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EN EQUILIBRIO

Os nutricionistas responden
e póñennos ao día.

O microondas
destrúe nutrientes?
Non reduce o valor nutricional
dos alimentos en maior medida
que outros métodos de cocción.
Todo método de procesado
de alimentos supón unha
modificación no seu valor
nutricional, pero non
implica necesariamente
que o resultado final
sexa menos nutritivo.
Por exemplo, a calor
incrementa a dixestibilidade
(dixírese mellor) e a
biodispoñibilidade
(absorción) dalgúns
nutrientes, mellora a
calidade hixiénica ao
destruír microorganismos
e elimina compostos
que aparecen de forma
natural nalgúns alimentos
e poden ser tóxicos en
altas concentracións. A
calor pode producir a
perda dalgúns nutrientes
termosensibles nun
grao que dependerá
da intensidade da

temperatura e da duración.
Ademais, se se cociña
con auga, os compostos
hidrosolubles pérdense
no líquido de cocción.
O microondas acurta
os tempos de cociñado,
o que supón menores
perdas de nutrientes ca
en coccións máis longas.
Tanto a Administración de
Medicamentos e Alimentos
dos EUA (FDA) como a
Escola de Medicina de
Harvard indican que cociñar
con microondas non reduce
o valor nutricional en maior
medida que os métodos
convencionais. A evidencia
científica asegúranos,
ademais, que pode
presentar vantaxes sobre
outras técnicas, porque
produce menores perdas
de antioxidantes vexetais.

Pódese coñecer
a cantidade de
azucre engadido
só lendo a etiqueta?
De forma directa, non é posible.
A lexislación esixe que na etiquetaxe nutricional
dos alimentos figure, baixo o concepto “azucres”,
todos os azucres simples (monosacáridos
e disacáridos, exceptuando os polialcois)
que están presentes no produto final. É dicir,
agrúpanse tanto os azucres que se atopan de
forma natural no alimento como os engadidos
pola industria no proceso de fabricación. Por
exemplo, un iogur natural sen azucres engadidos
conterá 5 g de azucres correspondentes
á lactosa, o azucre simple do leite.
Na maioría dos produtos, non sabemos a
cantidade exacta de cada ingrediente, xa que a
lei non obriga a indicalo (a non ser que sexa un
composto destacado no envase). Por iso, é moi
difícil coñecer, lendo a etiquetaxe, a cantidade
de azucres engadidos. Unha forma de facer
un cálculo aproximado é mediante táboas
de composición de alimentos, que indican a
porcentaxe de nutrientes de cada materia prima:
a diferenza entre os azucres declarados na
etiquetaxe e os que contén o alimento de forma
natural a partir dos ingredientes, serían engadidos.

04

BEBIDAS
DE ARROZ
E TORTAS
PARA NENOS

O arroz cultívase en campos anegados
e necesita grandes cantidades de
auga. A partir de procesos naturais
ou de actividades industriais, esa
auga pode conter arsénico, un
semimetal tóxico que aparece como
contaminante. Na Unión Europea o
risco contrólase establecendo límites
máximos de arsénico para o arroz. No
entanto, os nenos pequenos poden
estar máis expostos, porque moitos
alimentos infantís están elaborados
con este cereal. Por esta razón,
algunhas entidades como a Axencia
de Alimentos de Suecia (Swedish
Food Agency) recomendan limitar o
consumo de arroz en nenos a catro
veces á semana e evitar que os menores
de 6 anos consuman bebidas de arroz
ou tortas. É mellor evitar nesas idades
o arroz integral, que acumula maior
cantidade de arsénico (este composto
atópase nas capas superficiais,
pericarpo e farelo, que se conservan no
integral). Algunhas técnicas – como
lavar o arroz antes de cociñalo ou
fervelo con abundante auga– reducen
a cantidade de arsénico.

Quinoa
Non pertence á familia dos
cereais, pero o seu uso culinario
é similar. Podemos absorber a
maior parte dos aminoácidos
esenciais da súa proteína, polo
que, nutricionalmente, este
pseudocereal é moi valorado. A
demanda en Occidente produciu
alteracións nos mercados
produtores andinos, pero son
unha oportunidade de cultivo
noutros lugares, como España.

Belotas para
consumo humano
As belotas son ricas en hidratos de
carbono e fibra, proporcionan graxa
de boa calidade e proteínas. Teñen un
uso prometedor como fariña apta para
celíacos. Polo seu contido en taninos
son tóxicas para cabalos e ruminantes,
pero a toxicidade en humanos está
pouco documentada e só se producen
se se consomen crúas (o remollo
e a cocción eliminan o problema).

A razón pola que
se escaldan as
verduras antes
de conxelalas
Este proceso consiste en mergullar
as verduras en auga fervendo durante
un tempo breve (1-3 minutos) para,
inmediatamente despois, introducilas
en auga fría co fin de evitar que a calor
siga actuando e abrandando os tecidos. Así inactivízanse enzimas como
lipooxixenasas ou polifenoloxidasas,
que serían capaces de manter a súa
actividade a temperaturas de conxelación e producirían cheiros, cores e
sabores anómalos. Este tratamento
térmico inhabilita parte dos microorganismos, mellorando a calidade hixiénica
e expulsa o osíxeno que se aloxa nos
tecidos, o que reduce as reaccións de
oxidación (cambios na cor, cheiro e
sabor) durante o almacenamento.

Que é o skyr?
Este leite fermentado orixinario de Islandia prodúcese a partir dunha dobre
fermentación microbiana,
láctica e alcólica (contén
0,2-0,5 % de alcol). Ao
produto resultante elimínaselle o soro, concentrando
os nutrientes. Pódeselle
engadir callo para obter un
produto parecido ao queixo.
É similar a outros leites
fermentados e a literatura
científica non lle atribúe
propiedades específicas.
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EN EQUILIBRIO

CON LUPA Escrutamos a etiqueta dun produto que se vende como natural.

Bimbo 100 % Natural Integral
O pan de molde é un alimento de longa duración, o que o converte nun recurso moi práctico,
pero a composición é moi variable. Numerosos alimentos tratan de diferenciarse da súa
competencia aludindo á orixe natural dos seus ingredientes, independentemente de que esta
mención teña un respaldo normativo ou repercusión ningunha sobre o perfil nutricional.
A mensaxe principal: natural 100 %
Este reclamo invita a deducir que no produto non hai ningún ingrediente
artificial ou sintético. Non existe ningunha lei que regule esta indicación,
polo que simplemente é un reclamo publicitario. O termo “natural” si que
está regulado para outros produtos: iogur “natural”, café de torradura
“natural”, conservas “ao natural”, augas minerais “naturais” e aromas
“naturais”. Pero Bimbo non é o único fabricante que utiliza este reclamo.
Esta mención sen base legal podémola atopar noutros produtos como:
The Rustik Bakery, Aneto Caldo natural, Litoral Fabada natural, Caldo
casero Galliña Blanca, Don Simón limonada natural.

Un reclamo repetitivo
A mención “Sen conservantes nin aditivos” é voluntaria e reiterativa: os
conservantes son un tipo de aditivos. Todos os aditivos que se empregan
na Unión Europea están autorizados, son seguros e utilízanse por unha
necesidade tecnolóxica, así que a súa ausencia non está relacionada co
valor nutricional do produto.

Adaptado á nova norma
Desde o Real decreto 308/2019, as mencións “100 % integral” e “Integral”
(sen porcentaxe) indican que a fariña utilizada na elaboración do pan é
exclusivamente integral. Neste caso cúmprese.

Aceite de oliva, virxe?
Este ingrediente destácase no frontal, polo que está obrigado a indicar a
súa porcentaxe na lista de ingredientes, que é dun 1,8 %. O aceite de oliva
empregado non é virxe, senón refinado. Cada rebanda contén 0,5 g de
aceite de oliva refinado.

O que non ten: nin leite nin lactosa
A maioría de pans de molde non posúen na súa composición nin
leite nin lactosa, polo que esta mensaxe voluntaria non o diferencia
doutros produtos. Se incluíse estas substancias, a lexislación obriga
a que aparezan destacadas na lista de ingredientes. Iso xa protexe
ao consumidor que sofre alerxia ou intolerancia, sen necesidade
de destacalo (algo que non fai co resto de alérxenos de declaración
obrigatoria).
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Dúas alegacións que si están reguladas
• “Baixo en graxas saturadas”. Significa que a suma de graxas saturadas
e graxas trans (que non se declaran na etiquetaxe), é menor ou igual a
1,5 g/100 g de alimento. Este pan contén 0,3 g por cada 100 g.
• “Alto contido de fibra”. Pódese empregar se o produto contén polo
menos 6 g de fibra por cada 100 g de alimento. Este pan posúe 7 g/
100 g (cada rebanda proporciona 1,96 g). A recomendación diaria de
fibra para adultos é de 38 g para homes e 25 g para mulleres.

Un “segredo” que non o é
Baixo o epígrafe “Cal é o segredo?” destácanse ingredientes que o
consumidor pode relacionar como os tradicionalmente empregados
na elaboración do pan: fariña integral, auga, lévedo, un pouco de
aceite, masa nai e un chisco de sal. Con todo, non se mencionan
outros ingredientes, como o azucre. Tampouco se especifica
que a masa nai empregada é inactiva, que outorga propiedades
organolépticas ao produto, pero non é responsable da fermentación
da masa nin debe cumprir cos requisitos esixidos aos pans
“elaborados con masa nai”.

Cales son os seus ingredientes?
• Trigo. Do 100 % da fariña integral empregada, o 98 % é de trigo.
Na receita final supón o 62 % do peso do produto.
• Centeo e millo. Utiliza un 1 % de fariña de millo e un 1 % de
centeo. Son tamén integrais e incorpóranse á receita porque son os
ingredientes cos que se elabora a masa nai inactiva.
• Lévedo. É o responsable da fermentación.
• Azucre. O único ingrediente que ten azucres simples nunha
cantidade mínima (entre 0,5-1,5 g / 100 g) é a fariña, polo que a maior
parte dos azucres declarados na etiquetaxe
(6,5 g) son engadidos.
• Aceite de oliva refinado. Incorpora un 1,8 %.
• Sal. O contido en sal é de
0,86 g/100 g, inferior ao doutros
Nutri-Score
pans do mercado que alcanzan ou
A valoración obtida é a A.
superan 1 g /100 g, e por baixo
Está lixeiramente penalizado
do máximo de 1,31 g sae/100 g,
polo seu contido en azucres
obrigatorio legalmente a
simples e en sal, pero a
partir de 2022. Cada rebanda
achega de fibra e proteínas
proporciona 0,24 g de sal (o
repercute significativamente
máximo diario recomendado pola
na valoración.
OMS é de 5 g).

Conclusión
O produto analizado ten unha boa composición ao incorporar
unicamente fariña integral, o cal o diferencia doutros produtos que
empregan fariña refinada ou mestura de integral e refinada. No
entanto, opta por diferenciarse destacando no envase a mención
“100 % natural” que non ten soporte legal, así como outras alegacións
que non implican melloras nutricionais.
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VERDADE OU MENTIRA

CAFEÍNA

NIN PERIGO NIN MILAGRE

É A SUBSTANCIA ESTIMULANTE DE MAIOR CONSUMO DO MUNDO. EN ESPAÑA,
O 80 % DAS PERSOAS ADULTAS TOMAN DE MEDIA ENTRE 200 E 300 MG AO DÍA
(2-3 CUNCAS DE CAFÉ). ESTÍMASE QUE OS MENORES DE 10 ANOS INXIREN 1 MG POR
QUILO CORPORAL, SOBRE TODO POLOS REFRESCOS E O CHOCOLATE. PERO SEMPRE
PLANEA SOBRE A CAFEÍNA A SOMBRA DA DÚBIDA: É PREXUDICIAL OU BENEFICIOSA
PARA A SAÚDE? VERIFICAMOS OS MITOS QUE RODEAN AO ALCALOIDE MÁIS POPULAR.
HAI UNHA CANTIDADE MÁXIMA
PARA INXERIR. VERDADEIRO
Segundo o Grupo Científico
de Produtos Dietéticos,
Nutrición e Alerxias da
Autoridade Europea de Seguridade
Alimentaria (EFSA), consumir ata 400
mg ao día de cafeína (uns 5,7 mg por
quilo de peso corporal) non ten efecto
prexudicial para as persoas adultas. En
mulleres embarazadas ou en período
de lactancia recoméndase limitar a
inxesta a 200 mg ao día. Estas
restricións débense a que os cambios
hormonais retardan a metabolización
desta substancia. O límite para nenos e
adolescentes é de 3 mg por kg de peso
corporal.

É MALA PARA A SAÚDE. FALSO
Durante anos os estudos
vincularon o seu consumo co
risco cardiovascular. No
universo das mostras incluíanse
persoas consumidoras de café, pero
tamén fumadoras, bebedoras e de vida
sedentaria. De aí esa mala fama. Pero
existen evidencias científicas
suficientes (a partir de estudos que
perfilan mellor ás persoas estudadas)
para determinar que o consumo
moderado, si que forma parte dunha
dieta equilibrada, ten efectos
beneficiosos no organismo, como a
redución do risco de diabetes mellitus
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(DM) tipo 2, e a mellora dos indicadores
do metabolismo da glucosa. Unha
metaanálise publicada en Revisión
Anual de Nutrición (2017) concluíu que
un consumo regular de café reduce
nun 5 % as enfermidades
cardiovasculares e un 30 % o risco de
Párkinson.

A VARIEDADE DO CAFÉ INFLÚE
NA PROPORCIÓN. VERDADEIRO

moi fino proporciona maior de
concentración de cafeína) e o tipo de
cafeteira (expreso extrae máis cafeína
por mililitro que a de goteo con filtro).

NON SÓ ESTÁ PRESENTE
NO CAFÉ. VERDADEIRO
O café é o produto que máis
cafeína ten (entre 30 e 175 mg
por 150 ml), pero non é o
único. O té é o segundo produto con
máis contido e a súa concentración
(entre 20-73 mg por 100 ml) varía
dependendo do método de elaboración
e do tempo de extracción (tempo que
se mantén a bolsa na auga). Ségueo o

A cafeína está presente nos
grans de café, que conteñen
entre un 0,8 % e un 2,5 %
desta substancia, dependendo da súa
orixe e variedade: o gran robusto ten
un 2,4-3 % de cafeína, o
arábica 1,5 %, o de
Tanzania 1,42 % e o
etíope 1, 13 %. Ademais,
os grans máis escuros
Café de filtro
90 mg
necesitan un tempo de
(1 cunca, 200 ml)
torradura máis longa,
80 mg
Café expreso
(1 cunca, 60 ml)
polo que se queima
80 mg
Bebida enerxética
máis cafeína. Por outra
(1 lata, 250 ml)
banda, a cantidade de
50 mg
Té negro
café tamén é
(1 cunca, 220 ml)
importante. Para unha
40 mg
Refresco de cola
(1 lata, 355 ml)
cunca de expreso
25 mg
Chocolate negro
utilízase uns 7-8 g de
(media barra, 50 g)
café moído e para unha
Chocolate con leite
10 mg
de café de filtro,
(media barra, 50 g)
10-14 g, polo que este
0
20
40
60
80
100
último terá máis
Fonte: Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA).
cafeína. Tamén inflúe o
Todas as cifras son aproximadas, xa que o contido de cafeína e o
nivel de moído (cando é
tamaño das porcións difiren segundo o fabricante.

Canta atopamos no...

cacao, con 5-20 mg por cada 100 g; os
refrescos de cola, entre 15 e 35 mg por
cada 180 ml, e as bebidas enerxéticas,
cuns 80 mg por 250 ml.

SOBE A TENSIÓN. VERDADEIRO
A cafeína tende a elevar lixeira
e transitoriamente a presión
arterial, pero non te fai
hipertenso. Esa subida é consecuencia
do incremento de catecolaminas (un
dos neurotransmisores máis
importantes, como a adrenalina),
cortisol (a hormona que se libera como
resposta ao estrés) e renina (unha
proteína segregada polo ril) que
produce a cafeína; pero é unha subida
pequena, e variable entre as persoas.
Que suba máis ou menos vai depender
da cantidade de cafeína, da madurez do
café, das condicións de fermentación,
da forma de uso ou se a persoa é
consumidora habitual ou non de café.
Segundo diversos ensaios clínicos, os
efectos do café sobre a presión arterial
son moi transitorios, desaparecen
cando o corpo comeza a metabolizar a
cafeína. Ademais, cun consumo regular,
os efectos nos niveis de presión arterial
son insignificantes. Se non se abusa das
doses recomendadas nin existe outro
problema de saúde que impida
metabolizar a cafeína, o incremento de
tensión sempre regresa aos seus niveis.

É ADITIVA. FALSO
Como estimulante, a cafeína
mellora o noso nivel de alerta,
esa sensación de que rendes
mentalmente mellor, pero de aí a
describir a cafeína como unha droga
potencialmente aditiva hai moito treito.
As evidencias científicas sobre o abuso,
adicción e síndrome de abstinencia da
cafeína revísanse constantemente.
Describiuse certa dependencia física e
psicolóxica tras o consumo de máis de
500 mg por día (máis de seis cuncas de
café expreso ou máis de dúas bebidas
enerxéticas), cuns síntomas de
abstinencia (cefalea, irritabilidade,

PERO, QUE É
A CAFEÍNA?
En estado puro é un composto
químico inodoro, incoloro e amargo
que está presente en máis de 60
especies de plantas. Aínda que as
fontes de cafeína máis coñecidas
son os grans de café e cacao, tamén
se atopa nas follas de té, de mate, na
noz de cola e nas baias de guaraná.
Ademais de estar nestes froitos,
sementes e follas, onde actúa como
praguicida natural, a cafeína pódese
fabricar nun laboratorio e engadirse
a unha gran variedade de alimentos,
suplementos alimenticios,
medicamentos e ata cosméticos
(por exemplo, como exfoliante ou
antioxidante).

somnolencia e cansazo) que aparecen
entre 12 e 24 horas logo de deixar a
cafeína.

NON LLE QUITA O SONO
A TODAS AS PERSOAS.
VERDADEIRO
A cafeína é psicoactiva e pode
atrasar o sono, pero depende
da persoa. Segundo a EFSA,
doses únicas de 100 mg (ao redor de
1,4 mg por kg de peso corporal) de
cafeína poden afectar á duración e aos
patróns de calidade do sono nalgunhas
persoas adultas, se se consomen antes
de deitarse. Pero hai persoas que
consumen o café de forma cotiá e
desenvolven máis tolerancia, polo que
unha cunca antes de deitarse non lles
quitará o sono. Os efectos da cafeína
comezan a notarse aos 10-15 minutos
de tomala e alcanza o seu nivel máximo
aos 30-45 minutos. Pero duran entre 3
e 8 horas, dependendo do metabolismo
da persoa: depende do sexo, idade ou
estado xestacional. Por exemplo, a
media de vida da cafeína no corpo dun
adulto é de 4 horas (aínda que para

unhas persoas pode ser 2 e para outras,
8 horas). Nunha muller embarazada
aumenta, especialmente no terceiro
trimestre, cando a cafeína se metaboliza
de forma máis lenta.

