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1
BROMATOLOGIA KONTZEPTUA

1.1

BROMATOLOGIA

Bromatologia, etimologikoki, bromatos eta logos hitz grekoen elkarketatik
dator. Lehenak elikagai esan nahi du, eta bigarrenak, zientzia edo tratatua.
Bromatologiak, beraz, elikagaien zientzia esan nahi du.
R. Casaresen arabera (1978), elikagaiekin erlazionaturiko guztia aztertzen
duen zientzia da, hau da, elikagaien izaera, fabrikazioa, kontserbazioa eta
propietate nutritiboak. Ikusten denez, aurrekoa baino definizio sakonagoa
dugu hori.
Hala ere, esan daiteke Casaresek emandako definizioa orokorregia dela,
elikagaiekin erlazionaturiko faktore biokimiko-nutritiboak zein teknologikoak
hartzen baititu bere baitan. Hori dela eta, gaur egun bromatologiatik eratorritako bi zientzia dauzkagu: 1950 inguruan agertu zen elikagaien zientzia ('food
science') eta geroago agertu zen elikagaien teknologia ('food technology').
Elikagaien zientziak elikagaien eta haien mantenugaien ezaugarri fisikoak,
kimikoak eta biologikoak aztertzen ditu, hau da, elikagaien izaera ezagutzeaz
eta ulertzeaz arduratzen da. Elikagaien teknologiak, berriz, elikagaien zientziak
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ematen dituen ezaguerak erabiltzea edo aplikazio industriala aztertzea du
helburu. Horrela, bada, Bender-en arabera, elikagaien zientzialariak elikagaien
oinarrizko osagaiak eta ezaugarriak (kimikoak, fisikoak, biokimikoak eta biofisikoak) aztertzen ditu. Era berean, zientzia horren ezagutzak elikagaiak kontserbatzeko, prozesatzeko, ontziratzeko, gordetzeko eta garraiatzeko prozesuetan
aplikatzen ditu elikagaien teknologoak.
Aurreko guztia kontuan hartuta, zenbait taldetako elikagaiei buruzko oinarrizko
ezagutza lortzea helburu duen zientzia da bromatologiaren definizio berri edo
modernoena. Horretarako, elikagai taldeak, haien egitura-ezaugarriak, haien
osagaien funtzionalitatea edo propietateak eta egitura biokimikoa definitzea
eta horren guztiaren arabera sailkatzea da lehen urratsa. Azkenik, horrekin
guztiarekin, eta aplikazio gisa, elikagaien balio nutritiboari buruzko irizpideak
zehaztea ere helburu da.
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2
ELIKAGAI KONTZEPTUA ETA
BESTE DEFINIZIO
GARRANTZITSU BATZUK

Elementu bat aztertzeko, definitzea da lehena; beraz, elikagaia zer den jakin
behar du bromatologoak edo elikagaien zientzialari-teknologoak. Elikagai,
janari, jan, jaki, jateko, jaten, jangai, hazkurri, bizigai edo mantenua jan
daitekeen elementua da, definizio sinpleena emanda. Hala ere, historian
zehar hainbat definizio eman zaizkio elementu horri. Lemery-rentzat (1702)
gorputzak galtzen dituen parte solido eta likidoak berritzeko gai den edozer
zen elikagai; itxuraz orokorregia da definizio hori. Atwater-ek (1844-1932),
berriz, irentsitakoan ehunak eraikitzen eta egoera onean mantentzen dituen
edota energia lortzeko erabiltzen den edozer zuen jangaitzat.
Beste definizioetako bat Martinez-ek (1991) emandakoa da: prozesu biologikoen garapenerako erregai, elementu plastiko edota erregulatzaileak eskaintzen
dituen edozein produktu solido nahiz likido.
Definizio hori ere ez da osoa. Gaur egun, gizakion elikaduraren helburuak
ez dira bakarrik fisiologikoak. Jatea elkartzeko eta ospatzeko ekintza sozial
bihurtu zen aspaldi, eta hori elikaduraren eta, horrenbestez, elikagaien ezaugarri bihurtu da. Bestalde, elikaduraren bitartez egoera fisiologiko bereziak
hobetu edo kontrolatu daitezke gaur egun, eta hori ere ez da orain arte aipatu
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definizioetan. Espainiako Elikadura Kodean (CAE edo Código Alimentario
Español) ematen den definizioak baldintza hauek jasotzen ditu (CAE Lehen
Atala, II. kapitulua): dituzten ezaugarri, aplikazio, osagai, prestaketa eta
kontserbazio-egoeraren arabera giza elikadurarako edota jateko plazeragatik hartzen diren edo gizakiaren elikadura-kasu berezietan produktu
dietetiko gisa hartzen diren edozein izaeratako substantzia edo produktuak dira elikagai, solidoak nahiz likidoak, naturalak nahiz eraldatuak.

Munduko Osasun Erakundearen Elikadura eta Nekazaritzarako Erakundeak (FAO-OMS) definizio hau eman zuen Codex Alimentariusean: giza
kontsumora bideratzen den elaboratutako, erdielaboratutako edo naturala den
edozein substantzia —edariak, murtxikatzeko goma eta elikagai-fabrikazioan,
prestaketan edo tratamenduan erabiltzen den edozein substantzia barne—
salbu eta kosmetikoak, tabakoa eta botika soil gisa erabiltzen diren substantziak.

Elikagaiak bi helburu dituztela adieraz daiteke: helburu fisiologiko bat
(beharrezko mantenugaiak lortzearena) eta helburu sozial bat (gozatu, konpartitu, egoera sozioekonomikoa adierazi). Bi ekintza biltzen dira hor: jatearen
inguruan gizakiok antolatzen dugun guztia (helburu soziala) eta gure gorputzak
jaten dugun horrekin egiten duena (helburu fisiologikoa). Lehenengo ekintza
elikadura deitzen da, eta bigarrena, ordea, nutrizio. Argi dago ez direla gauza
bera, eta argitu beharreko kontzeptu garrantzitsuak dira.
−

Elikadura (elikatzea): kontsumorako egokiak diren substantziak lortzeko
gizakiak egiten duen ekintza; borondatezkoa da, beraz. Nahi dugulako
egiten dugu, eta kontrolatu egin dezakegu.

−

Nutrizioa: gure gorputzak mantenugaiak erabili, eraldatu eta ehunetara eramateko egiten dituen prozesu oharkabeko eta inkontziente
guztiak biltzen dituen ekintza da. Elikagai bat irentsi eta berehala hasten
diren prozesu guztiak; kontrolagaitzak dira.

Beste desberdintasun batzuk ere badituzte. Adibidez, elikatzeko era asko
dauzkagu (ona, txarra), baina nutrizio era bakarra dago.
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Bestalde, ondo elikatzen erakuts daiteke, baina ez nutrizio egoki bat
izaten; hau da, elikadura alda dezakegu, baina ez nutrizioa. Elikadurak, azken
finean, eragin zuzen eta indartsua du nutrizioan, baina ez nutrizioak elikaduran (ez hain indartsua, behintzat).
Beraz, jatearen edo elikatzearen helburua nutrizio-egoera egoki bat
lortzea da; helburu fisiologiko argi bat du. Hala ere, ez da helburu bakarra.
Gogoa daukagulako ere jaten dugu, jaietan, ospakizunetan, elkartzeko...
beti dago otordu bereziren bat elikagai zaporetsuekin. Hau da, gaur egun,
helburu fisiologiko horretaz gain, elikatzeak gizarte-helburua du; elkarrekin
erlazionatzeko edo plazeragatik jaten dugu, ez behar soilagatik.
Elikadurak eta nutrizioak duten garrantziagatik, elikagaiekin eta elikadurarekin erlazionaturiko beste zientzia batzuk ere agertu dira, bromatologiaz gain.
Adibidez, elikadura eta dietetika; pertsona edo kolektibo bakoitzari
garapen egokia izateko edo egoera fisiopatologiko bati aurre egiteko behar
diren elikagaiak nola eskaini aztertzen duen zientzia. Beste zientzia aipagarri
bat nutrizioa bera da; homeostasi-, hazkunde- eta ugalketa-funtzioak
helburu izanik, mantenugaiak nola irensten, eraldatzen eta erabiltzen ditugun
aztertzen duen zientzia da, hain zuzen ere. Nutrizioa oinarrizko zientzia bat
da, eta Dietetika, berriz, zientzia aplikatua.
Elikagaiekin eta elikadurarekin erlazionaturiko guztia ondo ulertzeko,
garrantzitsua da beste definizio batzuk ere ezagutzea. Hona hemen batzuk:
−

Elikadura-katea: jateko prest dagoen elikagai bat geureganatzeko
gertakizunen sekuentzia.

−

Mantenugaia (CAE, Lehen zatia, II. kapitulua): elikagaien osagai diren
substantziak, metabolismo organikoarentzat erabilgarriak; proteina, karbohidrato, lipido edo gantz, bitamina, mineral eta ur izendatzen dira.

−

Elikadura eta dietetika: pertsona edo kolektibo bakoitzari garapen
egokia izateko edo egoera fisiopatologiko bati aurre egiteko behar
diren elikagaiak nola eskuratu aztertzen duen zientzia aplikatua.
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−

Nutrizioa: homeostasi-, hazkunde- eta ugalketa-funtzioak helburu izanik,
mantenugaiak nola irensten, eraldatzen eta erabiltzen ditugun aztertzen duen oinarrizko zientzia da.

−

Ordezko elikagaia edo suzedaneoa: engainu edo iruzur gabe elikagai
bat ordezkatzeko erabiltzen den produktua.

−

Oinarrizko elikagaia: ohiko dietaren proportzio handi bat osatzen
duen elikagaia.

−

Elikagai desegokia:
a)

ohituraz gure dietaren osagai ez den edota,

b)

ohituraz gure dietaren osagai izanik ere, ontze- edo egiteprozesu desegoki, amaitu gabeko edo baimendu gabeko bat
erabiliz lortutako edozein materia natural nahiz landutakoa.

−

Aizundutako elikagaia: izan behar ez lukeen substantziaren bat duen
edo izan behar lukeen substantziaren bat ez duen elikagaia.

−

Faltsututako elikagaia:
a)

ezaguna den beste elikagai baten itxura hartzeko prestatzen
dena edo etiketa faltsua duena;

−

b)

adierazitako eta komertzialki deklaratutako konposizioa ez duena;

c)

kontsumitzailea nahas dezaken edozein elikagai.

Elikagai galkorra: dituen ezaugarriengatik modu berezian gorde eta
garraiatu behar dena.

−

Aldatutako elikagaia: lortze-, prestatze-, manipulatze-, garraiatze-,
gordetze- edo edukitze-prozesuetan, ezaugarri nutritibo, kimiko eta
organoleptikoen nahi gabeko aldaketen ondorioz elikaduran erabiltzeko balioa partzialki edo guztiz galdu duena (nahiz eta arriskutsua
ez izan).

−

Kutsatutako elikagaia: gizakiari edo animaliei gaixotasunak eragin
edo transmiti diezazkiekeen germen patogenoak dituen elikagaia,
substantzia kimiko edo erradioaktiboak dituen elikagaia edo toxinak
edo parasitoak dituen elikagaia.
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−

Elikagai kaltegarria:
a)

zuhurtasun normalaren irizpideak erabili arren, gertatze- eta
erabiltze-aginduei jarraitu arren edo oinarrizko prebentziopraktikak bete arren, kontsumitzailearengan eragin kaltegarria
duen elikagaia;

b)

jan bezain laster kalterik eragin ez arren behin baino gehiagotan
janda osasunarentzat arriskutsua izan daitekeena;

c)

onartutako mikroorganismo kantitatea baino handiagoa duena;

d)

kontsumitzaile arruntarentzat ez ezik, kontsumitzaile talde
berezi batentzat arriskutsua den edo izan daitekeena.

−

Elikadura-produktua: elikaduran edo elikagaietan erabil daitekeen
balio nutritiboko eta arrisku gabeko materia oro.

−

Elikadura-tresnak: elikagai edo elikadura-produktuak lantzeko, zatitzeko, kontserbatzeko, garraiatzeko, etiketatzeko, zigilatzeko eta erakusteko erabiltzen diren ibilgailu, makina, tresna, ontzi, pakete, etiketa
edo zigilu guztiak.

−

Elikagarri: elikagai-propietateak dituen edozer, edo elikatzen duen
edozeri buruz esaten dena.

−

Elikadurari dagokiona: elikadurari buruzkoa edo elikagaiekin erlazionatuta dauden baina jatekoak ez diren elementuei dagokiena.

Azken bi definizioak askotan nahasten dira, eta, ondorioz, gaizki erabiltzen, batez ere gaztelaniaz. Lehena (elikagarri) mantenugaiak dituzten
elementuak izendatzeko erabiltzen da; bigarrena, berriz, elikadura-ontziak,
elikadura-industria, elikadura-legeria… elikadurarekin harreman zuzena duten
baina jatekoak ez diren elementuak izendatzeko.
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3
JANGARRITASUNA ETA
KALITATEA

Elikagaiekin eta elikadurarekin erlazionaturiko definizioen atalean azaldu
zitezkeen bi kontzeptu horiek. Hala ere, duten garrantzia dela eta, aparteko
atal batean azaltzea erabaki da. Naturan berez aurkitzen diren edo eraldaketaz sortzen diren produktuak gizakiaren elikagaitzat hartzeko behar diren
baldintzekin zerikusia dute kontzeptu horiek.

3.1

JANGARRITASUNA

Hasiera batean, naturako elikagaiak jaten genituen gizakiok. Abeltzaintza
eta nekazaritza sortzean, ostera, elikagaiak ugaritu egin ziren, eta, herrialdeen
artean, elikagaiak trukatzen hasi ziren. Gaur egun, oro har, sektore primarioan
hasten da elikagaien katea: abeltzaintza, arrantza eta nekazaritza. Haietan
lortutako produktuak beren horretan edo eraldatuta heltzen dira kontsumitzailearengana, komertzializazio-industrializazioaren bidez. Beste era batera
esanda, elikagaiak kondizio egokietan, behar den tokian eta behar den
unean ipintzen dira eroslearen eskuetan.
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Beraz, ezin da ukatu gaur egungo elikadura kontsumoarekin erlazionaturik
dagoela; horregatik, zaila da definitzea zergatik jaten dugun. Materia edo
elementu bat elikagaitzat hartzeko, ezaugarri batzuk behar dira; baina,
batzuetan, nahiz eta ezaugarri horiek bete, kontsumitzaileak ez du elementu hori
elikagaitzat hartzen, ez baitzaio jangarria iruditzen.
Jangarritasuna, beraz, elikagai bat giza kontsumorako gai edo egoki egiten
duten ezaugarri fisiko, biokimiko eta organoleptikoen multzoa da. Horrela,
elikagai bat jangarria da kontsumitzaileak halakotzat hartzen duenean. Noski,
horretarako, badira irizpide batzuk. Honela esaten zuten Thom eta Hunterrek
(1924): produktu bat jan daiteke pertsona batek, irizpide on batekin, produktu
hori ikusi eta nola egin den jakin eta gero, hura jateko prest dagoenean.
Elikagaia errefusatzen denean, ez da jangarria.
Definizio horien arabera, pertsonek elikagaiei ezartzen diegun ezaugarri
bat da jangarritasuna. Pertsonaren arabera (kultura, erlijioa...), irizpideak
desberdinak izan daitezke, eta batzuentzat jangarria dena besteentzat, agian,
ez da.
Hala ere, gehienetan irizpide oinarrizko eta orokor batzuk erabiltzen dira
jangarritasuna definitzeko:
−

Elikagaiaren beraren araberako irizpideak:
9 Ez du kaltegarria izan behar elikagaiak. Ez du kontsumitzailea
arriskuan jarri behar. Arrisku fisikoetatik (erradioaktibitatea),
kimikoetatik (toxikotasuna) eta biologikoetatik (mikroorganismoak)
—endogenoak zein exogenoak izan— libre egon behar du
elikagaiak. Elikadura-kateko urrats guztiak zaindu behar dira,
elikagaia kontsumitzailearengana segurtasun osoz hel dadin.
9 Osasuntsua izan behar du elikagaiak. Edozein elikagairen
helburua kontsumitzailea osasuntsu egoteko mantenugaiak
ematea da. Baina beste helburu batzuk ere baditu elikagaiak;
adibidez, hedonikoa (atseginezkoa). Hori guztia segurtasun
osoarekin.
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9 Benetakoa. Gaur egungo gizartean, elikagaia balio ekonomiko
handiko produktua da, eta dirua ordaintzen da haren truke.
Beraz, iruzur egin daiteke, eta, ondorioz, beharrezkoa da
identifikazio-, tipifikazio- eta kalitate-kontrol egokia egitea. Hiru
baldintza horiek beteta, benetakoa izatea ziurtatuta dago.

Elikagaiak hiru irizpide horiek eta hartzailearen araberakoak betetzen
baditu, jangarria dela esan daiteke; beraz, horiek dira oinarrizko irizpideak.
Hala ere, beste ezaugarri batzuk ere har daitezke kontuan: organoleptikoak,
egiturazkoak, konposizio kimiko-biologikoa, digestioa egiteko erraztasuna...
−

Pertsonaren araberako irizpideak: onargarritasun-faktore deitzen zaie.
Elikagai bat ez da jangarria izango, nahiz eta osasuntsua eta benetakoa izan eta kaltegarria ez izan, kontsumitzaileak behar eta onartzen ez badu.
9 Behar fisiologikoa beharrezkoa da: gosea da elikagai bat
jateko arrazoi garrantzitsuena.
9 Moldatze fisiologikoa behar da, edo elikadura-mitridatismoa;
gai izan behar dugu elikagai bakoitza aprobetxatzeko. Adibidez,
digeritu ezin ditugun elementuak ez dira elikagai gizakiontzat;
belarra edo egurra, kasurako (beste izaki batzuentzat bai, ordea).
9 Elikagaiek erabilgarriak eta hurbilak izan behar dute. Baliabideak, merkatua, elikagaiak prestatzeko denbora, sukaldaritzari
buruzko ezagutzak, hurbiltasun geografikoa... horiek guztiak
beharrezkoak dira, elikagaia erabili, eta, beraz, jan ahal izateko.
9 Gizartea, kultura eta erlijioa ere esanguratsuak dira, baita
familiaren egitura, komunitatearen egitura, ohiturak, elikagaien
onarpena eta abar ere. Esate baterako, kultura batzuetan
intsektuak jaten dira, eta erlijio batzuetan ezin da ez txerririk
ez behirik jan.
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Azken finean, jangarritasuna kontsumitzailearen beharrei eta eskakizunei
erantzutearen mende dago. Hala ere, elikagai batek jangarritasuna gal dezake
aldaketa batzuen eraginez. Aldaketak kuantitatiboak zein kualitatiboak izan
daitezke, eta elikagaiaren beraren osagaien eta inguruneko faktoreen araberakoak izan daitezke. Arrazoi hauengatik gal daiteke jangarritasuna:
−

Aldaketak: elikagaien osagaiak aldatu egiten dira denboraren poderioz,
edo inguruko faktoreen eraginez. Horien ondorioz, batzuetan jangarriago bihurtzen dira elikagaiak (mahaspasak); beste batzuetan,
berriz, janezin bihurtzen dira (zahartzen eta galtzen direnean).

−

Kutsadura: berez aldatu ez den elikagai bat kutsatu egin daiteke, eta,
ondorioz, jangarritasuna gal dezake. Batzuetan, kutsatzailea arriskutsua
delako galtzen du elikagaiak jangarritasuna (bakterioen kasuan), eta
besteetan, kutsatzailea arrisku gabea izanik ere, jangaitz bihurtu arte
aldatzen duelako elikagaia (hartzidura).

−

Elikagai batzuetan dauden toxiko naturalek ez dute gehienetan jangarritasuna galarazten, baina bai mugatzen.

3.2

KALITATEA

Denok jaten ditugu elikagaiak, eta denok dakigu, irizpide batzuen arabera,
atsegin ditugunak aukeratzen (ezagutza, esperientzia, ohitura...). Nolanahi
ere, kontsumitzaileak ez du baliabiderik elikagai baten ezaugarri nutritiboak
eta higienikoak neurtzeko, ez eta tresnarik ere haren balio komertziala
neurtzeko. Hori dela eta, gehienetan ez dira kontuan hartzen aurretik azaldu
ditugun irizpideak (jangarritasun-irizpideak). Adituak ezartzen ditu irizpide horiek
guztiak, eta elikagai bat jangarria den ala ez erabakitzen du, kontsumitzailearen beharrak eta eskakizunak betetzen dituen ala ez kontuan
hartuta.
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Industriak elikagai onargarriak sortzeko ahalegin guztiak egiten ditu, eta,
elikagai batek, onargarria izan dadin, kalitatea izan behar du (jangarritasuna
kalitatearen ezaugarri bat ere izan daiteke, nahiz eta oinarrizkoena izan). Beraz,
hau izan daiteke kalitatearen definizio nagusia: elikagai baten onargarritasunmaila erabakitzen duten ezaugarrien multzoa.

Kalitatearen ezaugarriak adierazteko, lehendabizi esan behar da kalitatea
subjektiboa dela, kontsumitzaile bakoitzak era batera balioztatzen baititu elementu bakoitzaren ezaugarriak. Bestalde, kalitatea oso erlatiboa da, eta
erlatibotasun hori talde edo multzo bereko elikagaien arteko konparazioa
egiteko erabili ohi da. Hori dela eta, kalitatea honela ere defini dezakegu:
elikagai bat mota bereko beste elikagaiak baino hobea, txarragoa edo berdina
dela esateko erabiltzen den propietatea edo propietate multzoa.

Horrez gain, kalitatea erabakitzen duten propietateen pertzepzioa ez ezik,
kalitatearen kontzeptua bera ere erlatiboa izan daiteke. Kontsumitzaileak
ezagutzen dituen elikagaiez aritu gara orain arte, eta hark dituen kalitate-irizpideei
buruz, baina kalitate-kontzeptuaren esanahia aldatu egin daiteke, elikagaia
merkatura heldu aurreko fabrikazio-prozesuaren fase batetik bestera. Industriaren
jabearentzat, adibidez, amaierako produktuaren kalitatea produktibitatea izan
daiteke, hau da, kontsumitzaileak nahi duena era merkeenean lortzea. Elikagaien
biltegiko

langile

batentzat,

berriz,

elikagaia

pilatzeko

edo

gordetzeko

erraztasunaren araberakoa izan daiteke haren kalitatea.

Horiez gain, gaur egun, kalitateak neurgarria edo zenbakarria eta definitua
izan behar du, balio ekonomiko bat baita. Hori kontuan hartuta, beste definizio
sakon hau eman dezakegu: elikagaiak bere funtzioa bete dezakeen ala ez
kontuan hartuta, definizio-arauen edo espezifikazioen arabera egindako ezaugarribalioztatze konparatiboekin ezarritako irizpidea. Azken finean, kalitatea baldintzabetetze bat da, baldintza edo ezaugarri neurgarri batzuk; horrela, baldintza
neurgarriek kalitate neurgarri bat ematen dute.
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Baina, zer irizpide erabiltzen dira kalitatea balioztatzeko? Batzuk
kontsumitzailearen pertzepziora hel daitezke, eta beste batzuk ez; hauek
dira kalitate-irizpideak:
−

Sentsorial edo organoleptikoak: ordena honetan hautematen ditugu:
9 Itxura: forma, kolorea, tamaina... begiz (ikusmena)
9 Usaina: sudurraz (usaimena)
9 Zaporea: ahoaz eta sudurraz (zaporea, usaimena)
9 Egitura: erresistentzia, hezetasuna... eskuaz eta ahoaz (ukimena)
9 Soinua: karraskaria den edo ez... belarriaz (entzumena)

−

Nutrizionalak: elikagai bakoitzaren balio nutritiboa mantenugaien
araberakoa da. Horrez gain, garrantzi handia dute mantenugai horien
bioeskuragarritasunak edo erabilgarritasunak, baita elikagaia bera
erraz digeritzekoa izateak ere.

−

Higienikoak: kaltegarritasunik eza ere neurtu beharra dago, kalitatemaila ezartzeko: toxikotasunik eza, mikroorganismo-maila...

−

Funtzionalak: elikagai batek hainbat prozesu eta sukaldaritzateknikatarako,

edo

beste

elikagaien

osagai

gisa,

duen

erabilgarritasuna adierazten du termino horrek. Garrantzi handia du
gaur egungo industrian, eta, haren arabera, kalitatea handia edo
txikia izan daiteke. Argitu beharra dago irizpide honek ez duela
zerikusirik elikagai berriekin edo elikagai funtzionalekin.
−

Ekonomikoa: kostu-balioa. Printzipioz, guk geuk ezartzen diogu, eta
beste irizpide guztiekiko proportzionala izaten da.

−

Egonkortasuna:

elikagai

bat

hondatzeko

berezko

joeraren

araberakoa izan ohi da erabilgarritasun-denbora.
−

Subjektiboak: irizpide psikologiko ugari ditugu: berria beti da erakargarria, ohiturazko bihurtzen denak balio handia hartzen du, publizitatea indar berezia emateko gai da... Elikagai bat kalitatezkoa izan
daiteke dugun pertzepzio subjektiboaren eta irizpide subjektiboaren
arabera.
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Kalitatean eragina duten faktoreak hiru motatakoak izan daitezke. Lehenik,
elikagaiaren beraren izaera dugu (osagaiak, adibidez); bigarrenik, gertatzen
diren erreakzioak ditugu (hala nola fruta bat zuhaitzetik hartu eta gero, edo
animalia bat hil eta gero); eta hirugarrenik, jasandako tratamendu teknologikoak ditugu (gehienetan, kalitatea babesteko).

Kalitatea neur daitekeen balio ekonomiko bat da, eta, beraz, hura kontrolatzeko neurriak hartzen dira, kalitate-kontrol deituriko prozesuaren bitartez.
Kontrol mota hori antzinatik egin da. XIX. mendera arte, kontrol organoleptikoa
egiten zen: elikagai baten egoera itxuraren eta usainaren bitartez kontrolatzen
zen era intuitibo batean. Gerora, teknologia-hobekuntzak direla eta, elikagaien
produkzioa handitu egin zen, eta helburua elikagai homogeneoak eta egonkorrak lortzea zen, kalitatezkoak, azken finean. Mende hartan, uste zen
elikagaien produkzioko elementu aldakorrek inperfekzioak eragiten zituztela
elikagaietan, eta horregatik ezarri ziren kontrolak.

Kalitate-kontrolaren zientzia Estatu Batuetan hasi zen II. Mundu Gerran.
AEBko armadak uste zuen efikazia militarraren ardatza kalitate handiko
materialak edukitzea zela. Gaur egun, industria guztietan hartzen da kontuan
kalitatea, eta produkzioaren maila guztietan zaintzen da. Produkzio-katearen
amaieran produktu akatsgabeak izatea da helburu nagusia, eta prozesuan
sortzen diren akatsak berehala aurkitzea eta saihestea.

Kalitate-kontrola honela defini daiteke: produktu batek aldez aurretik
definitutako kostua, salmenta-prezioa eta ezaugarriak bete ditzan, produkzioprozesuan gertatuko diren aldaketa guztiei antzemateko ezartzen diren kontrolmetodo estatistikoak. Beste definizio honek beste ikuspuntu bat ematen digu:
erakunde edo enpresa bateko talde guztien ahaleginak koordinatuz eta programatuz, produktuen kalitatea maila ekonomiko egokian mantentzea helburutzat
duten irizpideen multzoa.
Elikagai baten kalitatea definitzen zuten faktoreen artean, edo kontuan
hartzen ziren irizpideen artean, higienikoak edo segurtasunekoak ziren garrantzitsuenak. Beraz, elikagai baten kalitatea segurtasunarekin hasten dela esan

21

Bromatologia

daiteke, elikadura-segurtasuna oinarrizkoa baita. Kontsumitzailearentzako
elikagai seguru eta erakargarriak egiteko, ongi ezagutu behar dira jatorrizko
gaiak eta eraldatze- eta maneiatze-teknologiak.
Argi dago horren ardura ekoizlearen eta maneiatzailearena dela, batez ere
segurtasun-mailari dagokionez. Elikagaiekin lanean ari direnek, gainera,
adituak izan behar dute. Administrazioaren lana da, ikuskatzeen bitartez, hori
horrela dela ziurtatzea (elikagaiekin ari direnak adituak direla, eta egoki maneiatzen dituztela).
Elikagaien segurtasuna bermatzeko, hiru mailatako ekintzak daude:
−

Osasun-hezkuntza

−

Instalazioak eta eragiketak ikuskatzea

−

Egindako elikagaiak ikuskatzea

Kostuak murrizteko beharraren eta lortutako esperientziaren ondorioz,
beste sistema batzuk agertu dira, hala nola puntu kritikoen kontrola edo
ARICPC edo HACCP sistema (Hazard Analysis and Critical Control Point).
Kontrol mota hori ekoizleen esku dago.
Oinarrizko segurtasuna eta, beraz, kalitatea ziurtatzeko, beharrezkoa da
balioztatzea. Kalitatea balioztatzeko edo zenbatesteko metodo bat baino
gehiago daude:
−

Objektiboak: elikagaien kalitate nutritiboa neurtzeko, konposiziotaulak erabil daitezke. Segurtasuna ere neurtu nahi bada, ikerketa
bromatologikoak, mikrobiologikoak eta toxikologikoak ere egin daitezke.
Horretarako, normalizatutako eta errepikakortasun handiko teknika
analitiko ofizialak erabili ohi dira.

−

Subjektiboak: oso garrantzitsuak dira, lehen aipatu dugun bezala,
kalitateak aldagai subjektibo asko baititu (kalitatearen irizpide sentso-
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riala, kasurako). Hori dela eta, analisi sentsorialak edo organoleptikoak egiten dira:
9 Trebatutako pertsonekin (dastatzaile taldea)
9 Trebatu gabekoekin (kontsumitzaile taldea)
−

Azterketa horietatik lortutako datuak estatistikaren bitartez lantzen
dira, eta hasieran subjektiboa zen informazioa objektibo bihurtzen da.
Besteak beste, informazio hau lortzen da: kontsumitzailearentzat zein
den produktu atseginena, zer ezaugarri diren atseginenak, zer
motatako aldaketak hartuko liratekeen gustura, etab.

−

Beste batzuetan, ikerketa soziologikoak eta psikologikoak ere egiten
dira, gizarte batetik bestera desberdin hautematen baitira ezaugarriak, berberak izanda ere.

Oro har, esan daiteke elikagaien kalitatea zainduz gero, gizakiontzako
produktu osasuntsuak eta arrisku gabeak lortzen direla, eta bizitza erabilgarri
ahal den eta luzeenekoak. Elikagai baten erabilgarritasuna maila onartezinera
heldu arte igarotzen den denbora da bizitza erabilgarria. Elikagai-jatorriaren,
hondatzeko erraztasunaren, osaeraren, jasandako prozesu teknologikoen eta
kalitate-kontrolen araberakoa izaten da bizitza erabilgarria. Zentzuzkoa denez,
industrian oso garrantzitsua da elikagai baten bizitza erabilgarria luzatzea,
balio ekonomiko argia baita.
Ikusi dugu zer nolakoa den elikagai baten kalitatea eta zer irizpide hartzen
diren kontuan kalitateari buruzko iritzi bat ematerakoan (organoleptikoak,
nutrizionalak, balio ekonomikoa…). Beraz, aipatutako maila horietako batean
murriztu edo gal daiteke kalitatea.
Kalitatea galarazten duten faktoreak fisikoak (emultsio bat apurtzea),
kimikoak (kerratzea) edo biologikoak (mikroorganismoen erasoa) izan ohi dira.
Faktore horietako batek edo bat baino gehiagoren konbinazioak eragin
dezake kalitate-galera. Galera hori murriztea da kalitate-kontrolaren helburua.
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Esan bezala, kalitatea ezaugarri objektibo eta subjektiboen bitartez neur
daiteke; azken finean, faktore objektiboak subjektibizatzean, neurgarri bihurtzen
dugu kalitatea. Esan daiteke, orobat, kalitatezko elikagai bat egiteko, kontsumitzaileak positiboki baloratzen dituen ezaugarriak izan behar dituela elikagai
horrek. Elikagaiari “positiboki baloratzen diren ezaugarri horiek” edo kalitatea era orokor eta estandarizatu batean emateko, beharrezkoa da normalizazioa: produktuek bete behar dituzten ezaugarri orokorrak edo kalitatearauak ezartzea.
Hainbat motatako kalitate-arauak ditugu:
−

Legezko estandarrak: administrazio erregionalak, nazionalak edo
internazionalak ezarritako legeak edo gomendioak. Gehienetan,
elikagaien osagaiei eta haien eduki maximo eta minimoei buruzkoak
izaten dira (elikagaien sailkapen edo kategoria bat ezartzen da horren
arabera), edo analisi-metodo ofizialei buruzkoak. Elikagaien produkzioari
eta konposizioari dagozkionak Araudi Tekniko Sanitarioan ditugu.

−

Industria-estandarrak: ekoizle-elkarteek ezartzen dituzte, administrazioen arauetan ez datorrena jasotzeko asmoz. Elikagaien ezaugarri
batzuk normalizatzeko edo marketin-estrategia gisa erabiltzen dira
industria-estandarrak (esate baterako, produktu jakin batean oso gai
garestia erabiltzea, nolabaiteko kalitatea edo ospea emateko).

−

Borondatezko kalitate-etiketak: kontsumitzailearen eskakizunei erantzuteko erabiltzen dira. Jatorrizko Izendapenak dira horren adibide
bat; elikagai batzuen jatorria, osagaiak edo prozesuak bermatzeko
erabiltzen dira.
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4
ELIKAGAIAK HONDATZEA

Argi dago aurretik definitu ditugun jangarritasuna eta kalitatea galkorrak
direla. Berez (bizitza erabilgarri mugatua dutelako edo osagaien artean erreakzioak gertatzen direlako) edo gizakiaren jardueraren ondorioz (kutsadura
edo maneiatze desegokia), elikagaiek giza elikadurarako erabilgarritasuna
gal dezakete. Elikagaien kalitatea eta jangarritasuna mantendu beharreko
baldintzak direnez, elikadura-industrian hainbat kontserbazio-prozedura erabili ohi dira produktuen bizitza erabilgarria luzatzeko helburuarekin. Atal
honetan, elikagaiak hondatzeko arrazoi nagusiei eta hondatze hori galarazteko kontserbazio-prozedura orokorrei buruz arituko gara.

4.1

ELIKAGAIAK HONDATZEA

Elikagai gehienek, izaera biokimiko aldakorra dutenez, egonkortasun murriztua
dute. Ondorioz, jatorrian elikagaiok giza kontsumorako egoki egiten zituzten
ezaugarriak edo propietateak aldatu egiten dira denboraren poderioz, eta,
hala, elikagaion jangarritasuna eta kalitatea (nutritiboa eta higieniko-sanitarioa) murriztu egiten da. CAEren arabera, zera da elikagai hondatua: lortu,
prestatu, manipulatu, garraiatu, gorde edo edukitzeko prozesuetan ezaugarri
nutritibo, kimiko eta organoleptikoak nahi gabe aldatzearen ondorioz, elikaduran
erabiltzeko balioa guztiz edo partzialki galdu duena (nahiz eta arriskutsu ez
izaten jarraitu).
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Bromatologiaren atal adierazgarri batek elikagaien hondatzea eta elikagaien aldaketak aztertzen ditu, elikadura-industrian oso garrantzitsua baita
gertaera horien eragileak kontrolatzea. Ezaugarri organoleptikoen aldaketen
eraginez nabari daitezke alterazio gehienak. Batzuetan, hala ere, alterazioak
gertatu arren, ez da nabaritzen aldaketa organoleptikorik, eta hori oso arriskutsua
izan daiteke kontsumitzailearen osasunaren ikuspuntutik; alterazioa mikrobiologikoa denean, adibidez.
Aldaketak zenbait mailatan gertatzen dira:
−

−

−

Egitura edo ehundura:
9

Disolbagarritasuna murriztu

9

Ura hartzeko gaitasuna galdu

9

Gogortu/bigundu

Zaporea/usaina:
9

Garraztasuna

9

Usain arraroak

Kolorea:
9

−

Iluntzea edo argitzea

Balio nutritiboa:
9

Mantenugaiak galtzea

Printzipioz, elikagai guztiak, materia organikoa bezala, erraz hondatzen
eta aldatzen dira. Hala ere, badira desberdintasunak elikagai batetik bestera.
Hori dela eta, aldatzeko edo hondatzeko erraztasunaren arabera sailkatu
daitezke elikagaiak:
−

Egonkorrak: ez dira aldatzen edo oso egonkorrak dira, kontserbazioneurri apartekorik gabe (azukrea, gatza eta espeziak).
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−

Erdiegonkorrak/erdigalkorrak: ondo manipulatuz gero, bizitza luzea
dute (patata eta fruitu lehorrak).

−

Galkorrak: prozesatu gabeko animalia- eta landare-jatorriko elikagai
gehienak (arraina eta haragia).

Esan bezala, industriaren helburuetariko bat elikagaien bizitza erabilgarria
luzatzea da; azken finean, kalitatea hobetzea. Elikagaien aldaketen eragileak
hainbat motatakoak dira:
−

−

−

Fisikoak:
9

Hotza (izoztea)

9

Beroa (lehortzea)

9

Ura (umeltzea, bustitzea)

9

Presioa (itxura-aldaketak)

Kimikoak:
9

Beroa + azukrea + aminoazidoak Æ Nabartze ez-entzimatikoa

9

Entzimak + substratua Æ Nabartze entzimatikoa

Biologikoak:
9

Intsektuak edo goi-mailako animaliak

9

Mikroorganismoak

Eragile horiek banaka, bata bestearen ondoren edo batera eragin dezakete elikagai bat hondatzea edo aldatzea. Hala ere, elikagai mota bakoitzak
(osaeraren arabera) aldaketa-eragile nagusi bat izaten du. Esan daiteke
aldaketa-eragile garrantzitsuenak (duten arriskuagatik) biologikoak direla. Haien
artean, mikroorganismoak ditugu. Gizakian, gaixotasunak eragiten dituzte
askotan, elikagaiaren itxurari edo propietateei eragin gabe. Aldaketa makroskopikoak detektatzen eta sumatzen dira ondoen, hau da, intsektuen, eragile
fisiko-kimikoen edo mikroorganismoen erasoek luzera eragiten dituzten aldaketa
biokimikoen emaitza diren propietate-aldaketa makroskopikoak. Aldaketa
garrantzitsuenak kerratzea eta nabartzea dira.
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4.1.1 Kerratzea
Aldaketa nabari eta aipagarrienen artean, kerratzea (olio edo gantzen zaharmintzea) dugu. Ogi zaharra edo gazta mindua daukagula esaten dugunean,
gaztelaniazko “rancio”ren pareko zerbait deskribatzen ari gara. Fenomeno
kimiko hori (kerratzea) olio eta gantz puruetan ez ezik, osagai horietatik ugari
duten elikagaietan gertatzen da. Aldaketa nabaria izaten da, kolore, zapore eta
usain bereziak (ezatseginak) agertzen baitira.
Bi motatako kerratzeak daude:
−

Kerratze lipolitikoa (edo hidrolitikoa): entzimek eragindako lipolisifenomeno bat gertatzen da kerratze mota honetan. Elikagaian dauden
triglizerido, fosfolipido eta glukolipidoetatik gantz-azidoak askatzen
dira, elikagaien (edo mikroorganismoen) berezko lipasen eraginez,
eta, ondorioz, glizeridoak eta gantz-azido askeak lortzen dira. Gantzazido horiek azidotu egiten dute elikagaia, eta usain eta zapore
berezia ematen diote.
Kerratze mota hau esnekietan gertatu ohi da, besteak beste, eta
garrantzi handia du, esneko triglizeridoetan dauden gantz-azido ugari
kate motzekoak baitira, eta, haiek askatuta, usain txar nabarmennabarmena agertzen da (adibidez, azido butirikoak usain berezia
ematen dio gurinari).
Aldaketa hau ur kantitate jakin bat duten elikagaietan gertatu ohi da,
ura beharrezkoa baita entzimen jarduerarako. Azidotasun-indizea kalitatearen adierazgarri bihurtzen da, aldaketa hori erabakitzeko orduan.

−

Kerratze oxidatiboa: aurreko kasuan, lipolisia gertatzen zen; honetan,
berriz, koipeetako gantz-azido aseen eta beste molekula asegabe
batzuen oxidazioa gertatzen da. Prozesua konplexua da, eta faktore
batzuen araberakoa. Hona hemen batzuk: substratuaren izaera
(asea/asegabea), pro eta antioxidatzaileen presentzia, oxigenoaren
presioa, gordetze-baldintzak, argia, tenperatura eta ur-jarduera (Aw).
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Nahiz eta bi kasuetan prozesua antzekoa izan (erradikalak agertzen
dira eta, ondorioz, peroxidoak eratzen dira) bi motatako oxidazioa
gerta daiteke:
9

Entzimatikoa: lipooxigenasa entzimek gantz-azido poliasegabeen oxidazioa eragiten dute.

9

Autooxidazio lipidikoa: hau da kerratze oxidatibo ohikoena.
Katalizatzaile batzuen presentzian (oxigenoa, beroa, argia,
metalak, peroxidoak, entzima lipolitikoak, hezetasuna...),
substratu lipidiko batzuk (gantz-azido poliasegabeak, bitamina
lipodisolbagarriak eta pigmentuak) oxidatu egiten dira, ezegonkorrak baitira. Hiru fase ditu autooxidazio-prozesuak: hastea,
zabaltzea eta gelditzea.

GANTZ-AZIDO ASEGABEA / RH

HASTEA

BITAMINA ETA
ERRADIKAL ASKEA (R•)

ZABALTZEA

O2
RH

PROTEINAK
GALDU

•

R

PEROXIDO LIPIDIKOA / ROOH
POLIMEROAK
GELDITZEA
EPOXIDOAK, FURANOAK
AZIDOAK, ALKOHOLAK, HIDROKARBUROAK
ALDEHIDOAK ETA ZETONA LURRUNKORRAK

Autooxidazioa, batez ere, gantz-azido poliasegabeetan gertatzen da
lotura bikoitzetako hidrogenoak galtzen dituztenean (oxigeno batez
ordezten dira, eta peroxido bat eratzen da; ondoren, hidrogeno atomo
batekin elkartuz, hidroperoxido bat sortzen da). Hidroperoxidoak polimerizatu egin daitezke, edo aldehidoak eta zetonak eman arte zatitu.
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Oxidazioaren ondorioz:
−

Usain eta zapore bereziak agertzen dira, pisu molekular txikiko
aldehidoak eta zetonak eratu direlako.

−

Kolore-aldaketak ere gertatzen dira. Esan dugunez, pigmentuak oxidazioaren substratu dira; haiek oxidatzean, beraz, aldatu egiten zaie
kolore-ezaugarria. Gehienetan, nabartzea edo iluntzea gertatzen da.

−

Balio nutritiboa murriztea ere gerta daiteke, oxidazioaren substratuen artean bitamina lipodisolbagarriak baitaude, baita gantz-azidoak
ere, eta, haien artean, esentzialak. Askotan, mantenugaiak aprobetxatzea galarazten duten substantziak agertzen dira.

−

Toxikoak agertzea ere gerta liteke; erradikal askeak, adibidez.

Oxidazioa, oro har, ez da komenigarria, elikagaiak hondatzen baititu (oso
gutxitan da desiragarria; gazta egiteko, adibidez), eta, hori dela eta, garrantzitsua da oxidazioa saihestea. Hainbat baliabide daude fenomeno hori
galarazteko. Aipagarrienen artean, inhibitzaile entzimatikoak (lipooxigenasen
eta lipasen jarduera galarazteko) eta antioxidatzaile kimikoak daude.

4.1.2 Nabartzea
Elikagaiak hondatzen dituen beste prozesu bat da. Kasu honetan, kolorealdaketa da ezaugarririk nabariena. Bi nabartze mota gerta daitezke:
−

Nabartze ez-entzimatikoa: kolore iluneko pigmentuak eta usain
eta zapore arraroak ematen dituzten konposatu lurrunkorrak eratzen
dituen erreakzioa da. Gehienetan, galdu egiten da elikagaia, baina
ez beti; adibidez, toffea edo Argentinako esne-gozokia egiteko,
beharrezkoa da produktua iluntzea. Hiru bideren bitartez ager daitezke pigmentu ilunak:
9

Maillard-en erreakzioa: aminoazidoen amino taldeen eta azukre
erreduzitzaileen karbonilo taldeen arteko erreakzioa da.
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9

Azukreen karamelizazioa: metil furfurala lortu arteko deshidratazioa

9

Azido askorbikoaren oxidazioa

Nabartze-fenomenoak ondorio garbiak ditu elikagaiari dagokionez.
Alde batetik, ondorio edo eragin nutrizional bat du, balio nutritiboa
argi eta garbi alda daitekeelako aminoazido-galeraren ondorioz
(Maillard); proteinen kalitatea ere murriztu egin daiteke. Azido askorbikoaren oxidazioak, bestalde, bitamina-galera garbia dakar. Ezin da
ahaztu, gainera, agertzen diren konposatuetariko batzuek substantzia
antinutritibo gisa jokatzen dutela. Ezaugarri organoleptikoen aldaketa
ere beste ondorio bat izaten da (oro har). Izan ere, hasieran, nabartzeak kolore-aldaketa eragiten du, eta, gero, usain eta zapore txarra
agertu ohi da. Azkenik eta ikuspuntu toxikologikotik begiratuta, aipatutako substantzia antinutritiboez gain, elementu kimiko-mutagenikoak
era eratu daitezke.
Nabartze mota hau saihestea oso garrantzitsua da ikuspuntu teknologiko eta ekonomikotik. Honako metodo hauek erabil daitezke:
substratuak kentzea (azukre erreduzitzaileak, aminoazidoak...), pH-a
jaistea, tenperatura jaistea edo inhibitzaile kimikoak erabiltzea.
−

Nabartze entzimatikoa: nabartze mota hau landareetan gertatu ohi
da; fruta eta barazkietan, ohikoa da. Izaera fenolikoa duten substantziek (mono eta difenolak batez ere, baina baita polifenolak ere)
erreakzio entzimatikoak jasaten dituzte (oxigenoa behar dute), eta,
ondorioz, konposatu nabarrak eratzen dira. Fenomeno hau, aurrekoarekin gertatzen den bezala, ona eta txarra izan daiteke, elikagaiaren arabera. Datiletan edo sagardotan onuragarria da, nabartzea ezinbestekoa baita azken produktu jangarria lortzeko. Fruta
eta barazkietan, ordea, kolpeen ondorioz agertzen da nabartzea,
eta, beraz, kaltegarria da. Erreakzioa fenolasa entzimek eragiten
dute (hala nola fenoloxidasak, tirosinasak, katekolasak, polifenoloxidasak, polifenolasak eta fenolasak); oxigenoaren presentzian, substratu
fenolikoak oxidatzen dituzte, eta, ondorioz, melanoidina deritzen elementuak eratzen dira.
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Landare-jatorriko elikagaietan nabartze mota hau gerta ez dadin, fenol
gutxiko landareak aukeratzen dira, eta, horrez gain, neurri hauek
hartzen dira: kolpeak galarazi, entzimak inaktibatzeko tratamendu
termikoa eman, pH-a murriztu eta oxigenoa elikagaiaren ingurutik
aldendu (zuritutako patata bat uretan murgiltzea, adibidez).

4.2

KUTSADURA

Elikagaiak, ingurunearekin kontaktuan dauden beste elementu guztiak bezala,
kutsatu egin daitezke. Kutsatzaile horiek, arriskutsuak izan daitezkeenez, elikagaien jangarritasuna eta, ondorioz, kalitate-baldintza minimoak kaltetu ditzakete.
Definitzeko orduan, gizakiarentzat onuragarria den sistema ekologiko baten
izaera naturala eta osasun-baldintzak txarrera aldatzea izango litzateke kutsadura, bai ekintza bera, bai ondorioa. Elikaduraren kutsadura, beraz, elikagaien
eraginez gizakiari sor dakizkiokeen arrisku-egoerak edo aldaketak dakartzaten
faktoreak dira. Munduko Osasun Erakundearen arabera, bestalde, honela
definitzen da elikaduraren kutsadura: elikagaien produkzio-prozesuen ondorioz
ez ezik (nekazaritza-, zooteknia- eta albaitaritza-eragiketak barne), fabrikazio-,
egite-, prestatze-, tratatze-, ontziratze-, paketatze-, garraiatze- eta biltzeprozesuen ondorioz ere, edo inguruneko kutsaduraren ondorioz, elikagaian
egon daitekeen edozein substantzia, nahita gehitu ez dena.
Sailkatzeko orduan, bi motatakoa izan daiteke kutsadura: kutsadura-eragileak
bizidunak direnean, kutsadura BIOTIKOA dugu, eta bizigabeak direnean,
ABIOTIKOA. Jatorriaren arabera ere sailkatu daiteke: jatorri kimikoko kutsadura (pestizidak), jatorri fisikokoa (substantzia erradioaktiboak) eta jatorri
biologikoko kutsadura.

4.2.1 Kutsadura abiotikoa
Elikagaietako kutsatzaileak elikagai-produkzioan edo gizakiaren beste jarduera
batzuetan erabiltzen diren substantzien hondakinak izaten dira askotan.
Hemen adieraziko duguna ulertzeko, komeni da “hondakin“ definitzea: elikagaien
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osagai naturalak ez diren eta elikagaiari nahita gehitu ez zaizkion baina
elikagaian ageri diren substantzia kimiko batzuen edo haien metabolitoen
kantitate txikiak. Antzeko beste termino bat erabiltzen da askotan: xenobiotiko.
Hona nola definitzen den “xenobiotiko“: elikagaietan dauden eta organismoarentzat arrotz diren kutsatzaileak.
Elikaduraren segurtasunaren ikuspuntutik, neurri hauek hartu behar dira:
−

Kutsadura-iturria identifikatu behar da, eta, ahal den neurrian, saihestu
edo, gutxienez, kontrolatu.

−

Elikagaiak babestu egin behar dira (ontziak erabiliz, adibidez).

Babesa ziurtatzeko, ezinbestekoa izan da elikadura-legegintza bat garatzea
eta ezartzea (beste atal batean ikusiko dugunez).
Baina zer elikagaitan aurkitu ditzakegu hondakinak? Garrantzitsuenen
artean, hauek ditugu:
−

Pestizidak

−

Botikak

−

Makromolekulak edo polimeroak

−

Metalak

−

Substantzia erradioaktiboak

−

Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak (HAP)

4.2.1.1 Plagizida- edo pestizida-hondakinak
Uzta plagetatik, intsektuetatik eta belar txarretatik babesteko erabiltzen dira
nekazaritzan. Gaur egun, beharrezkoak dira produkzio-mailari eta errendimenduari eusteko (erabiliko ez balira, produkzioaren % 40 galduko litzateke).
Hiltzen edo kontrolatzen duten elementuaren arabera sailkatzen dira; herbizidak,
fungizidak, intsektizidak, etab.
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Landare-jatorriko elikagaiak bi arrazoirengatik kutsa daitezke: plagizida
lurretik hartu dutelako edo plagizida haien gainera bota delako. Animaliajatorriko elikagaiak, berriz, plagizidek kutsatutako pentsua edo landareak
jateagatik kutsatzen dira.
Substantzia horiek egonkorrak dira; hortik dator arriskua. Oso astiro degradatzen dira, eta animalien eta, gainera, landareen ataletan, lurzoruan eta
uretan pilatu daitezke. Egonkortasuna erabakitzen duten faktoreen artean,
badira fisikoak (lurrun-tentsioa, uretan edo lipidotan duten disolbagarritasuna),
kimikoak (hidrolisiarekiko edo oxidazioarekiko erresistentzia) eta biologikoak
(landareen gainazalaren itxura, barneratzeko ahalmena, metabolismoa).
Kontsumitzailearen babesean pentsatuz, hona hemen plagiziden erabileran
kontuan hartu behar diren faktore batzuk:
−
−

Baimendutako produktuak bakarrik erabili
Sinergiaz kantzerigenoak ez direnak erabili (nahasketekin kontua
izan behar da)

−

Uzta jaso baino pixka bat lehenago utzi erabiltzeari

4.2.1.2 Botika-hondakinak
Albaitaritzan erabilitako substantzien hondakinak ere aurkitu daitezke elikagaietan. Garrantzitsuenen artean, hauexek ditugu:
−

Tiroestatikoak: tiourearen deribatuak izan ohi dira amaitzaileak edo
tiroestatikoak; adibidez, tiouraziloa eta merkaptobentzimidazola.
Hazkundearen azken fasean erabiltzen dira, aberearen pisua handitzeko. Pisua ez da irabazten masa muskularra garatuta, baizik eta
ura atxikita. Haragiaren ur-edukia % 6tik 10era pasatzen da; beraz,
substantzia hauek erabiltzea iruzurra da, argi eta garbi.

−

Substantzia anabolizatzaileak: estilbenoak (dietilestilbestrola edo
DES, dienestrola edo DE, hexestrola edo HEX), hormona naturalak
(estradiola, testosterona, progesterona) eta anabolizatzaile xenobio-
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tikoak (trenbolona, zeranola, metiltestosterona sintetikoak) dira aipagarrienak. Helburu terapeutikoak lortzeko, hobekuntza zooteknikorako
edo hazkundea hobetzeko erabil daitezke. Gehienak hazkunde-hormonaren jariaketa suspertzen dute (guruin pituitarioa); ondorioz, nitrogeno
gehiago atxikitzen da, bai muskulu eran (androgenoak), bai proteina
soil eran (gestagenoak edo estrogenoak). Trenbolona salbuespena
da, haren ekintza katabolismo proteikoa murriztea da eta.

1373/97 Errege Dekretuaren arabera, estilbenoak debekaturik daude,
minbizi-sortzaileak baitira (batez ere DESa). Hormona naturalak ere debekaturik daude, tratamendu terapeutikorako izan ezik. Horrelakoetan, hala ere,
kontrol zehatz bat egin behar da. Hormona naturalen iruzurrezko erabilera
inplante eran egiten da (belarri atzeko azal azpian pilula bat ipiniz). Anabolizatzaile xenobiotikoak ezin dira inola ere erabili, ezta helburu terapeutikoetarako ere.

Euskal Autonomia Erkidegoan egindako ikerketetan (1990-1995), ez da
aurkitu ez estilbenoaren ez eta anabolizatzaile xenobiotikoen hondakinik.
Hormona naturalen hondakinak, berriz, balio normaletan zeuden.

−

Substantzia inhibitzaileak eta kloranfenikola: antibiotikoak, sulfamidak eta mikroorganismoen aurkako beste substantzia batzuk dira
inhibitzaileak, hots, mikroorganismoen hazkuntza galarazten duten
substantziak. Kloranfenikolak ere efektu bera du, baina, toxikoa denez,
beste talde batean sailkatzen da.

Tratamendu terapeutikoan erabil daitezke, zuzenean botika moduan nahiz
pentsu sendagarri moduan, baina beti albaitari batek gainbegiratuta, 1997ko
157 Errege Dekretuaren arabera.

Garrantzitsua da itxarote-denbora errespetatzea, hau da, tratamendua
bukatu ondoren eta animalia hil arte farmakoa garbitu dadin itxaron behar den
denbora errespetatzea. Hori dela eta, legeriak hondakinaren gehienezko
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muga ezartzen du. Euskal Autonomia Erkidegoan egindako ikerketa batean,
sulfamida-hondakin ugari ikusi dira kasu batzuetan txerrietan; ohiko erabilera
baten adierazgarri.
Ondorioen artean, erresistentzien garapena eta arazo teknologikoak ditugu.
−

Klenbuterola eta beste β-agonista batzuk: β-agonistak (klenbuterola,
salbutamola, terbutalina…) albaitaritzan erabiltzen dira botika moduan,
bronkopneumoniaren tratamenduan eta, erditzeetan, uteroaren suspertzaile moduan. Ekintza anabolikoa dute, eta debekaturik dago
helburu horrekin erabiltzea. Hala ere, 1990-1995 urte-bitartean Euskal
Autonomia Erkidegoan egindako ikerketa batean, ikusi zen klenbuterola erabiltzen zela, eta, aztarnak ezabatzeko itxarote-denbora gutxi
gorabehera errespetatu arren, intoxikazio-agerraldiak izan zirela.
Neurriak hartu eta gero, hondakinak zituzten laginak murriztu egin
ziren, segur aski kontu handiagoz erabiltzen hasi zirelako.

−

Parasitoen aurkako botikak ere erabili ohi dira. Erabilera kontrolatua
ez dago debekaturik; hala ere, kutsadura gisa ager daitezke elikagaietan.

−

Instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko agenteak: hondakin
gisa ager daitezkeen beste substantzia kimiko batzuk dira; zaindu
beharrekoak, beraz.

Azkenik, azpimarratu behar da botika horiek guztiak albaitaritzan erabil
daitezkeela, baina guztiz beharrezkoa dela itxarote-denbora errespetatzea.
4.2.1.3 Konposatu makromolekularren hondakinak
Elikadura-industrian, polimero ugari erabiltzen dira. Plastikoak, adibidez, monomero bereiziz osatutako polimeroak dira, eta, gehienetan, petrolioaren deribatuak dira. Batzuetan, monomero horien hondakinak, edo plastikoen sintesian
erabilitako laguntzaile teknologikoen hondakinak hauteman daitezke elikagaietan.
Migrazio deitzen den fenomenoa ere gerta daiteke kasu batzuetan.
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4.2.1.4 Gatz metalikoen hondakinak
Ingurunean edonon aurkitu daitezke gatz metalikoen hondakinak, erabilera industrial zabala dute eta. Haizean eta uretan daude, eta, beraz,
haiekin kontaktuan dauden elikagaietan ere bai. Aipagarriak dira merkurioa,
beruna eta kadmioa. Lehena bai naturak bai industriak botatzen dute ingurunera; bigarrena metalezko produktuen industrian (hodietan) erabiltzen da;
eta, azkena aleazioetan, plastikoetan eta koloratzaile batzuetan, besteak beste.
Atmosferara jaurti ondoren zenbait gunetan pilatzen dira. Giza organismoan ere zenbait bidetatik sar daitezke (haietako bat, elikagaiak), eta han
metatu daitezke (giltzurrunetan eta nerbio-sisteman, batez ere). Horregatik,
pilatze- edo metatze-prozesua dela eta, efektu toxiko arriskutsuak izan
ditzakete, nahiz eta kopuru txikian barneratu.
4.2.1.5 Kutsadura erradioaktiboa
Zenbait atomoren isotopoak ezegonkorrak dira eta energia askatuz deskonposatzen dira. Naturako elementu batzuen nukleoa ere ezegonkorra da, eta
deskonposatu egiten da: beste elementu bat bilakatzen da (desintegrazio
erradioaktibo deitzen zaio prozesu horri) eta, hala, erradioaktibitate naturala
askatzen da. Erradioaktibitatea artifiziala edo eragindakoa ere izan daiteke;
esate baterako, uranio atomoen nukleoak neutroiekin bonbardatuz gero, energia
mota hori askatzen da (fisio-prozesua). Jatorria, beraz, naturan bertan edo
energia-industrian dute. Aldaketan (desintegrazio edo deskonposizioan), partikula batzuk edo energia askatzen da: β partikulak (elektroiak), α partikulak
(helio nukleoak) eta γ erradiazioa (elektromagnetikoa), nagusiki.
Toxikologikoki arriskutsua da hondakin mota hori, batez ere energia-industrian
istripuak gertatzen direnean (zentral nuklearretan, kasurako). Elementu edo
mineral erradioaktibo bakoitzak erdibizitza du: desintegratu arte igarotzen
den denbora. Zenbat eta bizitza luzeagoa izan, orduan eta txikiagoa da
arriskua. Erradioisotopoaren arabera, elikagai batean edo bestean egongo da;
adibidez, kaltzio erradioaktiboa esnetan eta esnekietan aurkituko genuke, edo
mineral ugari dituzten elikagaietan.
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4.2.2 Kutsadura biotikoa
Elikagaiak kutsa ditzakeen zenbait izaki bizidunek jangarritasuna galaraz
dezakete. Izaki bizidun horien artean, bakterioak, birusak eta parasitoak (protozooak eta metazooak) dira azpimarragarrienak.
4.2.2.1 Bakterioak eta birusak
Inguruneko edozein tokitan bezala, elikagaietan ere mikroorganismoak daude.
Berez arrisku bat izan arren jatorrian, gizakiak egindako maneiu egokiak
arrisku hori murrizten edo desagerrarazten du. Hala ere, mikroorganismoek
milaka infekzio, intoxikazio eta toxiinfekzio eragin ditzakete, istripuetan edota
elikagaien maneiu desegokia gertatzen denean.
Elikagaietan osasun-arriskua eragiten duten bakterio garrantzitsuenak
Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum eta perfringens,
Bacillus cereus, Escherichia coli, eta Campylobacter dira.
Dudarik gabe, elikagaietako mikroorganismoek sortutako osasun-arazo
publiko ohikoenak Salmonella familiako bakterioek eragiten dituzte. Hazkuntzabaldintzak 34-37 ºC, 6,5-7,5 tarteko pH-a, eta 0,93ko Aw-a dira. Tenperaturarekiko nahiko sentikorrak direnez, 72 ºC-ko tenperaturan 15 segundo
nahikoak dira Salmonella hiltzeko. Hesteetan eragin dezakete kalte fisiologikoa,
hau da, sintoma enterikoak eragiten dituzte (gastroenteritisa da ohikoena).
Hala ere, septizemia, sukar larriak, odoljarioak eta antzeko zeinu kliniko larriak
ager daitezke Salmonella motaren eta infekzio-baldintzen arabera. Bakterio
honen jatorria haragia eta haragikiak (animalien hesteetan baitago) eta hegaztiak eta arrautzak dira. Animalia-jatorriko elikagaietan (atal zikinetan, hesteetan
edo kloakan) arrunta den mikroorganismo bat da. Beraz, era desegokian
maneiatzean badira (gaizki garbitzen eta tenperatura desegokian gorde edo
berotzen badira), Salmonellaren hazkuntza eragin daiteke. Gaizki egindako
edota kontserbatutako arrautza-produktuen (maionesak, tortillak) arriskua
kontu ezaguna da. Gainera, beste elikagai batzuk kutsa ditzake, itsaskiak eta
esnekiak adibidez.
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4.1 irudia. Salmonella enteritidis.

Staphilococcus aureus bakterioa inguruneko edozein tokitan aurkitu daiteke
(hautsean, batez ere), baita animalien larruazalean, belarrietan eta sudurzuloetan ere. Hazkuntza-baldintza bereziak behar ditu (35-40 ºC, 6-7ko pH-a,
eta 0,83ko Aw-a). Baldintza horietan, botagura eta beherakoa eragin dezaketen enterotoxina batzuk sortzen ditu (sei, guztira). Esnekiak (esne-hautsa,
esne kondentsatua, gurina, krema eta gazta freskoak), haragia eta haragitik
eratorritako produktuak (saltxitxa, salamia eta hirugiharra), oilaskoa, kremadun
opil-produktuak, pasta, arrautza eta proteinatan aberats diren produktuak izan
daitezke S. aureusek eragindako toxiinfekzioen jatorria.

Botulismo deituriko intoxikazioa ere aspalditik ezagutzen da. Clostridium
botulinum bakterioak sortutako toxinek eragiten dute. Inguruneko hautsetan
eta, ondorioz, zikinkeria dagoen edozein tokitan, eta animalien hesteetan egon
ohi den bakterio horrek botox izenez ezagutzen diren zazpi neurotoxina sor
ditzake. Botoxak efektu paralizatzailea du, eta kontzentrazioaren arabera hilgarria
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izan daiteke. Bakterioaren hazkuntza eta toxinen sintesia anaerobiosian gertatzen denez, ontziratutako elikagaiak (kontserba-poteak) eta hestebeteak izaten
dira intoxikazioetan inplikaturiko elikagai ohikoenak. Gainera, erresistentziaformak edo -esporak dituztenez, esterilizazioa eta antzeko tratamendu bortitzak
arazorik gabe jasan ditzakete. Horregatik, elikagaien maneiatze higienikoa da
prebentzio era egokiena, askotan ezin baita mikroorganismo horren arriskua
tratamendu termikoen bitartez saihestu. Elikadura-industrian, C. botulinum
bakterioaren hazkuntza oztopatzen duten gatz nitrikoak erabiltzen dira kontserbetan eta hestebeteetan. Genero bereko Clostridium perfringens bakterioa
ere esporak eratzeko gaitasuna duen bazilo anaerobio handi bat da. 12 ºC
eta 50 ºC tartean hazten da eta hazkuntzarako pH optimoa 6 eta 7,5 bitartean
du. C. perfringens bakterioak eragindako toxiinfekzioetan inplikatutako elikagaiak haragia eta haragikiak dira; batez ere, baldintza higieniko eskasetan
egon badira, kantitate handietan tratatu badira eta luzaroan kontserbatzen
badira (erretako eta erregositako haragia eta enpanadak, gehienbat). Gehienetan, haragia gutxiegi berotzea izaten da toxiinfekzioaren arrazoia.

Hautsean eta, beraz, lurrean eta hautsez zikindu daitezkeen animaliazein landare-gainazaletan aurkitu daitekeen beste bakterio bat Bacillus cereus
izenekoa da. Espora termoegonkorrak dituen bakterio horrek zerealak eta
jakiak prestatzeko hautsak (flanak, irinak) kutsatu ohi ditu. Dena den, bakterioa
hautsetan dagoenez, haragi txikituaren, lekaleen, barazkien edota saltsen bidez
ere gerta daitezke intoxikazioak. Tenperatura- eta pH-esparru zabal samarrean
haz daiteke (30-37 ºC eta 4,5-9,3, hurrenez hurren), eta bi motatako toxinak
sortzen dituzte. Toxina bat emetikoa da, hau da, botagura eragiten du; besteak,
aldiz, beherakoa eragiten du.

Escherichia coli Enterobacteriaceae familiako bazilo motz bat da eta ez du
esporarik sortzen. Hautazko anaerobioa da, hau da, oxigenoaren presentzian
nahiz absentzian haz daiteke. E. coliren hazkuntza-tenperatura onena 37 ºC
da, eta hazkuntzarako pH optimoa neutroa da.
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4.2 irudia. Escherichia coli.

Escherichia colik, birulentzia-ezaugarrien arabera sailkatzen diren hainbat
bazilo eta, beraz, eragin kliniko desberdinak izan arren, hesteko epitelioko
zelulak inbaditzea du eragin nagusia. Hor ugaltzean, hantura eta ultzerazioak
eragiten ditu. Zeinu klinikoak sukarra, min abdominala, ondoeza eta beherako
urtsua dira (gorotz mukitsuak eta odoltsuak kanporatzen dira). Gizakiaren eta
animalien hestea da bazilo horren ohiko bizilekua. Elikagaien bidez kutsa
daiteke, gorotzekin kutsatutako ura erabiltzen denean edo/eta elikagaiak
maneiatzean higienez jokatzen ez denean. Inplikaturik egon daitezkeen elikagaiak barazkiak, gaizki higienizatutako esne freskoa, gazta bigunak, gutxi
berotutako haragi txikitua, prestatutako entsalada komertzialak eta kafesuzedaneoak dira, besteak beste.

Campylobacter familiako bakterioak (C. jejuni eta C. coli dira ezagunenak)
esporarik gabeko helize-itxurako bazilo txiki mugikor batzuk dira. Gutxienez,
28 ºC behar dituzte hazteko, eta luzaro iraun dezakete hotzean. Bazilo inbasibo
bat den arren, toxina bat sortzen duela ere argitaratu izan da. Toxiinfekzioaren
sintoma nagusia beherako urtsu edo mukitsua da. Askotan, min abdominala,
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sukarra eta ondoez handia ere izaten dira. Campylobacter baziloak eragindako
elikadura-gaixotasunetan inplikatutako elikagaiak esne gordina, itsaskiak, perretxikoak eta haragia dira (batik bat, hegaztien haragia). Kutsaduraren jatorria
fekala da, eta eramaileetan du jatorria (abereetan, gehienbat).

4.3 irudia. Campylobacter jejuni.

Elikagaietan dauden beste kutsatzaile bizidun batzuk birusak dira. Mikroorganismo horiek ezaugarri morfologiko bereziak dituzte: oso tamaina txikia,
egitura zelularrik ez, azido nukleiko bakarra eta nukleo-egiturarik ez. Horregatik,
eta, elikagaietan ugaltzen ez direlako eta horien ezaugarriak aldatzen ez dituztelako, oso nekez igartzen dira elikagaietan. Zelulen barnean ugaltzen direnez,
elikagaiak eramaile hutsak dira. Uretan (fruta eta barazkiak ureztatzeko uretan,
adibidez) eta molusku bibalboetan (batez ere, ur kutsatuen inguruan hazitako
ostra, muskuilu eta kadeluxetan), lehen mailako kutsadura hauteman daiteke.
Bigarren mailako kutsadura gertatzen denean, maneiatzaile eramaileak izan
daitezke birusaren jatorria. Halakoetan inplikaturiko elikagaiak (edozein motatakoak) gehienetan gordinak izaten dira edota oso tratamendu termiko arinak
jasan dituzte. Gaur egun, infekzioak elikagaien bitartez eragin ditzaketen ehun
enterobirus baino gehiago ezagutzen diren arren, gastroenteritisa eta beherako
infekziosoak eragiten dituzten errotabirusak, kalizibirusak eta astrobirusak dira
ohikoenak. Beste batzuk arriskutsuagoak izan daitezke, hala nola poliomielitisa
eragiten duten poliobirusak edo hepatitisaren birusak.
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4.2.2.2 Parasitoak
Bakterioak eta birusak baino egitura makroskopikoagoa duten izaki bizidun
kutsatzaileak ere aurkitu daitezke elikagaietan: parasitoak, hain zuzen ere. Bi
talde garrantzitsu bereiz daitezke: protozooak (Giardia lamblia, Entamoeba
histolytica, Cryptosporidium parvum eta Toxoplasma) eta metazooak (Fasciola
hepatica eta Taenia platelmintoak eta Ascaris lumbricoides, Anisakis simplex
eta Trichinela spiralis nematelmintoak).
Giardia lamblia protozoo flagelatuak giardiasi edo lambliasi izeneko
elikadura-gaixotasuna eragin dezake. Tropikoko eskualdeetako heste-infekzio
bat da. Elikagaietan eta uretan kiste eran aurkitzen da. Gorotzen bitartez heda
daiteke, eta ura eta urez prestatutako elikagaiak (fruta eta barazkiak, batez
ere) kutsatzen ditu. Urdaileko jariakinen eraginez, protozoo aktiboak askatzen
dira kisteetatik, eta kisteek heste-mukosaren hantura eragiten dute. Beherakoa
—malabsortzioa dela eta—, esteatorrea, min epigastrikoa, okadak, sukarra eta
pisu-galera dira sintoma ohikoenak. Kisteak, klorazioa jasan dezaketen arren,
elikagaiak ondo berotuta suntsitzen dira.

4.4 irudia. Giardia lambliaren trofozoitoa eta kistea.
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Entamoeba kisteak eratzeko ahalmena duten amebak dira. Amebiasia edo
disenteria amebiano izeneko gaixotasuna eragin dezaketen protozooen artean,
Entamoeba histolytica da garrantzitsuena. Kisteak irentsi eta gero, urdaileko
jariaketek heste-pareta zulatzeko gai diren lautik zortzira protozoo askarazten
dituzte. Horiek eragindako zauriak nekrosatu egiten dira, eta zula litezkeen
ultzerazioak eragiten dituzte. Gainera, odolaren bitartez beste guruin batzuetara
ere hel liteke ameba; gibelera, adibidez. Heste-infekzioak okadak, min abdominala eta beherakoa eragiten ditu. Ameba gibelera heltzen bada, sukarra,
epigastralgia eta hepatomegalia eragin ditzake infekzioak. Heriotza ere eragin
lezake, baina infestazio larri gehienetan kronifikazioa besterik ez da agertzen.
Gordailu bakarra gizakia da, kutsatutako barazki eta fruten bitartez infektatzen
baita (intsektuak garraiatzaileak dira). Kisteek ezin dituzte 55 ºC-tik gorako
tenperaturak jasan.
Elikagaietan, kriptosporidiasia eragin dezakeen Cryptosporidium parvum
protozoo erako parasitoak ere ager daitezke. Ziklo biologiko konplexua duen
parasito hori etxe-abereen eta animalia basatien hestean eta, beraz, gorotzetan,
aurkitu daiteke. Gizakira heltzeko bide arruntena ura eta kutsatutako animaliak
dira. Zortzi egun inguruko inkubazio-denbora igaro eta gero, bost bat eguneko
beherakoa gertatzen da. Immunoeskasia duten pertsonetan beherakoa oso
gogorra izaten da, eta malabsortzioak eragindako desnutrizioa hilgarria. Kriptosporidiasian inplikatutako elikagai esanguratsuenak haragikiak dira, gordinik edo
gutxi berotuta jaten direnean.
Azkenengo protozoo garrantzitsua gizakiaren eta animalien toxoplasmosiaren
eragilea da: Toxoplasma gondii. Animalien bitartez hedatzen den parasito
bat da, katuak, txakurrak, behiak, ardiak eta txerriak kutsatzen baititu, nagusiki.
Parasitoak, bizitza-zikloan zehar, itxura desberdinak izaten ditu: endozoitoa
(gako-itxurako zelula txikia), zistozoitoa (aurrekoa baino txikiagoa) eta oozistoa
edo kistea (hestean eratzen da eta gorotzen bidez kanporatzen da, eta, egun
batzuetara, beste izakiak kutsa ditzaketen esporak askatzen ditu).
Kutsaturiko animalien hesteetako oozistoek ostalaria kutsa dezakete ahotik
(esku edo elikagai zikinen bidez). Esporozoitoak askatzen direnean, hestepareta zeharkatzen dute eta odolean sartzen dira. Sistema erretikuloendote-
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lialeko zeluletan, muskulu-zeluletan eta nerbio-sistema zentraleko zeluletan
ugaltzen dira, eta zauri nekrotiko fokalak eta hantura eragiten dituzte. Plazenta
igaro dezaketenez, fetura heltzeko gai dira eta, horregatik, haurdun dauden
emakumeek ahalik eta kontaktu gutxien izan behar dute animaliekin; batez
ere, katuekin. Toxoplasmosia eragin dezakeen elikagai aipagarriena haragia
da, batik bat txerri- eta ardi-haragia.

Metazoo motako parasitoen taldean, platelmintoak eta nematelmintoak bereiz
daitezke. Orain arte ikusitako izakien aldean, egitura konplexuagoa dute, eta
ez dira elikagaietan ugaltzen. Platelminto garrantzitsuenak Fasciola hepatica
eta Taeniak dira. Fasciola hepatica landarejaleetan aurkitu daitekeen parasito
bat da. Parasito helduak hosto baten itxura du, eta gorotzen bitartez kanporatzen
diren estalki- edo operkulu-antzeko zerbait duten arrautzak ipintzen ditu. Uringuruneetan (erreketan), bitarteko ostalaria (barraskilo bat) kutsatzen du.
Bitarteko ostalari horrek zerkaria izeneko larba askatzen du; gizakiak jango
dituen barazki eta landareetan luzaro iraun dezakeen kiste bat sortzen du
larba horrek. Kutsatzen diren elikagaiak ur-inguruneetatik gertu hazten diren
landareak izaten dira gehienetan (hala nola berroak). Kisteak, behin betiko
ostalariak barneratzen dituenean (behiak, ardiak, gizakiak), ugaltzen hasten
dira. Heste-pareta zulatzen dute eta gibelera bideratzen dira, eta behazunhodietan gelditzen dira. Fasziolasian, adibidez, sukarra, bizkar osora zabaldu
daitekeen gibel-inguruko mina, leukozitosia, eosinofilia eta, kasu batzuetan,
hepatoesplenomegalia eta ikterizia gerta daitezke.

Taenia generoko T. saginata, T. solium eta echinococcus dira beste
platelminto garrantzitsu batzuk. Zizare luzexka baten itxura duten parasito
hauek (10 metroko luzera har dezakete) buruan dituzten bentosa batzuen
bitartez lotzen dira ostalariaren hesteetan. Gorputzak gorotzekin askatzen
diren proglotide edo arrautzez betetako (100.000 unitate inguru) egitura
batzuk sortzen ditu.
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4.5 irudia. Taenia saginata.

Taeniaren bitarteko ostalariak animaliak dira, eta betiko ostalaria, berriz,
gizakia. Echinococcusetan alderantziz izaten da. Proglotideekin askatzen diren
arrautzek kutsatzen dituzte elikagaiak. Animaliak edo gizakiak arrautza jaten
duenean, onkosfera deituriko egitura bat (burua edo eskolexa duena) askatzen
da, heste-pareta zeharkatzen du eta, muskuluan, zerkaria edo zistizerko
deituriko besikula bat eratzen du. Hala ere, gehienetan, hesteetan askaturiko
eskolexa bentosen bitartez lotzen zaio paretari, eta bertan hazten da parasitoa.
Hiru hilabetean, arrautzak askatzeko gai izaten da. Kutsatutako pertsonaren
sintomak gosea, beherakoa, pisu-galera eta min abdominala dira. Zistizerkoak
hainbat gorputz-organo kutsa ditzake, besteak beste, begiak eta nerbio-sistema,
eta, hala, zistizerkosi deritzon gaixotasuna eragin.
Echinococcus granulosus eta multilocularis zestodoen infestazioari ekinokokosi deitzen zaio. Lau bentosa dituzten zizare txiki batzuk dira. Haragijaleen
duodenoa parasitatzen dute (txakurra da ostalari nagusia; txerria, zaldia eta
gizakia bitarteko ostalariak dira), eta haien zistizerkoak gizakian gara daitezke.
Ondorioz, hidatidosia edo kiste hidatidiko izeneko gaixotasuna eragiten dute.
Arrautzak gibelera, biriketara eta, azkenik, beste organo guztietara hel daitezke.
Sintomatologikoki ez da oso larria izaten (kisteak organoetan eragindako
presioaren eragina besterik ez da sumatzen), kisteak apurtzen ez diren bitartean.
Apurtzen badira, anafilaxia-arriskua dago.
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Beste parasito metazoo batzuk nematelminto deituriko zizareak dira.
Horien artean, hiru dira garrantzitsuak elikadura-kutsaduraren ikuspuntutik:
Ascaris lumbricoides, Anisakisak eta Trichinella spiralis.
Ascaris lumbricoides parasitoak askaridiasi izeneko gaixotasuna eragiten
du. Kolore arrosa-horixka duen 15-25 zentimetroko zizare zilindriko bat da.
Kutsatutako izaki batek 200.000 arrautza jar ditzake egunero, eta, arrautzek
irauteko ahalmen handia dutenez, urtetan bizi daitezke lur hezean. Arrautzak
barazki eta landareak kutsa ditzake. Horiek irentsitakoan, larbek heste-pareta
zeharkatzen dute, eta, odolaren bidez, gibel eta biriketaraino heltzen dira.
Hortik, trakeatik gora, digestio-hodira heltzen dira berriro; hala, zizare heldua
garatzen da. Kutsadura hau asintomatikoa izan daiteke denbora luzez, eta,
behin sintomak agertu eta gero, lortutako hedapenaren araberakoak izaten
dira: pneumonia eta pneumonitisa, biriketako odoljarioa, okadak, beherakoa,
min abdominala, batzuetan erreakzio alergikoak eta abar.
Arrainetan askotan agertzen diren zizare batzuek ospe handia hartu dute
azkenaldian: Anisakisak. Lau anisakis mota agertzen dira gehien: A. simplex,
A. physeris, A. tipica eta A. schupakovi. Gizakia ez da parasito horien ostalaria,
eta oso gaitza da anisakis zizareak pertsona bat kutsatzea (anisakiasia eragitea).
Larbaren fase zehatz batean bakarrik kutsa lezake gizakia, eta, beraz, oso
zaila da gaitz hori harrapatzea. Itsasoan, bi edo hiru ostalari dituzte. Itsas
ugaztunetatik planktonera pasatzen dira eta hortik arrain eta zefalopodoetara.
Gizakiak arrainetatik hartzen ditu, hartzekotan. Zikloa amaitzeko, itsas ugaztun
batera heldu behar dute, eta haren urdaileko paretan itsatsi eta zizare heldu
bihurtzen dira. Gizakira heltzen direnean, bi egoera sor daitezke: anisakiasia
edo hipersentikortasuna. Anisakiasia gertatzen denean (oso gutxitan, esan
bezala) arrain gordina edo gutxi berotua jateagatik izaten da; zizarearen larba
bizirik egon daiteke, eta, beraz, kutsatzeko ahalmena du. Larba urdaileko
paretetan itsasten da, eta ondoeza eta okadak eragiten ditu egun batzuetan.
Azkenik, botaka eginez edo gorotzen bidez kanporatzen da. Kutsatze
inbaditzaile bat gertatzen bada, larbak heste-paretaren submukosa-geruzan
sartzen dira, eta mukosa-geruza zulatzen dute. Kutsatutako hestegunearen
arabera, sintomak modu batekoak edo bestekoak izango dira: sabelultzeraren sintomak, heste-buxadura, apendizitisaren antzeko sintomak,
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are- edo gibel-abszesuak eta abar. Dena den, ez da erraz gertatzen halako
kutsadurarik. Hipersentikortasuna edo erreakzio alergikoak dira ohikoagoak.
Askotan, erreakzio alergiko bortitza ager daiteke, eta, orobat, anafilaxiarriskua.

