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Gaur egun, gero eta ardura handiagoa dago dietetikaren eta nutrizioaren gainean. Egunean hirutan 

edo gehiagotan aukeratu behar izaten dugu zer jan, eta hautu horrek gure osasunari eragiten dio, 

onerako eta txarrerako. 

Munduan, badago denon beharrak asetzeko adina janari. Hala ere, elikagaiak ez daude leku guztietan 

berdin banatuta ezta eskuragarri ere. Desberdintasun horiek ez dagozkie soilik garatutako herrialdeen 

eta garapen bidean dauden herrialdeen arteko aldeei. Urrutira joan gabe, Eustat-en arabera, 

pobrezia-tasak gero eta handiagoak dira. Adibidez, 2014an, biztanleriaren % 22,7 pobrezia-arriskuan 

zegoen Euskal Autonomia Erkidegoan; Espainian, berriz, biztanleriaren % 29,2. 

Funtsean, bi dira nutrizio arazo nagusiak: alde batetik, gehiegizko elikadura, (mantenugairen bat edo 

batzuk gehiegizko neurrian hartzen badira); beste aldetik, nutrizio-gabeziak ere izaten dira. 

Herrialde garatuetan, ohituta gaude dieta hiperkalorikoetara: horiek, animalia-jatorriko elikagai gehiegi 

baitute, aberatsak dira gantz ase eta kolesterolean; urriak, berriz, zuntz, mineral eta bitamina 

batzuetan, landare-jatorriko elikagaiak gutxitan jateagatik. Endekapenezko gaixotasun kronikoek 

(loditasuna, diabetesa, gaixotasun kardiobaskularrak, hipertentsio arteriala, osteoporosia, minbizi 

mota batzuk, besteak beste) lotura estua dute elikatzeko era desegokiokin.   

FAOk, Garapen bidean dauden herrialdetako Giza Nutrizioa dokumentuan adierazten duenez, 

“malnutrizio proteino-energetikoa” (MPE) da arazo nagusia garapen bidean dauden herrialdeetan. 

Malnutrizio arinak atzerapena eragiten du umearen hazkuntzan; malnutrizio larriak, berriz, 

kwashiorkorra eta nutrizio-marasmoa. Batak eta besteak heriotza-tasa handia dute. Kasu hauetan, 

elikagaien eta energiaren kontsumo desegokiak makronutriente-gabezia eragiten du (1).  

Mikronutriente-gabeziak, berriz, garapen bidean dauden herrialdeetan nahiz garatutako herrialdeetan 

gertatzen dira. Sarritan, mikronutriente jakin baten gabeziagatik, hainbat gaixotasun azaltzen dira: 

hala nola anemia, xeroftalmia, bozioa, hazkuntzaren atzerapena, osteoporosia … Gabezia horiek gero 

eta sarriago agertzen dira garatutako herrialdeetan, helburu “estetikoak” dituzten dieten ondorioz.  

Gaur egun saihestu litezkeen gaixotasun askok gure elikatzeko ohiturarekin du zerikusia. Beraz, 

arestian esan dugun bezala, elikagaien aukera horrek eragina izango du gure osasunean, epe ertain 

eta luzean. Bada, zer behar dugu osasuntsu egoteko? Eta, horren arabera, zer eta zenbat jan 

beharko dugu? 

Dieta egokiak, nutrizio-ikuspegitik orekatuak, energia eta mantenugai guztiak hartzen ditu bere baitan; 

eta, osasungarria gerta dadin, mantenugai guztiek egokiak izan behar dute, kalitateari eta kantitateari 

dagokienez. Hori dela eta, zenbait aditu elkartek NUTRIZIO-BEHARRAK eta horien araberako 

GOMENDIO DIETETIKOAK zehaztu dituzte. 
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NUTRIZIO-BEHARRA  

Nutrizio-beharraren bidez adierazten dugu osasuntsu egoteko pertsona bakoitzak eguneko behar 

duen mantenugai-kantitatea. 

Beharrizana adinaren, sexuaren, pisuaren eta egoera fisiologiko eta patologikoaren araberakoa da; 

premia handiagoa izaten da hazkuntza garaian, haurdunaldian edo edoskitze aldian. Nork bere 

nutrizio-beharrak ditu, eta oso zaila da horiek antzematea eta zehaztea.  

GOMENDIO DIETETIKOAK 

Gomendio dietetikoa da biztanleria talde zehatz batek eguneko nutrizio-beharrak asetzeko 

ezinbesteko duen gutxieneko mantenugaien kantitatea. 

Gomendio dietetikoak  zehazteko adostutako metodo bat dago: 

Biztanleria adinaren, sexuaren eta egoera fisiologikoaren arabera banatzen da. Jarraian, sail 

bakoitzeko talde esanguratsu eta homogeneo bat aukeratzen da. Talde hori, adinaren, sexuaren eta 

egoera fisiologikoaren araberako antzeko ezaugarriak dituzten eta neurrizko jarduera duten pertsona 

osasuntsuek osatzen dute; esaterako, 50-59 urte tarteko emakumeek, 4-5 urte tarteko haurrek, 13-15 

urte tarteko neskek, eta abarrek.  

Bada, talde hori osatzen duten lagun guztien nutrizio-beharrak kalkulatzen dituzte adituek: datuak 

grafiko baten bidez irudikatzen dira, ondoko irudietan agertzen den bezala (1.1. eta 1.2. irudiak). 

Datuen banaketa normala edo Gauss-en kanpaiaren itxurakoa bada, lortutako datuen batez besteko 

emaitza talde horren % 50en nutrizio-beharra dela ondorioztatu behar da. Gomendio dietetikoa 

kalkulatzeko, berriz, lortutako batez besteko datuari bi desbideratze estandar gehitzen zaizkio. 

Horrenbestez, gomendio dietetiko hori jarraituz gero, talde horretako % 97,5ek beteko ditunutrizio-

beharrak (1.1. irudia). 

Mantenugai batzuen beharren banaketa ez da normala edo Gauss-en kanpaiaren itxurakoa, 

burdinarena, esaterako. Hori dela eta, mantenugaiak banaka ikertzen dira eta adituen elkarteek gehitu 

beharreko kantitatea zehazten dute(2).  

Metodo honetan mantenugai guztiak aintzat hartzen dira, energia izan ezik. Energiaren gomendio 

dietetikoa talde esanguratsu bakoitzaren energia-beharraren batez besteko datua da, bi desbideratze 

estandarrak gehitu gabe. Horrela saihesten da biztanleriaren kopuru handi batek behar baino energia 

gehiago hartzea (1.2. irudia). 
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1.1. irudia: mantenugai-beharra eta gomendioa.                 1.2. irudia:energia-beharra eta gomendioa 

Nutrizio-beharrak asetze aldera, kontsumitu behar dugun mantenugai bakoitzaren kantitatea zehazten 

dute gomendio dietetikoek. Nutrizio adituek, kantitate hori zehaztearren, faktore pertsonalak, 

dietetikoak eta inguruaren gainekoak aintzat hartzen dituzte; hauexek dira (3): 

 Faktore pertsonalak: 

- Pertsonen arteko aldakortasuna 

- Egoera fisiologikoa 

- Gorputz konposizioa (giharra, gantza, ura) 

- Jarduera fisikoa 

- Mantenugaien erabilgarritasuna 

- Metabolismoa 

 Faktore dietetikoak: 

- Dietaren osaera:  

 Kualitatiboa 

 Kuantitatiboa 

- Elikagaien prestakuntza: 

 Teknologikoa 

 Sukaldekoa 

- Elkarreraginak: 

 Mantenugaia/mantenugaia 

 Mantenugaia/bestelakoa 

 Inguruneari dagozkionak: 

- Klima 

- Tenperatura 

- Hezetasuna, eta abar. 

Gomendio dietetikoek baliatu beharreko mantenugai kantitateak finkatzen dituzte, eguneko eta 

laguneko. Horrek ez du esan nahi, haatik, kantitate horiek egunero hartu behar direnik, baizik eta 

batez besteko hori aste batean edo bitan lortzea dela helburua. 
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Garrantzitsua da kontzeptu honetaz konturatzea: nutrizio-beharra banakoarena da, norberarena, 

gomendio dietetikoa, berriz, talde bati dago zuzenduta. Hori dela eta, pertsona batek gomendioa 

betetzen badu, oso bakanetan izango da mantenugai horren gabezia; era berean, gomendiotik 

urrunduz gero, handitu egiten dagabezia-arriskua.  

GOMENDIO DIETETIKOEN HISTORIA APUR BAT (4) 

1940ko eta 1950eko hamarkaden hasieran, oinarrizko bi kontzeptu hauek, batez besteko nutrizio-

beharra, eta gomendio dietetikoa, erreferentzia-balio bezala erabiltzen zituzten. Herrialde 

bakoitzeko edo batzuetako nutrizio-elkarteek beren erreferentzia-balioak zehaztu zituzten, eta zeinek 

bere erara izendatu: Kanadan, DNRI; Erresuma Batuan, RNI; Amerikako Estatu Batuetan (AEB) RDA, 

Europako iparraldeko herrialdeetan, NNR … 

Hurrengo hiru ataletan Amerikako Estatu Batuetako FNB-IOM-k, Europar Batasuneko SCF-k, eta 

nazioarteko FAOk erabiltzen dituzten erreferentzia-balioak azalduko ditugu: 

 AMERIKAKO ESTATU BATUETAN, DRI (Dietary Reference Intakes) 

Nutrizio-elkarteek, erreferentzia-balioak eguneratu dituzten heinean, kontzeptu berriak ere sortu 

dituzte. Horrela, 1997an, Kanadan eta AEBn, DRIak (Dietary Reference Intakes), Ereduzko Ahoratze 

Dietetikoak, erabiltzen hasi ziren. 

DRI-ek dietak izan behar dituen erreferentzia-balioak biltzen dituzte, helburu hauek lortzeko: alde 

batetik, mantenugai-gabeziak sortutako gaixotasunak saihestea; bestetik, gaixotasun kronikoak 

gutxitzea; eta, azkenik, epe luzean osasuntsu egotea. 

1941etik hasita, FNB-IOM (Food and Nutrition Board- Institute of Medicine) erakundeak, mantenugai-

gabeziek sortzen dituzten gaixotasunak saihestearren, RDAk garatu zituen eredu gisa. 1997tik 

aurrera, FNB-IOM erakundeak Ereduzko Ahoratze Dietetikoak (DRI) lantzen ditu, arestian aipatutako 

helburuak lortzeko. Hau da, gabeziek sortzen dituzten gaixotasunak saihesteaz gain, gaixotasun 

kronikoak gutxitzeko, eta epe luzean osasun-egoera egokia ziurtatzeko.  

Amerikako Estatu Batuetako Ereduzko Ahoratze Dietetikoek 4 erreferentzia-balio biltzen dituzte: EAR, 

RDA, AI eta UL. 

1. EAR: BATEZ BESTEKO ESKAKIZUN ZENBATETSIA (Estimated Average Requiriment ) 

Batez besteko eskakizuna (EAR) da: talde homogeneo baten %50ek duten nutrizio-beharra 

asetzeko egunero kontsumitu behar duten mantenugai-kantitatea. 

Lehen aipatu dugun bezala, sexu, adina, eta etapa fisiologikoaren arabera taldekatzen da biztanleria, 

eta horietatik, osasuntsu dauden eta bizimodu antzekoa duten pertsonen artean, talde homogeneoak 

eta esanguratsuak aukeratzen dira EAR zehazteko. 
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Berme zientifiko nahikoa dagoenean, EARa erabiltzen da RDA berriak zehazteko. 

2. RDA: GOMENDIO DIETETIKO BERRIAK (Recommended Dietary Allowances) 

Gomendio dietetikoa esatean, hauxe esan nahi dugu: talde homogeneo baten %97,5ek duten 

nutrizio-beharra asetzeko, egunero kontsumitu behar duten mantenugai-kantitatea. 

RDA berriak kalkulatzeko EAR-ak erabiltzen dira. Nutrizio-beharren aldakortasuna kontuan izateko, bi 

desbideratze estandar gehitzen zaizkie mantenugai guztiei, energiari izan ezik. 

Gomendio dietetikoak dietistak lortu behar dituen helburuak dira; pertsona batentzako dieta eratzean 

lortu behar duen helmuga. Banakoaren nutrizio-beharrak ezagutzea oso zaila da; beti ere, dietak 

RDAk finkatutako maila betetzen baldin badu, uste izatekoa da bezeroak mantenugai horren 

gabeziarik ez duela izango; era berean, RDAtik urrunduz gero, gabezia-arriskua handitu egiten da. Ez 

da gomendatzen RDA erabiltzea biztanleriaren edozein talderen dietak prestatzeko.  

3. AI: AHORATZE EGOKIA (Adaquate Intake) 

Nutrizio-beharra zehazteko, eta, horren ondorioz, gomendio dietetikoa zehazteko berme zientifiko 

nahikorik ez dagoenean, ahoratze egokia finkatzen da. AIren bidez proposaturiko mantenugai-

kantitatea nahikoa eta ziurra da biztanleriaren talde homogeneoa osatzen duten pertsona 

osasuntsuen % 50entzat. 

4. UL: GEHIENEZKO AHORATZE ONARGARRIA (Tolerable unpper intake levels) 

Gehienezko ahoratze onargarria esaten zaio osasunari ondorio toxikorik eragiten ez dion 

mantenugai baten eguneko gehienezko neurriari. 

Gehienezko neurri horiek gainditzea oso zaila da; bitamina- eta mineral-gehigarri asko kontsumituta 

baino ez da gertatzen.  

 EUROPAR BATASUNEAN, DRV (Dietary Reference Values) 

Herrialde guztietan, arestian azaldutakoen antzeko kontzeptuak definitu dituzte, eta batzuetan izen 

desberdinak erabiltzen dituzte. Esaterako, Europar Batasuneko (EB) SCF (Scientific Committee on 

Food) elkarteak ondorengo izenak erabiltzen ditu, hurrenez hurren, EAR, RDA eta AI kontzeptuak 

adierazteko: AR (Average Requirement), PRI (Population Reference Intake), ARI (Aceptable Range of 

Intake).  

SCF elkarteak LTI (Lowest Threshold Intake) balioa ere zehaztu du: LTI kantitatearen azpitik 

taldearen % 97,5ek ezin izango luke metabolismoa bere osotasunean mantendu.  

Baloio horiekDRV-ak (Dietary Reference Values) biltzen ditu, AEBko DRIen (Dietary Reference 

Intakes) antzera.  



Elikadura orekatuaren gida praktikoa Nutrizio-beharrak eta gomendioak 
 

Nutrizio-beharrak eta gomendioak 14 

 

 FAO/WHOek zehaztutako nazioarteko ERREFERENTZIA-BALIOAK 

1950eko hamarkadan, FAO/WHO (Food and Agriculture Organization / World Health Organization) 

erakundeek ere, aditu talde batzuen laguntzaz, nazioarteko gomendio dietetikoak zehaztu zituzten. 

Geroago, erreferentzia-balioak eguneratu dituzte: 1998an, Bangkoken, bitamina- eta mineral-

gomendioak; 2001ean, Erroman, energia-gomendioak; 2002an, proteina- eta aminoazido-

gomendioak; eta 2005ean, UL inguruko oinarriak.  

WHOren erreferentzia-balioen artean ondorengo kontzeptuak azaltzen dira:  

EAR (Estimated Average Requeriment), RNI(Recommended Nutrient Intake), RSI(Recommended 

Safe Intake), AI(Acceptable Intake), UL(Tolerable upper intake levels), PNI(Protective Nutrient Intak). 

RNI-k talde homogeneo baten % 97,5ek duten nutrizio-beharra asetzeko, egunero kontsumitu behar 

duten mantenugai-kantitatea finkatzen du. Hau da, AEBko RDAren eta EBko PRIren baliokidea da. 

RSImantenugai-gabeziak saihesteko erabiltzen da; adibidez, A bitamina-gabezia egon daitekeenean 

erabiltzen da, RNI nahikoa ez bada. 

PNI-k, bizitzaren aldi jakin batean mantenugaiari gehitu beharreko kantitatea finkatzen du, esaterako, 

haurdunaldian eta edoskitzaroan. 

 ESPAINIAN, IDR (Ingestas Dietéticas de Referencia) 

Espainian, hainbat elkartek eta erakundek argitaratu dituzte beren erreferentzia-balioak. Madrileko 

Unibertsitate Konplutentsean, esaterako, bi talde daude. Batak zein besteak zehazten dituen 

gomendio dietetikoak, (Ingestas Recomendadas (IR) izenarekin), AEBko RDA, EBko PRI edo WHO-

ko RNI lirateke.  

Espainiako nutrizio-elkarteek argitaratu dituzten gomendioak ez datoz bat elkarrekin: biztanleria nork 

bere erara taldekatu du, gomendioak unitate desberdinetan adierazi dituzte, eta kantitate desberdinak 

finkatu dituzte. Hori dela eta, FESNADek (Federación Española de Sociedades de Nutrición, 

Alimentación y Dietética) aditu talde bat bildu du federazio barruan Espainiako IDRak finkatzeko. 

Honela, 2010ean, Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la población española liburua 

plazaratu dute (5). 

Espainiako gomendio dietetikoak (MOREIRAS O. eta AA, 2015: 248-249 orr.) (1.1. eta 1.2. taulak) (6): 
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Urteak 

Energia 

1, 2 

Proteinak 

3 Kaltzioa Burdina Iodoa Zinka Magnesioa Potasioa Fosforoa Selenioa 

Haurrak Kcal Prot g Ca mg Fe mg I µg Zn mg Mg mg K mg P mg Se µg 

0-0,5 650 14 400 7 35 3 60 800 300 10 

0,6-1 950 20 525 7 45 5 85 700 250 15 

1-3 1.250 23 600 7 55 10 125 800 400 20 

4-5 1.700 30 700 9 70 10 200 1.000 500 20 

6-9 2.000 36 800 9 90 10 250 2.000 700 30 

          

 

Gizonak Kcal Prot g Ca mg Fe mg I µg Zn mg Mg mg K mg P mg Se µg 

10-12 2.400 43 1.300 12 125 15 350 3.100 1.200 40 

13-15 2.700 54 1.300 15 135 15 400 3.100 1.200 40 

16-19 3.000 56 1.300 15 145 15 400 3.500 1.200 50 

20-39 3.000 54 1.000 10 140 15 350 3.500 700 70 

40-49 2.850 54 1.000 10 140 15 350 3.500 700 70 

50-59 2.700 54 1.000 10 140 15 350 3.500 700 70 

> 60 2.400 54 1.200 10 140 15 350 3.500 700 70 

          

 

Emakumeak Kcal Prot g Ca mg Fe mg I µg Zn mg Mg mg K mg P mg Se µg 

10-12 2.300 41 1.300 18 115 15 300 3.500 1.200 45 

13-15 2.500 45 1.300 18 115 15 330 3.500 1.200 45 

16-19 2.300 43 1.300 18 115 15 330 3.500 1.200 50 

20-39 2.300 41 1.000 18 110 15 330 3.500 700 55 

40-49 2.185 41 1.000 18 110 15 330 3.500 700 55 

50-59 2.075 41 1.200 10 110 15 300 3.500 700 55 

> 60 1.875 41 1.200 10 110 15 300 3.500 700 55 

Haurdunaldiaren 2. 

erdia 
+ 250 + 15 1.300 18 + 25 20 + 120 3.500 700 65 

Edoskitzaroa + 500 + 25 1.300 18 + 45 25 + 120 3.500 700 75 
1.1. taula: Espainiako energia-, proteina- eta mineral-gomendioak. 
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Urteak 

Tiamina 

4 

Erribo-

flabina 

5 

Niazina-

baliokidea 

4, 5 

B 6 

bitamina Folatoak 6 

B 12 

bitamina 

C 

bitamina 

Erretinol-

baliokidea 

7 

D 

bitamina 

8 

E 

bitamina 

9 

Haurrak B 1 mg B 2 mg Niac mg B 6 mg Fol µg B 12 µg C mg A µg D µg E mg 

0-0,5 0,3 0,4 4 0,3 40 0,3 50 450 10 6 

0,6-1 0,4 0,6 6 0,5 60 0,3 50 450 10 6 

2-3 0,5 0,8 8 0,7 100 0,9 55 300 15 6 

4-5 0,7 1 11 1,1 200 1,5 55 300 15 7 

6-9 0,8 1,2 13 1,4 200 1,5 55 400 15 8 

           Gizonak B 1 mg B 2 mg Niac mg B 6 mg Fol µg B 12 µg C mg A µg D µg E mg 

10-12 1 1,5 16 1,6 300 2 60 1.000 15 10 

13-15 1,1 1,7 18 2,1 400 2 60 1.000 15 11 

16-19 1,2 1,8 20 2,1 400 2 60 1.000 15 12 

20-39 1,2 1,8 20 1,8 400 2 60 1.000 15 12 

40-49 1,1 1,7 19 1,8 400 2 60 1.000 15 12 

50-59 1,1 1,6 18 1,8 400 2 60 1.000 15 12 

> 60 1 1,4 16 1,8 400 2 60 1.000 20 12 

           Emakumeak B 1 mg B 2 mg Niac mg B 6 mg Fol µg B 12 µg C mg A µg D µg E mg 

10-12 0,9 1,4 15 1,6 300 2 60 800 15 10 

13-15 1 1,5 17 2,1 400 2 60 800 15 11 

16-19 0,9 1,4 15 1,7 400 2 60 800 15 12 

20-39 0,9 1,4 15 1,6 400 2 60 800 15 12 

40-49 0,9 1,3 14 1,6 400 2 60 800 15 12 

50-59 0,8 1,2 14 1,6 400 2 60 800 15 12 

> 60 0,8 1,1 12 1,6 400 2 60 800 20 12 

Haurdunaldiaren 2. 

erdia 
+ 0,1 + 0,2 + 2 1,9 600* 2,2 80 800 15 + 3 

Edoskitzaroa + 0,2 + 0,3 + 3 2 500 2,6 85 1.300 15 + 5 
1.2. taula: Espainiako bitamina-gomendioak. (* Haurdunaldi osorako gomendioa da). 
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1. Neurrizko jarduerarako kalkulatu dituzte energia-gomendioak. Jarduera arinerako energia-gomendioari %10 kendu behar diogu eta jarduera altua bada, energia-

gomendioari % 20 gehitu behar diogu. 

2. Taula honetan ez dute gantz-gomendioa adierazi, baina gantzaren energiaren ekarpena EEGren (eguneko energia-gastua)% 30-35 tartean egotea gomendatzen 

dute. Azido linoleikoren energiaren ekarpenak EEGren % 2-6 tartean egon behar du. 

3. Proteina-gomendioa Espainiako batez besteko proteina kalitate NPU = 70rako (proteinaren erabilera netoa) kalkulatu dute, edoskitzaileentzat izan ezik, horietarako 

esne-proteina kalkulatu baitute. Barazkijaleek, edo kalitate altuko proteina (haragia, arraina, arrautza edo esnekiak) gutxiago kontsumitzen dutenek, proteina gehiago 

kontsumitu behar dute, edo aminoazido esentzialen ekarpena ziurtatu behar dute. 

4. Tiamina, erriboflabina eta niazina bitaminek energia-metabolismoarekin erlazio zuzena dute, hori dela eta, energia-beharra altua denean bitamina horien gomendioa 

1.000 kcal bakoitzeko zehazten da: tiamina: 0,4 mg/1.000 Kcal; erriboflabina: 0,6 mg/1.000Kcal; niazina-baliokideak: 6,6 mg/1.000Kcal. 

5. Niazina-baliokide 1 = 1 mg niazina= 60 mg dietako triptofanoa. 

6. Sortzetiko gaitzak saihestearren, adin emankorreko emakumeek, askotariko dietak duen azido folikoaz gain, 400 µg azido foliko gehigarri moduan edo aberastutako 

elikagaien bidez kontsumitu behar dute. Elikagaietako 1 µg az. foliko = 0.6 µg az. foliko gehigarri moduan edo aberastutako elikagaietakoa = 0.5 µg az foliko 

sintetikoa, urdaila hutsik jaten denean. * Haurdunaldi osorako gomendioa 600 µg da. 

7. Erretinol-baliokidea 1 = 1 µg erretinol (A bitamina) = 6 µg β-karoteno. 0.3 µg A bitamina = 1 NU (Nazioarteko Unitatea). 

8. Kolekaltziferol bezala adierazi dute: 1 µg kolekaltziferol = 40 NU D bitamina. 

9. α-Tokoferol bezala adierazi dute: 1 mg α-tokoferol = 1.49 NU.  

 



Elikadura orekatuaren gida praktikoa   Nutrizio-beharrak eta gomendioak 
 

Nutrizio-beharrak eta gomendioak 18 

 

OHARRAK: 

(1) FAOk, 1992ko CIN (Nazioarteko nutrizioari buruzko biltzarra) topaketan aipatu zituen herrialdeen 

garapenaren araberako elikagaien banaketa desegokia, eta elikadurarekin zerikusia duten 

gaixotasunen banaketa. 

2002ko Garapen bidean dauden herrialdetako Giza Nutrizioa liburuan, FAOk, desnutrizioa 

aztergai duela, “Protein-energy Malnutrition” (MPE) kontzeptua erabiltzen du, lehenagoko 

desnutrizio proteiko-energetikoa edo gabezia proteiko-energetikoren ordezkotzat (protein-calorie 

malnutrition (PCM) and protein-energy deficiency). 

FAOren esanetan, MPEa eragiten dute, bai elikagaien segurtasun ezak, bai elikagaien kontsumo 

desegokiak (eta ez mantenugai zehatz bat(zu)en gabeziak, ezta proteina-gabeziak), baita 

infekzioek ere. Gaur egun ezin da esan Kwashiorkorra proteina-gabeziak eragiten duela, ezta 

nutrizio-marasmoa energia-gabeziak ere. Hori esatea zehaztasun gutxikoa da, eragile askoren 

ondorioak baitira biak.  

(2) Banaketa normala (edo Gauss-en kanpaia), beheko lehenengo irudian ikusten den bezala, kanpai 

itxurakoa da. Datuen banaketa simetrikoa da, eta, erdi aldean, erpin edo tontor bakarra du. Batez 

besteko aritmetikoak, medianak eta modak, datu estatistikoek, emaitza bera dute.  

Mantenugai batzuen beharren banaketa, berriz, ez da normala (bigarren eta hirugarren irudiak, 

esaterako), eta, beraz, banaketa asimetrikoa denez, erpina ezin da talde horren % 50en batez 

besteko nutrizio-behartzat hartu.  

 

(3) Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la población española liburuko, 75. eta 76. 

orrialdeetan azaltzen duten bezala, talde bereko pertsonen arteko aldakortasuna, faktore 

dietetikoak eta inguruneko faktoreak aintzat hartu dituzte Espainiako IDRak finkatzeko. 

(4) Nutrición Hospitalariak bere 24.  liburuan, AEBko, EBko eta nazioarteko Ereduzko Ahoratze 

Dietetikoak (IDR) alderatzen ditu; horretarako, erreferentia-balioen ibilbide historikoa azaldu, eta 

bukaeran, zenbait herrialdek erabiltzen dituzten IDRak erantsi ditu. 
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(5) Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la población española liburuan azaltzen duten 

bezala, Espainiako IDRak finkatzeko ondorengo faseak jarraitu behar dituzte: 

1. Hainbat herrialdetako erreferentzia-balioak alderatzea eta ikertzea. 

2. Herrialdeek erabili dituzten metodoak ezagutzea eta egokienak aukeratzea Espainiako IDRak 

finkatzeko. 

3. Behar diren ikerketak egitea eta IDRak finkatzea. 

Liburu horretako IDRak finkatzeko, lehenengo fasea baino ez dute burutu. Hori dela eta, azaltzen 

diren IDRak erreferentetzat hartu behar ditugu. Egileak, ikerketen urritasuna dela eta, muga 

handiak izan dituzte IDRak finkatzeko. Aldaketak eta berrikuntzak aurreikusten dituzte.  

(6) Gomendiook Moreiras eta lankideek finkatu dituztenak dira; argitaratu diren azkenak izateaz 

gainera, argitaratu berri diren Espainako IDRak kontuan hartu dituzte.  

Espainako IRak hainbat erakundek finkatu dituzte. Horien arteko desberdintasunik bada, ordea:  

Alde batetik, Madrileko Unibertsitate Konplutentsean, Nutrizio mintegian bi talde daude; hori dela 

eta, Moreiras O. eta lankideen Espainiako IRak, eta Ortega RM. eta lankideen Espainako IRak 

argitatatu dira. Biak, Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la población española liburuan, 

133. eta 135. orrialdeetan kontsulta ditzakegu. 

Beste alde batetik, SEDCA (Sociedad Española de Dietetica y Ciencias de la Alimentación) eta 

SENC (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria) elkarteek Espainiako IRak eta nutrizio-

helburuak, hurrenez hurren, finkatu dituzte. 
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 ARIKETAK: 

 1. Munduan, nola daude banatuta elikadurarekin zerikusia duten gaixotasunak? 

 2. Azal itzazu nutrizio-beharren eta gomendio dietetikoen arteko desberdintasunak. 

 3. Ondorengo taula bete eta aldera itzazu AEBko, EBko, eta nazioarteko erakundeek 

zehaztu dituzten erreferentzia balioak: 

 AEBko FNB-IOM EBko SCF NazioartekoFAO-

WHO 

Erreferentzia-balioak    

%50ek duten nutrizio-beharra 

betetzeko kantitatea 

   

%97,5ek duten nutrizio-beharra 

betetzeko kantitatea 

   

Kantitatea nahikoa eta ziurra 

pertsona osasuntsuen % 50entzat 

   

Mantenugaiaren gehienezko 

kantitatea  

   

Mantenugaiaren gutxieneko 

kantitatea 

   

Gabeziak saihesteko kantitatea    

Batzuetan gehitu beharreko 

kantitatea  

   

 4. Zein da 9 hileko neskatxo batentzako A bitamina-gomendioa? 

 5. Zein da Fe-gomendioa 16 urteko mutil batentzat? Eta 16 urteko neska batentzat? Zer 

dela eta alde hori? 

 6. Bizitzan, zein alditan dugu folato-beharrik handiena? 
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 ARIKETEN ERANTZUNAK: 

 

 1. Munduan, nola daude banatuta elikadurarekin zerikusia duten gaixotasunak? 

Herrialde garatuetan, ohituta gaude dieta hiperkalorikoetara: horiek, animalia-jatorriko 

elikagai gehiegi baitute, aberatsak dira gantz ase eta kolesterolean; urriak, berriz, zuntz, 

mineral eta bitamina batzuetan, landare-jatorriko elikagaiak gutxitan jateagatik. 

Endekapenezko gaixotasun kronikoek (loditasuna, diabetesa, gaixotasun 

kardiobaskularrak, hipertentsio arteriala, osteoporosia, minbizi mota batzuk, besteak 

beste) lotura estua dute elikatzeko era desegokiokin.   

FAOk, Garapen bidean dauden herrialdetako Giza Nutrizioa dokumentuan adierazten 

duenez, ―malnutrizio proteino-energetikoa‖ (MPE) da arazo nagusia, garapen bidean 

dauden herrialdeetan. Malnutrizio arinak atzerapena eragiten du umearen hazkuntzan; 

malnutrizio larriak, berriz, kwashiorkorra, eta nutrizio-marasmoa. Batak eta besteak 

heriotza-tasa handia dute. Kasu horietan, elikagaien eta energiaren kontsumo 

desegokiak makronutriente-gabezia eragiten du (1).  

Mikronutriente-gabeziak, berriz, garapen bidean dauden herrialdeetan nahiz garatutako 

herrialdeetan gertatzen dira. Hainbatetan, mikronutriente jakin baten gabeziagatik, 

hainbat gaixotasun azaltzen dira: hala nola, anemia, xeroftalmia, bozioa, hazkuntzaren 

atzerapena, osteoporosia, … Gabezia horiek gero eta sarriago agertzen dira garatutako 

herrialdeetan, helburu ―estetikoak‖ dituzten dieten eraginez.  

 2. Azal itzazu nutrizio-beharren eta gomendio dietetikoen arteko desberdintasunak. 

Nutrizio-beharra pertsona bakoitzak osasuntsu egoteko BEHAR duen mantenugai 

kantitatea da. Nork bere nutrizio-beharrak ditu, eta oso zaila da horiek antzematea eta 

zehaztea.  

Gomendio dietetikoa da, nutrizio-beharrak betetzeko, BIZTANLERIA TALDE ZEHATZ BATEK 

JAN behar duen mantenugaien kantitatea. 

Alde batetik, nutrizio-beharra banakakoa da, bakoitzak berea du eta, bestetik, 

gomendioa talde batentzat da eta banakako izaera galtzen du; beraz, gomendioa 

jarraituz gero, beharra betetzeko probabilitate handia dago, baina, nork bere beharra 

duenez, gehienezko edo gutxienzko kantitatea izan daiteke. 
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 3. Ondorengo taula bete eta aldera itzazu AEBko, EBko, eta nazioarteko erakundeek 

zehaztu dituzten erreferentzia balioak: 

 
AEBko FNB-IOM EBko SCF 

Nazioarteko    

FAO-WHO 

Erreferentzia-balioak DRI DRV  

%50ek duten nutrizio-beharra 

betetzeko kantitatea 
EAR AR EAR 

%97,5ek duten nutrizio-beharra 

betetzeko kantitatea 
RDA PRI RNI 

Kantitatea nahikoa eta ziurra 

pertsona osasuntsuen % 50entzat 
AI ARI AI 

Mantenugaiaren gehienezko 

kantitatea 
UL  UL 

Mantenugaiaren gutxieneko 

kantitatea 
 LTI  

Gabeziak saihesteko kantitatea   RSI 

Batzuetan gehitu beharreko 

kantitatea 
  PNI 

 4. Zein da 9 hileko neskatxo batentzako A bitamina-gomendioa? 

450 µg. 

 5. Zein da Fe-gomendioa 16 urteko mutil batentzat? Eta 16 urteko neska batentzat? Zer 

dela eta alde hori? 

16 urteko mutil batek 15 mg Fe kontsumitu behar du. 

16 urteko neska batentzako Fe gomendioa = 18 mg. 

Neskak Fe gehiago behar du hilekoak eragindako burdin-galerak berreskuratzeko. 

 

 6. Bizitzan, zein alditan dugu folato-beharrik handiena? 

Haurdunaldian, neskei dagokienez, eta 13 urtetatik gora, mutilei dagokienez. 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

NUTRIZIO-HELBURUAK 

ELIKADURA-GIDAK 

ELIKADURA-PIRAMIDEAK 

 ANOA 

ELIKAGAI-GURPILAK 

 

NUTRIZIO-HELBURUAK ETA  

ELIKADURA-GIDAK 
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NUTRIZIO-HELBURUAK 

Nutrizio-helburuak mikro- eta makronutriente zehatz batzuei buruzko gomendio dietetikoak dira. 

Gomendio dietetiko hauek nutrizio-politikari buruzko ildoak biltzen dituzte. Instituzioek eta adituen 

elkarteek herrialdeko biztanleriaren ezaugarriak, bizimodua, eta elikadura-ohiturak aintzat hartzen 

dituzte nutrizio-helburuak zehaztearren. Besterik ere aintzat hartzen dute, elikagaien 

eskuragarritasuna, edota tokian tokiko gaixotasunak. 

Mikro eta makronutriente-gomendioak modu kuantitatiboan zein kualitatiboan ematen dituzte adituek: 

Makronutrienteen kantitateak eguneko energia gastuaren (EEG) portzentaje gisa azaltzen dira 

tauletan; 2.1. taulan ikus daitekeen bezala, batzuetan, gehienezko kantitateak (mono eta disakaridoak 

GEO-ren % 10 gehienez) eta besteetan, mailak (proteinak GEO-ren % 10-15).  

Makronutrienteak  Mailak: 

Proteinak EEG-ren % 10-15  

Gantza 

EEG-ren % 30 edo, 

EEG-ren % 35 oliba olioa proportzio altuan erabiltzen 

bada. 

Gantz-azido asea (GAA) < EEG-ren % 7- 8 

Gantz-azido poliasegabea (GAP) EEG-ren % 5 

Gantz-azido monoasegabea 

(GAM) 

EEG-ren % 20  

(% 30-etik falta dena; GAM = Gantza- (GAA+GAP)) 

Karbohidratoak 
EEG-ren % 50 - 60 (gluzemia-indize baxukoak batez 

ere) 

Mono eta disakaridoak  

(esnea, esnekiak, barazkiak eta 

frutak izan ezik) 

EEG-ren % 10 gehienez 

Alkohola 
EEG-ren % 10 gehienez 

 30 g etanol/egunean baino gutxiago 

Zuntz dietetikoa 

> 25 g/egunean emakumezkoentzat 

> 30 g/egunean gizonezkoentzat 

14 g/1.000 kcal 

Zuntz disolbagarri/ disolbaezina 
 1,5 – 3   

(zuntz disolbagarria zuntz osoaren  % 25 – 50) 

2.1. taula: makronutriente-mailak. (CARBAJAL, 2013; SENC, 2011; FAO/WHO, 2008; EFSA, 2009). 

EEG: Eguneko energia gastua; GAA: Gantz-azido Asea; GAP: Gantz-azido Poliasegabea; GAM: Gantz-azido 

Monoasegabea. 

Nutrizio-helburuek, kantitateak finkatzeaz gain, kalitateari buruzko jarraibideak ere zehazten dituzte, 

2.2. taulan ikus daitekeen bezala; gantzaren kalitatea zehazteko, gantzak egin dezakeen gehienezko 

energia-ekarpena zehazteaz gain (EEG-ren % 30 gehienez), gantz mota desberdinen arteko erlazioa 

zehazten dute, esaterako, gantz-azido poliasegabearen (GAP) eta gantz-azido asearen (GAA) 

artekoa: GAP/GAA ≥ 0,5; edota gantz asegabeen (GAP eta GAM) eta gantz aseen artekoa: (GAP + 



Elikadura orekatuaren gida praktikoa Nutrizio-helburuak eta elikadura-gidak 
 

Nutrizio-helburuak eta elikadura-gidak 28 

 

GAM)/GAA ≥ 2. Jarraibide hauen bitartez, arazo kardiobaskularrak saihesteko hobeak diren gantz 

asegabeen kontsumoa bermatzen da. 

Gantzaren kalitatea Erlazioa / maila 

GAP / GAA ≥ 0,5 

(GAP + GAM)/ GAA ≥ 2 

ω – 3 Azido α- linolenikoa  
EEG-ren % 1 - 2 

2 g/egunean 

ω – 6 Azido linoleikoa 
EEG-ren % 2,5 – 3 

10 g/egunean 

EPA + DHA 250 mg/egunean 

ω – 6 / ω – 3 erlazioa 4/1 – 5/1 

Kolesterola 
< 300 mg/egunean 

100 mg/1.000 kcal 

Trans- gantz azidoak 
< EEG-ren % 1 

< 3 g/egunean 

2.2. taula: nutrizio-helburuak; gantz-kalitatea. (CARBAJAL, 2013; SENC, 2011; FAO/WHO, 2008; EFSA, 2009). 

EEG: Eguneko energia gastua; GAA: Gantz-azido asea; GAP: gantz-azido poliasegabea; GAM: Gantz-azido 

monoasegabea. 

Mikronutriente nutrizio-helburuak ez dira adierazten, gaixotasun kronikoren bat saihesteko ez bada. 

Adibidez, 2.3. taulan agertzen den bezala, gatz nutrizio-helburua (eguneko 5 g gatz) hipertentsioa eta 

arazo kardiobaskularrak saihesteko finkatu da. 

Mineralak Kantitatea / erlazioa 

Gatz / sodioa 
5 g gatz /egunean 

< 2.000 mg Na/egunean 

Hemo Burdin (animalia-jatorrikoa) Fe osoaren % 40 

C bitamina / ez-hemo Fe erlazioa 4/1 

Kaltzioa 1.000 mg/egunean 

Ca/P 1,3/1 

Iodoa 150 µg/egunean 

Fluorra 1 mg/egunean 

2.3. taula: nutrizio-helburuak; mineralak. (CARBAJAL, 2013; SENC, 2011; FAO/WHO, 2008; EFSA, 2009). 

Bitamina batzuek erlazio estua dute metabolismo energetikoarekin. Beraz, energia-gastua handia 

denean, B1, B2, B3 bitaminen beharra handiagoa da; horregatik, egokia da nutrizio-helburuak energia-

kontsumoaren arabera adierztea. Aipatutako bitaminei buruzko gomendioa hauxe da: Tiamina: 0,4 

mg/1.000 kcal; Erriboflabina: 0,6 mg/1.000 kcal; Niazina baliokideak: 6,6 mg/1.000 kcal (2.4. taula). 

Proteinen metabolismoan parte hartzen duenez, B6 bitaminaren beharra handiagoa da proteinen 

kontsumoa handia denean. E bitaminak (antioxidatzailea), gantz poliasegabeen kontsumoa handia 

denean, erradikal askeak eragozten ditu. Bi bitamina horien nutrizio-helburuak, 2.4. taulan agertzen 
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den bezala, proteinen eta gantz-azido poliasegabeen kontsumoaren arabera zehaztu dituzte nutrizio-

adituek: B6 bitamina (mg)/proteinak (g) > 0,02; E bitamina (mg)/GAP(g) > 0,4. 

Bitaminak Kantitatea /erlazioa 

Tiamina 0,4 mg/1.000 kcal 

Erriboflabina 0,6 mg/1.000 kcal 

Niazina baliokideak 6,6 mg/1.000 kcal 

B6 bitamina (mg) / proteinak (g) > 0,02 

E bitamina (mg) / GAP(g) > 0,4 

Folatoak > 400 µg/egunean 

D bitamina  

5 µg/egunean (2.000 UI) 

> 50 urte: 10 µg/egunean 

 Eguzkitan 30 min/egunean 

2.4. taula: nutrizio-helburuak;bitaminak. (CARBAJAL, 2013; SENC, 2011; FAO/WHO, 2008; EFSA, 2009). 

Nutrizio-helburuak biztanleria osoarentzatdaude zuzendauta; gaur egun gero eta maiztasun 

handiagoa duten endekapenezko gaixotasun kronikoak (kardiobaskularrak, loditasuna, diabetesa, 

minbizi mota batzuk, osteoporosia, etab.) saihestea dute xedetzat eta, azken batean, epe luzean, 

ahalik eta osasun egoera hoberena lortzeko argibideak ematea. 

Nutrizio-helburuek jarduera fisikoari eta bizitza estiloari buruzko gomendioak ere biltzen dituzte; hala 

nola jarduera fisikoari, gorputzaren pisuari, edota tabakoaren kalteei buruzko jarraibideak (2.5. taula). 

Bestelakoak Kantitatea / maila / denbora 

Fruta > 400 g/egunean 

Barazkiak eta ortuariak > 300 g/egunean 

GMI [pisua (Kg)/altuera (m)2] 
18,5 – 25  

> 65 urte: 23 -26 

Jarduera Fisikoa 45 – 60 min/egunean 

 
2.5. taula: nutrizio-helburuak; bitaminak. (CARBAJAL, 2013; SENC, 2011; FAO/WHO, 2008; EFSA, 2009). 
GMI: Gorputz-masaren Indizea 

ELIKADURA-GIDAK 

Nutrizio-helburuak ez dira edonorentzat ulerterrazak izaten; horregatik, bai zientifikoek, baita 

erakundeek ere, elkarlanean, mezu errazak, ulergarriak eta bideragarriak bildu eta gida-liburuak 

atontzen dituzte. Hau da, elikagaien kontsumoari buruzko jarraibideak biltzen dituzte elikadura-gidek. 

Labur esanda, elikadura-gidek nutrizio-helburua dute xedetzat; baina, edozein herritarrentzat osatuta 

daudenez, nutrizio-helburuak ez dituzte beren beregi aipatzen. 

Tresna hezitzaileak dira, beraz, elikadura-gidak. Zientifikoek eta adituek zehaztu dituzten nutrizio-

beharren eta nutrizio-helburuen gaineko ezagupenak mezu praktiko bihurtzen dituzte; elikagaiak 

aukeratzeko, eta kontsumo osasungarria egiteko bidea errazten diote herritarrei. Mezuok bizilagun 

osasuntsu guztientzat daude zuzenduta, osasuna sustatu, eta elikadurarekin zerikusia duten 
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gaixotasunak gutxitzearren;  hala ere, zenbaitetan, biztanleria talde jakin batzuk (hala nola, haurrak, 

nerabeak, adinekoak, etab.) eta horien berezitasunak aintzat hartzen dituzte. 

Herrialde bakoitzak bere kultura eta ohiturak ditu, eta elikadura-gidek kontuan izaten dituzte horiek 

jokabide osasungarriak indartzeko, eta kaltegarriak zuzentzeko. Hori dela eta, elikadura-gidak ez dira 

berdinak izango han eta hemen. Elikagai-taldeak zenbait irudiren bidez agertzen dira, elikadura 

osasungarriak behar dituen aniztasuna eta oreka adierazteko asmoz. Elikadura-gomendioak azaltzen 

dituen irudiak bereziak dira herrialdearen eta kontsumitzailearen taldearen arabera; hona hemen, 

hainbat adibide: Argentinako obaloa, Guatemalako lapikoa, Mediterraneoko dietarako haizemailea, 

edota Mexikoko platera.  

. 

2.1. irudia: Argentinako obaloa, Mediterraneoko dietarako haizemailea, Mexikoko platera eta Guatemalako lapikoa. 

Elikadura-gidetan, irudietan ikusten den bezalaxe, gomendioak era kualitatiboan nahiz kuantitatiboan 

adierazten dira; hau da: alde batetik, elikagaiak taldeka, osagaien ezaugarrien arabera; eta bestetik, 

elikagai mota bakoitza eta kontsumitzeko neurri gomendatua (zein kantitatetan kontsumitu behar den, 

egunean, astean edo noizean behin.) 

Gida-liburuetako jarraibideak positiboak eta bete errazak dira. Hauexek dira aholkuetako batzuk: pisu 

egokiari eustea; zereal, fruta eta barazki gehiago jatea; gantza, alkohola, azukre sinpleak eta gatza 

neurriz kontsumitzea; jarduera fisikoa egitea, eta ura edatea. 

Bizimodua, elikadura-ohiturak, eta nutrizio-beharrak aldatu direnez, elikadura-gidek ere aldaketak izan 

dituzte historian zehar. Aldaketa horiek islatu egin dira bai irudietan, bai elikagai gomendatuetan, baita 
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elikagaien kontsumo-mailari buruzko gomendioetan ere. Azken aldi honetan, bizimoduari buruzko 

aholku gehiago jasotzen dituzte elikadura-gidek; izan ere, bizi-estiloak osasunean eragin handia duela 

jakinarazi nahi dute adituek.  

HISTORIA APUR BAT 

SENC (Sociedad Española de Nutricion Comunitaria) elkarteak, lehenengo Espainiako elikadura-

gidak eta piramidea argitaratu zituen, 1995ean. Harrezkero, arestian aipatu dugun bezala, Espainiako 

elikadura-gidak ere berritu ditu:  

ELIKADURA-PIRAMIDEAK 

SENC-k 2004an argitaratutako piramidea, bertan elikagai taldeak eta berauek kontsumitzeko anoa 

kopuruak agertzen dira. 

 

2.2. irudia: Elikadura osasungarrirako piramidea (SENC, 2004 moldatua) 

ANOA 

Anoa da kontsumitu ohi den elikagai baten kantitatea.  

Kantitate horrek “plater normal” bat osatzeko modukoa izan behar du eta, etxean erabil ohi den 

neurketaren bidez ematen da (koilarakada bat, baso bat, kikara bat, eskukada bat, fruta ale bat, 

etab.). 
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“Plater normal” kontzeptua ez da berdina guztiontzat; adin, beharrak eta egoera fisiologikoaren 

arabera aldatzen dira: SENC-k, 2004an, argitaratutako elikadura gidan helduentzako eta 

haurdunentzako anoen tamainak adierazten ditu; NAOS estrategiak garatutako PERSEO 

programaren barruan, 6-10 urte bitarteko eskolako haurren artean elikadura ohitura osasungarria 

bultzatzeko asmoz, eskolako haurrentzako anoen tamaina zehazten da. 

Ondorengo 2.6. taulan, SENC-k gomendatzen dituen helduentzako elikagaien anoen kopuruak, 

maiztasuna eta tamaina ageri dira, baita etxeko neurriak ere: 

Maiztasuna Elikagai-taldea Anoa kopurua Anoen neurriak Etxeko neurriak 

N
o

iz
b

e
h

in
k
a

k
o

 k
o

n
ts

u
m

o
a

 Gurina, margarina, opil 

industrialak  
Noizbehinka   

Gozokiak, zizka-mizkak, 

freskagarriak 
Noizbehinka   

Hestebeteak eta 

gantzadun haragia 
Noizbehinka   

Ardoa, garagardoa 

Aukerako eta 

neurrizko 

kontsumoa 

helduetan 

Ardoa: 100 ml 

Garagardoa: 200 ml 

Kopa bat 

Baso bat 

A
st

e
k
o

 k
o

n
ts

u
m

o
a

 

Arrainak eta itsaskiak  3-4 anoa/astean 125-150 g Xerra bat 

Haragi gihar eta 

hegaztiak  

 3-4 

anoa/astean 

txandaka 

100-125 g 

Xerra txiki bat 

Oilasko laurden bat 

Untxi laurden bat 

Arrautzak 3-4 anoa/astean 
Arrautza ertaina  

53-63 g 
1-2 arrautza 

Lekaleak  2-4 anoa/astean 60-80 g Platerkada bat 

Fruitu lehorrak 3-7 anoa/astean 20-30 g Eskukada bat 

E
g

u
n

e
ro

k
o

 k
o

n
ts

u
m

o
a

 

Ogia, zerealak, zereal 

osoak, arroza, pasta, 

patatak 

4-6 

anoa/egunean 

40-60 g ogi 

60-80 g pasta, arroza 

150-200 g patata 

3-4 ogi xafla 

Plater normala bat 

1 patata handia 

Esnea, jogurta, gazta 
2-4 

anoa/egunean 

200-250 ml esnea 

200-250 g jogurt 

40-60 g gazta ondua 

80-125 g gazta 

freskoa 

Edalontzi bat esne 

2 jogurt  

2-3 gazta xafla 

Gazta atal bat 

Barazkiak eta ortuariak 

≥ 2 

anoa/egunean 

(anoa bat 

gordinik) 

150-200 g 

Entsalada plater 

bat 

Barazki egosi plater 

1 

Tomate handi bat 

2 azenario 

Frutak 
≥ 3 

anoa/egunean 
120-200 g 

Ale erdi bat 

marrubi, gerezi, ea. 

Katilukada bat 

2 xafla meloi  
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Oliba olioa 
3-6 

anoa/egunean 
10 ml 

Koilarakada handi 

bat 

Ura 
4-8 

anoa/egunean 
200 ml 

Baso bat ur 

Botilatxo bat ur 

Jarduera Fisikoa 30 min/egunean 
30 min neurrizko 

jarduera 

Korrika, dantza 

Azkar ibili … 

2.6. taula: (SENC, 2007) Helduentzako elikagaien anoen kopuruak, maiztasuna, tamaina, eta etxeko neurriak. 

FAOk 2004an, loditasuna gaur egungo epidemia dela ikusita, nazioarteko NAOS estrategia 

(Nutriziorako, Jarduera Fisikorako, eta Loditasuna saihesteko estrategia) proposatu zuen. Espainian, 

2005ean, NAOS estrategia martxan jarri zen loditasuna saihesteko eta jarduera fisikoa bultzatzeko.  

2007an, NAOS estrategiaren barruan, NAOS-

piramidea argitaratu zuen SENC-K. Jarduera 

fisikoa sustatzeko asmoz, elikadura-piramidea 

goitik behera erdibitu zuten. Ezkerreko 

erdialdean, elikagaien inguruko gomendioak 

ageri dira, eta beste erdialdean, jarduera 

fisikoaren inguruko jarraibideak. Halaber, 

maiztasuna adierazteko piramidea hiru 

mailatan banatu dute. NAOS-piramidearen 

oinarrian daude, egunean zenbait alditan jan 

eta egin beharreko jarduerak. Piramidearen 

erdian, astean zenbaitetan egin eta jan 

beharrekoak, eta piramidearen tontorrean, 

noizean behin egin eta jan daitezkeenak ikus 

daitezke. Piramidearen azpian ur asko edateko 

eta bizimodu osasungarriaizateko aholkua 

ageri da.  

 

 

2.3. irudia: Elikadura osasungarrirako piramidea 
(SENC, 2007 moldatua) 

GAUR EGUN 

2013an FENek (Fundación Española de la Nutrición) argitaratu duen Nutrizioaren Liburu Zurian ageri 

den bezala, Espainian, alde batetik, loditasuna eta gain-pisua nagusitzen ari dira; era berean, 

elikadura-portaeraren nahasmenduekmaiztasun handia dute (1). 

Loditasuna ez da gehiegi kontsumitzeagatik bakarrik agertzen, biztanleria gero eta sedentarioagoa 

edo egonekoagoa erebada. Jarduera fisiko eza haurretan ere nagusitzen ari da. THAO-Haurren 

Osasuna programa barruan, 2010-2011 urteetan egindako ikerlanaren arabera, umeen % 21,7k gain-

pisua pairatzen du eta % 8,3k, loditasuna. 
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Espainiako elikagai-taldeen kontsumoa honela azal dezakegu: batetik, gantzadun haragia, hestebete, 

eta azukre sinpleetan aberatsak diren elikagai gehiegi jaten dute; bestetik, gomendioak aintzat hartu 

gabe, zereal eta zerealen eratorri, barazki, ortuari, eta lekadun gutxiegi. Jokabide horrek nutrizio-

helburuek gomendatzen duten EEGren portzentajeak ez betetzea dakar, GAA gehiegi eta KH 

(Karbohidrato) gutxiegi kontsumitzen baitute. Proteinak ere goiko mugan edo gainetik kokatzen dira 

(EEG-ren %15 baino gehiago).  

Zink eta Azido Foliko gutxiegi kontsumitzen du Espainako biztanleriak eta, 50 urte baino gehiagokoek, 

behar baino D bitamina gutxiago.  

Beste aldetik, AESANen (Agencia Española de Seguridad Alimentaria) ikerketen arabera, Espainiako 

gatzaren kontsumoa 9,9 g-koa da, FAOk gomendatzen duena halako bi.  

Bizimoduan eta lanean gertatu diren aldaketek eragina izan dute janariaren prestaketan eta 

erosketetan. Espainiarrek denbora gutxiago ematen diote erosketak egiteari, astean behin edo bitan 

egiten dituzte, eta merkatuko produktu askoren artean egin behar dute aukera. Ez dute janaria 

prestatzen trebatzeko interesik, eta kozinatzeko era tradizionalak galtzen ari dira. Azken batean, 

elikadura-ohiturak aldatzen ari dira. Etxetik kanpo bazkaltzen dute sarritan eta ez dituzte familiakoen 

artean elikadura-ohitura osasungarriak sustatzen.  

Hau horrela ikusita, Espainiako elikadura-ohiturak “Mediterranear dietatik” urruntzen ari direla esan 

dezakegu. Elikadura-gida tresna hezitzaile dinamikoa denez, arestian azaldutako aldaketen aurrean, 

piramide berri baten beharra dago.  

 

 

SENC-k laster argitaratuko duen piramidea 

2015koa da. Bertan, elikagaien kontsumoari 

buruzko aholkuak emateaz gain, bizimodu 

osasungarriari eustea jarri dute jomugan. 

Horregatik, jarduera fisikoa, egonkortasun 

emozionala, oreka energetikoa eta 

sukaldatzeko era osasungarriak bultzatzen 

dituzte. 

 

2.4. irudia: Elikadura osasungarrirako piramidea 

(SENC, 2015 moldatua).
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ELIKAGAI-GURPILAK 

1970ko eta 1980ko hamarkadetan osasun arloko profesionalek, eta hezkuntza arlokoek, maiz erabili 

izan zuten EDALNU (Educación en Alimentación y Nutrición) programaren baitan sortu zen elikagai-

gurpila.  

EDALNU programaren gurpilean, 2.5. irudian ikus daitekeen bezala, elikagaiak zazpi taldeetan 

banatuta zeuden. Taldeek, berriz, funtzioen araberako koloreak zituzten:  

Gorria, elikagai-plastikoak adierazteko; laranja, karbohidratodun elikagai-energetikoak; berdea, 

elikagai-erregulatzaileak; eta horia, gantzadun elikagai-energetikoak. Zazpi taldeak tamaina berekoak 

ziren. 

             

     2.5. irudia: EDALNU programako elikagaien gurpila                 2.6. irudia: Elikagaien gurpil berria. 

Elikagaien gurpil berria, SEDCAk (Sociedad Española de Dietetica y Ciencias de la Alimentación) 

argitaratu zuen, 2005ean (2.6. irudia). Gurpil honetan, hainbat tamainatako sei elikagai-talde daude. 

Tamainaren arabera, gomendatu nahi duten elikagai taldearen kontsumoaren maiztasuna adierazten 

dute. Era berean, elikagaien tamaina ere desberdina da; horrela, tamaina txikiagoak adierazten du 

elikagaia gutxiagotan kontsumitu behar dela. 

Elikagai-taldeek funtzioen araberako koloreak mantentzen dituzte. Gurpil berriak, erdiko guneko 

irudiaren bidez, jarduera fisikoa eta uraren kontsumoa areagotzeko gomendioa egiten du.

Urte berean, 2005ean, Elikagai-gurpil Antioxidatzailea argitaratu zuen SEDCA elkarteak. Gurpil honen 

helburua “Mediterranear dieta” osatzen duten elikagaien ezaugarri antioxidatzailea nabarmentzea da. 
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2.7. irudia: Elikagaien gurpil antioxidatzailea 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN 

ELIKAk, Nekazaritzako Elikagaien Segurtasuneko Euskal Fundazioak, 2006an eta 2007an eginiko 

azterketa baten emaitzen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek ondorengo elikagaien 

kontsumoa dute: “… euskal herritar helduen dietaren herena frutek, barazkiek eta ortuariek osatzen 

dute, hau da, dieta ugaria eta orekatua izateko gomendioetatik oso hurbil; beste heren bat proteina-

elikagaiek (esnekiak, haragia, arraina eta arrautzak), gomendatutakoa baino zertxobait gehiago; eta 

zerealek, patatek, lekaleek, olioak eta edariek osatzen duten gainerakoa ez da iristen 

gomendatutakora”. 

Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren elikagaien kontsumoa, elikagai-gurpil baten moduan 

adierazita, ondorengo gurpila osatuko genuke: 

 

2.8. irudia: Batez besteko euskal dietaren 
kontsumoa irudikatzen duen gurpila. 

 

SEDCAK argitaratu zuen elikagai-gurpil 

berriarekin alderatuta, alde batetik, euskal 

dietak, proteina gehiegi duela ikus dezakegu, 

esnekiak, haragia, arraina eta arrautzak gehiegi 

kontsumitzeagatik. Bestaldetik, batez besteko 

euskal dietak karbohidrato gutxiegi du, zerealak 

eta patata behar baino gutxiago kontsumitzen 

delako. Oliba-olioaren kontsumoa ere txikia da, 

ereduzko gurpilarekin alderatuta. Elikagai-

erregulatzaileei dagokienez, barazki gutxi jaten 

da, baina baita fruta gehiegi ere.  
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Ikus dezakegun bezalaxe, elikagai-gurpila tresna hezitzaile moduan erabiltzeaz gain, dietaren 

egokitasuna balioztatzeko ere erabil dezakegu. 

 

 

OHARRAK: 

(1) Elikadura-portaeraren nahasmenduak, elikadura-ohituretan gertatzen diren asaldurak dira. DSM-

IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) eskuliburuaren arabera, elikadura-

portaeraren nahasmenduak hiru motatan sailkatzen dira:  

- Nerbio-anorexia,  

- Nerbio-bulimia, 

- Elikadura-portaeraren zehaztugabeko nahasmenduak. 

Elikadura-portaeraren zehaztugabeko nahasmenduen artean ondorengoak aipa ditzakegu: 

loditasuna jasateko beldurraren sindromea, kirolarien anorexia, polifagia-loditasuna, eta abar. 

Nahasmendu hauen maiztasuna oso altua eta mota askotakoa da. 

FENek 2013an argitaratu duen Nutrizioaren Liburu Zurian ageri den bezala nerabeak dira 

elikadura-nahaste gehien pariatzen dutenak, neskak sarriagotan, baina mutilen kasuak gero eta 

gehiago gertatzen dira, hamar diagnostikoetatik bi mutilenak baitira. Era berean, elikadura-

portaeraren nahasmenduak pariatzeko arriskuan daude unibertsitateko % 14,9 mutil eta % 20,8 

neska. 
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 ARIKETAK: 

 1. Zein da proteinen nutrizio-helburua? Demagun Mikelek 2.000 kcal behar dituela eta 125 

g proteina kontsumitzen dituela. Mikelek proteinen inguruko nutrizio-helburua betetzen 

du? 

 2. zenbat zuntz jan beharko luke Mikelek? eta, zenbat kolesterol jan lezake? 

 3. Zenbat tiamina, erriboflabina eta niazina (B1, B2 eta B3) kontsumitu beharko luke aurreko 

ariketetako pertsonak? 