A DESCAFEINIZACIÓN
ELIMÍNAA TOTALMENTE. FALSO
Sempre queda algo de cafeína
tras a descafeinización do
gran. Entre os medios máis
usados atópase o método de
auga-carbón, no que se bañan os grans
en auga por un longo período de
tempo durante o cal a cafeína se
disolve na auga. Esa auga bombéase a
través dun filtro de carbón activo que
absorbe a cafeína. Outro proceso
emprega o cloruro de metileno
(aprobado polas entidades de
referencia a condición de que o
produto final non conteña máis do ou
0.001 % deste composto). Pero ningún
deles elimina ao 100 % a cafeína.
Segundo a lexislación europea, o café
descafeinado non pode ter máis dun
0,10 % de cafeína no café tostado
(0,12 % segundo a regulamentación
española) e un 0,3 % en cafés solubles.

UN REFRESCO DE COLA
É MÁIS SAUDABLE. FALSO
Unha lata dunha bebida de cola
contén menos cafeína que
unha cunca de té ou café. Nun
café expreso duns 60 ml inxerimos
80 mg de cafeína, mentres que nunha
lata de 330 ml, unos 40 mg. Pero a
cafeína, tanto na cola como nunha
bebida enerxética, foi engadida de forma
artificial e, ademais, trátase de produtos
que non conteñen outros nutrientes
interesantes que si traen consigo os
produtos de orixe vexetal, como o café:
carbohidratos, lípidos, minerais,
antioxidantes, vitaminas ou fibra. Estas
substancias contribúen ao seu aroma e
cor, pero que tamén lle proporcionan
propiedades ao produto. Un refresco
está composto basicamente por azucre,
saborizantes, colorantes e conservantes.
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IOGURES

.CANTOS MENOS .
.ENGADIDOS, MELLOR.
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OS IOGURES E OUTROS LEITES FERMENTADOS SEMPRE FORON VISTOS CON
BOS OLLOS POLA SÚA FAMA DE SAUDABLES. EN XERAL SONO, PERO CONVÉN
POÑER ATENCIÓN: HAI EXCEPCIÓNS. A CLAVE? ELIXIR PRODUTOS ELABORADOS
SIMPLEMENTE A BASE DE LEITE E FERMENTOS, ONDE TAMÉN TEÑEN CABIDA
OUTROS INGREDIENTES SAUDABLES COMA FROITOS SECOS OU SEMENTES.
AQUÍ VAN ALGUNHAS PISTAS DE INTERPRETACIÓN DA ETIQUETAXE.
n apenas dúas ou tres décadas a
variedade de produtos a base de
leite fermentado que podemos
atopar no supermercado aumentou de forma moi significativa.
Onde antes había case exclusivamente iogur natural e iogur de sabores, agora hai infinidade de
lácteos fermentados: con azucres engadidos, con
edulcorantes, sen graxa, sen lactosa, con diferentes ingredientes (froita, cereais, froitos secos…) e
un longo etcétera. A oferta é tan ampla que pode
resultar moi difícil facer unha elección acertada.

E

NON TODO É IOGUR.

Todos estes produtos dos que falamos teñen algo
en común: elabóranse a base de leite, coa participación de microorganismos que realizan procesos
de fermentación. Iso non significa que todos eles
sexan iogures. Desde o punto de vista legal, a denominación iogur só pode utilizarse para os produtos de leite coagulado obtidos a partir de leite ou
nata por fermentación láctica mediante a acción de
dúas determinadas variedades de bacterias (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus), que deben ser viables (é
dicir, que estean vivos e sexan capaces de reproducirse) e estar presentes no produto terminado nunha cantidade mínima (concretamente 107
unidades formadoras de colonias por gramo ou
mililitro). É dicir, se non se cumpren estas condicións, o produto non se pode vender con ese nome.
É o que ocorre, por exemplo, cando na elaboración
participan outros microorganismos diferentes,
como as bífidobacterias (que atopamos nos produtos de Danone Activia ou Eroski Biactive) ou
como o conxunto de lévedos e bacterias lácticas
que interveñen na elaboración de quefir. Nestes
casos, a denominación de venda non está definida explicitamente na lexislación, así que o que se
indica na etiquetaxe é unha descrición do produto
(por exemplo, leite fermentado con bífidobacterias ou leite fermentado con gránulos de quefir,
respectivamente). Así pois, antes de adquirir estes

ANÁLISE

Para elaborar esta guía analizáronse varios produtos elaborados a base de leite fermentado, pertencentes a marcas líderes no sector: quefir (Nestlé, Kaiku sin
lactosa, Margui, Pastoret), iogures naturais e leite fermentado
con bífidobacterias natural (Danone, Central Lechera Asturiana, La Lechera, Goshua con un toque de azúcar, Lacturale
Lactuyogur, Mahala, Casa Grande de Xanceda cremoso ecológico, Danone Activia, Eroski Basic e Eroski Biactive); iogures
sen graxa ou con edulcorantes e outros leites fermentados con
bífidobacterias de características similares (Pastoret natural
desnatado con Stevia, Danone Vitalinea natural edulcorado,
Central Lechera Asturiana 0 % materia grasa, Danone Activia natural 0 % m. g., Eroski basic natural con edulcorantes,
Eroski biactive desnatado natural); iogures con cereais ou
sementes e leites fermentados con bífidobacterias con cereais
e sementes (Danone Activia con muesli, Danone Activia con
chía y almendras, Danone Activia mix&go con arándanos y
semillas de calabaza, Nestlé Svelteesse light duo con muesli y
frutos secos, Eroski biactive con muesli e Eroski biactive con
arándanos y lino), iogures sen lactosa e leites fermentados con
bífidobacterias sen lactosa (Kaiku sen azúcar, Danone Activia
0 % materia grasa, Eroski natural).

produtos convén observar a denominación legal de venda que
se mostra na etiquetaxe para saber de cal se trata. Non porque
uns sexan necesariamente mellores ou peores ca outros, senón porque estamos diante de produtos diferentes e, xa que
logo, con características diferentes (sabor, textura, aroma...).

LEITE E FERMENTOS, INGREDIENTES CLAVE.

Como acabamos de mencionar, para obter estes produtos é
suficiente con utilizar soamente dous ingredientes: leite e
diferentes microorganismos, en función do tipo de leite fermentado que se queira conseguir. Así se elaboran, por exemplo, todas as marcas de quefir analizadas nesta guía (Nestlé,
Pastoret, Margui), coa salvidade de Kaiku, que contén ademais un ingrediente adicional (lactasa) para conseguir que
non teña lactosa, tal e como veremos máis adiante. Tamén
algúns dos iogures analizados se elaboran exclusivamente
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OS IOGURES E A LACTOSA
Estímase que un 40 % da poboación española é intolerante á
lactosa, é dicir, non pode metabolizar o azucre do leite, de modo
que se consome un lácteo convencional pode sufrir dores
abdominais e outras molestias dixestivas. Cando se lle engaden
fermentos ao leite, como ocorre cando se elabora un iogur, os
microorganismos metabolizan ese azucre para obter ácido
láctico, pero, a diferenza do que ás veces se cre, no produto final
aínda queda parte da lactosa de partida. Por iso, ás persoas
con alto grao de intolerancia a este azucre non lles sentan ben
os leites fermentados convencionais, como os iogures. Nestes
casos, deben elixir opcións sen lactosa. Estas elabóranse
engadindo lactasa, unha enzima que metaboliza este composto,
rompéndoo nas dúas moléculas que o compoñen: glucosa
e galactosa, que seguen presentes no produto final. Isto fai
que os iogures sen lactosa sexan máis doces, xa que o
poder edulcorante da glucosa é cinco veces superior ao da
lactosa. Por outra banda, no caso das persoas con baixo grao
de intolerancia á lactosa, o consumo de lácteos fermentados
como os iogures con bacterias lácticas viables pode contribuír a
mellorar a dixestión deste azucre. Esta é precisamente a única
alegación de saúde que permite a lexislación a respecto dos
microorganismos presentes no iogur.

a partir de leite e fermentos, como Lacturale Lactuyogur,
Mahala e Casa grande de Xanceda, que se caracterizan por
estar fabricados por empresas que producen a unha escala
relativamente pequena.
Noutros produtos que se fabrican a maior escala (que
poderiamos chamar máis “industriais”) adóitanse empregar, ademais de leite e fermentos, outros ingredientes procedentes do fraccionamento do leite, como leite en po (ás
veces desnatado total ou parcialmente), proteínas lácteas
ou nata en diferentes proporcións. É o que ocorre no resto
das marcas analizadas nesta guía, como os iogures naturais
de Danone, Central Lechera Asturiana, La Lechera e Eroski
basic, por poñer varios exemplos. Isto faise, sobre todo, para
poder controlar facilmente as características do produto final. Así pódese obter un produto estandarizado, é dicir, que
sempre mostre as mesmas características, independentemente das variacións que poida sufrir a composición do leite
pola influencia de factores como a época do ano (no inverno
ten máis graxa ca no verán) ou a lactancia (en etapas iniciais
o leite ten menos graxa e menos proteínas).
Co emprego deses ingredientes tamén se pretende que
o produto final presente unhas determinadas características (aspecto, aroma, sabor e textura). Por exemplo, se se
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utiliza nata na elaboración dun iogur, conséguese aumentar a cremosidade e suavizar o sabor,
mentres que se se engade leite en po aumenta a
proporción de proteínas e iso fai que o iogur teña
máis firmeza e sexa máis compacto e viscoso. A
este respecto existen limitacións, tanto legais
(por exemplo, en iogures naturais non está permitido engadir máis do 5 % de leite en po ou nata
en po) coma tecnolóxicas (por exemplo, se a cantidade de leite en po fose moi elevada o produto
tería sabor “a cartón” e se o contido en nata fose
moi alto, fartaría demasiado).
Dous produtos poden ter diferentes ingredientes e, a pesar diso, ter unha composición nutricional similar. Por exemplo, o iogur Mahala,
que só contén leite e fermentos, ten practicamente
a mesma proporción de graxa (3,3 %) e proteínas
(3,7 %) que Danone Activia natural, elaborado con
leite, nata, leite en po desnatado e fermentos. Malia iso os seus atributos (textura, aspecto, sabor,
etc) son moi diferentes. Xeralmente considérase
que os iogures elaborados a partir de leite e fermentos son dunha maior categoría comercial e
presentan mellores atributos que aqueles nos que
se utiliza leite en po ou proteínas lácteas. Por iso
se destaca a súa ausencia no envase dos iogures
Lacturale e Casa grande de Xanceda.
Nos produtos analizados a proporción de proteínas varía entre o 2,8 % de Eroski natural sen
lactosa, elaborado con leite desnatado e nata, e o
5,5 % de Pastoret desnatado con Stevia, que contén
leite desnatado, proteínas de leite e leite desnatado
en po. Para facernos unha idea, o leite de vaca con-

Bacterias e
intolerancias.
O quefir
obtense pola
fermentación
do leite
realizado por
bacterias
e lévedos.
Á dereita,
un produto
sen lactosa,
apto para
as persoas
intolerantes ao
azucre do leite.
Non o poden
consumir os
alérxicos ás
proteínas
do leite.

Xeralmente considérase
que os iogures elaborados a
partir de leite e fermentos
son dunha maior categoría
comercial e presentan
mellores atributos que
aqueles nos que se utiliza leite
en po ou proteínas lácteas.
tén arredor dun 3,2 % de proteínas, unha cifra moi similar á
que presentan as marcas de quefir analizadas, e lixeiramente
inferior á dos iogures naturais (que teñen un valor medio de
3,6 %). Estas diferenzas son importantes no que respecta ás
características sensoriais dos produtos, como xa mencionamos, pero non teñen gran relevancia desde o punto de vista
nutricional, considerando o conxunto da dieta.

A GRAXA NON DEBERÍA PREOCUPARNOS.

Entre os lácteos enteiros analizados, a proporción de graxa
está arredor do 3 %, onde destaca Goshua, que contén nata
(na etiquetaxe sinálase que é elaborado ao estilo grego), e
Casa grande de Xanceda, cunhas proporcións do 5,3 % e
do 5 %, respectivamente. Deberiamos telo en conta sobre
todo pola achega calórica que pode supoñer, pero non tanto
polas implicacións da graxa na saúde. E é que aínda está moi
estendida a idea de que as graxas son prexudiciais, especial-

mente as saturadas, pero hai que aclarar que non
todas son iguais, ata aínda que sexan saturadas.
De feito, cada vez hai máis evidencias científicas
que apuntan que os lácteos enteiros son preferibles sobre os desnatados. Tendo isto en conta
sería máis recomendable elixir iogures enteiros
(que segundo a lexislación deben ter un mínimo
do 2 % de materia graxa) antes ca desnatados (cun
contido de graxa igual ou inferior ao 0,5 %), malia
que estes últimos son percibidos e publicitados
como máis saudables (o deseño mostrado no envase de Danone Vitalinea, baseado no debuxo dun
corazón, pode servir como exemplo diso).
De entre os produtos analizados, os que non
conteñen graxa destacan a súa ausencia no envase: Pastoret desnatado con Stevia, Danone Vitalínea, Central Lechera Asturiana natural 0 %m.
g., Danone Activia natural 0 % m. g., Danone
Activia con muesli, Danone Activia sen lactosa
0 % m. g., Danone Activia con chía y almendras,
Nestlé Sveltesse light, Eroski con cereales, Eroski
basic natural con edulcorantes e Eroski biactive
desnatado natural. No envase de Danone Activia
con chía y almendras destácase o contido de graxa
(0,8 %) mostrando un tamaño moito maior para
o cero que para o oito, o que podería levar a erro ao
consumidor facéndolle pensar que o produto carece de graxa, cando en realidade contén case un
1 %. Non é na cantidade onde reside a importancia
deste asunto (o valor é case insignificante) senón
na argucia posta en práctica.
Eliminar o contido de graxa nun iogur ten
consecuencias negativas sobre a textura (o pro-
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Saudables, pero
nin máxicos nin
imprescindibles
Os leites fermentados polo
xeral son saudables (sempre
que non conteñan ingredientes
pouco recomendables, por
exemplo azucres engadidos):
proporcionan nutrientes
interesantes, como proteínas,
vitaminas, calcio e outros
minerais. Con todo, non son
alimentos imprescindibles,
como tampouco o é ningún
outro, xa que podemos obter
eses nutrientes doutras fontes.
Por iso debemos interpretar
as promocións como a de
“3 lácteos ao día” que se
mostran nalgúns dos produtos
analizados (por exemplo,
en La Lechera ou en Central
Lechera Asturiana) como
unha recomendación, non
como unha necesidade. Nas
promocións tamén se adoitan
facer insinuacións sobre
os supostos beneficios dos
fermentos que están presentes
neste tipo de produtos, pero
non hai evidencias científicas
suficientes para poder apoiar
a maioría delas. Por iso, a
lexislación só permite alegar
que axudan á dixestión da
lactosa. Afirmacións do tipo
“fonte de saúde”, como se
mostra no quefir de Nestlé
ou “axuda ao teu benestar
dixestivo”, como se indica
en Danone Activia natural
0 %, non están referidas a
eses microorganismos, nin
ao produto no seu conxunto,
como pode parecer, senón a
algúns dos compostos que
forman parte del, como o calcio
e os cloruros, respectivamente.
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Alegacións que non
son o que parecen.
A mensaxe “fonte de
saúde” do quefir Nestlé
non se refiere aos
fermentos, senón ao
seu contido en calcio.
En Danone Activia, a
frase “axuda ao teu
benestar dixestivo”
tampouco se refire
aos fermentos, senón
ao seu contido en
cloruros. A referencia
aos probióticos faise
porque as bacterias
axudan a dixerir mellor
a lactosa.

duto resulta menos firme e menos cremoso), así que para
tratar de solucionalo ás veces é necesario utilizar xelificantes
e espesantes (por exemplo, oligofrutosa, como en Danone Activia con muesli, ou xelatina, como en Eroski biactive
desnatado natural). Isto non ten repercusións sobre a saúde,
pero pode facer que as características do produto resulten
pouco apetecibles (texturas desagradables e sabores estraños). Ademais, ao retirar a graxa, o produto resulta menos
farturento e máis insípido, o que quizais faga que comamos
máis cantidade ou que engadamos ingredientes que poden
non ser saudables (por exemplo, cereais azucrados).

EVITAR OS AZUCRES ENGADIDOS

Se pretendemos elixir unha opción saudable, deberiamos ler
a listaxe de ingredientes para comprobar que o produto non
contén azucres engadidos. Isto cúmprese na maioría dos
casos analizados nesta guía, pero non en todos. Nos que este
ingrediente si que está presente (Goshua, Danone Activia
con muesli, Activia mix&go, Eroski biactive con muesli e
Eroski natural sin lactosa) o contido total de azucres oscila
entre 6,1 % e 12 %. Parte desa cantidade corresponde á lactosa do leite, así que, se descontamos a parte correspondente,
que supoñería un 4 % sobre o total do produto, falariamos
dunha proporción de azucres engadidos de entre 2,1 % e

O podio do azucre
OS QUE MÁIs1
Eroski natural sin lactosa

12 %

Eroski biactive con muesli

12 %

Danone Activia mix&go
con arándanos y calabaza

10,7 %

Nestlé Sveltesse

7,2 %

OS QUE MENOs2
Pastoret Stevia

3,3 %

Kéfir Nestlé

3,3 %

Eroski biactive natural

3,6 %

Kaiku sin lactosa sin azúcar

3,7 %

Porcentaxe de azucre dos iogures analizados. Segundo a
OMS, non debería superar o 10 % das calorías inxeridas ao
día, en adultos e en nenos. 1. Suma dos azucres engadidos
máis os naturalmente presentes. 2. Neste caso, os
azucres están naturalmente presentes.