Gaur

egun,

ospitaleetan

alergia-frogak

egiten

dituztenean,

arrainarekiko alergiaz gain anisakisarekiko alergia ere probatzen da. Zizare
horiek arrain-espezie askotan ager daitezke: bakailaoa, legatza, berdela,
hegaluzea, merlenka, txitxarroa, zapataria, txibia eta abar. Anisakisen larbak
ezin du ez izozketa jasan, ez eta 60 ºC-tik gorako tenperatura 10 minutuz baino
gehiagoz; beraz, horiek dira (garbiketa egokiarekin batera) arriskua murrizteko
modu egokienak.
Elikagaietan aurkitu daitekeen beste parasito bat Trichurida ordenako
Trichinela spiralis da. Untxi-, txerri- eta basurde-haragiaren bitartez transmititzen
da, eta trikinosi deituriko gaitza eragiten du. Aipatutako haragietan, parasitoaren kisteak daude, eta gizakiaren urdail-jariaketen eraginez, parasito heldu
bihurtzen diren larbak askatzen dituzte kiste horiek. Larba emeek 500-1.000
arrautza ipintzen dituzte, eta arrautzok heste-mukosa zeharkatu eta beste
organoetara iristen dira odolaren bidez. Parasitoaren garapenaren azken fasea
muskulu-zeluletan egiten da; han, kaltzifikatu egiten da eta 30 urtez iraun
dezaketen kisteak eratzen dira. Sintomak kutsadura-mailaren araberakoak dira,
baina ia beti muskulu-gogortasuna, mina, aurpegi-edema, exantema eta sukarra
dira. Arriskutsuagoa da parasitoa bihotzera heltzen bada, miokarditisa eragin
baitezake. Haragian aurkitu daitezkeen kisteek ezin dituzte tenperatura handiak
jasan, eta, horregatik, ondo berotu behar da haragia (batez ere txerriarena).
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5
ELIKAGAIEN KONTSERBAZIOA

Elikadura egoki bat ziurtatzeko, ezinbestekoa da elikagaiak eskura eta
hurbil izatea. Hori dela eta, gizakiak izan duen arazo garrantzitsuenetako bat
elikagaien bizitza erabilgarria luzatzea izan da. Beharrak eraginda, elikagaiak
kontserbatzeko historian zehar gizakiak garatu dituen lehen kontserbaziosistemak behaketan oinarritu dira. Antzinatik dakigu jana airetik eta hezetasunetik babesteak haren bizitza luza dezakeela; ondorioz, ontziratu egiten ziren
jakiak (buztinezko ontzietan, esaterako) edota koipe, ardo, ezti edo beste substantzia batzuekin estaltzen ziren. Eguzkitan lehortuta hezetasuna galtzea ohiko
kontserbazio era bilakatu zen; ehizatutako animaliaren edo arrainen haragia
kontserbatzeko, adibidez. Inguruneko baldintzak aprobetxatuz, gizakia azkar
konturatu zen inguruneko hotzak (elurra eta izotza) elikagaiei luzaro iraunarazten
ziela. Klima epeleko guneetan askotan gertatzen ziren hartzidurak kontserbaziosistema bilakatu ziren, batez ere esnetik gazta eta fruta-zukuetatik ardoa eta
beste edari iraunkorrago batzuk lortzeko. Suaren, gatzaren edo eta kearen
kontserbatzeko ahalmenaz ere konturatu zen gizakia; metodo aproposak ziren,
bestalde, elikagaien zaporea aldatzeko. Espezien erabilera ere asko hedatu
zen elikagaien komertzioa zabaldu zenean, ezaugarri organoleptikoak hobetzeaz
gain substantzia kontserbagarriak baitituzte. Askotan, elikagai bat luzaro kontserbatzeko grinarekin, elikagai berriak aurkitzen ziren. Esnetik, adibidez,
gazta eta gurina; arrainetik, lehortutako eta ketutako arraina.
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Denbora aurrera joan ahala, teknika batzuk konbinatzen hasi ziren, efektuen
batura edo, kasu batzuetan, sinergia lortzeko; hala, elikagaien bizitza erabilgarria gehiago luzatzea lortu zen. Zientziaren eta teknologiaren garapenak
ekarri zuen kontserbazioan eragiten duten substantziak ezagutzea eta, ondorioz,
haien isolatze eta aplikazio zuzena gehigarri gisa. XVIII. mendean, aurkikuntza
asko bezala, gudarako elikagai iraunkorragoak lortzeko ahaleginetan, tratamendu
termikoaren garrantziaz jabetu ziren. Napoleon-en soldaduentzako tratatutako
elikagaiak diseinatu zituen Nicolas Appert-ek, apertizazio deituriko tratamenduaren bidezkoak, hain zuzen ere.

Ez ziren, ordea, Pasteur-en lanak ezagutu arte (XIX. mendea) elikagaiak
kontserbatzeko metodoak modu industrialean aplikatu. Nahiz eta, batez ere,
beroan eta hotzean oinarritutako kontserbazio-metodoak izan garatuenak,
gaur egun askotariko printzipio fisiko eta kimikoak oinarritzat dituzten metodo
ugari daude.

Elikagaien kontserbazioak zergati eta helburu zehatzak ditu. Gaur egun,
dudarik ez da elikagaiek balio ekonomiko aparta direla; bestalde, elikagaien
egoera desegokiak ekar dezakeen arriskua ere ezin da gutxietsi. Jakiek, berez,
hondatzera eramaten dituen eboluzio bat jasaten dute. Hau da, bizitza erabilgarri mugatua dute. Bizitza erabilgarria agortu ahala, galera nutritiboak,
sentsorialak eta higienikoak pairatzen dituzte elikagaiek, eta giza elikadurarako balioa guztiz edo partzialki (eta, beraz, balio ekonomikoa) galtzen dute.
Horregatik, elikagai bat giza elikadurarako onartezin bihurtu arte igarotzen den
denbora bizitza erabilgarria (edo bizitza komertziala) da. Kolore, ehundura,
usain eta zapore desatseginak gara ditzake, mantenugai garrantzitsuak galdu,
eta, are okerrago oraindik, osasun-ikuspuntutik arriskutsu bilaka daiteke.

Ugaztunen, arrainen eta hegaztien haragia egun bat baino gutxiagoko epean
bilaka daiteke jangaitz inguruneko tenperaturan. Beste hainbeste, baina
motelago gertatzen da, barazki, fruta eta esnearekin. Berez, hezetasun
gutxi, azukre asko, eta gatz- edo azido-eduki handia duten elikagaiek
gehiago irauten dute.
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Kontserbaziorako garatutako teknologiaren helburua galera horiek murriztea
edo atzeratzea da, erabilgarriak edo jangarriak diren denbora-tartea handitzearren. Hori dela eta, produktu askoren arotasuna murriztu egin da; antzina,
urtaro jakinetan baino ezin jan zitezkeen produktuak, gaur egun, eskuragarri
dauzkagu urte osoan.
Zenbait elikagairen bizitza erabilgarria:

ELIKAGAIA

BIZITZA ERABILGARRIA
21 ºC-AN, (EGUNAK)

Haragia

1–2

Arraina

1–2

Hegaztiak

1–2

Haragi eta arrain lehortu, gatzatu eta ketuak

> 360

Frutak

1–7

Fruta lehorrak

> 360

Barazki hostodunak

1–2

Sustraiak

7 – 20

Hazi lehorrak

> 360

Kontserbazio-metodoen garapenaren oinarria elikagaien alterazioaren arrazoia ezagutzea da, kontrolatzeko. Elikagaiak denbora laburrean kontserbatzeko,
nahikoa izan daiteke hoztea edo errefrigeratzea, baina, gaur egun, elikagaien
bizitza gehiago luzatzen duten teknikak behar dira. Bestalde, hozteko teknologiarik ez dagoenerako ere metodo erabilgarriak behar izateak bestelako
metodoak agertzea eragin zuen. Gainera, hotzak berez ez duenez elikagaien
hondatzea eteten, baizik eta atzeratzen, kontserbazio-metodo baten baino
gehiagoren konbinazioak erabili ohi dira.
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Oro har, elikagai baten hondatze- edo alterazio-prozesua atzeratu ahal
izateko, hiru faktore multzo kontrolatu behar dira:
−

Inguruneko baldintzak: tenperatura, argi, oxigeno-proportzio edo hezetasun desegokiak elikagaiak honda ditzake garraiatze- edo gordetzeprozesuetan.

−

Elikagaien berezko osagaien erreakzioak: jakietako hainbat entzimatan
aldaketa nabariak eragin ditzakete. Bestalde, osagai batzuek, lipidoak
kasu, hondaerrazak dira (oxidaerrazak, kasu honetan). Inguruneko
baldintzekin erlazio zuzena dute, oxidazioak oxigenoaren presentzian
gertatzen baitira.

−

Baldintza biologikoak: elikagaietako mikroorganismo, onddo eta lizunen
gehiegizko hazkuntza kontrolatu beharra dago, daudenak hilez edota
haien hazkuntza eragotziz. Hori lortzeko, mikroorganismoentzat hilgarriak diren substantzia kimikoak erabil daitezke gehigarri gisa, edo
hazkuntzarako beharrezkoa duten elikagaiaren ur-edukia murriztu.
Intsektu, parasito eta karraskarien arriskua ere kontuan izatekoa da,
batez ere gordetzean.

−

Erabiltzeko baldintzak: elikagaien erabilera desegokiak aldaketa negatiboak eragin litzake. Kolpeek, esate baterako, fruta eta barazkietan
oxidazioa agertzea suspertzen dute, fenolasa erako entzimak substratuekin kontaktuan jartzean. Erabiltzeko baldintza garrantzitsu bat
elikagai bakoitzaren denbora errespetatzea da. Prozesu eta ekintza
bakoitzeko optimizatutako denbora errespetatu beharra dago.

Faktore horiek banaka, sekuentzialki (bata bestearen atzean) edo batera
gertatuz honda dezakete jakia. Hezetasun eta tenperatura desegokietan gordetako babes gabeko elikagai baten mikroorganismo-hazkuntza, adibidez, handia
izango da.
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Kontserbazio teknologiaren aplikazioarekin lortutakoak gehiago iraun dezan,
elikagaiak ontziratu egiten dira. Kontserbazio-metodoen konbinazioa eta ontziratzeko eta gordetzeko baldintzak zaintzeak elikagaien bizitza erabilgarria
nabarmen luzatzea eragin du. Horrela, prozesu industrialen ostean, garraiatze-,
gordetze- eta salmenta-puntuetan kutsadura eta infestazio potentzialetik babesten
dira gordetze-fasean. Haragi ontziratuan, adibidez, elikagaiak berak gehigarriak
daramatza, kontserbazioa luzatzeko eta oxidazioa galarazteko. Poteak, gainera,
argitik, hezetasunetik, oxigenotik eta eragile bizidunetatik babesten du edukia.
Horrez gain, potea itxi ondoren, tratamendu termikoa ematen zaio mikroorganismo arriskutsuenak suntsitzeko. Jasotako tratamenduaren araberakoa
izango da produktuaren bizitza erabilgarria; elikadura-produktuetan, iraungitzedata gisa ezagutarazten da.

Elikagaiak kontserbatzeko, hainbat teknologia mota erabiltzen dira, eskualde
industrializatuetan garapen-maila harrigarria lortu baitute. Bi talde bereiz
daitezke kontserbazio-metodoak sailkatzerakoan: oinarri fisikoa duten metodoak
eta oinarri kimikoa duten metodoak.

5.1

OINARRI FISIKOA DUTEN METODOAK

Oro har, bero-energiaren manipulazioan oinarritzen dira. Batzuetan, bero-energia
ematen zaio produktuari (galdarraztatzean, pasteurizazioan, esterilizazioan edo
uperizazioan, adibidez), eta besteetan kendu egiten zaio (hozketan, izozketan
eta ultraizozketan kasurako). Beste batzuetan, berriz, ur-edukia murriztea bilatzen
da beroa erabiliz (lehorketan, deshidratazioan, kontzentrazioan edo liofilizazioan, esate baterako). Oinarri fisikoa dute, halaber, beste hauek: erradioisotopoen energia handia erabiltzeak (irradiazioa) mikroorganismoak suntsitzeko,
edota helburu bera duten presio altuak erabiltzeak (presurizazioa).
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ELIKAGAIAK EZ HONDATZEKO KONTSERBAZIO-METODOAK
Oinarria

Metodoaren izena(k)

1. Metodo suntsigarriak
Beroa

Galdarraztatzea, pasteurizazioa,
esterilizazioa, uperizazioa

Erradiazio ionizatzaileak

Irradiazioa

Ekintza mekanikoa

Presurizazioa

Ekintza mekanikoaren eta
beroaren konbinazioa
Ekintza kimikoa

Egoste-estrusioa
Gehigarri kontserbatzaileak

2. Hesi-efektua duten metodoak
Tenperatura txikiak

Hozketa, izozketa, ultraizozketa

Kontrolatutako atmosferak

Hutsa, gas-nahasketa

Ur-edukiaren murrizketa

Lehorketa, deshidratazioa,
kontzentrazioa, liofilizazioa

Ekintza kimikoa

Gazitzea, gazura, ozpintzea

Ekintza biologikoa

Hartzidura

3. Kanporaketa-metodoak
Banaketa fisikoa

Ultrairagazketa

5.1.1 Hotzaren erabilera
Gizakiak aspalditik daki hotza egokia dela elikagaiak kontserbatzeko. Antzinatik erabili du elurra eta izotz naturala helburu horrekin. Etxeetako gune
hotzenak (sotoak) izan dira elikagaien eta izotzaren gordeleku. Garai baten,
Euskal Herrian bertan bazegoen elurretik izotza lortzen zuen langile espezializatu bat, eta, hozkailuak lortzeko, elurrez betetzen zituzten lurrean egindako
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zuloak. XIX. mendea arte hozkailua ez zen funtsean aldatu; hotza gordetzeko
egitura hobetu besterik ez zen egin. Motor baten bitartez (lurrun-makina) hozten
zuen lehenengo tresna Estatu Batuetan asmatu zen ospitaleetako gune batzuk
hozteko. Duela urte batzuk itsasontzietan erabiltzen hasi ziren; hala, Buenos
Airesetik haragia ekar daiteke, 105 egun irauten duen bidaia batean.
Hotzaren efektuari dagokionez, mikroorganismoen hazkuntzan eragin aipagarria du, bakterio, hartzigarri eta lizun gehienak 18 eta 38 ºC-ko tenperaturatartean hazten baitira.Gainera, lehen aipatu den bezala, tenperatura baxuak
erabiliz, murriztu egin daiteke entzimen jarduera (Vant’Hoff-en arabera, tenperatura hamar gradu jaitsita, erdira jaisten da erreakzio baten abiadura), eta,
bestalde, mikroorganismo-populazioa murriztu egiten da, guztiak hiltzera heldu
gabe. Hori oso garrantzitsua da, hotzetik tenperatura epelagoetara ateratako
elikagaiek beroarekin tratatutakoek baino mikrobio-karga handiagoa izaten
dutelako. Jasan dezaketen tenperaturaren arabera, mikroorganismoen sailkapen
bat egin daiteke: termofiloak (35-55 ºC), mesofiloak (10-40 ºC) eta psikrofiloak
(–5-15 ºC).
Aplikatzen den hotzaren tenperatura-tartearen arabera, hiru eratan kontserba
daitezke elikagaiak: fresko mantenduz, hoztuz eta izoztuz.

5.1.1.1 Freskotasuna
10 ºC eta 15 ºC arteko tartea freskotasun-tartetzat har daiteke, aproposa zenbait
fruta eta barazki kontserbatzeko. Hozketa eta izozketa jasan ezin duten elikagaiak (fruta tropikal eta subtropikalak, adibidez) tenperatura fresko horietan
kontserbatu ohi dira.

5.1.1.2 Hozketa
8 ºC eta –1 ºC bitarteko tenperaturak hozte-tenperaturak dira. Listeria
monocytogenes eta E motako Clostridium botulinumen kasuetan izan ezik,
gainerako mikroorganismo patogeno guztien hazkuntza murriztu egiten da
tenperatura horietatik behera.

59

Bromatologia

Mikroorganismoen hazkuntza eta entzimen jarduera asko moteldu arren,
denborarekin aldaketak gerta daitezke ehunduran, kolorean, konposizioan...
Hala ere, hoztutako elikagaiek nahiko ondo mantentzen dituztenez jatorrizko
baldintza organoleptiko eta nutritiboak, kontsumitzaileak elikagai freskotzat
dauzka askotan. Hiru hozte-tarte ezartzen dira elikagaiak kontserbatzeko:
−

–1 ºC eta 1 ºC tartean: arrain-xerrak, haragiak, hestebeteak, haragi
eta arrain ketuak...

−

0 ºC eta 5 ºC tartean: esnea, gaina, jogurta, entsaladak, ogitartekoak,
pasta freskoa, pizzak, laberako masak...

−

0 ºC eta 8 ºC tartean: prestatutako haragi- eta arrain-platerak, gurina,
margarina, gazta...

Elikagai bakoitzari eman beharreko hotza tenperatura kritiko deituriko parametro baten araberakoa da. Tenperatura kritikoa elikagaiak hondatu arte jasan
dezakeen tenperaturari deritzo. Elikagai bakoitzaren izaeraren araberakoa da
tenperatura hori, noski. Adibidez, fruta tropikalek tenperatura kritiko nahiko
altua dute, eta, hori dela eta, ez dute hozketa jasaten, eta 13 ºC-tik gorako
tenperaturan gorde behar dira.
Hozketa era egokian aplikatu ahal izateko, hainbat faktore eduki behar dira
kontuan; instalazioen tenperatura eta hozkailuaren aire-zirkulazioa, hezetasun
erlatiboa eta atmosferaren konposizioa dira garrantzitsuenak.
Askotan, tenperatura baxuak beste kontserbazio sistemekin konbinatzen
dira efektu handiagoa lortzeko. Frutak gordetzean, tenperatura freskoak mantentzeaz gain, inguruneko gasen kontzentrazioa aldatzen da fruten arnasketa
(eta, ondorioz, heltze-abiadura) kontrolatzeko.
5.1.1.3 Izozketa
Hozketa nahikoa ez denean, tenperatura baxuagoetara jo beharra dago, –18 ºC
azpitik daudenetara edo izozte-tenperaturetara. Definizioz, izozketa da elikagai
baten tenperatura haren uraren izozte-puntutik jaistea, ur gehiena egoera liki-
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dotik solidora pasatzeko. Elikagaien ura –4 ºC azpitik izoztu ohi da, disolbatuta dauzkan gatz eta substantziek izozte-puntua jaisten dutelako. Beraz,
izozketaren oinarria da elikagai baten ur-edukiaren egoera fisikoa aldatzea.
Alde batetik, mikroorganismoentzat erabilgarria den ur-edukia murriztu egiten
da (ur-jarduera edo Aw-a), eta, beste aldetik, elikagaia oso tenperatura hotzean
mantentzen da. 0 ºC-an Aw = 1 bada, –20 ºC-an 0,80 izatera pasatzen da, eta
–50 ºC-an 0,62.
Halako tenperaturetan, mikrobio-karga murriztu egiten da denborarekin (ikus
taula) eta gerta litekeen mikroorganismo-hazkuntza oso motela da.
Izozketaren efektua izozki-nahaste bateko bakterio tifoideoetan:

DENBORA

BAKTERIO TIFOIDEOAK IZOZKI ml-ko

5 egun

51.000.000

20 egun

10.000.000

70 egun

2.200.000

342 egun

660.000

430 egun

51.000

648 egun

30.000

2 urte

6.300

2 urte eta 4 hilabete

Bakterio tifoideo bizidunak

Hondatze-abiadura asko moteldu arren, bizitza erabilgarri mugatua dute
izoztutako elikagaiek. Bizitza horren luzera izozte-abiaduraren eta eratutako
izotz-kristalen tamainaren araberakoa da. Izan ere, elikagaietan ur-kristalen
eraketa progresiboa da, eta, progresio horren azkartasunaren arabera, elikagaien aldaketa organoleptikoak sakonagoak edo ahulagoak izango dira.
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A: 250 minutu
B: 155 minutu
C: 15 minutu

Denbora (orduak)

5.1 irudia.

Elikagai baten izozketa grafikoki adieraztean —ordenatuetan tenperatura
dagoela eta abzisetan denbora—, hiru fase bereiz ditzakegu izozte-prozesuan.
Hasieran, tenperatura nabarmen jaisten da, azkarrago zenbat eta ahaltsuagoa
izan izozkailua. Fase hori azkar gerta dadin, elikagaiei “bero-karga” kendu
beharra dago, hau da, arnasketa metabolikoz sortzen duten beroa (oso nabaria,
adibidez, fruten arnasketan). Bero-karga zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta
instalazio ahaltsuagoa beharko da. Ondoren, lehen izotz-kristalen eraketa
hasten da, elikagaiak izozte-puntura (ura eta izotz-kristal txikiak batera dauden
unea) iristean, eta elikagaiaren tenperatura apur bat igotzen da (A, B eta C).
Fase hori, gelditze termikoko fase deiturikoa, luzeagoa edo motzagoa da izozkailuaren potentziaren arabera. Gehiegi luzatzen bada, gelditze termikoko
fasean nukleizazio deituriko fenomenoa agertzen da: elikagaien egitura zelu-
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larra apurtu dezaketen izotz-kristal handiak eratzen dira. Hori gertatzen bada,
produktu horien egitura aldatu egin daiteke, eta, bestalde, hondatze-abiadura
handitu, entzimaren eta substratuen arteko kontaktua errazagoa baita. Izozketaren azkenengo fasean, tenperatura are gehiago jaisten da, izozkailuaren
tenperaturarekin oreka lortu arte.
Izozte-abiadura handiko teknologiak, ultraizozte deritzenak, erabili ohi
dira, gaur egun, elikagaien ezaugarri organoleptikoak ahal den eta gehien
mantentzeko.

a

b

5.2 irudia.

a Izozketa motelaren kristal-eraketa.
b Izozketa azkarraren kristal-eraketa.
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Esan beharra dago badagoela elikagaietan izoztu ezin daitekeen ur kantitate bat. Ur hori estuki lotuta dago proteinekin edota elikagaiaren beste osagaiekin. –4 C-an izoztu ezin den ur hori % 6 inguru izan daiteke barazki eta
frutetan, eta % 8-10 bat haragietan. Portzentaje hori txikiagotu egin daiteke
tenperatura murriztuz (–18 ºC-an uraren % 99 izozten da).

Izozketa azkar gertatzeko prozesuan, hainbat faktore kontrolatu beharra
dago: elikagaiak duen ur kantitatea (ikus taula), itxura (erregularra edo irregularra) eta izozkailuaren ahalmena.

ELIKAGAIA

UR-EDUKIA (%)

IZOZTE-TENPERATURA (ºC)

Barazkiak

78-92

–0,8 eta –2,8 tartean

Frutak

87-95

–0,9 eta –2,7 tartean

Haragia

55-70

–1,7 eta –2,2 tartean

Arraina

65-81

–0,6 eta –2,0 tartean

Esnea

87

–0,5

Arrautzak

74

–0,5

Garrantzitsua da ura izoztean gertatzen den bolumen-aldaketa kontuan
izatea, likido-egoeran duenarekin konparatuta % 9 handiagoa baita.

Desizozte-prozesuak ere badu garrantzia, elikagaien jangarritasunaren eta
kalitate higienikoaren ikuspuntutik. Ezinbestekoa da desizozketa hotzean egitea,
hozkailuan. Elikagaiak ingurune-tenperaturan desizoztea oso arriskutsua da,
kanpoko guneak ingurune-tenperaturara heltzen direnean barrutik oraindik
izoztua egon ohi delako. Ingurune-tenperaturan dauden ataletan mikroorganismohazkuntza gerta daiteke, eta, hala, intoxikazio-, infekzio- edo toxiinfekzioarriskua handitu.
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Izoztu daitezkeen elikagai taldeen artean, hauek ditugu besteak beste:
fruta (marrubiak eta mugurdiak...) osorik, purean edo zuku kontzentratu eran;
barazkiak (ilarrak, lekak, artoa, espinakak, Brusela azak, patatak...); arrainak
(osoak, xerrak, arrautzeztatuak...); itsaskiak (gordinak, egosiak, azpiproduktuak...); haragiak (kanala, zatiak, hestebeteak...) eta prestatutako elikagaiak (ogia, arrozak, barazki salteatuak, pizzak, postreak...).
Laburbiltzeko, esan, hozketa baino kontserbazio-metodo indartsuagoa dela
izozketa, baina, elikagaien baldintza egokiak mantendu ahal izateko, izoztea
(eta desizoztea) era egokian egin behar dela.
Jakien iraupena izozte-tenperaturan:

ELIKAGAIA

TENPERATURA ETA IRAUPENA (HILABETEAK)
–30 ºC

–18 ºC

–12 ºC

–7 ºC

Laranja-zukua

—

10

4

—

Marrubiak

—

12

2,4

0,3

Lekak

24

10

3

1

Ilarrak

24

10

3

1

Espinakak

24

10

<3

0,7

Oilasko garbia

—

7

3

—

Oilasko errea

14

3

<1

<0,6

Behi-haragia

24

13

5

<2

Txerri-haragia

15

8

<4

<1,5

Arrain gihartsua

8

3-5

<2

<1,5

Arrain koipetsua

5

2

<1,5

0,8
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5.1.2 Beroaren erabilera
Beroa aspalditik erabili da elikagaien ezaugarri organoleptikoak hobetzeko,
eta, haien bizitza erabilgarria luzatzearren, mikroorganismoak hil eta entzimak
inaktibatu egin ditzakeelako aipatu bezala. Spallanzani fisiologo italiarrak
XVIII. mendean frogatu zuen ondo berotutako eta ontziratutako haragi-saldan
asko murrizten zela mikroorganismoen hazkuntza. Bestalde, Denis Pappin
frantziarrak esperimentu ugari garatu zituen berotutako eta ontziratutako
elikagaiekin, eta hobeto kontserbatzen zirela ikusi zuen. Leibniz matematikariak armadarako elikagai gisa proposatu zuen berotutako eta ontziratutako
janaria. Hurrengo mendean, agian Pappin-en esperientzia ezagututa, Nicolas
Appert-ek Napoleon-en gudarientzako elikagai osasuntsuagoak lortzeko lehiaketa bat irabazi zuen, jaki ontziratuak berotzeko proposamenarekin (hortik
dator apertizazio hitza). Dena den, kontserbatzeko era berri horien zergatia ez
zen jakin Pasteur-en ikerketak iritsi arte. Geroztik da jakina tratamendu termikoek mikroorganismoak hiltzeko ahalmena dutela; handiagoa edo txikiagoa
aplikatutako tenperaturaren arabera. Gainera, tenperatura altuen efektua ez
dago elikagaietako kutsatzaile biotikoei mugatua, entzimen jardueran eta
osagaietan ere eragin aipagarria baitu. Alde batetik, elikagaiaren osagai diren
entzimen jarduera inhibitzen da, eta, beste aldetik, haren ezaugarri organoleptikoetan aldaketa sakona gertatzen da (kolore, zapore eta egitura-aldaketak,
batez ere). Azken aldaketa horiek ez dira beti desiragarriak, eta, ondorioz,
askotan neurri bereziak hartu behar dira, tratamendu termikoek aldaketa
garrantzitsuak eragin ez ditzaten.
Esan bezala, tenperatura altuek hil egiten dituzte mikroorganismoak. 100 ºC
nahiko dira elikagai bateko bakterioen forma begetatibo gehienak (ez esporak
ez eta erresistentzia-formak ere) hiltzeko, eta, ondorioz, tratamenduaren ondoren
baldintza egokiak izan arren, haien hazkuntza galarazteko (hori da, definizioz,
mikrobio-heriotza). Espora erresistenteak hiltzeko, ordea, tenperatura handiko
tratamendu luzeak behar dira. Adibidez, Clostridum botulinum bakterioaren
esporek esterilizazioa jasan dezakete eta, anaerobio direnez, kontserben kutsatzaile potentzial arriskutsuak dira (heriotza eragin dezakeen toxina bat sortzen
dute). Bacillus stearothermophilusek ere tenperatura altuak jasaten ditu. Hori
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dela eta, elikadura-industrian erabilera bat du: elikagai bati emandako tratamendu
termikoaren adierazle gisa erabili ohi da. B. Stearothermophilus desagerrarazi
bada tenperaturaren bidez, C. Botulinum ere (eta beste bakterio patogeno
batzuk ere) desagertu egin da (termosentikorragoa delako).
Tenperaturak aldaketa organoleptiko asko eragin ditzake. Bolumena, kolorea,
osotasuna eta flaborra erraz alda ditzake. Jakien osagaiek tenperatura altuan
duten jokabideak eragiten ditu aldaketa sentsorial aipagarrienak. Bolumengalera ura lurrundu delako gertatzen da; fase-banaketa edo oxidazio lipidikoa
gantza berotu delako gertatzen da; biskositate- edo kolore-aldaketa karbohidratoen eraginez gertatzen da (gelatinizazioa edo nabartzea); eta, azkenik,
ehundura-aldaketa (koagulazioa) proteinak desnaturalizatu direlako gertatzen da.
Azkenik, tratamendu termikoek sentsorialki nabaritu ezin diren aldaketa
kimiko garrantzitsuak eragin ditzakete. Batzuk onuragarritzat har daitezke;
lekadunen tripsina inhibitzaileen suntsitzea edo proteinen digerigarritasunaren
hobekuntza, besteak beste. Beste batzuk —bitaminak suntsitzea, adibidez—
ez dira hain aldaketa onak.
Hotzaren bidezko kontserbazio-metodoetan gertatzen zen bezala, aplikatzen
den bero kantitatearen arabera aldatzen da tratamenduaren efektua. Hala,
tratamendu bat baino gehiago dauzkagu: galdarraztatzea, pasteurizazioa eta
esterilizazioa (komertziala eta arrunta).
5.1.2.1 Galdarraztatzea
Teknika hau barazkiak eta frutak prozesatu aurretik aplikatzen da nabartze
entzimatikoa galarazteko. Ez da, berez, kontserbazio-teknika bat, lehengaiaren
manipulazioan gertatzen den aurretratamendu bat baizik. Ondoren, kontserbaziorako egokiagoak diren tratamenduak ematen dira, izozketa edo deshidratazioa, adibidez.
Funtsean, tenperatura altuak aplikatzea (denbora laburrean) eta azkar hoztea
da galdarraztatzea. Jakia tenperatura altuan mantendu beharreko denbora
aldatu egiten da fruta edo barazki motaren, tamainaren, galdarraztatze-
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tenperaturaren eta berotze-sistemaren arabera. Oro har, 95-100 ºC minutu
nahiko dira entzimen jarduera geldiarazteko.
Galdarraztatzearen helburu nagusia barazki eta fruten azaleko entzimak
inaktibatzea eta mikroorganismoak suntsitzea da. Izozteak eta deshidratatzeak
entzimen jarduera behar beste murrizten ez dutenez, beharrezkoa da aurretratamendu hau. Landare-jatorriko elikagaiak hondatzen parte hartzen duten
entzima aipagarrienak lipooxigenasa, polifenoloxidasa, poligalakturonasa eta
klorofilasa dira. Bestalde, beste bi entzima, katalasa eta peroxidasa, nahiz eta
hondatzaile garrantzitsuak ez izan, tratamenduaren adierazleak dira. Peroxidasa
oso egonkorra da, eta, aplikatutako beroak suntsitu badu, beste entzima
arriskutsu guztiak ere suntsituta egongo dira.
Mikroorganismoei dagokienez, galdarraztatzea funtsezkoa da kontserbaziometodoen eraginkortasunerako. Kontuan hartuta hotzak ez dituela mikroorganismoak modu esanguratsuan hiltzen, gaizki galdarraztatutako elikagai bat
desizoztean gerta daiteke jatorrizko mikrobio-kontzentrazioak eraginda modu
arriskugarrian haztea bakterioak.
Beste eragin batzuk era baditu galdarraztatzeak, batzuetan helburu izan
daitezkeenak; landareen egituran harrapatutako gasak kanporatzea, adibidez.
Horiek horrela, barazki eta fruten dentsitatea handitu egin daiteke gasak galduz
gero eta, ondorioz, flotagarritasuna txikitu egingo da. Horrenbestez, errazagoa
izango da likidotan sartuta ontziratzea. Bestalde, jaki horiek beren baitan duten
oxigeno kantitatea murriztu egiten da, baita oxidazio-arriskua ere.
Tratamendu-teknika honen eragin guztiak, hala ere, ez dira onak. Alde
batetik, bitamina, mineral eta beste konposatu hidrodisolbagarri batzuk galtzen
dira, garbituz (gogora dezagun uretan murgildu daitezkeela), tenperaturak
suntsituz edota oxidazioz. Bitamina-galera hori faktore askoren araberakoa
izan daiteke:
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−

Barazki edo fruta mota, eta garapen-maila.

−

Prestaketa-lanak (mozketa, batez ere).
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−

Zatien azalera/bolumen erlazioa.

−

Galdarraztatze-sistema.

−

Aplikatutako tenperatura eta denbora (tenperatura altuek, denbora
laburrean aplikatuta, galera txikiagoak eragiten dituzte).

−

Hozte-metodoa.

−

Elikagai/ur kantitate erlazioa (galdarraztatzean eta hoztean).

Galdarraztatze-sistemek eragin dezaketen C bitaminaren galera:

AZIDO
ELIKAGAIA

ASKORBIKOAREN
GALERA (%)
Ilarrak

Azalorea

Lekak

Urarekin galdarraztatu - urarekin hoztu

29,1

38,7

15,1

Urarekin galdarraztatu - haizearekin hoztu

25,0

30,6

19,5

Lurrunarekin galdarraztatu - urarekin hoztu

24,2

22,2

17,7

Lurrunarekin galdarraztatu - haizearekin hoztu

14,0

9,0

18,6

Aldaketa sentsorial garrantzitsuak ere eragiten ditu tratamendu termiko
horrek. Alde batetik, itxura hobetzen du, kanpoaldeko hautsa kentzen du eta
barazkiari edo frutari itxura distiratsua ematen dio. Hala ere, pigmentuak
(batez ere, klorofila) galtzeko arriskua sortzen du, eta, hori dela eta, sodio
karbonatoa edo antzeko gehigarriak erabiltzen dira galdarraztatze-ur edo
-lurrunean. Ehunduraren aldaketa organoleptikoa ere aipagarria da: tratamenduaren ondorioz, ehundura bigundu egiten da, eta, hala, jaki batzuk errazago
ontziratzen dira.
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Gasak
Aldatutako kloroplasto
eta kromoplastoak

Aldatutako mintz
zitoplasmatikoa

Aldatutako pektinak
Gutxi aldatutako
pareta zelularra

Galdarraztatze-ura

Gelatinizatutako almidoia

Ura eta substantzia hidrodisolbagarriak

5.3 irudia. Desnaturalizatutako proteina zitoplasmatikoak eta nuklearrak.

Biguntze hori, ordea, beti ez da komeni. Deshidratatu behar diren elikagaietan tentetasun- edo hanpadura-maila bat mantendu beharra dagoenez,
galdarraztatze-urari kaltzio kloruroa eransten zaio. Kaltzio kloruroa gai da
landareen pektinekin hanpadura mantentzen duen kaltzio pektatoa eratzeko.
Tratamendua aplikatzeko erabili ohi diren metodoak bi dira: landareak
lurrunez asetako atmosfera batean manten daitezke, edota ur berotan murgildu
daitezke behar beste denboran. Lehenengo metodoa aproposena da azalera
erlatibo handia duten barazkientzat (hostodunentzat, adibidez), urarekin izaten
diren galerak ez direlako gertatzen.
5.1.2.2 Pasteurizazioa
Galdarraztatzea baino gogorragoa izan arren, pasteurizazioa tratamendu
termiko arintzat har daiteke, gehienetan 100 ºC baino tenperatura txikiagoak
erabiltzen baitira. Ondorioz, elikagaien bizitza erabilgarria ere ez da asko luzatzen;
hainbat egunez, eguneko esnearen kasuan, edo, hainbat hilabetez, ontziratutako fruten kasuan. Metodo horren bitartez, elikagaietako mikrobio-populazio
patogenoa selektiboki desagerrarazten da (bakterio ez-esporulatuak, legamiak
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eta lizunak) aldaketa organoleptiko sakonik eragin gabe. Oro har, tenperatura
handiagoak erraz jasaten ez dituzten elikagaietan (esnea, antxoak, urdaiazpiko egosia) mikroorganismo patogenoak bakarrik hil nahi direnean (pasteurizatutako esnearekin gazta egiteko, adibidez), pasteurizazioa erabiltzen da
mikroorganismo patogenoak oso termoegonkorrak ez badira edo elikagaiak
hartzidura jasan behar badu (hartzidura desegokiak gerta ez daitezen).
Aplikatu beharreko tratamendua (tenperatura/denbora) elikagaiaren pH-aren
araberakoa izan ohi da:
−

Azidotasun txikia izan ohi duten produktu galkorretan (esnetan eta
arrautza likidotan, esaterako, pH > 4,5) bakterio patogenoak suntsitzea
da helburu nagusia; kontserbazio-denbora eskasak lortzen dira.

−

pH azidoa duten beste produktuetan ere (zukuak, ardoak, garagardoak eta abar), entzimen jardueran eragitea da helburua. Elikagai
horietan, bakterioen aurkako helburuak ez dira hain garrantzitsuak,
berez duten pH-ak babesten dituelako, eta dituzten bakterioak 88 ºC-an
suntsi daitezkeelako.

Hona hemen pasteurizazioaren helburua zenbait elikagaitan:

HELBURU
NAGUSIA

ELIKAGAIA

BIGARREN
HELBURUA

TRATAMENDUAREN
BALDINTZA
MINIMOAK

pH < 4,5
Entzimak
Fruta-zukua

inaktibatzea

Mikroorganismo

65 ºC/30 minutu

(pektinesterasa

hondatzaileak

77 ºC/minutu 1

eta

suntsitzea

88 ºC/15 segundo

poligalakturonasa)
Mikroorganismo
hondatzaileak
Garagardoa

suntsitzea
(legamiak,
Lactobacillus,

65-68 ºC/20 minutu
72-75 ºC/1-4 minutu
900-1000 kPa-etan

Saccharomyces)
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ELIKAGAIA

HELBURU

BIGARREN

NAGUSIA

HELBURUA

TRATAMENDUAREN
BALDINTZA
MINIMOAK

pH > 4,5
Mikroorganismo
patogenoak
suntsitzea
Esnea

(Brucella abortis,
Mycobacterium
tuberculosis,

Mikroorganismo
eta entzima
hondatzaileak

63 ºC/30 minutu
71,5 ºC/15 segundo

suntsitzea

Coxiella burnettii)
Mikroorganismo
Arrautza
likidoa

patogenoak

Mikroorganismo

suntsitzea

hondatzaileak

(Salmonella

suntsitzea

64,4 ºC/2,5 minutu
60 ºC/3,5 minutu

seftenburg)

Izozkia

Mikroorganismo

Mikroorganismo

65 ºC/30 minutu

patogenoak

hondatzaileak

71 ºC/10 minutu

suntsitzea

suntsitzea

80 ºC/15 segundo

Pasteurizazioaren bi aldaera daude. Bata, HTST deritzon metodoa (High
Tenperature Short Time), 71,7 ºC-ko tenperatura gutxienez 15 segundoan
aplikatzean oinarritzen da. Bestea, LTH (Long Time High Tenperature), 62,8
ºC-ko tenperatura 30 minutuan aplikatzean oinarritzen da.
Tratamendu horrek elikagaien ezaugarri organoleptikoetan eta nutritiboetan
dituen efektuak ez dira latzegiak. Fruta-zukuetan gerta daitekeen nabartze
entzimatikoa galarazteko, airegabetu egiten dira pasteurizatu aurretik. Produktu
horietan galdu egin daitezke berezko usainak, eta desatseginak agertu. Hori
dela eta, lurruntzaileen bitartez isolatzen dira, eta, pasteurizatu ostean, zukura
itzultzeko kalitate handiko produktuak lortzen dira. Tratamendu honek eragin
dezakeen usain-galera onuragarria izan daiteke zenbait kasutan; esneak izan
dezakeen belar-usaina kentzeko, adibidez.
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Galera nutritiboei dagokienez, airea kanporatzeak asko murrizten du frutazukuetan C bitaminaren eta beta-karotenoen galera. Esnetan, berriz, pasteurizazioak proteina serikoen % 5eko murrizketa eragin dezake, eta bitaminagalera txikia.

5.1.2.3 Esterilizazioa

Elikagaien bizitza erabilgarria gehiago luzatzeko, orain arte aipatutako metodologiak motz gelditzen dira. Bi esterilizazio-azpimota bereiz daitezke,
tratamenduaren gogortasunaren araberakoak: esterilizazio komertziala eta
esterilizazioa.

Esterilizazio komertziala erabiltzen da gehien; ontziratutako elikagaiei 100 ºC
baino gehiagoko tenperaturak aplikatzean datza. Mikroorganismo patogeno,
toxina-sortzaile eta hondatzaile gehienak suntsitzen ditu; esporulatuak dira
geldi daitezkeen bakarrak. Hala ere, elikagai horiek hilabeteak edo urteak
irauten dute, eta oso zaila da tratamendua gainditu duten erresistentzia-formak
garatzea. Bakterio esporulatuek, hala nola Clostridium botulinumek, dakarten
arriskuari aurre egiteko, esterilizazio komertzialarekin batera, sodio nitrito eta
nitrato gehigarriak erabiltzen dira. Hutseko esterilizazioan, berriz, tenperatura
altuagoak erabiltzen dira (gutxienez 121 ºC, 15 minutuz) era esporulatuak
suntsitzeko. Azken esterilizazio mota horrek elikagaian eragin nabariagoa du
—ikuspuntu organoleptikotik eta nutritibotik begiratuta, batez ere—, eta,
horregatik, elikagai jakinetan baino ez da erabiltzen.

Elikagaien koloreak aldaketa ikusgarriak izaten ditu esterilizazioaren ondorioz,
pigmentu gehienak nahiko sentikorrak baitira tenperatura altuekiko. Berez gorria
den haragiaren oximioglobina, adibidez, metamioglobina (marroi) bihurtzen da,
eta mioglobina (purpura) miohemikromogeno (gorri-marroia). Bestalde, Maillard
erreakzioaren ondorioz gertatzen den nabartzea da haragi esterilizatuaren
kolore marroiaren eragileetako bat. C. botulinumen aurka nitritoak erabiltzen
direnean, haragiak kolore gorri-arrosa manten dezake, nitrosohemoglobina
eta halako beste konposatu batzuk eratzen dira eta.
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Landare-jatorriko elikagaietan arrunta da klorofila (berdea) feofitina (marroia)
bihurtzea, karotenoak kolore gutxiago duten isomero bihurtzea, edota antozianoak
kolore nabarreko substantzia bihurtzea. Dena den, kontsumitzailearentzat
desatseginak izan daitezkeen kolore-aldaketak zuzendu egin daitezke baimendutako gehigarriak erabiliz.
Usainari dagokionez, ontziratutako haragian aldaketa konplexuak gertatzen
dira (pirolisia, aminoazidoen desaminazioa eta deskarboxilazioa, degradazioa,
karamelizazio-erreakzioak, Maillard erreakzioa, karbohidratoetatik furfuralak
eta hidroximetilfurfuralak eratzea eta lipidoen deskarboxilazioa). Eratutako
substantzia horien interakzioak 10 konposatu kimiko taldetako 600 substantzia baino gehiago sor ditzake. Frutetan, aldehido, zetona, azukre, laktona,
aminoazido eta azido organikoen degradazio-, birkonbinazio- eta lurruntzeerreakzio konplexuen bitartez sor daitezke. Esnetan ager daitekeen egosiusaina, berriz, bi gertaera hauen ondorioa da: sulfhidrikoa eratzen duten
gazureko proteinak desnaturalizatzea, eta lipidoetatik laktona eta metilzetonak eratzea.
Esterilizazioak jakien ehundura edo egitura alda dezake. Ontziratutako
haragietan proteinak koagula daitezkeenez eta ura atxikitzeko ahalmena
murriztu daitekeenez, haragiak nabarmen gal dezake samurtasuna. Produktu
batzuetan, ura atxikitzeko ahalmena handitzeko, polifosfatoak gehitu ohi dira.
Dena den, kolagenoaren hidrolisitik eratorritako gelatinak eta gantz-urtzeak
aurreko egoera hori zuzendu dezakeen biguntze bat eragiten dute.
Landare-jatorriko elikagaiak bigundu egiten dira tenperatura altuen eraginez, pektinak hidrolizatu, almidoiak gelatinizatu eta hemizelulosak partzialki
disolbatzen direlako. Egoera hori larriegia ez izateko, galdarraztatzeko
urari kaltzio-gatzak gehitzen zaizkio, kaltzio pektatoa eratzeko. Erabiltzen den
kaltzio-gatza fruta edo barazkiaren araberakoa da, desmetilatutako pektinaren
proportzioa desberdina delako (adibidez, marrubietan kaltzio hidroxidoa erabiltzen da, tomateetan kaltzio kloruroa, eta sagarretan kaltzio laktatoa).
Elikagai likidoen esterilizazioa ontziratu aurretik egin daiteke, denbora
laburrean (4-15 segundo) tenperatura altuak aplikatuz (135-150 ºC). Baldintza
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horietan oinarritzen da pasteurizazioaren eta esterilizazioaren abantailak bateratzen dituen UHT tratamendua (ultra high temperature). Elikagai ontziratuen
esterilizazioa egiteko, ordea, sei urrats nagusi behar dira: elikagaia gertatzea
(aukeratzea, garbitzea, zuritzea, zatitzea, atal jangaitzak desagerraraztea...),
galdarraztatzea (landare-jatorriko elikagaiak; aurretratamendu gisa ona da eta
hurrengo pausoa errazten du), ontziratzea, airea kanporatzea eta ixte hermetikoa, tratamendu termikoa (autoklabean) eta, azkenik, produktu ontziratu eta
tratatua ahalik eta azkarren hoztea.
Azkenik, aipatu beharra dago tratamendu termiko sakonek aldaketa garrantzitsuak eragiten dituztela balio nutritiboan. Bero-aplikazio arinek lipidoen eta
karbohidratoen hidrolisia eragiten dute, balio nutritiboa gehiegi aldatu gabe.
Proteinen koagulazioa edo desnaturalizazioa ere eragiten dute; horrenbestez,
ontziratutako haragien aminoazido-galera % 10-25 da. Adibidez, lisina-galerak
oso gutxitan gainditzen du % 25a. Triptofano eta lisina aminoazidoen galerak
% 6-9 murriztu dezake tratatutako elikagaien proteinen balio biologikoa.
Bitaminei dagokienez, era aipagarrian galtzen direnak hidrodisolbagarriak izaten
dira —C bitamina haien artean—, batez ere barazki eta frutetan.
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76
—
22-52
0
—
0-30
—
9
0-32
0

Behi-haragia
Babarrunak
Esnea
Perretxikoak
Ilarrak
Patatak
Izokina
Espinakak
Tomateak

0-4
41
65
—
25

Sagarrak
Gereziak
Melokotoiak
Madariak
Anana

Elikagai azidoak

0-9

Azenarioak

7

45

49

57

31

17

80

73

56

75

80

35

62

67

67

Tiamina

30

45

39

64

48

25

45

0

44

47

46

0

54-63

100

38-60

Erriboflabina

0

0

39

46

—

0

50

0

56

71

52

0

40

100

32

Niazina

57

73

56

68

74

26

72

—

28

67

33

50-90

79

—

75

C bitamina

12

69

71

—

15

30

78

58

—

80

54

0

61

—

54

Azido
pantotenikoa

—

18

21

6

0

10

75

57

59

69

—

50

50

—

80

B6 bitamina

—

—

—

—

—

54

35

—

—

59

84

10-20

57

—

59

Folazina

—

—

—

—

—

55

67

—

—

78

54

—

—

—

40

Biotina



Azidotasun txikiko elikagaiak

Elikagaia

Galerak (%)
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Esterilizazioak elikagai ontziratuetan eragiten duen bitamina-galera

Elikagaien kontserbazioa

Logikoa da, bestalde, tratamenduaren sakontasunak (batez ere, tenperatura
altuan edukitzen diren denbora) galeren neurria erabakitzea. Horrela, UHT
tratamenduak eragin samurragoa du. Azkenik, UHT den bezalako tratamendu
efektibo eta samurrak eragin dezakeen bitamina-galerak aldatu egiten dira
tenperatura aplikatzeko eraren arabera; elikagaia zuzenean berotzen bada,
galerak txikiagoak dira, beroa ontziratu ondoren aplikatuta baino.

TIAMINA-GALERA (%)
Beste tratamendu

PIRIDOXINA-GALERA (%)
UHT

Beste tratamendu
batzuk

40,3

9,5

10,1

9,2

21,6

4,1

2,9

0

2,8

0

0

Elikagaia

UHT

Babarrunak

15,8

Behi-haragia
Tomate-zuku
kontzentratua

batzuk

Beroaren aplikaziorako hainbat metodo erabil daitezke: lurruna, ur beroa
edo sugarra besteak beste.

5.1.3 Ur-edukiaren murrizketa
Aspalditik jakin da ur gutxiko elikagaiek —haziek, adibidez—, bizitza erabilgarri
luzeagoa dutela. Ezaugarri hortaz azkar hasi zen gizakia baliatzen, fruituak
eta frutak (mahatsak, pikuak, datilak) arraina, haragia... eguzkitan lehortuz,
esate baterako. Arrazoi nagusia da murriztu egiten dela bakterioek eta hondatzeerreakzioek behar duten ur-edukia (ur-jarduera edo Aw-a). XVIII. mendetik
aurrera, aire beroa erabiltzen hasi ziren helburu horrekin; horrela hasi zen
kontserbazio-metodo zahar baten garapena.
Sistemaren oinarria ura lurruntzea da, beroarekin eta presioekin jokatuz.
Energia- eta masa-transferentzia bat gertatzen da prozesu horretan. Alde batetik,
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transferentzia termikoa gertatzen da berogailutik elikagaira, eta, beste aldetik,
masa-transferentzia (lurrun-transferentzia) elikagaitik atmosferara. Transferentzia
horiek irakinaraziz lor daitezke, hau da, elikagaiaren uraren lurrun-presioa
ingurunekoarekin berdindu arte berotuz, lurrun moduan askatua izateko.
Hori presio atmosferikoan lortzeko tenperatura handiegia behar denez (elikagaia hondatu egin daiteke), presio baxuak edo hutsa erabiltzen da lurrunpresioa tenperatura samurragoan lortzeko. Irakiteaz gain, arraste-metodoa
ere erabil daiteke, hots, aire beroko fluxu baten bitartez eramatea produktuko ura.
Elikagai barneko ura kanporantz ateratzen da difusioz, eta, azkenik, ingurunera pasatzen da lurrunketa bitartez. Prozesuan garrantzitsuak diren faktoreen
artean, hauexek daude: airearen tenperatura, hezetasun erlatiboa eta abiadura,
eta elikagaiaren azalera eta presioa.
Jakiaren ur-galera progresiboa da, eta, oro har, lau fase jasaten ditu, berotzen
denetik lehortu arte:
−

Aurreberoketa-fasea: beroaren eraginez elikagaiko uraren lurrun-presioa
ingurunekoarekin berdindu arte igarotzen den denbora da (I).

−

Abiadura konstanteko fasea: ur molekulak fluxu konstantean lurruntzen
dira elikagaiaren azaletik, % 2ko baliora edo hezetasun kritiko deritzon
puntura heldu arte.

−

Abiadura-murrizketaren fasea: ur partikulen lurrunketa gero eta zailagoa
da, eta zarakar bat eratzen hasten da, barneko uraren irteera zailtzen
duena.

−

Zeroranzko joera asintotikoko abiadura-murrizketaren fasea: amaierako
fasea; gelditzen den ura lurruntzeko aplikatu beharreko beroak elikagaia
honda dezakeenez, ura murrizteko prozesua amaitutzat eman ohi da.
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Hezetasuna (%)

Denbora (orduak)
5.4 irudia.

Orain arte ikusitako tratamenduekin gertatzen zen bezala, sakontasun aldakorreko ur-murrizketak dauzkagu: lehorketa eta deshidratazioa, lurrunketa,
kontzentrazioa, eta liofilizazioa.

5.1.3.1 Lehorketa eta deshidratazioa
Lehorketa ur-edukiaren murrizketan oinarritutako sistemarik zaharrena dela esan
daiteke. Mekanismo fisikoa orain arte aipatu duguna da: uraren lurrunketa.
Erabilitako teknologiak, berriz, tratamenduaren sakontasunak eta helburuak
desberdintzen ditu: lehorketa eta deshidratazioa. Ura lurruntzeko, bero-energia
gutxiago behar da lehorketan deshidratazioan baino, eta, hori dela eta, elikagaiak lehortzeko deshidratatzeko baino teknologia gutxiago behar da. Lurrunketa berez gertatzen da naturan. Adibidez, zerealak landarean bertan lehortu
daitezke eguzkiaren eraginez, % 14ko hezetasun-maila hartu arte. Hezetasun
txiki horrek bizitza erabilgarria luza dezake. Horretaz konturatuta, gizakiak
eguzki-energia erabiltzen du frutak lehortzeko. Baina produktu lehorragoak
lortu nahi badira, esne-hautsa (deshidratatua) kasurako, teknologia-maila handiago bat erabili beharra dago.
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DESHIDRATAZIO-SISTEMAK
Eguzki-lehorgailuak: naturalak (zuzenak, zeharkakoak), erdiartifizialak eta
lagundutakoak.
Gas beroko lehorgailuak eta deshidratatzaileak: labekoak, erretilu edo
armairukoak, tunelekoak, garraio-zintakoak, errotaziozkoak, fluxuohantzekoak, arraste pneumatikokoak, atomizaziokoak.
Eroapen-deshidratatzaileak: huts-erretiluak, torloju amaigabekoak eta
arrabolekoak.
Beste batzuk: mikrouhin-labeak eta deshidratatzaile osmotikoak.

Eguzki bidezko lehorketa gutxi erabiltzen da gaur egun, desabantaila
nabariak baititu. Alde batetik, klimaren araberakoa da sistemaren eraginkortasuna, eta ur-edukia ez da % 15etik jaisten; hori ez da egokia produktu
askorentzat. Lehorketa datil, piku, aran, sagar, mahats eta beste fruta eta hazi
batzuetan erabil daiteke. Lehorketak, gehienetan, aldaketa organoleptiko
nabarmenak eragiten ditu (nabartze entzimatikoak eragindako iluntzea,
adibidez). Hala ere, aldaketa horiek amaierako produktua onargarriago bihurtzen
dute; marroia, adibidez, mahats-pasen berezko kolorea da, eta kontsumitzailearentzat onargarriena.
Deshidratazioarekin ur-edukiaren murrizketa sakonagoa denez, askoz
gehiago luzatzen da elikagaien bizitza erabilgarria. Definizioz, elikagai bateko
ur gehiena kontrolatutako metodoen bitartez lurruntzea da deshidratazioa. Esan
bezala, sistema horretan jakiaren ura desagerrarazteko garrantzitsuak diren
faktoreak kontrolatzen dira: bero-energia (aire-deshidratatzaileetako airearen
tenperatura, esaterako) eta inguruneko hezetasuna, batez ere. Ur gehiena
kanporatzen denez, masa- eta bolumen-murrizketa nabarmena da, eta hori
abantaila garbia da produktua garraiatu eta banatzeko.
Elikagaien ezaugarri sentsorialetan deshidratazioak duen eragina lehorketarena baino arinagoa da; berhidratazioan, berriz, deshidratatu aurreko ezaugarri
gehienak berreskuratzen dira.
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Deshidratatua

Berhidratatua

Erretakoa

5.6 irudia.

Barazki batzuen deshidratazioaren, uzkurtzearen eta berhidratazioaren batez
besteko ratioak:

Barazkia

Deshidratazioratioa

Uzkurtze-ratioa

Berhidratazioratioa

Aza

11,5

21,0

10,5

Azenario-xerra

7,5

12,0

7,0

Piper berdeak

7,0

8,0

5,5

Tipula-xerra

17,0

22,0

8,0

Espinakak

13,0

13,5

5,0

Tomate-maluta

14,0

20,0

5,0
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Aldaketa garrantzitsuena ehunduran gertatzen da, askotan aurretratamenduek eraginda (galdarraztatzeek, adibidez) ez baitira jatorrizko hezetasunmaila berberera heltzen. Usain batzuk ere galtzen dira, baina, deshidratazioaren lehen faseak kontrolatuz edo tenperatura txikiak erabiliz (besteak beste,
espezietan), galerak minimizatu egiten dira. Horrez gain, ezin da ahaztu urik
ezean errazago oxida daitezkeela elikagaien pigmentuak eta lipidoak, eta,
beraz, gordetze-baldintza bereziak beharko direla (hutsean edo atmosfera
berezian ontziratzea, esaterako). Beste batzuetan, deshidratazioan galdutako
usainak berreskuratu egiten dira, tratamenduaren ondoren jakira bueltatzeko.
Hezetasuna desagertzeak aldaketa nabariak eragiten ditu jakien kolorean eta
distiran. Bestalde, karoteno eta klorofilen galera ohikoa da. Oxidazioen aurka,
substantzia antioxidatzaileak erabil daitezke (azido askorbikoa edo anhidrido
sulfurosoa, kasurako, deshidratatu aurretik galdarraztatzean).
Balio nutritiboa ere gal daiteke, ura galtzean errazten diren oxidazioen
eraginez; batez ere, mantenugai hidrodisolbagarriak. Hala ere, ura desagertzeak
katalizatzaileen —metalak, adibidez— eta mantenugai lipodisolbagarrien
arteko kontaktua errazten duenez, errazago gertatzen da A, D, E eta K
bitaminen edo gantz-azido esanguratsuen oxidazioa. Dena den, beste
tratamenduetan (termikoak) gertatzen diren galeren aldean, esan daiteke
deshidratazioak ondorio samurrak dauzkala.
Deshidratazioak zenbait elikagaitan eragiten duen mantenugai-galera:
Galera (%)
Elikagaia

A
bitamina

Tiamina

B2
bitamina

Niazina

C

Azido

bitamina

folikoa

Biotina

Fruta

6

55

0

10

56

Pikuak

—

48

42

37

—

—

—

—

—

—

—

15

10

10

—

—

—

—

30

10

10

Esne
osoa*
Esne
osoa**
Txerrikia
Barazkiak

50-70
5

*atomizazioz deshidratatua
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5.1.3.2 Kontzentratzea
Elikagai likidoetan aplikazioa duen kontserbazio-sistema bat da kontzentratzea;
sistema honetan, elikagaiek jatorrizko jariakortasuna mantentzen dute. Elikagai
gutxitan erabiltzen da, eta, batez ere, garraiorako pisu- eta bolumen-murrizketa
lortzeko aplikatzen da. Lurrunketaz, izozketaz, deshidratazio azeotropikoz edo
mintz berezien bitartez lor daiteke kontzentratzea.

Lurrunketa (deshidratazio partzial ere baderitzo) da teknikarik ezagunena,
aspalditik erabili delako. Oinarri fisikoa ez da oso teknikoa: produktuaren uredukia beroketa kontrolatu batez lurruntzea, nahi dugun solutu-kontzentrazioa
lortu arte. Garrantzitsua da prozesua kontrolpean izatea, zeren ezaugarri organoleptiko desatseginak garatzeko arriskua baitago (Maillard-en erreakzioa, prezipitazioak, etab.). Esnetan eta fruta-zukuetan erabiltzen da batik bat. Esnearen
kasuan, ohikoa da 115 ºC-ko tenperatura 15 minutuan ematea, ur-edukia gutxi
gorabehera erdira murrizteko, eta, ondoren, UHT esterilizazioa egitea.

Izozketa-prozesua aurrekoa baino zailagoa da, baldintza estuagoak eskatzen
baititu. Ondo zaindutako tenperaturan eta zehaztutako denboran, elikagai baten
ur parte bat izozten da, eta, ondoren, eratutako kristalak zentrifugazioz banatzen
dira. Ozpin, ardo, laranja-zuku, kafe-aterakin, azukre-xarabe... hainbat dira
tratamendu horren bitartez kontzentra daitezkeen elikagaiak.

Deshidratazio azeotropikoan, urarekin nahasketa azeotropiko bat sortzen
duen disolbatzaile bat gehitzen zaio jakiari. Eratutako azeotropoaren eta
disolbatzailearen beraren lurruntze-tenperaturak urarenak baino txikiagoak
direnez, uraren parte bat elikagaitik banatu daiteke presio baxuan egindako
destilazio baten bitartez.

Azkenik, iragazkortasun selektiboko mintzen bidez (zelulosa azetato edo
poliamida mintzak, adibidez) presio altuan iragaziz, handitu egin daiteke elikagaien kontzentrazioa, ultrairagazketan edo alderantzizko osmosi deritzen
prozeduretan. Orain arte aipaturiko prozedurez gain, abantaila nabariak ditu
sistema honek. Alde batetik, tenperatura handirik erabiltzen ez denez, galera
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organoleptiko eta nutritiboak minimoak dira. Beste aldetik, lurrunketan ez
bezala, ez da fase-aldaketa bat behar, eta, beraz, energiaren erabilera eraginkorragoa izan daiteke. Ultrairagazketan, poro handiko mintzak erabiltzen dira
molekula handiak (proteina eta koloideak, esaterako) kontzentratzeko; alderantzizko osmosian, berriz, poro txikiko mintzak erabiltzen dira, tamaina txikiko
molekulak kontzentratzeko (monosakaridoak eta usaindun konposatuak, kasurako). Alderantzizko osmosiaren bidezko iragazketan, azkenik, presio handiak
erabili behar dira; ultrairagazketan, ostera, txikiagoak.

5.1.3.3 Liofilizazioa edo kriodeshidratazioa

Prozesu honetan, uraren fase-aldaketa bat eragiten da presio baxuan emandako beroaren bitartez. baina, beste prozesuetan ez bezala (likidotik gasera),
solidotik gasera aldatzea lortzen da. Tenperaturarekiko sentikortasun berezia
duten elikagaietan erabiltzen da, aldaketa gutxi eragiten baititu.

Lehendabizi, izoztu egiten da elikagaia. Gehienetan, ultraizozketa erabiltzen
da lehen fase horretarako, izotz-kristal txikiak eratuz produktuaren ehundurak
gutxiago sufritzen baitu. Hala ere, batzuetan izozte motela da egokiena, hobea
baita uraren irteera ahalbidetuko duten tamaina handiko poroak eratu daitezen.

4,7 mm Hg-ko presio atmosferikoaren gainetik, hiru fasetan aurkitu daiteke
ura: solido-, likido- edo gas-fasean. Presio horretatik behera, ordea, bi fasetan
bakarrik: solido-fasean edo izoztuta, edo gas eran edo lurrunduta.

Ur guztia izoztuta duen elikagai bat 1 puntuan badago 4 mm Hg-ko presioan,
tenperatura igotzean 2 puntura joko du, eta ur molekulak sublimazioz galduko
ditu. Ura elikagaian sortutako poroetatik askatzen da astiro. Jaki batzuetan
sortu ohi diren poroak ez dira sublimazio egoki baterako behar bezain handiak,
eta, hori dela eta, aurre-izozte motel baten bitartez izozten dira, ultraizozketaren
bidez izoztu ordez. Izozketa motelak izotz-kristal handiak eratzen ditu, eta kristal
horiek sublimatutako ur-irteera errazten duten poro handiak (ikus irudia).
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Presioa
(mmHg)
Izotza

Ur likidoa
Lurruna

1

2

1

2

4,7

Tenperatura (ºC)

0
5.7 irudia.

Prozesua presio txikian egingo ez balitz, izotza urtzea lortuko litzateke.
Sublimazio bitartez, ordea, lehen mailako lehorketa edo lehorketa primario
deritzona lortzen da, hau da, jakiari ur-edukiaren % 90-98 kentzea (% 2-15eko
hezetasuna gelditzen da gutxi gorabehera).

Deshidratatutako
elikagaia

Izotza

5.8 irudia. Elikagai liofilizatuen egitura porotsua.
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Era egokian ontziratutako elikagai liofilizatuek urte bat baino gehiago
irauten dute jatorrizko ezaugarri nutritiboen eta organoleptikoen aldaketa
nabaririk gabe. Usaina ematen duten substantziak ez dira sublimazioz desagertzen; liofilizatutako elikagaian gelditzen dira, beraz. Sistema honen bitartez,
jakiaren usainaren % 80 mantentzen da gutxi gorabehera. Bestalde, liofilizazioak oso gutxi aldatzen du jakiaren ehundura, ez du ia uzkurketarik eragiten
ez eta azala gogortzen ere. Gainera, liofilizazioak elikagaietan eragiten duen
egitura porotsuak berhidratazioa errazten du. Egia da, gainera, porotsu
izateagatik eraso mekanikoen babes berezi bat behar dutela sistema honekin
tratatutako produktuek, edozein kolpe edo presiorekin asko deformatzen baitira.
Nahiz eta kriodeshidratazioak mantenugaietan eragin minimoa izan, ez da
ahaztu behar oxigenoarekin kontaktu estuagoan gelditzen direla tratamenduaren ostean, eta horrek lipidoen oxidazioa errazten duela. Hori ekiditeko,
gas inerteko atmosfera batean ontziratzen dira. Bitaminen kasuan, galera
aipagarriena C eta A bitaminetan gertatzen da; beste taldekoetan, efektua ez
da aintzat hartzekoa. Ez da ahaztu behar liofilizazioaren aurretik egindako
prozesuek bai izan dezaketela eraginen bat.

Liofilizazioak eragindako bitamina-galerak.

GALERA (%)
C

A

Az.

Erriboflabina

0-24

—

0

—

10

—

8-30

5

0

—

—

0

10

3

3-5

—

—

—

—

—

Behikia

—

—

2

0

+

0

13

Txerrikia

—

—

<10

0

—

0

56

bit.

bit.

Lekak

26-60

Ilarrak
Laranjazukua

+ = handitze ikusgarria
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folikoa

Niazina

Az.

Tiamina

Jakia

pantotenikoa
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5.1.4 Irradiazioa, mikrouhinak eta tratamendu ohmikoa
Irradiazioaren eta mikrouhinen teknika jakien energiaren xurgapenean oinarritzen
da. Tratamendu ohmikoan, ordea, jakitik korronte elektriko bat pasaraziz lortzen
da berotzea. Hirurak, beraz, elikagaiek xurgatuko duten energiaren aplikazioan oinarritzen dira.
5.1.4.1 Irradiazioa
Kontserbazio-metodo fisiko bat da, nahiko berria, eta erradiazio ionizatzaileen
erabileran oinarritzen dena. Ez da oso ohikoa, eta elikagai gutxitan dago
baimenduta (Estatuan, espezietan bakarrik), helburu berberak lortzeko beste
tratamendu merkeago batzuk daudelako. Jakietan aplikatutako irradiazioa bi
motatakoa izan daiteke:
−

Beta erradiazioak: partikula-azeleraziozko elektroi-sorgailuen bidez
lortzen da. Ez dira oso sarkorrak, eta, horregatik, elikagaien azala
tratatzeko erabili ohi dira; gehienez, 10 MeV-eko energia erabiltzen da.

−

Gamma motako X izpiak (gehienez 5 MeV-eko energiakoak).

−

Gamma izpiak:

137

Cs eta 60Co erradioisotopoen suntsipenean askatu-

takoak. Ez dira aurrekoak bezain indartsuak, baina oso sarkorrak dira,
eta, beraz, egokiak dira ontziratutako elikagaiak esterilizatzeko.
Erradioisotopoek askatutako energiak intsektuak suntsitzeko, prozesu fisiologikoak inhibitzeko edo atzeratzeko (adibidez, ernamuintzea) eta elikagaien
mikrobio-karga murrizteko duen ahalmena aprobetxatzen da, erabilitako energia
kantitatearen arabera (elikagaiak xurgatutako energiari dosi deritzo):
−

Dosi txikiak (1 kGy arte): landare-produktuen prozesu fisiologikoak
atzeratzeko eta intsektu eta parasitoak kontrolatzeko baliagarriak.

−

Dosi ertainak (10 kGy arte): mikroorganismo patogeno eta hondatzaileak suntsitzeko baliagarriak.

−

Dosi handiak (10 KGy baino gehiagokoak): haragi, itsaski eta arrain eta
beste produktu batzuk esterilizatzeko baliagarriak (hala ere, herrialde
askotan ez daude baimenduak).
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GIZAKIARENTZAKO DH50
GIZAKIETAN KOKATUTAKO TUMOREAK
TRATATZEKO ERABILTZEN DIREN DOSIAK
TUBERKULUEN ERNAMUINTZEA
INHIBITZEKO DOSIAK
INTSEKTUAK SUNTSITZEKO
DOSIAK
LIZUN ETA HARTZIGARRIAK
SUNTSITZEKO DOSIAK
HARAGI, ARRAIN ETA MARISKOAREN
KONTSERBAZIOA
ELIKAGAIEN ESTERILIZAZIOA

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

5.9 irudia. Eragin zehatzak lortzeko erabili beharreko erradiazio
ionizatzailearen batez besteko dosiak (rad).

Beste metodo batzuekin alderatuta, abantaila hauek ditu:
−

Elikagaiak ez dira beropean jartzen eta, beraz, ez dute aldaketa organoleptiko sakonik jasaten. Galera nutritiboak ere beste tratamenduetan
gertatzen direnen antzekoak dira.

−

Ontziratutako elikagaiak trata daitezke (ontzien materiala ondo aukeratuta), ondorengo kutsatze-arriskua murrizteko.

−

Ez du hondakinik uzten elikagaietan.

−

Elikagaia osotasunean tratatzen da, toki guztietan berdin.

−

Gehigarrien erabilera murrizten du; tratamendu soil honekin, elikagaiak
erraz kontserbatzen dira.

−

Prozesurako oso energia gutxi erabiltzen da, eta oso erraz kontrolatzen da (eskulan gutxi behar da).
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Hala ere, baditu desabantailak ere: oso garestia da instalazioak eraiki eta
mantentzea, balio nutritiboen galera beste metodoena bezalakoa da, mikroorganismoak suntsitzeko erabilitako irradiazio-dosiek ez dituzte entzimak
inaktibatzen, elikagai koipetsuetan aldaketa desegokiak gerta daitezke, badirudi
mikroorganismo batzuek irradiazioekiko erresistentzia gara dezaketela, ez
dago irradiatutako elikagaiak detektatzeko sistema analitikorik (baimendu gabe
egiten bada, ez da erraz detektatzen) eta, azkenik, kontsumitzaileak ez du
gehiegi onartzen tratamendu hau, erradioaktibitate induzituari dioten beldurra
dela eta (elikagaiek jasan behar dituzten dosiek (2 MeV baino txikiagoak, edo
10-15 kGy) ez dute erradioaktibitate induziturik sortzen). Eragozpen horiengatik
eta efektu bera lortzeko beste sistema batzuk badaudelako, gutxi erabiltzen
da irradiazioa.

Erradiazio ionizatzaileek fisikoki jotzen dituzten atomoen elektroiak lekuz
aldatzeko adina energia duten fotoi-izpiak dira erradiazio horiek. Elektroiak
galdu dituzten molekula horiek ionizazio-erreakzioen kate bat sortzen dute
(batez ere, ur molekuletan), eta, haien eraginez, espezie kimiko galkorrak
eratzen dira, hala nola elektroi hidratatuak, erradikal askeak, ur kitzikatua eta ur
molekula ionizatuak. Produktu horiek oso bizitza motza dute (10

-5

segundo

baino laburragoa), baina nahikoa da inguruko molekuletan erradiolisi deritzon
fenomenoa eragiteko, eta, ondorioz, mikroorganismoak, intsektuak eta parasitoak suntsitzeko. Halako erradikal askeak era naturalean aurkitu daitezke
elikagaietan, entzimenen eraginez (lipooxigenasa, peroxidasa) sortuta, edo
gantz-azidoen eta bitaminen degradazioan eta oxidazioan sortuta.

Erradiazio ionizatzaileek eratutako erradikal aske horiek gantz-azido esentzialen eta bitamina lipodisolbagarrien galera eragin dezakete. Horregatik, hainbat
produktu (esnea, adibidez) ez dira egokiak tratamendu hau jasateko, kerratzea
gertatzen baita, eta horrek aldaketa nutritiboak eta organoleptikoak eragiten
ditu. Oxigenoak efektu hori areagotzen duenez, jaki koipetsuak (haragia,
besteak beste) hutsean ontziratzen dira irradiatu baino lehen.
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5.1.4.2 Mikrouhinak

Kasu honetan, elikagaia berotu egiten da. Mikrouhinen erradiazio-energia
uhin elektromagnetikoak dira, argia edo irrati-uhinak bezalakoak baina uhinluzera eta frekuentzia desberdinekoak. Irrati-uhinen eta uhin infragorrien artean
daude, hain zuzen ere. Elikagaietan erabili ohi diren mikrouhinen frekuentzia
2.450 MHz eta 915 MHz tartean dago.

Ura, duen dipolo izaeragatik, norabide aldakorreko mikrouhin-eremu elektromagnetikoarekin batera mugitzen da, eta, ondorioz, ur molekulen artean
marruskadura gertatzen da. Marruskadura horrek eragiten du ura berotzea eta,
beraz, baita ura duen jakia berotzea ere. Mikrouhinak labekatzeko, kontzentratzeko, kozinatzeko, deshidratatzeko, entzimak inaktibatzeko, liofilizatzeko,
pasteurizatzeko, esterilizatzeko eta desizozteko erabil daitezke (hori guztia
tresneria industriala erabilita noski, etxeko mikrouhin-labeek ez baitute behar
beste potentziarik).

5.1.4.3 Beroketa ohmikoa

Elikagaien industriak dituen arazo batzuei aurre egiteko asmatutako sistema
bat da beroketa ohmikoa. Jaki gehienei banaka edo unitateka ematen zaie
kontserbazio-tratamendua (tratamendu etena), baina tratamendu jarraituak
(bero-trukatzaileak, adibidez) abantaila garrantzitsuak ditu. Jakiak gutxiago
sufritzen du, eta tratamendua produktuaren atal guztietan egokia dela
ziurtatzen du.

Korronte elektriko alterno bat disoluzio garraiatzaile batetik pasaraztean,
berotu egiten da disoluzioa. Frekuentzia baxuko korronteak erabiltzen dira
(50-60 Hz), elektrodo berezi batzuk erabilita. Halako disoluzio garraiatzaileetan murgildutako produktuak (elikagai asko, berez, disoluzio garraiatzaile
batean datoz prestatuak) berotu egiten dira. Gehienetan, beroketa eragiten
duten elektrodo batetik baino gehiagotik igarotzen da produktua, tratamenduaren eraginkortasuna handitzeko. Ondoren, produktuak hoztu eta baldintza
esteriletan ontziratzen dira. Jakiaren kanpoko eta barruko atalen artean bero-
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gradienterik ez sortzea da sistema honen abantaila handiena; beraz, ez dira
desberdin gelditzen kanpoko aldea eta barnealdea. Arazo edo eragozpen
nagusia, berriz, hau da: ezin da edozein motatako produktutan erabili.

5.2

OINARRI KIMIKOA DUTEN METODOAK

Elikagaiak kontserbatzeko, oso antzinatik erabili dira, haien funts kimiko zehatza
ezagutu gabe, gatza, alkohola, kea, sufrearen konposatuak eta azido organikoak. Kontserbazioa ez zen, bestalde, helburu bakarra. Askotan, ezaugarri
organoleptikoak hobetzeko gehitzen ziren konposatu ezagun horiek. Egiptoko
zibilizazioek, adibidez, azafraia erabiltzen zuten elikagaien kolorea bizitzeko.
Beste askotan, sukaldaritzan ohikoak diren osagaiak berak dira kontserbagarri kimikoak: eskabetxea, esaterako. Eskabetxatzeak, arraina edota haragia
prestatzeko sukaldaritza-teknika bat izateaz gain, asko luza dezake elikagai
horien bizitza erabilgarria prestaketan erabilitako ozpin, gatz eta espezien
eraginagatik. Elikagaien bizitza erabilgarria edo ezaugarriak hobetzeko gehitzen
ziren konposatuen zerrenda eta haiei buruzko ezagutza handituz joan da
mendeetan zehar, eta, XIX. mendean, “gehigarri” izendapena eman zitzaien.
Azkenean, bi aukera daude elikagaien kontserbazio kimikorako: jakien ezaugarri organoleptikoak hobetzeaz gain, haien bizitza erabilgarria luzatzen duten
sukaldaritza-prestaketa edo -teknikak erabiltzea (kontserbazio kimiko tradizionalak
edo ezaugarri organoleptikoak aldatzen dituztenak deitu geniezaieke), edo
eragin mikrobizida, bakteriostatikoa edo antimikrobianoa duten konposatu
kimikoak gehitzea zuzenean (gehigarrien bitarteko kontserbazio kimikoa edo
ezaugarri organoleptikoak aldatu gabe).

5.2.1 Kontserbazio kimiko tradizionala
Kontserbazio-sistema hauek elikagaien ezaugarri organoleptikoen aldaketa
dakarte nahitaez, bi funtzio hauekin garatu zirelako: kontserbatzea eta ezaugarri organoleptikoak hobetzea.
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5.2.1.1 Gazitzea
Kontserbazio-sistema hau oso antzinatik ezagutzen da. Egipto, Erroma eta
Ekialdeko zibilizazioek elikaduraren oinarrizko osagaitzat zuten. Mendeetan
produktu garestia izan zen, eta erromatarrek ordainketa-txanpon gisa erabiltzen
zuten (gaztelaniazko “salario” hitzak ekintza horretan du jatorria). Gatz
arruntak edo sodio kloruroak mikroorganismoek erabil dezaketen ur erabilgarria
murrizteko duen ahalmenean oinarritzen da. Azken finean, ur-jarduera (Aw)
murriztea lortzen da (disoluzio aseak, gehienez, 0,75 balioraino murrizten du
Aw-a). Ura konposatu kimikoekin lotzen bada, bizitza modu mikroskopikoek
ezin izango dute erabili, eta, beraz, zailagoa izango da haiek ugaltzea eta
bizirik irautea. Gainera, oxigenoak uretan duen disolbagarritasuna murrizten
du gatzak, eta horrek beste oztopo bat jartzen die mikroorganismo aerobikoei.
Gatz-disoluzioek eragindako ur-jardueraren murrizketa.

92

Aw

ClNa g/100 mL H2O

0,995

0,88

0,99

1,75

0,98

3,57

0,96

7,01

0,95

8,82

0,94

10,34

0,92

13,50

0,90

16,54

0,88

19,40

0,86

22,21

0,85

23,55

0,84

24,19

0,82

27,29

0,80

30,10

0,78

32,55

0,76

35,06

0,75

36,06
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Gatzak eragindako ur-jardueraren murrizketa kontzentrazioaren araberakoa
izanik, mikroorganismoen hazkuntzan duen efektua ere parametro horren
araberakoa da.