 4. Idatz ezazu atzo jan zenuen guztia. Idatzitakoa kontuan hartuta SENC-k ematen dituen 

anoa kopuruen eguneko gomendioak beteko zenituzke? Eta zure aste osoaren 

kontsumoa kontuan izanda, anoen gomendioetatik urrunduko zinateke? 

 5. Marraz ezazu zure elikadura-ohitura irudikatuko lukeen elikagai-gurpila, SEDCAk 

2005ean argitaratutako elikagai-gurpilarekin alderatuta, zer aldatu beharko zenuke? 

 6. Elikadura-piramidea, elikadura-ohitura txarrak zuzentzeko, eta ohitura osasungarriak 

indartzeko tresna hezitzailea dela kontuan izanda, marraz ezazu zeuri dagokizun 

elikadura-piramidea. 

 7. SENC-k gomendatzen dituen helduentzako elikagaien anoen kopuruak, eta 

maiztasuna aintzat hartuta, osa ezazu aste osoko menu bat excel orri batean. 

Horretarako elikagai-taldeak aipatu behar dituzu, esaterako, esnekia, arraina, lekadunak, 

eta abar. Beste taula batean, elikagai talde bakoitzeko adibideak ipin itzazu, hau da, 

esnekiak: jogurta, gazta, mamia, etab. 

 

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea 

Gosaria               

 

              

 

              

        Hamaiketakoa               

 

              

        Bazkaria               

 

              

 

              

        Askaria               

        

        Afaria               
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 ARIKETEN ERANTZUNAK: 

 1. Zein da proteinen nutrizio-helburua? Demagun Mikelek 2.000 kcal behar dituela eta 125 

g proteina kontsumitzen dituela. Mikelek proteinen inguruko nutrizio-helburua betetzen 

du? 

Proteinen nutrizio-helburua = EEG-ren %10-15; hau da, gehienez %15, eta gutxienez % 10. 

Mikelen EEG = 2.000 kcal 

Proteina gramo batek 4 kcal ematen duela jakinda: 

125g proteinek (4 Kcal/g) = 500 kcal sortzen dute. 

Hiruko erregela aplikatuz: 

2.000 kcal ------------ % 100 

 500 kcal ------------- %  X           500 Kcal (100/2000) = % 25 

125 g proteinak egiten duten energia-ekarpena EEGren %25 da; beraz, proteina gehiegi 

kontsumitzen du. 

 2.  zenbat zuntz jan beharko luke Mikelek? eta, zenbat kolesterol jan lezake? 

 Zuntzaren nutrizio-helburua ondorengoa da:  

- 25 g /egun emakumezkoa bada;  

- > 30 g /egun gizonezkoentzat; 

- 14 g/1.000 kcal. 

Energia-gastua aintzat hartuta: 

Zuntza: 14 g /1000 Kcak (2000 Kcal) = 28 g zuntz jan beharko luke Mikelek. 

 Kolesterolaren nutrizio-helburua ondorengoa da:  

- < 300 mg/egun edo  

- 100 mg/1.000 kcal.  

Energia-gastuaren arabera: 

Kolesterola: 100 g /1000 Kcal (2000 Kcal) = 200 g kolesterol jan lezake, eta ez luke 300 mg 

baino gehiago jan beharko. 

 3. Zenbat tiamina, erriboflabina eta niazina (B1, B2 eta B3) kontsumitu beharko luke aurreko 

ariketetako pertsonak? 

B1, B2 eta B3  energia-metabolismoan duten erlazio zuzena dela eta, horien nutrizio-

helburuak hauek dira:  

- tiamina: 0,4 mg/1.000Kcal;  

- erriboflabina: 0,6 mg/1.000Kcal;  
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- niazina-baliokideak: 6,6 mg/1.000Kcal. 

Beraz, tiamina: 0,4 mg/1.000 kcal (2.000 kcal) = 0,8 mg tiamina 

Erriboflabina: 0,6 mg/1.000 kcal (2.000 kcal) = 1,2 mg erriboflabina 

Niazina-baliokideak: 6,6 mg/1.000 kcal (2.000 kcal) = 13,2 mg niazina-baliokideak. 

 4. Idatz ezazu atzo jan zenuen guztia. Idatzitakoa kontuan hartuta SENC-k ematen dituen 

anoa kopuruen eguneko gomendioak beteko zenituzke? Eta zure aste osoaren 

kontsumoa kontuan izanda, anoen gomendioetatik urrunduko zinateke? 

 5. Marraz ezazu zure elikadura-ohitura irudikatuko lukeen elikagai-gurpila, SEDCAk 

2005ean argitaratutako elikagai-gurpilarekin alderatuta, zer aldatu beharko zenuke? 

 6. Elikadura-piramidea, elikadura-ohitura txarrak zuzentzeko, eta ohitura osasungarriak 

indartzeko tresna hezitzailea dela kontuan izanda, marraz ezazu zeuri dagokizun 

elikadura-piramidea. 

 7. SENC-k gomendatzen dituen helduentzako elikagaien anoen kopuruak, eta 

maiztasuna aintzat hartuta, osa ezazu aste osoko menu bat excel orri batean. 

Horretarako elikagai-taldeak aipatu behar dituzu, esaterako, esnekia, arraina, lekadunak, 

eta abar. Beste taula batean, elikagai talde bakoitzeko adibideak ipin itzazu, hau da, 

esnekiak: jogurta, gazta, mamia, etab. 

SECN-k 2007an argitaratutako elikadura-gidan, 17. eta 18. orrialdeetan,  horren adibideak 

ikus ditzakezu. 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDARE-JATORRIKO ELIKAGAIAK: 

 LABOREAK ETA ERATORRIAK 

 BARAZKIAK ETA FRUTAK 

 LEKALEAK 

 LANDARE-OLIO ETA KOIPEAK 

 AZUKREA ETA GOZOGARRIAK 

 

 

ANIMALIA-JATORRIKO ELIKAGAIAK: 

 ESNEA ETA ESNEKIAK 

 ARRAUTZAK 

 HARAGIA ETA ERATORRIAK 

 ARRAINA ETA ITSASKIAK 

 ANIMALIA-OLIO ETA KOIPEAK 

 

ELIKAGAI-TALDEAK 

3. 



 

 

 



Elikadura orekatuaren gida praktikoa Elikagai-taldeak 
 

Elikagai-taldeak 45 

 

Nutrizio-helburuak modu praktikoan eta ulergarrian ematearren, elikadura-gidak prestatu dituzte 

zenbait nutrizio-adituk. Elikadura-gidetako gomendioektaldekatu egiten dituzteelikagaiak osagai 

nagusien arabera;era berean, elikagai-talde horien kontsumoaren neurria eta maiztasunaadierazten 

dute. 

Elikagaien osagaiak eta elikagai-taldeen ezaugarriak ezagutzea oso garrantzitsua da dietak 

planifikatzeko, menuetako elikagaiak aukeratzea errazten baitu. 

Elikagai bakoitzaren osaera, elikagaien osaerari buruzko taulen bidez edota egin berri den Espainiako 

elikagaien osaerari buruzko datu-basearen bitartez ezagut dezakegu (1).  

Elikagai-taldeak eta beren osagai nagusiak azalduko ditugu, ondorego sailkapenaren arabera: 

 

Landare-jatorriko elikagaiak: 

- Laboreak eta eratorriak 

- Barazkiak eta frutak 

- Lekaleak 

- Landare-olio eta koipeak 

- Azukreak eta gozogarriak 

 

Animalia-jatorriko elikagaiak: 

- Esnea eta esnekiak 

- Arrautzak 

- Haragia eta eratorriak 

- Arraina eta itsaskiak 

- Animalia-olio eta koipeak 

 

 

3.1. irudia: elikagaiak (ARMANDO BAYER) 

LANDARE-JATORRIKO ELIKAGAIAK 

Landare-jatorriko elikagaiak, orokorrean, aberatsak dira ur, karbohidrato eta zuntzean. Gantz 

gutxikoak dira, olioak izan ezik, eta ez dute kolesterolik. Gantza asegabea da landare-jatorriko 

elikagaietan, kokoan eta plaman salbu. Proteinari dagokionez, landare-jatorriko proteina animalia-

jatorrikoa baino kalitate txarragokoa da. 
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Mikronutrienteei dagokienez, esan dezakegu landare-jatorriko elikagaiek mineral guztiak dituztela. 

Hala ere, mineral horien bioerabilgarritasuna txikiagoa da zenbait kasutan, burdinarena esaterako; 

landare-jatorriko burdina animalia-jatorrikoa baino gutxiago xurgatzen da. Bitaminei dagokienez, 

landare-jatorriko elikagaietan daude ia bitamina hidrodisolbagarri guztiak. Landare-jatorriko elikagai 

batzuk aberatsak dira E eta K bitamina lipodisolbagarrietan, eta karotenoetan. Erretinol, B12 eta D 

bitaminak, berriz, ez daude landare-jatorriko elikagaietan. 

Karbohidratoak modu batean baino gehiagotan agertzen dira landare-jatorriko elikagaietan: almidoia 

(glukosaz osatutako polisakariodoa) landare-jatorriko elikagai batzuen karbohidrato nagusia da 

(dilistak, patatak, garia, artoa, arroza); monosakaridoak eta disakaridoak (azukre sinpleak) nagusi dira 

beste elikagai batzuetan (mahatsa, platanoa, gereziak, azukre-kanabera, azukre-erremolatxa); 

ilarretan edo artoan sortzetiko azukre sinpleak, denbora pasa ahala, almidoi moduan biltegiratzen 

dira. Heldugabeko frutan (madaria, platanoa edo sagarra esaterako), berriz, almidoia azukre bihurtzen 

da fruta heltzen den heinean. 

 

LABOREAK ETA LABOREEN ERATORRIAK 

Laboreak (garia, arroza, artoa, garagarra, oloa, zekalea, artatxikia, etab.) eta laboreen eratorriak (ogia, 

pasta, gailetak, opilak, etab.) dietaren osagai nagusiak izatea komeni da. 

Almidoia da laboreen osagai nagusia; labore-alearen pisuaren % 60-65ekoa gutxi gorabehera. 

Laboreek ez dute ur askorik; labore-alearen pisuaren % 15 baino gutxiago da ura. Hori dela eta, 

laboreak elikagai energetikoak dira, hau da, ekarpen energetiko handikoak. 

Azukre sinple- eta oligosakarido-edukia txikiagoa da, zereal-alearen % 2-3 baino ez dute osatzen. 

Edukia handitzen da laborea eraldatzen den neurrian, almidoia, oligosakarido eta azukre sinple 

bilakatzen baita. 

Proteinek laborearen % 8-12 osatzen dute. Proteina-ekarpen hau barazkijaleentzat, eta garapen 

bidean dauden herrialdeetako biztanleentzat garrantzitsua bada ere, lisina aminoazido esentzialaren 

edukia txikia dela eta (baita artoaren kasuan triptifanorena ere), kalitate baxuko proteina da. Labore-

jatorriko proteina aberasteko, lekaleekin edo animalia-jatorriko elikagaiekin batera jatea gomendatzen 

da. Lekaleak aberatsak dira lisina, leuzina eta treonina aminoazido esentzialetan, baina zisteina eta 

metionina gutxi dute. Laboreak, aldiz, aberatsak dira zisteina eta metionina aminoazidoetan (glutedun 

zerealek metionina aminoazidoa kantitate handiagoan dute), eta, lekaleen proteinekin batera, kalitate 

handiko proteinak osatzen dituzte. 

Laboreen lipidoen osaera txikia da, % 1-2, artoan (% 3,8) eta oloan (% 6,9) izan ezik. Landare-

jatorriko elikagai guztiek bezala, ez dute kolesterolik. Halere, laboreekin egindako ogia edo opilak 

kolesterola izan dezakete, beren elaborazioan animalia-jatorriko gantza erabili badute. Horrelakoetan, 

azukre- eta lipido-edukia asko igotzen da. 
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Zuntzari dagokionez, laboreen osaera aldakorra da, erauzte-mailaren arabera. Labore osoek pisuaren 

% 10-14 zuntzezkoa dute, eta findutako irinak, berriz, % 3-5. Laboreek duten zuntza batez ere 

disolbaezina da. Hala ere, oloak zuntz disolbagarri kantitate handia du. 

Laboreek B taldeko bitamina-ekarpen garrantzitsua egiten dute, hala nola, tiamina, erriboflabina, 

niazina, B5, B6. Bitamina hauen edukia, txikiagotu egiten da egostean, hidrodisolbagarriak dira eta. 

Laboreek gantz gutxi dutenez, artoan eta gariaren ernamuinean topa ditzakegu bitamina 

lipodisolbagarriak, E bitamina eta karotenoak batez ere. 

Mineralek labore-alearen % 2-3 osatzen dute. P, K, Ca, Mg, Zn, eta Fe. Hala ere, alde batetik, zenbait 

mineralen bioerabilgarritasuna txikia da, adibidez, burdinarena (ez-hemo burdina baita), eta bestetik, 

zerealek mineralen erabilera oztopatzen duten sustantzia anti-nutritibo batzuk dituzte, esaterako, 

azido fitikoa eta taninoak. Azido fitikoak fosforoa du bere osaeran eta fosforo hori ez da bioerabilgarria 

xurgatu ezin dugulako. Aldi berean, azido fitikoak gatzak eratzen ditu katioi dibalenteekin (Ca
2+

, Mg
2+

, 

Fe
2+

 eta Zn
2+

) eta beren xurgapena oztopatzen du. 

Bukatzeko, garrantzitsua da aipatzea laboreen eta labore eratorrien osaera erauzte-mailaren arabera 

aldatzen dela, batez ere, zuntz-, mineral- eta bitamina-edukia. Halere, elikagai horiek erraz aberastu 

daitezke mineral eta bitaminekin; esaterako, gosariko labore aberastuak edota aberastutako irin zuria 

merkatuan topa ditzakegu. 

 

BARAZKIAK ETA FRUTAK: 

Barazkiak elikagai gisa erabil daitezkeen baratzeko landare belarkara helduak dira,gordinak nahiz 

kuzinatuak. 

Berdura, berriz, barazki mota bat da. Barazkien atal jangarriei, hostoak, zurtoina edo loreak direnean, 

“berdura” esaten diegu (2).  

Honela sailka ditzakegu barazkiak, jangarria den atalaren arabera (3):  

 Fruituak: berenjena, kalabaza, piperra, tomatea 

 Erraboila:baratxuria, kipula, porrua 

 Azak: azalorea, brokolia, bruselaza 

 Lorea: orburua 

 Hostoak: letxuga, zerba, ziazerba 

 Zurtoina: apioa, zainzuria 

 Sustraiak: arbia, azenarioa, erremolatxa 

 Tuberkulua: batata, patata, txufa 
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Frutak, osagai nagusiaren arabera, hiru taldetan sailka ditzakegu: olio-frutak, mamitsuak eta fruta 

lehorrak.  

 Olio-frutak eta haziak, lipido ugari eta ur-eduki txikia duten frutak dira. Gure kontsumorako 

olioa atera daiteke fruta hauetatik. Talde honetan, beraz, oliba egongo da.  

 Fruta lehorren edo oskoldunen ur-edukia zati jangarriaren % 50 baino gutxiagokoa da. 

Fruta lehorren taldean, besteak beste, ondorengoak bereiz ditzakegu: 

- Fruta lehorrak: aranpasa, mahaspasa, piku lehorra 

- Fruitu lehorrak: almendra, gaztaina, hurra, pistatxoa, kokoa 

 Fruta mamitsuek ura dute zati jangarriaren % 50 baino gehiago. Talde honetan, esaterako, 

ondorengo sailkapena egin dezakegu: 

- Baiak: pikortsuak dira, besteak beste, kiwia, mahatsa, marrubia, masusta 

- Drupak: erdian hezur bat izaten dutenak; ahuakatea, arana, gereziak, melokotoia eta 

beste asko 

- Hesperidioak: fruta tropikalak izaten dira, adibidez, lima nahiz zitrikoak 

- Pomoak: erdigunean pipita-multzoa dutenak, madaria nahiz sagarra 

Fruta eta barazkien osaera faktore askoren menpe dago, hala nola, jatorriaren, laborantzaren, edota 

heldutasun mailaren arabera. Hala ere, 9. taulan ikusten den bezala, ondorengo ezaugarri nagusiak 

dituzte: 

Barazkien eta fruten (fruta lehorretan izan ezik) osagai nagusia ura da, % 70-95. Proteina-edukia 

urria da, % 1-5, eta ia ez dute lipidorik (< % 1), fruitu lehorrek eta fruta batzuek izan ezik; ahuakateak 

(% 12), olibak (% 20). Zuntz-edukia, beste elikagai batzuekin alderatuta, handia da. 

 Ura Nitrogedun 

konposatuak 

Karbohidratoak Lipidoak Zuntza 

Barazkiak 80-95 1,8-3,5 2,3-7,9 0,1-0,6 1-5 

Frutak 70-60 0,6-1,2 6-20 0.3-0.6 2-7 

Fruitu lehorrak 6-13 14-20 3,5-20 42-68 5-14 

3.1. taula: barazkien, fruten eta fruta lehorren mantenugai-edukia (%) (SIMON E., RODRIGUEZ B. eta AA, 2008). 

9. taulan ikus daitekeen bezala, barazkien ur-edukia oso altua da, konposatu nitrogenatuak, lipidoak 

eta karbohidratoak, berriz, urriak dira (tuberkuluena izan ezik, % 20ko karbohidrato-edukia baitute). 

Zuntz-edukia handia da barazkietan, orburuak, esaterako, % 9 zuntza du.  

Fruten ur-edukia barazkiena baino apur bat txikiagoa da. Karbohidrato-edukia ez da finkoa, alde 

handia dago fruta batzuetatik beste batzuetara. Batzuek, neurrizko karbohidrato-edukia dute (%6-10), 

melokotoiak, marrubiak, edota zitrikoek, esaterako; beste batzuek, berriz, karbohidrato-eduki 

handiagoa dute (% 11-20), adibidez, sagarrak, madariak, gereziak, mahatsak, ananak edota 
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platanoak. Fruta lehorrek ur gutxiago dute eta, hori dela eta, proportzioan karbohidrato-edukia 

handiagoa; mahaspasaren, piku-lehorraren edota datilaren karbohidrato-edukia % 65 ingurukoa da. 

Fruten zuntz-edukia handia da (% 1-5). 

Fruitu lehorren osagaiak oso bestelakoak dira. Osagai nagusiak lipidoak dira (% 50), beraz, energia 

asko ematen dute eta neurriz jan behar dira. Hala ere, duten gantz mota gehiena monoasegabea eta 

poliasegabea da, hau da, egokia da odoleko kolesterol-maila jaisteko. Proteina-edukia %15koa da, 

baita karbohidrato-edukia ere (% 15). Talde honetako salbuespena gaztaina da, askoz urtsuagoa 

baita eta bere taldekideek baino lipido-edukia txikiagoa baitu. 

Fruta eta barazkien karbohidrato motei dagokienez, bat baino gehiago topa ditzakegu: 

monosakaridoak (glukosa eta fruktosa bereziki), disakaridoak (sakarosa, maltosa) eta polisakaridoak, 

azkeneko hauek erreserbakoak (almidoia) zein estrukturalak (zelulosa) izan daitezke. 

Talde honetako lipidoak batez ere asegabeak dira (gantz-azido linoleikoa eta oleikoa). Hala ere, fruta 

eta barazkien lipido-edukia txikia denez, fruitu lehorrak baino ez dira talde honetako iturri dietetiko 

garrantzitsuak. Aipagarriak dira, salbuespenak direlako, ahuakatea, palma eta kokoa. Alde batetik, 

ahuakatearen lipido-edukia oso handia da fruta bat izateko (% 12); beste alde batetik, koko eta palma 

salbuespenak dira duten gantz motagatik, bietan gantz asea da nagusiki. 

Bitamina hidrodisolbagarriak dira talde honetako ekarpen garrantzitsuena. Elikagai guztiek dituzte 

bitaminak, baina elikagaiak eraldatzean bitaminak alferrik galtzen dira. Frutak eta barazki batzuk 

gordinik jaten ditugu, hori dela eta, elikagaiok ez dute bitamina-edukirik galtzen. Aipagarriak dira, 

beraz, C bitamina- eta azido foliko-ekarpenak. Bitamina lipodisolbagarriak, berriz, fruitu lehorretan 

eta olio-frutetan aurki daitezke, E bitamina, esaterako. β-karotenoak (lipodisolbagarria den A 

bitaminaren aitzindariak) kolore bizia duten barazki eta frutetan daude. 

Mineralen artean K, P, Ca, Mg, Cl eta Na dira aipagarrienak. Hala ere, mineral hauen 

bioerabilgarritasuna gutxitzen duten sustantziak (oxalatoak) dituzte frutek eta barazkiek. 

Konposatu antioxidatzaileak dira fruten eta barazkien osagai baliotsuak. Arestian aipatu ditugun β-

karotenoaz gain, izaera antioxidatzailea duten α-karotenoa, γ-karotenoa, kriptoxantina, likopenoa, 

etab. daude barazki askotan (piperrean, azenarioan, tomatean eta kolore berdeko barazkietan). 

Laburbilduz, fruta eta barazkiak garrantzitsuak dira: alde batetik, egiten duten bitamina- eta zuntz-

ekarpen handiagatik eta, beste aldetik, energia-ekarpen txikiagatik. Hori dela eta, frutek eta barazkiek 

oso elikagai-talde egokia osatzen dute dieta hipokalorikoak egiteko. 

Bukatzeko, aipamen berezia merezi dute tuberkuluek. Patata da gehien kontsumitu ohi dugun 

tuberkulua eta, bere osaera dela eta, eztabaidagarria da barazkien eta fruten taldean ala laboreen 

taldean egon behar duen. Hona hemen tuberkuluen osagaien ezaugarri garrantzitsuenak: 

- Karbohidrato-edukia frutena eta barazkiena baino handiagoa da (% 20), beraz, zerealen 

antzera, elikagai energetikoa da.  
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- Proteina-edukia ere barazkiena eta frutena baino handiagoa da, baina laboreena baino 

txikiagoa (% 2,5) eta balio biologiko onekoa.  

- Gantz-edukia txikia da, fruta eta barazkien gantz-edukiaren antzekoa.  

- Patataren zuntz-edukia txikia da, bai frutekin eta barazkiekinalderatuta, baita zerealekin ere. 

 

LEKALEAK 

Lekadun familiako hazi lehor, garbi eta osasungarriak dira lekaleak. Bi azpitalde bereiz daitezke: 

gantz-eduki txikia duten lekaleak (dilistak, indabak, eta garbantzuak, esaterako) eta gantz-eduki altua 

dutenak, soja eta kakahueteak. Kakahueteak askotan, arrazoi honengatik, fruitu lehorren taldean 

sartzen dira. 

Lekaleen osaera, barazkiekin eta frutekin gertatzen den bezala, klimaren eta landatu den 

eskualdearen araberakoa da. Orokorrean, esan daiteke lekaleek karbohidrato eta proteinetan 

aberatsak direla eta lipidoetan, berriz, urriak. 

Proteinei dagokienez, lekaleen proteina-edukia altua da (% 19-41) eta animalia-jatorriko elikagaiena 

baino altuagoa izan daiteke. Hala ere, lekaleen proteina ez da balio biologiko altukoa, aminoazido 

sufredun (zisteina eta metionina) gabekoa delako. Triptofanoa ere aminoazido mugatzailea da 

garbantzu eta dilistetan. Alabaina, lekaleak aberatsak dira lisina, leuzina eta treonina aminoazido 

esentzialetan. Lekaleek, laboreekin elkartuz gero, kalitate handiko proteinak osatzen dituzte. Ez dugu 

ahaztu behar zerealak aberatsak direla zisteina eta metionina aminoazidoetan eta lisina 

aminoazidoan, berriz, urriak; beraz, lekaleek laboreekin batera osatzen dituzten proteinek 

beharrezkoak ditugun aminoazido esentzial guztiak izan ditzakete. Esan beharra dago, halaber, soja-

haziak aminoazido esentzial guztiak dituela, hori dela eta, soja-proteinak animalia-jatorriko proteina 

ordezka dezake. 

Karbohidratoak dira lekaleen osagai nagusiak; lekale-haziaren % 52-60 osatzen dute. Almidoia da 

karbohidrato nagusia lekale gehienetan, sojan eta kakahuetean izan ezik. 

Azukreak eta oligosakaridoak dira lekaleek dituzten beste karbohidrato mota batzuk. Gure 

hesteetako entzimek ezin dituzte oligosakarido batzuk digeritu, eta, heste-florek oligosakarido hauek 

hartzitzen dituztenean, haize-minak sor ditzakete. 

Zuntz-edukia handia da (% 5-20). Bi zuntz mota dituzte lekaleek, zuntz-disolbagarria eta zuntz-

disolbaezina. Zuntz-edukia handia dela eta, lekaleek odoleko kolesterol-maila gutxitzen dute. 

Lekaleen lipido-edukia txikia da (% 2-3), sojan (% 18-20) eta kakahueteetan (% 49) izan ezik. Lipido 

motari dagokionez, gantz-azido gehienak poliasegabeak dira. Kakahueteek eta ilarrek, berriz, gantz-

azido ase gehiago dute. Kontuan hartu behar dugu lekaleak prestatzeko erak lipido-edukia asko alda 

dezakeela  
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Aipagarria da mineral-edukia (% 2-6). Kaltzio-, magnesio- eta burdina-edukia beste elikagai batzuena 

baino handiagoa bada ere, lekadunek dituzten azido fitikoek eta oxalatoek mineralen xurgapena eta 

erabilgarritasuna gutxitzen dituzte. 

Lekadunen burdina-edukia animalia-jatorriko elikagai batzuena baino hiru aldiz handiagoa izan 

daiteke, baina ez-hemo burdina motakoa da. Ez-hemo burdinak animalia-jatorriko hemo burdinak 

baino bioerabilgarritasun gutxiago du. Ez-hemo burdinaren xurgapena hobetzeko, C bitaminarekin 

edota aminoazidoekin batera jatea gomendatzen da (6).  

Bitaminei dagokienez, lekaleak aberatsak dira B taldeko bitamina hidrodisolbagarrietan, B12 bitamina 

izan ezik (gogora dezagun landare-jatorriko elikagaiek ez dutela B12 bitaminarik). Hala ere, bitamina-

galera garrantzitsuak gertatzen dira lekaleak sukaldatzean.  

Konposatu fenoliko asko dituzte lekaleek. Konposatu hauek jarduera antioxidatzailea dute eta 

batzuek jarduera estrogenikoa ere badute, sojak, esaterako.  

Amaitzeko, lekaleak elikagai-proteikoak direla nabarmendu nahi dugu, eta arraina eta haragiarekin 

alderatuta (ikus 3.2. taula), zera esan dezakegu: 

- Lekaleek karbohidrato- eta zuntz-ekarpena egiten dute, haragiak eta arrainak, berriz, ez dute 

zuntzik, ezta ia karbohidratorik ere. 

- Lekaleen lipido-edukia oso txikia da (soja eta kakahueteetan izan ezik) haragiarekin edo 

arrainarekin alderatuz gero. 

- Lekaleek ez dute kolesterolik, eta beren zuntz-ekarpenak odoleko kolesterol-maila gutxitzen 

du. 

- Lekale-anoaren proteina-edukia, haragia- edota arraina-anoaren proteina-edukiaren mailakoa 

da. Hala ere, ezin dugu ahaztu lekaleen proteinak haragiarenak edo arrainenak baino balio 

biologiko txikiago duela. Lekaleak, zerealekin edo tuberkuluekin elkartuz gero, balio biologiko 

handiagoko proteinak lor ditzakegu. 

  

Anoa 

(g) 

Energia 

(Kcal) 

Lipidoak 

(g) 

Proteinak 

(g) 

Karbohidratoak 

(g) 

Zuntza 

(g) 

Kolesterola 

(mg) 

Dilistak 80 248 0,96 19,84 38,96 7,76 0 

Txahala 125 140 4,125 25,25 0 0 100 

Sardinak 240 168 9 21,72 0 0 120 

3.2. taula: dilista-, txahala- eta sardina-anoek egiten duten makronutriente- eta kolesterol-ekarpena. 

LANDARE-OLIO ETA KOIPEAK 

Talde honetan erraz ikusten diren olio edo koipeak sartzen dira, hau da, zenbatu eta eraldatu 

daitezkeenak. Ez dirasartzen, berriz, ikusten ez den gantza, edo elikagaien osagaiak diren gantzak, 

hala nola, arrautzaren gorringoarenak, esnearenak, olibarenak edota ahuakatearenak. 

Beharrezkoa da olioak eta koipeak bereiztea. Olioa, 20º C-tan, egoera likidoan egoten da, eta 

koipea, berriz, solidoa da. Egoera horrek gantz-motari buruzko informazioa ematen digu, izan ere, 
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gantz-azido asegabeek osatutako triglizeridoak egoera likidoan egoten dira, eta, aseek osatutakoak, 

berriz, solidoan. 

Landare-olio eta koipeak olio-hazi eta frutetatik ateratzen dira eta, jatorriaren arabera, bi talde nagusi 

egin ditzakegu: koipe naturalak eta koipe artifizialak edo eraldatuak. 

Landare-koipe eta olio naturalak, egoera fisiko eta konposizio kimikoaren arabera, bi multzotan 

sailka ditzakegu: 

 Koipeak: 

- Fruta-koipeak: koko-, eta palma-koipea 

- Hazi-koipeak: palmiste- eta kakao-koipea 

 Olioak: 

- Fruta-olioa: oliba-olioa (oliba-olio mota asko dago) 

- Hazi-olioak: besteak beste, ekilore-, soja-, koltza-, kakahuete-, arto-, kotoi-, mahats-, 

karkamo- eta sesamo-olioak 

Landare-koipe artifizialak prozedura fisiko-kimikoak erabiliz lortzen dira, landare-koipeen 

propietateak aldatuta.  

Margarina hidrogenazioz lortutako ohiko landare-koipe artifiziala da. Hidrogenazioaren bitartez, 

hidrogeno atomoak gehitzen zaizkie lotura bikoitza duten gantz-azido asegabeei. Prozedura honi 

esker, produktu solido edo erdi-solidoak lortzen dira, baina osasungarriak ez diren “trans” erako 

gantzak ere agertzen dira. Hidrogenazioaren bidez sortutako gantzak hainbat produktu lortzeko 

erabiltzen dira: oratzeko oreak, opilak, hanburgesak, patata frijituak edota moldeko ogia, besteak 

beste. 

Landare-olio eta koipeen osaerari dagokionez, lehenago aipatu dugun bezala, olioak gantz-azido 

asegabeek osatzen dituzte eta koipeak, berriz, gantz-azido aseek. Hori dela eta, olioak 

osasungarriagoak dira. Izan ere, gantz-azido aseek odoleko kolesterol-maila igoarazten dute eta, era 

berean, gaixotasun kardiobaskularrak pariatzeko arriskua. 

Oliba-olioaren osagai nagusia gantz-azido oleikoa da (% 78) (gantz-azido monoasegabea), kantitate 

txikiagoan gantz-azido poliasegabeak (% 7,5) daude, batez ere, gantz-azido esentziala den gantz-

azido linoleikoa. Oliba-olioak ere baditu gantz-azido aseak (%14), palmitikoa eta estearikoa, hain 

zuzen ere. Horrez gain, konposatu antioxidatzaileak daude oliba-olioan, esaterako, tokoferolak (E 

bitamina), karotenoak (A bitaminaren aintzindariak) eta konposatu fenolikoak. 

Hazi-olioak, ordea, aberatsagoak dira gantz-azido poliasegabeetan gantz-azido monoasegabetan 

baino. Ekilore-olioan, adibidez, linoleikoa da osagai nagusia. Ekilore-olioak, gantz-azido poliasegabe-

eduki altuagatik, oxidatzeko joera du, alabaina, E bitamina-eduki handia du (antioxidatzailea) oxidazio 

horretatik babesteko. 
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Oliba-olioa tenperatura altuak hoberen jasaten dituen olioa da, beraz, frijitzeko onena. Gantz-azido 

monoasegabe-eduki altua, eta konposatu antioxidatzaileak direla eta, oliorik osasungarriena dela 

esan dezakegu. Izan ere, odoleko kolesterol osoaren maila eta LDL-kolesterola (kolesterol txarra) 

gutxiarazten ditu, eta HDL-kolesterola (kolesterol ona) igoarazten. Modu berean, diabetikoekin 

egindako azken ikerketetako emaitzen arabera, odoleko glukosa-maila gutxiarazten du. Beste ikerketa 

batzuen arabera, oliba-olioaren ohiko kontsumoak, besteak beste, arterietako presioa gutxiarazten, 

digestioa egiten laguntzen eta hesteetako xurgapena hobetzen du (4).  

Landare-koipeak gantz-azido aseetan dira aberatsak, palma- eta koko-koipea, adibidez. Ezaugarri 

honek solido bihurtzen dituenez, oso erabiliak dira gozogintza-industrian eta, beraz, produktu hauek, 

gantz-azido aseek osasunean duten eraginagatik, gutxitan kontsumitu behar dira. 

Bukatzeko, ez dugu ahaztu behar landare-koipeak eta olioak ez dutela kolesterolik. Halaber, landare-

olioen eta koipeen balio energetiko nabarmena dela eta (gantz-edukia % 99,9), elikagai talde hau 

neurrian kontsumitzea komeni da. Eguneko energia-gastuaren (EEGren) % 30 baino gehiago ez dute 

osatu behar, edo oliba-olioa kontsumitzen denean EEGren % 35, eta gantz aseen kontsumoak ez du 

EEGren %10 baino handiagoa izan behar (ikus 2. kapituluko 2.1. taula). 

 

AZUKREAK ETA GOZOGARRIAK 

Talde honetan azukrea eta eztia (nahiz eta animalia-jatorriko elikagaia izan) eta gozogarriak sartuko 

ditugu. 

Landare-jatorriko karbohidrato sinple edo azukreek gozo-zaporea sortzen dute. Zapore gozoa beste 

sustantzia batzuek ere sortzen dute, hala nola, alkohol-azukreek (sorbitola, manitola, isomaltitola, 

laktitola eta xilitola) edo gozogarri trinkoek (sakarina, ziklamatoa, aspatamea, taumatina,…). Bai 

alkohol-azukreak, baita gozogarri trinko batzuk ere, naturan daude, baina artifizialek etekin ekonomiko 

handiagoa dute. 

Mahaiko azukrea, gozogarririk erabiliena, azukre-kanaberatik edo azukre-erremolatxatik lortzen da. 

Azukre mota asko daude (azukre horia, beltza, zuria, findua, melaza, azukre eratorriak eta beste 

azukre batzuk). 

Sakarosa da azukrearen osagai nagusia, glukosaz eta fruktosaz osatutako disakaridoa. Azukre 

arruntaren edo mahaiko azukrearen sakarosa-edukia % 99,7koa da. Beste azukre motek sakarosa-

eduki txikiagoa dute eta sakarosaren, glukosaren eta fruktosaren nahasteak dira. Hala eta guztiz ere, 

karbohidratoak sinpleak eta ura dira osagai bakarrak. Hori dela eta, “kaloria hutsak” direla esaten 

dugu; bestelako mantenugai-ekarpenik ez dute egiten eta gehiegi kontsumituz gero, loditasuna eragin 

dezakete. Beste aldetik, azkar xurgatzen diren karbohidratoak dira, beraz, intsulinaren erantzun 

azkarra eragiten dute eta ez dira egokiak diabetikoentzat. 
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Eztia erleek sortzen duten azukredun produktua da, beraz, animalia-jatorrikoa. Eztiaren osagai 

nagusia azukre alderantzikatua da (% 70-80); sakarosaren hidrolisiaren ondorioz, fruktosaz eta 

glukosaz osatutako nahastea da. Fruktosak, glukosak eta sakarosak baino ahalmen gozogarriagoa 

du; hori dela eta, ezti gutxiago behar da gozotasun intentsitate jakin bat lortzeko. Disakarido-edukia 

(sakarosa eta maltosa), ordea, txikia da (% 3). Ura ere badu eztiak (% 20), eta proportzio askoz 

txikiagoan, proteinak (% 0,4), bitaminak (B taldekoak, tokoferolak, β-karoteniak), mineralak (K, Ca, P, 

Na, Fe, Si) eta azido organikoak.  

Arestian aipatutakoagatik, nahiz eta eztia azukrea baino elikagarriagoa izan, ezin dugu esan proteina-, 

bitamina- edo mineral-ekarpenik egiten duenik, eztia oso kantitate txikian jaten baitugu, eta osagaien 

edukia oso txikia baita. 

Gozogarri sintetikoak (alkohol-azukreak eta gozogarri trinkoak) azukre arruntaren edo eztiaren 

ordezkoak dira: alde batetik, hartutako energia murrizteko asmoz, eta bestetik, intsulinaren erantzun 

azkarra saihestearren (diabetikoek, esaterako).  

Alkohol-azukreak azukreari hidrogenazio teknika aplikatuz (hidrogenoa txertatuz) lortzen dira eta 

jatorriko azukreek baino balio kaloriko txikiagoa dute (2,4 kcal/g), gaizki xurgatzen baitira. Era berean, 

ez dute odoleko glukosa-maila igoarazten, eta aho-florak ezin ditu erabili, hots, ez dute txantxarrik 

sortzen.  

Gozogarri trinkoek, berriz, ahalmen gozatzaile askoz handiagoa dute eta, beraz, oso kantitate txikian 

hartzen dira. Egokiak dira diabetikoentzat, ez dute txantxarrik sortzen, eta ez dute ekarpen kalorikorik 

egiten.  

Esan beharra dago gozogarriak (bai trinkoak, baita alkohol-azukreak ere), gehigarriak direla eta 

horrela agertu behar direla elikagaien etiketetan. 

 

ANIMALIA-JATORRIKO ELIKAGAIAK 

Animalia-jatorriko elikagaiek balio biologiko altuko proteinak dituzte, hau da, organismorako behar 

ditugun aminoazido esentzial guztiak. Landare-jatorriko elikagaiekin alderatuta, kolesterola dute, baina 

ez zuntzik, ezta ia karbohidratorik ere, esneak izan ezik. Bitaminei dagokienez, erretinola, D eta B12 

bitaminak dituzte, baina ez dute C bitaminarik, karotenorik ezta azido folikorik ere. 

 

ESNEA ETA ESNEKIAK 

Esnea esatean behi-esneari buruz ari gara, besterik esan ezean. Bestela, Espainiako Elikadura 

kodearen arabera, esnearen jatorria zehaztu behar dugu: ardiarena edo ahuntzarena den, esaterako. 

Talde honen barruan esnea eta esnearen eratorriak sartzen dira.  
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 Esne mota asko daude: 

- Jatorriaren arabera: esnea, ardi-esnea, ahuntz-esnea, gamelu-esnea … 

- Tratamendu termikoaren arabera: pasteurizatua, esterilizatua, UHT-esnea. 

- Osagaien arabera: osoa, erdigaingabetua, gaingabetua, esne-edaria (gantz asegabea (ω-3), 

gantz asearen ordez), aberastuak (bitaminak edo mineralak gehitu), laktosa edo sodio 

gutxikoak … 

- Egoera fisikoaren arabera: likidoa, lurrundua edo kontzentratua, kondentsatua, esne-hautsa. 

 Esnekiak dira esnearekin egindako produktuak, hala nola: esnegaina, gurina, mamia, gazta, 

esne-hartzituak (jogurta  edo kefirra), gaztanbera, izozkiak, flanak, arrautza-esnea, arroz-esnea, 

irabiakiak … 

Esnegaina eta gurina, esnekiak badira ere, animalia-jatorriko koipeetan sartu ditugu duten lipido-

edukiagatik.  

Esnea nutrizio-behar handiak eta bereziak dituzten ugaztunen umeentzat da. Beraz, oso elikagarria 

da, beharrezko ditugun mantenugai gehienak baititu. Ez du zuntzik eta C bitamina eta burdina, oso 

kantitate txikian. Hala ere, aditu batzuen ustez, elikagai idealetik hurbilen dagoen elikagaia da.  

Esnearen osagai nagusia ura da (% 88). Lipido-edukia aldatu egiten da esne motaren arabera; esne 

osoak gutxienez % 3,5 gantza du, erdigaingabetuak % 1,5-1,8 eta gaingabetuak % 0,5. Gantz-motari 

dagokionez, oso modu digerigarrian antolatuta dauden kate motz eta ertaineko gantzak dira, gehienak 

gantz aseak (%70), baina monoasegabeak (% 27) eta poliasegabeak (% 3) ere baditu esneak. Jakina 

da gantz aseek gaixotasun kardiobaskularrak pairatzeko arriskua igoarazten dutela, hori dela eta, 

esnea gaingabetu egiten da. Halaber, badira merkatuan gantz asea ordezkatuta duten edari-esneak, 

ω-3 edari-esneak, esaterako. Hauetan, osasunerako hobeak diren landare-jatorriko gantz-azido 

asegabeak erantsi dituzte.  

Esnearen proteina-edukia % 3-4koa da eta balio biologiko altuko proteinak dira. Esne-proteinaren 

baitan, bi talde nagusi egin daitezke, kaseina eta gazuraren proteinak. Kaseina oso digerigarria den 

egitura esferikoan antolatzen da; gazuraren proteinak, berriz, hidrodisolbagarriak dira eta gazta 

egitean sortzen den gazurean galtzen dira. Gaztanbera gazuraren proteinekin egindako produktua 

da. 

Beste animalia-jatorriko elikagaiekin alderatua, esneak karbohidrato-eduki handia du (% 5), laktosa  

eran. Laktosa galaktosaz eta glukosaz osatutako disakaridoa da, eta esnean baino ez dago. 

Laktosak eragin onuragarriak ditu: alde batetik, kaltzioaren xurgapena errazten eta heste-flora 

hobetzen laguntzen du (laktosa mikroorganismo onuragarrientzako janaria baita); baina, beste aldetik, 

esnearekiko intolerantziak eragin ditzake. Laktosa hidrolizatzeko, hesteko zelulek sortzen duten 

latasa entzima behar dugu. Pertsona batzuek (arraza beltzekoek eta ekialdeko herrialdeetako arraza 

batzuek) entzima horren gabezia dute; adinekoek, berriz, entzima hori sortzeko ahalmena galtzen 
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dute. Hori dela eta, laktosa ez da hidrolizatzen eta hesteetan presio osmotikoa igoarazten du; horren 

ondorioz, beherako urtsua eragiten du. 

Esnearen mineral-edukia oso garrantzitsua da, hazkuntzarako eta egiturak mantentzeko 

garrantzitsuak diren  kaltzio- eta fosforo-ekarpen aipagarriak egiten baititu. Gainera, kaltzioaren 

xurgapena errazten dituen laktosa eta D bitamina ere baditu esneak. Modu berean, hartzitutako 

esnean (jogurtean edo keffirrean), bakterioaren eraginak kaltzioaren bioerabilgarritasuna handitzen 

du. 

Bitamina guztiak dituesneak. Bitamina hidrodisolbagarriak gazurean daude, eta lipodisolbagarriak (A, 

D, E eta K), gantzean. Hala ere, galerak gertatzen dirazenbait prozesutan: 

- Esnea gaingabetzean, bitamina lipodisolbagarriak galtzen dira.  

- Gazta egitean, gazura kendutakoan, bitamina hidrodisolbagarrien % 90 galtzen da. 

- Esnea higienizatzean, tratamendu termikoaren ondorioz, bitamina sentikorrenak galtzen dira.  

Esne-hartzituek jatorriko esnearen antzeko energia-, proteina-, eta gantz-ekarpena egiten dute. 

Esneari gehitutako mikroorganismoek, laktosaren hartziduraren ondorioz, azido laktikoa sortzen dute 

jogurtean, adibidez, eta azido laktikoa, alkohol etilikoa eta karbono dioxidoa kefirrean. Gainera, 

proteinaren eta gantzaren digerigarritasuna eta kaltzioaren xurgapena hobetzen dituzte. Beraz, 

produktu hauek egokiak dira hainbat egoeratan: esnearekiko intolerantzia izaten denean, digestio-

arazoetan, hesteetako arazoetan, beherakoetan, sistema immunea ahul dagoenean, osteoporosian … 

Gaztaren osaera hezetasun mailaren eta jatorriko esnearen araberakoa da. Zenbat eta ur gehiago 

izan (gazta freskoak), orduan eta energia-ekarpen txikiagoa egiten du. Gazta onduek, berriz, energia-

ekarpen handiagoa dute baina, aldi beran, proteina-, gantza- eta mineral-eduki handiagoa. Hala ere, 

ez dugu ahaztu behar, gaztari gazura kentzean, bertan disolbaturik dauden bitamina 

hidrodisolbagarriak eta laktosa galtzen direla. 

Izozkia eta bestelako esnekien edukia produktu horien osagaien araberakoa da. Gehienetan, 

azukrea, arrautza eta gantz asea gehitzen dizkiegu eta, beraz, neurriz kontsumitu behar dira. 

 

ARRAUTZAK 

Arrautza esatean oilo-arrautza adierazi nahi dugu. Bestela, jatorria adierazi behar dugu: ostruka-

arrautza, galeper-arrautza … 

Dakigun bezala, hiru zati ditu arrautzak: oskola (arrautza osoaren % 8-11), zuringoa (% 56-71) eta 

gorringoa (% 27-32). 

Oskolari dagokionez, esan behar dugu oskolaren kolore zuriak edo marroiak ez duela zerikusirik 

arrautzaren kalitatearekin, oiloaren ezaugarri genetikoaren araberakoa baita. Oskolaren erresistentzia 

eta kolorearen intentsitatea, berriz, moteldu egiten da oiloa zahartzen den neurrian. 
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Arrautzaren osagai nagusiak ura(% 76,4) eta, kantitate txikiagoan, proteinak (% 12,5) eta lipidoak 

(% 11,1) dira. Karbohidrato-aztarnak baino ez ditu eta ez du zuntzik. Hala ere, osagaiak ez daude 

berdin banatuta arrautza osoan, 3.3. taulan ikusten den bezalaxe: 

  

Energia 

(Kcal) 

Ura  

(g) 

Proteinak 

(g) 

Lipidoak 

(g) 

Karbohidratoak 

(g) 

Kolesterola 

(mg) 

Arrautza 150 76,4 12,5 11,1 aztarnak 385 

Zuringoa 45 88 10,5 0,1 0,3 0 

Gorringoa 356 49,9 16,5 31,5 2,3 110 

3.3. taula: 100 garrautzaren, zuringoaren eta gorringoaren osaera. 

Arrautzaren proteina balio biologiko oso altukoa da. Antzina, elikagaien proteina-kalitatea neurtzeko, 

arrautzaren proteinaren aminoazido esentzialen edukiarekin alderatzen zen baina, arrautzaren 

aminoazido esentzialen edukia ezin hobea da. Hori dela eta, FAOk eta IOM-k hainbat proteina-eredu 

zehaztu dituzte. Proteina-ereduak behar ditugun aminoazido esentzial guztiak ditu behar diren 

kantitatean. Arrautzak, proteina-eredua baino aminoazido esentzial gehiago ditu (5). 

Arrautzaren lipidoei dagokienez, arrautza 100 g-ko lipido-edukia 3.4. taulan ikus daiteke; GAM (3,97 

g), GAP (1,74 g) etaGAA (3,1 g). Hau da, gantz-azido monoasegabe eta gantz-azido aseak kantitate 

handian ditu. Hala ere, gantzaren kalitateari erreparatzen badiogu, kalitate oneko gantza duela esan 

dezakegu: alde batetik, gantz-azido poliasegabearen (GAP) eta gantz-azido asearen (GAA) arteko 

erlazioa, GAP / GAA ≥ 0,5, egokia dela ikus dezakegu, 0,56koa baita; beste aldetik, gantz asegabeen 

(GAP eta GAM) eta gantz aseen arteko erlazioa, (GAP + GAM)/ GAA ≥ 2, egokia izatetik oso hurbil 

dago, 1,84 da eta. 

  

GAM 

(g) 

GAP 

(g) 

GAA 

(g) 

GAP / GAA ≥ 

0,5 

(GAP + GAM)/ 

GAA ≥ 2 

Arrautza 3,97 1,74 3,1 0,56 1,84 

3.4. taula: 100 g arrautzaren lipido-edukia eta lipido-kaliatea 

Kolesterol-edukia oso handia dela ezaguna da; zehatz esanda, arrautzaren 100 g-ko 385 mg 

kolesterol. Kolesterol nutrizio-helburua betetzeko (ikus 2.2. taula)egunean 300 mg baino gutxiago 

kontsumitu behar dugu, edo gure gastu energetikoaren 1.000 kcal bakoitzeko 100 mg kolesterol 

gehienez. 

Oskolik gabeko arrautza batek 60 g, gutxi gorabehera, pisatzen duela kontuan izanda, arrautza baten 

kolesterol-ekarpena 230 mg-koa da, hau da, eguneko kolesterol-ekarpen osoa egiten du eta 2 

arrautzek  nutrizio-helburua gainditzen dute. 

Hala ere, arrautzaren gantz-kalitatea ona dela eta, zenbait adituk,Amerikako Bihotz Elkarteak 

esaterako, dio, pertsona osasuntsu batek arrautza bat jan lezakeela egunero, beste kolesterol-

ekarpenak zainduz gero. Gogora dezagun, alde batetik, animalia-jatorriko elikagai guztiek dutela 

kolesterola eta, bestetik, odoleko kolesterol-maila igoarazten duena gantz asea dela. 
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Arrautzaren zuringoa aberatsa da proteinetan, eta gorringoa lipidoetan eta bereziki kolesterolean (ikus 

3.3. taula). Horregatik, zenbait kasutan, bi arrautzeako arrautzopila egin beharrean, arrautza bat eta 

beste arrautza baten zuringoabaliatzea gomendatzen da, kolesterol- eta gantz-ekarpena zaintzearren. 

Halaber, zuringoa hutsik jatea gomendagarria izan daiteke energia-ekarpena zaindu nahi denean, kcal 

gutxi eta proteina-ekarpen handia egiten baitu. 

Arrautzak mineral askoren ekarpena egiten du. Mineral-edukia handiagoa da gorringoan, batez 

ere,Ca, P eta Fe; zuringoan, aldiz, handiagoa da beste mineral hauen ekarpena: Na, K, Cl, eta I. 

Bitamina-edukia aipagarria da, C bitamina-edukia izan ezik. Gorringoan bitamina lipodisolbagarriak 

daude (A, D, E eta K bitaminak), bitamina hidrodisolbagarriak, berriz, bai zuringoan, baita gorringoan 

ere. 

Azkenik, esan behar dugu oiloaren elikadurak asko aldatzen duela arrautzaren osaera, batez ere, 

bitamina-, mineral- eta gantz-edukia. Halaber, gantz-azido motan ere eragiten du oiloen elikadurak. 

Hori dela eta, gantz-azido (ω-3) motako arrautzak topa ditzakegu merkatuan. 

Arrautzaren eratorriak mota askotakoak izan daitezke: likidoak, lehorrak, deshidratatuak, liofilizatuak, 

eta abar. Oso erabiliak dira elikadura industrian, izan ere, mikrobiologikoki seguruagoak, erabiltzeko 

errazagoak, azkarragoak eta oso bana errazak dira.  

 

HARAGIA ETA ERATORRIAK 

Haragia, behi-, ardi-, txerri-, ahuntz-, zaldi-, eta gamelu-azienden muskuluetako zati jangarria da, baita 

baserriko hegaztien, ile eta lumadun ehizakien, eta itsasoko ugaztunen muskuluetako zati jangarriak 

ere. Animaliek osasuntsu egon behar dute; era berean, higiene neurriak zaindu egin behar 

dituztehiltegian. 

Oro har, haragiaren osagai nagusia ura da (% 65-73), proteina-edukia % 18-23koa da eta lipidoena, 

% 4-16. Haragiak ez du zuntzik eta ez du karbohidratorikia, baina mineral- eta bitamina-edukia 

aipagarria da.Hala ere, haragiaren osaera faktore askoren araberakoa da, adibidez: animalia-

espeziearen, arrazaren, adinaren, sexuaren, elikaduraren, baita animaliaren atalaren araberakoa ere.  

Proteina-edukia ez da asko aldatzen haragia mota batetik bestera. Ezaguna da haragi-proteina balio 

biologiko oso altukoa dela, izan ere, gorputzerako beharrezko ditugun aminoazido guztiak ditu, 

kantitate egokian.  

Gantzada, berriz, osagai aldakorrena. Haragiaren gantzari buruz ari garenean, muskulu barneko 

gantza da, hots, kontsumitzean banatu ezin dezakeguna. Gantz-edukiaren mailaren arabera, haragia 

bi talde nagusitan bana dezakegu: haragi gihartsua(% 1-6 gantza) eta haragi gantzatsua (% 7-23). 

Bildotsaren eta txerriaren haragiak dira gantza gehien dutenak; gihartsuenak, berriz, oilaskoarena, 
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zaldiarena, eta untxiarena. Lehen aipatu dugun bezala, arrazak, adinak eta sexuak eragina dute 

gantz-edukian, esaterako: 

- Esne-behiekdute gantz-eduki handiena.  

- Bi urte baino gutxiagoko behiek gantz gutxiago dute. 

- Emeek arrek baino gantz gehiago dute. 

Modu berean, zenbait espezietan animaliaren elikadurak eragina du gantz-kalitatean (GAM, GAP ala 

GAA den). Oilaskoek eta txerriek, esaterako, jaten dituzten gantz-azidoak (GAM, GAP ala GAA) beren 

triglizeridoen sintesirako (gantzaren sintesirako) erabiltzen dituzte. Hausnarkariek jaten dituzten 

elikagaiak, ordea, errumeneko florak aldatzen ditu xurgatu baino lehen, horregatik, hausnarkarien 

gantz-kalitatea gutxi aldatzen da elikaduraren eraginez.  

Haragian, oro har,gantz-azido monoasegabea (GAM) eta gantz-azido asea (GAA) antzeko kantitatean 

daude, eta gantz-azido poliasegabea (GAP) kantitate txikigoan dago. Hala ere, espeziearen arabera, 

ondorengoa esan dezakegu:  

- Hausnarkariek gantz-azido ase (GAA) gehiago dute, errumeneko bakterioek hidrogenatu 

egiten baitituzte dietako gantz azidoak eta,arrazoi beragatik, gantz-azido poliasegabe (GAP) 

gutxiago dute. 

- Ardi-haragia eta behi-haragia aberatsenak dira gantz-azido aseetan. Gogora dezagun gantz-

azido aseek odoleko kolesterol-maila igoarazten dutela eta, beraz, arazo kardiobaskularrak 

pairatzeko arriskua ere bai. 

- Txerri-haragia eta oilo-haragia dira gantz-azido asegabe gehien dutenak (gogoan izan 

animalia hauen elikadurak eragina duela gantz-kalitatean). 

- Untxi-haragia da gantz-azido poliasegabe gehien duena, ondoren oilo-haragia eta txerri-

haragia. 

Animalia-jatorriko elikagai guztiek bezala, kolesterola du haragiak. Edukia espeziearen arabera 

aldatzen bada ere, 100 g haragian, batez besteko kolesterol-edukia 65,6 mg-koa da. Erraien 

kolesterol-edukia askoz handiagoa da, gantz gehiago baitute. Garuna da kolesterol gehien duen 

erraia (2200 mg/100g), kolesterola neuronen mielinaren osagai nagusia baita. 

Bitamina-edukia espeziearen, adinaren, elikaduraren eta animaliaren atalaren araberakoa da. 

Orokorrean, haragia aberatsa da B taldeko bitaminetan, batez ere, B12 eta niazina (B3) bitaminetan, 

baina ez du C bitaminaren, ezta bitamina lipodisolbagarren ekarpenik egiten. Ezin dugu ahaztu, 

halaber,bitamina hidrodisolbagarri asko galtzen dela berotzean eta sukaldatzean. 

Mineral-edukia aipagarria da, bai kantitateagatik, baita bioerabilgarritasunagatik ere. Zentzu honetan 

aipagarriak dira burdinaeta zink mineralak: 
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Burdina-edukiaren arabera, haragia bi taldetan sailkatzen da: haragi gorria (burdina-eduki handikoa) 

eta haragi zuria. Burdinaren bioeragilgarritasuna handia da, izan ere, haragiak duen burdinaren % 40 

hemo burdina da, eta honen xurgapena handia da (gizonek % 15 xurgatzen dute eta emakumeek % 

23). Gainerako haragiaren burdina (burdina-edukiaren % 60), aitzitik, ez-hemo burdinada, eta honen 

xurgapena askoz txikiagoa da (gizonezkoek ez-hemo burdinaren % 2xurgatzen dute eta 

emakumezkoek, % 3). Hala ere, haragiak dituen aminoazidoek ez-hemo burdinaren xurgapena 

hobetzen dute (gizonezkoek haragiaren ez-hemo burdinaren % 4 xurga dezakete eta emakumezkoek, 

% 8) (6). 

Haragiaren zink-edukia, arrautzaren, esnearen eta landare-jatorriko elikagaien zink-edukia baino 

handiagoa da. Xurgapenari dagokionez, haragi-jatorriko gehigarri batzuek, glutamatoak esaterako, 

zinkaren xurgapena errazten dute. Gogora dezagun landare-jatorriko fitatoek eta oxalatoek zinkaren 

xurgapena oztopatzen dutela, beraz, haragiaren zinka hobeto xurgatzen da. 

Erraiak bi talde nagusitan bana ditzakegu: errai gorriak (gibela, giltzurrunak, bihotza, birikak eta 

tripakiak) eta errai zuriak (garunaeta barrabilak). Erraien proteina-edukiaharagiarenaren antzekoa da. 

Errai zuriek, berriz, gantz-ase eta kolesterol gehiago dute. Oro har, erraiek haragiak baino mineral- 

etabitamina-eduki handiagoak dituzte, batez ere, Fe, Cu, Zn, P eta Na mineralak eta A eta 

B12bitaminak, eta folatoak.  

Hestebeteak haragiaren eratorriak dira. Haragiaz gain, animalia-jatorriko gantzak, laboreetako irinak, 

lekadunak, gatzak eta gehigarriak dituzte. Kolesterol- eta gatz-ase-edukia handia dela eta, 

noizbehinka kontsumitu behar dira. 

 

ARRAINAK ETA ITSASKIAK 

Arrainak dira ur gezi edo gaziko animalia ornodun jangarriak (arrainak, ugaztunak, zetazeoak eta 

anfibioak). Itsaskiak, berriz, ur gezi edo gaziko animalia ornogabe jangarriak (krustazeoak eta 

moluskuak). 

Arrainak, gantz-edukiaren arabera, hiru talde nagusitan banatzen dira: arrain zuriak, arrain erdi 

gantzatsuak eta arrain urdinak. Sailkapen honen gantz-mugak ez daude oso ondo finkatuta, gantz-

edukia urte osoan zehar aldatu egiten da eta. Aldi berean, gantz-edukia faktore askoren menpekoa 

da, hala nola, ugalketa egoeraren, sexuaren, elikaduraren, eta abarren menpekoa. Hori dela eta, 

ondorengo sailkapena egin dezakegu: 

- Arrain zuriak: gantz-edukia % 2koa dutegehienez. Gibelean metatzen dute gantza, eta oso 

digerigarriak dira. Adibidez: bakailaoa, itsasoilarra, legatza, lupia, merlenka, mihi-arraina, 

perka, eta abar. 

- Arrain erdi gantzatsuak: gantz-edukia % 2-5ekoa da. Adibidez: amuarraina, aingira, bisigua, 

itsas kabra, itsas zapoa, karpa, urraburua, eta abar. 
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- Arrain urdinak: gantz-edukia % 6-15ekoa dute. Gantza azalaren azpian metatzen dute. 

Adibidez: aingira, angula, antxoa, atuna, hegaluzea, izokina, sardinzarra, sardina, eta abar. 

Arrainaren osagai nagusia ura da (%60-95), baina gantza da osagai aipagarriena eta aldi berean, 

aldakorrena. Lehen aipatu dugun bezala, gantz-edukia oso aldakorra da faktore askoren menpe 

baitago. Arrain-gantza aipagarria da, arazo kardiobaskularrak saihesteko oso gomendagarria delako. 

Arrainak aberatsak dira kate luzeko gantz-azido asegabeetan. Gantz asegabe izaera ezinbestekoa da 

ur hotzetan fluidotasuna mantentzeko (gantz aseak egoera solidoan egoten dira). Arrainek eta 

itsaskiek gantz-azido poliasegabe-eduki (GAP) handia dute, ω-6 taldeko linolekoa eta ω-3 taldeko 

EPA (azido eikosapentaenoikoa)eta DHA (azido dokosahexaenoikoa). Gantz-azido hauek oso 

onuragarriak dira, besteak beste,garunaren funtzionamendu egokirako, kolesterolaren metabolismoa 

hobetzeko, arazo kardiobaskularrak eta minbizi batzuk saihesteko (bularrekoa esaterako). 

Arrainek, eta batez ere itsaskiek, kolesterola dute. Hala ere, ezin dugu ahaztu ω-3 motako gantzek 

odoleko kolesterol- eta triglizerido-maila egokia izaten laguntzen dutela. 