8 %, o que supoñería uns 2,6-10 gramos de azucre por cada
ración, é dicir, entre media culleriña e dúas. Hai que sinalar que, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS),
o consumo de azucres libres debe supoñer menos de 50 g
diarios nunha persoa adulta. A OMS indica ademais que, se
a cantidade se reduce a menos de 25 g diarios os beneficios
serán maiores. Os lácteos azucrados son, xunto coas bebidas
azucradas, a bolaría, os chocolates, os produtos que máis
contribúen ao noso consumo diario de azucres libres, que
en persoas adultas é de 33,3 g e en nenos e adolescentes está
arredor dos 50 g, segundo o estudo ANIBES (2017).
Poderíase pensar que a solución para evitar os azucres
engadidos pasa por elixir produtos con edulcorantes, como
os que se analizan nesta guía (todos eles destacan na súa
envase a ausencia de azucres engadidos): Danone Vitalinea, Nestlé Sveltesse, Danone Activia con chía y almendras,
Kaiku sin lactosa, Eroski basic con edulcorantes, Eroski con
cereales, Eroski con arándanos y lino. Con todo, malia que
todos os edulcorantes presentes na súa formulación son
seguros (aspartamo, acesulfamo potásico e sucralosa), as
evidencias científicas máis recentes indican que estes ingredientes non son útiles para previr ou reducir o sobrepeso
(unha das hipóteses que se baralla respecto diso é que poden
habituarnos a sabores moi intensos, que xeralmente se aso-

cian con produtos insáns). Así pois, o máis recomendable sería optar por produtos sen azucres
engadidos nin edulcorantes, tales como quefir,
iogur natural ou leite fermentado con bífidobacterias natural. En definitiva, tratar de habituarnos
a sabores menos doces.
Por outra banda, Sveltesse tamén promociona no seu envase a ausencia de azucres engadidos,
pero contén mel entre os seus ingredientes (o mel
está composto por un 75 % de azucres, aproximadamente), así que non cumpre os requisitos establecidos na lexislación. O caso de Danone Activia
con chía y almendras é máis dubidoso. Tamén
promociona a ausencia de azucres engadidos, pero contén dátiles na súa formulación, polo que
non está claro se se engaden co único fin de endulcorar (nese caso incumpriría o regulamento)
ou como un ingrediente máis.
En moitos dos produtos analizados, o contido en azucre está directamente relacionado
coa achega enerxética: os que teñen os niveis
máis altos desa substancia son tamén os máis
calóricos. Falamos concretamente de Danone Activia mix&go (138 kcal/ración), Goshua
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Canto gasta unha familia
ao ano en iogures?
Fogar con
2 persoas

Fogar con
4 persoas

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 €

Gasto ao ano de dúas familias cun consumo medio
destes produtos (14,57 kg ao ano por persoa). Prezos ao
peche da edición.

(110 kcal/ración), Eroski biactive con muesli (113 kcal/ración) e Eroski natural sin lactosa (108 kcal/ración). No caso do quefir, trátase dun produto sen azucres engadidos, pero
as racións adoitan ser máis grandes (250 g
nun vaso normal), así que a achega calórica está arredor das 155 kcal). Por outra banda,
os iogures naturais sen azucre proporcionan
unhas 74 kcal/ración, unha cantidade similar á
dos iogures con cereais (que conteñen edulcorantes acalóricos), mentres que os desnatados
ou con edulcorantes, proporcionan unhas 50
kcal/ración. Para facernos unha idea das cifras
nas que nos movemos, catro mandarinas proporcionan unhas 60 kcal, unha tortilla de dous
ovos unhas 190 kcal. É dicir, en xeral trátase de
valores bastante baixos (por exemplo, un xeado
de chocolate proporciona unhas 300 kcal). Pero
non esquezamos que o importante non é contar calorías, senón obtelas a partir de alimentos
saudables, coma mandarinas, ovos ou lácteos
fermentados sen azucre.
Algúns dos produtos analizados conteñen
outros ingredientes saudables, coma sementes,
froitos vermellos, froitos secos, etc. En principio
trátase de opcións moi atractivas, xa que son farturentas (quitan a fame) y proporcionan nutrien-
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Ollo coas
lendas. Os
“azucrados”
(aínda que
sexan “cun
toque”),
contribúen ao
noso consumo
diario de
azucres libres.
As referencias
a “sementes” e
“froitos secos”,
en cambio, son
farturentas e
conteñen fibra.
Danone pon
en lugar visible
a etiquetaxe
Nutri-Score.

tes interesantes (vitaminas, minerais, fibra, ácidos graxos
omega 3, etc). Iso si, convén non deixarse cegar polos reclamos dos envases, porque non todos estes produtos se poden
cualificar de saudables. É o caso de Svelteesse, Danone Activia con muesli, Danone Activia mix&go e Eroski biactive con
muesli, que conteñen azucres engadidos.

OS PREZOS COMO INDICADORES.

O iogur segue sendo o rei dos leites fermentados. Segundo
datos do Ministerio de Agricultura, no ano 2018 o consumo deste produto supuxo o 68 % do total, moi por encima
do leite fermentado con bífidobacterias, cun 19 % (un 5 %
menos que o ano anterior) e do resto de leites fermentados
(entre os que se atopa o quefir), cun 21 % sobre o total (un 1 %
máis que o ano anterior). En conxunto, cada persoa consumiu 14,6 kg de leite fermentado no ano 2018, o que supuxo o
2,14 % do orzamento da compra de alimentación e bebidas.
Isto implica un gasto por persoa de 32 € en leites fermentados. Con este dato tan específico en mente podemos ter unha
idea clara da influencia que pode ter o prezo do leite fermentado en función da elección que fagamos. Se nos fixamos nos
produtos que analizamos nesta guía e facemos cálculos considerando o consumo medio en 2018, poderemos ver que o
gasto pode variar entre 16 €, se adquirimos un produto como
o iogur Eroski natural (0,11 €/100g) e 144,5 €, se eliximos
Danone Activia mix&go (0,99 €/100g), o que supoñería unha diferenza de 128,5 € nun ano. Se consideramos o formato

CONCLUSIÓNS

no que adquirimos o produto, tamén poderiamos aforrar diñeiro, aínda que non moito. Por exemplo, se optásemos polo
pack de 4 iogures de Danone natural, gastariamos 33,6 €
nun ano, mentres que, se elixísemos o pack de 8, o gasto sería de 29,2 €, é dicir, aforrariamos 4,4 € nun ano, o cal non
é moi significativo.
Entre os produtos analizados, as opcións máis accesibles en todas as categorías son as da marca Eroski, con
prezos en todos os casos de aproximadamente 0,12 €/100 g,
salvo para a versión sen lactosa, que é de 0,26 €/100 g. Os
que teñen prezos máis altos son: Danone Activia mix&go
(0,99 €/100 g), Goshua (0,86 €/100 g) e Casa grande de
Xanceda (0,66 €/100 g). No caso de Activia o motivo seguramente ten moito que ver co envase, xa que o produto
presenta dous vasos de plástico (un para o iogur e outro para
os arandos e as sementes de cabaza) xunto cunha culleriña
de plástico. Pode resultar práctico en certas situacións (os
ingredientes non amolecen e o cuberto permite consumir
o produto en calquera parte), pero ademais de encarecer o
produto, resulta pouco respectuoso co medio. Nos outros
dous casos, o elevado prezo responde probablemente á forma de elaboración (a pequena escala), e no primeiro caso
ademais ao envase, que é de vidro.
Se consideramos as categorías analizadas, os produtos
de prezos máis elevados son os que non teñen lactosa, o
que pode explicarse polo custo do proceso necesario para
hidrolizar este azucre.

Entre os leites fermentados que
adoitan ser promocionados
e percibidos como saudables
podemos atopar diferentes tipos, como
quefir, iogures e leites fermentados con
bífidobacterias. A miúdo a variedade é
tan ampla que pode resultar complicado
facer unha elección acertada. Para
iso deberiamos optar por produtos
elaborados a base de ingredientes
saudables, tratando de evitar no
posible os que conteñen outros pouco
recomendables, como azucres engadidos.
Tamén sería conveniente non elixir os que
conteñen edulcorantes (o seu intenso
sabor pode habituarnos ao doce, o que
podería levarnos a unha dieta máis
insá), nin os que carecen de graxa (ao
fartarnos menos poderiamos comer máis
cantidade). Así, desde o punto de vista
nutricional, son boas opcións os produtos
elaborados a base de leite e fermentos,
sen nada máis, como o quefir ou o iogur
natural (sen lactosa no caso de persoas
intolerantes). Tamén serían boa elección
os que conteñen outros ingredientes
saudables, como cereais, froitos secos,
sementes, etc., se non fose porque todos
eles teñen edulcorantes. Por outra banda,
tamén hai que ter en conta os aspectos
relacionados coas características
tecnolóxicas e sensoriais. Neste sentido,
os iogures sen produtos derivados do
fraccionamento do leite considéranse
de maior categoría comercial. Por iso,
as mellores opcións serían Mahala e
Lacturale Lactuyogur, que ademais
teñen prezos accesibles (0,35 €/100 g
e 0,29 €/100 g, respectivamente), sobre
todo considerando que son producidos a
pequena escala. No que respecta a iogures
de tipo “industrial” son boas opcións Eroski
natural, Eroski biactive natural, que son
os de prezo máis baixo (0,11 €/100 g e
0,12 €/100 g). En canto ao quefir, todas son
boas opcións, pero a mellor, considerando
o prezo, é Margui (0,23 €/100 g). Entre os
iogures sen lactosa, a mellor opción sería
Kaiku, sen azucres engadidos e de prezo
accesible (0,36 €/100 g).
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PARA ESCOLLER O MÁIS SAUDABLE,
HAI QUE EVITAR ALGÚNS ‘CONVIDADOS’
ENERXÍA
(kcal)
%IR

GRAXA
(g)
%IR

(g)

%IR

PREZO
ración

Quefir Nestlé

97,5

4,9

3,8

5,4

2,8

13,8

8,3

9,2

0,3

4,2

0,85

Quefir Pastoret

162,5

8,1

9,5

13,6

6,8

33,8

9,5

10,6

0,3

4,2

0,80

Quefir Kaiku sin lactosa

152,5

7,6

9,0

12,9

5,5

27,5

10,0

11,1

0,3

4,2

0,98

Quefir Margui

155,0

7,8

8,8

12,5

5,8

28,8

10,3

11,4

0,3

5,4

0,58

Eroski biactive natural

62,5

3,1

3,0

4,3

2,0

10,0

4,5

5,0

0,1

2,3

0,16

Eroski basic natural

61,3

3,1

2,4

3,4

1,6

8,1

5,3

5,8

0,2

2,5

0,13

Danone natural

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 natural

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 natural

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 chía y almendras 78,8

3,9

1,0

1,4

0,1

0,6

7,6

8,5

0,2

3,1

0,54

Unha ración de quefir = 250 g
Unha ración de iogur = 125 g

GRAXA SATUR.
(g)
%IR

AZUCRES
(kcal)
%IR

SAL

QUEFIR

NATURAL

Central Lechera
Asturiana natural
Casa grande de Xanceda
natural cremoso eco

Goshua natural
cun toque azucarado
CON CEREAIS
Eroski biactive c
on arándanos y lino
Eroski con cereales
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Para elaborar esta comparativa elixíronse 30 referencias de leites fermentados, divididos en cinco
das categorías: quéfir, natural, con cereais, sen graxa edulcorados e sen lactosa. O máis
recomendable é optar por aqueles que conteñen ingredientes saudables, evitando os azucres engadidos,
os edulcorantes ou os ‘sen graxa’, xa que entran en xogo variables como a saciedade.
Unha ración de quefir = 250 g
Unha ración de iogur = 125 g

Danone activia con muesli

ENERXÍA
(kcal)
%IR

GRAXA
(g)
%IR

GRAXA SATUR.
(g)
%IR

AZUCRES
(kcal)
%IR

(g)

SAL
%IR

PREZO
ración

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

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 sin lactosa sin azúcar

67,5

3,4

4,4

6,3

3,0

15,0

4,6

5,1

0,2

2,5

0,45

Eroski natural sin lactosa

107,5

5,4

3,8

5,4

2,5

12,5

15,0

16,7

0,1

2,1

0,33

Nestlé Svelteesse light
duo muesli frutos secos
Danone Activia mix&go
arándanos calabaza
Eroski biactive con muesli
SEN GRAXA EDULCORADOS
Pastoret natural
desnatado con stevia
Eroski biactive
desnatado natural
Eroski basic natural
con edulcorantes
Central Lechera Asturiana
natural 0 % MG
Danone Vitalinea
natural edulcorado
Danone Activia Natural 0 % MG
SEN LACTOSA
Danone Activia
sin lactosa 0 % MG

Prezos actualizados no peche da edición. A ración de quefir é de 250 g, e a de iogur, 125 g.
Dentro de cada categoría, os produtos están ordenados, primeiro, pola puntuación de Nutri-Score e, segundo, de menor a maior cantidade de azucre.
Tendo en conta os ingredientes, a información nutricional e o prezo, as mellores opcións son Mahala e Lacturale Lactuyogur,
entre os naturais, e Kaiku e Margui, entre os quéfires.
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Alimentación

Aditivos

Os máis
difamados
da
industria
Nin malvados nin
perigosos. Os aditivos
alimentarios levan detrás
unha inmerecida mala
fama á que contribúe
a propia industria
con etiquetas como
“100 % natural” ou
“sen colorantes nin
conservantes”. É hora
de limpar o seu nome.
Contámosche que son,
para que serven e por
que son seguros.
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preocupación por consumir alimentos seguros está en auxe. Segundo o último Eurobarómetro sobre seguridade alimentaria, cerca
do 50 % dos europeos considera que esa seguridade constitúe un factor fundamental
á hora de encher a súa cesta da compra. Que o 72 % dos europeos oia falar dos aditivos alimentarios a priori debería
ser unha boa noticia; con todo, a visión que a cidadanía ten
sobre eles non é a mellor. Segundo a mesma enquisa, a poboación española identificou os aditivos alimentarios como
un dos tres problemas que máis a inquieta sobre seguridade
alimentaria. Pero, debemos preocuparnos?

A

QUE SON E PARA QUE SE USAN.

Segundo a Organización Mundial da Saúde, aditivos alimentarios son “as substancias que se lle engaden aos alimentos para manter ou mellorar a súa inocuidade, a súa
frescura, o seu sabor, a súa textura ou o seu aspecto”. Esta
é unha definición moi ampla e nela tería cabida todo tipo de substancias, desde aquelas que fan máis saboroso
un alimento ata as que resultan necesarias para que o alimento sexa seguro. A lexislación europea (Regulamento
1333/2008) vai un pouco máis aló e engade tres criterios que

Naturais e
sintéticos.
A mala prensa
dos aditivos
a través de
medios de
comunicación,
libros e
redes sociais
xerou unha
desconfianza
que chegou á
industria coas
etiquetas “sen
aditivos” e “sen
conservantes
nin colorantes”.
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Os oito códigos que
deberiamos coñecer
A maioría dos aditivos máis utilizados
polas industria (táboa inferior) non adoitan
levantar sospeitas nos consumidores, como
o ácido ascórbico (vitamina C), o caramelo
natural ou o ácido cítrico (asociado ás froitas
cítricas). Con todo, hai outros que non gozan
de tan boa reputación.
O edulcorante aspartamo sufriu unha
controversia nos EUA coa súa aprobación,
retirada e posterior aprobación. A
EFSA revisou a súa seguridade en 2013 e
estableceu que os niveis de exposición
están moi por baixo da IDA establecida
(40 mg por kg de peso e día).
No caso do glutamato, as razóns para
sospeitar teñen maiores evidencias. A pesar
de que a súa toxicidade é moi baixa, parece
existir un “conxunto de síntomas” que, aínda

que de forma moi leve (sufocacións, dor de
cabeza, aumento da tensión) poden afectarlles
ás persoas sensibles e manifestarse a partir
de inxestas de 42.9 mg por kg de peso e día.
Gran parte da poboación excede a IDA
(30 mg por kg e día) debido a que non só se
engade a numerosos produtos (concentrados
para caldos, salsas asiáticas, aperitivos...),
tamén está presente de forma natural en
moitos alimentos, como os champiñóns, o
tomate ou diferentes variedades de queixo.
Por iso a EFSA recomendou revisar os niveis
permitidos. En xaneiro deste ano terminou o
límite imposto ás industrias alimentarias para
entregar os datos cos niveis de uso e a súa
xustificación tecnolóxica. En canto se analicen
tomarase a decisión, que pode supoñer un
límite ou unha retirada.
ALIMENTOS
ONDE SE PODE
ATOPAR

(mg/kg peso
corporal por día)

IDA(1)

CANTIDADE DE
ALIMENTO NECESARIA
PARA EXCEDER A IDA(2)

Conservas,
cremas, salsas,
marmeladas, pan,
bebidas alcólicas

Innecesaria

—

Conservador

Produtos cárnicos

0,07

220 g embutido ao día

Ácido
ascórbico

Antioxidante

Froitas e hortalizas,
marmeladas,
fariñas, pasta, pan

Innecesaria

—

E322

Lecitinas

Emulxente

Leite, chocolate,
graxas, pastas, pan

Innecesaria

—

E330

Ácido cítrico

Corrector
da acidez

Lácteos, froitas
e hortalizas,
marmeladas,
chocolate, pasta

Innecesaria

—

E407

Carraghenanos

Xelificante

Lácteos,
marmeladas,
edulcorantes

75(3)

640 xeados ao día

E620, E621,
E622, E623,
E624, E625

Glutamato
e os seus
sales

Potenciadores
do sabor

Bolaría, sopas,
condimentos
e aderezos

30

3 bolsas de aperitivos
(450 g) ao día

E951

Aspartamo

Edulcorante

Bebidas, lácteos,
produtos light

40

15 latas de refresco
light ao día

código E

NOME

principal
función

E150a

Caramelo
natural

Colorante

E250

Nitrito sódico

E300

1. Inxesta Diaria Recomendada. 2. Cálculo aproximado para unha persoa de 70 kg. 3. Reavaliarase en 2023.
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‘QUÍMICA’
DUNHA
CEREIXA

todo aditivo debe cumprir: que a evidencia científica avale
que é seguro, que exista unha necesidade tecnolóxica razoable (e non alcanzable por outros medios) e que o seu uso
non induza a erro no consumidor suxerindo características
que non ten. É dicir, nin é legal engadirlle un conservante
a un filete fresco nin podemos utilizar calquera substancia
que se nos ocorra sen avaliar antes a súa seguridade. Os aditivos non se empregan porque lle engadan valor nutritivo ao
alimento, xa que neste caso serían considerados nutrientes.
A súa función principal é axudar a mellorar algunha ou varias das características do alimento, como seguridade (por
exemplo, a adición de nitritos en produtos cárnicos inhibe
o crecemento da bacteria que causa a toxina botulínica),
tempo de conservación, sabor, cor ou textura.

COMO SE DETERMINA A SÚA SEGURIDADE.

O consumo dos aditivos aprobados é completamente seguro.
O proceso para que un aditivo se admita na lista de uso non
resulta sinxelo. A avaliación dos riscos e seguridade lévaa a
cabo a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) e consiste nun exame minucioso da súa estrutura química, así como das impurezas e posibles subprodutos que se
forman durante o seu uso.
Tamén se realiza unha análise toxicolóxica para determinar se o aditivo é daniño, xeralmente con estudos en
animais aos que se lles proporcionan os aditivos en cantidades moito máis altas que as que se formulan pola industria. Nestas análises avalíase se poden desenvolver cancro,

Ingredientes: AUGA, AZUCRES
(GLUCOSA, FRUTOSA, GALACTOSA,
MALTOSA, SACAROSA), ENDURECEDOR
(E460), MINERAIS, EMULXENTE (E570),
AMINOÁCIDOS, POTENCIADOR DO
SABOR (E620), COLORANTES (E160A,
E161B, E161C), ANTIOXIDANTES (E300,
E307), COLINA, F ITOES TEROI S E
AROMAS NATURAIS.

