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elikadura osasungarriaren piramide berritua

“Hutsegitea da herritarrak dietan 
jartzea, dieta arloko gomendioak ez dira 
ezarri behar errealitateari eta pertsonei 

bizkarra emanda”
Medikuntzan eta Nutrizioan doktorea 
da Javier Aranceta, eta Medikuntza 
Prebentiboko eta Osasun Publikoko 
Departamenduko irakasle elkartua 
Nafarroako Unibertsitatean. SENC 
erakundearen Batzorde Zientifikoko 
lehendakaria ere bada, zeinak berritu 
egin baitu nutrizio arloko piramidea. 
Arancetak nabarmentzen du pirami-
dea ikono bat dela, laburpen grafiko 
bat, zeinak mezu sakon eta zabalago 
bat baitu oinarrian: “Balioa ematen 
diegu elikadura tradizionalari eta 
Mediterraneoko Dietari, zeinak tasun 
bakanak baititu, batzuk begi bis-
takoak eta besteak ez hainbeste. Lan 
egin behar da etxeetan eta sukaldeko 
jardunean horri eusteko”.
Zer dago nutrizio arloko piramidearen 
atzean? Lan handia. Piramidea taxutu 
aurretik, dokumentu tekniko bat osatzen 
da, non agertzen den zein den elikadu-
ra arloko egoera, zer-nolako bilakaera 
izan duen azken urteetan eta zer gauza 
berri ezagutzen dituen zientziak, betie-
re elikadura prozesuari lotuta. Konplexu 
samarra izaten da elikadura arloko lerro 
batzuk lantzea. Piramideak lagunga-
rria izan nahi du pertsonek informazio 
zientifiko hori eraman dezaten beren 
ezagutza esparrura, erosketa zerrenda-
ra eta otorduak prestatzeko, jateko eta 
partekatzeko unera.
Zergatik eguneratu da? Gomendio 
berriak sortzen dira ebidentzia zien-
tifikoetatik. Ebidentzia horien argitan 
formulatu dezakegu zer alderdi aldatzea 
komeni den edo non egin behar den 
indar gehiago. Ildo horretan, elikadura 
arloko gomendioak ez daitezke ezarri 
errealitateari eta herritarrei bizkarra 
emanda. Pertsonak lagundu egin be-
har dira, zenbait gauza hobetu ditza-
ten zientziak dakiena kontuan hartuta, 
baina ezin dira herritarrak dietan ja-
rri; hutsegitea da hori. Proposamenak 
egingarria izan behar du, erosoa; jen-
deak ulertuko duen zerbait eta nor-

maltasunez bizitzen jarraitzeko aukera 
emango diena.
Ohiturak aldatu egin dira: gero eta 
sedentarioagoak gara eta gero eta 
elikagai osasungarri gutxiago hau-
tatzen dugu. Bai, baina badira ña-
bardurak. Esaten dugu, adibidez, 
esnekiek gaingabetuak izan behar du-
tela, eta gero aurkitzen dugu esnearen 
gantzak substantzia interesgarriak di-
tuela osasunarentzat. Egia da berriz 
ere bideratu egin behar dela zertxo-
bait pertsonen elikatzeko profila, bai-
na erradikalak izan gabe. Aholkuek 
elikatzeko ohituretan txertatzeko mo-
dukoak izan behar dute, piramideren 
puntan dauden elikagaiekin lasaike-
riaz jokatu gabe.
Zein dira aldaketa nagusiak? Elika-
dura baldintzatzen duten beste faktore 
batzuk bildu ditugu, Ikono berri batzuk 
ageri dira, jarduera fisikoarena, adibi-
dez. Egunean ordubetez aritzea edo 
hamar mila pauso ematea gomendatzen 
dugu. Txertatu dugun beste puntu bat 
oreka emozionala izan da. 
Zer esan nahi du energia balantzea-
ren ikonoak? Hauxe planteatzen du: 
gorputz osaera ona edukitzeko, lotura 
bat egon behar duela hartzen dugun 
energiaren eta gastatzen dugunaren 
artean. Adibidez, norbaitek konpromi-
so gehiago baditu eta kanpoan otordu 
gehiago egin behar baditu, irtenbidea 
izango da oinez gehixeago ibiltzea, 
gimnasiora egun gehiagotan joatea 
edo orekatuko duen elementuren bat 
sartzea. Ez da beharrezkoa “dietan bi-
zitzea”, baina gehiago mugitu beharra 
dago gehiago jaten denean.
Sukaldean erabiltzen diren teknikak 
ere ageri dira, eta hori ere berria da. 
Bai. Askotan ongi aukeratzen ditugu 
elikagaiak, baina gaizki prestatzen 
ditugu. Teknika bakoitzak baldintzatu 
egiten du elikagaien nutrizio balioa 
eta testura. Horretaz gain, ontziei da-
gokienez, nabarmentzen dugu ez dela 

gauza bera jakiak aluminiozko kazole-
tan egitea (horiek baztertu egin behar 
lirateke), edo altzairu herdoilgaitze-
koetan prestatzea. Ez da gauza bera 
titaniozko zartaginetan frijitzea, zei-
netan ez den trukerik izaten ontziaren 
eta jakien artean, edo beste material 
batzuetako zartaginetan egitea.
Elikadura arloko segurtasunaren 
ikuspegia ere ba al dakar piramide 
berriak? Badakar, bai. Saihestu egin 
nahi da disruptore endokrino gisa 
joka dezaketen elementuen trukea 
gertatzea eta berdin beste elementu 
batzuen trukeak ere, zeinak bestelako 
eragin batzuk izan ditzaketen osa-
sunean, ongi ezagutzen ez ditugunak 
oraindik baina susma daitezkeenak. 
Izozteko eta mikrouhinean berotzeko, 
adibidez, beirazko ontziak bakarrik 
erabiltzea gomendatzen dugu.
Gomendatzen al dituzue osoko elika-
gaiak? Karbohidratoak osokoak izan 
daitezela gomendatzen dugu, baina ez 
hori bakarrik: ogiak eta pastak ere ale 
osoko irinekin eginak izan daitezela 
aholkatzen dugu. Batzuetan ikusten 
ditugu osoko ogiak, zeinak, funtsean, 
ogi zuriak baino ez diren, zahia eta 
malta pixka bat erantsita irina iluntze-
ko. Guk planteatzen dugu findu gabe-
ko egiazko irinarekin egin dadila ogia 
edo pasta.
Zer-nolako elikagaiak jan behar ge-
nituzke neurrian? Hestebeteak, hara-
gi gorri eta prozesatuak noizbehinka 
hartu behar dira eta kalitate hobe-
koak. Elikagaiak prestatzeko modua 
ere garrantzitsua da eta baita hara-
giak beti begetalekin laguntzea ere. 
Beste aldetik, hor daude gatz, azukre 
eta gantz ugari duten elikagai guztiak. 
Noizean behin eta zentzua erabiliz 
jatea gomendatzen dugu. Kalitatea 
ere garrantzitsua da: hobe da etxean 
bizkotxo bat prestatzea, eta ez opil 
industrialak jatea. Zenbat eta hobeto 
jan, hainbat eta etorkizun.
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