Ondorengo 3.5. taulan, zenbait elikagairen kolesterol-edukia eta gantz-azido monoasegabe-, 

poliasegabe- eta ase-edukia ageri dira. Bertan ikusten den bezala, arrainekdute, alde batetik, 

kolesterol-edukirik txikiena, eta bestetik, gantz-kalitaterik onena. Hots, bakailaoaren eta izokinaren 

gantz-kalitatea, esaterako, ondorengoa dahurrenez hurren,GAP/GAA =1,94 eta 1,44; eta (GAP + 

GAM)/GAA = 2,94 eta 3,95; hau da, Espainiako nutrizio helburuek gantz kalitaterako finkatutako 

erlazio maila betetzen dute, GAP/GAA ≥ 0,5 eta (GAP + GAM)/GAA ≥ 2, (ikus 3.5. taula). 

 

  

Kolesterola 

(mg) 

GAM 

(g) 

GAP 

(g) 

GAA 

(g) 

GAP/GAA ≥ 

0,5 

(GAP + GAM)/ 

GAA ≥ 2 

Arrautza 385 3,97 1,74 3,1 0,56 1,84 

Bildotsa 79 8,5 1,18 9,96 0,12 0,97 

Txahala 76 2,9 0,8 2,6 0,31 1,42 

Bakailaoa 61 0,17 0,33 0,17 1,94 2,94 

Izokina 50 5,43 3,1 2,16 1,44 3,95 

3.5. taula: zenbait elikagairen kolesterol- eta gantz-edukia 100 g-tan. 

 

Arrainen eta itsaskien proteina-edukia % 15-20koa da (arrain urdinek eta krustazeoek % 20 dute). 

Arrain-proteinak, animalia-jatorriko proteinak bezalaxe, balio biologiko oso altukoak dira 

(organismorako behar ditugun aminoazido guztiak baitituzte, eta kantitate egokian), eta oso 

digerigarriak eta samurrak. Horregatik, egokiak dira murtxikatzeko zailtasunak dituztenentzat, 

esaterako, haur txikientzat edo adinekoentzat. 
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Bitaminei dagokienez, arrain urdinak eta arrainen gibelak oso aberatsak dira A eta D bitamina 

lipodisolbagarrietan. Gehien izaten dituzten bitamina hidrosolugarriak tiamina, erriboflabina eta niazina 

dira (B1, B2 eta B3). 

Mineral aipagarrienak Ca, P, Mg, Fe, Cu, Zn eta I dira. Ca-ekarpena oso handia da osorik (hezurra 

eta guzti) jaten diren arrainen kasuan (sardinak edo antxoak esaterako). Itsaskiek Ca- (krustazeoek), 

I- (ostrek), Fe-ekarpen (muskuiluek eta txirlek), garrantzitsuak egiten dituzte. 

Arrain eta itsaskietatik eratorritako produktuen osaera oso desberdina izan daiteke jatorriko 

elikagaiarekin alderatuta, hau da, oliotan ontziratutako sardinek edo atunek askoz olio gehiago dute 

eta, beraz, energia-ekarpen handiagoa egiten dute. Oliotan ontziratutako antxoek, olioaz gain, sodio-

ekarpen handiagoa ere egiten dute, kontserbatzeko gatza erabili baitute. 

Arestian azaldutako guztiagatik, gomendagarria da arraina haragia baino sarriagotan kontsumitzea. 

Zenbait adituren ustez, astean arrain eta itsaskien 4-5 anoa (125-150 g) jan behar ditugu, eta 

horietariko bik gutxienez arrain urdina izan behar dute. Arazo kardiobaskularrak dituztenek arrain urdin 

gehiago kontsumitu behar dute. Arraina prestatzeko erak ez du aparteko gantz-ekarpenik egin behar, 

hots, plantxan, parrillan, labean, edota egosita jatea komeni da. 

 

ANIMALIA-OLIOAK ETA KOIPEAK 

Animalia-olioak eta koipeak animalien gantz-biltegiak edo esne-gantza erabiliz lortzen dira. Talde 

honetan ondorengoak aipa ditzakegu: gurina, esnegaina, txerri-gantza, bilgor jangarriak eta itsasoko 

animalien koipeak eta olioak. Denek dute kolesterola, animalia-jatorriko elikagaiak baitira. 

Esnegaina eta gurina esnearen gantza erabiliz egindako produktuak dira. Gurinaren gantz-edukia % 

80koa da eta esnegainarena % 18-30koa. Bietan, gantz-eduki horren %50 gantz-azido aseak (GAA) 

dira eta beste % 50 gantz-azido monoasegabeak (GAM) eta gantz-azido poliasegabeak (GAP); beraz, 

ez dira oso osasungarriak eta gutxitan kontsumitu behar dira. 

Animalien gantzak erabiliz lortutako koipe eta olioekin bi talde nagusi egin ditzakegu: animalia 

lehortarren gantzak eta animalia itsastarren gantzak. 

Animalia lehortarren gantzak aseak dira nagusiki. Talde honetan txerri-gantza eta bilgorra dira 

aipagarriak.  

Kalitate handiko txerri-gantza sabelaldeko gantzaz egiten da, % 99 gantza da, ez du karbohidratorik, 

proteinarik ezta bitaminarik ere, mineral-edukia oso txikia da. Osagai nagusia gantz-azido oleikoa da 

(GAM) eta ondoren gantz-azido palmitikoa eta estearikoa (GAA). Hala ere, gantz-azidoen osaera hau, 

lehenago azaldu dugun bezala, txerrien elikaduraren arabera alda daiteke. Txerri-gantzak gantz-azido 

ase (GAA) ugari ditu, beraz, ez da ona egunero jatea. Hala ere, asko erabiltzen da elikagaigintzan eta 

gozogintzan. 
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Bilgorra behi-, ardi-, ahuntz- eta zaldi-azienden gantz biltegiak erabiliz lortzen da. Gantz-azido 

nagusia estearikoa da. Gantz-azido oleikoa, berriz,  kantitate txikiagoan dago. Beraz, gantz-azido 

aseak dira osagai nagusiak, hori dela eta, gero eta gutxiago kontsumitzen dugu.  

Itsasoko ugaztunen eta zenbait arrainen gantz biltegiak erabiliz, animalia itsastarren gantzak lortzen 

dira. Gantz hauek aberatsak dira kate luzeko gantz-azido poliasegabeetan, hots, ω-3 taldeko EPA 

(azido eikosapentaenoikoa) eta DHA (azido dokosahexaenoikoa) gantz-azidoetan. Aldi berean, 

bitamina lipodisolgarrien ekarpen aipagarria egiten dute, hain zuen ere, A, D eta E bitaminak. Hori 

dela eta, animalia lehortarren gantzak baino osasungarriagoak dira eta, gero eta gehiagotan, elikagai 

batzuen gantz kalitatea hobetzeko erabiltzen dira, adibidez, ω-3 taldeko gantz azidoetan aberastutako 

esnea, margarina, jogurtak, eta abar.  

Hala ere, bukatzeko ezin dugu ahaztu talde honetako gantzek energia-ekarpen handia egiten dutela, 

eta gantzek (bai elikagaien osaerako gantzek, baita olio eta koipeek ere) ez dutela egun osoko 

energia-ekarpenaren % 30 gainditu behar. Hori dela eta, noizbehinka baino ez ditugu kontsumitu 

behartalde honetako elikagaiak. 
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OHARRAK: 

(1) Bedca (Base de Datos Española de Composición de Alimentos), ikerketa-zentro publikoen, 

administrazioaren eta instituzio pribatuen sare bat da. Sare honen helburua Espainiako elikagaien 

osaerari buruzko datu-basea garatzea eta mantentzea da. Bada, Bedca erakundeak Espainiako 

elikagaien osaerari buruzko datu-basea sortu du. 

http://www.bedca.net/ helbide elektronikoan topa dezakegu datu-basea. Datuok, Europako 

Bikaintasun Sareak, EuroFIR-k, zehaztutako estandarren bitartez lortu dira. 

Elikagaien osaera ezagutzeko, ezkerraldeko zutabean dagoen DATU-BASEAN sartu behar duzu, 

eta ondoren, goialdeko eskuinaldean dagoen KONTSULTAN sakatu. Bukatzeko, alfabetoaren 

hurrenkeraren arabera, elikagai taldeka edo zuk zeuk elikagaia sartuta, elikagaiaren osaera 

ezagut dezakezu. 

Kapitulu honetako taulak osatzeko Bedcaren datuak erabili ditugu. 

(2) Barazki eta berdura definizioak Elikagaiak, elikadura eta dietetika liburukoak dira (11. kapitulua, 

163. orr). Euskaraz, berdura hitza gutxitan erabiltzen dugu, eta garrantzitsua da barazkia eta 

berduraren arteko aldeak ulertzea. 

(3) Barazkien eta frutaren sailkapena, MAIALEN SARASUA, 2000. Elikagaigintza Prozesuak I 

liburutik hartuta dago (13., 14., eta 15. orr.), eta Espainako Elikadura Kodearen araberakoa da. 

Sailkapen hau hemen baliatu dugu, alde batetik, barazkien aniztasunaz jabetzeko eta, bestetik, 

frutek duten osaeraren arabera, oso ekarpen desberdinak egiten dituztela erraz ulertu ahal 

izateko. Hau da, sagarraren osagai nagusia ura izanik, ekarpen energetiko txikia egiten du eta 

kakahueteak, berriz, ekarpen energetiko handia du, % 47,5 gantza baitu. 

(4) MATAIX VERDU J. eta AA, 2005ean argitaratutako Nutrición para Educadores liburuan, olio eta 

koipeei buruzko 13. kapituluan, oliba-olioari buruzko informazio zabala ematen dute, bertan, oliba-

olioaren osasunerako dituen onurak eta egindako azkeneko ikerketak azaltzen dituzte 315., 316. 

eta 317. orrialdeetan. 

(5) Proteinaren kalitatea edo balio biologikoa aminoazido esentzialen edukiaren araberakoa da. 

Proteina-kalitatea neurtzeko, proteina-patroi edo proteina-ereduarekin alderatzen dira elikagaien 

proteinak.  

Erabili zen lehen proteina-eredua arrautzarena zen baina, elikagai gehienek arrautzaren proteinak 

baino aminoazido gutxiago dute eta, horren ondorioz, balio biologiko txikikoak ematen zuten. Hori 

dela eta, FAOk hainbat proteina-eredu proposatu izan ditu (1956, 1965, 1970, 1973 eta 1985 

urteetan). IOM-k, 2002an, proteina-eredu berri bat proposatu zuen kalitatea neurtzeko.  

Hala ere, proteinaren kalitatea zehazteko, aminoazidoen edukiaz gain, digerigarritasuna ere 

aintzat hartu behar dugu.Nutricion Hospitalaria aldizkarian, 21. kapituluan, proteinen kalitatea 

http://www.bedca.net/
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aztertzeko jarraibideak irakur ditzakegu (Nutri Hosp. 2006; 21: 47-51):Evaluación de las proteínas 

en los alimentos calculado el escore de aminoácidos corregido por digestibilidad.  

(6) SIMON E., RODRIGUEZ B., 2007b. Giza nutrizioaren eta dietetikaren oinarriak liburuan, mineralei 

buruzko 5. kapituluan, 125. orrialdean, hemo burdina eta ez-hemorenxurgapen-maila desberdinak 

adierazten dituzte taula baten bitartez (behean atxikita). 

Azpimarratu nahi dugu xurgatzen den burdina-kantitatea faktore askoren menpekoa dela: 

Alde batetik, organismoaren egoera fisiologikoak xurgapen-mailan eragiten du. Zehazki, gabezia 

dagoenean, areagotu egiten da xurgapena; biltegiak beteta daudenean, aldiz, portzentaje 

txikiagoan xurgatzen da. 

Beste alde batetik, dietaren osaerak eragiten du ez-hemo burdinaren xurgapenean. Dakigunez, 

elikagaietan burdina bi eratara egon daiteke, hemo burdina eta ez-hemo. Landare-jatorriko 

elikagaietan ez-hemo burdina da eta animalia-jatorriko elikagaiek hemo burdina (% 40) eta ez-

hemo burdina (% 60) dute. Bi burdin mota hauek ez dira berdin xurgatzen (124 orr.): 

- Hemo burdina berezko faktore bati dago lotuta eta portzentaje egonkorrean xurgatzen 

da;gizonenek % 15 eta emakumeek % 23. 

- Ez-hemo burdina, berriz, xurgatu ahal izateko, ferroso erara (Fe
2+

) erreduzitu behar da, 

esaterako, azido klorhidrikoari, C bitaminari eta beste molekula batzuei esker. Fruktosak 

eta aminoazido batzuek (lisinak, cisteinak, histidinak nahiz metioninak) konplexu 

disolbagarriak sortzen dute burdinarekin eta xurgapena errazten dute. 

 

Xurgapen-maila 

Burdinaren xurgapena (%) 

Ez-hemo burdina Hemo burdina 

Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak 

Xurgapen baxua: 

< 30 g haragi/arrain eta  

< 25 mg C bitamina 
2 3 

15 23 

Neurrizko xurgapena: 

< 30 g haragi/arrain eta  

25-75 mg C bitamina 

edo 

30-90 mg haragi/arrain eta  

< 25 mg C bitamina 

3 5 

Xurgapen altua: 

> 90 g haragi/arrain 

edo 

75 mg C bitamina 

edo 

30-90 mg haragi/arrain eta  

< 25 mg C bitamina 

4 8 
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4. 

ELIKAGAIEN OSAERARI BURUZKO DATU-BASEA 

ELIKAGAIEN OSAERARI BURUZKO TAULAK 

 ZATI JANGARRIA 

 GOMENDIOAK 

 ELIKAGAIEN EZAUGARRIAK 

 ALKOHOLA 

 SUKALDEKO PRESTAKETAK 

 BALIOKIDEAK 

 EXCEL KALKULU ORRIAK 

 

 

ELIKAGAIEN OSAERARI BURUZKO 

TAULAK (EOT) 
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Elikagaien osaera ezagutzea erabat funtsezkoa da nutrizio-arloko adituentzat eta dieta-egileentzat. 

Izan ere, batetik, elikagaiei buruzko oinarrizko ezaupideak finkatu behar dituzte: mantenugai-beharrak, 

gomendioak edota toxikotasun-mailak. Bestetik, berriz, dieta-egileek dute dietak planifikatzeko edo 

balioztatzeko ardura. 

Hainbat aldagai aintzat hartzen dituzte adituek elikagaien osaera aztertzeko garaian: zein jatorrikoak 

diren, non landatu dituzten, aberea nola elikatu duten, elikagai-katea egokia izan duten ala ez … 

horiek guztiek eta beste askok eragiten diote elikagaiaren nolakoari. 

Horrela, bada, elikagai baten osaera ezagutzeko elikagaia analizatu behar da.Hainbat laborategi-

teknika daudehorretarako. Emaitza erabilitako teknikaren arabera alda daiteke. Hori dela eta, Europa 

mailan esaterako, EuroFIR elkarteak elikagaiak analizatzeko teknika eta metodologia estandarrak 

ezarri ditu, araututako elikagaien osaerari buruzko datu-baseak (EODB) eratzearren.  

Bedca ikerketa-zentro publikoen, administrazioaren eta instituzio pribatuen sarea da.EuroFIR 

elkarteak ezarritako Europa mailako metodologia estandarrak jarraituz, Espainiako elikagaien osaerari 

buruzko datu-basea argitaratu du Bedcak. http://www.bedca.net/helbide elektronikoantopa dezakegu 

Espainako EODB (1).  

Elikagaien osaera ezagutzeko, datu-baseaz gain,Elikagaien osaerari buruzko taulak (EOT) ere 

badaude. Arestian aipatu ditugun elikagaien osaeran eragiten duten faktoreak ahalik eta gehien 

murriztearren, gomendagarria da tokian tokiko EOTak erabiltzea. Espainian elikagaien osaerari 

buruzko taula asko daude (gazteleraz, TCA). EOT hauek eratzeko ez dute metodologia bera jarraitu 

eta, beraz, elikagaien osaerari buruzko emaitzak desberdinak dira. Gehien erabiltzen diren EOTak 

ondorengoak dira:  

- Olga Moreirasek eta lankideek argitaratutako EOT ( 2015an 17. edizioa),  

- José Mataixek eta lankideek argitaratutakoa (2009an),  

- Rosa Maria Ortegak eta lankideek argitaratua (2004an).  

 

4.1. irudia: hiru EOT: Moreirasen eta lankideen EOT, Mataixen eta lankideen EOTeta Ortega eta lankideenak. 

http://www.bedca.net/
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Oro har, elikagaiak, ezaugarrien arabera, taldeka agertzen dira EOTetan, hala nola, zerealak eta 

eratorriak; esnea eta esnekiak; arrautzak; azukreak eta gozokiak; oiloak eta koipeak; 

barazkiak;lekadunak; frutak;fruitu lehorrak; haragia eta eratorriak; arrainak eta itsaskiak; edariak; aldez 

aurretik prestatutako janaria; eta abar. 

EOT guztiek elikagaien osaerari buruzko ondorengo datuak ematen dituzte: zati jangarria, ura, 

energia, proteinak, lipidoak, karbohidratoak, zuntza eta mineral eta bitamina batzuk. Hala ere, 

badaude berezitasunak eta zehaztapen handiagoak biltzen dituzten EOTak, hala nola, 

monosakaridoak eta almidoia, zuntz motak, gantz-azidoak, proteinen aminoazido esentzialak, 

karotenoak, elikagaien baliokideak, karbohidratoen edo proteinen baliokideak, etab. 

 

ZATI JANGARRIA ETA MANTENUGAI-EDUKIEN KALKULUA 

Garrantzitsua da “zati jangarria”zer den ulertzea; EOTetako datuak 100 g elikagai-jangarriaren 

osagai-edukiak dira, hau da, azala, hezurra edo jaten ez den zatia kenduta. Adibidez, sardinen 

energia-, karbohidrato- edo proteina-edukia kalkulatzearren, burua eta hezurra kentzen dizkiete 

sardinei eta jangarriak diren 100 g analizatzen dituzte; emaitzak 100 gsardina jangarrirenenergia, 

karbohidrato edo proteina-edukiak dira. Hori dela eta, elikagai bakoitzak “zati jangarria” datua du, eta 

horrek jan daitekeen zatia adierazten du, elikagaiaren 100 g-ko. Zati jangarria portzentaje gisa 

adierazten dute EOT gehienek. 

100 ml esnetan, esaterako, dena da edangarria, beraz, esneari dagokion zati jangarria 100 da 

(%100). EOT batzuek portzentaje gisa adierazi beharrean, bateko hainbeste datua finkatzen dute 

(gramo batean jangarria zenbat den), adibide honetan zati jangarria 1 liteke. Sardinaren zati jangarria 

%77 edo 0,77 liteke. 

100 ml esne edan beharrean, 50 ml edaten baditugu, 50 ml horien ekarpena, EOT-k adierazten dituen 

edukien balioen erdia izango da, hau da, 100 ml-k 66 kcal energia-ekarpena egiten badu, 50 ml-k 33 

kcal  energia-ekarpena egingo du. 

 

50 𝑚𝑙 𝑒𝑠𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎 =  
50 ml esne ∗  66 kca

100 ml esne
= 𝟑𝟑 𝒌𝒄𝒂𝒍 

Edarien dentsitatea ez dute kontuan izaten EOT-ek, beraz, 100 ml esne = 100 g esne. 

Hondarrak dituzten elikagaien “zati jangarria” datua edo faktorea kontuan izan behar dugu, osagai-

ekarpenak jakin ahal izateko. Hau da, lehenengo, elikagaiaren gramo jangarriak kalkulatu behar 

ditugu, eta ondoren, gramo horien edukia ebatzi, EOT-ko datuak kontuan hartuz. Gogora ezazu 

EOTko datuak 100 g jangarrien edukiak direla. 

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎 (𝑔) =  
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎𝑘 ∗ 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎 

100 𝑔
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 1. 150 g txerri-txuleta dugu platerean, zein da proteina-ekarpena ondorengo datuak 

aintzat hartuz? 

  

Gramoak 

(pisu gordina) 

Zati jangarria  

(%) 

Proteina 

 (g) 

Txerri-txuleta 150 72 15,4 

Proteina-ekarpena ezagutu ahal izateko, txerri-txuletaren ―zati jangarria‖ faktorea aplikatu 

behar dugu, txerri-txuletaren hezurrak ez baititugu jaten. Hau da, txerri-txuletaren zati 

jangarria % 72 bada, 150 g-tik (pisu gordina) zenbat jaten den kalkulatu behar dugu (pisu 

garbia):  

 

𝑇𝑥𝑒𝑟𝑟𝑖 − 𝑡𝑥𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  𝑔 =  
150  𝑔 ∗ 72

100 𝑔
= 108 𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖 

Ondoren, 108 g horien (g jangarriak) proteina-edukia kalkulatu behar dugu, EOTak 

adierazten duen proteina-edukia 100 g-ren ekarpena baita (15,4 g proteina), beraz:  

 

108 𝑔 𝑡𝑥𝑒𝑟𝑟𝑖 − 𝑡𝑥𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎  𝑔 =  
108  𝑔 𝑡𝑥𝑒𝑟𝑟𝑖 − 𝑡𝑥𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎 ∗ 15,4 (g proteina)

100 𝑔 𝑡𝑥𝑒𝑟𝑟𝑖 − 𝑡𝑥𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎
= 𝟏𝟔,𝟔 𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏𝒂 

Azken batean, platereko 150 g txerri-txuletek 16,6 g proteina-ekarpena egiten dute. 

  

Gramoak 

(pisu gordina) 

 

Zati jangarria  

(%) 

Proteina 

(g) 

Gramo 

jangarriak 

(pisu garbia) 

Proteina 

(g) 

Txerri-txuleta 150 72 15,4 108 16,632 

 

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎 (𝑔) =  
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎𝑘 ∗ 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎 

100 𝑔
 

 

𝐸𝑙𝑖𝑘𝑎𝑔𝑎𝑖𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  (𝑔)  =  
𝑒𝑙𝑖𝑘𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑜𝑠𝑜𝑎   𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎 (𝑔) ∗ zati jagarria 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎 

100 𝑔
 

 

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎 (𝑔) =  
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎𝑘 ∗ 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎 

100 𝑔
 

 

𝐸𝑙𝑖𝑘𝑎𝑔𝑎𝑖𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  (𝑔)  =  
𝑒𝑙𝑖𝑘𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑜𝑠𝑜𝑎   𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎 (𝑔) ∗ zati jagarria 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎 

100 𝑔
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 2. Kalkula ezazu 250 g-ko banana baten energia eta mantenugai-edukia ondorengo 

datuak kontuan hartuz: 

 
(g) 

Zj 

(%) 

Energia 

(kcal) 

Proteina 

(g) 

Lipidoak 

(g) 

KH 

(g) 

Zuntza 

(g) 

Potasioa 

(mg) 

C bit. 

(mg) 

Banana 250 66 94 1,2 0,3 20 3,4 350 10 

Zj = zati jangarria; KH = karbohidratoak 

Lehenengo, 250 g bananaren gramo jangarriak kalkulatuko ditugu: 

𝐵𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  𝑔 =  
250  𝑔 ∗ 66

100 𝑔
= 165 𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖 

Ondoren, mantenugai-edukia ebatziko dugu: 

165 𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎  𝑘𝑐𝑎𝑙 =  
165  𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎 ∗ 94 (g proteina)

100 𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎
= 𝟏𝟓𝟓,𝟏 𝒌𝒄𝒂𝒍 

Gauza bera egingo dugu mantenugai guztiekin: 

250 gbananaren energia- eta mantenugai-edukia: 

 
Gramoak Zj (%) 

Energia 

(kcal) 

Proteina 

(g) 

Lipidoak 

(g) 

KH 

(g) 

Zuntza 

(g) 

Potasioa 

(mg) 

C bit. 

(mg) 

Banana 250 66 94 1,2 0,3 20 3,4 350 10 

Banana 

jangarria 
165 

 
155,1 1,98 0,495 33 5,61 577,5 16,5 

Zj = zati jangarria; KH = karbohidratoak 

 3. Kalkula ezazu 250 g-ko laranja oso baten mantenugai-edukia, ondorengo datuak 

aintzat hartuz: 

 
Gramoak Zj. (%) 

Energia 

(kcal) 

Proteina 

(g) 

Lipidoak 

(g) 

KH 

(g) 

Zuntza 

(g) 

Folatoa 

(µg) 

C bit. 

(mg) 

Laranja 250 73 42 0.8 0 8,6 2 37 50 

Laranja 

jangarria          

Zj = zati jangarria; KH = karbohidratoak 

Energia-edukia kcal-tan edo KJ-tan azaltzen da EOTetan. Garrantzitsua da, halaber, makronutrienteei 

egokitu dieten energia-ekarpena ezagutzea.EOTetan, ondorengo energia-ekarpena adierazi ohi dute: 

- Proteinak: 4 kcal/g 

- Karbohidratoak: 4 kcal/g, zenbait autorek 3,75 kcal/g 

- Lipidoak: 9 kcal/g 

- Alkohola: 7 kcal/g 

- Zuntza: 2 kcal/g 
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Zuntzaren energia-ekarpena ez dute EOT guztiek aintzat hartzen. 2003an, zuntzaren energia-

ekarpena 8 KJ/g izatea gomendatu zuenFAOk, zuntzaren % 70 heste-bakterioek hartzitzen baitute, 

kate motzeko gantz-azidoak sortuz. Gantz-azido horiek xurgagarriak dira eta, beraz, 2 kcal energia-

ekarpena egiten dute. Gogora ezazu kcal eta KJ-en arteko baliokidetasuna: 1 kcal = 4 KJ. 

 

 4. kalkula ezazu EOT batek adierazi beharko lukeen 100 g oloren energia-edukia, 

ondorengo datuak kontuan hartuz: 

  

Gramoak 

 

Zati jangarria 

(%) 

Proteina 

(g) 

Lipidoak 

(g) 

Karbohidratoak 

(g) 

Zuntza 

(g) 

Oloa 100 100 11,7 7,1 59,8 5,6 

 

100 g oloren energia-edukia = (11,7 g * 4 kcal/g) + (7,7 g * 9 kcal/g) + (59,8 g * 4 kcal/g) + 

(5.6 g * 2 kcal/g) = 631,1 kcal 

 

Gramoak 

(g) 

Zj 

(%) 

Proteina 

(g) 

Lipidoak 

(g) 

KH 

(g) 

Zuntza 

(g) 

Energia- 

Edukia 

(kcal) 

Oloa 100 100 11,7 7,1 59,8 5,6 
 

Energia 
  

46,8 63,9 239,2 11,2 361,1 

Zj = zati jangarria; KH = karbohidratoak 

 

 5. Kalkula ezazu EOT batek adierazi beharko lukeen 100 g gari-irin osoko ogiaren energia-

edukia, ondorengo datuak kontuan hartuz: 

 

Gramoak 

(g) 

Zati 

Jangarria 

(%) 

Proteina 

(g) 

Lipidoak 

(g) 

KH 

(g) 

Zuntza 

(g) 

Energia- 

Edukia 

(kcal) 

Osoko 

ogia 
100 100 8 1.4 49 8.5 

 

Energia 
       

 

EOTetan, elikagaien osagaien kantitateen artean, zenbakiak ez diren ikurrak azaltzen dira. Ikur horien 

esanahiak EOT-ko azalpenetan agertu behar dira. Hona hemen ikurrik ohikoenak: 

 0: elikagaiak ez du mantenugai horren edukirik. 

 Tr: mantenugai-edukia oso txikia da eta elikagaia analizatzeko erabili den teknikak ezin du 

aurkitu edo hauteman. Mantenugaien kalkuluetarako zerotzat har daiteke. 

 –: EOT-k ez du datu hori. 
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EOT-AK ETA GOMENDIOAK 

EOT-ko datuek elikagai batek betetzen duen gomendio dietetikoaren batez bestekoa ebazteko balio 

dute. 

 6. kalkula itzazu esne-anoen kaltzio- eta energia-ekarpenak. 

Lehengo, gogora itzazu esnearen anoak (ikus 8. taula) eta bila itzazu EOTetan elikagai horien 

100 g jangarriren kaltzio eta energia-edukiak. 

Esne-anoak Gramoak 
Zati jangarria 

(%) 

Energia 

(kcal) 
Kaltzioa (g) 

Esne osoa 250 100 66 121 

Esne erdi gaingabetua 250 100 43 132 

Esne gaingabetua 250 100 35 130 

Bi jogurt 250 100 57 142 

Idiazabal gazta 60 95 443 757 

Burgos gazta 125 100 175 186 

 

Ondoren, kalkula itzazu esne-anoen gramo jangarrien Ca eta energia-edukiak: 

Esne-anoak (g) 
Zati 

jangarria 

Energia 

(kcal) 

Kaltzioa 

(mg) 

Ahoratutako 

gramoak 

Energia 

(kcal) 

Kaltzioa 

(mg) 

Esne osoa 250 100 66 121 250 165 302,5 

Esne erdi 

gaingabetua 
250 100 43 132 250 107,5 330 

Esne 

gaingabetua 
250 100 35 130 250 87,5 325 

Bi jogurt 250 100 57 142 250 142,5 355 

Idiazabal gazta 60 95 443 757 57 252,51 431,49 

Burgos gazta 125 100 175 186 125 218,75 232,5 
 

 7. Demagun Olatz 18 urteko neska dela eta neurrizko jarduera egiten duela. Esne anoek, 

zein portzentajetan betetzen dituzte Olatzen energia- eta kaltzio-gomendioak? 

Bila itzazu Olatzen energia- eta kaltzio- gomendioak (ikus 1. taula) eta kalkula itzazu anoek 

betetzen dituzten gomendioen batez bestekoak: 

Gomendioak  Energia (kcal) Kaltzioa (mg) 

18 urteko neska 2300 1300 

250 𝑔 𝑒𝑠𝑛𝑒 𝑜𝑠𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑔𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 % =  
165  𝑘𝑐𝑎𝑙 ∗ 100

2300 (𝑘𝑐𝑎𝑙)
= %7,2 
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Kaltzio-gomendioa gehien betetzen duen esne-anoa gazta onduarena da (Idiazabal gazta 

kasu honetan), baina, aldi berean, energia-ekarpenik altuena du: 252,5 kcal.  

Esne-anoak 
Ahoratutako 

gramoak 

Energia 

(kcal) 

Energia-

gomendioa 

% 

Kaltzioa 

(mg) 

Kaltzio- 

gomendioa 

% 

Esne osoa 250 165 7,2 302,5 23,3 

Esne erdi gaingabetua 250 107,5 4,7 330 25,4 

Esne gaingabetua 250 87,5 3,8 325 25,0 

Bi jogurt   250 142,5 6,2 355 27,3 

Idiazabal gazta 57 252,51 11,0 431,49 33,2 

Burgos gazta 125 218,75 9,5 232,5 17,9 

 

 8. Zenbat gramo ziazerba fresko (garbitu aurretik)hartu beharko luke haurdun batek bere 

azido foliko-gomendioaren erdia bete ahal izateko? 

Hasteko, haurdunaren az. foliko-gomendioa (edo folato-gomendioa) bilatu behar duzu (ikus 

2. taula), eta horren erdia kalkulatu. 

Gomendioak 

Folatoak 

(µg) 

Folato gomendio-

erdia (µg) 

Haurdunak 600 300 

Orain, 100 g ziazerba jangarriren folato-edukia bilatu behar duzu EOT-an. 

 
Gramoak 

Zati jangarria 

(%) 

Folatoak 

(µg) 

Ziazerbak 
 

81 140 

Ondoren, kalkula ezazu 300 µg folato-ekarpena lortzeko zenbat ziazerba jan beharko lukeen 

haurdunak; gogoratu EOT-ko datuak (140 µg) 100 g ziazerba jangarriren folato-edukia 

adierazten duela, beraz: 

𝑍𝑖𝑎𝑧𝑒𝑟𝑏𝑎 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  𝑔 =  
300 µ𝑔 ∗  100 𝑔

140 µ𝑔
= 214 𝑔 𝑧𝑖𝑎𝑧𝑒𝑟𝑏𝑎 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖 

  
Gramoak 

Zati jangarria 

(%) 

Folatoak 

(µg) 

Ahoratutako 

gramoak 

Folatoak 

(µg) 

Ziazerbak 
 

81 140 214 300 

 

Bukatzeko, haurdunak zenbat ziazerba hartu beharko lukeen kalkulatu behar duzu, hots, 

ziazerbei hondakinak kendu aurretiko pisua; horretarako zati jangarria aintzat hartu behar 

duzu. 
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𝑍𝑖𝑎𝑧𝑒𝑟𝑏𝑎   𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎  𝑔 =  
214 𝑔 ∗  100 

81
= 265 𝑔 𝑧𝑖𝑎𝑧𝑒𝑟𝑏𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑢 𝑎𝑢𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑘 

  

Gramoak 

Zati 

jangarria 

(%) 

Folatoak 

(µg) 

Ahoratutako 

gramoak 

Folatoak 

(µg) 

Ziazerbak 265 81 140 214 300 

 

 9. Zenbat g pisatu beharko luke laranja batek, zure C bitamina-gomendioa bete ahal 

izateko? 

Gomendioak C bitamina-gomendioa 

 
 

 

  
Gramoak 

Zati jangarria 

(%) 

C bitamina 

(mg) 

Ahoratutako 

gramoak 

C bitamina 

(mg) 

Laranja 
     

 

EOT-AK ETA ELIKAGAIEN EZAUGARRIAK 

EOTa elikagaien ezaugarriak alderatzeko oso baliagarria da, esaterako: 

 

 10. Aldera itzazu ondorengo elikagaien 100 g jangarriren gantz-azidoen kalitatea eta 

kolesterol-ekarpena: 

Lehenengo, elikagaien gantz-azido- eta kolesterol-edukiak bilatu behar dituzu eta, ondoren, 

GAP/GAA eta (GAP + GAM)/GAA erlazioak kalkulatu: 

  
Lipidoak(g) 

GAA  

(g) 

GAM 

(g) 

GAP  

(g) 

Kolesterola 

(mg) 

(GAP + GAM)/ 

GAA 
GAP/GAA 

Intxaurra 59 6,43 9,19 40,23 0 7,7 6,3 

Urra 54,4 3,9 42,2 5,66 0 12,3 1,5 

Hegaluzea 6 1,5 1,2 2,6 45 2,5 1,7 

Legatza 2,8 0,5 0,52 0,8 67 2,6 1,6 

Oilasko paparra 2,8 0,76 1,26 0,52 69 2,3 0,7 

Txerri solomoa 8,85 3,28 4 1,15 64,5 1,6 0,4 
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Datuok alderatzen baditugu, nutrizio-helburuek gomendatzen dituzten gantz moten arteko 

erlazioekin (ikus 2.2. taula), GAP/GAA ≥ 0,5 eta (GAP + GAM)/GAA ≥ 2, zera ondoriozta 

dezakegu: 

Intxaurrak du gantz-kalitaterik onena, eta urrak ere oso kalitate oneko gantza du, baina, aldi 

berean, lipido-edukirik altuena dutenak dira, 59 g eta 54,4 g hurrenez hurren. Ez dute 

kolesterolik. Hau da, gantz-kalitate ezin hobea dute, arazo kardiobaskularrak saihesten 

laguntzen baitute; neurriz kontsumitu behar ditugu ordea. 

Legatzak eta oilasko paparrak, lipido-eduki (2,8 g) berbera dute; legatzak gantz-kalitate 

hobea du, baita kolesterol-eduki txikiagoa ere. Beraz, legatza oilasko paparra baino 

osasungarriagoa da, gantz-kalitatearen ikuspuntutik. 

Gauza bera esan dezakegu hegaluzeari eta txerri solomoari buruz; hegaluzeak gantz-eduki 

txikiagoa du, eta duen gantza kalitate onekoa da. Era berean, kolesterol gutxiago du, 

beraz,arazo kardiobaskularrak saihestearren, hegaluzea gomendagarriagoa da txerri 

solomoa baino. 

 

EOT-AK ETA ALKOHOLARI BURUZKO KALKULUAK 

Zenbait EOT-k edari alkoholdunen alkohol-edukia adierazten dute. Datu hau baliogarria da 

alkoholaren ekarpena kalkulatzeko. Nutrizio helburuek (ikus 3. taula) gomendatzen dute alkoholaren 

energia-ekarpena EEE-ren % 10 baino txikiagoa izatea, edo 30 g etanol/egunean baino gutxiago. 

Gogora dezagun, alde batetik, alkohol gramo batek 7 kcal-ekarpena egiten duela eta, bestetik, EOT-k 

ez dutela dentsitatea aintzat hartzen; beraz, 50 ml anis = 50 g anis. 

 

 11. Kalkula ezazu anis kopa baten energia- eta alkohol-ekarpena. 

Lehengo, datuak EOT-tan bilatu behar dituzu. 

 

  

Gramoak/ 

mililitroak 

Zati 

jangarria 

Energia 

(kcal) 

Alkohol 

(g) 

Anisa 50 100 390 40 

Ondoren, 50 ml anisean denaedangarria denez, horien ekarpenak kalkulatu behar 

dituzu: 

  

g 

edo 

ml 

Zati 

jangarria 

(%) 

Energia 

(kcal) 

Alkohol 

(g) 

Ahoratutako 

gramoak/ml 

Energia 

(kcal) 

Alkohol 

(g) 

Anisa 50 100 390 40 50 195 20 
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 12. Pertsona baten eguneko energia-beharra 2.600 kcal bada, aurreko ariketako anis 

kopak eguneko energia-beharraren zein portzentaje osatzen du? 

Anis koparen energia-ekarpena 195 kcal da, beraz, anis kopak betetzen duen eguneko 

energia-gomendioaren portzentajea hauxe da: 

𝐸𝑔𝑢𝑛𝑒𝑘𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑔𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 % =  
195 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∗ 100

2600 𝑘𝑐𝑎𝑙
= % 7,5 

  

Eguneko energia-

gomendioa 

(Kcal) 

Anis koparen 

energia-ekarpena 

(Kcal) 

Energia-

gomendioaren % 

Energia  2.600 195 7,5 

 

 13. Aurreko ariketatako kopa horren alkoholaren energia-ekarpenak eguneko energia-

beharraren zein portzentaje osatzen du? 

Gogora dezagun alkohol gramo batek 7 kcal-ekarpena egiten duela, beraz: 

20 g alkohol * 7 kcal/g = 140 kcal 

  

g 

edo 

ml 

Alkohola (g) 
Alkoholaren kcal-

ekarpena 

Anisa 50 20 140  

Orain, alkoholaren energia-ekarpen horrek eguneko energia gomendioaren zein portzentaje 

betetzen duen kalkulatuko dugu: 

𝐸𝑔𝑢𝑛𝑒𝑘𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑔𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 % =  
140 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∗ 100

2600 𝑘𝑐𝑎𝑙
= % 5,4 

  

Eguneko energia-

gomendioa 

(Kcal) 

Alkoholaren 

Energia-ekarpena 

(Kcal) 

Energia-

gomendioaren % 

Energia  2.600 140 5,4 

Beraz, anis kopa batek ez du gainditzen nutrizio helburuek alkoholari buruz ezartzen duten 

muga; Izan ere, alkoholaren energia-ekarpena eguneko energia-ekarpenaren (EEEren) % 10 

baino txikiagoa baita (% 5,4 < % 10). 
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EDARI ALKOHOLDUNEN ETIKETAK 

Edari alkoholdunen etiketaren bidez, alkohol gramoak edo alkoholaren energia-ekarpena ezagut 

ditzakegu. Hala ere, garrantzitsua da honetaz konturatzea, edari alkoholdunen etiketan, alkohol-

edukia bolumenaren portzentaje gisa adierazten dute. Hots, honela agertzen daetiketan ardo botila 

baten alkohol edukia: %14  vol. Honek zera esan nahi du, 14 ml alkohol dituela edariaren 100 ml-ko. 

Hori dela eta, etiketaren informazioa erabiliz, edari baten alkoholaren energia-ekarpena kalkulatu nahi 

badugu, alkohol ml-ak gramo bihurtu behar ditugu, alkoholaren dentsitatea erabiliz (0.79 g/mleta, 

biribilduz, 0,8 g/ml). 

 

 14. Har dezagun %14 vol duen ardo botila bat. Kalkula ezazu basokada bateko 

alkoholaren energia-ekarpena. 

14 % vol. duenez, 100 ml-ko 14 ml alkohol du edari horrek. Ardo-baso baten bolumena 150 ml-

koa dela joko dugu, basoa ez baita betetzen, beraz, 150 ml horiek zenbat alkohol ml duten 

kalkulatuko dugu: 

150 𝑚𝑙 𝑎𝑟𝑑𝑜𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎  𝑚𝑙 
150 𝑚𝑙 𝑎𝑟𝑑𝑜 ∗ 14 𝑚𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙

100 𝑚𝑙 𝑎𝑟𝑑𝑜
= 21 𝑚𝑙  𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙 

  
Ardoa Alkohola 

Baso bat 

ardo 

Edalontziko 

alkohola 

Bolumena (ml) 100 14 150 21 

Ondoren, 21 ml horiek gramo bihurtu behar ditugu, dentsitatea erabiliz: 

21 ml alkohol * 0,8 g/ml = 16,8 g alkohol 

Ariketa ondorengo formula erabiliz labur daiteke: 

 

𝐴𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙𝑎  𝑔 =  150 𝑚𝑙 𝑎𝑟𝑑𝑜 ∗
14 𝑚𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙

100 𝑚𝑙 𝑎𝑟𝑑𝑜
∗ 0,8 

𝑔 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙

𝑚𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙
= 16,8 𝑔 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙 

Bukatzeko, 16,8 g alkohol horien energia-ekarpena kalkulatu behar dugu: 

16,8 g alkohol * 7 kcal/g alkohol = 117,6 kcal 

  Ardoa Alkohola Baso bat ardo Edalontziko alkohola 

Bolumena (ml) 100 14 150 21 

Dentsitatea (g/ml) 
 

0.8 
  

Gramoak 
   

16,8 

Energia (kcal) 
   

117,6 

Alkohola (g) = ml edaria * % vol * alkoholaren dentsitatea 
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% 14 vol alkohol-graduazioa duen 150 ml ardoren alkoholaren energia-ekarpena 117,6 kcal 

da. 

 15. Etiketetan ager daitezkeen ondorengo alkohol bolumenak (ml alkohol/100 ml edari) 

alkohol g/100 ml edari bihurtu, EOT-etan ager daiteken bezala: 

  % vol Alkohol (g/100 ml) 

Anisa 50 40 

Bitterra 16 12,8 

Kaba 14 
 

Garagardoa 4 
 

Garagardo iluna 8 
 

Koinaka 38 
 

Ginebra 42 
 

Rona 40 
 

Sagardoa 5 
 

Aurreko ariketako formula erabili: 

 

𝐴𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙𝑎  𝑔 =  100 𝑚𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑠 ∗
50 𝑚𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙

100 𝑚𝑙 𝑎𝑟𝑑𝑜
∗ 0,8 

𝑔 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙

𝑚𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙
= 𝟓𝟎 𝑚𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙 ∗ 𝟎,𝟖

𝑔 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙

𝑚𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙
= 𝟒𝟎 𝑔 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙 

Hau da, alkohol bolumena * alkoholaren dentsitatea = 50 ml * 0,8 g/ml = 40 g alkohol 

 16. Kalkula ezazu lata bat garagardoren energia-ekarpena (% 4 vol): 

Lehenengo, garagardoaren mantenugai energetikoen edukia EOTan bilatu behar dugu. Ez 

dugu energia-edukia hartuko, hori kalkulatu nahi dugu eta. 

  

Zati jangarria 

(%) 

Proteinak 

(g) 
KH (g) 

Lipidoak 

(g) 

Garagardo (% 4 vol) 100 0,3 2.4 0 

Ondoren, 100 ml garagardoren alkohol-edukia kalkulatuko dugu: 

𝐴𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙𝑎  𝑔 =  100 𝑚𝑙 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑔𝑎𝑟𝑑𝑜 ∗
4 𝑚𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙

100 𝑚𝑙 𝑎𝑟𝑑𝑜
∗ 0,8 

𝑔 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙

𝑚𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙
= 3,2 𝑔 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑜𝑙 

  

Zati jangarria 

(%) 

Proteinak 

(g) 

Kh 

(g) 

Lipidoak 

(g) 

Alkohola 

(g) 

Garagardoa 

 (% 4 vol) 
100 0,3 2.4 0 3,2 

Gero, lata batek egiten duen mantenugai-ekarpena ebatziko dugu: 

Alkohola (g) = ml edaria * % vol * alkoholaren dentsitatea 
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Ahoratutako 

gramoak 
Proteinak (g) KH (g) 

Lipidoak 

(g) 

Alkohola 

(g) 

Garagardoa(

% 4 vol) 
330 0,99 7,92 0 10,4 

Energia 

(kcal) 
108,6 3,96 31,68 0 73,0 

Bukatzeko, mantenugai horien energia-ekarpena kalkulatuko dugu, gogora dezagun: 

proteinak: 4 kcal/g; karbohidratoak: 4 kcal/g; lipidoak: 9 kcal/g; eta alkoholak: 7 kcal/g 

energia-ekarpena egiten dutela. 

Taulan ikus dezakegun bezala, egindako kalkuluen arabera, lata bat garagardoren energia-

ekarpena 108,6 kcal da. 

EOTan, garagardoaren energia-ekarpena 33 kcal dela ikus dezakegu eta, beraz, egindako 

kalkuluak berretsi ditzakegu: 

  
Gramoak 

Zati jangarria 

(%) 

Energia 

(kcal) 

Ahoratutako 

gramoak 

Energia 

(kcal) 

Garagardoa 

(% 4 vol) 
330 100 33 330 108,9 

 

 

 17. Kalkula ezazu kopa bat brandy-ren energia-ekarpena (% 30 vol). Zein da kopa horren 

energia-ekarpenaren portzentajea 2.000 kcal-ko dieta batean? 

  

Zati jangarria 

(%) 

Proteinak 

(g) 
KH (g) 

Lipidoak 

(g) 

Alkohola  

(g) 

Brandya (% 30 vol) 
    

 

 

  

Ahoratutako 

gramoak 
Proteinak (g) Kh (g) 

Lipidoak 

(g) 

Alkohola 

(g) 

Brandya 

 (% 30 vol)      

Energia 

(kcal)      
 

Berretsi itzazu egindako kalkuluak: 

  
Gramoak Zati jangarria 

Energia 

(kcal) 

Ahoratutako 

gramoak 

Energia 

(kcal) 

Brandya  

(% 30 vol)      
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EOT-AK ETA SUKALDEKO PRESTAKETAK 

EOT-etan agertzen diren elikagaien osagai-edukiak, besterik adierazten ez badute, elikagai 

gordinekoak dira, hots, kuzinatu gabekoak.  

Elikagaiek mantenugai-galerak izaten dituzte sukaldeko prestaketengatik, batez ere bitamina-galerak. 

Hori dela eta, EOT batzuek sukaldeko prestaketaren araberako bitamina-galerei buruzko taulak 

gaineratu dituzte. 

 

 18. Kalkula ezazu 250 g zerbaren azido foliko-ekarpena, ziazerbak garbitu eta egosi 

ondoren. 

Lehenengo, zerbari buruzko datuak bilatuko ditugu EOTan eta, ondoren, aurreko ariketetan 

egin dugun bezalaxe, gramo jangarriak eta horien folato-edukia ebatziko ditugu: 

  Gramoak Zati jangarria (%) Folatoa (µg) Gramo jangarriak  Folatoa (µg) 

Zerba 250 92 22 230 50,6 

 

Azkenik, zerben egosi ondorengo azido foliko-galera aintzat hartuko dugu, azido foliko-

ekarpena ebazteko: 

EOT-ren arabera, barazkiek % 40ko azido foliko-galera izaten dute egosketaren ondorioz. 

  Folatoa (µg) 

Folato-galera 

egostean (%) 

Galdutako folatoa 

(µg) 

Folato-

ekarpena (µg) 

Zerba 50,6 40 20,24 30,36 

 

Beraz, galdutako azido folikoa ondorengoa da: 

𝐺𝑎𝑙𝑑𝑢𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑎𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑙𝑖𝑘𝑜𝑎  µ𝑔 =  
50 µ g ∗  40

 100 
=  20,24 µ𝑔 𝑎𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑙𝑖𝑘𝑜  

20,24 µg azido foliko galtzen da egostean, beraz: 50,6 µg - 20,24 µg = 30,36 µg azido foliko-

ekarpena egosi ondoren, hau da: 

250 g zerbaren azido foliko-ekarpena 30,36 µg da, garbitu eta egosi ondoren. 
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 19. Zenbat gramo bruselaza hartuko beharko zenuke, egositako bruselazak zure C 

bitamina-gomendioa bete dezan. 

Hasteko, bruselaza egostean duen C bitamina-galera (% 45) kontuan izan behar duzu, 

sukaldatu gabeko bruselazak zure gomendioa betetzeko (60 mg C bit) izan behar duen 

C bitamina-edukia ebazteko. 

  

C bitamina 

(mg) 

C bitamina-

galera egostean 

(%) 

Galdu 

gabeko  

C bit (mg) 

C bitamina- 

ekarpena (mg) 

Bruselaza 

60*100/55 

= 109,09 45 100-45 = 55 60 

 

Bukatzeko, sukaldatu gabeko bruselazaren C bitamina-edukia (109,09 mg) lortzeko, 

kalkula itzazu behar dituzun gramo jangarriak eta garbitu gabeko bruselazaren gramoak. 

  Gramoak 

Zati jangarria 

(%) 

C bitamina 

(mg) 

Gramo 

jangarriak (g) 

C bitamina 

(mg) 

Bruselaza 

99,17*100/78 

= 127,15 78 110 

109,09*100/110 

= 99,17 109,09 

 

 

EOT-AK ETA TRUKEAK ETA BALIOKIDEAK 

Trukeak oso erabilgarriak dira dietak egiteko eta hobetzeko. Baliokideak edo trukeak elikagai kantitate 

zehatzakdira, 10 g mantenugai (KH, proteina edo lipido) dutenak. 

Esaterako, 10 g KH (karbohidrato), karbohidrato-baliokide bat da (1 KH-BK). 50 g platanok (pisu 

garbia, azalik gabe) 10 g KH du, hortaz, KH-baliokide bat da. Karbohidrato-baliokideak (KH-BK) oso 

erabilgarriak dira diabetikoentzako dietak prestatzeko. Proteina-baliokideak (10 g proteina), berriz, 

giltzurrun arazoak dituzten pertsonentzat (2).  

 

 

 20. Zenbat gramo banana (osoa eta zati jangarria) truka daiteke, 198 g duen sagar oso 

batekin, karbohidrato-edukiaren arabera?   

Gogora ezazu: karbohidrato-baliokide bat =10 g karbohidrato (1 KH-BK = 10 g KH). 
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Lehenengo, 198 g duen sagar baten KH-edukia kalkulatu behar dugu eta, gero, gramo 

horiek zenbat karbohidrato-baliokide ( KH-BK) diren. 

  
Gramoak 

Zati jangarria 

(%) 
KH (g) 

Ahoratutako 

gramoak 
KH (g) KH-BK 

Sagarra 198 84 12 166,3 20,0 2 

Orain, alderantzizko prozedura jarraitu behar dugu, hots, 2 KH-BK lortzeko zenbat 

banana jangarri eta zenbat g banana oso (zuritu gabea) behar dugun: 

  Gramoak 

Zati jangarria 

(%) KH (g) 

Ahoratutako 

gramoak KH (g) 

Banana 151,52 66 20 100,0 20,0 

 

𝐵𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  𝑔 =  
20 𝑔 𝐾𝐻 ∗ 100 𝑔 

20 𝑔 𝐾𝐻
= 100 𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖. 

𝐵𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑜𝑎  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎  𝑔 =  
100 𝑔 ∗ 100  

66
= 151,5  𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑜𝑎, 𝑧𝑢𝑟𝑖𝑡𝑢 𝑔𝑎𝑏𝑒. 

Hau da, 198 g sagar eta 151,5 g banana baliokideak dira KH-edukiaren arabera. 

Kalkulu hauek honelako formula hau jarraituz erraztu daitezke: 

 

Non: 

G1: 1elikagai osoaren g 

Zati jangarri1: 1elikagaiaren zati jangarria 

KH-edukia1: 1elikagaiaren KH-edukia 

 

G2: 2 elikagai osoaren g 

Zati jangarri2: 2 elikagaiaren zati jangarria 

KH-edukia2: 2 elikagaiaren KH-edukia 

Aurreko ariketa honela egingo genuke: 

198 g sagar * 0.84*12 g KH = G2 * 0.66 * 20 g KH 

𝐺2 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑎𝑘 =
198 𝑔1 ∗ 0.84 ∗ 12 𝑔 𝐾𝐻

0.66 ∗ 20 𝑔 𝐾𝐻
= 151,2 𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑜𝑠𝑜𝑎, 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎 𝑔𝑢𝑧𝑡𝑖 

Aurreko formula edozein mantenugairentzat da erabilgarria. Hau da, proteina-edukia, energia-edukia, 

bitamina-edukia, etab: (Zj = Zati jangarria) 

 

G1 * (Zj1/100) * mantenugai-edukia1 = G2 * (Zj2/100) * mantenugai-edukia2 

G1 * (Zati jangarri1/100) * KH-edukia1 = G2 * (Zati jangarri2/100) * KH-edukia2 
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 21. Bila itzazu 100 kcal energia-ekarpena egiten duten hainbat elikagai: 

Lehenengo, EOT-tik elikagaiari buruzko datuak hartuko ditugu, hots, elikagaiaren zati 

jangarria eta energia-edukia. Ondoren, 100 kcal lortzeko, behar ditugun gramo 

jangarriak kalkulatuko ditugu eta, azkenik, gramo jangarri horiek zenbat gramo elikagai 

oso (hondakinak barne) diren ebatziko dugu: 

Elikagaia Gramoak Zati jangarria (%) Energia (kcal) 
Gramo 

jangarriak 

Energia 

(kcal) 

Esne osoa 151,5 100,0 66,0 
100*100/66 

= 151,5 
100,0 

Gainerako elikagaien gramoak kalkulatzeko, gauza bera egin dezakegu, edo formula 

erabil dezakegu: 

 

151,5 g esne osoa * 1 * 66 kcal = G2 (maria motako gailetak) * 1 * 417 kcal   

G2 = 24 g maria motako gailetak (5 gaileta) 

 

Ondorengoak adibideak dira, eta honelako eragiketa egokia izan daiteke hamaiketako edo askari 

bateko osagaiak planifikatzeko: 

 Maria motako 5 gaileta (24 g) 

 Ogi zuri xafla handi bat (36 g) 

 Oliba koilarakada bat (11 g) 

  

 

 22. 90 g-ko bi madalenek zer energia-ekarpen egiten dute? zenbat kiwi (azala barne) jan 

ditzakezu energia-ekarpen bera lortzearren?  

Kiwi ertain baten pisua (zuritu gabe) 110 g ingurukoa da. 

 

 

G1 * (Zj1/100) * energia-edukia1 = G2 * (Zj2/100) * energia-edukia2 
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 23. 10 g proteina lortzearren, kalkula itzazu ondorengo taulan agertzen diren elikagaien 

gramoak (jangarria eta elikagai osoa). Adieraz ezazu gramo horiek osatzen duten anoa 

kopurua: 

 10 g proteina (proteina-baliokide 1) 

Elikagaia 
Gramo  

Elikagai osoa 

Gramo 

jangarriak 
Anoa 

Txerri txuleta 90,2 64,2 Txuleta txiki bat 

Arrautza 91 80 Arrautza handi bat 

Esne osoa    

Oilasko paparra    

Legatza    

Txitxirioak    

Ogia    

 

Lehenengo, EOT-tik elikagaiari buruzko datuak (kasu honetan zati jangarria eta proteina-

edukia) hartu. Ondoren, 10 g proteina lortzeko, behar dituzun gramo jangarriak kalkulatu 

eta, azkenik, gramo jangarri horiek zenbat gramo elikagai osoa (hondakinak barne) diren 

ebatzi. 

  
Gramoak 

Zati jangarria 

(%) 

Proteina 

(g) 

Gramo 

jangarriak 

Proteina 

(g) 

Txerri-txuleta 

64,9*100/72 

= 90,2 
72 15,4 

10*100/15,4 

= 64,9 
10 

 

Gainerako elikagaien gramoak kalkulatzeko, gauza bera egin dezakezu, edo formula 

erabil dezakezu: 

 

90,2 g* 0,72 * 15,4 = G2 * 0,88 * 12,5 non,G2 = 91 g arrautza osoa (oskola eta guzti) 

 

  
Gramoak 

Zati jangarria 

(%) 

Proteina 

(g) 

Gramo 

jangarriak 

Proteina 

(g) 

Arrautza 91 88 12,5 80,0 10 

 

G1 * (Zj1/100) * Proteina-edukia1 = G2 * (Zj2/100) * proteina-edukia2 
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 24. Osa ezazu karbohidrato-baliokide eta gantza-baliokide taula bana: 

 

 10 g karbohidrato (KH-BK 1) 

Elikagaia 
Gramoak 

(Elikagai osoa) 

Gramo 

jangarriak 
Anoa 

    

    

    

    

    

    

    

 

 10 g lipido (lipido-baliokide 1) 

Elikagaia 
Gramoak 

(Elikagai osoa) 

Gramo 

jangarriak 
Anoa 

    

    

    

    

    

    

 

 25. Osa ezazu 200 kcal-ko hamaiketako edo askari taula: 

 200 kcal 

Elikagaia 
Gramoak 

(Elikagai osoa) 

Gramo 

jangarriak 
Anoa 
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EOT-AK ETA EXCEL KALKULU ORRIAK 

EOTak dietak balioztatzeko edo planifikatzeko erabiltzen dirasarri.Bada, kalkuluak eta eragiketak 

errazteko oso lagungarria da excel kalkulu orriak erabiltzea. 

 26. Kalkula itzazu 14. irudiko gosariak eta bazkariak egiten dituzten mantenugai-

ekarpenak (energia-, KH-, proteina-, lipido-, kolesterol-, A bitamina- eta sodio-ekarpenak). 

Horretarako, elikagaiak lehenengo zutabean idatzi behar ditugu, otorduka banatuz. Gosaria, 

hamaiketakoa, bazkaria, askaria eta afaria ohiko otorduak dira. Bigarren zutabean, elikagai gordinen 

pisuak (hondakinak barne) finkatu behar ditugu. Ondoren, zati jangarria eta aztertu nahi ditugun 

mantenugaien izenak horizontalki idatzi behar ditugu,4.2. irudian ikus dezakezun bezala: 

 

 

4.2. irudia: dieta balioztatzeko edo planifikatzeko taula, excel orri batean. 

EOTan, elikagaien mantenugai-edukia bilatu behar dugu eta elikagaien ondoan idatzi. Elikagai 

bakoitzak egiten duen ekarpena ezagutzeko, aurreko ariketetan egin dugun bezala (ikus 1., 2. eta 

3. ariketak), lehenengo, “zati jangarria” faktorea aplikatu behar dugu, elikagaien gramo jangarriak 

ezagutzearren.  

 

Elikagaien gramo jangarriak ebaztearren, formula idatziko dugu dagokion gelaxkan.  

𝐸𝑙𝑖𝑘𝑎𝑔𝑎𝑖𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  (𝑔)  =  
𝑒𝑙𝑖𝑘𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑜𝑠𝑜𝑎   𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎 (𝑔) ∗ zati jagarria 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎 

100 𝑔
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4.3. irudia: gramo jangarriak ebazteko formulak. 

Formula idazteko, lehenengo “berdin” sinboloa (=) idatziko dugu. Ondoren, biderkatu nahi ditugun 

gelaxkak kurtsorearekin hautatzean, gelaxka horren koordenatuak formulan agertuko dira. Gure 

kasuan=B3*C3/100. (ikus 4.3. irudian A). Hots, ondorengo urratsak jarraituko ditugu: 

 berdin sinboloa idatzi (=) 

 kurtsorearekin B3 gelaxka hautatu (esnearen gramoak) 

 bider teklari eman (*) 

 C3 gelaxka hautatu (zati jangarria) 

 zati (/) eta 100 zenbakia idatzi 

 formula balioztatzeko “enter” sakatu 

 Beste aukera bat, “ƒx” funtzio atalean formula idaztea da. (ikus 4.3. irudian B). 

Ez da formula idatzi behar “gramo jangarriak” zutabeko gelaxka guztietan. Gelaxka hautatu 

ondoren, beheko eskuineko bazterrean kurtsorea ipintzean, eta beherantz eramatean (ikus 4.4. 

irudia), beheko gelaxka guztietan, ilara bakoitzari dagokion formula agertuko da (ikus 4.5. irudia). 

 

4.4. irudia: formula luzatzea   4.5. irudia: gramo jangarrien formulak 

Prozedura hori jarraituz, berehala kalkulatuko ditugu elikagai guztien gramo jangarriak. 

Hurrengo pausua, gramo jangarri horiek egiten duten mantenugai-ekarpena ebaztea da. Hau 

egiteko, taula prestatu behar dugu; mantenugaien izenak “gramo jangarrien” zutabearen ondoan 

kopiatuko ditugu, eta EOT-ko mantenugai-edukiekin (100 g jangarrien edukiekin) desberdintzeko, 

beste kolore bat egokituko diegu,4.6. irudian ikus daitekeen bezala. 
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4.6. irudia: gramo jangarrien mantenugai-ekarpena kalkulatzeko taula, excel orri batean. 

Ondoren, gramo jangarrien mantenugai-ekarpena kalkulatzeko formulak sartuko ditugu, aurreko 

ariketetan egin dugun bezalaxe (ikus 1., 2. eta 3. ariketak): 

 

 

4.7. irudia: gramo jangarrien mantenugai-ekarpena kalkulatzeko formula. 