Así, á primeira vista, non parece a listaxe de
ingredientes dun produto moi san, sobre
todo por eses azucres e tanto aditivo. Con
todo, resulta ser a listaxe de ingredientes
dunha cereixa. Si, unha cereixa. A pesar de
que contén bastantes azucres (13 %), estes
non se atopan libres como os engadidos
nunha bebida azucrada, senón que son
intrínsecos ao propio alimento. Non debemos
preocuparnos polos azucres intrínsecos,
xa que non se demostrou que poidan ser
prexudiciais. Isto, unido á cantidade de fibra
e todos os micronutrientes que contén,
fan da cereixa un alimento moi san. Os
alimentos, por moi naturais que sexan, tamén
conteñen “químicos”. Ademais, moitos destes
compostos pertencen á lista de aditivos
autorizados. Se a ninguén se nos ocorre
pensar que unha cereixa é un alimento
insán, non deberiamos preocuparnos cando
un alimento leve uns ou outros destes
aditivos, senón polo alimento en si.

23

se interfiren co material xenético ou se poden
chegar a afectar á fertilidade ou ao feto. Se tras
estas análises o aditivo se acepta para o seu uso,
determínase a Inxesta Diaria Admisible (IDA):
“cantidade dun aditivo alimentario, expresada en
relación ao peso corporal, que unha persoa pode
inxerir diariamente durante toda a súa vida sen
correr riscos apreciables para a súa saúde”. Para
establecelo, pártese do valor tóxico atopado nos
estudos con animais e a esa cifra aplícaselle un
factor de seguridade (divídese xeralmente por
100 ou 1.000), obtendo un valor moito máis seguro. Por exemplo, se nun estudo en animais se
determina que a partir de 100 mg/kg e día a substancia empeza a dar problemas, para humanos o
nivel de seguridade probablemente se establecerá
en 0,1 ou 1 mg/kg día.
Ademais, os límites e o uso dos aditivos adoita modificarse: o seu uso reavalíase cando novas
evidencias saen á luz, o solicita a industria ou o
reclaman os diferentes países da UE. Por exemplo,
en 2012 reducíronse os niveis máximos permitidos para tres colorantes: amarelo de quinoleína,
vermello cochinilla A e alaranxado S.
Tamén se avalían regularmente os niveis de
exposición a estes aditivos. É dicir, canta cantidade de cada un inxerimos. Se se observa que este nivel está cerca ou supera a IDA, propóñense
medidas para diminuír o seu uso e, xa que logo,
o seu consumo, chegando á súa retirada se fose
necesario. Ademais, os aditivos non se acumulan
no corpo humano como si o poden chegar a facer

TODOS OS
NÚMEROS
E DOS
ADITIVOS

E-XXX
Categoría
Familia
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E1XX

Colorantes
100-109 Amarelos
110-119 Laranxas
120-129 Vermellos
130-139 Azul, violeta
140-149 Verdes
150-159 Marróns, negros
160-199 Outros

Especie
concreta ou
substancia

E100
Cúrcuma
(planta)
E162
Betanina
(obtense da
remolacha)

certos praguicidas ou metais pesados. Dito doutro xeito: os
aditivos que inxerimos son expulsados polo noso organismo.

OS INCOMPRENDIDOS NÚMEROS E.

Todos os aditivos aprobados pola UE teñen asociado un código
específico. Este fórmase coa letra E, seguida de tres ou catro
números. Inicialmente, o sistema pensouse para que a primeira
cifra correspondese a unha categoría diferente (a súa función
principal no alimento), pero hoxe hai varios aditivos que poden
desempeñar diversas funcións. Na etiquetaxe obrígase a enumerar os aditivos empregados mediante o seu nome ou número
E, pero sempre precedidos da categoría á que pertencen. Existen 24 diferentes categorías, de entre as cales as máis comúns
son: antioxidantes, colorantes, conservadores e edulcorantes.

E2XX

Conservantes
200-209 Sorbatos
210-219 Benzoatos
220-229 Sulfitos
230-239 Fenois
240-259 Nitratos
260-269 Acetatos
270-279 Lactatos
280-289 Propionatos
290-299 Outros

E270
Ácido
láctico
(leite)

E3XX

Antioxidantes
300-309 Ascorbatos
310-319 Galatos
320-329 Lactatos
330-339 Citratos
e tartratos
340-349 Fosfatos
350-359 Malatos
360-369 Succinatos
e fumaratos
390-399 Outros
E322
Lecitina
(soia)

E330
Ácido
cítrico
(limón)

A industria aprovéitase
da “quimiofobia” como
estratexia de márketing
para sacar ao mercado
produtos insáns “de orixe
natural”. Que nunha
etiqueta poña 100 %
natural, bio, sen aditivos
ou similares non fai que
o alimento sexa san.
Actualmente, cada vez é máis común atopar
só o nome do aditivo, ou o nome unido ao número
E, pero de cando en cando só este. Isto é o que uns
científicos denominaron a “paradoxo dos números
E”. A pesar de que ter esa letra é sinónimo de seguridade, xa que significa que pasaron todos os controis
da UE, os consumidores acabaron asociando este
número E a “substancias químicas con efectos negativos para a saúde”.

E SON SANS?

A pregunta que deberiamos realizar non é se un aditivo é san ou non, senón se os alimentos que conteñen aditivos son sans ou non. Neste caso a resposta

E4XX

ESPESANTES,
ESTABILIZANTES
E EMULSIONANTES
400-409 Alxinatos
410-419 Gomas
420-429 Axentes naturais
430-439 Polioxietileno
440-449 Emulsionantes
450-459 Fosfatos
460-469 Composto
de celulosa
470-489 Ácidos graxos
490-499 Outros
E414
Goma
arábiga
(acacia)

E5XX

Reguladores
de acidez
500-509 Ácidos minerais
510-519 Cloratos
e sulfatos
520-529 Sulfatos
e hidróxidos
530-549 Álcalis metálicos
550-559 Silicatos
570-579 Estearatos
e gluconatos
580-599 Outros

E420 Sorbitol
(xarope de millo)

sería que haberá algúns que si e outros que non, pero nunca
ter ou non aditivos será un indicativo diso, senón o perfil nutricional do alimento. Un bo exemplo de alimento san son as
legumes. Cando as atopamos cocidas en bote podemos ver que
conteñen varios aditivos: polo xeral, o secuestrante (desactiva
certos metais) EDTA e un antioxidante como o ácido ascórbico
ou o ácido cítrico, e ata algún conservante como o metabisulfito.
Por moito aditivo que conteñan non deixan de ser unha opción
saudable. Ocorreríasenos pensar que o leite condensado, se non
tivese aditivos, sería un alimento san?

HAI ALGÚNS MELLORES CA OUTROS?

Non. Non os hai mellores nin peores. Todos os aditivos aprobados son igual de seguros, polo que, neste sentido, todos
son iguais. Outra cousa son as cantidades máximas nas que
se poden engadir, que si varían dun a outro. Pero non porque
un aditivo teña un límite maior significa que é mellor.
A pesar do interese de certos sectores (incluída a propia
industria alimentaria) por estender o mito de que o natural é bo
e o químico malo, non debemos caer nesa falacia. Toda materia
é química, desde o aire que respiramos ata a auga que bebemos.
É entón diferente un químico sintetizado polo ser humano que
o mesmo químico extraído da natureza? A resposta é non. Con
todo, a industria aprovéitase desta “quimiofobia” como estratexia de márketing sacando ao mercado produtos insáns
como as bebidas enerxéticas bio: con aditivos, si, pero de orixe
natural. Ou, simplemente, vendendo o mesmo produto, pan de
molde neste caso, pero poñendo na etiqueta 100 % natural polo
simple feito de non engadir un aditivo senón uns microorganismos que producen ese mesmo aditivo ao entrar en contacto co
pan. Que nunha etiqueta poña 100 % natural, bio, sen aditivos
ou similares non fai que o alimento sexa san.

E6XX

Intensificadores
de sabor
620-629 Glutamatos
630-639 Inosinatos
640-649 Outros

E636
Maltol
(malta
tostada)
E558
Betonita
(arxila de
rochas
volcánicas)

E9XX

Varios
900-909 Ceras
910-919 Axentes
recubrimento
920-929 Mellorantes
930-949 Gas
empaquetamento
950-969 Edulcorantes
990-999 Formadores de
espuma

E901 Cera
de abellas

E960
Glucósidos
de esteviol
(planta
estevia)

Fonte: Griselda Herrero, doutora en Bioquímica e Dietista-Nutricionista, e elaboración propia.
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Nutrición
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AS
COMIDAS,
MELLOR
EN FAMILIA
Comemos, almorzamos e ata
ceamos cada vez máis fóra
da casa, e facémolo pouco
en familia: no comedor
escolar, sós no restaurante,
petiscando no bar da esquina
ou ata de táper diante do
ordenador da oficina. Esta
tendencia fainos perder os
moitos beneficios que traen
estas comidas compartidas.
Que tal se facemos oco na
axenda para facer xuntos polo
menos unha comida ao día?
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oitos recordamos con nostalxia as comidas en familia, un costume moi frecuente
na nosa infancia. Hoxe en día non é tan común. Os horarios de traballo puideron con
ela e, ás veces, coa de cear xuntos, porque co
almorzo xa se perdeu a batalla. De feito, segundo a última
enquisa sobre hábitos de vida elaborada pola Sociedade
Española para o Estudo da Obesidade (SEEDO), o 77 % dos
españois realiza a diario algunha destas tres comidas fóra
da casa, unha porcentaxe que sobe ata o 90 % no caso do
almorzo. Outro informe, o Estudo Nutricional e de Hábitos
Alimentarios da Poboación Española (ENPE), promovido
pola Escuela de Alimentación da Fundación Eroski, defende que gozamos á mesa da compañía de toda a familia á
mediodía e polas noites, pero non polas mañás. As fins de
semana calquera comida faise maioritariamente en familia,
e amplíase con avós, tíos e curmáns, moi influídos pola nosa cultura mediterránea.
E aínda que non o fagamos tanto como quixésemos, en
realidade comer constitúe a actividade que máis desenvolvemos a diario cos nosos fillos. Como pais, xa que logo, non
deberamos desaproveitar eses minutos con eles. Así, faremos familia e gozaremos dos seus beneficios.

M

ENCONTRO MOI BENEFICIOSO.

As comidas familiares supoñen algo máis ca tomar alimentos nun mesmo lugar e tempo. “Como pais, permítenos
identificar se os nosos fillos están tendo problemas no colexio, con amigos, co consumo de substancias, coa comida…
Podemos transmitir valores, compartir proxectos, resolver
problemas e mellorar a comunicación. Aos pais e nais e aos
fillos permítenos expresarnos, coñecernos e axudarnos entre
nós, adestrarnos en expresión oral, empatía, capacidade de
escoita, tolerancia... E aos avós, mitígalles a soidade, failles
sentirse queridos e reciben estimulación cognitiva coa conversación”, resume a psicóloga Miriam Magarón.
Todas estas repercusións analízanse no informe Comer
en familia: facer da rutina saúde (2014), de Beatriz Beltrán
e Carmen Cuadrado, profesoras do departamento de Nutrición e Bromatoloxía da Facultade de Farmacia da Universidade Complutense de Madrid (UCM). Para esta análise
baséanse en preto de 540 traballos científicos relacionados
con aspectos dietéticos e nutricionais publicados entre 2008
e 2014. Desta revisión bibliográfica destacan, de forma moi
breve, os estudos que vinculan estes encontros en familia coa
saúde, a educación e o comportamento de nenos e adolescentes. Pero, sobre todo, as autoras do informe inciden nas
implicacións dietéticas e nutricionais que comer xuntos ten
para toda a familia:
• Instaura e promociona unha alimentación saudable.
Segundo o informe, os gustos, as preferencias e as bases
dos hábitos alimentarios fórxanse nos primeiros anos e é
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Os nenos que comen
en familia son ata un
15 % menos propensos
a desenvolver sobrepeso
e obesidade, ademais
doutras enfermidades
crónicas asociadas.
aí onde pais e nais teñen un papel educativo decisivo. Autoesíxenos a comer de xeito máis san.
“Somos o seu exemplo. Os nenos aprenden por
imitación. Se non comes verdura nin froita, a
túa filla mañá non o fará, porque non o viu. Pero
tamén aprenden en comedores e cos amigos. As
presións da contorna social, a tele ou os anuncios
é tan bestial...”, advirte o dietista-nutricionista Pablo Ojeda. Adquirir hábitos alimentarios
adecuados nas comidas en familia axudará a
mantelos ou, cando menos, suavizar os efectos
negativos que os rodeen.
• Fomenta o seguimento de dietas de maior calidade, compostas por un maior consumo de froitas
e verduras, cereais integrais e alimentos ricos en
calcio e unha menor inxesta (20 %) de comidas
preparadas, alimentos ricos en graxa e sal, aperitivos e refrescos, segundo distintas investigacións. “Os nenos que comen cos seus pais e nais
adoitan tomar o mesmo ca eles e isto pode influír
na mellor calidade”, apunta o informe, que tamén
subliña a menor prevalencia de comportamentos alimentarios extremos (anorexia ou bulimia).
“Comer en familia reduce nun 35 % a probabilidade de sufrir trastornos da alimentación”, puntualiza Magallón, quen aconsella merendar e cear
cos nenos para previr enchentes e desordes alimentarios ao final da tarde.
• Posible factor preventivo de sobrepeso e obesidade, en nenos e adolescentes e doutras enfermidades crónicas asociadas. O informe da Universidade Complutense faise eco doutros traballos
que relacionan as comidas familiares coa prevención da obesidade. Un deles é Family meals and
body weight, publicado en Appetite en 2011, que
analiza os hábitos de 100 familias estadounidenses. Neste estudo móstrase unha clara relación
inversa entre o número de comidas realizadas

FÓRA
DA CASA
Para o pediatra Carlos
Casabona, as comidas
en familia deben facerse
na casa. “Fóra fai que
gastes máis, hai un 90 %
máis de posibilidades
para comer máis
calorías e máis
cantidade”, argumenta.
A alternativa para comer
fóra debe formularse
para de cando en vez
e nun restaurante que
non sexa de comida
rápida, senón caseira.
En cambio, o dietistanutricionista Pablo Ojeda
sostén que “temos
que conseguir que o

excepcional non sexa
o xeral; é dicir, que se
poida comer un día
o que se queira, pero
iso non implica que ao
día seguinte non se
siga comendo ben”.
De todos os xeitos,
comer en familia implica
aprender maneiras na
mesa que fóra da casa,
nos momentos de
celebración, terán un
valor extra: coller e usar
ben os cubertos, coidar
a postura, respectar as
normas ao sentarse
á mesa... Todo iso
será labor noso, como
tamén ensinarlles a
distinguir a comida
sa da que non o é.

Sós ou acompañados?
Así é o rito dos españois
Almorzamos sós, pero comemos e, sobre todo,
ceamos máis en familia. Estes son os hábitos da
poboación española durante as tres comidas do día.
CON QUEN REALIZA O ALMORZO
50%

Diario
Fin de semana

40%
30%
20%
10%
En
soidade

Con
esposo/
parella

Toda a
familia

Con parte
da familia

Con
pais

Con
compañeiros
de traballo
ou estudo

CON QUEN REALIZA A COMIDA
50%

Diario
Fin de semana

40%
30%
20%

UN MOMENTO
SEN ESTRÉS
A psicóloga Miriam
Magallón contribúe a
que sexan comidas
tranquilas coas
seguintes pistas:
• Unha forma para comer
pausada. Se comemos
de todo, facémolo
de xeito tranquilo,
mastigando ben e
tomando cantidades
moderadas de comida,
os nosos fillos verano e
aos poucos, imitarannos.

• Primar o ambiente
tranquilo e lúdico. Deste
xeito, os nosos fillos
estarán tamén máis
receptivos. Sexamos
tolerantes e flexibles.
Tratemos de que a mesa
sexa un lugar de encontro
e non un campo de batalla.
• Evitaremos castigar
ou premiar con comida.
Cando un neno rexeita
un alimento podemos
probar a prepararllo
doutro xeito ou negociar
con el a cantidade que vai
comer, nunca castigalo
ou volverllo a poñer na
seguinte comida.

10%
En
soidade

Con
esposo/
parella

Toda a
familia

Con parte
da familia

Con
pais

Con
compañeiros
de traballo
ou estudo

CON QUEN REALIZA A CEA
50%

Diario
Fin de semana

40%
30%
20%
10%
En
soidade

Con
esposo/
parella

Toda a
familia

Con parte
da familia

Con
pais

Con
amigos

Fonte: Estudo Nutricional e de Hábitos Alimentarios da Poboación
Española (ENPE), Escuela de Alimentación da Fundación Eroski.
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A MESA
POSTA, NON

motivados para coñecer
distintos alimentos, probalos
e comelo todo. E se son moi
pequenos, poden axudar a
poñer e recoller a mesa e ata
facer de pinche.

Desenvolver habilidades
culinarias relaciónase
positivamente co consumo
semanal de verduras e
negativamente co de comida
de preparación rápida,
aseguran as profesoras da
Universidade Complutense.
Entón, por que non implicar
aos máis pequenos e que un
día á semana cociñen eles?
Se buscan unha receita,
compran os ingredientes,
elaboran o prato coa
nosa axuda, sentiranse
protagonistas e estarán

Mínimo, unha vez
ao día. O pediatra
e divulgador
Carlos Casabona
considera que, polo
menos, unha das
comidas principais
do día debería
facerse en familia.

en familia e o índice de masa corporal (IMC). Nesa mesma
liña insistiu unha investigación publicada en The Journal
of Pediatrics, que avaliou durante 10 anos a máis de 2.000
adolescentes: os nenos que comen en familia son ata un 15 %
menos propensos a sufrir estas patoloxías, ademais doutras
enfermidades crónicas asociadas, como diabetes tipo 2. E
todo porque na casa se toman menús máis equilibrados e
racións adecuadas. Ata hai estudos que avalan que as persoas
que comen na cociña ou no comedor presentan un IMC máis
baixo que as que o fan en calquera outro lugar da casa.
• Constitúe a base para elaborar os recordos de alimentación que se forman na infancia e que perduran toda a vida.
Os cheiros, sabores ou texturas de determinados produtos ou
preparacións poden acompañarnos de adultos e ata determinar as nosas eleccións alimentarias.

MÁIS ALÓ DA ALIMENTACIÓN.

