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 Ba al dago azkar argaltzeko miraria egiten duen dietarik? 
 

Mirari-dietei buruz hitz egiten dugunean, ia esfortzurik eskatzen ez duten horietaz ari 
gara; gehienetan, edozein modutan argaltzeko helburua duten horietaz, hain zuzen ere. 
Horrelako dietek ez dituzte elikadura-ohiturak kontuan hartzen, ezta ohitura osasungarriak 
ere. Gainera, oinarri zientifikorik ere ez dute izaten. Epe luzera begira ere, koipe masaren 
jaitsieran eragin onuragarririk ez dute izaten, ezta osasunean ere. Epe luzera begira, 
gainera, mantentzeko zailak izaten dira, eta galdutako pisua berreskuratzeko denbora gutxi 
behar izaten da. Horretaz gain, zenbait dieta osasunerako kaltegarriak izan daitezke, 
gehitzen edo kentzen diren elikagaien arabera. 

Azken finean, osasuna galdu gabe argaltzea da gakoa, eta hori lortzeko, ez dago 
miraririk: gehiegizko pisu hori edukitzea eragiten duten bizi-ohiturak aldatzean dago 
oinarria. Hala ere, argaltzeko erabakia hartu aurretik, osasun arloko profesional batengana 
jotzea da egokiena, bera izango baita pisua galdu behar dugun ala ez esango diguna, eta, 
baiezkoan, era osasungarri batean nola egin behar dugun azalduko diguna. Izan ere, 
gizentasunaren edo gehiegizko pisuaren atzean, estetika kontu bat baino gehiago, osasun-
arazo bat dago. 

Profesional horiengana ez joatea eta mirari-dietak egitea dira, beraz, gizakiak 
argaltzeko prozesuan egiten dituen akatsetako batzuk. Baina, horietaz gain, jatorduak 
kentzea eta zenbait elikagai elikaduratik kentzea dira hartu behar ez diren beste ohitura 
batzuk. 

Bestalde, osasun-arloko profesionalek aurkakoa esaten ez duten bitartean, 
elikadura-osagarriak ez dira ez beharrezkoak ez onuragarriak dieta on baten oinarrian.  

Dieta mediterraneoa legoke, azken finean, dieta on baten oinarrian. Alegia, 
barazkietan eta animalietatik eratorritako elikagaien neurrizko kantitateetan aberatsa dena, 
eta, horrekin batera, beharrezkoak ez diren produktuak baztertzen dituena (aurretiaz 
prestatutako jakiak, opilak, gozokiak...). Betiere, askotariko dieta bat egitea gomendatuko 
nuke, inolaz ere aspergarria izan ez dadin, eta, horrela, jateaz gozatzen jarraitzeko. 

Gure beharrizanei egokitutako dieta orekatuaren ondorioz egongo gara osasuntsu. 
Jateko ohiturek osasunarekiko lotura estua dute, eta hainbat gaixotasun prebenitzeko balio 
dute. Hori dela eta, gure jateko eta bizitzeko modua bizitza osasungarri bati begira egon 
beharko litzateke. Dena den, eta zoritxarrez, pertsona askoren helburua edozein modutan 
pisua galtzea izaten da, nahiz eta modu hori ez den ez osasungarria ez eta denboran 
iraunkorra ere. 

Guztiok uste dugu era egokian elikatzen garela, eta badakigula osasuntsu egoteko 
zer jan behar dugun. Hala ere, gaur egun elikatzeko dugun era ez da egokiena. Gure 
inguruan, esaterako, gehiegizko pisua eta gizentasun-maila altua dago, bai eta hainbat 
osasun-arazo ere; horiek guztiak jateko ohitura txarretatik datoz. 

Osasunerako onak diren jateko ohiturei heltzeko, beharrezkoa da mirari-dietetatik 
ihes egitea. Bide horretan, bidelagun izango dugu dietista nutrizionista. Pisua galtzen eta 
gure osasuna eta bizi-kalitatea hobetzen lagunduko digu. 
 

Laura Gonzalez  
 Administrazioa euskaraz aldizkaria (HAEE-IVAP)  
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A AUKERA 
 

A.1.- IRAKURMENA 
 
A.1.1. ULERMENA (2 puntu) 

Aukeratu erantzun egokiena. Aski duzu erantzun-orrian zenbakia eta letra jartzea: 1.a, 2.d,... 
 
1. Testuak dioenaren arabera,… 

a) mirari-dietak osasungarriak dira. 
b) mirari-dietek esfortzu handia eskatzen dute. 
c) mirari-dietak ikerketa zientifikoetan oinarrituak egon ohi dira. 
d) mirari-dieten helburu nagusia edozein modutan argaltzea da. 

 
2. Dieta egoki baten helburua honako hau da:  

a) Barazkiak bakarrik jatea. 
b) Edozein modutan argaltzea. 
c) Osasuna galdu gabe argaltzea. 
d) Gehiegizko pisua luzaroan mantentzea. 

 
3. Testuaren arabera, ohitura ona da… 

a) elikadura-osagarriak hartzea. 
b) aurretiaz prestaturiko jakiak baztertzea. 
c) osasun arloko profesional batengana ez joatea. 
d) estetikari gehiago erreparatzea osasunari baino. 