Kontzentrazioa
(%, uringurunean)
0-5
5
10
10-15

>20

Ondorio mikrobiologikoak
Oso efektu gutxi
Kolore berdeak agerraraz ditzaketen
Pseudomonas bakterioen hazkuntzaren inhibizioa
Clostridium erako bakterioen jarduera minimoa
Lactobacillus, Micrococcaceae eta Staphylococcus
bakterioen lehentasunezko hazkuntza
Bakterio gehienen inhibizioa (lizun eta legamiak
soilik hazten dira)

Sodio kloruroak, produktuak kontserbatzeaz gain, zapore berezi bat
ematen die, eta, haragi eta arrainen kasuan, ehundura berezi baten garapena
ahalbidetzen du.
Antzina, elikagaiak gatz bitartez kontserbatzean, gatzak beste substantzia
batzuetan eragina zuela ikusi zuten. Adibidez, haragia gazitzean, kolore gorri
adierazgarria hartzen zuen haragiak (urdaiazpiko onduak, esaterako).
Gatzaren ezpurutasun batek eragiten zuen fenomeno hori: nitratoak. Bakterioek
nitratoak nitritotara erreduzitzen dituzte, eta azken horiek dira kolore-aldaketaren
eragile. Haragi gordin onduaren berezko kolorea eta usaina gararazteaz gain,
nitritoek kontserbazio-efektu berezi bat dute: Clostridium botulinum bakterioaren
hazkuntza oztopatzen dute. Hori dela eta, gehigarri gisa erabiltzen da hainbat
elikagaitan. Horrez gain, gaur egun erabilitako gatzetan, efektu zehatzik ez
duten beste ezpurutasun batzuk aurkitu daitezke: magnesio kloruroa eta sodio
sulfatoa, besteak beste.
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Gatzaren eta nitritoen konbinazio naturalak elikagaien teknologian (kontserbazioan, batez ere) oso erabilgarria den prozedura baten ideia agertzen du:
kontserbazio-sistemen konbinazioa. Agertutako kasu horretan, bi substantzia
kimikok luzatzen dute jakiaren bizitza erabilgarria: sodio kloruroak eta
nitritoak. Prozedura hori ohikoa da gaur egungo elikagaien teknologian; elikagai
gutxitan erabiltzen da kontserbazio-prozedura bakar bat. Gehienetan, konbinazioak erabiltzen dira, hala nola beroketa (metodo fisikoa) eta substantziak
gehitzea (metodo kimikoak). Egositako urdaiazpikoa, adibidez, egosi egiten
da, gatzatu eta gehigarriak (substantzia kimiko kontserbagarriak) gehitzen zaizkio,
eta, azkenik, bizitza erabilgarria luzatzen duen beste prozedura bat jasaten du:
ontziraketa.
Aipatu den bezala, gazitutako jakietan, sodio kloruroarekin batera, produktuen ezaugarriak hobetzen dituzten beste substantzia kimiko batzuk gehitu
daitezke. Laguntzailekide deritze substantzia horiei, eta haien artean ditugu,
besteak beste, askorbatoak (beroketak eragindako aldaketak murrizten dituzte)
eta fosfatoak edo azukreak (pH-a eta ehundura mantentzeko). Gainera,
gatzaren eta beste substantzien konbinazioak efektu sinergikoak izan ditzake.
Hartzigarrien eta onddoen hazkuntza galarazteko behar den azido sorbiko
kantitatea 2-3 aldiz txikiagoa da gatza % 4-5eko kontzentrazioan dagoenean,
eta 4 aldiz txikiagoa, gatza % 8 denean. Bestalde, gatzak mikroorganismoen
hazkuntza selektiboa eragin dezake, bakterio laktikoena batez ere; haiek
sortutako azidoek elikagaien pH-a murrizten dute, eta kontserbazioa hobetu.
Gazitzen diren produktuen artean, hauek aipa daitezke:
−

Produktu koipetsuak: margarina eta gurina-emultsioak bakarrik kutsa
daitezke bakterioez, eta, bi kasuetan, ezinbestekoa da gatza erabiltzea. Gurinean, gehienez 100 gramoko 5 gramo gatz gehitu daitezke:
margarinan, ordea, gehienez % 1.

−

Esnekiak: gazta batez ere kontserbatzeko eta organoleptikoki gustagarriago egiteko gatzatzen da. Gure eskualdean, baita Espainian eta
Europan ere, hain ezaguna den Idiazabal gazta, adibidez, gatzunean
murgilduz gatzatzen da prentsatu eta itxuratu ostean.
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−

Arrautzarekin egindako produktuak: oboproduktuak (arrautza likidoa
eta gorringo likidoa) kontserbatzeko, sodio kloruroa gehitzen zaie
batzuetan.

−

Haragiarekin egindako produktuak: eratorritako produktu gazituen
kantitatea oso handia da. Hestebeteak eta ondutako haragi gordina
dituzten produktuek sodio kloruroa eta nitritoak erabiltzen dituzte,
bizitza erabilgarria luzatzeko.

−

Arrainekin egindako produktuak: bakailaoa, sardinak, antxoak,
sardinzarrak, izokina eta beste arrain asko, besteak beste, gatza erabilita kontserbatzen dira. Arrainen, arrautzen eta kabiarraren kontserbazioan, sodio kloruroa ere erabiltzen da.

−

Barazkiak: ontziratutako barazkiak gatz-disoluzioan murgilduta daude:
frantses-porruak, azenarioak, orburuak, tipulinak eta abar.

Jakiak gazitzeko, zenbait prozedura daude:
−

Gatza lehorrean gehitzea: haragietan erabiltzen da batez ere. Gatza
zuzenean botatzen zaio haragiari, eta hainbat geruza eratzen dira.
Haragiaren azaleko jariakinekin gatzun bat sortzen da, eta, difusioz,
gatza haragi-piezen barnealdera hedatzen da.

−

Gesala edo gatzuna erabiltzea: gatz-kontzentrazio zehatz bat duen
gatzunetan murgil daiteke produktua (Idiazabal gazta horrela gazitzen
da, adibidez), edota gatzuna injektatu egin daiteke (haragi batzuetan
egiten da).

5.2.1.2 Ketzea
Elikagaiak kearen bidez kontserbatzea historiaurretik egin den gauza bat da;
batez ere, haragi eta arrainekin. Gaur egun, prozedura hobetu egin da, amaierako
produktuen ezaugarrien onerako, eta, kontserbazio-sistema gisa baino gehiago,
zaporea, usaina eta kolorea aldatzeko erabiltzen da. Guztiz erre gabeko egurren
zerrautsak (batzuetan, belar usaintsuekin nahastuak) sortutako kearen konposatu lurrunkorrek elikagaietan duten eraginean oinarritzen da prozesu hau.
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Kea lortzeko erabil daitezkeen egurren artean, pagoa, artea, gaztainondoa,
haltza, pinaburuak, astigarra eta intxaurrondo beltza aipa daitezke, besteak
beste. Oso garrantzitsua da egurrak tratatu gabeak izatea, erabiltzen diren substantziak erretzean produktu toxikoak sor baitaitezke. Egur horren zerrautsak,
adar txikiak edo ezpalak erretzen dira, baina ez guztiz, erdierrekuntza bat
behar baita ke egokia lortzeko.
Bost ketze mota bereiz daitezke: hotza, epela, beroa, beltza eta umela edo
lurrunekoa. Lehenengoan, kea naturalki hozten da elikagaiarekin kontaktuan
jarri baino lehen, eta produktu lehor edo gazietan erabili ohi da. Ketze epelean,
prozesua 45 ºC-an gertatzen da, eta, beroan, 75-100 ºC-an. Ketze beltza ez
da gure inguruan hain arrunta; erretxinadun egurrekin egiten da, erretxinaren
keak kedar ugari baitarama. Gaur egun, elikagaiak ketzeko teknologia asko
aurreratu da: kea marruskaduraz sortzen duten makinak daude, edo lurrun
beroaz egurretik kea aska dezaketen prozedurak (ketze umela). Ezaugarri
organoleptikoak aldatzen dituzten kearen konposatuak isolatuz eta arriskutsuak izan daitezkeenak (hidrokarburo aromatiko poliziklikoak) garbituz, ke
likidoa lortzen da; elikagaiak bertan murgiltzea izaten da ketzeko prozedura
arrunta elikagai askotan (izokina, adibidez). Azkenik, aipatu beharra dago ke
likidoaren lurrin deitzen zaion hauts bat erabil daitekeela.
Egurra zelulosa, hemizelulosa, lignina eta polisakaridoz osatuta dago, hainbat
proportziotan. Osagai horiek partzialki erretzean, 300 konposatu aktibo baino
gehiago askatzen dira. Keak bi atal dauzka: partikulak eta gasa. Partikulek
aerosol bat osatzen dute, gas-fasean sakabanatutako mikra bateko likido
partikulak dira. Ilaunak, kedarra eta mundrun partikulak ere baditu. Gas-faseak
hidrokarburoak, aldehidoak, azido organikoak, fenolak eta beste substantzia
asko ditu. Ketzea bi fasetan gertatzen da: lehenengo fase batean, kea elikagaiaren gainazalean lotzen da adsortzioz, eta, bigarrenean, barneratu egiten
da xurgapenez. Prozesuaren azkartasuna jakiaren gainazalaren, hezetasunaren
eta koipe-edukiaren araberakoa da.
Elikagaien ketze-prozesua zehatz-mehatz kontrolatu beharra dago, errekuntzaz konposatu arriskutsuak sor baitaitezke; bentzopirenoa, adibidez.
Egurraren erretze-tenperatura eta aplikazio era kontrolatuz, lortzen da arriskurik gabe ketzea.
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Keak elikagaietan duen kontserbazio-efektuaren arrazoiak askotarikoak
dira. Alde batetik, batez ere tenperatura altuan egindako ketzeak, tenperatura
altuak jasaten ez dituzten mikroorganismoak hiltzeaz gain, elikagaia lehortzen
du eta haren ur-jarduera murriztu. Bestalde, kearen osagai diren zenbait
konposatuk (azido organikoak, adibidez) jakiaren pH-a aldatzen dute, eta azidotu egiten dute. Azkenik, kearen hainbat konposatuk mikroorganismoen
aurkako ekintza zuzena dute, eta haien hazkuntza oztopatzen dute.

Prozedura horren bitartez aldatutako edo kontserbatutako elikagaien artean,
gaztak, haragiak, hestebeteak eta arrainak aipa daitezke.

5.2.1.3 Ozpinetan ontzea
Jakina denez, mikroorganismo kaltegarri gehienek ez dute pH azidoa jasaten;
horregatik, azidifikazioa elikagaiak kontserbatzeko sistema baliagarri bilakatu
zen aspaldi. Dakigunez, ardo-ozpina desegokia da mikroorganismoen hazkuntzarako. Bada, ozpin hori eta espeziak dituen likido bat prestatu eta bertan
jakiak (landare-jatorrikoak) murgilduz, azidifikazioa lortzen da. Landareak
jatorrizko eran (naturalak) edo hartzidura laktiko bat jasan eta gero ipin
daitezke ozpinetan.

Bi motatako ozpin-prestakin daude: azidoak (gatz- eta ozpin-disoluzioetan
kontserbatutakoak) eta gozoak (ozpin, azukre eta ongailuz kontserbatutakoak). Erabil daitezkeen ongailuen artean, kanela aipatu behar da. Horrela
kontserbatzen diren barazki ezagunenak azenarioak, pepino txikiak, tipulinak,
piperrak eta azalorea dira.

5.2.1.4 Marinatzea, ontzutzea eta eskabetxatzea
Elikagaiak kontserbatzeko edo organoleptikoki hobetzeko, zertarako, prestatzen hasi ziren argitzea ez da kontu erraza. Gauza garbi bakarra da bi
gauzak gertatzen direla.
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Mende askoan ontzutu ditu gizakiak haragi eta arrainak; gaur egun, gure
eskualdean, haragia da ontzutzen den produktu nagusia. Haragiari espeziak
eta ongarriak (piperrautsa, perrexila, berakatza...) dituen gatza gehitzean
oinarritzen da ontzutze-prozedura. Adibide garbiena solomo ontzutua da.
Marinatzea berez jaki gogor eta lehorrak biguntzeko sukaldaritza- edo
eraldaketa-teknika bat izan arren, gaur egun, haragi, arrain eta barazki gordinei
flabor berezi bat emateko erabiltzen da. Marinatzeko, olioa, ozpina edo likido
azidoak eta espeziak edo ongarriak (berakatza, tipula, perrexila, piperra,
ereinotza...) dituen nahaste batean murgiltzen da elikagaia. Olioak jakia
babesten du, produktu azidoak (ozpina, limoia, ardoa) egitura aldatzen du
eta espeziek organoleptikoki hobetzen dute. Azidotasunak proteinen egitura
aldatzen du (desnaturalizatu egiten baititu) eta ehun konektiboa biguntzen du;
hala, janariaren testura edo ehundura aldatu egiten da. Sukaldarien hitzetan,
"gordinik kozinatzeko" balio du ozpinak. Marinatze-prozesuaren denbora aldakorra da. Arrainen kasuan, marinatzeak arrisku toxikologiko bat du. Anisakis
simplex parasitoak hiru hilabete irauten du bizirik ozpinetan, eta, nahiz eta anisakiasia oso arrunta ez izan, komeni da marinatu behar den arraina aldez aurretik
izoztea, gutxienez 72 orduz. Horrela ziurtatzen da parasitoa hil egiten dela.
Duela urte asko, aldez aurretik kozinatutako produktuak kontserbatzeko
helburuarekin, beste sukaldaritza-teknika (edo kontserbazio-teknika) bat asmatu
zen: eskabetxatzea. Gaur egun, ehiza- eta arrantza-produktuetan erabiltzen
da, batez ere. Marinatzearen antzekoa da: ura, olioa, ozpina, gatza, espeziak
eta ongailuak dituen nahastean murgiltzen dira elikagaiak; kasu honetan, aldez
aurretik kozinatuak. Gutxienez, egun bat izaten dira jakiak likido horretan,
osagaien ezaugarriak har ditzaten.
Azkenik, kontserbazio ezin hobea lortzeko, hozte-tenperaturan mantendu
behar dira teknika horiekin kontserbatutako produktuak.
5.2.1.5 Azukreztatzea eta grageatzea
Elikagaien ura azukrez asetzen bada, murriztu egiten da ur-jarduera, eta,
baldintza horietan hartzigarri osmofiloak eta lizun xerofiloak bakarrik haz daitez-

98

Elikagaien kontserbazioa

keenez, bizitza erabilgarria luzatu daiteke. Hori da ezti, xarabe, marmelada,
konfitura, almibarretako fruta eta antzeko elikagaien kontserbazioaren oinarria.

Azukreztatzea elikagai baten azala azukre kristalduz estaltzea da. Nahiz
eta edozein produktutan aplikatzeko aukera izan, gehienetan frutak azukreztatzen dira. Glaseatze izenez ere ezagutzen da prozedura hau. Kafe torrefaktua lortzeko ere erabiltzen da azukreztatzea. Aplikaziorako, frutak azukredun
disoluzio ase batean murgiltzen dira, eta, ondoren, haize beroaz lehortzen.
Kanpo-geruza loditzeko, azukre-hautsa gehitu daiteke. Horrela lortzen da
fruten ura azukrez asetzea (Aw-a murrizten da) eta kanpoan azukre gogorreko
geruza bat eratzea (oxigenoarekiko babesa).

Kanpo-geruza xarabeen bitartez lortzen denean, grageatze deritzon prozedura dugu. Fruitu lehorretan erabiltzen da sistema hori: hurrak, almendrak
(peladillak) eta abar. Produktu horietan azukrea ez da disoluzioan barneratzen;
kanpo-geruza lodi, gogor eta distiratsu bat eratzen du (leundu egiten baita
mekanikoki).

5.2.1.6 Hartzidura

Kontserbazio-prozedura honek aldaketa organoleptiko nabariak eragiten
ditu elikagaietan. Elikagaietan hazitako mikroorganismoek eragiten dituzte
aldaketok hango substantziak erabiliz, eta, ondorioz, konposatu berriak sortzen
dituzte. Beste kontserbazio-sistemetan, galarazi egiten da mikroorganismoen
presentzia; elikagaien bizitza erabilgarria luzatzeko prozedura honetan, berriz,
mikroorganismoen jarduera behar izateak paradoxikoa dirudi. Aukeratutako
mikroorganismoen hazkuntza kontrolatua ahalbidetzen da.

Prozedura honetan, karbohidratoen oxidazio anaerobikoa gertatzen da
gatz-kontzentrazio eta tenperatura egokietan. Hartziduren eragile ohikoenak
bakterio azido-laktikoak eta onddoak dira; batez ere, legamiak eta lizunak.
Ezaugarri komunak izan behar dituzte, hau da, pH, ur-jarduera eta oxigenokontzentrazio berdintsuetan hartzitzeko ahalmena izan behar dute.
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Mikroorganismoek eragindako hartzidurak jakiak kontserbatzeko duen
ahalmena zenbait faktoretan oinarritzen da. Hasteko, txoko ekologikoa beteko
duen bakterio-flora aukeratzen da, beste mikroorganismo hondatzaile edo
patogenoen hazkuntza zailtzeko. Bestalde, aukeratutako bakterioek mantenugai
hartzigarrien kantitatea murrizten dute eta, azkenik, bakterioek sortutako
konposatu organiko asko (azidoak, alkoholak) mikroorganismoen hazkuntzaren inhibitzaile zuzenak dira.
Ikuspuntu biokimikotik, hartzidura guztiak berdintsu hasten dira: glukosa,
fruktosa edo sakarosaren glukolisia gertatzen da, eta, hala, azido pirubikoa
sortzen da. Azidoak jarraituko duen bidearen arabera, askotariko metabolitoak
eratzen dira; horrela bereizten dira hartzidura motak. Hiru motatako hartzidurak bereiz daitezke: laktikoa, alkoholikoa eta azetikoa. Hartzidura laktikoa
da ohikoena, eta, anaerobiosian gertatzen denez, azido pirubikoa ezin da
oxidatu, oxigeno-gabeziagatik. NADH2 kofaktoreak emandako hidrogenoaren
hartzaile gisa jokatzen du azido pirubikoak, eta erreduzitu egiten da azido
laktikoa eratzeko. Lactobacteriaceae, Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc,
Lactococus eta Lactobacillus familietako bakterioen jardueraren ondorio da
hartzidura laktikoa. Nahiz eta mikroorganismo horiek elikagaietan berez egon,
industriak inokulatu egiten ditu hartzitu beharreko produktuetan (hartziduraabiarazle deritze). Askotan, hartzidura-abiarazleak gehitu aurretik, elikagaiak
pasteurizatu egiten dira, bakterioen arteko lehia galarazteko. Amaierako produktuaren ezaugarri organoleptikoak garbiak eta ezin hobeak izateko, oso ondo
aukeratzen dira hartzidura-abiarazleak. Hartzidura laktikoz lortzen (eta kontserbatzen) dira, besteak beste, jogurta, choucrouta (aza azidoa), ozpinetako gai
batzuk, pepino txikiak eta olibak.
Hartzidura alkoholikoa mahats-zukua ardo bihurtzen duen prozesua da.
Kasu horretan, azido pirubikoak deskarboxilazioa jasaten du erreduzitu aurretik,
eta etanola da emaitza.
Hartzidura azetikoa ardotik ozpina eratzen duen prozesua da. Acetobacter
aceti mikroorganismoak gauzatzen du oxigenoaren presentzian. Ez da, biokimikatermino zehatzetan esanda, hartzidura bat, karbohidratoen oxidazioa ez baita
anaerobiosi-baldintzatan gertatzen, baina, elikagaien teknologiaren ikuspun-
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tutik, hartziduratzat hartzen da. Kasu berezi horretan, bi hartzidura jasan ditu
produktuak: alkoholikoa, lehenik, eta azetikoa, ondoren.

5.2.2 Kontserbazio kimikoa
Kontserbazio kimiko tradizionalaren garapenari esker, gaur egun, konposatu
kimikoak ezagutzeak eta konposatuen erabilera teknologiko-zientifikoa ezagutzeak ia elikagai guztien bizitza luzatzen lagundu du. Horri esker, urtaro
guztietan eskuratu ditzakegu era guztietako produktuak.
Oro har, mikroorganismoen aurkako jarduera duten substantziak dira,
mikrobizidak (bakterioak hiltzen dituzte) edo bakteriostatikoak (bakterioen
hazkuntza moteltzen dute). Askotan, substantzia bera, kontzentrazioaren arabera, bakteriostatikoa edo bakterizida da. Legediaren arabera, gehigarriak
dira, eta elikagaien bizitza erabilgarria luzatzen dutenak kontserbagarriak dira.
Gehigarriak elikagaietan eransten diren konposatu kimikoak dira, eta,
toxikologikoki arriskutsuak direnez, erregulazio hertsia dute. Berez, ez dira
elikagaien balio nutritiboa aldatzeko helburuarekin gehitzen, baizik eta elikagaien ezaugarriak, prestatze- eta kontserbazio-teknikak edo egokitzapena
hobetzeko. Balio toxikologiko egokietan, helburu teknologiko hori bete dezakeen gehigarri kantitatea erabiltzen da. Bakterio kantitatea txikia denean
erabiltzen dira, gehigarri kantitate txiki batekin galaraz daitekeelako bakterioen
hazkuntza. Mikroorganismo kopurua handia izanez gero, kontserbazio-helburua
betetzeko gehitu behar den bakterizida kantitatea arriskutsua izan daiteke
toxikologikoki.
Kontserbagarri kimikoen erabilera justifikatzeko, baldintza hauek bete
behar dira:
−

Kontserbazio erak ekonomikoa izan behar du.

−

Beste sistema bat erabiltzea ezinezkoa denean erabili behar dira.

−

Elikagaien bizitza erabilgarria luzatzeko ahalmena izan behar du.
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−

Ez du produktuaren kalitate sentsoriala murriztu behar.

−

Erraz disolbatu behar du.

−

Mikroorganismoen aurkako eraginkortasuna jakiaren berezko pH-aren
esparruan mantendu behar da.

−

Erabili ohi den kopuruan kaltegabekoa izan behar du.

−

Analisi kimiko bidez erraz identifikatzeko eta neurtzeko modukoa izan
behar du.

−

Ez du digestio-entzimen jarduera oztopatu behar.

−

Ez du konposatu arriskutsurik eratu behar.

−

Elikagaian homogeneoki banatu behar da.

−

Mikroorganismoen aurkako ekintza-espektroak zabala izan behar du.

Kontserbagarri erabilienak sufredun konposatuak, azido sorbikoa, bentzoikoa eta propionikoa eta haietatik eratorritako gehigarriak dira.
Sufredun kontserbagarriak antzinako Grezian erabiltzen ziren ardoa egiteko, besteak beste. Talde honetako gehigarri garrantzitsuenak anhidrido
sulfurosoa eta sodio, potasio eta kaltzio sulfitoa eta metabisulfitoa dira. Anhidrido sulfurosoa oxidazioaren aurkakoa da, eta nabartze ez-entzimatikoa
ekiditen du. Beste substantzia batzuekin erabiltzen ez bada, elikagaien usaina
eta zaporea alda dezakete, eta, beraz, ez dira kontserbagarri definizio hertsiaren barnean egokitzen. Sufre dioxidoa eta haren gatzak (bisulfitoak eta
metabisulfitoak) batera erabiltzen dira; uretan disolbatzean, pH-aren arabera
aldatzen da oreka:
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pH-a murrizten denean, handitu egiten da SO2-kantitatea, eta murriztu
egiten da bisulfito ioiena. Oso eraginkorra da legami eta lizunen aurka, baina
bakteriostatikoa da. Batez ere landare-jatorriko elikagaietan erabiltzen da; batik
bat, frutetan, zukuetan, ardoetan eta haragi gordinarekin egindako produktuetan.
Azido sorbikoa kate zuzeneko sei karbono atomo dituen gantz-azido bat
da. Talde karboxiliko bat eta, trans posizioan, bi lotura bikoitz ditu. Gatz eran
(potasiko nahiz sodiko), errazago disolbatzen da, eta, gantz-azido bat denez,
erraz metaboliza daiteke. Mikroorganismoen hazkuntza inhibitzen dute pH-a
gehienez 5 denean. Sorbatoen mikroorganismoen aurkako jarduera entzimen
–SH taldeak blokeatzeko duten ahalmenean oinarritzen da. Egokia da batez
ere lizunak eta legamiak kontrolatzeko, baina bakterio aerobio hertsien aurka
ere eraginkorra da. Produktu koipetsuetan, esne eta esnekietan, hestebeteetan,
ogian, arrainetan, edarietan (nagusiki, ardoetan), fruitu lehorretan eta olibetan
erabili ohi dira.
Azido bentzoikoaren kasuan, azido era baino askoz sarriago erabiltzen dira
haren era disolbagarriak, hala nola sodio bentzoatoa edo azido parahidroxibentzoikoaren esterrak (edo parabeneak). Elikagai azidoetan, nahiko eraginkorra da legami eta onddoen aurka. Badu, hala ere, desabantaila bat: zapore
idorgarri desatsegina ematen du. Gainera, haren toxikotasuna, nahiz eta txikia
izan, beste kontserbagarrienaren aldean, handia da. Edari freskagarrietan,
zukuetan, esneki batzuetan, gozogintzako eta opilgintzako produktuetan, landarekontserbetan, mermeladetan, krustazeoetan, margarinetan eta saltsetan erabiltzen da, besteak beste.

Azido propionikoa gantz-azido bat da, eta 1940ko hamarkadan erabiltzen
hasi zen ogia kontserbatzeko. Jarduera bakteriostatiko eta fungistatikoa du,
batez ere produktu azidoetan. Gehienetan, azido honen kaltzio- eta sodiogatzak erabiltzen dira. Okintzako produktuetan, gaztetan, opiletan, frutetan
eta txokolatean erabiltzen da, batik bat.

Gehigarrien eraginkortasuna aldatu egiten da faktore hauen arabera: mikroorganismo mota eta era begetatiboa, elikagaiaren izaera eta aplikazio-tenperatura
edo -denbora. Gainera, kontserbagarriak mikroorganismo batzuei aurre egiteko
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egoki eta beste batzuei aurre egiteko desegoki bihurtzen ditu izaera kimikoak.
Hurrengo taulan, kontserbagarri erabilienak mikroorganismoen aurrean duten
egokitasuna deskribatzen da:

KONTSERBAGARRIA

BAKTERIOAK

LEGAMIAK

LIZUNAK

Azido propionikoa

+

++

++

Azido sorbikoa

+

+++

+++

Azido bentzoikoa

++

+++

+++

Sulfitoak

++

+

+

Nitritoak

++

-

-

Batzuetan, kontserbagarri kimikoen eta beste konposatu batzuen konbinazioak eraginkorragoak dira mikroorganismoen hazkuntza moteltzeko. Erabilgarriak diren konbinazioen artean, hauek aipa daitezke:
−

Bentzoatoak, anhidrido sulfurosoa eta karbonikoa, sodio kloruroa edo
sakarosa.

−

Propionatoak, anhidrido karbonikoa edo sorbatoak.

−

Sorbatoak sakarosarekin, sodio kloruroarekin edo nisinarekin.

−

Laktatoak azido azetikoarekin.

Bestalde, jarduera antibiotikoa duten substantziak elikadura-industrian
erabiltzea interesgarria denez, aplikazio klinikorik ez duten (erresistentzia
sortzeko arriskua baitute) bi konposatu daude elikadura-industrian baimenduta:
nisina eta pimarizina. Lehena Lactococus lactis bakterioak sortzen duen polipeptido bat da. Bakterio laktikoak, estreptokokoak, baziloak, klostridioak eta
gisako bakterio gram-positiboen hazkuntza galaraz dezake nisinak. Mikroor-
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ganismoen erresistentzia moduek (esporen) beroaren aurrean duten erresistentzia murrizten du. Ez da toxikoa gizakiarentzat, eta ez du aplikazio klinikorik.
Streptomyces natalensis-ek, berriz, pimarizina edo natamizina sortzen du.
Nahiko eraginkorra da lizun eta legamien aurka, eta aflatoxinen eraketa galarazteko erabili ohi da.
Azkenik, jatorri guztiz naturala duten azidoen erabilera aipatu beharra
dago. Esan bezala, hartziduretan eratutako azidoek naturalki kontserbatzen
dituzte elikagaiak. Printzipio horretatik abiatuz, industriak bizitza erabilgarriaren
luzapenaren eragile diren azidoak isolatu ditu, elikagaietan zuzenean erabiltzeko (elikagaia hartzitu gabe). Nahiko eraginkorrak dira, batez ere beste
kontserbagarriekin konbinatuta. Adibidez, azido azetikoa sorbikoarekin edo
bentzoikoarekin konbina daiteke elikagai koipetsuetan (maionesan, adibidez)
salmonellaren garapena galarazteko. Azido zitrikoak (izen bereko frutetan
dagoen azido bat), ahalmen mikrobizida eskasa izan arren, ondo moteltzen
du bakterioen jarduera, eta nahiko eraginkorra da arrainak motelago hondatzeko edo oilaskoek salmonellarekin kutsatzeko duten arriskua murrizteko.
Azido laktikoak, hartzitutako esnetan eratzen den konposatuak, Aspergillus
onddoen aflatoxina sortzea galaraz dezake.
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6
ELIKAGAIEN SAILKAPENA

Elikagaiak ezaugarri edo irizpide askoren arabera sailkatu daitezke.
−

Jatorriaren arabera: animalia- edota landare-jatorrikoak. Hala ere,
askotan elikagaiak hainbat jatorritako elementuen nahasketa dira, eta,
orduan, ezinezkoa da sailkapen-irizpide hau erabiltzea. Bestalde, irizpide hau ez da erabilgarria elikagai batzuentzat; adibidez, gatzarentzat.

−

Eraldaketa-mailaren arabera: elikagai naturalak/gordinak eta eraldatuak izan daitezke. Horrela, sagar bat (nahiz eta aukeratu eta garbitu)
elikagai natural edo gordin bat izango litzateke. Sagar-zukua, ordea,
eraldatutako elikagaia da, ez baititu gordetzen jatorrizko produktuak
zituen ezaugarriak. Beste ikuspuntu batetik, haragi zati bat produktu
natural gordina da (eta elikagai desegokia, ez baitago kontsumorako
era egokian; alegia, berotuta), baina, erretzen dugunean, elikagai eraldatua da (kontsumorako egokia, eta elikagai dei diezaiokegu).
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−

Mantenugaien arabera, hiru mota hauek ditugu: elikagai energetikoak, gantz edo karbohidratotan aberatsak; elikagai egituratzaile
edo plastikoak, proteina eta mineral batzuetan aberatsak; eta elikagai
funtzionalak, bitaminatan aberatsak. Nolanahi ere, gaur egun, elikagai
funtzionaltzat ezagutzen dena ez da hori, beste atal batean adieraziko den bezala.

−

Hondatzeko erraztasunaren arabera, bi elikagai multzo ditugu, propietateak galtzeko abiaduraren araberakoak: elikagai galkorrak eta
iraunkorrak. Lehenek kontserbazio- eta garraiatze-baldintza bereziak
behar dituzte; bigarrenek ez, ordea.

Alabaina, ezin dira elikagaiak “on” eta “txar” edo “osasuntsu” eta “ezosasuntsu” gisa sailkatu. Ezin da elikagai bat demonizatu edo mitifikatu;
gogora dezagun, oro har, elikagaia definizioz egokia eta osasuntsua dela;
beraz, ona. Beste gauza bat da egoera fisiologiko edo patologiko berezietan
gomendagarria den edo ez (glukosadun elikagaiak diabetikoentzat, adibidez),
baina osasun-baldintza arruntetan ez dago elikagai txarrik.
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7
ELIKAGAIEN OSAGAI OROKORRAK

Oro har, elikagai guztiek osagai berdintsuak dituzte baina proportzio desberdinetan. Gizakiok, egoera nutrizional egokia izateko, elikagaien osagaien kantitate zehatzak behar ditugunez, ezinbestekoa da nutrizionistek
gomendaturiko kantitate zehatzetan hartzea elikagaiak. Baina ez da gauza
samurra.
Elikagaietan garrantzi nutritiboa edo fisiologikoa, sentsoriala eta teknologikoa duten osagaiak aurkitu daitezkeenez, banaka azalduko dira. Izugarrizko
garrantzia du konposatu eta molekula hauen egitura eta izaera fisiko-kimikoa
ezagutzea, horiek ezartzen baitute elikagaiek elkarrekin duten erlazioa, eta
elikadura-industrian eta nutrizioan duten garrantzia.

7.1

OSAGAI NUTRITIBOAK

Elikagaien osagai adierazgarrienek, mantenugaiek, izateko arrazoi nagusia
ematen diete, dudarik gabe, elikagaiei. Honezkero adierazi den bezala, ura,
karbohidratoak edo gluzidoak, proteinak, lipidoak, zuntza, bitaminak eta mineralak dira mantenugaiak. Aditu batzuen arabera ura eta zuntza mantenugaiak
ez diren arren, elikagaien osagai garrantzitsuak direnez eta funtzio fisiologiko
aipagarriak dituztenez, talde honetan sartu dira. Mantenugaiek egitura kimiko
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makromolekular eta mikromolekular desberdina dute: batzuk organikoak
dira, besteak ez-organikoak; batzuk hidrodisolbagarriak dira eta besteak lipodisolbagarriak. Desberdintasun horiek eta beste askok propietate nutritibo (eta
teknologiko) desberdinak ematen dizkiete.

7.1.1 Ura
Salbuespenak salbu, elikagai guztietan aurkitzen da ura. Logikoa denez,
gizakiak jaten dituen naturako elementu gehienak bizidunak dira, eta bizitzarako ezinbestekoa da ura. Arrazoi beragatik, animalien (gizakia barne)
gorputzaren osagai ugariena ura da. Ura da erreakzio biokimiko garrantzitsuenak gertatzeko ingurune egokiena, mantenugaiak eta horien metabolismoaren ondorioz sorturiko hondakinak garraiatzeko elementu onena baita eta
arnasketan behar den gas-trukea ere erraztu egiten baitu.
Elikagaietako ura, nutrizio-ikuspuntutik duen garrantziaz gain, elikadurateknologian kontuan izateko osagai bat da. Elikagai urtsuak dira, eskuarki,
errazen eta azkarren hondatzen direnak (bakterioak ur-inguruneetan errazago
hazten direlako, besteak beste). Hori dela eta, elikagaien bizitza erabilgarria luzatzeko, askotan aplikatzen da ur-jardueraren murrizketa. Bestalde,
elikagaien ehunduran edo ehunduran ere aparteko garrantzia du urak. Oro
har, elikagai bat zenbat eta urtsuago, orduan eta zurrunagoa izango da.
Frutak eta barazkiak dira adibide garbi bat: mahatsak eta mahats-pasak edo
letxuga freskoak eta zahartuak ez dute zurruntasun bera.
Elikagai batzuen ur-edukia:

ELIKAGAIA

UR-EDUKIA
(g/100 g atal jangarri)

Laboreak eta eratorriak
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Arroza

5,9

Opil-produktuak (balio ertaina)

15,1

Gari-irina

6,1

Ogi zuria

31

Elikagaien osagai orokorrak

Esnea eta esnekiak
Esnea
Esne gaingabetua

88
91,5

Burgos gazta

70

Mantxako gazta ondua

35

Jogurta

80

Arrautzak
Arrautza

88

Azukre eta gozagarriak
Azukrea

0,5

Koipeak eta gantzak
Oliba-olioa

0,1

Gurina

16,4

Barazkiak
Orburuak

88,1

Tipula

92,2

Patata

77,3

Letxuga

95,3

Frutak
Kiwia

72,2

Limoia

98,4

Sagarra

85,7

Laranja

88,6

Platanoa

75,1

Sandia

94,6

Fruitu lehorrak
Almendrak

8,7

Gaztainak

47,6

Ekilore-haziak (gatzik gabe)

10
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Haragia eta eratorriak
Txerri-haragi gihartsua

71,1

Txerri-txuletak

55,1

Urdaia

20,6

Indioilarra

75,5

Oilaskoa

70,3

Arrainak eta eratorriak
Bakailaoa

81,9

Sardinzarra

72,5

Berdela

74,2

Urraburua

82

Taulan ikus daitekeenez, elikagai urtsuenak frutak eta barazkiak dira, oro
har, eta, horien atzetik, itsas animaliak, haragia eta, azkenik, haziak eta fruitu
lehorrak daude.

7.1.1.1 Egitura eta ezaugarri fisiko-kimikoak
Segur aski uraren formula kimikoa, H2O, munduko ezagunena izango da. Gas
eran edo lurrundurik dagoenean bakarrik du monomero-itxura edo molekula
bakunaren itxura, baina, dakigunez, hiru eratan egon daiteke naturan: gas,
likido eta solido eran. Azkenengo biak ur molekulen arteko loturen bitartez
gauzatzen dira. Oxigenoaren elektronegatibotasun handiak hidrogeno atomoen
elektroiak indarrez erakartzen dituenez, hidrogeno atomoetan karga partzial
positiboa eratzen da, eta oxigeno atomoan, berriz, positiboa. Hori dela eta,
dipolo-egitura du ur molekulak.
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7.1 irudia.

Urak dipolo-izaera duenez, hidrogeno-zubiak eratu daitezke, eta, horiei
esker, ura beste molekula berdin edo desberdin batzuekin elkartu daiteke.
Molekula bate atomo elektronegatibo bat (oxigenoa, nitrogenoa edo fosforoa,
adibidez) ur molekularen hidrogeno atomoa erakartzen duenean eratzen da
hidrogeno-zubia. Lotura hori oso ahula da beste batzuekin konparatuz gero
(kobalentearekin, adibidez), eta, ondorioz, oso hauskorra. Hori dela eta, zubi
–11

horiek etengabe eratzen eta apurtzen dira uretan (10

segundo irauten dute).

Ur molekula batek lauzpabost hidrogeno-zubi eratu ditzake egoera likidoan
(oxigeno batek bi hidrogeno lotzen baititu). Eratu ditzakeen lau hidrogenozubiak direla eta, ura izoztean (solido bihurtzean) egitura tridimentsional
berezi bat hartzen du. Ur molekulan, oxigeno atomo bat kobalenteki loturik
dago 104,5º-ko angelua osatzen duten bi hidrogeno atomorekin. Ur molekulen
arteko koordinazio-zenbakiak (ur molekula bat zenbatekin lotzen den) eta
molekulen arteko distantziak erabakitzen dute egoera fisiko desberdinetan
urak duen dentsitatea. Ur likidotan, molekula bat beste 4-5 molekularekin
lotzen da (koordinazio-zenbakia 4-5 da), eta izotzean bakarrik 4rekin. Hots, ur
likidotan bolumen-unitateko ur molekula gehiago dago izotzetan baino; beraz,
bolumen-unitateko masa (dentsitatea) handiagoa da.
Uraren ezaugarri fisiko garrantzitsuenen artean, bero espezifikoa, fusioberoa eta lurruntze-beroa ditugu. Gramo bat uraren tenperatura 1 ºC igotzeko
behar den energia da lehena; bigarrena, berriz, gramo bat izotzek ur bihurtzeko
(likidoa 0 ºC-an) behar den energia (80 kcal); eta hirugarrena, azkenik, gramo
bat urek lurrun bihurtzeko behar duen energia (540 kcal). Uraren egoera
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fisikoa eta tenperatura aldatzeko, energia asko behar da, konposatu gehienekin konparatuz, eta ezaugarri hori kontuan hartu behar izaten da elikagai
urtsuen industria-erabileretan. Aipatutako ezaugarri horiek eta beste batzuek
(gainazal-tentsioa, fusio- eta egoste-puntuak, konstante dielektrikoa eta biskositatea) elikagaietako uraren eta beste konposatu batzuen arteko erlazioak
ezartzen dituzte. Horrela, ura bi eratan egon daiteke elikagaietan: loturik (tinko
edo ahulki) edo aske.
Erraz aska daitekeen ura (zukutuz edo lehortuz, adibidez) ur askea da, eta
hain erraz kentzen ez dena, berriz, ur lotua. Aske dagoen ura zelulen arteko
espazioan eta elikagaien poroetan aurkitu daiteke, eta ur likidoaren propietate
fisiko-kimikoak ditu. Ur lotua, aldiz, elikagaien beste molekulekin (almidoia,
pektinak, proteinak eta zelulosa, adibidez) elkarturik dago, lotuta tinkoen edo
ahulen bitartez. Elikagaietatik ken daitekeen ura aske edo ahulki loturik dago.
Horrek esan nahi du erabilgarritasun murriztua duela elikagaietako urak,
hots, disoluzioak edo koloideak eratzeko edo mikroorganismoak hazteko
ezin dela elikagai baten ur guztia erabili. Erabilgarria den ur kantitatea urjarduera (Aw) kontzeptuaren bitartez azaltzen da.
Elikagai baten erreakzio kimiko, biokimiko eta mikrobiologikoetan erabilgarria den ur kantitatearen adierazle bat da ur-jarduera. Zehazki definitzeko,
elikagaiak duen uraren lurrun-presio partzialaren eta ur puruaren lurrunpresioaren arteko zatidura da ur-jarduera (tenperatura zehatz batean). Beraz,
bakarrik 0 eta 1 arteko balioak har ditzake. Zenbat eta ur aske gehiago izan
elikagai batek, orduan eta hezetasun gehiago askatuko du (ur gehiago
lurrunduko da), hots, lurrun-presio handiagoa izango du urak. Ondorioz, urjarduera, edo Aw-a, 1 baliotik gertuago egongo da, zenbat eta ur aske
gehiago izan elikagaiak. Bestalde, ikus daitekeenez, bi magnitude berdinen
arteko zatidura denez, dimentsio gabeko balio bat da Aw-a. Mikroorganismo
hondatzaile gehienen hazkuntza egokirako, 0,65 baino balio handiagoa behar
da, eta, horregatik, elikagai asko kontserbatzeko, ur-jarduera murrizten zaie.
Murrizte hori, kontserbazioari buruzko atalean azaldu den bezala, ur askea
murriztuz (deshidratatuz edo lehortuz) edo ur aske hori beste konposatu
batzuei lotuz lortzen da (karbohidratoei edo gatzari, adibidez, marmelada eta
gatzunetan bezala).
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Elikagai batean materia lehorreko dagoen ur-edukia eta ur-jarduera erlazionatuz, lehen aipatu ditugun ur moten (askea edo lotua) adierazpen grafiko
bat lor daiteke: adsortzio-desortzio isoterma.

TINKO LOTURIKO
UR-GERUZA

LOTURA AHULA DUTEN
UR-GERUZAK ETA
KAPILARITATEZ
ADSORBATURIKOAK

B

A

UR-EDUKIA (%)

ASKE EDO
DISOLUZIOAN
DAGOEN
URA

DESORTZIOA

C
TENPERATURAEDO
PRESIO-IGOERA
ADSORTZIOA

UR-JARDUERA (Aw)
7.2 irudia.

Adsortzio-desortzio isoterman, hiru atal bereizten dira argi eta garbi:
1.

A atala: 0 eta 0,3 Aw. Tarte honek tinko edo indartsuki lotutako ura
adierazten du. Elikagaietako konposatu polarren gainazalarekin
lotzen da ur hau (ionizaturiko molekula atalekin —adibidez, proteinen karboxilo edo amino taldeekin eta almidoien hidroxiloekin—),
eta, ondorioz, geruza bakun bat eratzen du. Ur mota hau elikagaien ur-proportzio txikiena da (% 3-5 inguru), eta oso zaila da
desagerraraztea. Edonola, ezin du erreakzio kimiko, biokimiko
edota mikrobiologikoetan parte hartu.
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2.

B atala: atal honetan, ur-edukiaren aldaketa txiki batek (baita
presio- edo tenperatura-aldaketa txiki batek) Aw jardueraren
aldaketa handiak eragiten ditu (0,3 eta 0,75 bitartean). Ur hau
ahulki lotua dagoena da; hau da, elikagaien beste osagaiekin
lotura indartsuak dituen ur-geruzaren ondoren ezartzen diren
ur-geruzez osaturiko taldea da. Elikadura-industrian, izugarrizko
garrantzia duen fenomeno bat gertatzen da ahulki loturiko ur
honekin: histeresia. Funtsean, elikagaia hidratatzen denean (uradsortzioa gertatzean) edo deshidratatzen denean (ur desortzioa
gertatzean), Aw bat dagokio elikagaiaren ur-eduki bakoitzari.
Hau da, adibide grafikoan ikus daitekeenez, % 10 ur-edukiari 0,4
Aw balioa dagokio desortzioan; adsortzioan, berriz, 0,7 ingurukoa. Alderantziz ere adieraz daiteke, hau da, Aw zehatz batek
elikagai baten ur-eduki (portzentaje) bat adierazten du, elikagai
hori lehortzen edo hidratatzen ari den. Badirudi adsortzioaren
eta desortzioaren arteko desberdintasun hori kapilaritate fenomenoekin erlazionaturik dagoela.

3.

C atala: aske dagoen urak (disoluzioak eratzen dituena edota
kapilarretan edo poroetan kondentsaturik dagoena) osatzen du
atal hau, eta ur puruaren inguruko Aw-balioak ditu (0,8 edo
gehiago). Elikagaietan ugarien den ur mota da, eta erreakzio
kimiko, biokimiko eta mikrobiarretan parte har dezake. Hala ere,
ez dezagun ahaztu erraztasun handiz ken daitekeen ura dela.

Hemen eta kontserbazioari buruzko atalean adierazi dugunez, Awbalioaren murrizketak asko luzatzen du elikagaien bizitza erabilgarria. Horiek
horrela, % 5-10 ur-edukia duten elikagaietan (0,2 inguruko Aw-a) ez dute
kontserbaziorako edo bizitza erabilgarri luzea izateko baldintza berezirik
behar. 0,65 Aw-ko baliotik gora mikroorganismo hondatzaileak eta patogenoak haz daitezke, beste ingurune-baldintzen arabera patroi desberdinei jarraituz.
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7.1.1.2 Propietate nutritiboak eta teknologikoak

Elikaduran, bai industrian eta bai zientzian, garrantzi izugarria du urak, dituen
propietateak dituelako. Nutrizioaren edo fisiologiaren ikuspuntutik, erreakzio
metaboliko guztiak ur-ingurunean gertatzen direla aipatu da. Bestalde, mantenugaiak zein metabolitoak garraiatzeko elementu egokiena da.

Ikuspuntu teknologiko batetik begiratuta, disolbatzailerik onena da ura;
bere konstante dielektriko handia da horretarako arrazoia. Kontrako kargak
dituzten ioien arteko erakarpen-indar elektrostatikoei aurre egin diezaieke
–
+
urak. Adibidez, gatz arruntaren molekula osatzen duten Cl eta Na ioien

arteko erakarpena eragotz dezake, honako irudi honek adierazten duen bezala:

7.3 irudia.

Urak ez ditu konposatu ionikoak bakarrik disolbatzen, izaera dipolarra duenez;
azukreak, alkoholak, aldehidoak eta zetonak bezalako molekula polarrak ere
disolba ditzake eta disoluzio molekularrak eratu.
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URA

HIDROGENOZUBIA

GLUKOSA
7.4 irudia.

Disoluzioak eratzeaz gain, urak koloideak (dispertsioak eta esekidurak)
sor ditzake, disolbatzen ez diren molekulekin. Disolbatzeko zailtasuna edo
ezintasuna duten molekulak tamaina handikoak (1-100 nm artekoak) edota
anfipatikoak (talde hidrofilikoak eta hidrofobikoak dituzten molekulak) dira.
Tamaina handiko molekulen adibide dira, besteak beste, egositako almidoia,
zelulosa eta zenbait pektina eta proteina. Konposatu anfipatikoen adibide,
berriz, gantz-azidoen gatzak, lipido polarrak, proteolipidoak, glukolipidoak eta
azido nukleikoak. Azken kasu horretan, dispertsioan dauden konposatu
anfipatikoek esfera-itxura hartzen dute, alderdi hidrofilikoa kanpoan eta
hidrofobikoa barruan dutela antolatzen dira, eta, hala, mizela izeneko egitura
bat osatzen dute. Horrenbestez, ur molekulak kanpoko atal hidrofobikoekin
elkartuko dira.
ALDE HIDROFOBIKOA

ALDE HIDROFILIKOA
7.5 irudia.
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100 nm baino gehiagoko molekulek ezin dute uretan dispertsiorik eratu,
eta, hala, esekidurak eratzen dituzte. Bien arteko desberdintasuna, osatzen
dituzten molekulen tamainaz gain, egonkortasunean dago. Esekidurak dispertsioak baino askoz errazago apurtzen dira, esekiduran dauden konposatuak
ur-fasetik banatuz. Egosi edo gelatinizatu gabeko almidoia da esekidurak
eratzen dituzten molekulen adibide bat.

7.1.2 Karbohidratoak
Arrazoi askogatik, gizakiaren (eta animalia gehienen) nutrizioan garrantzi
aipagarria duten mantenugaiak dira karbohidratoak. Alde batetik, dieta orekatu
batean, gehien kontsumitu behar diren mantenugaiak dira (beharrezko energiaren % 55-60 mantenugai horien bitartez eskuratu beharko litzateke).
Eskualde garatuetan, hori ez da gehienetan betetzen, animalia-jatorriko lipido
eta proteina gehiegi kontsumitzen baitira. Hala ere, elikagai merkeenak eta
eskuragarrienak laboreak direnez, munduan elikagaien bitartez kontsumitutako energiaren % 40-50 karbohidrato bitartez egiten da. Garrantzi fisiologiko
aparta dute gainera; adibide gisa, aipa daiteke organo garrantzitsuek (garunak,
kasurako) glukosa soilik erabiltzen dutela energia-iturri gisa. Elikaduraren
ikuspuntu sozialean ere eragin handia dute talde horretako karbohidrato
sinpleek edo azukreek; elikagaiak eta dieta bera gozagarri bihurtzeko
erabiltzen ditugu, eta, gizarte garatuetan, gehiegikeriaz.
Uraren ondoren, landare-jatorriko elikagai gehienen osagai ugariena dira
karbohidratoak. Honako taula honetan, elikagai batzuen karbohidrato-edukia
adierazten da:

ELIKAGAIA

KARBOHIDRATO-EDUKIA
(g/100 g atal jangarri)

Laboreak eta eratorriak
Arroza
Opil-produktuak (balio ertaina)

86
52,8

Gari-irina

80

Ogi zuria

58
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Esnea eta esnekiak
Esnea

5

Esne gaingabetua

5

Burgos gazta

4

Mantxako gazta ondua

1

Jogurta

14

Arrautzak
Arrautza

Aztarnak

Azukrea eta gozagarriak
Azukrea

99,5

Koipeak eta gantzak
Oliba-olioa
Gurina

0
Aztarnak

Barazkiak
Orburuak

7,5

Tipula

5,1

Patata

18

Letxuga

1,4

Frutak
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Kiwia

9,1

Limoia

1,3

Sagarra

12

Laranja

8,6

Platanoa

20

Sandia

4,5
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Fruitu lehorrak
Almendrak

3,5

Gaztainak

40

Ekilore-haziak (gatzik gabe)

20

Haragia eta eratorriak
Txerri-haragi gihartsua

Aztarnak

Txerri-txuletak

Aztarnak

Urdaia

0

Indioilarra

0

Oilaskoa

Aztarnak

Arrainak eta eratorriak
Bakailaoa

0

Sardinzarra

0,5

Berdela

0,6

Urraburua

0

Argi dago karbohidratoetan aberatsen diren elikagaiak laboreak eta tuberkuluak direla. Bestalde, animalia-jatorriko elikagaietan mantenugai horien edukia
eskasa da; esnetan izan ezik. Horrek guztiak karbohidratoen behar dietetikoa
argitzen laguntzen digu. Argi dago nutrizionalki karbohidrato-behar handia
dugula animalia gehienak; batez ere, metabolismo energetikoan erabiltzeko.
Lurreko eta uretako animalien haragiak duen karbohidrato-eduki eskasa
ikusita, aurreikus daiteke animaliok gutxi atxikitzen dugula mantenugai hori.
Hots, gure metabolismoak asko “kontsumitzen” du eta gutxi atxiki. Ondorioz,
mantenugai horren behar dietetiko handia dugu. Gogora dezagun energia
dietetikoaren % 55-60 karbohidrato eran hartzea gomendatzen dela.
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Idazlearen iritziz, naturak prestatu gaitu karbohidratoen kontsumo handi
horretarako. Beste mantenugai energetiko nagusiaren aldean (lipidoak),
karbohidratoak energia gutxiago ematen dute (4 kcal/g karbohidratoek, eta
9 kcal/g lipidoek). Bestalde, karbohidratoak (glukogeno eran) atxikitzea metabolikoki lipidoak atxikitzea baino neketsuagoa da. Gainera, glukogenoa
hidrataturik atxikitzen da. Hau da, lipidoekin konparatuz masa unitateko energia
gutxiago ematen du (glukogenoa hidrataturik dagoela kontuan izanda, masa
unitateko energia kantitatea are txikiagoa izango da), eta hori atxikitzea ez da
metabolikoki lipidoak atxikitzea bezain errentagarria. Lipidoen aldean karbohidratoek atxikitzeko duten desabantailak kontuan izanda eta naturan animalientzat oso eskuragarriak direla kontuan izanda (landare-jatorriko elikagaietan
ugariak dira), arrazoi gutxi dago mugikortasun-erraztasuna (masa egokia) eta
errentagarritasun energetikoa behar duen izaki batean mantenugai hori
atxikitzeko. Lipidoak, ordea, erraz atxiki daitezke, masa unitateko energia askoz
gehiago ematen baitute, eta ez baitira (ingurune natural batean) erraz lortzen.
Beraz, naturak azken horiek atxikitzeko (ahalik eta gehien) prestatu ditu
animalia gehienak.

7.1.2.1 Egitura, sailkapena eta ezaugarri fisiko-kimikoak
Oinarrizko osagaitzat karbonoa, hidrogenoa eta oxigenoa dituzte karbohidratoek. Oxigenoa eta hidrogenoa uraren antzeko proportzioan dituztelako
deitu ziren karbohidrato. Izan ere, Cn(H2O)n da haien formula orokorra.
Glukosa eta horren eratorriak (almidoiak, zelulosak) direnez ugarienak naturan,
gluzido izenez ere ezagutzen dira karbohidratoak.
Kimikoki polihidroxi aldehidoak, zetonak, alkoholak, azidoak eta horien
eratorriak dira. Beste era batzuetan ere sailkatzen dira: osa eta osidotan.
Lehenak ezin dira hidrolisi azidoz egitura sinpleagoak bihurtu, baina
bigarrenak, osa molekula batzuen loturaz osaturik daudenez, bai. Osak,
osidoak eta gluzidikoak ez diren beste molekula batzuk elkarrekin lotzean,
holosidoak (osez osaturiko oligosakaridoak eta polisakaridoak) eta heterosidoak (osez gain, aglukona izeneko molekula ez gluzidikoak dituzte)
eratzen dira.
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Sailkapen erabiliena horien polimerizazio-mailaren arabera egindakoa da,
monosakaridoak, oligosakaridoak eta polisakaridoak bereiziz. Talde horietan
sartzen ez diren disakaridoak eta poliolak badaudenez, azukre deritzon
taldean sartzen dira askotan bi horiek, monosakaridoekin batera. Horrela,
azukreen (monosakaridoak, disakaridoak eta poliolak), oligosakaridoen eta
polisakaridoen taldeak bereiz daitezke.
−

Azukreak:
9

Monosakaridoak: karbohidrato sinpleenak dira, eta bost (pentosak) edo sei (hexosak) karbonodun polihidroxi-aldehidoak
eta zetonak dira ugarienak. Aldo- eta zeto- aurrizkien bitartez,
karbonilo taldearen kokapena (lehen karbonoan, edo beste
batean) adierazten da. Horrela, aldohexosak eta zetopentosak monosakaridoak izan ditzakegu. Triosa eta tetrosa
gutxi batzuk ere badaude.

D-aldosak

D-glizeraldehidoa

D-eritrosa

D-erribosa

D-alosa

D-altrosa

D-treosa

D-arabinosa

D-glukosa

D-manosa

D-xilosa

D-gulosa

D-idosa

D-liosa

D-galaktosa

D-talosa

7.6 irudia.
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Ikus daitekeenez, guztiak D erako isomeroak dira, karbonilo taldetik urrunen
dagoen CHOH taldeari erreparatuz gero. OH eta H taldeak L edo D eran koka
daitezke (eta, hala, L- eta D-enantiomeroak eman); hots, isomeria optikoa dute.
Isomeria optikoa
ISPILUA

7.7 irudia.

Azaldutako egitura lineal horrek, ordea, ez ditu monosakaridoen propietate
fisiko-kimiko asko azaltzen. Monosakarido horiek ziklatu egiten dira, eta furano
eta pirano deituriko 5 eta 6 karbonoko hemiazetal erako eraztun-egiturak
hartzen dituzte:

PIRANOA

FURANOA
7.8 irudia.
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Hori gertatzean, beste asimetriagune bat agertzen da, ziklatu aurretik
karbonilo taldeak zuen karbonoa anomerikoa baitzen (simetria kirala). Horregatik, monosakaridoen era ziklikoak bi isomero optiko eman ditzake: α- eta
β-anomeroak.

α-D-fruktofuranosa
D-fruktosa
(era zabala)

α-D-glukopiranosa

D-glukosa
(era zabala)
β-D-glukopiranosa

7.9 irudia.
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Elikagaietan dauden monosakarido aipagarri eta ugarienak α- eta
β-D-glukopiranosa eta α- eta β-D-fruktofuranosa dira. Laboreetan, tuberkuluetan eta hainbat frutatan hauteman daitekeen almidoia, adibidez,
α-D-glukopiranosa polimeroz osaturik dago. Frutetan aske edo sakarosa dimeroa
osatuz ere egon daiteke. Eztian ere, glukosa (eta fruktosa) kantitate aipagarri
bat dago. Landareetan hain ugaria den zuntza, berriz, β-D-glukopiranosa
polimeroz osaturik dago. Azkenik, fruktosa (aipaturiko eratan) landarejatorriko azukreen osagai garrantzitsua da; monosakarido eran egon daiteke,
bai eta sakarosa disakaridoaren osagai gisa ere.
−

Disakaridoak: bi monosakaridoren lotura glikosidikoz sortuak dira.
Lotura horretan monosakarido baten karbonilo taldea bestearen
hidroxilo taldearekin erreakzionatzen du, eta, ondorioz, ura askatzen
da. Lotura glikosidikoa izendatzerakoan, adierazi behar da lotura zein
karbonoren artean gertatu den, eta jatorrizko monosakaridoaren
karboniloa zein kokapenetan dagoen: α edo β. Horrela, maltosa
dimeroa eratzean karboniloa α posizioan duen glukosa bateko 1
karbonoa beste glukosa bateko 4 karbonoarekin lotzen bada, α
(1Æ4) lotura glikosidikoa eratuko da. Loturan parte hartzen ez duen
karbonilo taldeak bi konfigurazio izan ditzakeenez (α edo β), bi
disakarido era egon daitezke (eskuarki, biak orekan daude).

Elikagaietan, sakarosa, laktosa, maltosa eta zelobiosa dira garrantzitsuenak. Hona hemen disakarido aipagarrienen formulak:

Glukosa

Fruktosa

Galaktosa

SAKAROSA

LAKTOSA
7.10 irudia.
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Glukosa

Glukosa

Glukosa

MALTOSA

Glukosa

ISOMALTOSA

Glukosa

Glukosa
ZELOBIOSA

7.11 irudia.

Sakarosa [α-D-glukopiranosil-(1Æ2)-β-D-fruktofuranosa] edo azukre arrunta
glukosa eta fruktosa monomeroez osaturik dago, eta ugaria da landarejatorriko elikagaietan eta eztian. Gainera, gizakiak elikagai askotan erabiltzen
du, gehienbat zapore gozoa emateko, baina baita lodigarri gisa eta Aw-a
jaisteko ere. Inbertasa edo sakarasa entzimek hidroliza dezakete sakarosa;
ondorioz, glukosa eta fruktosa lortzen dira, azukre inbertitu deituriko nahaste
batean.
Galaktosa eta glukosa monomeroez osaturik dagoen laktosa disakaridoa
[β-D-galaktopiranosil-(1Æ4)-α-D-glukopiranosa] esnearen azukre berezia da,
ez baita beste elikagaietan aurkitzen (osagaien artean esnea ez badute,
behintzat). Elikagaietan, maltosa (bi glukosaz osaturiko disakaridoa) ez da,
era natural batean, erraz aurkitzen. Almidoia duten elikagaiak prozesatzean
hidrolisiz agertzen den disakaridoa da. Umeentzako elikagaietan eta okintzan
edo garagardogintzan erabili ohi da.
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−

Oligosakaridoak: lotura glikosidikoz 3-10 monosakarido elkartuz
eraturiko karbohidratoak dira. Elikagaietan dauden oligosakarido
garrantzitsuenak hauek dira: errafinosa [α-D-galaktopiranosil(1Æ6)-α-D-glukopiranosil-(1Æ2)-β-D-fruktofuranosa], estakiosa [α-Dgalaktopiranosil-(1Æ6)-α-D-galaktopiranosil-(1Æ6)-α-D-glukopiranosilβ-D-fruktofuranosa] eta fruktooligosakaridoak (fruktosa polimeroak
edo β-D fruktanoak, FOS ere deituak). Errafinosa eta estakiosa
lekaleetan aurkitu daitezkeen oligosakarido digerigaitzak direnez,
heste lodiko bakterioek hartzitu behar izaten dituzte, eta gasak
sortzen dira. Fruktooligosakaridoak txikorian, baratxurian, orburuetan, tipulan, frantses-porruetan, platanoetan eta beste elikagai batzuetan egon daitezke gehigarri prebiotiko gisa (bakterioen garapena suspertzen duena).

−

Polisakaridoak: monomero ugariz osaturiko karbohidrato-kateak dira.
Sailkapen eta propietate desberdinak dituzte jatorriaren, osatzen
dituzten monomeroen, horien arteko loturen eta adarkaduren arabera.
Monomero berdinez osaturiko polimeroei homopolisakarido deritze;
monomero desberdinak dituztenei, aldiz, heteropolisakarido. Bestalde,
landare- zein animalia-jatorriko polisakaridoak daude gizakion dietan;
lehenengoak almidoi eta zuntzetan, eta bigarrena glukogenotan,
batez ere. Animalia-jatorriko elikagai batzuetan, gutxiengo beste
polisakarido batzuk ere aurkitu daitezke; kitina, kasurako. Hala ere,
landare-jatorriko polisakaridoak dira esanguratsuenak, horien edukia
handiagoa baita. Izan ere, landareetan funtzio garrantzitsuak betetzen dituzte polisakaridoek: egitura-funtzioa (zuntzak) eta energiagordailuaren funtzioa (almidoiak).

−

Gordailu-polisakaridoak: polisakarido energetiko ere izenda daitezke.
9

Almidoia: hazietan (laboreak eta lekaleak) eta tuberkuluetan
ugaria da, eta glukosaz osaturik dago. Bi eratan ager daiteke
polisakarido hau: amilosa eta amilopektina. Amilosa α(1Æ4)
lotura glikosidikoz loturiko glukosa-kate lineal bat da; amilopektina, berriz, kate adarkatua da, eta, tarteka (15-30
glukosa), α(1Æ6) eran dauzka loturik adarrak.
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7.12 irudia. Amilosaren egitura.

7.13 irudia. Amilopektinaren egitura.

Almidoia, oro har, amilopektinaz dago batez ere osaturik (% 75), salbuespenak salbuespen. Amilosak eta amilopektinak antolaketa berezi bat hartzen
dute, eta almidoi garauak edo aleak sortzen dituzte.
−

Glukogenoa: animalien giharrean eta gibelean metatzen den polisakaridoa da. Amilopektinaren antzeko egitura du, adarkadurak baititu.
Gizakiok jaten ditugun animalia giharretan polisakarido honetatik
gutxi dagoenez, glukogenoak garrantzia du elikagaien osagai nutrizional gisa. Hala ere, haragiaren gaian adieraziko den bezala, gihar-
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glukogenoak izugarrizko garrantzia du animalien giharra okel edo
haragi jangarri bihurtzeko prozesuan.
−

Egiturazko polisakaridoak: guztiak landare-jatorriko elikagaietan aurkitzen dira, eta dietan zuntz dietetiko izenez ezagutzen den konposatu taldeko aipagarrienak dira.

−

Zelulosa eta hemizelulosa: landare-zelularen paretaren osagai garrantzitsuena da, eta, ondorioz, lurrean aurkitu daitekeen konposatu
organiko ugariena da. Zelobiosa unitate askoz (glukosaz osaturiko
dimeroa) osaturiko polisakaridoa da.

Zelulosa-kateak
Mikrozuntzak

Zelula-pareta
Landare-zelula

7.14 irudia.

Gizakion digestio-sistemak ez du glukosaren β loturak apurtzeko ahalmenik, eta horrek funtzio dietetiko berezia ematen dio zelulosari: elikagaiak
eta gorotz-boloa azkarrago iragaten dira, eta, hala, sabela errazago husten da.
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Landareen zelula-paretan aurkitzen den hemizelulosa luzera eta pisu
molekular txikiagoko heteropolisakarido bat da; arabinosaz, xilosaz, manosaz,
galaktosaz edo glukosa bezalako monosakaridoez osaturik dago. Hiru talde
bereiz daitezke: xilanoak, mananoak eta glukomananoak, digerigaitzak izanik,
zuntz dietetikoaren osagai dira.
−

Pektinak: landare-zelulen arteko espazioan aurkitzen diren polisakaridoak dira, batez ere sagarra edo zitrikoak bezalako frutetan.
150-500 molekula azido galakturonikoz osaturiko polisakarido honen
karboxilo taldeak partzialki metilaturik egon daitezke. Pektina uretan
disolba daiteke, eta elikadura-industrian erabilera ugari ditu, batik
bat lodigarri edo gelifikatzaile bezala. Dietan zuntz disolbagarriaren
taldean sartzen diren polisakarido hauek ezin dira hidrolizatu monomeroen arteko loturak apurtuz; hesteetako bakterioek, ordea, hartzitu
egin ditzakete.

7.15 irudia. Azido galakturonikoaren katea edo pektina.

−

Goma eta muzilagoak: hazi eta sustraiak, zuhaitz-exudatuak, mikroorganismoak eta itsas algak kantitate handian dituzten polisakaridoak
dira. Oro har, bost edo sei monosakarido desberdinez osaturiko
kateak izan arren, kasu batzuetan monomero berdin batez osaturik
daude. Guztiek dute erabilera industrial bera: lodigarri gisa erabil
daitezke. Garrantzitsuenen artean, garrofin eta guar gomak daude
(manosaren eta galaktosaren polimeroak dira; algarrobo-hazitik ateratakoa lehena, eta lekale batetik, bigarrena). Zuhaitz-exudatuetan,
beste goma batzuk ere aurkitzen dira: tragakantoa eta arabiar goma.
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Lehenak azido galakturonikoa, xilosa, galaktosa eta fruktosa ditu, eta
bigarrenak galaktosa, arabinosa eta azido glukuronikoa. Bestalde,
mikroorganismoek ere gomak sintetiza ditzakete; xantano eta gelano
gomak dira aipagarrienak. Goma eta muzilago ezagunenek itsas
algetan dute jatorria, horietatik ateratzen baitira, besteak beste,
alginatoak (Macrocystis, Fucus eta Laminaria espezietan ugariak
diren azido manuronikoaren eta guluronikoaren polimeroak), agaragarra (Gellidium algetatik ateratzen den galaktosa-polimero adarkatua) eta karragenatoak (alga gorrietatik ateratako polimero-nahasketa
berezi bat).

7.16 irudia. Chondrus crispus alga gorriak.

7.1.2.2 Propietate nutritiboak eta teknologikoak
Sarreran argitu den bezala, mantenugai hauen garrantzi dietetikoa izugarria
da, dieta orekatuaren oinarria baitira. Karbohidratoek garrantzi nutritibo eta
fisiologiko handia dute, dietako energia-ekarpenarekin, peristaltismoarekin,
gosearen kontrolarekin, intsulinemiaren kontrolarekin, lipidoen metabolismoarekin eta koloneko mikroflorarekin erlazionatuta baitaude.
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Karbohidratoen lehen helburu dietetikoa (edo ondorio nutrizionala) energia
ematea da, hau da, lana egiteko ahalmena (definizio fisiko bat eman nahi
bada). Noski, energia ematen duten polisakaridoak digeri daitezkeenak dira;
beraz, zuntza, oligosakarido digerigaitzak eta almidoi iraunkorra ez dira
karbohidrato edo polisakarido energetikoak. Hala ere, badirudi koloneko
bakterioek polisakarido ez digerigarri batzuk hartzitzean sorturiko konposatu
batzuek ekarpen energetikoa dutela (1-2 kcal/g). Dena den, digeri daitezkeenen ekarpen energetikoa 4 kcal/g izanik (3,75 kcal/g monosakaridoetan),
polisakarido hartzigarrien ekarpen energetikoa, kontuan izatekoa bada ere, ez
da handiegia.
Aurreko eraginarekin batera (energia ematea), beste eragin fisiologiko bat
dugu (kasu honetan ez da nutrizionala): peristaltismoa suspertzea. Eragin
horren arduradun nagusiak karbohidrato digeritzeko zailak dira. Alde batetik,
xurgatzen ez direnez, gorotzen bolumena handitzen dute, eta, ondorioz,
hesteetako pareten presioa handitu egiten da eta horrek peristaltismoa
suspertzen du. Hartzigarriak direnek, berriz, koloneko mikroorganismoen hazkuntza suspertzen dute. Horrek hesteetako edukia handitzen du, eta, hala,
berriro peristaltismoa suspertuko duen presioa handitzen da.
Karbohidrato batzuen propietate fisiologiko bat asetasuna eragitea da.
Intsulina-erantzun adierazgarria eragiten duten karbohidratoek batez ere
intsulina-asetasuna eragin baitezakete (edo gosearen murrizketa behintzat)
garuneko gosearen kontrolguneetan.
Karbohidrato konplexuak eta sinpleak intsulina-erantzun (odoleko intsulinakontzentrazioaren igoera) desberdina eragiten dutenez, bi horien proportzio
dietetikoa monitorizatzea lagungarria da intsulinemia kontrolatzeko.
Hainbat ikerketatan ikusi denez, polisakarido batzuek, guar eta psyllium
gomek batez ere, kolesterola murriztu dezakete kolesterol-eduki plasmatiko
handia duten pertsonetan. Antza denez, polisakarido horiek gorotzen bitarteko
behazun-kanporaketa areagotzen dute (behazunaren osagai bat kolesterola
da). Bestalde, egiturazko polisakarido askok (zuntz disolbagaitza eta beste
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batzuek), hartzigarriak direnez, hesteetako berezko mikroflora mantentzen
laguntzen dute. Hori dela eta, prebiotiko gisa erabiltzen dira elikagai funtzional
anitzetan.

Karbohidratoek, garrantzi nutritibo-fisiologiko garrantzitsua izateaz gain,
propietate teknologiko aipagarriak dituzte. Propietate horiek estuki erlazionaturik daude karbohidratoen egitura kimikoarekin. Monosakaridoak gozagarri
gisa erabil daitezke; hala ere, helburu horrekin sakarosa dimeroa da erabiliena eta hori erabiltzea ezinezkoa denean bakarrik egiten da beharrezko
beste ordezkoren bat (fruktosa, adibidez). Hala ere, ordezko asko erabil
daitezke, gozagarri sintetiko ugari baitago. Bestalde, sakarosak, duen
ahalmen gozagarriaz gain, ura lot dezakeenez, Aw-a murrizteko ere
(almibarretan, adibidez) erabil daiteke, hau da, elikagaien bizitza erabilgarria
luzatzeko. Karbohidrato askok duten ura lotzeko ahalmenari humektantzia
deritzo.

Hartzigarriak direnez, karbohidratoen beste erabilera industrial bat hartzidurasubstratu gisa erabiltzea produktu askotan; gehienetan, produkzio-fasean.
Karbono anomerikoa duten monosakaridoak eta disakaridoak erreduzitzaileak
dira, eta, baldintza egokietan (berotan, adibidez), elikagaien ezaugarri organoleptikoen aldaketak eragin ditzaketen erreakzioetan parte har dezakete.
Erreakzio horretan, karbohidratoen karbonilo taldea proteinen aminoazidoen
amino taldearekin erreakzionatzen du, eta, ondorioz, konposatu nabarrak
eratzen dira.
Polisakaridoen garrantzi teknologikoa ere aipagarria da. Oso hidrofilikoak dira oro har (horien masa 100 aldiz handitu daiteke hidratazioaren
eraginez) eta, hidratatzean, propietate fisiko-kimikoen aldaketa jasaten dute.
Biskositatea handitzen duten hidrokoloideak eratu ditzakete polisakaridoek.
Ondorioz, asko erabiltzen dira lodigarri gisa. Gainera, etxean egiten diren
sukaldaritza-tekniketan ohikoa da propietate hau ikustea; babarrunak egitean
askatzen den almidoiak saltsa loditzen duenean, adibidez. Hidratatutakoan,
polisakaridoak (almidoiak eta pektinak) haien artean lot eta egituratu daitezke,
gelak eratzeko.
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7.1.3 Lipidoak
Substantzia kimiko anitz elkartzen dituen taldea da lipidoena. Oro har, egituran
gantz-azidoren bat duen edozein konposatu da lipido bat. Ikuspuntu kimikotik
begiratuta, lipido gehienak alkohol molekularen batekin (glizerola edo esterolak,
adibidez) esterifikaturiko gantz-azidoak dira. Egitura hori ez duten konposatu
lipidiko gutxi daude; horien artean, esteroideak eta terpenoak ditugu. Hala
ere, ezaugarri komun bat dute: uretan disolbagaitzak dira. Disolbatzaile ezpolarretan, ordea, erraz disolbatzen dira. Gizakion elikagai bihurtzen diren
izakietan, egitura eta fisiologia garrantzitsuak dituzte lipidoek.
Animalia- zein landare-jatorriko lipidoak daude. Hau da, animalia- zein
landare-jatorriko elikagaiek lipidoak dituzte osagaien artean. Hurrengo ataletan azalduko den bezala, oso ezaugarri nutritibo eta teknologiko desberdinak dituzte batzuek eta besteek. Bestalde, jakien lipido-edukia oso
aldakorra da, elikagai taldearen arabera; animalia-jatorrikoak dira, salbuespenak salbu, aberatsenak.

ELIKAGAIA

LIPIDO-EDUKIA
(g/100 g atal jangarri)

Laboreak eta eratorriak
Arroza

0,9

Opil-produktuak (balio ertaina)

23

Gari-irina

1,2

Ogi zuria

1

Esnea eta esnekiak
Esnea

3,7

Esne gaingabetua

0,1

Burgos gazta

11

Mantxako gazta ondua

32

Jogurta

3,2
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Arrautzak
Arrautza

11,1

Zuringoa

0,20

Gorringoa

33

Azukrea eta gozagarriak
Azukrea

0

Koipeak eta gantzak
Oliba-olioa
Gurina

99,9
83

Barazkiak
Orburuak

0,1

Tipula

Aztarnak

Patata

0,2

Letxuga

0,3

Frutak
Kiwia

0,4

Limoia

Aztarnak

Sagarra

Aztarnak

Laranja

Aztarnak

Platanoa
Sandia

0,3
Aztarnak

Fruitu lehorrak
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Almendrak

53,5

Gaztainak

2,6

Ekilore-haziak (gatzik gabe)

43
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Haragia eta eratorriak
Txerri-haragi gihartsua

8,3

Txerri-txuletak

29,5

Urdaia

71

Indioilarra

2,2

Oilaskoa

9,7

Arrainak eta eratorriak
Bakailaoa

0,7

Sardinzarra

9

Berdela

10

Urraburua

1

7.1.3.1 Egitura, sailkapena eta ezaugarri fisiko-kimikoak
Lipidoek ez dute, karbohidratoek edo proteinek bezala, egitura polimeriko bat.
Mantenugai talde honetan, gantz-azidoak, glizeridoak, fosfolipidoak, esterolak,
argizariak eta pigmentu eta bitamina lipodisolbagarriak ditugu.
Lipidoen osagai ugarienak, gantz-azidoak, karbono atomo bikoitien kate
linealak dira. Kimikoki, azido karboxiliko alifatikoak dira. Adibidez, azido
laurikoak edo dodekanoikoak honako egitura hau du: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH.
Gantz-azidoak hainbat multzotan sailkatu daitezke, karbonoen arteko
loturen izaeraren arabera, karbono kopuruaren arabera, eta lotura bikoitzen
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posizioaren arabera. Gantz-azidoen karbonoen arteko loturak bakunak edo
bikoitzak izan daitezke. Lotura bakunak soilik dituzten gantz-azidoei ase
deritze, eta, lotura bakunen artean tartekaturik, lotura bikoitzak dituztenei,
asegabe. Gantz-azido asegabe bi mota daude, gainera: lotura bikoitz bakarra
dutenak (monoasegabeak) eta bi edo gehiago dituztenak (poliasegabeak).
Elikagaietan aurkitu daitezkeen gantz-azido ase ohikoenak hiru hauek dira:
miristikoa [CH3-(CH2)10-COOH], palmitikoa [CH3-(CH2)14-COOH] eta estearikoa
[CH3-(CH2)16-COOH ]. Animalia- zein landare-jatorriko jakien lipidoetan, azido
oleikoa da [CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH] gantz-azido monoasegabe
ugariena. Gantz-azido poliasegabe ohikoenak, aldiz, azido linoleikoa [CH3(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH], azido linolenikoa [CH3-CH2CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH] eta azido arakidonikoa
[CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)3-COOH]
dira. Gantz-azidoen asegabetasun-mailak propietate fisiko garrantzitsuak
ematen dizkie lipidoei. Gantz-azido aseak dituzten lipidoak solidoak dira girotenperaturan, eta gantz deritze. Gantz-azido gehienak asegabeak direnean,
ordea, lipidoak likidoak dira giro-baldintzetan, eta olio edo koipe deritze.
Beraz, ez dira gauza bera koipea edo olioa, eta gantza. Geroago azalduko
den bezala, animalia-jatorriko lipidoetan, ugariak dira gantz-azido aseak, eta
horregatik deritze gantz. Landare-jatorriko elikagaietan, ostera, gantz-azido
gehienak asegabeak dira.

Asetasunaren arabera egin daitekeen sailkapenaz gain, gantz-azidoak
katearen karbono kopuruaren arabera sailkatu daitezke. 6 karbono edo
gutxiago dituztenak kate motzeko gantz-azidoak dira (azido formikoak,
azetikoak eta propionikoak 1, 2, eta 3 karbono dituzte, hurrenez hurren). 6 eta
12 karbono bitarteko gantz-azidoak kate ertainekoak dira (10 karbonodun
azido kaprikoa, adibidez), eta, azkenik, 12 karbono baino gehiago dituztenak
kate luzeko gantz-azidoak dira (azido estearikoak, adibidez, 17 karbono
dauzka). Elikagaietan aurkitzen diren gantz-azido gehienak 12tik 22ra arte
karbono atomo dituzte, batez ere.
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Azido estearikoa
18:0
Azido oleikoa
18:1, n-9
Azido linoleikoa
18:2, n-6

Gantz-azido
esentzialak

Azido linoleikoa
18:3, n-3

7.17 irudia.

Gantz-azidoei garrantzi nutrizional berezia ematen dien beste sailkapen
bat egin daiteke. Lehenengo lotura bikoitza zein karbono atomotan duen
kontuan izanda (karboxilo karbonotik hasita zenbatzen dira loturak), n-3, n-6
eta n-9 (edo ω-3, ω-6 eta ω-9) gantz-azidoak ditugu. Azido linoleikoak (ikus
aurreko irudia) karboxilotik hasita hirugarren karbonoan duenez lehen lotura
bikoitza, n- edo ω-3 erako gantz-azidoa izango da. Azido linoleikoa n-6 bat da,
eta oleikoa ,aldiz, n-9 bat. n-3 gantz-azidoek (hazi batzuetan eta arrainetan
ugariak) onura fisiologiko aipagarriak dituzte, osasun kardiobaskularraren eta
minbizia batzuen aurkako babesari dagokionez.