Pero os beneficios das comidas familiares non só implican á
nutrición. Segundo Beatriz Beltrán e Carmen Cuadrado, os
menores que participan nestas comidas comezan a aprender máis sobre a súa herdanza cultural, étnica e relixiosa e a
súa historia familiar. Ademais, recorren a Os sorprendentes
beneficios da comida familiar, publicado en The Journal
for Nurse Practitioners en 2011, para asegurar que ten un
impacto positivo no seu desenvolvemento intelectual e na
adquisición de vocabulario dos máis pequenos, o que lles
redunda no seu rendemento intelectual desde a infancia
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Acender a tele ou outros
dispositivos (móbil,
consola, televisión)
leva a consumir maior
cantidade de alimentos.
Ata inflúe na glucemia
en nenos con diabetes.
temperá aos 10 anos. Esa mesma revisión estadounidense asocia as comidas familiares con
valores positivos e certo efecto protector a comportamentos de alto risco na adolescencia (alcol,
drogas, violencia, actividade sexual, depresión,
suicidio, problemas escolares, enchentes de comida ou perda excesiva de peso).
Ademais, as autoras do informe español
apuntan que as comidas familiares xogan un papel importante na satisfacción laboral e o benestar dos pais e das nais. Segundo as investigacións
que consultaron para o seu documento, os pais
cuxo traballo interfire e dificulta estes encontros
reflicten unha maior insatisfacción co seu emprego e futuro profesional; é dicir, a satisfacción

Que di a ciencia sobre compartir hora e mesa
Os nenos teñen un 24 %
máis de probabilidades
para comer alimentos
máis saudables.

15 % menos
propensos a ter
sobrepeso ou
obesidade.

Os nenos de 9 a 14
anos que teñen ceas
máis regulares coas
súas familias teñen
patróns dietéticos máis
saudables.

Os adolescentes entre 11 e 15 anos
que comen con máis frecuencia coa
súa familia teñen menos problemas
emocionais e de comportamento.

Os menores teñen
un 35 % menos de
probabilidades de sufrir
trastornos alimentarios.
Os adolescentes que
cean en familia
7 veces á semana teñen
case un 40 % máis de
probabilidades de sacar
mellores notas.

Os mozos que non cean con frecuencia
en familia teñen 4 veces máis
probabilidades de consumir tabaco
e 2 máis de beber alcol.

Fonte: Os beneficios da mesa familiar, Colexio de Pediatras de EUA (2014).

no traballo únese co ter tempo para chegar á casa e participar nas comidas familiares que, á súa vez, estreita os lazos
co resto de parentes.

NON VALE SÓ CON COMER.

Con todo, todos estes beneficios poden verse escurecidos por
diferentes factores. Comer coa tele ou outros dispositivos
(móbil, consola, televisión) leva a consumir maior cantidade
de alimentos e ata pode influír na glucemia en nenos con
diabetes. “Cando non estamos prestando atención ao que
estamos facendo, a lectina (a hormona da saciedade) pasa
un pouco desapercibida”, indica Ojeda. O nivel socioeconómico familiar tamén pode afectar á calidade nutricional da
dieta, así como o estrés laboral ou a depresión nalgún dos
seus membros ou certas crenzas e comportamentos, como
a minusvaloración das comidas familiares, escasas habilidades culinarias, pouca planificación das comidas e pouco
tempo preparalas. E ata comer fóra da casa. Un estudo de
2013 citado no informe indicou que ao redor dun cuarto das
familias dos adolescentes alimentábanse de comida rápida
na cea familiar dúas ou máis veces por semana.
Moitos destes inconvenientes poderíanse superar con
plans que impulsasen as comidas familiares. Segundo o estudo da Universidade Complutense, “o seu fomento é unha
medida de promoción da saúde e como tal debe ser considerada nas políticas sociais e de saúde pública”. Non en balde,
poñen como exemplo do que se debería facer ás iniciativas
para deixar de fumar e promover a lactancia materna.

Con todo, en España apenas hai campañas
dirixidas a fomentar a frecuencia das comidas familiares, como pasa nos EUA. Alí, o Family Day
de Columbia promove as ceas facendo fincapé
no seu papel como axuda para evitar o abuso de
drogas en nenos e adolescentes, mentres, por
exemplo, a iniciativa privada The Power of Family
Meal, cuxa páxina web ofrece receitas e asesoramento nas compras e a planificación de menús,
anima a compartir unha comida ao día, pois é “un
magnífico xeito de reforzar a unión coas persoas
que son máis importantes”.
No noso país, só o programa de orientación
educativa Comidas en familia (Àpats en família)
en Cataluña ofrece recursos, con xogos e receitas
para intentar que as familias coman xuntas. No
resto de guías ou recomendacións recollen esta
necesidade como unha pauta máis. O exemplo
máis está claro na Estratexia NAVES (Estratexia
para a Nutrición, Actividade Física e Prevención
da Obesidade), dependente do ata hai pouco Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social:
só o último punto do seu decálogo para o ámbito
familiar e comunitario se centra na necesidade de
involucrar á familia en todos os aspectos da alimentación no fogar. Serían necesarios máis plans
específicos? “Por suposto, se non a mensaxe dilúese”, recoñece o pediatra Carlos Casabona.
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En profundidade

etiqueta
Nutri-Score

A MELLOR
PISTA PARA
A COMPRA

Nos últimos anos
disparouse o interese das
persoas consumidoras
pola información
nutricional e polos
parámetros alimentarios
que teñen que ver coa
saúde. O sistema de
etiquetaxe frontal NutriScore imponse aos demais
grazas ao rigor e ao
respaldo da comunidade
científica. Unha grande
enquisa sondou a
opinión da poboación
española sobre el.
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ficha técnica

Enquisa: Estudo sobre a etiquetaxe
nutricional frontal.
Elaboración: Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop).
Investigación: 2.011 persoas enquisadas vía web,
con 21 preguntas de resposta múltiple.

tiquetaxe nutricional como ferramenta de saúde pública”. Ese
é o lema de Nutri-Score, un sistema de etiquetaxe frontal que
reclaman diferentes organizacións e asociacións de dietistas-nutricionistas
para facilitarlle ás persoas consumidoras as eleccións á hora de facer a compra. Como? A través
dunha escala de cores e letras que lles permiten
identificar aos compradores que produto é máis
saudable respecto doutro.
O recente informe da Confederación Española de Cooperativas de Consumidores e Usuarios (Hispacoop), Estudo sobre a etiquetaxe
nutricional frontal, financiado polo Ministerio
de Saúde, analizou o grao de coñecemento deste
tipo de etiquetaxe e como a cidadanía o asociamos en maior ou menor medida a unha alimentación saudable. Tras entrevistar a máis de 2.000
persoas, o 36 % delas relacionaban este sistema
como un indicador do produto máis saudable.

E

O SEMÁFORO DA SAÚDE.

Este logotipo, situado na parte frontal dos envases, sitúa a cada produto nunha escala de cinco
colores (niveis): do máis favorable desde o plano
nutricional (clasificado A-cor verde) polo menos favorable (clasificado E-cor laranxa escuro).
“A puntuación calcúlase a través dun algoritmo
baseado en dous aspectos: o contido en nutrientes e alimentos para favorecer (fibras, proteínas,
froitas e verduras, leguminosas, froitos secos de
casca e aceites de oliva, colza e noz), por unha
banda, e o das calorías e os nutrientes a limitar
(ácidos graxos saturados, azucres e sal)”, explica
Jordi Salás-Salvadó, director do Centro Catalán
da Nutrición do Instituto de Estudos Cataláns
(CCNIEC) e pertencente á Sociedade Científica
Española de Dietética e Nutrición (SEDYN).
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Achegamento a Nutri-Score
Presentóuselle ao enquisado unha simulación
de tres produtos de uso frecuente coa imaxe de
Nutri-Score, sinalando a categoría C na súa parte frontal.

E preguntóuselles se viran antes esa etiquetaxe.
Así foron as respostas.

Si

36,6 %

Non

63,4 %

Tal e como indican desde a SEDYN, o
obxectivo deste sistema de clasificación é o de,
por unha banda, informar ao consumidor sobre a calidade nutricional global dos alimentos,
o que permite comparar produtos e orientar as
compras, e por outro, incitar á industria a mellorar a calidade nutricional dos alimentos.

A OPINIÓN DOS CONSUMIDORES.

Segundo o estudo de Hispacoop, o 36 % dos
enquisados vira anteriormente a etiqueta de Nutri-Score. Un dato “moi bo” a ollos
da diestista-nutricionista Macarena Illanas,
na medida en que “parece demostrar que é
unha ferramenta máis accesible á hora de
fixarse na etiquetaxe”, sinala. “O verde asociarémolo cun produto bo, e o laranxa escuro,
cun produto malo”, engade Illanas. Ademais,
tras unha breve explicación sobre o esquema
Nutri-Score, tal e como indica o informe, a interpretación desta etiqueta nutricional frontal
é acertada no 84,6 % dos enquisados.
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O consumidor demanda, sobre todo,
información nutricional, orixe
e aspectos que lle afectan á saúde.
INGREDIENTES/
COMPOSICIÓN

17,3 %
16 %

ORIXE-PROCEDENCIA
11,2 %

INFORMACIÓN FIABLE
ALÉRXENOS

5,4 %

CALORÍAS

5,3 %

AZUCRES

5,2 %

VALOR NUTRICIONAL

4,7 %

E-ADITIVOS

4,6 %

ELABORACIÓN

4,3 %

GRAXAS/TIPOS DE
MATERIAS GRAXAS

4,2 %

LETRA MÁIS GRANDE

3,2 %

TODA-TODA A POSIBLE

2,9 %

CONSERVANTES

2,5 %

GLUTE

1,8 %

Canto che custa identificar...?
O prezo e os produtos ecolóxicos,
os máis claros.

Moi fácil

Moi difícil

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

11,8 %

1,3 %

51,3 % 45,8 %

31,7 %

44,4 %
58,9 %

30,0 %

15,9 %

1,4 %

2,0 %

31,8 %
25,7 %

22,9 %

13,4 %

22,4 %
Os produtos
máis saudables

57,4 %

1,2 %

Os produtos
libres de
alérxenos

2,5 %

Os produtos
locais

76,1 %

Regular

Os produtos
nacionais

1,2 %

Non contesta

Os produtos
ecolóxicos

O RECLAMO DO PREZO.

Ao consumidor resúltalle máis difícil identificar os produtos máis saudables que os produtos máis baratos, os ecolóxicos, os nacionais
ou os libres de alérxenos, indica o informe. De
feito, dos enquisados, o 76 % considerou que
identificaba máis facilmente os produtos que
tiñan mellor prezo, mentres que só o 44 % conseguíao se estaba tratando de facer o mesmo
cos produtos máis saudables. “Hai que empezar a ensinarlle á xente a ler a etiquetaxe”,
reclama Macarena Illanas. “Actualmente, saber interpretalo non é unha tarefa fácil para o
consumidor. Ninguén lles ensinou onde teñen
que fixarse e que deberían ler para saber o que
compran, se é saudable ou non, e que decidan
con liberdade se compralo”.
Segundo recalca o estudo, cando dous usuarios tiñan que comparar a etiquetaxe nutricional
de dous produtos e saber cal é o máis saudable
(gráfico páxina 36), os resultados indicaron que
o logotipo Nutri-Score si que favorecía que o
comprador detectase con maior facilidade e en
menor tempo os produtos máis saudables. Se o
70 % o fixo sen este logo, a cifra subía ao 78 %
cando contaban con el. E grazas a el, ademais,
identificábano antes: de 49,38 segundos a 44,87.
A letra dos ingredientes, unha das partes
clave da etiquetaxe para coñecer o produto é moi
pequena, e a miúdo está en sitios de peor accesibilidade do envase, en comparación coa marca,
o reclamo comercial do produto e declaracións
como “alto en fibra” ou “light”. “Estas adóitanse
ver en primeiro lugar e poden levar ao consumidor á confusión, pensando que está comprando
un alimento saudable cando, en realidade, se
miramos os ingredientes detidamente, veriamos
que non o é”, sinala Illanas.

Necesidades
na etiquetaxe

Los que teñen
melllor prezo

Grazas a esta asociación, o logotipo axuda
a facer mellores eleccións entre produtos procesados e contribúe en certa medida a mellorar a calidade da dieta. “Ademais de contar co
consenso e a evidencia científica que o apoian,
é un modelo que se basea na análise de 100 g
ou 100 ml de alimento, o que permite a comparación obxectiva destes”, apunta Illanas. De
feito, das persoas entrevistadas, ao redor do
80 % asegurou que este esquema lles permitiría comparar produtos similares de marcas ou
produtos diferentes, pero da mesma categoría.
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adecuada para promover mellores decisións de
compra e loitar contra a obesidade e o incremento das enfermidades non transmisibles”, sinala
Jordi Salas. Precisamente, unha vez que recibira
a información con respecto ao logotipo, o 75 %
das persoas enquisadas para o estudo consideraron que o sistema de Nutri-Score si que lles
axudaría a seguir unha dieta máis saudable. E,
ademais, o 79 % situouse a favor dunha lexislación que obrigase a utilizar o sistema Nutri- Score nos produtos.
Iso si, esta etiquetaxe non pode ser un substituto da educación nutricional. Segundo indica
Macarena Illanas, segue sendo importante ensinar a ler a etiqueta para coñecer que estamos
comprando realmente: “máis aló de calorías ou a
cantidade de graxas, hai que aprender a discernir
entre os ingredientes que constitúen o alimento
e que son os que verdadeiramente en conxunto
nos dirán se o produto é saudable ou non”.

Imaxe 2

Imaxe 1

Un experimento co sistema
Nutri-Score
Estas etiquetas mostran a composición nutricional
de dous produtos similares. Cal é máis saudable?
9,8 %
6,5 %

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

49,36
seg.

70,1 %

78,6 %

13,6 %

9,7 %

Imaxe 1

Tempo
que
tarda en
responder

Imaxe 2

Non teño unha
opinión clara

O produto 1
é o máis saudable

Os dous produtos
son similares

O produto 2
é o máis saudable

Nutri-Score favorece que o comprador detecte con maior facilidade e en menor tempo os produtos máis saudables.
Aínda que non sempre é máis rápido, xa que a falta de formación implica un maior tempo de resposta.
Doutra banda, aínda que si invisten tempo en analizalo, a maioría elixe correctamente a opción máis saudable.
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Foto: Adolfo Callejo

O PAPEL DOS FABRICANTES.

Antes de Nutri-Score, algúns dos modelos
propostos pola industria baseábanse na análise por ración ou porción, “unha medida pouco
obxectiva e que pode inducir ao consumidor a
elixir alimentos pouco saudables”, explica Salás- Salvadó. Desde a SEDYN reclaman que esta
etiquetaxe sexa obrigatoria nos produtos. Ata
o momento, segundo el, a colocación do Nutri-Score depende da vontade dos fabricantes
ou distribuidores. En España hai empresas de
alimentación e/ou distribución que xa comezaron a implantar Nutri-Score. “Por exemplo,
as cadeas de distribución Eroski e Caprabo e a
empresa Danone, que está implantando esta
etiquetaxe na súa carteira de produtos lácteos e
de orixe vexetal”, comenta.
“Os profesionais da saúde e as asociacións
de consumidores estamos convencidos de que
Nutri-Score é hoxe a etiquetaxe nutricional máis

A OPINIÓN DA INDUSTRIA

“Cantas máis
marcas o inclúan,
máis fácil e útil será
para o consumidor”
Marta Iguacen

Responsable da área
de Ciencia e Nutrición
de Danone Iberia

Marta Iguacen, bióloga especializada
en enxeñería e química alimentaria, é
responsable da área de Ciencia e Nutrición de Danone Iberia. A división
española da multinacional anunciaba
no principio do ano a intención de incorporar a etiquetaxe Nutri-Score a
todos os seus produtos, co que se converteu, xunto con Eroski, nunha empresa pioneira na súa implantación.
Que razóns motivaron á compañía
a apostar por Nutri-Score ?
Aprobar Nutri-Score é case unha
obrigación, dada a sólida evidencia
científica coa que conta e porque cremos que o apoio das empresas pode
crear un efecto halo que faga que outras vaian detrás. Cantas máis marcas o inclúan nos seus empaquetados,
máis fácil e útil será para o consumidor. Queremos que sexa unha ferramenta que se consolide de forma
transversal.
Existen sistemas como Nova (avalía o grao de procesamento) ou o
chileno (baseado en 4 selos negros
que alertan cando un alimento ex-

cede a cantidade saudable de calorías, azucres, graxas saturadas
ou sal). Que opina deles ?
Apoiamos Nutri-Score porque é o
que se está consolidando en Europa
e conta con máis estudos científicos,
ademais de ser o máis apoiado por
asociacións de consumidores. Debemos evitar que haxa moitos sistemas
distintos con mensaxes contraditorios, como pode suceder cos de Italia
ou Holanda. Esa é a nosa petición a
gobernos e axencias de saúde pública.
Nutri-Score debería adaptarse á
cultura alimentaria de cada país?
Máis que á cultura, debe adaptarse ás
recomendacións nutricionais dos países. Felicitamos á Axencia Española
de Seguridade Alimentaria por promover este cambio do aceite de oliva
[etiquetarase cun C]. Debe ser unha
ferramenta moi transversal. Adaptarse á cultura de cada país e rexión vai
ser complexo, pero pode abarcar diferentes contextos e dietas.
Hai quen di que este sistema favorece a industria alimentaria.
Sabemos que estas mensaxes lle chegan ao consumidor. Pero é a evidencia
científica quen avala Nutri-Score, un
sistema impulsado por sociedades
científicas independentes, sen ningún
tipo de conflito de interese, ademais

de axencias de saúde pública e organizacións de consumidores. E son estes
os actores que lideran a súa implantación, non as empresas.
De quen debería depender a implantación dos sistemas de etiquetaxe frontal? Do fabricante? Do
Ministerio? Da UE?
O ideal sería unha regulación continental, tendo en conta a libre circulación de produtos en Europa. O reto
debería ser conseguir que se impoña
un único modelo, de aí a importancia
da iniciativa cidadá Pronutriscore para impulsar a medida.
Na enquisa, os consumidores demandan transparencia de ingredientes e procesos de produción,
mentres aumentan as alertas sobre ultraprocesados e contido de
azucre. Modela ese escenario o
futuro da industria alimentaria?
Nunha empresa que cumpriu 100
anos, debemos estar ao lado do consumidor, evolucionando, indo da man. E
esa esixencia está facendo que o tempo
na toma de decisións sexa menor, pero
a nosa axenda segue sendo a mesma:
apostar polo consumidor, proporcionando ferramentas como Nutri-Score
e apostando pola sostibilidade. Isto son
os dous aspectos que están marcando
a nosa axenda a curto e medio prazo.
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En profundidade

Miguel Ángel Royo Bordonada

Responsable da área de estudos da Escola Nacional
de Saúde do Instituto de Saúde Carlos III

“Nutri-Score é un
instrumento vivo que se
pode ir perfeccionando
co tempo”
iguel Ángel Royo
Bordonada (Zaragoza, 1967) é doutor en
Medicina Preventiva
e Saúde Pública, ademais de responsable da área de estudos e director do Máster de Saúde
Pública da Escuela Nacional de Salud
do Instituto de Saúde Carlos III, desde
onde coordina proxectos de investigación sobre políticas alimentarias,
nutrición, obesidade infantil e ética
aplicada á saúde pública. O investigador foi un dos conferenciantes das
Xornadas de Debate sobre a etiquetaxe
nutricional Nutri-Score, que tivo lugar o pasado 21 de xaneiro en Madrid,
onde sinalou a importancia deste sistema de etiquetaxe como ferramenta
transversal de saúde pública.

