
Espainia heriotza-tasa txikieneko eta bizi-itxaropen
handieneko munduko herrialdeetako bat da, pertsonarik
adintsuenek nagusiki dieta tradizional osasungarria egin
dutelako, dieta mediterraneo gisa ezagun duguna, hain zuzen
ere.

Elikagaiak ekoizteko ohiko modu hori gure ingurunea
suntsitzen eta pandemia berriak sortzen ari da.
Pandemia horiek sistema immunitario ahulduak
dituzten pertsonei eragiten diete, nagusiki, dieta ez oso
osasungarria egiten dutelako.

LIFE HEALTHY PLANET DIET está cofinanciado
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"Elikagai" horiek pestiziden substantziak, nitratoak,
hormonak eta antibiotikoak dituzte, besteak beste,
eta gure osasunari eragiten diote. EBn
merkaturatzen diren ohiko elikagaiek pestizida-

hondakinen % 42 dute.

Metodo intentsiboen bidez ekoitzitako elikagaiek
ur gehiago dute, eta mantenugai gutxiago,
bereziki bitaminak eta mineralak.

OMEren arabera, 10 gaixotasunetik 6k zuzeneko
lotura dute jaten dugunarekin.

Jan ezazu modu osasungarrian,
jan ezazu modu iraunkorrean

Ba al dakizu?

Bisitatu
gure
Weba!
menudatierra.eco



1.Hala, heltze-unerik onenean bildu direla
ziurtatuko duzu, eta, beraz, zaporetsuagoak izango
dira eta mantenugai gehiago izango dituzte.

EBko herrialdeen artean, Espainiak du haragi-kontsumorik
handiena, 2020an batez beste 50 kg laguneko.
Kontsumitzen duzunean, egin ezazu kalitateko haragiaren,
ekoizpen estentsibokoaren eta ekologikoaren alde. 

Ekologikoak izan arren zure osasunari kalte egiten
dioten azukre, gatz eta koipe ugari baitute.

1.Gutiziaren bat nahi baduzu eta prestatzeko
astirik ez baduzu, aukera itzazu osagai gutxiko
gozokiak, frutaz edo eztiz goxatuak, irin
integralekin eginak eta gatz-kantitate urrikoak.
Elikadura-industria ekologikoan, horrelako
gutiziak ohikoak baino garestiagoak dira, ez
dagoelako baimenduta produktu ultraprozesatu
konbentzionaletan izaten diren substantzia
kaltegarri asko erabiltzea. 

Berreskura itzazu errezeta tradizionalak, benetako
dieta mediterraneo tradizionalean oinarrituak

Bitamina eta mineral gehiago dituzte (% 20-60
bitartean), eta askoz ere ur gutxiago. Beren ekoizpen-
prozesuan ez da erabili zure eta planetaren osasunari
kalte egiten dion substantzia toxikorik.

Eros itzazu produktu ekologikoak

Eros itzazu tokiko barietate eta arrazetako elikagaiak

Nutrizio-kalitate handiagoa dute, eta, horrela,
askotariko elikagaiak kontsumituko dituzu.

Saihets ezazu produktu ultraprozesatuen kontsumoa

Eros itzazu denboraldiko eta tokiko fruta eta barazkiak1
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Zer egin
dezakezu?
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Osagai nagusi landare-jatorriko elikagaiak dituzten
errezetak, hala nola barazkiak, frutak, zereal
integralak eta lekaleak; oliba-olio birjina koipe-iturri
nagusi gisa eta esnekien eta animalia-jatorriko
proteinen (arrautzak, arraina, itsaskiak eta haragia)
kontsumo neurritsua.
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Murritz ezazu zure haragi-kontsumoa