Azkenik, gantz-azidoekin egin daitekeen beste sailkapen bat lotura bikoitzean parte hartzen duten karbonoekin lotuta dauden beste karbonoen
kokapenaren araberakoa da. Lotura bikoitzean parte hartzen duten karbonoei
loturiko beste karbonoak lotura bikoitzaren alde berean daudenean, cis motako
lotura eratzen da, eta, lotura bikoitzaren kontrako aldeetan daudenean, aldiz,
trans motako lotura.
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Cis
(Azido oleikoa)

Trans
(Azido elaidikoa)
7.18 irudia.

Naturan aurkitzen diren gantz-azidoen lotura bikoitzak cis motakoak dira.
Industrialki aldatutako (hidrogenaturiko) zenbait gantzetan, ordea, cis erako
lotura bikoitz batzuk trans bihur daitezke.
Elikagaietan aurkitzen diren lipidoak gantz-azido aske gisa ez baizik eta
glizerido eran daude batik bat antolaturik. Glizeridoak glizerol molekula baten
eta gantz-azidoen arteko esterifikazioz eratzen dira. Glizerol molekulari gantzazido bakarra lotzen bazaio, monoglizerido bat eratzen da; bi badira, diglizerido bat, eta, hiru direnean, triglizerido bat. Dietako lipidoen % 95-99 baino
gehiago triglizeridoak dira.

TRIGLIZERIDOA
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1,2-DIGLIZERIDOA

1,3-DIGLIZERIDOA

1-MONOGLIZERIDOA

2-MONOGLIZERIDOA
7.19 irudia.

Triglizeridoetan glizerolarekin esterifikaturik dauden hiru gantz-azidoak
desberdinak dira, eta oso gutxi dira gantz-azido bera duten triglizeridoak.
Bestalde, triglizeridoan gantz-azidoek duten kokapenak (hiru posizio posible
daude: sn-1, 2 eta 3) haien propietate fisikoak, erreologikoak eta egiturazkoak
erabakitzen ditu. Animalietan, badirudi gantz-azidoen esterifikazio hori digeritzefasean gertatzen dela, eta, prozesu biokimiko horretan, gantz-azido mota
batzuk kokapen berean esterifikatzen direla ia beti.

sn-1 KOKAPENA
sn-2 KOKAPENA
sn-3 KOKAPENA

7.20 irudia.
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Hazi-olioek, oro har, sn-2 posizioan dituzte gantz-azido poliasegabeak;
besteak beste, azido linoleikoa dutenek. Azido eruzikoa [CH3-(CH2)7-CH=CH(CH2)11-COOH] duten hazi-olioek (koltza-olioa, adibidez), aldiz, sn-1 eta sn-3
kokapenean dituzte gantz-azidoak. Animalia-jatorriko triglizeridoetan landarejatorrikoetan baino gantz-azido ase gehiago aurkitu daitezke sn-2 posizioan.
Txerriaren lipidoetako triglizeridoetan, patroi hau betetzen da: sn-1 kokapenean, azido estearikoa izan ohi dute; sn-2 kokapenean, palmitikoa; eta,
sn-3 kokapenean, gantz-azido asegabeak (linoleikoa edo oleikoa, batez ere).
Arrainen eta itsasoko beste jakien lipidoetako triglizeridoetan, sn-2 kokapenean izan ohi dituzte kate luzeko gantz-azido poliasegabeak.

Lipidoen taldeko beste molekula batzuk fosfolipidoak dira. Triglizeridoen
egitura berdintsua dute, baina azido 3-glizerolfosforikoaren esterrak dira.

BASE NITROGENATUA

7.21 irudia.

Aipatu den bezala, elikagaien lipidoetan gehienbat triglizeridoak daude;
fosfolipidoen eta beste molekula lipidikoen edukia, berriz, txikia da. Egitura
kimiko hori dela eta, propietate anfipatikoak dituzte fosfolipidoek. Fosfatoak
izaera hidrofilikoa ematen dio fosfolipido molekulari, eta gantz-azidoak,
aldiz, izaera hidrofobikoa. Beraz, hurrengo atalean azalduko diren propietate
teknologiko garrantzitsuak dituzte fosfolipidoek.
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Eskualeno aitzindaritik eratzen diren ziklopentanoperhidrofenantrenoaren
deribatuen (esterolen) artean, esterol izeneko molekula lipidikoak daude. OH
talde bat dutenez beta kokapenean (3 karbonoan), izaera anfipatikoa dute. 17
karbonoan, ordea, 8 karbono atomo duen albo-kate bat dute. Animaliajatorriko esterol nagusia kolesterola da; gibelean, eskualeno aitzindaritik
sintetizatzen da, eta zelula guztien mintzaren osagaia da, edota gantz-azidoei
esterifikatuta agertzen da. Animalia-lipidoetan aurkitu daitekeen beste esterol
bat kaltziferola da (D bitaminaren era kimiko bat), arrainen gibelean oso
ugaria. Landare-jatorriko lipidoetan ez dago kolesterolik, bai ordea fitosterol
izeneko beste esterol batzuk (kanpesterola, sitosterola eta estigmasterola dira
arruntenak). Azkeneko horiek propietate nutrizional oso interesgarriak dituzte.

Kolesterola

Kanpesterola

Sitosterola

7.22 irudia.

Argizariak garrantzi fisiologiko-nutrizional eskasa duten eta kimikoki oso
geldoak diren lipidoak dira. Kate luzeko alkoholekin esterifikatutako gantzazidoak dira (alkohol-koipe ere baderitze) eta haien funtzio nagusia egitura
eta babesa ematea da.
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Landare-lipidoen beste osagai batzuk bitamina lipodisolbagarriak dira.
Tokoferolak edo E bitamina, adibidez, landare-jatorriko hainbat lipidotan
aurkitu daitekeen terpeno bat da. Animalia-jatorriko lipidoetan, ordea, ez da ia
tokoferolik aurkitzen, bai ordea A eta D bitaminak; batez ere, zenbait erraitan
(gibela). Lipidoen taldekoak dira, orobat, probitaminak diren zenbait pigmentu;
beta-karotenoak, hain zuzen ere. Izan ere, beta-karotenoak eta klorofilak,
landare-egituren kolore hori-gorriaren eta berdearen arduradunak, konposatu
lipidikotzat hartzen dira.

Azkenik, lipidoen beste sailkapen bat ere egin liteke ikuspuntu kimikotik
begiratuta. Disolbatzaile organiko batean disolbaturiko lipido-lagin bat base
batekin kontaktuan ipintzean, uraren bitartez banatu daitezkeen xaboiak
eta alkoholak eratzen dira. Horrek esan nahi du saponifikatzen diren konposatuak daudela. Horiek banatutakoan, ikus daiteke badaudela erreakzio
hori jasan ez duten beste konposatu lipidiko batzuk. Hidrolisi alkalinoz
xaboiak eta alkoholak ematen dituzten lipidoen konposatuei saponifikagarri deritze; erreakzio hori ez dutenei, ostera, konposatu lipidiko ezsaponifikagarri esaten zaie. Lipido baten atal saponifikarria gantz-azidoek,
eikosanoideek (gantz-azidoen deribatuak), triglizeridoek, argizariak eta fosfolipidoek eratzen dute. Terpenoak (pigmentuak eta bitaminak) eta esterolak,
berriz, ez-saponifikagarriak dira.

7.1.3.2 Propietate nutritiboak eta teknologikoak
Lipidoek garrantzi nutrizional aipagarria dute gizakion dietan. Oro har, energiaiturri gisa erabiltzen ditu gizakiak, eta funtzio fisiologiko garrantzitsuak dituzten
substantziak sintetizatzeko. Are gehiago, ezinbestekoa da dieta bitartez zenbait
gantz-azido hartzea, oso funtzio fisiologiko adierazgarriak dituztelako eta
gizakiak sortu ezin dituelako. Bestalde, lipidoekin batera bitamina lipodisolbagarriak irensten dira. Baina dena ez da onuragarria; oro har, lipido gehiegi
hartzea edota lipido ase gehiegi hartzea kaltegarria da. Lehenak gehiegizko
gorputz-masa sor dezake, eta bigarrenak, arazo kardiobaskularrak. Gainera,
lipidoetan aberatsegia den dieta batean ondorioz, gorotzek esterol eta gantzazido ugari izaten dituzte, eta badirudi bakterioen hartziduraz konposatu
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mutagenikoak eratu daitezkeela. Nutrizionisten arabera, dietaren bitartez
irentsi behar den lipido kantitateak ez du izan behar beharrezko energiaren
% 30 baino gehiago.
Esan bezala, gibelak gantz-azidoak sintetiza ditzakeen arren, funtzio
fisiologiko garrantzitsuak dituzten gantz-azido poliasegabe batzuk nahitaez
hartu behar dira elikagaien bitartez, asegabetasun bakarreko gantz-azidoak
sor baitaitezke gibelean. Nahitaez irentsi beharreko gantz-azido asegabeei
nahitaezko edo esentzial deritze. Horien artean, azido linoleikoa eta linolenikoa daude. Lehena garrantzi fisiologiko izugarria duen azido arakidonikoaren aitzindaria da, eta bigarrena nerbio-sistemaren eta ikusmenegituren egokitasunerako ezinbestekoa da. Bestalde, gantz-azido horiek
aitzindari gisa erabilita, garrantzi fisiologikoa duten konposatu lipidiko ugari
sintetiza ditzake giza gorputzak: ω-6 eta ω-3 gantz-azidoak, eikosanoideak
(prostaglandinak, leukotrienoak eta tronboxanoak), fosfolipidoak, mintz
zelularrak eta kolesterola bera. Azido linoleikoa eta linolenikoa ere ugariak
dira hazi-lipidoetan.
Bestalde, ω-3 erako gantz-azido poliasegabeak gaixotasun kroniko
esanguratsuak prebeni ditzaketela diote aditu askok (kardiopatiak, artritisa,
minbizi mota batzuk). Arrazoi askoren artean, aipa daiteke substantzia
babesgarrien aitzindariak direla (prostaglandinak eta tronboxanoak, adibidez).
Talde honetako gantz-azido garrantzitsuenak azido dokosahexaenoikoa eta
azido eikosapentaenoikoa dira; biak ugari dira arrain urdinen koipean (ikus
arrain eta itsaskien atala).
Lehen aipatu den bezala, naturan dauden gantz-azidoen lotura bikoitzak
cis konformazioa dute. Koipeen izaera fisikoa aldatzeko (gehienetan solidotzeko) helburuarekin egindako prozedura teknologiko batzuen bitartez,
hidrogenazioaz hain zuzen ere, lotura bikoitzak trans bihur daitezke (adibidez,
azido cis oleikotik trans elaidikoa sortzen da). Margarinak lortzeko, landarejatorriko lipido asegabeak (likidoak, ingurune tenperaturan) hidrogenatu egiten
dira (lotura bikoitzen kopurua murriztu), giro-baldintzetan solidoa den emultsio
bat lortzeko. Prozedura honetan sortzen diren trans gantz-azidoek, jatorrizko
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gantz-azido poliasegabeen aldean, propietate nutrizional desberdinak dituzte.
Mekanismoa eta zergatia ondo ezagutzen ez diren arren, zenbait ikerketak
erakutsi dutenez, bada erlazio bat hidrogenaturiko lipidoen eta arazo kardiobaskularrek eragindako hilkortasunaren artean. Aditu batzuen ustez, metabolikoki trans motakoak diren gantz-azido asegabeek aseek bezala joka lezakete.

Azido arakidonikoa

Azido eikosapentaeonikoa (EPA)

Azido dokosahexaeonikoa (DHA)
7.23 irudia.

Hidrogenazioaren bitartez sor daitekeen trans gantz-azidoen proportzioa
oso aldakorra da, % 5 inguru margarinetan eta % 40 frijitzeko koipe industrialetan (frijitzeko landare-jatorriko olio industrialak hidrogenatu egiten dira,
lotura bikoitzek kerratzeko erraztasuna handitzen dutelako). Bibliografiaren
arabera, trans erako gantz-azidoen irenste-dosia 5-12 g/egun izan daiteke
(Europan); are handiagoa zenbat eta prozesaturiko elikagai koipetsu gehiago
jan. Fast food erako otordu arrunt batek (hanburguesa, gazta, patata frijituak,
esne-edari bat eta opil bat) 4 gramo trans erako gantz-azido ditu gutxi
gorabehera. Beraz, prozesatu gabeko landare-jatorriko lipidoak kontsumitzeak
garrantzi nutrizional aparta du.
Lipidoen atal ez-saponifikagarriko konposatuek ere ahaztu ezin den
garrantzi biologiko-fisiologiko-nutrizionala dute. Kolesterolaren funtzio biologiko
garrantzitsuenen artean, mintzen eta beste biomolekula batzuen eraketa
—hormonena, kasurako— aipa daitezke. Bestalde, populazioaren artean
duen fama dietetiko txarra ez dago justifikaturik, hainbat ikerketatan ikusi baita
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dietako kolesterolak ez duela osasuna uste den beste kaltetzen. Are gehiago,
dietako kolesterolak ez du eragin handiegirik kolesterol plasmatikoan. Bai,
ordea, gantz-azido aseek, kolesterolaren sintesi endogenoa suspertzen
baitute. Hots, kolesterolari boikota egitea baino garrantzitsuagoa eta osasunikuspuntutik eraginkorragoa izan ohi da (kolesterola neurrian irenstearekin
batera) gantz-azido aseen irensketa zaintzea.
Landare-jatorriko esterolak, fitosterolak, oso lagungarriak dira kolesterolaren homeostasi egokirako. Alde batetik, kolesterolaren xurgapena oztopatzen
dute, eta, beste aldetik, badirudi eragina dutela kolesterolaren metabolismo
endogenoan ere. Dietaren bitartez irents daitekeen fitosterol kantitatea txikia
denez, osagai funtzional gisako produktu asko merkaturatu dira azken urteotan.
Lipidoen propietate teknologikoak guztiz aprobetxatzen dira elikaduraindustrian. Gainera, aipatu den bezala, askotan propietateak aldatu egiten
dira helburu zehatzekin. Koipeak, adibidez, gantz bihur daitezke hidrogenatuz
gero. Lipidoen propietate teknologiko esanguratsuena kristaltze-ahalmena da.
Koipe bat edo lipido likido bat hoztean, edozein egitura molekularretan bezala,
moteldu egiten da mugimendu molekularra energia kendu ahala, eta molekulen arteko erakarpen bat gertatzen da (Van der Waals indarra). Horrek
lipidoak kristaldu ditzake. Zenbat eta simetrikoagoak eta linealagoak izan
molekulak (gantz-azidoak, kasu honetan), orduan eta errazagoa da molekulak
hurbiltzea eta kristaltzea. Lotura bikoitzek gantz-azidoen tolesturak eragiten
dituztenez (hobeto esanda, konformazio espazial bereziak), zailagoak dira
asegabetasun handiko lipidoak kristaltzea edo solidotzea.

7.24 irudia. Azido dokosahexanoikoaren irudi espaziala
(formula 7.23 irudian dago).
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Erraz elkartzen diren molekulak (simetrikoak eta linealak; gantz-azido
aseak dituzten lipidoak, adibidez) erraz kristaltzen dira berez, hau da, energia
gutxiago kenduta (gutxiago hoztuz) kristaldu egin daitezke (eta itxura solidoa
hartu). Beraz, fusio- edo urtze-puntu (tenperatura) altuagoak dituzte, edo, beste
era batean esanda, tenperatura handiagotan mantentzen dira kristaldurik
(solido eran).
Zenbait kristalizazio era gerta daitezke, polimorfismo deituriko fenomenoaren eraginez. Lipidoak bi eratan kristaldu daitezke: α eta β eratan. Horien
arteko desberdintasun nagusia kristalen tamaina eta egonkortasuna dira. β
kristalak 3 motatakoak izan daitezke: egonkorrak (oso txikiak, 1 µm
ingurukoak), ertainak (3-5 µm) eta lodiak (25-100 µm). Zenbat eta azkarrago
hoztu lipido bat, eta zenbat eta homogeneoagoa izan gantz-azidoen
nahasketa, azkarrago kristalizatuko da eta kristal txikiagoak (α edo β
egonkorrak) eratuko dira. Laburbilduz, linealtasunak (asetasunak) eta
kate-luzerak kristalizazioa errazten dutenez, kate luzeko gantz-azido ase
ugari duten lipidoak (animalia-jatorriko asko) solidoak izan ohi dira girobaldintzetan, eta, horrenbestez, gantzak izaten dira. Kate motza edota
asegabetasunen bat (eta, beraz, konformazio espazial berezia) duten gantzazidoetan aberats diren lipidoek, aldiz, zaila dute kristaltzea, eta, ondorioz,
izaera likidoa mantentzen dute giro-tenperaturan; hau da, olioak dira. Dena
den, tarteko egitura ere posible da, hots, egoera likidoan zein kristaldurik
dauden triglizeridoak dituzten lipidoak aurkitu daitezke. Izaera plastikoa
(moldagarria) duten gantzak dira.
Fosfolipidoak eta monoglizeridoak erabilera berezi garrantzitsua dute
elikadura-industrian: eragile tentsioaktiboak edo emultsionatzaileak izan
daitezke. Haien izaera anfipatikoak ahalbidetzen du erabilera hori. Helburu
horiekin erabiltzen diren fosfolipido-nahasketei lezitina deitzen zaie; fosfatidilkolinaz, fosfatidiletanolaminaz eta fosfatidilinositolez osaturik daude, batez ere.
Gantz-azidoekin eraturiko gatzak ere helburu teknologikoekin erabil daitezke (gehigarri gisa) trinkotzearen aurka, emultsioen eraketa errazteko,
gozogintzan... Bestalde, gantz-azidoen esterrak diren hainbat gehigarri erabili
ohi dira elikagaietan helburu teknologikoekin: azido laktikoen esterrak,
adibidez (emultsionatzeko).
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Azkenik, propietate teknologiko erabilgarriak izateaz gain, aipatu behar da
lipidoek produktuetan zaindu beharreko hainbat erreakzio eragin ditzaketela.
Elikagaiak hondatzeari buruzko atalean azaldu da izaera lipidikoa duten
konposatuen hondatze era ohikoena: kerratzea.

7.1.4 Proteinak
Elikagaietan aurkitu daitekeen hirugarren makromantenugaia da (dietan
kantitate aipagarrian irentsi beharreko mantenugaiak dira makromantenugaiak; kantitate oso txikian irentsi beharrekoak, aldiz, mikromantenugaiak dira:
bitaminak eta mineralak). Etimologikoki “lehena” esan nahi duen proteios hitz
grekotik dator, haien garrantzi nutrizionala adierazi nahian. Bizi-egituren
adreilu nagusiak dira proteinak, elikagai ia guztien osagaiak. Egitura zelularren pisu lehorrarren erdia baino gehiago proteinak dira. Animalien hazkundea
eta, horren amaieran, ehun-berriztaketa ahalbidetzen duten osagai dietetikoak
dira; bizitza guztian garrantzitsuak, beraz. Animaliok behar ditugun proteinak
dietan hartzen ditugun proteinetatik sor ditzakegu; landareek, ostera, nitrogenoa
eta beste aitzindari batzuk erabilita sortzen dituzte proteinak. Geroago
azalduko den bezala, egitura-funtzioaz gain, garrantzi metaboliko handia
duten konposatu asko (entzimak, adibidez) proteinak dira. Hurrengo taulan,
elikagai batzuek duten proteina-portzentajea adierazten da:

ELIKAGAIA

LIPIDO-EDUKIA
(g/100 g atal jangarri)

Laboreak eta eratorriak
Arroza

7

Opil-produktuak (balio ertaina)

7

Gari-irina

9,3

Ogi zuria

7,8
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Esnea eta esnekiak
Esnea

3,3

Esne gaingabetua

3,4

Burgos gazta

15

Mantxako gazta ondua

32

Jogurta

3,2

Arrautzak
Arrautza

12,5

Zuringoa

11

Gorringoa

16

Azukrea eta gozagarriak
Azukrea

0

Koipeak eta gantzak
Oliba-olioa

0

Gurina

0

Barazkiak
Orburuak

2,3

Tipula

1,4

Patata

2,5

Letxuga

1,5

Frutak
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Kiwia

1,0

Limoia

0,3

Sagarra

0,3

Laranja

0,8

Platanoa

1,2

Sandia

0,4
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Fruitu lehorrak
Almendrak

20

Gaztainak

3

Ekilore-haziak (gatzik gabe)

27

Haragia eta eratorriak
Txerri-haragi gihartsua

20

Txerri-txuletak

15,4

Urdaia

8,4

Indioilarra

21,9

Oilaskoa

20

Arrainak eta eratorriak
Bakailaoa

17,4

Sardinzarra

18

Berdela

15

Urraburua

17

Ikusten denez, elikagai proteikoenak animalia-jatorrikoak eta haziak dira.

7.1.4.1 Egitura, sailkapena eta ezaugarri fisiko-kimikoak

Proteina guztiek karbonoa, hidrogenoa, nitrogenoa eta oxigenoa (batzuetan,
sufrea edo fosforoa) dituzte. Antolaketa makroskopikoago batean, aminoazido
deituriko monomeroz osaturiko kateak dira. Monomeroen izenak asko argitzen
du egitura kimikoa: guztiak dira (prolina eta hidroxiprolina izan ezik) amino eta
azido taldeak dituzten molekulak. Egitura orokor hau dute:
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7.25 irudia.

Aminoazidoetan, ordezkatzaile guztiak (karboxilo eta amino taldea) karbono
berari lotzen zaizkio, alfa karbonoari. Alfa karbonoari lotzen zaizkion lau talde
horiek desberdinak direnez, aminoazidoek isomeria optikoa dute, hau da, D
edo L itxura izan dezakete.

L-alanina

D-alanina
7.26 irudia.

Naturan proteinak eratzen dituzten aminoazidoak L motakoak dira. pH
neutroan karboxilo eta amino taldeak ionizaturik agertzen dira (COO– eta
+
NH3 ); hots, ez dute kargarik. Baina, pH azido edo basikoetan, azido- edo

base-izaera har dezakete, hau da, protoiak eman edota har ditzakete. Izaera
horri anfotero deritzo. Dietaren bitartez 20 aminoazido irents daitezke. Honako
talde hauetan sailkatu daitezke: ez-polarrak (alanina, isoleuzina, leuzina,
prolina, metionina, fenilalanina, triptofanoa, eta balina), polarrak (serina,
treonina, zisteina, asparragina, glutamina, glizina eta tirosina), karga positibodun aminoazido polarrak (lisina, arginina eta histidina) eta, azkenik, karga
negatibodun aminoazido polarrak (azido aspartikoa eta glutamikoa). Hona
hemen aminoazidoon egiturak:
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Balina

Leuzina

Isoleuzina
Metionina

Asparragina

Azido
glutaminikoa

Glutamina

Fenilalanina

Histidina
Lisina
Arginina

Azido
aspartikoa

Glizina

Alanina

Serina

Treonina
Triptofanoa
Tirosina

Zisteina

Prolina

7.27 irudia.
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20 aminoazido horiek oinarrizko egitura bera dute, baina badaude,
aminoazidoen taldean, egitura hori ez duten beste konposatu: prolina eta
hiodroxiprolina. Lehena ez da berez aminoazidoa bat, iminoazidoa baizik,
haren amino taldea ez baita lehen mailakoa, bigarrenekoa baizik. 5 karbonok
eraturiko eraztuna du:

Hidroxiprolina

Prolina
7.28 irudia.

Hidroxiprolina ezin da kodigo genetikoan dagoen informazioarekin sortu;
prolinaren hidroxilazioz sorturiko aminoazidoa da. Bi aminoazido horiek
ugariak dira egiturazko ehun proteikoetan: kartilagoetan eta ehun konektiboko
kolagenoan.
Aminoazidoen sekuentzia bereziak lotura peptidikoen bitartez (lotura
kobalentea) elkartzen dira proteinak eratzeko. Loturan, aminoazido baten
talde karboxilikoa eta beste baten talde aminoa parte hartzen dute. Glizinaren
eta alaninaren arteko lotura peptidikoa honelakoa da:
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Glizina

Alanina

LOTURA
PEPTIDIKOA

GLIZILALANINA

Ura

7.29 irudia.

Bi aminoazidoa lotuta, dipeptido bat dugu; zenbait aminoazido lotuta
(20-100), polipeptido bat eratzen da; eta aminoazido asko lotuta (ehunka),
proteina bat. Beraz, azken finean, proteinak lotura peptidikoz osaturiko
aminoazido-kateak dira, pisu molekular esanguratsukoak. Katearen kanpoalderantz aminoazidoen gainontzeko egitura kimikoak gelditzen dira.
Proteinen antolaketa lau mailatan gertatzen da:
−

Lehen mailako egitura: aminoazido-sekuentzia da. 20 aminoazidoekin
(horietako ehunka dituzte proteinek) konbinazio asko egin daitezkeenez, milioika proteina desberdin sor daitezke, bakoitzak bere
egitura, izaera eta funtzioa dituela. Lehen mailako lotura horretan,
aminoazidoen alfa karbonoak eta nitrogenoak kate proteikoaren
bizkar-hezurra eratzen dute.
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7.30 irudia. Lehen mailako egitura.

−

Bigarren mailako egitura: aminoazido-kateak espazioan hartzen
duen antolaketari deitzen zaio. Lotura peptidikoa eratzen duten
atomoen arteko hidrogeno-zubiak eratuz energia aske gutxiago duen
eta, beraz, egonkorragoa den) egitura sortzen da. Bigarren mailako
egitura honetan, hiru antolaketa mota dira posible: alfa helizea,
tolestutako beta orria eta zorizko helikoidala. Buelta bakoitzeko 3,6
aminoazido dituen egitura kiribildu bat da alfa helizea. Kate barneko
hidrogeno-zubiek ematen diote egitura horri egonkortasuna. Tolesturiko beta orriaren egitura aurrekoa baino ugariago den bigarren
mailako egitura da. Bata bestearen ondoan dauden kateen arteko
hidrogeno-zubiek eratzen duten sigi-saga itxurako egitura bat da.

7.31 irudia. Beta orria.
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Alfa helizea eta beta orria egitura ordenatuak dira; zorizko egitura helikoidala, berriz, nahasia edo eragabea da. Lehenengo biak eratzea ezinezkoa
denean hartzen dute proteinek egitura helikoidala. Adibidez, proteinaren
aminoazidoen artean prolina eta hidroxiprolina badaude, haien eraztun egiturek hidrogeno-zubiak eratzea zailtzen dutenez, ezinezkoa da alfa helizea
edo beta orria eratzea.

Hidrogeno-zubia

7.32. irudia. Alfa helizea.

−

Proteinen hirugarren mailako egitura: bigarren mailako egitura
definitua duen aminoazido-katearen antolaketa espaziala da. Hirugarren mailako egituratze honek bi motatako proteinak bereizten ditu:
haritsuak eta globularrak. Proteina haritsuen artean, kolagenoa, alfakeratina, fibroina, aktina eta miosina egitura-proteinak ditugu. Kolagenoa ehun konektiboaren eta kartilagoen proteina garrantzitsuena
da; alfa-keratina animalion ileko egitura-proteina; fibroina, zetaren
proteina bat; eta aktina eta miosina gihar-zelularen egitura-proteina
eta proteina funtzional adierazgarrienak dira. Proteina haritsuek kate
luze haritsuak eratzen dituzte.
Proteina globularrak itxura esferikoa edo eliptikoa duten molekula
trinkoak dira. Mioglobina bezalako garraio-proteinak, gazureko proteinak
eta esneko kaseina proteina globularrak dira.
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Proteina horiek osatzen dituzten aminoazidoen kate hidrofoboak
molekularen erdialdera bideratzen dira, eta, hala, egitura globular
klasikoa ematen diote proteinari. Nagusitzen den bigarren mailako
egituraren araberako sailkapen biokimikoa egin daiteke (alfa, beta,
alfa/beta edota alfa+beta proteina globularrak).
−

Laugarren mailako egitura: proteinak osatzen dituzten kate polipeptidikoen elkarketa da. Hirugarren mailako egitura mantentzen duten
indar berberek —batez ere, interakzio ahulek (hidrofobikoek, polarrek,
elektrostatikoek eta hidrogeno-zubiek)— eusten diote egiturari. Laugarren mailako egituraren adibide onak dira giharreko aktomiosinasistema eta esnearen kaseina-mizelak. Hirugarren mailako antolaketa
haritsua duten proteinen laugarren mailako egitura zuntzen elkarketaren bidez eratzen da. Miosina, adibidez, alfa helize erako bi
zuntzez osaturik dago. Kolagenoa, aldiz, hiru zuntzez.

Kolageno
molekulak

Ildaskatu gurutzatuak
640 A (64 nm)

Kolageno molekularen
sekzioa
7.33 irudia.
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Esan bezala, proteinen egitura guztiz erabakigarria da haien funtzionalitaterako. Hori horrela, egitura galtzean funtzionalitatea galtzen da. Faktore
fisikoak (beroa, hotza, tratamendu mekanikoak, presio hidrostatikoa eta
erradiazioa) eta kimikoak (azidoak, baseak, metalak eta disolbatzaile
organikoak) eragin handia dute proteinen egitura mantentzen duten indar
ahulengan. Proteinek egitura galtzeari desnaturalizazio deritzo. Elikagaiak
berotzean, haien proteinak desnaturalizatu (zabaldu) egiten dira, eta,
gehienetan, beste egitura desberdin bat hartzen dute. Adibidez, arrautza
zuringoa berotzean (% 88 ura, % 12 proteina), haren proteinek, desnaturalizatu ondoren, ura atxikitzen duen gel edo egitura tridimentsional bat
eratzen dute.

JATORRIZKO EGOERA

DESNATURALIZAZIOA
SH
HS
HS
SH

SH

HS
HS

HS

Bestalde, proteinek, beste molekula batzuekin elkartuz (bibliografian bosgarren egitura-maila esaten zaio), konposatu biologiko anitz eratu ditzakete.
Ohikoena proteinen arteko elkarketa da; zelulen zitoeskeletoko mikrotubuluak,
adibidez, α- eta β-tubulina proteinen konbinazio bat dira. Azukreekin (peptidoglikanoak eta proteoglikanoak eratzeko), lipidoekin (lipoproteinak eratzeko)
eta azido nukleikoekin (erribosomak, nukleosomak eta birus erako egiturak
sortzeko) elkartu daitezke.
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Proteinen sailkapena irizpide anitzen arabera egin daiteke. Antolaketaren
edo egituraren arabera egindako sailkapen bat aipatu da jadanik (proteina
haritsuak eta globularrak). Irizpide fisiko bat erabilita, albuminak, globulinak,
prolaminak, glutelinak edota eskleroproteinak izan daitezke. Elikagaietan,
guztien adibideak daude:
−
−

Albuminak: esnetan (laktalbumina), lekaleak (antitripsina).
Globulinak: gordailu-proteinak izan ohi dira. Arrautzaren zuringoan,
esnetan, haragian edota barazkietan aurkitu daitezke, adibidez.

−

Glutelinak: zerealetako glutenaren osagai den glutenina da adibide
garrantzitsuenetarikoa.

−

Prolaminak: glutenaren beste proteina esanguratsu bat —gliadina—
prolamina bat da.

−

Eskleroproteinak: ehun konektiboko kolagenoa.

Irizpide kimiko bati jarraituta. proteina arruntak (aminoazidoz bakarrik
osaturikoak) eta proteina konjugatuak ditugu. Azken horiek azukre, lipido edo
azido nukleiko batekin (talde prostetikoa) loturik daude. Sailkapenerako
irizpide funtzional bat erabil daiteke; horren arabera, proteinak monomerikoetan (kate polipeptidiko bakarrez osaturikoak) edo oligomerikoetan (kate
aniztez osaturikoak) banatzen dira. Proteina monomeriko baten adibide gisa
mioglobina aipa daiteke. Hemoglobina, berriz, kate oligomeriko bat da,
azpiunitatetan antolaturiko hainbat kate polipetidiko dituelako.
Irizpide nutrizionala kontuan hartzen bada, ostera, proteina osoak (orekatuak) edo osagabeak (desorekatuak) daude. Lehenek esentzialak diren
zortzi aminoazidoak eta histidina (umeentzat nahitaezkoa) dituzte, gizakien
beharrak betetzeko kantitate egokian. Osagabeek edo desorekatuek, ordea,
aipaturiko bederatzi aminoazidoetatik bat edo batzuk falta dituzte (desoreka
guztizkoa edo partziala).
Azkenik, jatorriaren arabera eginiko sailkapenaren arabera, landare- eta
animalia-jatorriko proteinak bereiz daitezke.
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7.1.4.2 Propietate nutritiboak eta teknologikoak
Proteinen garrantzi nutrizionala aminoazidoen ekarpenean oinarritzen da,
mantenugai horien helburu orokorrena egiturak osatzea baita. Digestioprozesuan, proteinak aminoazidotan apurtzen dira, eta, xurgatu ondoren, giza
metabolismoak haiek erabili eta behar dituen aminoazidoak eta proteinak
eratzen ditu. Hots, aminoazidoak, proteinak eta beste konposatu nitrogenatuen sintesirako behar den nitrogenoaren iturri dira proteinak. Nutrizionisten
arabera, beharrezko den energia dietetikoaren % 15 bete behar da proteinen
bitartez. mantenugai energetikoak baino gutxiago behar dira, gorputzeko
egitura proteikoak berrerabili egiten direlako.
Giza gorputzak karbohidratoetatik edo lipidoetatik abiatuz (nitrogeno iturri
egokiak batira) aminoazido batzuk sintetiza ditzakeenez, ez dira nahitaez 20
aminoazidoak dietaren bitartez hartu behar. Badaude, ordea, nahitaez irentsi
behar diren gutxi batzuk, ezin baitaitezke metabolikoki sintetizatu. Aminoazido
esentzial deritze halakoei: leuzina, isoleuzina, balina, fenilalanina (tirosina),
triptofanoa, treonina, lisina eta metionina (zisteina). Tirosina eta zisteina ez
dira ezinbestekoak, fenilalanina eta metioninaren kantitate egokiak irensten
badira, lehenengoen aitzindariak baitira besteak. Jaioberriek histidina sintetizatu ezin dutenez, eta helduetan gibeleko gaixotasunek arginina sintetizatzeko arazoak eragiten dituztenez, bi aminoazido horiek nahitaezkotzat har
daitezke aipatutako baldintza berezietan. Laburbilduz, aminoazido esentzialak
gomendatutako kantitatean nahitaez irentsi behar dira, eta beste guztien
kantitate egoki bat irenstea ere beharrezkoa da, aminoazidoen sintesirako
nitrogeno iturri baitira.
Elikagaien kalitate proteikoa ezartzeko, hau da, elikagai osoak edo
osagabeak diren argitzeko, gauza asko hartu behar dira kontuan. Lipidoekin
gertatzen zen bezala, edukiak bakarrik ez du kalitatea ezartzen. Elikagai bat
proteina-iturri ona izateko, proteinatan aberatsa izan behar du, eta, gainera,
proteina horiek kalitate nutrizional egokia (aminoazido-profila) izan behar
dute, eta aprobetxagarriak izan behar dute (aurreko gaietan esan den bezala,
mantenugaien aprobetxamendua oztopatzen duten hainbat faktore fisiologiko
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zein dietetiko egon baitaitezke). Izan ere, jatorri desberdineko proteinen
digerigarritasuna oso aldakorra da, % 90 izanik animalia-jatorriko proteinentzat, eta % 60-70 landare-jatorrikoentzat. Digerigarritasuna erabakitzen
duten faktoreak honako hauek dira: proteinen konformazioa (globularrak
haritsuak baino errazago digeritzen dira), garbitasuna (nukleoproteinen,
glukoproteinen eta lipoproteinen digestioa gaitzagoa da), konposatu antinutritiboak (tripsinaren jardueraren inhibitzaileak, adibidez), proteina partikularen tamaina eta azalera (gari-irina xehatuz, proteinen digestioa hobetzen da), jasotako tratamendu teknologikoak (tenperatura handiek edo pH
alkalinoek digerigarritasuna alda dezakete) eta indibiduoen arteko desberdintasun fisiologikoak.

Elikagaien kalitate proteikoa neurtzeko, adierazle anitz daude. Batzuk
kimikoak dira (proteinaren izaera adierazten dute), eta beste batzuk, biologikoak (proteinen aprobetxagarritasuna adierazten dute). Adierazle hauek dira
aipagarrienak: indize kimikoa, aminoazido esentzialen indizea, efikazia
proteikoaren koefizientea, balio biologikoa, erabilera proteiko netoa eta
eraginkortasun proteikoaren koefizientea. Erabilienak, berriz, balio biologikoa
(BB), erabilera proteiko netoa (EPN), efikazia proteikoaren (edo biologikoaren)
koefizientea (EPK) eta digerigarritasunaren arabera zuzendutako aminoazidoen puntuazioa (PDCAA) dira. Balio biologikoak xurgatutako nitrogenotik
(proteinetatik) gorputzak atxikitzen duena adierazten du. Erabilera proteiko
netoak, ordea, irentsitako nitrogenotik atxikitzen dena. EPK, bestalde,
animalia (arratoi) baten pisu- edo masa-irabazia zati proteina dietetiko zehatz
baten irensketa eginez lortzen den kalitate-adierazle bat da. Azkenengo
kalitate-adierazleak, PDCAAk, proteinaren aminoazido-edukia, digerigarritasuna eta 2-5 urteko ume baten aminoazido-beharrak betetzeko ahalmena
hartzen ditu kontuan. Kontuan hartzen dituen ezaugarriak direla eta, PDCAA
da proteinaren kalitate nutritiboaren adierazle egokiena.

Aldez aurretik ezarri den proteinen arteko sailkapen nutrizionalak (proteinak osotan eta osagabeetan banatzen dituenak) adibide garbiak ditu
animalia- zein landare-jatorriko elikagaietan. Animalia-jatorriko elikagaiak
aminoazido esentzialetan bereziki aberats dira (arrautza, haragia, arrainak eta
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esnea). Landare-jatorriko elikagaiak, berriz, ez dira aminoazido esentzialetan
hain aberatsak, baina, haziak nahiko proteikoak direnez, lekaleek eta laboreek
dituzte talde honetako aminoazido profil egokiena. Lekaleek metioninaeduki oso eskasa baina lisina-eduki aipagarria dute, eta laboreek alderantziz;
beraz, elkarren osagarri proteiko apartak dira (dilistak arrozarekin, adibidez).
Proteinen osaera aldakorrak propietate teknologiko anitz ematen dizkie.
Hona hemen aipagarrienak:
−

Disolbagarritasuna

−

Ur-xurgapena eta atxikitzea

−

Itsaspena eta kohesioa

−

Gelifikazioa

−

Elastikotasuna

−

Biskositatea

−

Koagulazioa

−

Emultsionatzea

−

Bitz-sortzailea

−

Usaien finkatzailea

Elikadura-industrian garrantzia duen mantenugai hauen propietate fisikokimiko garrantzitsuenetarikoa izaera anfoterikoa da. Lehen esan den bezala,
inguruneko pH-aren arabera aminoazidoak anioi edo katioi bezala joka
dezakete. Bada, hala ere, karga positiboa eta negatiboa berdintzen dituen
(neutralizazioa eraginez) ingurune-pH bat. Proteina bakoitzarentzat desberdina
da, eta puntu isoelektriko deritzo. Kargen neutralizazioak garrantzi fisikokimiko izugarria du —batez ere, proteina-disoluzioetan—, kargarik gabe
proteinak urarekin duen interakzioa ezin baita mantendu, eta, ondorioz,
prezipitatu egiten da. Elikagaien teknologian erabiltzen da, gainera, propietate
hau; gazta egiteko, adibidez. Proteasek eragiten duten proteolisiaz gain, azido
laktikoa gehitu ohi da, proteinen puntu isoelektrikoa lortzeko.

167

Bromatologia

Proteinen desnaturalizazio mota batek emultsio bereziak eratzeko ahalmena ematen die: bitsak. Kasu argiena arrautzaren zuringoarena da. Irabiatzearen ekintza mekanikoak era itzulezinez aldatzen du proteinen egitura.
Proteinak gas-ur faseartean zabaltzen dira, eta, hala, peptido baten loditasuna duen mintz bat eratzen da. Irabiaketak apurtu dituen loturak ezin dira
berriro sortu; antolaketa hori nahiko egonkorra da, gehiegi irabiatzen ez bada
behintzat (orduan proteinen prezipitazioa gertatu bailiteke).

Aminoazidoen albo-kate kargadunak eta polarrak ura lotzeko ahalmena
dute. Hori horrela, proteinek ura lotzeko ahalmena dute (ahalmen aldakorra
dituzten aminoazidoen eta inguruneko ioien arabera). Hots, disolbagarritasun
aldakorra dute proteinek. Prolina eta hidroxiprolina oso disolbagarriak dira, eta
horrek asko laguntzen du, adibidez, kolagenoaren disolbagarritasunean.
Disolbatzeko ingurunean egon daitezkeen gatzak eta horien kontzentrazioa
gai dira proteinen disolbagarritasuna aldatzeko, eta propietate hori elikaduraindustrian eta analisietan (proteina isolatzeko) aprobetxatzen da.

Propietate sentsorial aipagarriak dituzte aminoazidoek. Hau da, elikagaien
ezaugarri organoleptikoetan garrantzia dute. Aminoazido hidrofoboek (fenilalanina, isoleuzina, leuzina, tirosina eta balina, batez ere L eran) zapore
mikatza eragin dezakete, bai aminoazido aske gisa, bai peptidoen osagai
nagusi gisa. D erako aminoazido hidrofobikoak, berriz, zapore gozoa eragiten
dute; askotan, gozagarri arruntek (sakarosa) baino handiagoa. Azido aspartikoaren eta glutamikoaren era disoziatuek zapore azidoan parte hartzen dute;
horien gatzak, berriz, umami-zaporearen eragile dira. Proteina hidrolizatuak
egiterakoan, kontuan izan behar da aska daitezkeen aminoazidoek eragin
ditzaketen zapore-aldaketak.

Elikadura-industrian erabilgarria den peptido batzuen funtzioen artean,
analitikoa ere aipa daiteke. Peptido asko jatorrizko elikagaien adierazle dira.
Adibidez, behikiaren proteinatan ugaria da karnosina deituriko peptidoa (betaalaninaz eta L-histidinaz osaturikoa), eta hori erabiltzen da haragi-aterakinen
karakterizaziorako.
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Proteinen aminoazido-profila garrantzitsua da elikagaien ehunduran. Esan
bezala, hidratatzeko, disolbatzeko edota gelifikatzeko duten ahalmena dela
eta, proteina mota bakoitzak ehundura-ezaugarri bereziak eragiten ditu. Ehun
konektiboaren eta, beraz, estromako proteinen eduki handi batek (kolagenoa,
elastina eta erretikulina) gogortasuna edo samurtasuna (gelifikatuz) eragin
dezake proportzioen arabera.
Azkenik, elikadura-industrian ezin da ahaztu proteina talde garrantzitsu
bat: entzimak. Egitura biokimikoak ematen dieten propietate teknologikoen
gainetik, proteina horiek erreakzioen katalizatzaileak dira, eta, batzuetan,
animalia- zein landare-jatorriko elikagai anitz lortzeko erabiltzen dira; besteetan elikagaiak hondatzen parte hartzen dute. Elikagaiak lortzeko erabiltzen diren entzimek hainbat jatorri dituzte: animalia-jatorria (pepsina), landarejatorria (papaina, fizina) zein mikroorganismo-jatorria (inbertasak, laktasak,
proteasak, katalasak, glukosa-oxidasak, lipasak eta pektinasak, besteak
beste). Elikagaiak hondatzen parte hartzen duten entzimak berezkoak izan
daitezke, hau da, animaliarenak, landarearenak edo mikrobianoak. Adibidez,
barazki eta fruten nabartze entzimatikoaren arduradun nagusiak polifenoloxidasak dira. Edo, beste adibide bat jartzeko, esneko lipidoak kerratzean
berezko lipasek parte hartzen dute.

7.1.5 Bitaminak
Orain arte ikusitako elikagaien osagaiak (karbohidratoak, lipidoak eta proteinak) makromantenugaiak edo elikagaietan proportzio handian dauden
konposatuak dira. Hurrengo bi gaietan, ordea, elikagaietan proportzio txikiagoan aurkitzen diren konposatuen (mikromantenugaiak) ezaugarri orokorrenak
azalduko ditugu. Duten garrantzi nutrizionala ahaztu gabe, haien ezaugarri
biokimikoak jorratuko dira.
Bitaminak substantzia organikoen talde konplexu bat, egitura desberdineko konposatuz osaturikoa, osatzen dute. Horregatik, funtzio biologiko zein
teknologiko oso desberdinak dituzte. Komunean dituzten ezaugarriak honako
hauek dira:
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−
−

Kopuru txikian daude elikagaietan
Landareen eta animalien sistema biokimikoen ezinbesteko osagaiak
dira

−

Animaliek ezin dituzte sintetizatu

Azkeneko ezaugarri horrengatik, animaliak landare-jatorriko elikagaien
mende daude. Bitaminak izendatzeko, hasiera batean disolbagarritasunezaugarria erabili zen, eta, hala, hidrodisolbagarri eta lipodisolbagarri izendatu
ziren. Geroago, haien gabeziak eragindako gaixotasuna erabili zen (‘pelagraren aurkakoa’, adibidez), baina, hain ugariak zirenez, alfabetoko hizkien
erabilera ezarri zen. Hasiera batean, konposatu bakartzat hartutako zenbait
bitaminak talde zabala osatzen zutela konturatzean, azpizenbaki bat erabiltzen hasi zen. Horrela, B taldeko hainbat bitamina daude (B1, B2, B6 eta B12,
besteak beste). Dena den, agertzen hasi zen bitamina kantitatea zela eta,
sistema hori nahiko nahasia suertatu zen, eta nomenklatura kimiko bat
erabiltzen hasi zen. Era horretan, C bitamina azido askorbikoa da, A bitamina
erretinola, eta D bitamina kolekaltziferola.
7.1.5.1 Tiamina B1 bitamina edo aneurina
Elikagaietan, era askean edo, proteinekin konplexu bat eratuz, pirofosfato
eran aurkitu daiteke bitamina hau.
Tiamina
(B1 bitamina)

Tiazoleraztuna

Tiamina
Pirofosfatoa
(TPP)

7.34 irudia.
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Elikagai gehienetan dagoen arren, oro har, karbohidrato ugari dituzten
elikagaiak edota karbohidrato-metabolismo adierazgarria duten elementu
organikoak dira tiaminatan aberatsak. Karbohidratotan aberats diren elikagaien adibide gisa lekaleak edota laboreak aipa daitezke. Azken horietan,
tiamina ernamuinean edota azalean (arrozean, adibidez) da bereziki ugaria.
Bestalde, karbohidrato ugari izan ez arren, gibelak mantenugai horren metabolismo sakon bat du. Espezie batetik bestera, tiamina-eduki alde handia
dago; izan ere, txerrikiak beste animalien haragiak baino hamar aldiz tiamina
gehiago dauka.

Tiaminak erlazio funtzionala du karbohidratodun elikagaiekin edo
karbohidrato-metabolizatzaileak diren elikagaiekin; hots, tiamina ezinbestekoa
da karbohidratoen metabolismorako. Tiamina pirofosfatoa, gainera, alfazetoazidoen (azido pirubikoa, adibidez) deskarboxilazio oxidatiboa gauzatzen
duten hainbat entzimaren talde prostetikoa da. Beraz, Krebs ziklorako
beharrezkoa da tiamina. Bestalde, bitamina honen eta nerbio-ehunaren
funtzionamendu egokiaren artean, ba omen da erlazio bat, oraindik guztiz
argitu gabea.

Tiamina bitamina galkorrenetarikoa da. pH azidoetan (5etik behera)
bakarrik jasan dezake berotzea. Gainera, zenbait gehigarrik (sulfitoak)
bitamina hau suntsi dezakete. Oro har, elikagaiei emandako tratamendu
termikoek bitamina honen % 20 galarazten dute. Egosketaren edo uraren
bitartez (lixibiazioa) ere, tiamina asko gal daiteke. Dena den, bitaminen galerei
buruz hitz egiterakoan, ez da zuzena balio zehatzei buruz hitz egitea, galeran
eragiten duten faktore anitzak kontutan hartzen baditugu (elikagaiaren
egoera, zatitzea, pH-a, hezetasuna, tratamendu-denbora, gasak…). Bitamina
hau duen elikagai atala desagerraraztea da galerak eragin ditzakeen beste
prozedura bat. Arrozaren azalaren kasua da. Tiaminatan aberats den atal hori
kentzean, arrozaren tiamina-edukia ia guztiz desagertzen da. Arrozean
oinarrituriko munduko hainbat eskualdetan arazo garrantzitsua izatera heldu
da. Elikadura-industrian ezarritako prozedura baten bitartez, erdiegosketa
(edo parboiled, ikus laboreen atala), posible da arazo hori ekiditea. Arroz
aleak uretan murgiltzen dira, egosi eta, azkenik, lehortu egiten dira. Suntsitu
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ez den tiamina arroz alean barneratzen da, eta, ondorioz, endospermoaren
tiamina-edukia handitzen da. Honela, kanpoko geruzak edo azala kentzean,
tiamina-edukia ez da hainbeste murrizten.

7.1.5.2 Erriboflabina edo B2 bitamina
Bitamina honen egitura erriboflabina bezala azaltzen den arren, elikagaietan bi nukleotido era hartzen ditu: flabina mononukleotido era (FMN)
eta flabina adenina dinukleotido era (FAD).

Erriboflabina

FMN

FAD

7.35 irudia.

Tiaminaren antzeko banaketa du elikagaietan; ia elikagai gehienetan
dago, baina haragian eta gibelean bereziki. Tiamina ez bezala, ordea,
laboreak ez dira erriboflabina-iturri onak, baina esnea eta esnekiak bai.
Garagar-legamia osagarri dietetikoak ere bitamina honen (eta beste batzuen)
eduki aparta du. Garagardoa ere erriboflabinatan aberatsa da, legarrak
legamiak askatzen baitu hartzidura gertatzean.
Talde prostetikotzat erriboflabina duten entzimak oxidazio-erredukzioen
katalizatzaileak dira, eta gehienek mitokondrioetako arnasketa metabolikoan
parte hartzen dute.
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Egonkortasunari dagokionez, erriboflabina ez da beste bitaminak bezain
galkorra. Hori suntsitzeko, ingurune alkalinoan egon behar du, eta hori oso
gauza arraroa da elikagaien egoera naturalean edota prozedura industrialetan. Gehien eragiten duen faktorea argia da, galera ikusgarriak eragiten
baititu (beirazko ontzi gardenetan dauden elikagaietan; batez ere, esnetan).
Gainera, bitamina hori galtzea ez da bitamina-galera soil bat; izan ere, argiak
erriboflabinan duen eraginaren ondorioz agertzen diren konposatu batzuek C
bitamina ere modu masiboan galtzea eragiten baitute. Bestalde kerratzea
suspertzen duten peroxidoak agerraraz ditzake erriboflabina desagertzeak.
‘Elikagaiak hondatzea’ atalean azaldu den bezala, esnetan eta esnekietan
bereziki garrantzitsua eta erraza da kerratze lipolitikoa, ezaugarri organoleptiko oso desatseginak eragiten dituelako.
7.1.5.3 Piridoxina, piridoxala edo B6 bitamina
Piridoxal fosfatoa da bitamina honen (talde prostetiko honen) era aktiboa.
Hala ere, elikagaietan fosfato talderik gabeko hiru eratan aurkitzen da:
piridoxina (piridoxola hobeto esanda), piridoxala eta piridoxamina.

Piridoxala

Piridoxina

Piridoxamina

7.36 irudia.
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Landare-jatorriko elikagaietan, lehenengo bi molekulak dira ugarienak,
animalia-jatorrikoetan, aldiz, azkeneko biak. Elikagaietako bitamina gehiena
ez dago era askean; proteinei loturik egon ohi da gehiena, haren talde
prostetiko gisa. Giharrean, esate baterako, piridoxina gehiena fosforilasa
entzimaren talde prostetiko gisa aurkitzen dago. Esnea, ordea, salbuespen
bat da. Elikagai horretan, piridoxinaren % 10 bakarrik dago proteinei edo
entzimei loturik.

Elikagai gehienetan aurkitu daiteke bitamina hau, haragia, arrautzagorringoa eta gari-ernamuina izanik bereziki aberatsak.

Piridoxina talde prostetiko gisa duten entzimak, fosforilasa izan ezik,
aminoazidoen erreakzioen (transaminazioak, adibidez) katalizatzaileak dira,
batik bat.

Egonkortasunari buruz hitz egitea ez da erraza, era kimiko bakoitzak
berea baitu. Piridoxolak ondo jaisten du tenperatura, elikagaien ohiko pH-an.
Beste biak ez dira hain termoegonkorrak. Dena den, bitamina hidrodisolbagarri gehienekin gertatzen den antzera, galera nagusiak ez ditu beroketak
eragiten, lixibiazioak baizik. Bestalde, bitamina hau era batetik bestera pasa
daiteke baldintza batzuetan. Esneko piridoxola, adibidez, piridoxamina
bihurtzen da esnea lurruntzean. Urdaiazpikoaren egosketan ere, antzeko
zerbait gertatzen da.

7.1.5.4 Niazina, nikotinamida edo azido nikotinikoa
Azido nikotinikoari eta haren amidari (nikotinamida) niazina deritze. B
taldeko bitaminatzat hartzen da (egia esan, hidrodisolbagarri gehienak dira,
azido askorbikoa izan ezik). Sistema bizidunetan piridina eraztuna nikotinamida
adenina dinukleotidoaren (NAD) osagai gisa dago. NAD entzima anitzen talde
prostetikoa den arren, arnasketa-kateko elektroi-garraiatzaile funtzioak betetzen ditu, batik bat.
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Nikotina

Azido nikotinikoa
edo niazina bitamina

Nikotinamida

Nikotina ademina dinukleotido (fosfatoa)
NAD+ (NAD+)
7.37 irudia. Azido nikotinikoaren eratorriak.

Bitamina honek garrantzi biologiko handia duenez, izaki bizidun guztietan
aurkitu daiteke eta, beraz, elikagai guztietan. Dena den, dietako iturririk
aipagarriena haragia da —jatorrian, giharra— jarduera metaboliko azpimarragarria baitu. Beste iturri dietetiko aipagarri bat fruta eta barazkiak dira.
Laboreen edukia ere nabarmena da, baina, batez ere ernamuinean aurkitzen
denez, erauzteak edota irina egiteak galera garrantzitsuak eragiten dituzte.
Gainera, laboreetan dagoen niazina kantitate esanguratsu bat hemizelulosari
eta beste molekula batzuei (proteinak) loturik dago. Digestioan bitamina
askatzen ez denez, ez da guztiz aprobetxagarria. Artoan oinarrituriko dieta
izan duten eskualdeetan, arazoak izan dituzte, niazina-gabeziak pelagra
izeneko gaixotasuna eragiten baitu. Gaur egun, artoz egindako oinarrizko
elikagaiak prestatzeko, niazina askatzen duen tratamendu alkalino bat igaro-
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arazten zaio artoari. Esnea eta esnekiak, bestalde, oso niazina gutxi dute.
Giza gorputzak bitamina horren proportzio bat sintetizatzeko ahalmena du;
horretarako, triptofanoa erabiltzen du aitzindari gisa.
Bitamina hori nahiko egonkorra da elikagaiek jasan ditzaketen tratamenduen aurrean. Bitamina hidrodisolbagarri gehienetan bezala, galera nagusiak
lixibiazioz gertatzen dira. Gainera, landare-jatorriko elikagaiak (laboreak, adibidez)
labean egitean, batez ere alkalinizatu direnetan, niazinaren eskuragarritasuna
(ez edukia) handitu egin daiteke.
7.1.5.5 Kobalamina, zianokobalamina edo B12 bitamina
Bitaminen artean, honek du egitura kimiko konplexuena. Amida talde batzuk
eta kobaltoa (burdinaren ordez) duen porfirina-antzeko eraztun bat dauka,
korrina izenekoa. Bosgarren koordinazio-posizioa nukleotido baten antzeko
egitura duen molekula batek betetzen du. Seigarren koordinazio-posizioan,
talde kimiko desberdinak lot daitezke. Bakartzen denean, kokapen horretan
duen CN taldeak ematen dio zianokobalamina izena. Hala ere, bitaminaren
forma kimiko funtzionalean (proteinen talde prostetikoa denean) metilo edo
desoxiadenosilo taldeak izan ditzake kokapen horretan.

7.38 irudia.
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Kobalaminak nahiko banaketa bitxia du elikagaietan. Oro har, animaliajatorriko elikagaietan bakarrik dagoen bitamina bat da, hots, ez da landarejatorriko elikagaietan aurkitzen. Arrautzak, esnea, haragia, gibela eta erraiak
dira iturri aipagarrienak. Hala ere, bakterio batzuek sintetiza dezaketenez,
landare-jatorria duten hartzitutako zenbait elikagaik kobalamina izan dezakete. Gainera, heste lodiko florak ere bitamina hori sortzeko ahalmena
duenez, egunero 5 mikrogramo inguru sortzen ditu. Nolanahi ere, heste lodian
ez da bitaminarik xurgatzen. Landare-jatorriko elikagaietan ez dagoenez,
landarejaleetan estuki zaindu beharreko bitamina bat da. Kobalaminagabeziak eragiten duen gaixotasunari anemia kaltegarri deitzen zaio. Bitamina
ez irensteak edota hura xurgatzeko ezinbestekoa den ‘berezko faktore’
deituriko proteina sintetizatzeko ezintasunak eragin dezakete gaixotasun hori.
Anemia kaltegarriaren zeinu kliniko aipagarriena da hemoglobinaren hemo
taldearen sintesi eskasa.
Egitura konplexua izan arren, kobalamina nahiko bitamina egonkorra da.
Hidrodisolbagarria izanik, sukaldaritza-prestaketetan erabilitako uretan gelditzen
da gehiena.
7.1.5.6 Azido folikoa edo folazina
Espinaketan aurkitu zen bitamina hau lehenengo aldiz, eta, hostodun
elikagaietan aurkitu zitekeenez, azido foliko izendatu zuten. Kobalaminaren
antzeko funtzioa duen konposatu talde bat da folatoena. Dituen osagaiak
direla eta, pteridina, azido p-aminobentzoikoa eta azido glutamikoa edo azido
pteroilglutamikoa ere esaten zaio, askotan. Koentzima gisa funtzionala den
era kimikoa tetrahidrofolatoarena da (FH4).

7.39 irudia.
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Tetrahidrofolato erreduzituak pteridina nukleo bat eta p-aminobentzoato guneari loturiko glutamato molekulak dauzka (poliglutamato eran elikagaietan).

Iturri dietetikoen artean, gibela da bereziki aberatsa bitamina honetan
(haragiak gutxiago dauka). Bestalde, hosto berdeko barazkiek folato-eduki
aipagarria dute; gibelak baino gutxiago, hala ere. Beraz, barazki horien irensketa kontuan hartuta (gibelaren aldean), landare-jatorriko elikagai horiek izan
daitezke iturri aipagarriena.

Koentzima gisa, aminoazidoen, purinen eta pirimidinen metabolismoan
garrantzia duten (baita hemo taldearen sintesian ere) unitate monokarbonatoen oxidazio-erredukzioan laguntzen dute folatoek. Folatoak eta kobalamina
hemo taldearen sintesian parte hartzen dutenez, bien gabeziak eragindako
klinika antzekoa da. Ez da arraroa, bestalde, bitamina honen gabezia, herri
garatuetan ere gertatzen baita. Egoera berezietan, haurdunaldian zehazki,
fetuan hodi neuronalaren akatsak ager daitezke folato-gabezian. Horregatik
hartzen da haurdunaldian folatoa osagarri dietetiko gisa.

Bitamina honek teknologia- eta sukaldaritza-tratamenduekiko duen erresistentzia ez da ondo ezagutzen. Hala ere, bitamina hidrodisolbagarri orotan
bezala, galera gehienak uraren ondorio dira.

7.1.5.7 Biotina

7.40 irudia.
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Bitamina hau karboxilazio-erreakzioak (pirubatoa oxalazetato bihurtzea,
adibidez) katalizatzen dituzten entzima askoren parte da. Elikagai gehienetan
aurkitu daiteke, kantitate handiagoan edo txikiagoan. Ez da, beraz, erraza
gabezia pairatzea. Arrautza gordin asko jateak bitamina honen gabezia eragin
dezake, han dagoen abidina proteinak biotina lotzen baitu eta, hala, xurgapena
eragozten du. Bestalde, tratamendu teknologikoen aurrean nahiko egonkorra
da bitamina hau.
7.1.5.8 Azido pantotenikoa
Elikagaietan bi eratan ager daiteke: ‘gantz-azido sintetasa’ multzo entzimatikoaren parte diren azilo taldeen proteina garraiatzaileen talde prostetiko
gisa, edota sistema metaboliko gehienetan azetilo taldeen garraiatzaile den A
koentzimaren osagai gisa.

Azido pantotenikoa

A koentzima (KoA)

7.41 irudia.

Elikagai askotan aurkitzen da bitamina hau. Gibela, bitamina gehienen
gordailua denez, aberatsa da baita azido pantotenikotan ere. Uretan disolbatzen delako gertatzen dira galera gehienak elikagaiak prestatzean; ingurune
azido edo alkalinoan berotzean, gainera, bitamina hau suntsitu egin daiteke.
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7.1.5.9 Azido askorbikoa edo C bitamina
C bitamina landare guztietan aurkitzen den konposatua izan arren, ez da
ondo ezagutzen han duen funtzioa. Animalia askorentzat ez da ezinbestekoa,
sintetizatzeko gaitasuna baitute gehienek —primateek, akuriek eta saguzar
batzuek izan ezik—. Antzeko konposatu batzuekin batera agertu ohi da
elikagaietan. Honako hauekin, besteak beste: azido deshidro-L-askorbikoa,
azido eritrorbikoa, eta azido 2,3-dizeto-L-glukonikoa. Horietariko batzuek
bitamina-jarduera edota oxidazioaren aurkako ahalmena dute.

7.42 irudia.

Bitamina honek elikagaietan duen banaketa beste bitaminena baina
hobeto ezagutzen da, analisi kuantitatibo askoz errazagoa duelako. Oro har,
frutak dira C bitaminatan aberatsen diren elikagaiak, batetik bestera edukia
asko alda daitekeen arren. Barazkietako batzuk, hala ere, oso aberatsak
bitamina honetan (frutak baino gehiago). Piperrak, perrexila edota azak
esaterako, laranjak edota marrubiak baino azido askorbiko gehiago daukate;
kasu askotan, laukoitza. Dena den, barazki horiek gutxi erabiltzen direnez
eta, jasan behar duten prestaketen ondorioz, C bitamina galtzen dutenez, ezin
dira iturri egokitzat hartu. Animalia-jatorriko elikagaietan, eskasa da, eta gibela
bakarrik har daiteke iturri egokitzat.
Bitamina honen funtzio fisiologikoen artean, kolagenoaren eta, beraz,
ehun konektiboaren eraketa eta noradrenalinaren eraketa daude, besteak
beste. Horregatik, bitamina honen gabeziak eragiten duen eskorbuto izeneko
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gaixotasunean, zauriak (ehunak eraikitzeko ezintasunagatik) eta arazo neuronalak pairatzen dira. Bestalde, beste mantenugai batzuen aprobetxamenduan
lagungarria izan daiteke; esate baterako, xurgapenerako oxidazio-egoera egokia
eragiten du burdinan.

Bitaminen artean, hau da egonkortasun txikienekoa, edo, beste era
batean esanda, errazen hondatzen edo galtzen dena. Elikagaien maneiatze-,
gordetze-, prozesatze- eta kozinatze-faseetan gertatzen dira galerak. Lixibiazioak, oxigenoak, metalek, entzimek, tenperaturak, pH-aldaketek eragin
dezakete bitamina honen desagertzea edota oxidatzea.

7.1.5.10 A bitamina edo erretinola

Bitamina hau lipodisolbagarria da. Ugaztunen ehunetan izan ohi duen era
kimiko aktiboa erretinol alkoholarena da, baina dietaren bitartez aitzindari gisa
(asko baitaude) hartzen da batik bat.

Erretinola (A bitamina)

Erretinola

Azido trans-erretinoikoa

Azido 9-cis-erretinoikoa

Azido 13-cis-erretinoikoa

7.43 irudia.
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Erretinoide naturalak

Izan ere, landare-ehunetan bitamina honen aitzindari nagusiak karotenoak
dira; horien artean, beta-karotenoa da garrantzitsuena. Karotenoak erretinol
bihurtzeko ahalmena du gure gorputzak.
Karotenoen iturri dietetiko aipagarrienak kolore berdea edo gorri-laranja
duten barazkiak dira (espinakak, azenarioak, tomateak eta abar). Animaliajatorriko elikagaietan ez dago karotenorik, gantz-azidoekin esterifikaturiko
erretinola baizik. Beraz, animalien atal koipetsuetan aurkituko da bitamina
hau. Gibela eta horren koipeak (bakailaoarena, adibidez) A bitaminaren
iturri apartak dira. Esnearen berezko A bitamina-edukia ez da oso handia,
koipe asko ez daukalako, baina esnearen koipez egindako elikagaiak (gaina,
gurina) bitamina honen iturri apartak dira.
Bitamina honen funtzio fisiologikoen artean, ikusmenerako aipagarriak diren
begiko proteina batzuk osatzea dago. Bitamina honen gabeziak ikusmenarazoak dakartza, beraz. Bestalde, ehun-mukosen glukoproteinak sintetizatzeko garrantzitsua da, eta gabezia-baldintzetan keratinizazioa gertatu ohi
da, arnasketa- eta digestio-organoak estaltzen dituzten mukosetan, batik bat.
Oxidazioaren aurkako ahalmena ere badute, eta badirudi minbiziaren aurkako
jarduera izan dezaketela.
Bitamina hidrodisolbagarriekin agertzen ez den arazo bat eragin dezake A
bitaminak (eta beste lipodisolbagarri guztiek). Lipodisolbagarria izatean,
metatu egin daiteke, batez ere gibelean, eta horrek hiperbitaminosia
eragin dezake. Osagarri dietetiko bitaminikoak ohikoak diren eskualdeetan
egon izan dira halako kasuak, edota antzina poloetako esploratzaileen
artean (hartz polarraren gibelak bi urteko beharrak betetzeko adina A
bitamina dauka). Arazo hori animalia-jatorriko bitaminekin da arriskutsua; ez
karotenoekin. Izan ere, karotenotik abiatuta erretinol gutxiago sintetizatzen
da, erretinol asko irensten denean.
Garrantzi sentsoriala era badute bitamina hauek, kolore berde eta gorrilaranjak eragiten baitituzte. Horregatik, elikadura-industrian koloratzaile gisa

182

Elikagaien osagai orokorrak

erabili ohi dira. Karoteno-koloratzaile garrantzitsuenak beta-karotenoak,
xantofilak (oxigenoa duten karotenoak), krozetinaren eratorriak (azafraiari
kolorea ematen diotenak), piperraren kapsantina eta kapsorrubina eta tomatearen likopenoa dira, besteak beste.
Elikagaietako erretinol esterrak eta karotenoak nahiko egonkorrak dira.
Oxigeno-gabezian gertatzen den beroketak (elikagaiak ontziratzean gertatzen
direnak, adibidez) karotenoen polimerizazioa eragin dezake, eta horrek jarduera
bitaminikoa murrizten du.
7.1.5.11

D bitamina, kolekaltziferola edo kaltziferola

Elikagaietan, bitamina honen era kimiko bakarra aurkitu daiteke: kolekaltziferola edo D3 bitamina. D2 edo ergokaltziferol era kimikoa botikak egiteko
eta elikagaiak aberasteko erabiltzen da, ergosterol aitzindari merketik erraz
sintetiza daitekeelako.
7-deshidrokolesterola

Kolekaltziferola

D3 probitamina

D3 bitamina

Ergosterola

D2 probitamina

D2 bitamina

7.44 irudia.
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Bitamina honen funtzio fisiologikoa dela eta (entzimen talde prostetiko
funtzioa baino gehiago hormona funtzioa du) hormonatzat hartzen da askotan.
Gainera, animalia askok, gizakia barne, bitamina sortzeko ahalmena dute
(azalean, izpi ultramoreen laguntzaz), eta, askotan, ez da ezinbestekoa dietan
hartzea. Gainera, bitamina lipodisolbagarri oro gisa, gordailu eran metatzen
da D bitamina. Ez da beste bitamina lipodisolbagarrien moduan gibelean
metatzen, gantz-ehunean baizik.

Arrain koipetsuen gibel-olioa eta giharra (bertako gantza) iturri dietetiko
aipagarriak dira. Ugaztunen haragia eta gibela ez dira oso aberatsak. Esneak
ez du eduki handirik, koipe-eduki eskasa duelako, baina gainaren edo
gurinaren edukia kontuan izatekoa da. Eduki txikia izan arren, esnea gaingabetzean bitamina hau guztiz galtzen da, eta hori kontuan izateko gauza bat
da. Arrautzaren gorringoa ere, bitamina honen eduki aipagarria izanik, iturri
egokia da. Azkenik, landare-jatorriko elikagaietan ez da D bitaminarik
aurkitzen. Dena den, gaur egun elikagai asko bitamina anitzekin aberasten
dira, eta zerealei, esneari eta margarinari gehitzen zaie D bitamina.

E bitamina (alfa-tokoferola)

E bitamina (alfa-tokotrienola)

7.45 irudia.

Bitamina honen eragin fisiologikoa kaltzioaren metabolismoarekin erlazionaturik dago. Hasteko, mineral horren xurgapenean lagungarria da D bitamina.
Kolekaltziferola (argi ultramorearen laguntzaz) 1,25-dihidroxikolekaltziferol
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bihurtzen da larruazalean; paratormonarekin eta kaltzitoninarekin batera,
kaltzioaren metabolismoa erregulatzen duen hirugarren konposatua da.
Arrazoi garrantzitsuak daude, beraz, D bitaminari hormona deitzeko. A
bitaminarekin gertatzen zen bezala, bitamina honen gehiegitasunak hiperbitaminosia eragin dezake; zeinu kliniko ohikoena ehunen kaltzifikazioa da.

Egonkortasun handiko konposatua da kolekaltziferola. Deshidrataturiko
elikagaietan bakarrik galtzen da, oxidazioaren eraginez.

7.1.5.12

E bitamina edo alfa-tokoferola

Fitilo albo-kate bat duen 6-hidroxikromano molekularen eratorriek osatzen
dituzte E bitaminaren taldeko konposatuak. Bi azpitalde aipa daitezke:
tokoferolak edo tokotrienolak. Lehenak albo-kate asea du, eta bigarrenak,
ordea, ez.

Naturan eta, beraz, elikagaietan, α-, β- eta γ-tokoferolak eta α- eta βtokotrienolak daude. Oro har, E bitaminaren iturri onenak dietako hazi-olioak
dira (artoa, ekilorea, garia eta soja, adibidez). Ez animalia-jatorriko koipeetan,
ez gantzetan (ezta gibelean ere) ez da bitamina honen eduki aipagarririk.

Bitamina honen funtzio fisiologiko garrantzitsuena oxidazioaren aurkakoa
da, hau da, erradikal askeek eragin dezaketen peroxidazioa ekiditea. Funtzio
hori zelulen eta organuluen mintzetan edota lipoproteinatan da bereziki esanguratsua. Landareetako atal koipetsuetan ere, gantz-azido poliasegabeak
oxidaziotik babestea izango da haren funtzioa.

Olioetan nahiko egonkorra da bitamina hau. Oxidazioa suspertzen duten
baldintzetan erraz hondatzen da, beste konposatu batzuk baino lehenago
oxidatzen baita. Denbora luzean frijitutako produktuetan, jarduera bitaminiko
ugari galtzen da. Izozketak, bestalde, ez du denboraren poderioz gertatzen
den galera bitaminikoa saihesten.
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7.1.5.13

K bitamina, filokinonak edo menakinonak

Laugarren bitamina lipodisolbagarria da. E bitaminaren antza du, ez du izen
kimiko garbirik, nahiko zaila litzatekeelako bat ezartzea. K bitamina motak
2-metil-1,4-naftokinonaren (menadionaren edo K3 bitaminaren) eratorriak dira.
K1 bitaminak edo filokinonak fitilo albo-katea dauka, eta K2-k edo menakinonak isopreno albo-kate luzea.

Fitonadiona (K1 bitamina, filokinona)

Menakinona (K2)

Menadiona (K3)

7.46 irudia.

Materia biologiko guztian aurkitu daitekeen arren, hostodun barazki
berdeak (espinakak edo azak, adibidez) bakarrik har daitezke K bitaminaren
iturri aipagarritzat. Animalia-jatorriko elikagaietan ez da bereziki ugaria, baina
hesteetako bakterioek K2 bitamina sintetizatzeko ahalmena dute, eta horregatik ez da arrunta gabezia pairatzea.
K bitaminak garrantzi fisiologikoa du, odola koagulatzeko ezinbestekoa
baita. Besteak beste, protronbina tronbina bihurtzeko ezinbestekoa da. Hori
gertatzeko, K bitaminaren beharra duen deskarboxilazio bat gertatzen da.
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Bitaminaren gabeziak odolaren koagulazio-arazoak ekartzen ditu, beraz.
Landareen hartziduran sortutako konposatu batek eta arratoien aurkako pozoi
batek K bitaminaren aurkako jarduera dute.
Bitamina honen egonkortasun teknologikoari buruz ez da gauza gehiegi
ezagutzen, baina badirudi nahiko egonkorra dela elikagaien baldintzetan.

7.1.6 Mineralak
Elikagaien osagai hauek oso kantitate txikian dauden elementu ez-organikoak
dira. Bi funtzio nagusi betetzen dituzte: elikagaiei ezaugarri organoleptiko
garrantzitsuak eman edota dietaren bitartez gizakietan funtzio fisiologiko
nabarmenak bete.
7.1.6.1 Sodioa
Izaki bizidunetan nahiko hedatua dagoen metal alkalino hau funtzio sentsorial
zein fisiologiko esanguratsuak dauzka. Animalia-jatorriko elikagaietan (arrautza,
esnea, haragia) aurkitu daiteke. Haragitan sodio-edukia handitu egiten da
prestatzerakoan, gatza botatzen zaiolako. Egia esan, elikagai gehienei egiten
zaienez gatza, berezko sodio-edukia ez da amaieran irensten den prestaketaren adierazgarri. Bestalde, elikadura-industrian erabiltzen diren gehigarri
edota laguntzaile teknologikoek sodioa daramatenez, sodiotan aberats izan
daitezke landutako produktu asko. Galletak eta gosarirako zereal batzuen
kasua da hori. Beste batzuetan, gatza helburu sentsorial batekin (baita bizitza
erabilgarria luzatzeko xedearekin) gehitzen da, eta, zer esanik ez, produktu
horien sodio-edukia oso handia izaten da. Gaztaren, hestebeteen eta prestatutako elikagaien kasua da hori. Mineral honek eragina du odol-hodien
presioan, eta, horregatik, hipertentsioan eta antzeko gaixotasunetan, sodioaren
ekarpen dietetikoa kontrolatu behar da.
7.1.6.2 Potasioa
Metal alkalino honek izugarrizko garrantzi fisiologikoa duenez, animaliajatorriko elikagaietan aurkitu daiteke. Landare-jatorriko elikagaietan ere, potasio-
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eduki aipagarria dago, hala nola fruta, barazki eta fruitu lehorretan. Dietaren
osagai gozagarrien artean, txokolatea ere aipa daiteke potasio iturri on gisa.
Potasioak, barne-inguruneko pH-aren erregulazioan garrantzitsua izateaz
gain, erreakzio metaboliko batzuetan parte hartzen du (proteinen sintesian
eta karbohidratoen metabolismoan).
7.1.6.3

Magnesioa

Mineral hau, elikagai mota guztietan egon arren, bereziki ugaria da hazien
eratorrietan. Laboreetan, lekaleetan, fruitu lehorretan eta horien irinean
eta okintza-produktuetan esaterako.
7.1.6.4

Kaltzioa

Mineral honek, elikagai askotan dagoen arren, oso eduki aldakorra du produktu
batetik bestera. Kaltzio gutxien duten elikagaien artean, ilarrak, sagarrak,
patatak eta beste barazki eta fruta batzuk daude. Nolanahi ere, beste barazki
batzuek eduki handiagoa dute: brokolia eta espinakak, adibidez, oso aberatsak dira; baina kaltzioaren xurgapena oztopatzen duen substantzia batetan
ere (azido oxalikotan) aberatsak dira. Haragia eta arraina ez dira kaltziotan
bereziki aberatsak, ezta zerealak ere. Horietatik ateratako irinetan, ordea,
edukia handiagoa da, batez ere kaltzio karbonatoz aberastutakoetan. Kaltzioedukian nagusitzen diren produktuak esnea eta esnekiak dira. Produktu
horiek, gainera, kaltzioaren erabilera edo xurgapena errazten duten beste
konposatu batzuk dituzte, hala nola D bitamina eta laktosa; ez da harritzekoa,
izan ere, ugaztunek hazkunde-garaian jateko diseinatu du naturak elikagaia
hori. Esneki lehorretan, bereziki gaztetan, kontzentratu egiten da mineral hau.
Bestalde, animalien hezurrak ere kaltzio fosfatoz osaturik daudenez, latetako
arrainak jatean (hezurrak askotan jaten dira) kaltzio kantitate aipagarria ere
hartzen da.
7.1.6.5

Fosforoa

Fosforodun hainbat molekula aurkitu daitezke izaki bizidunetan eta, ondorioz,
elikagaietan. Fosfato ez-organiko, ester organiko eta azukre-fosfato eran
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aurkitzen da, batez ere. Bestalde, fosforoa kaltzioarekin batera agertu ohi da
elikagaietan; beraz, kaltziotan aberats direnak fosforotan ere badira. Animaliajatorriko elikagaietan ugaria da fosforoa, esnetan kaltzio fosfato ugari baitago.
Esan bezala, latetako arrain hezurdunak kaltzio fosfatoaren iturri aparta dira.
Haragia, giharrean fosforoak duen garrantziagatik, mineral honen eduki
aipagarria du. Gibelean, hala ere, edukia handiagoa da. Landare-erreinuan,
hazietan dago fosforoa kantitate aipagarrietan. Nolanahi ere, badirudi ez dela
guztiz xurgatzen, fitatoak direla eta (gizakiak ez du behar beste fitasa).
Azkenik, aipatu beharra dago elikadura-industrian fosforoa duten hainbat
gehigarri erabiltzen direla, elikagaietako mineral honen edukia handitzen baitute.
7.1.6.6

Burdina

Agian garrantzi nutrizional handiena duen minerala da burdina. Behintzat,
gabezia gehienen eragilea da. Animalien organismoan, koordinaziokonposatuetan agertzen da, gehienetan porfirina-eraztun batean. Halako
egiturarik garrantzitsuena hemoglobinaren hemo taldea da. Funtzio fisiologiko
ezaguna du: oxigenoa garraiatzea. Funtzio hori betetzeko, guztiz erabakigarria da burdinaren oxidazio-egoera (Fe

3+

edo Fe2+).