Adibideko esnearen energia-ekarpena ebaztearren, =K3*D3/100 formula idatziko dugu,edo berdin 

sinboloa idatzi (=), kurtsorearekin K3 gelaxka hautatu (gramo jangarriak), bider teklari eman (*), 

D3 gelaxka (energia-edukia) hautatu, zati (/)eta 100 zenbakia idatzi, eta azkenik “enter” sakatu. 

Garrantzitsua da honetaz konturatzea: elikagai baten gainerako mantenugai-ekarpenak 

kalkulatzeko, beti “gramo jangarriak” gelaxka hautatu behar dugu. Hau da, esnearen “gramo 

jangarriak” bider esnearen “energia-edukia” egin behar dugu esnearen energia-ekarpena 

kalkulatzeko, karbohidrato-ekarpena kalkulatzearren, berriz, esnearen “gramo jangarriak” bider 

esnearen “karbohidrato-edukia”, eta prozedura bera gainerako mantenugaiekin. Beraz, aurrekoan 

egin dugun bezala, formula beste gelaxketara pasatzeko,dolar sinboloa, “$”, idatzi behar dugu, 

“gramo jangarriak” zutabea adierazten duen zutabearen hizkiaren aurrean (K, gure adibidean), 

gelaxka hori finko geldi dadin (Ikus 4.8. irudia).  

 

4.8. irudia: gramo jangarrien gelaxka finko mantentzeko formula. 

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛  𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑒𝑘𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑎 (𝑔) =  
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎𝑘 ∗ 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑖𝑎 

100 𝑔
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Orain, formula prest dugu ondorengo gelaxketara luzatzeko; arestian egin dugun bezala, beheko 

eskuineko bazterrean sakatueta, oraingoan, eskuinerantz luzatu (4.9. irudia): 

 

4.9. irudia: energia-ekarpena kalkulatzeko formula luzatzea, mantenugai-ekarpenak kalkulatzearren. 

Modu berean, formulak beheko ilaretara luza ditzakegu (4.10. irudia): ilara osoa hautatu ondoren, 

beheko eskuineko bazterrean sakatu eta beherantz luzatu. 

 

4.10. irudia: gainerako gramo jangarrien mantenugai-ekarpenak kalkulatzearren, formula luzatzea. 

Formulak ondo daudela egiaztatu behar dugu. Excel orriko goialdeko “Formula” atalean, “mostrar 

fomula” ikonoa sakatuta, formula guztiak azalduko dira. 

 

4.11. irudia: formulak erakusteko ikonoak. 

 

4.12. irudia: formulak agerian. 
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Elikagaien ekarpenak ezagutu ondoren, mantenugai-ekarpenak otorduka batuko ditugu, otordu 

horren ekarpenak ezagutzearren. Batuketak egiteko modurik errazena ƒx funtzio atalean sakatzea 

da eta, ondoren, “suma” funtzioa hautatzea (4.13. irudia). Azkenik, batu nahi ditugun gelaxkak 

aukeratuko ditugu. 

 

4.13.irudia: suma funtzioa hautatzea.     4.14. irudia: gelaxkak batzea 

Beste modu bat ondorengo hau da: batuketa agertzea nahi dugun gelaxkan “=” sinboloa idatzi eta, 

gero, batu nahi duzun gelaxka kurtsorearekin aukeratu, “+” idatzi eta, ondoren, gehitu nahi duzun 

beste gelaxka hautatu. Prozedura bera jarraitu behar dugu batu nahi ditugun gelaxka guztiekin 

(4.14. irudia). 

Egun osoko ekarpenak kalkulatzeko, otordu guztien ekarpenak batu behar dira. 

Excel orria oso egokia da, grafikoen bidez, egun osoko mantenugai energetikoen ekarpenak 

adierazteko, eta,era berean, nutrizio-helburuetako gomendioekin alderatzea errazteko (4.15. 

irudia). 

 

4.15. irudia: egun osoko mantenugai-ekarpena eta ekarpenen grafikoak 

Grafikoak egiteko, lehenengo, grafikoan behar ditugun datuak hautatu eta, ondoren, “insertar” 

atalean nahi dugun grafikoa aukeratuko dugu (4.16. irudia). 
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4.16. irudia: grafikoak txertatzeko orrialdea 

Zenbaitetan, grafikoan behar ditugun datuak ez daude bata bestearen ondoan. Horrelakoetan, 

datuak hautatzeko “control” tekla erabiliko dugu, hau da, lehenengo datua(k) kurtsorearekin 

hautatu ondoren, “control” tekla sakatu eta sakatuta mantendu, behar ditugun gainerako datuak 

hautatzeko. Bukatzeko, behar duzun grafikoa aukeratu. 

 

 24. Batu itzazu aurreko ariketako gosariko eta bazkariko ekarpenak eta makronutrienteen 

energia-ekarpenak grafiko baten bidez adierazi ondoren, aldera itzazu nutrizio-

helburuetako gomendioekin: 

 

4.17. irudia: 23. ariketako gosariko eta bazkariko ekarpenak eta grafikoak 

 

 

 25. Aurreko ariketako gosariko eta bazkariko ekarpenak eta makronutrienteen energia-

ekarpenak aintzat hartuta, atondu eta baliozta ezazu egun horretarako afari egoki bat. 
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OHARRAK: 

(1) Bedca (Base de Datos Española de Composición de Alimentos), ikerketa-zentro publikoen, 

administrazioaren eta instituzio pribatuen sare bat da. Sare honen helburua Espainiako elikagaien 

osaerari buruzko datu-basea garatzea eta mantentzea da.Bedcak Espainiako elikagaien osaerari 

buruzko datu-basea sortu du.  

http://www.bedca.net/ helbide elektronikoan datu-basea topa dezakezue. Datuok, Europako 

Bikaintasun Sareak, EuroFIR-k (European Food Information Resource), zehaztutako estandarren 

bitartez lortu dira. 

Elikagaien osaera ezagutzeko, ezkerraldeko zutabean dagoen DATU-BASEAN sartu eta, 

ondoren, goialdeko eskuinaldean dagoen KONTSULTAN sakatu. Bukatzeko, alfabetoaren 

hurrenkeraren arabera, elikagai taldeka edo zuk zeuk elikagaia sartuta, elikagaiaren osaera 

ezagutu dezakezu. 

(2) Baliokideen inguruko taula bereziak argitaratu dituzte hainbat erakundek. Diabeteserako 

fundazioak, esaterako, sarean karbohidrato-anoak (10 g KH) azaltzen dituzten taulak argitaratu 

ditu. Ondorengo helbidean kontsulta ditzakezue:  

http://www.fundaciondiabetes.org/upload/publicaciones_ficheros/71/TABLAHC.pdf 

 

 

 

  

http://www.bedca.net/
http://www.fundaciondiabetes.org/upload/publicaciones_ficheros/71/TABLAHC.pdf
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5. 

DIETA ERATZEKO PAUSUAK: 

1. NUTRIZIO-BALORAZIOA EGITEA 

2. DIETAREN HELBURUAK ZEHAZTEA 

3. DIETAREN ENERGIA-EKARPENA KALKULATZEA 

4. MANTENUGAIAK ETA GRAMOAK KALKULATZEA 

5. ENERGIA-EKARPENA EGUN OSOAN BANATZEA 

6. ELIKAGAIAK AUKERATZEA 

7. EOT-EN LAGUNTZAZ DIETA EGOKITZEA 

8. DIETAREN DOIKUNTZA ETA KALITATEA ZIURTATZEA 

9. DIETA AZALTZEA ETA NUTRIZIO-HEZKUNTZA EGITEA 

10. DIETA BALIOESTEA ETA JARRAIPENA EGITEA 

 

DIETA ERATZEA 
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DIETA-HARTZAILEA 

Norentzat den, halaxe egokituko dugu dieta: hartzailea aintzat hartuta. Ez da gauzabera, esaterako, 

nerabe batentzako dieta prestatzea edo adineko batentzat; bi pertsona horiek nutrizio-behar 

ezberdinak dituzte:  

 Nerabea hazkuntza garaian dago eta mantenugai-behar handiak ditu. Oro har, jarduera fisiko 

asko egiten du, energia-gastua altua du eta, gainera, gizartean argal egotea da eredu 

nagusia. 

 Adinekoak, aldiz, energia-gastua txikiagoa du. Adinean aurrera organismoa moteldu egiten 

da: digestio aparatuak mantsoago lan egiten du, murtxikatzeko zailtasunak eta gaixotasunak 

izaten ditu. Horrez gainera, beste arlo batzuetako gaitzek eragiten dute zahartzaroan 

(adibidez, depresioak) eta horrek desnutrizio arriskua areagotzen du. 

Adinekoen edo nerabeen artean badira beste alde batzuk ere; pertsona lodia edo argala izan, kirolaria 

edo egonekoa izan, esaterako; ezaugarri horiek dietaren nondik norakoa ezarriko dute. 

Dieta bat eratzeko ondorengo pausuak emango ditugu: 

1. Dieta-hartzailearen nutrizio-balorazioa egitea 

2. Nutrizio-arazoak eta dietaren helburuak zehaztea 

3. Dietaren energia-ekarpena kalkulatzea 

4. Mantenugaien energia-ekarpena eta gramoak kalkulatzea 

5. Eguneko energia-ekarpena banatzea 

6. Elikagaiak aukeratzea 

7. Elikagaien osaerari buruzko taulen laguntzaz dieta egokitzea 

8. Dietaren doikuntza eta kalitatea ziurtatzea 

9. Dieta azaltzea eta nutrizio-hezkuntza egitea 

10. Dietabalioestea eta jarraipena egitea 

 

1. DIETA-HARTZAILEAREN NUTRIZIO-BALORAZIOA EGITEA (1) 

Dieta bat eratzen hasteko, dieta-hartzailearen nutrizio-balorazioa da abiatupuntua. Nutrizio-balorazio 

egokia egitea oso atal zabala da, askotariko datuak behar baititugu. Haatik, gaingiroki azalduta, 

ondorengo datuak behar ditugu dieta bat planifikatzearren: 

 Egoera fisiologikoa (jaio berria, haurra, nerabea, haurduna, eradoskitzailea, adinekoa, etab.) 

 Pisu egokia/desegokia 

 Gorputz konposizioa (gihar-masa, gantz-masa, ura) 

 Jarduera fisikoa 

 Elikadura-ohiturak (otordu kopurua, non, norekin, kantitateak, etab.) 

 Gaixotasunak 
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 Gustuko elikagaiak/arbuiakoak 

 Egoera ekonomikoa 

 

2. NUTRIZIO-ARAZOAK ETA DIETAREN HELBURUAK ZEHAZTEA 

Nutrizio-balorazioaren bitartez, dieta-hartzaileaknutrizio-arazorikba ote duen hautemango dugu. 

Gomendagarria dahelburuak zehaztea, hainbat arazo konpontzearren: esaterako, pisu egokia 

lortzea, burdina-biltegiak betetzea, hazkuntza hobetzea edo endekapenezko gaixotasunak saihestea. 

Azkenik, helburu horiek lortzeko dieta eratuko dugu. 

 

3. DIETAREN ENERGIA-EKARPENA KALKULATZEA (1) 

Dietak egin behar duen energia-ekarpena ebaztea da hurrengo pausua. Energia-ekarpenaren eta 

energia-gastuaren artean oreka egon behar du, hazkuntza edo pisu egokia izatearren. 

Pertsona baten energia-gastua ebazteko taulak eta formulak finkatu dituzte adituek. Dieta-

hartzailearen altuera, adina, pisua eta gihar-masa ezagutu behar ditugu, baita egiten duen jarduera 

fisikoa ere. Nutrizio-balorazio egokiari esker, eguneko energia-gastua ebazteko behar ditugun datu 

guztiak ezagut ditzakegu eta, hortaz, dieta-hartzailearen energia-gastua kalkulatu. Horren arabera, 

dietak egin behar duen energia-ekarpena zehaztuko dugu. 

 

4. MANTENUGAIEN ENERGIA-EKARPENA ETA GRAMOAK KALKULATZEA 

Dieta-hartzailearen energia-gastua ebatzi ondoren, nutrizio-helburuek gomendatzen dituzten 

makronutrienteen energia-ekarpen mailak edo portzentajeak (2.1. taula) aintzat hartuko ditugu 

dietaren mantenugaien gramoak ezagutzeko.  

 

 1. Demagun Larraitz 2.500 kcal-gastua duen 14 urteko neska dela. Kalkula itzazu 

Larraitzentzako dietaren proteina-, lipido-, eta karbohidrato-gramoak. 

Lehenengo, proteinen, lipidoen eta karbohidratoen eguneko energia-ekarpenaren (EEE) 

portzentajea zehaztu behar dugu, ondoren, proteina-, lipido-, eta karbohidrato-gramoak 

zehaztearren. 

Mantenugaia Gomendioa Zehaztutako % 

Proteina EEE-ren % 10-15 % 12 

Gantza EEE-ren % 30-35 % 30 

Karbohidratoa EEE-ren % 50-60 100 – (12+30) = % 58 
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Ondoren, 2.500 kcal-ko dietarako mantenugaien energia-ekarpena kalkulatuko dugu: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑒𝑘𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑎 =  
12 ∗ 2.500 𝑘𝑐𝑎𝑙

100
= 300 𝑘𝑐𝑎𝑙 − 𝑒𝑘𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑎 

Gauza bera egingo dugu gantzarekin eta karbohidratoekin: 

Mantenugaia EEE-ren % Energia  (kcal) 

Proteina 12 300 

Gantza 30 750 

Karbohidratoa 58 1450 

Dieta 100 2500 

Jarraian, mantenugaien gramoak kalkulatuko ditugu, mantenugaien energia-ekarpena 

aintzat hartuta: 

Adibidez, 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 − 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑎𝑘 =  
300 𝑘𝑐𝑎𝑙

4 𝑘𝑐𝑎𝑙 /𝑔
= 75 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 

Mantenugaia 
Energia-ekarpena 

(kcal/g) 

Energia  

(kcal) 

Mantenugai-

gramoak 

Proteina 4 300 75 

Gantza 9 750 83,3 

Karbohidrato 4 1450 362,5 

Dieta 
 

2500 
 

 

 2. Kalkula itzazu Larraitzen dietarako gantz-azido aseen, poliasegabeen eta 

monoasegabeen gramoak; baita karbohidrato sinpleen gramoak ere. 

Mantenugaia Gomendioa Zehaztutako % 

Gantz-azido asea (GAA) EEE-ren % 7-8  

Gantz-azido poliasegabea (GAP) EEE-ren % 5  

Gantz-azido monoasegabea (GAM) EEE-ren % 20  

Mono eta disakaridoak EEE-ren % 10 gehienez  

EEE = eguneko energia ekarpena (kcal) 

 

Mantenugaia EEE-ren % Energia  (kcal) 

Gantz-azido asea (GAA) 
  

Gantz-azido poliasegabea (GAP) 
  

Gantz-azido monoasegabea (GAM) 
  

Mono eta disakaridoak 
  

Gantz-azido asea (GAA) 
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EEE = eguneko energia ekarpena (kcal) 

Mantenugaia 
Energia-ekarpena 

(kcal/g) 

Energia 

(kcal) 

Mantenugai-

gramoak 

Gantz-azido asea (GAA) 
   

Gantz-azido poliasegabea (GAP) 
   

Gantz-azido monoasegabea (GAM) 
   

Mono eta disakaridoak 
   

 

 3. Kalkula itzazu Larraitzen dietak izan behar dituen kolesterol- eta zuntz-gramoak, eta 

tiamina-, erriboflabina- eta niazina-miligramoak. Gogora itzazu 2.1. eta 2.4. tauletako 

nutrizio-helburuak. 

 

 

 4. Kalkula ezazu Larraitzen dietak egin behar duen burdina-ekarpena. Gogora ezazu 1.1. 

taulan adierazitako 14 urteko neskentzako burdina-gomendioa. 

 

 

5. ENERGIA-EKARPENA EGUNEKO OTORDUETAN BANATZEA 

Elikagaiak eguneko otorduetan banatu behar ditugu. Bizimoduaren arabera egokitu behar ditugu 

otorduen kopurua eta otordu bakoitzaren energia-ekarpena. Honako taula honetan(5.1.) hainbat 

adibide: 

 

Otorduak 1. Adibidea 

(EEEren %) 

2. Adibidea 

(EEEren %) 

3. Adibidea 

(EEEren %) 

4. Adibidea 

(EEEren %) 

Gosaria 

Hamaiketakoa 

Bazkaria 

Askaria 

Afaria 

Lo aurretik 

20 

10 

35 

10 

25 

- 

15 

10 

40 

10 

25 

- 

20 

- 

40 

15 

25 

- 

15 

5 

30 

15 

30 

5 

5.1. taula: eguneko otorduak eta beren energia-ekarpena. 
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 5. Nola banatuko zenituzke Larraitzen dietaren 2.500 kcal? 

𝐺𝑜𝑠𝑎𝑟𝑖𝑘𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑒𝑘𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑎 =  
20 ∗ 2.500 𝑘𝑐𝑎𝑙

100
= 500 𝑘𝑐𝑎𝑙 − 𝑒𝑘𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑎 

Otorduak 
1. Adibidea 

(EEEren %) 

2500  

(Kcal) 

Gosaria 20 500 

Hamaiketakoa 10 250 

Bazkaria 35 875 

Askaria 10 250 

Afaria 25 625 

Lo aurretik - -  

EEE = eguneko energia ekarpena 

Otordu bakoitzean ez da proteinen, karbohidratoen, eta lipidoen banaketa egokitu behar. 

 

6. ELIKAGAIAK AUKERATZEA 

Dietaren mantenugai-ekarpenak ebatzi ondoren, elikagaiak aukeratu behar ditugu. 

SENC-k gomendatzen dituen elikagai-taldeetako anoak, kopuruak eta maiztasunak aintzat hartzea 

oso lagungarria da, elikagaien aukeraketa osasungarria egitearren (ikus 2.6. taula). 

Dietaren bitartez, elikadura-ohitura osasungarriak indartu behar dira eta horren egokiak ez diren 

ohiturak baztertu. Hala ere, ezin dugu ahaztu dietak erakargarria izan behar duela, egokia izango 

bada. Hasieran ez da komeni aldaketa sakonik egitea: ez da elikagai berri askorik sartu behar, ezta 

debeku zorrotzik ere. Dieta-hartzaileak jan ohi dituen elikagai osasungarriei eutsi behar die, 

gomendatutako kantitatean eta maiztasunean. Garrantzitsua da, halaber, garaiko eta kalitatezko 

elikagaiak aukeratzea.  

Eguneko otorduetako elikagaien banaketa osasungarria egitearren, komeni da ondorengo aholkuak 

eta gomendioak jarraitzea: 

 

GOSARIA 

Oso otordu garrantzitsua da: 10-12 orduko barau luze baten ondorengoa eta eguneko lehenengoa. 

Goizean, eguneko jarduera fisiko eta intelektual garrantzitsuenak egin ohi dira eta gosariak horiei 

aurre egiten laguntzen du. Zoritxarrez, haur eta nerabe askok ez dute gosaltzen eta horrek kalte 

egiten die beren jarduera guztiei (fisikoan zein intelektualean) 
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Egunero ongi gosaltzeak kilokalorien banaketa egokia egiten eta pisu egokia mantentzen laguntzen 

du. Egunean 4-5 otordu egitea eta elikagai gehienak gosarian eta bazkarian kontsumitzea da 

gomendagarria eta, horrez gainera, afariak arintzea. 

Gosariak eguneko energiaren laurdena eman behar du eta, batez ere, esnekiek, laboreek eta frutek 

osatu behar dute: 

- Esnekiak: kaltzio-ekarpen garrantzitsua egiten du, baita balio biologiko altuko proteinak, 

erriboflabina, erretinola, eta D bitaminak ere. 

- Laboreak: bitamina- eta mineral-ekarpen aipagarria egiten du, batez ere aberastuak badira. 

Energia lortzearren, almidoi-ekarpena garrantzitsua da, gantz-ekarpena baztertzen eta, 

halaber, asetasun funtzioa betetzen baitu. 

- Fruta: zuntz- eta bitamina-ekarpen garrantzitsua egiten du, baita konposatu antioxidatzailena 

ere.  

BAZKARIA ETA AFARIA 

Bazkariak eta afariak antzeko egitura dute, hots, lehenengo platera, bigarrena eta postrea. Hala ere, 

afariak ekarpen energetiko txikiagoa egin behar du eta afaria prestatzeko erak elikagaien 

digerigarritasuna erraztu behar du. 

BAZKARIA 

- Lehenengo platera: laboreek, lekadunek edo barazkiek osatu behar dute edo haien 

nahasteak. 

- Bigarren platera: arrainak, haragiak edo arrautzak osatu ohi dute, eta, hornigarri gisa, 

barazkiak, zerealak edo lekadunak. Elikagai lagungarriek ez dute lehenengo plateraren osagai 

nagusia izan behar. Bestalde, proteinadun elikagai kantitateak beharren araberakoa izan 

behar du, ez gehiegizkoa.  

- Postrea: frutak osatu behar du, batez ere. Era berean, esnekiren bat ere aukera daiteke. 

- Ogia eta ura. 

Lehengo eta bigarren plateraren ordez hainbat elikagai taldez osatutako platerak jan daitezke: arrain- 

edo haragi-paella, marmitakoa, ziazerba bakailaoarekin, etab. 

AFARIA 

Arestian aipatu dugun bezala, arina eta bazkariaren antzeko egitura izan behar du. Egun osoko 

proposamenekin doitu behar da, kantitatez eta kalitatez: 

- Lehenengo platera: zopa, pasta edo barazkiak izan daitezke. 
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- Bigarren platera: proteinadun elikagairen bat izan daiteke, bazkarikoa errepikatu gabe. 

- Postrea: fruta edo esnekiren bat. 

- Ogia eta ura. 

Dietak elikagai asko eskaini behar ditu eta, orobat, elikagai bakar batek ezin du energia-ekarpenaren 

% 25 gainditu behar. 

HAMAIKETAKOA ETA ASKARIA 

Energia-ekarpen txikia egin behar dute, eta laboreek, esnekiek eta frutak osatu dezakete. Hazkuntza 

garaian proteinadun elikagairen bat sar daiteke. 

GOSARIA 

 Esnekiak 

 Laboreak 

 Fruta 

HAMAIKETAKOA 

 Laboreak 

 Esnekia 

 Fruta 

ASKARIA 

 Laboreak 

 Esnekia 

 Fruta 

BAZKARIA, ogia eta ura 

Lehenengo platera 

 Laboreak 

 Lekadunak 

 Barazkiak  

Bigarren platera 

 Haragia 

 Arraina 

 Arrautza   

Lagungarriak: 

 Barazkia 

 Entsalada 

 Laboreak 

 Lekadunak  

Postrea 

 Fruta  

 Esnekia  

AFARIA, ogia eta ura 

Bazkariaren antzekoa baina arinagoa eta digeritzeko errazagoa 

5.2. taula: elikagaien eguneko banatzea. 

 

7. ELIKAGAIEN OSAERARI BURUZKO TAULEN LAGUNTZAZ DIETA EGOKITZEA 

Karbohidrato-, proteina- eta lipido-gomendioak betetze aldera, elikagaien osaketa zehatza ezagutu 

behar dugu, elikagaien osaerari buruzko taulen laguntzaz (EOT). 
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 KARBOHIDRATODUN ELIKAGAIEN AUKERAKETA 

Lehenengo, karbohidratodun elikagaiak aukeratuko ditugu, arestian aipatu ditugun aholkuak jarraituz. 

Ondoren, elikagai horien KH-gramoak (karbohidrato-gramoak) zenbatuko ditugu eta azkenik, egun 

osoko KH-ekarpena (g) lortu arte, dieta gutxi gorabehera doituko dugu. Esnearen eta esnekien KH-

gramoak ere zenbatuko ditugu, laktosa-edukihandikoak dira eta. 

 

 6. Egin ezazu Larraitzen dietarako karbohidratodun elikagaien aukeraketa eta KH-

gramoen doiketa, excel orri batean. 

 

 PROTEINA-EKARPENA KALKULATU ETA DOITU 

Karbohidratodun elikagaiek, esneak eta esnekiek proteina-ekarpena egiten dute, eta ekarpen hori 

ezagutu behar dugu animalia-jatorriko elikagaiak zehazteko. Hau da: lehenengo, landare-jatorriko 

proteinak eta esnearen eta esnekien proteina-ekarpena zenbatu eta batu; ondoren, egun osoko 

proteina-gramoei egindako ekarpena kendu, gehitu behar ditugun proteina-gamoak ebaztearren; 

azkenik, animalia-jatorriko elikagaien bitartez, falta diren proteina-gramoak goizetik gauerabitartean 

banatu.  

 

 7. Larraitzen dietaren karbohidratodun elikagaien proteina-ekarpena zenbatu eta falta 

diren proteina-gramoak, animalia-jatorriko elikagaien bitartez, dietari gehitu. 

 

 LIPIDO-EKARPENA KALKULATU ETA DOITU 

Karbohidratodun eta proteinadun elikagaiek egin duten lipido-ekarpena zenbatuko dugu, elikagaiak 

prestatzeko erabil dezakegun olioa eta bestelako gantzadun elikagaien ekarpena zehaztearren. 

 

 8. Larraitzen dietaren karbohidratodun eta proteinadun elikagaien lipido-ekarpena eta 

eguneko ekarpena osatzeko falta diren lipido-gramoak ebatzi ondoren, dieta osatu eta 

doitu. 

 

8. DIETAREN DOIKUNTZA ETA KALITATEA ZIURTATZEA:  

Dieta eratzen bukatzeko, berarenkalitatea eta egokitasuna balioztatu behar ditugu.  
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EGOKITASUNA balioztatzeko: 

 Profil kalorikoa edo makronutrienteen energia-ekarpen mailak betetzen dituela ziurtatu. Hau 

da, proteinen, lipidoen eta karbohidratoen energia-ekarpena eta beren EEEren portzentajeak 

kalkula itzazu (1. ariketa) eta, behar izanez gero, zuzenketak egin itzazu (2.1. taula). 

 Dieta-hartzailearentzako mantenugai-gomendioak betetzen dituen aztertu (1.1. eta 1. 2. 

taulak). Horretarako, dietaren mantenugai-ekarpena ebatzi eta aldea oso handia izanez gero 

(mantenugai-ekarpena gomendatutakoaren % 66 baino txikiagoa bada), aldaketak egin itzazu. 

Gogoan izan gomendio dietetikoek baliatu beharreko mantenugai-kantitateak finkatzen 

dituztela, eguneko eta laguneko. Horrek ez du esan nahi, haatik, kantitate horiek egunero 

hartu behar direnik, baizik eta batez besteko hori aste betean edo bitan lortzea dela helburua. 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑔𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 % =  
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑒𝑘𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑎  𝑔 

𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑖 − 𝑔𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑎  𝑔 
 ∗ 100 

Ekarpen maila Mantenugai-gomendioaren % 

Ekarpen onargarria % 110-90 

Ekarpen baxua % 67-90 

Ekarpen ez-egokia < % 66 

16. taula: ekarpen mailak. 

 Otorduetarako finkatutako energia-ekarpenaren portzentajea betetzen duela egiaztatu. 

 

 9. Excel orrian bertan, baliozta ezazu Larraitzen dietaren egokitasuna, eta azter ezazu ea 

kaltzio eta burdin gomendioak betetzen dituen. Gomendioen eta ekarpenen arteko 

aldeak adierazteko zutabe diagramak erabil itzazu. 

KALITATEA ondorengo parametroak aztertuz baliozta dezakegu (gogoan izan 2.1., 2.2., 2.3. eta 2.4. 

taulak): 

 

 PROTEINEN KALITATEA: 

- Proteina-ekarpena gomendatutako proteina-gramoekin bat datorren aztertu: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 − 𝑔𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 % =  
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 − 𝑒𝑘𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑎  𝑔 

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 − 𝑔𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑎  𝑔 
 ∗ 100 

Emaitzak % 90-110 tartean egon behar du. Ez du inoiz gomendioen bikoitza izan behar. 
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- Proteinen zatidura: kalitate altuko proteinak (animalia-jatorriko proteinak eta zenbait 

aditurentzat lekadunen proteinak ere bai) egun osoko proteina guztiekin erlazionatzen ditu; 

emaitzak % 40 baino altuagoa izan behar du.  

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑧𝑎𝑡𝑖𝑑𝑢𝑟𝑎 =   
animalia− jatorriko proteina +  lekadunen proteinak

proteinak guztira
 ∗ 100 ≥  40 

 

 GANTZAREN KALITATEA: (gogoan izan 3. eta 4. taulak) 

- Lipido motak: gantz-azido mota desberdinetako energia-ekarpen egokia ziurtatu behar da:  

 Gantz aseak; GAA= EEEren % 7-8 inguru  

 Gantz poliasegabeak; GAP= EEEren % 3-7 inguru (% 5)  

 Gantz monoasegabeak; GAM = EEEren %10-15 inguru (% 20) 

- Gantzaren kalitatea aztertzeko gantz-azido moten arteko erlazioa neurtu behar dugu: 

GAP/GAA > 0,5 eta (GAP+GAM)/GAA > 2. 

- Jatorriaren araberako gantzen kalitatea: gantz osasungarria (landare jatorrizko gantza + 

arrainen gantza) eguneko gantz guztiarekin erlazionatzen da: 

Kalitate oneko gantza = 
Landare  jatorrizko  gantza  + arrainen  gantza

gantz  guztia
  ≥ 0,6 - 0,7  

0,5 baino gutxiagoko emaitzak kalitate txarreko gantza dela adierazten du. 

- Kolesterol-ekarpenak 300 mg baino gutxiagokoa izan behar du edo, zehatzago, 1.000 kcal 

bakoitzeko 100 mg kolesterol baino gutxiago eman behar du dietak. 

 ZUNTZ DIETETIKOA:(gogoan izan 2.1. taula) 

Zuntz-ekarpena 25-30 g egunean aholkatzen da (14 g/1.000 Kcal). Beste aldetik, gehiegizko 

ekarpena ez da gomendagarria (gehienez, 40 g). 

 MINERALAK: (gogoan izan 2.3. taula) 

- KALTZIOA: 

 Alde batetik, esnearen eta esnekien kaltzio-ekarpenaren proportzioa neurtzen da; aditu 

batzuen ustez, % 80 erlazioa egokia da; beste zenbait adituk, berriz % 60 dute egokitzat. 

Gogoan izan esnearen eta esnekien kaltzioa dela xurgagarriena.  

𝐸𝑠𝑛𝑒𝑘𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑡𝑧𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑧𝑖𝑜𝑎 =  
𝑒𝑠𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑛𝑒𝑘𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑡𝑧𝑖𝑜𝑎

𝑘𝑎𝑙𝑡𝑧𝑖𝑜𝑎 𝑔𝑢𝑧𝑡𝑖𝑟𝑎
 ∗  100 = % 80 

(zenbait adituk,≥ % 60). 
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 Bestetik, kaltzioa eta fosforoaren arteko erlazioa zaindu behar dugu, kaltzioaren 

xurgapena ahalbidetzearren: 

 Ca/P ≥1(1,3/1);   inoiz ez:  Ca/P ≤ 0,5 

- BURDINA: 

 Hemo burdinak egun osoko burdinaren % 40 izan behar du gutxienez: 

Hemo burdinaren proportzioa = (Fe hemo/Fe guztira)*100 ≥ 40.  

 Burdinaren gomendioak bikoiztu behar ditugu bai barazkijaleentzat, bai animalia-jatorriko 

elikagai gutxi jaten dutenentzat, hau da, hemo burdina % 25 baino gutxiago kontsumitzen 

dutenentzat. 

- SODIOA: 

 2.000 mg/egun baino gutxiago. 

 5 g gatz/egunean baino gutxiago. 

 BITAMINAK:(gogoan izan 2.4. taula) 

- TIAMINA (B1) = 0,4 mg/1.000Kcal  

- ERRIBOFLABINA (B2) = 0,6 mg/1.000Kcal 

- NIAZINA (B3) = 6,6 mg/1.000Kcal 

- PIRIDOXINA (B6) = B6 mg /proteina g > 0,02 

- E bit = E bit (mg) / GAP (g) > 0,4 

- C bit = (C bit gordina/ C bit guztira)* 100 ≥ %50 

 ALKOHOLA:(gogoan izan 2.1. taula) 

Ez da komeni alkohola kontsumitzea. Hala ere, alkohola kontsumituz gero, eguneko energiaren 

ekarpenaren (EEEren) % 10 baino gutxiago izan behar du, edo 30 g alkohol (etanol) egunean 

baino gutxiago. 

 

 10. Baliozta ezazu Larraitzen dietaren kalitatea excel orrian. Gomendioen eta ekarpenen 

arteko aldeak adierazteko zutabe diagramak erabil itzazu. 

 

9. DIETA AZALTZEA ETA NUTRIZIO-HEZKUNTZA EGITEA 

Hasieran azaldu dugun bezala, oso garrantzitsua da nutrizio-hezkuntza egitea dietaren bitartez. Hots, 

dieta-hartzailearen nutrizio-balorazioa aintzat hartuta, elikadura-ohitura onak indartzen eta horren 

egokiak ez direnak pixkanaka aldatzen saiatuko gara, trukeak arrazoituz. Halaber, konfiantzazko giroa 

sortzen eta, elikadura aldaketak proposatzean, errealistak izaten saiatuko gara, dieta-hartzailearen 

ahalmenaren arabera.  

Proposatutako elikagaiak ondo deskribatuko ditugu, hau da:  
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- Kalitatea zehaztu: esne osoa, erdigaingabetua, gaingabetua; ekilore-olioa, oliba-olioa, 

esaterako. 

- Elikagaiaren pisua: elikagai-anoak erabili, gramoak zehaztuz; horrez gain, elikagaiaren zati 

jangarria ala garbitu gabeko gramoak diren eta gordinik ala kuzinaturik dauden adierazi. 

- Elikagaiak prestatzeko era adierazi: egosita, labean, frijituta, sueztitua, eta abar. 

Hasieran, zehaztasun handiko zazpi eguneko dietak prestatuko ditugu, osagaiak, kantitateak  eta 

prestatzeko erak ondo adieraziz. Ondoren, gomendio orokorragoak  emango ditugu, dieta-hartzaileak 

bere menuak osa ditzan. Gomendagarria da elikagaien baliokideak edo trukeak ematea. (Gogoan izan 

EOTko kapituluan, 24. ariketan prestatu genuen 200 kcal-tako hamaiketako edo askari taula). 

 

10. DIETA BALIOESTEA  ETA JARRAIPENA EGITEA 

Aldiro, dieta-hartzailearekin elkartu behar dugu, proposatu dugun dieta ulertu ote duen eta jarraitzen 

ote duen jakiteko. Halaber, nutrizio-hezkuntza eta dietaren bitartez bilatzen ditugun helburuak 

betetzen diren aztertu behar dugu.  

Dieta-hartzaileari bestenutrizio-balorazio bat egingo diogu, dietaren eragina (helburuak lortu direnentz) 

eta onarpen maila ezagutzearren. Horren arabera, beste dieta bat (aste batekoa edo bikoa) 

proposatuko diogu, aurreko hamar pausuak jarraituz. 
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DIETAREN PLANIFIKAZIOA BALIOKIDE-TAULEEN EDO TRUKEEN BITARTEZ 

Trukeak oso erabilgarriak dira dietak egiteko eta hobetzeko. Baliokideak edo trukeak elikagai kantitate 

zehatzakdira, mantenugai (KH, proteina edo lipido) 10 g dutenak. 

- KH-baliokide bat (KH-BK) = 10 g KH. Karbohidratodun elikagaiak: barazkiak, ogia, pasta, arroza, 

lekadunak, frutak, esnea eta esnekiak. 

- Proteina-baliokide bat (Pr-BK) = 10 g proteina. Proteinadun elikagaiak: haragia, arraina, 

arrautzak eta gazta. Lekadunek proteina-eduki garrantzitsua dute. 

- Lipido-baliokide bat(Lp-BK) = 10 g lipidoak. Gantzadun elikagaiak: olioak eta koipeak. Fruitu 

lehorrek gantz-eduki altua dute. 

 

Trukeen edo baliokideen bidezko dieta bat eratzeko, arestian azaldutako antzeko hamar pausuak 

jarraituko ditugu: 

1. Dieta-hartzailearen nutrizio-balorazioa egitea 

2. Nutrizio-arazoak eta dietaren helburuak zehaztea 

3. Dietaren energia-ekarpena kalkulatzea 

4. Mantenugaien energia-ekarpena, gramoak eta baliokideak kalkulatzea 

5. Energia-ekarpena eta KH-baliokideak eguneko otorduetan banatzea 

6. Elikagaiak aukeratzea 

7. EOTen edo baliokide-taulenlaguntzaz dieta egokitzea 

8. Dietaren doikuntza eta kalitatea ziurtatzea 

9. Dieta azaltzea eta nutrizio-hezkuntza egitea 

10. Dietaren balioestea eta jarraipena egitea 

Lehenengo eta azkeneko hiru pausuak, lehen azaldu dugun bezala emango ditugu, baliokideak 4., 5., 

6. eta 7. pausuetan erabiltzen dira, ondorengo ariketan ikusiko dugun bezala: 

 

 11. Presta ezazu 2.000 kcal-ekarpena egingo duen dieta osasungarri bat baliokideen 

bitartez. 

 

Ariketa hau ebazteko 4., 5., 6. eta 7. pausuak garatuko ditugu: 

 

4. MANTENUGAIEN ENERGIA-EKARPENA, GRAMOAK ETA BALIOKIDEAK KALKULATZEA 

Lehenengo, proteinen, lipidoen eta karbohidratoen energia-ekarpenaren portzentajea zehaztu 

behar dugu, ondoren, proteina-, lipido-, eta karbohidrato-gramoak  eta baliokideak zehaztearren. 
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Mantenugaia Gomendioa Zehaztutako % 

Proteina EEE-ren % 10-15 % 12 

Gantza EEE-ren % 30-35 % 32 

Karbohidratoa EEE-ren % 50-60 100 – (12+30) = % 56 

- Proteinak  %12 → 12*(2000/100) =12*20= 240 Kcal →
240 𝑘𝑐𝑎𝑙

4 𝑘𝑐𝑎𝑙 /𝑔
 = 60 g proteina 

- Lipidoak %32 → 32*20 = 640 Kcal → 
640 𝑘𝑐𝑎𝑙

9 𝑘𝑐𝑎𝑙 /𝑔
 = 71,1 g lipido 

- KH % 56 →  56*20 = 1120 Kcal →
1.120 𝑘𝑐𝑎𝑙

4 𝑘𝑐𝑎𝑙 /𝑔
= 280 g KH 

 

Mantenugaia EEEren % Energia  (kcal) 
Mantenigai-

gramoak 

Baliokideak 

Proteina 12 240 60 6 

Gantza 32 640 71,1 (7) 

Karbohidratoa 56 1.120 280 28 

Dieta 100 2.000   

 

Azkenik, KH-gramoak eta proteina-gramoak baliokide bihurtuko ditugu: 

- 280 g KH = 28  KH-baliokide (gogoan izan: KH-baliokide 1 = 10 g KH). 

- 60 g proteinak = 6 Pr-baliokide (gogoan izan: Pr-baliokide 1 = 10 g proteina). 

Mantenugaien baliokide osoak edo erdiak erabiltzen dira, beraz, eragiketa hauek egitean 

hamartarrak ateratzen badira, emaitzak biribilduko ditugu.  

 

5. NOLA BANATU EGUNEKO ENERGIA-EKARPENA ETA KH-BALIOKIDEAK  

Hasteko, eguneko energia-ekarpena banatuko dugu, esaterako : 

Otorduak EEEren % KH-baliokideak 

Gosaria 20 5,5 

Hamaiketakoa 7 2 

Bazkaria 35 10 

Askaria 13 3,5 

Afaria 25 7 

GUZTIRA 100 28 

EEE = eguneko energia-ekarpena 
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KH-baliokide guztiak banatuko ditugu, egunekootorduetarako zehaztutako energia-ekarpenaren 

proportzioan: 

- Gosaria = % 20, beraz, 28 baliokideen % 20 = 5,6 BK →5,5 KH-BK 

- Hamaiketakoa = % 7, beraz, 1.96 BK →2 KH-BK 

- Bazkaria = % 35, beraz, 9,8  BK →10 KH-BK 

- Askaria = % 13, beraz, 3,6 BK →3,5 KH-BK 

- Afaria = % 25, beraz, 7 BK →7 KH-BK 

 

6. ELIKAGAIAkNOLA AUKERATU 

Elikagai taldeak aukeratuko ditugu KH-baliokideak eguneko otorduetan banatzearren, honako taula 
honen laguntzaz: 
 

Otorduak Barazkiak 

Lekadunak 

Patatak 

Pastak 

Arroza 

Ogia Fruta 

Azukrea 

Eztia 

Kakaoa 

Marmelada 

Esnea 

Jogurta 

Haragia 

Arraina 

Arrautzak 

Gantza 

Gosaria   2 2 0,5 1   

Hamaik.    2     

Bazkaria 1 5 2 2     

Askaria    1,5  2   

Afaria 1 1 2 2  1   

 

7. EOTen EDO BALIOKIDE-TAULEN LAGUNTZAZ DIETA EGOKITZEA 

 KARBOHIDRATODUN ELIKAGAIEN AUKERAKETA 

EOTen edo baliokide-taulen bitartez, karbohidratodun elikagaien aukeraketa egingo dugu eta 

elikagaien gramoak zehaztuko ditugu. Baliokide-tauletan finkatzen diren kantitateak garbiak direla 

kontuan izan behar dugu, hau da, zati jangarriak, esaterako: 

GOSARIA 

 40 g ogi (2 KH-BK) 

 200 ml laranja zuku (2 KH-BK) 

 200 ml esne oso (1 KH- BK + 7 g proteina) 

 5 g azukre (koilaratxo bat = 0,5 KH BK) 

HAMAIKETAKOA 

 165 g sagar (2 KH-BK) 
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BAZKARIA 

 40 g ogi (2 KH-BK) 

Lehenengo platera 

  54 g dilista (3 KH-

BK) + 24 g  arroza (2 

KH-BK) 

(gordinik) 

Bigarren platera 

Osagarriak: 

 Entsalada (1 KH-BK)  

(95 g tomate+ 20 g 

pepinoa+ 30 g kipula+ 

100 g letxuga)  

Postrea 

 170 g mandarina 

(2 KH-BK) 

ASKARIA 

 Frutadun jogurt bat (2  KH-BK+ 5 g proteina) 

 170 g madari (1,5 KH-BK) 

AFARIA 

 40 g ogi (2 KH-BK) 

Lehenengo platera 

 225 g zerba (1 KH-

BK) + 60 g patata (1 

KH-BK) (gordinik) 

Bigarren platera 

 

Lagungarriak:  

Postrea 

 200 g nektarina 

(2 KH-BK)  

 200 ml esne oso 

(1 KH-BK+ 7 g 

proteina) 

 

 PROTEINA-EKARPENA KALKULATU ETA FALTA DIREN Pr-BK PROPOSATU 

Ondoren, proposamen honen bitartez emandako proteina-gramoak zenbatuko ditugu, ondorengoa 

aintzat hartuta: 

 Ogia, pasta, opilak:  6  KH-BK = 1 Pr-BK 

 Lekadunak: 3 KH-BK = 1 Pr-BK 

 Patata, arroza: 10 BK = 1 Pr-BK 

 Jogurt bat = 5 g proteina = 0,5 Pr-BK 

 200 ml esne = 7 g proteina = 0,7 Pr-BK 

 

Fruten proteina-edukia oso txikia da, beraz, ez da aintzat hartzen fruten proteina-ekarpena. Hori dela 

eta, orain arteko dietaren proteina-baliokideak (Pr-BK) hauek dira: 

 Ogia : 2+2+2 = 6 KH-BK → 1 Pr-BK 

 Patatak, arroza: 2+1 = 3 KH-BK → 0,3 Pr-BK 

 Lekadunak: 3 KH-BK → 1 Pr-BK 
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 Esnea (200 ml): 1+1 = 14 g proteina → 1,4 Pr-BK 

 Jogurta: 1 = 5 g proteina → 0.5 Pr-BK 

Guztira: 4,2 Pr-BK → 4,5 Pr-BK ekarpena. 

Falta diren Pr-BK kalkulatuko ditugu, eguneko otorduetan banatzearren. Hau da: 

 Egun osoko 6 Pr-Bk – 4,5 Pr-BK = 1,5 Pr-BK egunean. 

 

Bazkarian, lekadunak arrozarekin batera planifikatu ditugu; beraz, afarian 75 g izokina plantxa eran 
proposatuko dugu: 

 

Otorduak Barazkiak 

Lekadunak 

Patatak 

Pastak 

Arroza 

Ogia Fruta 

Azukrea 

Eztia 

Kakaoa 

Marmelada 

Esnea 

Jogurta 

Haragia 

Arraina 

Arrautzak 

Gantza 

Gosaria   2 2 0,5 1   

Hamaik.    2     

Bazkaria 1 5 2 2     

Askaria    1,5  2   

Afaria 1 1 2 2  1 1,5  

 

 LIPIDO-EKARPENA KALKULATU ETA DOITU 

Planifikatutako elikagaien bitartez egindako lipido-ekarpena zenbatu behar dugu; proteinadun 

elikagaiek lipido-ekarpen garrantzitsua egiten dute. 

- Gosaria: esnea (7,5 g lipido) 

- Askaria: Jogurta (4 g lipido) 

- Afaria: esnea (7,5 g lipido) 

- Izokina: (9,1 g lipido) 

Guztira: 28,1 g lipido-ekarpena. 

Egun osoko lipido-ekarpena 71 g da, beraz, 71 g – 28,1 g = 43 g lipido daude dietan sartzeke. Hauek 

olio bezala sar daitezke: 10 g gosariko ogian, 8 g lekadunak eta arroza kozinatzeko, 10g entsalada 

apaintzeko, 10g zerbak sueztitzeko eta 5 g izokina prestatzeko. 
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Otorduak Barazkiak 

Lekadunak 

Patatak 

Pastak 

Arroza 

Ogia Fruta 

Azukrea 

Eztia 

Kakaoa 

Marmelada 

Esnea 

Jogurta 

Haragia 

Arraina 

Arrautzak 

Gantza 

Gosaria   2 2 0,5 1  7,5 g 

10 g 

Hamaik.   2      

Bazkaria 1 5 2 2    18 g 

Askaria    1,5  2  4 g 

Afaria 1 1 2 2  1 1,5 7,5 g 

9,1 g 

15 g 

 

GOSARIA 

 40 g ogi xigortu (2 KH-BK) 10 g oliorekin 

 200 ml laranja zuku (2 KH-BK) 

 200 ml esne oso (1 KH- BK + 7 g proteina) 

 5 g azukre (koilaratxo bat = 0,5 KH BK) 

HAMAIKETAKOA 

 165 g sagar (2 BK) 

BAZKARIA 

 40 g ogi (2 KH-BK) 

Lehenengo platera 

  54 g dilista (3 KH-BK) + 

24 g arroza (2 KH-BK) + 

(gordinik) 

 8 g olio (kozinatzeko) 

Bigarren platera 

Lagungarriak: 

 Entsalada (1 KH-BK)  

(95 g tomate+ 20 g 

pepinoa+ 30 g kipula+ 100 

g letxuga + 10 g olio)  

Postrea 

 170 g 

mandarina (2 

KH-BK) 

 

ASKARIA 

 Frutadun jogurt bat (2  KH-BK+ 5 g proteina) 

 170 g madari (1,5 KH-BK) 

AFARIA 

 40 g ogi (2 KH-BK) 

Lehenengo platera 

 225 g zerba ( 1 KH-BK) 

+ 60 g patata (1 KH-

BK) (gordinik) 

 10 g olio, berakatza 

eta perrexila 

Bigarren platera 

 Izokina plantxa eran 

(75 g) + 5 g olio 

 

Postrea 

 200 g nektarina 

(2 KH-BK)  

 200 ml esne oso 

(1 KH-BK+ 7 g 

proteina) 
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Metodo honen bidez menuak alda daitezke, dietaren osaeran aldaketa sakonik egin gabe, esaterako: 

GOSARIAK: 5,5 KH-BK, 7 g esne-proteina eta 10 g lipido 

1. Gosaria: 

- 200 ml esne oso 5 g azukrerekin (1,5 KH-BK + 7 g proteina) 

- 40 g ogi 10 g oliorekin (2 KH-BK eta 1 Lp-BK) 

- 200 ml laranja zuku (2 KH-BK)   

2. Gosaria: 

- 200 ml esne oso 5 g azukrerekin (1,5 KH-BK + 7 g proteina) 

- 80 g ogi 15 g oliorekin (4 KH-BK eta 1,5 Lp-BK) 

3. Gosaria: 

- 200 ml esne oso 5 g azukrerekin (1,5 KH-BK + 7 g proteina) 

- 40 g ogi 10 g margarinarekin (2 KH-BK eta 1 Lp-BK) 

4. Gosaria: 

- 200 ml esne oso 5 g azukrerekin (1,5 KH-BK + 7 g proteina) 

- 48 g opil (4 KH-BK eta 13 g lipido) 

5. Gosaria: 

- 200 ml esne osoa 5 g azukrearekin (1,5 KH-BK + 7 g proteina) 

- 24 g gosariko zereal (2 KH-BK) 

- Sagar bat (170g) (2 KH-BK)  

 

Gogora dezagun, elikagaien baliokideak egiteko, ondorengo formula erabil dezakegula (ikus 

EOTko 19. ariketa) 

G1 * (Zj1/100) * mantenugai-edukia1 = G2 * (Zj2/100) * mantenugai-edukia2 

 

G1: 1elikagai osoaren g 

Zati jangarri1: 1elikagaiaren zati jangarria 

KH-edukia1:1elikagaiaren KH-edukia 

G2:2 elikagai osoaren g 

Zati jangarri2: 2 elikagaiaren zati jangarria 

KH-edukia2:2 elikagaiaren KH-edukia 

 

 

 

 12. Osa itzazu ondorengo taulak, KH-, proteina- eta lipido-baliokideak lortzearren.  

Gogoan izan EOT kapituluan (4. kapitulua) egin genituen 23. eta 24. ariketak: 

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘  𝑔 =  
10 gKH ∗  100 g

 (g) KH − edukia
 

𝐸𝑙𝑖𝑘𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑜𝑠𝑜𝑎  𝑔 =
gramojangarriak g  ∗  100 

zatijangarria
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 10 g karbohidrato(KH-BK 1) 

Barazkiak 
Gramoak 

(Elikagai osoa) 

Gramo 

jangarriak 
Anoa 

Patata    

    

    

    

    

    

 

 10 g karbohidrato (KH-BK 1) 

Lekadunak 
Gramoak 

(Elikagai osoa) 

Gramo 

jangarriak 
Anoa 

    

    

    

    

    

 

 10 g karbohidrato (KH-BK 1) 

Zerealak 
Gramoak 

(Elikagai osoa) 

Gramo 

jangarriak 
Anoa 

    

    

    

    

    

 

 10 g proteina (proteina-baliokide 1) 

Haragia 
Gramoak 

(Elikagai osoa) 

Gramo 

jangarriak 
Anoa 
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 10 g proteina (proteina-baliokide 1) 

Arraina 
Gramo  

Elikagai osoa 

Gramo 

jangarriak 
Anoa 

    

    

    

    

    

    

    

 

 12. Planifika ezazu 2.300 kcal-tako dieta bat baliokideen metodoa erabiliz, excel orri 

batean. 

1. Mantenugaien energia-ekarpena erabaki eta, mantenugai-gramoak ebatzi ondoren, baliokide 

bihurtu: 

Mantenugaia EEEren % Energia  (kcal) 
Mantenigai-

gramoak 

Baliokideak 

Proteina 
  

  

Gantza 
  

  

Karbohidrato 
  

  

Dieta 
  

  

 

2. Eguneko otordu banatu KH-baliokide guztiak: 

Otorduak EEEren % KH-baliokideak 

Gosaria   

Hamaiketakoa   

Bazkaria   

Askaria   

Afaria   

Guztira   

EEE = eguneko energia ekarpena 
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3. Elikagai taldeak aukera itzazu, KH-baliokideak eguneko otorduetan banatzearren: 

Otorduak Barazkiak 

Lekadunak 

Patatak 

Pastak 

Arroza 

Ogia Fruta 

Azukrea 

Eztia 

Kakaoa 

Marmelada 

Esnea 

Jogurta 

Haragia 

Arraina 

Arrautzak 

Gantza 

Gosaria         

Hamaik.         

Askaria         

Bazkaria         

Askaria         

Afaria         

 

4. Egindako proteina-ekarpena zenbatu, ondorengoa aintzat hartuta: 

 Ogia, pasta, opilak:  6  KH-BK = 1 Pr-BK 

 Lekadunak:  3 KH-BK = 1 Pr-BK 

 Patata, arroza: 10 BK = 1 Pr-BK 

 Jogurt bakoitza = 5 g proteina = 0,5 Pr-BK 

 200 ml esne = 7 g proteina = 0,7 Pr-BK 

 

 

5. Bana itzazu eguneko otorduetan falta diren proteina-baliokideak: 

Otorduak Barazkiak 

Lekadunak 

Patatak 

Pastak 

Arroza 

Ogia Fruta 

Azukrea 

Eztia 

Kakaoa 

Marmelada 

Esnea 

Jogurta 

Haragia 

Arraina 

Arrautzak 

Gantza 

Gosaria         

Hamaik.         

Askaria         

Bazkaria         

Askaria         

Afaria         
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6. Kalkula ezazu dietan egindako lipido-ekarpena eta falta diren lipidoak banatu: 

Otorduak 
Lipido-

ekarpena 

Falta diren 

lipidoak 

Gosaria   

Hamaiketakoa   

Bazkaria   

Askaria   

Afaria   

Guztira   

 

 

7. EOTaren bitartez dietaren egokitasuna eta kalitatea balioetsiexcel orri batean. 
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OHARRAK: 

(1) Bai nutrizio-balorazioa egitea, bai eguneko energia-gastua ebaztea oso urrats garrantzitsuak 

dira dieta bat eratzean. Nutrizio-balorazioa egokia egiteko eta energia-gastua ongi ebazteko 

askotariko datuak aintzat hartu behar dira. Hori dela eta, bi atal hauek zehatzago landuko 

ditugu, “nutrizio-balorazioa” eta “eguneko energia-gastua” kapituluetan. 
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6. 

EEG = OM + JF + EJT 

 EEG = EGUNEKO ENERGIA GASTUA 

 OM = OINARRIZKO METABOLISMOA 

 EJT = ELIKAGAIEN JARDUERA 

TERMOGENIKOA 

ENERGIA-GASTUAREN KALKULUA 

 METODO PRAKTIKOAK 

o ZUZENEKO KALORIMETRIA 

o ZEHARKAKO KALORIMETRIA 

 METODO TEORIKOAK 

o NOMOGRAMAK 

o TAULAK 

o FORMULAK 

 

ENERGIA-GASTUA 
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ENERGIA-GASTUA 

Pertsona baten energia-gastua kalkulatzeko, bere energia-beharrak zenbatetsi behar ditugu; 

organismoak “hiru energia-behar” ase behar ditu eguneroko jarduerak bete ahalizateko: 

 Oinarrizko metabolismoa (OM) 

 Jarduera fisikoa (JF) 

 Elikagaien jarduera termogenikoa (EJT) 

Hiru aldagaik osatzen dute, beraz, Egun osoko energia-gastua (EEG): 

 

Hiru aldagaiok azalduko ditugu hurrengo atalotan: OM, JF eta EJT 

 

 OINARRIZKO METABOLISMOA (OM) 

Atseden eta barau egoeran (gutxienez, hamabi ordu jan gabe), pertsona batek bizirik irauteko behar 

duen gutxieneko energia da, hau da, arnasketa-, zirkulazio-, giltzurrunen-, gibelaren-, nerbio-

sistemaren prozesuak, besteak beste, mantentzeko behar duen gutxieneko energia. 

Zenbait aldagaik eragiten dute oinarrizko metabolismoan, esaterako, gihar-masak, hormonek, nerbio-

sistemak, lo orduek, giro-tenperaturak, egoera fisiologikoak. Hortaz, oro har, ondorengo ezaugarriak 

aipa ditzakegu: 

- Sexua 

Gizonezkoek emakumezkoek baino OM altuagoa dute: batetik, gihar-masa ehunik aktiboena da, 

hau da, energia-behar handiena duena; gizonezkoek gihar-masa handiagoa dute, eta 

emakumezkoek, berriz, gantz-masa handiagoa (ehunik ez-aktiboena). Bestetik, tiroide-hormonek 

eta androgenoek ere oinarrizko metabolismoa areagotzen dute; eta gizonezkoak tiroide- eta 

androgeno-hormona gehiagoren jabe dira. 

- Adina 

Adinean aurrera, oinarrizko metabolismoa murriztu egiten da: bizitzaren lehenengo aldietan, hots, 

hazkuntza azkarra denean, OM handia da (Kcal/kg adierazten badugu), ehunak eratzeko energia 

behar baita. Hogeita bost urtetatik aurrera, berriz, batez beste OM-aren % 5-10 murrizten da 

hamar urtero. Izan ere, hazkuntzarik ez baita eta gihar-masa murrizten eta gantz-masa pilatzen 

baita. 

 

EEG = OM + JF + EJT 
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- Haurdunaldia eta edoskitzaroa 

Haurdunaldian eta edoskitzaroan OM handia da: haurdunaldian egiturak handitu eta ehun berriak 

eratu behar ditu organismoak. Era berean, edoskitzaroan esnea ekoiztu behar du, hori dela eta, 

OM handiagoa da garai horietan. 

- Gorputz-azalera 

Azalaren bitartez bero kantitate handia galtzen da. Gorputz-azalera handitzearekin batera,OM ere 

handitzen da, baina, gorputz-azalera/bolumena erlazioa txarra denean, bereziki galtzen da beroa 

eta OM gehiago areagotzen da; hori dela eta, jaioberriek, esaterako, OM altua dute (kcal/kg 

adierazita). 

- Hormonak 

OM handitzen dutehormonek, batez ere, tiroide-hormonak, hazkuntza hormonak eta adrenalinak. 

- Tenperaturak 

Bai giro-tenperaturak, bai gorputz-tenperaturak OMan eragiten dute. Gorputz-tenperaturak 37 ºC- 

tik gora egiten duen gradu bakoitzeko OM % 13 handitzen da. Giro-tenperatura oso baxua edo 

oso altua denean OM % 10-15 areagotzen da, gorputz-tenperatura egokia mantentzearren. 

- Gaixotasunak 

Organismoak gaixotasunei aurre egiteko hainbat baliabide abiarazten ditu eta, horrenbestez, OM 

areagotzen da. Desnutrizioaren ondorioz, ordea, organismoak energia aurrezten du, hots, OM 

gutxitzen da. 

Arestian azaldutakoagatik, esan dezakegu OM, batik bat, sexuaren, adinaren, gorputz-osaeraren eta 

gorputz-azaleraren arabera aldatzen dela, egoera osasungarrian eta giro-tenperatura egokian. 

Halaber, pertsona baten OM nahiko konstantea mantentzen da, egoera fisiologikoa aldatzen ez bada.  

Oinarrizko metabolismoa egun osoko energia-gastuaren (EEG) % 60 da, gutxi gora behera. 

 

 JARDUERA FISIKOA (JF) 

Kirola eta eguneroko jarduerak egiteko behar den energia da. Aldagai hau aldakorrena da; egun 

osoko energia-gastuaren (EEG) % 20-40 izan daiteke. Hala ere, energia-gastu hau nahieran handitu 

dezakegu. 

Gure jarduera fisikoaren energia-gastua ariketaren intentsitatearen eta iraupenaren araberakoa da. 

Era berean, pisuak eragina du energia-gastuan; hau da, ez du lan bera egiten, intentsitate berean, 30 

minutuz korrika egiten duen 85 kg-ko pertsona batek, edo 60 kg-ko adin edo sexu bereko pertsona 

batek: lehenengoak 85 kg mugitu behar baititu eta bigarrenak, berriz, 60 kg. 
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 ELIKAGAIEN JARDUERA TERMOGENIKOA (EJT) 

Elikagaien mantenugaiak digeritzeko eta metabolizatzeko organismoak behar duen energia da. 

Zehatzago esanda, mantenugaiak digeritzeko, xurgatzeko, garraiatzeko, metabolizatzeko eta 

metatzeko energia-beharra da. 

Energia-behar hau mantenugaien araberakoa da; hots, proteinak digeritzeko eta metabolizatzeko 

energia-beharra handiagoa da karbohidratoetarako baino. Gantzak, berriz, energia-behar txikiena 

sortzen dute. Oro har, elikagaien jarduera termogenikoa (EJT) oinarrizko metabolismoaren (OM) % 8-

10 da, elikadura orekatua duen pertsona batentzat, hau da, eguneko energia-ekarpenaren % 10-15 

proteniek, % 50-60 karbohidratoek eta % 30 gantzek osatzen dutenean. 

Oinarrizko metabolismoari elikagaien jarduera termogenikoa gehitzen badiogu,atsedeneko energia-

gastua lortzen dugu (AEG): 

 

Esate baterako, pertsona baten OM = 1.800 kcal bada, EJT 180 kcal-koa da (OM-ren %10) eta AEG = 

1.980 Kcal (1.800 + 180 = 1.980 kcal) 

 

ENERGIA-GASTUAREN KALKULUA 

Energia-gastua hainbat metodoren bitartez ezagutu daiteke. Alde batetik, esperimentuetan 

oinarritutako metodo praktikoak daude. Metodo hauek oso zehatzak dira;baita oso garestiak ere. 

