txia eta almendrekin, Danone Activia mix&go ahabiekin eta kalabaza haziekin,
Nestlé Sveltesse light duo muesliarekin eta fruitu lehorrekin,
Eroski biactive muesliarekin eta Eroski biactive ahabiekin eta
lihoarekin); laktosarik gabeko jogurtak eta bifidobakterioekin
hartzitutako esneak laktosarik gabe (Kaiku azukre gabea, Danone Activia %0 koipeki, Eroski naturala).

komeni izaten da salmenta izenari begiratzea, zehazki zer
den jakiteko (etiketan ageri da izena). Arrazoia ez da batzuk
hobeak direla besteak baino, baizik eta produktu desberdinak direla eta, beraz, ezaugarri desberdinak dituztela (zaporea, testura, lurrina...).

ESNEA ETA HARTZITZAILEAK,
FUNTSEZKO OSAGAIAK.

Esan berri dugun bezala, produktu horiek lortzeko aski da bi
osagai erabiltzea: esnea eta mikroorganismoak (era batekoak
edo bestekoak izango dira esne hartzitu mota bat edo bestea
lortzeko). Horrela egiten dira, adibidez, gida honetan aztertu
ditugun kefir guztiak (Nestlé, Pastoret, Margui), salbu eta
Kaiku, zeinak beste osagai bat ere baduen (laktasa), era horretan laktosarik eduki ez dezan, aurrerago ikusiko dugun bezala.
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JOGURTAK ETA LAKTOSA
Kalkuluek diote Estatuko herritarren %40 inguruk
intolerantzia dutela laktosarekiko, hau da, ez dezakete
metabolizatu esnearen azukrea, eta ohiko esneki bat
jango balute, sabelaldeko minak eta digestio arloko beste
eragozpen batzuk jasango lituzke. Esneari hartzitzaileak
eransten zaizkionean, jogurt bat egiten denean bezala,
mikroorganismoek metabolizatu egiten dute azukre hori azido
laktikoa lortzeko, baina batzuetan uste izaten denaren kontra,
azken produktuan oraindik ere gelditzen dira laktosa zatituaren
hondarrak. Horregatik, azukre horrekiko intolerantzia handia
duten pertsonei ez diete onik egiten ohiko esne hartzituek,
adibidez jogurtek. Halakoetan, laktosarik gabeko aukerak
hautatu behar dituzte. Produktu horiei laktasa eransten diete;
entzima horrek metabolizatu egiten du koposatu hori, eta bi
molekulatan apurtzen du: glukosa eta galaktosa, eta bi horiek
bere horretan agertzen dira azken produktuan. Laktosarik
gabeko jogurtak horregatik izaten dira gozoagoak,
glukosaren ahalmen eztitzailea bost aldiz handiagoa delako
laktosarena baino. Bestalde, laktosarekiko intolerantzia
txikia duten pertsonetan, bakterio laktiko biziekin hartzituta
dauden esneak hartuta, adibidez jogurtak, hobetu egin daiteke
azukre hori digeritzeko ahalmena. Legeak, hain zuzen, osasun
arloko aipu hori bakarrik onartzen du jogurtek izaten dituzten
mikroorganismoen inguruan.
Aztertu ditugun jogurt batzuk ere esneaekin eta hartzitzaileekin bakarrik eginak daude, adibidez Lacturale Lactuyogur, Mahala eta Casa Grande de Xanceda; denak ere eskala
txiki samarrean ekoizten duten enpresen produktuak dira.
Eskala handian egiten dituzten beste produktu batzuetan
(“industrialagoak” direla esan daiteke), esneaz eta hartzitzaileez gain, beste osagai batzuk ere erabiltzen dituzte, esnea zatituta lortzen direnak, adibidez esne hautsa (batzuetan
guztiz edo partzialki gaingabetua), esnearen proteinak edo
esne gaina. Horixe gertatu da gida honetan aztertu ditugun gainerako markekin, adibidez Danone, Central Lechera
Asturiana, La Lechera eta Eroski basic jogurt naturalekin,
adibide batzuk jartzearren. Hori egiten dute, nagusiki, erraz
kontrolatu ahal izateko azken produktuaren ezaugarriak.
Era horretan, produktu estandarizatua lor daiteke, hau da,
beti ezaugarri berdinak izango dituena, eta ez du axola jatorrizko esneak osaera desberdina duen urte sasoiak eraginda
(neguan gantz gehiago izaten du udan baino) edo edoskitzealdiak eraginda (hasierako aldian esneak gantz eta proteina gutxiago izaten du). Osagai horiek erabilita, gainera,
ezaugarri jakin batzuk izango dituen produktua lortu nahi
da (itxura, lurrina, zaporea eta testura). Adibidez, esne gaina erabiltzen denean jogurta egiteko, krematsuagoa izaten
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da eta zapore leunagoa izaten du, eta esne hautsa
eransten zaionean, handitu egiten da proteinen
proportzioa, eta ondorioz, jogurtak sendotasun
handiagoa izaten du eta trinkoagoa eta biskatsuagoa izaten da. Muga batzuk ere badaude alderdi
horietan, bai legeak jartzen dituenak (adibidez,
jogurt naturaletan ez daiteke erabili esne hautsa
edo esne gain hautsa %5 baino gehiago), eta bai
teknologikoak (adibidez, esne hauts asko edukiko
balu, “kartoizko” zaporea edukiko luke, eta esne
gain gehiegi izango balu, gehiegi aseko luke).
Bi produktuk osagai desberdinak eduki ditzakete eta, hala ere, antzeko osaera eduki nutrizioaren ikuspegitik. Adibidez, Mahala jogurtak
esnea eta hartzitzaileak bakarrik ditu, eta gantz
kopuruan (%3,3) eta proteina kopuruan (%3,7)
Danone Activia naturalaren pare dabil, zeina esnez, esne gainez, esne hauts gaingabetuz eta hartzitzailez egina dagoen. Hori horrela izanik ere,
oso ezaugarri desberdinak dituzte (testura, itxura,
zaporea...). Oro har, esaten da esnez eta hartzitzailez egindako jogurtek maila komertzial hobea
dutela eta ezaugarriak ere hobeak esne hautsa eta
esnearen proteinak erabiltzen dituztenek baino.
Horregatik nabarmentzen dute halakorik ez daramatela Lacturale eta Casa Grande de Xanceda
jogurten ontzietan.
Aztertu ditugun produktuetan, aldatu egiten
da proteina proportzioa: Eroski natural laktosarik
gabeak %2,8 dauka (esne gaingabetuarekin eta
esne gainarekin egina dago), eta Pastoret gaingabetuak estebiarekin %5,5 (esne gaingabetua, esnearen proteinak eta esne hauts gaingabetua da-

Bakterioak eta
intolerantziak.
Esnea bakterio
eta legamia
bidez hartzitzen
denean lortzen
da kefirra.
Eskuinean,
laktosa gabeko
produktu bat,
esnearen
azukrearekiko
intolerantzia
duten
pertsonek
jateko
modukoa.
Esnearen
proteinarekiko
alergia dutenek
ez ditzakete jan.

Oro har, esaten da esnez
eta hartzitzailez egindako
jogurtek maila komertzial
hobea dutela eta
ezaugarriak ere hobeak
esne hautsa eta esnearen
proteinak erabiltzen
dituztenek baino.
ramatza). Kontuak atera ditzagun: behi esneak %3,2 inguru
izaten ditu proteinak, eta zifra horren antzekoa eman dute
guk aztertu ditugun kefir markek, eta zertxobait gehiago jogurt naturalek (batez beste, %3,6 daukate). Desberdintasun
horiek garrantzitsuak dira produktuen ezaugarri sentsorialei
dagokienez, baina nutrizioaren ikuspegitik ez dute aparteko
garrantzirik (dieta bere osoan hartuta).

GANTZAK EZ GINTUZKE KEZKATU BEHAR.

Esne osoarekin egindako esnekietan, gantz kopurua %3aren
inguruan dabil, eta hor Goshua nabarmentzen da, esne gainarekin egina (etiketan esaten du greziar estilokoa dela), eta
Casa Grande de Xanceda ere bai: lehenak %5,3 dauka gantza
eta bigarrenak %5. Hori kontuan hartu behar genuke, batez
ere kaloria asko ematen dutelako, eta ez hainbeste gantzak
osasunean duen eraginagatik. Izan ere, oraindik ere oso zabaldua dago gantzak kaltegarriak direlako ustea, bereziki
saturatuak, baina argitu behar da denak ez direla berdinak,

ezta saturatuen artean ere. Hain zuzen, gero eta
ebidentzia zientifiko gehiagok esaten du esneki osoak hobeak direla gaingabetuak baino. Hori
kontuan hartuta, komenigarriagoa izango litzateke jogurt osoak hautatzea (legearen arabera, %2
eduki behar dute koipekia) eta ez gaingabetuak
(gantza %0,5 edo gutxiago eduki behar dute),
nahiz eta jendeak uste duen azken horiek osasungarriagok direla eta iragarri ere hala egiten diren
(Danone Vitalinea jogurtaren ontzian, adibidez,
bihotz baten irudia ageri da horren erakusgarri).
Aztertu ditugun produktuen artean, gantzik ez
dutenek ezaugarri hori nabarmendu egiten dute
ontzian: Pastoret gaingabetua estebiarekin, Danone Vitalínea, Central Lechera Asturiana naturala %0 koipeki, Danone Activia naturala %0
koipeki, Danone Activia muesliarekin, Danone
Activia laktosa gabea %0 koipeki, Danone Activia
txia eta almendrekin, Nestlé Sveltesse light, Eroski zerealduna, Eroski basic naturala eztitzaileekin
eta Eroski biactive gaingabetu naturala. Danone
Activia txia eta almendrekin jogurtaren ontzian
esan egiten da zenbat gantz duen (%0,8), baina
askoz neurri handiagoan ageri da zero zenbakia zortzia baino, eta horrek nahasi egin dezake
kontsumitzailea eta pentsaraz diezaioke ez duela
gantzik, baina, egiaz, ia %1 dauka. Auzi horretan
alderdi eztabaidagarria ez da gantz kopurua (oso
gutxi dauka), erabili duten trikimailua baizik.
Jogurt bati gantza kentzeak bere ondorioak
izaten ditu testuran (produktua ez da izaten hain
trinkoa eta krematsua), eta hori konpontzeko,
batzuetan gelifikatzaileak eta lodigarriak erabili
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Osasungarriak,
baina ez
magikoak eta ez
ezinbestekoak
Esne hartzituak osasungarriak
dira oro har (non eta ez dituzten
batere gomendagarriak ez
diren osagaiak, adibidez
azukre erantsiak): mantenugai
interesgarriak ematen dituzte,
esaterako proteinak, bitaminak,
kaltzioa eta beste mineral batzuk.
Ez dira, hala ere, ezinbesteko
elikagaiak, beste ezein ez den
bezala, mantenugai horiek
beste iturri batzuetatik ere lor
ditzakegu eta. Aztertu ditugun
produktu batzuetan kontsumo
maiztasunari buruzko oharrak
ageri dira, “egunean 3 esneki”
eta gisakoak (La Lechera eta La
Central Lechera Asturiana), baina
horiek gomendiotzat hartu behar
ditugu, eta ez nahitaez bete
beharreko arautzat. Sustapen
kanpainetan ohikoa izaten
da, halaber, produktu horiek
izaten dituzten hartzitzaileen
ustezko onurak nabarmentzea,
baina ez dago behar adinako
ebidentzia zientifikorik aipu
horietako gehienei eutsi ahal
izateko. Legeak gauza bakarra
baimentzen du, laktosaren
digestioa egiteko lagungarriak
direla esatea, ez besterik. Nestlé
etxeko kefirrak dakarren aipua
(“osasun iturria”) edo Danone
Activia naturala %0 delakoak
ageri duena (“lagundu egiten
dio zure digestio ongizateari”),
ez dira mikroorganismo horiei
buruzkoak, ezta produktu osoari
buruzkoak ere, hala pentsa
litekeen arren; produktuaren
zati diren konposatu batzuen
ingurukoak dira, zehazki
kaltzioaren eta kloruroen
ingurukoak, hurrenez hurren.
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Esaten dena eta berez
dena Nestlé kefirraren
aipua (“osasun iturria”)
ez da hartzitzaileei
buruzkoa, kaltzioaren
gainekoa baizik.
Danone Activiaren
esaldia ere, “lagundu
egiten dio zure
digestio ongizateari”,
ez da hartzitzaileez
ari, kloruroez baizik.
Probiotikoen inguruko
aipuak egiten dira
bakterioek lagundu
egiten dutelako laktosa
hobeto digeritzen.

behar izaten dira (adibidez, oligofruktosa, Danone Activia
mueslidunak egiten duen bezala, edo gelatina, Eroski bioactive gaingabetu naturalak bezala). Horrek ez du ondoriorik
osasunean, baina gerta daiteke produktuaren ezaugarriak
ez izatea hain gustagarriak (testura desatseginak eta zapore
arraroak). Gainera, gantza kentzen zaionean, produktuak
ez du hainbeste asetzen eta zapore gutxiago izaten du; hori
dela eta, baliteke kantitate gehiago jatea edo osasungarriak
ez diren osagaiak eranstea (adibidez, zereal azukretsuak).

SAIHESTU AZUKRE ERANTSIAK.

Aukera osasungarri bat hautatu nahi badugu, irakurri egin
behar genuke osagaien zerrenda eta produktuak azukre
erantsirik ez duela egiaztatu. Gehienek ez daukate halako
azukrerik, baina batzuek bai. Osagai hori daukaten produktuetan (Goshua, Danone Activia muesliarekin, Activia
mix&go, Eroski biactive muesliarekin eta Eroski naturala laktosarik gabea) %6,1 eta %12 artean dabiltza azukreak
guztira. Zati bat esnearen laktosari dagokio, eta, beraz, hori
kentzen badiogu (produktu guztiaren %4 izango litzateke),
azukre erantsiak %2,1 eta %8 artean ibiliko lirateke, eta horrek esan nahi du 2,6 eta 10 gramo artean daukala azukrea
errazio bakoitzeko, hau da, bi koilarakada eta erdi, batez

Azukrearen sailkapena
GEHIEN DUTENAK1
Eroski naturala laktosa gabea

%12

Eroski biactive muesliarekin

%12

Danone Activia mix&go
ahabiekin eta kalabazarekin

%10,7

Nestlé Sveltesse

%7,2

GUTXIEN DUTENAK2
Pastoret Stevia

%3,3

Nestlé fekirra

%3,3

Eroski biactive naturala

%3,6

Kaiku laktosa eta azukre gabea

%3,7

Aztertu ditugun jogurten azukre portzentajea. OMEren
arabera, gehienezko azukre kopuruak ez luke gainditu
behar hartzen diren kaloria guztien %10, ez helduetan eta
ez haurretan. 1. Azu,kre erantsien eta berezkoen batura.
2. Kasu honetan, esnearen berezko azukreak dira.

beste. Esan beharra dago, Osasunaren Mundu Erakundearen arabera (OME), azukre libreen kontsumoak 50 gramotik beherakoa izan behar duela egun bakoitzeko pertsona
helduetan. OMEk esaten du, gainera, kopurua 25 gramotik
behera murrizten bada eguneko, onurak handiagoak izango direla. Esneki azukretsuak dira, hain zuzen, egunaren
buruan azukre libreak hartzeko iturri nagusia, edari azukretsuekin, opilekin eta txokolateekin batean. ANIBES ikerketaren arabera (2017), helduek 33,3 gramo hartzen dituzten
egunaren buruan eta haurrek eta nerabeek 50 gramo inguru.
Pentsa liteke eztitzaileak dituzten produktuak hautatzea
dela modurik onena azukre erantsiak saihesteko, eta gida
honetan badira batzuk (denek nabarmentzen dute ez daukatela azukre erantsirik): Danone Vitalinea, Nestlé Sveltesse,
Danone Activia txia eta almendrekin, Kaiku laktosa gabea,
Eroski basic eztitzaileekin, Eroski zerealekin, Eroski ahabiekin eta lihoarekin. Dena den, horietan erabili diren eztitzaile
guztiak seguruak diren arren (aspartamoa, potasio azesulfamoa eta sukralosa), ebidentzia zientifiko berrienek esaten
dute osagai horiek ez dutela balio gehiegizko pisuari aurre
egiteko edo murrizteko (hipotesi batek esaten dute ohitu
egiten gaituztela zapore gozoagoetara, eta horiek produktu
osasungaitzei lotuta egoten dira). Horrela, bada, egokiena li-

tzateke azukre erantsirik eta eztitzailerik ez duten
produktuak aukeratzea, adibidez kefirra, jogurt
naturala edo bifidobakterioekin hartzitutako esne naturala. Azken batean, hain gozoak ez diren
zaporeetara ohitzen saiatzea.
Bestalde, Sveltessek ere esaten du ez daukala azukre erantsirik, baina eztia darama (eztiak,
gutxi gorabehera, azukreak izaten ditu osagaien
%75); hortaz, ez ditu betetzen legeak ezarritako
baldintzak. Danone Activia txia eta almendradunaren kasua zalantzazkoagoa da. Horrek ere
nabarmendu egiten du azukre erantsirik ez duela,
baina datilak daramatza, eta, beraz, ez dago argi
zertarako erantsi dizkioten, gozotasuna emateko
(hala balitz, urratu egingo luke legea) edo beste
osagai bat gehiago izateko.
Aztertu ditugun produktu askotan, azukre
kopurua zuzenean lotuta dago energia kantitatearekin: substantzia hori kopuru handienetan
dutenek ematen dute kaloria gehien. Bereziki
aipatu behar dira Danone Activia mix&go (138
kcal errazioko), Goshua (110 kcal erraziokoa),
Eroski biactive muesliarekin (113 kcal errazioko)
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Familia batek zenbat gastatzen du urtean jogurtetan?
Etxe mota Etxe mota
2 lagunekoa 4 lagunekoa

Eroski basic

30,89€

61,78€

Eroski biactive

36,13€

72,27€

Danone

53,62€

107,24€

Central Lechera Asturiana

56,82€

113,65€

Lactuyogur

84,51€

169,01€

Mahala

101,99€

203,98€

Danone Activia

110,15€

220,30€

La Lechera

116,56€

233,12€

Casa Grande de Xanceda

191,16€

382,32€

Goshua

249,20€

498,39€

Bi familiak urtean batez beste gastatzen dutena produktu
horietan (14,57 kg urtean pertsona bakoitzeko). Argitalpena
ixtean zeuzkaten prezioekin.

eta Eroski naturala laktosa gabea (108 kcal errazioko) Kefirra, berriz, azukre erantsirik gabeko
produktua da, baina errazioak handiagoak izaten
dira (250 gramo edalontzi normal batean), eta,
horregatik, kaloria ekarpena 155 kcal ingurukoa
da. Bestalde, azukre gabeko jogurt naturalek 74
kcal ematen dituzte errazioko, jogurt zerealdunek
ematen duten adina (eztitzaile kaloriagabeak dituzte); gaingabetuek edo eztitzaileak dituztenek,
berriz, 50 kcal ematen dituzte errazio bakoitzeko. Zifra horiek zer esan nahi duten jabetzeko,
kontuan hartu behar da lau mandarinak 60 kcal
ematen dituztela, eta bi arrautzako tortilla batek
190 kcal. Hau da, balio gehienak nahiko apala dira (txokolatezko izozki batek, adibidez, 300 kcal
inguru ematen ditu). Baina ez dezagun ahaztu
garrantzitsua ez dela kaloriak kontatzea, baizik
eta elikagai osasungarrietatik lortzea, adibidez
mandarinetatik, arrautzetatik edo azukrerik ez
duten esneki hartzituetatik.
Aztertu ditugun produktuetako batzuek beste
osagai osasungarri batzuk ere badituzte, adibidez
haziak, fruitu gorriak, fruitu lehorrak... Aukera
erakargarriak dira, egia esan, ase egiten dutelako
(gosea kentzen dute) eta mantenugai interesgarriak ematen dituztelako (bitaminak, mineralak,
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Adi aipu eta
oharrekin.
“Azukretsuek”
(nahiz eta “ukitu
bat” besterik ez
izan) lagundu
egiten dute
gure baitan
azukre libreak
pilatzen. Fruitu
lehorrak
eta haziak
edukitzea ona
da, baina ikusi
egin behar
da gainerako
osagaiak
osasungarriak
diren. Danonek
agerian dauka
Nutri-Score
etiketa.

zuntza, omega-3 gantz azidoak, eta abar). Ez da komeni,
dena den, ontzietan ageri diren amuak irenstea, produktu
horiek guztiak ez baitira osasungarritzat jotzekoak. Hori
gertatzen da, adibidez, produktu hauekin: Sveltesse, Danone
Activia muesliduna, Danone Activia mix&go eta Eroski biactive muesliduna. Azukre erantsiak dituzte guztiek.