Animalia- zein landare-jatorriko elikagaiak izan daitezke burdinatan
aberats. Haragian, adibidez, 2-4 mg/100 g inguru aurkitzen da; mioglobina
eran, gehienbat. Haragien gorritasuna mioglobinarekin handitzen denez,
mineral honen edukia ere handitu egiten da. Gibeleko burdin edukia handiagoa da, 9 mg/100 g ingurukoa. Hosto berdedun barazkiak (bereziki
espinakak), lekaleak, fruitu lehorrak eta labore-haziak haragiaren antzeko
burdin edukia izan dezakete. Frutaren, patataren eta arrainaren burdin
edukia txikiagoa da (0,3-1,2 mg/100 g inguru). Behi-esnearen burdin edukia
eskasa da (0,1-0,4 mg/100 g), baina, esneki lehorretan (gazta adibidez),
gehiago dago, kontzentrazioa dela eta. Arrautzen burdin edukia aipagarria da
(2 mg/100 g).
Beste mantenugaiekin gertatzen den bezala, elikagaien burdin edukiak ez
du aprobetxamendua ziurtatzen. Europako dietan, elikagaien burdin eduki
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aipagarria dela eta, egunero 10-14 mg burdina irensten diren arren, irentsitakoaren % 10 inguru bakarrik xurgatzen da. Xurgapenean, faktore askoren
artean, burdinaren oxidazio-egoerak du garrantzia. Xurgapen egokirako, Fe

2+

oxidazio-egoeran egon behar du burdinak. Bestalde, landare- eta animaliajatorriko elikagaietan burdinak eratzen dituen konplexu biokimikoek xurgapenmaila desberdina dute. Animalia-jatorriko elikagaietan porfirina-eraztuna
osatzen duen burdinari (% 40) hemo deitzen zaio. Hesteetan, hemo
burdinaren % 15-25 xurgatzen da; landare-jatorriko elikagaietako burdina (ezhemo burdina), berriz, azido fitikoarekin, oxalatoekin, fosfatoekin eta karbonatoekin loturik dago, Fe

3+

eran, eta, horregatik, hesteetan % 2-8 xur-

gatzen da soilik.
Bestalde, fisiologiak ere eragina du burdinaren xurgapenean, gabezia
dagoenean handitu egiten baita xurgapen-ahalmena.
7.1.6.7

Iodoa

Elikagai berezi batzuetan aurkitzen denez, ohitura dietetikoak direla eta,
alde handiak (batzuetan arriskutsuak) daude iodo-irensketan herrialde batetik
bestera. Oso

ezaguna

da iodoak

hormona

tiroideoen

(tiroxina

triiodotironina) osagai gisa duen funtzio fisiologikoa.

7.47 irudia. Tiroxinaren (T4) eta triiodotironinaren egiturak
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Tiroide guruinean sortutako bi hormona horiek metabolismoa erregulatzen
dute, eta hazkundea eta garapena suspertzen. Iodoan eskasak diren dietak
hipotiroidismoa sor dezake eta, beraz, hazkunde- eta metabolismo-arazoak.
Hazkunde-faseetan gertatzen bada iodo-gabezia, garapen-arazoak larriagoak
eta itzulgaitzak dira (kretinismo izeneko gaixotasuna). Gehiegizko iodoirensketak ere hormonen sortze- eta jariaketa-arazoak sor ditzake.

Oro har, esan daiteke elikagai gehienek iodo gutxi dutela. Frutak eta
barazkiak, haragia eta haragikiak, esnea eta esnekiak eta erreka-arrainak oso
pobreak dira mineral honetan; itsas arrainak eta itsaskiak dira iturririk onena.
Hori dela eta, itsas produktu gutxi kontsumitzeko ohitura izan duten tokietan,
tiroide-guruinetako arazo endemikoak egon izan dira. Egoera horri aurre
egiteko, gatza iodatzeko neurria hartu zen duela hamarkada batzuk hainbat
eskualdetan.

7.1.6.8

Kobrea

Elikagaietan oso hedatua dagoen mineral bat da kobrea, batez ere, entzimen
osagai gisa. Dena den, desberdintasun aipagarriak daude elikagaien artean
kobre-edukiari dagokionez. Esnetan oso kobre gutxi dago; animalien gibelean,
berriz, asko dago (jarduera metabolikoa eta entzima-edukia dela eta).

7.1.6.9

Zinka

Kobrea bezala, entzima askoren gune aktiboen ezinbesteko osagai bat da
zinka. Beraz, ez da arraroa animalia-haragian eta, gehienbat, gibelean eduki
aipagarria aurkitzea. Arrainak eta itsaskiak ere mineral honen iturri apartak
dira; nagusiki, ostrak. Bestalde, landare-jatorriko zenbait elikagaik ere animaliajatorriko elikagaiek duten zink-aberastasunaren antzekoa dute. Horien artean,
irin integrala (errefinatuak integralaren herena dauka), lekaleak eta fruitu
lehorrak aipa daitezke. Horrez gain, esnetan, burdinarekin eta kobrearekin
gertatzen zen moduan, zink-eduki gutxi dago. Ez da zaila, gainera, mineral
honen eguneroko beharrak dieta orekatu baten bidez asetzea.
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7.1.6.10

Selenioa

Hasiera batean, toxikotzat hartu zen mineral hau, baina denboraren poderioz
ikusi da ezinbestekoa dela osasuna mantentzeko. Elikagai orotan aurkitu
daitekeen arren, fruitu lehorrak dira bereziki aberatsak seleniotan. Mineral
hau oxidazioaren aurkako babes funtzioa duen glutation peroxidasa entzimaren gune aktiboaren osagaia da. Horregatik, selenioaren gabezia nutrizionalak antzeko funtzioa duen E bitaminaren gabeziaren moduko sintomak
eragiten ditu.
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8.1

Haragia eta eratorritako produktuak

8.1.1 Sarrera
Gizakiaren dieta orojaleko animalia-jatorriko elikagaien artean, haragiak edo
okelak garrantzi handia du, batez ere eskualde garatuetan. Preziatua da eta
ez bakarrik dituen ezaugarri organoleptikoengatik; aspalditik ezagutzen zaion
balio nutritiboagatik eta ezarri zitzaion balio erlijioso edo sozialagatik ere
preziatua da. Hasiera batean, haragia lortzeko ehizatu beharra zegoen, baina,
abeltzaintza garatu ahala, haragi-ekoizpena erraztu egin zen. Hala ere,
gizakion elikadura-merkatuko produktu garestienetakoa da, lortzea garestia
baita (kilogramo bat oilo-haragi lortzeko, 2 kg pentsu behar dira; kilogramo bat
txerriki lortzeko, 4 kg pentsu; eta kilogramo bat abelgorriki lortzeko, 8 kg
pentsu). Abeltzaintzak haragi-lorpena erraztu bazuen ere, jaki honek ez zuen
balio gehiegi galdu jaki gisa. Jaki preziatua zenez, haragia kontserbatzeko
teknikak garatu ziren hainbat kulturatan. Amerikako biztanleek haragia
lehortzen zuten, eta, Homeroren garaian (K.a. 1000. urtean), ketze- eta
gazitze-teknikak ezagutzen zituzten eta erromatarrek bazekiten hestebeteak
egiten. Haragia garestia zenez, haren kontsumoa herrialdeen maila ekonomikoaren adierazle izan daitekeela aipatzen dute aditu askok. Gainera, haragi
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motak ere balio ekonomiko desberdina dutenez, sozialki ezarritako kontsumopatroi bat igar daiteke. Gehien kontsumitzen den haragi fresko mota oilaskoarena da; gero txerriarena eta, azkenik, abelgorriarena. Nolanahi ere, haragi
freskoa eta haragitik eratorritako produktuak (hestebeteak, adibidez) talde
berean sartzen direnez, txerrikia da gehien hartzen dena (% 55), gero hegaztikia (% 25) eta, azkenik, abelgorrikia (% 15).
Gaur egun ere, haragia dietako elikagai garrantzitsuenetariko bat izaten
jarraitzen du, bai balio nutritiboagatik, bai ezaugarri sentsorialengatik. Nutritiboki, kalitate handiko proteina-iturri aipagarrienetarikoa eta burdin iturri
nabarmena da.

8.1.2 Definizioa
Espainiako Elikadura Kodeak honako definizio hau ematen du haragiari edo
okelari buruz: bobido, obido (artabereak), suido (basurdeak), kaprido (ahuntzak),
ekido (zaldiak) eta gamelido osasuntsuen eta baldintza higienikotan hildakoen
gihar jangarrien atalak dira. Eskortako hegaztien, ehizaturiko iledun eta lumadun animalien eta itsas ugaztunen kasuan ere balio du.
Araudian, 1.324/2002 Errege Dekretuan hain zuzen ere, haragiaren definizio sakonago bat ematen da, beste elikagai baten osagai bat denean: giza
kontsumorako egoki jotzen diren ugaztun- eta hegazti-espezieen gihar eskeletikoa eta horren osagai diren edo horri naturalki lotuta dauden gantz-ehunak
eta ehun konektiboak (azken horiek ez dituzte zehaztutako balioak gainditu
behar, kalitate-adierazleak baitira).
Definizio bromatologiko bat ere eman daiteke: hornidura-animalia hiltzearen
ondorioz gertatzen diren aldaketa fisiko-kimiko eta biokimikoek eragiten duten
gihar-ehunaren aldaketaren emaitza da haragia. Lortutako produktuaren
kolorean, egituran, urtsutasunean, zaporean eta usainean nabari dira aldaketok, eta, beraz, ezinbesteko aldaketa horiek bihurtzen dute giharra haragi.
Beste era batean esanda, ontze-prozesu hori ezinbestekoa da, hildako animaliaren giharra guk ezagutzen dugun haragi bilakatzeko (ezagutzen ditugun
haragiaren berezko ezaugarri sentsorialen garapenerako).
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8.1.2.1

Haragiarekin egindako beste produktu batzuk

Elikadura-kodearen arabera baimendutako haragiekin edota erraiekin prestatutako produktuak dira haragikiak. Hona hemen kodeak ezartzen duen sailkapena, eta adibide batzuk :
−

Gatzatutakoak (urdaiazpiko ondua), ketutakoak eta adobatuak (solomoa)

−

Urdaia (hirugiharra)

−

Hestebeteak, txarkuteria eta sakoteak
9

Haragi-hestebeteak (txorizoa, saltxitxoia, sobrasada)

9

Tripaki-hestebeteak

9

Odol-hestebeteak (odolosteak)

9

Sakoteak (egositako urdaiazpikoa, mortadela, urdaiazpikosakotea)

−

Haragi-aterakinak eta saldak (haragi-salda)

−

Tripakiak

Aitzindari bezala haragia duten produktuei buruz informazio gehiago
ematen duten beste sailkapen batzuk ere egin daitezke:
−

Lehortutako produktuak: prozedura tradizionalak zein industrialak
erabilita, haragi zatien ur-edukia murrizten da. Lehortutako produktuen adibide bat zezina da.

−

Ondutako produktuak: kasu honetan, haragiaren bizitza erabilgarria
luzatzeko ingurune-baldintza berezien eta konposatu kimikoen eragina
konbinatzen da. Gatza, kontserbagarri espezifikoak (gehienetan, C.
Botulinumaren hazkuntza oztopatzen duten nitrito eta nitratoak) eta
zaporea hobetzen duten azukreak erabiltzen dira. Konposatu horiekin
tratatutako haragi zatiak kontrolpean dauden hezetasun- eta tenperaturaeremuetan uzten dira. Lehortzen diren bitartean, onddo bereziak
agertuko dira. Prozesu horri ontze deritzo, eta behar duen denbora
produktuaren araberakoa da. Hezetasun-murrizketak eragindako
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bizitza erabilgarriaren luzapena gatzaren edo beste konposatu kimikoen eraginarekin indartzen da, eta, hala, bizitza erabilgarri luzea
duten produktuak lortzen dira. Ondutako urdaiazpikoa eta hestebete
gehienak sartzen dira talde honetan.
−

Egositako produktuak: haragi zati osoak edo zatien nahasketak
moldeatu egiten dira eta berotu, gehienetan ontziraturik. Adibide garbiena egositako urdaiazpikoa da. Hori lortzeko sistema tradizionalean, urdaiazpikoak sakarosadun gatzunean uzten dira hilabete
batez 3-5 ºC-an. Hala, gatza barneratu egiten da eta, ondorioz,
hartzidura laktikoa gertatzen da. Ondoren, urdaiazpikoak garbitu
egiten dira eta 30 ºC-an berotzen, 24 orduz eta atmosfera hezean
(kasu batzuetan, ketu egiten dira). Azkenik, hezurra kentzen zaie eta
moldeetan ipintzen dira; gelatinarekin betetzen dira gelditzen diren
hutsuneak, eta 80 ºC-an egosten dira. Pasteurizazioaren antzeko
tratamendu horrek eta gehitu zaizkion nitritoek bizitza erabilgarri
luzeko produktu bihurtzen dute urdaiazpiko egosia.

−

Hestebeteak: definizioz haragia, erraiak, gantza, espeziak, fruitu
lehorrak, almidoiak, barazkiak eta beste gauza asko izan ditzakeen
masa batez betetako hesteak dira. Heste naturalak erabiltzeaz gain,
zelulosa eta beste konposatu batzuez egindako materiala erabil
daiteke betetzeko. Heste naturala edo sintetikoa bete ondoren,
produktua amaitzeko egosi, ketu, lehortu edo ontzen utz daiteke.
Ontzea hezetasun- eta tenperatura-baldintza estuetan egiten da,
prozesuaren garapen egokirako ezinbestekoa baita hestebetearen
kanpoaldean garatzen den mikroflora. Hezetasun gutxi (% 30) eta pH
azidoa (5-5,3) duten produktuak dira hestebete onduak. Beraz,
bizitza erabilgarri nahiko luzea dute. Saltxitxak, ordea, gordinik edo
egosita saltzen diren hestebete hezeak dira, eta ezaugarri horrek
asko baldintzatzen du haien bizitza erabilgarria.

−

Bestelako haragikiak:
9

Gelatina: haragitik edo erraietatik (hezur, azal eta zurdetatik)
ateratako kolagenoa disolbatuz eta berotuz lortzen da. Postreak egiteko erabil daiteke, edo elikadura-industrian saltsak
loditzeko edota bitza sortzeko.
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9

Haragi-aterakinak: haragi-aterakina kalitate txarreko haragi
txikitutik eta erraietatik ateratzen da. Horiek egosita lortzen
den likidoa gazitu eta lurrunketaz kontzentratzen da. Lortzen
den produktu lehorra janariari haragi-zaporea emateko
erabiltzen da.

9

Haragi-salda: kalitate desberdineko haragiekin egin daiteke
eta gatz- eta koipe-eduki aldakorra izan ohi du. Zaporearen
indartzaileak eta ongarriak izan ohi ditu.

8.1.3 Sailkapena
Okela sailkatzeko hainbat irizpide badaude ere, errazena espeziearen araberakoa da: oilo, txerri, behi eta beste hornidura-animalien haragia.
Itxurarekin (baita balio nutritiboarekin ere) zerikusia duen sailkatzeko era
bat ezar daiteke: haragi zuria (animalia gaztearena; txahala, antxumea eta
esneko arkumea, adibidez), haragi gorria (animalia helduarena; behia eta idia,
esaterako) eta haragi beltza (ehiza-animaliarena). Kolore ilunagoa edo argiagoa izateak ondorio nutrizionalak ditu, gero ikusiko den moduan; koloreak
burdin edukia adierazten du, besteak beste.
Bestalde, hildako animalien kanal-sailkapena ikuspuntu komertzial batetik
egiten da. Hala sailkatzen dira 300 kg baino gehiagoko abelgorri astunen
kanalak, Europako Ekonomia Erkidegoaren 1208/81 Araudiaren arabera.
Araudi horren arabera, honako kategoriatan sailkatu daitezke kanalak:


Kanalen kategoria eta izendapena

A kategoria: 2 urte baino gutxiagoko ar gazte eta zikiratu gabeen kanalak
B kategoria: zikiratu gabeko beste arren kanalak
C kategoria: zikiratutako arren kanalak
D kategoria: erditu duten emeen kanalak
E kategoria: beste emeen kanalak
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Kategoria bakoitzaren barruan, bi ezaugarri kontuan izanda sailkatzen dira
kanalak:
−

Alde batetik, egitura; kanalaren perfilen garapenaren arabera, atal
garrantzitsuenena hartzen da aintzat (izterra, bizkarra eta solomoa).
SEUROP serieko hizki batekin izendatzen da (ikus hurrengo taula).

−

Bestetik, koipe-maila hartzen da kontuan. Kanpoaldeko eta barrunbe
torazikoko gantza da adierazgarriena, eta 1etik 5erainoko zenbakiekin izendatzen da (ikus hurrengo taula).

Azkeneko bi faktore horien arabera, kategoria bakoitzeko kanalak honela
sailkatu daitezke:


Kanalen sailkapena, egituraren arabera

S (goi-mailakoa): profil guztiak erabat konbexuak dira; gihar-garapena ezin
hobea, muskulu bikoitzekin
E (bikaina): profil guztiak oso konbexuak dira, gihar-garapena ezin hobea
U (oso ona): profila konbexuak dira oro har; gihar-garapena sendoa
R (ona): profilak zuzenak oro har; gihar-garapena ona
O (ez hain ona): profilak zuzenak edo konkaboak dira; gihar-garapena
ertaina
P (kaskarra): profil guztiak konkaboak edo oso konkaboak dira; gihargarapen eskasa

1 ez-koipetsua: estalki koipetsurik gabe, edo oso ahularekin
2 gutxi estalitakoa: estalki koipetsu txikia; gihar asko ikusten da
3 estalitakoa: giharra, izterra eta bizkarra izan ezik, ia guztiz gantzez
estalita. Barrunbe torazikoan gantz-bilgune eskasak.
4 koipetsua: koipez estalitako giharrak, baina nabarmenak, hala ere. BTan
gantz-bilgune ikusgarriak
5 oso koipetsua: kanal osoa gantzez estalita, bilgune garrantzitsuak BTan
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Beste espezieetan, kanalen sailkapenak ez dira abelgorri astunen berdinak,
baina irizpide berberekin egiten dira. Artabereen sailkapenerako, haien masa
kontuan hartzen dituen bi araudi erabiltzen dira; 13 kg baino gehiagoko pisua
dutenentzat, SEUROP sailkapena, eta 13 kg baino gutxiagoko kanalentzat,
berriz, masaren, haragi-kolorearen eta gantz-estalkiaren araberako sailkapen
bat (erabiliena, ikus hurrengo taula).
13 kg baino gutxiagoko artabere-kanalen sailkapen komertziala
KATEGORIA
Pisua
Kalitatea

A

B

C

≤ 7 kg

7,1 – 10 kg

10,1 -13 kg

Lehena

Bigarrena
Beste

Beste

Beste

Haragiaren
Arrosa
kolorea eta
argia
gantza

kolore bat

kolore bat

kolore bat

edo
gantzestalkia

Lehena

Arrosa
argia

Bigarrena

edo
gantz-

Lehena

Arrosa
argia

estalkia

Bigarrena

edo
gantzestalkia

Hala ere, kontsumitzaileari gutxi axola zaio kanalen sailkapen komertziala;
bai, ordea, kanal horren zati bakoitzaren (okelaren) kategoria komertzialak
ezarritakoa. Izan ere, hornidura-animalien haragia hainbat ataletan zatitzen
edo banatzen da, eta bakoitza maila batean sailkatzen: goi-maila, lehen maila
(lehena A eta lehena B), bigarren maila eta hirugarren maila.

Aipatutako mailatako batean sailkatzeko, ezaugarri hauek hartzen dira
kontuan, besteak beste: okela edo haragi zatiaren gihar kantitatea, muskuluzuntzez gain dauzkaten osagaiak, marmorizazioa (muskuluen arteko koipea),
zatiaren itxura eta hezetasuna. Irizpide horrekin, beraz, egitura eta konposizio
(eta propietate organoleptiko) desberdineko okela zatiak bereizten dira. Hala,
atal bakoitzaren ezaugarri organoleptiko onenak garatzeko helburuarekin, maila
bakoitzeko haragi-piezari sukaldaritza-prestaketa egoki bat dagokio (ikus
hurrengo taula).
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maila

Lehen A

Xerra samurrak
eta txuletoi
bikainak

Mokorra (d)

Biribilkia (c)

Kontra (h)

Tapa eta gaina (g)

Xerra samurrak

chateaubriand edo mignon xerrak atera

Urdaiztaketak egiteko eta erretzeko

popietak gisatzeko, erroiluak egiteko

Birrineztatzeko, urdaiztaketak eta

Xerra birrineztatuak egiteko

Erregosteko, erretzeko edo txikitzeko.

Erretzeko edo salteatzeko

osoa roast beef egiteko

Parrillan erretzeko, hezurra kenduta zati

Oso-osorik erretzeko, tournedos,

samurra

Prestaketa aproposena

Mamitsua eta

Ezaugarriak

Maskala (i)

Txuleta-zinta (b)

Azpizuna (a)

Okela zatia



Goi-maila

Maila
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Kontserbazio eraren arabera ere sailkatu daiteke haragia; gehienetan hoztu

edo izoztu egiten dira. Aurkezpen-irizpidea kontuan izanda, osorik, zatika,

xerratan edo txikituta aurkez daiteke okela.
Abelgorriaren okela zatien sailkapen komertziala, ezaugarriak eta
prestaketa aproposenak

Lehen B maila

Maila

Parrillan edo labean egiteko

Erretzeko edo parrillan egiteko

Betetzeko, txikitzeko, xerrak egiteko

Sorbalda (n)

Besokia (r)

trinkoena xerrak egiteko

Zati irekiena gisatzeko edo txikitzeko, zati

Sorbaldako koskorra (ñ)

Lepoaldea (e/f)

Ertzak gisatzeko eta erdialdea xerrak egiteko

Mokor-muturra

Prestaketa aproposena

Xerrak egiteko, erregosteko edo erretzeko

Ezaugarriak

Kontrarriba (j)

Okela zatia
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Hirugarren maila

Bigarren maila

Maila

Gisatu edo egosteko
Zopa, erregosi edo eltzekoak egiteko
Erregosteko edo salda egiteko

Lepoa (p)
Bularra (q)
Isatsa (m)

txikitzeko, betetzeko

Parrillan, salda, eltzekoak eta gisatuak egiteko,

Gisatzeko, erretzeko edo egosteko

Salda, zopa, gisatuak

Egosteko, zopa egiteko edo erregosteko

Prestaketa aproposena

Gisatu, egosi edo betetzeko

Ezaugarriak

Magala (v)

Saiheskia (u)

Hegal-hasiera (t)

osobukoa (k/s)

Aurrealdeko zankarra,

Sorbalda-atzea (o)

Okela zatia
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f

e

a

b

ñ o

p

l
n

i
g
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c

v
q

r

s

t

m

d

h
k

j

8.1 irudia.

Kanaletan ez doazen atal edo erraietan, bi multzo bereizten dira: gorriak
(odola, gibela, mingaina, bihotza, birikak, barea eta abar) eta zuriak (garuna,
area, tripakiak, hesteak, urdaia, hezurrak, gorputz-adarrak eta abar).

8.1.4 Egitura
Elikagai guztiekin gertatzen den bezala, hauen balio nutritiboa hobeto ulertzeko,
garrantzitsua da duten egitura ezagutzea. Haragia muskulua edo giharra da,
eta haren egitura orokorra dauka, beraz. Zurda bat du hezurrari lotzen zaion
gunean, eta epimisio deitzen den ehun konektibo geruza bat inguratzen
du muskulua (ikus irudia). Muskulua inguratzen duen epimisioa barneratu
egiten da muskulu-balak inguratuz; hala, perimisioa sortzen du. Esan
bezala, bai epimisoa, bai perimisioa ehun konektiboz osaturik daude. Ehun
hau balio nutritibo eskasa duten proteinez osaturik dago, eta, hori dela eta,
zenbat eta ehun konektibo gehiago izan okelak, orduan eta balio nutritibo
eskasagoa du. Horretaz gain, ehun konektibo gehiegi izateak haragiari
samurtasuna kentzen dio, eta gogortasuna ematen. Perimisioaren barruan,
muskulu-balen osagai diren muskulu-zuntzak daude, endomisio deituriko
ehun konektiboaren geruza batez inguraturik (perimisioaren luzapenak).
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Haragiaren egitura

Epimisioa

Perimisioa
Odol-hodiak

Perimisioa
Endomisioa

8.2 irudia.

Muskuluaren egituran sakonduz, muskulu edo gihar batek muskulu-balak
dauzka, muskulu-balak muskulu-zuntzez osaturik daude, eta zuntz horiek,
berriz, miozuntz deituriko egitura txikiago batzuez. Miozuntzen egituran,
muskulu eskeletikoaren itxura ildaskatuaren eragile diren zuntz proteiko
desberdinak aurkitzen dira. Zuntz horiek izaera isotropoa edo anisotropoa
izan dezakete, eta bien tartekatzeak eragiten du itxura ildaskatua, gune ilunak
eta argiak tartekatzen baitira. Argi arruntarekin ilun ikusten diren guneak
anisotropoak edo birrefringenteak dira argi polarizatuarekin ikusiz gero; argi
arruntarekin argiak diren guneak, berriz, argi polarizatuarekin isotropoak dira.
Hori dela eta, gune ilunei A (anisotropo) banda deritze, eta gune argiei I
(isotropo) banda. Z zuzen izeneko marra ilun batek erdibitzen ditu I bandak.
A bandaren erdian dagoen gune argi bat H banda izendatu zen. H banda hori
bitan banatzen du M zuzen izeneko egiturak. Bi Z zuzenen arteko egitura
sarkomeroa da.
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Giharraren egitura

Muskulu-zelulen egitura ildaskatua bi zuntz moten gainjarpenaren eragina da
beraz. A banda (anisotropoa, iluna) zuntz lodienez osaturik dago, eta I
banda, ordea, zuntz meheagoez eta, ondorioz, argiagoez osaturik dago. A
bandaren barruan bi zuntz mota horiek gainjartzen direnean, itxura are
ilunagoa hartzen du miozuntzak. Zuntz lodiak miosina izeneko proteinaz
osaturik daude, eta meheak, berriz, aktina izeneko proteinaz (sakonago
azaltzen dira konposizioari buruzko atalean).

Gihar-zelula zeharka mozten bada, aipatutako zuntzak hexagono eran
antolatzen direla ikusten da. Zuntzak gainjartzen diren gunean, zuntz mehe
bakoitza lau zuntz lodiz inguratuta dago, eta zuntz lodi bakoitza sei zuntz
mehez.

Zurda

Epimisioa

Perimisioa

Endomisioa
Zuntz muskularra

Miozuntza

8.3 irudia.
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Muskulu-zuntzen egitura mikroskopikoa

Muskulu-zuntza

20–100µ

Miozuntza
1–2µ
Sarkomeroa

1,5–2,0µ

Aktina
-50A

Miosina
-100A

8.4 irudia.

Miozuntz bakoitza erretikulu sarkoplasmikoz (besikula eta tubuluz osaturiko egitura konplexu bat) inguraturik dago.
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8.1.5 Lortzea
Haragia lortzeko lehen pausoa animalia hiltzea da. Animalia handien kasuan
(behiak, adibidez), denerbazioz, kommozioz edo elektrokuzioz egin daiteke.
Hegaztiak bezalako animalia txikiak, berriz, hezur tenporalean ziztatuz edota
ur berotan sartuz hiltzen dira. Ondoren, garbitu egiten dira. Animalia handien
kasuan, odolustu eta larrutu egin behar dira, eta erraiak, burua eta gorputzadarrak kendu behar zaizkie, kanal deritzena lortzeko. Hilberri den animalia
baten haragiak itxura zurixka izan behar du, bai eta berezko uzkurketa batzuk
ere. Apurka, animalia oro bezala, lehenago edo geroago hilotz-gogortasuna
edo rigor mortis deitzen den egoera agertuko da, espeziearen arabera.

ABEREA

RIGOR MORTISERAKO BEHAR
DEN DENBORA

Oiloak

2-4 ordu

Txahala

10-14 ordu

Txerriak

4-18 ordu

Gogortasun hori hil ondorengo lehen orduan hasten da garatzen, eta,
espeziearen edota tenperaturaren arabera, lehenago edo geroago amaitzen
da (oiloentzat ordu batzuk nahikoa dira, eta behientzat, aldiz, egunak behar
dira). Prozesu hori kontrolaturiko ingurune-baldintzapean egiten da noski.

Muskuluan, animaliaren heriotzaren ondoren, rigor mortisa iristeko aldaketa biokimikoak oso adierazgarriak dira ontze-prozesua gerta dadin eta,
beraz, haragia modu egokian gara dadin. Prozesu hori hobeto ulertzeko,
garrantzitsua da muskuluaren jarduera fisiologiko arrunta (muskulu-uzkurketa)
ezagutzea.
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Muskulu-uzkurketa kaltzio ioiaren araberakoa da. Nerbio-bulkadak eragindako azetilkolina-askatzeak erretikulu sarkoplasmatikoko mintzaren despolarizazioa eragiten du; ondorioz, zelula barneko edo likido sarkoplasmatikoko
kaltzio-kontzentrazioa handitu egiten da. Zelula barnean kaltzio-kontzentrazioa
handia denean, aktinaren osagai den C tropomiosinan eta miosina buruan
lotzen da kaltzioa, eta aktinaren eta miosinaren arteko lotura eratzen du. Hots,
aktomiosina konplexua eratzen du, eta, gero, gihar-uzkurketa. Hori gertatzen
den bitartean, ATPa endekatu egiten da, eta likido sarkoplasmatikoaren ohiko
kaltzio-kontzentrazioa berreskuratzeko erabiliko da askatutako energia. Kaltzio
kantitate bat erretikulu sarkoplasmatikora itzultzen da garraio aktiboz, eta
aktomiosina konplexua aktina eta miosina aske bihurtzen da; hala, amaitu
egiten da giharraren uzkurtze-egoera. ATPa etengabe sortzen da giharzeluletan, ADP eta fosfokreatina aitzindarietatik, batez ere.
Animalia hiltzerakoan, apurka-apurka agortzen dira muskulu-zuntzen
uzkurketarako ezinbestekoak diren molekula energetikoak: kreatina fosfatoa
lehendabizi, eta adenosina trifosfatoa ondoren. Bestalde, gihar-zeluletako
glukogenoaren endekapen anaerobioa gertatzen da, eta, ondorioz, azido
laktikoa lortzen da. Azido horren eraketak haragiaren pH-a murrizten du (6,26,6, espeziearen arabera). Aldaketa horiek kaltzio sarkoplasmatikoaren kontzentrazioaren igoera eta aktina-miosina konplexuen eraketa eragiten dute,
hau da, muskuluen uzkurketa edo rigor mortisa. Heriotzaren mementoan,
muskuluaren pH-a 7 ingurukoa izanik (proteinen puntu isoelektrikotik urrun
dagoen pH-a), ura atxikitzeko ahalmen haundia du haragiak. Azidifikazioa
gertau ahala, proteinen puntu isoelektrikora hurbiltzean, haragiak ura atxikitzeko ahalmena galtzen du.
Rigor mortisaren osteko faseari post rigor deitzen zaio. Likido sarkoplasmatikoko kaltzio-kontzentrazioaren jaitsiera fisiologikorik ezin da gertatu, eta
aktomiosina konplexuen endekapen entzimatikoa gertatzen da. pH azidoetan
aktibatzen diren entzima lisosomikoen (katepsinak), tripsinaren eta kalpainaren jarduerek rigor mortisean muskulua uzkurtu duen aktomiosina
konplexua apurtzen dute, batez ere Z banda eta M linean. Gertakari horrek
muskulua biguntzen du eta guk ezagutzen ditugun haragi-ezaugarriak
garatzen ditu.
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8.1.6 Konposizioa
Konposizio orokorrari dagokionez, nahiz eta faktore batzuen arabera aldakorra izan, esan daiteke haragiaren osagai nagusia ura dela (% 55-85);
gero, proteinak (% 16-22), gantza (% 3-26) eta, azkenik, mineralak (≈% 1).
Kantitate txikiagoan, karbohidratoak, nitrogenodun substantzia ez-proteikoak
eta bitaminak aurkitzen dira. (a taula).


Haragi mota batzuen konposizio nutrizionala

ANIMALIA

MINERALAK (%)

URA (%)

KOIPEA (%) PROTEINAK (%)

Oilaskoa

1,1

72,9

4,0

22,2

Untxia

1,1

70,6

5,6

20,7

Zaldia

1,1

72,7

4,6

21,4

Bildotsa

1,1

65,0

16,0

18,0

Txerria

1,2

65,0

15,0

19,0

Txahala

1,2

72,0

7,0

20,0

Konposizio- edo osaera-aldakortasunaren eragile nagusiak animaliaespeziea, adina eta sexua dira. Espeziea kontuan izanda, bildotsak eta
txerriak gantz-eduki aipagarria dute, oiloarekin, zaldiaren edota untxiarekin
konparatuz gero. Lehenak haragi koipetsuak dira; besteak, berriz, gihartsuak.
Izan ere, okelaren konposizioari buruz aritzean, gantza da mantenugai
aldakorrena. Bestalde, zenbat eta koipe gehiago izan, orduan eta ur gutxiago
izaten du haragiak, oro har. Ur-atxikitzea, amaierako pH-arekin lotuta dagoen
fenomenoa izanik, garrantzitsua da ezaugarri sentsorial (kolore, egitura,
gogortasun, urtsutasun eta zapore) egokien garapenerako.
Koipe-edukiaren (eta banaketa anatomikoaren) aldakortasunean, jatorrizko
arrazak ere eragin nabarmena du; esne-behiek, adibidez, azal azpian eta
muskulu artean dute gantz kantitate handiena. Esan bezala, adinak eta
sexuak ere badute eragina; hala, bi urte baino gutxiagoko behiek ur gehiago
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eta proteina, gantz eta mineral gutxiago izan ohi dute. Sexuari dagokionez,
emeek arrek baino gantz gehiago atxikitzen dute, nahiz eta desberdintasun
hori zikiratzearekin desagertu. Sailkapen atalean azaldu den bezala, aldakortasuna eragiten duten faktore hauetariko asko kanalen sailkapenerako
hartzen dira kontuan. A taulan argi ikusten denez, proteina-edukia antzekoa
da haragi mota desberdinen artean.
Espezie, adin eta sexuaz gain, elikadurak eta digestio-sistemak ere (hausnarkaria edo monogastrikoa) eragina du okelaren konposizioan; ez gantz
kantitatean, baina bai koipearen izaera kimikoan (asetasun edo asegabetasunean). Behiek, hausnarkariak izanik, digestio luzea dute, eta errumeneko
florak irentsitako elikagaien osagaiak aldatzen ditu. Hala, nahiz eta behiaren
dietako gantz-azido gehienak asegabeak izan, digestio-sisteman asetako gantzazidoak barneratzen ditu, eta haragiaren triglizeridoen osagai bilakatzen ditu.
Txerriak, ostera, monogastrikoa denez, irentsitako koipeen gantz-azidoak
erabiltzen ditu, aldaketarik gabe, bere triglizeridoak sintetizatzeko. Kasu
horretan, beraz, haragiaren lipidoek gantz-azido asegabe gehiago dituzte.
Bestalde, aipatu beharra dago konposizioa nabarmen aldatzen dela animalia baten okela zati batetik bestera, muskulu atal desberdinak baitira, eta
bakoitzak koipe-maila bat baitu (b irudia.)


Hornidura-animalien okela zatien konposizioa

Animalia

Behia
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Okela atala

Mineralak

Ura

Koipea

Proteinak

Atzealdea

0,9

65,3

14,3

19,5

Solomoa

1,0

68,0

10,0

21,0

Azpizuna

1,2

73,4

4,1

21,3

Zankarra

1,0

71,2

7,2

21,2

Saiheskia

0,9

59,2

20,4

19,5

Bularra

0,8

59,4

22,0

17,8

Sorbalda

1,0

69,54

9,3

20,8
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Animalia

Bildotsa

Txerria

Okela atala

Mineralak

Ura

Koipea

Proteinak

Zankarra

0,9

64,4

17,3

17,4

Txuletak

0,8

56,3

26,9

16,0

Sorbalda

0,9

62,8

19,2

17,1

Zankarra

0,9

60,6

20,8

17,7

Txuletak

0,9

60,7

20,7

16,5

Sorbalda

0,9

60,1

20,7

17,0

Mantenugai bakoitza sakonki aztertzea komeni da, geroago azaltzen den
balio nutritiboa ulertzeko.
8.1.6.1 Proteinak
Proteinak dira haragian aurkitu daitezkeen substantzia nitrogenatu nagusiak.
Mantenugai aipagarria da kantitatearen aldetik, uraren (eta, batzuetan, koipearen) ostean, baina batez ere ikuspuntu nutrizionaletik. Haien disolbagarritasuna kontuan izanda, hiru taldetan sailkatu ohi dira:
−

Proteina sarkoplasmatiko edo zitoplasmatikoak (% 30-35): uretan
edo gatz-disoluzio diluituetan disolba daitezke 7ko pH-aren inguruan.
Zelula barneko proteinak daude talde honetan, mioglobina, entzimak,
hemoglobina, nukleo-proteinak eta lisosomak, nagusiki.
Talde honetako proteina garrantzitsuenak mioglobina eta muskuluproteasak dira ikuspuntu organoleptikotik eta teknologikotik begiratuta. Proteina horiek eragin handia dute haragiaren kalitatean, post
mortem eta prozesatze-faseetan.
Mioglobina proteina globular bat da eta haragiari kolore gorria
ematen dion hemo talde bat du. Oxigenoa edukitzea edo garraiatzea
du helburu. Gihar-zeluletara hemoglobinan iristen den oxigenoa kapilarretatik heltzen da muskulu-zuntzeraino, eta han mioglobinarekin
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lotzen da. Ondoren, metabolismo aerobioan erabiliko da oxigenoa.
Mioglobinaren (eta hemo taldea duten beste proteinen) kontzentrazioaren arabera, aldatu egiten da haragiaren kolorea (behi-haragian,
10 mg/1 g gihar, eta, oilo-haragian, < 1 mg/1 g gihar; horra hor mioglobinaren kontzentrazioak). Okelaren mioglobina-edukia muskuluzuntz motaren, adinaren, ariketa-mailaren eta animaliaren dietaren
arabera aldatu ohi da. Oro har, kontzentrazioa handitu egiten da
adinarekin eta ariketarekin. Animalia gazteen dietan, adibidez esnea
bakarrik jaten dutenetan, burdina eskasa da eta, gainera, animalia
horren jarduera fisikoa txikia denez, mioglobina-eduki eskasa dute
giharrean, helduen aldean. Ondorioz, animalia horien okelak kolore
arrosa izaten du. Horrela, txahal-haragiaren mioglobina-edukia 1-3
mg/g da; behi helduarena, 4-10 mg/g; eta abere zaharrarena, 16-20
mg/g. Hornidura-animaliak ez izan arren, baleek dute mioglobina
gehieneko okela, ezinbestekoa baitute oxigenoa atxikitzeko, airea
hartu gabe denbora tarte luzeak igarotzeko.
Kimikoki hemo talde batez eta globina molekula batez osaturiko heteroproteina porfiriniko bat da. Proteina osatzen duten 153 aminoazidoek hemo talde prostetikoa inguratzen dute, eta 18 kilodalton
dituen molekula bat eratzen dute.

His-93

His-64

8.5 irudia. Mioglobina.
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Hemo taldearen erdian oxigenoarekin lotura itzulgarriak eratzen dituen
burdin atomo bat dago; haragiaren ezaugarri nutritibo garrantzitsuenetako bat. Burdin horren oxidazio-egoera, bestalde, ezaugarri
organoleptiko aipagarrienen eragile da.
−

Miozuntz-proteinak (% 50-55): gatz-disoluzio kontzentratuetan disolba daitezke, eta muskuluen itxura ildaskatuaren eragileak dira.
Bi taldetan antolatzen diren zortzi proteina mota osatzen dute
proteina miofibrilarren talde hau. Bi talde horiek proteina uzkurkorrak
eta uzkurketaren erregulatzaileak dira. Proteina uzkurkorrak dira
ugarienak (miozuntz-proteinen % 75) garrantzitsuenak aktina (% 22)
eta miosina (% 53) izanik. Bi egitura proteiko horiek muskuluzelularen zuntz mehe eta lodiak eratzen dituzte, hurrenez hurren.
Filamentu horien arteko interakzioak eragiten du muskulu-uzkurketa,
aktomiosina konplexua eratuz. Miosina pisu molekular handiko
proteina bat da. Bi atal nagusi dauzka: arina eta astuna (bibliografian, isats eta buru gisa ere izendatzen dira). Atal arinak filamentu
bikoitzeko α-helize baten egitura duen zuntza osatzen du, eta ez
du ATPa endekatzeko ahalmenik. Atal astunak, berriz, ATPasajarduera du, hau da, energia kimikoa energia mekaniko bihurtzeko
ahalmena. Gainera, atal astuna edo burua aktinazko zuntzekin lot
daiteke (eta aktomiosina konplexua eratu), eta, hala, giharuzkurketa gertatzen da (ikus irudia). Oinarrizko azalpen bat
emateko, esan dezagun kaltzioaren eta magnesioaren eraginez
miosinaren ATPasa-jarduera aktibatzen dela, eta miosinaren atal
astuna edo burua (ADP-Pi eran dagoenean) aktinarekin lotzen dela.
Lotura osatu denean, miosinak aktina erakartzen du (10 bat
nanometro). Eratutako konplexua berehala askatuko da, eta ATP
gehiagorekin (eta kaltzioarekin eta magnesioarekin) beste ziklo
bat hasiko da. Miosinaren burua eta aktina 50 bat aldiz lot eta
aska daitezke segundoro, hatz baten antzera, aldizkako erakarpenaren bidez.
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Erlaxaturik

Uzkurtuta

8.6 irudia.

Aktinaren egitura sinpleagoa da. Ez dauka azpiunitaterik, baina bi egitura
izan ditzake: globularra (G-aktina era) edo fibrosoa (F-aktina era). F-aktina
G-aktinaren polimerizazioz eratzen da, L-aktina deituriko proteina baten laguntzaz. G-aktinak helize bikoitzaren itxura du, eta ATP molekula bat (miosinak
energia bihurtzen duena) eta kaltzio edo magnesio ioiak dauzka loturik.
Triptofano eta zisteina aminoazidoetan aberats izateaz gain, beste proteinetan aurkitzen ez den 3-metil-histidina aminoazidoa dauka. Azken hori,
haragia osagaitzat duen dietaren okela-edukiaren edo -kalitatearen adierazle
gisa erabiltzen da.
Gihar-uzkurketa erregulatzen duten proteinak eskasagoak dira (miozuntzproteinen % 25), baina talde zabala osatzen dute. Tropomiosina eta troponina
proteinak (% 8), M eta C proteinak (% 8 eta % 2 hurrenez hurren) eta, azkenik,
α- eta β-aktinak dira talde horretako proteina aipagarrienak. Tropomiosinaren aminoazido-osaera miosinarenaren berdintsua da. Oro har, tropomiosina troponinarekin elkartuta egoten da, tropomiosina aktiboa deituriko
egitura osatzen.
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−

Estromako proteinak (% 15-20): Disolbagarritasun txikia duten zuntz
erako proteinek osatzen dute estroma atala. Zelulaz kanpoko proteinak dira, hau da, muskulu-zuntzak eta gihar-balak inguratzen
dituen ehun konektibokoak. Garrantzitsuenak kolagenoa, elastina eta
erretikulina izenekoak dira.
Kolagenoa da proteina ugariena ehun konektiboan edo haragiaren
epimisio, endomisio eta perimisioan. Ehun konektiboaz gain, kartilagoak, zurdak, azala eta beste egitura-ehun batzuk ere aberatsak dira kolagenotan. Horren oinarrizko egiturari tropokolageno
deitzen zaio, eta hiru kate peptidikoz eratuta dago (kolageno
molekula guztietan gutxienez bi errepikatu egiten dira). Hirukote
horrek helize hirukoitzaren egitura hartzen du hiruren artean eratzen diren hidrogeno-zubiei eta lisina-loturei ezker, besteak beste.
Berotzerakoan, desnaturalizatu egiten da, eta gelatina eratzen du.
Horregatik, berotutako haragikietan gelatina eran aurkitu daiteke
batez ere. Tropokolageno molekulak elkarrekin lotzen dira zuntzak eratuz.
Banaketaren edo kokapenaren arabera, bost kolageno mota bereiz
daitezke. I kolagenoa (guztiaren % 90) zurdetan aurkitu ohi da, eta,
haragiaren kasuan, epimisioan eta perimisioan dago batik bat. II
kolagenoa kartilagoetan aurkitu daiteke batez ere; okelaren kasuan,
berriz, muskuluan edo giharrean bertan, zelulen lotura-ehunean. III
kolagenoa, ehun konektiboaren eta ehun baskularren ohiko kolagenoa izanik, haragiaren perimisioan (gutxiago endomisioan) aurkitzen
da. Azkenik, IV eta V kolagenoak ez dute ohiko kolageno-zuntzaren
egitura hartzen, eta zelulen sare-itxurako egitura bat osatzen dute
oinarri-mintzean. Kolageno mota horien arteko desberdintasun nagusia
aminoazido-sekuentzia da.

Kolageno-edukia aldatu egiten da faktore batzuen arabera. Faktore horietatik, giharraren funtzioa edo kokapen anatomikoa eta adina dira garrantzitsuenak. Zenbat eta erabiliagoa izan gihar bat, orduan eta indartsuagoa
izango da, eta haren muskulu-zelulen arteko lotura sendoagoa izango da.
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Ehun konektibo gehiago eta, beraz, kolageno gehiago edukiko du gihar mota
horrek. Bestalde, zenbat eta gazteagoa izan animalia, hainbat eta ehun
konektibo gutxiagoko giharrak izango ditu, haren muskuluek, adin gutxiago
izateaz gain, helduenek baino garapen-maila txikiagoa izaten dutelako.
Gainera, animaliaren arrazak, zikiratzeak edota egoera nutritiboak haragiaren
kolageno-edukia alda dezakete.

Proteina horrek osaera berezia du: glizinaren (% 33) eta prolinahidroxiprolinaren nahaste bat (% 23). Hori dela eta, balio biologiko eskasa du.
Hidroxiprolina-edukia nahiko konstantea da (% 13-14), eta, animalia-jatorriko
beste proteinetan ez denez behar bezain proportzio handian agertzen, haragikien kolageno-edukiaren adierazle gisa erabiltzen da.

Esan bezala, haragia berotzerakoan, kolagenoaren parte bat gelatina
bihurtzen da, eta bereizgarri duen egitura biguna agertzen da. Elikaduraindustriak, bestalde, askotan erabiltzen du kolagenoa gelatina lortzeko.

Estromako beste proteina garrantzitsu bat elastina da. Ehun konjuntibo
edo konektiboaren bigarren proteina da garrantzian. Ehunei elastikotasuna
ematen dienez, ezaugarri hau duten ehunetan aurkitzen da batik bat. Elastinatan aberats diren ehunek kolore horixka dutenez, askotan ehun konektibo
hori izena ematen zaie. Gihar- edo muskulu-ehunean, ez da kantitate handian
aurkitzen, bai ordea, arteria-paretetan edota ligamenduetan. Kolagenoaren
antzeko egitura dauka, elkarrekin loturiko kate peptidikoena. Kolagenoa baino
egonkorragoa da elastina, ura, beroa eta proteasa askoren eragina ez baita
nahikoa desegituratzeko. Beraz, elastina askoko ehun konektiboa duten okela
zatien digestioa zailagoa da.

Proteinak ez dira haragiaren konposatu nitrogenatu bakarrak. Proteinez
gain, okelak substantzia nitrogenatu ez-proteikoak ere badauzka; nitrogeno
guztiaren % 1-2 nitrogeno ez-proteikoa da. Hurrengo taulan ikus daitekeen
bezala, aminoazido askeek, peptidoek eta nukleotidoek osatzen dute, besteak
beste, haragiaren nitrogeno ez-proteikoaren parte.
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Okelaren konposatu nitrogenatu ez-proteikoak

Aminoazido askeak

(% 0,1 – 0,3) ala, asp, glu, …

Peptidoak

(% 0,15 -0,40) karnosina, anserina, …

Amina biogenoak
Konposatu guanidinikoak
Amonio kuaternarioaren
konposatuak

(<10 mg/kg) histamina, tiramina,
putreszina, kadaberina, …
(% 0,3 – 0,6) kreatina, kreatinina, …
(% 0,02 – 0,06) kolina, karnitina, …

ATP-deskonposizioaren

(% 0,1 – 0,25) inosina, inosina

substantziak

monofosfatoa, hipoxantina, …

8.1.6.2 Lipidoak
Animalia-metabolismoan, garrantzi handia dute lipidoek, batez ere nahitaezko
gantz-azidoek, kolesterolak, fosfolipidoek eta bitamina lipodisolbagarriek. Beste
batzuek —gantz-azidoen esterrek, adibidez— ez dute funtzio metaboliko
garrantzitsurik, baina organoak inguratzen (babesteko) edo azalpean (energia
gordetzeko) dauden gantz-ehunetan pilatzen dira.
Gehiago zehaztuz, behia bezalako animalia handi baten gantza kanalaren
atal desberdinetan kokatzen da, hala nola azal azpiko gantz-ehunean,
erraietan eta muskuluan. Bi kokapen nagusi aipa daitezke, beraz: gantzehuna (azal azpian, errai inguruan eta muskulu artean) eta muskulua edo
giharra bera.
Azal-azpiko gantz-ehuna oso ondo definitua dago. Animalia biziaren
gantz-ehuna ukituz, animaliaren koipeztatze-maila finka dezakegu. Espezie
batzuetan, oso garrantzitsua da gantz gordailu hori; txerrian, adibidez, gantz-
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ehun guztiaren % 70 da. Bestalde, gantz-ehuna erraz ikusten da, bai kanalean, bai haragi zatietan, eta erraz banandu daiteke giharretik. Muskuluen
arteko gantza, ordea, nekez bereizten da, eta, askotan, ez da erraz banantzen. Giharreko gantza bi gunetan aurkitu daiteke: zelulen artean eta zelula
barnean. Zelulen arteko gantza ikusgarria denean, marmorizazio deitzen zaio
(marmol-itxura ematen diolako haragiari). Egitura horren adibide garbi bat da
ondutako urdaiazpikoaren marmorizazioa.

Miozitoen edo gihar-zelulen barnean ere, lipidoak aurkitu daitezke, mitokondrio, mintz eta beste egitura asko eratzen. Hala ere, gutxienekoak dira eta,
gantz-ehunarekin eta gihar-zelulen arteko koipearekin konparatuz, baztergarriak dira, batez ere ikuspuntu nutritibo kuantitatibo batetik.

Bereizketa anatomikoaz gain, gantz-ehunekoa eta giharreko gantzaren
konposizioa desberdina izan daiteke espezie berean. Gihar-inguruneko
gantzak fosfolipido eta gantz-azido asegabe gehiago dauzka, gantz-ehuneko
lipidoek baino. Gainera, giharreko gantza errazago hondatzen da, gantzazido asegabe gehiago izateaz gain giharreko konposatu oxidatzaileekin
kontaktuan baitago.

Aipatu den bezala, gantza da okelaren mantenugai aldakorrena, ez
bakarrik espezie batetik bestera, baita espezie bereko haragi zati batetik
bestera ere.

Gantzaren konposizioari buruz, hauek dira osagai nagusiak: triglizeridoak
(>% 98), fosfolipidoak (% 0,5 – 01) eta mono eta diglizeridoak eta, maila
txikiago batean, gantz-azido askeak eta kolesterol askea edota esterifikatuak.

Haragiak duen gantz-edukiaren aldakortasunaz gain, gantza osatzen
duten gantz-azidoen izaera ere aldatu egiten da animalia batetik bestera.
Hots, okela batzuek beste batzuek baino gantz gehiago izan dezakete, eta,
bestalde, gantzaren izaera ere (asegabetasuna) aldakorra izan daiteke.
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4

15

16

12

Txerria

Bildotsa

Idia

ertaina (%)

Koipe-eduki

Oiloa

Espeziea

41

42

48

47

2

7

9

22

(koipearen %)

(koipearen %)

Gantz-azido
poliasegabeak

Gantz-azido
monoasegabeak

Gantz-azido

43

49

57

69

(koipearen %)

asegabeen batura

57

51

43

21

(koipearen %)

Gantz-azido aseak
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Gantz-azido ase gehien dituzten haragien artean, behiarena eta ardiarena
daude. Giharreko lipidoetan gantz-azido asegabeen proportzio handiena,
berriz, txerriak edo oiloak dute. Poliasegabeei dagokienez, oilo-haragia da
aberatsena, eta, ondoren, txerria.

Okelaren gantz-azido ase garrantzitsuenak, ugarienetik urrienera,
honako hauek dira:
−

Palmitikoa (C16:0)

−

Estearikoa (C18:0)

−

Miristikoa (C14:0)

Oleikoa (C18:1) gantz-azido monoasegabe ugariena da haragian; poliasegabeen artean, berriz, linoleikoa (C18:2 n-6) eta linolenikoa (C18:2 n-3).

Aipatu dugun bezala, hausnarkarien okelaren gantz-azidoak ez dira animalia monogastrikoen okelarenak bezain aldakorrak, eta gantz-azido ase
gehiago dituzte, errumeneko bakterioek hidrogenatu egiten dituztelako
dietako gantz-azidoak. Hori dela eta, hausnarkarien okelak gantz-azido
poliasegabe gutxiago ditu. Hurrengo taulan, animalia monogastriko baten
(txerria) eta bi hausnarkariren (behia eta arkumea) triglizeridoen gantz-azido
profila azaltzen da:
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Palmitikoa
C16:1

29

28

25

Animalia

Behia

Arkumea

Txerria
25

13

20

Estearikoa
C18:0

3,0

2,0

Palmitoleikoa
C16:1

39

46

42

Oleikoa
C18:1

GANTZ-AZIDOA

4,0

10,2

2,0

Linoleikoa
C18:2

0,5

0,7

0,5

Linolenikoa
C18:3

1,5

2,0

0,1

Arakidonikoa
C20:4
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Garbi ikusten da txerriaren gantz-azido asegabe (palmitoleiko, oleiko,
linoleiko, linoleniko eta arakidoniko) edukia handiagoa da.

Azkenik, gantzari buruz hitz egiterakoan, animalia-jatorriko edozein elikagaik bezala, okelak ere kolesterola dauka. Zenbat eta kolesterol gehiago
eduki, okela edo haragi horrekin egindako produktu batek orduan kolesterol
gehiago izango du. Adibidez, hestebete, tripaki eta haragi subproduktu koipetsuekin egindako jakiek kolesterol-eduki handia dute.



Haragien eta haragikien kolesterol-edukia

ESPEZIEA
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KOLESTEROL-EDUKIA
(MG/100G)

Oiloa

87

Arkumea

75

Txerria

70

Txahala

65

Garuna

2200

Gibela

315

Odolkia

120

Urdaiazpiko ondua

62
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8.1.6.3 Karbohidratoak

Animalia-giharraren edo -haragiaren karbohidrato nagusia glukogenoa da,
glukosa-polimero bat. Okelaren glukogeno-edukia eskasa da, masa hezearen
% 0,5 – 1 inguru. Badaude, hala ere, beste karbohidrato batzuk proportzio
txikian (% 0,1 – 0,15), hala nola zelula barneko glukosa-6-fosfatoa edo
zelulen arteko ehun konektiboko proteoglikanoak. Baina, nahiz eta kuantitatiboki adierazgarriak ez izan, haragiaren ontze-prozesuan funtzio garrantzitsua dute. Hil ostean, animalia-giharreko glukogeno kantitatea eta horren
glukolisiaren abiadurak haragiaren kolorea, ehundura, tinkotasuna, ura atxikitzeko ahalmena eta bizitza erabilgarria baldintzatzen ditu.

Animalia-espezieak, elikadurak, adinak eta miozuntz motak (II. motako
zuntzetan I motakoetan baino ugariagoa) denek baldintzatzen dute muskuluko
glukogeno-edukia. Zaldiaren giharrean, behi, ahuntz edota ardien giharrean
baino glukogeno gehiago dago, jarduera fisiko sakonerako prestaturik baitaude. Animalien adinak ere badu eraginik, gazteen giharrek glukogeno
gehiago baitute animalia zaharrenek baino.

8.1.6.4 Bitaminak eta mineralak

Oso aldakorra da haragiaren bitamina-edukia. Hori aldarazten duten faktoreen
artean, espeziea, adina, elikadura eta okela-pieza aipa daitezke. Hurrengo
taulan ikus daitekeen bezala, esan daiteke haragia B taldeko bitaminetan dela
aberatsa.
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0,08

0,74

0,08

0,24

Behia

Txerria

Oiloa

Gibela

B1

2,70

0,16

0,19

0,20

B2

14,1

7,7

4,2

4,1

Niazina

6,3

1,1

0,6

0,5

pantotenikoa

Az.

0,77

0,45

0,43

0,3

B6

441

10

4

9

Az. folikoa

69

0,5

1,2

2

B12



erraia

Okela edo
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Okelaren eta gibelaren batez besteko bitamina-edukia 100 g-ko*

* Datu guztiak mg-tan daude, B12 bitaminarena izan ezik (µg).
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Argi ikusten da haragiaren bitamina-edukia oso desberdina dela jatorrizko
animaliaren arabera. Adibidez, txerri-okelak oilo- edo behi-okelak baino askoz
B1 bitamina gehiago dauka. Haragi zatiekin egindako produktuetan, B1
bitaminaren edukia murriztu daiteke prozedura teknologikoen ondorioz.
Adibidez, saltxitxek B1 bitamina gutxi dute, bisulfito kontserbatzaileak suntsitu
egiten duelako.

Errai bat, gibela hain zuzen ere, haragia baino askoz aberatsagoa da
bitaminatan. Animalien gorputzean metabolismo-jarduera indartsuena duen
atala izanik, erreakzio askotan parte hartzen duten bitaminen oso kantitate
handia behar du. Bestalde, bitamina lipodisolbagarrien metaketarako gune
aproposena da, koipetsua baita. Gainera, esan daiteke, oro har, haragia ez
dela C bitaminaren eta bitamina lipodisolbagarrien iturri ona. Alde batetik, ez
du bitamina horien eduki aipagarririk eta, bestetik, jangarri bihurtzeko jasaten
dituen beroketak bitamina-galera adierazgarria eragiten du. Haragiak dituen
bitaminen artean, erriboflabina da beroketa ondoen jasaten duena.

Mineralak giharraren osagai garrantzitsuak dira. Egitura eskeletikoen
osagaiak dira, besteak beste, koloide-sistemen egituratzaile edota erregulatzaileak, azido-base orekaren erregulatzaileak edota entzimen osagai edo
katalizatzaileak. Hurrengo taulan, haragiko mineral aipagarrienen batez besteko edukia ageri da.
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Na
(mg/100g)

40

60

80

75

90

erraia

Behia

Txerria

Oiloa

Bildotsa

Gibela

300

295

350

400

400

(mg/100g)

K

8

10

10

10

10

(mg/100g)

Ca

46

15

40

30

20

(mg/100g)

Mg

350

147

200

200

200

P2O5/100g)

P (mg

12000

1200

2000

2500

3000

(µg/100g)

Fe

7500

4000

2000

2500

4000

(µg/100g)

Zn

3700

—

200

100

100

(µg/100g)

Cu

50

—

10

30

20

(µg/100g)

Se
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Haragiaren batez besteko mineral-edukia.

Elikagai taldeak

Haragian kaltzioa, magnesioa, potasioa, kobrea, sufrea, selenioa eta beste
zenbait mineral egon arren, ikuspuntu nutrizionaletik begiratuta, burdina, zinka
eta fosforoa dira haragiaren mineral aipagarrienak. Oxigenoa garraiatzen
duten proteinen (mioglobina eta hemoglobina) hemo taldearen osagaia da
burdina eta, ondorioz, haragi gorriak bereziki aberatsak dira burdinatan.
Bestalde, proteina mitokondrial elektroi-garraiatzaileek (C zitokromoa) eta
entzima batzuek ere (peroxidasek eta zitokromo-oxidasek, adibidez) burdina
daukate. Dena den, animalietako burdina gehiena (% 57) hemoglobinaren
osagai gisa dago, eta, ondoren, mioglobina gisa (% 7). Haragia, beraz, burdin
eduki aparta duen elikagaia da. Gainera, mineral horren eduki aipagarria
izateaz gain, hobeto xurgatzen da beste elikagaietako burdina baino. Kontuan
izan behar da elikagaiak, nahiz eta mantenugairen batetan aberats izan,
batzuetan ezin direla aprobetxatu, zenbait arrazoi direla tarteko. Espinakak,
adibidez, oso aberatsak dira kaltziotan, baina kaltzioaren xurgapena oztopatzen duen azido oxalikotik ere asko dute. Horrela, espinakak oso kaltzio
iturri txarrak dira. Hitz batean esateko, konposizioak bakarrik ez du balio
nutritiboa ezartzen. Hori hobeto ulertzeko, jakin behar da bi motatako burdina
dagoela: hemo izendaturikoa eta ez-hemo izendaturikoa. Animalia-jatorriko
elikagaietan biak aurkitu daitezke; landare-jatorrikoetan, aldiz, bigarrena soilik.
Landareetan aurkitu daitekeen burdinaren (ez-hemo) % 10 soilik xurgatzen
da. Haragian, hemo erakoa da burdinaren proportzio handi bat, % 40. Mota
horretako burdina ez-hemo erakoa baino portzentaje handiagoan xurgatzen
da (% 35). Hau da, haragia (eta animalia-jatorriko elikagaiak, oro har),
burdinatan aberatsagoa izateaz gain, landare-jatorriko elikagaiena baino
ustiagarriagoa da.

Animalien metabolismoan parte hartzen duten 100 entzimak baino
gehiagok zinka behar dute talde prostetikorako; beraz, mineral hori ugaria da
haragian, batez ere gorrian. Haragiaren zink-edukia arrautzena, esnearena
eta landareena baino handiagoa da. Gainera, landare-jatorriko elikagaietan,
fitato eta oxalato erako substantziek zinkaren xurgapena oztopatzen dute.
Bestalde, haragiki batzuei erantsitako zitratoak eta glutamatoak zinkaren
xurgapena erraztu dezakete.
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Animalia-giharra beste mineral batzuen iturri ere izan daiteke. Azido
nukleikoen, koentzimen, nukleotidoen, ATParen eta ADParen, odola indargabetzen duten fosfatoen eta, besteak beste, fosfolipidoen osagai den
fosforoa ere haragiak dietari egiten dion ekarpen bat da.

Azkenik, nahiz eta haragien eta haragikien berezko sodio-edukia ez izan
oso handia, sukaldaritza-prestaketetan edota haragikiak lortzeko prozesu
teknologikoetan gatza gehitzen zaienez, sodio-iturri aipagarria izan daitezke
(batez ere, haragikiak).

8.1.7 Ezaugarri organoleptikoak
Kontsumitzaileak antzematen duen lehenengo ezaugarria denez, kolorea
da, dudarik gabe, haragiaren ezaugarri organoleptiko garrantzitsuenetako bat.
Ezin da kolore zehatz bat ezarri haragi eta haragikientzako; izan ere, animaliaespezieek, elikadurak eta okelak jasotako tratamenduak kolore desberdinak
eragiten dituzte. Adibidez, animalia handi helduen haragia gorri gerezi distiratsua izan ohi da; animalia gazteena, berriz, arrosa, eta hegaztiena, arrosahorixka. Bestalde, ondutako haragiek kolore gorri-arrosa izaten duten. Giharrarenaz gain, gantzaren kolorea ere aldatu egiten da animaliaren elikaduraren
arabera. Estentsiboki elikaturiko abereen haragi-gantza horixka izan ohi da;
pentsuarekin elikatutakoenak, ostera, arrosa kutsu bat izaten du. Kolorealdaketak dira, gainera, haragiaren hondatzearen adierazle esanguratsuenak:
lehorketak eragindako kolore nabarrak, hestebeteetan mikroorganismoek
eragindako hartziduren ondoriozko kolore berdeak, edota, labean egin arren,
nabartzen ez den haragia.

Produktu baten kolorea erabakitzen duen konposatu nagusia zenbait
egoera kimikotan egon daitekeen mioglobina da. Hala ere, hemoglobinak,
beroketak, keak edota gantzeko hainbat konposatuk ere garrantzi handia
dute.
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Mioglobinak haragiaren kolorearen % 50-80 erabakitzen du. Proteina
horren hemo taldea da, hain zuzen, ezaugarri horren arduraduna. Burdin
atomoaren oxidazio-egoera, lotzen zaizkion konposatuak, proteinaren egoera
(normala edo desnaturalizatua) eta porfirina-eraztunaren egoerak, denek,
mioglobinaren, eta, ondorioz, haragiaren, kolorea aldatzen dute.
Taula. Hemo pigmentuaren kolorean eragina duten faktoreak:

KOLOREA
Burdinaren oxidazio-egoera
Ferroso (Fe++)
+++

Ferriko (Fe

)

Gorria edo purpura
Gorria edo nabarra

Loturak
Bat ere ez (Fe bakarrik)

Purpura

Indartsua (kobalentea)

Gorria

Ahula (ionikoa)

Gorri-nabarra

Proteinaren egoera fisikoa
Jatorrizkoa

Gorria, purpura edo nabarra

Desnaturalizaturik

Arrosa edo nabarra

Porfirina-eraztunaren osotasuna
Osoa

Gorria, purpura edo nabarra

Ordezkatua

Berdea

Apurtua

Berdea, nabarra edo horia

Burdinaren oxidazio-egoera
Ferroso (Fe++)
+++

Ferriko (Fe

)

Gorria edo purpura
Gorria edo nabarra
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Animalia hil eta gero airearekin kontaktuan dauden gihar ataletan (gainaldean), hemoglobina oxigenatu egiten da, eta oximioglobina proteina gorria
eratzen da. Haragiaren barnealdeak kolore purpura izaten jarraitzen du,
mioglobina puruarena. Haragiaren kanpoaldetik barrualderantz oxigenoa
sartzea zaila denez, oxigeno-presio txikiko gune bat sortzen da. Oxigenopresio txikietan, mioglobina oxigenatu beharrean oxidatu egiten da (ferriko
3+

edo Fe

oxidazio-egoerara), eta metamioglobina bihurtzen da. Metamioglo-

binaren kolorea nabarra edo marroikara da; giharraren kolorea ilundu egiten
du, beraz. Hala ere, ontze-prozesuan giharrak berak dituen konposatu erreduzitzaileen eraginez (E bitamina, adibidez), oxidazioa itzulgarria da, eta
ondutako giharrak (haragia) ezaugarri duen kolore gorria hartzen du. Bestalde, oxigeno-presio egokia mantenduz —okela aldatutako atmosferatan
ontziratuz, adibidez—, kolore gorria manten daiteke. Zinkak, aluminioak eta
beste metal batzuek, berriz, mioglobinaren oxidazioa susper dezakete.
Haragiaren kolorea prozedura teknologiko anitzekin ere alda daiteke;
aipagarrienak dira, besteak beste, tratamendu termikoa, pH baxuak edota
nitritoak eta nitratoak erabiltzea. Beroketak kolore nabarreko edo iluneko
ferrokromoak sortzen ditu. Bestalde, haragiak berez dituen konposatu erreduzitzaileek haragiari ontzeko eransten zaizkion nitritoak erreduzitzen dituzte,
eta, ondorioz, oxido nitrikoa sortzen da. Azken hori hemo pigmentuekin lotzen
da, eta nitrosomioglobina eratzen da; hori dela eta, ondutako haragiaren
kolore gorri berezia agertuko da.
Hemo taldeko burdina beste elementu batzuekin lot daiteke, hala nola
anhidrido karbonikoarekin edo sufrearekin. Lehenengoak kolore gorria mantentzen du hemo taldean; sufreak, aldiz, kolore berdea duen sulfomioglobina
eratzen du. Mikroorganismo batzuek sor dezaketen hidrogeno peroxidoarekin
lotu arren, kolore berdexka da emaitza.
Haragiaren ezaugarri organoleptikoekin jarraituz, itxurak edo koloreak ez
ezik, ahoan eragiten dituen sentsazioek ere garrantzi berezia dute. Aroma,
usaina, urtsutasuna edota gogortasuna (ehundura) aipa daitezke haragiak
ahoan eragiten dituen sentsazioen eragile gisa. Ehunduran (gogortasun eta
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urtsutasunean) garrantzia duten faktoreen artean, ehun konektiboa eta ur- eta
koipe-edukia daude. Oro har, haragi batek zenbat eta ehun konektibo (eta
kolageno) gehiago izan, hainbat eta gogorragoa izango da. Hala ere, badago
berezitasunik, izan ere, okelaren ehundura ez da kolageno-edukiaren araberakoa soilik; egiturak ere badu garrantzirik. Kolagenoa osatzen duten
kateen arteko loturak (ikus konposizioari buruzko atala) hauskorragoak dira
(tenperaturaren edota pH-aren eraginez) animalia gazteen haragiko kolagenoan. Animalia zaharrek, ordea, gihar gutxiago (eta, beraz, ehun konektibo
gehiago, proportzioan) izateaz gain, egitura egonkorragoa dute. Horiek horrela,
zelulen eta ehunen arteko lotura ere egonkorragoa da. Hori guztia okelaren
gogortasunean nabari da. Hau da, animalia gazteetan ehun konektibo gutxi
duten haragi zatiak izango dira bigunenak.

Haragia murtxikatzerakoan nabari daitekeen urtsutasuna bi pertzepziok
osatzen dute. Lehena haragiari hozka egitean askatzen diren fluidoak dira,
eta bigarrena haragiaren gantzak eragiten duen txistu-jariaketa. Bigarren
sentsazio hori lehena baino askoz garrantzitsuagoa da; horregatik, haragi
heze baina koipetan eskasak fibrosoak suertatzen dira askotan (urdaiazpiko
egosia). Gihar lehor baina koipetsuak, berriz, marmorizazio egokia dutenez
urtsuagoak suerta daitezke ahoan (ondutako urdaiazpikoa). Sukaldaritzateknikak urtsutasunean duen eragina izugarria da, noski. Oro har, haragiaren
berezko likidoak eta koipea mantentzen dituzten sukaldaritza-teknikei esker,
gozagarritasun organoleptikoa mantentzen da.

Haragiak jatorrian dituen ur, proteina, gantz, gluzido, bitamina eta konposatu organiko guztiek tenperatura handietan jasan dituzten eraldaketa eta
erreakzioen ondorio da kozinatutako haragiaren usain orokorra. Sukaldaritzatratamenduen ondorioz, zetona, ester, hidrokarburo, sufredun konposatu,
alkohol, aldehido, furano edota pirazina erako konposatu lurrunkorrak ager
daitezke. Beroketak eragiten dituen konposatuen kontzentrazio-aldaketek
eta espezie bakoitzaren gantz-azidoen berezitasunek eragiten dute,
besteak beste, animalien arteko usain-desberdintasuna (baita zaporedesberdintasuna ere).
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8.1.8 Balio nutrizionala
Ikuspuntu nutritibotik begiratuta, haragia elikagai proteikoen taldean sailkatzen denez, argi dago zein den dietari egiten dion ekarpena. Konposizioari
buruzko atalean azaldu den bezala, % 18 inguru da okelaren proteina
orokorra. Elikagai baten balio nutrizionalari buruz hitz egiterakoan, mantenugai kantitatea ez da garrantzia duen faktore bakarra (kalitatea ere kontuan
izan behar da); hori dela eta, esan daiteke kalitate nutritibo handiko proteinaiturria dela okela. Gizakion elikadura-egoera egokirako, aminoazido zehatz
batzuk (esentzialak) hartu behar ditugu dietaren bitartez. Beraz, aminoazidobehar hori betetzeko ahalmenak ezartzen du, digerigarritasunarekin eta beste
ezaugarri batzuekin batera, elikagai baten proteina-balio nutritiboa. Hori
horrela, haragiaren proteina-edukia aparta bada eta proteinen aminoazido
esentzial edo nahitaezkoen edukia handia bada, haragi hori proteina-iturri
aparta izango da, bai kantitatean, bai kalitatean. Gizaki heldu batek egunean
behar dituen aminoazidoen erdia ematen dute 100 gramo haragik.
Aipatu beharreko berezitasunik ere bada. Kalitate txarreneko haragi zatiek
eta, batez ere, tripakiek ehun konektibo asko dute eta ehun horretan ugaria
den kolagenoaren kalitate nutritiboa eskasa da. Kolagenoaren aminoazido
esentzialen edukia oso txikia da, eta prolina, glizina eta alanina aminoazidoen
edukia handia. Bestalde, haragian garrantzitsu izan daitezkeen bitaminen
edukia asko aldatzen da espezie batetik bestera. Adibidez, txerriaren tiaminaedukia behiarena edo arkumearenarena baino 5-10 aldiz handiagoa da.
Gantza da, nutrizioaren eta bromatologiaren ikuspuntutik, bigarren osagai
esanguratsuena haragian. Haragiaren gantz-edukia, konposizioari buruzko
atalean azaldu den bezala, asko aldatzen da, jatorrizko espeziearen eta atal
anatomikoaren arabera. Haragi batzuek gantz-eduki eskasa dute eta, beraz,
oso gihartsuak dira (hegazti gehienak, adibidez); beste batzuk, berriz, oso
koipetsuak dira (arkumea, kasurako). Hots, elikagai talde honen gantzekarpena, ikuspuntu kuantitatibotik, handia edo txikia izan daiteke. Hala ere,
gantz-edukiaren ekarpen energetikoaz gain, haragiaren kalitate nutrizionala
ere kontuan izan behar da, aurretik adierazi denez. Nahiz eta haragiak kalitate
nutrizional txarreko gantza (asea) izateko fama izan, konposizioari buruzko
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atalean azaldu dugunez hori ez da guztiz egia. Gantz-azidoen erdia (gutxi
gorabehera eta orokortasun sakon bat onartuz) asea da. Hots, animaliajatorriko elikagai honen gantza landare-jatorriko elikagaiena baino aseagoa
da, baina ez da, inondik inora, guztia asea. Animalia batzuen gantzaren
izaera ezagutzeak, gainera, haragiari buruzko gomendioak eta kontsumoaldaketak ekarri zituen. Orain dela urte batzuk, adibidez, txerri-haragia (oso
koipetsua zenez) nahiko kaltegarritzat hartzen zen kolesterol-arazoei eta
gaixotasun kardiobaskularrei dagokienez. Txerri-gantzaren asegabetasunari
buruz gehiago jakin zenean, haragi koipetsua izanik, gainpisu-arazoetan
gomendagarria ez zen jakia izaten jarraitu zuen, baina arazo kardiobaskular
batzuetarako beste haragi batzuk baino gomendagarriagoa izatera pasatu zen.
Gantz-edukiari hitz egiten ari garenean, ezin da ahaztu animalia-jatorriko
elikagaietan gantzarekin batera datorren beste osagai bat: kolesterola. Haragiaren konposizioari dagokionez, giharrean bertan baino ugariagoa da erraietan
eta garunean.

8.1.9 Hondatzea
Jakina da okela ingurune egokia dela mikroorganismo ugariren hazkuntzarako, haren ezaugarri kimikoak direla eta (urtsutasuna, mantenugaietan
aberastasuna) eta ingurunearen aurrean babesik ez duela eta. Manipulazio
egoki bat ezinbestekoa da, salmenta-mementora arte asko manipulatzen den
eta, beraz, erraz kutsatzen den produktu bat baita.
Hori horrela izanda, nahiz eta neurri gogorrenak hartu okela ez kutsatzeko, ia ezinezkoa da kutsadura saihestea. Fabrikazio-praktika egokiekin
3
4
lortutako haragian, arrunta da 10 -10 unitate kolonia-eratzaile aurkitzea cm

karratuko. Kutsadura ekiditea zaila bada, garrantzitsuena izango da manipulazioan mikroorganismoen hazkuntza saihestea.
Hoztutako okelaren bizitza erabilgarria ez da bi aste baino askoz luzeagoa
izango, eta hasierako kutsadura-mailaren, pH-aren eta gordetze-baldintzaren
araberakoa izango da. Gordetze-tenperatura zenbat eta handiagoa izan,
3
4
bizitza erabilgarria are eta motzagoa izango da. Hala, esan daiteke 10 -10
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unitate kolonia-eratzaile dituen haragi batek hiru bat aste irauten dituela 0º
zentigraduan. Denbora hori bi astera murrizten da tenperatura 5º zentigradura
igotzen bada. Askoz gehiago igota, bizitza erabilgarria oso azkar murrizten
da, eta egun bakar batzuetakoa izatera helduko da.

Okela hondatzen duten bakterioen artean, psikrotrofoak dira garrantzitsuenak, Pseudomonas, Micrococcus eta Lactobacillus generokoak, adibidez.
Horien artean, aerobio gram-negatiboak eta, zehazki, Pseudomonas generokoak dira aipagarrienak, hotzean gordetako okela hondatzen duten eragileak
baitira gehienetan.

Okela hondatzean, gizakiarentzat arriskutsu bihurtu baino lehen, jangaitz
bihurtzen da, eskuarki. Usain arraro eta desatseginak agertu ohi dira, bakterio
7
2
kopurua 5 x 10 k.e.u./cm -ko baliora iristean.

Dena den, esan daiteke okela mikrobiologikoki nahiko elikagai segurua
dela, arriskutsua izan baino lehen jangaitz bihurtzen delako, eta hartu ohi
diren neurriak egokiak direlako. Toxiinfekzio kasu gutxi gertatzen dira okela
irensteagatik; tarteka Escherichia coliren edo Salmonelaren broteren bat
hozte- edo manipulazio-baldintza desegokiengatik. Askotan, broteak gutxi
egindako haragia —txikitutako haragia, adibidez— kontsumitzegatik gertatzen dira.

Jangarritasuna galaraz dezaketen beste bi fenomeno gerta daitezke
animalia era egokian hiltzen ez bada. Hil baino lehenago animalia estresatzen
bada (deskargatzean edo maneiatzean) glukogenoa azkar oxidatzen da, eta
haragiaren pH-a gehiegi jaisten da, eta, ondorioz, PSE haragia (pain, soft and
exudative) edo haragi zurbil, bigun eta exudatibo lortzen da. Fenomeno hori
erraz estresatzen diren animalietan gertatu ohi da; batez ere, txerrietan.
Animaliak, hiltzen denerako, gihar-glukogeno gehiena agortua badauka
(garraioan jarduera fisiko sakona izateagatik, adibidez), ontze-prozesuan ez
da haragiaren pH-a behar beste jaisten, azido laktikoa eratzeko aitzindaria
falta delako. Ondorioz, DFD haragia (dark, firm and dry) edo haragi ilun, gogor
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eta lehorra lortzen da. Baldintza hori normala da zezen-haragian, hil baino
lehenago, zezenketan, agortu egiten baitu glukogeno-gordailu guztia. Hala
ere, behikian eta ardikian ere ohikoa izan daiteke, esan bezala, maneiatzeprozedura desegokien ondorioz.

Haragi arrunta

PSE haragia

DFD haragia

8.7 irudia.

8.2

Esnea eta esnekiak

8.2.1 Sarrera
Gizakiak irensten dituen produktu gehienak ez dira berez edo jatorrian
elikagaiak; beste funtzio bat zuten naturan, eta gizakiok bihurtu ditugu
jangarri. Jan daitezkeen elikagaien oinarrizko konposizioa gauza bakar batek
erabakitzen du: elikagai horrek naturan duen funtzioak. Funtzio horretarako
beharrezkoak diren konposatuez edo elementuez osaturik egongo da
elikagaia. Hazi batek, adibidez, landare berri bat emateko funtzioa duenez,
energia emango dioten karbohidratoak (endospermoan), proteinak (egiturazkoak endospermoan; entzimak ernamuinean) eta lipidoak (ernamuinean)
dauzka. Mineralak eta bitamina jakin batzuk ere baditu.

Elikagai izateko funtzioarekin naturak diseinatutako produktu bakarra esnea
da, ugaztunen amaren bularretako guruinen jariaketa nutritiboa. Konposizio
orokor nahiko egonkorra izan arren, espezie bakoitzaren esneak espezie
bereko kumeen elikadura egokirako konposizio berezia du. Kasu askotan
—gizakiarenean, adibidez—, ama-esnea da bizitzaren lehenengo hila-
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beteetan jan daitekeen gauza bakarra. Gainera, bularra hartzeak, funtzio
nutritiboaz gain, eragin sozial, psikologiko eta emozional garrantzitsuak ditu
espeziearentzat.