Beste alde batetik, metodo praktikoan oinarritzen diren metodo teorikoak daude. Hau da, metodo 

praktikoei esker, energia-gastua kalkulatzeko formulak, taulak eta nomogramak finkatu dituzte adituek. 

Formula, taula edo nomograma horiei esker, erraz kalkula daiteke edozein pertsonaren energia-

gastua. Metodo teorikoak ez dira metodo praktikoak bezain zehatzak baina energia-gastua 

kalkulatzea ahalbidetzen dute, adituen eta instalazio berezien beharrik gabe. 

Energia-gastua kalkulatzeko metodoak azaltzen hasi baino lehen, interesgarria da organismoak 

energia lortzeko bideak gogoraraztea: 

- Organismoak elikagaien mantenugai energetikoetatik (karbohidratoak, proteinak, lipidoak eta 

alkohola) lortzen du energia, oxidazio prozesuen bitartez: 

Glukosa, gantza, proteina edo alkohola + O2 → CO2 + H2O + energia 

- Prozesu horietan oxigenoa kontsumitzen da, karbono dioxidoa sortzen da eta mantenugaien 

molekulen lotura kimikoen energia askatzen da, bero eta ATP eran. ATP molekula bat da eta 

energia handia dufosfato loturetan; energia hori organismoko zelulek erabiltzen dute beren 

funtzioak betetzeko. 

AEG = OM + EJT 
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- Elikagaien energia-ekarpena laborategian ezagut daiteke.Hauxe da gorozkien, gernuaren eta 

digestioaren bitartez gertatzen diren galerak aintzat hartuta, mantenugaien energia-ekarpena: 

- Proteinak: 4 kcal/g 

- Karbohidratoak: 4 kcal/g (zenbait autorek 3,75 kcal/g) 

- Lipidoak: 9 kcal/g 

- Alkohola: 7 kcal/g 

- Zuntza: 2 kcal/g 

- Elikagaien energia-ekarpena elikagaien taulen bitartez ezagut dezakegu.  

 

METODO PRAKTIKOAK 

Metodo praktikoen artean, zuzenekoetazeharkako kalorimetriak azalduko ditugu, erabilienak baitira. 

ZUZENEKO KALORIMETRIA 

Organismoko zelulek elikagaien mantenugai energetikoen oxidazio-erredukzioen bitartez askatzen 

den energia zati bat erabiltzen dute “lanak” egiteko (gihar-uzkurdura, egiturak sortu, mantenugaien 

garraioa, esaterako) eta, beste zatia, bero-energia gisa askatzen da:  

Elikagaien energia kimikoa = ―lana burutzeko energia‖ + bero-energia 

Organismoa sistema termodinamiko bat da eta energiaren kontserbazio-legearen eta 

termodinamikaren lehenengo legearen arabera, “lana” bideratu duen energia bero-energia bihurtzen 

da. Azken finean, pertsona batek duen energia-gastua berak sortutako bero-energiatzat har 

dezakegu.  

 
6.1. irudia: Zuzeneko kalorimetria (ARMANDO BAYER) 



Elikadura orekatuaren gida praktikoa Energia-gastua 
 

Energia-gastua 129 

 

Hori dela eta, pertsona baten energia-gastua berak eragindako beroa neurtuzkalkulatzen dute. 

Horretarako, isolatuta dagoen ganbara batean, zenbait jarduera egiten (atsedenean, arineketan, 

ikasten, adibidez) askatzen duen beroa neurtzen dute, energia-gastua kalkulatzearren.  

 

ZEHARKAKO KALORIMETRIA 

Metodo honen bitartez, mantenugaiak oxidatzeko (hau da, energia sortzeko) pertsona batek 

kontsumitzen duen oxigenoa neurtzen dute eta, beraz, zeharka, energia-gastua kalkulatzen 

dute.  

Glukosa, gantza edo proteina + O2 → CO2 + H2O + energia 

Kontsumitutako oxigeno litro bakoitzeko4,83 kcal lortzen ditu, batez beste, pertsona osasuntsu 

batek, elikadura orekatua duenean, hau da, nutrizio helburuek adierazten duten bezala, eguneko 

energia-ekarpenaren %10-15 proteniek, %50-60 karbohidratoek eta % 30 gantzek osatzen dutenean. 

 

 
6.2. irudia: Zeharkako kalorimetria  
(ARMANDO BAYER) 

 

 

Oxigenoaren kontsumoa neurtzeaz gain, 

ekoiztutako karbono dioxidoa neurtuta, 

oxidatzen ari den mantenugaia ezagutu 

dezakegu; mantenugai bakoitzak behar duen 

oxigenoaren eta sortzen duen karbono 

dioxidoaren arteko erlazio zehatza du eta 

arnasketa zatidura deritzo: 

 

 

 

Arnasketa zatidura (AZ) = ekoiztutako CO2 (l)/kontsumitutako O2 (l) 

Esate baterako, karbohidratoen AZ 1 da, gantzena 0,7 eta proteinena 0,82. Beraz, pertsona baten AZ 

batera hurbiltzen denean, berri-emailea hori karbohidratoak oxidatzen ari da; emaitza 0,7ra hurbiltzen 

bada, berriz, gantzak. Datu hau oso interesgarria izan daiteke kirolariarentzat, besteak beste, 

karbohidratoak edo gantzak oxidatzen ari diren jakiteko. 

Elikadura orekatua duen pertsona osasuntsu baten AZ = 0,85-0,88 
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Mantenugaiak AZ Eguneko energia-ekarpena(%) 

Proteinak 0,82 10-15 (13) 

Gantzak 0,71 30  

Karbohidratoak 1 50-60  (57) 

Alkohola  0,66 0 

6.1. taula: mantenugaien arnasketa zatidura (AZ) 

AZ = (0,82×13/100)+(0,71×30/100)+(1,0×57/100)= 0,88. 

Gaur egun, bi metodo horiek batzen dituzten metodo eratorriak daude, esaterako, oxigenoaren 

kontsumoa eta gorputzak kanporatzen duen beroa neurtzen dituzten jantzi isolatzaileak. 

 

METODO TEORIKOAK 

Metodo praktikoetan oinarritzen dira energia-gastua erraz kalkulatu ahal izateko, baina ez dira 

aurrekoak bezain zehatzak. 

Gehien erabiltzen diren metodo teorikoaknomogramak, taulak eta formulak dira: 

NOMOGRAMAK 

Nomograma diagrama berezi bat da eta, bi balioren edo gehiagoren bidez, beste balio bat lortzea 

ahalbidetzen du (ikus 6.3. irudia).  

 
6.3. irudia: OM eta EEG kalkulatzeko nomograma. 
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Gorputz-azalera (m
2
) ebazteko nomograman (ikus 6.4. irudia), esaterako, garaiera eta pisua 

adierazten duten graduatutako zuzenak plano baten ezkerraldean eta eskuinaldean kokatuta daude 

hurrenez hurren, horien artean gorputz azaleraren arabera graduatutako zuzena dago. Pisua eta 

garaiera zehatzak (esaterako, 45 kg eta 162 cm) marra baten bidez elkartzean, gorputz azalera 

zuzena puntu zehatz batean mozten da. Puntu hori pisua eta garaiera horiei dagokien gorputz-azalera 

da (1,45 m
2
). 

 
6.4. irudia: gorputz azalera (m

2
) ebazteko nomograma. 

OM eta EEG ebazteko nomogrametan zuzen edo eskala gehiago agertzen dira (ikus 6.3. irudia). 

Adibidez, pertsona baten pisua (kg) (eskuin muturreko zutabean) pertsona horren garaierarekin (cm) 

zuzen baten bitartez elkartzean (ezkerreko bigarren zutabean), gorputz-azalera zutabea (III zutabea) 

mozten den tokian, berri-emaile horren gorputz azalera (m
2
) lortzen dugu. Prozesu bera jarraituz, OM 

eta EEG lor ditzakegu:  

- Berri-emailearen gorputz-azalera (III zutabea) bere adinarekin (IV zutabea) zuzen baten bidez 

lotuz gero, zuzenak V zutabea (OM) ebakitzen duen puntuak ebatziko duberri-emailearen OM.  

- Modu berean, berri-emailearen OM (V zutabea) bere jardueraren araberako zuzentze-

faktorearekin (VI zutabea) zuzen baten bidez elkartuz gero, zuzenak VII zutabea ebakitzen 

duten puntuaberri-emailearen EEG da.  
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 1. Kalkula ezazu zure gorputz azalera eta OM ondorengo nomograma erabiliz: 
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Demagun, Uxue 54 kg-ko, 165,5 cm-ko eta 42 urteko emakumea dela. Beraz, horrela ebatziko 

genuke aurreko ariketa: bere pisua, 54 kg (eskuin muturreko zutabean) eta bere garaiera, 

165,5 cm, zuzen gorri baten bitartez elkartuko ditugu (ezkerreko bigarren zutabean); horrela 

bere gorputz-azalera lortuko dugu, hau da, 1,6 m2. 

 

Ondoren, Uxueren gorputz-azalera (1,6 m2) bere adinarekin (42 urte) zuzen berde baten 

bidez lotuko dugu eta V zutabean ebakitzen duen puntua Uxueren OM da, hots 1360 

kcal/egun. 

 

Pisua 

(kg) 

Altuera 

(cm) 

Gorputz-azalera  

(m2) 

Adina 

(urteak) 

OM 

(kcal/egunean) 

Uxue 54 165,5 1,6 42 1.360 

Zeu      

 

Gorputz-azalera, Dubois-Dubois-en formularen bidez kalkula dezakegu: 

 

Emaitza Log S (cm
2
) da, beraz, anti-log egin behar duzu azalera lortzeko (S), cm

2
 unitatetan. 

Ondoren, m
2
 unitatetara pasatu behar dugu. 

Log S (cm2) = [log pisua (kg)] × 0,425 + [log neurria (cm)] × 0,725 + 1,8564 
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 2. Kalkula ezazu Uxueren eta zure gorputz-azalera  Dubois-Dubois-en formularen 

bidez: 

Uxueren Log S (cm2) = [log 54 (kg)] × 0,425 + [log 165,5 (cm)] × 0,725 + 1,8564 = Log 4,2 (cm2) 

Anti Log 4,2 = 15.896 cm2;  15.896 cm2 / 104 =  1,59 m 2 = 1,6 m2 Uxueren azalera. 

Ikus daitekeen bezala, gorputz-azaleraren kalkulua errazten dunomogramak. 

 

TAULAK 

Metodo praktikoetan oinarritutako hainbat taula daude, esaterako, gorputz-azalerari, oinarrizko 

metabolismoari, eguneko energia-gastuari edo jarduera fisikoaren energia-gastuari buruzkoak: 

 

Urteak Energia (a) 

Haurrak Kcal 

0-0,5 650 

0,6-1 950 

1-3 1.250 

4-5 1.700 

6-9 2.000 

 
 

Gizonak Kcal 

10-12 2.400 

13-15 2.700 

16-19 3.000 

20-39 3.000 

40-49 2.850 

50-59 2.700 

> 60 2.400 

 

Urteak Energia (a) 

Emakumeak Kcal 

10-12 2.300 

13-15 2.500 

16-19 2.300 

20-39 2.300 

40-49 2.185 

50-59 2.075 

> 60 1.875 

Haurdunaldiaren 2. erdia + 250 

Edoskitzaroa + 500 

(a) Neurrizko jarduerarako egun osorako energia-

gomendioak dira. Jarduera arinerako energia-

gomendioari %10 kendu behar diogu eta 

jarduera gogorra bada, energia-gomendioari % 

20 gehitu behar diogu. 

 

6.2. taula: Espainiako energia-gomendioak (MOREIRAS O. eta AA, 2015: 248-249 orr.) 

 

Ondorengo taulan (6.3. taula), hainbat adituk finkatutako oinarrizko metabolismoaren estandarrak 

adierazi ditugu. Adinaren arabera zehaztutakoOMren estandarrak dira, kcal/m
2
/h unitatetan. 

Beraz, pertsona baten oinarrizko metabolismoa kalkulatzeko, bere gorputz azalera eta eguneko 

24 orduak aintzat hartu behar ditugu. 
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Adina Boothby eta Boors Fleisch 

 (urteak) Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak 

1 — — 53 53 

2 — — 52,4 52,4 

3 60,1 54,5 51,3 51,2 

4 57,9 53,9 50,3 49,8 

5 56,3 53 49,3 48,4 

6 54 51,2 48,3 47 

7 52,3 49,7 47,3 45,4 

8 50,8 48 46,3 43,8 

9 49,5 46,2 45,2 42,8 

10 47,7 44,9 44 42,5 

11 46,5 44,1 43 42 

12 45,3 42 42,5 41,3 

13 44,5 40,5 42,3 40,3 

14 43,8 39,2 42,1 39,2 

15 43,7 38,3 41,8 37,9 

16 42,9 37,7 41,4 36,9 

17 41,9 36,2 40,8 36,3 

18 40,5 35,7 40 35,9 

19 40,1 35,4 39,2 35,5 

20 39,8 35,3 38,6 35,3 

21 39,4 35,2 — — 

22 39,2 35,2 — — 

23 39 35,2 — — 

24 38,7 35,1 — — 

25 38,4 35,1 37,5 35,2 

26 38,2 35 — — 

27 38 35 — — 

28 37,8 35 — — 

29 37,7 35 — — 

30 37,6 35 36,8 35,1 

31 37,4 35 — — 

32 37,2 34,9 — — 

33 37,1 34,9 — — 

34 37 34,9 — — 

35 36,9 34,8 36,5 35 

36 36,8 34,7 — — 

37 36,7 34,6 — — 

38 36,7 34,5 — — 

39 36,6 34,4 — — 

40 36,5 34,3 36,3 34,9 

45 36,3 33,9 36,2 34,5 

50 36 33,4 35,8 33,9 

55 35,4 32,9 35,4 33,3 

60 34,8 32,4 34,9 32,7 

65 34 31,8 34,4 32,2 

70 33,1 31,3 33,8 31,7 

≥75 31,8 31,1 33,2 31,3 

6.3. taula: Oinarrizko metabolismoaren estandarrak (kcal/m
2
/h) Boothby-ren, Boors-en eta Fleisch-en arabera 
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 3. Kalkula itzazu Uxueren eta zure OM. Erabil itzazu Boothby eta Boors-en estandarrak 

(6.3. taula) eta nomogramaren bidez lortu dituzun gorputz azalerari buruzko emaitzak 

(1. ariketa). 

 

 
Pisua  

(kg) 

Altuera 

 (cm) 

Gorputz-azalera  

(m2) 

Adina 

(urteak) 

OM 

(kcal/m2/h) 

Uxue 54 165,5 1,6 42 34,3 

 

Boothby eta Boors-en datu estandarrak: 

Adina 

(urteak) 

Boothby eta Boors 

Emakumeak 

40 34,3 

45 33,9 

 

Boothby eta Boors-en datuei erreparatzen badiegu, 40 urteetatik 45 urteetara, bost urte 

horietan (45 - 40 = 5), emakumeentzat 0.4 kcal/m2/h jaisten da oinarrizko metabolismoa (34,3 

– 33,9 = 0,4), beraz, batez bestekoa eginez, urte bakoitzean jaisten den OM, hauxe da:  

𝑈𝑟𝑡𝑒𝑘𝑜 𝑂𝑀 =  
0,4 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚2/

5 𝑢𝑟𝑡𝑒
= 0,08 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚2/ 𝑢𝑟𝑡𝑒𝑎𝑛. 

Bi urtetan (42 - 40 = 2 urte), beraz, 0,16 kcal/m2/h jaitsi da OM (0,08 kcal/m2/h * 2 =0,16 

kcal/m2/h). Uxuerentzat, aurreko estandarra horrela geldituko litzateke: 34,3 – 0.16 = 34.14 

kcal/m2/h 

Adina 

 (urteak) 

Boothby eta Boors 

(kcal/m2/h) 

Emakumeak 

42 34,3 

 

Uxueren OM, gorputz-azalera aintzat hartuta, horrela kalkulatuko dugu: 

Uxueren OM (kcal/h) = 34,3  kcal/m2/h * 1.6  m2 = 54,624 kcal/h 

Uxueren egun osoko OM (kcal) = 54,624 kcal/h * 24 h = 1310,9 kcal → 1.311 kcal 
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Kalkula ezazu orain zure OM: 

 
Pisua  

(kg) 

Altuera 

 (cm) 

Gorputz-azalera  

(m2) 

Adina 

(urteak) 

OM 

(kcal/m2/h) 

OM 

(kcal/h) 

OM 

(kcal) 

Uxue 54 165,5 1.6 42 34,3 54,624 1.311 

Zeu        

 

Ikus dezakezun bezala, hainbat emaitza lorditzakezu,jarraitzen duzun metodoaren arabera. 

Energia 
Nomograma 

(1. ariketa) 

Nomograma + 6.3.taula 

(2. ariketa) 

Uxue 

(kcal) 
1.360  1.311 

Zeu 

(kcal) 
  

FORMULAK 

Metodo praktikoetan oinarrituta, adituek hainbat formula garatu dituzte eguneko energia-gastua eta 

bere osagaiak kalkulatzeko, hau da, EEG, OM, EJT, JF edota AGE. 

 OM KALKULATZEKO FORMULAK 

 HARRIS eta BENEDICT (1919), 18 urtetik aurrerako helduentzat (kcal/egun): 

 

 GRANDE COVIAN eta KEYS, muskulu masaren araberakoa: 

 

 GORPUTZ-PISUAren arabera edo "KALKULU AZKARRA" egiteko formulak: 

 

 BRODY eta KLIEBER-en formula (kcal/egun):  

 

OM (kcal/egun) = 70 × Pisua0,75 (kg) 

Gizonak: OM = 1 kcal × pisua (kg) × orduak 

Emakumeak: OM = 0,9 kcal × pisua (kg) × orduak 

 

OM = 1,3 kcal × kg muskulu-masa × ordu 

Gizona: 66,47 + (13,75 × pisua (kg)) + (5,0 × garaiera (cm)) – (6,74 × adina (urteak)) 

Emakumea: 655,1 + (9,56 × pisua (kg)) + (1,85 × garaiera (cm)) – (4,68 × adina (urteak)) 

 



Elikadura Orekatuaren Gida Praktikoa  Energia-gastua 
 

Energia-gastua 138 

 

 AEG KALKULATZEKO FORMULAK 

Oinarrizko metabolismoa kalkulatzea zaila da, hortaz, azken aldi honetako kalorimetriek atsedeneko 

energia-gastua neurtzen dute (AEG); neurketok ez dira barauan egiten eta, beraz, oinarrizko 

metabolismoaz gain, elikagaien jarduera termogenikoa ere neurtzen dute. Atsedeneko energia-gastua 

oinarrizko metabolismoa baino % 10 handiagoa da, gutxi gora behera. Ondorengo formulak AEG 

neurtzen zuten kalorimetrien arabera finkatuta daude: 

 FAO/WHO/UNU erakundeen formulak (1985), adina eta gorputz-pisuaren araberakoak: 

ADINA AEG (Kcal/egun) AEG (Kcal/egun) 

Urteak Gizonak Emakumeak 

0-2 60,9 x kg -54  61,0 x kg -51 

3-9 22,7 x kg +495 22,5 x kg +499 

10-17 17,5 x kg + 651 12,2 x kg + 746 

18-29 15,3 x kg + 679 14,7 x kg +496 

30-59  11,6 x kg + 879 8,7 x kg + 829 

>60 13,5 x kg + 487 10,5 x kg + 596 

6.4. taula : AEG kalkulatzeko formulak FAO/WHO/UNU, (1985) 

 

 SCHOFIELD (1985), haurrentzat, adina, gorputz-pisua eta garaieraren araberakoak: 

ADINA AEG (Kcal/egun) AEG (Kcal/egun) 

Urteak Gizonak Emakumeak 

0-2 0,1673 x kg + 15,174 x cm – 617,6 16,252 x kg + 10,232 x cm – 413,5 

3-9 16,969 x kg + 1,618 x cm + 371,2 16,969 x kg + 1,618 x cm + 371,2 

10-18 16,252 x kg + 1,372 x cm + 515,2 8,365 x kg + 4,656 x cm + 200 

6.5. taula : AEG kalkulatzeko formulak, haurrentzat, SCHOFIELD (1985) 

 

 MIFFIN eta ST JEOR (1990), 19 urtetik aurrerako helduentzat: 

 

Gizona:  AEG =10 × pisua (kg) + 6,25 × garaiera (cm) – 5 × adina (urteak) – 5 

Emakumea: AEG =10 × pisua (kg) + 6,25 × garaiera (cm) – 5 × adina (urteak) – 161 
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 4. Kalkula ezazu Uxueren eta zure OM eta AEG adierazitako formulak jarraituz: 

OM Uxue 

(kcal/egun) 

Zeu 

(kcal/egun) 

AEG Uxue 

(kcal/egun) 

Zeu 

(kcal/egun) 

HARRIS eta 

BENEDICT  
1.281  FAO/WHO/UNU 1.300  

Kalkulu 

azkarra 
  SCHOFIELD   

BRODY- eta 

KLIEBER 
  MIFFIN eta ST 

JEOR  
  

 

HARRIS eta BENEDICT-en formula jarraituz: 

Uxue (OM): 655,1 + (9,56 × 54 (kg)) + (1,85 × 165,5 (cm)) – (4,68 × 42 (urteak)) = 1280,95 kcal = 

1.281 kcal/egun 

 

(AEG) FAO/WHO/UNU-en formula (1985) = 8,7 x  54 kg + 829 = 1.298,8 kcal = 1.299 kcal =1.300 

kcal/egun 

 

 EJT KALKULATZEA  

Aipatu dugunez, EJT kalkulatzea oso zaila da, beraz, OMren edo AEGren %10 jotzen da neurri 

egokitzat. 

 5. Kalkula ezazu Uxueren eta zure batez besteko EJT aurreko emaitzen arabera: 

EJT  Uxue 

(kcal) 

Zeu 

(kcal) 

EJT Uxue 

(kcal) 

Zeu 

(kcal) 

HARRIS eta 

BENEDICT  
128,1  FAO/WHO 130  

Kalkulu azkarra   SCHOFIELD   

BRODY- eta 

KLIEBER 
  MIFFIN eta ST 

JEOR  
  

 

 JF KALKULATZEKO FORMULAK 

Jardueraren araberako gastu energetikoa kalkula daiteke, hainbat jardueraren energia-gastua 

adierazten dituen 6.6. taularen bidez (kcal/kg/min). 
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JARDUERA FISIKOA 
kcal/kg-ko eta 

min-ko 

Altzariak margotzea 0,046 

Arku-tiroan aritzea 0,075 

Arotz- eta errementari-lanak 0,052 

Arrantza egitea 0,038 

Arraun egitea 0,074 

Arropa garbitzea 0,070 

Baloi-bolean jokatzea 0,120 

Belarra moztu eta goldatzea 0,098 

Bizarra egitea 0,042 

Bola-jokoa 0,098 

Dantzatzea, bizkor 0,083 

Dantzatzea, poliki 0,061 

Dutxatzea 0,046 

Egurra eskuilatzea 0,130 

Egurra moztea 0,110 

Elurretan ibiltzea 0,132 

Erratza pasatzea, poliki 0,031 

Erratza pasatzea, eskaileretan  0,097 

Eserita egotea 0,018 

Eskailerak igotzea 0,154 

Eskalatzea 0,190 

Eskiatzea 0,152 

Etzanda egotea 0,017 

Futbolean jokatzea 0,137 

Gidatzea, autoa 0,043 

Gidatzea, motorra 0,053 

Golfean jokatzea 0,079 

Harrikoa egitea 0,037 

Hizketan aritzea 0,027 

Ibiltzea, oinez (5,1 km/ordu) 0,069 

Ibiltzea, oinez (3,6 km/ordu) 0,051 

Idaztea 0,027 

Igeltsero lanak 0,093 

Igeri egitea, bizkarrez 0,078 

Igeri egitea, bular-estiloan 0,106 

Igeri egitea, Crawl-eran 0,173 

Ikastea 0,020 

Irakurtzea 0,018 

Janaria prestatzea 0,045 

6.6. taula: Zenbait jardueraren energia-gastua 

(GRANDE COVIAN) (kcal/kg-ko eta min-ko). 

JARDUERA FISIKOA 
kcal/kg-ko eta 

min-ko 

Janztea 0,047 

Jatea 0,025 

Jostea, eskuz 0,020 

Jostea, makinaz 0,025 

Kamioa gidatzea 0,034 

Kartetan jokatzea 0,021 

Korrika egitea (5,6 km/ordu) 0,073 

Korrika egitea (7,0 km/ordu) 0,097 

Korrika egitea (7,5 km/ordu) 0,121 

Korrika egitea (8,1 km/ordu) 0,138 

Korrika egitea (9,2 km/ordu) 0,167 

Landatu eta zulatzea 0,070 

Leihoak garbitzea 0,061 

Lisatzea 0,063 

Lo egitea 0,017 

Lorezain lanak 0,086 

Margolari lanak 0,051 

Mahai-tenisean jokatzea 0,057 

Meatzari lanak 0,100 

Mendira igotzea 0,147 

Mekanika lanak 0,061 

Metalurgia lanak 0,052 

Nekazari lanak 0,069 

Ohea egitea 0,057 

Paseatzea 0,038 

Peoi, langile aritzea 0,073 

Petankan jokatzea 0,052 

Pianoa jotzea 0,038 

Saskibaloian jokatzea 0,140 

Squash-ean jokatzea 0,152 

TB ikustea 0,025 

Tenisean jokatzea 0,101 

Txirrindularitza (8 km/ordu) 0,064 

Txirrindularitza (14 km/ordu) 0,100 

Txirrindularitza (20 km/ordu) 0,160 

Zaldiz ibiltzea 0,107 

Zapatak garbitzea 0,036 

Zorua garbitzea 0,060 

Zurgintza 0,056 

Zutik egotea 0,029 
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 6. Kalkula ezazu Uxueren eta zure energia-gastua ondorengo jarduerak burutzean: 

Jarduera fisikoa kcal/kg/min min Uxue (54 kg) Zeu 

Ikastea 0,020 360 388,8  

TB ikustea 0,025 30 40,5  

Futbolean jokatzea 0,137 60 443,88  

Korrika egitea (5,6 

km/ordu) 
0,073 45 177,39 

 

Uxuek 6 orduz ikasiz egiten duen energia-gastua: 

Energia gastua= 0,020 kcal/(kg*min) * 360 min * 54 kg = 388,8 kcal 

Garrantzitsua da konturatzea energia-gastu handiagoa egiten duela ordu batezfutbolean jokatuz 

egun osoan ikasiz baino. 

 

 EEG KALKULATZEA 

Eguneko energia gastua kalkulatzeko, hiru metodo balia ditzakegu: 

1. Atsedeneko energia gastuari (AEGri) bizitza-estiloaren araberako batez bestekojarduera-

faktorea aplikatzea. 

2. Atsedeneko energia gastuari (AEGri) jarduera fisikoaren araberako norberejarduera-faktorea 

aplikatzea. 

3. Jardueraz jarduera, egun osoko energia-gastua kalkulatzea. 

Jardueraren energia-gastua, lehen azaldu dugun bezala, jardueraren iraupenaren eta intentsitatearen 

araberakoa da, baina jarduera egiten duenaren gorputz-tamainak eta gorputz-osaerak (gihar-masa, 

gantz-masa, mineralak, ura) eragina dute energia-gastuan. Horrenbestez, gorputz-tamaina eta 

osaerak aintzat hartzearren, jarduera fisikoak eragiten duen energia-gastua AEGren multiplo gisa 

adierazten da, hots, jarduera-faktorea. 

Eguneko energia-gastua (EEG) AEGri jarduera-faktorea aplikatuz lortzen da, lehenengo eta bigarren 

metodoetan: 

 

1. AEGri bizitza-estiloaren araberako batez besteko jarduera-faktorea aplikatzea: 

Eguneroko jardueren arabera, hiru bizitza-estilo zehaztu dituzte adituek: arina, neurrizkoa edo 

gogorra. Bizitza-estilo bakoitzak jarduera-faktore bana du emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat, 

ondorengo taulan ikus daitekeen bezala (6.7. taula): 
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 Gizonezkoak Emakumezkoak 

Arina 1,55 1,56 

Neurrizkoa 1,78 1,64 

Gogorra 2,10 1,82 

6.7. taula: Bizitza-estiloaren araberako jarduera-faktoreak FAO/WHO/UNO (1985). 

 

Bizitza-estiloa Jarduerak: 

ARINA edo 

EGONEKOA 

 

Gizona Emakumea 

1,55 1,56 

1,4 - 1,69 
 

Lan arinak egiten dituzte, esaterako, bulegokoak, eskolakoak, 

etxeko lan arinak. 

Ez dituzte ibilbide luzeak egiten oinez, garraio publikoa edo autoa 

erabiltzen dute. 

Astialdian, egoneko jarduerak egiten dituzte: telebista ikustea, 

ordenagailua erabiltzea, jostea, hitz egitea, eserita egotea, 

irakurtzea. 

NEURRIZKOA edo 

AKTIBOA 

 

Gizona Emakumea 

1,78 1,64 

1,7 - 1.99 
 

Aurreko taldekoak baino lan gogorragoak egiten dituzte; etxeko 

lan astunak, nekazari edo igeltsero lanak makinen bidez, argiketari- 

edo arotz-lana. 

Talde honetako kideak sarriago ibiltzen dira oinez. 

Ordu batez neurrizko jarduerak egiten dituzte: esaterako, 5 km/h 

ibili oinez, umeak zaindu, golfean aritu; edo ordu erdiz jarduera 

gogorra egiten dute, hala nola, txirrindularitza. 

GOGORRA 

 

Gizona Emakumea 

2,10 1,82 

2 - 2,4 
 

Lan gogorrak egiten dituzte: nekazari edo igeltsero lanak makinarik 

gabe, basoan edo meategian. 

Ibilbide luzeak egiten dituzte oinez edo bizikleta dute ohiko garraio 

bidetzat. 

Egunero kirol bat egiten dute, bi orduz neurrizko intentsitatean edo 

ordu batez intentsitate gogorrean: esaterako, eskalatzea, mendian 

ibiltzea, futbolean jokatzea, dantza egitea, korrika egitea. 

6.8. taula: Bizitza-estiloaren araberako jarduera-faktoreak FAO/WHO/UNO (2004). 

Jarduera-faktore hauek batez besteko faktoreak dira eta AGEren (kcal/24 h) multiplo gisa adierazten 

dira, gorputz-tamaina eta konposizioa aintzat izatearren (1). 

 

 7. Kalkula ezazu Uxueren eta zure eguneko energia-gastua bizitza-estiloaren arabera: 

Uxuek bulego batean lan egiten du, egunero ordu batez neurrizko jarduera egiten  du ( 5 

km orduko paseoa) eta lanera oinez joaten da. 
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Uxueren AEG (FAO , 1985) = 1300 kcal/egun * 1,64 (aktiboa)= 2.132 kcal/egun. 

 AEG 

(kcal/egun) 

Jarduera-faktorea EEG 

(kcal/egun) 

Uxue 1.300 1,64 2.132 

Zeu    

 

2. AEGri jarduera fisikoaren araberako norbere jarduera-faktorea aplikatzea: 

Metodo honen bitartez, bizitza-estiloaren araberako batez besteko faktorea aplikatu beharrean, 

pertsona bakoitzaren jarduera-faktorea kalkulatzen da, orduka egiten dituen jarduerak aintzat hartuz. 

Jarduerak bost taldetan sailkatzen dira eragiten duten energia-gastuaren arabera: atsedenean, oso 

arina, arina, neurrizkoa eta gogorra. 

 

Jarduera- 

faktorea 
Jarduerak: 

ATSEDENEAN 

1 
Lo egotea edo etzanda egotea. 

OSO ARINA 

1,5 

Eserita edo zutik egiten diren jarduerak: hala nola, kartetan jokatzea, jostea, 

ordenagailuz aritzea, idaztea, ikastea, musika tresna bat jotzea; Ordekan 

paseatzea; etxeko lan arinak egitea, bulegoko edo laborategiko lanak. 

ARINA 

2,5 

5 km/h abiaduran paseatzea; etxeko lan astunak egitea (kristalak garbitzea), 

tailerreko lanak (arotz-, zapatari- edo argiketari-lana), nekazari edo igeltsero 

lanak makinen bidez, umeak zaintzea; golfean, bolotan edo mahai-tenisean 

jokatzea. 

NEURRIZKOA 

5 

6 km/h abiaduran paseatzea; nekazari edo igeltserolanak makinarik gabe, 

basoan edo meategian lan egitea; bizikletaz ibiltzea, dantzatzea, eskiatzea, 

tenisean jokatzea. 

GOGORRA 

7 

Egurratxikitzea, igeltsero edo nekazari lan gogorrak; eskalatzea, mendian 

motxila bizkarrean ibiltzea, futbolean, saskibaloian edo errugbian gogor 

jokatzea, igeri sendo egitea. 

6.9. taula: Jardueraren araberako jarduera-faktoreak (NATIONAL ACADEMY PRESS, 1989, 27.orr),  
AGEren multiplo gisa adierazita. 

 

 

 8. Demagun Ihart 18 urteko, 55 kg-ko eta 167,5 cm-ko neska dela. Kalkula ezazu Iharten 

eguneko energia-gastua bere batez besteko jarduera-faktorea aplikatuz: 

 Goizez ikasten du (7 orduz), instituturako joan-etorria oinez egiten du eta bidean 

30 minutu ematen ditu (30 min joateko eta 30 min etortzeko).  
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 Institututik etorri ostean etxean bazkaltzen du. Ordu bat ematen du bazkaria 

berotzen, bazkaltzen eta sukaldea jasotzen.  

 Ondoren, ordu eta erdi bat ematen du ikasten eta apunteak txukuntzen. 

 Korrika egiten du egunero ordu betez (kilometroa 6 minututan egiten du).  

 Dutxatu (30 min) ostean lagunekin gelditzen da bi ordu eta erdiz.  

 Eguna bukatzeko, afaldu (ordu 1) eta telebista pixka bat ikusten du (30 min), 30 

minutuz irakurtzen du eta lo egiten du (7 ordu eta 30 min).  

Lehenengo, Iharten AEG kalkulatu behar dugu: 

AEG (Schofield, 1985)= 8,365 x 55 kg + 4,656 x 167,5 cm + 200 = 1.440 kcal/egun 

Ondoren, Ihartek egiten dituen jardueren arabera eta jarduera horien iraupenen arabera, 

batez besteko jarduera-faktorea zehaztuko dugu: 

Jarduera Jarduera-faktorea Orduak Guztira 

Ikasi 1,5 8,5 12,75 

Paseatu 2,5 1 2,5 

Bazkaldu/afaldu 1,5 2 3 

10 km/h Korrika egin 7 1 7 

Dutxatu 1,5 0,5 0,75 

Lagunekin egon 1,5 2,5 3,75 

TB ikusi 1,5 0,5 0,75 

Irakurri 1,5 0,5 0,75 

Lo egin 1 7,5 7,5 

Guztira   24 38,75 

Iharten jarduera-faktorea (38,75/24) 
 

1,6145833 

 

Ihartek institutuan eta etxean, guztira, 8 ordu eta erdi ematen ditu ikasten, beraz, ikasteagatik 

1,5 * 8,5 = 12,75 faktorea izango luke; prozedura bera jarraituko dugu jarduera guztiekin. 

Bukatzeko, faktore guztiak batu eta eguneko 24 orduen artean zatitu, hau da, 38,75/24 = 

1,6145. Iharten batez besteko jarduera-faktorea 1,6 da. 

Iharten EEG = AEG * Jarduera-faktorea = 1.440 kcal/egun * 1,6145 = 2.325 kcal/egun 

 

 9. Kalkula ezazu zure eguneko energia-gastua zure batez besteko jarduera-faktorea 

aplikatuz: 

Zure EEG (kcal/egun) = AEG (kcal/egun) * zure jarduera-faktorea = 
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Jarduera Jarduera-faktorea Orduak Guztira 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Guztira  
24 

 

Zure jarduera-faktorea (          /24) 
  

 

3. Jardueraz jarduera, egun osoko energia-gastua kalkulatzea: 

Metodo honen bitartez, egun osoko energia-gastua zehazten da egun osoko jardueren energia-gastua 

kalkulatuz. Horretarako 6.6. taula (Grande Covian) erabil dezakegu; bertan, zenbait jardueraren 

energia-gastua adierazita dago, Kcal gorputz pisuaren kg-ko eta minutuko(kcal/kg/min). 

 10. Esazuzein den Iharten eguneko energia-gastua (EEG) jarduera guztien energia-gastua 

kalkulatuz: 

Jarduera fisikoa kcal/kg-ko eta min-ko min kcal/kg 

Dutxatzea 0,046 30 1,38 

Eserita egotea 0,018 30 0,54 

Harrikoa egitea 0,037 30 1,11 

Hizketan aritzea 0,027 60 1,62 

Oinez ibiltzea (5,1 km/ordu) 0,069 60 4,14 

Idaztea 0,027 30 0,81 

Ikastea 0,02 480 9,6 

Irakurtzea 0,018 30 0,54 

Janaria prestatzea 0,045 30 1,35 

Jatea 0,025 60 1,5 

Kartetan jokatzea 0,021 60 1,26 

Korrika egitea (9,2 km/ordu) 0,167 60 10,02 

Lo egitea 0,017 450 7,65 

TB ikustea 0,025 30 0,75 

GUZTIRA (kcal/kg) 

 

1.440 42,27 
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Ihartek dutxatzen egiten duen energia gastua = 0,046 kcal/(kg-min)* 30 min = 1,38 kcal/kg. 

Prozedura bera jarraituz, jarduera guztien energia-gastua kalkulatuko dugu. Ondoren, 

jarduera guztien energia-gastua batuko dugu eguneko gastua ebaztearren; 42,27 kcal/kg 

egunean. 

Azkenik, Iharten gorputz-pisua aintzat hartzearren, eta kcal guztiak bider bere pisua egin 

behar dugu: 42,27 kcal/kg * 55 kg = 2.324,85 kcal/egun. 

Iharten EEG = 2.325 kcal/egun. 

 

 11. Esazu zein den zure eguneko energia-gastua jarduera guztien energia-gastua 

kalkulatuz: 

Jarduera fisikoa kcal/kg-ko eta min-ko min kcal/kg 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Guztira (kcal/kg) 

 

1440 

  

Bestalde, FAO/WHO/UNU erakundeek zenbait jardueraren energia-gastua adierazi dute AGEren 

(kcal/min) multiplo gisa, hots, jarduera-faktore gisa (2). 

 

Ohiko jarduerak Gizona Emakumea 

Lo egitea 1 1 

Eserita egotea 1,2 1,2 

Zutik egotea 1,4 1,5 

Janztea 2,4 3,3 

Eskuak garbitzea 2,3 2,3 

Jatea 1,4 1,6 

 

 

Garraiatzeko modua Gizona Emakumea 

Paseatzea 2,1 2,5 

Eskailerak igotzea 5 – 

Bidaiatzea(autobuse

z) 
1,2 – 

Bizikletaz ibiltzea 5,6 3,6 

Gidatzea(autoa) 2 – 

Gidatzea(motorra) 2,7 – 
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Bazkaria prestatzea Gizona Emakumea 

Tortillak egitea –  2,4 

Barazkiak garbitzea 1,9 1,5 

Erosketak egitea  – 4,6 

Platerak garbitzea  – 1,7 

Umeak zaintzea  – 2,5 

 

Etxeko garbiketa Gizona Emakumea 

Etxeko lan arinak – 2,8 

Alfonbrak garbitzea – 6,2 

Ohea egitea – 3,4 

Erratza pasatzea – 2,3 

Aspiragailua 

pasatzea 
– 3,9 

Kristalak garbitzea 3  – 

Arropa eskegitzea  – 4,4 

Arropa lisatzea 3,5 1,7 

Jostea 1,6 1,5 

Elurra kentzea 7,9  – 

 

Lanak Gizona Emakumea 

Margolari lanak 3,6 – 

Zuhaitzak botatzea 6,9 – 

Zuhaitzak 

landatzea 
4,1 – 

Erizain lana 3,6 – 

Eskailerak igotzea 8,9 – 

Irakurtzea 1,3 1,5 

Idaztea (eskuz) 1,4 1,4 

Idaztea 

(ordenagailuz) 
1,8 1,8 

Okin lana  – 2,5 

Zapatagin lana 2,6 2,2 

 

Kirola Gizona Emakumea 

Dantza egitea, 

poliki 
3,51 4,24 

Dantza egitea, 

bizkor 
7,93 8,31 

Saskibaloian 

aritzea 
6,95 7,74 

Futbolean aritzea 8  – 

Arraunean aritzea 6,7 5,34 

Korrika aerobikoki 6,34 6,55 

Korrika azkar 8,21 8,28 

Igeri egitea 9 –  

Tenisean aritzea 5,8 5,92 

Boleibolean 

aritzea 
6,06 6,06 

 

Astialdikoak Gizona Emakumea 

Dantza egitea 5 5,09 

Musika entzutea 1,57 1,43 

Marraztea 1,25 1,27 

Kartetan egitea 1,5 1,75 

Pianoa jotzea 2,25  – 

Tronpeta jotzea 1,77  – 

Irakurtzea 1,22 1,25 

TB ikustea 1,64 1,72 

6.10. taulak: Jarduera-faktoreak AEGren multiplo 

gisa (FAO/WHO/UNU, 2004). 

 

 

 

 12. Kalkula ezazu Ihartek telebista ikusten egiten duen energia-gastua 6.8. tauletako 

jarduera faktoreen bidez: 

FAO/WHO/UNU erakundeek zehaztutako jarduera-faktoreak AEGren multiploak dira. 

Oro har, AEG kcal/egun bezala kalkulatzen dugu, FAO/WHO/UNU erakundeen edo Schofield-en 

formulak erabilita. Hori dela eta, jarduera batek eragiten duen energia-gastua kalkulatzeko kcal/egun 

horiek kcal/min unitatetara pasatu behar ditugu, jarduera horren minutuek eragiten duten gastua 

ezagutzearren:  
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Iharten AEG (Schofield, 1985)=  1.440 kcal/egun 

Hau da, egun osoko 1.440 kcal, minutu bakoitzeko zenbat den ebatzi behar dugu: 

1.440/24 ordu = 60 kcal/h eta ordu batean, 60 kcal / 60 min = 1 kcal/min. 

Iharten AEG = 1 kcal/min 

Ihartek telebista ikusten 30 minutu igarotzen ditu eta emakumeentzat 1,72 jarduera-faktorea 

da. 

Iharten energia-gastua TB ikusten= 1 kcal/min * 1,72 * 30 min = 51,6 kcal 

 

 13. Zehaztu Iharten eguneko energia-gastua jarduera guztien energia-gastua 

kalkulatuz(FAO/WHO/UNU, 2004): 

Jarduera fisikoa 

Jarduera 

faktorea min 

Jarduera-faktorea 

1440 minututan 

Dutxatzea 2,3 30 69 

Harrikoa egitea 1,7 30 51 

Paseatzea (institutura) 2,5 60 150 

Idaztea 1,4 30 42 

Ikastea 1,5 480 720 

Irakurtzea 1,25 30 37,5 

Janaria prestatzea 1,5 30 45 

Jatea 1,6 60 96 

Korrika aerobikoki 6,55 60 393 

Lagunekin (eserita egotea) 1,2 30 36 

Lagunekin (zutik egotea) 1,5 60 90 

Lagunekin kartetan egitea  1,75 60 105 

Lo egitea 1 450 450 

TB ikustea 1,72 30 51,6 

GUZTIRA (kcal/kg) 

 

1.440 2.336,1 

 

Iharten EEG kalkulatzeko, batez besteko jarduera-faktorea ebatziko dugu lehenengo eta, 

ondoren, Iharten AEGri (1440 kcal/egun) jarduera-faktore hori aplikatuko diogu: 

2.336,1/1440 = 1,62 batez besteko faktorea da. 

Iharten EEG = 1.440 kcal/egun *1,62 = 2.332,8 kcal/egun, hau da: 
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Iharten EEG = 2.333 kcal /egun. 

OHARRA: Ariketa ebazteko beste modu bat da Iharten AEG (kcal/min) * minutu guztien jarduera-

faktorea, hau da, Iharten AEG = 1 kcal/min * 2.336,1 (1440 minututan)  = 2.336 kcal 

 14. Aldera itzazu aurreko metodo bidez ebatzitako Iharten eguneko energia-gastua: 

Norbere jarduera-faktorea 

NATIONAL ACADEMY PRESS, 1989 

Jardueraz jarduera 

GRANDE COVIAN 

Jarduera-faktoreak 

FAO/WHO/UNU, 2004 

2.325 kcal/egun 2.325 kcal/egun 2.333 kcal /egun 

 

Ikus daitekeen bezala, emaitzei dagokienez, metodoen artean ez dago alde handirik. 

 

ENERGIA-GASTUAREN ETA ENERGIA-EKARPENAREN ARTEKO OREKA 

Organismoaren energia lortzeko eta gastatzeko bideak aipatu ditugu. Garrantzitsua da konturatzea 

ekarpenak eta gastuakorekatuta egon behar dutela elkarrekin. 

 Elikagaien bidez gastatzen duguna baino gehiago ahoratzen badugu, soberako energia-

ekarpen hori, organismoak erreserba moduan gorde (soberako mantenugaiak gantz bihurtzen 

ditu), eta gantz-masa handituko du. 

 Energia-ekarpena gastua baino txikiagoa bada, ordea, organismoak erreserbatik lortuko du 

energia, hau da, erreserbako gantzak oxidatuko ditu, eta gantz-masa txikitu. 

 

6.6. irudia: Energia-ekarpenaren eta  gastuaren arteko oreka (ARMANDO BAYER). 

Hazkuntza garaian energia-ekarpena nahikoa ez bada, hazkuntza moteldu egiten da. Nerabezaroan 

hazkuntza azkarra gertatzen da eta energia-ekarpena nahikorik izan ezean, hazkuntza atzeratu 

egingo da.  
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Bestalde, arestian esan dugun bezala, energia-gastua ekarpena baino txikiagoa bada, loditasuna 

garatuko da. Gaur egun, jarduera fisikoa areagotzeko aholkatzen dute loditasuna saihestearren,baita 

osasungarri elikatzeko ere. 

 

 15. Oskarrek 23 urte ditu, 173 cm neurtzen du eta 77 kg pisatzen du. Kalkula ezazu 

Oskarren OM HARRIS eta BENEDICT-en formularen bidez. 

 

 16. Kalkula ezazu Oskarren OM nomograma eta Fleischen taulak (6.3. taula) erabiliz. 

 

 17. Esazu zein den Oskarren EEG bere jarduera faktorea kalkulatuz: 

 

- 8 ordu lotan. 

- 8 ordu ikasten. 

- 2 ordu bizikletan 

- 2 ordu lagunekin paseoan. 

 

- 2 ordu bazkaltzen eta 

afaltzen. 

- ordu 1 TB ikusten. 

- ordu 1 irakurtzen. 

 

 18. Kalkula ezazu Oskarren EEG jarduera guztien energia-gastuaren bitartez (6.6. taula, 

Grande Covian). 

 

 19. Marian 60 urteko, 68 Kg-ko eta 159 cm-ko emakumea da. Kalkula ezazu bere OM 

Doubis-Doubis-en formula eta Booth eta Boors taulak (6.3. taula) erabiliz. 

 

 20. Kalkula ezazu Marianen EEG ondorengo jarduerak aintzat hartuta (bizitza-estiloaren 

araberako jarduera-faktorea aplikatuz (6.8. taula) eta FAO/WHO/UNU-k zehaztutako 

jarduera-faktoreak erabiliz (6.10. taula): 

 

- 8 ordu lotan. 

- 4 ordu etxeko lanak egiten. 

- 2 ordu ordekan paseatzen. 

- 2 ordu bazkaltzen eta 

afaltzen. 

 

 

 

- 2 ordu lagunekin hizketan. 

- 2ordu TB ikusten. 

- ordu 1 irakurtzen. 

- 2 ordu kartetan. 

- ordu 1 josten 
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OHARRAK: 

(1) FAO/WHO/UNU erakundeek, 2001eko urriaren 17tik 24ra adituen bilera bat egin zuten Erroman, 

Human energy requirements-eiburuzkoa.  

2004an, kontsulta horren inguruko liburua argitaratu zuten, Energi requeriments of adults. Liburu 

horren 5. kapituluan, jarduera faktorea kontzeptua azaltzen dute. Bizitza-estiloaren araberako 

batez besteko faktoreak finkatu zituzten, 1985ean egindako Energy and protein requirements-en  

gaineko bileran oinarrituta. 2004ko liburuan, ez dute sexuaren araberako batez besteko faktorea 

finkatu;  tarteak baino ez dituzte adierazi, 6.8. taulan adierazi dugun bezala. 

 

(2) Human energy requirements liburuan (FAO/WHO/UNU, 2004), eranskinetan (92-96 or.), hainbat 

jardueraren faktoreak zehaztu dituzte, eragiten duten energia-gastuaren arabera. Faktore hauek 

AEGren multiplo gisa adierazi dituzte.  

Oro har, AEG kcal/egun bezala kalkulatzen dugu, FAO/WHO/UNU erakundeen edo Schofield-en 

formulak erabilita, beraz, jarduera batek eragiten duen energia gastua kalkulatzeko kcal/egun 

horiek kcal/min unitatetara pasatu behar dugu, jarduera horren minutuek eragiten duten gastua 

ezagutzeko:  

Demagun pertsona baten AGE 1.300 kcal/egun dela, beraz, 1.300/24 ordu = 54,16 kcal/h eta 

54,16 / 60 min = 0,9 kcal/min. 

Pertsona horrek, tenisean (8 jarduera-faktorea) 45 min ematen baditu, bere energia-gastua, hauxe 

izango litzateke: 

Teniseko energia-gastua = 0,9 kcal/min * 8 (jarduera-faktorea) * 45 min = 325 kcal 
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7. 

NUTRIZIO BALORAZIOA: 

I. AZTERKETA ANTROPOMETRIKOA 

II. HISTORIA DIETETIKOA 

III. DATU BIOKIMIKOAK ETA 

IMMUNOLOGIKOAK 

IV. HISTORIA KLINIKOA ETA MIAKETA 

FISIKOA 

V. TXOSTEN PSIKOSOZIALA 

 

NUTRIZIO-BALORAZIOA 
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Pertsona baten nutrizio-egoeranutrizio-beharren eta nutrizio-sarreren arteko orekaren isla da.  

Nutrizio-beharrak aldagai askoren menpe 

daude, besteak beste: 

 Hazkuntza 

 Jarduera fisikoa 

 Gaixotasunak 

 Egoera psikologikoa 

 

Halaber, nutrizio-sarreretan hainbat aldagaik 

eragiten dute, esaterako: 

 Ekonomia 

 Janariaren eskuragarritasuna 

 Kultura 

 Elikagaiekiko zaletasuna  

 Gaixotasunak 

 Egoera psikologikoa 

Ikus dezakegun bezala, beharren eta sarreren arteko orekan, eta azken batean, nutrizio-egoeran 

aldagai askok eragiten dute. Beraz, nutrizio-egoera baloratzeko, alor anitzeko azterketa egin behar 

dugu. Oro har, bost azterketa mota egin ohi dira, nutrizio-egoeran eragiten duten faktore guztiak 

aintzat hartzearren: 

1. Azterketa antropometrikoa 

2. Historioa dietetikoa 

3. Datu biokimikoak eta immunologikoak 

4. Historia klinikoa eta miaketa fisikoa 

5. Txosten psikosoziala 

 

7.1. irudia: nutrizio-egoeraren aldagaiak eta adierazleak (ARMANDO BAYER) 
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AZTERKETA ANTROPOMETRIKOA 

Azterketa mota hau oso erabilia da nutrizio-egoeraren balorazioan, bai hazkuntza eta garapena 

behatzeko, bai gorputz-osaera ezagutzeko. 

Osaera zehatzekoa da gorputza eta mantenugai-ekarpenak baldintzatzen du. Mantenugaiak 

elikagaien bidez eskuratzen ditugu; organismoan betetzen dituzten funtzioei dagokienez, lau multzo 

egin ditzakegu: 

1. Energia-ekarpena: makromantenugaien (karbohidratoak, gantzak eta proteinak) oxidazioaren 

bitartez, energia lortzen du organismoak. Horren ondorioz, hondakinak sortzen dira (karbono 

dioxidoa, ura eta proteinen kasuan, urea). 

2. Bide metabolikoen erregulazioa: proteina batzuek (entzimak), bitaminek eta mineralek 

erregulatzen dituztegorputzean gertatzen diren erreakzioak. 

3. Organismoaren egiturak eratzea: proteinek eratzen dituzte egitura gehienak (azala, hezurra, 

giharrak, erraiak); mineralek, kaltzioak eta fosforoak, esaterako, hezurrak; eta gantz batzuek, 

zeluletako mintzak. 

4. Gorputzeko gordailuak eratzea: elikagaien bidez eskuratutako gantzek gordailuak osatzen 

dituzte, kantitate askoz txikiagoan, karbohidratoek eta, larrialdi kasuetan, proteinek erreserba 

moduan joka dezakete. Bestaldetik, hezurrak mineral-biltegiak dira. 

Arestian esan dugun bezala, organismoaren egiturak eta erreserbak mantenugai-ekarpenaren 

arabera eratuko dira (3. eta 4. funtzio-multzoak). Hau da, beharrak mantenugai-ekarpenak baino 

handiagoak badira, erreserbak erabiliko ditu organismoak behar horiek betetzeko. Erreserbak 

agortzen baditu, ezin izango ditu beharrak ase eta gorputzeko funtzio batzuetan, hazkuntzan 

esaterako, eragina izango du. Halaber, mantenugai-ekarpenak beharrak baino handiagoak badira, 

organismoak handitu egingo ditugordailuak. Proteinen gehiegizko ekarpena ez du biltegiratzen eta 

karbohidratoak oso kantitate txikian, beraz, soberako mantenugaiak gantz moduan biltegiratuko ditu. 

Gorputzeko egituren eta biltegien tamaina ezagutzea oso interesgarria da nutrizioaren ikuspuntutik, 

baita biltegien tamaina aldarazten duten faktoreak ere. Antropometriak gorputzeko egituren eta 

osagaien neurriak hartzen ditu. 

HISTORIA DIETETIKOA 

Gaur egun, mantenugai-beharrak eta gomendioak ondo finkatuta daude. Elikagaien ingestioa 

ezagutzen badugu, elikagaien osaerari buruzko taulen bitartez, mantenugai-ekarpenak ezagut 

ditzakegu. Mantenugai-ekarpena mantenugai-gomendioekin alderatuz gero, nutrizio-egoeraren berri 

izan dezakegu. Hau da, mantenugairen baten gabezia edo gehiegizko kontsumoa antzeman 

dezakegu. 
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Nutrizio-balorazioa norentzat den edo zenbatentzat den elikagaien ingestioa ezagutzeko hainbat 

metodo daude, adibidez: elikadura-balantze orria, familiaren aurrekontua edo familiaren otarra, 

historia dietetikoa.  

 

DATU BIOKIMIKOAK ETA IMMUNOLOGIKOAK 

Aipatutako bi azterketa motek (antroponetrikoa eta historia dietetikoa) nutrizio-egoeraren berri ematen 

dute. Ez dira nahikoak, ordea, mantenugai-gabezia txikiak antzemateko, ezta gabezia horiek zeluletan 

eragiten dituzten ondorioak ere. 

Odol-, gernu-, gorozki- edo bestelako laginak aztertuta, informazio garrantzitsua bildu dezakegu, hala 

nola: mantenugaien metabolismoa, gabeziak, gehiegikeriak edo tolerantziak; erantzun immunitarioa; 

gaixotasun-arriskuak. 

 

HISTORIA KLINIKOA ETA MIAKETA FISIKOA 

Historia klinikoaren bitartez, nutrizio-egoeran eragiten duten hainbat faktore jakingo ditugu, hala nola, 

izandako gaixotasunak, familiako aurrekariak, eta abar. 

Halaber, mantenugairen baten gabezia edo gehiegikeria garrantzitsua denean, zeinuak agerian 

gelditzen dira eta miaketa fisikoaren bitartez antzeman ditzakegu. Esaterako, pertsona batek nahikoa 

burdina kontsumitzen ez badu, nahiz eta gorputz-osaera antropometriaren bitartez aztertu, ez genuke 

burdina-gabezia antzemango. 

Elikagaien ingestioa, historia dietetiko azterketaren bidez ezagutuz gero, burdina-gabezia suma 

dezakegu, baina bi azterketa hauek ez dira nahikoak burdina-gabezia egiaztatzeko. 

Azterketa biokimikoaren bitartez, adibidez, ferritina- edo hemoglobina-mailak aztertuz, sumatzen 

dugun burdina-gabezia ziurta dezakegu. 

Burdina-gabezia handia bada, miaketa fisikoaren bitartez, begietako zurbiltasuna nabari genezake. 

 

TXOSTEN PSIKOSOZIALA 

Elikaduran eta, ondorioz, nutrizio-egoeran eragin garrantzitsua duten beste faktore batzuk ezagutzea 

du xedea azterketa mota honek, hala nola: 

 Egoera ekonomokoa 

 Faktore kulturalak eta etniakoak 

 Bizimodua 

 Egoera afektiboa 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

I. AZTERKETA ANTROPOMETRIKOA 

 GORPUTZ-PISUA 

 GARAIERA 

 NUTRIZIO-INDIZEA 

 GORPUNTZ MASAREN INDIZEA 

 HAZKUNTZA TAULAK ETA KURBAK 

 Z BALIOA 

 GERRIA/ALDAKAKO INDIZEA 

 TOLESTURAK 

 GORPUTZEKO GANTZ-MASA 

 BESOKO GIHAR AZALERA 

 GANTZIK GABEKO MASA 

 BIOINPEDANTZIA 

 

NUTRIZIO-BALORAZIOA: 

I. AZTERKETA ANTROPOMETRIKOA 
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Jarraian, bost azterketa mota hauek eta beren adierazleak jorratuko ditugu: 

 

I. ANTROPOMETRIA 

Lehen adierazi dugun bezala, antropometriaren xedeak dira: 

 hazkuntza eta garapena zaintzea 

 gorputz-osaera ezagutzea 

Halaber, erabilgarria da nutrizio-balorazio baten ondorengo esku-hartzea balioztatzeko. 

Hazkuntza eta garapena zaintzea oso garrantzitsua da bai haurtzaroan eta nerabezaroan, baita 

haurdunaldian ere. Haurraren hazkuntza eta garapena zaintzeko metodorik onena neurketa 

antropometriko batzuen (pisua, garaiera, eta burezurreko perimetroa) aldiko jarraipena egitea da. 

Haurraren adina eta sexuaren arabera hazkuntza-kurbak eta hazkuntza-taulak finkatu dituzte adituek. 

Emaitzak hazkuntza-kurba adierazten duten grafikoetan jarriz gero, alde batetik, finkatutako 

patroiarekin aldera ditzakegu, hazkuntza beraren adinerako eta sexurako egokia den jakitearren, eta, 

beste alde batetik, jaiotzatik hazkuntzaren jarraipena egin dezakegu (1).  

Gorputz osaeran egin daitekeen lehenengo banaketa gantz-masa eta gantzik gabeko masa da edo 

gihar-masa. Bi masek gorputz-pisua osatzen dute. Banaketa hau, haatik, ez da oso zehatza, gantzik 

gabeko masak gantzik ez duten ehun guztiak batzen baititu: besteak beste, hezurrak, ura, giharrak 

edo nerbio-ehuna. 

Gantzik gabeko masaren baitan metabolikoki aktiboak diren osagaiak sartzen dira. Hori dela eta, 

osagai honen tamaina nutrizio-beharraren adierazlea da. Giharren masa gantzik gabeko masaren 

osagai garrantzitsuena da; baita proteinaren nutrizio-egoeraren adierazlea ere. Hezurrek osatzen 

dutehezur-masa. Ura gorputzaren osagai handiena da eta, batez ere, metabolikoki aktiboak diren 

ehunetan kokatzen da, hau da, gantzik gabeko masan. 

Gantz-masa erreserbako gantzek osatzen dute eta osagairik aldakorrena da; energia-ekarpenaren 

arabera agortu daiteke edo mugarik gabe handitu. Hala ere, gantz-masaren eta gantzik gabeko 

masaren kantitateak adina eta sexuaren arabera banatzen dira. Oro har, gantzik gabeko masa 

handiagoa da gizonezkoetan eta hogei urtera arte handitzen da baina, helduarotik aurrera, gutxitu 

egiten da. Gantz-masa handitu egiten da adinean aurrera eta, nerabezarotik aurrera, handiagoa 

daemakumezkoetan. 

Antropometriari esker lor ditzakegu hazkuntza zaintzeko eta gorputz-osaera ezagutzeko neurketak, 

modu errazean, merkean eta nahiko fidagarrian. Neurketak ondo egiteko trebatu behar gara eta 

horretarako zehaztutako prozedura dago. Ondoren, emaitzak finkatutako patroiekin alderatuko ditugu, 

nutrizio-balorazioa egiteko. 
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GORPUTZ-PISUA 

Pisua gantz-masa eta gantzik gabeko masaren batura da; proteinen eta gordailuen tamainaren 

adierazlea ere bada, baina ez ditu banaka balioesten. Balantza baten bidez pisua neurtzen da eta 

emaitza adituek finkatutako taulekin alderatu behar dugu egokitasuna balioztatzeko. 