PREZIOAK ADIERAZLE GISA.

Jogurta da esne hartzituen saileko erregina. Espainiako Nekazaritza Ministerioak emandako datuen arabera, 2018. urtean
esne hartzitu guztien kontsumoa kontuan hartuta, jogurtena
%68koa izan zen; oso urruti gelditu zen bifidobakterioekin
hartzitutako esneena (%19, aurreko urtean baino %5 gutxiago) eta berdin gainerako esne hartzituena ere (hor sartzen da
kefirra), zeinak %21ekoa izan zuen (aurreko urtekoa baino %1
handiagoa). Guztira, pertsona bakoitzak 14,6 kg esne hartzitu hartu zituen 2018an, elikagaietan eta edarietan egindako
gastuen %2,14. Horrek esan nahi du pertsona bakoitzak 32 €
gastatu zituela esne hartzitutan. Datu zehatz hori gogoan hartuta, nahiko argi eduki dezakegu zenbateko prezioa eduki dezakeen esne hartzitutan egiten dugun gastuak mota batekoak
edo bestekoak hautatuz gero. Gida honetan aztertu ditugun
produktuei erreparatzen badiegu eta kalkuluak egiten baditugu 2018ko kontsumoa kontuan hartuta, ikusiko dugu gastua
16 €-koa izan daitekeela, adibidez, Eroski naturala izeneko
jogurta hautatzen badugu (0,11 €/100 g-ko), edo 144,5 €-koa

ONDORIOAK

izan daitekeela Danone Activia mix&go delakoa aukeratzen
badugu (0,99 €/100 g-ko); urtean, beraz, 128 €-ko aldea
egongo litzateke. Formatua ere kontuan hartuko bagenu, hor
ere aurreztuko genuke dirua batetik bestera. Adibidez, Danone naturala aukeratuko bagenu eta 4 jogurteko sorta hartu,
33,6 € gastatuko genituzke urtean, eta, aldiz, 8 jogurteko sorta hartuta, 29,2 €; hau da, urtean 4,4 € aurreztuko genituzke, ezer gutxi, egia esan. Aztertu ditugun produktuen artean,
Eroski markakoak dira merkeenak sail guztietan: 0,12 € inguruko prezioa dute denek 100 gramo bakoitzeko, salbu eta
laktosa gabekoak, non 0,26 €-koa den. Garestienak, berriz,
hauek dira: Danone Activia mix&go (0,99 €/100 g), Goshua
(0,86 €/100 g) eta Casa Grande de Xanceda (0,66 €/100 g).
Activiaren kasuan ontziak zerikusi handia izango du segur
aski, produktuak plastikozko bi edalontzi txiki baititu (bat
jogurtarentzat eta bestea ahabia eta kalabaza hazientzat) eta
plastikozko koilaratxo bat ere bai. Erabilgarria izan daiteke
zenbait egoeratan (osagaiak ez dira guritzen eta koilarari esker nonahi jan daiteke), baina produktua garestitzeaz gain,
ez du ingurumena askorik errespetatzen. Beste bi kasuetan,
elaborazio prozesuak eragingo zuen prezio handi hori (eskala
txikian egiten dutelako), eta lehenbiziko kasuan ontziak ere
bai, beirazkoa baita. Multzoka kontuan hartzen baditugu,
prezio handiena duten produktuak laktosarik gabeak dira,
eta horrek ere badu azalpena, azukre hori hidrolizatzeak bere
kostua izaten du eta.

Osasungarri gisa aurkezten eta
ikusten diren esne hartzituen
artean, mota batekoak baino
gehiagotakoak daude, adibidez kefirra,
jogurtak eta bifidobakterioekin hartzituta
dauden esneak. Aukera hainbestekoa izaten
da batzuetan, zaila gerta baitaiteke egoki
hautatzea. Osagai osasungarriekin egindako
produktuak aukeratu behar genituzke
beti, eta saihestu egin behar genituzke
hain gomendagarriak ez diren osagaiak
daramatzatenak, adibidez azukre erantsiak.
Eztitzaileekin eginak ere baztertzea komeni
litzateke (horien zapore sendoak ohitu egin
gaitzake zapore gozora, eta horrek eragin
lezake dieta osasungaitzagoa egitea), eta
baztertu egin behar lirateke gantzik ez
dutenak ere (gutxiago asetzen dutenez, gerta
liteke kantitate gehiago hartzea). Horrela,
nutrizioaren ikuspegitik, aukera onak dira
esnez eta hartzitzailez egindako produktuak,
beste osagairik gabe, adibidez kefirra eta
jogurt naturala (laktosarik gabea beharko
du intolerantzia dutenentzat). Beste osagai
osasungarri batzuk dituztenak ere ontzat
jotzekoak izango lirateke, adibidez zerealak,
fruitu lehorrak, haziak... daramatzatenak,
baina guk aztertu ditugun guztiek eztitzaileak
dituzte. Bestalde, kontuan hartu behar dira
ezaugarri teknologiko eta sentsorialekin
zerikusia duten alderdiak ere. Ildo horretan,
produktu batzuetan zatitu egiten da esnea
eta hortik elementu batzuk sortzen dira;
oro har, elementu horiek gabeko jogurtek
maila komertzial hobea dutela esaten da.
Hori dela eta, hauek izango lirateke aukerarik
onenak: Mahala eta Lacturale Lactuyogur.
Prezioa ere nahiko ona dute (0,35 €/100 g
eta 0,29 €/100 g, hurrenen hurren), batez
ere jakinda eskala txikian ekoizten dituztela.
Modu “industrialean” egiten dituzten jogurtei
dagokienez, aukera onak dira Eroski naturala
eta Eroski biactive naturala; prezioz, gainera,
merkeenak dira (0,11 €/100 g eta 0,12 €/
100 g). Kefirrari dagokionez, denak dira
aukera onak, baina onena, prezioa kontuan
hartuta, Margui da 0,23 €/100 g). Laktosa
gabeko jogurtetan, Kaiku izango litzateke
aukerarik onena, azukre erantsirik gabea, eta
prezioa ere nahiko ona du (0,36 €/100 g).

17

OSASUNGARRIENA HAUTATZEKO, KANPOAN
UTZI BEHAR DIRA ‘GONBIDATU’ BATZUK
ENERGIA
(kcal)
EK%

GANTZA
(g)
EK%

Nestlé kefirra

97,5

4,9

3,8

5,4

2,8

13,8

8,3

9,2

0,3

4,2

0,85

Pastoret kefirra

162,5

8,1

9,5

13,6

6,8

33,8

9,5

10,6

0,3

4,2

0,80

Kaiku kefirra laktosa gabea

152,5

7,6

9,0

12,9

5,5

27,5

10,0

11,1

0,3

4,2

0,98

Margui kefirra

155,0

7,8

8,8

12,5

5,8

28,8

10,3

11,4

0,3

5,4

0,58

Eroski biactive naturala

62,5

3,1

3,0

4,3

2,0

10,0

4,5

5,0

0,1

2,3

0,16

Eroski basic naturala

61,3

3,1

2,4

3,4

1,6

8,1

5,3

5,8

0,2

2,5

0,13

Danone naturala

70,0

3,5

3,6

5,2

2,1

10,6

5,4

6,0

0,2

2,5

0,23

65,0

3,3

2,5

3,6

1,6

8,1

5,6

6,3

0,1

2,1

0,24

79,7

4,0

5,0

7,1

3,4

17,0

3,8

4,2

0,1

1,5

0,82

Danone Activia naturala

82,5

4,1

4,8

6,8

2,9

14,4

4,9

5,4

0,1

2,1

0,47

Lactuyogur

76,3

3,8

4,5

6,4

2,9

14,4

5,3

5,8

0,1

1,9

0,36

Mahala

81,6

4,1

4,6

6,6

2,4

12,2

5,9

6,5

0,1

2,3

0,44

La lechera naturala

92,5

4,6

4,4

6,3

2,9

14,4

8,4

9,3

0,2

3,3

0,50

110,0

5,5

6,6

9,5

4,4

21,9

7,6

8,5

0,2

3,3

1,07

56,3

2,8

1,0

1,4

0,1

0,6

5,5

6,1

0,2

2,5

0,27

55,0

2,8

0,5

0,7

0,4

1,9

5,8

6,4

0,2

2,7

0,21

Danone Activia txia eta almendrekin 78,8

3,9

1,0

1,4

0,1

0,6

7,6

8,5

0,2

3,1

0,54

Kefir errazio bat = 250 g
Jogurt errazio bat = 125 g

GANTZ SATUR.
(g)
EK%

AZUKREAK
(kcal)
EK%

GATZA
prezioa
(g)
EK% errazioko

KEFIRRA

NATURALA

Central Lechera
Asturiana naturala
Casa Grande de Xanceda
naturala krematsua eko

Goshua naturala
ukitu azukretsuarekin
ZEREALDUNA
Eroski biactive ahabiekin
eta lihoarekin
Eroski zerealekin
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Alderaketa hau egiteko, esne hartzituen 30 erreferentzia aukeratu ditugu, bost sailetan banatuta: kefirra,
naturala, zerealduna, gantzik gabe eta eztitzaileekin eginak, eta laktosa gabeak. Egokiena
izaten da osagai osasungarriak dituztenak aukeratzea, eta zenbait ezaugarri saihestea: azukre erantsiak,
eztitzaileak eta ‘gantzik gabeak’, tartean beste faktore batzuk sartzen baitira, adibidez asetasuna.
Kefir errazio bat = 250 g
Jogurt errazio bat = 125 g

Danone activia muesliarekin

ENERGIA
(kcal)
EK%

GANTZA
(g)
EK%

GANTZ SATUR.
(g)
EK%

AZUKREAK
(kcal)
EK%

GATZA
prezioa
(g)
EK% errazioko

72,5

3,6

0,5

0,7

0,1

0,6

7,9

8,8

0,2

3,1

0,54

73,8

3,7

0,6

0,9

0,0

0,0

9,0

10,0

0,2

3,1

0,45

137,5

6,9

3,4

4,8

1,4

6,9

13,4

14,9

0,1

2,1

1,24

112,5

5,6

2,8

3,9

1,8

8,8

15,0

16,7

0,1

2,3

0,26

57,5

2,9

0,1

0,2

0,1

0,6

4,1

4,6

0,3

4,2

0,49

41,3

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

5,7

0,2

2,5

0,16

42,5

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5,5

6,1

0,1

2,1

0,13

45,0

2,3

0,1

0,2

0,1

0,4

5,9

6,5

0,1

2,1

0,26

50,0

2,5

0,1

0,2

0,0

0,0

6,0

6,7

0,2

3,1

0,32

Danone Activia Naturala %0 koipeki 52,5

2,6

0,5

0,7

0,3

1,3

6,3

6,9

0,2

3,1

0,47

66,3

3,3

0,5

0,7

0,3

1,3

7,6

8,5

0,2

3,1

0,54

Kaiku laktosa eta azukre gabea

67,5

3,4

4,4

6,3

3,0

15,0

4,6

5,1

0,2

2,5

0,45

Eroski naturala laktosa gabea

107,5

5,4

3,8

5,4

2,5

12,5

15,0

16,7

0,1

2,1

0,33

Nestlé Sveltesse light
duo muesli fruitu lehorrak
Danone Activia mix&go
ahabiekin eta kalabazarekin
Eroski biactive muesliarekin

GANTZIK GABE ETA EZTITZAILEEKIN
Pastoret natural
gaingabetua estebiarekin
Eroski biactive
gaingabetu naturala
Eroski basic naturala
eztitzaileekin
Central Lechera Asturiana
naturala %0 kopieki
Danone Vitalinea natural
eztitzaileduna

LAKTOSARIK GABEAK
Danone Activia l
aktosa gabea %0 koipeki

Prezioak eguneratu egin ditugu argitalpena ixtean. Kefirraren errazioa 250 g-koa da eta jogurtarena 125 g-koa. Sail bakoitzaren barrenean, produktuak
ordenatuta daude, lehenik, Nutri-Score puntuazioaren arabera eta, bigarrenik, azukre gutxien duenetik gehien duenera.
Osagaiak, nutrizio arloko informazioa eta prezioa kontuan hartuta, hauek dira aukerarik onenak: Mahala eta Lacturale Lactuyogur naturalen artean (industrialak
bakarrik kontuan hartuta, Eroski biactive eta Eroski basic), eta kefirren artean, berriz, Kaiku eta Margui.
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Elikadura

GEHIGARRIAK

Industriako
‘gaiztoak’
Ez txarrak eta ez
arriskutsuak. Merezi
gabeko ospe txarrak
inguratzen ditu elikadura
arloko gehigarriak,
eta industriak berak
ere badu erruaren zati
bat, “%100 naturala”,
“kontserbagarririk eta
koloragarririk gabea”
eta gisako etiketak
erabiltzen ditu-eta
amu gisa. Bada garaia
horien izena garbitzeko.
Kontatu egingo dizugu
zer diren, zertarako
erabiltzen diren eta
zergatik diren seguruak.
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endeak elikagai seguruak nahi ditu, eta kezka
hori gorantz egiten ari da. Eurobarometroa
izeneko inkestaren azken galdetegian, elikadura arloko segurtasunari buruz galdetu
diete herritarrei, eta europarren %50ek diote
segurtasunaren alderdia funtsezkoa dela erosketa saskia betetzeko garaian. Europarren %72k noiz edo behin entzun izan
dute elikadura arloko gehigarriei buruzko aipuren bat, eta hori
ona da berez, baina kontua da herritarrek ez dutela ikuspegi
onik horien inguruan. Inkesta horretan bertan ageri denez,
elikadura arloko segurtasunaren inguruko kezkak zerrendatzen hasi, eta Espainiako Estatuko herritarrek gehigarriak
sartu dituzte ezinegon gehien sortzen dieten hiru arazoen
artean. Baina ba al dago kezkatzeko arrazoirik?

J

ZER DIRA ETA ZERTARAKO ERABILTZEN DIRA.

Osasunaren Mundu Erakundeak hauxe dio elikadura arloko
gehigarriei buruz: “Elikagaiei eransten zaizkien substantziak
dira, eta mantendu edo hobetu egiten dute horien kaltegabetasuna, freskotasuna, zaporea, testura edo itxura”. Definizio
hori oso zabala da eta era guztietako substantziak sartuko
lirateke hor, hasi elikagaia zaporetsuagoa egiten dutenetatik
eta segurua izateko beharrezkoak direnetaraino. Europako
legedia (1333/2008 Araudia) urrutixeago doa eta hiru irizpide ezartzen ditu gehigarri guztietarako: ebidentzia zientifikoak berma dezala segurua dela, zentzuzko beharrizan
teknologiko bat egon dadila (beste bitarteko batzuekin lor
ez daitekeena) eta horien erabilerak ez diezaiola kontsumitzaileari pentsarazi produktu horrek ez duen ezaugarriren bat daukala. Hau da, ez da legezkoa xerra fresko bati
kontserbagarri bat eranstea eta ez dezakegu erabili burura

Naturalak eta
sintetikoak.
Komunikabideek,
liburuek eta sare
sozialek ez diete
mesede handirik
egin gehigarriei,
deabruaren pare jarri
dituzte hainbatetan,
eta horrek
mesfidantza sortu
du. Industriak berak
neurriak hartu ditu
horri erantzuteko, eta
“gehigarririk gabea”
eta “kontserbagarririk
eta koloragarririk
gabea” etiketak
erabiltzen hasi da.
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Ezagutu behar
genituzkeen zortzi kodeak
Industriak gehien erabiltzen dituen gehigarriek
(beheko taulan) ez dute susmorik eragiten
kontsumitzaileengan, adibidez azido
askorbikoak (C bitamina), karamelu naturalak
edo azido zitrikoak (fruta zitrikoei lotzen zaie).
Baina beste batzuek, ordea, ez dute hain
izen ona. Aspartamo izeneko eztitzailearen
inguruan, adibidez, eztabaida sortu zen
Ameriketako Estatu Batuetan; lehenik
onartu egin zuten, gero galarazi eta ondoren
berriz onartu. EFSAk aztertu egin zuen
segurua ote zen 2013. urtean, eta adierazi
zuen esposizio mailak oso urruti daudela
Eguneko Dosi Onargarritik (40 mg kilo eta
egun bakoitzeko). Glutamatoaren kasuan,
ebidentzia gehiago dago susmo txarrak

izateko. Oso toxikotasun gutxikoa da, baina
badirudi “sintoma multzo bat” eragiten duela
eta, oso modu arinean bada ere (beroaldiak,
buruko mina, tentsioa igotzea), pertsona
sentiberei eragin diezaieketela eta kilo eta
egun bakoitzeko 42,9 mg edo gehiago hartzen
direnean ager daitezkeela. Herritar gehienek
gainditu egiten dute EDOa (30 mg kilo eta
egun bakoitzeko), eta, horregatik, EFSAren
gomendioa izan da berrikusi egin behar direla
maila onartuak. Aurtengo urtarrilean bukatu
da elikadura arloko industriari jarri zitzaion
epea erabilera datuak eta horien justifikazio
teknikoa aurkezteko. Aztertu ondoren hartuko
dute erabakia, eta gerta daiteke beste muga
bat jartzea edo erabat galaraztea.
ZER-NOLAKO
ELIKAGAIETAN
AGER DAITEKE

(mg/gorputzeko kilo
bakoitzeko egunean)

EDO(1)

ZENBAT ELIKAGAI BEHAR
DEN EGUNEKO DOSI
ONARGARRIA GAINDITZEKO(2)

Kontserbak, kremak,
saltsak, marmeladak,
ogia, edari
alkoholdunak

Ez da behar

—

Kontserbagarria

Haragiz egindako
produktuak

0,07

Egunean 220 g hestebete

Azido
askorbikoa

Herdoilaren
aurkakoa

Frutak eta barazkiak,
marmeladak, irinak,
pasta, ogia

Ez da behar

—

E322

Lezitinak

Emultsionatzaileak

Esnea, txokolatea,
gantzak, pastak, ogia

Ez da behar

—

E330

Azido zitrikoa

Azidotasun
doitzailea

Esnekiak, fruta
eta barazkiak,
marmeladak,
txokolatea, pasta

Ez da behar

—

E407

Karragenanoak

Gelifikatzailea

Esnekiak, marmeladak,
eztitzaileak

75(3)

640 izozki egunean

E620, E621,
E622, E623,
E624, E625

Glutamatoa eta
haren gatzak

Zapore
indartzailea

Opilak, zopak,
ongailuak

30

3 poltsa aperitibo
(450 g) egunean

E951

Aspartamoa

Eztitzailea

Edariak, esnekiak, light
erako produktuak

40

Egunean light erako
15 lata freskagarri

E KODEA

IZENA

FUNTZIO
NAGUSIA

E150a

Karamelu
naturala

Koloragarria

E250

Sodio nutritoa

E300

1. Eguneko Dosi Onargarria. 2. Gutxi gorabeherako kalkulua 70 kg-ko pertsona batentzat. 3. Berriz aztertuko da 2023an.
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GEREZI
BATEN
‘KIMIKA’

datorkigun edozein substantzia, aurrez segurua dela aztertu gabe. Gehigarriak ez dira erabiltzen elikagaiari nutrizio
balioa eransteko, orduan mantenugaiak izango bailirateke.
Funtzio nagusia izaten dute elikagaiaren ezaugarri bat edo
batzuk hobetzen laguntzea, adibidez segurtasuna, kontserbazio denbora, zaporea, kolorea edo testura.