Gizakiak duela 10.000 urte etxekotu zituen lehen animaliak. Haien artean,
ugaztunak zeuden, eta, nekazaritza-lanak egiteko edota haragitarako erabiltzeaz gain, haien esnea edateko ere erabiltzen zuten. Segur aski, ahuntzesnea izan zen gizakia lehendabizi edaten hasi zena, eta, denboraren
poderioz, behiarena ere hartzen hasi zen. Urteekin produktu hori garrantzia hartuz joan zen eratorritako jakien bitartez (hartzitutako esnea, gazta eta
abar). Gaur egun, hainbat moda dietetikoren jarraitzaileek diote gizakia dela
heldutasunean esnea edaten duen animalia bakarra, eta, hori argudiatuz,
esnea gizaki helduentzat txarra dela esaten dute. Nutrizionistek, dietistek,
bromatologoek eta medikuek, hau da, elikagaien eta nutrizioaren zientzialariek eta osasunaren profesionalek argi dute: dietako kaltzio-iturri garrantzitsuena eta kalitate oneko proteina-iturri aparta da esnea eta haren deribatuak.
Gainera, oso arriskutsua izan daiteke esne eta esneki gutxi irenstea, eragin
latzak izan baititzake hazkuntzan eta hezurren eraketan eta arazo larriak
eragin baititzake, batez ere emakumeen menopausia-garaian. Beraz, gomendioetan ezarritako kantitate egokian kontsumitu beharreko elikagaiak ditugu
esnea eta esnekiak; ezinbestekoak dieta osasuntsu bat osatzeko.

8.2.2 Definizioa
Elikadura-kodearen arabera, esnea "etxeko behi osasuntsu eta ondo elikatuen jezte higieniko, erregular, oso eta etengabeen produktu osoa, oritz gabea
eta aizundu edo aldatu gabea" da. Definizioak hitz garrantzitsuak dira.
Produktu osoa esaten denean, hasierako, erdiko eta amaierako jariaketak
izan behar dituela adierazten da. Horrek esnearen osagai guztien aprobetxamendua ziurtatzen du, batik bat lipidoena, esnearen azken frakzioan
ateratzen baitira gehienak. Oritz gabea, hau da, behiaren lehen 48 orduetako
jariaketarik gabea. Jezteak higienikoa, erregularra, osoa eta etengabea izan
behar du; 305 eguneko produkzio-epe aldakorra.
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8.2.3 Esnekiak
Merkatuan esnetik eratorritako hainbat produktu aurkitu daitezke; ezagunenak
esne-gaina, gurina, gazta eta hartzitutako esnea dira. Hemen, bakoitzaren
definizioa agertzen da:
−

Gaina: gaingabetutako esneari dekantazioz edo zentrifugazioz kendu
zaion koipea gain gisa sal daiteke. Koipe-ur emultsioa da saltokietan
eros daitekeen gaina. Pentsatu ohi denaren kontrara, gaina ez da
koipe hutsa, % 18-40 inguruko koipe-edukia baitauka.

−

Gurina: higienizatutako behi-esnetik edo gainetik lortutako ur-koipe
motatako emultsioa da. Gaina baino koipetsuagoa da, % 80 koipe
baitu. Gozoa edo gazia izan daiteke. Kontsumitzaileak atseginago
duenez kolore horixka, β-karotenoak gehitzen zaizkio askotan. Badago
gurinaren ordezko bat, margarina deiturikoa. Duela urte batzuk agertutako landare-koipe batez egindako produktua da.

−

Lurrundutako edo kontzentratutako esnea: esnea lehortu (ur-edukia
murriztu), pasteurizatu edo esterilizatu egiten da. Lurrunketak edo
kontzentrazioak esne-gazuraren ioi-kontzentrazioaren aldaketa eragiten duenez, esneko osagaien egonkortasuna arriskuan jartzen da.
Oreka estua apurtu ez dadin, egonkortzaileak eransten zaizkio. Beroketaren bitartez lehortzen denean, Maillard erreakzioa (nabartze ezentzimatikoa) gerta liteke. Nabartze horretan, aminoazido-galera
txikiak gertatzen dira (lisina, batez ere), baita B12, B6, B1 eta azido
foliko bitaminena ere.

−

Esne kondentsatua: esne oso, erdigaingabetu edo gaingabetuaren
ur-edukia murriztuz eta azukrea gehituz (masaren % 42-65) lortutako
produktua da. Aurrekoan bezala, egonkortasuna ziurtatzeko, beharrezkoa da egonkortzaileak erabiltzea. Esne kondentsatua kiroljardueratan elikagai energetiko gisa erabiltzeko helburuarekin sortu
zen, eta mendizaleen artean, adibidez, nahiko ohikoa da.

−

Esne-hautsa: esneari ur gehiena kenduz lortzen da (ur-edukia,
gehienez, % 5 da). Ura kentzeak lipidoen kerratzea errazten duenez,
esne-hauts osoak (koipea: % 26) bizitza erabilgarri motzagoa du
gaingabetuak baino (koipea: % 1,5).
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−

Jogurta: Lactobacillus bulgaricus eta Streptococcus termophylus
mikroorganismoek hartzitutako esnea. Amaierako produktuan, mikroorganismo biziak egon behar dira. Osagai asko erabil daitezkeen
arren, ohikoenak esne pasteurizatua, gain pasteurizatua, esne
kontzentratua eta esne-hautsa dira. Askotan, horiez gain, azukrea
edo gozagarriak, gelifikatzaileak, lurruntzaileak, koloratzaileak, fruta
zatiak, marmelada, fruta-zukua, txokolatea, zerealak, fruitu lehorrak,
barazkiak edo/eta espeziak eransten zaizkio jogurtari. Gain-edukiari
dagokionez, merkatuan jogurt osoak eta gaingabetuak aurkitu
daitezke. Bestalde, esne-postreak jogurten itxura izan arren, ez dira
oro har hartzitutako esnekiak, ez baitira hartziduraz lortu eta ez
baitute mikroorganismo bizirik.

−

Gazta: ugaztun espezie batzuen esnea (osoa, erdigaingabetua edo
gaingabetua) entzimatikoki gatzatuz eta gazuretik banatuz lortzen
den esnekia da. Beste osagai batzuk ere erabili ohi dira; gaina,
adibidez. Ontze-, xukatze- edo prentsatze- eta berotze-prozedura
jasan ditzakete lortze-prozesuan. Ontze-denboraren arabera, gazta
freskoak, erdionduak eta onduak aurkitu daitezke merkatuan. Ontzean,
hezetasun- eta tenperatura-kondizio berezietan mantentzen da gazta
denbora batez. Gazta freskoak ez dira asko xukatzen edo prentsatzen, eta horregatik dira hain urtsuak. Gazta onduak, ordea,
prentsatu egiten dira, eta, gainera ontze-prozesuan ur-eduki
handia galtzen dute. Hala, esnearen proteinak eta koipea kontzentratuta dauzkan produktu bat lortzen da. Bestalde, berotutako
(egositako) edo berotu gabeko (egosi gabeko) pastarekin egindakoak
bereiz daitezke.

−

Kefirra: legamia eta bakterio bereziek (Torula kefir, Lactobacillus
caucasicum eta Streptococcus lactis) hartzitutako esnea da. Bakterioek azido laktikoa sortzen dute, eta legamiek alkohola eta
anhidrido karbonikoa; hartzidura azido-alkoholikoa da, beraz.

−

Esne-edariak edo esne-prestakinak: konposizioari dagokionez esne
osoa edo erdigaingabetua bezalakoa da, baina esnearen berezko
osagaiak ez diren konposatu batzuk daramatza. Esnearen ezaugarri
nutritiboak hobetzea edo/eta arazo fisiologikoak dituzten pertso-
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nentzat esneki lagungarriak lortzea dute helburu. Halako produktuen
adibideak dira landare- edo arrain-jatorriko koipea dutenak (esnearen
berezko koipea ordezkatzen). ω-6 eta ω-3 gantz-azido poliasegabeetan aberats diren koipeek ordezkatzen dute esneko koipe asea.
Beste batzuetan, efektu fisiologiko onuragarriren bat duen konposatu
bereziren bat gehitzen da: fitosterolak (kolesterol plasmatikoa
murrizten omen dute) edo azido linoleiko konjugatua (gorputzeko
gantz-ehuna murriztu omen dezake).
Bestalde, esnez eginda ez dauden ordezko hainbat produktu aurkitu
daitezke gaur egun merkatuan; soja-edariak, adibidez. Nutritiboki zein bromatologikoki halako produktuek esnearekin duten aldea handia da. Adituen
ustez, esnearen osagaiek duten kalitate nutritiboa ez dutenez, esnea ez
edateko arrazoi garrantzitsuak daudenean bakarrik izan daitezke ordezko
egokiak. Ez da ahaztu behar digerigarria eta nutritiboa izateko naturak
diseinatu duen elikagaia dela esnea.

8.2.4 Sailkapena
Esnea sailkatzeko era errazena espeziearen araberakoa da. Esne izendapenarekin bakarrik behiak ematen duena sal daiteke. Europan, gehienbat
holstein arrazako behiak eta behi frisiarrak erabiltzen dira esnetarako.
Beste espezieen kasuan, zein esne den adierazi beharra dago: ahuntz-esnea
eta ardi-esnea, adibidez.
Elikadura-kodearen arabera, higienizatutako esnea, berezia eta kontserbatutakoa ditugu. Esnearen flora patogeno eta hutsal gehiena suntsitzeko
tratamendu teknologiko baimenduren bat jasan duena da higienizatua
(aldaketa físiko-kimikorik, biologikorik eta nutritiborik eragin gabe). Esne
berezia, berriz, jatorrizkoaren konposizioa alda dezaketen tratamenduak jasan
dituena da (kontzentratua, gaingabetua, hartzitua edo azidotua, aberastutakoa). Azkenik, kontserbatutako esnea bizitza erabilgarria luzatzeko helburuarekin tratatutakoa da (esterilizatua, lurrundua, kondentsatua, esne-hautsa).
Guztien ezaugarri teknologikoak honako sailkapen honetan azaltzen dira
(ezaugarri nutritiboak aurrerago aipatuko dira).
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Esneari, mikroorganismo-edukia murrizteko, tratamendu termiko bat
ematea da higienizatzea. Behi osasuntsuen esnea esterila da, baina oso
erraz kutsa daiteke behiaren bularrean edo gizakiak maneiatzean. Jezte
arrunt batean, 100-500 bakterio egon daitezke esne-mililitroko. Bularmuturreko eta kanal galaktoforoetako mikroorganismo saprofitoak aurki daitezke eskuarki, hala nola mikrokokoak, estreptokoko laktikoak eta laktobaziloak. Hala ere, bular-gaixotasunengatik gizakiarentzat arriskutsuak diren
bakterioak ere ager daitezke esnetan: Staphylococcus aureus, streptococcus
generoko batzuk, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Brucella
generoko batzuk, Salmonella generoko batzuk, Listeria monocytogenes
eta Corynebacterium generoko batzuk, adibidez. Horregatik eta, baita ere,
bizitza erabilgarria luzatzeko helburuarekin, tenperatura eta aplikazio-denbora
desberdineko tratamenduak igaroarazten zaizkio. Esnea higienizazio eraren
arabera sailkatu daiteke:

−

Pasteurizatutako esnea: 100 ºC-z azpiko tenperaturarekin tratatu
dena. Gizakian tuberkulosia eragin dezakeen Mycobacterium
tuberculosis eta Q sukarra eragin dezakeen Coxiella burnetti
bakterioak hiltzeko helburua du, besteak beste. Bi sistema erabil
daitezke: jarraitua eta etena. Lehenengoan, 63 ºC ematen zaizkio 30
minutuan; bigarrenean, aldiz (High Temperature Short Time edo
HTST ere deitua), 15 segundoz edukitzen da 72-75 ºC-an. Bi
prozeduratan, esnea berehala hozten da 4 ºC-an. Tratamendu honek
flora patogeno guztia suntsitzen du, aldaketa organoleptiko eta
nutrizional sakonik eragin gabe. Duen desabantaila bakarra da ez
duela bizitza erabilgarria gehiegi luzatzen, eta hotzean kontserbatu
behar dela.

−

Esterilizatutako esnea: 100 ºC baino tenperatura handiagoekin tratatutakoa. Esterilizazio estandar batean, 105-120 ºC aplikatzen dira
15-20 minutuz. Ia mikroorganismo guztiak hiltzen dira, eta, hala,
bizitza erabilgarri luzea lortzen da. Baina tenperaturak nahiko gogorrak
izaten direnez eta denbora luzez aplikatzen direnez, tratamendu
honek eragin organoleptiko eta nutrizionalak ditu: kaseinak partzialki
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desfosforilatzen dira, esne egosiaren zaporea agertzen da, κ-kaseina
deshializatu egiten da, proteina disolbagarriak desnaturalizatu egiten
dira, Maillard erreakzioa gerta daiteke eta kaltzio-fosforo oreka aldatu
egin daiteke, besteak beste.
−

UHT (Ultrahigh Temperature): esterilizazio mota bat da, efektu
mikrobiologiko berdinak dituenez oso tenperatura handiak erabiltzen
dira baina oso denbora laburrean (140-150 ºC/10-15 segundo).
Uperizazio deituriko alternatiba ere badago: lurrun bitartez esnea
150 ºC-an ipintzen da 1-3 segundoz. Tratamendu horiek pasteurizazioaren eta esterilizazioaren abantailak biltzen dituzte, eragozpenik gabe: mikroorganismo gehienak hiltzen dira, bizitza erabilgarria asko luzatzen da, eta ez da aldaketa organoleptiko edo nutrizional sakonik gertatzen.

Higienizazioaren aurretik (batzuetan, ondoren) esnea homogeneizatu egin
behar da. Homogeneizazioaren helburua da esneko koipe-globuluak egonkortzea. Koipe-globuluak 0,1 -20 µm dituzte, eta bata bestearekin elkartzeko
joera dute, koaleszentzia deritzon gertakizunean. Koaleszentzia gertatzen
bada, oso erraz pilatzen da esneko koipea, eta gainazalean tantak eratzen
dira (baserriko esnetan maiz sumatzen da gertakizun hori). Koaleszentzia
ekiditeko era egokiena da globuluen diametroa txikitzea eta berdintzea
(homogeneizatzea). Horretarako, makina berezietan, esnea 70 ºC-an jartzen
da; ondoren, presio handiz pasarazten da zirrikitu txiki batzuetatik, eta, hala,
koipe globuluen tamaina homogeneizatu egiten da (jatorrizkoaren 1/5). Horrek
ondorio nutrizional eta teknologikoak ditu. Alde batetik, errazago digeritzen da
esneko koipea, globuluak txikiagoak baitira eta lipasen jarduera erraztua
baitago. Beste aldetik, kontserbazio-ikuspuntutik, esnea honda dezaketen
zenbait jatorritako lipasek errazago honda dezakete esnea. Dena den,
ondorengo tratamendu termikoek lipasak suntsitzen dituzte.
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Homogeneizazioa



Homogeneizatu
gabe

Koaleszentzia

Homogeneizaturik
Homogeneizazioa

8.8 irudia.

Tenperaturaren aplikazioak eragin asko izan ditzake esnearen osagaietan,
tratamenduaren gogortasunaren arabera. 115 ºC-tik gora, laktosak kolore
horia hartzen du, eta 175 ºC-tik gora ilundu eta karamelatu egiten da. Askoz
errazago (eta tenperatura txikiagotan) gertatzen da prozesu hori, esnea astiro
berotzen bada. Beroak eragindako laktosa-deskonposizioan hidroximetil
furfurala eta antzeko produktu azidoak eratzen dira. Laktosaren eta proteinen
artean ere, Maillard erreakzioa gerta daiteke. Proteinetan ere eragina du
beroak, esan bezala; proteina disolbagarrietan, batez ere, 100 ºC-z azpitik
desnaturalizatu egiten baitira (kaseinak tenperatura handiagoak behar ditu).
Sailkapenerako beste irizpide bat esnearen egoera fisikoaren araberakoa
da:
−

Likidoa: konposizio aldakorreko esne arrunta.

−

Lurrundutakoa edo kontzentratutakoa: pasteurizatu ondoren, hutsean
lurruntzen da esnearen ura, jatorrizkoa laurden bat edo bosten bat
kontzentratu arte.
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−

Kondentsatua: lurrundutako esneari azukrea erantsiz lortzen da.
Amaierako produktuak % 25 ur, % 30 esne-materia lehor eta % 45
sakarosa dauka.

−

Esne-hautsa: esnearen ura lurrundu ondoren, deshidratatu egiten da,
% 3-4ko hezetasuna duen produktua lortu arte.

Esnearen mantenugai-edukiak ere sailkapenerako balio du. Oro har,
aldatzen den mantenugai bakarra koipea da, esne mota bakoitzean legediak
koipe-portzentaje bat ezartzen baitu. Jatorri naturaleko produktu honek,
faktore askoren arabera, oso koipe-eduki aldakorra duenez, gaingabetu
egiten dira esne guztiak industriaren lege-estandarrak errazago betetzeko.
Ondoren, esne mota bakoitzari koipea itzultzen zaio dagokion portzentajea
osatu arte:
−

Osoa: % 3,5 koipea.

−

Erdigaingabetua: % 1,7 koipea.

−

Gaingabetua: gehienez % 1 koipea.

−

Aldatua: esneak berez duen koipea asea denez, koipe osasungarriago batzuekin ordezka daiteke osasun-helburuak tarteko. Hau
da, esnea gaingabetu egiten da eta koipe asegabe bat ipintzen zaio.
Emaitza jatorrizko esnearen antzeko produktu bat da, baina askoz
koipe osasuntsuagoa duena. Hala ere, esneak berez ez duen
konposatu bat gehitu zaionez, legediaren arabera produktu hauei
ezin zaie esne deitu, "esne-edari" baizik.
Talde berezientzako esneak lortzeko ere alda daiteke esne naturala.
Sodio gutxidun edo laktosarik gabeko esneak aurkitu daitezke merkatuan. Laktosarik gabeko esneetan, zerbait adierazi beharra dago.
Askotan, ez da esne horietan berezko laktosa-edukia murrizten,
laktasa entzima gehitzen baizik. Digestioa gertatzen denean, laktasak
laktosa-edukia murriztuko du, baina, berez, esnearen laktosa-edukia
edozein esnetako berbera izango da.
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−

Aberastutakoak: esne oso, erdigaingabetu edo gaingabetuari bitaminak (gehienetan, A eta D) eta mineralak gehitzen zaizkionean.

Esneen antzera, esnekiak ere irizpide anitzen arabera sailkatu daitezke.
Hiru esne-gain mota daude, adibidez, koipe-edukiaren arabera: esne-gain
bikoitza (gutxienez, % 50 koipea), esne-gaina (gutxienez, % 30 koipea) eta
esne-gain arina (gutxienez, % 18 koipea). Horiek horrela, argi dago helburu
desberdina dutela: koipe asko daukan gaina gurina egiteko erabiltzen da;
koipe gutxi dutenak, berriz, sukaldaritzan erabiltzen dira.
Elikadura-kodeak gurinen sailkapen bat ezartzen du:
−

Ardi- eta ahuntz-gurina: espezie horien esnetik lortutakoa.

−

Deshidratatutako gurin-koipea: gurinaren osagai ez-koipetsuak kentzean
gelditzen den produktua.

−

Gurin gazia: gatza (gehienez, % 5) duena.

−

Gazurekoa: gaztaren gazuraren koipetik lortutakoa.

Gaztak lortzeko prozeduraren arabera, freskoak, onduak (finduak edo
hartzitutakoak) eta urtuak izan daitezke. Gazta freskoa hartzidura laktikoaz
aparte beste aldaketarik jasan ez duen gazta lortu berria da. Ondutako,
findutako edo hartzitutako gaztak, berriz, hartzidura laktikoaz gain beste
hartzidura batzuk ere jasan dituztenak dira. Talde honen barruan, bi azpitalde
ezartzen ditu elikadura-kodeak: pasta biguneko gazta onduak (garbitutako
azalekoak, lizundun azalekoak, barne-lizunak dituztenak edo pasta urdinekoak) eta prentsatutako pastadun gaztak (egositako pastadunak eta egosi
gabeko pastadunak). Urtutako gaztak gaztak nahasiz eta urtuz lortzen dira.
Gaztak sailkatzeko beste irizpide bat aterakin lehorreko koipe-edukia da:
koipetsu bikoitza (gutxienez, % 60 koipea), estra koipetsua (gutxienez, % 45
koipea), koipetsua (% 40), erdikoipetsua (% 25) eta iharra (% 25 baino koipe
gutxiago duena).
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Azkenik, hartzitutako esnekiak hartzidura motaren arabera sailkatu daitezke, hartzituriko esne azidoak eta hartzituriko esne azido-alkoholikoak
bereiziz. Lehenengoak dira ohikoenak, jogurta izanik kontsumituena. Lactobacillus bulgaricus eta Streptococcus thermophylus bakterioek azido laktiko
bihurtzen dute esneko laktosa, azidotuz. Hartzitutako esne azido-alkoholikoetan
legamiek azido laktikoa, anhidrido karbonikoa eta alkohola eratzen dituzte
laktosatik abiatuta. Mota horretako produktu ezagunena Kaukasoan jatorria
duen kefirra da. Talde horretan sartzen dira baita ere Asia erdiko eta Errusiako koumisa edota Finlandiako fulia.

8.2.5 Lortzea
Definizioan esan bezala, behien ugatz-guruinek jariatzen dute esnea, txahala
jaio eta 300 bat egun igaro arte; prolaktina eta hazkuntza-hormonak dira
produkzioa mantentzen duten hormona garrantzitsuenak. Bestalde, oxitozinak
ere jariaketan laguntzen du.

Esnea jezteko makinak erabiltzen dira, gaur egun, eta, ondorioz, produktuaren baldintza higienikoak ezin hobeak dira. Tanke batean biltzen da, eta
3-4 ºC-an hozten da. Ondoren, zisterna-kamioi batek jasotzen du, eta hoztetenperaturan garraiatzen du tratamendu- eta ontziratze-faktoriaraino. Han,
ordainketa erabakiko duen koipe-proportzioa neurtzen da, eta kalitate higienikoa neurtuko da (pH, mikroorganismoak, botika-hondakinak... ). Ondoren,
garbitu egiten da (iragaziz), eta gaina eta esne gaingabetua banatzen
dira. Lortu nahi den esne motaren arabera, gaina gehitzen zaio (portzentaje
zehatz batean) edo ez. Ondoren, homogeneizatu egiten da eta higienizatu.
Azken pausoa ontziratzea da, gehienetan tetrabrik erako ontzietan, eta
litro bateko formatuan.

Esne-gaina lortzeko prozedura ohikoenak mekanikoak dira; koipearen eta
uraren dentsitate-desberdintasunak eragindako berezko banaketa edo dekantazioa eta zentrifugazioa, batez ere. Beroketa bezalako prozedura fisikoak
erabil daitezke laguntzeko. Gehienetan, zentrifugazio-banatzaileak erabiltzen

247

Bromatologia

dira, esneko koipe gehiena bakartzeko (gelditzen den esne gaingabetuaren
koipe-edukia ia hutsa da, % 0,05-0,06). Esne-gaina, higienizatu artean, krema
deritzon ur-eduki aipagarriko (% 60-70) produktu koipetsu bat izango da.
Banaketa ostean, krema homogeneizatu, esterilizatu (UHT gehienetan) eta
ontziratu egiten da. Hotzean, 8 ºC azpitik, kontserbatu beharra dago.
Esan bezala, esne-gaina da gurina egiteko lehengaia. Esne-gaina (koipea
uretan erako emultsioa) hartzitzen edo azidotzen uzten da, eta, ondoren,
faseen inbertsioa (ura koipetan erako emultsioa) lortu arte irabiatzen da
hotzean. Faseen inbertsioaren subproduktu gisa gurin-gazura lortzen da.
Azkenik, gurina oratu egiten da, kolorea (karotenoak) eta zaporea (batzuetan
gatza gehitzen zaio) emango dioten osagaiekin nahastu ondoren.
Gazta lortzeko, hiru oinarrizko pauso egin ohi dira: lehendabizi, esnea
gatzatzen da; ondoren, gazura banatzen da; eta, azkenik, ondu edo zahartu
egiten da gazta. Gatzatzea proteinen desnaturalizazioan oinarrituriko prozedura da. Hori lortzeko, gatzun deituriko produktu bat erabiltzen da, proteasatan aberats dena. Hainbat jatorri izan ditzake, proteasa-nahasketa
komertzial bat izan daiteke, edota arkumearen sabeletik lortutako proteasanahasketa bat (Idiazabal gazta ezagun asko egiteko erabiltzen denaren
antzekoa). Esne epela proteasa horiekin nahastean, hiru erreakzio gertatzen dira:
−

Lehendabiziko erreakzioan, κ-kaseinaren egitura apurtzen da; alde
batetik, peptido hidrodisolbagarri bat ematen du, eta, bestetik,

κ-parakaseina deituriko molekula hidrofobo eta disolbagaitz bat.
−

Bigarren erreakzioan, gatzatze-prozesua gertatzen da, eta, kaltzioak
eratutako loturak direla medio, kaseinak berregituratu eta erretikulatu
egiten dira.

−

Hirugarren erreakzioan, beste proteolisi bat gertatzen da, entzimarik
baldin badago, behintzat (hau da, ez da ezinbestekoa).
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Gatzatutako proteina-egituratik gatzuna banatzeko, gatzatzean eratutako
proteina-egitura zatitu, nahastu eta xukatu egiten da, eta zuen uraren % 95
kentzen zaio. Lortu nahi den gazta motaren arabera, ur gehiago edo gutxiago
ken dakioke. Xukatzen diren bitartean gazta gehienak moldeetan sartzen dira,
amaierako produktuaren itxura har dezaten. Zapore egokia har dezaten, gatzportzentaje aldakorra izan dezakeen gatzunetan murgiltzen dira gazta-itxura
duten produktuak.
Azkenik, gaztak ondu edo findu egin daitezke, hezetasun- eta tenperaturabaldintza egokietan denbora jakin batean utziz. Adibidez, Idiazabal gazten
ontze-denbora minimoa bi hilabete dira, eta maximoa zazpi-zortzi hilabete.
Denbora horretan, eta aipatutako baldintzetan, ezaugarri bereziak emango
dizkiote gaztari bakterioek, lizunek eta esneko eta gatzuneko entzimek
eragindako aldaketa biokimikoek (laktosaren hartzidura, proteolisia eta
lipolisia, batik bat).
Jogurt izenez ezagutzen diren hartzitutako edo azidotutako esnekiak
mikroorganismo berezien bitartez lortzen dira. Streptococcus, Leuconostoc
eta Lactobacillus generoetako mikroorganismoek laktosa metabolizatzen dute
eta azido laktikoa askatzen. Sortutako azidifikazioak esnearen proteinen
desnaturalizazioa eragiten du, eta, hala, partzialki gatzatzen da. Ehundura
krematsua lortzeaz gain, usain eta zapore bereziak garatzen dira jogurtetan
hartziduraren ondorioz. Ezaugarri garrantzitsu gisa, jogurtek bakterio biziak
izan behar dituzte salmenta- eta kontsumo-unean; gutxienez, 106 bakterio bizi
produktu-gramo bakoitzeko. Nahiz eta funtsean esnearen osagai berberak
izan, bakterioen hartzidura dela eta, laktosa gutxiagorekin proteina gehiago
eta laktosa apur bat izan dezakete, esne-hautsa gehitzen baitzaie askotan
(osagaietan esne-solidoak bezala adierazita).

8.2.6 Konposizioa, egitura eta ezaugarri fisiko-kimikoak
Esnea, batik bat, uraz (% 86,6), proteinaz (% 3,6), lipidoz (% 4,1), karbohidratoz (% 5), mineralez (% 0,7) eta bitaminez osaturik dago. Osagai horien
guztien edukia aldatu egiten da espezie barnean (lehen adierazitako portzentajeak espezieen arteko batez besteko balioak dira), baina, batez ere, espezie
desberdinen artean.
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Esnearen konposizio orokorra, espeziearen arabera



Energia

Proteinak

Koipea

Karbohidratoak

(kcal)

(g)

(g)

(g)

61,7

3,1

3,6

4,5

44,5

3,5

1,6

4,3

Esne gaingabetua

33,2

3,3

0,2

4,9

Esne kontzentratua

149,2

8,2

9,1

9,2

Esne kondentsatua

332,2

8,8

9,7

56,0

Esne-hautsa

83,2

26,0

26,3

38,0

359,8

38,0

1,0

53,0

Gatzatua

92,0

4,8

5,3

6,7

Kefirra

62,7

3,3

3,5

4,8

Gaina

447,0

1,5

48,0

2,4

Natillak

119,1

3,3

4,1

18,4

Petit-Suisse

164,0

7,5

8,4

15,6

Jogurt naturala

60,8

4,2

2,6

5,5

Zaporedun jogurta

93,3

4,0

1,5

17,0

Jogurt gaingabetua

44,5

4,5

0,3

6,3

91,5

4,3

0,4

28,9

64,9

3,5

3,9

4,2

43,8

4,9

0,4

5,5

Jogurt aberastua

61,1

3,7

3,6

3,7

Jogurt likidoa

69,4

2,8

0,9

13,4

Produktua
Esne osoa
Esne
erdigaingabetua

Esne-hauts
kondentsatua

Frutadun jogurt
gaingabetua
Bio jogurt naturala
Bio jogurt
gaingabetua
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Kaltzioa

Magnesioa

Zinka

Fosforoa

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

110,0

12,5

0,5

100,0

125,0

11,9

0,5

95,0

Esne gaingabetua

120,9

28,6

0,5

150,0

Esne kontzentratua

125,0

28,0

1,1

201,0

Esne kondentsatua

284,0

27,0

1,0

220,0

Esne-hautsa

976,0

86,0

2,7

740,0

1300,0

117,0

4,4

950,0

179,0

—

—

131,0

Kefirra

—

14,0

—

90,0

Gaina

50,0

4,0

0,2

60,0

Natillak

132,0

—

—

99,0

Petit-Suisse

110,0

—

—

165,0

Jogurt naturala

142,0

14,3

0,6

90,0

Zaporedun jogurta

176,0

13,0

0,6

140,0

140,0

13,7

0,4

116,0

150,0

—

0,6

140,0

137,0

—

—

80,0

165,0

—

—

140,0

Jogurt aberastua

157,0

14,0

0,6

140,0

Jogurt likidoa

106,1

10,0

0,5

103,0

Produktua
Esne osoa
Esne
erdigaingabetua

Esne-hauts
kondentsatua
Gatzatua

Jogurt
gaingabetua
Frutadun jogurt
gaingabetua
Bio jogurt naturala
Bio jogurt
gaingabetua
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Produktua

B1 (mg)

B2 (mg)

B6 (mg)

B12 (mg)

0,04

0,19

0,04

0,2

0,04

0,19

0,06

0,3

Esne gaingabetua

0,04

0,17

0,04

0,3

Esne kontzentratua

0,07

0,41

0,05

0,1

Esne kondentsatua

0,07

0,40

0,07

0,5

Esne-hautsa

0,33

1,40

0,23

2,0

0,35

1,80

0,60

2,6

Gatzatua

—

0,23

—

0,3

Kefirra

—

—

—

—

Gaina

0,02

0,08

0,03

0,1

Natillak

—

0,16

—

0,3

Petit-Suisse

—

0,14

—

0,3

Jogurt naturala

0,04

0,20

0,05

Aztarnak

Zaporedun jogurta

0,58

0,21

0,04

0,0

Jogurt gaingabetua

0,04

0,20

0,08

0,4

0,52

0,20

0,04

0,0

—

Aztarnak

—

0,2

—

0,20

—

0,2

Jogurt aberastua

0,58

0,20

0,04

0,02

Jogurt likidoa

0,04

0,18

0,06

0,4

Esne osoa
Esne
erdigaingabetua

Esne-hauts
kondentsatua

Frutadun jogurt
gaingabetua
Bio jogurt naturala
Bio jogurt
gaingabetua
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Produktua

Az. folikoa

A bit (µg)

D bit (µg)

0,8

48,0

0,03

2,7

18,9

0,02

Esne gaingabetua

5,3

Aztarnak

Aztarnak

Esne kontzentratua

9,0

102,0

0,08

Esne kondentsatua

11,0

99,0

0,10

Esne-hautsa

46,0

290,0

0,24

51,0

10,0

2,10

5,1

49,6

0,05

Kefirra

-

-

-

Gaina

2,0

500,0

0,28

Natillak

4,3

48,4

0,05

Petit-Suisse

4,0

68,8

0,20

Jogurt naturala

3,7

9,8

0,06

Zaporedun jogurta

2,0

22,8

0,01

Jogurt gaingabetua

4,7

0,8

Aztarnak

3,0

10,0

Aztarnak

4,0

27,6

0,10

4,0

0,6

0,10

Jogurt aberastua

2,0

40,0

Aztarnak

Jogurt likidoa

12,0

2,0

Aztarnak

Esne osoa
Esne
erdigaingabetua

Esne-hauts
kondentsatua
Gatzatua

Frutadun jogurt
gaingabetua
Bio jogurt naturala
Bio jogurt
gaingabetua

(µg)
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Osagai horien guztien egoera edo egitura dela eta, esneak egitura konplexua du: koipea emultsio eran dago; proteinen parte bat disoluzio koloidalean; eta beste proteinak laktosa eta mineralen parte bat disoluzio arruntean.
Koloidean eta emultsioan dauden partikulak bi tamainatakoak dira: koipeglobuluek 1,5-10 mikrako diametroa dute, eta proteina-globuluak txikiagoak
dira (0,1 mikrako diametroa).
Esnetan, oso izaera desberdineko konposatu nitrogenatuak aurkitu daitezke.
Nagusiki proteinak daude (kaseinak eta gazureko proteinak), eta konposatu
nitrogenatu ez-proteiko batzuk ere badaude.
8.2.6.1

Proteinak

Proteinen artean ugariena kaseina da; konposatu nitrogenatuen % 75-80 da
behi-esnetan. Serina aminoazidoen hidroxilo taldeak fosforilaturik dauzkaten
proteina globular horiek hainbat frakzioz osaturik daude: α (αs1 eta αs2
azpitaldeekin), β, κ eta γ-kaseinak. γ-kaseina ez beste guztiak bularrean
sintetizatzen dira (β-kaseinaren proteolisiz sortzen da γ-kaseina). Ugariena,
berriz, α-kaseina da, guztiaren % 30-45. Fosfoserina taldeek kaseinan karga
negatibo indartsua duten atal hidrofilikoak eragiten dituzte (alderdi hidrofobikoak ere badaude). Ingurunean kaltzioa dagoenean, esnetan bezala, gatz
disolbagaitz bat eratzen du α-kaseinak (pH = 7,0 denean). β-kaseinaren parte
gehiena hidrofobikoa da; muturreko atal N-hidrofilikoak ur-ingurunera bideratuak ditu, eta hidrofobikoak barrurantz bideratuak. Horren disolbagarritasuna kaltzio-kontzentrazioarekiko eta tenperaturarekiko alderantziz proportzionala da. κ-kaseinak, α eta β-kaseinek ez bezala, fosfoserina talde bakarra
eta kargadun atal gluzidiko bat dauzka. α-helize eta β-tolestura eran
egituratutako sulfuro zubidun molekula bat da. Molekulak kanpoaldean
kimosinak apurtzen duen fenilalanina-metionina lotura dauka. Molekularen
heren bat hiru konposatu gluzidiko (gehienetan, galaktosa, galaktosamina eta
azido N-azetilneuraminikoa) dituen C-amaiera ionikoak osatzen du. Beste
guztia atal hidrofobikoa da. Azkenik esan, lehen aipatu den bezala, esneko
proteasek eragindako β-kaseinaren hidrolisiaz eratzen dela γ-kaseina.
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Kaseinen izaera anfipatikoa eta fosforilazioak haien arteko eta kaltzio
fosfatoarekiko elkarrekintzak errazten ditu, eta, ondorioz, mizela izeneko
hidratazio handiko konplexu esferiko batzuk eratzen dira. Nahiko egitura
konplexua dute. Izaera anfipatikoa dutenez, kanpoaldean talde hidrofilikoak
(fosfoserina) eta barrualdean proteinaren atal hidrofobikoak kokatzen dira,
azpimizela deituriko egitura esferikotan antolatuz. Atal hidrofobikoen arteko
interakzioei esker azpimizelak eratzen dira. Kaltzio fosfatoak serina aminoazidoetan zubiak eratuz lotzen ditu azpimizelak, eta, hala, mizela deritzon
egitura handiagoa eraikitzen du (Slattery eta Schmidt deituriko zientzialariek
proposatutako ereduaren arabera).

AZPIMIZELA

MIZELA

Alde hidrofobikoa

Alde hidrofilikoa

Ca9 (PO4)6

8.9 irudia.

Proteina-egitura esferiko horien tamaina aldatu egiten da, 30 eta 300 nm
bitarteko diametroak izan ditzakete (azpimizelen tamaina 10-20 nm-koa da).
Mizelen % 92 proteina da (αs1, αs2, β eta κ-kaseinak, 3:1:3:1 proportzioan),
eta gelditzen den gehiena kaltzio fosfatoa. α-kaseina proteina guztiaren
% 30-45 da. Katearen bi heren apolarrak dira, eta kaseinen elkartze-joeraren
arduradunak. Fosfato taldeek elkartzeko joera hori saihesten dute, eta
kaltzioak gatz disolbagaitz bat eratzen du kaseinarekin. β-kaseina anfipatikoa
da, buru polar bat eta buztan apolar bat baititu. Kaltzioarekin eta tenperaturarekin, disolbagarritasuna galtzen du.
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Naturan aurkitu daitezkeen beste proteina-egiturekin konparatuz, oso
egitura berezia da kaseina-mizelarena: porotsua eta oreka estuan (ioiak batez
ere) gazurarekin. Egituratze horren helburua digerigarritasuna da. Egitura
porotsuak digestio-entzimen jarduera errazten du, eta oreka estu hori apurtzeak mizela-egitura apurtzea ekar dezake, eta, ondorioz, prezipitatzea edo
gatzatzea (pH-aldaketen aurrean, adibidez). Gizakiak esnekiak egiteko aprobetxatu du hori; gatzatze kimikoaren edo entzimatikoaren bitartez esnearen
proteinak kontzentratzeko, adibidez (eta, ondorioz, gazta egiteko).
Gazureko proteinak esneko konposatu nitrogenatuen % 15-20 dira; kaseina
baino gutxiago beraz. Bi proteina-frakzio bereizten dira gazureko proteinetan:
β eta α-laktoglobulinak. Lehena ugaztun gehienen esnetan aurkitzen da,
gizakiarenean izan ezik. Bigarrena, berriz, oso ugaria da gizakiaren esnetan,
eta oso urria beste ugaztunen esnetan. Gazuretan ere, β-kaseinatik sortutako
proteosa-peptona eta odoleko proteina batzuk (seroalbumina eta immunoglobulinak) aurkitu daitezke.
Gazureko proteinek egitura globular trinkoa dute. Atal polarrak, ez-polarrak
eta kargadunak homogeneoki banaturik daude. Zisteina aminoazidoen sulfhidrilo taldeen artean eratutako disulfuro zubiek proteina horien tolestura
intramolekularra eragiten dute. Horiek horrela, talde hidrofobiko gehienak
egitura horren barnean gelditzen dira. Konformazio edo egituratze horrek
ezinezko egiten du gazureko proteinen arteko interakzioa (β-laktoglobulinak
bakarrik eratu ditzake dimero batzuk).
8.2.6.2

Lipidoak

Esneko koipeak egitura nahiko konplexua du. Konposizioaren ikuspuntutik
begiratuta, triglizeridoz osaturik dago gehienbat (% 98), baina fosfolipidoak
(lezitina eta esfingomielina), kolesterola, gantz-azidoak, zerebrosidoak eta
argizariak ere aurkitzen dira. Triglizeridoak osatzen dituzten gantz-azido
gehienak (% 60-75) aseak dira (butirikoa, kaproikoa, kaprilikoa, kaprikoa,
laurikoa, miristikoa, palmitikoa, estearikoa, batez ere). Monoasegabeak gantzazidoen % 21-35 dira (miristoleikoa, palmitoleikoa eta oleikoa). Bestalde,
asegabeak (linoleikoa eta linolenikoa) oso portzentaje baxuan aurkitzen dira
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(% 3). Diglizerido, monoziglerido eta gantz-azido aske kantitate txiki bat ere
badauka. Esneko esterolak, berriz, % 0,3-0,4ko kontzentrazioan daude;
gehienak aske eta gutxi batzuk esterifikaturik. Esterol garrantzitsuena
animalia-jatorriko elikagaien ezaugarritzat hartzen da: kolesterola. Esnetan,
11-14 mg/100 g du kontzentrazioa, eta, esan bezala, koipe-globuluen mintzean kokaturik dago.



Esnearen eta esnekien gantz-azido konposizioa, 100 gramoko

GantzProduktua

azido
aseak

Gantz-azido

Gantz-azido

monoasegabeak poliasegabeak

Kolesterola
(mg)

(g)

(g)

1,98

1,05

0,09

14,0

1,10

0,45

Aztarnak

6,3

0,09

Aztarnak

Aztarnak

2,6

5,90

2,52

0,22

34,0

6,30

2,90

0,30

34,0

16,50

7,60

0,80

120,0

0,65

0,22

0,03

3,0

Gaina

30,0

13,90

1,40

140,0

Jogurt naturala

1,50

0,72

0,13

10,2

—

—

—

4,0

(g)
Esne osoa
Esne
erdigaingabetua
Esne
gaingabetua
Esne
kontzentratua
Esne
kondentsatua
Esne-hautsa
Esne-hauts
kondentsatua

Zaporedun
jogurta
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GantzProduktua

azido
aseak

Gantz-azido

Gantz-azido

monoasegabeak poliasegabeak

Kolesterola
(mg)

(g)

(g)

0,11

0,15

Aztarnak

1,0

2,28

0,88

0,07

20,0

0,51

0,22

0,02

5,4

14,84

6,50

0,60

92,0

Bola-gazta

14,70

7,20

0,62

85,0

Burgos gazta

8,80

4,30

0,89

14,5

Cabrales gazta

17,73

9,45

0,82

—

Emmental gazta

18,40

9,20

1,30

100,0

3,69

6,52

0,59

93,0

Galiziar gazta

15,03

8,02

0,69

85,0

Gruyere gazta

16,65

8,88

0,77

100,0

Mantxako gazta

18,70

8,40

6,20

74,4

13,68

7,28

0,73

—

18,90

9,00

0,72

87,8

17,20

8,50

1,10

100,0

Roquefort gazta

20,70

8,00

1,50

100,0

Gaztanbera

2,46

1,03

0,12

19,0

(g)
Jogurt
gaingabetua
Aberastutako
jogurta
Jogurt likidoa
Camembert
gazta

Urtutako gazta
ataletan

Mantxako gazta
freskoa
Mantxako gazta
erdiondua
Gazta
parmesanoa
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GANTZ-AZIDOA

EDUKIA (%)

Aseak
Butirikoa

3-4

Kaproikoa

1,5-3

Kaprilikoa

0,5-2

Kaprikoa

1-3,5

Laurikoa

2-5

Miristikoa

8-11

Palmitikoa

25-29

Estearikoa

8-13

Arakikoa

0,4-1

Monoasegabeak
Dezenoikoa

3-4

Dodezenoikoa

3-4

Tetradezenoikoa

3-4

Oleikoa

30-40

Poliasegabeak
Linoleikoa

4-5
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Esnearen koipea emultsionatutako tanta gisa aurkitzen da. Tanten diametroa 2-10 mikra tartekoa izan daiteke. Tanta horien bihotzean, triglizeridoak
daude, eta kanpoko mintz hidrofilikoa zelulen mintz plasmatikoaren antzekoa
da. Triglizeridoak, fosfolipidoak (lezitinak eta esfingomielinak), diglizeridoak,
gantz-azido askeak, kolesterola, monoglizeridoak, kolesterol-esterrak, eskualenoa eta karotenoideak aurkitu daitezke, ugarienetik urrienera. Egiturari
dagokionez, King-en eredua da onartuena. Koipe-globuluaren kanpoaldean,
proteina-geruza bikoitz bat dago (alde hidrofilikoa kanporantz duena); barrurago fosfolipido-geruza bat; eta, ondoren, urtze-puntu altuko triglizeridoez
osatutako azken geruza bat. Triglizerido-geruza horretan, kolesterola eta A
bitamina aurkitu daitezke tartekaturik. Mintz horretan, entzima garrantzitsuak
daude; fosfatasa alkalinoa eta xantin oxidasa, adibidez. Fosfolipidoek
(lezitina, adibidez), ura lotzen dutenez, koipe-globuluen koaleszentzia zailtzen
dute, hau da, koipe-globuluen egonkortasunerako erabat garrantzizkoak dira.
Hala ere, homogeneizazioa beharrezkoa da esnearen izaera luzaroan
mantentzeko. Fosfolipidoak bezalako lipido konplexuen artean, zefalinak eta
esfingolipidoak ditugu.



Esne-koipearen osaera

LIPIDOA
Triglizeridoa

97-98

Diglizeridoa

0,3-0,6

Monoglizeridoa

0,02-0,04

Gantz-azido askeak

0,1-0,4

Esterol askeak

0,2-0,4

Kolesterol-esterrak
Fosfolipidoak
Hidrokarburoak
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% PISUAN

Aztarnak
0,2-0,1
Aztarnak
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8.2.6.3

Karbohidratoak

Esnetan aurkitu daitekeen azukre nagusia laktosa da. Glukosa 1-4 galaktosidoa denez, oso bitxia da naturan, ugaztunen ugatz-jariaketaren produktu
ia esklusiboa baita. Beraz, ugaztunen galaktosa-iturri nagusi eta bakarra da
esnea. Behiaren esne-produkzioa laktosa sintetizatzeko ahalmenaren araberakoa da. Esnearen presio osmotikoan (% 50en eragilea da), izoztepuntuaren beherapenean eta egoste-puntuaren igoeran du laktosak eragina.
Esnearen laktosa-aldaketak sodio eta potasio mineralen edukiaren aldaketekin daude erlazionaturik. Sodioaren eta laktosaren arteko erlazioa, adibidez,
aurkakoa da. Bestalde, laktosa azukre erreduzitzaile bat da, eta nabartzea
eragin dezake baldintza zehatz batzuetan; horrenbestez, garrantzi handia du
esnearen teknologian. Laktosa ezin du edozein organismok prozesatu,
ugaztunontzako azukre berezia baita. Entzima gutxik suntsitzen dute eta
suntsitzen dutenak denbora mugatuan jarduteko diseinaturik daude. Hori dela
eta, edoskitzaroa amaitu ondoren esnea edateari uzten badiogu, hesteetako
laktasa-jarduera galtzen dugu ugaztunok, eta, hala, laktosarekiko intolerantzia
garatuko dugu. Hala ere, bakterio askok metaboliza dezakete laktosa, eta,
beraz, garrantzi handia dute esnekien industrian.
8.2.6.4

Bitaminak

Azkenik, esnearen frakzio ez-saponifikagarrian, bitaminak aipa daitezke: A, D,
E eta K lipodisolbagarriak, eta tiamina, niazina, azido pantotenikoa, biotina,
piridoxina, azido folikoa eta kobalamina hidrodisolbagarriak. Esnetan dagoen
A bitamina edo α eta β karotenoide eran dago; azken hori soilik behiaren eta
emakumearen esnetan dago. Esnetan konplexu proteikoak eratzen dituzte;
lipoproteinak, hain zuzen ere. β-karoteno aitzindarietatik, A bitamina lortzen
da organismoan (baita xantofila, eskualenoa eta likopenoa ere, baina kantitate
txikiagoan). Kolore horixka ematen diote esneari, eta horien edukia aldatu
egiten da ugaztunaren elikaduraren arabera. E bitamina nagusi da tokoferolen
artean (α-tokoferola), eta esneko antioxidatzaile garrantzitsuena da. Koipeak
oxidaziotik babesten ditu denbora mugatu batez, oso erraz suntsitzen baitira,
batez ere argiaren eraginpean (izpi ultramoreen eraginez). Hornidura-animalien
esnetan, 0,25-1,25 mg/L-ko kontzentrazioan aurkitu daitezke; emakumeesnetan, askoz gehiago dago (batez besteko edukia 35 mg/L).
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Dena den, esnea higienizatzean edo beroarekin tratatzean, galdu egiten
dira bitamina sentikorrenak. Zenbat eta tenperatura altuagoan tratatu, orduan
eta gehiago galtzen dira.
Beroketak esnetan eragindako mantenugai-galera:

Pasteurizazioa

UHT

Esterilizazioa

<2

<6

2-13

C bitamina

5-25

<30

30-100

B1 bitamina

<10

<20

20-50

B6 bitamina

<10

<20

15-50

B12 bitamina

<10

<20

20-100

Azido folikoa

<10

<20

30-50

Lisina

Taulan ikus daitekeenez, bitamina-galera garrantzitsua gerta daiteke esterilizatutako esneetan. Adibidez, B12 bitamina guztia gal liteke esterilizazioprozedura gogorrenetan.
8.2.6.5

Mineralak

Esnearen osagai gisa mineral batzuk aipa daitezke: kaltzioa, fosforoa, magnesioa, potasioa, iodoa, burdina, kobrea, manganesoa, zinka, selenioa, beruna
eta sodioa, besteak beste. Mineral garrantzitsuenak zitrato eran aurkitu
daitezke (batez ere, kaltzioa eta magnesioa), edo kloruro eran (sodioa) edo
bikarbonato eran. Kloruro eran dauden mineralak (batik bat, sodioa)
esnetan disolbatuta daude. Fosforoaren heren bat fosfato disolbagarri eran
dago; beste gehiena fosfokaseinato eran dago proteina-koloidean. Kaltzio
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disolbagaitza kaseinan dago (kaltzio fosfokaseinato eran) eta prezipitatutako
2+
kaltzio eran; disolbagarria, berriz, kaltzio ioi eran dago (Ca ). Mineral

horien banaketa (fase disolbagarrian eta disolbagaitzetan) kritikoa da esnearen
egituraren egonkortasunerako (jadanik aipatu denez, kaltzio fosfatoa kaseinamizelaren egituraren atal garrantzitsu bat da).
Zitratoaren eta beste mineralen edukia asko aldatzen da urtaroaren eta
behiaren elikaduraren arabera. Kaltzio disolbagarriaren edo ionikoaren
kontzentrazioa igotzean (beroketa edota gatzagiaren eraginez, adibidez),
murriztu egiten da kaseina-mizelen egonkortasuna. Kasu batzuetan, beharrezkoa da kaltzio disolbagarria bahituko duten anioiak gehitzea, kaseinarekin
lot daitekeen kaltzioa murrizteko eta mizelen egonkortasunari (eta, beraz,
esnearenari) eusteko.


Esneko mineralen banaketa

PORTZENTAJEA
Fase disolbagarria

Fase koloidala

Kaltzio totala

33

67

Ionizatutako kaltzioa

100

0

Kloruroa

100

0

Zitratoa

94

6

Magnesioa

67

33

Fosforo totala

45

55

Fosforo ez-organikoa

54

46

Potasioa

93

7

Sodioa

94

6
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Produktu honetan aurkitu daitekeen iodo kantitatea animaliaren elikaduraren araberakoa da (0,01-0,3 mg/kg). Gehiena esneko proteinei lotua
dago. Burdinak eta kobreak kerratzea katalizatzen dutenez, haien gehiegizko
edukiak hondatze-arriskua dakar. Kobrea proteinekin lotua egon ohi da,
koipe-globuluaren mintzean dagoen proteinekin, batez ere. Mineral horren
edukia asko aldatzen da baldintza anitzen arabera, eta 10-50 µg/100 g artean
dago. Burdin edukia, ordea, 50-100 µg/100 g da; nahiko eskasa, ugaztun
jaioberrien beharrak kontuan izanda. Jaio ondoko lehenengo hilabeteetan,
haurdunaldian zehar atxikitako burdinak eta esnearen burdina urriak betetzen
dituzte jaioberrien beharrak. Antza denez, burdina erabiltzen duten bakterio
kaltegarrien hazkuntza galarazteagatik du esneak burdin gutxi. Bakterio
horien artean, umeetan beherako larriak eragin ditzakeen Escherichia coli
aipa daiteke.
Manganeso-edukia urtaroaren arabera aldatu ohi da. Udaberrian murriztu
egiten da, eta udan handitu; kontzentrazioa 2-6 µg/100 g du. Zink-edukia
kaseinei lotua egon ohi da, eta haren kantitatea (300-500 µg/100 g) murriztu
egiten da, edoskitzaroak aurrera egin ahala. Selenioa antioxidatzailea eta
gibel-babesle ona da kantitate egokian; esnetan 1,2 µg/100 g-ko kontzentrazioan aurkitu daiteke. Beruna kutsatzaile bat da, eta gune industrialetatik gertu elikatzen diren behien esnetan agertzen da kantitate handienean
(10-20 µg/100 g).
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Esneen mineral aipagarrienen edukia (mg/100 g)

267

Bromatologia

8.2.6.6

Bestelako osagaiak

Babes immunologiko eskasa duten ugaztun kumeentzako elikagaia denez,
esnearen konposizioan immunitate-sistemaren elementuak aurkitu daitezke:
IgG eta IgA immunoglobulinak. Hausnarkarietan, IgG immunoglobulinak dira
nagusi, eta animalia monogastrikoetan, IgA immunoglobulinak. Esnetan
aurkitu daitezkeen beste konposatuen artean, fosfoglikoproteinak ditugu.
Garrantzitsuenak proteosak dira, β-kaseinatik sortutakoak. Lau mota bereizten
dira: 3 osagaia (gluzidodun proteina, lipolisiaren aurkako jardueraduna eta
hidrofoboa; dentsitatea ematen dio esneari), 5 osagaia eta 8 osagaia (bi
azpimota ditu).
Azkenik, esnearen erabilera eta teknologian garrantzizkoak diren entzimak
aipa daitezke (lipasa, fosfatasa alkalinoa, lisozima, proteasa, xantin oxidasa,
laktoperoxidasa eta katalasa). Ez dira oso ugariak, baina garrantzi teknologiko
izugarria dute.
Entzimak garrantzi handia dute esnearen eta esnekien teknologian.
Plasmina da esneko proteasa aipagarriena eta izen bereko odol-entzimaren ia
berdina da. Behiak gaixotasunen bat edo mamitisa badu, esneko plasminaren kontzentrazioa normala baino altuagoa izango da. Tripsinaren
antzeko jarduera duen proteasa bat da plasmina. Ondo jasaten du
tenperatura altua esneko pH-an, eta, pasteurizatu ondoren ere, jarduera
mantentzen du.
Lipasa lipoproteina bat da, eta esneko entzima lipolitiko nagusia. Entzima
horrek esneko triglizeridoak apurtu ditzake, eta kate motzeko gantz-azidoak
askatu. Horiek eragiten dituzten usain eta zapore bereziak kerratzearen
ezaugarri dira. Hala ere, baldintza normaletan, koipe-globuluaren mintzak
babesten duenez, lipasak eragindako lipolisia ez da erraz gertatzen. Bi lipasa
mota daude, bata kaseinari lotua (plasmako lipasa nagusia) eta bestea koipeglobuluaren mintzekoa (mintzeko lipasa). Beste kasu batzuetan —gaztaprodukzioan, adibidez—, lipasek eragin onuragarria dute produktuen ezaugarri organoleptikoen garapenerako. Lipasak ezin du tenperatura handirik
jasan, eta, hori dela eta, tratatutako esnetan ez da jarduerarik gertatzen.
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Esnetan mota askotako oxido-erreduktasa erako entzimak daude. Nabarienak katalasa, laktoperoxidasa eta xantin oxidasa dira. Laktoperoxidasa
kontzentrazio altuan dago, eta gantz-azido asegabeak oxida ditzake, eta,
ondorioz, zapore desatseginak eragin esnetan. LPS (laktoperoxidasa/
tiozianato/hidrogeno-peroxido) konplexu antimikrobianoaren parte da laktoperoxidasa. Beste oxidorreduktasen funtzioa ez da oso ondo ezagutzen,
baina argi dago xantin oxidasaren jarduerak zapore arraroak eragiten dituela
esnetan.
Esneko entzimen artean, fosfatasa alkalinoa ezagutzen da gehien, eragin
handia baitu esnearen egonkortasunean. Hidroxilo taldeen eta azido fosforikoaren arteko lotura hidrolizatzen du. Laugarren mailako egitura egonkortzeko, azido sialikoa eta zinka ditu. Garrantzi teknologikoa du, tratamendu
termikoaren eraginkortasunaren adierazgarri baita. Entzima horren jarduera
desagertzen bada, bakterio patogeno garrantzitsuenak desagertuko dira;
horien artean, Mycobacterium tuberculosum. Tratamendu termikoak esneko
entzimak desnaturalizatzen ditu, eta, beraz, ez da haien jarduerarik sumatzen.
Lisozima deituriko entzimak helburu higieniko bat du, jarduera mikrobizida
baitu (bakterioen paretako konposatuak suntsitzen ditu).
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Koipe-globuluaren mintza

Kaseina

Fosfatasa alkalinoa

Proteasa

Koipe-globuluaren mintza

Gazura

Kaseina eta koipe-globuluaren mintza

Xantin oxidasa

Laktoperoxidasa

Katalasa

Oxidazio-erredukzio entzimak

Gaingabetutako esnea

Lipasa

Kokapena

Infekzio-adierazlea

Beroketa-mailaren kontrola

75 ºC/19 min
82 ºC/20 s
70 ºC/30 min

Beroketa-mailaren kontrola

Gatzatze-faktorea

Pasteurizazio-kontrola

Kerratze-eragilea

Garrantzi teknologikoa

75 ºC/3 min
80 ºC/10 s

70 ºC/15 min
80 ºC/1 min

72 ºC/15s

62 ºC/20 min

63 ºC/8 min
72 ºC/10 s

Inaktibazio era



Entzima hidrolitikoak

Entzima
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Esneko entzimen ezaugarriak
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Produktu honetan, urea ere aurkitu daiteke bularreko jariaketen parte gisa.
Kontzentrazioa asko aldatzen da, urtaroaren eta behiaren elikaduraren
arabera. Esnearen egonkortasunerako garrantzitsua denez, urtaroaren araberako egonkortasun-aldakortasun bat eragiten du. Egonkortasun termiko
handia duen esneak urea gehiago izan ohi du. Hala ere, uste da tenperatura
altuetan ureatik sortzen den isozianatoa dela egonkortasunaren benetako
eragilea.
Esnearen osagaiak prozedura fisikoen bitartez banatu daitezke. Geldik
utziz edota zentrifugatuz, koipea edo krema bana daiteke. Geldik utzi ondoren
egosten bada, koipea aglutinatu egingo da, eta gainazalean geruza erdisolido
bat eratuko da: gaina. Entzimak edo pH-aldaketak erabiliz, proteinen gatzatzea eragin daiteke, gatzatua eta gazura banatuz.
Ezaugarri fisiko-kimiko aipagarrienak honako hauek dira:
−

pH: 6,5-6,7

−

Dentsitatea 15 ºC-an: 1,027-1,040 g/cm

−

Bero espezifikoa: 0,93

−

Izozte-puntua: 0,55 ºC

−

Azidotasuna: 16-18 azido laktiko g/litro (ºDornic)

3

8.2.7 Ezaugarri organoleptikoak
Oro har, esnea gizakiarentzat (eta ugaztunentzat) elikagai atseginenetakoa
da, ikuspuntu sentsorialetik begiratuta. Zaporeak eta sentsazioak gustuko
izateko, ikasi egin behar dira. Gure bizitzan sentsorialki ezagutu dugun lehen
elikagaia da esnea, naturak ugaztunontzat diseinaturiko lehenengo elikagaia
baita. Gure nerbio-sisteman gordeta eta ikasita gelditzen da sakonki informazio hori. Bestalde, gure dietan sartuz doazen elikagaietara ohitu beharra
daukagu haurtzaroaren laugarren hilabetetik aurrera, eta zapore berrien
sarrera guztiz traumatikoa izaten da. Zapore, usain eta egitura berriak apurka
sartu behar dira, esnea edateari utzi gabe. Askotan, sentsazio berriei aurre
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egiteagatik, esnea da saria, kutsu gozoa baitu. Horregatik, oro har, bizitza
guztirako sari, ospakizun edo jaki berezi bezala erabiliko da zapore gozoa:
postreak gozoak dira, gozokiak sari bezala hartzen ditugu edota memento
berezietan, ospakizunetan eta abar. Heldutasunean zapore berriak “ikasi”
eta haietara ohitu garenez, zapore gozoarekiko zaletasuna alde batera utz
dezakegu, eta zapore gaziekin, mikatzekin edota garratzekin gozatzen hasi.
Hala ere, zahartzaroan inboluzio bat gertatzen da, eta berriro itzultzen gara
zapore gozoekiko zaletasunera. Aitona-amonek galleta, gozoki eta beste
azukredun produktuekiko zaletasuna dute. Esneak, beraz, gure bizitzako
lehen elikagaia izanik, bizitza osoko elikagai-aukeraketa eta garrantzia
markatuko du, eta, oro har, oso ezaugarri ezagunak eta gustukoak dituen
elikagai bat da.
Esnearen kolore edo itxura zuria gertakizun batzuen eragina da. Alde
batetik, koipearen eta proteinen egiturek (globuluetan eta mizelatan) argiaren
dispertsioa eragiten dute (batez ere, homogeneizatutako esne osoan).
Esnearen zapore gozo ahula laktosak eragiten du. Ez da gozotasun
indartsua, laktosaren ahalmen gozagarria oso txikia baita. Gainera, kaseinak
eragiten duen zapore mikatz ahulak laktosaren gozotasuna ahultzen du. Hori
dela eta, gazurak (kaseina eta lipido gabe) zapore gozoagoa du.


Azukreen ahalmen gozagarria

AZUKREA
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AHALMEN GOZAGARRI
ERLATIBOA

Sakarosa

100

Laktosa

16

Glukosa

75

Fruktosa

170

Sakarina

45000
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Bestalde, esneak kutsu gazi ahul bat du gazitasun, mineral-edukiaren
ondorioz.
Ahoan sentsazio leuna eragiten du, konposatu lipidikoen emultsioa dela
eta. Esne-gaina bezalako esneki koipetsuetan, handiagoa izan ohi da
leuntasun-sentsazioa. Usaina ematen duten konposatuak asko dira. Batzuk
globulu koipetsuen mintzetik datoz (karbonilo, esterrak, alkanoak, laktonak,
sufredun konposatuak, nitrogenodun konposatuak eta hidrokarburo alifatiko
edota aromatikoak). Baina garrantzitsuenak konposatu lipidikoak dira;
esnea hondatzean agertzen dira batez ere. Kate motzeko gantz-azidoek
(nagusiki, butirikoa eta kaproikoa), oso lurrunkorrak direnez, hondatutako edo
kerratutako esnearen usain berezia ematen dute, lipolisia gertatzen denean.
Esnetan usain eta zapore arraroak eragiten dituzten hainbat gertakizun
daude; behiaren elikadura (alfalfa, trebolak, hondatutako zerealak) eta
esnearekin kontaktuan egondako produktuak (garbigarriak, desinfektagarriak),
adibidez. Esneak jasandako tratamenduek ere eragina dute haren ezaugarri
sentsorialetan. Tratamendu termiko gogorrek (esterilizazioa) nabartzea eragin
dezakete, kolore ilunago bat eta zapore berezi bat eraginez.
Esnetan azido laktikoaren oso portzentaje txikia dago (% 0,03) eta ez da
zaporean igartzen. Azido horren edukia handitzean (% 0,5etik gora), esneko
mizela-egituren egonkortasuna apurtzen da, eta esnea gatzatu egiten da.
Hala ere, esnearekin egindako elikagai asko hartziduraz eginda daude, eta
azido laktiko ugari dute.

8.2.8 Balio nutrizionala
Naturak ugaztunen kumeentzako diseinatutako elikagaia izanik, kumeek
behar dituzten mantenugai gehienak ditu esneak. Hori dela eta, ez da erraza
dietako esnea edo esnekiak ordezkatzea, batez ere ugaztunen bizitzaren
lehenengo hilabetetan, har dezaketen elikagai bakarra baita. Konposizioari
buruzko atalean adierazi den bezala, esnea urez (% 86,6), proteinaz (% 3,6),
lipidoz (% 4,1), karbohidratoz (% 5), mineralez (% 0,7) eta bitaminez osaturik
dago. Zehatzago esanda, hezur eta muskuluen hazkuntzarako eta garape-
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nerako ezinbestekoak diren kalitate handiko eta asimilazio errazeko proteinen
eta kaltzioaren iturri aparta da esnea. Aipatu den bezala, osagaien edukia
aldatu egiten da eguraldiaren arabera (klima hotzetan, koipe gehiago dauka
esneak), kumeen hazkuntza-tasaren arabera (zenbat eta handiagoa, orduan
eta handiagoa da esnearen proteina-edukia) eta laktosa sintesiaren arabera
(zenbat eta gehiago sintetizatu, urtsuagoa da esnea).

Esneak ematen duen energiari dagokionez, argi dago koipearen araberakoa dela. Edalontzi bat behi-esne osok 131,8 kcal inguru ditu (pertsona
heldu baten beharren % 6-7). Balio hori, noski, asko aldatzen da esne
gaingabetu eta erdigaingabetuetan.

Elikagai urtsu bat denez, osagai ugariena ura da, beste mantenugaien
garraiatzailea izaki. Horrenbestez, esnea ura hartzeko edo hidratatzeko
elikagai aproposa da.

Oso proteina-eduki handia du: % 3-3,5 izanik. Kalitate nutritibo edo balio
biologiko handiko proteinak dira, gainera. Esan bezala bi proteina talde
aurkitu daitezke: kaseinak (% 80) eta gazureko proteinak (% 20). Nahiz eta bi
proteina taldeen balio nutritiboa oso handia izan, gazureko proteinena
handiagoa da kaseinena baino, sufredun aminoazido eta lisina gehiago
baitute. Oro har, litro bat esnek aminoazido esentzial gehienen premiak
betetzen ditu, sufredunena (metionina eta zisteina) eta fenilalaninarena izan
ezik. Lisina da esnetako aminoazido aipagarriena; hori dela eta, aminoazido horren eskasia duten beste elikagai batzuen (adibidez, zerealen edo
barazkien) proteina-balio nutritiboa osatzeko egokia da esnea. Gainera,
esneko proteinen egiturak —kaseinenak, batez ere— digerigarritasun handia
ematen diote esneari; ez da harritzekoa, ugaztunen kumeek digeritzeko
moduan naturak diseinatu duen produktu bat da-eta esnea. Gainera, zenbait
esnekitan, jogurtean adibidez, digerigarritasuna are handiagoa da, pH azidoa
dela eta digestio partziala gertatzen baita, hau da, proteinen desnaturalizazio
bat. Beraz, digerigarritasun handiko eta kalitate nutritibo handiko proteinaiturria da esnea.
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Esnearen koipe-edukia aipatzeko modukoa da, nahiz eta oso handia ez
izan. Merkatuan aurkitzen den esnearen koipe-edukia egokitua dago, lehen
aipatu den bezala gaingabetu egiten baita esnea; hala, esne erdigaingabetua
eta osoa egiteko, itzuli egiten zaio koipea portzentaje zehatz batean (% 1,5-1,7
eta % 3,5 hurrenez hurren). Koipe-eduki berdineko esnekiak ere sortzen ditu
industriak (jogurtak, gaztak eta abar). Gaingabetzea ez da, bestalde, koipeedukia aldatzen duen fenomeno bakarra. Ugaztun-espezie batetik bestera
esneen arteko desberdintasun aipagarriena koipea da segur aski. Gainera,
espezieen arteko esne-koipearen desberdintasuna ez da kantitatezkoa soilik;
triglizeridoen gantz-azidoak ere desberdinak dira. Ahuntz- eta ardi-esneak,
adibidez, behi-esnea baino koipetsuagoak dira, eta, gainera, berezitasun
organoleptiko bereizgarriak ematen dieten gantz-azidoak dituzte.
Koipearen kalitate nutritiboari dagokionez, esneko koipean nagusi diren
triglizeridoak osatzen dituzten gantz-azidoen % 60-75 aseak dira, lehen aipatu
bezala. Monoasegabeak % 21-35 izan daitezke; asegabeen edukia, berriz,
oso txikia da. Palmitokoa, estearikoa, miristikoa eta tankera horretako kate
luzeko gantz-azido aseak dira nagusi; butirikoa eta kaproikoa (kate motz edo
ertainekoak) ere aurkitu daitezke. Gantz-azido asegabeen artean, oleikoa da
nagusi, eta, asegabeen artean, azido linoleikoa eta linolenikoa. Esnea
emango duten animalien elikadurak aldatu ohi du gantz-azidoen edukia. Hala,
belarrez elikatzeak handitu egiten du esneko triglizeridoen gantz-azido asegabeen edukia (pentsuarekin elikatutako animaliekin konparatuz). Laburbilduz, esnearen lipido-ekarpen nagusia gantz-azido aseak dira. Bestalde,
dietako beste elikagaiekin konparatuz, esneak erraz digeritzen eta azkar
xurgatzen diren gantz-azido kate motzekoen kantitate aipagarria dauka (batez
ere, espezie batzuen esneak, adibidez, ahuntzarenak). Digestio-arazoak
dituzten pertsonentzat egokiak dira; adibidez, sindrome metabolikoa,
malabsortzioa,

kolesterolaren

metabolismo-arazoak

edo

desnutrizioa

dutenentzat. Gantz-azido horiek erraz xurgatzen direnez, nutrizio artifizialeko
formulatan ere erabiltzen dira. Testu honetan askotan aipatu den bezala,
produktu horren aparteko digerigarritasuna diseinuzkoa da.
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Esnearen karbohidrato nagusia laktosa da. Energia emateaz gain, funtzio
nutrizional eta fisiologiko garrantzitsuak ditu laktosak: hesteetako hidrolisia eta
xurgapena motela denez asetze-efektu aipagarria du, kaltzioaren xurgapena
errazten du eta lagungarria da jaioberriaren heste-floraren garapenean. Gazuretan disolbaturik dagoenez, ez da aurkitzen gazurik ez duten esnekietan.
Zenbait esneki lortzeko, laktosa hartzitu egiten da, eta, ondorioz, horren
edukia murriztu egiten da.
Esnea dietako kaltzio-iturri garrantzitsuena da dudarik gabe (dietako
kaltzioaren % 60-75 ematen du). Kaltzio asko edukitzeaz gain, haren
xurgapena errazten duten hainbat konposatu ere aurkitu daitezke esnetan:
laktosa, D bitamina eta kaltzio/fosforo erlazio egoki bat. Kaltzioaren eta
fosforoaren digerigarritasuna, bestalde, oso handia da, kaseinak mizelatan
aurkitzen baitira. Horregatik, hazten ari diren pertsonentzat eta nagusien
hezurren hosmeostasi egokirako, kaltzio-iturri ezin hobea da esnea. Beste
mineralei dagokienez, ez dauka burdin eduki apartekorik, dietako beste
elikagai batzuekin alderatuta. Potasio-, fosforo-, magnesio- eta zink-eduki
aipagarriak ditu.
Hazkuntza egoki baterako diseinatutako elikagai horretan, ezin dira
bitaminak falta. A bitaminaren edukia aipagarria da, bai erretinol, bai betakaroteno eran. Ikusmenaren garapenerako, gorputzaren hazkuntzarako, garapen orokorrerako, ehun eta epitelioen garapenerako, immunitate-sistemarako
eta ugalketa-ahalmenerako, ezinbestekoa da A bitamina. Bitamina lipodisolbagarria denez, esnearen koipe-edukiaren araberakoa da haren edukia, hau
da, esne erdigaingabetuetan eta gaingabetuetan A bitamina gutxiago dago.
Baina, bitamina garrantzitsua denez, koipe-edukia gutxitua duten esnekiak
aberastu egiten dira A bitaminatan.
Erriboflabina, zianokobalamina eta niazina (niazina-baliokide eran; niazinaren aitzindari den triptofano aminoazidoaren eduki handia baitu esneak)
aipagarriak dira. Erriboflabina eta nizaina aminoazidoak ezinbestekoak dira
zeluletako erredox erreakzioetarako eta metabolismoan garrantzitsu diren
entzimen jarduerarako; zianokobalamina, berriz, aminoazidoen metabolis-
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morako, besteak beste. Bestalde, nahiz eta ekarpen txikiagoa izan, tiamina,
piridoxina eta azido folikoaren iturri ere bada esnea.

Esneak jasandako tratamendu termikoek eta esnekiak lortzeko prozedura
teknologikoek bitaminen eta beste mantenugaien edukia aldatzen dute.
Horrela, beroaz tratatutako esneetan (pasteurizatu, esterilizatu eta UHT)
mantenugai gehienek jatorrian bezala irauten badute ere, bitamina-galera txiki
bat gertatzen da (batez ere, C bitaminarena). Esterilizatutako esnetan, azido
foliko, B1, B6 eta B12 bitaminen % 20-80 gal daiteke. Lurrundutako eta
kontzentratutako esneetan, esterilizazioan gertatzen diren antzeko galerak
gertatzen dira eta, gainera, lisina aminoazidoaren edukia % 20 murriztu daiteke
Maillard-en erreakzioaren eraginez. Bestalde, esne horietan mantenugaiedukia kontzentratua dago, ur-galera gertatu baita. Kondentsatutako esnetan,
bitamina- eta lisina-galera berdintsuak gertatzen dira beroaren eraginez.
Baina esneki horrek badu beste aldaketa nutrizional garrantzitsu bat; izan ere,
sakarosa gehitzen zaio eta, ondorioz, oso aberatsa da azukre horretan.
Aberastutako esneetan, gehitutako osagaiarena da aldakortasun nagusia
(gehienetan, kaltzioa edota bitaminak).

Hartzitutako esnekien eta jatorrizko esnearen konposizioa ez da oso
desberdina. Aldaketa kimiko nagusia laktosaren galera da, mikroorganismoek
erabiltzen baitute azido laktikoa sortzeko. Digerigarritasunaren aldetik, ordea,
bada desberdintasunik; adibidez, proteinak errazago asimilatzen dira. Horretarako arrazoi nagusiak dira, batetik, bakterioek eragindako proteolisia eta,
bestetik, pH azidoak eragindako desnaturalizazio partziala. Bakterioek lipidoetan duten eragina ere sumatzen da, horien digerigarritasuna handiagoa
baita hartziduraz lortutako esnekietan. Produktu horien beste ekarpen nutrizional bat efektu probiotikoa da: hesteetara bizirik hel daitezkeen mikroorganismo onuragarriak dauzka. Dena den, eragin horren inguruan eztabaidak
daude oraindik.

Esnetik eratorritako produktu kontsumituenaren kasuan (gazta), asko
aldatzen da jatorrizko esnearen konposizioa. Gazta motaren arabera aldaketa
garrantzitsuak gerta daitezkeen arren, esan daiteke, oro har, esneko proteina,
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koipea eta mineralak kontzentratzen dituen produktu bat dela. Gazura galtzen
denez, ez ditu bertako mantenugaiak izango. Beraz, askoz nutritiboagoa
izango da masa unitateko.
Azkenik, esnetik abiatuz lortutako esnekien artean, elikagai funtzionalak
diren batzuk aipatu beharra dago:
−

Lipido eraldatuak dituztenak: landare- zein arrain-jatorriko lipidoak
erabiltzen dira esnearen berezko koipeak ordezkatzeko (ω-3 taldeko azido dokosahexaenoikoa eta eikosapentaenoikoa, azido oleikoa eta beste koipe batzuk). Esnearen berezko koipearen izaera (ez
da oso ona ikuspuntu kardiobaskularretik begiratuta) osasuntsuago
bihurtzen da.

−

Gorputzeko gantz-edukia murrizten lagundu dezaketen konposatuak
dituztenak. Ezagunenak azido linoleiko konjugatua duten esnekiak
dira. Hainbat ikerketatan, konposatu horrek argaltzeko edo pisua
murrizteko ahalmena erakutsi du. Hala ere, gizakiekin egindako
ikerketak gutxi dira eta lortu diren pisu-murrizketak txikiak dira.

−

Kolesterola eta odol-tentsioa murriztu dezaketen konposatuak daramatzaten esnekiak. Kolesterol-edukia murrizten duten konposatu
erabilienak fitosterolak dira, eta tentsioa erregulatzen laguntzeko
mikroorganismo berezi batzuen eta mineralen konbinazioa dute.

−

Oligosakaridoak eta fibra disolbagarria dutenak. Hesteetako bakterioen hazkuntza suspertzeko helburua dute produktu hauek.

−

Laktosa edo sodio gutxi dutenak. Laktosa intolerantziatan eta tentsioarazoetan egokiak izan daitezkeen esnekiak dira.

Elikagai funtzionalei buruz ere badago eztabaidarik. Nahiz eta ikuspuntu
nutrizional batetik egokiak izan, elikadura-ohituren eta dietetikaren ikuspuntutik zehaztasuna eman beharra dago. Adibidez, esneki horiek (ez dira
esneak, baizik eta esne-edariak) ematen dituzten landare- eta arrain-jatorriko
koipeak nutrizionalki egokiak dira, baina hartzeko era dietetiko egokiena
landareak eta arrainak (urdinak) jatea da. Azken horiek esnekiekin ordezteak
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ekar dezake beste mantenugai onuragarri asko dituzten produktuen kontsumoa murriztea (eta hori guztiz desegokia da). Bestalde, ez du zentzurik
dieta bitartez koipe ase eta kolesterol gehiegi hartzeak sortzen duen hiperkolesterolemia konpontzeko fitosterolak dituzten elikagai funtzionalak
hartzea. Lehendabizi aldaketa dietetiko bat egin behar da. Horregatik, adituek
diotenez, produktu horiek populazio orokorrarentzat ez baizik eta elikaduraohiturak zuzendu arren konpon ezin daitezkeen arazoak dituztenentzat dira
egokiagoak.

8.2.9 Hondatzea
Esnea animalien bularretik zuzenean ateratako produktua izanik, arrisku
higieniko handia duen produktu bat da. Lehenengo kutsadura-iturria jeztea da.
Behiek edo esnea lortzeko erabilitako ugaztunek osasuntsu egon behar dute,
haien gaixotasunek esnea kutsa dezaketelako. Mamitisa badute edota jeztea
baldintza higienikoetan egiten ez bada, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Escherichia coli, Mycobacterium bovis, Mycobacteirum
tuberculosis, Brucella abortus, Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Yersinia eta Corynebacterium bovis mikroorganismoen kantitate
arriskutsuak aurkitu daitezke esnetan.
Esnea lortzean ager litezkeen kutsatzaile biologikoez gain, kutsatzaile
fisikoak ere aipatu behar dira. Abeltzaintza-esparruetan ohikoak diren lasto,
ile eta bestelako kutsatzaile fisikoen presentzia saihesteko, iragazi egiten da
esnea.
Esnearekin kontaktuan usain sakonak badaude, haren koipea usain
horiekin kutsa daiteke, eta ezaugarri organoleptiko hori desatsegin bihurtu.
Behien elikadurak berak ere eragin dezake esnearen zapore-aldaketa; horregatik, zaindu beharreko faktore bat da.
Esne-koipea oxidatzen denean, zetonak agertzen dira, eta horiek seboedo metal-zaporea eragiten dute. Kerratzean sortzen diren lipasen eraginez,
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azidotasuna suma daiteke, gantz-azidoak askatzen baitira, eta horiek kerrazaporea ematen dute.
Abeltzaintzarekin eta nekazaritzarekin erlazionaturiko konposatu kimiko
kutsatzaileak ere ager litezke esnetan, hala nola landare eta pentsuetan erabilitako pestizidak edota animaliekin erabilitako botika-hondakinak. Erabilera
egokia egin bada, aztarnak besterik ezin dira aurkitu esnetan. Pestiziden
artean, elikadura-katean pilatzen diren hexakloroziklohexanoa, hexaklorobentzenoa, aldrina edo dieldrina aipa daitezke. Ohikoagoak dira botikahondakinak; antibiotikoenak, batez ere.

