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Elikadura osasungarria 
Osasungarri elikatzeko garrantzitsua da askotariko elikagaiak kontsumitzea 

neurri egokian, gure organismoak behar dituen mantenugai guztiak jaso 

ditzan. 

 

 

 
 

 

MANTENUGAI ENERGETIKOAK 
Karbohidratoak eta koipeak  

MANTENUGAI ERREGULATZAILEAK 
Bitamina eta mineralak 

Adinean aurrera egin ahala gure organismoak aldaketak jasaten ditu, 

baina horregatik ez dugu zertan dieta aldatu, hau da, jarduera normala 

duen pertsona heldu osasuntsu bati aholkatzen zaionari jarraitu behar diogu, 

osasun-arazoren bat agertzen ez bazaigu behintzat. Nolanahi ere, elikadura 

hobetzeko zenbait proposamen azalduko ditugu jarraian, gaixotasunak 

prebenitzeko lagungarri direnak: 
  

* Egin askotariko dieta, orekatua eta neurrizkoa. 
  

* Murriztu gantz aseen kontsumoa  
(hestebeteak, gazta ondua, esne osoa…). 
  

* Kontsumitu bihotzarentzat osasungarri diren koipeak. 
 Omega 3 azidoa da koipe horietako bat, arrain koipetsuetan aurki dezakeguna, 

esaterako izokinean, berdelean, sardinetan eta abar.  
 Gantz begetalak, esaterako oliba-olioa. 
  

* Azukrea eta gatza neurrian hartu. 
Saihestu gatza hipertentsioa izanez gero, eta haren ordez ezkaia edo limoia 
erabili janaria ontzeko. 
  

* Zuntz-kontsumoa handitu 
(zereal integralak, frutak, barazkiak eta lekaleak). Adin horietan sarri gertatu 
ohi diren idorreria eta dibertikulitisa saihesteko lagungarri.  

  

* Kaltzio-kantitate egokia hartu  
(koipe gutxiko esnea, esnekiak...). Deskaltzifikazioari eta osteoporosiari aurrea 
hartzeko lagungarri. 
  

* Aldian behin edan likidoak, erregulartasunez, nahiz eta egarriak ez egon. 

MANTENUGAI PLASTIKOAK 
Proteinak  



 

Elikagaien etiketak 

Elikagai-eskaintza zabala aurkitzen dugu saltokietan, bai kopuruan bai 

barietatean. Oso garrantzitsua da elikagaien osaera aztertzea, gure 

osasunarentzat egokia dena hautatu ahal izateko. 

  

Norberaren premien arabera ongi 

hautatzeko behar dugun informazioa 

ematen digu etiketak: osagaiak, jatorria, 

iraungitze-data, kontserbazio-modua, 

nutrizio-ekarpenak eta abar. 

  
 

Nahitaez adierazi beharreko batzuk: 

  

* Elikagaiaren izena 
  
* Iraupen-data edo iraungitzealdia 
  

* Osagaien zerrenda 

Izenburu egoki bat joango da zerrendaren aurretik; izenburuan 

"osagaiak" hitza edukiko du. Eta produktuaren osagai guztiak jasoko 

dira bertan, goitik behera ordenatuta pisuaren arabera. 

  

* Alergiak edo intolerantziak eragiten dituzten substantzia edo 

produktu jakin batzuk 

Substantzien zerrendan egonik alergiak eragin ditzakeen osagai oro 

osagaien zerrendan  nabarmenduko da, tipologia grafiko 

desberdina erabiliz gainerako osagaietatik bereizteko. 

  

* Nutrizio-informazioa 



 

Elikagai funtzionalak 

Organismoaren funtzio baten mesedetan jarduteko gizakiak aldatu dituenak dira 

elikagai funtzionalak. Nolanahi ere , ez dugu pentsatu behar osasuna 

hobetzeko ezinbestekoak direnik. 

 Lehentasuna honako hau da oraindik ere: elikadura askotarikoa eta 

orekatua egitea eta bizimodu osasungarria izatea. 

 Inoiz ez dira hartu behar agindutako tratamendu medikuen ordez. 

 Garrantzitsua da hautatu baino lehen produktu desberdinen artean 

konparazioa egitea. 

 Etiketan ageri den nutrizio-informazioa arreta handiz irakurri behar da. 

 Eta etiketan elikagaien harira ageri diren informazioei ere (“koipe gutxirekin”, 
“efektu lipoaktiboarekin”…) dagokien garrantzia eman behar zaie, 
nutrizioari eta propietate osasungarriei buruzko datu garrantzitsuak 
ematen dituzten neurrian. Informazio horiek guztiak ager daitezke, 
baina proba zientifikoen bitartez egiaztatuta egon beharko dute betiere. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Informazio gehiago: 

www.kontsumobide.eus 
www.elika.eus 

Gure dietarako egokiena den 
elikagaia hautatzen laguntzen digu 
nutrizio-informazioak. 