SEGURUAK AL DIRA?

Gehigarri onartuen kontsumoa guztiz segurua da. Ez da
erraza izaten gehigarri bat erabiltzeko baimena lortzea, prozesu zorrotza pasatu behar izaten baitu. Elikadura arloko Segurtasunaren Europako Agintaritzak (EFSA) begiratzen ditu
arriskuak eta segurtasuna, eta horretarako, zorrotz aztertzen
du horien egitura kimikoa, baita zer-nolako azpiproduktuak
edo hondarrak sortzen diren ere erabiltzeko garaian.
Analisi toxikologiko bat ere egiten da gehigarria kaltegarria den jakiteko; gehienetan, animaliekin egindako azterketetan probatzen dituzte, eta industriak planteatzen duen
baino askoz kopuru handiagoetan ematen dizkiete. Analisi horietan aztertu egiten da minbizia agerraraz dezaketen,
material genetikoari eragiten ote dioten edo ugalkortasunari edo fetuari kalte egitera iritsi daitezkeen. Analisi horiek
egin eta gehigarriak onespena jasotzen badu, Eguneko Dosi
Onargarria (EDO) ezartzen dute: “Pertsona batek bizitzako
egun bakoitzean osasuna arriskuan jarri gabe har dezakeen
gehigarri kopurua da, eta gorputzeko pisuarekin erlazioan
adierazten da”. Hori ezartzeko, animaliekin egindako ikerketetan aurkitu den balio toxikotik abiatzen da, eta zifra horri

OSAGAIAK: URA, AZUKREAK (GLUKOSA,
FRUKTOSA, GALAKTOSA, MALTOSA,
SAKAROSA), GOGORTZAILEA (E460),
MINERALAK, EMULTSIONATZAILEA (E570),
AMINOAZIDOAK, ZAPORE INDARTZAILEA
(E620), KOLORAGARRIAK (E160A, E161B,
E161C), HERDOILAREN AURKAKOAK
(E300, E307), KOLINA, FITOESTEROLAK
ETA LURRIN NATURALAK.

Horrela, begiratu batean, ez dirudi produktu
osasungarri baten osagai zerrenda, batez
ere azukreak eta hainbeste gehigarri edukita.
Baina usteak ustel: gerezi baten osagaiak
dira. Bai, gerezi batenak. Nahiz eta azukre
asko samar eduki (~%13), horiek ez daude
libre (edari azukretsu batenak egoten diren
bezala), elikagaiarenak berarenak dira. Ez
dugu zertan kezkatu berezko azukreekin, ez
baita frogatu kaltegarriak izan daitezkeela.
Hori kontuan hartuta, eta zenbat zuntz eta
mikromantenugai dituen ikusita, esan beharrik
ez dago gerezia oso elikagai osasungarria
dela. Elikagaiek, oso naturalak izanik ere,
badituzte “kimikoak”. Konposatu horietako
asko, gainera, gehigarri onartuen zerrendan
sartzen dira. Inori ez zaio iruditzen gerezi bat
elikagai osasungaitza denik, eta, beraz, ez
genuke kezkatu behar elikagai batek gehigarri
horietako bat edo batzuk daramatzalako;
elikagairi berari begiratu behar zaio.
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segurtasun faktore bat ezartzen zaio (gehienetan 100
edo 1.000rekin zatitzen da); era horretan, askoz balio
seguruagoa lortzen da. Adibidez, animaliekin egindako ikerketa batean ikusten bada substantzia batek
arazoak sortzen dituela 100 gramo hartzen direnean
kilo eta egun bakoitzeko, orduan 0,1 edo 1 gramoko
segurtasun muga jarriko lukete gizakietan kilo eta
egun bakoitzeko.
Baina ez da hor bukatzen kontua. Gehigarrien
mugak eta erabilerak ez daude harrian idatzita eta ez
dira aldaezinak: horien erabilera berraztertu egiten
dute ebidentzia berriak argitaratu ahala, industriak
eskatzen duenean edo EB-ko zenbait herrialdek galdegiten dutenean. Adibidez, 2012. urtean murriztu
egin zituzten hiru koloragarriri ezarritako gehienezko mailak: kinoleina horia, gorri kotxinilla A eta S
laranjakara.
Gehigarri horien esposizio mailak ere etengabe
berrikusten dituzte. Hau da, bakoitzetik zenbateko
kopuruak hartzen ditugun. Ikusten bada maila gertu
dagoela EDOtik edo gainditu egiten duela, neurriak
proposatzen dituzte erabilera murrizteko eta, jakina, baita kontsumoa ere, eta beharrezkoa balitz,
galarazi egingo lukete erabiltzea. Gehigarriak, gainera, ez dira pilatuta gelditzen gizakion gorputzean
zenbait pestizida edo metal astun bezala. Beste era
batean esanda: gure gorputzak kanporatu egiten ditu hartzen ditugun gehigarriak.

SUSMAGARRIENAK: E + ZENBAKIA.

EB-k baimentzen dituen gehigarri guztiek kode jakin
bat izaten dute: “E” letra eta, ondorik, hiru edo lau

GEHIGARRIAK:
E ZENBAKIDUN
GUZTIAK

E-XXX
Saila
Familia
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E1XX

KOLORAGARRIAK
100-109 Horiak
110-119 Laranjak
120-129 Gorriak
130-139 Urdina, morea
140-149 Berdeak
150-159 Marroiak, beltzak
160-199 Beste batzuk

Espezie
jakina edo
substantzia

E100
Kurkuma
(landarea)
E162
Betanina
(erremolatxa)

zenbaki. Hasieran, lehenbiziko zifrak kategoria edo sail jakin
bat adieraztea zen sistemaren asmoa (elikagaian duen funtzio
nagusia), baina gehigarri batzuek funtzio bat baino gehiago betetzen dute egun. Etiketan nahitaez adierazi behar da
zer-nolako gehigarriak erabili diren, izena jarrita edo E letra
eta zenbakia, eta aurretik esan egin behar da zein sailetakoak
diren. Guztira 24 sail daude, honako hauek besteak beste:
herdoilaren aurkakoak, koloragarriak, kontserbagarriak eta
eztitzaileak. Gaur egun, gero eta ohikoagoa da gehigarriaren
izena bakarrik agertzea, edo izena eta E zenbakiduna jartzea,
baina oso gutxitan ikusten da azken hori bakarrik. Horixe da
zientzialari batzuek “E zenbakidunaren paradoxa” izendatu
dutena. Letra hori edukitzeak esan nahi du segurua dela, EBko kontrol guztiak gainditu behar baititu kode hori hartzeko,

E2XX

KONTSERBAGARRIAK
200-209 Sorbatoak
210-219 Benzoatoak
220-229 Sulfitoak
230-239 Fenolak
240-259 Nitratoak
260-269 Azetatoak
270-279 Laktatoak
280-289 Propinatoak
290-299 Beste batzuk

E270
Azido
laktikoa
(esnea)

E3XX

HERDOILAREN AURKAKOAK
300-309 Askorbatoak
310-319 Galatoak
320-329 Laktatoak
330-339 Zitratoak
eta Tartratoak
340-349 Fosfatoak
350-359 Malatoak
360-369 Sukzinatoak
eta Fumaratoak
390-399 Beste batzuk
E322
Lezitina
(soja)

E330
Azido
zitrikoa
(limoia)

Industriak probetxua
ateratzen dio “kimiofobiari”
marketin estrategia gisa, eta
“jatorri naturaleko” produktu
osasungaitzak ateratzen
ditu merkatura. Etiketa
batean “%100 naturala,
bio, gehigarririk gabea” edo
antzeko zerbait jartzeak ez du
esan nahi osasungarria denik.
baina kontsumitzaileek beste zerbaitekin lotu dute E zenbakiduna: "Osasunari kalte egiten dioten
substantzia kimikoekin".

ETA OSASUNGARRIAK AL DIRA?

Egin behar genukeen galdera ez da gehigarri bat
osasungarria den edo ez, baizik eta gehigarri hori
daraman elikagaia osasungarria den. Erantzuna
izango litzateke batzuk osasungarriak direla eta
besteak ez, baina hori ez du baldintzatuko gehigarri bat edukitzeak edo ez, elikagaiaren nutrizio
profilak baizik.
Lekaleak dira elikagai osasungarrien adibide on bat. Ontzi batean egosita datozenean, zen-

E4XX

LODIGARRIAK,
EGONKORTZAILEAK ETA
EMULTSIONATZAILEAK
400-409 Alginatoak
410-419 Gomak
420-429 Agente naturalak
430-439 Polioxitilenoa
440-449 Emultsionatzaileak
450-459 Fosfatoak
460-469 Zelulosa
konposatuak
470-489 Gantz azidoak
490-499 Beste batzuk
E414
Goma
Arabigoa
(Akazia)

E5XX

AZIDOTASUN
DOITZAILEAK
500-509 Mineral azidoak
510-519 K
 loratoak eta
sulfatoak
520-529 S
 ulfatoak eta
Hidroxidoak
530-549 Metal alkalinoa
550-559 Silikatoak
570-579 Esteratoak eta
Glukonatoak
580-599 Beste batzuk
E420 Sorbitol
bolkanikoak
(Arto ziropa)

bait gehigarri izaten dituzte: gehienean, EDTA bahitzailea
(desaktibatu egiten ditu metal batzuk) eta herdoilaren aurkako bat, adibidez azido askorbikoa edo azido zitrikoa, eta
baita kontserbagarriren bat ere, metabisulfitoa esaterako.
Gehigarri horiek gorabehera, aukera osasungarria izaten
jarraitzen du. Inork pentsatuko al luke esne kondentsatua,
gehigarririk ez duenez, osasungarria dela?

BATZUK HOBEAK AL DIRA BESTEAK BAINO?

Ez. Gehigarri guztiak kopuru seguruetan erabiltzen dira
eta, ondorioz, denak berdinak dira. Besterik da bakoitzari
zenbateko kopurua edo muga ezartzen zaion gehienez, hor
badaude aldeak. Baina gehigarri batek muga zabalagoa edo
handiago edukitzeak ez du esan nahi hobea denik. Sektore batzuek interes berezia daukate naturala goraipatu eta
kimikoa txarra dela sinetsarazteko (baita elikadura arloko
industriak berak ere), baina ez dugu erori behar engainu
horretan. Funtsean, materia guztia da kimikoa, arnasten
dugun airea bezala edaten dugun ura ere. Orduan, desberdinak al dira gizakiak sintetizatu duen kimiko bat eta
naturatik lortzen dena? Erantzuna ezezkoa da. Baina industria bera probetxua atera nahian ari da “kimiofobia”
horri marketin estrategia gisa, eta produktu osasungaitzak
atera ditu merkatura ukitu naturalarekin, adibidez, bio
erako edari energetikoak: gehigarriak dituzte, bai, baina
jatorri naturalekoak dira. Edo, besterik gabe, produktu
berbera saltzen dute, adibidez moldeko ogia, baina etiketan
“%100” naturala” jarrita, ez dietelako eransten gehigarririk eta bai mikroorganismo batzuk, eragin berdina sortzen
dutenak ogiarekin harremanetan sartzean. Etiketa batean
%100 naturala, bio, gehigarririk gabea edo antzeko zerbait
jartzeak ez du esan nahi osasungarria denik.

E6XX

ZAPORE
INDARTZAILEAK
620-629 Glutamatoak
630-639 Inosinatoak
640-649 Beste batzuk

E636
Maltola
(malta
txigortua)
E558
Betonita
(harkaitzen
buztina)

E9XX

HAINBAT ERATAKOAK
900-909 Argizariak
910-919 Estaltzeko
agenteak
920-929 Hobetzaileak
930-949 Ontziratzeko
gasa
950-969 Eztitzaileak
990-999 Aparra sortzekoak
E960
Estebiol
glukosidoak
(landarea)
E901 (estebia)
Erleen
argizaria

Iturria: Griselda Herrero, Biokimikako doktorea eta dietista-nutrizionista, eta guk landua.
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Nutrizioa
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OTORDUAK,
BETI
HOBEAK
FAMILIAN
Gero eta ohikoagoa da etxetik
kanpo bazkaltzea, gosaltzea eta
baita afaltzea ere, eta gutxitan
egiten dugu familian: eskolako
jantokian, jatetxean bakarbakarrik, ondoko tabernan
pintxo bat hartuta edo
tuperrean ere bai bulegoko
ordenagailuaren aurrean.
Joera horren eraginez, ahaztu
egiten dugu guraso gisa
daukagun zeregina, eta galdu
egiten ditugu otordu partekatu
horiek eskaintzen dituzten
onurak. Zer iruditzen agendan
tartetxo bat egiten badugu
egunean behin, gutxienez,
otordu bat elkarrekin egiteko?
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skok nostalgia pixka batekin oroitzen ditugu familiako bazkariak, gure haurtzaroan
aski ohikoak izaten zirenak. Gaur egun ez
da hain gauza zabaldua. Laneko ordutegiek
garaitu dituzte, eta batzuetan afariarekin
ere berdin gertatu da. Eta zer esan gosariaz...? Aspaldi galdu zen borroka hori. Hain zuzen, Gizentasuna Ikertzeko Espainiako Elkarteak (SEEDO) bizi ohituren inguruan
egin duen azken inkestak dioenez, Estatuko herritarren
%77k etxetik kanpo egiten dute hiru otordu horietakoren
bat egunero, eta portzentajea %90eraino igotzen da gosariarekin. Beste txosten baten arabera (ENPE Espainiako
Herritarren Elikadura Ohituren eta Nutrizio Egoeraren inguruko Azterketa, Eroski Fundazioaren Elikadura Eskolak
egina), eguerdiko otordua eta gauekoa egin ohi ditugu familia guztiarekin, baina ez goizekoa. Asteburuetan otordu
gehienak familian egiten dira maizenik, eta kide gehiago
ere biltzen dira mahaira, aitona-amonak, osaba-izebak
eta lehengusu-lehengusinak, oso ohikoa baita kultura mediterraneoan. Eta guk nahi bezain sarri egin ez arren, jatea
izaten da egunero seme-alabekin sarrien egiten dugun jarduera. Guraso gisa, beraz, probetxua atera behar genieke
haiekin ematen ditugun minutu horiei. Horrela, familia
egingo dugu eta gozatu egingo dugu horretan.

A

MAHAI INGURU GUZTIZ ONURAGARRIA.

Familiako otordu bat ez da soilik elikagaiak leku eta aldi berean hartzea. Hori baino gehiago da. “Guraso gisa,
aukera ematen digu antzemateko ea gure seme-alabek
baduten arazoren bat eskolan, lagunekin, substantzien
kontsumoarekin, janariarekin... Balioak transmititu ditzakegu, proiektuak partekatu, arazoak konpondu eta
komunikazioa hobetu. Gurasoei eta seme-alabei aukera
ematen digu hitz egiteko, ezagutzeko eta elkar laguntzeko, ahozko adierazpidea lantzeko, entzuteko gaitasuna,
tolerantzia... Eta aitona-amonei arindu egiten die bakardadea, maitatuak sentiarazten ditu eta estimulazio kognitiboa jasotzen dute solasarekin”, laburbildu du Miriam
Magaronek. Ondorio horiek guztiak ongi aztertuta daude
Comer en familia: hacer de la rutina salud txostenean
(Familian jatea: errutina osasungarria); 2014an egin zuten Beatriz Beltranek eta Carmen Cuadradok, Nutrizio
eta Bromatologia saileko irakasleek Madrilgo Complutense Unibertsitateko Farmazia Fakultatean. Analisi hori
egiteko, 540 lan zientifiko erabili zituzten, dietarekin eta
nutrizioarekin zerikusia dutenak eta 2008 eta 2014 artean
argitaratuak. Bibliografiaren berrikusketa horretan nabarmendu egiten dituzte, labur-labur bada ere, familiako
bilera horiek osasunarekin, heziketarekin eta haur eta nerabeen jokabidearekin lotzen dituzten ikerlanak. Baina,
batez ere, familia guztiak elkarrekin jateak dietaren eta
nutrizioaren arloan dituen eraginak azpimarratzen dituzte
txostenaren egileek:
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Familian jaten duten haurrek
%15 joera gutxiago izan
dezakete gehiegizko pisua eta
gizentasuna jasateko, eta berdin
gertatzen da beste gaixotasun
kroniko atxiki batzuekin ere.
• Elikadura osasungarria ezartzen eta bultzatzen du. Txostenaren arabera, gustuak, lehentasunak eta elikatzeko ohituren oinarriak lehenbiziko urteetan eraikitzen dira, eta
hor gurasoek zeregin erabakigarria dute heziketan. Modu
osasungarrian jatera behartzen gaitu gu ere. “Eredua gara.
Haurrek imitazio bidez ikasten dute. Ez baduzu berdurarik
eta frutarik jaten, zure alabak ere ez du egingo, ez du ikusi
eta. Baina jantokietan eta lagunekin ere ikasten dute. Inguru
sozialaren presioa, telebistarena edo iragarkiena hain da
izugarria...”, ohartarazi du Pablo Ojeda dietista-nutrizionistak. Familiako otorduetan elikatzeko ohitura egokiak
hartzeak lagundu egingo du horiei eusten edo, gutxienez,
arindu egingo ditu inguruan dituzten eragin kaltegarriak.
• Sustatu egiten du kalitate hobeko dietak egitea, non
maizago ageri diren frutak eta berdurak, osoko zerealak
eta kaltzio ugariko elikagaiak, eta bakanago (%20) janari
prestatuak, gantz eta gatz ugariko jakiak, zizka-mizkak eta
freskagarriak, halaxe dio zenbait ikerketak. “Gurasoekin
jaten duten haurrek haiek hartzen dutena hartzen dute eta
horrek eragina izan dezake kalitatea hobetzeko”, azaltzen
du txostenak, eta nabarmentzen du, halaber, prebalentzia txikiagoa izaten dutela elikadura arloko muturreko
jokabideek (anorexia edo bulimia). “Familian jateak %35
murrizten du elikadura arloko nahasmenduak izateko probabilitatea”, adierazi du Magallonek, eta aholku bat ere
eman du: askaria eta afaria haurrekin egitea, ez dezaten
betekadarik egin eta ez dadin elikadura arloko desordenarik izan arratsalde bukaeran.
• Prebentzio faktorea ere izan daiteke gehiegizko pisua eta
gizentasuna gutxitzeko haur eta nerabeetan, eta berdin
beste gaixotasun kroniko atxiki batzuk ere. Ildo horretan,
familiako otorduak eta gizentasunaren prebentzioa lotzen
dituzten beste ikerlan batzuk ere aipatzen ditu Complutense
Unibertsitateko txostenak. Family meals and body weight
izenekoa da horietako bat, Appetite aldizkarian argitaratua
2011n, non Ameriketako Estatu Batuetako 100 familiaren
ohiturak aztertzen diren. Ikerketa horretan argi ikusten da
alderantzizko harremana dagoela familian egindako otor-

Bakarrik gosaltzen dugu, baina jan eta, batez ere, afaldu
familian egiten dugu. Honako hauek dira herritarren
ohiturak eguneko hiru otorduetan.
NOREKIN GOSALTZEN DUZU
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• Mantso jatea.
Denetarik jaten badugu,
lasaitasunez, ongi
murtxikatuz eta neurriko
kopuruak hartuz, gure
seme-alabek hori ikusiko
dute eta gutxika-gutxika
imitatu egingo gaituzte.
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Miriam Magallon
psikonutrizionistak
aholku batzuk eman ditu
otordu horiek lasaiak
izan daitezen:

20%
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ESTRESIK
GABEKO
UNE BAT

• Giro lasai eta atsegina
bilatzea. Era horretan,
gure seme-alabek ere
jarrera irekiagoa izango
dute. Izan gaitezen
toleranteak eta malguak.
Saia gaitezen mahaia
gauzak partekatzeko
lekua izan dadin eta ez
gudu zelai bat.
• Janariarekin ez
zigortzea edo saritzea.
Haur batek elikagai bati
muzin egiten dionean,
beste modu batean
prestatzen saia gaitezke
edo harekin negoziatu
dezakegu zenbat jango
duen, baina sekula ez
dugu zigortu behar edo
hurrengo otorduan gauza
bera eskaini behar.
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Iturria: Espainiako Herritarren Elikadura Ohituren eta Nutrizio Egoeraren inguruko Azterketa (ENPE), Eroski Fundazioaren Elikadura Eskolak landua.
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Carlos Casabona
pediatraren iritziz,
familiako otorduak
etxean egin behar dira.
“Kanpoan gehiago
gastatzen da, %90
aukera gehiago izaten da
kaloria gehiago hartzeko
eta janari gehiago”,
adierazi du. Etxetik
kanpo jateko aukerak
noizbehinka egiteko
izan behar du, eta ez
janari lasterra ematen
duen jatetxe batean,
etxeko janaria ematen
duen batean baizik.
Pablo Ojeda dietistanutrizionistak, berriz,

Bakarrik edo beste
norbaitekin? Honelakoa da
Estatuko herritarren erritua

Ba
ka
rri
k

ETXETIK
KANPO

zera dio: “Lortu behar
dugu salbuespena ez
dadin orokortu; hau da,
egun batean jan daiteke
norberak nahi duena,
baina horrek ez du esan
nahi hurrengo egunean
ez dugunik jarraituko
ongi jaten”. Nolanahi
ere, familian jateak
berekin dakar mahaiko
jokamoldeak ikastea, eta
horrek balio gehigarria
izango du etxetik kanpo,
ospakizun uneetan:
mahai tresnak egoki
hartu eta erabiltzea,
gorputz jarrera zaintzea,
mahaian esertzean
arauak errespetatzea...
Hori guztia gure zeregina
izango da, baita janari
osasungarria eta
bestelakoa bereizten
erakustea ere.