8.3

Arraina eta itsaskiak

8.3.1 Sarrera
Arraina eta itsasoko zein erreketako animaliak historiaurretik egon dira
gizakiaren dietan. Lurreko animalien antzera, proteina-iturri ezin hobetzat
hartu izan dira betidanik. Ehizatzeko era berezi hori, gizakiaren jarduera
ezaguna da historiaurretik bertatik. Hasieran, familia-beharrak betetzeko
egiten zen, baina denboraren poderioz jarduera komertzial garrantzitsua
bihurtu zen, eta, gaur egun, itsas espezie asko arriskuan jartzeraino ere
arrantzatzen dira. Arrantza ahalik eta gehien ustiatzen da, eta, espezie
askoren kasuan, baita gehiegi ere. Horren adibide garbia da 2005 urtean
Bizkaiko golkoko antxoarekin gertatu zena. Aditu batzuen txosten batean
espeziearen egoera larria adierazi eta gero, arrantzatzeko debekua ezarri
zen, harik eta arrain-populazioa berreskuratu artea.

Bestalde, dieta osasuntsu bat jarraitzeko arraina haragia baino gehiago
kontsumitzea komeni dela kontuan hartuta, komenigarria da itsasoak eskaintzen duen arrain-espezie sorta izugarria ezagutzea eta jatea. Arrantzan
oinarritutako ekonomia duten herrialdeek arraina fresko kontsumitzeko joera
izan arren, gaur egungo elikadura-industriak eraldatutako elikagai gisa jan
daiteke edonon. Hots, ez dago aitzakiarik arraina ez jateko.
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8.3.2 Definizioa
Elikadura-kodearen arabera, ur gezako edo gaziko animalia ornodun jangarri
freskoek (arrainak, ugaztunak, zetazeoak eta anfibioak) edo baimendutako
prozedurez kontserbatutakoek arrain-izendapena jasotzen dute. Itsasoko zein
kontinenteko animalia ornogabe jangarriak, berriz, itsaskiak dira (krustazeoak
eta moluskuak).

8.3.3 Sailkapena
Aurreko elikagai taldeetan ikusi ahal izan den bezala, elikagaiak sailkatzeko
irizpide anitz daude. Oro har, animalien kasuan, espeziearen araberakoa da
sailkapen errazena. Ur gaziko zein gezako animalia-espezieak ornoaren eta
morfologiaren arabera ere sailkatzen dira. Bestalde, itsaskiak bi talde nagusitan antolatzen dira: kanpo-eskeletodunak (krustazeoak) eta moluskuak.
Moluskuak, halaber, maskordunak, zefalopodoak eta ekinodermatuak izan
daitezke. Honako taula honetan, sailkapen orokor bat dugu:
ARRAINA
Hezurdunak (teleosteoak)
Angiliformeak

Itsas aingira, aingira

Kupleiformeak

Sardina, bokarta, izokina, amuarraina

Eskonbriformeak

Bisigu ahogorria, txitxarroa, berdela, atuna

Gadiformeak

Bakailaoa, bakalada, legatza, paneka,

Loliformeak

Zapoa

Pertziformeak

Lupia, barbarina, meroa, bisigua, urraburua

Pleurotekniformeak

Oilarra, erreboiloa, mihi-arraina

Eskorpeniformeak

Kabrarroka, perloia

Kartilagodunak (elasmobrankioak)
Marrazoak

Gelba, marrazoa

Arraidoak

Arraia
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ITSASKIA
Krustazeoak
Dekapodoak
Torazikoak

Ganba, otarrainxka, zigala, izkira, otarraina, abakandoa, karramarroa, txangurroa, nekora
Lanperna

Kartilagodunak (elasmobrankioak)
Bibalbioak

Muskuilua, ostra, erromes-maskorra, berberetxoa,
datila, txirla

Unibalboak

Itsas barraskiloa

Zefalopodoak

Olagarroa, txokoa, txibia

Ekinodermoak

Itsas trikua

Aipatu denez, bai ur gaziko edo itsasoko uretako, bai ur gezako edo
erreketako uretako arrainak zein itsaskiak kontsumitzen direnez, argi dago
jatorriaren araberako sailkapen bat egin daitekeela. Gehien jaten diren ur
gezako arrainen artean, amuarraina nabarmendu daiteke, eta, itsaskien
artean, krustazeoak edo erreka-karramarroak. Gainera, itsasoko arrainak
kokapen edo ur desberdinetan izan dezakete jatorria; adibidez, ur hotzekoak
edo ur epelekoak izan daitezke.
Konposizio-irizpideak erabilgarriak dira arrainak sailkatzeko ere. Bibliografian aurkitu daitezkeen datuak oso aldakorrak izan arren, hiru talde bereiz
daitezke:
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−

Arrain koipetsuak: % 8 baino koipe gehiago dutenak

−

Arrain erdikoipetsuak: % 2-7 koipe dutenak

−

Arrain gihartsu edo arreak: % 2 edo koipe gutxiago dutenak
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Koipe-edukiarekin erlazionaturik, arrainen beste sailkapen edo bereizketa
bat ezar daiteke koipearen izaeraren edo ezaugarrien arabera, guztien ahotan
dabilen arrain zuri eta urdinen sailkapena, alegia:
−

Urdinak: % 5 baino koipe gehiago dutenak: sardina, antxoa, atuna,
txitxarroa.

−

Zuriak: % 5 baino koipe gutxiago dutenak: bakailaoa, legatza, meroa.

Sailkapen horrekin lotuta, harrapaketa-eremuen araberako sailkapena
dugu:
−

Pelagikoak: itsas gainean edo erdialdean harrapatutakoak: sardinzarra, berdela, izokina, atuna, sardina, antxoa eta abar (urdinak).

−

Demertsalak: itsas hondoan harrapatutakoak: bakailaoa, merlenka,
moluskuak, krustazeoak eta abar.

Arrainak fresko, edo eraldaketarik gabe, jan daitezke, baina, horrez gain,
produktu horiekin egin daitezkeen hainbat elikagai aurkitu daitezke merkatuan. Horien sailkapena egiteko orduan, kontserbazio era har daiteke
kontuan. Hala, produktu izoztuak, gazituak, ketuak eta lehortuak bereiz
daitezke. Horiez gain, hona hemen arrainez egindako merkatu-produktu
ohikoenak:
−

Semikontserbak: tratamendu egoki batez egonkortutako eta ontzi
egokietan mantendutako arrain-produktuak. Hotza behar dute. Adibide
gisa, kabiarra edota antxoa-semikontserbak aipa daitezke.

−

Kontserbak: denbora luzeagoz mantentzen diren arrain-kontserbak;
gehienetan, metalezko potetan ontziratzen dira. Talde honetan sar
daitezke sardinak eta antzekoak (latakoak).

−

Arrain-zopa

−

Prestakin bereziak eta plater prestatuak: arrautzeztatutako barratxoak, surimiak eta abar.
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8.3.4 Lortzea
Ez dugu atal honetan arrantza-sistemei buruz hitz egingo, arrantzatu ondoren
arrainetan gertatzen diren aldaketa fisiko-kimikoei buruz baizik. Lurreko
animaliekin gertatzen zen bezala, giharra okela bihurtzeko prozeduraren
antzekoa jasaten dute arrainek. Pre rigor fasean egon arren arrantzatu
ondoren, ordu batzuetan rigor mortis egoera ezartzen da arrainetan. Rigor
mortis egoerak orduak edo egun bat irauten du espeziearen arabera. Post
rigor fasean, berriro berreskuratzen da hasierako muskulu-biguntasuna; ez,
ordea, elastikotasuna. Faseen iraupena tenperaturaren arabera luzatu edo
laburtu daiteke. Oro har, tenperatura altuetan lehenago agertzen da rigor
mortis fasea. Kasu batzuetan, ez da komeni rigor mortis fasea azkarregi
ezartzea, arrainaren giharra lurreko animaliena baino delikatuagoa baita (ehun
konektibo berezia du, gero azalduko den bezala) eta apurtzeko arriskua du.
Arrainaren haragiaren berezitasun hori dela eta, ez da komeni post rigor fasea
ezarri arte maneiatzea (hezurra kentzea, moztea eta abar).

8.3.5 Egitura
Hasteko, lurreko animaliek bezala, uretakoek ere antzeko egitura anatomikoak dituzte, ingurunera egokitzearen emaitza gisa. Lurreko animalietan,
hankak (hegaztietan bi, besteetan lau), hegoak eta hainbat egitura aurkitzen dira; arrainetan, berriz, proiektil-itxurako gorputz baten hegalak,
buru handi samarra eta zakatzak. Anatomia erabiltzen da espezieen arteko
bereizketa egiteko (luzera, masailezurrak, hegalak eta abar) bai eta espezie
baten barruan kategoriak edo mailak ezartzeko ere (kalibrearen bitartekoak,
adibidez).

Bestalde, lurreko animalien haragiarekin alderatuta, giharren egitura da
uretako animalien haragiak duen egitura-desberdintasun aipagarrienetarikoa.
Behietan, ardietan edo arkumeetan, besteak beste, hezurretan zurden bitartez
lotzen diren gihar-egiturak daude. Arrainetan, ordea, bizkarrezurrak osaturiko
ardatzean zurdarik gabe lotzen diren gihar-egitura berezi batzuk daude:
miotomoak.
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Miotomoak

8.10 irudia.

Itsaskiak, lurrean aurkitzen diren animalien antzekoak izan arren, gutxi
jaten dira (molusku batzuk, karakolak kasurako). Itsas krustazeoen ezaugarri
aipagarriena kanpo-eskeletoa da. Horiek kontsumitzeko orduan, atal-jangarri
eskasa izatea dute eragin aipagarriena. Ohituraz kontsumitzen diren itsas
moluskuek babes-oskol edo kusku bakarra (karakolak) edo bikoitza (bibalbioak)
izan dezakete.

8.3.6 Konposizioa eta balio nutrizionala
Elikagai gehienetan bezala, arrainek eta itsaskiek ura dute osagai nagusi.
Uretan bizi direnez, lurreko animaliak baino urtsuagoak dira (% 60-95). Ureduki handia eta mikrobio-karga handia dutenez, arrainak eta itsaskiak oso
elikagai galkorrak dira.
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eta beste, 2000)
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75-80

80-88

Krustazeoak

Molusku bibalbioak

85

62-75

Arrain koipetsu eta erdikoipetsuak

Molusku zefalopodoak

75-92

Arrain gihartsuak

Ura

12-16

10-15

15-20

17-22

17-18

Proteinak

0,9-1,5

0,1-1,9

0,9-1,9

2-18

0,3-1,7

Koipea

1-1,5

1,5-2

1-2,2

1-1,3

0,7-1

Mineralak

60-79

10-20

35-48

50-67

45-70

Atal jangarria (%)
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Datuak atal jangarriaren portzentajean adierazita daude (Belitz eta Grosch, 1997; Souci

Elikagai taldeak

Proteinak dira elikagai talde honetako bigarren osagai garrantzitsuena;
% 10-25, batez beste. Proteina motei dagokionez, okeleko talde berberak
daude, proportzio-aldaketa txiki batekin:

−

Sarkoplasmatikoak (% 15-25): uretan disolba daitezkeen proteina
intrazelularrak dira; entzimak, mioglobina eta parbalbuminak, batik
bat. Arrainen mioglobina-edukia haragiarena baino txikiagoa da.
Ondorioz, nahiz eta burdin iturri ona izan, arraina ez da haragiaren
mailara heltzen. Proteina talde honetan daude, bestalde, gizakiaren
arrain-jatorriko alergeno garrantzitsuenak. Arrain koipetsuak bereziki
aberatsak dira, gihartsuen aldean, proteina sarkoplasmatikotan.

−

Miofribilarrak (% 70-80): lurreko animalien okelan daudenen berdinak; giharraren egitura funtzionala osatzen dute.

−

Estromakoak (% 3-10): ehun konektiboaren osagai diren proteina
hauen edukia aldatu egiten da arrain motaren arabera. Elasmobrankioetan teleosteoetan baino estromako proteina gehiago dago.
Gainera, estromako proteinak osatzen dituzten aminoazidoetan ere
bada desberdintasunik. Arrainen estromako kolagenoa eta elastina
haragiarenak baino aberatsagoak dira aminoazido esentzialetan.
Hala ere, urrun dago nutrizionalki osoa edo kalitatezkoa izatetik.
Bestalde, arrainen estromako proteinak ez du okelarenak beste
hidroxiprolina. Horrek ondorio sentsorialak eta teknologikoak ditu;
arrainaren ehun konektiboa haragiarena baino bigunagoa da,
adibidez (erraz nabaritzen da arrainen miotomoak ez daudela estuki
lotuak edo, beste era batean esanda, kozinatutako arrainen giharreko
miotomoak erraz banatzen dira). Aminoazido-egitura berezi horren
ondorio teknologikoa da gelifikazio-ahalmen handia izatea.
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*Arrautza, proteina osoa, Aquerreta Apestegia, 2000.
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Arrain eta itsaskien aminoazido esentzialak, mg/100 g
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Oro har, desberdintasun txikiak kontuan izanda ere, esan daiteke arraina
okela bezain proteina-iturri ona dela, hots, proteina-eduki aipagarria daukala.
Proteinak kalitate nutritibo handia izateaz gain, arrain-proteinak digerigarritasunkoefiziente handia du (90-99 inguru). Mariskoaren proteina, ordea, ez da hain
digerigarria, 85 baita haren digerigarritasun-koefizientea.
Bizitokiko gatz-kontzentrazioak eragindako behar osmotikoa dela eta,
arrainetan proteinak ez diren hainbat konposatu nitrogenatu aurkitu daitezke.
Hezurdunek edo teleosteoek % 9-18 konposatu nitrogenatu ez-proteiko izan
dezakete, eta kartilagodunek edo elasmobrankioek gehiago, % 33-38 inguru.



Arrain eta itsaskien nitrogenodun konposatu ez-proteikoen edukia,
portzentajean.
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(berdela)
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Krustazeoak
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—
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Nitrogenodun konposatu batzuek —histidina aminoazidotik bakterioek
sortzen duten histamina, adibidez— garrantzi toxikologikoa dute. Histamina
arraina baldintza txarretan gordetzeagatik ager liteke (bakterio-hazkuntza dela
eta) edota arrain batzuek berez izan dezakete aminoazido horren kontzentrazio handiak (batez ere, eskonbridoak: atuna, berdela eta abar). Histaminak
erreakzio alergikoen tankerako zeinu klinikoak eragin ditzake. Beste konposatu nitrogenatu ez-proteiko bat, trimetilamina, arrainen freskotasunaren
adierazle gisa erabiltzen da. Arrainak freskotasuna galdu ahala, bakterioek
trimetilamina oxidoa eraldatu eta trimetilamina bihurtzen dute; amoniakokutsua duen arrain zaharraren berezko usaina eragiten du.
Lurreko animalien haragiarekin gertatzen zen bezala, arrainetan ere
lipidoak dira mantenugai aldakorrena. Hots, eduki eskasa zein aberatsa
daukaten arrainak aurkitu daitezke. Baldintza horrek erabilgarritasun dietetiko
aparta ematen dio arrainari. Faktore askok erabakitzen dute arrainaren koipeedukia: urtaroa, harrapaketa-eremua eta ugalketa-garaia, besteak beste.
Aipatutako baldintzek % 20ko aldea eragin dezakete koipe-edukian espezie
berean. Behiki, txerriki edo lurreko beste animaliekin gertatzen zen bezala,
arrain-koipearen kokapena aldatu egiten da arrain-espezie batetik bestera, bai
eta espezie bereko atal anatomiko batetik bestera ere. Oro har, ur hotzetan
bizi diren arrainak koipetsuak dira eta koipe gehiena azal azpian dute; ur
epelagoetako arrainak, ordea, gihartsuak dira eta erraietan dute masa
lipidikoa. Azken talde horren adibide argi bat bakailaoa da; antzina haren
gibeleko koipea saltzen zen dietaren osagarri nutritibo gisa.
Arrainen lipidoen izaerak badu desberdintasunik okelaren lipidoekin alderatuta. Naturako lipido gehienen antzera, arrainen koipea ere triglizeridoz
osaturik dago, batez ere. Horien osagai diren gantz-azidoak haragitan aurkitu
daitezkeenak baino kate luzeagokoak dira arrainetan; 14 eta 24 karbonoko
kateak dira gehienak.
Izaera biokimikoaren berezitasun horretaz gain, itsasoko elikagaien koipearen izaera nutritiboak ere aipamen berezia merezi du. Jakina denez, arrain
koipetsuak (urdinak) oso aberatsak dira n-6 eta n-3 serieko gantz-azido
asegabeetan. Arrain urdinek zuriek baino koipe gehiago dute (azalaren
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azpian) ur hotzetan bizi direlako, eta koipearen izaera asegabea ezinbestekoa
da tenperatura baxuetan jariakortasuna ziurtatzeko. Dudarik gabe, arrain
urdinen gantz-azido asegabe berezi eta aipagarrienak n-3 (edo ω-3)
seriekoak dira. Horietatik azido eikosapentaenoikoa (EPA) eta azido dokosahexaenoikoa (DHA) dira ugarienak arrain-koipetan.

DHA
H3C
COOH

COOH

CH3
EPA

8.11 irudia.



Arrainen n-3 edukia (g/100 g)

Espeziea

EPA

DHA

Berdela

0,65

1,10

Amuarraina

0,22

1,70

Atuna

0,63

1,70

Bakailaoa

0,08

0,15

Mihi-arraina

0,09

0,09
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Gantz-azido horiek ondo ikertutako efektu fisiologiko onuragarri aipagarriak dituzte. Oro har, arazo kardiobaskularren prebentzio-jarduera dute;
izan ere, basodilatazioa errazten dute, kolesterolaren metabolismoa erregulatzen dute eta plaketen agregazioa ekiditen duten substantzien (prostaglandinen) aitzindari dira, besteak beste. Hau da, arazo kardiobaskular larriak
eragiten dituzten arterosklerosia eta arteriosklerosia prebenitzen dituzte.
Bestalde, hainbat ikerketatan ikusi da eraginkorrak izan daitezkeela minbizi
batzuen agerpenaren arriskua txikitzeko (bularrekoa, adibidez).
Animalia-jatorriko elikagai guztiek kolesterola dute, eta arraina eta itsaskiak ez dira salbuespen bat. Dena den, aski ezaguna da jatorri dietetikoa
duten kolesterol-arazoetan, jaten den koipe aseak duela eragin handiagoa
jaten den kolesterolak baino. Horrez gain, kontuan izanda arrainen kolesteroledukia neurritsua dela (lurreko animalien erraiena, adibidez, askoz handiagoa
da) eta arrainen koipeak asegabeak direla, arraina jateak (batez ere, urdinak)
arazo kardiobaskularrak prebenitzen ditu, eragin beharrean. Arrainen aldean,
itsaskien kolesterol-edukia handia da. Hala ere, aditu askoren ustez, itsaskien
kolesterola ez da osorik barneratzen; izan ere, xurgapena oztopatzen duten
plankton-jatorriko fitosterol-konposatu babesle asko dute.
Arrain taldea orokortasunez azaltzean, zaila da bitaminei buruz hitz egitea.
Lipidoekin gertatzen zen antzera, faktore askok erabakitzen dute uretako
animalien bitamina-edukia. Oro har, arrain urdinen edo koipetsuen bitamina
lipodisolbagarrien edukia handiagoa da; A eta D bitaminena, batez ere. Izaera
kimikoagatik koipea atxikitzen den guneetan aurkitzen dira mota honetako
bitaminak: gantz-ehunean edota gibelean (bakailaoaren gibel-koipe famatua).
A eta D bitamina iturri aipagarriak izanda ere, arrain koipetsuek E bitamina
gutxi dute. Ondorengo gaietan azalduko den bezala, E bitamina ohikoagoa
eta ugariagoa da landare-jatorriko lipidoetan.
Arrainek bitamina hidrodisolbagarriak ere badituzte: B1 edo tiamina, B2
edo erriboflabina eta niazina, nagusiki. B12 edo kobalaminaren iturri ere badira
arrainak; bitamina horren eduki handia duten arrain-espezie eta itsaski batzuk
hauek dira: bokarta edo antxoa, almejak, sardinzarrak, ostrak eta sardinak.
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0,1-0,4 mg

Tiamina (B1)

Niazina (B3)
6-12 mg

0,2-0,4 mg

10-20 UI

D

Erriboflabina (B2)

50-100 UI

A

Arrain gihartsuak

4-8 mg

0,3-0,6 mg

0,3-0,4 mg

8000-12000 UI
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1,2-2,8 mg

0,4 mg
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0,1-0,8 mg
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4-40 UI

—

0,1-0,15 mg

400-2000 UI

Moluskuak

100-6000 UI

Krustazeoak



Bitamina
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Bitamina-edukia itsas produktuetan.
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Mineralekin bitaminekin bezala gertatzen da; ez da erraza mineral-eduki
orokor bat ezartzea, aldakorregia delako. Dena den, bibliografian aurkitu
daitezkeen eduki-tarteak honako taula honetan azaltzen dira:

130-1500*
70-100*
100-300*
Iodoa

30-200*

2-8
1,5-5
0,8-1,2
Burdina

0,8-3

150-210
110-240
150-200
Fosforoa

250-350

50-100
30-150
16-50
Kaltzioa

60-200

30-50
50-175
20-40
Magnesioa

*µg/100 g atal jangarri
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30-50

150-200
230-350
250-400
Potasioa

250-350

50-100
70-120
50-110
Sodioa

Krustazeoak
Arrain koipetsuak
Arrain gihartsuak

120-350

Arrain eta itsaskien mineral-edukia (mg/100 g atal jangarri)

Moluskuak
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Mineralei dagokienez, iodo- eta zink-edukia da arrain eta itsaskien taldeak
beste elikagaien aldean duen berezitasuna. Bi mineral horien iturri aipagarrienak dira arraina eta itsaskiak. Zinkari dagokionez, ostrek 85-90 mg zink
daukate 100 gramoko. Duela hamarkada batzuk, arrainak eta itsasoko
produktuak ziren iodo-iturri garrantzitsuenak, eta produktu horiek heltzen ez
ziren herrialdeetan (Extremadurako Las Hurdes, adibidez) endemikoak ziren
dietako iodo-eskasiak eragindako tiroide-arazoak (bozioa, esaterako). Hori
saihesteko, erabaki zen iodo-beharrak dietako elikagai arrunten bitartez betetzea, gatza izanik horretarako aukeratutako elikagaia. Bestalde, prestatzeko
modua dela eta, arraina eta itsaskiak sodio-iturri aipagarritzat har daitezke,
gatz asko gehitzen baitzaie.

Laburbilduz, arrain eta itsaskien konposizio nutrizionala baldintza askoren
arabera aldatzen den arren, oro har kalitate nutrizional handiko proteina
digerigarrien iturri onak dira, ω-3 gantz-azido osasuntsuen iturri ezin hobeak
dira (urdinak), neurrizko koipe- eta energia-edukia duen elikagaiak dira
(zuriak) eta A eta D bitaminen eta iodo eta zink mineralen iturri onak dira. EZ
da ahaztu behar adituek gomendatutako dieta orekatuetan haragia baino
arrain gehiago hartu behar dela (haragia 3 aldiz astean; arraina, berriz, 4
aldiz). Herrialde garatuetan gomendio horietatik oso urrun gaudenez, arrainen
kontsumoa suspertu beharra dago.

Beste elikagai askorekin gertatzen den bezala, arraina eta itsaskiak
jatorrizko eran jateaz gain (fresko edo izozturik), haiekin egindako produktu
eran ere jan daitezke. Lehengaiek (arraina eta itsaskiak) konposizio aldakorra
izan dezaketenez, haietatik eratorritako produktuena ere ez da guztiz homogeneoa. Dena den, orokortasun garrantzitsuak ezar daitezke. Adibidez,
oliotan ontziratutako sardina-kontserba bateko sardinek askoz koipe gehiago
dute, eta, beraz, energetikoagoak dira. Bestalde, kaltzio-eduki aparta dute
(aprobetxagarria, gainera), kontserbako sardinen hezurra ere jan egiten baita
gehienetan. Merkatuan aurkitu daitezkeen antxoek, berriz, gatz-eduki handia
dute olioaz gain.
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Elikagaien konposizio tauletan askotan azaltzen den moduan, arrainak eta
itsaskiak atal jangaitz asko dituzte. Hots, nahiz eta osorik erosi, hainbat atal
ez dira jaten (hegalak, burua eta hezurra, besteak beste).

8.3.7 Kutsatzaileak
Itsasoko kutsadura handia denez, han bizi diren arrainak eta itsaskiak ere
kutsadura-iturri garrantzitsua izan daitezke, batez ere zenbait baldintzatan.
Elikagai horietan aurkitu daitezkeen kutsatzaile aipagarrienak merkurioa
(metilmerkurio eran, eta, nagusiki, tunidoetan), dioxinak (koipean metatzen
denez, arrain koipetsuetan), hidrokarburo halogenatuak eta pestizida lipodisolbagarriak dira. Dena den, aipatu den bezala, zaindu beharreko gauza izan
arren, oso gutxitan eta istripuen ondorioz gertatzen dira intoxikazioak.

Itsas produktuetan, toxina edo kutsatzaile naturalak ere aurkitu daitezke;
batez ere, moluskuetan. Itsas ura iragazten duten izakiak izanik, moluskuek
konposatu toxikoak pilatu ditzakete. Itsasoko ekosistemaren parte den planktoneko dinoflagelatu askok toxinak sortzen dituzte (saxitoxinak, goniontoxinak,
dinofisitoxinak eta abar). Baldintza berezietan, dinoflagelatuen gehiegizko
hazkuntza gerta daiteke itsasoan (marea gorri edo hemotalasia deritzon
fenomenoa da). Moluskuek, dinoflagelatuak jaten dituztenez, haiek sortzen
dituzten toxinak atxikitzen dituzte. Nahiz eta jatorria planktonean izan,
moluskuetan pilatzen diren toxina horiei mitilotoxina deritze (Mytilus baita
muskuilua). Arrisku aldakorreko (larriak zein arinak) bost intoxikazio eragin
ditzakete mitilotoxina horiek.

Bizi mikroskopikoari dagokionez aberats den ingurune horretako animaliakutsatzaileei buruz hitz egiterakoan, ezin da kutsadura biotikoa ahaztu.
Arrainak eta itsaskiak kutsa ditzaketen bakterioen artean, psikrotrofoak (Pseudomonas) eta mesofiloak (Micrococcus eta Corynebacterium) aipa daitezke,
eta, moluskuak kutsa ditzaketenen artean, hartzitzaileak (karbohidrato-eduki
aipagarria duten Lactobacillus, Streptococcus eta lizun batzuk). Elikagai
horietako bakterio arriskutsuenak patogeno hauek dira, besteak beste: C.
botulinum, V. parahaemolyticus, S. aureus, Salmonella, Shigella eta V.
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cholerae. Makroskopikoa den beste kutsatzaile biotiko bat Anisakis simplex
parasitoa da. Zizare-itxurako parasito hori legatz, zapatari, merlenka eta
antzeko arrainen peritoneoan agertzen da askotan. Gizakia Anisakisaren
ostalaria ez denez, zizare horrek ez du gizakia erraz parasitatzen. Hala ere,
ahalmen alergeniko aipagarria du eta, horrenbestez, oso garrantzitsua da
arraina jan aurretik ondo garbitzea eta sukaldean era egokian berotzea
(gutxienez 70 ºC-ko tenperatura lortu behar da erdialdean). Parasito horrek
nahiko ondo jasan ditzake baldintza gogorrak; adibidez, ozpinetan 3 hilabete
iraun dezake bizirik. Hori dela eta, beroketa eskatzen ez duten sukaldaritzateknikekin prestatu behar diren arrainak (ozpinetan, gatzunean, ketuak edo
marinatuak) aurretik 72 orduz izoztea komeni da.

8.3.8. Kalitatea
Bi neurketa mota erabiltzen dira arrainen kalitate higienikoa balioztatzeko:
analisi sentsoriala eta biokimikoa. Lehena freskotasuna eta salmentarako
egokitasuna ezartzeko erabili ohi da. Analisi sentsorial erabiliena eskala
hedoniko zifratua edo zenbakitua da. Taula batzuen bitartez, arrainaren
hainbat ezaugarri balioztatzen dira, bakoitzean kalitate egokia izateko bete
behar diren parametroak ezartzen dira eta parametroen araberako puntuazioa
ematen zaio arrainari.
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2

Pigmentazioa

1

Mukusa

0

Ezaugarri organoleptikoen balorazioa



Azala

N

Arrainaren ezaugarriak

Bromatologia

Metodo organoleptiko zenbakitua

Elikagai taldeak

Aurreko analisiak egin ondoren arrainaren kalitate higienikoari buruzko
zalantzak edo susmoren bat badago, analisi mikrobiologikoak ere egin
daitezke. Gorputzaren gogortasuna edo zurruntasuna neurtzen duten tresnak
ere erabiltzen dira, zurruntasuna freskotasunarekin batera galtzen den ezaugarria baita. Azkenik, elektrizitatea garraiatzeko ahalmena eta nitrogenodun
konposatu ez-proteikoen kuantifikazioa (trimetilamina, hipoxantina, histamina
eta abar) egitea ere ohiko prozedura da.

8.4

Arrautzak eta arrautzetatik eratorritako produktuak

8.4.1 Sarrera
Oilo-arrautza antzinatik izan da gizakiaren elikagai garrantzitsuenetariko
bat. Hegaztizaintzak duela 8.000 urteko Txinan eta Indian du jatorria. Tribu
nomadek Mesopotamia aldera hedatu zuten jarduera hori, eta handik Greziara zabaldu zen. Azkenik, zeltek ezarri zuten Europan. XIX. mendean hegaztizaintza eta haren produktuen kontsumoa baserri-inguruneetara murriztua
zegoen arren, 1900. urtean hasi zen jarduera industrial gisa ezartzen.

Hasieran, oso preziatua zen arrautza, nutritiboa zelako. Gizartearen
modernizazioa eta arrautzen eskuragarritasuna handitzean, haien kontsumoa
ere handitu egin zen. Beste mota batzuetako elikagai koipetsuak gehiegi jaten
zirenez, populazioan ugarituz joan ziren obesitate- eta kolesterol-arazoak.
Arrautzaren konposizioan kolesterol asko zegoenez, murriztu beharreko
elikagai bihurtu zen, eta, denboraren poderioz, arrautza neurriz kontsumitzea
gomendatzen hasi ziren. Hala ere, ikerketa askok frogatu dute arrautzaren
koipea ez dela hain txarra. Hitz zientifikoak erabiltzeko, gantz-azido asegabe
gehiago ditu ase baino, eta, bestalde, arrautzaren kolesterolak ez du uste zen
bezalako eragin fisiologikoa. Gainera, gero azalduko den moduan, dietako
proteina-iturri onena da arrautza. Beraz, antzinako pentsaerek eragindako
arrautza-kontsumo eskasari (gaur egun ere eusten zaio) aurre egin behar
zaio, eta produktu hauen kontsumoa suspertu behar da.
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8.4.2 Definizioa

Animalia espezie anitzen arrautzak kontsumitzen diren arren, elikadurakodearen arabera oiloenei bakarrik eman dakieke arrautza izendapena. Beste
espezieenetan, zehaztu egin behar da zein espezieri dagokion: galeperarrautza, ostruka-arrautza eta abar.

8.4.3 Sailkapena

Elikagai gehienetan bezala, sailkapen errazena espeziearen araberakoa da.
Kontsumituenak oilo-arrautzak badira ere, galeper-arrautzak eta, zenbait
tokitan, ostruka-arrautzak ere saltzen dira.

Komertzialki A, B eta C kategoriatan sailkatzen dira, salmentarako egokitasuna edo freskotasuna kontuan izanda. Komertzialki egokienak A kategoriakoak dira. B eta C kategorietakoak, berriz, beste erabilera batzuk dituzte;
arrautzetatik eratorritako produktuak egiteko edo gizakiarentzat ez diren
produktuak egiteko erabiltzen dira gehienetan. Aipatutako hiru kategoria
ezartzeko, arrautzaren hainbat atalen ezaugarriak aztertzen dira:
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A kategoria

arrotzik gabea

gorputz arrotzik gabea

Garapen sumagaitza

arrotzik gabea

Arrautzaren erdialdean, gorputz

azaltzen da, ingerada zehatzik gabe.

Garapen sumagaitza
Usain eta zapore arrarorik
gabea

Usain eta zapore arrarorik
gabea

arrotzik gabea
Garapen sumagaitza

gisa azaltzen da. Gorputz

arrotzik gabea

Argitara begiratuz gero, itzal

gabea

Garbia. Gorputz arrotzik

C kategoria

gisa azaltzen da. Gorputz

Argitara begiratuz gero, itzal

Gardena, garbia eta gorputz

Gardena, garbia eta gelatinakara,

Argitara begiratuz gero, itzal gisa

Gehienez 9 mm-ko altuera

azalaren % 25 zikinduta

Normala eta osorik. Gehienez

B kategoria

Gehienez 6 mm-ko altuera

Usaina eta zaporea Usain eta zapore arrarorik gabea

Hozi-diskoa

Gorringoa

Zuringoa

Aire-ganbera

Oskola eta kutikula Normala, osorik, garbia

Adierazlea edo
ezaugarria

Elikagai taldeak
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Arrautzen sailkapenerako beste irizpide bat masa izan daiteke. Horren
arabera, lau tamaina daude:
−

S edo txikiak: 53 gramo baino gutxiago dutenak

−

M edo ertainak: 53-63 gramo dutenak

−

L edo handiak: 63-73 gramo dutenak

−

XL edo oso handiak: 73 gramo baino gehiago dutenak

Elikadura-kodeak ezartzen duen beste sailkapen bat arrautzen kontserbazio eraren (eta egoeraren) araberakoa da: arrautzak freskoak, hoztuak,
kontserbatuak, akastunak edo hondatuak izan daitezke.

8.4.4 Egitura
Arrautzaren egitura ez da askotan uste den bezain arrunta edo sinplea. Atal
ikusgarrienez gain (oskola, zuringoa eta gorringoa) beste osagai asko dauzka
arrautzak. Ezin da ahaztu arrautza, elikagaia izan baino lehen, ernalkuntzaunitatea dela, bizi berri bat sortzeko diseinatutako egitura dela. Honako irudi
honetan, dentsitate desberdineko zuringoak eta gorringoak, egiturazko mintzak
eta beste egitura-osagai batzuk agertzen dira:

ZURINGOA
1. Kanpoko geruza
mehea (fluidoa)
2. Geruza dentsoa
3. Barruko geruza
mehea (fluidoa)
4. Mintz txalaziferoa
5. Txalazak

GORRINGOA
6. Hozi-diskoa
7. Latetra
8. Gorringo geruza argia
9. Gorringo geruza iluna
10. Mintz bitelinoa

MiINTZA
OSKOLA

11. Aire-ganbera
12. Kanpoko mintz testazeoa
13. Barruko mintz testazeoa

14. Kutilula
15. Geruza karedun
porotsua
16. Geruza mamilarra

8.12 irudia.
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Kutikula

Oskola

Poroa

Mintza

8.13 irudia. Arrautz-oskolaren poroa.

Arrautza babesten duen oskola masaren % 10 da. Mineralez (kaltzio
karbonatoa) eta proteinaz (keratina) osaturiko 0,01 eta 0,02 mm-ko lodiera
duen egitura da. Oskolak poro asko dauzka (ikus irudia). Zulo edo poro
horietatik arrautzak hezetasuna galtzen du zahartu ahala, eta airea irabazten
du. Bestalde, egitura mikroskopiko arriskutsuen sarbidea izan daitezke poroak.
Dena den, arrautza mintz mukoso heze batez estalita ateratzen da oiloaren
kloakatik. Mintz hori lehortzean, hezetasun-galera eta mikroorganismoen
sarrera oztopatzen duen kutikula izeneko estalki proteiko babeslea bihurtzen da. Hori dela eta, arrautzak salmentarako garbitzea debekatzen da,
zikintasuna kentzean kutikula ere kentzen zaiolako, eta, ondorioz, oskolaren poroak zabaldu egiten direlako. Arrautzaren egituraren irudian, oskolaren hiru atalak ikus daitezke: kutikula, geruza karedun porotsua eta geruza
mamilarra.

Arrautzaren atal handiena zuringoa da, masaren % 60 baita. Mintz testazeo deituriko egiturak banatzen du oskoletik. Berez bi mintz dira, kanpoko
eta barruko mintz testazeoak. Egositako arrautzetan (bat egiten dute tenpera-
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turaren eraginez), erraz ikusten dira oskolari itsatsita. Arrautzaren zuringoan, berriz, dentsitate eta jariakortasun desberdineko lau atal bereiz daitezke: kanpoko zuringo mehea (% 23), zuringo dentsoa (% 57), barruko
zuringo mehea (% 17) eta txalazak (% 3). Arrautzaren irudi orokorrean
agertzen diren egiturak erraz ikus daitezke arrautza bat gainazal zapal baten
gainean zabaltzean; kanpoaldean asko zabaltzen den zuringo bat agertzen
da, eta, gorringoaren inguruan, zuringo dentsoago bat. Hegaztia egokiro gara
dadin gorringoa arrautzaren erdian mantentzen duten proteina-egitura haritsuak
dira txalazak.

Arrautza-zuringoaren egiturak



Barruko zuringo mehea
Txalaza

Zuringo dentsoa

Kanpoko zuringo
mehea

8.14 irudia.

Gorringoa arrautza-masaren % 30-35 da, eta, dentsitate desberdineko
geruzak dituen arren, ez dira begi bistaz ikusten.

8.4.5 Konposizioa eta balio nutrizionala
Ura osagai nagusi badu ere (elikagai jariakorra da), arrautza nagusiki urez,
proteinaz eta koipez dago osaturik. Edozein elikagaitan gertatzen den
bezala, bitaminak eta mineralak ere aurkitu daitezke. Hona hemen osagai
aipagarrienak:
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5,6 g koipe

110 bk erretinol

6,2 g proteina

0,9 mg D bitamina

0,7 g GAPA

1 mg E bitamina

180 µg B2

1,1 mg burdina

1 µg B12

90 mg fosforo

60 µg B6

1 mg zink
7 µg selenio

25 µg az. foliko
8.15 irudia.

Arrautzaren berezitasun bat da gorringoak eta zuringoak oso konposizio
desberdina dutela. Horrek erabilera dietetiko garrantzitsua ematen dio
arrautzari, arrautzaren koipe-edukia nahi denean alda daitekeelako (gorringoa
kenduz). Gorringoa arrautzaren atal koipetsu eta energetikoa da; zuringoa,
aldiz, urtsua eta proteikoa. Hona hemen atal bakoitzaren batez besteko
konposizioa:

8.16 irudia.
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Gorringoa:
−

% 47 ur

−

% 16 proteina

−

% 34 koipe

−

% 0,6 karbohidrato

Zuringoa:
−

% 88 ur

−

% 10 proteina

−

% 0,03 koipe

−

% 0,8 karbohidrato

Arrautza osoaren proteina-edukia % 12 denez, haragiak eta arrainak baino
(% 18-20) proteina-eduki eskasagoa dauka. Bestalde, aipatu den bezala,
zuringoan dago arrautzaren proteina gehiena (portzentajean gorringoak baino
gutxiago dauka, baina masa handiagoa du zuringoak). Gorringoan ere
proteinak aurkitu daitezkeen arren, lipido-edukia da aipagarriena. Kalitate
proteikoari dagokionez, proteinen aminoazido-edukia desberdina da gorringoan eta zuringoan: lehenean lisina, serina eta teronina gehiago dago
proteina gramoko, bigarrenean baino.
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Arrautzaren aminoazido-edukia (mg/50 g)

AMINOAZIDOA

ARRAUTZA OSOA

ZURINGOA

GORRINGOA

Azido glutamikoa

850

520

330

Zisteina

150

100

50

Fenilalanina

350

230

120

Glikokola

220

140

80

Histidina

160

90

70

Isoleuzina

360

210

150

Leuzina

570

330

240

Lisina

450

250

200

Metionina

210

150

60

Prolina

260

150

110

Serina

500

270

230

Tirosina

280

160

120

Treonina

320

180

140

Triptofanoa

110

70

40

Balina

430

270

160

Arrautzaren proteinen aminoazido-edukiak kalitate nutritibo ezin hobea
ematen dio; dietan ez dago parekatu daitekeen proteinarik. Arrautza-proteinaren
aminoazido esentzialen edukiak, ereduetan ezarritakoa baino handiagoa
izateaz gain, balio biologiko handienetako bat du. Aminoazido batzuk
aipatzekotan, metionina+zisteina, lisina eta fenilalanina+tirosina aminoazidoen
iturri ezin hobea da arrautza-proteina. Hurrengo taulan, Munduko Osasun
Erakundeak definitutako proteina-ereduarekin konparatzen da arrautza:
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Bi erreferentzien arteko aminoazido esentzialen edukiaren konparazioa

mg/ g arrautza-

mg/ g (MOEren

proteina

proteina-eredua)

Fenilalanina + tirosina

93

60

Histidina

22

0

Isoleuzina

54

40

Leuzina

86

70

Lisina

70

55

Metionina + zisteina

57

35

Treonina

47

40

Triptofanoa

17

10

Balina

66

50

Aminoazido esentziala

Koipeari dagokionez, % 12 da arrautza osoaren lipido-edukia. Horren
kalitate nutrizionalaren inguruan, esan daiteke arrautzak koipe asearen eta
asegabearen arteko oreka egokia duela (gantz-azido asegabe/ase erlazioa
1,77 inguru da). Beste proteina-elikagai batzuen lipidoen aldean, egokiagoak
dira beraz. Adibidez, haragiaren gantz-azido asegabe/ase erlazioa txikiagoa
da (bildots-haragia,n 0,88; idi-haragian, 1,12; eta txerri-haragian, 1,36). Arrautzaren gantz-azido asegabe/ase erlazioa oilo-haragian aurkitu daitekeenarekin bakarrik konpara daiteke (1,86). Arrain urdinetan, ostera, gantz-azido
asegabe/ase erlazioa askoz handiagoa da (2-3,5).
Arrautzak, animalia-jatorriko elikagai bat denez, kolesterola dauka. Arrautzak, hala ere, gorringoan bakarrik du kolesterol-eduki aipagarria (300-400
mg/10 g), hau da, hain fama txarra eman dion ezaugarria. Hala ere, azken
urteotan egindako ikerketen emaitzak ikusirik, arrautzaren kolestrol-edukia
arriskutsua delako ideia alde batera geratzen hasi da. Hasteko, dietako
kolesterolak kolesterolemian uste zen besteko eragina ez duela frogatu da.
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Beste era batean esateko, kolesterola jateak ez du odoleko kolesterola uste
zen beste igotzen. Adibidez, 100 mg kolesterol gehiago hartzeak 2,2 mg/dl-ko
igoera eragin dezake plasma-kolesterolean (kolesterol-maila gorena 120
mg/dl inguru da). Adituen esanetan koipe aseak dietako kolesterolak baino
eragin handiagoa du kolesterolemian. Gainera, arrautzetan kolesterolaren
xurgapena oztopatzen duten substantziak daude. Horien artean aipagarrienak
fosfatidilkolina (lezitina) eta esfingomielina fosfolipidoak dira. Jakien fosfolipidoedukiaren adierazle den kolina-edukia kontuan hartuta, arrautza da fosfolipido
gehien duen elikagaia. Ameriketako Bihotz Elkartearen esanetan, pertsona
osasuntsu orok, beste kolesterol-iturriak kontrolatuta badauzka, egunero
arrautza bat jan lezake arduratu gabe.

GAMA** GAPA**

GAasegabe/

Kolesterola*

GAA**

Arrautza

380

3,1

4,2

1,3

1,77

Bildotsa

74

7,8

6,1

0,75

0,88

Idia

65

5,7

5,9

0,52

1,12

Txerria

65

1,3

1,5

0,28

1,36

Txahala

76

2,6

2,9

0,8

1,42

Oiloa

75

1,3

1,8

0,6

1,84

Bakailaoa

43

0,12

0,1

0,3

3,33

Legatza

23

0,21

0,42

0,35

3,66

Sardina

100

2,6

2,4

2,6

1,92

Izokina

49

1,9

3,6

3,5

3,73

Atuna

37

0,24

0,15

0,28

1,79

Elikagaia

GAase

*mg/100 g, **g/100 g.
GAA=gantz-azido aseak; GAMA=gantz-azido monoasegabeak; GAPA=gantzazido poliasegabeak
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Kolina

Elikagaia

Elikagaia

(mg/100 g)

Kolina
(mg/100 g)

Arrautza

527

Babarrunak

168

Gibela

356

Gurina

167

Gari-ernamuina

306

Alpapa

150

Soja-hazia

290

Esne-hautsa

139

Patata lehorrak

262

Garia, oloa

101

Kalabaza

254

Arroza

93

Soja-irina

225

Gari-irina

80

Gari-zahia

188

Artoa

54

Koipearen kalitate nutritiboari begira, hau da, gantz-azidoen konposizioari
begira, esan behar da gantz-azido monoasegabe (oleiko) eduki aipagarria
duela. Gantz-azido poliasegabeen edukia ere —batez ere, linoleikoarena— ez
da eskasa. Arrautza-gorringoaren koipeak gantz-azidotan duen konposizioa,
bestalde, oiloen elikaduraren bitartez alda daiteke. Adibidez, itsas jatorriko
koipeekin elikatuz, oiloen arrautzetan n-3 gantz-azidoen eduki aipagarria
lortzen da.
Arrautza arrunten eta aberastuen n-3 gantz-azidoen edukia



GAA

GAMA

C18:2 n-6

C18:3 n-3

EPA

DHA

Arrautza

35

54

10,3

0,7

—

—

n-3 arrautza

32

48

10,5

7,8

0,6

3,6

GAA=gantz-azido aseak; GAMA = gantz-azido monoasegabeak; EPA = azido
eikosapentaenikoa; DHA = azido dokosahexaenoikoa
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Hurrengo taulan azaltzen da arrautzetan aurkitu daitezkeen mineral
nagusien edukia:


Arrautzaren mineral-edukia

MINERALA

ARRAUTZA
OSOA

ZURINGOA

GORRINGOA

Sodioa

140

190

50

Potasioa

130

150

120

Kaltzioa

57

5

130

Magnesioa

12

11

15

Fosforoa

200

33

500

Burdina

1,9

0,1

6,1

Kobrea

0,08

0,02

0,15

Zinka

1,3

0,1

3,9

Kloruroa

160

170

140

Manganesoa

Tr

Tr

0,1

Selenioa

11

6

20

Iodoa

53

3

140
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Taulan azaldutako mineral garrantzitsuenak burdina, fosforoa, zinka,
kaltzioa, magnesioa eta selenioa dira. 120 g arrautzak (bi arrautza ertainek)
mineral horien eguneko ingestio gomendatuaren portzentaje hauek dituzte:

Mantenugaia

2 arrautzak (120 g)
duten GEK (%)

Mantenugaia

2 arrautzak (120 g)
duten GEK (%)

Burdina

8

Kaltzioa

11

Fosforoa

16

Magnesioa

4

Zinka

8

Selenioa

34

GEK= Gomendaturiko Eguneko Kantitatea

Elikagai gehienetan bezala, arrautzetan ere bitaminak daude. Arrautzak
atal urtsuak zein koipetsuak dituenez, bitamina hidrodisolbagarriak eta lipodisolbagarriak ditu. Baina, bitaminatan duen aberastasunagatik, gorringoa da
atalik aipagarriena. Arrautza-gorringoan bitamina hidrodisolbagarri asko eta
lipodisolbagarri guztiak daude; batez ere, K bitamina.


Arrautzaren bitamina-edukia 100 g-ko

ARRAUTZA OSOA

ZURINGOA

GORRINGOA

190

0

535

Karotenoak (µg)

Tr

0

Tr

D bitamina (mg)

1,75

0

4,94

E bitamina (mg)

1,11

0

3,11

Tiamina (mg)

0,09

0,01

0,30

Erriboflabina (mg)

0,47

0,43

0,54

MANTENUGAIA
Erretinola (µg)
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ARRAUTZA OSOA

ZURINGOA

GORRINGOA

Niazina (mg)

0,1

0,1

0,1

Piridoxina (mg)

0,12

0,02

0,3

B12 (µg)

2,5

0,1

6,9

Az. folikoa (µg)

50

13

130

1,77

0,30

4,6

Biotina (mg)

20

7

50

C bitamina (mg)

0

0

0

MANTENUGAIA

Pantotenatoa (mg)

Mineralekin egin den bezala, arrautzaren bitamina-aberastasuna azaltzeko, haien zer portzentaje duen adierazten da taula honetan:

Mantenugaia

2 arrautzak (120 g)
duten GEK (%)

Mantenugaia

2 arrautzak (120 g)
duten GEK (%)

B2

30

A

12

B12

16

D

12

Folatoa

12

E

6

B6

8

K

62

Arrautzaren bitamina aipagarrien artean, karotenoak daude. Gorringoaren
kolorearen arduradunak izateaz gain, funtzio fisiologiko aipagarriak dituzte.
Karoteno aipagarrienak luteina eta zexantina dira. Horiek, jarduera antioxidatzailea izateaz gain, ikusmen- egiturak mantentzen laguntzen dute.
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Energia-unitateko dagoen mantenugai kantitatea (dentsitatea) ikusita, esan
daiteke arrautza oso nutritiboa dela beste elikagai askorekin alderatuta:

Behi-

Behi-

haragiaren

haragiaren

edukia

dentsitatea

76

21,3

143

12,1

76

7

47

GAA(g)

3,4

21,3

—

—

GAMA (g)

4,9

30,6

—

—

GAPA (g)

1,8

11,3

0,8

5,4

E bit (mg)

2,2

13,8

0,1

0,7

A bit
(erretinol bk)

156

975

39

21,9

D bit (mg)

1,8

11,3

Folatoa (µg)

51

319

11

74,3

B12 (µg)

2,1

13,1

1,3

8,8

B2 (mg)

0,37

2,3

0,25

1,7

B6 (mg)

0,12

0,8

0,50

3,4

Fe (mg)

2,2

13,8

1,5

10,1

Zn (mg)

2

12,5

2,6

17,6

P (mg)

180

1125

198

1338

Kolesterola

400

2500

70

473

kcal

160

Arrautzaren

Arrautzaren

edukia *

dentsitatea**

Proteina (g)

12,1

Koipea (g)

314

148
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Txerri-

Txerri-

Oilo-

Oilo-

haragiaren

haragiaren

haragiaren

haragiaren

edukia

dentsitatea

edukia

dentsitatea

Proteina (g)

22

155

22,2

124,7

Koipea (g)

1,9

13,4

9,6

53,9

GAA(g)

—

—

—

—

GAMA (g)

—

—

—

—

GAPA (g)

0,14

1

1,44

8,1

E bit (mg)

0,41

2,9

0,66

3,7

—

—

—

—

Folatoa (µg)

2,5

17,6

12

67,4

B12 (µg)

2,04

14,4

0,4

2,2

B2 (mg)

0,23

1,6

0,16

0,9

B6 (mg)

0,56

3,9

0,50

2,8

Fe (mg)

1,1

7,7

0,74

4,2

Zn (mg)

2

14,1

1

5,6

P (mg)

204

1473

200

1123

Kolesterola

75

528

60

337

kcal

142

A bit
(erretinol bk)
D bit (mg)

178

* edukia 100 g-ko, ** mantenugai kantitatea 1000 kcal-tan (Codony Salcedo eta
Guardiola Ibarz, 2002) GAA= gantz-azido aseak, GAMA= gantz-azido monoasegabeak,
GAPA= gantz-azido poliasegabeak.
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Aurreko taularen arabera, proteina-dentsitatean ez ezik, koipe asegabetan, E eta A bitaminatan (baita beste gehienetan ere) eta burdinatan oso
aberatsa da arrautza, beste elikagaiak baino askoz aberatsagoa. Beraz,
arrautzaren proteina (ez du haragiak bezalako dentsitatea, baina askoz
kalitate handiagoa du, ezin hobea), gantz-azido poliasegabe, azido foliko, B,
A eta E bitamina eta burdinaren iturri ona da (beharrezkoa denean, haragiaren ordezko egokia).
Azkenik, aurrerago esan den bezala, oiloei emandako elikaduraren bitartez arrautzen konposizioa alda daiteke, batez ere bitamina, mineral eta gantzazidoen edukia.

8.4.6 Arrautzaren eratorriak
Arrautza oso produktu nutritiboa izan arren, arazo larriak eragin izan ditu
elikadura-industrian, dituen arrisku higienikoak direla eta. Nahiko sorrera
zikina duen produktu bat izanik (oiloaren kloakatik ateratzen da), hegaztietan
jatorria duen eta oskolean agertzen den Salmonella bakterioak milaka toxiinfekzio eragiten ditu urtero. Horregatik, maneiatze arduratsu eta guztiz
garbia eskatzen duen produktu bat da. Erabilera industriala errazteko, hala ere,
oboproduktuak sortu ziren: higienizazio-tratamenduak jaso dituzten arrautzetatik eratorritako produktuak dira. Seguruagoak, erabilgarriagoak eta, luzarora,
merkeagoak dira, arrautza arruntek baino bizitza erabilgarri luzeagoa baitute.
Oro har, salmenta zuzenerako baldintzak betetzen ez dituzten arrautzekin
egiten dira oboproduktuak. Lortze-prozedura honakoa da: oskola kendu,
iragazi (mintzak kentzeko) eta pasteurizatu. Pasteurizazio-prozedura bereziak
erabiltzen dira, arrautzaren proteinak erraz desnaturalizatzen baitira beroarekin. Merkaturatzen diren oboproduktuak arrautza osoarekin edo horren atal
bakartuekin egiten dira. Osagaien arabera, honako hauek dira oboproduktu
arruntenak:
−

Lehen mailakoak edo arruntak (likidoak): arrautza osoa, gorringoa,
zuringoa eta horien nahaste bereziak (gorringo- edo zuringo-proportzio
handiagoarekin, sukaldean zertarako behar den).
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−

Lehortutakoak: ur-edukia murrizten zaie; kontzentratu edo deshidratatu egiten dira. Lehortutakoek arruntek baino ur gutxiago dutenez,
bizitza erabilgarri luzeagoa dute, eta ez dira hotzetan gorde behar.

−

Konposatuak: beste osagairen bat daramate arrautzaz gain (azken
horrek gutxienez % 50 izan behar du). Adibidez, patata-tortilla
egiteko prestakina.

Oboproduktuak, bestalde, izaera fisikoaren eta jasotako tratamenduaren
arabera sailkatu daitezke:
−

Likido freskoak edo likido hoztuak, pasteurizatuak edo pasteurizatu
gabeak

−

Likido kontzentratuak, pasteurizatuak edo pasteurizatu gabeak

−

Izoztuak (edo ultraizoztuak)

−

Beroaz edo liofilizazioaz lehortuak edo deshidratatuak

Azkenik, bizitza erabilgarria ere sailkapen-irizpide egokia izan daiteke:
−

Bizitza erabilgarri motza: pasteurizatutako oboproduktu arruntek, adibidez, 5-12 eguneko bizitza erabilgarria dute hozte-tenperaturaren
arabera.

−

Bizitza erabilgarri ertaina: ultrapasteurizazioa eta antzeko tratamenduak jasan dituzten oboproduktu likidoak (4-6 asteko bizitza erabilgarria dute) eta kontzentratuak (hilabeteak irauten dute ingurunetenperaturan)

−

Bizitza erabilgarri luzea: lehortutako eta izoztutako oboproduktuak
dira gehien irauten dutenak (urtebetera arteko bizitza erabilgarria
dute batez beste).

Oboproduktuen balio nutrizionala eta arrautzarena desberdinak dira, egindako aldaketaren arabera. Adibidez, arrautza lehortuan jatorrizko arrautzaren
osagaien ehuneko handiagoa dago, kontzentratu egin baita ura kentzean.
Tortilla egiteko prestakinetan, karbohidrato-edukia handiagoa da patata gehitu
delako, eta, beraz, eduki energetikoa ere handiagoa izango da.
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Arrautza Arrautza Arrautza Arrautza Arrautza

Tortilla

freskoa

izoztua

lehortua

egosia

frijitua

75,8

75,8

3,2

75,7

70,3

71,7

145

145

600

145

184

171

Proteina

12,5

12,5

47,4

12,5

13,4

14,6

Koipea

10,5

10,5

43,1

10,5

14,5

12,5

GAA

3,1

3,1

14,5

3,1

4,3

3,7

GAMA

4,2

4,2

18,2

4,2

5,8

5

GAPA

1,3

1,3

5,2

1,3

2

1,5

Kolesterola

380

380

1900

380

400

350

200

200

1800

200

220

225

E bit

1,2

1,2

6,7

1,2

1,2

1

B1

0,08

0,08

0,36

0,07

0,07

0,06

B2

0,46

0,46

1,3

0,35

0,41

0,35

B6

0,12

0,12

0,47

0,12

0,14

0,1

B12

1,6

1,6

3,5

1,2

1,2

1,3

Folatoak

60

60

240

60

42

30

Ura
Energia
(kcal)

Erretinola
(bk)
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8.4.7 Ezaugarri organoleptikoak
Arrautza, sentsorialki nahiko erakargarria den produktu bat da. Estetika erakargarria du: simetria, kolore erakargarriak, ahoan biguna den zuringoa eta
kremotsua den gorringoa... Egituragatik ere erakargarria da; bi atal desberdin
izatean banaka, edo biak nahastuta jan daitezke. Frijitutako arrautza jateko
protokoloa ere oso erakargarria da (gorringoa ogiarekin apurtzea eta zuringoarekin nahastea), baita egositako arrautzen zuringoa apurtzekoa, barruan
gordetzen den gorringoa bilatzeko. Argi dago, itxuragatik, egituragatik eta
erabileragatik elikagai entretenigarria dela.

Arrautzaren kolore erakargarriena gorringoarena da, dudarik gabe. Horren
kolorea faktore askoren arabera alda daiteke, baina oiloen dietako karotenoak
eta pigmentuak dira faktore esanguratsuena. Bestalde, uste denaren aurka,
gorringoaren koloreak ez du zertan izan arrautzen kalitatearen adierazgarri.
Kolorea, berriz, oso garrantzitsua da arrautzaren onargarritasunerako. Dendatan
saltzeko moduko arrautzak aukeratzean, kolore sorta batekin alderatzen da
ekoizleen arrautza-gorringoen kolorea, kontsumitzaileak gorringo-kolore zehatz
batzuk dituelako gustuko. Gorringo-kolorea aldatzeko, ordea, oiloaren dietako
pigmetuen edukia aldatu behar da, eta, horretarako, landare-jatorriko karotenotan aberats diren dietak aukeratzen dira.

8.4.8 Hondatzea
Elikagai honen bizitza erabilgarria, freskoa bada, ez da oso luzea. Araudiaren
arabera, errute-mementotik 21 eguneko bizitza erabilgarria du arrautza batek
batez beste. Esan bezala, arrisku higieniko handia duen produktua izanik,
zorrozki zaindu behar da haren maneiatzea. Arrautzaren kontsumo-data
oskolean agertu ohi da.

Arrautza zahartzean gertatzen den lehen aldaketa ur-masa galtzea da.
Oskol porotsutik hezetasuna galtzen du, eta, ondorioz, pisu-murrizketa gertatzen da (aire-ganbera handitzen da). Gai honen hasieran esan dugunez,
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arrautzaren kalitate komertziala ezartzeko (gizakiaren kontsumorako egokitasuna ezartzeko) arrautzaren aire-ganberaren tamaina neurtzen da. Horretarako, oboskopio deituriko tresna erabiltzen da.
Arrautza zahartzean, bestalde, egitura-aldaketa batzuk gertatzen dira. Adibidez, zuringo dentsoa bigundu egiten da, eta altuera galtzen du. Gorringoa
inguratzen duen mintzak (eta beste guztiek) indarra edo zurruntasuna galtzen
dute, eta, ondorioz, egitura orokorra zapalago bihurtzen da. Egituren biguntze
orokorraren emaitza irudian agertzen den egitura zapala da:

Arrautza freskoa

Arrautza zaharra

8.17 irudia.

8.5

Laboreak eta laboreetatik eratorritako produktuak

8.5.1 Sarrera
Haziak betidanik izan dira primateen dietaren osagai. Gizakia nomada izateari
utzi eta nekazaritzan hastean hasi zen hazi errentagarrienak landatzen, eta,
ondorioz, laboreen eta horiekin egindako produktuen kontsumoa handitzen.
Hizkuntza erromantzeetako cereal izenak Zeres uztaren jainkosa erromatarrean du jatorria.
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Laboreen produkzioa handitu ahala hasi ziren merkaturatzen, eta, gaur
egun, herrialde askoren ekonomiaren oinarri garrantzitsua dira. Bestalde,
laboreen kontsumoa eskualdeen ezaugarri ekonomiko bat da herrialde
pobreenetan, oso handia baita haragiarenaren aldean. Herrialde pobreenetan,
egunean hartzen den energiaren % 70-90 laboreen bidez hartzen da; eskualde garatuenetan, berriz, portzentaje hori % 25 ingurukoa da. Lurralde baten
ezaugarriak labore jakin bat hazteko egokiak denean, labore horren kontsumitzaile izaten da herrialde hori. Adibidez, Asian gehien jaten den laborea
arroza da, Europan garia eta Estatu Batuetan artoa.

8.5.2 Definizioa
Laboreak gramineoen familiako landareen fruitu lehor eta osasuntsuak dira
elikadura-kodearen arabera (zurtoin mehea, hosto biltzaile luzeak sustrai
ugari eta buruxka batek bildutako haziak dituzte gramineoek). Labore-landare
espezie asko egon arren, gizakiak emankorrenak aukeratu ditu nekazaritzarako. Bestalde, ekoizpen errentagarriagoa lortzeko, hainbat hobekuntza
ezarri ditu haien ekoizpenean. Gaur egun gehien landatzen diren espezieak
honako hauek dira: garia (Triticum aestivum eta Triticum parvum), garagarra
(Hordeum sativum eta Hordeum vulgare), oloa (Avena sativa eta Avena
byzantina), zekalea (Secale careale), arroza (Oryza sativa), artoa (Zea mays),
sorgoa edo basartoa (Sorghum vulgare) eta artatxikia (Panicum miliaceum).

8.5.3 Sailkapena
Sailkapenari dagokionez, labore mota bakoitzaren barruan azpitaldeak bereiz
daitezke, saltzeko jaso duten prestakuntzaren arabera sailkaturik. Arrozaren
kasuan, adibidez, azpitalde hauek ditugu:
−
−

Oskoldun arroza: arroz aleak gluma deituriko berezko estalkia dute.
Oskol gabeko arroza edo arroz integrala: gluma gabekoa; perikarpioa
eta beste atal guztiak dituenez, kolore berezia du.

−

Leundutako arroza edo arroz zuria: perikarpiorik gabeko arroza,
mekanikoki leundua
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−

Erdiegositako arroza: tratamendu hori parboilded hitzarekin ezagutzen
da ingelesez. Arroz aleei tratamendu hidrotermiko bat ematen zaie,
eta, ondoren, lehortu egiten dira. Helburua tiamina-edukiaren galerak
ekiditea da.

−

Tratatutako arroza: arroz zuriaren aleetatik, prozedura berezien bitartez, arroz glasatua, ñabartua eta aberastua lortzen da.

Garia, berriz, hazkuntza-urtaroaren arabera sailkatu daiteke (negukoa edo
udaberrikoa); baita endospermoaren ehunduraren arabera ere: gari beirakara
(endospermoa txikitzean nahiko puska handiak eratzen dituena) eta gari
irintsua (endospermoa txikitzean, hautsa lortzen da). Endospermoaren gogortasunaren eta, beraz, txikitzeko jartzen duen erresistentziaren arabera, gari
gogorra eta biguna bereizten dira. Azkenik, gariaren proteina-edukia kontuan
izanda, gari indartsua edo proteikoa eta gari ahula edo proteinatan pobrea
bereiz daitezke.

8.5.4 Egitura
Haziak direnez, hau da, beste landare bat emateko helburua duten landareegiturak direnez, helburu hori betetzeko beharrezko egitura eta osagaiak
dituzte zerealek. Gramineoen fruituak, kariopsideak edo labore aleak atal
hauek dauzka:

−

Perikarpioa: lau geruzaz osaturiko labore alea inguratzen duen estalkia (arrozaren, garagarraren eta oloaren kasuan, gluma deituriko
estalki baten azpian dago).
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−

Testa: perikarpioaren eta aleuronaren artean dagoen geruza.

−

Aleurona-geruza: haziaren eta kanpoko geruzen arteko atala.

−

Endospermoa: haziaren atal handiena.

−

Ernamuina: landare berria ematen duen egitura.
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Arto- eta gari-aleen egitura

Azala (perikarpioa, testa,
aleurona geruza)

Endospermo korneoa
Fekuladun
endospermoa
Ernamuina

8.18 irudia.

Oro har, laboreak ez dira osorik, atal guztiekin, kontsumitzen. Elikaduraindustriak horien atalak banantzen ditu helburu bereziak dituzten produktuak
lortzeko. Sailkapen atalean azaldu dugunez, arroz mota batzuetan oskola edo
kanpo-geruzak kentzen dira, eta, beste batzuetan, utzi egiten dira. Atal guztiak
dituzten laboreak edo horietatik eratorritako produktuak osokoak edo integralak dira. Baina gehien erabiltzen den laboreen atala —irina egiteko,
adibidez— endospermoa da. Labore atalen aprobetxatze-mailari erauztemaila deritzo. Definizioz, labore-kilogramo batetik atera daitekeen irin-masari
deitzen zaio erauzte-maila. Hau da, labore batetik atal asko aprobetxatzen
badira (irin-masa handia egin daiteke) erauzte-maila handia du, eta alderantziz. Edo, beste era batean esanda, erauzte-maila zenbat eta handiagoa
izan, orduan eta jatorrizko laborearen atal gehiago erabiliko dira.
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8.19 irudia.

Erauzte-maila



Esan bezala, hazi horien atal erabiliena endospermoa da. Gehienetan,
findutako produktu gisa kontsumitzen den atal bakarra da. Gari-irin arrunta
eta, ondorioz, ogia eta irinetik eratorritako beste produktu batzuk gariendospermoz eginda daude. Labore atal bakoitzak konposizio nutrizional
berezia duenez, produktu bat osatzen duten labore atalen araberako balio
nutritiboa izango du produktu horrek. Bestalde, atal bakoitzaren tamaina ez da
berdina labore guztietan:

Laboreen osagaien proportzioa (%)



Oskola

Zahia

Endospermoa

Ernamuina

Garia

0

15

83

2

Artoa

0

7,2

81,8

11

Arroza

20

8

70

2

Oloa

20

8

70

2
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8.5.5 Konposizioa eta balio nutrizionala
Honako taula honetan, laboreen konposizio orokorra dugu:



Laboreen batez besteko konposizioa (%)

PROTEINA

LIPIDOAK

KARBOHIDRATOAK

Arroza

7

0,9

78,5

Gari biguna

14

1,8

67,5

Gari gogorra

12

1,6

69,5

Artoa

9,5

4,7

69,2

Garagarra

9,5

1,9

71,5

Zekalea

11,5

1,8

70

Oloa

10,5

5

67

Artatxikia

9,8

2

72

Taulan ikus daitekeenez, laboreen osagai nagusia karbohidratoak dira.
Hala ere, lehen aipatu den bezala, laboreen atal bakoitzak konposizio bat du.
Gariaren atalek, adibidez, honako konposizio hau dute:
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10,6

3,4

10,9

5,8

0,6

Perikarpioa

Aleurona

Ernamuina

Endospermoa

12,6

34

31,7

6,9

10,7

Prot.

1,6

27,6

9,1

0,8

0,5

Lip.

0,3

2,4

6,6

23,9

20,7

Zuntza

0,3

—

5,3

27

22,9

Zelulosa

3,3

—

28,3

46,6

38,9

Pentosa

80,4

—

—

—

—

Almidoia



Testa

Errautsa

Bromatologia

Gariaren konposizio kimikoa (pisu lehorraren %)
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Endospermoak egiten ditu laboreak karbohidratotan aberats; karbohidrato
gehien duen egitura izateaz gain, atalik handiena da endospermoa (ale baten
% 60-80 izan daiteke). Zehazki, endospermoaren osagai nagusia almidoia da.
Liburu honen lehenengo ataleko gai batean azaldu denez, almidoia
α-D-glukosa monomeroez osaturiko polisakaridoa da. Landare-jatorriko elikagaietan, bi almidoi polimero mota aurkitu daitezke: amilosa eta amilopektina.
Lehena polimero lineal bat da (α-1-4 loturak dituena) eta bigarrenak amilosaren egitura bera du, baina, tarteka, adarkadurak ditu (α-1-6 loturak ditu).

8.20 irudia.



Amilosa (lineala)

8.21 irudia.
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Amilopektina (adarkatua)

Adarkadurak direla eta, amilopektina amilosa baino gutxiago disolbatzen da
uretan. Oro har, biek eratzen dute almidoia; landare espezie gehienen almidoiaren % 25 amilosa da, beste guztia amilopektina. Hala ere, elikagai
batzuen almidoiaren % 95-97 amilopektinaz osaturik egon daiteke, arto edo
arroz mota batzuen kasuan bezala. Bestalde, amilopektinan 3 kate mota
daude, dentsitatearen eta hidratazio-mailaren arabera: A, B eta C.
Laboreetako endospermoan eta, baita tuberkulu eta beste hazietan ere,
hilum deituriko gune zentraletik hedatzen dira amilopektina-kateak (ikus
irudia). Kateen luzera handitu ahala, tarteak betetzeko adarkaduren zenbakia ere handitu egiten da. Horrela, gune amorfo eta beirakara kontzentrikoak eratzen dira (ikus irudia).

A motako
kateak
B motako
kateak

Gune
amorfoak

C motako
kateak

Gune beirakarak

Hiluma

8.22 irudia.
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Almidoia, gainera, garau edo aletan antolatzen da endospermo zeluletan.


Almidoi-aleak

8.23 irudia.

Gizakiak ezin du almidoi gordina digeritu eta, ustiatu ahal izateko, gelifikatu egin behar du almidoia. Almidoia berotuz eta hidratatuz gelifikatzen da,
hau da, kozinatuz; laboreak kozinatzea ezinbestekoa da digeritu ahal izateko.
Gelatinizazioan almidoiak ura atxikitzen du, eta, ondorioz, ur-ahia eratzen da
60-80 ºC bitarteko tenperaturetan. Almidoiaren propietate hori erabilera industrial handia ematen zaio. Saltsak, zopak eta antzeko konposatu urtsuak
loditzeko erabiltzen da.
Hurrengo taulan ikus daitekeen bezala, karbohidratoak ez daude endospermoan bakarrik. Laboreen ernamuinean eta kanpo-geruzetan ere aurkitu
daitezke. Ernamuinean dauden karbohidratoak almidoia polimeroa eta sakarosa eta errafinosa azukreak dira, gehienbat. Kanpo-geruzetan (gluma eta
perikarpioan), berriz, naturako karbohidrato ugarienak daude. Hala nola
zuntza osatzen duten karbohidratoak dauzkagu: pentosanak, hemizelulosak
eta zelulosa.
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Gariaren karbohidrato-banaketa (%)



ENDOSPERMOAN

ERNAMUINEAN

ZAHIA

2,4

15,3

43,1

Zelulosa

0,3

16,8

35,2

Almidoia

95,8

31,5

14,1

Azukreak

1,5

36,4

7,6

Pentosanak eta
hemizelulosak

Oro har, % 2-11 da laboreen zuntz dietetikoaren edukia. Hala ere, alearen
atalak kentzean asko murrizten da zuntz-edukia, gehienetan zuntz gehien
duten atalak (oskola eta kanpo-geruzak) kentzen direlako. Zahia osoko
laboreetan bakarrik aurkitzen da eta, aurreko taulan ikusi den bezala, zuntz
disolbagaitzez (zelulosaz eta hemizelulosaz) osaturik dago nagusiki. Bestalde, laboreen zuntz disolbagarriaren edukia ere aipagarria da, batez ere
endospermoan.
Proteinei dagokienez, haziak proteina-elikagaien artean sartzen ez diren
arren, aberastasun garrantzitsua dute (% 7-14 ingurukoa). Hazietako proteinen kalitate nutritiboak edo aminoazido-edukiak berezitasun bat du: lisinagabezia aipagarria. Zehatzago esateko, laboreen proteinetako aminoazido
mugatzailea lisina da, hots, proteinen aminoazido-edukia eta aminoazido
horren irenste-gomendioak kontuan izanda, lisina da eskasena. Aldiz, metioninaeta triptofano-aberastasun handia dute laboreetako proteinek.
Elikagai talde honen proteina gehiena ernamuinean eta endospermoan
dago, batik bat. Ernamuineko proteina aipagarrienak albuminak, globulinak
eta prolaminak dira; endospermokoak, berriz, prolaminak eta glutelinak (gliadina eta glutenina, askotan). Endospermoko proteinak duten kalitate nutriti-
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boagatik baino (kantitatea edo aminoazido-profila) garrantzitsuagoak dira
balio teknologikoagatik. Talde horretakoa da okintzan ezinbestekoa den
gluten izeneko proteina. Glutena gliadinaz eta gluteninaz (prolamina eta
glutelina) osaturik dago. Hidratatu ondoren, egitura tridimentsional berezi bat
hartzen du glutenak eta masa bat osatzen du. Glutena osatzen duen atal
proteiko bakoitzak berezitasun bat ematen dio masa horri. Gluteninak elastikotasuna ematen dio eta gliadinak biskositatea. Biak batera, masa biskoelastiko bat osatzen dute (ogi-masa), eta masa horrek legamiek sortutako gasburbuilak harrapa ditzake. Labeko beroak eragindako lehorketak gogortu
egiten du produktua, eta, ondorioz, esponja-itxura duen elikagai bat sortzen
da: ogia. Hala ere, proteina hori ez da labore guztietan aurkitzen. Hots, labore
guztiak ez dira okintzarako erabilgarriak. Gariak, oloak, zekaleak eta
garagarrak proteina horren eduki aipagarriak dituzte. Hala ere, edukia beti
berdina ez denez, ez eta lor daitekeen ogi-masa ere, garia jotzen da ogia
egiteko labore onentzat. Bestalde, artoa eta arroza, glutenik ez dutenez, ez
dira okintzarako egokiak.



Hidrataturiko glutena, gliadina eta glutenina

Glutena

Gliadina

Glutenina

8.24 irudia.
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Glutenak, gainera, garrantzi dietetiko aipagarria du pertsona talde jakin
batzuetan. Zeliakia deituriko intolerantzia duten pertsonek ezin dute glutena
jan (hau da, proteina hori duten laboreak). Proteina horrekiko intolerantzia
duten gizakiei zeliako esaten zaie. Glutena pertsona horien hesteetara
heltzean, erreakzio berezi bat eragiten du haren osagai den gliadinak. Hestebiloen morfologia-aldaketa, malabsortzioa, beherakoa eta beste zeinu kliniko
asko paira ditzakete zeliakoek.
Laboreen lipido-edukia oso eskasa da, oro har. Datu bat ematearren, % 2
inguruko edukia dute labore gehienek, artoak izan ezik. Artoaren ernamuina
(ikus egitura irudian) beste laboreena baino handiagoa da, eta, mantenugai
hori ernamuinean dagoenez, bereziki aberatsa da lipidotan (beste laboreen
aldean). Baldintza hori dela eta, artoa olioa egiteko lehengai egokia da.
Lipidoen izaera kimikoari dagokionez (gogora dezagun horrek ezartzen duela
garrantzi fisiologikoa edo nutrizionala), landare-jatorrikoa lipido gehienen lan,
asegabea da batik bat. Gantz-azidoak aipatzekotan, azido linoleikoa eta
oleikoa dira hazietan ugarienak. Beraz, horietatik lipidoak bakartzean, olioak
lortzen dira.

Laboreetako lipidoen gantz-azidoen proportzioa (%)



C16:0

C18:0

C18:1

C18:2

C18:3

Artoa

13

4

35

50

3

Basartoa

12

1

35

49

3

Artatxikia

20

5

25

48

3

Arroza

22

3

39

36

4

Oloa

20

2

37

37

4

Zekalea

18

1

25

46

4

Garagarra

22

2

12

57

5

Garia

21

2

15

58

4
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Bitamina- eta mineral- eduki garrantzitsua dute talde honetako produktuek. Hala ere, prozesatzearen ondorioz, galera handiak gerta daitezke.
Aipatu dugunez, laboreetako almidoia, ustiagarri izan dadin, berotu eta
hidratatu egin behar da. Gauza jakina da, bestalde, tenperaturak bitaminagalera aipagarria eragiten duela eta, gainera, egosteko edo tratatzeko
erabiltzen den uretan bitaminak eta mineralak geldi daitezkeela (lixibiazioa).
Laboreetan aurkitu daitezkeen bitamina hidrodisolbagarri garrantzitsuenak B1
edo tiamina, B2 edo erriboflabina, niazina, piridoxina eta azido pantotenikoa
dira. Beste mantenugaien modura, laboreen atal guztiek ez dute bitaminaeduki bera. Tiamina gehien duen atala, adibidez, eskuteloa da; piridoxina
gehien duena, aleurona geruza; eta azido pantoteniko gehien duena, berriz,
endospermoa.
Labore aleen mineral garrantzitsuenak kaltzioa, potasioa eta burdina dira.
Nolanahi ere, mineral-eduki orokorra ez da handiegia, % 1-2 ingurukoa. Edozein materia organiko erretzean errauts gisa gelditzen dena materia organikoa
edo mineralak direnez, elikagaien mineral-edukia ezagutzeko teknika egokia
da errausketa. Mineraletan aberatsen diren labore atalak kanpoko geruzak
direnez, osoko laboreak (eta horiekin egindako produktuak) aberatsagoak dira
mantenugai horietan endospermoarekin bakarrik egindakoak baino. Hau
da, erauzte-maila zenbat eta handiagoa izan (labore aletik zenbat eta atal
gehiago aprobetxatu), orduan eta handiagoa izango da mineral-edukia, eta,
beraz, errautsena.
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70
130

9

60
180

6

Ca
Mg

Fe

Mn
5,5

7,5

0,9

520

580

K

0,8

380

410

P

Co

Zekalea

1,8

0,9

6

140

90

630

470

Garagarra

5

4

7

140

95

460

340

Oloa

6

0,3

0

90

68

340

285

Arroza

0,6

0,2

2

140

30

330

310

Artoa

1,5

0,5

6

150

20

400

405

Basartoa



Garia
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Laboreen batez besteko mineral-edukia (g/100 g)
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8.5.6 Laboreetatik eratorritako produktuak
Laboreak aitzindari gisa erabiliz egindako produktu asko aurkitu daitezke
merkatuan. Garrantzitsu eta ezagunenen artean, irina eta horrekin egindako
ogia eta elikadura-pastak daude. Oro har, gari aleen endospermoa txikituz
lortzen da irin arrunta edo zuria; hori dela eta, endospermoaren osagai nutrizionalak ditu. Aleen atal guztiak erabiltzen badira (erauzte-maila altuko irinak),
osoko irinak lortzen dira. Horien konposizio nutrizionala osoetan osoena da,
endospermoko karbohidrato eta proteinez gain, ernamuineko lipido asegabe
eta bitamina lipodisolbagarriak eta kanpo-geruzetako zuntza baitauzka (zenbat
eta gehiago hurbildu % 100eko erauzte-mailara, orduan eta mantenugai desberdin gehiago izango ditu produktuak, eta, beraz, orduan eta nutritiboagoa
izango da). Merkatuan badira, hala ere, ernamuin gabeko osoko irina,
egokitutako irina, aberastutakoa, indartua, semola eta irin bereziak eta beste
produktu batzuk. Irinen eta irinekin egindako produktuen konposizioa eta balio
nutritiboa erauzte-mailaren araberakoa da:

Erauztea %

Almidoia

Proteina

Lipidoak

Zuntza

Mineralak

40-55

84,2

11,7

1

3,2

0,41

65-70

81,8

12,3

1,3

3,7

0,55

75-80

78,4

13

1,5

4,2

0,81

82-85

78,2

13,3

1,9

4,9

1,05

100

66

14,8

2,3

10,9

1,7
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0,10
0,03

0,05

0,26
0,22

0,18

Pasta arrautzaduna
Espagetiak

Makarroiak

Arroz integrala
0,30

0,08

0,03

0,14

0,30

Bihi osoko ogia

0,06

0,05

0,08

Ogi zuria

Arroza

B2 (mg)

0,64

0,30

0,10

0,17

0,10

0,21

0,06

B6 (mg)

6,8

3,0

5,4

5,6

4,7

3,4

1,7

Niazina (µg)

40

2

23

34

29

28

0

Az. folikoa (µg)

0,6

0,1

—

—

—

1,0

—

E (mg)



B1 (mg)
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Zerealen eta eratorritako zenbait produkturen mineral-edukia

200
190

180

28
25

25

Pasta arrautzaduna
Espagetiak

Makarroiak

Arroz integrala
20

300

100

195

58

Bihi osoko ogia

10

91

56

Ogi zuria

Arroza

P (mg)

2,0

0,8

1,6

2,1

1,5

2,0

1,6

Fe (mg)

22

14

—

—

—

—

4

I (µg)

132

28

53

56

43

81

25

Mg (mg)

1,6

1,3

1,5

1,5

1,3

—

0,6

Zn (mg)

6

4

11

3

180

700

520

Na (mg)

200

120

230

250

260

225

110

K (mg)



Ca (mg)
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Zerealen eta eratorritako zenbait produkturen bitamina-edukia

337

Bromatologia

Irin arrunt edo zuriarekin egindako produktuen (ogi, opil eta abar) osagai
nagusia almidoia denez, karbohidrato-iturri garrantzitsuak dira. Lehen aipatu
den bezala, irina lortzeko erabiltzen den endospermoan ogia egiteko ezinbestekoak diren proteinak aurkitu daitezke. Bestalde, zenbait okintzaprodukturi esne-proteinak gehitzen zaizkio. Proteina-edukia aipagarria izan
arren, horien kalitate nutritiboa kontuan izanda, proteina-beharrak betetzeko
hobeagoak dira lekaleak (proteinatan aberatsagoak baitira) edota animaliajatorriko elikagaiak. Osoko irinekin egindako produktuetan laboreen atalen
osagaiak daudenez, karbohidratoak, zuntza, lipidoak (asegabeak eta bitamina
lipodisolbagarriak), mineralak eta proteinak aurkitu daitezke.