M

Que papel cre que poden xogar os
sistemas de etiquetaxe nutricional
para os consumidores?
O papel principal é que garanten o dereito básico á información sobre nu-
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trición e resultan de grande utilidade
para seleccionar opcións máis saudables á hora de facer a compra.
Considera que a información sobre
alimentación se converteu na principal ferramenta de prevención de
saúde?
Eu non diría a principal, pero está
claro que a información é unha ferramenta básica ou, dito doutro xeito,
un requisito imprescindible para a
promoción e a prevención de enfermidades. Viuse en diferentes estudos
que a aplicación destes sistemas de
etiquetaxe frontal baseadas en cores facilita as eleccións saudables.
O importante para previr enfermidades como a obesidade, a diabetes,
a hipertensión ou o cancro é seguir
un patrón alimentario baseado en
produtos frescos e minimamente
procesados, pero se se incorporan
alimentos procesados á dieta, estas
ferramentas permiten identificar os
máis saudables.

Desde algúns sectores criticouse o
sistema Nutri-Score polas cualificacións que lle dá a algúns refrescos
sen azucre. Cal é a súa opinión a
respecto diso?
Nutri-Score demostrou a súa utilidade e
eficacia para clasificar a inmensa maioría dos produtos que podemos atopar
no mercado en función da súa calidade
nutricional. E, ademais, viuse que se
asocia en estudos de cohortes [un tipo
de investigacións observacionais] coa
prevención de enfermidades non transmisibles [como a obesidade ou a diabetes tipo 2]. É certo que hai algunhas
excepcións, coma no caso dos refrescos
sen azucre, un produto prescindible que
non proporciona nada valioso nutricionalmente e é clasificado na categoría B.
O sistema permite que se poidan
cambiar estas valoracións?
Desde a Sociedade Española de Saúde
Pública e Administración Sanitaria propuxemos que se fagan axustes para corrixir esas limitacións. E pódense facer,

porque estamos vendo que Nutri-Score é un instrumento vivo que se pode ir
perfeccionando co tempo e coa acumulación de probas científicas. De feito, xa
se fixo unha primeira mellora ao incorporar nos puntos favorables a presenza
do aceite de oliva, un produto propio da
dieta mediterránea moi saudable e que
axuda a previr enfermidades cardiovasculares e algúns tipos de cancro.
Cales son os desafíos aos que se
enfronta Nutri-Score?
O desafío principal é que se aplique
en todos os produtos, non só nos dalgunhas empresas, do mesmo xeito que
tampouco serve de nada a súa aplicación só en produtos que obteñan unha cualificación favorable: para que o
consumidor poida elixir ten que saber
que produtos son máis ou menos saudables. Neste momento, existe unha
iniciativa cidadá, denominada Pronutriscore (pronutriscore.eu), para
solicitarlle á Comisión Europea a implantación obrigatoria deste logotipo.
Mentres tanto, hai outras medidas que
os estados poden tomar, empezando
por dalo a coñecer mediante campañas de difusión e promover o seu uso
nas licitacións dos contratos públicos
para servizos de restauración colectiva.
Ademais, debería aplicarse para autorizar alegacións nutricionais sobre
saúde [os clásicos reclamos de “forta-

“O desafío é
que se aplique
en todos os
produtos, non só
nos dalgunhas
empresas, e non
só aos que teñan
unha cualificación
favorable”.
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É un sistema fácil de interpretar?
No Estudo sobre a etiquetaxe nutricional frontal, de Hispacoop, ensinóuselles ás
persoas enquisadas, sen unha explicación previa, as diferentes puntuacións do sistema.

E preguntouse en que medida, esta etiqueta, pode axudarlles
aos consumidores á hora de realizar a compra.
Axudaríame completamente

26,3 %
34,2 %

Axudaríame bastante
Axudaríame algo
Axudaríame pouco
Non me axudaría nada
Non o sei

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

A gran maioría das persoas enquisadas,
sente que Nutri-Score lle axudaría a seguir unha dieta máis saudable.
lece as defensas” ou “enriquecido con
vitaminas e minerais”] só naqueles
produtos con Nutri- Score verde, tal
como contempla o preámbulo do regulamento europeo que regula esa materia e que aínda non se desenvolveu.
Que lle parecen as aplicacións de
escaneado de alimentos que presentan diferentes modos de cualificar o perfil nutricional dos alimentos, baseándose ou comparando
Nutri-Score con outros sistemas?
O que mostran os estudos que comparan diferentes sistemas de etiquetaxe
frontal interpretativa baseados en datos científicos é que na maioría dos casos son concordantes. Os casos de discordancia son raros e non se observan
contradicións: un produto pode aparecer un pouco máis ou menos saudable (verde máis ou menos intenso) cun
ou outro sistema, pero non atopamos
produtos saudables cun sistema (verde) e non saudables con outro (laranxa
escuro). Polo tanto, calquera sistema
baseado en probas científicas, como o
sistema chileno, o semáforo nutricional británico ou o propio Nutri-Score, poden axudarlle ao consumidor ao
proporcionar unha información veraz
e facilmente comprensible.

Cre que se debe adaptar á cultura
alimentaria de cada país?
Débese basear en probas científicas
do que é máis ou menos saudable,
pero as tradicións culinarias de cada país hai que telas en conta, entre
outras cousas porque á poboación
non lle podes dicir que cambie os
seus hábitos da noite para a mañá.
E a adaptación recente do aceite de
oliva ten que ver co patrón cultural,
porque o aceite de oliva, sobre todo na
súa categoría virxe extra, consumido
conforme ao patrón mediterráneo,
en aliños e cociñados, é un produto
moi saudable, cunha sólida evidencia
científica detrás que o demostra.
España ten un dos mellores sistemas de saúde do mundo, pero o
problema da obesidade infantil aumenta a niveis preocupantes. Por
que sucede isto?
A obesidade e as enfermidades non
transmisibles están relacionadas cos
hábitos de vida como a alimentación, o
consumo de tabaco e alcol ou o sedentarismo. O sistema está pensado para
restaurar, é dicir, curar enfermidades,
e debería prestarlle máis atención á
promoción e a prevención da saúde,
porque os factores que determinan

o noso estilo de vida son maioritariamente alleos ao sistema de saúde.
Polo tanto, necesitamos promover a
alimentación saudable, a práctica da
actividade física, reducir os estilos de
vida non saudables, como o alcol, o tabaco ou outras drogas. E aí é onde Nutri-Score pode ser clave, xunto con outras medidas dirixidas a crear contornas que faciliten as opcións saudables.
Cales cre que son esas medidas que
se deberían poñer en marcha en España para reducir a porcentaxe de
obesidade infantil?
En primeiro lugar, unha nova política de prezos: baixarlles o IVE aos alimentos máis saudables, como froitas,
verduras, cereais integrais e legumes, e
subirllo a produtos claramente asociados con riscos para a saúde, como o alcol, os alimentos ultraprocesados ricos
en azucres, graxas saturadas ou sal, e
as bebidas azucradas, para as que xa se
aplica un imposto específico en máis de
20 países e en Cataluña, con resultados
moi prometedores. A segunda medida
sería a regulación da publicidade, sobre
todo a dirixida a menores e o relativo ás
alegacións de saúde, porque coa actual
lexislación é posible que un produto
globalmente malo teña unha alegación de saúde só porque se enriqueceu
cunha vitamina ou un mineral. E, en
terceiro lugar, graduar a oferta e crear
unha contorna alimentario saudable.

“En España
pódese acceder a
unha alimentación
saudable a un
prezo razoable,
pero segue sendo
máis cara unha
peza de froita de
tempada que un
flan ou unha nata”.
Que medidas recomenda para crear
esa contorna saudable?
Por exemplo, reducir a presenza das
máquinas expendedoras de produtos
procesados en lugares como hospitais,
ou á promoción do consumo de produtos saudables nos comedores escolares,
tales como cereais integrais, peixes ou
verduras. Isto non custa tanto e é unha
responsabilidade dos poderes públicos.
Existen informes de organismos internacionais como o británico Instituto de Desenvolvemento de Ultramar (ODI, Overseas Development
Institute) que denuncian, en gran
parte do mundo industrializado, o

Un exemplo práctico
Comparando ambos os produtos da esquerda,
e en función das etiquetas, dirías que...
O produto 1 é máis saudable
que o produto 2

60 %

O produto 1 é máis ecolóxico
que o produto 2

11,7 %

O produto 1 é máis caro
que o produto 2

8,9 %

Non o sei

Cando se limitan as respostas posibles, aumenta a porcentaxe
de enquisados que relaciona o sistema Nutri-Score cun indicador
de produto máis ou menos saudable.

19,4 %

progresivo abaratamento dos produtos ultraprocesados, fronte ao
cada vez maior prezo dos frescos.
Comer mal é cada vez máis barato?
Si, comer mal é máis barato porque os
produtos frescos adoitan ser máis caros. No caso de España pódese acceder a unha alimentación saudable a un
prezo razoable, pero segue sendo máis
cara unha peza fresca de froita de tempada ca un flan, un iogur azucrado ou
unha nata, e non digamos xa se comparamos o custo do menú do día nun
restaurante tradicional mediterráneo
ao dun restaurante de comida rápida,
o único que poden permitirse algunhas
familias. Ademais, alimentarse ben na
casa a un prezo accesible require formación específica, tempo e habilidades
culinarias, recursos menos accesibles
para as clases máis desfavorecidas, que
son as que se alimentan peor.
Como se pode cambiar isto?
O que temos que cambiar son os prezos e mellorar a información e a formación a través de ferramentas como
Nutri-Score, talleres e medidas para
a conciliación laboral e familiar, de
modo que as persoas de clases socioeconómicas baixas, que son as máis
afectadas polas enfermidades non
transmisibles, o teñan máis fácil para
alimentarse de forma saudable.
Hai forma de que a alimentación
saudable chegue a todas as capas
da sociedade sen que supoña un
custo ambiental?
Si, e así queda recollido nun recente informe sobre dietas saudables e
sostibles da comisión EAT da prestixiosa revista científica The Lancet.
A clave está en utilizar como fonte
principal de proteínas os vexetais, en
lugar da carne, evitar os produtos ultraprocesados, que teñen un impacto
ambiental moi alto e substituílos por
produtos frescos, de proximidade, e,
en terceiro lugar, reducir os desperdicios polo menos un 50%. Así podemos conseguir un sistema alimentario saudable e sostible.
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Divulgación

.CANDO.
.A CIENCIA DA.
.NUTRICIÓN SE.
.PRECIPITA.
Que sabemos de certo sobre nutrición? Frecuentemente atopamos na prensa
ou na redes sociais informacións contraditorias sobre algún aspecto da
alimentación. Antes, por exemplo, os ovos eran considerados malos para o
colesterol. Agora demostrouse que non é así. Por que ocorren estes cambios
no discurso? A realidade é que nos atopamos ante unha ciencia nova e en plena
efervescencia investigadora. Entón, como se establecen as evidencias?

empo atrás os ovos
eran o peor inimigo
do colesterol e da saúde cardiovascular, e as
graxas saturadas están
consideradas entre os peores nutrientes para a saúde humana. Agora, o consumidor sorpréndese cando a comunidade científica conclúe que, aínda que
parece que o consumo de ovos pode ter
certo impacto no colesterol sanguíneo,
non se traduce nun aumento do risco
de enfermidades cardiovasculares. Esta conclusión púidose establecer tras a
análise e reanálise de todos os estudos
publicados en 2013, 2016, 2018 e 2019.
É dicir, estamos bastante seguros das
súas conclusións.

T
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Da mesma forma, a mirada cara
ás graxas saturadas cambiou, quizais
demasiado. En poucos anos pasouse de comunicar que todas as graxas
saturadas (carnes vermellas; embutidos; aceite de palma e de coco, e
produtos lácteos, como leite enteiro,
queixo curado, manteiga e nata) eran
indiscutiblemente malas e responsables de varias enfermidades crónicas
(elevaba o colesterol malo e aumentaba o risco de obesidade e de enfermidades cardiovasculares), a asegurar
que iso foi pura invención da industria
azucreira. Este cambio tan radical debeuse seguramente á aparición e revisión de documentos internos da Sugar
Research Fundation (Fundación para

a Investigación sobre o Azucre), na
que se comproba que houbo investigación influente pagada por este sector, culpando ás graxas e exculpando
en parte aos azucres da obesidade e
dos trastornos do corazón. En 2015,
ademais, a British Medical Journal
publicou unha análise que suxería que
as graxas saturadas non teñen ningún
impacto negativo na saúde humana.
Nunha revisión máis recente (2019),
tamén se afirmaba que estas graxas
poderían reducir o risco de accidente
cerebrovascular.
O problema é que este cambio de
paradigma produciuse sen ter en conta que as probas destes estudos eran
moi débiles, e sen considerar que exis-

Resulta moi
improbable que
un só estudo
cambie todo o
coñecemento
actual ou poida
servir como única
proba de que algo
funciona, pois
sempre debe ser
posto no contexto
de todos os
estudos parecidos
sobre o tema (si,
todos). Se algo
soa demasiado bo
para ser verdade,
probablemente
non o sexa.
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ten outras revisións de alta calidade, é
dicir, baseadas en estudos rigorosos,
e publicadas no mesmo 2015 que suxiren que diminuír a inxesta de graxas
saturadas e, sobre todo, substituír o
consumo de saturadas por outras insaturadas (aceites vexetais) parece ter
beneficios para a saúde cardiovascular
(o que debería ser avaliado con maior
profundidade).
Esta é, desgraciadamente, o que
algúns autores coñecen como a historia interminable, unha tendencia que
se repite con demasiada frecuencia,
confunde aos consumidores e, ás veces, desacredita ao sector de profesionais e investigadores que se dedican á
nutrición.

UN MUNDO DESCOÑECIDO.

Existen varias razóns e factores que explican estas continuas contradicións
informativas.
1. Os cambios de discurso débense ao
avance da ciencia da nutrición e da
sociedade. En parte é certo: a ciencia
da nutrición avanza –a pasos axigantados–, principalmente porque se
trata dunha disciplina nova que conta
coa experiencia doutras. Con todo,
pode que este non sexa o factor que
máis inflúa.

2. Todo o mundo quere ‘vender’ algo.
Existen estudos creados pola industria para favorecer os seus produtos?
Si, e ata é posible que nos atopemos
ante unha nova estratexia de márketing. En 2013 investivadores do departamento de Medicina Preventiva
e Saúde da Universidade de Navarra,
publicaron na revista médica PLOS
Medicine unha exhaustiva revisión
da literatura, Conflitos financeiros
de interese e nesgos nos informes con

respecto á asociación entre as bebidas azucradas e o aumento de peso,
na que atoparon que as investigacións
subvencionadas pola industria das bebidas azucradas tiñan ata cinco veces
máis posibilidades de achar resultados favorables aos seus intereses que
as investigacións non subvencionadas, o que sen dúbida son malas noticias. Con todo, tamén é a proba de que
existen científicos comprometidos coa
saúde pública.

50 anos de cambios
Ao longo da historia, moitos alimentos
viron alterada a súa reputación. Os que
antes se consideraban bos, agora non o
son tanto. E viceversa. Será categórico?
1970

Ovos
Aumenta o colesterol
Límite consumo:
3 á semana.

1980

Peixe azul
Pola súa cantidade
de graxa pénsase
que é pouco saudable.
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Froitos secos
Relaciónase co aumento
de peso polo seu alto
valor enerxético.

Café
Sobe a tensión.
Restrínxese aos
enfermos do corazón.

1990

Leite enteiro
Básico na nosa dieta
por ser fonte de calcio.

Ademais dos conflitos relacionados co diñeiro e as fontes de financiamento, existen os inherentes á propia
ideoloxía. Segundo o investigador da
Universidade de Stanford John Ioannidis nun artigo publicado en Journal
of the American Medical Association
(JAMA) en 2018, en nutrición son especialmente difíciles de detectar e de
controlar debido a que os investigadores tamén teñen os seus preferencias
alimentarias e os seus propios contor-

Moitas veces, as
conclusións das
investigacións
realizadas non
son xeneralizables
para a poboación
que podería verse
beneficiada.
Ademais, ás
veces, os artigos
publicados non
proveñen de
investigacións, ou
son nesgados. Os
estudos que non
chegan a publicarse
tampouco
son fiables.

Ovos
Non lle afectan ao colesterol.
Fonte de proteínas de calidade.
Recomendación: 1 ovo ao día.

2000

Leite enteiro
Ter máis graxa saturada
que os desnatados
fano menos recomendable.

nos. É posible, ademais, que se vexan
influenciados por tendencias e teñan
opinións sobre temas alimentarios que
poidan ir máis aló do que estritamente
din os datos. Seguindo co exemplo do
aceite de oliva, todas as persoas inmersas na cultura da dieta mediterránea,
incluíndo poboación xeral e científicos,
serán máis proclives a aceptar que as
novas investigacións sustenten que o
aceite de oliva virxe extra é mellor que
o aceite de oliva refinado, que ao revés.
Todo o mundo vende algo, e sempre hai alguén que o quere comprar
(crer) e que ata o recomenda (dálle un
like, follow e retweet). Así se transmite tanto a boa como a mala ciencia.
Un exemplo claro é a popularización
da dieta paleo (aquela que centra en
volver á alimentación da Prehistoria,
é dicir, a base de froitas, froitos secos,
sementes, carnes magras e peixe).
Non hai evidencia científica que demostre que é mellor que os tratamentos dietéticos convencionais, pero
estendeuse entre a poboación a través
de comunidades virtuais firmemente
seguidoras e da apertura de negocios
que puideron proliferar sen apenas
cuestionamento.
3. A miúdo as investigacións
que se publican en revistas

Café
Rico en antioxidantes.
Tres cuncas ao día teñen
beneficios para a saúde.

2010

Peixe azul
Boom do omega-3.
Moi recomendable.

Froitos secos
Non engordan e,
ademais, axudan a
combater a obesidade.

2020

Leite enteiro
Non hai probas de que
sexan menos saudables
que os desnatados.

Peixe azul
Revísanse suplementos
omega-3. Contido
en metilmercurio.
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Un novo estudo
non significa unha
investigación
mellor, e aínda que
por lóxica debería
selo, poucas
veces o é. Con
todo, tampouco é
certo que “o que
sempre se fixo”,
o tradicional,
resulte mellor.
científicas son incribles, pero só ás
veces son certas. Moitas veces a mala
ciencia xéstase na casa, nas revistas
que nutren de coñecementos ao resto
de científicos e logo enchen os medios
de comunicación. O profesor Ioannidis, un científico querido e odiado
a partes iguais, publicou un coñecido artigo titulado Por que a maioría
de achados das investigacións son
falsos. Esa autoflaxelación é absolutamente necesaria, porque existe en
xeral moita mala ciencia publicada en
revistas científicas, investigacións que
chegan a resultados afastados da realidade (investigacións nesgadas).
Tamén hai moita pseudociencia
publicada, que ademais é moi difícil de
detectar e, por suposto, existe moitísima cantidade de ciencia collida con
pinzas e interpretada con demasiadas
ganas. Estas dúas últimas abundan especialmente en nutrición.