MAHAIA
JARRITA
DAGOELA, EZ

Sukaldean moldatzeko
trebetasuna edukitzeak
lagundu egiten du astean
berdura gehiago jaten
eta janari laster gutxiago,
halaxe diote Complutense
Unibertsitateko bi irakasleek.
Eta, orduan, zergatik ez
aukera eskaini haurrei
astean behin haiek kozinatu
dezaten? Errezeta bat
bilatu dezakete, osagaiak
erosi, platera prestatu (gure
laguntzarekin)... Era horretan,
protagonista sentituko dira

eta motibatuta egongo dira
hainbat eratako elikagaiak
ezagutzeko, dastatzeko eta
platera garbi-garbi uzteko.
Eta oso txikiak badira,
mahaia jartzea eta biltzea
izan daiteke haien zeregina,
eta laguntzaile ere izan
daitezke sukaldean.

Gutxienez, egunean
behin. Carlos
Casabona pediatra eta
dibulgatzaileak uste
du eguneko otordu
nagusietako bat,
gutxienez, familian
egin behar litzatekeela.

duen eta gorputz masaren indizearen artean. Horixe bera
azpimarratu zuen The Journal of Pediatrics aldizkarian argitaratu zen ikerketa batek, zeinak 2.000 nerabe aztertu zituen
10 urtez: familian jaten duten haurrek %15 joera gutxiago
dute patologia horiek jasateko, eta berdin beste gaixotasun
kroniko atxiki batzuk ere, adibidez 2 motako diabetesa. Eta
hori gertatzen da etxean menu orekatuagoak eta errazio egokiagoak hartzen direlako. Beste ikerketa batzuek diote, gainera, sukaldean edo jangelan jaten duten pertsonek gorputz
masaren indize txikiagoa izaten dutela etxeko beste edozein
lekutan jaten dutenek baino.
• Oinarrizkoa da elikadurari lotutako oroitzapenak sortzeko; haurtzaroan eratzen dira eta bizi guztian irauten
dute. Produktu edo errezeta jakin batzuen usainek, zaporeek edo testurek guregan iraun dezakete helduaroan eta
baldintzatu ere egin ditzakete elikaduraren arloan egiten
ditugun hautuak.

ELIKADURATIK HARAGO.

Baina familian jatearen onurak ez dira nutrizio arlokoak
bakarrik. Beatriz Beltran eta Carmen Cuadrado adituen iritziz, otordu horietan parte hartzen duten haurrak ikasbide
gehiago jasotzen hasten dira beren ondare kulturalaren, etnikoaren eta erlijiosoaren inguruan eta familiako historiaren
inguruan. Hori baieztatzeko, 2011. urtean The Journal for
Nurse Practitioners aldizkarian argitaratu zen ikerlan bat
hartzen dute oinarri gisa (Familian jatearen onura harri-
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Telebista edo beste gailuren
bat pizten denean (mugikorra,
kontsola...), janari gehiago
jaten da. Eta eragina izan
dezake diabetesa duten
haurren gluzemian ere.
garriak izenekoa), eta esaten dute on egiten diola haurren
bilakaera intelektualari eta hiztegiko aberastasunari, eta hori
mesedegarria gertatzen zaie beren emaitza intelektualean
haurtzaro goiztiarretik bertatik (10 urtetik aurrera). Ameriketako Estatu Batuetan egin zuten berrikusketa horrek
berak balio positiboekin lotzen ditu familiako otorduak eta
babes eragina ere baduela ikusten da nerabezaroan arrisku
handikoak izaten diren jokabide batzuen aurrean (alkohola, drogak, bortizkeria, sexu jarduera, depresioa, suizidioa,
eskolako arazoak, janari betekadak, gehiegizko pisu galera).
Gainera, txosten horren egileek adierazten dute familiako
otorduek zeregin garrantzitsua dutela gurasoak lantokian
gustura aritzeko eta ongi sentitzeko. Beren dokumentua lantzeko aztertu zituzten ikerlanetan ageri denez, laneko betebeharren erruz haurrekin otorduak egiteko modurik ez du-

Zer dio zientziak ordua eta mahaia
partekatzeari buruz
Haurrek %24
aukera gehiago
izaten dute elikagai
osasungarriagoak jateko.

%15 joera gutxiago
gehiegizko pisua
edo gizentasuna
edukitzeko.

9 eta 14 urte arteko
haurretan, familiarekin
maiz samar afaltzen
dutenek dieta eredu
osasungarriagoak
dituzte.

Neska-mutilek %35
probabilitate gutxiago
daukate elikadura
arloko nahasmenduak
izateko.

Astean 7 aldiz familian
afaltzen duten
nerabeek ia %40 aukera
gehiago dute nota
hobeak ateratzeko.

11 eta 15 urte arteko nerabeetan,
maiztasun handienarekin familian jaten
dutenek arazo emozional gutxiago eta
jokabide arazo gutxiago izaten dute.

Familian maiz afaltzen ez duten haurrek
4 aldiz probabilitate gehiago daukate
tabakoa erretzeko eta 2 aldiz gehiago
alkohola edateko.

Iturria: Familiako mahaiaren onurak, AEBetako Pediatria Elkargoa (2014).

ten gurasoak ez dira hain gustura egoten beren lanarekin eta
laneko etorkizunarekin; hau da, lanean gustura sentitzeak
badu lotura etxera garaiz iritsi eta familiako otorduetan parte
hartzearekin, eta, aldi berean, harremanak estutu egiten ditu
gainerako senitartekoekin.

JATEA BERA EZ DA ASKI.

Onura horiek guztiak, dena den, bidean gelditu daitezke
zenbait faktoreren erruz. Telebista jarrita dagoela edo beste
gailu batzuk esku artean hartuta jateak (mugikorra, kontsola...) elikagai kopuru handiak hartzea dakar eta eragina
eduki dezake diabetesa daukaten haurren gluzemian ere.
“Egiten ari garenari arretarik jartzen ez diogunean, lektina
(asetasunaren hormona) oharkabean pasatzen zaigu”, azaldu du Ojedak. Familiaren maila sozioekonomikoak ere eragina eduki dezake dietaren nutrizio kalitatean, baita laneko
estresak, kideren baten depresioak eta zenbait sineste eta
jokabidek ere, adibidez familiako otorduei balioa kentzeak,
sukaldean trebetasun gutxi edukitzeak, otorduak gutxi planifikatzeak eta prestatzeko denbora gutxi izateak. Eta etxetik
kanpo jateak ere bai. Txosten horretan 2013ko ikerlan bat
aipatzen dute, non esaten den nerabeak dituzten lau familiatatik batek janari lasterra jaten duela familiako afarietan
astean bitan edo gehiagotan.
Eragozpen horietako asko gainditu egin litezke familiako
otorduak sustatuko lituzketen planekin. Complutense Unibertsitatearen ikerlanak dioenez, “horiek sustatzea osasunaren alde egitea da, eta halaxe hartu behar dituzte kontuan

gizarte politiketan eta osasun publikoko politiketan”. Eta egin
behar litzatekeenaren adibide gisa jartzen dituzte erretzeari
uzteko eta bularra ematearen alde egiten diren ekimenak.
Espainiako Estatuan, ordea, ez dago kanpainarik familiako otorduen maiztasuna areagotzearen alde. Beste herrialde batzuetan badira: AEBetan, adibidez, Family Day
delakoa egiten dute Columbian eta afariak sustatzen dituzte, lagungarriak direlakoan haurrek eta nerabeek drogekin
gehiegikeriarik ez egiteko; bestalde, The Power of Family
Meal ekimen pribatuak errezeta batzuk eta erosketak egiteko
eta menuak planifikatzeko aholkuak eskaintzen ditu bere
web-orrian, eta dei egiten du egunean otordu bat elkarrekin
egitera, “modu bikaina delako garrantzi gehien duten pertsonekin loturak sendotzeko”.
Estatuan, Katalunian landu den heziketa programa batek bakarrik eskaintzen ditu (Àpats en família, Otorduak
familian) nolabaiteko baliabideak familiek elkarrekin jan
dezaten saiatzeko (jolasak eta errezetak). Gainerako gida
eta gomendioetan, jarraibide bat gehiago bezala aipatzen
dute beharrizan hori. NAOS Estrategia da adibiderik argiena
(Nutrizioa, Ariketa Fisikoa eta Gizentasunaren Prebentzioa
sustatzeko Estrategia), oraintsu arte Osasun, Kontsumo eta
Ongizate Ministerioa izan denaren mendekoa: familiaren
eta komunitatearen eremurako dekalogoaren azken puntuan
bakarrik lantzen du zein garrantzitsua den familiak esku
hartzea etxeko elikaduraren arlo guztietan. Plan espezifiko
gehiago behar ote lirateke? “Jakina, bestela mezua urardotu
egiten da”, aitortu du Carlos Casabona pediatrak.
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Sakonean

NUTRI-SCORE
ETIKETA

ARGIBIDERIK
ONENEKIN
EROSTEKO

Azken urteetan kontsumitzaileen
artean gero eta interes handiagoa
sumatzen da nutrizio arloko
informazioaren inguruan eta
elikadurak osasunarekin duen
loturaren inguruan. Etiketen
artean, Nutri-Score sistema
gainerako guztien gainetik
jarri da, zorrotza delako eta
komunitate zientifikoaren
babesa duelako. Inkesta handi
batean ikusi da Espainiako
Estatuko herritarrek zer-nolako
iritzia dute haren inguruan.

32

FITXA TEKNIKOA

Inkesta: Ontzien aurrealdean nutrizio
arloko informazioa ematen duten
etiketen inguruko azterketa.
Egilea: Kontsumitzaile eta Erabiltzaile Kooperatiben
Espainiako Konfederazioa (Hispacoop).
Ikerketa: 2.011 laguni egin zaie inkesta web bidez, eta
erantzun bat baino gehiagoko 21 galdera egin zaizkie.

utrizio arloko etiketa osasun publikoko tresna gisa”. Horixe da NutriScore sistemaren leloa, eta horren
alde egin dute hainbat erakundek
eta dietista-nutrizionisten elkarteek, lagundu egiten duelako aukera onak egiten
erosketa saskia betetzeko garaian. Nola? Kolore eta
letra eskala bat darabil, eta erosleei aukera ematen
die bereizteko zein produktu den osasungarriagoa
antzeko beste batzuekin alderatuta. Kontsumitzaile
eta Erabiltzaile Kooperatiben Espainiako Konfederazioak (Hispacoop) egin du ikerlan hori berriki,
Espainiako Osasun Ministerioak finantzatuta (Estudio sobre el etiquetado nutricional frontal izena
du, Ontzien aurrealdean nutrizio arloko informazioa ematen duten etiketen inguruko azterketa),
eta aztertu egin du herritarrek zenbateraino ezagutzen duten etiketa mota hori eta nola lotzen duten
neurri handiagoan edo txikiagoan elikadura osasungarriarekin. 2.000 pertsonari baino gehiagori
elkarrizketa egin ondoren, horietako %36k adierazi
dute produkturik osasungarriena aurkitzeko adierazletzat jotzen dutela sistema hori.

N

OSASUNAREN SEMAFOROA.

Logotipo hori ontzien aurrealdean ageri da, eta bost
koloreko (mailako) eskala batean kokatzen du produktu bakoitza: A letra duena da onena nutrizio ikuspegitik (kolore berdea), eta E letra duena apalena
(laranja iluna). “Algoritmo baten bidez kalkulatzen
da puntuazioa, eta bi alderdi hartzen ditu kontuan:
batetik, mesedegarri jotzen diren mantenugaiak eta
elikagaiak badituen (zuntza, proteinak, frutak eta
berdurak, lekaledunak, fruitu lehor azaldunak, eta
oliba, koltza edo intxaur olioa), eta bestetik, kaloriak
eta mugatu beharreko mantenugairik baduen(gantz
azido saturatuak, azukreak eta gatza)”, azaldu du Jordi
Salás-Salvadók, Nutrizioaren Kataluniako Zentroko
zuzendari eta Dietetikako eta Nutrizioko Espainiako
Elkarte Zientifikoko kideak (SEDYN).
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Nutri-Score sistemara hurbilduz
Inkestan parte hartu dutenei hiru produktu aurkeztu
zitzaizkien, maiz erabiltzen direnak, eta hirurek
Nutri-Score etiketa ageri zuten aurrealdean, C letrarekin.

Eta galdetu zieten ea etiketa hura ikusia ote zuten
lehenago. Hauek izan ziren erantzunak.

Bai

%36,6

Ez

%63,4

SEDYN erakundetik azaltzen duten eran,
sistema horren helburua da, batetik, elikagaien
kalitate globalari buruzko informazioa ematea
kontsumitzaileei, produktuak alderatu ditzaten
eta erosketak nola egin jakin dezaten, eta bestetik, industria bultzatzea elikagaien nutrizio kalitatea hobetzera.

KONTSUMITZAILEEN IRITZIA.

Hispacoop-ek egindako ikerketaren arabera, inkestari erantzun dioten herritarren %36k ikusia
zuen lehendik ere Nutri-Score etiketa. Datu hori
“oso ona” da Macarena Illanas dietista-nutrizionistaren iritziz, “itxuraz frogatu egiten delako
tresna irisgarriagoa dela etiketari erreparatzeko
garaian”, adierazi du. “Berdea produktu onarekin
lotzen dugu eta laranja iluna produktu txarrarekin”, erantsi du Illanasek. Gainera, Nutri-Score
eskemaren inguruko azalpen labur bat eman ondoren, nutrizio arloko etiketa horren interpretazio
egokia egin dute inkestan parte hartu duten herritarren %84,6k, halaxe dio txostenak.
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OSAGAIAK/
OSAERA

%17,3
%16

JATORRIA
%11,2

INFORMAZIO FIDAGARRIA
ALERGENOAK

%5,4

KALORIAK

%5,3

AZUKREAK

%5,2

NUTRIZIO BALIOA

%4,7

E-GEHIGARRIAK

%4,6

ELABORAZIOA

%4,3

GANTZAK/
KOIPEKI MOTAK

%4,2

LETRA HANDIAGOA

%3,2

GUZTIA-AHAL DEN GUZTIA

%2,9

KONTSERBAGARRIAK

%2,5

GLUTENA

%1,8

Nola moldatu zara hauek identifikatzeko...?
Prezioa eta produktu ekologikoak,
guztietan argienak.

Oso erraz

Asko kosta zait

%57,4

%28,2
%6,6
%6,0

%11,8

%1,2

%1,3

%51,3

%45,8

%31,7
%15,9

%1,4

%2,0

%58,9

%44,4

%31,8

%30,0
%25,7
%22,9

%13,4

%22,4
Produktu
osasungarrienak

%2,5

Alergenorik
gabeko
produktuak

%76,1

Hala-hola

Tokiko
produktuak

%1,2

Ez du erantzun

Produktu
nazionalak

Kontsumitzaileei zailagoa gertatzen zaie produktu osasungarriagoak identifikatzea produkturik
merkeenak, ekologikoak, nazionalak edo alergenorik gabeak baino, horixe dio txostenak. Inkestari erantzun diotenen artean, %76k adierazi
zuten errazago antzematen dituela prezio hobea
zuten produktuak; produktu osasungarriagoak
errazago identifikatzen dituztenak, berriz, %44
izan dira. “Hasi beharra dago jendeari erakusten
etiketak nola irakurri behar diren”, azpimarratu
du Macarena Illanasek. “Gaur egun, kontsumitzaileentzat ez da zeregin erraza horiek interpretatzen jakitea. Inork ez die erakutsi zeri begiratu
behar dioten eta non irakurri behar luketen zer
erosten ari diren jakiteko, osasungarria den edo
ez jakiteko, eta haiek erabaki dezatela askatasun
osoz erosiko duten edo ez”.
Ikerlanean ageri denez, bi erabiltzailek bi
produkturen nutrizio arloko etiketak alderatu behar zituztenean eta osasungarriena bereizi
behar zutenean (36. orrialdeko grafikoa), emaitzek erakutsi zuten Nutri-Score logotipoak lagundu egiten duela produktu osasungarriagoak errazago eta azkarrago antzematen. Logo hori gabe,
%70ek lortu zuten hautu egokia egitea, eta logoarekin, %78k. Eta logoari esker, gainera, azkarrago identifikatu zuten: 49,38 segundo behar izan
zituzten logorik gabe eta 44,87 logoarekin. Osagaien letra funtsezkoa da etiketa irakurriz produktua nolakoa den jakiteko, baina oso txikia izaten da eta sarritan gutxiago ikusten diren lekuetan egoten da, ez marka bezain agerian, edo amu
komertziala eta beste zenbait aipu bezain erraz
ikusteko moduan (“zuntz ugarikoa”, “light”...).
“Horiek ikusten dira beste ezer baino lehenago eta
kontsumitzaileak okerreko irudipena har dezake

Kontsumitzaileek, batez ere, hau nahi dute:
nutrizio arloko informazioa eta jatorriaren
eta osasunari eragiten dioten alderdien ingurukoa.

Produktu
ekologikoak

PREZIOAREN AMUA.