Taula batzuek gorpuzkeraren araberako pisu egokia zehazten dute (ikus 1. eranskinean, 7.1. taula). 

Pisu egokia deritzogu bizi-itxaropenik handiena ahalbidetzen digun pisuari. Hezurduraren arabera hiru 

gorpuzkera zehazten dira; txikia, ertaina eta handia. Gorpuzkera zehazteko garaiera eta 

eskumuturraren perimetroa neurtu behar ditugu: 

𝐺𝑜𝑟𝑝𝑢𝑧𝑘𝑒𝑟𝑎,𝑔 =  
𝑔𝑎𝑟𝑎𝑖𝑒𝑟𝑎 (𝑐𝑚)

𝑒𝑠𝑘𝑢𝑚𝑢𝑡𝑢𝑟𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎 (𝑐𝑚)
 

Gorpuzkera Emakumeak Gizonak 

Txikia g> 11,0 g> 10,4 

Ertaina 10,1 - 11 9,6 -10,4 

Handia g< 10,1 g< 9,6 

7.2. taula: gorpuzkera zehazteko taula 

Pertsona baten pisua, finkatutako egokitasun mailatik kanpo egon daiteke. Gogora dezagun pertsona 

horren pisua gantz-masak, giharren masak, hezurrek eta gorputz tamainak osatzen dutela. Jakin 

behar dugu egokitasunetik zein masa mota aldendu den, hala ere, pisu egokia erreferentzia puntutzat 

har dezakegu. 

Pisu galera gogorra gantz-gordailuen galeraren adierazlea da eta, segur aski, giharren masarena ere 

bai. Gehiegizko pisua, aldiz, gantz-gordailu handiaren adierazlea izaten da. 

Beste aldetik, badaude pisu egokia kalkulatzeko formulak: 

 Broccaren formula: 

Pisu egokia (Kg) = garaiera (cm) – 100 

 Lorentzen formulak:(PE = pisu egokia (kg), G = garaiera (cm)) 

 Helduentzat: 

- Gizonekoentzat: 

PE (Kg) = G-100-[(G-150)/4] 

- Emakumezkoentzat: 

PE (Kg) = G-100 - [ (G-150)/2] 

 

 

 Nerabeentzat: 

PE (Kg) = G-110 

 6-14 urte bitartekoentzat: 

PE (Kg) = G-100 - [ (G-125)/2] 

 2-6 urte bitartekoentzat: 

PE (Kg) = G-100 - (G-123)*0.7 
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Formulek gorpuzkera ertainerako emaitzak ematen dituzte. Gorpuzkera handirako emaitzari %10 

gehitu behar diogu, eta gorpuzkera txikia denean % 10 kendu. 

Behin pisu egokia zein den kalkulatuz gero, emaitza pertsonaren egungo pisuarekin aldera dezakegu, 

nutrizio-egoera aztertzearren: 

𝐸𝑔𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑔𝑜𝑘𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑒𝑔𝑜𝑘𝑖𝑎 % =  
𝑒𝑔𝑢𝑛𝑔𝑜𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 𝑘𝑔 

𝑝𝑖𝑠𝑢𝑒𝑔𝑜𝑘𝑖𝑎 𝑘𝑔 
∗  100 

% Nutrizio-egoera 

<70 Desnutrizio gogorra 

70-80 Neurrizko desnutrizioa 

80-90 Desnutrizio arina 

90-110 Normaltasuna 

110-120 Gain-pisua 

> 120 Loditasuna 

7.3. taula: egungo pisuaren araberako nutrizio-egoera, pisu egokiarekin alderatuta 

 1. June 11 urteko eta 170 cm altuerako neska da. Kalkula itzazu Juneren eta zure pisu 

egokiak, taularen (1. eranskineko 7.1. taula) eta formulen bidez. Aldera itzazu lortutako 

emaitzak. 

Pisu egokia (kg) 7.1. taula Broca Lorentz 

June    

Zeu    

 2. Juneren egungo pisua 50 kg da. Zein da bere nutrizio-egoera pisu egokia aintzat 

hartuta? Eta zurea? 

Halaber, pisu aldaketak, hau da, pisu galera edo pisu irabazia balioztatzea garrantzitsua da; 

horretarako ondorengo formulak erabil ditzakegu: 

𝐸𝑔𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑔𝑜𝑘𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑖𝑘𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 % =  
𝑒𝑔𝑢𝑛𝑔𝑜𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 𝑘𝑔 

𝑜𝑖𝑘𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 𝑘𝑔 
∗  100 

Denbora tarte batean dagoen desnutrizio maila baliozta dezakegu 29. taularen arabera: 

Denbora 

tartea 

Desnutrizio maila 

Arina edo neurrizkoa 

(%) 

Gogorra 

(%)  

Aste bete 98-99 <98 

Hilabete bat 95 <95 

Hiru hilabete 92,5 <92,5 

Sei hilabete 90 <90 
7.4. taula: egungo pisuaren araberako desnutrizio maila, ohiko pisuarekin alderatua 
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Pisu galerak, denbora tarte batean, eragin dezakeen nutrizio-arriskua zenbaterainokoa den 

ondorengo formula eta taularen bidez baliozta dezakegu: 

𝑃𝑖𝑠𝑢 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑎 % =  
𝑜𝑖𝑘𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎  𝑘𝑔 − 𝑒𝑔𝑢𝑛𝑔𝑜𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 𝑘𝑔 

𝑜𝑖𝑘𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 𝑘𝑔 
∗  100 

Denbora 

tartea 

Nutrizio-arriskua 

Garrantzitsua  

(%) 

Gogorra 

(%)  

Aste bete 1-2 >2 

Hilabete bat 5 >5 

Hiru hilabete 7,5 >7,5 

Sei hilabete 10 >10 

7.5. taula: pisu galeraren araberako nutrizio-arrisku maila  

 3. Demagun Junek 5 kg galdu dituelaazkeneko hilabetean. Zein da Juneren nutrizio-

egoera? Nutrizio-arriskuan dago? 

 

GARAIERA 

Garaiera, pisuarekin batera, neurketa antropometriko erabiliena da eta oso erraz neur daiteke 

tallimetro baten laguntzaz. Garaiera deritzogu bertexetik (buruaren goiko punta) oinazpirainoko 

distantziari; zentrimetrotan adierazten da. 

 

 

7.2. irudia: tallimetroa (ARMANDO BAYER) 

 

Pertsonak zutik egon behar du, orpoek 

elkarrekin eta oinek 45 º angelua osatu behar 

dute. Orpoek, ipurmasailek, bizkarrak eta 

buruaren atzealdeak tallimetroaren gainazal 

bertikala ukitu behar dute. 

Pisuarekin egin dugun bezala, emaitza 

adinerako eta sexurako finkatutako 

garaierarekin alderatu behar dugu, hazkuntza 

maila behatzearren: 

 

𝐺𝑎𝑟𝑎𝑖𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑔𝑜𝑘𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑔𝑜𝑘𝑖𝑎 % =  
𝑒𝑔𝑢𝑛𝑔𝑜𝑔𝑎𝑟𝑎𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑚 

𝑔𝑎𝑟𝑎𝑖𝑒𝑟𝑎𝑒𝑔𝑜𝑘𝑖𝑎 𝑐𝑚 
∗  100 
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% Hazkuntza  

<80 Txikiegia;  

desnutrizioaren adierazlea 

80-93 Txikia  

93-105 Egokia  

>105 Handia  

7.6. taula: egungo garaiaren araberako hazkuntza maila eta desnutrizio arriskua, 
garaiera egokiarekin alderatuta 

Haurtzaroari eta nerabezaroaribegira, hazkuntza behatzeko taulak eta kurbak finkatu dituzte; 

hazkuntza-kurbak eta taulak (1). 

 

7.3. irudia: 2-18 urte bitarteko nesken garaiera-kurba (ORBEGOZO FUNDAZIOA, 2011) 
eta 0-18 urte bitarteko nesken garaiera eta gorputz pisu-kurbak (SEEP, 2010) 

Grafiko hauetan (7.3. irudia), esaterako, haurraren garaiera (cm) dagokion urtean kokatuz gero, zein 

pertzentiletan kokatzen den jakin dezakegu. Pertzentilak adierazten du laginaren (eta, azken batean, 

biztanleriaren) zein portzentaje dagoen neurri horretatik gora edo behera, adin eta sexu horretarako. 

Alegia, P50 edo pertzentil 50ak adierazten du hartutako laginen erdia datu horretatik gora dagoela eta 

beste erdia behera eta egokitzat hartzen da; pisu egokia edo garaiera egokia. 



Elikadura orekatuaren gida praktikoa Antropometria 
 

Nutrizio-balorazioa 166 

 

P97 eta P3 pertzentil artean kokatzen diren emaitzak normaltasun mailan daude; P3baino txikiagoko 

datuak argaltasuna edo desnutrizioaren adierazleak dira, eta P97 baino handiagokoek loditasuna 

adierazten dute. 

 4. Zein da Juneren hazkuntza-maila garaierari dagokionez? Erabil itzazu garaiera-kurba 

(2011ko Orbegozo fundazioarena edo 2010eko SEEP elkartearena) eta formula. 

Haurraren hazkuntzaren eboluzioa zaintzeko, tarte zehatzetan egin behar dituguneurketak; 

gaixotasunik izan ez badu, ondorengo datetan egitea komeni da: 

 jaiotza-egunean 

 15 egun betetzen dituenean 

 hilabete bat betetzen dienean 

 bigarren hilabetea betetzen duenean 

 4., 6., 8., 10. eta 12. hileetan, hau da, urtea bete arte bi hilean 

 18. hilabete betetzen duenean 

 urtero, 14 urte bete arte 

Emaitzak grafiko batean kokatuz gero, haurraren hazkuntzaren bilakaera ikus dezakegu. Hau da, 

jaiotzatik luzetarako jarraipena eginez gero, haurra bere pertzentiletik zerunetan desbideratu den ikus 

dezakegu (bai gorantz, bai beherantz). Era berean, pertzentil baxuetan dauden haur osasuntsuak 

ezagut ditzakegu, hots, normaltasunean dauden aldaerak hautematea ahalbidetzen digu. 

 

 5. Ondorengo taulan, Ixiarri eta Mareni hartutako datuak adierazi ditugu; egin itzazu 

haien hazkuntzaren balorazioa datuok dagozkien grafikoetan kokatuz (Orbegozo 

fundazioko grafikoak, http://www.fundacionorbegozo.comhelbide elektronikoan topa 

ditzakezu). 

 

Maren ♂ 

Hilabeteak 

Pisua 

 (kg) 

Garaiera 

(cm) 

jaiotza 3.800 51.5 

1 4.700 55 

2 5.600 58.5 

3 7.600 61.5 

6 8.500 68 

9 9.500 72 

12 10.600 75.5 

18 12 81 

24 12.900 87 

 

Ixiar ♀ 

Hilabeteak 

Pisua 

 (kg) 

Garaiera 

(cm) 

jaiotza 2.600 47.5 

1 3.800 53.5 

2 5.100 57 

3 5.900 60.5 

6 7.500 66 

9 9.000 71 

12 10.000 76 

18 11.000 83 

24 12.200 87 

http://www.fundacionorbegozo.com/
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BUREZURRAREN PERIMETROA 

Buruaren tamainaren eta nerbio-sistemaren garapenaren adierazlea da. Umetokiaren barruko eta 

lehen haurtzaroko malnutrizioaren adierazletzat ere erabiltzen da. Neurketa hori oso garrantzitsua da 

bizitzaren lehenengo bi urteetan, nutrizioaren beste parametro batzuekin duen erlazio estuarengatik, 

pisuarekin eta hezurretako heldutasunarekin, esaterako. 

 

7.4. irudia: burezurraren perimetroa 

 

Kopeta eta gune okzipitalaren irtengune 

bitarteko neurria hartuko dugu eta neurri hori 

finkatutako pertzentilekin alderatuko dugu; 

esaterako, Orbego fundazioak edo SEEP-ek 

argitaratutakoak (1). 

 

 

 

GARAIERA ETA PISUA ELKARTZEN DITUZTEN INDIZEAK 

Garaieraeta gorputz-pisua neurketa antropometrikoak elkartzen dituen hainbat indize edo adierazle 

daude; erabilienak, nutrizio-indizea (NI) eta gorputz-masaren indizea (GMI). 

NUTRIZIO-INDIZEA 

Nutrizio-indizeak egungo gorputz-pisua eta garaiera, pisu eta garaiera egokiekin erlazionatzen ditu: 

𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜 − 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑧𝑒𝑎 =  
𝑒𝑔𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 (𝑘𝑔)/𝑒𝑔𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑖𝑒𝑟𝑎 (𝑐𝑚)

𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑒𝑔𝑜𝑘𝑖𝑎 (𝑘𝑔)/𝑔𝑎𝑟𝑎𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑔𝑜𝑘𝑖𝑎 (𝑐𝑚)
∗ 100 

Nutrizio-indizearen arabera zenbatets dezakegu nutrizio-egoera:  

Nutrizio-indizea Nutrizio-egoera 

<75 Desnutrizio larria 

85-75 Desnutrizio ertaina 

90-85 Desnutrizio arina 

90-110 Normaltasuna 

110-120 Gain-pisua 

> 120 Loditasuna 

7.7. taula: nutrizio-indizearen araberako nutrizio-egoera 
 

 6. Zein da Juneren nutrizio-indizea? Eta zurea? 
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Hazkuntza garaian, sexu bakoitzerako pisua eta garaiera erlazionatzen dituzten kurbak(Orbegozo 

fundazioa, 2004) oso onak dira malnutrizio akutua antzemateko. Pertzentilek adierazten duten 

nutrizio-egoera ondorengo taulan adierazi dugu: 

Pertzentilak 

Pisua/garaiera 
Nutrizio-egoera 

>P97 Gehiegizko nutrizioa 

P90-95 Gain-nutrizioaren arriskua 

P90-P10 Normaltasuna 

P10-P3 Desnutrizio arriskua 

<P3 Desnutrizioa  

7.8. taula: pisua/garaiera erlazioaren pertzentilen esanahia 

 

GORPUTZ MASAREN INDIZEA (GMI) 

Gorputz-pisua eta garaiera erlazionatzen ditu eta loditasuna neurtzeko erabiltzen da.  

𝐺𝑀𝐼 =  
𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 (𝑘𝑔)

𝑔𝑎𝑟𝑎𝑖𝑒𝑟𝑎 (𝑚)2
 

Gorputz masaren indizearen arabera baliozta dezakegu nutrizio-egoera, ondorengo taulan adierazten 

dugun bezala: 

GMI Nutrizio-egoera 

< 18 Desnutrizioa 

18-24,9 Normaltasuna 

25,0-29,9 Gain-pisua 

30,0-34,9 1. mailako loditasuna 

35,0-39,9 2. mailako loditasuna 

40,0-49,9 
3. mailako loditasuna 

(morbidoa) 

≥ 50 
4. mailako loditasuna 

(gehiegizkoa) 
7.9. taula: helduen gorputz masaren indizearen araberako nutrizio-egoera (SEEDO, 2000) 

Lehen aipatu dugun bezala, adinarekin batera gantz-masa handitzen da. Hori dela eta, GMIren 

normaltasun tarteak adinaren arabera adieraz daitezke (ikus 7.10. taula).  

Adina  

(urteak) 

GMI 

normaltasuna 

19-24 19-24 

25-34 20-25 

35-44 21-26 

45-54 22-27 

55-64 23-28 

>65 24-29 
7.10. taula: adinaren araberako normaltasuneko GMI 
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Bestalde, gain-pisua adierazten dute GMIren balio altuek, baina zehatzagoak izateko, gantz- masaren 

gehiegizko pisua den edo giharren masarena (kirol-gorpuzkera) aztertu behar dugu. 

Haurren GMI oso aldakorra da adinaren arabera. Hori dela eta, haur eta nerabeentzat GMI-taulak eta 

kurbak finkatu dituzte adituek, esaterako, Orbegozo fundazioak eta SEEP elkarteak.  

Pertzentilak 

GMI 
Nutrizio-egoera 

>P95-P97 Loditasuna 

P85-95 Gain-pisua  

P85-P5 Normaltasuna 

<P3 Desnutrizioa  

7.11. taula: GMIren pertzentilen esanahia. 

Loditasuna izanez gero, besoaren perimetroa eta tolestura trizipitala neurtu behar ditugu, gehiegizko 

gantza ala giharren masa den zehazteko. 

Orbegozo fundazioak 18 urteko nerabeen gorputz masaren indizearen araberako argaltasun- eta 

loditasun-mailakzehaztu ditu (2011): 

GMI (18 urte) Nutrizio-egoera 
Pertzentila  

mutilak 
Pertzentila  

neskak 

< 17 2. mailako argaltasuna P0,4 P1,6 

17,1-18,5 1. mailako argaltasuna P4 P10 

18,6-24,9 Normaltasuna P4-P79 P10-P89 

25-29,9 Gain-pisua P79 P89 

≥ 30 Loditasuna  P97,5 P99 
7.12. taula: GMIren eta pertzentilen esanahia 18 urteko nerabeentzat  

 

 7. Zein da Juneren GMI?Zein pertzentiletan kokatzen da? Erabil itzazu Orbegozo 

fundazioak beraren adineko neskentzat zehaztutako pertzentilak . 

urteak  n   MEDIA  DE  P3  P10  P25  P50  P75  P90  P97  

11,5  69 18,71 2,47 14,57 15,64 16,87 18,46 20,33 22,32 24,65 
7.13. taula: 11,5 urteko nesken GMIaren pertzentilak (Orbegozo fundazioak, 2011) 

 

Z BALIOA 

Haur eta nerabeentzat finkatutako taulak erabiltzean, Z balioa kalkula dezakegu:.  

𝑍 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 =  
𝑛𝑒𝑢𝑟𝑘𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘𝑜𝑎 − 𝑃50

𝑑𝑒𝑠𝑏𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑧𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑟𝑎 (𝐷𝐸)
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Z balioak neurketa bat P50 pertzentiletik (mediana) zenbat desbideratze estandar (DE) aldentzen den 

adierazten du. Z balioa 1,68 balio absolutua ((+ 1,68) edo (– 1,68)) baino handiagoa bada, nutrizio-

arriskuaren adierazle da; Z balio 1,88 (balio absolutua) baino handiagoa izateak desnutrizioa edo 

loditasuna adierazten du eta 2 baino handiagoa izatea ospitaleratzeko arrazoia da. 

Z balioa Nutrizio-egoera 

|1,68| Nutrizio-arriskua 

|1,88| Desnutrizioa (-)/loditasuna (+) 

|2| Ospitaleratzea 

7.14. taula: Z balioaren esanahia. 

 8. Kalkula itzazu Maren eta Ixiarren GMI, beren bizitzako lehenengo bi urteetan hartutako 

neurriak aintzat hartuta, eta datuak GMI adierazten duten grafikoetan koka itzazu 

(Orbegozo fundazioa, 2011:http://www.fundacionorbegozo.com). Emaitzaren bat P97-P3 

tarteetatik kanpo geldituz gero, dagokion Z balioa kalkula ezazu. 

 

GERRIA/ALDAKAKO INDIZEAK 

GMI-ren arabera gain-pisua eta loditasuna antzeman dezakegu. Gehiegizko gantza ez da berdin 

banatzen gorputz osoan; izan ere, batez ere, gerrian, aldakan eta izterretan biltzen da. 

Gizonezkoetan gantz-gordailuak gorputzeko erdialdean biltzen dira; emakumeetan, berriz, aldaka eta 

izterretan. Banaketa horren arabera bi loditasun mota bereiz ditzakegu: 

 

7.5. irudia: loditasun motak: androidea edo sagar-motakoa eta ginoidea edo madari-motakoa(ARMANDO BAYER) 

http://www.fundacionorbegozo.com/
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 Androidea 

Sabelaldeko loditasuna edo sagar motakoa. Gantza sabelaldean biltzen da. Androide-loditasuna 

esaten zaio, gizonezkoetan emakumezkoetan baino sarriago agertzen baita. Hala ere, 

emakumezkoetan ere ager daiteke.  

Loditasun mota hau hainbat gaixotasunekin dago lotuta; hala nola, bihotzeko infartuarekin, buruko 

isuriarekin, diabetesarekin eta hipertentsioarekin. 

 Ginoidea 

Larruazalpeko loditasuna edo ipurmasailekoa ere esaten zaio. Ginoide-loditasuna gizonezkoetan ager 

badaiteke ere, emakumezkoetan agertzen dasarriago. Gantza aldaka- eta ipurdi-aldean biltzen da, 

hori dela eta, madari motako loditasuna dela esaten da. 

Larruazalpeko gantza oso inaktiboa da eta ez dago arazo karbiobaskularrekin horren lotuta. 

Gerria/aldaka indizeak gantza gorputzean nola banatzen den neurtzen du eta, azken batean, 

banaketa horrek sortzen dituen gaixotasunak izateko arriskua (7.15. taula). 

𝑔𝑒𝑟𝑟𝑖𝑎/𝑎𝑙𝑑𝑎𝑘𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑧𝑒𝑎 =  
𝑔𝑒𝑟𝑟𝑖𝑎𝑟𝑒𝑛  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎 (𝑐𝑚)

𝑎𝑙𝑑𝑎𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎 (𝑐𝑚)
 

 

Gerriaren perimetroa beheko saihets-

hezurraren eta gandor ileakoaren arteko erdiko 

lerroa da. Aldakako perimetroa, aldiz, 

femurraren trokanter nagusiak inguratzen 

dituen lerroa da.  

Neurketak egiteko, pertsonaren eskuinaldean 

kokatuko gara. Zinta metrikoa zoruarekiko 

paralelo jarri behar dugu, azalaren gainean 

zapal baina estutu gabe.  

Neurketa, pertsonaren arnasaldi arrunt baten 

ostean egingo dugu. Hainbat neurketa egin 

behar ditugu erroreak saihesteko (neurketen 

artean zentimetro bateko aldea baino gehiago 

egon ez dadin). 

 

7.6.irudia:gerriaren eta aldakaren perimetroak 

(ARMANDO BAYER)
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Gaixotasun  

arriskua 

Gerria/aldaka indizea 

Gizonak Emakumeak 

Arrisku txikia 0,83-0,88 0,72-0,75 

Neurrizko arriskua 0,88-0,95 0,78-0,82 

Arrisku handia 0,95-1,01 (0,9*) >0,82 (0,85*) 

Arrisku oso handia > 1,01 > 0,95 

 Gerriaren perimetroa (cm) 

Arrisku handia > 102  > 88 

7.15. taula: gaixotasun arriskua gerria/aldaka indizearen eta gerriaren perimetroaren arabera 
 (SEEDO, 1996, 2000; WHO 1998; CARBAJAL, 2013. Moldatuak) 

* (WHO, 2008) Arazo metabolikoak izateko funtsezko arriskua 

 

Arestian esan dugun bezala, loditasunak hainbat gaixotasun pariatzeko arriskua handitzen du 

(diabetesa, gaixotasun kardiobaskularrak, hipertentsioa, artrosia, arnasa-arazoak). Ondorengo taulan 

(7.16. taula), GMIren eta gerriaren perimetroaren arabera, gaixotasun hauek pariatzeko arrisku-mailak 

adierazi ditugu. 

 

Gerriaren perimetro 

gizonak ≥ 102 

emakumeak  ≥ 88 

 

GMI 
Nutrizio-egoera 

Gerriaren perimetro 

txikia  

(♂ < 102,  ♀ < 88) < 18 Desnutrizioa 

Neurrizko arriskua 18-24,9 Normaltasuna Arrisku txikia 

Arrisku handia 25,0-29,9 Gain-pisua Neurrizko arriskua 

Oso arriskutsua 30,0-34,9 1. mailako loditasuna Arrisku handia 

Gehiegizko arriskua 35,0-39,9 2. mailako loditasuna Oso arriskutsua 

40,0-49,9 
3. mailako loditasuna 

(morbidoa) 

Gehiegizko arriskua 

≥ 50 
4. mailako loditasuna 

(gehiegizkoa) 
7.16. taula: loditasunarekin erlazionatutako gaixotasunak pariatzeko arriskua,  

GMIren eta gerriaren perimetroaren arabera (WHO, 2008. Moldatua) 

 9. Neur itzazu zure ikaskidearen gerria eta aldaka perimetroak. Zein da beraren 

gerria/aldaka indizea? Ba al du loditasunarekin erlazionatutako gaixotasunak pariatzeko 

arriskurik? 

 

 10. Neurtu eta pisatu zure ikaskidea. Zein da beraren GMI? 

 

 11. Ba al du, GMI eta gerriaren perimetroa aintzat hartuta, loditasunarekiko gaixotasunak 

izateko arriskurik? 



Elikadura orekatuaren gida praktikoa Antropometria 
 

Nutrizio-balorazioa 173 

 

LARRUAZALPEKO TOLESTURAK 

Gorputzeko gantza zehaztasun handiagoz ezagutzeko, larruazalpeko tolesturak neurtuko ditugu, 

lipokalibrearen bitartez. Emaitza milimetrotan adieraziko dugu. 

Hainbat lekutako tolesturen neurrien batura larruazalpeko gantz guztiaren adierazle ona da, eta 

gorputzeko gantz guztia kalkulatzea ahalbidetzen du. Nutrizio-egoera balioztatzeko neurtu ohi diren 

tolesturak hauek dira: trizipitala, bizipitala, subeskapulara eta supraileakoa.  

TOLESTURA TRIZIPITALA 

Zinta metrikoa erabiliz, akromioaren eta olekranoaren arteko erdiko puntua (akromio-erradial luzerako 

erdiko puntua) bilatuko dugu eta besoaren atzeko aldean markatuko dugu. Tolestura bertikala da, 

besoaren ardatzarekiko paraleloa. 

TOLESTURA BIZIPITALA 

Prozedura bera jarraituko dugu; zinta metrikoa erabiliz, akromio-erradial luzeraren erdiko puntua 

bilatuko dugu eta, oraingoan, besoaren aurreko aldean markatuko dugu. Tolestura bertikala da, 

besoaren ardatzarekiko paraleloa. 

 

7.7. irudia: tolesturak (ARMANDO BAYER) 

TOLESTURA SUBESKAPULARRA 

Eskapularen punta bilatu behar dugu (bilaketa errazteko pertsonak eskua bizkarrezurrerantz jarri 

dezake). Eskapularen puntatik, bi zentimetro beherako puntua adieraziko dugu. Tolesturak 

horizontalarekiko 45º angelua osatzen du, beherantz.  

TOLESTURA SUPRAILEAKOA 

Gandor iliakoaren gainean (4-6 cm, helduentzat), erdiko-galtzarbeko marran. Tolesturak 

horizontalarekiko 45º angelua osatzen du.  
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TOLESTURAK NEURTZEKO PROZEDURA 

Ez dago adostuta gorputzaren zein alde neurtu behar den; beraz, erabiliko ditugun erreferentzia-

taulek neurtu duten aldea aukeratuko dugu.  

Adierazitako puntuetatik (trizeps, bizeps, 

subeskapular eta supraileakoa) zentimetro 

batera, erpurua eta hatz erakuslearekin 

tolestura hartuko dugu, muskulutik banatuz. 

Lipokalibrea adierazitako tolesturaren erdiko 

puntuan kokatuko dugu, tolesturarekiko 

perpendikularrean. Segundo pare bat itxaron 

behar dugu, ez gehiago, lipokalibrearen 

neurketa irakurtzeko.  

 

7.8. irudia: tolestura trizipitala eta lipokalibrea  
(ARMANDO BAYER) 

Erpurua eta hatz erakuslea askatu gabe, hiru neurketa hartuko ditugu, batez besteko neurketa 

egiteko. Hiru neurketen artean bi milimetroko baino alde txikiagoa egon behar du, bestela, azaldutako 

prozedura errepikatu egin behar dugu. Prozedura errepikatzeko tartea utzi behar dugu, tolestura ohiko 

egoerara itzul dadin. 

Tolesturen neurketak hartzeko, pertsonak zutik egon behar du, erlaxaturik, eta besoak gorputzaren 

parean eta esku-ahurrak izterrerantz. 

Tolesturak erpurua eta hatz-erakuslerekin hartzean, giharrik hartu ez dugula ziurtatzeko, pertsonari 

giharrak uzkurtzeko esango diogu; ez dugu uzkurketarik nabaritu behar. 

 

TOLESTUREN ERABILERA 

1. Erreferentzia-balioekin alderatzea 

2. Dentsitatea eta gorputzeko gantz-masa zenbatestea 

3. Besoko gihar-azalera balioztatzea 

ERREFERENTZIA-BALIOAK 

Larruazalpeko tolesturen erreferentzia-balioekin aldera ditzakegu jasotako emaitzak. Alderaketa 

horrek neurtutako pertsonaren tolesturak erreferentzia-balioen artean daudenentz adierazten du. 

Espainian erabili ohi diren erreferentzia-balioak Alastrué eta taldekideek 1988an zehaztutakoak dira, 

beraz, pertsonaren tolesturak erreferentzia-balio hauekin alderatzean, 1988ko biztanleriarekin 

alderatzen ari gara.  

Alastrué eta taldekideek argitaratutako parametro antropometrikoak 1. eranskinean erantsi ditugu.  
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DENTSITATEA ETA GORPUTZEKO GANTZ-MASA 

Tolesturen neurrien bidez, gorputzeko dentsitatea kalkula dezakegu. Dentsitatea ezagututa, 

gorputzeko gantz-masa zenbatets dezakegu formula hauek erabiliz: 

Siriren ekuazioa (1961): 

% 𝑔𝑎𝑛𝑡𝑧𝑎 =  
4,95

𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎
−  4,5 ∗ 100 

Dentsitatea zenbatesteko, honako formula hau zehaztu dute: 

𝐷𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 = 𝐶 − 𝑀 ∗ log 𝑇𝑇  𝑚𝑚 = 

TT = tolestura trizipitala 

C eta M = adina eta sexuaren araberako konstanteak dira; taula honetan adierazi ditugu: 

Dentsitatea, tolestura trizipitala 

Adina C M 

Urteak Gizona Emakumea Gizona Emakumea 

17-19 1,1252 1,1159 0,0625 0,0648 

20-29 1,1131 1,1319 0,053 0,0776 

30-39 1,0834 1,1176 0,0361 0,0686 

40-49 1,1041 1,1121 0,0609 0,0691 

> 50 1,1027 1,116 0,0662 0,0762 

7.17. taula: dentsitatea kalkulatzeko C eta M konstanteak, tolestura trizipitala aintzat hartuta. 

Gorputzearen gantz-masa zehaztasun handiagoz kalkulatzezko, hobe da tolestura bat baino gehiago 

aintzat hartzea. Hori dela eta, aurreko formula, tolestura trizipitalaren, bizipitalaren, supraileakoaren 

eta subeskapularraren baturaren logaritmoa aintzat hartuz, honela osatuko litzateke: 

𝐷𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 = 𝐶 −𝑀 ∗ log 𝑇𝑇 + 𝑇𝐵 + 𝑇𝑆𝐼 + 𝑇𝑆𝐾  𝑚𝑚 = 

TT = tolestura trizipitala; TB = tolestura bizipitala; TSI = tolestura supraileakoa; TSK = tolestura 
subeskapulara. 

C eta M = adina eta sexuaren araberako konstanteak dira; lau tolesturen emaitzak aintzat hartzen 

direnean, hauek dirakonstanteak. 

Dentsitatea ( T trizipitala+ bizipitala+ subeskapularra + 

supraileakoa) 

Adina C M 

Urteak Gizona Emakumea Gizona Emakumea 

17-19 1,162 1,1549 0,063 0,0678 

20-29 1,1631 1,1599 0,0632 0,0717 

30-39 1,1422 1,1423 0,0544 0,0632 

40-49 1,162 1,1333 0,07 0,0612 

>50 1,1715 1,1339 0,0799 0,0645 
7.18. taula: dentsitatea kalkulatzeko C eta M konstanteak, lau tolesturak aintzat hartuta. 
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Arestian esan dugun bezala, behin dentsitatea kalkulatuta, gorputzeko gantz-masa kalkulatuko 

dugu. Ondoren, emaitza erreferentzia-datuekin aldera dezakegu, neurtutako pertsonaren gantz-masa 

zein pertzentiletan kokatzen den jakitearren. 

Tolestura trizipitala eta tolestura subeskapularra aintzat hartuta, gorputzeko gantza zenbatets 

dezakegu, honako formula hau erabiliz: 

TT = tolestura trizipitala; TSK = tolestura subeskapulara. 

Helduen eta gazteen % gantzaren arabera, honela sailka dezakegunutrizio-egoera: 

Nutrizio-egoera Emakumezkoak Gizonezkoak 

Desnutrizio arina <20 <10 

Normaltasuna 20-29 10-19 

Gain-pisua 30-34 20-24 

Loditasuna >35 >25 

7.19. taula:helduen eta gazteen nutrizio-egoera % gantzaren arabera. 

 12. Neur itzazu zure gelakide baten tolesturak. Kalkula ezazu bere dentsitatea eta 

gorputzeko % gantza. Aldera itzazu emaitzak Alastruék finkatutako erreferentzia-balioekin 

(1. eranskina).  

 

BESOKO GIHAR-AZALERA 

Tolestura trizipitalaren neurria erabiliz, besoko gihar-azalera zenbatets dezakegu. Besoa zilindrotzat 

hartuko dugu eta besoaren erdiko puntuan, akromio-erradial luzeraren erdiko puntuan, zeharkako 

ebaketa irudikatu eta horren azalera kalkulatuko dugu, besoko gihar-azalera zenbatestearren.   

Azalera kalkulatzeko, tolestura trizipitalaren 

neurriaz gain, besoaren perimetroa(BP) 

ezagutu behar dugu; lehenengo, markatzaile 

baten laguntzaz, azalean akromio-erradial 

luzeraren erdiko puntua adieraziko dugu, hain 

zuzen ere, tolestura trizipitala eta bizipitala 

neurtzen diren tokietan. Bertan, besoaren 

inguruan zinta metrikoa kokatuko dugu, 

besoaren ardatzarekiko elkarzuta. Besoa 

erlaxaturik dagoela neurtuko duguperimetroa.  

 

7.9. irudia: besoaren perimetroa (BP) 
(ARMANDO BAYER) 

Gorputzeko gantza (Kg)= 0.135 * pisua (Kg) + 0.373* TT (mm) + 0.389 TSK (mm) - 3.967 

% gantza= ( gorputzeko gantza(kg) /pisua (kg))*100 
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Besoa gantzak, giharrak eta hezurrak osatzen dutela joko dugu; zeharkako ebaketa honela 

irudikatuko genuke: 

 

7.10. irudia: besoaren zeharkako ebaketaren irudikapena. 

Besoaren perimetroa aintzat hartuta, besoaren azalera(BA) ebatziko dugu: 

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎,𝐵𝐴  𝑚𝑚 2 : 
𝐵𝑃 (𝑚𝑚)2

4𝜋
 

BA = besoaren azalera; BP = besoaren perimetroa; 𝜋 = 3,14. 

Besoaren perimetroari (BP) gantza kentzen badiogu (𝜋 ∗ 𝑇𝑇), besoko giharren perimetroa (BGhP) 

kalkulatuko dugu: 

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑘𝑜 𝑔𝑖𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎, 𝐵𝐺𝑃 (𝑚𝑚) = BP (mm) - (𝜋 ∗ 𝑇𝑇(𝑚𝑚)) 

BGhP = besoko giharren perimetroa; BP = besoaren perimetroa; 𝜋 = 3,14; TT = tolestura trizipitala. 

Besoko giharren perimetroaren neurria erabiliz, besoko gihar-azalera (BGhA) ebatziko dugu, baina 

hezurrak aintzat hartzeko, besoko giharren azalerari hezurren tamaina kendu behar diogu, hau da, 10 

mm
2
gizonentzat eta 6,5 emakumeentzat. 

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑘𝑜 𝑔𝑖𝑎𝑟 − 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎,𝐵𝐺𝐴  𝑚𝑚2 ,𝑔𝑖𝑧𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑧𝑎𝑡 =  
𝐵𝐺𝑃 (𝑚𝑚)2

4𝜋
−  10 

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑘𝑜 𝑔𝑖𝑎𝑟 − 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎,𝐵𝐺𝐴  𝑚𝑚2 , 𝑒𝑚𝑎𝑘𝑢𝑚𝑒𝑒𝑛𝑡𝑧𝑎𝑡 =  
𝐵𝐺𝑃 (𝑚𝑚)2

4𝜋
−  6,5 

BGhA = besoko gihar-azalera; BGhP = besoko giharren perimetroa; 𝜋 = 3,14;  

Besoko gantz-azalera (BGA) ebatziko dugu besoko azalerari besoko gihar-azalera kenduz: 

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑘𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑡𝑧 − 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎,𝐵𝐺𝐴  𝑚𝑚2 =  𝐵𝐴  𝑚𝑚2 − 𝐵𝐺𝐴 𝑚𝑚2  

BGA = besoko gantz-azalera; BA = besoko azalera; BGhA = besoko gihar-azalera. 

Besoa, 

Besoko azalera 

 

 
Gantza 

 

Besoko giharra, 

Besoko gihar-azalera 

Hezurra 
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Besoko gantz- eta gihar-azalerak gorputzeko gantzen eta giharren gordailuen adierazle onak dira; 

tolestura trizipitala eta besoko giharren perimetroa baino hobeak, horiek ez baitituzte gordailuen 

aldaketak horren ondo adierazten. 

Tolestura trizipitalak, besoko giharren perimetroak eta besoko gihar-azalerak desnutrizio maila 

zehazteko erabil ditzakegu; erreferentzia-balioen P50 pertzentilarekin alderatuko ditugu: 

Neurketa 

antropometrikoa 

Desnutrizio maila 

Arina Neurrizkoa  Gogorra 

TT-ri dagokion P50 80-90 60-79 <60 

BGhP-ri dagokion P50 80-90 60-79 < 60 

BGhA-ri dagokion P50 90 60-90 < 60 

7.20. taula: desnutrizio maila TT, BGhA eta BGhP aintzat hartuta. 

TT = tolestura trizipitala; BGhA = besoko gihar-azalera; BGhP = besoko giharren perimetroa 

 

GANTZIK GABEKO MASA 

Gantzik gabeko masak, esan bezala, gantza ez den guztia hartzen du bere baitan. Hortaz, gorputz-

masari (100) % gantza kentzen badiogu, gantzik gabeko masaren portzentajea lortuko dugu:  

𝐺𝑎𝑛𝑡𝑧𝑖𝑘 𝑔𝑎𝑏𝑒𝑘𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑎  % = 100 − 𝑔𝑎𝑛𝑡𝑧 𝑚𝑎𝑠𝑎 (%) 

Dakigunez, gantzik gabeko masa, besteak beste, hezurrek, urak, eta giharrek osatzen dute. 

 

BIOINPEDANTZIA 

Gaur egun, gorputzeko osaera ezagutzeko, bioinpedantzia teknika erabiltzen daaskotan. 

Bioinpedantzia gorputzeko ehunek elektrizitatearen korronteari eragiten dioten erresistentzian datza.  

Merkatuan bioinpedantzia tresna asko daude. Tresna hauen bidez, nabaritzen ez dugun intentsitate 

baxuko korronte alterno bat (gehienetan, 800 µA eta 50 kHz) ezarrikodugu gorputzeko bi punturen 

artean. Boltajearen jaitsieraren neurketak gorputzaren erresistentzia kalkulatzea ahalbidetzen du. 

Gantzik gabeko masaaberatsa da uretan eta, beraz, elektrolitoetan. Hori dela eta, ez du erresistentzia 

handirik eragiten; gantzak, aldiz, erresistentzia handiagoa eta, hortaz, boltajearen jaitsieraeragiten du. 

Bioinpedantzia neurtzen duten tresnek gorputzaren osaeraren berri ematen dute, boltajearen 

jaitsieraren arabera.  

Korronte elektrikoa gorputzean ezartzeko elektrodoen kokapenaren arabera, hiru bioinpedantzia mota 

daude: 
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- Bioinpedantzia distala edo teknika tetrapolarra: lau elektrodo erabiltzen dira; bi eskuineko eskuan 

eta bi eskuineko oinean. 

- Behe-arkuko bioinpedantzia: oinez oin metodoa. 

- Goi-arkuko bioinpedantzia: besoz beso.  

BIOINPEDANTZIA DISTALA EDO TETRAPOLARRA 

 Neurtuko dugun pertsonari ahoz gora etzateko esango diogu, gainazal ez-eroale lau batean. 

Besoak zabalik, gorputzarekiko 30º graduko angelua osatuz, eta hankak elkar ukitu gabe. 

 Eskuineko eskua eta oina agertaraziko ditugu.  

 Azalak garbi, lehor eta gorputzeko tenperaturan egon behar du. Azala koipetsua bada, 

alkoholarekin garbituko ditugu elektrodoak jarriko ditugun tokiak. 

 Elektrodoak bioinpedantziatresnak zehazten dituen lekuetan jarriko ditugu, probaren zehaztasuna 

ziurtatzeko. 

 Neurketa egiteko, berri-emailearen datuak sartuko ditugu (sexua, adina, luzera, pisua, esaterako), 

tresnak eskatzen dituen heinean. Ondoren, inpedantziometroak gorputzeko osaerari buruzko 

datuak emango dizkigu: gantzik gabeko masa (%), gantz-masa (%) eta ura (L). 

 

GOI-ARKUKO BIOINPEDANTZIA: 

Neurri txikiko tresna eramangarriak dira eta ez dute elektrodorik behar; tresnaren euskarriekiko 

zuzeneko kontaktuen bidez egiten baita neurketa.  

Neurgailuak pertsonaren datuak eskatu ahala sartuko ditugu eta, ondoren, berri-emaileari 

inpedantziometroa bi eskuekin eusteko eskatuko diogu, neurketa egiteko. Teknika honek ez du 

gorputz osoko inpedantzia neurtzen, besoen eta eskapulen artekoa baizik. 

 

BEHE-ARKUKO BIOINPEDANTZIA: 

Teknika honek 50 kHz-eko monofrekuentzia eta baskula digitala elkartu ohi ditu. Goi-arkuko 

bioinpedantziak bezala, ez du elektrodorik behar, altzairu herdoilgaitzeko lau plakek funtzio hori 

betetzen baitute. 

Inpedantziometroak eskatu ahala, datuak sartuko ditugu eta, neurgailua prest dagoenean, pertsonari 

oinutsik baskularen gainean jartzeko esango diogu. Oinek lehor egon behar dute, izterrek ez dute, 

ahal den neurrian, kontaktuan egon behar. 
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Zehaztasunari dagokionez, teknika honen bidez lortzen diren datuak teknika distalarekin lortutakoekin 

aldera daitezke; erabilera, berriz, askoz azkarragoa eta errazagoa da. 

INPEDANTZIAREN ABANTAILAK ETA MUGAK: 

Bioinpedantzia teknikak hainbat abantaila ditu: segurua da, ez bortitza, eta nahi beste errepika 

daiteke. Antropometriarekin alderatuta, ez du neurtzailearen trebatze berezirik behar eta bezeroaren 

lankidetza txikia da. 

Bestalde, gorputzeko osaeraren inguruko emaitzen zehaztasuna, bioinpedantzia tresnak 

erresistentzia ulertzeko moduaren menpe dago, hau da, erresistentzia % gantz, % gantzik gabeko 

masa eta ur bihurtzeko formularen menpe.  

Neurketak ahalik eta zehaztasun handienaz egite aldera, komeni da ondorengo baldintzak aintzat 

hartzea: 

Proba egin baino lehen: 

- 2 edo 4 orduko barauan egotea (tresnaren arabera). 

- Aurreko 8 -12 orduetan kirolik egin gabe eta saunan egon gabe izatea. 

- Aurreko 12-24 orduetan alkohola edan gabe izatea. 

- Hidratazio egoera normalean egotea; esaterako, sukarra izanez gero edo oreka 

hidroelektrikoa aldatzen duten botika hartuz gero, emaitzak ez dira fidagarriak. 

Proba egiteko garaian: 

- Berri-emaileari neurketaren prozedura azaldu behar diogu. 

- Neurketa bitartean, pertsonak geldirik egon behar du, lehor eta izerdirik gabe. 

- Gorputzak ez du metalekin kontaktuan egon behar; beraz, lepokoak, eskumuturrekoak, 

eraztunak, erlojuaketa azalarekin kontaktuan egon daitezkeen atal metalikoren bat duten 

arropak eranzteko eskatuko diogu. 

- Maskuria hutsik dela egin behar da neurketa. 
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II. HISTORIA DIETETIKOA 

Historia dietetikoaren xedea norbanakoaren ingestio dietetikoa ezagutzea da. Ondoren, elikagaien 

kontsumoa gomendioekin alderatzean, dieta ez-egokiak oso erraz antzeman ditzakegu, eta 

mantenugairen baten gabezia edo gehiegizko kontsumoa suma dezakegu. 

Azterketa zehaztasunez egiteko, elikagaien osaerari buruzko taulen bitartez, pertsona horren 

mantenugai-ekarpena ezagut dezakegu eta mantenugai-gomendioekin alderatu. Hala ere, ez dugu 

ahaztu behar, nutrizio-balorazio egokia egingo badugu, historia dietetikoaz gain, azterketa 

antropometrikoa, analisi biokimikoak eta immonologikoak, historia klinikoa eta miaketa fisikoa eta 

txosten psikosoziala egin behar ditugula. 

Historia dietetikoak, pertsonaren elikagaien kontsumoa ezagutzeko hainbat metodo biltzen ditu: 24 

orduko gogoeta, elikagaien kontsumoaren maiztasuna eta elikagaien erregistroa, besteak beste. 

24 ORDUKO GOGOETA 

24 ordutan egindako elikagaien eta edarien kontsumoa ezagutzean datza metodo hau.  

24 ordutan jan eta edan duenari buruz galdetu behar diogu. Elkarrizketa hasi baino aurreko otorduen 

elikagai guztien kontsumoaz galde diezaiokegu, 24 orduak bete arte, edo aurreko eguneko 

kontsumoari buruz.  

Ahalik eta zehaztasun gehien lortu behar dugu: 

 Elikagaia ondo deskribatzeko eskatu behar diogu (esne osoa ala gaingabetua, ogi zuria ala bihi 

osoko ogia, haragi edo arrain mota, esaterako) eta sukaldatzeko modua adierazteko;  

 Elikagaien kantitatea ondo zenbatetsi behar dugu; hainbat tamainatako ohiko elikagaien eta plater 

prestatuen argazkiek edo erreplikek lagundu ahal diote pertsonari kontsumoa deskribatzen. 

Ondoren, elikagaiaren kantitatea anoa edo gramoen bidez adieraziko dugu. 

 Galdetegiaren hasieran, 24 ordutako menuari buruz galdetuko diogu eta, ondoren, zehaztasun 

handiagoa lortzen saiatuko gara, ahalik eta osagai gehien lortzeko asmoz. 

 Otorduetatik kanpo jan-edandakoari buruz galdetuko diogu. 

Oro har, inkestatzaile trebatuak galdera-sorta egin ohi du baina, zenbaitetan, pertsonak berak 

galdetegia bete dezake azkeneko 24 orduetan egin duen elikagaien eta edarien kontsumoa 

ezagutarazteko. Horrelakoetan, galdetegia betetzeko jarraibideak argi adierazi behar ditugu, ahalik eta 

zehaztasun gehien lortzearren.  

Informazio zehatzagoa lortzeko, eta soilik berri-emaileak buru ona badu, bi edo hiru eguneko 

galdeketa egin dezakegu. Trebeak izan behar dugu elikagaien kontsumoari buruzko ahalik eta 

informazio gehien eta zehatzen ateratzen, inkestatua nekatu gabe.  
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 13. Gelakide bati gaur edo atzo gosaldu zuenari buruz galdetu eta adieraz itzazu 

emaitzak ondorengo taulan: 

Gosaria Atzo (edo gaur) gosaldu zenuen (duzu)? Bai □; Ez □ 

Elikagaia Mota Maiztasuna Tamaina Oharrak  Gramoak 

Esnea 

Osoa         

Erdigaingabetua         

Gaingabetua         

Jogurta  
Osoa         

Gaingabetua         

Zukua           

Infusioa           

Kafea           

Kakaoa           

Azukrea           

Eztia           

Ogia 

Ogi zuria         

Osoko ogia         

Moldeko ogia         

Opilak           

Gailetak           

Zerealak           

Fruta           

Besterik           

Ogian, opiletan edo gailetetan zerbait jarri duzu? 

Olioa           

Gurina           

Marmelada           

Besterik?           

 

 14. Osa ezazu horrelako taula bat, hamaiketakoan eta bazkarian jandakoari buruzko 

galdetegia egitean, gelakide batek jandakoa adierazteko. Ondoren gelakide bati 

galdeketa egin eta emaitzak sortutako taulan adierazi. 

 15. Gelakidearekin taularen egokitasuna baloratu eta, behar izanez gero, aldaketak 

egin itzazue. 

 16. Osa ezazu 24 orduko gogoeta baten emaitzak adierazteko taula. 

 17. Egiozu zure lagun bati 24 orduko gogoeta eta emaitzak sortutako 24 orduko 

taulan adieraz itzazu. 

 18. Taularen egokitasuna baloratu eta, behar izanez gero, aldaketak egin itzazu. 
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ELIKAGAIEN KONTSUMOAREN MAIZTASUNA 

Elikagaien eta edarien ohiko kontsumoen maiztasuna ezagutzea da metodo honen xedea.  

Elikagaiak taldeka zerrendatuko ditugu eta, taula batean, elikagai bakoitzaren kontsumo-maiztasuna 

adieraziko dugu; hau da, egunean, astean edo hilean zenbatetan kontsumitzen duen. Horren 

ondorioz, mantenugaien ohiko kontsumoaren maiztasuna ezagutuko dugu, eta gabeziak edo 

gehiegizko kontsumoak antzeman ditzakegu. 

Galdeketa honen bitartez, ez dugu kontsumitutako elikagaiaren kantitatea jakin nahi, kontsumoaren 

maiztasunabaizik. Hau da, ikerketa kuantitatiboa barik, kualitatiboa da. 

Galdeketa honen zailtasuna galdetutako elikagaien kopuruaren araberakoa da; zenbat eta elikagai 

gehiagori buruz galdetu, orduan eta informazio gehiago lortuko dugu baina berri-emailearentzat 

neketsuagoa izango da elikagai guztien kontsumoaren maiztasuna gogoraraztea, batez ere 

adinekoentzat. 

Metodo hau elkarrizketaren bidez edo galdetegia betearaziz osa dezakegu, berri-emailearen 

trebetasunaren arabera. 

 19. Binaka, azter ezazueelikagaien kontsumoaren maiztasuna ezagutzeko taula: 

elikagai talderen bat falta da?; dauden elikagai-taldeetan, elikagairen bat falta da?. 

Egin itzazue aldaketak eta taula berri bat osa ezazue. 

Elikagaien kontsumoaren maiztasuna 

Elikagaia Inoiz 

Egunero 

zenbat 

Astero 

zenbat 

Hilero 

zenbat 

Esnea eta esnekiak         

Esnea         

Gazta         

Jogurta         

Mamia         

Haragia eta eratorriak         

Arkumea         

Oilaskoa         

Txahala         

Txerria         

Zaldia         

Txorizoa         

Urdai azpikoa         

Arrainak eta eratorriak         

Arrain txuria (bakailaoa, itsasoilarra, legatza, 

lupia, merlenka, mihi-arraina, perka)         

Arrain urdina (antxoa, atuna, hegaluzea, 

izokina, sardinzarra, sardina)         
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Elikagaia Inoiz 

Egunero 

zenbat 

Astero 

zenbat 

Hilero 

zenbat 

Arrautzak         

Oilo-arrautza         

Lekadunak         

Dilistak         

Garbantzuak         

Indabak         

Ilarrak         

Soia         

Zerealak         

Gosariko zerealak         

Ogi zuria         

Osoko ogia         

Moldeko ogia         

Arroza         

Pasta         

Barazkiak         

Aza         

Berenjena         

Kalabaza         

Kalabazina         

Kipula         

Lekak         

Letxuga         

Orburuak         

Tomatea         

Zerbak         

Ziazerbak         

 

ELIKAGAIEN ERREGISTROA 

Egungo elikagaien kontsumoa zehaztasun handiz ezagutzea da metodo honen helburua. 

Elikagaien kontsumoaren maiztasunari buruzko galdeketaren eta  24 orduko gogoetaren bidez, 

iraganean egindako kontsumoa neurtzen dugu. Elikagaien erregistroaren bidez, oraingo kontsumoa 

neurtuko dugu. 

Elikagai gordinak eta kuzinatuak eta elikagaien hondakinak pisatu behar ditu berri-emaileak (berri-

emaileak ezin badu, bere arduradunak), eta gramoak horretarako prestatuta dagoen taula batean 

idatzi behar ditu. 

Elikagaien erregistroak lankidetza handia eskatzen du. Berri-emaileak jan aurretik elikagaiak pisatu 

behar ditu eta, bukatu ondoren, hondakinak; horretarako gogotsu eta prest egon behar du. 
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Lan honetan hasi aurretik, pertsonari informazioa eta argibide argiak eta zehatzak eman behar 

dizkiogu. Balantza bat behar du eta irakurtzen eta idazten jakin behar du.  

Elikagaiak ahalik eta hoberen deskribatu behar ditu eta sukaldatzeko moduak adierazi. Pisatu ezin 

dituen elikagaiak (etxetik kanpo jaten duena, esaterako) zenbatetsi behar ditu.  

Datuak baliogarriak izateko, gutxienez, hiru eguneko erregistroa egitea komeni da. Lan neketsua da 

eta etorkizuneko kontsumoari buruzkoa. Hortaz, ohiko kontsumoa ez adieraztea gerta daiteke, 

inkestatuak lan guztia ez egitearren, ez jatea erabaki baitezake. 

Zenbaitetan, elikagai guztiak pisatzea ezinezkoa denean, elikagaien balioespena egin dezake 

inkestatuak. Prozedura bera jarraituko du baina, elikagaiak pisatu beharreanzenbatetsi egingo ditu eta 

jandako elikagaien kantitateak etxeko neurrien edo anoen bidez idatziko ditu, horretarako prestatuko 

diogun taulan. Inkestatuaren eginkizuna oso garrantzitsua da eta horretarako trebatu behar dugu, 

argazkien edo errepliken bidez. 

 20. Binaka,sortu ezazue elikagaien erregistroa egiteko taula bat. Ondoren taula hori 

betetzeko oharrak eta jarraibideak adieraz itzazue. 

 

Historia dietetikoa, elikagaien kontsumoa ezagutzeko, elkarrizketen bidez egiten dugun ikerketa da. 

Elikagaien kontsumoan hainbat faktorek eragiten dute (kulturalak, sozialak, erlijiosoak, 

ekonomikoak…). Faktore hauek aintzat hartzeko, txosten psikosoziala egin behar dugu, V. puntuan 

adierazten dugun bezala. Txosten psikozosiala elkarrizketaren bidez egiten da, hori dela eta, historia 

dietetikoaren galdetegietan txosten psikosozialari dagozkion galderak txertatu daitezke, hala nola, 

norekin bazkaltzen duzu? Non? Denbora nahikoa duzu bazkaltzeko? Honen inguruan, V. puntuan 

arituko gara. 
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III. DATU BIOKIMIKOAK 

Odol-, gernu-, gorozki- edo bestelako laginak aztertuta, mantenugaien kontzentrazioa, gabezia, 

metabolismoa edo haiekiko tolerantzia neur ditzakegu, baita erantzun immunitarioa eta gaixotasun-

arriskuak ere. 

Metodorik objektiboena da; analisien bidez lortutako emaitzak erreferentzia-balioekin alderatu behar 

baititugu. Hala ere, emaitzak interpretatzeko, besteak beste, sexua, adina eta gaixotasunak aintzat 

hartu behar ditugu.Zenbaitetan, kontuan izan behar dugu teknika analitikoen sentikortasuna ez dela 

nahikoa izaten asaldurak antzemateko. 

Jarraian hainbat mantenugairen maila ezagutzeko metodoak aztertuko ditugu: 

PROTEINA NEURKETAK 

Nutrizioak giharretako proteinetan eta erraietako proteinetan eragiten du, beraz, bi osagaiak aztertuko 

ditugu. 

GIHARRETAKO PROTEINAK 

Giharretako proteinak aztertzeko, giharren metabolito zehatz batzuen gernu-iraizketak neurtzen 

dituzte: 

 3 METILHISTIDINA 

Giharren aminoazido baten eratorria da, eta giharren masaren adierazlea. 

 KREATININA 

Kreatinaren metabolitoa da eta giharretan baino ez dago. Kreatininaren gernu-iraizketa konstante 

mantentzen da, giltzurrun arazorik ez badago. Altuerarekiko edo pisuarekiko iraizketa ideala zehaztu 

dute. Hortaz, kreatinina iraizketaren indizearen araberako desnutrizio maila ezagut dezakegu: 

𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑖𝑟𝑎𝑖𝑧𝑘𝑒𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑧𝑒𝑎 =  
24 𝑜𝑟𝑑𝑢𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑖𝑟𝑎𝑖𝑧𝑘𝑒𝑡𝑎

24 𝑜𝑟𝑑𝑢𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑖𝑟𝑎𝑖𝑧𝑘𝑒𝑡𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎
∗ 100 

Giltzurrun arazorik ez badago, kreatininaren iraizketa ideala zehaztu dute pisu idealaren kg 

bakoitzeko: 

- Gizonentzat: 23 mg kreatinina / pisu idealaren kg 

- Emakumeentzat: 18 mg kreatinina / pisu idealaren kg 

Desnutrizio-maila Desnutrizio larria Desnutrizio neurrizkoa Desnutrizio arina 

Kreatinina iraizketa indizea < % 70 % 70-79 % 80-89 

7.20. taula: desnutrizio maila kreatinina iraizketa indizearen arabera. 
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ERRAIETAKO PROTEINAK 

Odoleko proteinak neurtzen dituzte, batez ere, gibelean eratzen diren proteinak: albumina, 

prealbumina, transferrina eta erretinola garraiatzeko proteina. 

Proteina hauen kontzentrazioaren arabera desnutrizio-maila zehatz dezakegu, baina haien 

kontzentrazioa ez dago soilik proteinen ingestioaren menpe; hainbat organoren asaldurek 

kontzentrazioa aldaraz dezakete (gibela, giltzurrunak edo tiroide guruina, esaterako). 

 ALBUMINA 

Gibelean, elikagaien aminoazidoen bidez eratzen den proteina garraiatzailea da. Batez besteko 

bizitza luzekoa da; lau asteko desnutrizioa behar da albuminaren maila jaisteko. Hori dela eta, 

desnutrizio kronikoaren adierazlea da. 

Proteina Normaltasuna Desnutrizio arina Neurrizko desnutrizioa Desnutrizio larria 

Albumina 

(g/dl) 
3,6 – 4,5 2,8 – 3,5 2,1 – 2,7 < 2,1 

7.21. taula: albuminaren kontzentrazioaren araberako desnutrizio-maila (SENP-SEDOM, 2008). 

 PREALBUMINA 

Batez besteko bizitza motzeko proteina da, 2 edo 3 egunekoa, beraz, desnutrizio akutuaren 

adierazlea da. Bere kontzentrazioa jaisten da proteinen gabeziagatik, baita energiaren gabeziagatik 

ere. 

Proteina Normaltasuna Desnutrizio arina Neurrizko desnutri. Desnutrizio larria 

Pre-albumina 

(mg/dl) 
18 - 28 15 – 18 10 -15 < 10 

7. 22. taula: pre-albuminaren kontzentrazioaren araberako desnutrizio-maila (SENP-SEDOM, 2008). 

 TRANSFERRINA 

Burdina garraiatzeko proteina hau gibelean eratzen da. Batez besteko bizitza motzeko proteina da, 8 

edo 10 egunekoa. Hortaz, desnutrizio goiztiarraren adierazlea. Burdinaren kontzentrazioak 

transferrinaren maila aldarazten du; burdina-maila baxuak transferrinaren kontzentrazioa igoarazten 

du. 

Proteina Normaltasuna Desnutrizio arina Neurrizko desnutri. Desnutrizio larria 

Transferrina 

(mg/dl) 
250 -350  150 - 200 100 - 150 < 100 

7. 23. taula: transferrinaren kontzentrazioaren araberako desnutrizio-maila (SENP-SEDOM, 2008). 
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 ERRETINOLAREN PROTEINA GARRAIATZAILEA (RBP) 

Batez besteko bizitza oso motzekoa da, 10-12 ordutakoa. Hori dela eta, proteina-gabeziaren 

lehenengo adierazlea da. Giltzurrunetan birxurgatu eta metabolizatzen da, hortaz, ezin da 

adierazletzat hartu giltzurrunen asaldura dagoenean. 

Proteina Normaltasuna Desnutrizio arina Neurrizko desnutri. Desnutrizio larria 

RBP (mg/dl) 2,6 - 7 2–2,6 1,5 – 2 < 1,5 

7.24. taula: RBP-ren kontzentrazioaren araberako desnutrizio-maila (SENP-SEDOM, 2008). 

 

KARBOHIDRATOEN NEURKETAK 

Oro har, odoleko glukosa-maila neurtzen da. Glukosaren metabolismoa erregulatzen duten hormonak 

ere neurtu ohi dira: intsulina eta glukagoia. 