OLLO AOS ESTUDOS.

No mundo das evidencias non se usan
os estudos realizados en animais ou en
modelos celulares. Malia que teñen un
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papel esencial na ciencia, cos devanditos estudos non se deberían establecer
recomendacións para humanos, como
tampouco se deberían iniciar investigacións en humanos sen as probas que
confire a investigación básica. Parece
lóxico e, con todo, unha gran parte das
noticias científicas que aparecen en
prensa son para dar a coñecer estudos
en animais ou células e, xa que logo,
non son aínda aplicables a humanos.
Segundo un artigo publicado en JAMA
en 2002, o 44% das notas de prensa
producidas promove erroneamente
declaracións de saúde baseadas neste
tipo de estudos. Así, varias veces chegoulle ao consumidor o aserto de que
comendo tal ou cal nutriente é posible
controlar ou curar o cancro.
Ademais, en nutrición abundan
os estudos observacionais, que poden cumprir importantísimos papeis
na avaliación de técnicas diagnósticas
(son o estándar de ouro) ou na avaliación do risco de efectos adversos de
tratamentos, pero úsanse moi a miúdo
para avaliar o impacto da alimentación na saúde e na enfermidade, o que
pode conducir a problemas na interpretación. Un exemplo é o impacto das
graxas saturadas ou o aceite de palma,
cuxas avaliacións (a favor ou en contra)
baseáronse principalmente nestes estudos. Algunhas publicacións suxiren
que ata un 60% das informacións derivadas de congresos científicos parten
de estudos observacionais.

O PROBLEMA PRINCIPAL.

E por que non se usa outro tipo de investigación, máis robusta e confiable?
Non sempre é tan sinxelo. A diferenza
dos estudos con fármacos, as investigacións sobre a dieta teñen complicacións metodolóxicas extras, como, por
exemplo, intentar que os suxeitos que
toman o tratamento non saiban que o
están tomando (aspecto fundamental).
Outras veces, os deseños máis robustos poden non pasar as avaliacións dos
comités de ética, porque expoñen aos
suxeitos a riscos con pouca previsión
de beneficios.

En xeral, falta saber máis sobre
como se fai ciencia e como se usan as
evidencias. Aos pacientes e á poboación xeral, e tamén aos profesionais da
saúde que usan e recomendan a ciencia
cada día, fáltalles tamén saber moito
máis de evidencias. A unha boa cantidade de investigadores cústalles saber
que tipo de investigación é a mellor pa-

Sempre
poderemos atopar
investigacións
que confirmen o
que sospeitamos,
así que o mellor
é que busquemos
para atopar tamén
datos en contra
do que pensamos,
para evitar o nesgo.

A EVIDENCIA CIENTÍFICA
SEGUNDO O TIPO DE ESTUDO
15 anos de
mala fama. En
marzo do 1984
a revista Time
dedicáballe a
súa portada
aos ovos e o
seu suposto
perigo para
a saúde
cardiovascular.
O 19 de xullo
de 1999,
a mesma
publicación
desmentíase
e libraba aos
ovos de toda
culpa sobre o
colesterol.

ra contestar á pregunta que se formula
(cada tipo de investigación serve para
unha cousa distinta). Así que, ao parecer, ninguén o ten fácil para entender,
interpretar e comunicar.

A SOLUCIÓN, NA PALABRA.

“A ciencia non é perfecta”, aseguraba
o científico e divulgador Carl Sagan.
“Con frecuencia utilízase mal, non
é máis que unha ferramenta, pero é a
mellor que temos: corríxese a si mesma, está sempre evolucionando e pódese aplicar a todo”. Trátase de evitar
absurdos titulares, informacións nesgadas, erróneas conclusións, chismes
e desconcerto xeral dos consumidores
de información cambiante, esaxerada
e terxiversada. Un exemplo foi o caso
recente da auga da billa e do cancro
de vexiga, cuxas investigacións, malia
estar moi ben feitas, non admitían os
titulares sensacionalistas.
A única cura a todo isto é que todo
o mundo saiba máis sobre evidencias,
sobre como se proban os tratamentos,
que científicos e comunicadores elixan
mellor as palabras para comunicar as
certezas derivadas das investigacións
(tan difícil como necesario), e, por suposto, que os consumidores de información aprendan a identificar declaracións acertadas.

A forza da evidencia científica producida polos diferentes tipos
de estudos (por exemplo, revisións sistemáticas, microanálises,
ensaios controlados aleatorios, investigación observacional, estudos
en animais, estudos celulares e opinións de persoas expertas) pode
variar. Estas son as vantaxes e as imitacións dos diferentes tipos de
evidencia científica.

1. REVISIÓNS SISTEMÁTICAS
E METANÁLISES
Reúnen e resumen todos os
estudos pertinentes sobre un tema.
Teñen menos probabilidade de nesgo.
2. ENSAIOS
CONTROLADOS
ALEATORIZADOS (ECA)
Identifican a poboación
para estudar.
Posteriormente,
divídenos en dous grupos
aleatorios. Un grupo está
exposto ao tratamento,
e o outro non.
3. ESTUDOS OBSERVACIONAIS
Os científicos utilizan estes
estudos co fin de identificar
correlacións e desenvolver
hipóteses para investigar.
Tipos
-Estudo de cohortes (conxuntos)
-Estudo de casos e controis
-Serie de casos clínicos
4. ESTUDOS EN ANIMAIS
E CÉLULAS
Os efectos nos seres humanos
e os animais non sempre son os
mesmos. As células illadas no
laboratorio compórtanse de xeito
diferente que as do corpo.
5. OPINIÓNS DE EXPERTOS E
ANÉCDOTAS
A experiencia ou a opinión dunha
soa persoa non proporciona
unha imaxe obxectiva.
Fonte: Consello Europeo de Información Alimentaria (EUFIC).

Evidencia
máis forte
dispoñible

Estes estudos
poden probar
a causalidade,
pero hai que
ser prudente
e non
xeneralizar

A correlación
non significa
relación
causa-efecto

Sempre hai
que ter en
conta as
limitacións da
investigación
con células
e animais

Evidencia
demasiado
débil para sacar
conclusións

Saúde

Infarto femenino

Mesmos síntomas,

máis letal

Un estudo recente derriba o mito que os distinguía. Unha forte e opresiva dor no peito é o
síntoma principal do ataque ao corazón e preséntase por igual en ambos os sexos. Saber
identificar os sinais e non asumir como verdade absoluta que o infarto é só cousa de homes
axudarán a evitar que sigan morrendo o dobre de mulleres por insuficiencia cardíaca.
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cardióloga estadounidense Sharonne Hayes, fundadora da Clínica Mayo de Enfermidades Cardíacas en Mulleres (Mayo Clinic
Women’s Heart Clinic), aseguraba recentemente nunha entrevista na revista
Time que, a finais dos 80, cando estudaba a especialidade na universidade, ensináronlle que as
enfermidades cardíacas eran moi pouco comúns
nas mulleres. Era algo asumido: a cardióloga Antonia Sambola, coordinadora do grupo de traballo
Mulleres en Cardioloxía da Sociedad Española de
Cardiología e especialista no Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), confirma que, efectivamente,
durante anos transmitiuse a idea de que “o infarto
era cousa de homes”. Por iso, esta doutora española, que en máis dunha ocasión se atopou con
mulleres que sufriran un infarto e lles receitaran
ansiolíticos ao acudir ao seu centro de saúde con
molestias no peito, pide concienciación por parte
de todos: “Desde a mesma facultade de medicina
e pasando polos servizos de atención primaria, de
medicina interna e cardioloxía”, sinala.

A

QUE É UN
INFARTO?

As cardiopatías
isquémicas (CI) son
aquelas enfermidades
directamente
relacionadas coa
diminución do fluxo
sanguíneo das arterias
que irrigan o músculo
cardíaco. Unha das
máis comúns é o
infarto de miocardio,
o que coñecemos
como ataque ao
corazón. Prodúcese
cando a arteria
coronaria se obstrúe

completamente.
Pódese bloquear por
diferentes causas,
como un coágulo
de sangue ou polo
depósito e infiltración
de graxas nas paredes
das arterias que
se van producindo
progresivamente
debido a algúns
factores de risco
na persoa, como
a diabetes, a
hipertensión, o
colesterol alto,
fumar, a obesidade,
o sedentarismo ou a
idade avanzada.

UNHA MENSAXE EQUIVOCADA.

Esta crenza errónea levou a excluír dos grandes estudos durante décadas ás mulleres nas súas mostras. Aínda que estas directrices cambiaron nos
90 e agora mesmo se esixe que os investigadores
xustifiquen especificamente calquera estudo que se
faga sobre un só sexo, o que está claro é que a longa
historia de investigación científica centrada neles
avantaxou notablemente á saúde cardíaca masculina. Pero, sobre todo, transmitiu unha mensaxe
na sociedade tan equivocada como prexudicial: que
pedísemos axuda cando vísemos a un home levando a man ao peito e que recomendásemos calma e
repouso cando o facía unha muller, á que, por molestias parecidas, case sempre se lle diagnosticaba
(sen probas) o recorrente ataque de ansiedade.
Hoxe sabemos, coa estatística na man, que
o infarto non é cousa de homes. Sófreno máis, é
certo, pero as mulleres morren case o dobre que
eles por este motivo (12.201 mulleres, fronte a
6.964 homes en 2017, segundo o Instituto Nacional de Estatística). Por que é tan letal para a
muller? “Non se debe a motivos biolóxicos, senón
sociais”, explica Antonia Sambola. Segundo datos
da cardióloga, as mulleres tardan máis en pedir
axuda (60 minutos fronte aos 44 dos homes) por
esa idea errónea de que elas non poden sufrir un
infarto. Ao principio, non adoitan darlle importancia aos síntomas, minimízanos e aguantan

máis a dor (ou defíneno dun xeito menos intenso que os homes). “Moitas veces, cando chegan a
urxencias, o infarto evolucionou o a insuficiencia
cardíaca, polo que xa non doe. Ademais, este atraso en pedir axuda ten consecuencias.
Moitas veces adoita resultar demasiado tarde
para realizar o tratamento de reperfusión (unha
anxioplastia, técnica importantísima para a supervivencia tras o ataque que consiste en abrir a
arteria que está pechada e poder restaurar o fluxo
sanguíneo obstruído que provocou o infarto) ou
para o uso de fármacos como betabloqueantes, que
se demostraron moi efectivos se se usan durante as
primeiras 24 horas”, explica Sambola.

SÍNTOMAS ADICIONAIS
MÁIS INTENSOS.

Entón, as mulleres non teñen síntomas distintos
aos dos homes? “É un mito. As diferenzas están
na interpretación que se fan deses síntomas”,
contesta Antonia Sambola. As mulleres comparten cos homes o síntoma principal, que é unha
forte dor no peito, que pode irradiar a un ou aos
dous brazos, ao pescozo e ás costas. O que si presentan diferente é unha serie de síntomas complementarios máis intensos: sudación, náuseas,
mareos, fatiga ou vómitos.
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FALLOS NA INTERPRETACIÓN.

A materia
pendente.
Tras sufrir
un infarto, as
mulleres fan
rehabilitación
cardíaca un
70 % menos
que os homes.

A idea que se transmitiu de que homes e mulleres
temos síntomas diferentes procede da interpretación que se fixo dun estudo publicado en Journal of
the American Heart Association (JAHA) no 2012.
Pero, co tempo, observáronse datos que podían levar á confusión, como, por exemplo, o feito de que
moitos dos pacientes explicaron cales eran os seus
síntomas unha vez pasara o infarto (as mulleres
aguantan máis a dor e a súa forma de describilo;
unha vez estaban estables, era máis suave) e que na
mostra había bastantes pacientes diabéticas (que,
por características da súa enfermidade, case non
presentan dor torácica).

As mulleres tardan máis en pedir
axuda (60 minutos fronte aos 44
dos homes) por esa idea errónea de
que elas non poden sufrir un infarto.
Ademais, ao principio non adoitan
darlles importancia aos síntomas.
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“Asumir incorrectamente que as mulleres que
sofren un ataque cardíaco presentan síntomas diferentes aos dos homes ao único ao que conduce é a
un diagnóstico erróneo, a un atraso no tratamento
e a que se ofrezan intervencións médicas menos intensivas”. É a conclusión do equipo de cardiólogas
da Universidade de Edimburgo (Escocia), liderado
pola doutora Amy V. Ferry, nun novo estudo máis
extenso e preciso que se acaba de publicar en JAHA.
Estas investigadoras decidiron, tras observar
os nesgos dos anteriores estudos, rexistrar os síntomas de 1.941 persoas que acudiron a urxencias
dun hospital escocés (desde xuño de 2013 a marzo
de 2017), antes de que se coñecese o diagnóstico.
De todos eles, 274 (90 mulleres e 184 homes) foron
diagnosticados con infarto agudo de miocardio.
Ao preguntarlles cal era o síntoma máis común, o 93 % de ambos os sexos contestaron que era
unha forte dor no peito, mentres que un 48 % de
homes e un 49 % de mulleres apuntaron, ademais,
unha dor que se irradiaba ao seu brazo esquerdo.
Así mesmo, unha porcentaxe maior de mulleres
tiñan dor que se irradiaba á mandíbula ou ás costas e tamén se observou que as mulleres eran máis
propensas a experimentar náuseas (33 % fronte a
19 % dos homes).

UN DIAGNÓSTICO PRECOZ.

Sambola é tallante á hora de afirmar que a clave
para a supervivencia tras un infarto é o diagnóstico precoz (a partir da segunda hora de cando en
cando prodúcense recuperacións completas), xa
que, canto máis tempo pasa, máis probabilidades
hai de que o paciente termine tendo complicacións
graves e ata faleza. “Cando chega unha persoa a
urxencias ou ao seu centro de saúde con sospeita de
infarto débese facer sempre un diagnóstico baseado na evidencia. É dicir, non se pode supoñer que
unha persoa padece un ataque de ansiedade, hai
que confirmalo con probas ”, explica a cardióloga.
O primeiro que hai que facer é un electrocardiograma, que axuda a determinar cal é a zona do
corazón afectada. A partir dela pode comezar a establecerse o tratamento máis eficaz. Tamén é preceptivo realizar unha analítica de sangue, que mide
os niveis das triponinas, unhas proteínas que se segregan cando o músculo cardíaco resulta danado, e
en ocasións mándase unha ergometría ou proba de
esforzo. Unha vez confirmado que o paciente está
sufrindo un infarto hai que proceder urxentemente a realizar unha anxioplastia. Á mínima dor no
peito, concedámoslle a importancia que se merece.
Non o esquezamos.

Sinais que deben poñerte en alerta
O infarto pode presentarse a calquera hora do día, pero tende a concentrarse á primeira hora da mañá.
Non adoitan chegar todos estes síntomas xuntos, senón unha combinación variable dalgúns deles.
Cando se presentan
os riscos (de media)

71 anos
64 anos

DOR TORÁCICA MOI FORTE. Un profundo malestar e presión no
centro do peito que non se alivia con nada. Non se vai nin cambiando
o movemento nin ao facer exercicios de respiración. Pode durar
minutos, logo desaparecer e volver aparecer.

Risco de morte
tras un infarto

18 %
9%

OUTRAS ZONAS AFECTADAS. A dor intensa no peito en ocasións
irrádiase cara ao brazo esquerdo. E tamén, ao dereito, á mandíbula,
ao pescozo, ás costas ou ao estómago.

Asistencia aos programas
de rehabilitación

19,9 %
33,9 %
Do mesmo xeito que os
homes, o síntoma máis
común nas mulleres é
a forte presión ou dor
no peito. A diferenza
é que elas teñen máis
tendencia a experimentar
con máis intensidade
outros síntomas
comúns, como a falta
de aire, as náuseas, os
vómitos ou a dor de
costas ou mandíbula.

MALESTAR. Sensación de
falta de aire, acompañada
ou non de dor.

Dificultade
para respirar

OUTROS POSIBLES
SÍNTOMAS. Suor fría,
náuseas ou mareos.

A dor irradia
á mandíbula

28 %
20 %

33 %
19,4 %
Dor de peito
opresiva

Fontes: Síndrome coronario agudo en mulleres e homes en
España, impulsado polo Hospital Ramón y Cajal (Madrid)
e a Fundación Mapfre entre xaneiro e setembro de 2017.
Presentación de síntomas en homes e mulleres diagnosticados
con infarto de miocardio utilizando criterios específicos de sexo,
publicado en Journal of the American Heart Association (JAHA).

75,5 %
80 %
A dor irradia
ás costas

31 %
17 %

A dor esténdese ao
brazo ou o pescozo

57,3 %
49,7 %
Náuseas

33 %
19 %
Palpitacións

5,9 %
2%
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Medio

.Reciclar:.
.Un parche.
.para o.
.exceso de.
.consumo.
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Darlles unha segunda vida aos envases e produtos
do día a día é un xesto sinxelo que diminúe o consumo
de novos recursos, a contaminación do aire e da auga
ou o gasto de enerxía. Pero reciclar non pode ser a única
solución para reducir a gran cantidade de residuos.
parte teórica da reciclaxe témola
cada vez máis interiorizada e integrada nos nosos hábitos diarios:
o colector azul para papel e cartón, o amarelo para os envases, o
verde para o vidro, o orgánico no marrón e o resto
dos refugallos ao cubo gris coa tapa laranxa. Pero, que ocorre despois de botalo ao colector? Ao
depositar un envase no cubo, “ponse en marcha
un círculo perfecto”, explican desde Ecovidrio,
a entidade sen ánimo de lucro que se encarga da
reciclaxe de vidro dun só uso en España. Dunha
botella reciclada pódese extraer outra exactamente igual, que manteña as propiedades orixinais. E,
ademais, pódese reciclar infinitas veces.

A

DE RESIDUO A NOVO ENVASE.