Etiketak esan
behar lituzkeenak

Prezio onena
dutenak

Lotura horien bidez, logotipoak lagundu egiten du hautu hobeak egiten produktu prozesatuen artean eta lagundu egiten du neurri batean
dietaren kalitatea hobetzen. “Adostasunaren eta
ebidentzia zientifikoaren babesa edukitzeaz gain,
100 gramoko edo 100 litroko analisietan oinarritzen da, eta aukera ematen du alderaketa objektiboak egiteko”, nabarmendu du Illanasek. Hain
zuzen, erantzun dutenen artean, %80 inguruk
adierazi zuten eskema horrek aukera emango liekeela marka desberdinetako antzeko produktuak
alderatzeko edo produktu desberdinak izanik ere,
sail berekoak direnak alderatzeko.
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EKOIZLEEN ZEREGINA.

Nutri-Score iritsi baino lehen, industriak proposatu zituen eredu batzuek errazioa edo zatia hartzen
zuten eredutzat, “baina ez da neurri objektiboa eta
osasungarritik gutxi duten elikagaiak hautatzera eraman dezake kontsumitzailea”, jakinarazi du
Salás-Salvadók. SEDYN erakundeko ordezkarien
ustez, Nutri-Score etiketak nahitaezkoa izan behar
luke produktuetan. Orain arte, ekoizleen eta banatzaileen borondatearen araberakoa da etiketa
hori jarri edo ez. Espainiako Estatuan, elikadura
eta/edo banaketa arloan ari diren enpresa batzuk
hasi dira Nutri-Score ezartzen. “Adibidez, Eroski
eta Caprabo banaketa kateak eta Danone enpresa,
zeina etiketa hori jartzen ari den esnekien eta landare jatorriko produktuen aurrealdean”, aipatu du.
“Osasun arloko profesionalak eta kontsumitzaileen

elkarteak sinetsita gaude gaur egun Nutri-Score
dela nutrizio arloko etiketarik egokiena erabakirik onenak hartzeko erosketa egiteko garaian eta
gizentasunaren eta transmisio bidezkoak ez diren
gaixotasunen igoeraren aurka egiteko”, argitu du
Jordi Salás-ek. Hain zuzen, logotipoaren inguruko
informazioa eskuratu ondoren, inkestan parte hartu duten pertsonen %75ek uste izan zuten NutriScore sistema lagungarria izango litzaiekeela dieta osasungarriagoa egiteko. Eta, gainera, %79ren
iritziz, Nutri-Score sistema erabiltzera behartuko
lukeen legedi baten beharra dago.
Etiketa hori, dena den, ez daiteke izan nutrizio arloko heziketaren ordezkoa. Macarena
Illanasen iritziz, erakutsi egin behar da etiketa
irakurtzen, egiaz jakiteko zer erosten ari garen:
“Kalorien eta gantz kopuruaren berri jasotzen
baino gehiago, ikasi egin behar da bereizten zein
diren elikagaia osatzen duten osagaiak, horiek
osotasunean hartuta ikusten baita produktua
osasungarria den edo ez”.

2. irudia

1. irudia

Esperimentu bat Nutri-Score
sistemarekin
Etiketa hauetan, antzekoak diren bi produkturen nutrizio
osaera azaltzen da. Zein da osasungarriagoa?
%9,8
%6,5

%5,8
%5,8
44,87
seg.

49,36
seg.

%70,1

%78,6

%13,6

%9,7

1. irudia

Zenbat
denbora
behar
izan du
erantzuteko.

2. irudia

Ez dut iritzi
garbirik

1. produktua
osasungarriagoa da

Bi produktuak
antzekoak dira

2. produktua
osasungarriagoa da

Nutri-Scorek lagundu egiten du erosleak errazago eta denbora gutxiagoan identifikatu ditzan produkturik osasungarrienak.
Beti ez da, hala ere, azkarragoa, formazio faltaren eraginez denbora gehiago behar izaten da-eta erantzuteko. Bestalde,
denbora hartzen duten arren etiketa aztertzeko, gehienek egoki hautatzen dute aukerarik osasungarriena.
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Argazkia: Adolfo Callejo

eta pentsa dezake produktu osasungarria erosten
ari dela baina, egiaz, osagaiak arretaz irakurrita,
ikusiko genuke ez dela hala”, azaldu du Illanasek.

INDUSTRIAREN IRITZIA

“Zenbat eta marka
gehiagok erabili,
orduan eta errazagoa
eta baliagarriagoa
kontsumitzaileentzat”
Marta Iguacen

Zientzia eta Nutrizio
ataleko arduraduna
Danone Iberia enpresan
Biologoa da Marta Iguacen, elikadura
arloko ingeniaritzan eta kimikan espezializatua, eta Zientzia eta Nutrizio ataleko arduraduna Danone Iberia enpresan.
Multinazional horrek Espainiako Estatuan duen adarrak urte hasieran jakinarazi zuen Nutri-Score etiketa ezarriko
ziela bere produktu guztiei, eta erabaki
horrekin, enpresa aurrendaria izan da
Eroskirekin batean.
Zergatik egin du zuen konpainiak
Nutri-Score etiketaren alde?
Nutri-Score onartzea betebehar bat da
ia, ebidentzia zientifiko sendoa duelako eta uste dugulako enpresen babesak
eragina izan dezakeela beste batzuek
ere bide bera hartzeko. Zenbat eta marka gehiagok erabili beren ontzietan,
orduan eta errazagoa eta baliagarriagoa kontsumitzaileentzat. Tresna bat
izatea nahi dugu eta modu transbertsalean sendotzea.
Badira beste sistema batzuk ere,
adibidez Nova (prozesatze maila aztertzen du) edo Txilekoa (4 zigilu beltzen bidez esaten du elikagai batek
noiz gainditzen duen kaloria, azukre,

gantz saturatu edo gatz kopurua).
Zer iruditzen zaizkizu?
Guk Nutri-Score babesten dugu Europan
hori sendotu delako eta ikerketa zientifiko gehien ere horrek duelako, eta, gainera, kontsumitzaile elkarteek ere gehienbat horren alde egin dute. Saihestu egin
behar da sistema asko izatea eta mezuak
kontraesanean egotea, adibidez Italian
edo Herbehereetan gerta daitekeen bezala. Horixe eskatzen diegu gobernuei eta
osasun publikoko agentziei.
Nutri-Scorek egokitu egin behar al
luke herrialde bakoitzak elikaduraren arloan duen kulturara?
Kulturara baino gehiago, herrialde bakoitzak nutrizio arloan dituen gomendioetara egokitu behar luke. Zoriondu
egin nahi dugu Elikadura arloko Segurtasunaren Espainiako Agentzia oliba
olioaren inguruko aldaketa sustatzeagatik [C etiketa eramango du]. Zeharkako tresna bat izan behar du. Zaila izango
da herrialde bakoitzeko kulturara egokitzea, baina testuinguru eta dieta bat
baino gehiago har ditzake kontuan.
Zenbaitek dio sistema horrek elikadura arloko industriari egiten diola
mesede.
Badakigu mezu horiek iritsi egiten direla kontsumitzaileengana. Baina ebidentzia zientifikoak ematen dio bermea
Nutri-Scoreri, elkarte zientifiko inde-

pendenteek sustatu dute, interes gatazkarik gabekoek, eta baita osasun publikoko agentziek eta kontsumitzaileen
elkarteek ere. Eta horiek ari dira indarra
egiten sistema ezar adin, ez enpresak.
Nork erabaki behar luke etiketa sistema horiek ezartzea? Ekoizleek?
Ministerioak? Europako Batasunak?
Egokiena litzateke kontinente osorako arautzea, kontuan hartuta Europan
zirkulazioa librea dela produktuentzat.
Erronka izan behar luke eredu bakar bat
nagusitzea, eta horregatik da garrantzitsua herritarrek ProNutri-Score ekimena
abiarazi izana neurri horren alde egiteko.
Inkestan, kontsumitzaileek gardentasuna eskatzen dute osagaien eta
ekoizpen prozesuen inguruan; alertak,
berriz, gero eta handiagoak dira ultraprozesatuen eta azukreen inguruan.
Egoera horretara moldatu beharko al
du elikadura arloko industriak?
100 urte bete dituen enpresa batean,
kontsumitzailearen ondoan egon behar
dugu, bilakaeran eta haren eskutik joanez. Eta eskakizun horren eraginez,
erabakiak azkarrago hartzen dira, baina gure agenda betiko bera da: kontsumitzaileen alde egitea, Nutri-Score eta
gisako tresnak eskainiz eta iraunkortasunaren alde eginez. Bi alderdi horiek
ari dira gure agenda markatzen epe
motz eta ertainera.
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Elkarrizketa

Miguel Angel Royo Bordonada

Osasun Eskola Nazionaleko Ikerketa Ataleko burua
Carlos III Osasun Institutuan.

“Nutri-Score
tresna bizia da eta
hobetuz joan daiteke
denborarekin”
iguel Angel Royo Bordonada (Zaragoza,
1967) doktorea da
Medikuntza Prebentiboan eta Osasun
Publikoan, eta Carlos III Osasun Institutuan ere aritzen da, zehazki Osasun Nazionaleko Eskolan, ikasketen
saileko arduradun gisa eta Osasun
Publikoko Masterreko zuzendari gisa.
Ikastegi horretatik koordinatzen ditu
hainbat ikerketa proiektu, elikadura
arloko politiken ingurukoak, nutrizioari buruzkoak, haurren gizentasuna aztertzen dutenak eta osasun publikoari lotutako etika aplikatua lantzen dutenak. Hizlari gisa ere aritzen
da han eta hemen, eta urtarrilaren
21ean, adibidez, jardunaldi batzuetan parte hartu zuen Madrilen: NutriScore etiketari buruzko eztabaida jardunaldiak izan ziren (Jornadas de Debate sobre el etiquetado nutricional
Nutri-Score), eta bertan, etiketa sistema horren garrantzia nabarmendu
zuen, zeharkako tresna gisa ikusten
duelako osasun publikoaren arloan.

M

Zure ustez, nutrizio arloko etiketa
sistemek nolako zeregina daukate
kontsumitzaileentzat?
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Zeregin nagusia da bermatu egiten
dutela nutrizioari buruzko informazioa jasotzeko oinarrizko eskubidea
eta oso lagungarriak gertatzen direla
erosketa egiteko garaian aukera osasungarriagoak hautatzeko.
Elikaduraren inguruko informazioa
ote da osasun arloko prebentzio
tresna nagusia?
Ez nuke esango nagusia denik, baina argi dago informazioa oinarrizko
tresna dela edo, bestela esateko, ezinbesteko baldintza osasuna sustatzeko eta prebentzioa lantzeko. Zenbait
ikerketak erakutsi du ontzien aurrealdean kolore bidezko etiketa sistema
horiek erabiltzen direnean, errazago
egiten direla aukera osasungarriak.
Gaixotasun batzuekin prebentzio lana
egiteko, adibidez gizentasunarekin,
diabetesarekin, hipertentsioarekin
edo minbiziarekin, garrantzitsua da
elikadura produktu fresko eta gutxi
prozesatuetan oinarritzea, baina dietan elikagai prozesatuak sartuz gero,
tresna horiek lagundu egiten dute
osasungarrienak identifikatzen.
Sektore batzuek kritikatu egin dute
Nutri-Score sistema, sailkapen one-

gia ematen dielako azukre gabeko
freskagarri batzuei. Zuk zer iritzi
duzu?
Nutri-Scorek frogatu du erabilgarria
eta eraginkorra dela merkatuan dauden produkturik gehienak sailkatzeko nutrizio kalitatea kontuan hartuta. Eta, gainera, kohorte-analisietan
ikusi da [behaketa bidezko ikerketak
dira] lotura duela transmisio bidezkoak ez diren gaixotasunen prebentzioarekin [adibidez, gizentasuna eta 2
motako diabetesa]. Egia da badaudela
salbuespen batzuk, adibidez azukre
gabeko freskagarriak; B mailan sailkatzen ditu, baina produktu baztergarriak dira, nutrizioaren ikuspegitik
inolako baliorik ez dutenak.
Sistemak ematen al du aukerarik
balorazio horiek aldatzeko?
Osasun Publikoaren eta Administrazio Sanitarioaren Espainiako Elkartetik proposatu dugu doikuntza batzuk egin behar direla muga horiek
zuzentzeko. Eta egin daitezke, ikusten
ari garelako Nutri-Score tresna bizia
dela eta hobetuz joan daitekeela denborarekin eta proba zientifikoak pilatu ahala. Hain zuzen, dagoeneko egin
dira hobekuntza batzuk, adibidez oli-

ba olioak puntuak ematea, aski osasungarria baita dieta mediterraneoak
berezko duen produktu hori, eta lagundu egiten du bihotz-hodietako
gaixotasun batzuei aurrea hartzen eta
minbizi mota batzuei ere bai.
Zer-nolako erronkak ditu NutriScorek?
Erronka nagusia da produktu guztiei
ezartzea, ez bakarrik enpresa batzuenei, eta ezer gutxirako balioko du,
halaber, sailkapen ona duten produktuetan bakarrik erabiltzeak: kontsumitzaileak aukeratzeko modua eduki
dezan, jakin egin behar du zein produktu diren osasungarriagoak eta zein
osasungaitzagoak. Une honetan, herritarrek abian jarri dute ekimen bat,
Pronutriscore izenekoa (pronutriscore.eu), eta Europako Batzordeari eskatzen diote logotipo hori nahitaezkoa
izan dadila. Bitartean, estatuek beste
neurri batzuk ere har ditzakete, adibidez ezagutarazi egin dezakete hedapen
kanpainak eginez eta haren erabilera
sustatu egin dezakete errestaurazio
kolektiboko zerbitzu publikoak kontratatzeko orduan. Gainera, elikagaietan osasunaren inguruko aipuak
egin ahal izateko [“sendotu egiten ditu zure defentsak”, “bitaminekin eta
mineralekin aberastua”, eta gisakoak],
nahitaezkoa izan behar luke produktu
horrek Nutri-Score berdea edukitzea;
hain zuzen horixe dio Europan gai hori
arautzen duen legearen atarikoak, baina oraindik ez da garatu.

“Erronka da
produktu guztiei
ezartzea, ez
enpresa batzuenei
bakarrik, eta
ezta sailkapen
ona duenei
bakarrik ere”.
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Erraz interpretatzeko moduko sistema al da?
Nutrizio arloko etiketei buruzko azterketa bat egin zuen Hispacoop elkarteak,
eta puntuazio sistema batzuk erakutsi zizkieten inkestan parte hartu zutenei,
aurrez azalpenik eman gabe.

Eta galdetu zieten etiketa horiek zein neurritan lagunduko lieketen
kontsumitzaileei erosketak egiten.
Asko lagunduko lidake

%26,3
%34,2

Dezente lagunduko lidake
Zerbait lagunduko lidake
Gutxi lagunduko lidake
Ez lidake batere lagunduko
Ez dakit

%16,3
%5,1
%6,2
%11,9

Inkestari erantzun dioten pertsonarik gehienek sumatzen dute Nutri-Scorek
lagundu egingo liekeela dieta osasungarriagoa egiten.
Zenbait aplikaziok sailkatu egiten
dute elikagaien nutrizio profila elikagaiak eskaneatuz, batzuek Nutri-Score sisteman oinarrituta eta
besteek Nutri-Score eta beste sistema batzuk alderatuta. Zer iruditzen
zaizkizu?
Datu zientifikoetan oinarritzen diren
ikerketen emaitzak darabiltzaten etiketa sistema gehienetan adostasunak
ikusten dira. Desadostasunak arraroak dira eta ez da ikusten kontraesanik: produktu bat osasungarria denean, berdez agertuko da sistema batekin edo bestearekin (berde biziagoa
edo apalagoa izango du), baina ez da
gertatuko sistema batek osasungarritzat jotzea produktu bat (berdea) eta
beste batek osasungaitza dela esatea
(laranja iluna). Hortaz, froga zientifikoetan oinarritzen den edozein sistema, adibidez Txilekoa, britainiarren
nutrizio semaforoa edo Nutri-Score
bera, lagungarriak izan daitezke kontsumitzaileari informazio egiazkoa eta
ulerterraza emateko.
Egokitu egin behar al luke herrialde
bakoitzak elikaduraren arloan duen
kulturara?
Osasungarria denaren inguruko froga
zientifikoetan oinarritu behar du, bai-

na kontuan eduki behar dira herrialde
bakoitzaren tradizio gastronomikoak,
besteak beste herritarrei ezin zaielako
esan ohiturak gauetik goizera aldatzeko. Eta oliba olioarekin berriki egin
den moldaketak zerikusia du kulturaren alderdiarekin; izan ere, oliba
olioa, batez ere birjina estra denean,
eta eredu mediterraneoari jarraituz
kontsumitzen denean, ongailu gisa
eta elikagaiak kozinatzeko, oso produktu osasungarria da, eta ebidentzia zientifiko sendoek frogatzen dute hori. Munduko osasun sistemarik
onenetakoa dauka Espainiak, baina
haurren gizentasuna ugaritzen ari da
modu kezkagarrian.
Zergatik gertatzen da hori?
Gizentasunak eta transmisio bidezkoak ez diren gaixotasunek zerikusia
dute bizi ohiturekin, adibidez elikadurarekin, tabako eta alkohol kontsumoarekin eta sedentarismoarekin.
Sistema pentsatua dago lehengoratzeko, hau da, gaixotasunak sendatzeko, eta arreta gehiago jarri behar
lioke osasuna sustatzeari eta prebentzioari, gure bizimodua baldintzatzen
duten faktore gehienek ez baitute loturarik osasun sistemarekin. Hortaz,
beharrezkoa da elikadura osasunga-

rria sustatzea, jarduera fisikoa egitea,
osasungarriak ez diren bizi ohiturak
mugatzea, adibidez alkohola, tabakoa
eta beste droga batzuk Eta hor izan
daiteke funtsezkoa Nutri-Score, aukera osasungarriak egiteko erraztasunak emango dituzten beste neurri
batzuekin batean.
Zein dira, zure ustez, Espainian
abiarazi behar liratekeen neurri horiek haurren gizentasun portzentajeak murrizteko?
Lehenik eta behin, prezio politika
berria: BEZa jaitsi elikagai osasungarrienei, adibidez frutei, berdurei,
osoko zerealei eta lekaleei, eta igo,
aldiz, osasunerako argiki kaltegarriak direnei: alkohola; azukretsu,
gantz saturatu eta gatz asko duten
elikagai ultraprozesatuak; eta edari
azukretsuak. Azken horiei, adibidez, zerga espezifiko bat ezarri diete
20 herrialdetan baino gehiagotan,
tartean Katalunian, eta oso emaitza
itxaropentsuak eman ditu. Bigarren
neurria izango litzateke publizitatea
arautzea, batez ere haurrei zuzentzen zaiena eta osasun arloko aipuei
dagokiena, egungo legediarekin gerta daitekeelako produktu bat txarra
izatea globalki eta osasun arloko aipu
bat eramatea bitamina edo mineral
batekin aberastu dutelako. Eta, hirugarrenik, eskaintza arautzea eta
inguru osasungarri bat sortzea elikadurarako.

“Espainian elikagai
osasungarriak
eskuratu daitezke
zentzuzko prezioan,
baina orain ere
sasoiko fruta ale bat
orain garestiagoa
da flan bat edo
natilla bat baino”.
Zer-nolako neurriak gomendatzen dituzu inguru osasungarri hori sortzeko?
Adibidez, produktu prozesatuak banatzen dituzten makinak kentzea
zenbait lekutatik, esaterako ospitaleetatik, edo produktu osasungarriak
sustatzea eskola jantokietan, besteak
beste osoko zerealak, arrainak eta
berdurak. Hori ez da hain zaila, eta
botere publikoen ardura da.
Itsasoz Haraindiko Garapenerako
Institutuak (ODI, Overseas Development Institute) eta nazioarteko
beste erakunde batzuek egindako
txostenetan salatu egiten da, mundu
industrializatuaren zati handi batean,
gero eta merkeagoak direla produktu
ultraprozesatuak eta, aldiz, gero eta
garestiagoak direla freskoak. Gero
eta merkeagoa al da gaizki jatea?

