
Egun on familiak:  

Bizi behar izan dugun opor atipiko honetatik bueltan gaude jada. Amalurreko taldeak 
lanean jarraitzen du zuengandik gertuago egoteko. Uneoro bakoitzak duen onena 
emateko, udalak ikasten jarraitzeko aukera eman digu eta horretan ari gara.  

Nire aldetik, elikadura eta dietetika arloko ezagutzak zabaltzen ari naiz formazio 
birtualaren bidez.  

Interesgarria iruditzen zait, zuekin menuak eta errezetak partekatzeaz gain, elikagaiek 
eskaintzen digutenari etekina ateratzeko, balio diguten elikadurari buruzko datu 
interesgarriak partekatzea. Gaur, gainetik bada ere, elikagaien inguruko informazioa 
eta gure gorputzerako egokiak ez diren zenbait konbinazio azaldu dizkizuet. 

ELIKAGAIEN OSAERA 

Elikagaiak mantenugaiez osatuta daude, gorputzak bizirik irauteko erabiltzen dituen 
substantziak dira. Elikagaiak hauek dira: 

• Karbohidratoak (Gluzidoak)  

• Lipidoak (Gantzak)  

• Proteinak  

• Bitaminak  

• Mineralak  

• Ura 

Gertatzen da, gainera, badirela antinutrienteak, hauek elikagaietan dauden 
substantziak dira eta gure gorputzak mantenugaiak xurgatzea oztopatzen dutenak. 
Proteinen, bitaminen eta mineralen gainean jarduten dute. Hori dela eta, elikagai 
bakoitzaren abantailak ongi aprobetxatzeko gomendagarriak ez diren 4 elikagai 
konbinazio aurkeztuko ditut. 

• Espinakak + esnekiak  

Espinakek kaltzioa xurgatzea mugatzen duen substantzia dute. Esnearen aldetik, 
kaltzioak espinaken burdinaren xurgatzea oztopatzen du. Beraz, espinaken burdina eta 
esneak emandako kaltzioa aprobetxatu ahal izateko, ez ditugu bi elikagai horiek 
bateratuko. Ez ditugu espinakak esne-saltsekin lagunduko edo esne-postrearekin 
hartuko.  

 

 



• Dilistak + esnekia  

Kasu honetan ere aurrekoaren gauza bera gertatzen da, dilisten burdina eta esnearen 
kaltzioa aprobetxatzeko ez ditugu menuan elkartuko. Adibidez, dilistak jaten ditugun 
egunean, ez dugu esnekirik jango postrerako. 

 Erremolatxa + Soja  

Entsalada prestatzean oso erraza da erremolatxak eta soja jartzea, koloreen konbinazio 
erakargarria baita. Kasu honetan, ez ditugu bi elikagai hauek konbinatu behar, 
erremolatxak sojak duen kaltzioa eta burdina xurgatzea mugatzen duen substantzia 
baitu. 

 Zerealak + freskagarriak  

Zerealak magnesio iturri garrantzitsua dira eta edari freskagarriak fosfatoz osatuta 
daude. Fosfato hauek magnesioaren xurgapena murrizten dute, beraz, konbinazio hori 
ez da onuragarria gorputzarentzat.    

Hemen amaitzen da ekarpen txiki hau, elikaduraren munduan, erabilgarria eta 
interesgarria irudituko zaizuela espero dut.  

Eskerrik asko  

Besarkada bat guztientzat. 