Este proceso iníciase cando os envases se depositan no seu correspondente colector: o iglú verde.
E os datos apuntan a que en España esta parte coñecémola ben: oito de cada 10 españois afirman
que separan sempre os envases de vidro. Despois,
centos de camións recollen eses residuos e lévanos
a unha planta de reciclaxe, onde se separan, se
limpan e se trituran en pequenos fragmentos para
despois fundilos e volver producir envases.
O ciclo de transformación dos envases de
plástico é similar, como contan desde Ecoembes, entidade encargada da reciclaxe de envases
de plástico e de papel e cartón. Tras ser postos no
mercado, débense identificar os envases reciclables co símbolo do punto verde. “Os cidadáns
compramos os produtos envasados e separámolos
correctamente para depositalos no seu colector
correspondente, o amarelo no caso de envases de
plástico, latas e briks”, explican. Despois, cada
concello encárgase de recollelos e transportalos
ás plantas de reciclaxe, onde se separan segundo a
natureza do material e transfórmanse en materia
prima para fabricar novos produtos.
A elaboración de produtos a partir de elementos reciclados proporciona moitos máis beneficios
ambientais ca se se producisen desde cero, contan
desde Ecoembes. Non só se aforra en nova materia

prima, senón tamén en auga e
enerxía, reducindo a pegada
ambiental de fabricalo. Para
facernos unha idea, producir
unha lata con materiais reciclados reduce un 95 % a enerxía
utilizada, mentres que fabricar
papel reciclado reduce o consumo de enerxía e auga nun 62
% e 86 %, respectivamente. A isto debemos sumar que certos
materiais, como o vidro ou o plástico, poden ser reciclados
de forma ilimitada sen perder calidade, polo que o aforro de
recursos e enerxía multiplícase. Así, en lugar de favorecer un
modelo de consumo baseado en usar e tirar, foméntase un
modelo máis sostible: a economía circular.

EUROPA MARCA O RUMBO.

A cantidade de envases producidos e utilizados, e os seus
consecuentes residuos, non deixan de aumentar. Por sorte,
a preocupación social e política sobre a súa correcta xestión
crece tamén. En maio de 2018, a Comisión Europea marcou
uns novos obxectivos en materia de reciclaxe que os Estados
membros deben alcanzar nos próximos anos. Entre outras
metas, débese garantir a reciclaxe dun mínimo do 65 % de
todos os residuos de envases para 2025.
Obxectivos da Unión Europea

2025

2030

Todos os envases

65 %

70 %

Plástico

50 %

55 %

Madeira

25 %

30 %

Aluminio

50 %

60 %

Metais ferrosos

70 %

80 %

Cristal

70 %

75 %

Papel e cartón

75 %

85 %

Con esta meta, a UE busca garantir que as materias primas que forman estes residuos son recicladas e reutilizadas,
o que permite avanzar cara a unha economía circular na que
se utilicen os recursos naturais de forma racional e eficiente.
Os países da UE están dando pasos cara a adiante para
conseguir estes necesarios obxectivos. Os últimos datos de
Eurostats sobre a taxa de reciclaxe de envases na Unión Europea, pertencentes a 2016, sitúan a media dos 28 países nun
67,2 %. Segundo datos de Ecoembes, en España reciclouse en 2018 o 78,8 % dos envases (1.453.123 de toneladas).
En concreto, reciclamos o 75,8 % dos envases de plástico, o
85,4 % dos metálicos e o 80 % dos de papel e cartón.
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Cantos recursos se aforran
se se recicla o vidro?

Coa enerxía aforrada grazas á reciclaxe
de 10 botellas de vidro conséguese

6

cargas
de lavadora
dunha familia
de 4 membros

300 días de carga
para o teu ‘smartphone’

4 días

vendo a televisión
E o CO2 que evitamos emitir á atmosfera é equivalente a

42 km

15 km

en motocicleta

en coche

Os beneficios ambientais
de reciclar envases
(de plástico, latas, briks,
papel e cartón)
Grazas ás 1.453.123 toneladas de envases que reciclamos
os españois en 2018, conseguimos:

Aforrar 1,45 millóns de toneladas

Para cumprir cos obxectivos marcados por Europa en
materia de reciclaxe debemos contar con sistemas de xestión
de residuos apropiados. Devolver o envase usado á tenda como
se facía anos atrás volve soar como unha das opcións. É o chamado Sistema de Depósito, Devolución e Retorno, coñecido
tamén polas súas siglas SDDR. Trátase dun método de xestión
de residuos no que os responsables de poñer no mercado os
envases cóbranlle un depósito por cada un aos demais axentes
da cadea, desde os distribuidores ata o consumidor final. A
devolución desa cantidade é un incentivo para os consumidores, a quen se lle pagará o depósito se devolven os envases
usados baleiros a un punto habilitado para iso.

COMO ALCANZAMOS ESTA META?

Algunhas organizacións queren recuperar a opción de devolver o envase usado á tenda como se facía anos atrás. É o chamado Sistema de Depósito, Devolución e Retorno, coñecido
tamén polas súas siglas SDDR. Trátase dun método de xestión
de residuos no que os responsables de poñer no mercado os
envases lle cobran un depósito por cada un aos demais axentes
da cadea, dos distribuidores ata o consumidor final. É dicir, ao
adquirir o produto, o consumidor paga un extra polo envase,
que só recupera se o leva á máquina de devolución.
Esta práctica, que funcionaba en España nos anos 80,
realízase en máis de 40 rexións do mundo e, para moitas
institucións, como Ecoembes, non é unha verdadeira solución: “Os envases só representan o 8 % do total dos residuos
que xeramos e, deles, só o 1,5 % como moito se poderían
recoller cun sistema SDDR”, explican. Xa que logo, alcanzar
os obxectivos da UE pasa por estender de xeito xeneralizado
ao resto de residuos un modelo xa consolidado como o da
recollida selectiva, igual ca se fai cos envases ou co vidro.
Coinciden desde Ecovidrio: “O sistema de colector é o
máis estendido en Europa e no mundo, e é o que teñen oito
dos 10 países con mellores taxas de reciclaxe de envases de
vidro en Europa”. Ao seu xuízo, o SDDR “non é o sistema

de materias primas

Manter un aire máis limpo,
grazas a que evitamos que se
emitisen 1,6 millóns

de toneladas de CO2
atmosfera, o equivalente a

8.200 voos

realizados entre Madrid e Canarias.

Reducir o gasto de enerxía en

6,21 millóns de megavatios/hora
e o consumo de auga en 20,3 millóns de m3
Fonte: Ecovidrio e Ecoembes.
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Reciclar é clave para reducir a
gran cantidade de refugallos que
se producen, pero non debería
ser nosa primeira opción. A
orde das coñecidas como tres
“R” é importante: primeiro
debemos reducir o noso
consumo, despois reutilizar
eses envases e logo reciclalos.

máis adecuado para o noso país nestes momentos
á vista dos bos resultados que conseguimos nestes 20 anos co actual modelo”. E apuntan a que a
maior parte da cidadanía xa ten o hábito de levalo
ao colector verde.

O PAPEL DOS SUPERMERCADOS.

Nos comercios, España parte dun sistema de xestión
que funcionou ben nos últimos anos, segundo Aurelio del Pino, director xeral da Asociación de Cadenas
Españolas de Supermercados (ACES), asegura que
“nos países que optaron no seu momento por este
sistema configurouse un esquema dobre, SDDR para uns determinados envases e un sistema colectivo
de xestión para o resto”, explica. De tal forma, no
caso de que se implantase aquí, habería que manter
o actual sistema para os envases non incluídos no
sistema SDDR. “Cremos que existen outras medidas

e percorrido para mellorar os datos de reciclaxe, como a mellora
de recuperación nas plantas de selección tanto en cantidade
como en calidade”, asegura del Pino. “A implementación do
SDDR tería un altísimo custo para envasadores e comercios e
xeraría un incremento do prezo dos produtos”, coincide Idoia
Marquiegui, directora de Medio Ambiente, Calidade e Seguridade Alimentaria da Asociación Nacional de Grandes Empresas
de Distribución (ANGED). Ademais do impacto económico,
o uso do SDDR implicaría un incremento das rutas loxísticas,
posto que non reutiliza senón que recicla os envases, co conseguinte incremento de emisións de CO2, explica a experta.
Sexa como sexa, reciclar é clave para reducir a gran cantidade de refugallos que se producen na actualidade, pero
non debería ser nosa primeira opción. A orde das coñecidas
como tres erres é importante: primeiro debemos reducir o
noso consumo, despois reutilizar eses envases que xa compramos e logo chegaría a quenda de reciclalos cando xa non
poidan sernos útiles de ningún modo.

Reciclaxe de botellas, o círculo perfecto
A hostalaría xera
o 48 % dos residuos
de envases de vidro
dun só uso
Os novos envases
regresan ao mercado
e poden volver reciclarse
infinitas veces

HOSTALARÍA,
RESTAURACIÓN
E CONSUMIDOR
RESPONSABLE
Protagonistas
do proceso

Máis de 200.000
colectores

COMERCIO
e volta a
empezar

RECOLLIDA
SELECTIVA
Só vidro

As compañías
envasadoras
financian o sistema
de reciclaxe coa súa
achega a través do
Punto Verde

1 por cada
230 habitantes
PLANTA DE
TRATAMENTO
Economía circular:
de residuo a recurso

ENVASADOR
comprometidos
coa
sostibilidade
A grixo de vidro (vidro reciclado)
fúndese para fabricar novos
envases. Obxectivo:
Evitar
emisións
CO2

Reducir o
volume de
vertedoiros

O 78 % da cidadanía
afirma que separa
sempre os envases
de vidro

Aforrar
enerxía

FÁBRICA
DE ENVASES por
e para o medio

Os residuos
de envases de vidro
se sepáranse, límpanse e
tritúranse en pequenos
fragmentos
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A GUÍA DO consumidor

Consultas

En colaboración coa Organización de Consumidores e Usuarios (OCU)

Quero vender unha vivenda, é obrigatorio
dispoñer dun certificado enerxético?
Vexo ultimamente en todos os anuncios de compravenda unha tendencia a referirse a este documento
como algo inherente ou ineludible á transacción. É imprescindible? Teño marxe de tempo?
Enerxética é libre e adoita variar entre
50 e 200 euros para un piso. Así que
non está de máis pedirlles orzamento
a distintos profesionais, que deberán
ser arquitectos, aparelladores ou
enxeñeiros en posesión do programa
oficial de certificación. Non é difícil
localizalos por Internet. Iso si, hai que
asegurarse de que o prezo inclúa a taxa
do rexistro no organismo competente
da comunidade autónoma (ás veces é
gratuíto). O certificado ten 10 anos de
validez. Pasado ese tempo, é necesario
renovalo. E, ollo, a súa ausencia podería
traducirse nunha sanción ao propietario
de entre 300 e 1.000 euros, aínda que
non son multas demasiado habituais.

Si, é obrigatorio desde 2013 para
anunciar unha vivenda en venda
ou en aluguer; de feito, un notario
esixiraa necesariamente para asinar
un contrato de compravenda. Consta
de tres documentos: o informe
enerxético, o informe de medidas
de mellora e a etiqueta enerxética,
coa correspondente letra (da A á G).
Unha etiqueta ben interesante: por
exemplo, a diferenza entre unha
vivenda de 90 m2 en Madrid cunha
etiqueta coa letra E (a máis común)
e outra das mesmas características
coa B tradúcese nun aforro de 350
euros ao ano na factura enerxética.
O prezo do Certificado de Eficiencia

Estaba pensando
en contratar
un seguro
de decesos,
é unha boa idea?
Todos herdamos ese costume familiar
de pagar durante toda a vida unha
póliza para resolver o complicado
momento final. Adoita levar a
discrepancias e algunha discusión,
polo menos na miña contorna.
Que fago? Merece a pena?
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Quen máis e quen menos, en efecto,
preguntouse algunha vez onde e como
quere que sexa o seu enterro, quen
organizará todo e como se pagará. Se
é así e está pensando en contratar un
seguro de decesos, está a tempo de…
non facelo. Si, o noso consello é que non
o contrate. Basicamente, porque o custo
que pagará ao longo da súa vida en caso
de chegar a unha idade avanzada pode
duplicar ou triplicar o capital asegurado,
uns 4.800 euros como media.
Se o que quere é evitarlles gastos e
trámites aos seus achegados cando
faleza, debe saber que deses mesmos
trámites encárganse as empresas
funerarias directamente, sen necesidade
de ter un seguro de decesos. E respecto
dos gastos, abonda conque reserve unha

cantidade similar nun produto de aforro
ou, mellor aínda, que destine parte
dos seus aforros a algún tipo de fondo
de investimento. Claro que, se o que
realmente necesita é deixar á súa familia
cuberta de posibles imprevistos, pódelle
interesar ter un seguro de vida.
Se vostede xa tivese contratado un
seguro de decesos cunha prima natural
(a súa contía aumenta coa idade) debería
cancelalo: aínda que ao principio se paga
moi pouco, logo as primas dispáranse.
Se, en cambio, estivo pagando unha
prima nivelada (o seu custo é constante),
contratou a póliza nova e xa ten máis
de 65 anos, quizais lle mereza a pena
mantelo: pagaría unha porcentaxe moi
alta do total da prima. Non sempre se
pode recuperar o capital xa investido.

Visto para sentenza
Elaborado pola Asociación Española de Dereito do Consumo

O CONSUMIDOR TEN DEREITO
A RECUPERAR O DIÑEIRO
PAGADO POLA COMPRA
DUNHA CASA, MÁIS OS
XUROS, SE FINALMENTE NON
LLA ENTREGAN

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

O TRIBUNAL SUPREMO RECOÑECE
A DEVINDICACIÓN DE XUROS
DESDE A DATA ACORDADA PARA A
ENTREGA DA VIVENDA E NON DESDE
A RECLAMACIÓN XUDICIAL.
Existen moitas dúbidas sobre os
dereitos dos compradores de
vivendas que deben ir entregando
cantidades á conta e que finalmente
viron frustradas as súas expectativas
e non recibiron as chaves da vivenda
acordada. A norma non é nova, pois
remóntase ao ano 1968. Con todo, a
súa interpretación está xerando nos
últimos meses un intenso debate
xudicial. A sentenza do Tribunal
Supremo do 20 de xaneiro de 2020
confirmou a doutrina aplicable á
devindicación de xuros, por máis
que lle parecese unha evidencia á
maioría dos xuristas. Nela anúlase
a anterior resolución ditada pola
Audiencia Provincial de Madrid e
recoñécese o dereito das persoas
afectadas a recuperar as cantidades
entregadas, non só incrementadas
cos xuros devindicados desde a
reclamación xudicial, senón desde
o mesmo instante no que o diñeiro
foi depositado para a compra da súa
futura vivenda.

O TRIBUNAL SUPREMO REXEITA
O CARÁCTER ABUSIVO DA
CLÁUSULA DE AFIANZAMENTO
SOLIDARIO DAS HIPOTECAS

UN XULGADO DE VALLADOLID
ANULA CATRO PRÉSTAMOS
POLA INCAPACIDADE FÍSICA
E MENTAL DA AVALISTA

O FAMILIAR QUE AVALA UN PRÉSTAMO SI QUE
TEN QUE RESPONDER COS SEUS BENS NO
CASO DE QUE O TITULAR DO PRÉSTAMO NON
POIDA FACERLLE FRONTE Á DÉBEDA.

MALIA CONTAR COA SINATURA DUN
NOTARIO, O XULGADO BASEOU A
SÚA RESOLUCIÓN NO INFORME
DOS PERITOS QUE RATIFICARON
A INCAPACIDADE DA MULLER DE
COMPRENDER FRASES COMPLEXAS,
VOCABULARIO DE CERTO NIVEL
CULTURAL OU IDEAS ABSTRACTAS.

Calquera préstamo hipotecario que se
solicita para a compra dunha vivenda está
garantido tanto polo propio inmoble como
pola denominada “responsabilidade universal”,
que supón a obrigación do comprador de
responder con todos o seu bens presentes
e futuros. Isto é, se o debedor non paga,
o banco queda co piso e, ademais, pode
reclamarlle os xuros. Aínda así, hai casos nos
que ese comprador quizais non se recupere
nunca economicamente ou, simplemente,
que o prezo da vivenda caeu e o inmoble
non logra cubrir a débeda. Neses casos,
cando existe un familiar que asinou como
fiador (é dicir, que avala o préstamo), tamén
pode perder o seu fogar sen recibir nada a
cambio polo feito de asinar. Estas cláusulas
chamadas de “afianzamento” foron motivo de
reproche por numerosos xuristas e tribunais.
No entanto, o Tribunal Supremo, nunha
sentenza do 27 de xaneiro de 2020, resolveu
o contrario. Nin as considera abusivas nin
entende que poidan axuizarse como unha
cláusula máis do contrato de préstamo
hipotecario (a pesar de vir así contemplada
na escritura). Para o tribunal, trátase dun
contrato independente, aínda que sexa
asinado no mesmo documento, e non existe
nin desequilibrio nin falta de transparencia.

En Valladolid, unha muller de 66
anos, xordomuda, analfabeta e
con discapacidade intelectual foi
enganada polo seu irmán para
a sinatura de catro préstamos
cunha entidade financeira. Con
estes contratos, a muller, que tras
unha meninxite que padeceu de
nena quedou xorda profunda sen
restos auditivos e sen posibilidade
de desenvolver a linguaxe oral,
comprometía tamén a súa vivenda.
Malia todo isto, o notario, encargado
de xulgar a capacidade do outorgante
de calquera escritura, deu o seu visto
e prace á sinatura dos préstamos.
Agora, un xulgado de primeira
instancia de Valladolid anulou estes
contratos tras a recomendación dun
equipo de expertos en psicoloxía
e logopedia que demostraron
a discapacidade da muller e a
súa absoluta incapacidade para
comprender eses documentos a pesar
da fe pública outorgada polo notario.
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O máis visto nas

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

www.consumer.es

Manual de
superviviencia
(alimentaria)
en pisos
compartidos
EroskiConsumer
Froitas con melena, ovos verdes ou patacas con
antenas son ‘residentes habituais’ nas cociñas
dos pisos de estudantes. A mala conservación
dos alimentos e algunhas prácticas dubidosas
á hora de cociñalos pode implicar certos
problemas de saúde. Contámosche algunhas
recomendacións básicas para evitar desgustos
–e malas dixestións–.

Cancro de vexiga:
a auga da billa
non tiña a culpa
EroskiConsumer
Un recente estudo do Instituto de Salud Global
de Barcelona relacionaba o consumo de auga
da billa co cancro de vexiga. Segundo as súas
conclusións, os subproductos de desinfección
que se utilizan para facela potable están detrás
dun 5 % dos casos desta doenza que se dan
en Europa cada ano. Tras a alarma causada
inicialmente, a letra pequena do estudo deixa
claro que este non é un problema de saúde real,
e que o tabaco a causa máis clara asociada a este
tipo de cancro.
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Que son os
antinutrientes
e en que
alimentos se
esconden?
eroskiconsumer
Os seus nomes –polifenois, lectinas, saponinas,
oxalatos– quizais non che soen aínda, pero o
certo é que os antinutrientes estanse poñendo de
moda. Atópanse en alimentos vexetais e nalgúns
de orixe animal, e cúlpaselles de bloquear a
absorción dalgúns nutrientes fundamentais.
Radiografamos os máis comúns para coñecer
en que produtos se achan e algúns recursos para
reducir a súa presenza.

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

Podes subscribirte en

www.consumer.es/gl/boletines-gl

Cada día, novos contidos
no noso web

Podes seguirnos en
EroskiConsumer
eroskiconsumer

www.consumer.es