Adibide praktiko bat
Ezkerreko bi produktuak alderatuta, eta etiketei
begiratuz, zer esango zenuke:
1. produktua osasungarriagoa
da 2. produktua baino

%60

1. produktua ekologikoagoa da
2. produktua baino

%11,7

1. produktua garestiagoa da 2.
produktua baino

%8,9

Ez dakit

%19,4

Aukeran emandako erantzunak mugatzen direnean, inkestari erantzun
diotenen artean handitu egiten da Nutri-Score adierazle egokitzat
ikusten dutenen portzentajea produktu osasungarrietara iristeko.

Bai, gaizki jatea merkeagoa da, produktu freskoak garestiagoak izaten
direlako. Espainian elikagai osasungarriak eskura daude zentzuzko
prezio batean, baina sasoiko fruta ale
bat orain ere garestiagoa da flan bat,
jogurt azukretsu bat edo natilla bat
baino, eta zer esanik ez sukaldaritza
mediterraneoko jatetxe bateko menua
eta janari lasterra ematen duen jatetxe batekoa alderatzen baditugu, eta
kontuan hartu behar da familia batzuk
azken horretara bakarrik iritsi daitezkeela. Gainera, etxean ongi eta prezio
onean elikatzeak formazio espezifikoa
eskatzen du, denbora eta sukaldean
jakitea, eta baliabide horiek ez daude
hain eskura klaserik baztertuenentzat,
eta, hain zuzen, horiek elikatzen dira
okerren.
Nola aldatu daiteke hori?
Aldatu prezioak egin behar ditugu eta
informazioa eta formazioa hobetu,
adibidez Nutri-Scoreren gisako tresnekin, tailerrekin eta lana eta familia
bateratzeko neurriekin, era horretan
klase sozioekonomiko apalena duten pertsonei errazagoa gerta dakien
modu osasungarrian elikatzea, horiek
jasaten dituzte-eta gehien transmisio bidezkoak ez diren gaixotasunen
eraginak.
Ba al da modurik elikadura osasungarria gizarteko geruza guztietara
irits dadin ingurumenerako kosturik
eragin gabe?
Bai, eta halaxe adierazi du, gainera,
The Lancet zientzia aldizkari ospetsuko EAT batzordeak egin berri duen
txosten batek (dieta osasungarriei eta
iraunkortasunari buruzko lana da).
Gakoa da begetalak erabiltzea proteina iturri nagusi gisa eta ez haragia,
produktu ultraprozesatuak saihestea,
ingurumenari kalte handia egiten diotelako, eta produktu freskoekin ordezkatzea, hurbilekoekin, eta, hirugarrenik, alferrik galtzen diren elikagaien
portzentajea %50etik behera jaistea.
Horrela lortuko dugu elikadura sistema osasungarri eta jasangarria.
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Dibulgazioa

NUTRIZIOAREN
ZIENTZIAK HUTS
EGITEN
DUENEAN
Zer dakigu egiaz nutrizioari buruz? Elikaduraren inguruko konturen bat tartean
denean, sarri askotan kontraesanean dauden informazioak aurkitzen ditugu
prentsan edo sare sozialetan. Garai batean, adibidez, arrautzak txarrak zirela esaten
zen kolesterolerako. Orain frogatuta dago ez dela hala. Zergatik gertatzen dira gisa
horretako aldaketak diskurtsoan? Egia esan, zientzia berri baten aurrean gaude,
eta ikerketa asko agertzen ari da. Orduan, nola ezartzen dira ebidentziak?

rain dela urte batzuk,
kolesterolaren eta
bihotz-hodietako osasunaren etsai handiak
ziren arrautzak; gantz
saturatuak ere antzera epaitzen dira
gaur egun: mantenugairik kaltegarrienetakoak omen dira gizakion osasunerako. Gaur egun besterik esaten
da arrautzen inguruan, eta kontsumitzaileek harriduraz ikusten dute komunitate zientifikoak zer esaten duen,
alegia odoleko kolesterolean eragina
eduki dezakeen arren, horrek ez duela
areagotzen bihotz-hodietako arriskua. Ondorio hori atera ahal izateko,
2013an, 2016an, 2018an eta 2019an
argitaratu diren ikerlan guztiak azter-

O
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tu eta berraztertu behar izan dituzte.
Hau da, nahiko ziur gaude ondorio
horiekin. Era berean, gantz saturatuen
inguruko begirada ere aldatu egin da,
gehitxo agian. Garai batean esaten zen
gantz saturatu guztiak zalantzarik gabe
txarrak zirela (haragi gorriak; hestebeteak; palma eta koko olioak; eta esnekiak, adibidez esne osoa, gazta ondua,
gurina eta esne gaina) eta gaixotasun
kroniko batzuk agerrarazten zituztela (kolesterol txarra igotzen zuen eta
handitu egiten zuen gizentasuna eta
bihotz-hodietako gaitzak izateko arriskua). Orain, aldiz, zera esaten da: azukre industriaren asmakeria bat izan zela dena. Zergatik gertatu den aldaketa
handi hori? Segur aski, Sugar Research

Fundation erakundearen barne dokumentuak agertu direlako eta berraztertu egin dituztelako (Azukrea Ikertzeko
Fundazioa da), eta horietan ikusi da
ikerketa adierazgarri batzuk ordaindu
egin zituztela sektore horretako eragileek, gantzak ager zitezen errudun
gisa gizentasun kasuetan eta bihotzeko nahasmenduetan, eta ez hainbeste
azukreak. 2015ean, gainera, British
Medical Journal aldizkariak analisi bat
argitaratu zuen eta hor esaten da gantz
saturatuek ez dutela inolako kalterik
eragiten gizakion osasunean. Eta berrikiago egin den ikerketa batek (2019)
esaten du gantz horiek murriztu egin
ote dezaketen garun-hodietako istripuen arriskua.

Ez da batere ohikoa
izaten ikerketa
bakar batek baliorik
gabe uztea egungo
ezagutza guztia edo
froga bakarra aski
izatea zerbaitek
funtzionatzen
duela baieztatzeko.
Gai jakin baten
inguruan egin diren
ikerketa guztien
testuinguruan
jarri beharra dago
beti (bai, guztiak
hartu behar dira
kontuan). Egia
izateko baino hobea
badirudi, segur
aski ez da izango.
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Arazoa da paradigma aldaketa hori egin denean ez dela kontuan hartu
ikerketa horien frogak aski ahulak direla, eta badirela askoz kalitate handiagoa duten beste berrikusketa batzuk,
hau da, azterketa zorrotzetan oinarrituak eta, gainera, 2015ean bertan argitaratuak; azken horietan esaten da
gantz saturatu gutxiago hartzeak eta,
batez ere, saturatuen ordez saturatugabeak hartzeak (landare olioak) itxuraz
on egiten diola bihotz-hodien osasunari (sakontasun gehiagorekin aztertu
behar litzateke). Autore batzuek historia amaigabea esaten diote egoera horri, maizegi gertatzen baita gauza bera, eta, azkenerako, kontsumitzaileak
nahasi egiten dira eta, batzuetan, ospe
txarra ematen diete nutrizioaren arloan
ari diren profesional eta ikertzaileei.

MUNDU EZEZAGUNA.

Arrazoi eta faktore batek baino gehiagok azaltzen dute zergatik gertatzen
diren gisa horretako kontraesanak informazioetan.
1. Nutrizioaren zientzian eta gizartean
egin diren aurrerapenei zor zaizkie
diskurtso aldaketa horiek. Hein batean
hala da: nutrizioaren zientzia aurreratzen ari da –pauso bizi-bizian–, nagusiki diziplina berria izanik ere baduela-

ko beste batzuen esperientzia. Baliteke,
dena den, hori ez izatea gehien eragin
duen faktorea.
2. Denek nahi dute zerbait ‘saldu’. Industriak sustatzen al ditu ikerketak bere produktuei mesede egiteko? Bai, eta
gerta daiteke beste marketin kanpaina
baten aurrean egotea ere. 2013. urtean,
Nafarroako Unibertsitateko Medikuntza Prebentibo eta Osasun Departamenduko ikertzaileek berrikusketa
zorrotz bat argitaratu zuten PLOS Medicine medikuntza aldizkarian: Conflictos financieros de interés y sesgos

en los informes con respecto a la asociación entre las bebidas azucaradas
y el aumento de peso, (Interes gatazka
finantzarioak eta joera lerratuak edari
azukretsuen eta pisu igoeraren arteko
harremana azaltzen duten txostenetan). Ikusi zutenez, edari azukretsuen
industriak diruz laguntzen zituen ikerketek bost aldiz probabilitate gehiago
zeukaten beren interesen mesederako
ziren emaitzak lortzeko diruz lagundu
gabeek baino. Ez da albiste ona, inondik
ere. Gauza on bat ere erakusten du, dena den: badirela osasun publikoarekin
konprometituta dauden zientzialariak.

50 urte aldaketen
gurpilean
Historian zehar aldatu egin da elikagai
askoren ospea. Lehen onak zirenak orain
ez dira hain onak. Eta alderantziz. Behin
betiko izango ote da?
1970

Arrautzak
Handitu egiten du
kolesterola Gehienezko
muga: 3 astean.

1980

Arrain urdina
Gantz asko duenez,
jendeak pentsatzen du
ez dela oso osasungarria.
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Fruitu lehorrak
Pisua hartzearekin
lotzen dira, energia balio
handia dutelako.

Kafea
Igo egiten du tentsioa.
Bihotzeko gaixotasunak
dituztenei mugatu
egiten diete.
1990

Esne osoa
Oinarrizkoa da gure dietan,
kaltzio iturria baita.

Diruarekin eta finantza iturriekin
zerikusia duten gatazkak ez ezik, badira ideologiari berari lotuta daudenak
ere. John Ioannidis ikertzailea Stanford-eko Unibertsitatean aritzen da,
eta artikulu bat argitaratu zuen 2018an
Journal of the American Medical Association (JAMA) aldizkarian, eta hor
dioenez, nutrizioan bereziki zaila da
horiek antzematea eta kontrolatzea,
ikertzaileek eurek ere badituztelako
beren lehentasunak elikaduraren arloan eta beren testuinguruak. Baliteke,
gainera, joera batzuen eragina jasotzea
eta elikadura arloko gai batzuen ingu-

Askotan, egin
diren ikerketen
ondorioak ez
daitezke orokortu
onurak jasan
ditzaketen herritar
guztietara.
Batzuetan, gainera,
argitaratzen
diren artikuluak
ez dira ikerketei
buruzkoak,
edo ikerketa
lerratuak dira,
eta argitaratzera
iristen ez diren
ikerketekin ere ez
gaitezke fidatu.

Arrautzak
Ez dio eragiten kolesterolari.
Kalitatezko proteinen iturri da.
Gomendioa: egunean 1.

2000

Esne osoa
Gaingabetuek baino gantz
saturatu gehiago du eta ez
da hain gomendagarria.

ruan dituzten iritziak ez izatea datuek
esaten dutenaren isla bakarrik. Oliba
olioa adibidetzat hartzen badugu, dieta mediterraneoaren kulturan sartuta
dauden pertsona guztiek, bai herritarrek eta bai zientzialariek, errazago
onartuko dute ikerketa baten emaitza
oliba olio birjina estra hobea dela esaten badu oliba olio findua baino, eta ez
alderantziz. Denek saltzen dute zerbait,
eta beti dago erosi (sinetsi) nahi duen
norbait eta are gomendatzen duena
ere (like, follow eta birtxiokatu botoiak
sakatzen ditu). Horrelaxe zabaltzen da
zientzia ona eta txarra. Adibide on bat
da paleo dietaren zabalkundea (Historiaurreko elikadurari ematen dio balioa, eta frutak, fruitu lehorrak, haziak,
gantz gutxiko haragiak eta arraina jatearen alde egiten du). Ebidentzia zientifikoek ez dute frogatu ohiko dietak
baino hobea denik, baina zabaldu egin
da herritarren artean jarraitzaile sutsuak diren komunitate birtualen bidez
eta inork zalantzan jarri gabe hedatu
diren negozioen bidez.
3. Aldizkari zientifikoetan argitaratzen diren ikerketak sinesgaitzak izaten dire askotan, baina batzuetan bakarrik izaten dira egia. Zientzia txarra
etxean eraikitzen da sarritan, gainerako zientzialariak ezagutzaz janzten

Kafea
Ugari ditu herdoilaren aurkakoak.
Egunean hiru kikara hartzeak on
egiten dio osasunari.

2010

Arrain urdina
Omega-3aren booma.
Oso gomendagarria.

Fruitu lehorrak
Ez dute gizentzen eta,
gainera, lagundu egiten
dute gizentasunari aurre
egiten.
2020

Esne osoa
Ez dago frogatua ez
dela gaingabetua
bezain osasungarria.

Arrain urdina
Berrikusi egin dira
omega-3 gehigarriak.
Metilmerkurioa dauka.
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Azterketa berria
egiteak ez du esan
nahi ikerketa
hobea denik, eta
berez hala izan
behar lukeen arren,
gutxitan izaten da
hala. Ez da egia,
dena den, “beti egin
dena”, tradizionala,
hobea denik.
dituzten aldizkarietan, eta gero komunikabideak betetzen dituzte. Ioannidis
irakasleak (jarraitzaile adina aurkari
du) artikulu ezagun bat argitaratu zuen
bere garaian gai horren inguruan: Why
Most Published Research Findings
Are False (Zergatik dira gezurrezkoak
ikerketen aurkikuntza gehienak).
Behar-beharrezkoa da autoflagelazio
hori, zeren oro har zientzia txar asko
baitago aldizkari zientifikoetan argitaratua, egiatik urruti dauden emaitzetara iristen diren ikerlanak (ikerketa
lerratuak).
Sasizientzia ere asko argitaratu
da (zaila da antzematen), eta, jakina,
zientzia asko dago hari muturrekin
hartu beharrekoa eta gogo handi samarrarekin interpretatua. Bi horiek bereziki ohikoak dira nutrizioaren arloan.

ADI IKERKETEKIN.

Ebidentzien munduan ez dira erabiltzen animaliekin edo eredu zelularrekin egindako ikerketak. Nahiz eta
zeregin funtsezkoa duten zientzian,
ikerketa horiekin ez litzateke gomendiorik eman behar gizakientzat, eta,
era berean, gizakiekin ez litzateke
ikerketarik abiarazi behar oinarrizko
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ikerkuntzak ematen dituen frogak esku artean eduki gabe. Logikoa dirudi
eta, hala ere, prentsan agertzen diren
albiste zientifikoen zati handi batek
animaliekin edo zelulekin egindako
ikerketen berri ematea izaten dute helburu, baina horiek ez daitezke ezarri
gizakietan. JAMA aldizkariak 2002.
urtean argitaratu zuen artikuluaren
arabera, sortu ziren prentsa oharren
%44k ikerketa horietan oinarritzen diren osasun aipuak zabaltzen dituzte,
oker zabaldu ere. Horrela, behin baino
gehiagotan iritsi izan dira zalantzazko
baieztapenak kontsumitzaileengana,
adibidez mantenugai honek edo besteak kontrolatu edo sendatu egiten
duela minbizia. Nutrizioan, gainera,
ugari dira behaketa bidezko ikerketak,
eta oso garrantzitsuak izan daitezke
diagnostikorako tekniken ebaluazioa
egiteko (urrezko estandarra dira) edo
tratamenduen nahi gabeko ondorioen
arriskuak aztertzeko, baina askotan
erabili izan dira elikadurak osasunean
eta gaixotasunean duen eragina neurtzeko, eta horrek arazoak sor ditzake
interpretatzeko garaian. Adibide gisa
har daiteke gantz saturatuen edo palma
olioaren eragina neurtzeko egin direnak (aldekoak eta kontrakoak), zeinak
ikerketa horietan oinarritu diren nagusiki. Argitalpen batzuen esanetan,
biltzar zientifikoetatik datozen informazioen %60 behaketa bidezko ikerketetan oinarritzen dira.

ARAZO NAGUSIA.

Eta zergatik ez da erabiltzen beste ikerketa mota bat, sendoagoa eta fidagarriagoa? Beti ez da hain erraza. Sendagaiekin egiten diren ikerketek ez bezala,
dietaren inguruan egiten diren ikerketak konplikazio metodologiko gehigarriak izaten dituzte; adibidez, tratamendua hartzen ari diren norbanakoek
ez dute jakin behar hartzen ari direla
(funtsezko alderdia da hori). Beste batzuetan, gerta liteke diseinu sendoagoek
ez gainditzea etika batzordeen ebaluazioak, ez delako aurreikusten onura nabarmenik etor litekeenik norbanakoei
eragin nahi zaien arriskutik.

Oro har, gehiago jakin beharra dago zientzia egiteko moduaren eta ebidentziak erabiltzeko moduaren inguruan. Pazienteek eta ohiko herritarrek,
eta baita egunero zientzia erabiltzen
duten eta gomendatzen duten osasun langileek ere, askoz gehiago jakin
behar lukete ebidentziei buruz. Ikertzaile kopuru handi bati kosta egiten
zaio jakitea zein den ikerketarik onena
argitu nahi duten auzia edo galdera ar-

Beti aurkitu
ahalko ditugu gure
susmoak berresten
dituzten ikerketak;
horregatik, onena
da ongi bilatzea
eta pentsatzen
dugunaren
kontrako datuak
ere eskuratzea, alde
batera ez lerratzeko.

15 urteko ospe
txarra. 1984ko
martxoan,
Time
aldizkariak
arrautzei
eskaini zien
azala, eta
bihotz-hodien
osasunari kalte
egiten ziotela
nabarmentzen
zuen. 1999ko
uztailaren
19an,
argitalpenak
atzera egin
zuen eta
adierazi zuen
arrautzek
ez dutela
inolako errurik
kolesterolean.

gitzeko (ikerketa mota bakoitzak gauza baterako balio du). Badirudi, beraz,
inorentzat ez dela erraza ulertzea, interpretatzea eta komunikatzea.

HITZAK EMANGO DIGU
IRTENBIDEA.

“Zientzia ez da perfektua”, esaten zuen
Carl Sagan zientzialari eta dibulgatzaileak. “Sarri askotan gaizki erabiltzen da,
tresna bat baino ez da, baina daukagun
onena: bere burua zuzentzen du, beti
dago bilakaeran eta gauza guztiei ezar
dakieke”. Saihestu egin behar da titular
zentzugabeak erabiltzea, informazio lerratuak, okerreko ondorioak eta gezurrak
argitaratzea eta kontsumitzaileen artean
nahasmendua sortzea informazio aldakor, neurrigabe eta desitxuratuarekin.
Horren adibide da orain berriki iturriko
urarekin eta maskuriko minbiziarekin
sortu den kasua. Ikerketak oso ongi eginak zeuden, baina titular sentsazionalistak agertu dira han eta hemen. Gertatzen ari den guztiari sendabidea jartzeko,
beharrezkoa da denek gehiago jakitea
ebidentzien inguruan, tratamenduak
probatzeko moduen inguruan, zientzialariek eta komunikatzaileek hitzak hobeto hautatzea ikerketetatik atera diren
ziurtasunak azaltzeko (zaila da, baina
beharrezkoa), eta, jakina, informazioa
kontsumitzen dutenek jakin dezatela
adierazpen egokiak identifikatzen.