Zenbaitetan, karbohidrato batzuekiko tolerantzia probak egin behar izaten dira, hala nola, 

glukosarekiko eta laktosarekiko tolerantzia probak. 

 

LIPIDOEN NEURKETAK 

Odoleko kolesterol-maila neurtzen da gaixotasun kardiobakularrekin duen loturagatik. Halaber, LDL-

kolesterola (kolesterol txarra), HDL-kolesterola (kolesterol ona), trigilizeridoak eta odoleko gantz-

azidoak neurtu ohi dira. 

Dakigunez, odoleko kolesterol-maila elikagaien kontsumoaren arabera alda daiteke: gantz-aseen 

kontsumoak odoleko kolesterol-maila igoarazten du, baita LDL-kolesterolaren maila ere. Gantz-

asegabeen kontsumoak, aldiz, HDL-kolesterola igoarazten eta odoleko kolesterol-maila jaitsarazten 

du. Bestaldetik, zuntzak odoleko kolesterol-maila jaitsarazten du. 

Hala ere, odoleko kolesterol-maila, faktore dietetikoez gain, kolesterolaren ekoizpenaren menpe ere 

badago. 

 

 Normaltasuna 
Desnutrizio 

arina 

Neurrizko 

desnutrizioa 

Desnutrizio 

larria 

Kolesterola (mg/dl) ≥ 180 140 –179 100 – 139 <100 

7.25. taula: kolesterolaren kontzentrazioaren araberako desnutrizio-maila (SENP-SEDOM, 2008). 
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MIKRONUTRIENTE NEURKETAK 

Bitamina eta mineralen gabeziek ez dute bizitza arriskuan ipintzen, baina haien neurketak arrisku 

egoerak antzematen laguntzen du. Bitaminen edo mineralen gabeziak beharrezko ekarpenen bidez 

zuzentzean, gaixoa indarberritu egiten da. 

BITAMINA NEURKETAK 

Bitamina kontsumo ez-egokia gernuko, odoleko eta eritrozitoetako kontzentrazioa neurtuz ezagut 

dezakegu. 

Bitaminak hainbat entzimaren kofaktore gisa aritzen dira, beraz, entzima horien jarduera neurtuz, 

bitaminen edukia jakin dezakegu. Halaber, bitaminen metabolitoak neurtuz, bitamina-maila zehatz 

dezakegu. 

Desnutrizio arriskuan, komeni da A, D, B6, B12 bitaminak eta azido folikoa neurtzea. 

MINERAL NEURKETAK 

Mineralek, bitaminek bezalaxe, funtzio garrantzitsuak betetzen dituzte. Hori dela eta, oso garrantzitsua 

da odoleko maila egokiak izatea. 

Ohikoa da burdinaren gabezia. Burdina-maila zehazteko odoleko ferritinaren eta transferritinaren 

asetasun-maila neurtzen da. Izan ere, anemia ferropenikoa dagoenean (burdin gutxi), transferrina 

maila igotzen da, baina bere asetasun-maila oso txikia izaten da.  

Desnutrizio-arriskua dagoenean, ondorengo mineralen neurketak egin ohi dira: NA, K, Ca, P, Mg, Zn 

eta Cu.  

 

IMMUNOLOGIA PROBAK 

Nutrizio-egoera txarrak eragin zuzena du erantzun immunitarioan. Proteinen eta energiaren gabeziek 

erantzun immunitarioa kaltetzen dute, mineral eta bitamina batzuen gabeziek bezalaxe.  

LINFOZITO-MAILA 

Linfozitoen zenbaketa egin ohi da; desnutrizioan linfozito maila jaisten baita. 

 Normaltasuna 
Desnutrizio 

arina 

Neurrizko 

desnutrizioa 

Desnutrizio 

larria 

Linfozitoak (mm3) > 2.000 1.200 – 2.000 800 – 1.200 < 800 

7.26. taula: linfozito -mailaren araberako desnutrizio-maila (SENP-SEDOM, 2008). 



Elikadura orekatuaren gida praktikoa Datu biokimikoak 
 

Nutrizio-balorazioa 195 

 

LARRUAZALARREN ERREAKTIBOTASUN PROBA 

Proba hau eginaurretik, pertsonak antigeno batekin (tuberkulina, esaterako) sentsibilizatuta egon 

behar du. Besoan antigenoa sartzean, gorputzak erantzun immunitarioa ematen du antigenoa 

sartutako lekuan; larruazalaren gogortasuna. Gogortasuna neurtzen da eta 5 mm baino txikiagoa 

bada, desnutrizioaren adierazlea izan daiteke. 

Desnutrizio-egoeran, ez da ebakuntzaren ondorengo indarberritze egokirik gertatzen. Hortaz, 

ospitaletan, ebakuntzaren ondorengo arazoak aurreikusten dituzten indizeak erabiltzen dituzte, 

ebakuntza bat egin aurretik. Indize hauek datu antropometrikoak, inmunologikoak eta biokimikoak 

erabiltzen dituzte: nutrizio-arriskuaren indizea eta nutrizio-indize pronostikoa, esaterako. 

NUTRIZIO-ARRISKUAREN INDIZEA (NAI) 

𝑁𝐴𝐼 (%) = 15,19 ×  𝑜𝑑𝑜𝑙𝑒𝑘𝑜 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎  
𝑔

𝑑𝑙
 +  0,417 ×  

𝑔𝑎𝑢𝑟𝑘𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 (𝑘𝑔)

𝑜𝑖𝑘𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑢𝑎 (𝑘𝑔)
∗ 100 (%) 

Nutrizio-arriskuaren 

indizea (%) 

Nutrizio-egoera Ebakuntza zailtzeko 

arriskua 

> 100 Nutrizio-egoera normala Arriskurik gabe 

97,5 – 99.9 Malnutrizioa arina Arrisku arina 

83,5 – 97.4 Neurrizko malnutrizioa Neurrizko arriskua 

< 83.4 Malnutrizio larria Arrisku larria 

7.27. taula: NAI-ren araberako nutrizio-egoera eta ebakuntza ondorengo arriskua (SIMON E, 2008). 

NUTRIZIO-INDIZE PRONOSTIKOA 

Indize honek nutrizio-egoera erikortasunarekin eta hilkortasunarekin erlazionatzen ditu. 

𝑁𝐼𝑃 =  158 − 16,6 ∗ 𝐴 − 0,78 ∗ 𝑇𝑇 − 0,2 ∗ 𝑇𝑟 − 5,8 ∗ 𝐿𝐸 

NIP = Nutrizio indize pronostikoa (%); A = odoleko albumina maila (g/dl); TT = tolestrura trizipitala 

(mm); Tr = transferrina (mg/dl); LE = larruazalarren erreaktibotasun proba . 

LE-ren balioak: LE = 0, erantzunik gabe; LE = 1, erantzuna 5 mm baino txikiagoa; LE = 2, erantzuna 5 

mm baino handiagoa. 

Nutrizio-indize pronostikoa (%) Ebakuntza zailtzeko arriskua 

< 40 Arrisku txikia 

40-49 Tarteko arriskua 

> 50 Arrisku handia 

7.29. taula: nutrizio-indize pronostikoaren araberako ebakuntza ondorengo arriskua (SIMON E, 2008). 

 21. Azter itzazu duela gutxi egin dizkizuten analisi batzuk. Zein parametro aztertu 

dituzte? Zertarako? Ba al dago parametroren bat erreferentzia-balioetatik at? 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 
 

IV. HISTORIA KLINIKOA ETA MIAKETA 

FISIKOA 

 HISTORIA KLINIKOA 

 FAMILIAKO AURREKARIAK 

 AURREKARI PERTSONALAK 

 MIAKETA FISIKOA 

 MIAKETA OROKORRA 

 LARRUAZALA ETA MUKI-MINTZA 

 ILEA 

 EZPAINAK 

 HORTZAK, HORTZOIAK ETA MIHIA 

 HEZURRAK 

 

NUTRIZIO-BALORAZIOA: 

IV. HISTORIA KLINIKOA ETA 
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IV. HISTORIA KLINIKOA 

Historia klinikoan nutrizio-egoeran eragiten duten faktore asko aurki ditzakegu, hala nola: 

 Familiako aurrekariak: loditasuna, hipertentsioa, diabetesa, giltzurrun-asaldurak, arazo 

kardiobaskularrak, minbizia … 

 Aurrekari pertsonalak: digestio aparatuan izandako asaldurak (beherakoak, idorreria, okadak, 

xurgapen txarrak, intolerantziak, murtxikatzeko arazoak, besteak beste); gaixotasun kronikoak 

(diabetesa, zeliakia, hipertentsioa, gibeleko edo giltzurruneko asaldurak, esaterako); pisu galerak 

edo irabaziak … 

Informazio hau aintzat hartu behar dugu nutrizio-balorazioa eta ondorengo aholku dietetikoa egitean. 

Alde batetik, gaixotasunak direla medio, datu biokimikoen eta antropometrikoen emaitzak 

erreferentzia-balioetatik at egon baitaitezke. Beste alde batetik, gaixotasun horiek hobetze aldera 

zuzenduko ditugunutrizio-aholkuak. 

 

MIAKETA FISIKOA 

Miaketa fisikoa nutrizio-egoeraren adierazlea izan daiteke, baina zuhurtasunez jokatu behar dugu eta 

beste azterketa moten bidez (antropometrikoa, biokimikoa, historia dietetikoa, historia klinikoa eta 

txosten psikosoziala) egiaztatuko dituguemaitzak.  

MIAKETA OROKORRA 

Miaketa orokorrak gorpuzkerari buruzko informazioa ematen digu eta gantz-masa eta giharren 

masaren edukiari buruzko balioespena egin dezakegu.  

Loditasun mota, begirada orokor batez antzeman dezakegu. Androidea izango da gantza sabelean 

metatzen bada, eta gaixotasun kardiobaskularrekin du erlazio zuzena. Ginoidea da, berriz, gantza 

aldakan eta ipurdian metatzen bada. 

Haurtzaroan, hazkuntza eta garapen sexuala egokiak diren suma dezakegu. Bestaldetik, sabeleko 

hantura gaixotasun zeliakoaren adierazlea izan daiteke.  

LARRUAZALA ETA MUKI-MINTZA 

Dermatitisa bitamina- edo mineral-gabeziaren adierazlea izan daiteke. Xerosia, azala eta muki-

mintzaren gehiegizko lehortasuna, A bitamina edo gantz-azido esentzialen gabeziagatik sor daiteke. 

Orbaintzeko zailtasuna antzematen badugu, K bitamina-gabezia dagoela pentsa dezakegu.  

Muki-mintza eta konjuntiba zurbil egotea anemiaren adierazlea da. 
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ILEA 

Kolorea galtzen badu, ilearen egitura aldatzen bada, eta ilea erraz galtzen bada, energia- eta 

proteina-ezak eragindako desnutrizioa dagoelako susmoa izan dezakegu. 

EZPAINAK 

Ezpainetan lesioak eta orbanak izatea niazinaren eta erriboflabinaren gabeziaren adierazlea da. 

HORTZAK, HORTZOIAK ETA MIHIA 

C bitaminaren gabeziak gingibitis akutua, ahoko zauriak eta mingainaren zurbiltasuna eragiten ditu. 

Mihia gorri izatea, aldiz, niazinaren edo erriboflabinaren gabeziagatik gerta daiteke. Karbohidrato 

sinple asko jateak txantxarrak eragiten ditu eta gehiegizko fluorrak hortzetako orban ilunak.  

HEZURRAK 

Hezurretako arazoen sorreran C edo D bitamina-gabezia edo kaltzio-gabezia izan daitezke. 

 

Arestian esan dugun bezala, seinale fisiko hauek, oro har, ez dira gertatzen mantenugai bakar baten 

gabeziagatik, mantenugai bat baino gehiagoren gabeziagatik baizik. Zenbaitetan, seinale hauen 

jatorria ez da nutrizio-arazoa izaten. Hortaz, miaketa fisikoarekin batera, azterketa antropometrikoa, 

biokimikoa, historia dietatikoa, historia klinikoa eta txosten psikosoziala aintzat hartu behar ditugu, 

nutrizio-balorazio egokia egitearren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 
 

V. TXOSTEN PSIKOSOZIALA 

 ELIKAGAIEKIN ERLAZIONATUTAKO FAKTOREAK 

o GEOGRAFIA ETA URTAROAK 

o EZAUGARRI ORGANOLEPTIKOAK 

 FAKTORE EKONOMIKOAK 

 FAKTORE KULTURALAK 

 FAKTORE SOZIALAK 

 FAKTORE ERLIGIOSOAK 

 FAKTORE PSIKOLOGIKOAK 

 BESTE FAKTORE BATZUK 

o INGURUNAREKIKO KEZKA 

o ANIMALIEN ONGIZATEA 

o … 

 

 

NUTRIZIO-BALORAZIOA: 

V. TXOSTEN PSIKOSOZIALA 
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V. TXOSTEN PSIKOSOZIALA 

Elikagaiek, nutrizio-ekarpena egiteaz gain, beste hainbat funtzio betetzen dute, hala nola, funtzio 

kulturala, soziala, ekonomikoa, erlijiosoa. Beraz, faktore askoren arabera aukeratzen dugu jatekoa. 

Txosten psikosozialaren bitartez, faktore horiek ezagutzen saiatu behar gara. Txosten horren 

galdeketa historia dietetikoarekin batera osa daiteke. 

 ELIKAGAIEKIN ERLAZIONATUTAKO FAKTOREAK 

 GEOGRAFIA ETA URTAROAREN ARABERAKO ESKURAGARRITASUNA 

Aintzina, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren ekoizpenaren arabera aukeratzen zituzten elikagaiak, 

baita ehizaren, arrantzaren eta kokapen geografikoaren arabera ere. Gaur egungo herrialde 

garatuetan, berriz, edozein elikagai aukera dezakegu eta edozein urtarotan. 

 EZAUGARRI ORGANOLEPTIKOAK 

Elikagaiek beren usaimena, zaporea eta itxura dute. Pertsona bakoitzak bere joerak ditu eta horrek 

eragiten du elikagaien aukeraketan. 

 FAKTORE EKONOMIKOAK 

Oro har, diru gutxi dutenek fruta eta barazki gutxiago jaten dute. Alabaina, diru asko izatea ez dago 

zuzenki lotuta elikagaien aukeraketa egokiarekin.  

 FAKTORE KULTURALAK 

Oro har, zonalde bateko pertsonek antzeko ohitura eta tradizioak dituzte. Tradizioak gurasoengandik 

seme-alabengana pasatzen diren ohiturak dira. Elikadura ohiturak haurtzaroan eta nerabezaroan 

garatzen dira. Nerabezaroa oso garai arriskutsua da, elikaduran faktore askok eragiten baitute 

(lagunek eta publizitateak, esaterako). 

Migrazioak kultura-aniztasuna dakar berarekin eta horrek eragina du elikatzeko ohituretan. Alde 

batetik, herrialde batera etorri-berriak direnek ez dituzte beti ohiko elikagaiak aurkitzen eta ez dakite 

bertako elikagaiak sukaldatzen. Beste alde batetik, hainbat herrialdetako elikagai ezezagunak 

merkaturatzen ari dira eta elikagaien aukera zabalagoa da. 

 FAKTORE SOZIALAK 

Gaur egungo bizimodua aldatu egin da. Emakumea lan munduan sartu da eta, gaur egun, gurasoek 

etxetik kanpo lan egiten dute. Horrek haurrek, eta askotan gurasoek ere, jantokietan bazkaltzea 

eragiten du. Hori dela eta, herritarrak ez du janaria prestatzen trebatzeko interesik, eta kuzinatzeko 

era tradizionalak galtzen ari dira. Azkaregiten ditu erosketak, eta, beraz, elikagaien aukeraketa, eta ez 

ditu familiakoen artean elikadura-ohitura osasungarriak sustatzen. 
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Bizimoduaren arabera, elikagaiak aukeratzeko zenbait joera edo talde daude:  

 Gazte independenteek eta seme-alabarik ez duten bikoteek prestatzeko erraztasunari eta 

azkartasunari ematen diote garrantzia. Zenbaitetan, osasungarria izatea bilatzen dute, eta 

bestetan, elikagai batzuk apeta hutsagatik erosten dituzte.  

 Heldu independenteek, aldiz, garrantzi handiagoa ematen diote elikagaia osasungarria 

izateari.  

 Seme-alabak dituzten bikoteek haurren beharren arabera aukeratzen dituzte elikagaiak. 

 Adinekoek, berriz, prezioari erreparatzen diote. 

Publizitateak eragin handia du elikagaien aukeraketan. Iragartzen diren produktu asko ez dira oso 

osasungarriak. Batzuk jateko prest dauden elikagaiak dira etagantz eta azukre gehiegi dute. Beste 

asko gozokiak eta energia-ekarpen handia egiten duten elikagaiak dira, hala nola, txokolatea, 

izozkiak, edari freskagarriak. Elikagai hauek noizbehinka baino ez ditugu jan behar eta publizitatearen 

arlo garrantzitsua osatzen dute. Fruta eta barazkiak, berriz, egunero kontsumitu behar ditugu eta 

publizitatean oso gutxitan agertzen dira. 

 FAKTORE ERLIJIOSOAK 

Sinesmen erlijiosoek ezarritako murrizketek eta debekuek elikatzeko ohiturak baldintzatzen dituzte. 

Batzuetan baraua eskatzen dute; beste batzuetan, ostera, elikagairen bat jatea debekatzen dute: 

 Hinduismoak behi-haragia jatea debekatzen du eta batzuek ez dute animalia jatorriko elikagairik 

jaten.  

 Erlijio katolikoak garizuman haragi gorria jatea debekatzen du.  

 Protestanteek ez dute alkoholik edaten.  

 Erlijio islamikoak Halal elikagaiak jatera behartzen du. Halal elikagaiek ez dute Koranak 

debekatzen duen osagairik izan behar eta Islamen legeek adierazi bezala hil behar 

dituzteanimaliak. Ramadan garaian, egunez, ezin dute elikagairik jan, ezta edaririk edan ere. 

 Judaismoak arautegi zehatza du elikagaiei dagokienez eta kosher elikagaiak jatera behartzen du.  

 FAKTORE PSIKOLOGIKOAK  

Estresak edo aldarteak ere eragiten diote elikagaiak aukeratzeko moduari. Pertsona batzuek, 

estresatuta daudenean, energia-ekarpen handia egiten duten elikagaiak aukeratzen dituzte. 

Depresioak jota dauden pertsona batzuek elikagai batzuk jateko gogo berezia izaten dute, hala nola, 

txokolatea, alkohola, patata frijituak. 

Badaude beste faktore batzuk elikagaien aukeraketan eragiten dutenak, hala nola, ingurunearekiko 

kezka, animalien ongizatea, osasunarekiko kezka, zoriontasuna bilatzea, naturarekiko harremana. 

Horiek denak aintzat hartu behar ditugu, nutrizio-balorazio egokia egin nahi badugu. 
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 22. Identifika ezazu ondoko galdetegian zein faktore psikosozial aztertzen ari den. 

 

 23. Binaka, pertsona baten elikagai-aukeraketan eragiten duten faktoreak ezagutzeko 

galdeketa presta ezazue. 

 

 24. Prestatutako galdeketa beste pertsona bati egin. Balora ezazu galdeketa zuzena ote 

deneta, behar izanez gero,  zuzenketak egin itzazu. 

 

 

 

1. Zenbat urte dituzu? ____________. 

2.- Bakarrik bizi al zara? 

 □ BAI 

 □ EZ. Ba al duzu senarrik/emazterik, bikote lagunik eta/edo umerik? _______________. 

3.- Lanean, langabezian ala ikasten ari zara? 

 □ LANEAN. Zer nolako lan-txanda egiten duzu? (goizez, arratsaldez, gauez)_____________.  

Lan horrek ahalegin fisikoaeskatzen dizu ala eserita pasatzen duzu eguna?______________. 

 □ IKASTEN. Ikasketak, eguneko zein ordutan hasten eta bukatzen dituzu? _________________.  

Ikasgelan eserita pasatzen duzu eguna ala noizbehinka jaikitzeko tarterik aurkitzen al 

duzu?______________________________. 

 □ LANGABEZIAN. 

4.- Lanera / Ikastera oinez, garraio publikoz, autoz ala bizikletaz joaten  zara?_______________. 

5.- Astean zehar ariketa fisikorik egiten duzu?  

 □ BAI. Zein motatako ariketa fisikoa egiten duzu (lasaia, gogorra, oso gogorra)? __________.  

 □ EZ. Zergatik? Denbora faltagatik, gustuko ez duzulako, gogo falta edo osasun arazoren 

batengatik? ______________________________. 

6.- Lasai jateko denborarik al duzu? 

 □ BAI (Jai egunetan baino ez)  □ BAI (Lan egunetan baino ez)  □ BAI (Aste osoan zehar).  

Zenbat denbora izaten duzu gutxi gorabehera? _________________. 

 □ EZ. Zergatik? _________________________________________________. 
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1. ERANSKINA: 

 Emakumeen pisu egokia (kg)  Gizonen pisu egokia (kg) 

Altuera 

(cm) 
Txikia Ertaina  Handia 

Altuera 

(cm) 
Txikia Ertaina  Handia 

142 41,0-44,0 43,0-48,0 47,0-53,0 155 50,0-54,0 53,0-58,0 56,0-63,0 

143 42,3-45,3 44,3-49,3 48,3-55,3 156 50,3-54,3 54,3-60,3 58,3-63,3 

144 42,0-45,0 44,0-49,0 48,0-55,0 157 52,0-55,0 54,0-60,0 58,0-65,0 

145 42,3-45,3 44,3-49,3 48,3-55,3 158 52,3-55,3 54,3-60,3 58,3-65,3 

146 42,6-45,6 44,6-49,6 48,6-55,6 159 52,6-55,6 54,6-60,6 58,6-65,6 

147 43,0-47,0 45,0-51,0 49,0-56,0 160 53,0-56,0 56,0-61,0 59,0-66,0 

148 43,3-47,3 45,3-51,3 49,3-56,3 161 53,5-56,5 56,5-61,5 59,5-66,5 

149 43,6-47,6 45,6-51,6 49,6-56,6 162 54,0-60,0 57,0-62,0 61,0-68,0 

150 44,0-48,0 47,0-53,0 50,0-58,0 163 54,3-60,3 57,3-62,3 61,3-68,3 

151 45,0-48,5 47,5-53,5 51,0-58,5 164 54,6-60,6 57,3-62,6 61,6-68,6 

152 46,0-49,0 48,0-54,0 52,0-59,0 165 56,0-60,0 58,0-64,0 62,0-70,0 

153 46,3-49,3 48,3-54,3 52,3-59,3 166 56,5-60,5 59,0-65,0 63,0-71,0 

154 46,7-49,7 48,7-54,7 52,7-60,7 167 57,0-61,0 60,0-66,0 64,0-72,0 

155 47,0-51,0 49,0-55,0 53,0-60,0 168 57,7-61,7 60,7-66,7 64,7-72,7 

156 47,5-52,0 50,0-57,5 53,5-63,0 169 58,4-62,4 61,4-67,4 65,4-73,4 

157 48,0-53,0 51,0-57,0 54,0-62,0 170 59,0-63,0 62,0-68,0 66,0-74,0 

158 48,7-53,3 51,7-58,3 54,7-62,7 171 60,0-64,0 63,0-69,0 67,0-75,0 

159 49,4-53,7 52,4-58,7 55,3-63,4 172 61,0-65,0 64,0-70,0 68,0-76,0 

160 50,0-54,0 53,0-58,0 56,0-64,0 173 61,7-65,7 64,3-70,7 68,3-76,7 

161 50,5-54,5 53,5-59,7 57,0-65,0 174 62,4-66,3 64,7-71,3 68,7-77,4 

162 51,0-55,0 54,061,0 58,0-66,0 175 63,0-67,0 65,072,0 69,0-78,0 

163 51,7-55,7 54,7-61,7 58,7-66,7 176 63,5-68,0 65,7-73,0 70,0-79,0 

164 52,4-56,4 55,4-62,4 59,4-67,4 177 64,0-69,0 67,0-74,0 71,0-80,0 

165 53,0-57,0 56,0-63,0 60,0-68,0 178 64,7-69,7 67,7-74,7 71,7-81,0 

166 54,0-60,5 56,5-64,5 61,0-68,5 179 65,4-70,4 68,4-75,4 72,4-82,0 

167 55,0-60,0 57,0-64,0 62,0-69,0 180 66,0-71,0 69,0-76,0 73,0-83,0 

168 55,7-60,3 57,7-64,7 62,3-69,7 181 67,0-72,0 70,0-77,0 75,0-84,0 

169 56,4-60,7 58,3-65,3 62,7-70,3 182 68,0-73,0 71,078,0 77,0-85,0 

170 57,0-61,0 59,0-66,0 63,0-71,0 183 68,7-73,7 71,7-78,7 77,3-85,7 

171 57,5-62,0 60,0-67,0 64,0-72,0 184 69,4-74,4 72,4-79,4 77,7-86,4 

172 58,0-63,0 61,0-68,0 65,0-73,0 185 70,0-75,0 73,0-81,0 78,0-87,0 

173 58,7-63,7 61,7-68,7 65,7-74,0 186 71,0-76,0 74,0-82,0 79,0-88,0 

174 59,3-64,3 62,3-69,3 66,3-75,0 187 72,0-77,0 75,0-83,0 80,0-89,0 

175 60,0-65,0 63,0-70,0 67,0-76,0 188 72,3-77,3 75,7-83,7 80,7-90,0 

176 61,0-66,0 64,0-71,0 68,5-77,0 189 72,7-77,7 76,4-84,4 81,4-91,0 

177 62,0-67,0 65,0-72,0 70,0-78,0 190 73,0-78,0 77,0-85,0 82,0-92,0 

7.1. taula: gorpuzkera, altuera eta sexuaren araberako pisu egokiak (SIMON E., RODRIGUEZ B., 2007) 
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Orbegozo Eizaguirre fundazioak argitaratutako hazkuntza taulak, 2011: 

Nesken luzera (cm) (ORBEGOZO FUNDAZIOA, 2011) 

Adina P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 DE 

JB 46,21 47,22 48,23 49,35 50,44 51,42 52,38 1,73 

3 h 55,14 56,33 57,53 58,83 60,12 61,27 62,38 2,63 

6 h 61,58 62,9 64,22 65,67 67,1 68,37 69,61 2,38 

9 h 66,24 67,67 69,1 70,67 72,21 73,59 74,93 2,64 

12 h 69,82 71,34 72,86 74,53 76,19 77,67 79,11 2,81 

15 h 72,86 74,46 76,07 77,85 79,62 81,2 82,74 2,49 

18 h 75,71 77,39 79,1 80,98 82,85 84,53 86,18 3,06 

21 h 78,45 80,21 82 83,98 85,95 87,73 89,48 3,48 

24 h 80,44 82,3 84,18 86,26 88,35 90,23 92,08 3,14 

2,5 u 85,09 87,05 89,05 91,28 93,52 95,55 97,55 3,68 

3 u 89,35 91,4 93,51 95,86 98,24 100,41 102,56 3,1 

3,5 u 93,03 95,19 97,4 99,89 102,42 104,71 107,01 4,12 

4 u 96,28 98,55 100,89 103,51 106,18 108,61 111,05 3,65 

4,5 u 99,24 101,62 104,08 106,85 109,66 112,23 114,8 4,93 

5 u 102,01 104,51 107,08 109,99 112,95 115,65 118,36 4,4 

5,5 u 104,67 107,29 109,99 113,03 116,13 118,97 121,81 4,14 

6 u 107,3 110,03 112,84 116,02 119,26 122,23 125,2 4,56 

6,5 u 109,95 112,78 115,7 119,01 122,38 125,47 128,58 5,02 

7 u 112,63 115,57 118,59 122,02 125,52 128,73 131,96 4,2 

7,5 u 115,38 118,4 121,53 125,07 128,7 132,02 135,37 5,91 

8 u 118,19 121,3 124,51 128,16 131,9 135,33 138,79 5,65 

8,5 u 121,07 124,24 127,54 131,28 135,12 138,66 142,23 5,68 

9 u 123,98 127,22 130,58 134,42 138,35 141,98 145,65 6,14 

9,5 u 126,91 130,21 133,63 137,54 141,55 145,27 149,03 5,1 

1 u 129,83 133,17 136,64 140,61 144,71 148,5 152,34 6,06 

10,5 u 132,71 136,08 139,59 143,61 147,77 151,62 155,54 6,12 

11 u 135,5 138,89 142,43 146,49 150,7 154,61 158,6 6,2 

11,5 u 138,16 141,57 145,13 149,23 153,47 157,43 161,47 6,58 

12 u 140,66 144,08 147,65 151,77 156,04 160,04 164,12 7,02 

12,5 u 142,97 146,38 149,96 154,09 158,38 162,4 166,52 7,2 

13 u 145,05 148,45 152,02 156,15 160,46 164,5 168,64 6,25 

13,5 u 146,87 150,26 153,82 157,95 162,25 166,3 170,45 6,64 

14 u 148,41 151,79 155,34 159,45 163,75 167,79 171,95 6,25 

14,5 u 149,68 153,03 156,56 160,65 164,94 168,97 173,13 5,97 

15 u 150,66 153,99 157,5 161,57 165,84 169,86 174 6,15 

15,5 u 151,37 154,67 158,16 162,21 166,46 170,46 174,59 5,6 

16 u 151,83 155,12 158,59 162,62 166,84 170,82 174,93 6,28 

16,5 u 152,1 155,37 158,82 162,83 167,03 171 175,09 6,26 

17 u 152,23 155,49 158,93 162,92 167,11 171,05 175,12 5,67 

17,5 u 152,3 155,55 158,98 162,97 167,14 171,08 175,14 5,78 

18 u 152,42 155,67 159,1 163,09 167,26 171,2 175,26 6,17 
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Orbegozo Eizaguirre fundazioak argitaratutako hazkuntza taulak, 2011: 

Nesken pisua (kg) (ORBEGOZO FUNDAZIOA, 2011) 

Adina P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 DE 

JB 2,52 2,68 2,86 3,08 3,33 3,58 3,85 0,41 

3 h 4,59 4,88 5,2 5,59 6,04 6,49 6,98 0,72 

6 h 6,06 6,44 6,87 7,39 7,97 8,56 9,21 0,82 

9 h 7,13 7,58 8,07 8,69 9,37 10,07 10,83 1,12 

12 h 7,93 8,43 8,98 9,67 10,44 11,22 12,07 1,15 

15 h 8,57 9,12 9,72 10,47 11,31 12,16 13,1 1,07 

18 h 9,14 9,72 10,37 11,18 12,08 13 14,01 1,33 

21 h 9,66 10,28 10,98 11,84 12,8 13,78 14,86 1,49 

24 h 10,04 10,71 11,42 12,34 13,36 14,41 15,57 1,38 

2,5 u 10,97 11,71 12,53 13,55 14,7 15,87 17,16 1,66 

3 u 11,88 12,69 13,6 14,72 15,98 17,26 18,68 1,44 

3,5 u 12,72 13,6 14,58 15,81 17,19 18,6 20,16 2,07 

4 u 13,5 14,45 15,53 16,87 18,38 19,93 21,66 1,97 

4,5 u 14,26 15,3 16,47 17,93 19,61 21,33 23,26 2,84 

5 u 15,02 16,15 17,43 19,05 20,91 22,83 25 2,84 

5,5 u 15,8 17,04 18,45 20,24 22,31 24,46 26,9 2,63 

6 u 16,62 17,98 19,54 21,52 23,83 26,24 29 3,49 

6,5 u 17,5 18,99 20,71 22,91 25,48 28,18 31,29 3,86 

7 u 18,44 20,08 21,98 24,41 27,27 30,28 33,76 3,86 

7,5 u 19,45 21,26 23,35 26,03 29,19 32,53 36,4 5,18 

8 u 20,55 22,52 24,81 27,76 31,24 34,92 39,19 5,57 

8,5 u 21,73 23,88 26,37 29,59 33,39 37,42 42,1 5,02 

9 u 23 25,33 28,03 31,51 35,63 40 45,08 6,03 

9,5 u 24,36 26,85 29,76 33,51 37,94 42,64 48,1 5,73 

1 u 25,79 28,46 31,55 35,56 40,28 45,3 51,12 6,26 

10,5 u 27,29 30,12 33,4 37,64 42,64 47,94 54,09 7,62 

11 u 28,86 31,83 35,28 39,73 44,97 50,53 56,97 8,04 

11,5 u 30,47 33,57 37,17 41,8 47,26 53,03 59,71 7,52 

12 u 32,12 35,33 39,05 43,84 49,47 55,41 62,28 7,31 

12,5 u 33,77 37,08 40,9 45,8 51,56 57,63 64,63 8,88 

13 u 35,42 38,79 42,68 47,68 53,52 59,67 66,75 8,45 

13,5 u 37,03 40,45 44,39 49,43 55,32 61,5 68,6 8,08 

14 u 38,59 42,03 45,99 51,04 56,93 63,1 70,17 7,96 

14,5 u 40,05 43,5 47,45 52,49 58,34 64,46 71,46 8,59 

15 u 41,39 44,82 48,76 53,75 59,54 65,58 72,47 9,42 

15,5 u 42,57 45,98 49,87 54,81 60,52 66,46 73,22 7,33 

16 u 43,55 46,94 50,79 55,66 61,28 67,11 73,75 8,96 

16,5 u 44,3 47,65 51,46 56,28 61,82 67,57 74,09 6,7 

17 u 44,77 48,11 51,89 56,67 62,17 67,86 74,31 8,47 

17,5 u 44,91 48,25 52,04 56,83 62,34 68,04 74,5 8,3 

18 u 44,68 48,06 51,91 56,77 62,36 68,17 74,75 7,4 
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Orbegozo Eizaguirre fundazioak argitaratutako hazkuntza taulak, 2011: 

Mutilen luzera (cm) (ORBEGOZO FUNDAZIOA, 2011) 

Adina P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 DE 

JB 46,88 47,84 48,8 49,87 50,92 51,87 52,79 1,55 

3 h 56,61 57,78 58,96 60,26 61,56 62,71 63,85 3 

6 h 63,12 64,44 65,77 67,24 68,71 70,02 71,32 2,41 

9 h 67,66 69,09 70,53 72,14 73,74 75,18 76,59 2,67 

12 h 71,16 72,68 74,22 75,93 77,64 79,18 80,7 2,85 

15 h 74,23 75,83 77,45 79,25 81,06 82,69 84,31 3,24 

18 h 77,17 78,83 80,53 82,42 84,31 86,02 87,72 2,97 

21 h 79,94 81,67 83,43 85,4 87,37 89,15 90,91 3,06 

24 h 82,21 83,95 85,71 87,69 89,69 91,49 93,33 3,28 

2,5 u 86,19 88,07 90 92,15 94,32 96,29 98,25 2,86 

3 u 89,98 92,03 94,12 96,46 98,82 100,96 103,08 3,08 

3,5 u 93,59 95,77 98 100,49 103,01 105,3 107,57 4,4 

4 u 97,01 99,3 101,65 104,28 106,94 109,36 111,77 4,39 

4,5 u 100,23 102,63 105,08 107,84 110,64 113,18 115,71 3,99 

5 u 103,27 105,77 108,33 111,21 114,13 116,79 119,45 4,24 

5,5 u 106,14 108,74 111,41 114,41 117,46 120,24 123,01 4,62 

6 u 108,85 111,56 114,34 117,47 120,64 123,54 126,44 4,88 

6,5 u 111,43 114,25 117,15 120,41 123,72 126,74 129,77 5,05 

7 u 113,91 116,84 119,86 123,26 126,71 129,87 133,02 4,88 

7,5 u 116,29 119,36 122,5 126,05 129,65 132,93 136,22 5,55 

8 u 118,62 121,82 125,1 128,8 132,55 135,97 139,38 6,31 

8,5 u 120,92 124,25 127,68 131,53 135,43 138,98 142,53 5,61 

9 u 123,2 126,68 130,25 134,26 138,31 142 145,68 6,09 

9,5 u 125,51 129,13 132,84 137 141,2 145,03 148,84 5,94 

1 u 127,84 131,61 135,46 139,77 144,12 148,07 152 6,58 

10,5 u 130,23 134,14 138,12 142,58 147,07 151,13 155,17 6,29 

11 u 132,69 136,73 140,84 145,43 150,04 154,21 158,35 6,17 

11,5 u 135,23 139,38 143,61 148,31 153,04 157,3 161,52 6,48 

12 u 137,84 142,1 146,42 151,24 156,05 160,39 164,68 6,9 

12,5 u 140,52 144,88 149,29 154,18 159,07 163,47 167,8 7,42 

13 u 143,27 147,7 152,17 157,13 162,07 166,5 170,87 9,12 

13,5 u 146,06 150,54 155,06 160,06 165,03 169,48 173,85 8,23 

14 u 148,86 153,38 157,92 162,93 167,91 172,36 176,72 8,22 

14,5 u 151,64 156,17 160,72 165,72 170,68 175,1 179,44 8,41 

15 u 154,35 158,87 163,4 168,37 173,29 177,67 181,96 8,31 

15,5 u 156,92 161,41 165,91 170,83 175,7 180,02 184,24 6,92 

16 u 159,28 163,73 168,17 173,04 177,83 182,08 186,23 6,64 

16,5 u 161,34 165,74 170,12 174,91 179,62 183,8 187,87 6,54 

17 u 163,01 167,34 171,66 176,37 181 185,1 189,09 7,35 

17,5 u 164,16 168,43 172,68 177,32 181,88 185,92 189,84 7,09 

18 u 164,67 168,89 173,09 177,67 182,17 186,16 190,03 5,69 
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Orbegozo Eizaguirre fundazioak argitaratutako hazkuntza taulak, 2011: 

Mutilen pisua (kg) (ORBEGOZO FUNDAZIOA, 2011) 

Adina P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 DE 

JB 2,65 2,81 2,99 3,21 3,45 3,68 3,93 0,36 

3 h 4,95 5,25 5,58 5,98 6,41 6,85 7,31 0,78 

6 h 6,54 6,94 7,37 7,89 8,47 9,05 9,67 0,92 

9 h 7,69 8,15 8,65 9,27 9,96 10,65 11,4 1,11 

12 h 8,55 9,06 9,63 10,32 11,1 11,88 12,74 1,13 

15 h 9,24 9,79 10,41 11,17 12,02 12,87 13,82 1,2 

18 h 9,8 10,39 11,05 11,86 12,78 13,71 14,73 1,35 

21 h 10,27 10,89 11,59 12,45 13,42 14,4 15,5 1,01 

24 h 10,76 11,4 12,12 13,02 14,05 15,11 16,33 1,28 

2,5 u 11,44 12,14 12,93 13,92 15,04 16,2 17,51 1,5 

3 u 12,15 12,92 13,79 14,89 16,13 17,4 18,8 1,56 

3,5 u 12,97 13,81 14,77 15,97 17,35 18,75 20,32 2,83 

4 u 13,85 14,77 15,82 17,15 18,67 20,25 22,03 2,57 

4,5 u 14,77 15,77 16,92 18,38 20,08 21,86 23,91 2,03 

5 u 15,71 16,8 18,05 19,66 21,56 23,57 25,94 3,22 

5,5 u 16,66 17,84 19,21 20,98 23,09 25,37 28,09 3,75 

6 u 17,61 18,89 20,38 22,34 24,69 27,26 30,37 3,61 

6,5 u 18,55 19,94 21,58 23,72 26,33 29,22 32,75 3,71 

7 u 19,5 21,01 22,79 25,15 28,04 31,26 35,24 3,21 

7,5 u 20,45 22,09 24,04 26,63 29,82 33,39 37,83 4,69 

8 u 21,42 23,2 25,33 28,16 31,67 35,61 40,52 5,2 

8,5 u 22,41 24,36 26,67 29,76 33,6 37,93 43,32 5,69 

9 u 23,45 25,56 28,08 31,45 35,63 40,34 46,21 6,63 

9,5 u 24,54 26,83 29,56 33,23 37,76 42,86 49,2 7,05 

1 u 25,7 28,18 31,14 35,11 40,01 45,49 52,28 7,32 

10,5 u 26,94 29,63 32,83 37,1 42,36 48,23 55,45 9,31 

11 u 28,28 31,18 34,62 39,21 44,84 51,07 58,69 7,75 

11,5 u 29,72 32,84 36,54 41,44 47,43 54,02 62 7,62 

12 u 31,27 34,62 38,57 43,79 50,12 57,04 65,36 9,39 

12,5 u 32,94 36,51 40,72 46,25 52,91 60,13 68,74 7,96 

13 u 34,73 38,53 42,98 48,8 55,77 63,26 72,11 9,63 

13,5 u 36,63 40,65 45,34 51,43 58,67 66,4 75,44 10,55 

14 u 38,63 42,86 47,77 54,11 61,59 69,51 78,67 10,37 

14,5 u 40,72 45,14 50,24 56,79 64,47 72,52 81,77 12,11 

15 u 42,88 47,45 52,72 59,44 67,25 75,4 84,66 11,65 

15,5 u 45,07 49,77 55,15 61,99 69,89 78,05 87,26 10,57 

16 u 47,25 52,03 57,49 64,38 72,28 80,4 89,5 11,82 

16,5 u 49,39 54,19 59,65 66,52 74,35 82,36 91,28 11,83 

17 u 51,41 56,18 61,57 68,32 76 83,81 92,49 11,3 

17,5 u 53,26 57,91 63,14 69,68 77,09 84,63 93,01 10,1 

18 u 54,85 59,28 64,26 70,47 77,51 84,68 92,7 9,88 
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Orbegozo Eizaguirre fundazioak argitaratutako hazkuntza taulak, 2011: 

Nesken GMI (kg/m2) (ORBEGOZO FUNDAZIOA, 2011) 

Adina P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 DE 

JB 10,99 11,51 12,08 12,76 13,5 14,24 15,02 1,15 

3 h 13,86 14,51 15,22 16,06 16,99 17,88 18,85 1,34 

6 h 14,85 15,54 16,28 17,19 18,17 19,15 20,2 1,37 

9 h 15,04 15,72 16,46 17,37 18,37 19,37 20,45 1,44 

12 h 15 15,66 16,39 17,28 18,27 19,27 20,36 1,81 

15 h 14,93 15,58 16,3 17,18 18,16 19,15 20,23 1,2 

18 h 14,85 15,49 16,2 17,08 18,05 19,03 20,11 1,43 

21 h 14,71 15,35 16,05 16,92 17,88 18,86 19,93 1,63 

24 h 14,5 15,15 15,87 16,76 17,77 18,79 19,93 1,16 

2,5 u 14,31 14,94 15,65 16,52 17,51 18,52 19,65 1,27 

3 u 14,14 14,76 15,46 16,32 17,3 18,31 19,43 1,11 

3,5 u 13,87 14,48 15,16 16,02 16,99 18 19,14 1,42 

4 u 13,67 14,28 14,96 15,82 16,81 17,84 19,02 1,39 

4,5 u 13,54 14,15 14,84 15,72 16,74 17,81 19,06 1,68 

5 u 13,45 14,08 14,79 15,7 16,76 17,89 19,21 1,6 

5,5 u 13,41 14,06 14,8 15,74 16,86 18,05 19,46 1,72 

6 u 13,41 14,08 14,85 15,84 17,02 18,28 19,79 1,85 

6,5 u 13,43 14,13 14,94 15,98 17,23 18,57 20,17 1,98 

7 u 13,47 14,21 15,06 16,16 17,48 18,9 20,6 1,98 

7,5 u 13,53 14,31 15,21 16,37 17,76 19,26 21,05 2,5 

8 u 13,61 14,43 15,37 16,6 18,06 19,63 21,52 2,45 

8,5 u 13,7 14,56 15,56 16,84 18,37 20,03 22 2,14 

9 u 13,81 14,71 15,75 17,1 18,7 20,42 22,47 2,18 

9,5 u 13,93 14,87 15,96 17,36 19,03 20,82 22,94 2,66 

1 u 14,07 15,05 16,17 17,63 19,36 21,21 23,39 2,36 

10,5 u 14,22 15,23 16,4 17,91 19,69 21,59 23,83 2,87 

11 u 14,39 15,43 16,63 18,18 20,01 21,96 24,25 2,94 

11,5 u 14,57 15,64 16,87 18,46 20,33 22,32 24,65 2,47 

12 u 14,77 15,86 17,12 18,73 20,63 22,66 25,02 2,45 

12,5 u 14,99 16,09 17,37 19 20,93 22,98 25,37 2,87 

13 u 15,22 16,34 17,62 19,27 21,22 23,29 25,7 2,79 

13,5 u 15,47 16,59 17,88 19,54 21,5 23,58 26,01 2,7 

14 u 15,73 16,85 18,14 19,8 21,76 23,85 26,3 2,69 

14,5 u 16 17,11 18,4 20,05 22,01 24,1 26,56 2,96 

15 u 16,27 17,37 18,65 20,3 22,25 24,34 26,81 3,16 

15,5 u 16,54 17,63 18,9 20,53 22,47 24,55 27,03 2,35 

16 u 16,81 17,88 19,13 20,74 22,67 24,75 27,23 2,59 

16,5 u 17,05 18,11 19,34 20,94 22,85 24,92 27,41 2,49 

17 u 17,27 18,31 19,53 21,1 23 25,07 27,56 2,88 

17,5 u 17,44 18,48 19,68 21,24 23,12 25,18 27,68 3,1 

18 u 17,56 18,59 19,78 21,34 23,21 25,27 27,77 2,5 
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Orbegozo Eizaguirre fundazioak argitaratutako hazkuntza taulak, 2011: 

Mutilen GMI (kg/m2) (ORBEGOZO FUNDAZIOA, 2011) 

Adina P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 DE 

JB 11,37 11,87 12,39 12,99 13,61 14,19 14,78 0,91 

3 h 14,13 14,81 15,54 16,42 17,36 18,29 19,27 1,42 

6 h 15,16 15,86 16,62 17,56 18,61 19,65 20,81 1,62 

9 h 15,43 16,09 16,83 17,75 18,8 19,86 21,06 1,47 

12 h 15,45 16,08 16,8 17,69 18,7 19,75 20,94 1,71 

15 h 15,41 16,03 16,73 17,6 18,59 19,62 20,79 1,49 

18 h 15,32 15,93 16,62 17,47 18,46 19,47 20,62 1,57 

21 h 15,11 15,7 16,37 17,22 18,18 19,18 20,33 1,28 

24 h 14,64 15,23 15,89 16,74 17,74 18,82 20,11 1,02 

2,5 u 14,33 14,91 15,56 16,4 17,37 18,41 19,64 1,2 

3 u 14,11 14,68 15,32 16,15 17,12 18,15 19,35 1,19 

3,5 u 13,95 14,52 15,16 15,99 16,97 18 19,21 1,83 

4 u 13,85 14,42 15,07 15,91 16,9 17,96 19,21 1,46 

4,5 u 13,79 14,37 15,03 15,89 16,91 18,01 19,33 1,29 

5 u 13,78 14,36 15,05 15,93 16,99 18,15 19,56 1,86 

5,5 u 13,79 14,39 15,1 16,01 17,12 18,35 19,88 1,98 

6 u 13,82 14,45 15,18 16,14 17,31 18,62 20,27 1,75 

6,5 u 13,88 14,53 15,29 16,3 17,54 18,94 20,73 1,81 

7 u 13,95 14,63 15,42 16,48 17,8 19,3 21,24 1,61 

7,5 u 14,04 14,74 15,58 16,69 18,09 19,69 21,78 2,19 

8 u 14,13 14,87 15,75 16,92 18,4 20,11 22,35 2,31 

8,5 u 14,24 15,01 15,93 17,17 18,72 20,54 22,93 2,54 

9 u 14,35 15,16 16,12 17,42 19,06 20,98 23,52 2,68 

9,5 u 14,48 15,32 16,32 17,69 19,41 21,42 24,1 2,63 

1 u 14,61 15,49 16,54 17,96 19,76 21,86 24,66 2,8 

10,5 u 14,76 15,67 16,76 18,23 20,11 22,3 25,2 3,49 

11 u 14,91 15,86 16,99 18,52 20,45 22,72 25,71 2,77 

11,5 u 15,08 16,06 17,22 18,8 20,8 23,12 26,19 2,75 

12 u 15,27 16,27 17,47 19,09 21,13 23,51 26,63 3,19 

12,5 u 15,47 16,49 17,72 19,37 21,46 23,88 27,03 2,56 

13 u 15,68 16,73 17,98 19,66 21,78 24,22 27,39 2,84 

13,5 u 15,91 16,98 18,25 19,95 22,09 24,54 27,71 3,09 

14 u 16,16 17,24 18,52 20,24 22,39 24,84 27,99 2,89 

14,5 u 16,41 17,51 18,8 20,53 22,68 25,12 28,24 3,38 

15 u 16,68 17,78 19,08 20,81 22,96 25,38 28,45 2,89 

15,5 u 16,96 18,07 19,37 21,1 23,23 25,63 28,64 3,09 

16 u 17,25 18,35 19,65 21,38 23,49 25,86 28,81 3,58 

16,5 u 17,53 18,64 19,94 21,65 23,75 26,08 28,97 3,17 

17 u 17,81 18,91 20,21 21,92 24 26,3 29,13 3,4 

17,5 u 18,07 19,18 20,48 22,18 24,25 26,52 29,3 2,44 

18 u 18,31 19,42 20,73 22,43 24,49 26,75 29,51 3,11 
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Espainiako biztanleriaren erreferentzia-balioak gizonentzat. (Alastrué 1988). 

Gizonak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

16 -19 

urte 

 

1 0.07 2.55 1.65 0.61 2.83 22.84 19.77 29.87 0.03 6.47 

5 1.90 5.49 3.55 1.08 10.10 24.24 20.90 34.21 0.13 10.05 

10 2.90 7.09 6.39 4.73 14.30 25.00 21.52 36.57 0.18 12.00 

20 4.08 9.00 9.76 9.06 19.30 25.90 22.25 39.38 0.25 14.32 

25 4.54 9.73 11.06 10.74 21.23 26.25 22.53 40.46 0.27 15.22 

30 4.95 10.38 12.21 12.21 22.93 26.55 22.78 41.42 0.29 16.01 

40 5.67 11.55 14.28 14.87 25.99 27.11 23.23 43.14 0.33 17.44 

50 6.35 12.63 16.19 17.34 28.83 27.62 23.65 44.74 0.37 18.76 

60 7.02 13.71 18.11 19.80 31.67 28.13 24.07 46.33 0.40 20.07 

70 7.75 14.88 20.18 22.46 34.73 28.69 24.52 48.06 0.44 21.50 

75 8.15 15.53 21.33 23.94 36.44 28.99 24.77 49.02 0.46 22.29 

80 8.61 16.27 22.63 25.61 38.37 29.34 25.05 50.10 0.48 23.19 

90 9.80 18.17 26.00 29.95 43.36 30.24 25.78 52.91 0.55 25.51 

95 10.79 19.77 28.84 33.59 47.56 31.00 26.40 55.27 0.60 27.46 

99 12.63 22.72 34.05 40.29 55.28 32.40 27.53 59.61 0.70 31.04 

 

Gizonak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

20 – 24 

urte 

1 0.76 1.35 0.22 0.16 3.40 22.00 18.65 26.07 0.01 7.85 

5 1.43 4.88 5.30 2.45 11.47 23.67 20.07 31.41 0.10 11.22 

10 2.63 6.80 8.06 6.05 15.86 24.58 20.84 34.31 0.17 13.05 

20 4.06 9.08 11.34 10.33 21.08 25.67 21.76 37.76 0.25 15.23 

25 4.61 9.96 12.61 11.98 23.10 26.08 22.11 39.09 0.28 16.07 

30 5.09 10.74 13.73 13.44 24.88 26.45 22.43 40.27 0.30 16.82 

40 5.97 12.14 15.75 16.07 28.09 27.12 22.99 42.38 0.35 18.15 

50 6.78 13.43 17.62 18.50 31.06 27.73 23.51 44.34 0.40 19.39 

60 7.59 14.73 19.48 20.93 34.02 28.35 24.03 46.30 0.44 20.63 

70 8.46 16.13 21.50 23.56 37.23 29.01 24.59 48.42 0.49 21.97 

75 8.95 16.91 22.62 25.02 39.01 29.38 24.91 49.60 0.52 22.71 

80 9.50 17.79 23.89 26.67 41.03 29.80 25.26 50.93 0.55 23.55 

90 10.93 20.07 27.17 30.95 46.25 30.88 26.18 54.38 0.63 25.73 

95 12.13 21.99 29.93 34.55 50.64 31.79 26.95 57.28 0.69 27.57 

99 14.33 25.52 35.01 41.17 58.71 33.47 28.37 62.61 0.82 30.94 

TB = tolestura bizipitala; TT = tolestura trizipitala; TSK = tolestura subeskapularra; Tab = tolestura 

abdominala; BP = besoaren perimetroa;  BGhP = besoko giharren perimetroa; BGhA = 

besoko gihar-azalera; GGhI = gantz-gihar indizea = besoko gantz-azalera /besoko gihar-

azalera; %GG= % gorputzeko gantza. 
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Espainiako biztanleriaren erreferentzia-balioak gizonentzat. (Alastrué 1988). 

Gizonak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

25 – 29 

urte 

 

1 0.92 0.88 0.57 0.69 3.58 23.08 20.43 32.15 0.01 7.22 

5 1.26 4.27 5.74 3.36 11.53 24.58 21.56 36.53 0.09 10.85 

10 2.46 6.12 8.56 7.21 15.86 25.39 22.17 38.91 0.15 12.82 

20 3.88 8.32 11.91 11.78 21.00 26.36 22.89 41.74 0.22 15.17 

25 4.43 9.17 13.20 13.55 22.99 26.74 23.17 42.83 0.25 16.07 

30 4.91 9.92 14.35 15.10 24.75 27.07 23.42 43.80 0.27 16.87 

40 5.78 11.27 16.40 17.91 27.90 27.66 23.87 45.54 0.31 18.31 

50 6.59 12.52 18.30 20.51 30.83 28.22 24.28 47.14 0.35 19.64 

60 7.40 13.77 20.21 23.11 33.75 28.77 24.69 48.75 0.39 20.98 

70 8.27 15.12 22.26 25.91 36.91 29.36 25.14 50.49 0.43 22.42 

75 8.75 15.87 23.41 27.47 38.67 29.69 25.39 51.46 0.46 23.22 

80 9.30 16.72 24.70 22.24 40.65 30.07 25.67 52.55 0.49 24.12 

90 10.72 18.91 28.05 33.81 45.80 31.04 26.39 55.38 0.56 26.47 

95 11.92 20.76 30.87 37.65 50.13 31.85 27.00 57.76 0.61 28.44 

99 14.11 24.16 36.04 44.72 55.08 33.35 28.13 62.14 0.72 32.07 

 

Gizonak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

30 - 39 

 urte 

 

1 0.17 2.66 3.39 0.25 8.45 23.40 20.28 31.24 0.03 14.80 

5 2.24 5.69 8.63 6.87 16.03 24.99 21.58 36.44 0.12 17.39 

10 3.37 7.35 11.49 10.47 20.16 25.86 22.29 39.27 0.18 18.79 

20 4.70 9.31 14.89 14.76 25.07 26.89 23.14 42.63 0.24 20.47 

25 5.22 10.07 16.20 16.41 26.96 27.29 23.46 43.93 0.26 21.11 

30 5.68 10.74 17.36 17.87 28.64 27.64 23.75 45.08 0.29 21.68 

40 6.50 11.94 19.44 20.50 31.65 28.27 24.27 47.15 0.32 22.71 

50 7.26 13.06 21.37 22.94 34.44 28.86 24.75 49.06 0.36 23.66 

60 8.02 14.18 23.30 25.37 37.23 29.44 25.23 50.97 0.40 24.61 

70 8.84 15.38 25.39 28.00 40.24 30.07 25.75 53.03 0.43 25.63 

75 9.30 16.05 26.54 29.46 41.91 30.42 26.04 54.18 0.46 26.20 

80 9.82 16.81 27.86 31.11 43.81 30.86 26.36 55.48 0.48 26.85 

90 11.16 18.78 31.25 35.40 48.72 31.85 27.21 58.85 0.54 28.52 

95 12.28 20.43 34.11 39.00 50.84 32.72 27.92 61.68 0.60 29.93 

99 14.35 23.46 39.36 45.62 60.43 34.31 29.22 66.88 0.69 32.51 

TB = tolestura bizipitala; TT = tolestura trizipitala; TSK = tolestura subeskapularra; Tab = tolestura 

abdominala; BP = besoaren perimetroa;  BGhP =besoko giharren perimetroa; BGhA = besoko 

gihar-azalera; GGhI = gantz-gihar indizea = besoko gantz-azalera /besoko gihar-azalera; 

%GG= % gorputzeko gantza. 
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Espainiako biztanleriaren erreferentzia-balioak gizonentzat. (Alastrué 1988). 

Gizonak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

40 – 49 

urte 

 

1 0.31 1.74 2.17 0.84 6.26 22.42 19.93 30.06 0.02 14.51 

5 2.22 4.77 7.60 5.65 14.04 24.23 21.35 35.69 0.11 18.01 

10 3.26 6.42 10.55 9.18 18.28 25.22 22.13 38.75 0.16 19.92 

20 4.49 8.39 14.07 13.39 23.31 26.39 23.05 42.39 0.22 22.19 

25 4.97 9.15 15.42 15.01 25.25 26.84 23.41 43.80 0.24 23.06 

30 5.39 9.82 16.62 16.44 26.97 27.24 23.72 45.04 0.26 23.83 

40 6.14 11.08 18.78 19.02 30.06 27.96 24.29 47.28 0.30 25.22 

50 6.84 12.14 20.78 21.41 32.92 28.63 24.81 49.35 0.33 26.51 

60 7.54 13.25 22.77 23.60 35.78 29.29 25.33 51.42 0.36 27.80 

70 8.60 14.46 24.93 26.38 36.87 30.01 25.90 53.65 0.40 29.19 

75 8.72 15.13 26.13 27.81 40.58 30.41 26.21 54.90 0.42 29.96 

80 9.20 15.89 27.48 29.43 42.53 30.86 26.57 56.30 0.44 30.84 

90 10.43 17.85 31.00 33.64 47.56 32.03 27.49 59.95 0.50 33.11 

95 11.47 19.50 33.95 37.17 51.79 33.02 28.27 63.01 0.55 35.01 

99 13.38 22.54 39.38 43.67 59.57 34.83 29.69 68.64 0.64 38.52 

 

Gizonak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

50 – 59 

urte 

 

1 0.23 2.68 4.37 0.32 12.74 23.23 20.13 31.16 0.04 17.31 

5 2.32 5.60 9.83 6.63 17.34 24.77 21.45 36.12 0.13 21.03 

10 3.46 7.19 13.77 10.42 21.47 25.61 22.14 38.81 0.18 23.05 

20 4.81 9.09 16.33 14.92 26.39 26.60 22.96 42.03 0.24 25.44 

25 5.33 9.82 17.69 16.66 28.29 26.99 23.27 43.26 0.26 26.38 

30 5.79 10.46 18.90 18.20 29.97 27.33 23.55 44.36 0.28 27.19 

40 6.62 11.63 21.07 20.96 32.99 27.95 24.06 46.33 0.32 28.67 

50 7.39 12.70 23.08 23.53 35.79 28.52 24.52 48.15 0.35 30.04 

60 8.16 13.78 25.09 26.09 38.58 29.09 24.99 49.97 0.39 31.40 

70 8.98 14.94 27.26 28.85 41.60 29.70 25.49 51.94 0.42 32.88 

75 9.44 15.58 28.46 30.39 43.28 30.04 25.76 53.03 0.43 33.69 

80 9.97 16.32 29.33 32.13 45.18 30.43 26.09 54.27 0.47 34.63 

90 11.31 18.20 33.35 36.63 50.10 31.42 26.90 57.48 0.51 37.02 

95 12.45 19.79 36.32 40.42 54.23 32.26 27.58 60.17 0.56 39.04 

99 14.54 22.72 41.78 47.38 61.83 33.80 28.85 65.13 0.65 42.76 

TB = tolestura bizipitala; TT = tolestura trizipitala; TSK = tolestura subeskapularra; Tab = tolestura 

abdominala; BP = besoaren perimetroa;  BGhP = besoko giharren perimetroa; BGhA = 

besoko gihar-azalera; GGhI = gantz-gihar indizea = besoko gantz-azalera /besoko gihar-

azalera; %GG= % gorputzeko gantza. 
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Espainiako biztanleriaren erreferentzia-balioak gizonentzat. (Alastrué 1988). 

