ISOLAMENDUA ETA DIETA
Gauza asko aldatu dira egun hauetan.
Momentu hauetan bizitzeko, lan egiteko eta
harremanak izateko gure modua hautsi egin
da. Gehienok etxean geratu behar dugu, eta
isolamendu horrek gure ohituretan eragiten
du ezinbestean, baita elikadura-ohituretan
ere. Izan ere, bat-batean, ezin dugu aire
zabalean jarduera fisikorik egin, ezin dugu
aisialdiaz gozatu, ezin dugu jarduera sozialik
egin, ezin dugu familiarekin jarduerarik
egin; eta horri erantsi behar diogu telelana. Egoera horrek
ongizate-sentsazioa gutxitu dezake, eta elikadura-ohitura desegokiak
hartzera eraman gaitzake, gure osasun-egoera okertu baino egingo ez
dutenak. Horregatik, funtsezkoa da gure elikadura planifikatzea. Baina ez
hori bakarrik, erosketak egin, biltegiratu edo elikagaiak manipulatzeko
garaian ere zenbait gomendio kontuan izatekoak dira, hori guztiori ahalik eta
modu seguruenean eta osasuntsuenean egite aldera.

Gomendio orokorrak:
Eguneko menuen plangintza, funtsezkoa.
Inprobisazioa ekidin behar da. Jakiak
aurretiaz prestatzen badituzu, jatorduaren
garaia iristen denean ez duzu zure
armairuan edo hozkailuan ikusten duzun
lehendabiziko gauza hautatuko.

Elikagaien kontserbak probesteko unea da. Afari edo bazkari bat salba
diezazukete. Izan ere, barazki, arrain eta egoskarien kontserbak egun
hauetan alternatiba egokia dira elikagai osasuntsuak beti prest izateko
erosketak egitera joan ezin bazara.

Otordu arteko mokaduak eta gose emozionala, kontrolpean. Zure ohiturek
ere badute eragina elikaduran. Beraz, saia zaitez jarduera atsegin eta
entretenigarriak egiten; hartara, asperdura eta antsietatea saihestuko
dituzu, eta ez duzu jango beharrik ez duzunean.
Egunen batean saia zaitez errezeta berriren bat egiten. Probestu orain zure
egunerokotasunean, denborarik ez duzulako, egin ezin dituzun errezetak
probatzeko.
Aprobetxatze-sukaldaritzaren alde egin. Pentsatu zure hozkailu eta
armairuan dituzun osagaiak nola probestu ditzakezun, eta egin nahasketa
berriak. Agian berrogeialdia igarotzen denean ere ezinbesteko bilakatuko
den errezetaren bat lortuko duzu.

Menua

Ekidin elikagai ultraprozesatuak. Aprobetxatu egoera hau, elikadura-aukera osasungarriak ezagutzeko, eta
nutriente asko daukaten jakiak hartzeko.
Adi azukrearekin eta azukredun freskagarriekin. Horien kontsumoa mugatu
egin behar duzu. Edan ura, kafea edo infusioak. Ideia bat: bota laranja- edo
limoi-zurrusta bat urari, edari osasuntsu eta freskagarria prestatzeko.

azukrea

Hautatu elikagai asebetegarri eta osasuntsuak. Egin apustu honako elikagai
hauen alde: barazkiak, fruta, zereal integralak, egoskariak, fruitu lehorrak,
haragi gihartsuak, arraina, arrautzak eta esnekiak. Elikagai horiek zure
elikaduraren oinarria izan behar dute egun hauetan ere.

Izoztu ahal duzun guztia. Erosketak egitea zailagoa den egun hauetan,
elikagaiak alferrik galtzea ekidingo duzu. Gaur egun baliabide ona da
barazki, fruta, haragi eta arrain izoztuak izatea.

Zizka-mizkak jan daitezke, betiere osasungarriak badira. Prestatu snack
ahalik eta osasungarrienak. Adibidez, azenario-tirak, pepinoa, kuiatxoa, tosta
integralak, piper-patea intxaurrekin, irin integraleko oinarria duen pizza, oloa
eta barazkiak, hazidun jogurta, etxeko olo-opilak, tosta integrala hegalabur
eta tomateaz.

Eta erosketa egiteko garaian?
Erosketak egiteko errutina ere aldatu egin da. Ezin dugu duela zenbait aste
egiten genuen moduan atera. Gomendagarria da erosketa handi bat egitea,
txiki asko egin beharrean -pertsonen arteko kontaktua murrizteko-, baina
solidario izatea ahaztu gabe, egiaz behar duzun hori soilik erosiz.
Gomendioei jarraituz, erosketa egitera bakarrik joan behar da. Ezin da hitz
egin, doministiku egin edo eztula egin elikagaien gainean. Saia zaitez hartu
behar ez duzuna ez ukitzen; eta txartelarekin ordaintzen, eskudirutan
ordaindu beharrean. Halaber, supermerkatuan ez ukitu aurpegia, eta
ordaintzeko zain zaudenean, errespeta ezazu segurtasun-distantzia. Eta
behin etxean gaudela? Erositakoa gorde ostean eskuak garbitu behar dituzu
-armairua edo hozkailua antolatzen duzun bitartean, ez ukitu aurpegia-.
Azkenik, erosketek ukitu dituzten azalerak lixibaz desinfektatu behar dituzu,
eta saia zaitez ontziek ez ditzaten ontziratu gabeko elikagaiak ukitu.

Gomendioak sukaldean zaudenerako:
Jakiak prestatu aurretik eta ondoren, eskuak
garbitu behar dira; beti egin beharko genuke,
baina are gehiago orain. Gainera,
ontzi-garbigailua tenperatura handian erabili
behar dugu (80-90º), eta zapi, musuzapi eta
mantelak 60 gradutan garbitu behar dira
jatorduen ondotik. Hori saihesteko,
paperezko zapi edo musuzapiak erabil
daitezke, erabilera bakarrekoak. Halaber,
garrantzitsua da jakiak prestatu ondoren,
sukalde-gainak eta gainazalak desinfektatzea, eta elikagaien hotz-katea ez
haustea. Azkenik, gaixo egonez gero, ez da komeni jakiak prestatzea edo
elikagaiak manipulatzea.
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