EBIDENTZIA ZIENTIFIKOA,
IKERKETA MOTAREN ARABERA
Ikerketa mota batek baino gehiagok sortzen dute ebidentzia zientifikoa
(adibidez, berrikusketa sistematikoek, metaanalisiek, ausazko entsegu
kontrolatuek, behaketa bidezko azterketek, animaliekin egindako
ikerlanek, zelulekin egindakoek eta adituen iritziek), baina ebidentzia
hori aldatu egin daiteke. Honako hauek dira mota bateko eta besteko
ebidentzia zientifikoen abantailak eta mugak.

1. BERRIKUSKETA SISTEMATIKOAK
ETA METAANALISIAK
Gai baten inguruan kontuan hartu
beharreko azterketa guztiak biltzen
eta laburtzen dituzte. Lerratzeko
arrisku gutxiago izaten dute.
2. AUSAZKO ENTSEGU
KONTROLATUAK
Aztertu beharreko
populazioa
identifikatzen dute.
Ondoren, ausazko bi
taldetan banatzen
dituzte. Talde bati
tratamendua ematen
zaio eta besteari ez.

Eskura dugun
ebidentzia
sendoena

Ikerketa horiek
kausaltasuna
frogatu dezakete,
baina zuhurrak izan
beharra dago eta ez
da orokortu behar

3. BEHAKETA BIDEZKO AZTERKETAK
Zientzialariek azterketa horiek
erabiltzen dituzte korrelazioak
identifikatzeko eta ikerketa
hipotesiak lantzeko.
MOTAK
-Kohorte azterketak (multzokakoak)
-Kasuen azterketak eta kontrolak
-Kasu klinikoen serieak
4. ANIMALIEKIN ETA ZELULEKIN
EGINDAKO AZTERKETAK
Gizakietan eta animalietan ez
dituzte eragin berdinak izaten beti.
Laborategian isolatu diren zelulek
ez dute jokatzen gorputzean
daudenek bezala.
5. ADITUEN IRITZIAK
ETA ANEKDOTAK
Pertsona bakar baten
esperientziak edo iritziak ez du
ematen irudi objektiboa.

Korrelazioak ez
du esan nahi
kausa-efektu
harremana
dagoenik
Beti kontuan
eduki behar da
zelulekin eta
animaliekin
egindako
ikerketek
badituztela
mugak
Ebidentzia
ahulegia
ondorioak
atertzeko

Iturria: Elikadurari buruzko Informazioaren Europako Kontseiluak (EUFIC).

Osasuna

EMAKUMEEN INFARTUAK

SINTOMA BERDINEKIN,

HILGARRIAGOA

Berriki egin den ikerketa batek frogatu egin du desberdintasunik ez dagoela.
Bularrean min handi eta zapaltzaile bat sentitzea da bihotzekoaren sintoma nagusia,
eta ezaugarri berdinak izaten ditu bi sexuetan. Seinaleak identifikatzen jakiteak eta
bihotzekoa gizonen kontua dela ez sinesteak lagundu egingo du hainbeste emakumeren
heriotza saihesten: gizonak halako bi hiltzen ditu bihotz gutxiegitasunak.
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haronne Hayes estatubatuar kardiologoak berriki Time aldizkarian esan duenez (Emakumeen
Gaitz Kardiakoetarako Mayo klinikaren sortzailea da), laurogeiko
hamarkadaren bukaeran, unibertsitatean espezialitatea ikasten ari zela, zera erakusten omen
zieten: bihotzeko gaixotasunak ezohikoak zirela emakumeetan. Halaxe onartzen zen. Antonia
Sambola kardiologoak ere horixe dio, urteetan
esan izan dela bihotzeko “gizonen kontua” zela (Espainiako Kardiologia Elkarteko kidea da,
Emakumeak Kardiologian lantaldeko koordinatzailea hain zuzen, eta Vall d’Hebron ospitaleko
espezialista, Bartzelonan). Mediku horrek ikusi
izan du bularreko minarekin kontsultara joanak
ziren emakume batzuei antsiolitikoak hartzeko
agintzen zietela, eta horregatik, alde guztietan
kontzientzia hartu beharra dagoela nabarmentzen du: “Medikuntzako fakultateetan bertan,
lehen mailako arreta zerbitzuetan, barne medikuntzakoetan eta kardiologiakoetan”, azaldu du.

S

ZER DA BIHOTZEKOA?
Arterietako odol fluxuak
irrigatu egiten du gihar
kardiakoa, eta fluxu
hori urritzen denean,
kardiopatia iskemikoa
(KI) gertatu dela esaten
da. Miokardioko infartua
da ohikoenetakoa,
“bihotzeko” gisa
ezagutzen duguna,
alegia. Arteria
koronarioa erabat
buxatzen denean
gertatzen da. Arrazoi
bat baino gehiago egon
daiteke blokeatzeko,

adibidez odolbildu
bat sortzea edo
gantza mantsomantso iragaztea
arterien paretetan,
arrisku faktore
batzuek eraginda,
adibidez diabetesa,
hipertentsioa,
kolesterol handia,
erretzea, gizentasuna,
sedentarismoa edo
adin aurreratua.

OKERREKO MEZUA.

Okerreko uste horren erruz, gaixotasun kardiakoen inguruko ikerketa handiek baztertu egin dituzte emakumeak beren laginetatik hainbat hamarkadatan. Jarraibide horiek aldatu egin ziren
90eko hamarraldian, eta gaur egun ikertzaileek
arrazoitu egin behar izaten dute ikerketa bat (edozein dela ere) zergatik egingo duten sexu bakarrarekin, baina ikerketa zientifikoen historia luze
horretan arreta gizonengan jarri izanak abantaila
nabarmena ekarri dio gizonen osasun kardiakoari. Baina, batez ere, mezu oker eta kaltegarri bat
helarazi dio gizarteari: laguntza eskatu behar genukeela gizon bat ikusiko bagenu eskua bular gainean jarrita minaren minez, eta, aldiz, emakume
bat egoera berean ikusiko bagenu, lasaitzeko eta
atseden hartzeko gomendioa eman behar geniokeela, antsietate kolpe bat izango duela pentsatzeko joera egon baita, nahiz eta antzeko mina eduki.
Gaur egun badakigu, estatistikak esku artean ditugula, bihotzekoa ez dela gizonen kontua bakarrik. Ohikoagoa da gizonen artean, egia da, baina
emakume gehiago hiltzen dira, gizonak halako bi
ia: 2017an, 12.201 emakume hil ziren eta 6.964
gizon, Espainiako Estatistika Institutuaren arabera. Zergatik da hain hilgarria emakumeentzat?
“Arrazoiak ez dira biologikoak, sozialak baizik”,
azaldu du Antonia Sambolak. Kardiologo horrek
emandako datuen arabera, emakumeek denbora
gehiago hartzen dute laguntza eskatu aurretik (60

minutu, eta gizonek, berriz, 40), uste izaten baitute
(oker) haiek ez dezaketela bihotzekorik eduki. Hasieran, ez diete garrantzirik ematen sintomei, ezer
ez balitz bezala jokatzen dute eta luzaroago eusten
diote minari (edo gizonek baino modu arinagoan
adierazten dute).
“Batzuetan, larrialdietara iristen direnerako,
bihotzekoak aurrera egin du eta bihotz gutxiegitasun bihurtu izaten da, eta horrek ez du minik
ematen. Laguntza berandu eskatze horrek, gainera, ondorioak izaten ditu. Askotan beranduegi
izaten da perfusio bidezko tratamendua egiteko
(angioplastia bat da, oso teknika garrantzitsua
bihotzekoaren ostean bizirik irauteko, non ireki
egiten den arteria buxatua eta odol fluxua lehengoratu) edo sendagai jakin batzuk erabiltzeko,
adibidez betablokeatzaileak, zeinak oso eraginkorrak izaten diren lehenbiziko 24 orduetan”,
azaldu du Sambolak.

SINTOMA GEHIGARRI BORTITZAGOAK.

Hortaz, emakumeen sintomak eta gizonenak ez
al dira desberdinak? “Mito bat da hori. Sintomen
inguruan egiten den interpretazioan dago aldea”,
erantzun du Antonia Sambolak. Sintoma nagusia
berdina da emakumeetan eta gizonetan: bularreko min handia, eta bi besoetara, lepora eta bizkarrera ere zabaldu daiteke. Badituzte, dena den,
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Hobetu
beharreko
alderdia.
Bihotzekoa
izan ondoren,
errehabilitazio
kardiakoa
egiten dutenen
artean,
emakumeak
%70 gutxiago
dira gizonak
baino.

bestelako sintoma begetatibo batzuk (osagarriak),
gizonenak baino bortitzagoak: izerdia, goragalea,
zorabioa, nekea eta goitika egitea.

INTERPRETAZIORI
LOTUTAKO HUTSEGITEAK.

2012. urtean ikerketa bat argitaratu zen Journal of
the American Heart Association aldizkarian, eta
lan horren inguruan egin ziren interpretazioetatik
dator gizonek eta emakumeek sintoma desberdinak dituztelako ideia hori. Baina, denborarekin,
ohartu ziren datu batzuk zalantzazkoak zirela eta
nahasmena sortzeko modukoak; adibidez, paziente askok bihotzekoa pasatu eta gero azaldu zuten
beren sintomen berri (emakumeek gehiago eusten
diote minari eta deskribapena ere modu arinagoan
egiten dute; egonkor zeudenean, txikitu egiten zitzaien) eta laginean paziente diabetiko asko samar
zegoen (gaixotasun horren eraginez, ia ez dute izaten toraxeko minik). “Bihotzeko bat jasaten duten
emakumeen sintomak eta gizonenak desberdinak
direla onartzeak eta hutsegite hori egiteak ondorio bakarra dakar, okerreko diagnostikoa egitea

Emakumeek denbora gehiago
hartzen dute laguntza eskatzeko
(60 minutu, eta gizonek, berriz, 40),
uste izaten baitute (oker) ez dezaketela
bihotzekorik eduki. Hasieran, gainera,
ez diete garrantzirik ematen sintomei.
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alegia, tratamendua atzeratzea eta eskaintzen diren esku-hartze medikuak ez izatea hain intentsiboak”. Ondorio hori atera du Edinburgoko Unibertsitateko kardiologoen taldeak (Eskozia), non
Amy V. Ferry doktore andrea ibili den taldeburu.
Berriki argitaratu da ikerlan zabal eta zehatzago
hori, JAHA aldizkarian. Aurreko ikerketen joerak
ikusita, ikertzaile talde horrek erabaki zuen erregistratu egingo zituela Eskoziako ospitale bateko
larrialdi zerbitzuetara joandako pertsonen sintomak diagnostikoa jakin aurretik, eta 2013ko ekainetik 2017ko martxora, 1.941 lagunen datuak bildu
zituzten. Horietatik, 274ri egin zieten miokardioko
infartu akutuaren diagnostikoa (90 emakumeri
eta 184 gizoni). Sintomarik ohikoena zein izan zen
galdetu zietenean, bi sexuetako pertsonen %93k
erantzun zuten min handia sumatu zutela bularrean, eta gizonen %48k eta emakumeen %49
azaldu zuten, gainera, ezkerreko besoan ere sumatzen zutela mina. Era berean, emakumeen artean
gehiago izan ziren matrailezurrean eta bizkarrean
ere mina sentitu zutenak, eta emakumeetan joera
handiagoa agertu zen goragalea izateko ere (%33,
eta gizonetan %19).

DIAGNOSTIKO GOIZTIARRA.

Sambolak argi eta garbi adierazi du zein den gakoa bihotzeko baten ondoren bizirik irauteko:
diagnostiko goiztiarra egitea (bigarren ordutik
aurrera, pertsonak nekez osatzen dira erabat),
zenbat eta denbora gehiago pasatu ohikoagoa baita pazienteak konplikazio larriak izatea eta are
hiltzea ere. “Pertsona bat larrialdietara edo bere osasun etxera iristen denean bihotzekoa izan
duelako susmoarekin, ebidentzian oinarritzen
den diagnostikoa egin behar da beti. Hau da, ez
daiteke uste izan pertsona batek antsietate kolpe
bat jasan duela, frogekin baieztatu beharra dago”,
azaldu du kardiologoak.
Lehenik eta behin, elektrokardiograma bat
egin behar da (ECG), eta proba horrek esango
du bihotzeko zein zatik jasan duen kaltea. Hortik
abiatuta, tratamendu eraginkorrena ezar daiteke. Beharrezkoa da, halaber, odol analisi bat egitea
eta horrekin triponina mailak neurtzea; proteina
batzuk dira eta bihotzeko giharrak kalteak jasaten dituenean jariatzen da. Batzuetan, horrekin
batean, ergometria bat edo esfortzu proba bat ere
eginarazten da. Pazienteak bihotzekoa izan duela
egiaztatzen denean, premiazkoa izaten da angioplastia bat egitea arteria buxatuaren gain eta odol
zirkulazioari ohiko fluxua itzultzea. Antsietate kolpeek beti ez dute minik ematen. Ez dezagun ahaztu.

Erne jarrarazi behar zaituzten seinaleak
Eguneko edozein ordutan gerta daiteke bihotzekoa, baina nagusiki goizeko lehen orduan izaten da.
Sintoma hauek guztiak ez dira aldi berean iristen, batzuk besteekin konbinatuta baizik.
Noiz agertzen dira
arriskuak (batez beste)

71 urte
64 urte

TORAXEKO MIN HANDI-HANDIA. Ondoez eta presio sakona
bularraren erdialdean, inola ere desagertzen ez dena. Ez da joaten
ez mugimendua aldatzean eta ez arnasketa ariketak egitean ere.
Minutuak iraun dezake, gero desagertu eta berriz itzuli.

Bihotzekoa izan
eta hiltzeko arriskua

%18
%9
Errehabilitazio programetan
parte hartzea

%19,9
%33,9

BESTE GUNE BATZUETAKO KALTEAK. Bularreko min handia
batzuetan ezkerreko besorantz zabaltzen da. Eta baita eskuinerantz,
matrailezurrera, lepora, bizkarrera eta urdailera ere.

ONDOEZA. Airea falta
zaigulako irudipena,
batzuetan mina ere bai
eta besteetan ez.

Gizonetan bezala,
emakumeetan ere
bularreko presio edo
min handia izaten da
sintomarik ohikoena.
Emakumeek, ordea,
joera gehiago izaten
dute ohiko beste sintoma
batzuk sumatzeko,
adibidez aire falta,
goragalea, goitika egitea
eta bizkarreko edo
matrailezurreko mina.
Iturria: Síndrome coronario agudo en mujeres y hombres
en España, Ramón y Cajal Ospitaleak (Madril) eta Mapfre
Fundazioak sustatua, 2017ko urtarrilaren eta irailaren artean.
Miokardioko infartuaren diagnostikoa egin dioten gizonen
eta emakumeen sintoma zerrenda, sexuen araberako irizpide
espezifikoak erabilita (JAHA Journal of the American Heart
Association aldizkariak argitaratua).

Arnasa hartzeko
zailtasuna

AGER LITEZKEEN
BESTE SINTOMA BATZUK.
Izerdi hotza, goragalea
eta zorabioa.

Mina matrailezurrerantz
doa

%28
%20

%33
%19,4
Bularreko min
zapaltzailea

%75,5
%80
Mina
bizkarrerantz doa

%31
%17

Mina besora eta
lepora zabaltzen da

%57,3
%49,7
Goragalea

%33
%19
Palpitazioak

%5,9
%2
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Ingurumena

.Birziklatzea:.
.adabaki.
.bat gehiegizko.
.kontsumoa.
.estaltzeko.
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Egunerokoan erabiltzen ditugun ontzi eta produktuei bigarren
bizitza bat ematea keinu erraza da eta murriztu egiten du
baliabide berrien kontsumoa, airearen eta uraren
kutsadura eta energia gastuarena. Baina birziklatzea ez da
izaten irtenbide bakarra hondakin kantitate handia murrizteko.
ero eta barneratuagoa daukagu
birziklatzearen alderdi teorikoa
eta gero eta txertatuagoa eguneroko ohituretan: edukiontzi urdinean papera eta kartoia, horian
ontziak, berdean beira, marroian organikoa eta
gainerakoak tapa laranja duen ontzi grisera. Baina
zer gertatzen da edukiontzira bota ondoren? Ontzi bat edukiontzian uztean, "zirkulu perfektu bat
jartzen da abian", azaldu dute Ecovidriotik (irabazteko asmorik gabeko erakundea da, eta erabilera bakarreko beirak birziklatzeaz arduratzen da
Espainian). Botila birziklatu batetik berdin-berdina den beste bat atera daiteke, jatorrizko ezaugarri berberak izango dituena. Eta, gainera, nahi
bezainbeste aldiz birziklatu daiteke.

G

HONDAKIN IZATETIK ONTZI BERRIRA.

Ontziak dagokien edukiontzian uzten direnean
hasten da prozesu hori: iglu berdean. Eta datuek
erakusten dutenez, Espainiako Estatuko herritarrek ongi dakite zati horren berri: 10 lagunetatik
zortzik beti bereizten omen dituzte beirazko ontziak. Ondoren, ehunka kamioik biltzen dituzte hondakin horiek eta birziklatze planta batera
eramaten dituzte, han bereizi, garbitu eta zati
txikietan birrindu ditzaten, gero urtu eta beste
ontzi batzuk egiteko. Plastikozko ontzien transformazio zikloa antzekoa da, halaxe azaltzen dute Ecoembes erakundetik, hori arduratzen baita
plastikozko ontziak eta paperez eta kartoiz eginda
daudenak birziklatzeaz. Merkatuan jarri ondoren,
zeinak puntu berdearen ikurrarekin identifikatu
behar dituzten ontzi birziklagarriak. "Herritarrek ontziratuta erosten ditugu produktuak eta
behar bezala bereizten ditugu eta bakoitza bere
edukiontzian uzten, plastikoak, latak eta brik-ak
horian, adibidez", azaldu dute. Ondoren, udal bakoitza arduratzen da horiek biltzeaz eta birziklatze plantetara garraiatzeaz, eta han bereizi egiten
dituzte materialaren arabera, eta lehengai bihurtzen dituzte, harekin produktu berriak egiteko.
Elementu birziklatuekin produktuak egitea
askoz onuragarriagoa da ingurumenerako hutse-

tik egingo balira baino, halaxe azaldu dute Ecoembesetik. Aurreztu egiten ditu
lehengaiak, eta baita ura eta
energia ere, eta ez du sortzen
ekoizpen prozesuak eragiten
duen ingurumen arrastorik.
Kontuak atera ditzagun,
hona datu batzuk: lata bat
material birziklatuekin egiten denean, %95 murrizten da
erabilitako energia, eta paper birziklatua egiten denean, berriz, %62 eta %86 murrizten da energia eta ur kontsumoa,
hurrenez hurren. Horri gehitu behar zaio material batzuk,
adibidez beira eta plastikoa, nahi adina aldiz birziklatu daitezkeela kalitaterik galdu gabe, eta, ondorioz, are gehiago
aurrezten da baliabideetan eta energian. Horrela, kontsumo
eredua erabili eta botatzera mugatu beharrean, eredu jasangarriagoa sustatzen da: ekonomia zirkularra.

EUROPAK JARTZEN DU NORABIDEA.