Gizonak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

60 - 69 

urte 

1 0.83 1.98 2.15 1.49 4.75 17.19 16.31 18.79 0.01 6.14 

5 1.57 2.28 3.86 2.06 5.54 19.83 18.15 25.35 0.02 11.92 

10 2.88 3.60 5.69 4.18 11.15 21.27 19.15 28.91 0.09 15.07 

20 3.43 6.36 10.23 9.08 17.81 22.99 20.34 33.15 0.18 18.81 

25 4.03 7.43 11.99 10.97 20.39 23.65 20.80 34.78 0.21 20.26 

30 4.57 8.37 13.54 12.64 22.00 24.23 21.20 36.23 0.24 21.53 

40 5.52 10.06 16.33 15.64 26.76 25.29 21.93 38.83 0.30 23.83 

50 6.40 11.63 18.91 18.43 30.54 26.26 22.60 41.24 0.35 25.95 

60 7.29 13.19 21.49 21.21 34.33 27.23 23.28 43.65 0.40 28.08 

70 8.24 14.89 24.28 24.21 38.42 28.28 24.01 46.25 0.45 30.37 

75 8.77 15.83 25.83 25.88 40.70 28.87 24.41 47.69 0.48 31.65 

80 9.38 16.89 27.59 27.77 43.27 29.53 24.87 49.33 0.52 33.09 

90 10.93 19.65 32.14 32.67 49.94 31.24 26.06 53.57 0.61 36.83 

95 12.24 21.97 35.96 36.79 55.55 32.68 27.06 57.13 0.68 39.98 

99 14.65 26.24 42.99 44.36 65.85 35.33 28.90 63.68 0.82 45.76 

 

Gizonak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

≥70 

urte 

 

1 0.42 1.33 2.19 1.74 5.31 17.90 16.55 20.24 0.05 10.95 

5 1.75 4.00 5.66 2.65 10.92 19.96 18.04 25.36 0.13 14.32 

10 2.47 5.45 7.54 3.04 13.98 21.08 18.86 28.14 0.17 16.16 

20 3.33 7.17 9.79 5.89 17.61 22.42 19.83 31.45 0.22 18.34 

25 3.66 7.84 10.65 6.98 19.01 22.93 20.20 32.73 0.24 19.18 

30 3.95 8.42 11.42 7.95 20.25 23.39 20.53 33.86 0.26 19.92 

40 4.48 9.48 12.79 9.70 22.47 24.20 21.12 35.89 0.29 21.26 

50 4.96 10.46 14.07 11.32 24.54 24.96 21.67 37.77 0.32 22.50 

60 5.54 11.44 15.34 12.93 26.60 25.72 22.22 39.65 0.35 23.74 

70 5.98 12.50 16.72 14.68 28.83 26.54 22.82 41.68 0.38 25.08 

75 6.27 13.09 17.48 15.65 30.06 26.99 23.15 42.81 0.40 25.83 

80 6.60 13.75 18.35 16.75 31.47 27.51 23.52 44.09 0.42 26.67 

90 7.46 15.48 20.59 19.59 35.10 28.84 24.49 47.40 0.47 28.85 

95 8.18 16.93 22.48 21.99 38.15 29.97 25.30 50.18 0.51 30.68 

99 9.50 19.59 25.94 26.38 43.76 32.03 26.80 55.29 0.59 34.06 

TB = tolestura bizipitala; TT = tolestura trizipitala; TSK = tolestura subeskapularra; Tab = tolestura 

abdominala; BP = besoaren perimetroa; BGhP = besoko giharren perimetroa; BGhA = besoko 

gihar-azalera; GGhI = gantz-gihar indizea = besoko gantz-azalera /besoko gihar-azalera; 

%GG= % gorputzeko gantza. 
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Espainiako biztanleriaren erreferentzia-balioak emakumeentzat. (Alastrué 1988). 

Emakumeak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

16 – 19 

urte 

1 1.21 7.39 0.42 2.43 9.26 19.57 14.84 16.87 0.16 20.42 

5 3.89 11.53 6 8.85 19.16 21.05 15.72 19.39 0.38 23.63 

10 5.34 13.78 9.49 12.34 24.54 21.85 16.20 20.76 0.50 25.38 

20 7.08 16.46 13.65 16.5 30.94 22.81 16.77 22.39 0.64 27.46 

25 7.75 17.49 15.26 18.1 33.42 23.18 16.99 23.02 0.70 28.27 

30 8.34 18.4 16.68 19.52 35.6 23.50 17.18 23.57 0.75 28.98 

40 9.40 20.05 19.23 22.07 39.53 24.09 17.53 24.57 0.84 30.25 

50 10.39 21.57 21.59 24.43 43.17 24.63 17.85 25.50 0.92 31.43 

60 11.37 23.09 23.96 26.79 46.8 25.17 18.18 26.43 1.00 32.62 

70 12.43 24.73 26.51 29.34 50.73 25.76 13.52 27.43 1.09 33.89 

75 13.02 25.64 27.93 30.76 52.91 26.08 18.72 27.98 1.14 34.60 

80 13.69 26.68 29.53 32.36 55.39 26.45 18.94 28.61 1.19 35.41 

90 15.43 29.36 33.69 36.52 61.79 27.41 19.51 30.24 1.34 37.49 

95 16.88 31.61 37.19 40.01 67.17 28.21 19.99 31.61 1.46 39.24 

99 19.56 35.75 43.62 46.43 77.07 29.69 20.87 34.13 1.68 42.45 

 

Emakumeak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

20 – 24 

urte 

1 0.43 7.29 0.81 1.42 10.36 19.36 13.97 14.45 0.12 20.22 

5 3.15 11.69 6.93 7.98 20.65 20.92 15.05 17.56 0.37 23.78 

10 4.63 14.08 10.27 11.55 25.92 21.77 15.65 19.25 0.51 25.72 

20 6.38 16.93 14.23 15.79 32.19 22.78 16.35 21.27 0.67 28.02 

25 7.06 18.02 15.77 17.43 34.62 23.18 16.62 22.05 0.73 28.91 

30 7.66 18.99 17.12 18.88 36.75 23.52 16.86 22.73 0.79 29.70 

40 8.74 20.74 19.55 21.48 40.60 24.14 17.29 23.97 0.89 31.11 

50 9.74 22.36 21.80 23.89 44.16 24.71 17.69 25.11 0.98 32.42 

60 10.74 23.97 24.06 26.30 47.73 25.29 18.09 26.26 1.07 33.73 

70 11.81 25.72 26.49 28.91 51.57 25.91 18.52 27.49 1.17 35.14 

75 12.41 26.69 27.84 30.35 53.71 26.25 18.76 28.18 1.23 35.93 

80 13.09 27.79 29.37 31.39 56.13 26.64 19.03 28.96 1.29 36.82 

90 14.85 30.63 33.34 36.23 62.40 27.66 19.73 30.97 1.45 39.12 

95 16.33 33.02 36.67 39.80 67.68 28.51 20.33 32.67 1.59 41.05 

99 19.04 37.42 42.80 46.36 77.36 30.07 21.41 35.78 1.84 44.61 

TB = tolestura bizipitala; TT = tolestura trizipitala; TSK = tolestura subeskapularra; Tab = tolestura 

abdominala; BP = besoaren perimetroa; BGhP = besoko giharren perimetroa; BGhA = besoko 

gihar-azalera; GGhI = gantz-gihar indizea = besoko gantz-azalera /besoko gihar-azalera; 

%GG= % gorputzeko gantza. 

  



Elikadura orekatuaren gida praktikoa Antropometria 
 

Nutrizio-balorazioa 219 

 

Espainiako biztanleriaren erreferentzia-balioak emakumeentzat. (Alastrué 1988). 

Emakumeak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

25 – 29 

urte 

1 0.24 7.25 0.53 0.50 10.13 19.56 14.10 14.72 0.12 19.80 

5 3.05 11.94 6.26 6.72 20.62 21.22 15.22 17.94 0.38 23.59 

10 4.57 14.49 9.96 10.65 26.33 22.12 15.82 19.70 0.52 25.65 

20 6.39 17.52 14.36 15.32 33.12 23.19 16.54 21.78 0.69 28.10 

25 7.09 18.70 16.06 17.13 35.75 23.61 16.82 22.59 0.76 29.04 

30 7.71 19.73 17.56 18.72 38.06 23.97 17.06 23.30 0.82 29.88 

40 8.83 21.59 20.26 21.59 42.23 24.63 17.51 24.58 0.92 31.38 

50 9.86 23.32 22.76 24.24 46.08 25.24 17.91 25.76 1.01 32.77 

60 10.89 25.04 25.26 26.90 49.94 25.85 18.32 26.94 1.11 34.16 

70 12.01 26.90 27.96 29.77 54.11 26.51 18.77 28.22 1.21 35.67 

75 12.63 27.94 29.46 31.36 56.42 26.87 19.01 28.93 1.27 36.50 

80 13.33 29.11 31.16 33.16 59.04 27.29 19.29 29.74 1.33 37.45 

90 15.14 32.14 35.56 37.84 65.83 28.36 20.01 31.82 1.50 39.90 

95 16.67 34.69 39.26 41.77 71.54 29.26 20.61 33.58 1.64 41.96 

99 19.48 39.38 46.06 48.99 82.03 30.92 21.73 36.80 1.90 45.74 

 

Emakumeak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

30 – 39 

urte 

1 0.11 8.91 1.35 0.96 11.30 19.95 13.91 13.80 0.15 22.53 

5 3.17 13.25 5.90 6.84 21.80 21.66 15.21 17.69 0.40 25.90 

10 4.84 15.61 9.84 11.09 27.52 22.60 15.92 19.81 0.54 27.74 

20 6.82 18.42 14.54 16.14 34.31 23.71 16.76 22.33 0.70 29.92 

25 7.59 19.50 16.35 18.09 36.94 24.14 17.08 23.30 0.76 30.76 

30 8.26 20.46 17.95 19.81 39.25 24.52 17.37 24.16 0.82 31.51 

40 9.48 22.19 20.83 22.91 43.42 25.20 17.88 25.70 0.92 32.84 

50 10.60 23.78 23.50 25.78 47.28 25.84 18.36 27.13 1.01 34.08 

60 11.73 25.38 26.16 28.65 51.15 26.47 18.84 28.56 1.10 35.32 

70 12.95 27.10 29.05 31.75 55.32 27.15 19.36 30.11 1.20 36.66 

75 13.62 28.06 30.65 33.47 57.63 27.53 19.64 30.96 1.25 37.41 

80 14.39 29.14 32.46 35.43 60.26 27.96 19.97 31.94 1.32 38.95 

90 16.37 31.95 37.15 40.48 67.05 29.07 20.81 34.45 1.48 40.43 

95 18.03 34.31 41.10 44.73 72.77 30.01 21.52 36.57 1.61 42.27 

99 21.10 38.65 48.35 52.53 83.27 31.72 22.82 40.46 1.86 45.64 

TB = tolestura bizipitala; TT = tolestura trizipitala; TSK = tolestura subeskapularra; Tab = tolestura 

abdominala; BP = besoaren perimetroa; BGhP = besoko giharren perimetroa; BGhA = besoko 

gihar-azalera; GGhI = gantz-gihar indizea = besoko gantz-azalera /besoko gihar-azalera; 

%GG= % gorputzeko gantza. 
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Espainiako biztanleriaren erreferentzia- balioak emakumeentzat. (Alastrué 1988). 

Emakumea Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

40 – 49 

urte 

 

1 1.83 9.90 1.83 1.59 14.89 20.49 15.26 17.61 0.28 28.01 

5 5.18 14.69 9.86 10.67 26.79 22.52 16.41 21.08 0.50 31.26 

10 7.00 17.30 14.23 15.61 33.27 23.63 17.03 22.98 0.63 33.02 

20 9.17 20.41 19.43 21.48 40.98 24.94 17.77 25.23 0.78 35.12 

25 10.00 21.61 21.44 23.75 43.95 25.45 18.06 26.10 0.84 35.93 

30 10.74 22.66 23.21 25.76 46.58 25.90 18.31 26.86 0.89 36.65 

40 12.07 24.57 26.40 29.36 51.31 26.71 18.76 28.24 0.98 37.94 

50 13.31 26.33 29.35 321.70 55.69 27.46 19.18 29.52 1.06 39.13 

60 14.54 28.09 32.30 36.03 60.06 28.21 19.61 30.80 1.15 40.32 

70 15.87 30.00 35.48 39.64 64.79 29.01 20.06 32.18 1.24 41.61 

75 16.61 31.06 37.27 41.64 67.42 29.46 20.31 32.95 1.29 42.33 

80 17.44 32.25 39.27 43.91 70.40 29.97 20.60 33.82 1.35 43.14 

90 19.61 35.36 44.47 49.78 78.10 31.29 21.34 36.07 1.49 45.24 

95 21.44 37.97 48.84 54.72 84.58 32.40 21.96 37.96 1.62 47.00 

99 24.79 42.76 56.87 63.80 96.49 34.43 23.11 41.44 1.85 50.25 

 

 

Emakumeak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

50 – 59 

urte 

1 1.93 12.90 2.29 6.97 17.81 22.19 15.46 18.09 0.32 33.40 

5 5.39 16.99 10.49 15.36 29.34 23.88 16.65 21.74 0.54 36.18 

10 7.27 19.21 14.95 19.93 35.61 24.80 17.29 23.73 0.66 37.70 

20 9.51 21.86 20.26 25.37 43.06 25.89 18.06 26.09 0.80 39.49 

25 10.37 22.88 22.31 27.47 45.94 26.32 18.36 27.00 0.85 40.19 

30 11.13 23.78 24.12 29.32 48.49 26.69 18.62 27.80 0.90 40.80 

40 12.50 25.40 27.37 32.65 53.06 27.36 19.09 29.25 0.99 41.91 

50 13.77 26.91 30.39 35.74 57.30 27.98 19.53 30.60 1.07 42.93 

60 15.05 28.41 33.40 38.83 61.54 28.60 19.96 31.94 1.15 43.95 

70 16.42 30.03 36.66 42.16 66.11 29.27 20.44 33.39 1.24 45.06 

75 17.18 30.93 38.47 44.02 68.66 29.65 20.70 34.19 1.29 45.67 

80 18.04 31.96 40.52 46.11 71.54 30.07 21.00 35.10 1.34 46.37 

90 20.28 34.60 45.82 51.55 78.99 31.16 21.76 37.47 1.48 48.17 

95 22.16 36.83 50.29 56.12 85.26 32.08 22.41 39.45 1.60 49.68 

99 25.62 40.92 58.49 64.52 96.79 33.77 23.60 43.10 1.82 52.46 

TB = tolestura bizipitala; TT = tolestura trizipitala; TSK = tolestura subeskapularra; Tab = tolestura 

abdominala; BP = besoaren perimetroa; BGhP = besoko giharren perimetroa; BGhA = besoko 

gihar-azalera; GGhI = gantz-gihar indizea = besoko gantz-azalera /besoko gihar-azalera; 

%GG= % gorputzeko gantza. 
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Espainiako biztanleriaren erreferentzia-balioak emakumeentzat. (Alastrué 1988). 

Emakumeak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

60 - 69 

urte 

1 1.70 6.75 0.93 1.36 4.19 17.28 13.36 10.94 0.17 24.55 

5 2.47 11.52 2.34 7.97 16.97 20.12 15.22 16.96 0.38 29.10 

10 3.29 14.12 7.39 13.05 23.92 21.66 16.23 20.23 0.49 31.58 

20 6.65 17.21 13.40 19.09 32.20 23.49 17.43 24.13 0.62 34.52 

25 7.94 18.41 15.72 21.42 35.39 24.20 17.90 25.64 0.68 35.66 

30 9.08 19.46 17.77 23.48 38.21 24.83 18.31 26.96 0.72 36.67 

40 11.14 21.36 21.45 27.18 43.29 25.95 19.05 29.35 0.80 38.47 

50 13.05 23.12 24.87 30.62 47.99 27.00 19.73 31.57 0.88 40.15 

60 14.95 24.87 28.28 34.05 52.69 28.04 20.41 33.78 0.96 41.82 

70 17.01 26.77 31.96 37.75 57.76 29.16 21.15 36.17 1.04 43.63 

75 18.15 27.82 34.01 39.81 60.58 29.79 21.56 37.50 1.09 44.63 

80 19.45 29.02 36.33 42.15 63.78 30.50 22.03 39.00 1.14 45.77 

90 22.80 32.11 42.34 48.19 72.05 32.33 23.23 42.90 1.27 48.71 

95 25.62 34.71 47.39 53.26 79.00 33.87 24.24 46.17 1.39 51.19 

99 30.80 39.48 56.67 62.60 91.79 36.71 26.10 52.19 1.60 55.74 

 

 

Emakumeak Pertzentila TB TT TSk Tab TT+TSk BP BGhP BGhA GGhI % GG 

≥70 

urte 

1 1.07 0.63 0.52 2.64 2.28 15.24 14.10 12.99 0.03 22.10 

5 2.14 4.34 5.56 7.63 11.61 18.15 15.84 18.70 0.14 26.00 

10 3.54 7.06 8.31 10.34 16.69 19.74 16.79 21.81 0.24 28.12 

20 3.73 10.28 11.57 13.57 22.73 21.63 17.92 25.51 0.35 30.64 

25 4.97 11.53 12.83 14.81 25.06 22.36 18.35 26.94 0.40 31.61 

30 6.06 12.63 13.95 15.91 27.12 23.00 18.74 28.20 0.44 32.47 

40 8.02 14.61 15.95 17.89 30.82 24.16 19.43 30.47 0.51 34.01 

50 9.83 16.44 17.80 19.73 34.24 25.24 20.07 32.57 0.58 35.45 

60 11.65 18.27 19.66 21.56 37.68 26.31 20.71 34.67 0.64 36.88 

70 13.61 20.25 21.66 23.54 41.38 27.47 21.40 36.94 0.71 38.42 

75 14.70 21.35 22.77 24.64 43.44 28.11 21.78 38.20 0.75 39.28 

80 15.93 22.60 24.04 25.88 45.77 28.84 22.22 39.63 0.80 40.26 

90 19.13 25.82 27.30 29.11 51.81 30.73 23.35 43.33 0.91 42.78 

95 21.81 28.54 30.04 31.82 56.89 32.32 24.30 46.44 1.01 44.90 

99 26.75 33.52 35.09 36.81 66.22 35.23 26.04 52.16 1.19 48.79 

TB = tolestura trizipitala; TT = tolestura trizipitala; TSK = tolestura subeskapularra; Tab = tolestura 

abdominala; BP = besoaren perimetroa; BGhP = besoko giharren perimetroa; BGhA = besoko 

gihar-azalera; GGhI = gantz-gihar indizea = besoko gantz-azalera /besoko gihar-azalera; 

%GG= % gorputzeko gantza. 
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OHARRAK: 

(1) Hazkuntza-kurbak eta taulak: 

Euskal Erkidegoan,Faustino Orbegozo fundazioak sortutakoak dira hazkuntza-taula edo kurbarik 

erabilienak. Fundazioak luzetarako eta zeharkako ikerketak egin ditu.  

Luzetarako ikerketak 18 urtetako datuak biltzen ditu. 1978an eta 1980an Bilbon jaiotako 600 haur 

aukeratu zituzten eta beren bizitzaren lehenengo urtean, hiru hilero eta, ondoren, sei hilero, 

neurketa antropometrikoak hartu zituzten (garaiera, gorputz-pisua eta zero eta bi urte bitarteko 

haurren burezurraren perimetroa). Datu horiekin hainbat kurba eta taula finkatu dituzte. 

Zeharkako ikerketako datuak2000 eta 2001 urteetan hartutakoak dira. Zero eta 18 urte bitarteko 

6.443 pertsonen lagina hartu zuten eta neurketak hartu zizkieten kurba eta taulak zehaztearren. 

Datu horien laguntzaz pertzentilak ezartzen dira; P50 edo pertzentila 50ak adierazten du 

hartutako laginen erdia datu horretatik gora dagoela eta beste erdia behera. 

Espainia mailan Estudios españoles de Crecimiento 2010 taulak argitaratu dituzte, bertan, 

besteak beste, 26-42 haurdunaldi-aste bitartetako kurbak;etorkinen taulak; eta nerabezaroko 

haziera goiztiar, tarteko eta berandutiarrentaulak eta kurbakadierazten dira. Taula eta kurba 

hauek sortu dituzte Andaluzia, Aragoi, Madril, Katalunia eta Euskal Erlodeganegindako ikerketei 

esker. 

Taulak eta kurbak ondorengo helbide elektronikoetan topa ditzakezue: 

 http://www.fundacionorbegozo.com 

 http://www.seep.es/privado/documentos/Publicaciones/Estudios_Espa%C3%B1oles_de_

Crecimiento_2010.pdf 

 

 

 

http://www.fundacionorbegozo.com/
http://www.seep.es/privado/documentos/Publicaciones/Estudios_Espa%C3%B1oles_de_Crecimiento_2010.pdf
http://www.seep.es/privado/documentos/Publicaciones/Estudios_Espa%C3%B1oles_de_Crecimiento_2010.pdf
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Gida praktikoaren ulermena errazteko asmoz 

erantsi dugu  glosario hau. Horretarako, gidako 

zenbait hitzen esanahaia zehaztuta azaltzen 

da glosarioan. Hitz bakoitzak parentesi artean 

kode bat du. Bertan azaltzen den lehengo 

zenbakia kapituluari dagokio, bigarrena 

orrialdeari eta azkena paragrafoari. Esaterako, 

(2:10/2) kodeak zera esan nahi du: hitz horren 

aipu edo azalpen nagusia 2. kapituluan, 10. 

orrialdean eta 2. paragrafoan dagoela. 

 

AEG: atsedeneko energia-gastua. Pertsona batek, atsedenean, bizirik irauteko behar duen 

gutxieneko energia.Oinarrizko metabolismoaren eta elikagaien jarduera termogenikoaren energia-

gastua da. (6:127/3). 

AESAN:Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Elikagaien Segurtasuneko Espainiako Agentzia. 

(2:34/2). 

AI: Adaquate Intake. AEBko DRIren erreferentzia-balio bat da, Ahoratze Egokia. AIren bidez 

proposaturiko mantenugaiaren kantitatea nahikoa eta ziurra da biztanleriaren talde homogeneoa 

osatzen duten pertsona osasuntsuen % 50entzat. (1:15/4). Era berean, FAO/WHOek  esanahi bera 

duen nazioarteko AI erreferentzia-balioa finkatzen du. (1:14/5). 

Albumina: nutrizio-egoera balioztatzeko aintzat hartu ohi den datu biokimikoa; desnutrizio 

kronikoaren adierazlea da. (7:192/3). 

Alkohol-azukreak: gozogarri sintetikoak dira. Azukreari hidrogenoa txertatuz lortzen dira 

laborategian. Energia-ekarpen txikia egiten dute, gaizki xurgatzen baitira. Ez dute odoleko glukosa- 

maila igoarazten eta ez dute txantxarrik sortzen. (3:54/4). 

Almidoia: elikagaietan dagoen karbohidratorik ugariena da. Landare-jatorriko elikagaietan agertzen 

da (laboreetan, lekaleetan eta tuberkuluetan, batez ere). Glukosaz osatuta dago eta energia-ekarpena 

ematea da bere funtzio nagusia. (3:46/4). 

Aminoazido esentziala: proteinak aminoazidoz osatuta daude. Hogei aminoazidok gorputzeko 

proteinak osatzen dituzute, hainbat modutan eta proportziotan. Giza gorputzak ezin ditu aminoazido 

esentzialak eratu, berraz, elikagaien bidez eskuratu behar ditugu. (3:46/6). 

Anoa: kontsumitu ohi den elikagai baten kantitatea. Etxean erabili ohi den neurketaren bidez ematen 

da. (2:31/3). 
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AR:Average Requirement. EBko DRVren erreferentzia-balio bat da eta AEBko EAR-ren baliokidea da, 

hots, EBko batez besteko eskakizuna, talde homogeneo baten %50ek duten nutrizio-beharra 

asetzeko, egunero kontsumitu behar duten mantenugaiaren kantitatea. (1:13/7). 

ARI: Aceptable Range of Intake. EBko DRVren erreferentzia-balio bat da eta AEBko AI-ren baliokidea, 

hots, EBko Ahoratze Maila Onargarria da. ARIren bidez proposaturiko mantenugaiaren kantitatea 

nahikoa eta ziurra da biztanleriaren talde homogeneoa osatzen duten pertsona osasuntsuen % 

50entzat. (1:13/7). 

Arnasketa zatidura (AZ): mantenugaien energia lortzeko behar dugun oxigenoa eta sortzen dugun 

karbono dioxidoaren arteko erlazioa da: arnasketa zatidura (AZ) = ekoiztutako CO2 (l)/kontsumitutako 

O2 (l). Mantenugai bakoitzak bere AZ du; karbohidratoena 1 da, gantzena 0,7 eta proteinena 0,82. 

(6:129/5). 

ATP: adenosin trifosfatoa da eta energia handia du fosfato loturetan; energia hori organismoko 

zelulek erabiltzen dute beren funtzioak betetzeko. (6:127/8). 

Azido fitikoa: landare-jatorriko elikagaietan dagoen azido organikoa da. Sustantzia anti-nutritiboa 

dela esaten dugu mineralen xurgapena oztopatzen baitu. (3:47/4). 

Azido folikoa: folato ere esaten diogu eta bibliografia batzuetan B9 bezala agertu daiteke. Hosto 

berdedun landareetan eta gibelean agertzen den bitamina hidrodisolbagarria da. Bitamina hau globulu 

gorrien eta zurien eta, ADN-ren eta ARN-ren eraketarekin lotzen da. Beraren gabeziak anemia 

megaloblastikoa eragiten du. (3:49/5), (4:75/2). 

Azterketa antropometrikoa: nutrizio-egoera balioztatzeko azterketa mota bat. Antropometriak 

gorputzeko egituren eta osagaien neurriak hartzen ditu, bai hazkuntza eta garapena zaintzeko, bai 

gorputz-osaera ezagutzeko. (7:156/1), (7:159-180). 

Azukre alderantzikatua: sakarosaren hidrolisiaren bidez lortzen da; fruktosaz eta glukosaz (azukre 

sinpleak) osatutako nahastea da. Sakarosak baino ahalmen gozagarriagoa du. Eztiaren osagai 

nagusia da. (3:54/1). 

Azukre sinplea: monosakaridoei eta disakaridoei azukre sinplea esaten diegu. (3:53/4). 

Baliokidea: elikagai kantitate zehatzakdira, 10 g mantenugai (KH, proteina edo lipido) dutenak. BK 

hizkien bidez adierazten dugu. (4:83/7). 

Bedca:ikerketa-zentro publikoen, administrazioaren eta instituzio pribatuen sarea da.EuroFIR 

elkarteak ezarritako Europa mailako metodologia estandarrak jarraituz, Espainiako elikagaien osaerari 

buruzko datu-basea argitaratu du. (4:69/4). 

Besoren perimetrioa (BP): neurri antropometrikoa da eta besoko gihar-azalera kalkulatzea 

ahalbidetzen du. Akromio-erradial luzeraren erdiko puntuaren perimetroa da. (7:176/6). 
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Besoko gihar azalera (BGhA): neurri antropometrikoa; gorputzeko giharren adierazlea. (7:176/4). 

Besoko giharren perimetroa (BGhP): neurri antropometrikoa da eta besoko gihar-azalera 

kalkulatzea ahalbidetzen du. Besoaren perimetroari besoko gantza kenduz (𝜋 ∗ 𝑇𝑇) kalkula 

dezakegu.(7:177/3). 

Bilgorra: behi-, ardi-, ahuntz- eta zaldi-azienden gantz biltegiak erabiliz lortzen den produktua da., 

Gantz-azido aseek osatzen dute,batez ere; hori dela eta, gutxitan kontsumitu behar da. (3:63/1). 

Bioerabilgarritasuna: gorputzak sustantzia edo elementu horiek erabiltzeko ahalmenean datza. 

Landare jatorriko mineralek bioerabilgarritasun txikia dute, hau da , gorputzak ezin ditu erabili. 

(3:47/3). 

Bioinpedantzia: gorputzeko osaera ezagutzeko teknika. Teknika hau gorputzeko ehunek 

elektrizitatearen korronteari eragiten dioten erresistentzian datza. (7:178/5). 

Bitamina hidrodisolbagarriak: uretan disolba daitezkeen bitaminak dira: C bitamina eta B taldeko 

bitaminak (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 eta azido folikoa). Elikagaien egosketak bitamina hauen galerak 

eragiten ditu. (3:49/4). 

Bitamina lipodisolbagarriak: A, E, D eta K bitaminak. Lipido portaera dute eta gibelean metatzen 

dira. Nahiko ondo jasaten dituzte elikagaien egosketak. (3:49/4). 

Bozioa: iodo-gabeziak eragin dezakeen tiroide guruinaren hantura. (1:9/ 6). 

Burezurraren perimetroa: bizitzaren lehenengo bi urteetan egin ohi den neurketa antropometrikoa. 

Buruaren tamainaren eta nerbio-sistemaren garapenaren adierazlea da. (7:167/1). 

Datu biokimikoak: nutrizio-egoera balioztatzeko aintzat hartzen diren datuak dira. Odol-, gernu-, 

gorozki- edo bestelako laginak aztertuta, informazio garrantzitsua eskura dezakegu, hala nola: 

mantenugaien metabolismoa, gabeziak, gehiegikeriak edo tolerantziak. (7:157/2), (7:189-196). 

Datu immunologikoak: nutrizio-egoera balioztatzeko aintzat hartzen diren datuak. Proteinen eta 

energia-gabeziek erantzun immunitarioa kaltetzen dute. Hainbat progaren bitartez, erantzun 

immunitariaren egoera ezagut dezakegu eta, esaterako, ebakuntza baten ondorengo indarberritzea 

aurreikus dezakegu. (7:157/2), (7:194/8). 

DHA (azido dokosahexaenoikoa): ω-3 taldeko gantz azidoa da, azido linolenikoaren eratorria. Oso 

onuragarria, besteak beste, garunaren funtzionamendu egokirako, kolesterolaren metabolismoa 

hobetzeko eta minbizi batzuk saihesteko. (3:61/3). 

Digerigarritasuna: organismoak elikagai bat baliatzeko erraztasuna neurtzen du; digestio aparatuak 

elikagaiaren sustantziak gorputzerako erabilgarri bihurtzeko erraztasuna. (5:104/3). 
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Disakaridoa: bi monosakaridoz osatutako azukre sinplea da. Elikagaietan gehien agertzen diren 

disakarido digerigarriak, hauexek: sakarosa, laktosa, maltosa eta isomaltosa. (3:46/3). 

DRI:Dietary Reference Intakes. AEBko Ereduzko Ahoratze Dietetikoak dira. Dietak behar dituen 

AEBko erreferentzia-balioak (EAR, RDA, AI eta UL) biltzen ditu, helburu hauek lortzeko: mantenugai-

gabeziak sortutako gaixotasunak saihesteko, gaixotasun kronikoak gutxitzeko eta epe luzean 

osasuntsu egoteko. (1:12/3). 

DRV:Dietary Reference Values. EBko Ereduzko Balio Dietetikoak dira eta AR, PRI, ARI, eta LTI 

erreferentzia-balioak biltzen dituzte. (1:13/7). 

EAR: Estimated Average Requiriment. AEBko batez besteko eskakizuna da, eta talde homogeneo 

baten %50ek duten nutrizio-beharra asetzeko egunero kontsumitu behar duten mantenugaiaren 

kantitatea da. (1:12/6). Era berean, FAO/WHOek esanahi bera duen nazioarteko EAR erreferentzia-

balioa finkatzen du. (1:14/ 3) 

EDALNU: Educación en Alimentación y Nutrición. Espainian 1961-1982 urte bitartean garatu zen 

programa bat da, eta emakumeei begira nutriziorako eta elikadurarako hezkuntza garatzea zuen 

xedea. (2:34/6). 

EEE: eguneko energia-ekarpena. Elikagaien bitartez pertsona batek behar duen energia-ekarpena da, 

bere energia-beharrak asetzeko. (5:100/3). 

EEG: eguneko energia-gastua. Pertsona batek bere energia-beharrak asetzeko egiten duen energia 

gastua da. (6:125/3) 

EJT: elikagaien jarduera termogenikoa. Eguneko energia-gastuaren (EEG) osagai bat da. Elikagaien 

mantenugaiak digeritzeko eta metabolizatzeko organismoak behar duen energia da. (6:127/1). 

ELIKA:Nekazaritzako Elikagaien Segurtasuneko Euskal Fundazioak. (2:36/2). 

Elikadura-gidak: nutrizio-adituek zehaztutako nutrizio-helburuak betetzearren, mezu praktiko eta 

ulerterrazak biltzen dituzten gida-liburuak dira. (2:29/4). 

Elikagaien erregistroa: pertsonaren elikagaien kontsumoa ezagutzeko metodoa. Egungo elikagaien 

kontsumoa zehaztasun handiz ezagutzea da metodo honen helburua. (7:186/2). 

Elikagaien kontsumoaren maiztasuna: pertsonaren elikagaien kontsumoa ezagutzeko metodoa. 

Elikagaien eta edarien ohiko kontsumoen maiztasuna ezagutzea du xedea. (7:185/1). 

EODB: elikagaien osaerari buruzko datu-basea. Hainbat elikagairen osaera adierazten duten datu-

baseak dira. (4:69/3). 

EOT: elikagaien osaerari buruzko taulak. Elikagaien osaera adierazten duten taulak dira. (4:69/5). 
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EPA (azido eikosapentaenoikoa): ω-3 taldeko gantz azidoa da, azido linolenikoaren eratorria. Oso 

onuragarria, besteak beste, garunaren funtzionamendu egokirako, kolesterolaren metabolismoa 

hobetzeko eta minbizi batzuk saihesteko. (3:61/3). 

Erriboflabina (B2):bitamina hidrodisolbagarria. Haragian, arrainetan, gibelean eta lekadun osoetan 

agertzen da. Bitamina horrek makronutrienteen metabolismoarekin, energia lortzeko prozesuekin eta 

muki-mintza egoki zaintzearekindu zerikusia. Beraren gabeziak, besteak beste, beri-beria eragiten du. 

Tiaminaren gomendioa hauxe da:= 0,6 mg/1.000Kcal. (1:16/1), (5:109/2). 

Esne-hartzitua: Mikroorganismoek eragiten duten hartziduraren ondorioz lortutako produktua da. 

Esate baterako, jogurta eta kefirra. (3:56/4). 

Estearikoa: Hemezortzi karbonoz osatutako gantz-azido asea da (18:0). Oso ugaria da haragi-

gantzetan. (3:62/8). 

EuroFIR: European Food Information Resource.Europako Bikaintasun Sarea da eta elikagaien 

osaerari buruzko informazioa argitaratzea du xedea. Elikagaiak analizatzeko teknika eta metodologia 

estandarrak zehaztu ditu, elikagaien osaerari buruzko datu-baseak eratzearren. (4:69/3). 

FAO: Food and Agriculture Organization. Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundea. 

(1:14/4). 

FEN:Fundación Española de la Nutrición. Nutriziorako Espainiako Fundazioa. (2:33/3). 

FNB:Food and Nutrition Board. AEBko Elikadura eta Nutriziorako Kontseilua. (1:12/6). 

Galaktosa: Laktosa osatzen duen monosakarido bat da, glukosarekin batera. (3:55/7). 

Gantz-azido asea: gantz-azidoa osatzen duten karbonoen lotura guztiak bakunak dira. Gantz-azido 

aseek gaixotasun kardiobaskularrak pairatzeko arriskua igoarazten dute. Hortaz, gantz-azido aseen 

kontsumoa zaindu egin behar dugu. (3:55/4), (3:59/2), (3:61/8). 

Gantz-azido monoasegabea: gantz-azidoa osatzen duten karbonoen artean lotura bikoitz bat 

agertzen denean. Gantz-azido monoasegabeek odoleko kolesterol-maila eta LDL-kolesterola 

gutxiarazten dituzte. (3:53/1), (3:59/3). 

Gantz-azido poliasegabea: gantz-azidoa osatzen duten karbonoen artean lotura bikoitz bat baino 

gehiago agertzen denean. Gantz-azido poliasegabeak onuragarriak dira, besteak beste, garunaren 

funtzionamendu egokirako, kolesterolaren metabolismoa hobetzeko eta minbizi batzuk saihesteko. 

(3:61/2), (3:53/1), (3:59/3). 

Gantzik gabeko masa: gantz-masak eta gantzik gabeko masak edo gihar-masak osatzen 

dutegorputza.Gantzik gabeko masak gantzik ez duten ehun guztiak batzen ditu: besteak beste, 

hezurrak, ura, giharrak edo nerbio-ehuna. (7:161/6), (7:178/3). 



Elikadura orekatuaren gida praktikoa Glosarioa 
 

Glosarioa 230 

 

Gantz-masa: gantz-masak eta gantzik gabeko masak osatzen dutegorputza. Gantz-masa 

erreserbako gantzek osatzen dute eta gorputzeko osagairik aldakorrena da; energia-ekarpenaren 

arabera agortu daiteke edo mugarik gabe handitu. (7:161/6), (7:175/1). 

Garaiera: bertexetik (buruaren goiko punta) oinazpirainoko distantzia; zentrimetrotan adierazten da. 

(7:164/3). 

Gerria/aldakako indizea: gantza gorputzean nola banatzen den neurtzen du eta, azken batean, 

banaketa horrek sortzen duen gaixotasunak pairatzeko arriskua. (7:170/3). 

Gluten: hainbat labore-hazitan (garia, garagarra, zekalea, oloa, esaterako) dagoen proteina bat da. 

Glutenak ogia egiteko elastikotasuna eta trinkotasuna ematen dio irinari. Pertsona batzuek 

glutenarekiko intolerantzia dute: zeliakia. (3:46/6). 

GMI: gorputz-masaren indizea da edo Quetelec indizea. Gorputz-pisua eta garaiera erlazionatzen ditu 

loditasuna neurtzeko. (7:168/2). 

Gomendio dietetikoa: eguneko nutrizio-beharrak asetzeko, biztanleria talde zehatz batek 

ezinbestekoa duen gutxieneko mantenugai-kantitatea. (1:10/6). Herrialdeek bere erara izendatzen 

dituzte, esaterako, AEBan RDA, EBan PRI,  nazioartean RNI eta Espainian IR. Espainiako gomendio 

dietetikoak gida honetako 1. eta 2. tauletan azaltzen dira. (1:15-16). 

Gorputz-pisua: pisua gantz-masa eta gantzik gabeko masaren batura da, eta proteinen eta 

gordailuen tamainaren adierazlea da. (7:162/1). 

Gozogarri sintetikoak : laborategian sortutako gozogarriak. Bi talde nagusitan bana ditzakegu. 

alkohol-azukreak eta gozogarri trinkoak. (3:54/3). 

Gozogarri trinkoak: gozogarri sintetikoak. Ahalmen gozatzaile oso handia dute, egokiak dira 

diabetikoentzat eta ez dute txantxarrik sortzen. (3:54/6). 

Hazkuntza-kurbak: haurren eta nerabeen hazkuntza zaintzeko grafikoak dira.Grafiko hauetan, 

esaterako, haurraren garaiera (cm) dagokion urtean kokatuz gero, zein pertzentiletan kokatzen den 

jakin dezakegu. Pertzentilak adierazten du laginaren (eta, azken batean, biztanleriaren) zein 

portzentaje dagoen neurri horretatik gora edo behera, adin eta sexu horretarako. (7:165/2). 

HDL-kolesterola: kolesterol ona ere esaten diogu. Kolesterol-hondakinak ehunetatik gibelera 

garraiatzen dituen lipoproteina da. (3:53/1). 

Historia dietetikoa: nutrizio-egoera balioztatzeko azterketa mota bat. Historia dietetikoaren xedea 

norbanakoaren ingestio dietetikoa ezagutzea da, dieta ez-egokiak antzemateko, eta mantenugairen 

baten gabezia edo gehiegizko kontsumoa sumatzeko. (7:156/9), (7:181-187). 
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Historia klinikoa: nutrizio-egoera ezagutzeko baliabidea da. Bertan, familiako aurrekariak, eta 

izandako gaixotasunak irakur ditzakegu, nutrizio-egoeran eragiten duten faktoreak aintzat hartzearren. 

(7:157/4), (7:197-200). 

IDR:Ingestas Dietéticas de Referencia. Espainiako dietarako erreferentzia-balioak biltzen ditu. (1:14/8) 

IR:Ingestas recomendadas. Espainiako IDR-ren erreferentzia-balio bat da eta AEBko RDAren, EBko 

PRIren eta nazioarteko RNIren baliokidea da, hau da, Espainiako gomendio dietetikoa da. IR-k, talde 

homogeneo baten %97,5ek duten nutrizio-beharra asetzeko, egunero kontsumitu behar duten 

mantenugaiaren kantitatea finkatzen du. (1:15/8). Espainiako gomendio dieteteikoak (IR) gida 

honetako 1. eta 2. tauletan azaltzen dira. (1:15-16). 

IOM:Institute of Medicine. AEBko Medikuntza-institutua.(1:12/6). 

Jarduera estrogenikoa: Estrogenoen (sexu-hormanak) antzeko jarduerak eragiten dituzte. Sojak 

honelako jarduerak eragiten ditu, hortaz, menopausia garaian oso lagungarria da. (3:51/4). 

Jarduera-faktorea: atsedeneko energia-gastuaren (AEG) multiplo bat da. Eguneko energia-gastua 

kalkulatzean, gorputz-tamaina eta osaerak aintzat hartzearren zehaztu da. (6:141/6). 

JF: jarduera fisikoa. Eguneko energia-gastuaren (EEG) osagai bat da. Kirola eta eguneroko jarduerak 

egiteko behar den energia da. (6:126/8). 

Karotenoak: A bitaminaren aitzindariak dira eta funtzio antioxidatzailea dute. (3:49/7). 

Kaseina: esnearen proteina osatzen du, gazuraren proteinekin batera. Egitura esferikoan antolatzen 

da eta oso digerigarria da. (3:55/6). 

Kcal: kilo-kaloria. Energia neurtzeko unitatea. Elikagaien energia-ekarpena Kcal-tan zein KJ-tan (kilo-

joule) neurtzen da. Kcal-en eta KJ-en arteko baliokidetasuna hauxe da: 1 kcal = 4 KJ. (4:72/12). 

KH-BK: karbohidrato-baliokidea, 10 g karbohidrato du. (4:83/6), (5:111/5). 

KJ: kilo-joule. Energia neurtzeko unitatea. Elikagaien energia-ekarpena Kcal-tan (kilo-kaloria) zein KJ-

tan neurtzen da. Kcal-en eta KJ-en arteko baliokidetasuna hauxe da: 1 kcal = 4 KJ.(4:72/12). 

Koipea: 20 ºC-tan egoera solidoan egoten den gantza da. Batez ere, gantz-azido aseek osatzen dute 

(20 ºC-tan egoera solidoan egoten dira eta koipearen izaera solidoaren arduradunak dira). Oro har, 

landare-jatorriko gantz solidoari koipea deitzen diogu eta, animalia jatorrikoari, gantza. (3:41/8), 

(3:62/5). 

Kolesterola: animaliek duten lipido ez-saponifikagarria. Animalia-zeluletako mintz plasmatikoan dago, 

eta beste esteroide askoren aitzindaria da, esaterako: behazun-gatzak, sexu hormonak, D bitamina. 

Animalia jatorriko elikagai guztietan agertzen da. (3:54/7). 
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Konposatu fenolikoak: gutxienez talde fenol bat duten konposatu organikoak dira. Landare-jatorriko 

elikagaietan agertzen dira eta funtzio antioxidatzailea dute. (3:51/4). 

Kreatinina: nutrizio-egoera balioztatzeko aintzat hartu ohi den datu biokimikoa. Kreatinaren 

metabolitoa da eta giharretan baino ez dago. Kreatinina iraizketaren indizearen araberako desnutrizio 

maila ezagut dezakegu. (7:191/6). 

Kriptoxantina: karotenoide bat da;A bitaminaren aitzindaria da eta funtzio antioxidatzailea du. 

(3:49/7). 

Kwashiorkorra: garapen bidean dauden herrialdetako malnutrizio larria. Elikagaien eta energiaren 

kontsumo desegokiak eragiten du; baita infekzioek ere. (1:9/5). 

Laktosa: Galaktosaz eta glukosaz osatutako disakaridoa da. Esnean baino ez dago. Pertsona 

batzuek laktosarekiko intolerantzia dute. Hortaz, ezin dute laktosa duen elikagairik jan. (3:55/6). 

Larruazalaren erreaktibotasun proba (LE):.nutrizio-egoera balioztatzeko proba immunologikoa. 

Besoan antigeno bat sartzean, gorputzak erantzun immunitario bat ematen du antigenoa sartutako 

lekuan, larruazalaren gogortasuna. Erantzunaren neurria nutrizio-egoeraren adierazlea da. (7:195/1). 

Larruazalpeko tolesturak: gorputzeko gantza zehaztasun handiz ezagutzeko, lipokalibrearen bitartez 

lortzen diren neurri antropometrikoak. Tolestura hauek neurtu ohi dira: trizipitala, bizipitala, 

subeskapulara eta supraileakoa. Emaitza milimetrotan adierazi ohi da.(7:173/1). 

LDL-kolesterola: Kolesterol txarra ere esaten diogu. Kolesterola gibeletik ehunetara garraiatzen duen 

lipoproteina da. Odoleko kolesterol-mailaren arduraduna da, eta LDL-kolesterolaren maila altua 

izateak gaixotasun kardiobaskularrekin du zerikusia. (3:53/1). 

Likopenoak:karotenoideak dira;A bitaminaren aitzindariak dira eta funtzio antioxidatzailea dute. 

(3:49/7). 

Linfozito-maila: nutrizio-egoera balioztatzeko aintzat hartu ohi den datu immunologikoa. Linfozitoak 

immunitate-sistemaren zelulak dira eta bere kontzentrazioaren jaitsierak desnutrizio-arriskua 

adierazten du. (7:194/8). 

Linoleikoa: hemezortzi karbonodun gantz-azido esentziala da. Bi lotura asegabe ditu, 

bederatzigarren eta hamabigarren karbonoetan (18:2
9,12

). ω-6 taldeko gantz azidoen aitzindaria da. 

(3:61/3). 

Linolenikoa: hemezortzi karbonodun gantz-azido esentziala da. Hiru lotura asegabe ditu, 

bederatzigarren, hamabigarren eta hamabosgarren karbonoetan (18:3
9,12,15

). ω-3 taldeko gantz 

azidoen aitzindaria da. (3:61/3). 
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Tolestura bizipitala (TB): gorputzeko gantza zehaztasun handiz ezagutzeko neurri antropometrikoa. 

Akromioaren eta olekranoaren arteko erdiko puntuaren (akromio-erradial luzerako erdiko puntua) eta 

besoaren aurreko alderen tolestura bertikala da, besoaren ardatzarekiko paraleloa. (7:173/4). 

Tolestura subeskapularra (TSK): gorputzeko gantza zehaztasun handiz ezagutzeko neurri 

antropometrikoa. Eskapularen puntatik bi zentimetro beherako tolestura da, horizontalarekiko 45º 

angelua osatzen du, beherantz. (7:173/5). 

Tolestura supraileakoa (TSI): gorputzeko gantza zehaztasun handiz ezagutzeko neurri 

antropometrikoa. Gandor iliakoaren gaineko (4-6 cm, helduentzat) tolestura da, erdiko-galtzarbeko 

marran. Tolesturak horizontalarekiko 45º angelua osatzen du. (7:173/6). 

Tolestura trizipitala (TT): gorputzeko gantza zehaztasun handiz ezagutzeko neurri antropometrikoa 

da. Akromioaren eta olekranoaren arteko erdiko puntuaren (akromio-erradial luzerako erdiko puntua) 

eta besoaren atzeko aldearen tolestura bertikala da, besoaren ardatzarekiko paraleloa. (7:173/3). 

Lp-BK: lipido-baliokidea, 10 g lipido du. (4:83/6), (5:111/5). 

LTI:Lowest Threshold Intake. EBko DRVren erreferentzia-balio bat da: Gutxieneko Ahoratze Maila. 

LTI kantitatearen azpitik taldearen % 97,5ek ezin izango luke metabolismoa bere osotasunean 

mantendu. (1:13/8). 

Maltosa: glukosaz osatutako disakaridoa . (3:49/3). 

3 Metilhistidina: nutrizio-egoera balioztatzeko aintzat hartu ohi den datu biokimikoa. Giharren 

aminoazido baten eratorria da, eta giharren masaren adierazlea da. (7:191/6). 

Miaketa fisikoa: nutrizio-egoeraren adierazlea.Mantenugairen baten gabezia edo gehiegikeria 

garrantzitsua denean, zeinuak agerian gelditzen dira eta miaketa orokoren, zein zehatzen bitartez, 

zeinuok antzeman ditzakegu. (7:157/4), (7:199-200). 

Monosakaridoak: karbohidrato sinpleak dira. Elikaduran, bost eta sei karbonoko azukreak dira 

interesgarriak: glukosa, fruktosa eta galaktosa. (3:49/3). 

MPE: malnutrizio proteino-energetikoa. Garapen bidean dauden herrialdeetako nutrizio-arazo nagusia 

da eta elikagaien erabilera eta kontsumo desegokiak eragiten dute; baita infekzioek ere. (1:9/5). 

NAOS: FAOk, 2004an, proposaturiko estrategia bat da, hain zuzen ere, Nutriziorako, Jarduera 

Fisikorako eta Loditasuna saihestekoestrategia. (2:33/1). 

Niazina (B3): bitamina hidrodisolbagarria. Haragian, arrainetan, gibelean eta lekadun osoetan 

agertzen da. Bitamina hau makronutrienteen metabolismoarekin, energia lortzeko prozesuekin eta 

sexu-hormonak eta glukogeno sortzeko prozesuekin erlazionatzen da. Beraren gabeziak, besteak 

beste, pelagra gaitza eragiten du. Niazinaren gomendioa hauxe da:= 6,6 mg/1.000Kcal. (1:16/1), 
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(5:109/2). 

Nomograma: diagrama berezi bat da eta, bi balioren edo gehiagoren bidez, beste balio bat lortzea 

ahalbidetzen du. (6:130/4). 

Nutrizio-arriskuaren indizea: (NAI): nutrizio-egoera balioztatzeko datu antropometrikoak, 

inmunologikoak eta biokimikoak erabiltzen dituen indizea. Ospitaletako ebakuntzaren ondorengo 

arazoak aurreikusten ditu. (7:195/3). 

Nutrizio-beharrak: pertsona baten premiak, nutrizioari dagokionez., hau da, osasuntsu egoteko 

eguneko behar duen mantenugai kantitatea.Nutrizio-beharretan aldagai askok eragiten dute: 

hazkuntzak, jarduera fisikoak, gaixotasunak, egoera psikologikoak, besteak beste.(1:10/3), (7:155/2). 

Nutrizio-egoera: pertsona baten osasun egoera, nutrizioaren ikuspuntuaren arabera. Nutrizio-

beharren eta nutrizio-sarreren arteko orekaren isla da. Aldagai askok eragiten dute oreka horretan. 

(7:155/1). 

Nutrizio-helburuak: mikro- eta makronutriente zehatz batzuei buruzko gomendio dietetikoak; baita 

jarduera fisikoari eta bizitza estiloari buruzkoak ere. Biztanleri osoarentzat bideratura daude eta 

herrialdearen nutrizio-politikari buruzko ildoak biltzen dituzte. (2:27/1). Espainiako nutrizio-helburuak 

gida honetako 3., 4., 5., 6., eta 7. tauletan azaltzen dira. (2:28/ 4). 

Nutrizio-indizea: nutrizio-egoera balioztatzeko indizea da. Egungo gorputz-pisua eta garaiera pisu 

eta garaiera egokiekin erlazionatzen ditu. (7:167/4). 

Nutrizio indize pronostikoa: (NIP): nutrizio-egoera balioztatzeko datu antropometrikoak, 

inmunologikoak eta biokimikoak erabiltzen dituen indizea. Nutrizio-egoera erikortasunarekin eta 

hilkortasunarekin elkartzen du eta ospitaletako ebakuntzaren ondorengo arazoak aurreikusten ditu. 

(7:195/4). 

Nutrizio-marasmoa: garapen bidean dauden herrialdeetako malnutrizio larria. Elikagaien eta 

energiaren kontsumo desegokiak eragiten du, baita infekzioek ere. (1:9/5). 

Nutrizio-sarrerak: pertsona baten ekarpenak, nutrizioaren ikuspuntuaren arabera. Nutrizio-sarrerak 

hainbat aldagairen menpe daude: hala nola, ekonomiaren, kulturaren, erlijioaren, egoera 

psikologikoaren menpe.(7:155/2). 

Oleikoa: hemezortzi karbonoz osatutako gantz-azido monoasegabea da. Lotura asegabea 

bederatzigarren karbonoan du (18:1
9
). Oliba olioaren osagai nagusia da. (3:52/8). 

Oligosakaridoa: hiru eta hamar bitartekomonosakaridoz osatutako karbohidratoak dira. (3:46/4). 

OM: oinarrizko metabolismoa. Atsedenean eta baraurik (gutxienez, hamabi ordu jan gabe), pertsona 

batek bizirik irauteko behar duen gutxieneko energia da. (6:125/5) 
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24 orduko gogoeta: pertsonaren elikagaien kontsumoa ezagutzeko metodoa. 24 ordutan egindako 

elikagaien eta edarien kontsumoa ezagutzean datza metodo hau. (7:183/2). 

Osteoporosia: kaltzio-gabeziak eragin dezakeen hezurren desmineralizazioa. Helduengan eta 

menopausia pasatu duten emakumeengan agertu ohi da eta hezur-haustea eta ornoen deformazioa 

eragin ditzake. (1:9/4). 

Oxalatoak: landare jatorriko elikagaietan dauden sustantzia anti-nutritiboak dira, mineralen xurgapena 

oztopatzen baitute. (3:47/3). 

Palmitikoa: hamasei karbonoz osatutako gantz-azido asea (16:0). Palma oliotik lortzen da eta 

gozogintzan oso erabilia. (3:52/8). 

PERSEO: NAOS estrategiaren baitan dagoen programa bat da, eta haurren artean elikadura 

osasungarria indartzea du xedetzat. (2:31/4). 

Piridoxina (B6):bitamina hidrodisolbagarria. Haragian, arrainetan, gibelean eta lekadun osoetan 

agertzen da. Bitamina honek lotura du gantzen eta proteinen metabolismoarekin eta ADN-ren eta 

ARN-ren eraketarekin. Beraren gabeziak, besteak beste, dermatitisa, artritisa eta ahulezia eragiten 

ditu. Piridoxinaren gomendioa proteinen kontsumoaren araberakoa da (B6 mg/proteina g > 0,02). 

(1:16/1), (5:109/2). 

Pisu egokia: bizi-itxaropen handiena ahalbidetzen duen pisuari deritzogu. (7:162/2). 

Pisu garbia: elikagai baten hondakinak (jaten ez den zatia) baztertu osteko pisua da. (4:71/1). 

Pisu gordina: elikagai baten pisua da, hondakinak barne (jaten ez direnzatiak baztertu aurretik). 

(4:71/1). 

PNI: Protective Nutrient Intak. Nazioarteko dietarako erreferentzia-balio bat da. PNIk, bizitzaren aldi 

jakin batean, mantenugaiari gehitu beharreko kantitatea finkatzen du, esaterako, haurdunaldian eta 

edoskitzaroan. (1:14/6). 

Pr-BK: proteina-baliokidea, 10 g proteina du.(4:83/6), (5:111/5). 

Pre-albumina: nutrizio-egoera balioztatzeko aintzat hartu ohi den datu biokimikoa; desnutrizio 

akutuaren adierazlea da. (7:192/4). 

Profil kalorikoa: makronutrienteen energia-ekarpenaren mailak adierazten ditu. Nutrizio-helburuek 

zehazten duten profil kalorikoa hauxe da: proteinak EEE-ren %12; karbohidratoak % 50-60; eta 

lipidoak, gehienez % 30. (5:107/1). 

PRI: Population Reference Intake.EBko DRVren erreferentzia-balio bat da eta AEBko RDAren, 

nazioarteko RNIren eta Espainiako IRren baliokidea da, hots, EBko gomendio dietetikoa. PRIk talde 
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homogeneo baten %97,5ek duten nutrizio-beharra asetzeko, egunero kontsumitu behar duten 

mantenugaiaren kantitatea finkatzen du. (1:13/1). 

RBP: erretinolaren proteina garraitzailea.Nutrizio-egoera balioztatzeko aintzat hartu ohi den datu 

biokimikoa hau proteina-gabeziaren adierazlea da. (7:193/1). 

RDA: Recommended Dietary Allowances. AEBko gomendio dietetikoa da eta, talde homogeneo baten 

% 97,5ek duten nutrizio-beharra asetzeko, egunero kontsumitu behar duten mantenugaiaren 

kantitatea finkatzen du. EBko PRIren, nazioarteko RNIren eta Espainiako IRren baliokidea da. 

(1:13/1). 

RNI:Recommended Nutrient Intake. Nazioarte mailako erreferentzia-balio bat da eta AEBko RDAren 

eta EBko PRIren baliokidea da, hau da, nazioarteko gomendio dietetikoa. RNIk talde homogeneo 

baten % 97,5ek duten nutrizio-beharra asetzeko, egunero kontsumitu behar duten mantenugaiaren 

kantitatea finkatzen du. (1:14/4). 

RSI: Recommended Safe Intake. Nazioarte mailako erreferentzia-balio bat da eta egon daitezkeen 

mantenugai-gabeziak saihesteko erabiltzen da, RNI nahikoa ez bada. (1:14/5). 

Sakarosa: glukosaz eta fruktosaz osatutako disakaridoa. Mahaiko azukrea ere esaten diogu. (3:49/3). 

SCF:Scientific Committee on Food. EBko Elikadurari buruzko Batzorde Zientifikoa. (1:13/8). 

SEDCA:Sociedad Española de Dietetica y Ciencias de la Alimentación. Dietetika eta Elikadura-

Zientziarako Espainiako Elkartea. (2:35/1). 

SENC:Sociedad Española de Nutricion Comunitaria. Komunitatearen Nutriziorako Espainiako 

Elkartea. (2:33/2). 

Taninoak: landare-jatorriko elikagaietan dagoen sustantzia fenolikoak dira. Sustantzia anti-nutritiboak 

direla esaten dugu mineralen xurgapena oztopatzen baitute. (3:47/3). 

THAO: NAOS estrategiaren baitan dagoen haurren osasuna zaintzeko programa bat da. (2:33/1). 

Transferrina: nutrizio-egoera balioztatzeko aintzat hartu ohi den datu biokimikoa; desnutrizio 

goiztiarraren adierazlea da. (7:192/5). 

Tiamina (B1): bitamina hidrodisolbagarria. Haragian, gibelean eta lekadunetan agertzen da. Bitamina 

hau makronutrienteen metabolismoarekin eta neuronen funtzionamendu egokiarekin erlazionatzen da. 

Beraren gabeziak, besteak beste, beri-beri gaitza eragiten du. Tiaminaren gomendioa hauxe da:0,4 

mg/1.000 Kcal. (1:16/1), (5:109/2). 

Tokoferola (E bit): bitamina lipodisolbagarria. Barazkietan, landare jatorriko olioetan eta arrautzean 

agertzen da. Bitamina antioxidatzailea honek ugalkortasunarekin du zerikusia. Beraren gabeziak, 
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besteak beste, eritrozitoak haustea eragiten du. E bitaminaren gomendioa gantz-azido poliasegabeen 

kontsumoaren araberakoa da (E bit (mg) / GAP (g) > 0,4). (1:16/1), (5:109/2). 

Toxikotasun-maila: Gaitz bat eragin dezakeen elikagaiaren sustantzia baten gutxieneko 

kontzentrazioa da. Sustantzia elikagaiarena izan daiteke edo kutsatzaile bezala bertara heldu. 

(4:69/1). 

Txosten psikosoziala: nutrizio-egoera ezagutzeko baliabidea. Bertan nutrizio-egoeran eragiten duten 

faktore batzuei buruzko informazioa biltzen da, hala nola, egoera ekonomikoa, faktore kulturalak eta 

erlijiosoak, bizimodua eta egoera afektiboa. (7:157/10). (7:201-203). 

UL: Tolerable unpper intake levels. Gehienezko ahoratze onargarria AEBko DRIren erreferentzia-balio 

bat da: osasunari ondorio toxikorik eragiten ez dion mantenugai baten eguneko gehienezko neurria 

adierazten du. (1:13/5). Era berean, FAO/WHOek esanahi bera duen nazioarteko UL erreferentzia-

balioa  finkatzen du. (1:14/4). 

WHO:World Health Organization. Osasunaren Mundu Erakundea. (1:14/1). 

Xeroftalmia: A bitamina-gabeziak eragin dezakeen konjuntibaren eta kornearen lehortasuna eta 

keratinizazioa. (1:9/6).  

Z balioa: antropometria adituek finkatutako estandarrak erabiltzean, neurketa bat P50 pertzentiletik 

(mediana) zenbat unitate edo desbideratze estandar (DE) aldentzen den adierazten du. (7:169/7). 

Zati jangarria: elikagaiaren 100 g-ko jan daitekeen portzentajea adierazten du, azala, hezurra edo 

jaten ez den zatia baztertuta. Zati jangarria portzentaje gisa adierazten dute EOT gehienek, baina, 

badaude bateko hainbeste datua finkatzen duten EOTak (gramo batean jangarria zenbat den). 

(4:70/3). 

Zeharkako kalorimetria:pertsona baten energia-gastua kalkulatzeko metodo praktikoa da. Metodo 

honen bitartez, pertsonak kontsumitutako oxigenoa neurtzen dute energia-gastua kalkulatzearren. 

(6:129/2). 

Zuzeneko kalorimetria:pertsona baten energia-gastua kalkulatzeko metodo praktikoa da. Metodo 

honen bitartez, pertsonak eragindako beroa neurtzen dute energia-gastua kalkulatzearren. (6:128/3). 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 