Laboreetatik eratorritako beste produktu ezaguna (elikadura-pasta) gari
gogorraren endospermotik lortzen da. Txikitzeko jartzen duen erresistentziaz
gain, gari gogorrak arruntak baino proteina-eduki handiagoa du; hori du
ezaugarririk aipagarriena. Beraz, elikadura-pastak karbohidratotan (batez ere)
eta proteinatan aberatsak dira. Gainera, askotan beste proteina-osagai batzuekin aberasten dira —arrautzarekin, adibidez—, eta, hala, handitu egiten da
jatorrizko proteina-edukia.

Proteina-eduki berezia duten irinak erabilita egiten dira galletak eta
gozogintza-produktuak. Indar gutxiko irinak (proteina-eduki txikia dutenak),
lipidoak eta azukrea dira horien osagai nagusiak. Irin horiek gluten (proteina)
gutxi dutenez, masa harrotuak eta arinak lor daitezke. Galletetan baino
lipido gehiago erabiltzen da gozogintza-produktuetan (kruasan, opil eta abar).
Beraz, ez dira beste produktu irindunak bezain aberatsak proteinatan, baina
mantenugai energetiko ugari dituzte. Galletetan gehi daitezkeen beste osagai
batzuk zuntza, txokolatea, krema, labore osoak, fruta zatiak eta abar dira.
Baina beste labore-eratorrietatik desberdintzen dituzten osagai garrantzitsuenak azukrea eta lipidoak dira, oro har.
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8.6

Lekadunak edo egoskariak

8.6.1 Sarrera
Laboreak betidanik egon dira gizakiaren dietan. Nekazaritza garatzean,
laboreekin bezala, espezie emankorrenak eta errendimendu handieneko
prozedurak aukeratu zituen gizakiak. Jatorriari dagokionez, ez dago argi
Mesopotamia, Amerika prekolonbinoa edo Asia den laboreen jatorria, baina
aski segurua da duela hamar mila urte jada ezagutzen zutela laboreen
ekoizpena. Egiptoko eta Erromako zibilizazioetan, adibidez, ohikoa zen dilistekin egindako prestaketak kontsumitzea. Ameriketan ere betidanik jan izan
dira babarrunak; Europara, berriz, XVI. mendean ekarri zituzten handik. Soja
da idatzietan aipatzen den lehen lekaduna, zehazki Kristo aurreko 2800
urteko Sheng Nung-en liburuetan. Lekaleen garrantzi nutrizionala oso handia
zen antzina, haragia lortzea zaila zen garaietan, oso proteikoak direnez
mantenugai horren iturri egokiena zirelako.

8.6.2 Definizioa
Elikadura-kodeak lekadunen (Leguminoseae) familiako landareen hazi lehor,
garbi, osasuntsu eta lekarik gabeak direla dio. Hitz batean esanda, haziak
dira. Bestalde, laboreak aitzindari gisa erabilita hainbat produktu lortzen dira.
Adibidez zuritutako lekadunak, lekadun-pureak eta lekadun-irinak aurkitu
daitezke saltokietan.

8.6.3 Sailkapena
Lekaleen artean, mota ugari bereiz daitezke. Gehien kontsumitzen direnen
artean, honako hauek daude:
−

Babarruna: arrunta (Phaseolus vulgaris), eskarlata (P. multiflorus),
limakoa (P. lunatus) eta karilla (Vigna sinensis).

−

Dilista (Lens sculenta)

−

Garbantzua (Cicer arietinum)
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−

Ilar lehorra (Pisum sativum)

−

Baba lehorra (Vicia faba)

−

Eskuhoria (Lupinus luteus), eskuzuria (L. albus) eta eskuurdina (L.
angustifolius)

−

Soja (glizina-soja)

−

Kakahuetea (Arachis hypogea)

−

Algarrobo-leka (Ceratonia siliqua)

−

Algarroba (Vicia monanthos)

Bestalde, salmentarako jasotako prestaketaren arabera, sailkatzeko beste
era bat ezar liteke.

8.6.4 Egitura
Laboreen antzera, lekaleak haziak dira eta, ondorioz, hazi-egitura dute.
Babeserako estalki mehe eta gogor batek inguratzen ditu endospermoa eta
ernamuina. Estalki hori laboreena baino ahulagoa da, lekale-haziak leka batek
babesten dituenez ez baitute geruza gogorren beharrik. Ernamuinean, sustraiak eta bi hostodun zurtoina emango dituzten egiturak daude. Haziaren
beste osagaiak begi edo hilio bat eta kotiledoiak (endospermoa) dira. Beste
ataletan ikusi ditugun hazien lan, egitura bakoitzak konposizio berezi bat du.

Ernamuina

Hilioa

Kotiledoia
Estalkia edo azala
8.25 irudia.
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Koipea
(%)
3,1-7
0,6-5,5
1,2-4,0
0,9-2,4

0,8-2,0

Proteina
(Nx6,25)
15,5-28,2
15,6-32,1
22,4-36,0
20,9-27,8

23,0-32,0

Garbantzua

Ilarra

Baba

Babarruna

Dilista

60,5-68,2

58,2-63,4

50,9-67,9

60,7-70,7

50,6-7,8

Karbohidratoak
guztira (%)

34,7-63,1

27,0-46,4

41,2-52,7

21,4-48,6

37,2-50,8

Almidoia
(%)

0,8-3,1

1,6-5,0

1,4-2,7

2,2-4,2

0,7-2,9

Sakarosa

0,3-1,0

0,3-0,7

0,1-0,5

0,3-1,6

Aztarnak-3,0

Errafinosa

1,4-2,7

2,6-3,7

0,5-2,4

2,2-5,5

0,5-6,5

Estakiosa

0,1-3,1

0-0,1

1,6-2,6

2,2-2,8

Aztarnak-4,5

Berbaskosa

KARBOHIDRATO DISOLBAGARRIAK (%)
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Landare-jatorriko elikagai proteikoenak direnez, elikagai proteikoen taldean sartzen dira askotan, elikagaien sailkapen nutrizionala egitean (haragiekin, arrainekin eta arrautzekin). Lekadun motaren arabera, proteina-edukia
% 15,5-36 tartean egon ohi da. Elikagai talde honen proteinak lau motatakoak
dira: albuminak, globulinak, prolaminak eta glutelinak. Albumina erako proteinak (proteinen % 10-30) uretan disolba daitezkeen entzimak dira (ureasa,
lipooxigenasa, proteasak eta abar). Globulina motako gordailu-proteinak,
berriz, aurrekoak baino ugariagoak dira (% 56-70). Azkenik, hazietan ohikoak
diren bi proteina mota aurkitu daitezke: prolaminak eta glutelinak.
Landare-erreinuko jaki bat izateko proteina-eduki ezin hobea dute lekaleek; hala ere, lekaleen proteina ugarienak (globulinak) duen kalitate nutritiboa
ez da animalia-jatorriko proteinena bezain ona. Oro har, metionina- eta
zisteina-eduki eskasa dute. Gainera, animalia-jatorriko elikagai proteikoetan
aurkitzen ez diren konposatu antinutritibo anitz aurkitu daitezke lekaleetan.
Horietariko batzuek proteinen ustiaketa oztopatzen dute (adibidez, proteasa
entzimen jarduera oztopatzen duten proteasa-inhibitzaileak daude). Zuntzaren
osagai diren fitatoek ere digestioa zaildu dezakete.
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Ilarra
3,2-6,2
6,6-10,9
6,2-12,3
0,8-6,3

6,8-12,4

3,4-6,8

0,7-1,9

4,1-7,0

Garbantzua
4,8-5,5
7,2-10,1
6,7-7,5
2,5-3,5

8,9-9,4

3,6-4,2

0,8-1,0

4,8-6,9

Isoleuzina
Leuzina
Lisina
Metionina+zisteina

Fenilalanina+tirosina

Treonina

Triptofanoa

Balina

3,7-5,1

0,6-1,0

2,9-4,2

5,8-9,2

1,3-2,6

5,5-6,8

6,7-9,0

2,6-4,4

Baba

5,2-5,7

1,0-1,2

3,3-4,2

8,1-9,3

2,4-2,6

6,8-6,9

7,9-8,9

4,4-6,0

Babarruna

2,6-5,9

0,5-1,1

3,0-4,6

6,1-11,6

0,7-3,2

5,8-9,6

6,1-8,6

3,4-5,4

Dilista



Aminoazidoa
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Lekadunen konposizioa (g/16 g N)
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Ilarra
2,2-4,6
6,2-14,9
3,9-7,4
10,6-18,9

15,0-27,9

3,6-7,3

3,5-6,0

4,5-7,8

Garbantzua
1,4-2,7
6,9-10,9
4,0-4,9
10,6-12,3

16,3-18,1

4,1-4,4

4,0-4,6

4,6-5,5

Histidina
Arginina
Alanina
Asparragina

Glutamina

Glizina

Prolina

Serina

Aminoazidoa

4,5-5,4

3,8-4,2

3,1-4,4

15,0-17,9

8,3-11,7

4,1-4,5

6,4-9,2

2,4-2,7

Baba

5,4-6,1

4,1-4,3

3,9-4,2

15,2-16,9

12,0-12,1

4,2-4,3

6,2-9,2

2,8-3,1

Babarruna

4,3-7,1

3,4-6,0

3,4-4,4

13,6-17,3

9,6-12,3

3,6-4,8

6,4-9,9

1,7-4,1

Dilista
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Dena den, metionina- eta zisteina-edukia eskasa izan arren, lekaleak oso
aberatsak dira lisina aminoazidoan. Laboreek alderantzizko aminoazidoprofila dutenez (lisinatan eskasak, eta metionina-zisteinatan aberatsak),
lekadunen kalitate proteikoa (edo aminoazido-profila) laboreekin osa daiteke.
Hots, lekaleek eta laboreek batera banaka baino kalitate nutrizional proteiniko hobea dute. Laburbilduz, lekaleek, ikuspuntu nutrizionaletik begiratuta
proteina-iturriak izan arren, ez dute animalia-jatorriko elikagaiek besteko
balio nutrizional proteikoa, eta kasu berezietan (eta laboreekin osatuz)
bakarrik erabil litezke haien ordezko gisa.

Lekaleetako hainbat proteina-egiturak funtzio nutrizionala izan ordez, eragin
toxikologikoa izan dezakete. Proteina horien artean, lektina edo hemoaglutinina dira garrantzitsuenak. Gordinik (tenperaturarekin suntsitu egiten dira
gehienak) daudelarik, heste-mukosako proteinekin elkartzen dira, eta, hala,
heste-mukosaren egitura hondatzen dute. Hemoaglutininekiko esposizio kroniko batek heste-biloen egituraren endekapena eragin lezake, eta, ondorioz,
xurgapen-arazoak ager daitezke. Dena den, aipatu den bezala, lektinak proteina termosentikorrak dira, eta, egosita jaten ditugunez (egoskari ere deitzen
zaie), ez dute arriskurik.

Lekaleetan, bestalde, nitrogeno guztia ez dago proteina eran, hainbat
konposatu nitrogenatu ez-proteiko baitituzte: aminoazido askeak, peptidoak,
piridina eta pirimidinak, aminak eta alkaloide batzuk, besteak beste.

Hazien ezaugarri orokorra karbohidrato-aberastasuna izanik, laboreak ez
dira salbuespen bat. Hala, egoskariak karbohidratoen iturri dietetiko garrantzitsua dira. Oro har, haziaren masaren % 24-68 dira karbohidratoak, eta
horien portzentaje handiena (% 45-60) almidoia da. Laboreen atalean azaldu
denez, almidoia amilosaz eta amilpopektinaz osaturik dago. Laboreetan
gertatzen zen bezala, almidoia ustiagarri izateko gelatinizatu egin behar da,
hots, hidratatu eta berotu egin behar da. Beraz, lekadunak ezin dira egosi
gabe jan. Hala ere, lekadunen almidoiak badauka desberdintasun bat laboreenen almidoiarekin alderatuta: almidoi iraunkor deituriko almidoi digerigaitz
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gehiago du. Horrenbestez, lekaleen almidoia ez da laboreena bezain digerigarria. Horregatik dute gelatinizatzeko zailtasuna eta amilosa-eduki handia;
horregatik daude kotiledoietan babestuta, eta horregatik dituzte amilasen
aurkako konposatuak (α-amilasaren inhibitzaileak, taninoak, azido fitikoa,
lektinak eta abar).

Bestalde, egoskariek karbohidrato disolbagarri berezi batzuk dauzkate;
karbohidrato guztien % 6,5-12 izatera hel daitezke: glukosa, fruktosa,
sakarosa eta α-galaktosidoak (ikus konposizio orokorraren taula). Errafinosa,
estakiosa eta berbaskosa dira α-galaktosido aipagarrienak. Hesteetako
bakterioek hartzitu egiten dituzte azukre horiek (baita zuntz disolbagarria ere)
eta ondorioz eratzen diren gasek nahiko digestio astuna eragiten dute.

Landare-jatorriko elikagaia denez, lekaleak beste ekarpen dietetiko bat du:
zuntza. Oro har, % 8-28 da lekaleen zuntz dietetikoaren edukia; zuntz disolbagarria eta disolbagaitza izan daiteke, batez ere zelulosa, hemizelulosa,
pektinak eta lignina.

Zuntz
guztia

Zelulosa

Hemizelulosa

Lignina

Garbantzua

8,2-24,0

1,1-13,7

0,6-16,0

Aztarnak-7,1

Ilarra

16,1-21,6

0,9-13,3

0,9-12,4

0,3-2,1

Baba

17,1-23,8

8,3-14,3

1,6-8,9

0,7-2,0

Babarruna

11,2-27,5

3,2-13,1

0,5-0,6

0,1-3,1

Dilista

11,0-21,4

3,5-14,8

1,2-15,7

Aztarnak-2,6
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Oro har, landare-jatorriko elikagai gehienen antzera, lekaleek lipidoeduki gutxi dute (% 0,8-7 ingurukoa). Salbuespen bakarrak kakahuetea eta
soja dira. Bi lekale horiek nahiko koipetsuak dira, % 40 eta % 20 izanik
haien lipido-portzentajea. Izan ere, koipe eta gantz komertzialak egiteko
erabiltzen dira.

Azaldutako beste hazietan gertatzen denaren antzera, lekaleen lipidoak
poliasegabeak (% 67) dira batik bat. Baina, lekale gehienek koipe-eduki
eskasa dutela kontuan izanda, soja eta kakahueteak bakarrik har litezke mota
horretako gantz-azidoen iturri garrantzitsutzat. Hala ere, argitu beharra dago
sojak eta kakahueteak gantz-azidoen profil desberdina dutela. Sojaren triglizeridoetan, gantz-azido poliasegabeak dira nagusi; kakahuetenetan, berriz,
monoasegabeak. Zehatzago esateko, lekadunetan aurkitu daitezkeen gantzazido asegabe nagusiak linoleikoa (% 21-43), oleikoa (% 7,4-22) eta linolenikoa (% 2-8,5) dira. Aseen artean berriz, palmitikoa da aipagarriena, % 9-12
portzentajean aurkitzen baita.

Bestalde, lekaleen berezko lipido-ekarpena oro har eskasa bada ere,
elikagai horiek nola prestatzen diren ere hartu behar da kontuan. Ohituraz,
oliba-olioa gehitzen zaie. Kasu batzuetan, gainera, animalia-jatorriko produktuak ere gehitzen zaizkie (txorizoa, odolosteak, saihetsak...). Beraz, gizakiok
lekadunak jateko dauzkagun erak asko alda dezake konposizioa.

Lekaleek jatorrian duten bitamina-edukia aipagarria da. Nolanahi ere,
digerigarriak izateko jasan behar dituzten sukaldaritza-prozesu gogorretan
bitamina asko galtzen da. Sukaldaritza-prozeduretan gehien galtzen diren
bitaminak C bitamina, tiamina eta erriboflabina dira. Honako taula honetan,
lekale lehorren bitamina-edukia adierazten da:
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Erriboflabina

0,1-0,3

0,1-0,6

0,2-0,5

0,1-0,4

0,1-0,5

0,3-0,5

0,4-1,3

0,4-0,6

0,4-1,3

0,2-0,8

Garbantzua

Ilarra

Baba

Babarruna

Dilista

1,3-3,5

0,5-3,2

1,8-3,2

1,1-4,0

1,6-2,9

Niazina

0,3-5,5

0-7,3

1,4

2,2-29,5

1,5-1,8

0,7-1,1

1,0

1,5-2,1

1,3-1,5

pantotenikoa

askorbikoa
2,2-6,0

Azido

Azido

0,5

0,3-0,7

0,4

0,1-0,2

0,6

Piridoxina

0,4-1,5

0,1-0,7

0,4

0,1-0,3

0,1-0,5

Azido folikoa
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Lekadunen bitamina-edukia
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Lekadunek, mineral-edukiari dagokionez, burdin, kaltzio- eta fosforo-eduki
aipagarria dute. Edonola ere, mineralen ustiaketa oztopatzen duten substantzia ugari ere badituzte (oxalatoak, batez ere). Horregatik, beste elikagai
askorekin gertatzen den bezala, lekadunek mineral asko izan arren, ez dira
guztiak aprobetxatzen. Bestalde, mineral gehienak lekadun aleetan homogeneoki banaturik dauden arren, kaltzio gehiena (% 70) azalean kokatzen da.

30-140 220-510 90-260 2,1-6,4 2,2-49,0 3,0-130,0 4,6-16,6 0,5-1,0 0,7-1,2

9,0-11,6 4,6-16,5 0,8-1,0 1,2-1,5

4,0-21,0 1,0-2,0 0,5-1,4 1,3-1,2

120-260 373-660 110-160 3,4-5,1 4,4-6,7

70-210 380-570 160-230 1,9-6,5 3,3-8,0

20-160 72-630 70-298 1,8-3,3 5,4-50,5 1,3-110,0 0,8-2,0 0,2-1,8 0,5-1,4

Ilarra

Baba

Babarruna

Dilista

Garbantzua 93-259 244-450 92-167 1,5-4,2 3,0-10,6 22,7-30,0 0,9-13,9 0,6-2,1 0,7-1,0

P

Mg

Zn

Fe

Na

Mn

Cu

K

Lekadunen mineral-edukia (mg/100g)

Ca
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Lekaleak lehorrak dira berez, eta, gainera, gehienetan lehor saltzen dira
bizitza erabilgarria luzatzeko (badaude, hala ere, egosita saltzen direnak).
Beraz, lekadunen berezko ur-edukia eskasa da; % 15, gehienez ere. Kontsumorako prestatzen direnean, hala ere, egosi egiten dira. Horrenbestez,
jaten ditugunean ur-eduki aipagarria dute (% 75 inguru). Hidratazio horren
ondorioz, aldatu egiten da orain arte aipatutako mantenugai-edukia. Oro har,
egositako lekadunetan % 6-7 izateraino murrizten da proteina-edukia; karbohidratoak % 6-12 inguruan gelditzen dira; eta koipea (lekadunen berezkoa)
% 1-2 inguruan.

Mantenugaiak azaldu ditugunean, adierazi dugu egoskariek hainbat konposatu desiragaitz dituztela. Liburu honetako gai berezi batean aipatu ditugu:
substantzia antinutritiboak (mantenugaien ustiaketa egokia galarazten duten
konposatuak) edota toxiko naturalak (kalte zuzena eragin dezaketen substantziak). Hona hemen garrantzitsuenak eta egoskarietan aurkitu daitekeen
batzuen kantitateak:

−

Oxalatoak: kaltzioaren erabilera galarazten dute. Babarrunetan,
8,5-9,5 g/kg; ilarretan 6-7 g/kg; dilistetan 4,5-5,4 g/kg; eta garbantzuetan 2,2-2,3 g/kg.

−

Taninoak: burdina eta kobre mineralen xurgapena oztopatzen dute.

−

Lektinak: heste-mukosa honda dezakete.

−

Glukosido zianogenetikoak: hidrolisiz, zianuroa eman dezakete.

−

Alergenoak: batez ere, alergia eragin dezaketen proteinak dauzkate.

Konposatu desiragaitz gehienen eragina ia guztiz murrizten da sukaldaritzako ohiko prestaketekin.
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8.7

Barazkiak eta frutak

8.7.1 Sarrera
Gizakiaren aitzindariek jadanik kontsumitzen zituzten talde honetako elikagaiak, erraz lor daitezkeelako. Hasieran, fruitu eta barazkien biltzaile zen
gizakia, baina, denboraren poderioz, nekazari bilakatu zen, eta, gero, barazkieta fruta-espezie egokienak eta emankorrenak aukeratuz joan zen mendeetan
zehar. Izan ere, naturak eskaintzen dituen bostehun mila landare motetatik
bost mila bakarrik erabil daitezke elikatzeko. Gaur egungo gizarte aurreratuetan, talde honetako elikagaien irensketa suspertu beharra dago, gomendatzen den baino gutxiago jaten baitira. Konposizioari buruz hitz egiterakoan
azalduko den bezala, bitamina-eduki aparta izateaz gain, gordinik jaten
direnez, ez da bitaminarik galtzen kozinatzean. Beraz, dietako bitamina-iturri
garrantzitsuenetarikoa da elikagai talde hau.

8.7.2 Definizioa
Sarreran esan den bezala, oso produktu talde zabala da, eta, ondorioz, irizpide anitz erabil daitezke sailkatzeko. Oro har, jatorriak (baratza) ezartzen die
talde honetako produktuei izena (barazki). Barazkien taldean, berdurak,
tuberkuluak eta frutak sartzen dira. Lekaleak eta laboreak nahiz eta baratzekoak izan, beste elikagai talde aparte batean aipatu dira beste konposizio
bat dute eta. Definizio bat ematearren, gordin edo kozinaturik jan daitezkeen
baratzeko landare belarkara helduak dira barazkiak. Haien hosto, zurtoin edo
lore jangarriei ere berdura deitzen zaie. Tuberkuluak baratzeko landareen
lurpeko altsuma lodituak dira. Dudarik gabe, patata da (Solanum tuberosum)
ezagunena eta gehien jaten dena; hala ere, snack gisa edo hortxata eran
jaten den txufa ere tuberkulua da. Gainera, saltokietan beste tuberkulu batzuk
ere ikusten hasi dira, hala nola batata. Azkenik, frutak ditugu; giza kontsumorako heldutasun egokia duten lore-organoen atal mamitsuak, fruituak,
infruteszentziak edo haziak.
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8.7.3 Sailkapena

Elikadura-kodean agertzen den sailkapena landare atalaren araberakoa da:
−

Fruituak: alberjinia (Solanum melongena), piperra (Capsicum annuum)
eta tomatea (Lycopersicon esculentum), besteak beste.

−

Erraboilak: baratxuria (Allium sativum), tipula (Allium cepa) eta porrua
(Allium porrum).

−

Azak: azalorea, brokolia, bruselaza, aza gorria (Brassica oleracea
espeziearen barietateak).

−

Loreak: orburua (Cynara scalymus).

−

Hostoak eta zurtoinak: letxuga (Lactuca sativa), ziazerba (Spinacia
oleracea), zerba (Beta vulgaris), endibia (Cichorium intybus) eta
eskarola (Cichorium endibia), besteak beste.

−

Peponideak: luzokerra (Curcumis sativus), kalabaza eta kalabazina
(Cucurbita pepo).

−

Sustraiak: arbia (Brassica nabus), errefaua eta erremolatxa (Raphanus
sativus) eta azenarioa (Dacus carota), besteak beste.

Bestalde, saltzeko aurkezten den modua ere sailkapen-irizpide egokia da:
freskoak, lehortuak, deshidratatuak, juliana eran moztuak edo izoztuak.

Kalitate komertzialaren araberako sailkapena egiterakoan, estra edo
lehen, bigarren eta hirugarren kategorian sailkatu litezke, osotasuna, kolorea,
tamaina, kalibrea eta halako ezaugarriak kontuan izanda.

Hezetasunaren araberako beste sailkapen bat ere egin liteke: fruta mamitsuak (gutxienez atal jangarriaren % 50 ura da) eta lehorrak edo oskoldunak
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(ur-edukia % 50 baino gutxiago dutenak). Fruta mamitsuen barruan, talde
hauek bereizten dira:
−

−

−

−

−

−

Baiak:
9

Ahabia (Vaccinum myrtillus)

9

Kiwia (Actinidia chinensis)

9

Mahatsa (Vitis vinifera)

Drupak:
9

Ahuakatea (Persea gratissima)

9

Abrikota (Prunus armeniaca)

9

Arana edo okarana (Prunus domestica)

9

Mertxika, muxika, melokotoia, tuaxa (Prunus persica)

Hesperidioak:
9

Limoia edo zitroina (Citrus limon)

9

Laranja (Citrus sinensis)

9

Mandarina (Citrus reticulata)

9

Arabisagarra, pomeloa (Citrus paradis)

Pepoak:
9

Meloia (Cucumis melo)

9

Angurria edo sandia (Citrullus lanatus)

Pomoak:
9

Sagarra (Pyrus malus)

9

Udarea edo madaria (Pyrus comunis)

Sikonioak:
9

Pikua (Ficus carica)
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Aldi berean, fruitu lehorren artean, hauek dira aipagarrienak:
−

−

Intxaur-haziak:
9

Anakardoa (Anacardium occidentale)

9

Hurrak (Coryllus avellana)

Drupa-haziak:
9

Arbendola, almendra edo amanda (Prunus amygdalus)

9

Intxaurra (Juglans spp.)

9

Pistatxoa (Pistacia vera)

Tuberkuluen sailkapena egiteko orduan, salmentarako aurkezpena erabil
daiteke irizpide gisa. Horrela, freskoak, kontserban, izoztuak, deshidratatuak,
xerratan eta frijituak bereiz litezke, besteak beste. Bestalde, gaur egun patata
mota asko aurkitu daitezke merkatuan; zenbait helburutarako aukeratutakoak
edo bioteknologiaz diseinatutakoak: agria, bartina, bimonda, kantate, fabula,
frisia, inka, mayka, nicola, obelix, spuntia, zorba, nagore eta zarina. Askotan,
sukaldaritza-erabilera berezietarako amilosa/amilopektina erlazio egokiak
dituzte eta horien arabera bereizten ditu patata motak.
Komertzializazioan oso garrantzitsua den barazki (fruitu) eta fruten ezaugarri bat erabil daiteke sailkapenerako: fruta eta fruitu klimaterikoak eta ezklimaterikoak. Landare eta zuhaitzen fruituek gas erako fitohormonak
(etilenoa) sortzen eta jariatzen dituzte heldutasunean. Etileno gasa oso
adierazgarria da landare-jatorriko elikagaietan, heldutasunaren adierazle eta
eragile baita. Fruitu klimaterikoetan, uzta ondoren jaitsi egiten da etilenoprodukzioa, eta, heldutasunetik gertu daudenean, handitu egiten da produkzioa. Ez-klimaterikoetan, ordea, etileno-produkzioa etengabe jaisten da uztaz
geroztik, produkzioan inolako igoerarik gertatu gabe. Etilenoa jariatzean,
fruituek ondoan dituztenen heldutasuna eragiten dute. Horregatik, fruta-denda
asko ateak zabalik dituztela uzten dira gauez (aireztapenagatik), pilatutako
etilenoaren eraginez fruta azkarregi ez heltzeko. Bestalde, gasek eragindako
heltze-prozesu hori komertzializazio egokirako erabiltzen da. Frutak heldu
gabe gordetzeko, maneiatu egiten da etilenoaren eta beste gasen kontzen-
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trazioa. Hala, etilenoaren bitartez heldutasuna eragin daiteke, produktua nahi
denean merkaturatzeko. Fruta eta fruitu klimaterikoak hauek dira: sagarra,
abrikota, ahuakatea, platanoa, txirimoia, pikua, mangoa, meloia, papaia,
granada, melokotoia, madaria, arana, tomatea eta sandia, besteak beste. Ezklimaterikoak, berriz, gerezia, pepinoa, mahatsa, limoia, anana, mandarina,
marrubia eta laranja.
Azkenik, sasoi edo urtaroen araberako sailkapena ere ezar daiteke. Hau
da, sasoiaren arabera sailkatu daitezke. Sasoi epeleko frutak dira abrikota,
gerezia, mugurdia, marrubia, nektarina, melokotoia, arana, meloia eta sandia.
Kakia, irasagarra, granada eta txirimoia, berriz, sasoi hotzeko frutak dira.
Beste batzuk urte guztian produzitzen dira; adibidez, laranja, sagarra,
platanoa, madaria, anana eta limoia.

8.7.4 Egitura
Egitura makroskopikoari dagokionez, oso desberdinak dira talde honetako
produktuak. Sailkapenean aipatu den bezala, hostoak, loreak, zurtoinak,
erraboilak, sustraiak eta abar aurkitu daitezke barazkien artean. Argi dago
horietako bakoitzak egitura berezi bat duela. Tuberkuluen egitura orokorra,
esaterako, marrazki honetan agertzen da:

Peridermia

Muina

Begiak
Zurtoina

Gordetze-parenkima
8.26 irudia.
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Egitura mikroskopikoari dagokionez, konposizioari buruzko informazio asko
lor dezakegu landare-zelularen egitura orokorra aztertuz:

Zelula arteko gunea

Pareta zelularra

Zitoplasma

Bakuoloa

8.27 irudia.

Ikus daitekeenez, pareta zelularra eta bakuoloak dira osagai handienak.
Beraz, horien konposizioak ezarriko du landarearen konposizioa. Geroago
azalduko den bezala, pareta zelularra zuntzez osaturik dago, eta bakuoloak,
bitamina eta mineraletan aberats diren ur-disoluzioez. Hala ere, talde
honetan sartu diren fruitu lehorren egitura eta aurrekoena nahiko desberdinak
dira, landare atal bereziak baitira: haziak. Orain arte azaldutako hazien
moduan, oskola edo azala daukate, eta egitura-zelula lehorragoak.

8.7.5 Konposizioa eta balio nutrizionala
8.7.5.1 Barazkiak, tuberkuluak eta frutak
Landare-zelularen egitura azaltzean aipatu denez, talde honetako elikagaiek
ur- eta zuntz-eduki handia dute oro har. Ur-ehunekoa 70-90 inguru izan
daiteke; batez ere, frutetan. Hurrengo tauletan ikus daitekeenez, limoien edo
angurrien ur-edukia % 95-98 izan daiteke.
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40,00
71,00
0,02

I (µg)

Mg (mg)

Zn (mg)

0,80

Zuntza (g)

3,00

4,50

Karbohidratoak (g)

Fe (mg)

0,40

Koipea (g)

113,00

2,00

Proteina (g)
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28,48

Energia (kcal)

1,10
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5,30
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Zerba Berakatza

—

26,00

—
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53,00
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0,20

13,00
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0,26

4,20

0,00
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0,20
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Tipula

0,46

12,20
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1,90
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1,20
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20,03
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16,00

Aztarnak

1,00

22,00
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3,10

0,20
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perretxikoak

0,51

12,50

8,00
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27,70

1,50

1,70

Aztarnak

2,90

17,97

Zainzuria
edo
frantsesporrua

0,32

15,00

0,00

0,70

19,00

1,00

3,40

—

0,30

23,05

0,50

58,00

10,00

2,40

126,00

1,84

2,00

0,50

2,52

22,08

Latako
Espinaka
zainzuria



100 g atal
jangarritan

Elikagai taldeak

Barazkien konposizio orokorra (I)

357

358
150,00
380,00
40,00
0,07
0,06
0,1
20,00
140,00
183,00

K (mg)
P (mg)
B1 (mg)
B2 (mg)
B6 (mg)
C (mg)
Niazina (niazina
bk mg)
A (erretinol bk mg)

Zerba

Na (mg)

100 g atal
jangarritan

Aztarnak

2,20

14,00

0,32

0,02

0,16

134,00

530,00

20,00

8,00

0,90

7,60

—

0,01

0,14

130,00

353,00

47,00

75,00

0,20

14,00

0,06

0,05

0,05

29,00

233,00

2,00

Alkatxofa
Berakatza
edo
Kalabaza
orburua

1,40

1,00

6,90

0,13

0,03

0,03

44,00

180,00

7,00

tipulina

edo

Tipula

0,00

3,50

4,00

0,09

0,31

0,10

115,00

470,00

10,00

0,00

1,50

67,00

0,20

0,10

0,12

60,00

350,00

10,00

Txanpinoia
eta
Azalorea
perretxikoak

53,00

1,50

21,60

0,07

0,11

0,12

59,00

207,00

3,00

Zainzuria
edo
frantsesporrua

47,50

0,90

15,00

0,03

0,10

0,07

43,00

160,00

236,0

542,00

1,30

35,00

0,22

0,23

0,11

55,00

633,00

102,00

Latako
Espinaka
zainzuria

Bromatologia

28,57
1,90
0,58
4,20
2,40
51,70
1,00
4,00
22,20
0,23

Energia (kcal)

Proteina (g)

Koipea (g)

Karbohidratoak (g)

Zuntza (g)

Ca (mg)

Fe (mg)

I (µg)

Mg (mg)

Zn (mg)

Leka

0,23

5,70

3,00

1,00

34,70

1,50

1,40

0,60

1,50

16,65

Uraza edo
letxuga

0,27

19,90

4,00

0,78

7,20

1,80

16,10

0,21

2,50

72,27

Patatak

0,16

9,00

0,00

0,30

17,00

0,50

1,90

0,20

0,70

11,73

0,20

13,50

—

0,50

12,00

1,40

3,70

0,20

0,90

19,28

Pepinoa Piperra

0,23

18,00

10,00

1,00

60,00

3,00

7,50

0,40

2,00

39,73

Porrua

0,40

17,00

40,00

0,80

23,00

3,00

6,40

0,10

1,30

30,10

Erremolatxa

0,16

8,30

2,00

0,70

10,60

1,40

3,50

0,12

1,00

18,12

Tomatea

0,10

11,00

0,00

0,40

12,00

0,70

3,00

0,20

1,00

17,05

Latako
tomatea

0,20

13,00

10,00

0,50

33,00

2,90

7,30

0,20

0,90

32,78

Azenarioa



100 g atal
jangarritan

Elikagai taldeak

Barazkien konposizio orokorra (II)

359

360
2,00
260,00
44,00
0,06
0,10
0,22
23,40
1,40
28,00

K (mg)
P (mg)
B1 (mg)
B2 (mg)
B6 (mg)
C (mg)
Niazina (niazina
bk mg)
A (erretinol bk mg)

Leka

Na (mg)

100 g atal
jangarritan

29,00

0,70

12,20

0,06

0,07

0,06

30,00

240,00

10,00

Uraza edo
letxuga

0,00

1,30

18,00

0,25

0,04

0,10

50,00

570,00

10,00

Patatak

2,00

0,30

6,00

0,04

0,03

0,03

20,00

140,00

6,50

Pepinoa

67,5

0,90

131,00

0,25

0,04

0,05

25,00

210,00

4,00

Piperra

8,00

0,60

20,00

0,25

0,03

0,05

50,00

260,00

26,00

Porrua

3,33

0,40

5,00

0,05

0,03

0,03

31,00

300,00

66,00

Erremolatxa

94,00

1,90

26,60

0,13

0,04

0,07

27,00

250,00

6,00

Tomatea

36,67

0,80

12,00

0,11

0,03

0,05

19,00

250,00

39,00

Latako
tomatea

1346,00

0,80

6,00

0,15

0,04

0,05

37,00

270,00

52,50

Azenarioa

Bromatologia

39,73
0,80
0,10
6,90
1,80
12,00
0,50
—
5,00
0,20

Energia (kcal)

Proteina (g)

Koipea (g)

Karbohidratoak (g)

Zuntza (g)

Ca (mg)

Fe (mg)

I (µg)

Mg (mg)

Zn (mg)

0,40

14,00

2,10

11,00

0,15

0,60

45,00

0,12

11,00
Aztarnak

8,00

Aztarnak Aztarnak

0,40

16,00

1,50

13,50

0,50

0,80

58,33

0,09

13,00

10,00

0,70

30,00

2,20

7,00

0,60

0,70

34,45

0,30

3,00

—

0,60

8,00

0,20

7,50

10,00

0,70

31,83

—

27,00

—

0,60

32,00

1,50

12,10

0,54

1,00

54,24

0,12

18,00

3,00

0,40

12,00

1,00

9,00

0,40

0,70

40,15

0,10

4,00

1,70

11,70

0,10

0,30

45,98

0,10

11,00

Aztarnak

5,00

Aztarnak Aztarnak

0,30

36,00

1,90

9,00

Aztarnak

0,80

36,95

Arbeletxekoa
Sagar
Gereziak Okarana Marrubiak Granada Kiwia Limoia Mandarina
edo abrikota
gorria

0,13

5,60

11,00

0,56

5,50

2,30

10,50

Aztarnak

0,30

40,57

Golden
sagarra

Aztarnak

4,00

Aztarnak

0,10

4,00

1,50

10,50

0,10

0,30

41,48

Granny
Smith
sagarra



100 g atal
jangarritan

Elikagai taldeak

Fruten konposizio orokorra (I)

361

362
3,00
88,00
14,00
0,03
0,03
0,07
7,00
0,60
27,00

K (mg)
P (mg)
B1 (mg)
B2 (mg)
B6 (mg)
C (mg)
Niazina (niazina
bk mg)
A (erretinol bk mg)

Arbeletxekoa
edo abrikota

Na (mg)

100 g atal
jangarritan

3,00

0,30

8,00

0,05

0,06

0,05

21,00

260,00

3,00

21,00

0,50

3,00

0,05

0,05

0,07

19,0

190,00

3,00

1,00

0,70

60,00

0,06

0,03

0,02

26,00

150,00

2,00

0,30

0,30

5,70

0,11

0,02

0,02

15,00

275,0

5,00

3,00

3,00

0,60

94,00

—

0,05

0,02

35,00

1,00

0,17

50,00

0,11

0,03

0,05

16,00

314,00 149,00

4,50

106,00

0,20

35,00

0,07

0,02

0,07

17,20

185,00

2,00

Gereziak Okarana Marrubiak Granada Kiwia Limoia Mandarina

4,00

0,20

3,00

0,04

0,02

0,03

9,0

99,00

1,00

Sagar
gorria

4,00

0,33

12,40

0,04

0,04

0,04

8,00

100,00

4,00

Golden
sagarra

1,54

0,20

4,00

0,07

0,02

0,04

8,00

110,00

2,00

Granny
Smith
sagarra

Bromatologia

37,05
0,60
0,10
9,00
1,40
8,00
0,40
3,00
9,00
0,80

Energia (kcal)

Proteina (g)

Koipea (g)

Karbohidratoak (g)

Zuntza (g)

Ca (mg)

Fe (mg)

I (µg)

Mg (mg)

Zn (mg)
0,29

11,80

0,00

0,35

15,60

0,75

13,10

0,10

0,60

52,43
0,80

26,50

6,50

6,00

—

0,40

14,00

6,40

6,30

0,15

15,20

2,00

0,49

41,00

2,30

8,90

Aztarnak Aztarnak

0,40

25,22

0,20

13,00

3,00

0,50

4,00

2,00

17,10

0,01

0,60

66,62

0,23

8,40

2,00

0,30

9,60

2,20

11,70

0,10

0,40

46,38

0,15

14,00

30,00

0,35

12,00

1,20

11,50

0,10

0,50

46,03

0,21

36,40

2,00

0,59

7,30

2,50

20,80

0,27

1,20

85,23

0,17

10,00

—

0,25

14,00

0,80

6,00

0,30

0,60

27,60

Melokotoia
Arabisagarra
Meloia Irasagarra Laranja Nektarina Madaria Anana Banana
edo mertxika
edo pomeloa

0,10

11,00

—

0,30

7,00

0,30

4,50

0,20

0,40

20,28

0,10

10,00

0,00

0,40

17,00

0,90

16,10

Aztarnak

0,60

62,7

Angurria
Mahats
edo
zuria
sandia



100 g atal
jangarritan

Elikagai taldeak

Fruten konposizio orokorra (II)

363

364
1,00
140,00
22,00
0,03
0,05
0,02
8,00
0,70
17,00

K (mg)
P (mg)
B1 (mg)
B2 (mg)
B6 (mg)
C (mg)
Niazina (niazina
bk mg)
A (erretinol bk mg)
3,00

0,58

32,10

0,06

0,01

0,05

18,00

320,00

10,00

Aztarnak

0,20

13,00

0,04

0,02

0,02

19,00

200,00

3,00

49,00

0,35

50,60

0,06

0,04

0,08

28,00

200,00

3,00

9,67

0,90

10,00

0,02

0,05

0,02

24,00

294,00

6,00

2,00

0,20

5,20

0,02

0,03

0,02

17,50

130,00

3,00

3,00

0,40

20,00

0,09

0,02

0,07

11,00

250,00

3,00

18,00

0,90

11,50

0,37

0,07

0,05

28,00

350,00

1,50

1,80

0,30

40,00

0,03

0,02

0,04

14,00

190,00

1,50

Melokotoia
Arabisagarra
Meloia Irasagarra Laranja Nektarina Madaria Anana Banana
edo mertxika
edo pomeloa

Na (mg)

100 g atal
jangarritan

18,00

3,00

5,00

0,07

0,02

0,03

5,50

88,50

8,00

3,00

0,30

4,00

0,10

0,02

0,04

22,00

250,00

2,00

Angurria
Mahats
edo
zuria
sandia

Bromatologia

Elikagai taldeak



Fruta batzuen ur-edukia

FRUTA

URA

Ahuakatea

78,8

Abrikota

87,6

Gerezia

83,7

Arana

86,3

Marrubia

89,6

Pikua

80,3

Limoia

98,4

Mandarina

88,3

Sagarra

85,7

Melokotoia

89

Meloia

92,4

Laranja

88,6

Madaria

86,7

365

Bromatologia

Barazki, tuberkulu eta frutek proteina-eduki eskasa dute (% 0,3-6),
landare-jatorriko elikagai gehienek bezala. Baldintza hori betetzen ez duten
landare-jatorriko elikagai bakarrak haziak dira; batez ere, lekaleak. Egituran
aipatu den bezala, landareen egitura ez dute proteinek osatzen, zelulosak eta
antzeko egitura-polisakaridoek baizik. Hazietako proteina asko gordailuproteinak dira. Talde honetako elikagaietako proteina gehienak, berriz,
entzimak dira. Kalitate nutritiboari dagokionez, balio biologiko edo nutrizional
eskasa dute. Bestalde, nitrogeno guztia ez da proteinetan aurkitzen. Fruta eta
fruitu urtsuek konposatu nitrogenatu ez-proteiko asko dituzte, hala nola
aminoazido askeak, base nitrogenatuak (kolina eta betaina, adibidez), aminak
(histamina, serotonina, triptamina) eta fruta bakoitzaren ezaugarri diren konposatu nitrogenatuak (adibidez, aranaren difenilisatina).

Hain zabala den talde honetako elikagaien karbohidrato-edukia oso aldakorra da. Oro har, barazki edo ortuarien karbohidrato-edukia ez da oso handia
(gutxitan da % 10 baino handiagoa). Frutek karbohidrato-eduki handiagoa
dute (% 1-20). Horietan, fruktosa, glukosa eta sakarosa azukreak dira karbohidrato nagusiak, hots, azukre sinpleak. Badago, hala ere, karbohidrato
sinpleak izan beharrean almidoia duen frutaren bat; platanoa, adibidez.
Sustrai askotan, ere almidoi asko aurkitu daiteke. Dena den, lurrazpiko
altsumatze lodituak edo tuberkuluak dira talde honetan almidoi gehien duten
produktuak. Horiek dira baratzeko produktu freskoen artean karbohidratoeduki handiena (% 20 inguru) dutenak. Horregatik, irizpide nutrizionalarekin
egindako sailkapenen arabera, zerealen edo fekuladun elikagaien talde
berean sar daitezke. Dudarik gabe, karbohidrato konplexuen (almidoi) iturri
dietetiko egokiak dira.

Esan bezala, barazki eta frutetan karbohidrato sinpleak zein konplexuak
aurkitu daitezke. Hau da, azukreak eta almidoia. Lehenak (glukosa, fruktosa
eta sakarosa) frutetan aurkitu daitezke batez ere, eta konplexuak (almidoia),
sustraietan eta platanoa bezalako fruta batzuetan. Fruta batzuek, gainera,
sorbitola edo antzeko azukre-alkoholak dituzte; aranek, adibidez. Esan
bezala, azukreek garrantzi handia dute frutetan, azidoekin batera frutaren
zapore bereizgarriaren (azidoa eta, aldi berean, gozoa) eta erakargarriaren
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eragile baitira. Azido organikoak fruta bakoitzaren adierazgarriak dira, eta,
laborategi-analisien bitartez, produktuetan erabili diren fruta motak zehazteko
erabil daitezke. Azido zitrikoa eta azido malikoa dira, adibidez, aipagarrienak
(lehena zitrikoetan eta bigarrena mahatsean).

Lekaleak egunero jaten ez direnez eta laboreak kanpo-geruzarik gabe
egindako produktu eran kontsumitzen direnez, talde honetako elikagaiek
ematen dute dietaren bitartez hartzen den zuntz gehiena. Zuntz dietetikoaren
batez besteko edukia (disolbagarria eta disolbagaitza) % 0,01-16 ingurukoa
da ortuko produktuen artean. Zuntza osatzen duten polisakaridoen artean,
zelulosa, hemizelulosa eta pektinak dira aipagarrienak. Zuntz-edukiak, uredukiarekin batera, garrantzi handia du ezaugarri organoleptikoetan, zurbiltasuna eta gogortasuna ematen baitizkie talde honetako elikagaiei.

Koipeari dagokionez, landare-jatorriko elikagaiak ez dira, oro har, koipetan
oso aberatsak (hala ere, badago salbuespenik). Fruta, barazki eta tuberkuluen koipe-edukia % 1 baino txikiagoa izan ohi da, fruitu koipetsuetan izan
ezik. Oliba eta ahuakatea, % 15eko eta % 13-32ko koipe-edukia dutenez,
koipe-iturri aipagarriak dira. Lipido horien izaera nutritiboari dagokionez,
landare-jatorriko gehienak bezala, asegabeak dira. Gantz-azido aipagarrienak
eta ugarienak n-6 taldeko linoleikoa eta n-9 taldeko oleikoa dira.

Zuntza eta urarekin batera, dietako bitamina-iturri garrantzitsuenak dira
elikagai hauek, gordin hartzen direnean. Adibidez, C bitaminaren oso iturri
onak dira, besteak beste, zitrikoak, marrubia eta kiwia. Dena den, badaude
aipatutako frutek baino C bitamina gehiago duten barazki batzuk. Esate
baterako, piperrak edota azak fruta gehienek baino azido askorbiko gehiago
daukate (ikus konposizio-taulak). Hala ere, horien C bitaminaren ekarpena
txikia da: batetik, kantitate handian jaten ez direlako (fruta pieza batek 200
gramo izan ditzake, eta ez da erraza horrenbeste kantitate aza edo piper eran
jatea) eta, bestetik, kozinatu egin behar direlako (C bitamina oso sentikorra da
tenperaturaren aurrean). Beroaren bidez suntsitzen ez badira, ortuariak eta
frutak bitamina hidrodisolbagarrien iturri apartak dira. Koipe gutxi dutenez,
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gainera, bitamina lipodisolbagarri gutxi dituzte. Fruitu eta fruta koipetsuetan
(salbuespenetan) bakarrik aurkitu daiteke E bitaminaren kantitate aipagarria.
Bestalde, kolore biziak dituzten barazki eta frutak A bitaminaren aitzindari
diren β-karotenotan aberatsak dira. Mantenugai horien banaketa, hala ere, ez
da homogeneoa fruta aleetan. Bitamina-edukia zuzenean proportzionala da
jasotako eguzki-izpi kantitatearekiko. Horregatik, frutaren azalaren inguruan
aurkitzen dira bitamina gehienak. Zuhaitz baten frutak duen kokapenak ere
garrantzia du beraz (kanpoaldeko fruten bitamina-edukia handiagoa da
barrualdekoena baino, eta goialdekoena handiagoa behealdekoena baino).

Produktu hauen mineral-edukia ere aipagarria da. Mineral bat aipatzekotan, potasioa da barazkiek eta frutek dietari egin diezaioketen ekarpen
aipagarriena. Mineral hori oso garrantzitsua da dietan eta, beraz, baita
mineral horretan aberats diren produktuak ere. Izan ere, potasio-iturriak behar
adina ez hartzeak erlazio zuzena du gaixotasun kardiobaskularrekin (hiru fruta
pieza eta bi barazki anoa hartu behar dira egunero). Dena den, potasioa ez
da arazo kardiobaskularretatik babesten duen osagai bakarra. Zuntz dietetikoak, kalitate oneko koipe-eduki txikia duten elikagaiek eta oxidazioaren
aurkako hainbat konposatu dituztenek multzo babeslea osatzen dute.

Talde honetako (fruituak eta frutak) produktu askoren helburua beren
baitan dituzten haziak sakabanatzea denez, naturak oso itxura erakargarria
eman die. Horregatik, itxura, kolore, ehundura, usain eta zapore erakargarriak
dituzte. Jadanik esan dugunez, urak eta zuntzak eragin handia du produktu
horien itxuran eta ehunduran. Gainera, oso zapore erakargarria dute, frutek
bakarrik baitute naturan azukre- eta azido-nahaste egoki batek ematen duen
zapore berezi eta erakargarri hori. Gainera, usaintsu eta koloretsu bihurtzen
dituzten pigmentuak dituzte (barazki guztietan aurkitu daitezkeen arren,
fruituetan ugariagoak dira). Adibidez, klorofilak kolore berdea ematen du;
karotenoak eta xantofilak, kolore hori-gorria; eta antozianoek, urdin-morea.

Barazki, fruta eta tuberkuluen konposizioa asko aldatzen da heldutasunegoeraren arabera. Horren ondorioz, ezaugarri organoleptikoak eta ekarpen
nutrizionala ere aldatu egiten da. Frutetan heltzearekin batera gertatzen diren
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konposizio-aldaketak asko nabaritzen dira. Fruta berdeetan dagoen almidoia,
adibidez, azukre sinple bilakatzen da heltzean. Hau da, fruta berdeetan ez da
arrunta azukrea (eta, beraz, gozotasuna) atzematea. Azidotasuna ere aldatu
egiten da. Heldutasunarekin batera agertutako azukreek gozotasuna handitu
eta azidotasuna murrizten dute; horrenbestez, zapore orekatua eta erakargarriagoa ematen diote frutari. Koloreari dagokionez, heldu gabe dauden fruta
gehienak berdeak dira, klorofilatan aberatsak direlako. Heltzean, klorofilaren
endekapenak agerian uzten ditu beste pigmentu batzuk (karotenoak, xantofila
eta antozianoak, adibidez), kolore gorria, urdina, laranja eta abar ematen
dituztenak. Hurrengo taulan, frutak heltzean gertatzen diren aldaketa nagusiak laburbildu dira:
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Landare-jatorriko elikagai orok bezala, barazkiek eta frutek ere desiragaitzak diren substantziak dauzkate. Esate baterako, beste gaietan aipatutako
jatorri naturaleko azido oxalikoa, glukosidoak, substantzia antitiroideoak,
entzimen inhibitzaileak eta toxiko naturalak izan ditzakete. Substantzia horiek
ingurunearen aurreko babes kimikoak dira gehienetan. Azido oxalikoa landarejatorriko substantzia antinutritibo bat da, kaltzioaren xurgapena eta ustiaketa
oztopatzen baititu. Zenbait kasu eta landaretan, toxikotasun handia du. Arabarbaren hostoak, adibidez, toxikotzat jotzen dira azido oxalikoa dutelako, eta
zurtoina bakarrik erabiltzea gomendatzen da (gozogintzan erabiltzen da,
batez ere). Azido oxalikoaren eduki aipagarria duen beste landare bat
ziazerba da. Babes gisa sortutako substantzien adibide garbiena, ostera,
patataren solanina da. Solanum tuberosum landarearen tuberkuluek azalingurunean sortzen duten alkaloide bat da solanina. Patatak, babes handiagoa behar duenean, solanina gehiago sortzen du; intsektuak edo onddoak
jota dagoenean, kasurako. Hala ere, substantzia hori azal inguruan sortzen
denez, azala edo egosteko erabilitako ura hartu behar dira arazo toxikologikoak izateko. Baina, oro har, substantzia onuragarrien alboan substantzia
arriskutsuen edukia oso txikia denez, landare-jatorriko elikagaiak osasuntsutzat jotzen dira dieta orotan.

Laburbilduz, elikagai talde honen ekarpen dietetiko nagusiak ura, zuntza,
bitaminak (gordin kontsumitzen direnean) eta mineralak dira. Dieta osasuntsuetan, zuntz- eta bitamina-iturri garrantzitsuena izan beharko lukete barazkiek eta frutek. Horretarako, egunean 5 anoa hartzea gomendatzen da,
gutxienez 3 fruta pieza eta bi barazki anoa; azken horietariko bat gordinik.

8.7.5.2 Fruitu lehorrak

Hazi koipetsuak izanik, ur-eduki txikia dute fruitu lehorrek. Laboreen antzera
(horiek ere haziak dira) lehorrak dira. Gainera, elikadura-industrian xigortu
egiten dira, ezaugarri organoleptiko bereziak garatu egiten baitira honela.
Dena den, talde gehienetan bezala, ezaugarri orokorrak betetzen ez dituzten
salbuespenak daude. Esate baterako, gaztainak eta kokoak ez dituzte fruitu
lehorren ezaugarri orokorrak betetzen, askoz urtsuagoak baitira.
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Hazi gehienen antzera, proteina-eduki aipagarria dute (% 4-20), batez ere
kakahuetearen tankerako lekadunek. Salbuespena gaztaina eta kokoa dira,
oso urtsuak baitira; hori dela eta, beste mantenugai guztien proportzioa ere
txikiagoa da.
Karbohidratotan aberats dira fruitu lehorrak; hazi gehienak, bezala. Hala
ere, konposizio orokorraren taulak argitzen duenez, mantenugai horren
edukia oso aldakorra da. Gaztaina da karbohidratotan aberatsena, eta % 50
du batez besteko almidoi-edukia. Orokorean esan daiteke fruitu lehorrek
zuntz-eduki aipagarria dutela; batik bat azalarekin (ez oskolarekin) jaten
direnean (almendrak, adibidez).
Edonola ere, fruitu lehorren konposizioan (beste hazi, labore eta lekadunekin alderatuta) bereizgarria den ezaugarri orokor garrantzitsuena koipeedukia da. Lipidotan aberats direnez (masaren erdia, oro har), hazi-koipetsu
izendatzen dira (gaztaina da, hala ere, salbuespena). Lipido-edukiari dagokionez, oso energetikoak dira. Koipearen izaerari dagokionez, berriz, bereziki
aberatsak dira koipe asegabetan, azido oleikotan (n-9), linoleikotan (n-6) eta
linolenikotan (n-3; batez ere, intxaurrak). Dena den badago fruitu lehorren
taldean koipe-kalitate onaren eredua betetzen ez duen kasu bat: kokoa
(gantz-azido ase ugari baititu). Horrenbestez, koko-gantza asko erabiltzen da
elikadura-industrian, txokolateari eta beste produktu batzuei gogortasuna
emateko.
Mikromantenugaiei dagokienez, kaltzio, fosforo, burdina, kobalto eta
magnesio mineralen iturri onak dira. Nolanahi ere, badira horien iturri dietetiko hobeak (gogoan izan faktore askok murrizten dutela landare-jatorriko
elikagaietako mantenugai askoren erabilgarritasuna). Kaltzio-iturri onena,
adibidez, esnekiak dira, eta animalia-jatorriko produktuak burdin iturri ezin
hobea dira.
Elikagai koipetsu gehienen antzera, fruitu lehorrek bitamina lipodisolbagarri asko dituzte (E bitamina, batez ere). β-karotenoak eta B taldeko bitaminak ere aurkitu daitezke; proportzio txikiagoan, hala ere.
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Elikagai hauen ekarpen nutritiboa laburtzeko, esan daiteke koipe osasuntsuaren (asegabearen) iturri onak eta, beraz, energia-iturri onak direla.
Energia-behar berezia eskatzen duten jardueretarako, kirolerako adibidez,
osagarri dietetiko ezin hobeak dira.

8.8

Elikadura-koipeak eta gantzak

8.8.1 Sarrera
Gizakion dieta gozagarriago egiten duen mantenugaietako bat koipea da.
Arrazoi horrek eta, industria garatu arte, koipea naturatik lortzea hain zaila
izateak egin dute koipea hain preziatua. Izan ere, beste osagai batzuekin
batera, zaporetsu eta urtsu egiten dituzte elikagaiak. Gaur egun, koipea eta
elikagai koipetsuak guztiz eskuragarriak dira, eta, batzuetan, gehiegi ere
hartzen dira. Hainbat ikerketa epidemiologikotan ikusi denez, jaki koipetsu
gehiegi irensteak eta ariketa-faltak eragindako gainpisuak eta obesitateak
geroz eta prebalentzia handiagoa dute. Hortaz, gaur egun garrantzitsua da
dietako koipea murrizteko joera ezartzea. Bestalde, badakigu, jakin, dietako
koipe kantitatea ez dela gauza garrantzitsu bakarra, hau da, koipe edo
lipidoen kalitate nutrizionala ere (izaera asea edo asegabea) kontuan izan
behar dela, osasunean oso eragin desberdina baitute.

Elikagai-merkatuan, produktu koipetsu asko aurkitu daitezke; adibidez,
landare- edo animalia-jatorriko koipeak eta gantzak (ingurune-tenperaturan,
likidoak dira lehenak, eta solidoak, bigarrenak) edota haiekin egindako
hainbat produktu (gurinak, margarinak eta abar).

8.8.2 Definizioa
Definizioz, animalia- edo landare-jatorriko gantz-azidoen glizerido naturalez
eta, proportzio txikiagoan, beste lipido batzuez osaturiko produktuak dira
koipe edo gantz jangarriak.
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8.8.3 Sailkapena
Sailkapen errazena olioak (edo koipea) eta gantzak bereiztea da. Aipatu
bezala, ingurune-tenperaturan (20 ºC) duten izaera fisikoak bereizten ditu.
Olioak edo koipeak likido likatsuak dira; gantzak, ordea, solidoak dira baldintza berberetan. Horrek guztiak koipearen kalitate nutrizionalari buruzko
informazio garrantzitsua ematen du, gantz-azido asegabez osaturiko triglizeridoak likidoak baitira giro-tenperaturan, eta asez osaturikoak, aldiz,
solidoak. Lehenak, beraz, koipe edo olioak dira, eta bigarrenak, gantzak.
Elikagaien osagai nutritiboen (lipidoen) atalean azaldu den bezala, triglizeridoak osatzen dituzten gantz-azido asegabeen lotura bikoitzek eragindako
tolesturak dira horren arrazoia.

Ikuspuntu kimikotik begiratuta, olioetan eta gantzetan bi zati nagusi bereiz
daitezke: zati saponifikagarria eta ez-saponifikagarria. Lehenengo atala lipido
neutroek, fosfolipidoek eta argizariak osatzen dute (polialkohol batekin, propanotriolarekin edo glizerinarekin esterifikaturiko gantz-azidoak); bigarrena,
ostera, hidrokarburoek, pigmentuek eta esterolek.

Olioek salmentarako kalitate komertzial desberdinak dituzte. Oliba-olioaren
kasuan, adibidez, ondoren azaltzen diren motak aurkitu daitezke merkatuan:
−

Oliba-olio birjina: prozedura mekaniko hutsez lorturikoa (olibak hotzean
prentsatzen dira, eta, ondoren, sedimentatu, zentrifugatu eta iragazi
egiten da).
9

Estra: azidotasuna, gehienez, 0,8º izango da (1 g azido
oleiko aske 100 gramo oliotan)

9

Findua: gehienezko azidotasuna 1,5º

9

Arrunta: gehienezko azidotasuna 3º

9

Lanpantea: ez da merkaturatzen, azidotasun handiegia eta
zapore desatsegina dituelako.
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−

Findutako oliba-olioak: aurrekoak finduz lortzen direnak.

−

Oliba-olioak: lehen, oliba-olio puru deitzen zitzaien; oliba-olio birjina
eta findua nahastuta lortzen dira.

−

Oliba-patsaren olioak: olibak prentsatu eta gero gelditzen den patsetik
baimendutako disolbatzaileekin ateratakoak.

−

Oliba-patsaren olio finduak: aurrekoak finduz lortutakoak.

−

Erabilera industrialerako oliba-patsaren olioak: aurrekoak, erabilera
industrialetarako egokituak.

Konposizioaren arabera, koipeaz gain beste osagairen bat daramaten
produktu koipetsu batzuk bereiz daitezke. Adibidez, hiru esne-gain mota
daude: esne-gain bikoitza (% 50 koipea), gaina (% 30 koipea) eta esnegain arina (% 18 koipea). Koipeaz gain gainak duen beste osagaia ura da,
eta, osagai nahasgaitz horien emultsioaren egonkortasuna mantentzeko,
homogeneizatu egiten da esne-gaina.

8.8.4 Konposizioa eta balio nutrizionala
Elikagaietan beste mantenugai askorekin batera egon ohi diren lipido bakartuak sartzen dira talde honetan (adibidez, esnearen gainak, berez, esnearen
ur, proteina eta mineralak ditu, baina, bakartutakoan, gurina eta beste
produktu asko egiteko erabiltzen da). Triglizeridoak edo lipido neutroak dira
koipe eta gantz jangarrien osagai nagusiak. Hau da, produktu hauetan,
triglizeridoak (batez ere) eta, proportzio txikiagoan, beste lipido mota batzuk
azaltzen dira. Hurrengo taulan agertzen den bezala, ura da proportzio
aldakorrean izan dezaketen beste osagai bat.
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Gurina eta

Animalia- eta landare-
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margarina

jatorriko olioak

jatorriko gantzak

Lipidoak
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99,9

91-99

Proteinak

0,8

0

1

Gluzidoak

0,8

0

0

Mineralak

0,2

Aztarnak

Aztarnak

Ura

16

0

0,1-8

Oro har, gantz-azidoek karbono atomo kopuru bikoitia izaten dute; lau
karbonotik (esnearen azido butirikoa) hogeita hemezortzi karbonora (argizari
batzuen gantz-azidoak) arteko gantz-azidoak aurkitu daitezke. Ikuspuntu
nutrizionaletik begiratuta, dietan nahitaezkoak diren gantz-azidoen iturria izan
daitezke landare-jatorriko lipidoak edo olioak (linoleikoarena, esate baterako).
Bestalde, koipe edo gantz mota bakoitzean gantz-azidoek kokapen berezia
dute glizerol molekulan, eta ezaugarri hori erabilgarria izaten da bereizketa
egiteko analisietan.
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Beraz, nahiz eta lipido hauen konposizioa ez izan oso konplexua, haien
kalitate nutrizionala asko aldatzen da produktu batetik bestera. Izan ere,
aipatu denez, ezaugarri hori da koipe eta gantzen bereizgarri nagusia.
Landare-jatorriko olio gehienek gantz-azido asegabeak dituzte; hori dute
ezaugarri nagusia. Olea europea zuhaitzaren fruitutik ateratako oliba-olioa da
ezagunena. Dietako azido oleikoaren (C18:1, n-9 taldekoa, monoasegabea)
iturri garrantzitsuena da, gainera. Hazi-olioetan, monoasegabeak baino ugariagoak dira poliasegabeak; adibidez, linoleikoa (C18:2, n-6 taldekoa), ekiloreolioan. Gantz-azido horietariko batzuk esentzialak edo nahitaezkoak dira, eta
gaixotasun kardiobaskularretatik babesten dute. Horregatik, dieta osasuntsu
batean, koipe erabilienak izan beharko lukete. Bestalde, landare-jatorriko
lipido gehienen gantz-azidoak asegabeak badira ere, ezaugarri hori betetzen
ez duten salbuespenak ere badira. Izan ere, jatorri hor duten koipe batzuk oso
aberats dira gantz-azido asetan. Adibidez, palma-, eta koko-olioak solido dira
giro-tenperaturan, asetasuna dela eta. Berezitasun horri esker, oso erabilgarriak eta oso baliotsuak dira gozogintza-industriarako.
Bitamina lipodisolbagarriak elikagaietako lipidoekin batera daudenez,
jatorrizko produktuen bitamina lipodisolbagarriak olio eta gantzetan daude.
Landare-jatorriko olioak aberatsak izaten dira E bitamina edo tokoferoletan.
Gantz batzuetan —palma-koipean, adibidez— karoteno ugari aurkitu daiteke.
Horiek eragindako kolorea moteltzeko (zuritzeko), prozedura teknologikoen
beharra izaten da askotan.
Bestalde, olio eta koipeen atal ez-saponifikagarrian, funtzio biologiko aipagarriak dituzten konposatu asko izaten dira. Oliba-olioan adibidez, honako
substantzi hauek bereiz daitezke: esteroideen aitzindaria den eskualenoa,
oxidazioaren aurkako jarduera duten polifenolak edota kolesterolaren
xurgapena oztopatzen duten fitosterolak. Azken horien propietateak elikagai
funtzionalak sortzeko aprobetxatu dira.
Giro-tenperaturan likidoak diren lipido batzuekin (koipe edo olioekin),
izaera solidoa duten produktuak egiten dira: margarinak. Gurinaren ordezko
gisa sortutako produktu horrek ez du jatorrizko olioek bezainbeste lipido
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asegabe. Solido-egoera lortu eta mantentzeko, lotura bikoitzak bakun bihurtzen dira hidrogenazioaren bidez, esnearekin emultsionatu ondoren. Beraz, ez
dira % 100ean koipe; hau da, ura dute (% 16 inguru) eta, horrez gain, gantzazido poliasegabeak (% 10-30), monoasegabeak (% 50-55) eta aseak (% 25).
Gurinean gantz-azido aseak % 50 direla kontuan izanda, argi dago hori baino
asegabeagoa dela margarinaren koipea. Ez, hala ere, jatorrizko olioa beste.
Horrenbestez, landare-jatorriko olioen (gantz-azido asegabeen kantitate
handia) eta animalia-jatorriko gantzen (gantz-azido aseen kantitate handia)
tarteko produktutzat har daitezke.
Esan bezala, giro-tenperaturan solido diren lipidoei gantz deritze, eta,
gehienetan, animalia-jatorrikoak izaten dira. Haien artean, esne-gaina eta
gurina dira ezagunenak eta kontsumituenak. Bien osagai nagusia koipea izan
arren, ur-eduki eta egitura desberdina dute. Gaina esnetik zentrifugazioz edo
dekantazioz banatutako koipea da (gantza uretan erako emultsioa). Sailkapenari buruzko atalean aipatu denez, hiru esne-gain mota bereiz daitezke
koipe-edukiaren arabera (% 18-30). Baldintza horrek sukaldaritza-erabilera
desberdinetarako apropos egiten du gain mota bakoitza.
Gaina azidotzen eta irabiatzen bada, fase-inbertsioa lortzen da, eta,
ondorioz, gurin izeneko beste emultsio bat lortzen da (ura gantzetan motakoa). Esne-gainaren koipe-edukia oso aldakorra da; hala ere, gurinak baino
gutxiago du (% 80 inguru baita gurinarena). Kasu bietan, gantz-azidoen erdia
aseak dira, eta beste erdia, monoasegabeak eta asegabeak. Beraz, landarejatorriko lipido gehienak esnekoak baino osasuntsuagoak dira. Bestalde,
landare-jatorriko olioetan aurkitzen ez den kolesterola dauka esneak (esnegainak 106 mg/100 g eta gurinak 250 mg/100 g inguru). Dena den, esnekoipearen kate ertain eta motzeko gantz-azidoen edukia ezaugarri positibo
bat da, errazago digeritzen baitira. Esneki horietan (aberastutako esneetan,
adibidez), A bitamina, β-karotenoak edota D bitamina lipodisolbagarriak
aurkitu daitezke, berez edo gehituta.
Azkenik, merkatuan animalia-jatorriko hainbat produktu koipetsu daude,
hala nola txerri-gantza edo seboa. Horien konposizioa jatorrizko animaliaren
gantzarena bera da, haragien atalean aipatu dugun bera.
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Talde honen garrantzi dietetiko eta nutrizionala laburbiltzeko, esan
dezagun produktu horien ekarpen nagusia dela lipidoak —batez ere, landarejatorrikoak— eta bitamina batzuk izatea. Bestalde eta oro har, pisuarekin
arazoak dituzten pertsonek murriztu edo kontrolatu egin beharko lukete talde
honetako elikagaien irensketa eta arazo kardiobaskularrak dituztenek, berriz,
ondo aukeratu beharko lituzkete. Elikadura-koipe hauetako gehienak ez dira
dieta osasuntsuen oinarrizko osagaiak, osagarriak baizik.

8.9

Azukrea eta gozagarriak

8.9.1 Sarrera
Oro har, zapore gozoa eragiten duten konposatu naturalak karbohidratoak
dira (monosakaridoak eta disakaridoak, batez ere). Gizakiarentzat betidanik
izan da erakargarria zapore gozoa. Izan ere, ugaztunok lehendabizi ezagutzen eta ikasten dugun zaporea gozoa da, esnearen laktosak eragindako
zaporea, hain zuzen. Beste zaporeetara egokitzea ez da erraza izaten; nahiko
traumatikoa izaten da. Horregatik, askotan, esnea ematen zaio umeari berriro,
zapore “traumatiko” horien ondoren. Hori dela eta, elikagai gozoak sari edo
postre gisa gelditzen dira betiko. Naturan badaude zapore gozoa duten
hainbat karbohidrato (landare-jatorrikoak, gehienak). Elikadura-industriak
karbohidrato horiek bakartzen ditu (kanaberako edo erremolatxako sakarosa,
nagusiki) eta elikadura-produktu anitzetan erabiltzen ditu. Gehienetan konposatu gozagarri naturalak erabiltzen badira ere, badira zapore bera ematen
duten konposatu sintetikoak ere.

8.9.2 Definizioa
Gozagarri erabiliena eta ezagunena azukre arrunta edo sakarosa da, dudarik
gabe. Aipatu den bezala eta 1052/2003 Errege Dekretuaren arabera, azukre
arrunta edo sakarosa azukre-kanaberatik (Saccharum officinarum) edo azukreerremolatxatik (Beta vulgaris) lortzen da, batez ere (beste landare batzuetatik
ere lor daiteke). Askotan, landare-jatorria ez duen arren, eztia erabiltzen da
gozagarri gisa, karbohidrato sinpletan duen aberastasunak ahalmen sen-
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tsorial hori ematen baitio. Erleek (Apis mellifica) lore eta landareen exudatuekin egindako azukredun produktu naturala da erlea, definizioz. Dena den,
hurrengo ataletan adieraziko den bezala, “natural” definizioan sartzen ez diren
zenbait konposatu sintetiko gozagarri gisa erabil daitezke.

8.9.3 Sailkapena
Elikadura-kodearen eta 1052/2003 Errege Dekretuaren arabera, azukre eta
gozagarriak honako talde hauetan sailkatu litezke:
−

Azukre gordina:
9

Azukre horia, beltza edo ertaina: findu gabeko azukre iluna
eta hezea (sakarosa: % 85).

9

Azukre zuria: lehen aterakinen produktu zuria (sakarosa:
% 99,7).

9

Azukre zuri findua edo azukre oso zuria: gehienetan
kontsumitzen duguna, hainbat eratan aurkeztua (sakarosa
% 99,9).

9

Azukre likidoa: sakarosaren ur-disoluzioa.

9

Melazak: industrian kanaberatik edo erremolatxatik azukrea
atera eta gero gelditzen den zuku gozo horixka.

9

Azukre-eratorriak: azukre-hautsa (% 0,5 fekula), karamelaturiko azukrea (errea, % 30 sakarosa eta % 35 ura)

9

Beste azukre batzuk: likidoa (almidoitik hidrolisi azidoz lortua,
sakarosaren, glukosaren eta fruktosaren nahasketa duena),
azukre inbertituaren xarabea, glukosa-xarabea, deshidrataturiko glukosa-xarabea, destrosa-anhidroa eta destrosamonohidratoa, fruktosa, fekula-xarabea, fekula-azukrea eta
abar.
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Eztien sailkapenari buruz, mota hauek ezartzen dituzte elikadura-kodeak
eta 1049/2003 Errege Dekretuak:
−

Jatorriaren arabera:
9

Lore-eztia edo nektar-eztia: landareen nektarra denean
eztiaren jatorria.

9

Mielada-eztia: landareetan bizi diren intsektuen (hemipteroen)
jariaketak direnean eztiaren jatorria.

−

Lortzeko eta aurkezteko moduaren arabera:
9

Abaraskan: erleek utzi duten bezala, abaraskatan, saltzen
denean.

−

9

Abaraska zatiak dituen eztia edo abaraska moztuak

9

Xukatutako eztia: dekantazioz abaraskatik banandua

9

Zentrifugatutako eztia: prozedura fisikoekin banatua

9

Prentsatutako eztia

9

Iragazitako eztia

Erabilera industrialerako eztia. Zuzenean saltzeko bete beharreko
baldintzak betetzen ez dituenean, eztia beste erabilera industrial
batzuetara bideratzen da.

Beste sailkapen bat ere egin daiteke ikuspuntu edo irizpide teknologiko
bat erabilita:
−
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Azukre naturalak:
9

Monosakaridoak: glukosa, fruktosa eta galaktosa

9

Disakaridoak: sakarosa, laktosa eta maltosa

9

Polisakaridoak

Elikagai taldeak

−

Sintetikoak:
9

Alkohol-azukreak: (naturan daude, baina errentagarriagoa da
artifizialki egitea, azukreen hidrogenazioz) sorbitola, xilitola,
manitola eta maltitola.

9

Gozagarri ahaltsuak: aspartamea, taumatina, monetina, sakarina, ziklamatoa eta azesulfamea.

Bestalde, balio nutrizionala kontuan izanda, beste sailkapen hau egin
daiteke: gozagarri kalorikoak (monosakaridoak, disakaridoak eta azukrealkoholak) eta ez-kalorikoak (sakarina, ziklamatoa, azesulfamea eta beste
sintetiko batzuk).

8.9.4 Konposizioa eta balio nutrizionala
Sailkapenaren atalean esan dugunez, sakarosa eta antzeko dimeroak dira
gozagarri erabilienak. Eztiak konposizio konplexuagoa du: ura (% 20), azukreak (sakarosa, fruktosa eta glukosa), proteinak (% 0,4), bitaminak (B
taldekoak, tokoferolak, β-karotenoak), azido organikoak, aldehidoak eta
zetonak. Aurreikus daitekeenez, azukre arruntek ez dute ekarpen nutrizional
handia. Erraz eta azkar xurgatzen diren karbohidratoak izanik, energia-iturri
onak dira. Baina hori baino garrantzitsuagoa da haien propietate sentsoriala,
gure memorian dagoen sentsazio preziatuenetarikoa baita. Beraz, dietako
osagai nutritiboak baino gehiago, zentzumenen (zaporearen) gozamenerako
osagarriak dira azukreak.
Jadanik aipatu dugunez, karbohidratoak dira dietaren oinarria, baina
gehienetan konplexuak edo almidoi erakoak izaten dira. Oro har, beharrezko
energia dietetikoaren % 55 karbohidrato eran hartzea gomendatzen da (baina
horietatik % 10, gehienez, dira sinpleak edo azukreak). Hala ere, azukre asko
duten produktuak ez dira oso nutritiboak izaten, dakigun bezala. Elikagai oso
koipetsuekin gertatzen zen moduan, azukreak eta azukredun produktuak
kontuz hartu behar dira; batez ere, haurren kasuan. Oso gozagarriak direnez,
erraza da neurrigabekerian erortzea, eta osasun-arazoak izateko arriskua
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handitzea. Izan ere, gaur egungo populazioan pisu-arazoak eragiten dituztenen jakien artean, eta umeen dietan gehiegi agertzen diren produktuen
artean, azukre askoko produktuak daude (edari freskagarriak, gozoak, opilak
eta abar).
Eztiaren balio nutritiboa azukre arruntarena baino handiagoa da. Hala ere,
ezin dira haren propietate nutritiboak mitifikatu, askotan egiten den bezala.
Izan ere, jaten den kantitatea kontuan izanik, eztiak ez dio dietari era
esanguratsu batean eragiten. Eztiak azukreak baino ahalmen gozagarri
handiagoa du (ahaltsuagoa da produktuak gozatzeko). Hots, ezti gutxiago
behar da zapore gozoko intentsitate bera lortzeko. Ezaugarri horren arrazoi
nagusia da eztiak azukre inbertitua duela. Azukre mota hori sakarosaren eta
horren hidrolisian sortutako fruktosa eta glukosa monomeroen nahaste bat da.
Nahaste horrek sakarosak baino ahalmen gozagarri handiagoa du. Bestalde,
eztiak mineral, bitamina eta konposatu organiko gehiago duenez, aitortu
behar da nutritiboagoa dela. Dena den, gogoratu behar da, hartzen den
kantitatea kontuan izanda, ez du beste gozagarriekin alderatuta hainbeste
goraipatzeko moduko propietaterik. Eztiak mineral eta bitaminen bitartez ekar
litzakeen onura fisiologikoak askoz errazago lor daitezke dietako beste
elikagai batzuen bitartez (fruta eta barazkien bitartez, esate baterako).
Giza talde askok, patologiak direla eta (diabetea) edo beste arrazoi batzuk
direla eta (energia dietetikoa murriztea), ez dituzte gozagarri arruntak jaten
(edo ezin dituzte jan). Horien ordezkoen artean, alkohol-azukreak dira
garrantzitsuenak (sorbitola, xilitola, manitola). Sakarosaren balio kalorikoaren
erdia dute batez beste (2,4 kcal/g), eta antzeko ahalmen gozagarria dute.
Badaude, bestalde, dietako ekarpen energetikoa murriztu behar denerako,
energiarik ematen ez duten gozagarriak: azesulfamea, ziklamatoa, sakarina
eta beste gozagarri sintetiko batzuk. Horiek, gainera, sakarosa baino ahalmen
gozagarri handiagoa dute.
Laburbilduz, koipe eta gantzen antzera, talde honetako produktuak dietaren osagarritzat har daitezke. Pertsona osasuntsuen dieta orekatuan,
noizbehinka hartu beharreko osagarri gozagarriak dira.
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