Ontzi asko eta asko ekoizten eta erabiltzen dira, gero eta
gehiago, eta horietatik sortzen diren hondakinak ere ugaritzen ari dira. Zorionez, gizartean eta politikaren arloan ere
handitzen ari da hondakinen kudeaketa egokiaren inguruko
kezka. 2018ko maiatzean, Europako Batzordeak helburu
berriak jarri zituen birziklatzearen arloan, eta kide diren
estatuek bete egin beharko dituzte hurrengo urteetan. Beste
helburu batzuen artean, ontzien hondakin guztien %65 gutxienez birziklatu beharra izango da 2025erako.
Europako Batasunaren helburuak 2025

2030

Ontzi guztiak

%65

%70

Plastikoa

%50

%55

Zura

%25

%30

Aluminioa

%50

%60

Metal ferrosoa

%70

%80

Beira

%70

%75

Papera eta kartoia

%75

%85

Helburu horrekin, EB-k bermatu egin nahi du hondakin horien lehengaiak birziklatu eta berrerabili egingo
direla, eta horrek aukera emango du ekonomia zirkularrerantz egiteko eta baliabide naturalak zentzuz eta modu eraginkorrean erabiltzeko. EB-ko herrialdeak pausoak
ematen ari dira helburu horiek lortzeko. Eurostat-ek ontzien birziklatzeari buruz eman dituen azken datuen arabera (2016koak dira), Europako Batasunean %67,2koa da
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Zenbat baliabide aurrezten
da beira birziklatzean?

Beirazko 10 botila birziklatuta aurrezten den energiarekin,
hauxe lortzen da:

6

karga 4
kideko
familia baten
garbigailuan

300 eguneko karga
zure smartphonerako

4 egunez

telebista ikustea
Eta atmosferara isurtzen ez dugun CO2a izango litzateke
motozikletan 42 km eta autoan 15 km egitearen baliokidea

Ontziak birziklatzeak
(plastikozkoak, latak,
brik-ak, paper eta
kartoizkoak) ingurumenari
dakarkion onura
Espainiako herritarrek 2018an birziklatu zituzten
1.453.123 tona ontziei esker, zera lortu da:

1,45 milioi tona aurreztea
lehengaietan
Airea garbiago mantentzea, utzi
egin baitzaio 1,6 milioi tona CO2
isurtzeari atmosferara, Madril eta
Kanarien artean 8.200 hegaldi
egiteak isuriko lukeena adina.

Murriztu egin da energia gastua 6,21 milioi megawatt/
orduko eta ur kontsumoa 20,3 milioi m3
Iturria: Ecovidrio eta Ecoembes.
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28 herrialdeen batez bestekoa. Ecoembes-ek emandako
datuen arabera, 2018an ontzien %78,8 birziklatu zituzten
Espainian (1.453.123 tona). Zehazki, plastikozko ontzien
%75,8 birziklatu ziren, metalezkoen %85,4 eta paper eta
kartoizkoen %80.

NOLA LORTU HELBURU HORI?

Erakunde batzuek berriz hasi nahi dute ontzi erabiliak dendetara itzultzen, garai batean egiten zen bezala. Gordailu,
Itzulketa eta Bihurtze Sistema esaten zaio (SDDR siglak ditu
gaztelaniaz). Hondakinak kudeatzeko metodo horretan,
ontziak merkatuan jartzen dituztenek gordailu bat kobratzen dute katean parte hartzen duen agente bakoitzeko,
hasi banatzaileetatik eta azken kontsumitzaileraino. Hau
da, produktua erostean, kontsumitzaileak zati gehigarri bat
ordaintzen du ontziagatik, eta itzultzen duenean bakarrik
eskuratzen du diru hori.
Jardunbide hori ohikoa zen 80ko urteetan gure inguruan, eta egun ere erabiltzen da munduko 40 herrialdetan baino gehiagotan, baina erakunde askoren iritziz, ez
da egiazko irtenbidea. Uste horretakoa da Ecoembes:"Ontziak %8 baino ez dira hondakin guztien artean, eta asko
jota, horietako %1,5 bakarrik bildu ahalko liratekeela SDDR
sistema baten bidez", azaldu dute. Beraz, EB-k ezarritako
helburuak lortzeko, gainerako hondakin guztietara zabaldu
beharko litzateke dagoeneko sendotua dagoen eredu bat,
hondakinak gaika biltzen dituena alegia, ontziekin edo beirarekin egiten den bezala.
Ecovidrio-n ere halaxe uste dute: "Edukiontzi bidezko
sistema hedatu da gehien Europan eta munduan, eta horixe
erabiltzen dute Europan beira gehien birziklatzen duten 10
herrialdeek". Haien iritziz, SDDR delakoa "ez da sistemarik
egokiena une hauetan gure herrialderako, jakina baita egun-

Birziklatzea funtsezkoa da, bai,
gaur egun sortzen den zabor
kopuru handia murrizteko,
baina ez luke izan behar gure
lehen aukera. Ekologiaren hiru
arauen ordena garrantzitsua
da: lehenik murriztu egin
behar dugu gure kontsumoa,
gero ontziak berrerabili
eta ondoren birziklatu.

go ereduarekin emaitza onak lortu ditugula 20 urte hauetan". Eta azpimarratu dute herritarren zati
handi batek hartu duela beira edukiontzi berdera
eramateko ohitura.

SUPERMERKATUEN ZEREGINA.

Saltokietan, Espainian erabili den kudeaketa sistemak ongi funtzionatu du azken urteetan, hori
dio Aurelio del Pinok, Espainiako Supermerkatu
Kateen zuzendari nagusiak (ACES), eta zera argitu du: "Bere garaian sistema hau hautatu zuten
herrialdeek eskema bikoitza ezarri zuten, SDDR
delakoa ontzi batzuetarako eta kudeaketa sistema kolektiboa gainerakoetarako", azaldu du. Era
horretan, hemen ezarriko balitz, egungo sistema
mantendu egin beharko litzateke SDDR sisteman
sartzen ez diren ontzientzat. "Uste dugu badirela

beste neurri batzuk eta badela tartea birziklatze datuak hobetzeko, adibidez bereizte plantetan hobeto berreskuratzea,
bai kalitatez eta bai kopuruz", ziurtatu du Del Pinok. "SDDRa
ezartzeak izugarrizko kostua ekarriko lieke ontziratzaileei
eta saltokiei, eta garestitu egingo luke produktuen prezioa",
adierazi du Idoia Markiegik, zeina Ingurumen, Kalitate eta
Elikagaien Segurtasun arloko zuzendaria den Espainiako
Banaketa Enpresa Handien Elkartean (ANGED). Eragin
ekonomikoaz gain, SDDRa erabiltzeak ugaritu egingo lituzke
ibilbide logistikoak, ontziak berrerabili egiten dituelako ez
birziklatu, eta horren ondorioz handitu egingo lirateke CO2
isuriak, aditu horren ustetan.
Birziklatzea funtsezkoa da, bai, gaur egun sortzen den
zabor kopuru handia murrizteko, baina ez luke izan behar
gure lehen aukera. Ekologiaren hiru arauen ordena garrantzitsua da: lehenik murriztu egin behar dugu gure kontsumoa, gero ontziak berrerabili eta ondoren birziklatu.

Botilak birziklatzea, zirkulu perfektua
Ostalaritzak sortzen
ditu erabilera bakarreko
beirazko ontzi bidezko
hondakinen %48
Ontzi berriak itzuli egiten
dira merkatura eta
birziklatu egin daitezke
nahi adina aldiz

OSTALARITZA,
ERRESTAURAZIO ETA
KONTSUMITZAILE
ARDURATSUAK
Prozesuaren
protagonistak

200.000 edukiontzi
baino gehiago

SALTOKIAK
eta berriz
hasten da

GAIKAKO
BILKETA
Beira
bakarrik

Konpainia ontziratzaileek
finantzatu egiten
dute birziklatzeko
sistema Garbiguneen
bidez egiten duten
ekarpenarekin.

1 dago 230
biztanle
bakoitzeko
TRATAMENDU
PLANTA
Ekonomia zirkularra:
hondakinetik
baliabidera

ONTZIRATZAILEA
jasangarritasunarekin
konprometituak
Kaltzina (beira birziklatua) urtu
egiten da ontzi berriak egiteko.
Helburua:
CO2
isuriak
saihestea

Zabortegi
kopurua
murriztea

Herritarren %78k
esaten duten beti
bereizten dituztela
beirazko ontziak

Energia
aurreztea

ONTZI
FABRIKAK
ingurumenaren
alde

Beirazko ontzien
hondakinak bereizi
egiten dira, garbitu eta
birrindu zati txikietan
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KONTSUMITZAILEAREN GIDA

Kontsultak

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundearekin lankidetzan (OCU)

Etxe bat saldu nahi dut. Nahitaez eduki
behar al du energia ziurtagiria?
Salerosketako iragarki guztietan ikusten ari naiz azkenaldian dokumentu hori aipatzen dela,
ezinbestekoa edo saihetsezina balitz bezala transakzioa egiteko. Nahitaezkoa al da? Ba al dut denborarik eskuratzeko?
baterako. Hori jakinik, komeni izaten
da profesional bati baino gehiagori
prezioa eskatzea (arkitektoa,
aparejadorea edo ingeniaria izan
beharko du, eta ziurtagiriak emateko
programa ofiziala egina eduki).
Ez da zaila Interneten aurkitzea.
Hori bai, ziurtatu egin behar da
prezioaren barrenean sartuta dagoela
autonomia erkidegoan eskumena
duen erakundearen erregistroan izena
emateko tasa (batzuetan doakoa
izaten da). Ziurtagiriak 10 urteko
balioa izaten du. Eta, adi, ziurtagiria ez
edukitzeak 300 eta 1.000 euro arteko
isuna ekar dezake jabearentzat,
nahiz eta ez den oso ohikoa.

Bai, 2013. urteaz geroztik ezinbestekoa
da etxe bat salgai edo alokairuan
dagoela iragartzeko; hain zuzen,
notario batek eskatu egingo dizu
salerosketa kontratu bat sinatzeko.
Hiru dokumentu izaten ditu: energia
txostena, hobekuntza neurrien
txostena eta etiketa energetikoa, bere
letrarekin (A-tik G-ra). Etiketa hori,
egia esan, oso interesgarria da. Alde
nabarmena dago, adibidez, 90 m2-ko
etxe batek Madrilen E letra eduki (hori
da ohikoena) edo B letra eduki. urtean
350 euro aurrezten dira energiaren
fakturan. Energia Eraginkortasunaren
Ziurtagiriak prezio librea izaten du, eta
50 eta 200 euro artean ibiltzen da pisu

Hileta aseguru
bat egitea
pentsatu dut.
Ideia ona al da?
Gure familian ohitura izan da bizitza
guztian poliza bat ordaintzekoa
heriotzako ordua heltzen denean
dena lotuta egon dadin. Gainera,
desadostasunak eta eztabaidaren bat
ere sortu izan ditu gure artean. Zer
egingo dut? Merezi al du?
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Egia da, bai, jende askok pentsatu izan
duela non eta nola lurperatzea nahi
duen, nork antolatuko duen guztia eta
nola ordainduko den. Horrela bada
eta hileta aseguru bat kontratatzeko
asmotan bazabiltza, oraintxe duzu
aukera ona... atzera egiteko. Bai, ez
kontratatzea da gure gomendioa.
Batez ere, adin handira iritsiko bazina,
kapital aseguratua baino askoz
gehiago ordainduko zenukeelako (bi
edo hiru aldiz gehiago): 4.800 euro,
batez beste. Ingurukoei gastuak eta
tramiteak aurreztu nahi badizkiezu
hiltzen zarenean, jakin behar duzu
tramite horiek berak zuzenean egiten
dituztela ehorzketa enpresek, hileta
aseguruaren beharrik gabe. Eta gastuei
dagokienez, aski da antzeko kopuru bat

gordetzea aurrezki produktu batean
edo, are hobeto, aurrezkien zati bat
inbertsio funts batera bideratzea. Dena
den, familia babestuta utzi nahi baduzu
ezustekorik izan ez dezan, agian bizitza
aseguru bat egitea komeni zaizu. Eta
hileta aseguru bat kontratatua edukiko
bazenu prima natural batekin (kopurua
igo egiten da adinarekin), bertan behera
utzi behar zenuke: hasieran oso gutxi
ordaintzen da, baina gero izugarri
garestitzen dira kuotak. Aldiz, kuota
berdindua ordaintzen aritu bazara (beti
kopuru bera), poliza gaztetan kontratatu
bazenuen eta orain 65 urte baino
gehiago badituzu, agian merezi dizu
mantentzea: prima osoaren portzentaje
oso handia ordaindu izango duzu. Beti ez
daiteke eskuratu inbertitu den kapitala.

Epailearen eskutik
Kontsumoaren Espainiako Zuzenbide Elkarteak landua

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

KONTSUMITZAILEAK
ESKUBIDEA DU ETXE BAT
EROSTEAN ORDAINDU DUEN
DIRUA BERRESKURATZEKO,
GEHI INTERESAK, BALDIN
ETA AZKENEAN EZ BADIOTE
EMATEN
AUZITEGI GORENAK ETXEA
EMAN BEHARREKO EGUNETIK
AITORTZEN DU INTERESEN
SORTZAPENA, ETA EZ EPAIAREN
ERREKLAMAZIO EGUNETIK.
Etxe erosleen eskubideen inguruan
zalantza asko daude, kontura
ordaindu dutenen kasuetan baldin
eta azkenean, espero ez bezala,
adosturiko etxearen giltzak jaso
ez badituzte. Araua ez da berria,
1968koa baita. Alabaina, hura
nola interpretatu behar den
eztabaida judiziala sortu da azken
hilabeteetan. Auzitegi Gorrenaren
2020ko urtarrilaren 20ko epaiak
berretsi egin du interesen
sortzapenari zer-nolako doktrina
aplikatu behar zaien, jurista
gehienentzat agerikoa bazen ere.
Epai horretan, Madrilgo Probintzia
Auzitegiak emandako ebazpena
baliogabetzen da, eta kaltedunei
aitortzen zaie ordaindu duten
guztia berreskuratzeko eskubidea;
ez bakarrik erreklamazioa jarri
zuten egunetik eratorritako interes
sortzapenak gehituta, etorkizunean
etxea erosteko dirua jartzen hasi
ziren unetik beretik ere.

AUZITEGI GORENAK BAZTERTU
EGIN DU HIPOTEKEN ELKARTASUN
FIDANTZAMENDUAREN
GEHIEGIZKO KLAUSULA
MAILEGU BAT BERMATZEN DUEN
FAMILIAKIDEAK BAI ERANTZUN BEHAR DU
BERE ONDASUNEKIN, ZORRARI AURRE EGIN
EZIN DION MAILEGU-TITULARRAREN KASUAN.
Etxe bat erosteko eskatzen den edozein
hipoteka mailegu bermatuta izaten dute
bai higiezinak berak eta bai “erantzukizun
unibertsala” deritzonak, zeinaren bidez
eroslea behartuta baitago bere ondasun
guztiekin eta etorkizunekoekin erantzutera.
Hau da, zordunak ez badu ordaintzen,
banketxea gelditzen da etxearekin, eta,
gainera, interesak erreklamatu ahal
dizkio. Dena den, zenbait kasutan, eroslea
beharbada ez da behin ere berreskuratuko
ekonomikoki, edo, besterik gabe, etxearen
prezioa erori egiten da eta higiezinak ezin
du zorra estali. Kasu horietan, familiakide
batek fidatzailea dela izenpetu badu (hau
da, mailegua bermatzen duela), orobat gal
dezake etxea ezer jaso gabe bere sinaduraren
truk. “Fidantzamendu” izeneko klausula
horiek arbuiatu egin izan dituzte jurista eta
auzitegi askok. Hala ere, Auzitegi Gorenak,
2020ko urtarrilaren 27an emandako epai
batean, kontrakoa ebatzi du. Batetik, ez ditu
gehiegizkotzat jotzen eta, bestetik, haren
ustez ezin dira auzipetu hipoteka maileguaren
kontratuaren beste klausula bat balira bezala
(nahiz eta eskrituran hala jasota egon).
Auzitegiarentzat, kontratu independente bat
da, agiri berean jasota egonda ere, eta ez dago
ez desorekarik eta ez gardentasun faltarik.

VALLADOLIDEKO EPAITEGI
BATEK LAU MAILEGU
BALIOGABETU DITU, BERMEEMAILEAREN DESGAITASUN
FISIKO ETA MENTALAGATIK
NOTARIO BATEN SINADURA
IZANAGATIK, OINARRI GISA PERITUEN
TXOSTENA HARTU ZUEN EPAITEGIAK,
BERRETSI BAITZUTEN EMAKUMEA EZ
ZELA GAUZA ESALDI KONPLEXUAK
ULERTZEKO, EDO EZ ZUELA MAILA
KULTURALAK ESKATZEN DUEN
HIZTEGIA EDO EZ ZELAKO GAI IDEIA
ABSTRAKTUAK IZATEKO.
Valladoliden, desgaitasun intelektuala
zuen 66 urteko emakume gormutu eta
analfabeto bat engainatu egin zuen
anaiak lau mailegu sinatzeko finantza
entitate batekin. Emakumeak, umetan
izandako meningitis bat zela medio
oso gortuta gelditu zenak —entzumen
arrastorik gabe eta ahozko hizkuntza
garatzeko aukerarik gabe—, bere
etxebizitza konprometitu zuen kontratu
horiekin. Hala eta guztiz ere, notarioak,
edozein eskrituretan emailearen
gaitasuna epaitzeaz arduratzen denak,
bere oniritzia eman, eta maileguak
sinatu zituzten. Orain, Valladolideko
lehen instantziako epaitegi batek
baliogabetu egin ditu kontratu
horiek psikologian eta logopedian
adituak diren talde baten gomendioz,
erakutsi baitzuten emakumeak
desgaitasuna zuela eta erabat
ezgauza zela agiri horiek ulertzeko
notarioak fede publikoa emanda ere.
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Zer ikusten du jendeak

Sare sozialetan

Gehien interesatzen zaizkizun gaiei buruzko albisterik berrienak
gure sare sozialetan! Jarrai iezaguzu Facebook-en eta Twitter-en.
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Pisu
partekatuetan
(elikagaiekin)
bizirik
irauteko
eskuliburua
EroskiConsumer
Fruta iledunak, arrautza berdeak edo patata
antenadunak. Halakoak ohiko apopiloak
izaten dira ikasleen pisuetan. Elikagaiak
gaizki kontserbatzeak eta kozinatzeko garaian
jardunbide zalantzazko batzuk erabiltzeak arazo
batzuk ekar ditzake osasunerako. Oinarrizko
gomendio batzuk emango dizkizugu ustekabeak
saihesteko (eta digestio txarrak ere bai).

Maskuriko
minbizia: errua ez
da iturriko urarena
EroskiConsumer
Bartzelonako Osasun Globaleko Institutuak
berriki egin duen ikerketa batek lotu egin ditu
iturriko uraren kontsumoa eta maskuriko
minbizia. Ondorioetan ageri denez, ur hori
desinfektatu eta edangarri egiteko erabiltzen
diren azpiproduktuek eragiten dituzte gaitz
horren %5 urtero Europan. Hasieran sortu zen
alarmaren ondoren, ikerketaren letra txikiak
argi utzi du hori ez dela egiazko osasun arazo
bat, eta tabakoa dela minbizi mota horren
eragile nagusia.
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Zer dira
antimantenugaiak
eta zer-nolako
elikagaietan
ezkutatzen dira?
eroskiconsumer
Izenak ez zaizkizu ezagunak egingo agian
(polifenolak, lektinak, saponinak, oxalatoak),
baina boladan jartzen ari dira antimantenugaiak.
Landare jatorriko elikagaiek izaten dituzte eta
animalia jatorriko batzuek, eta oinarrizkoak
diren mantenugai batzuk xurgatzeko prozesua
blokeatzen dutela esaten da. Erradiografia egin
diegu ohikoenei, zer-nolako produktuetan
agertzen diren ikusteko, eta baliabide batzuk ere
eman ditugu horien eragina murrizteko.

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

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

Egunero, eduki berriak
gure webgunean

Hemen izango duzu gure berri
EroskiConsumer
eroskiconsumer

www.consumer.es