 
4. Idazleak honako hau gomendatzen du:  

a) Askotariko dieta bat egitea. 
b) Dieta mediterraneoa ez egitea. 
c) Egunero dieta aspergarri bat egitea. 
d) Animalietatik eratorritako elikagaiei lehentasuna ematea. 

 
5. Testuaren arabera,…  

a) jateko ohitura txarrek ez dute eraginik osasunean. 
b) gaur egun elikatzeko dugun modua osasungarria da. 
c) gaur egun elikatzeko dugun modua ez da osasungarriena. 
d) gaur egungo gizartean dugun gizentasun-maila nahiko baxua da. 
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A.1.2. GAIA ETA IDEIAK (2 puntu) 
 
GAIA: Aukeratu ezazu gai egokiena honako aukera hauen artean (0,5 puntu): 

a) Dieta osasungarria da aurretiaz prestaturiko jakiek, opilek eta gozokiek osatzen 
dutena. 

b) Mirari-dietak pisua galtzeko gaur egun merkatuan dauden dieta osasungarriak dira.  
c) Osasun-arloko profesionalentzat dieta on batean ezinbestekoak dira elikadura-

osagarriak. 
d) Osasun-arloko profesionalek dietak gainbegiratu behar dituzte osasunean duten 

eragina kontuan harturik. 
 

IDEIAK (1,5 puntu) 
 
Azaldu, era eskematikoan, testuan agertzen diren ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 
 
 
A.2.- HIZKUNTZAREN ETA LITERATURAREN INGURUAN (1 puntu) 
 
AURKITU ITZAZU TESTUAN DEFINIZIO HAUEI DAGOZKIEN HITZAK 
 

a) Pertsona batek jan ohi dituen elikagaien multzoa, osasun-neurri moduan.  
b) Lodia denaren nolakotasuna edo ezaugarria. 
c) Baratzean giza elikadurarako hazten den landarea.   
d) Osasun-egoeraren hondatzea. 
e) Norbaiti bidean laguntzen diona.  

 
 
A.3.- IDAZLANA (gutxienez, 200 hitz) (5 puntu) 
 
ESKUTITZA: 
 
Osasuntsu egoteko, janariaz aparte kirola egitea ere garrantzitsua dela iruditzen zaizu. 
Baduzu lagun bat kirolik egiten ez duena. Idatz iezaiozu gutun bat zure lagun horri, zuk 
praktikatzen duzun kirol horretan izena eman dezan animatzeko, kirol hori (edo zure 
lagunari gustatzen zaion beste kirolen bat) praktikatzeak dituen alde onak azpimarratuz.  
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B AUKERA 
B.1.- IRAKURMENA 
 
B.1.1. ULERMENA (2 puntu) 
 
Erantzun galdera hauei: 

1. Testuaren arabera, zein dira mirari-dietek aintzat hartzen ez dituzten kontuak?  
2. Zein da dieta on baten oinarria? Zertan datza dieta mediterraneoa? 
3. Zer egin beharko litzateke argaltzeko erabakia hartu aurretik? 
4. Zertan datza dieta orekatu bat? Zeri begira egon behar luke? 
5. Testuaren arabera, zer egin behar da gure osasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko? 
 

B.1.2. GAIA ETA LABURPENA (2 puntu) 
 

GAIA: Aukeratu ezazu gai egokiena honako aukera hauen artean (0,5 puntu): 
a) Dieta osasungarria da aurretiaz prestaturiko jakiek, opilek eta gozokiek osatzen 

dutena. 
b) Mirari-dietak pisua galtzeko gaur egun merkatuan dauden dieta osasungarriak dira.  
c) Osasun-arloko profesionalentzat dieta on batean ezinbestekoak dira elikadura-

osagarriak. 
d) Osasun-arloko profesionalek dietak gainbegiratu behar dituzte osasunean duten 

eragina kontuan harturik. 
 

LABURPENA: Egin ezazu testuaren laburpena. (gehienez, 5-7 lerro) (1,5 puntu) 
 
B.2.- HIZKUNTZAREN ETA LITERATURAREN INGURUAN (1 puntu) 
 
Azaldu ezazu, zeure hitzekin, honako hitz-kate hauen esanahia: 

1. ...osasuna galdu gabe argaltzea da gakoa... 
2. ...bizi-ohiturak aldatzean dago oinarria... 
3. ...gizentasunaren atzean, estetika kontu bat baino gehiago, osasun-arazo bat dago… 
4. ...askotariko dieta bat egitea gomendatuko nuke… 

 
B.3.- IDAZLANA (gutxienez, 200 hitz) (5 puntu) 
 
IRITZI-ARTIKULUA: Adituek diotenez, gure inguruan gizentasun-maila altua dago; badira 
horrek sortutako hainbat osasun-arazo ere. Egoerarekin kezkaturik, ikastetxeko aldizkarian 
argitaratzeko iritzi-artikulu bat idaztea bururatu zaizu, bizitza osasungarri bat bultzatzeko 
proposamen batzuk egiteko.   
Nahi izanez gero, honako puntu hauek jorra ditzakezu: 

• Kirola egitearen garrantzia. 

• Jaten eta edaten duguna zaintzea. 

• Burua aktibatua edukitzea. 

• Familiaren garrantzia. 

• Lagunarte osasungarri bat izatea. 
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