
Azken urteotan langabeziak behera egin duela erregistratu den arren, 
oraindik ere asko eragiten die gizarte-klase ahulenei eta hezkuntza-maila 
txikiagoa dutenei.
Lanarekiko asegabetasunak behera egin du etengabe 2007tik bi sexuetan, 
adin-talde gazteeneko emakumeetan izan ezik.
Hamar gizon eta emakumetik bederatzik lan erabilgarria egiten dutela 
sentitzen dute, pertsonen % 85ek gutxienez harreman onak dituzte beren 
lankideekin, eta % 70ek adierazi dute beren lanak arreta handia eskatzen 
duela.
Laneko prekarietateak gehiago eragiten die emakumeei, gazteenei, 
gizarte-klase ahuleneko pertsonei eta ikasketa-maila txikiagoa dutenei.
Familien % 36k hilaren amaierara iristeko arazoak ditu.
Adina gorabehera, emakumeek gizonek baino ordu gehiago ematen 
dituzte etxeko lanak egiten eta pertsonak zaintzen.
Bi sexuek adierazi dute etxebizitzaren ingurunearekin lotutako arazoek 
hobera egin dutela 2013tik. Etxebizitzaren berezko egoerari dagokionez, 
etxebizitzen % 8k itoginak edo hezetasunak dituzte, eta gizonen % 5ek 
eta emakumeen % 7k diote beren etxeetan ez dagoela tenperatura 
egokia.
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B) Faktore psikosozialak
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Bi sexuetan, ikusten da laguntza konfidentzialaren eta afektiboaren 
gabetasuna gutxitu egin dela 2013rekin alderatuta, adin guztietan, 
baina bereziki adin-talde zaharragoetan.
Oro har, gizarte-laguntza, afektibo eta konfidentzialaren 
gabetasuna (ezegonkortasun psikiko, ahultasun fisiko edo 
zaurgarritasun pertsonal edo sozialeko uneetan laguntza emateko 
prest dauden pertsonen sarea ez izatea) handiagoa da gizarte-
klasean behera egin ahala, bi sexuetan.
Orokorrean, emakumeek laguntza konfidentzial eta afektiboaren 
gabetasun handiagoa adierazten dute, gizonen aldean.



05
C) Osasunarekin lotutako jokabideak

Tabakoaren kontsumoaren prebalentzia etengabe jaisten ari da 2007tik.
Gizonetan, tabakoaren kontsumoa handiagoa da, oro har, egoera 
sozioekonomikoan eta ikasketa-mailan behera egin ahala. Emakumeetan 
ez da ikusi erlazio hori.
Besteen tabako-kearekiko esposizioaren prebalentziak (tabakismo 
pasiboa) etengabe egin du behera 2002tik. Esposizioa ohikoagoa da 
gazteetan eta talde sozioekonomiko ahulagoetan.
2018an, epe luzean osasun-arazoak izateko arrisku handiak sortzen 
dituen alkohol-kontsumoaren prebalentziak behera egin du bi sexuetan, 
2013ren aldean.
Epe luzeko arrisku handiko alkohol-kontsumoak prebalentzia handiagoa 
du gizonetan, emakumeetan baino. Halaber, prebalentzia handiagoa du 
gizarte-klase aberatsagoetan eta ikasketa-maila altuagoa dutenetan.
Gizonen % 7k eta emakumeen % 2k alkohol-kontsumo trinkoa egiten 
dute hilean behin behintzat.
Hilero edo sarriago alkohola modu trinkoan kontsumitzeak prebalentzia 
handiagoa du gizonetan, emakumeetan baino, eta ohikoagoa da 
gazteetan, gizarte-klase aberatsagoetan eta hezkuntza-maila handiagoa 
dutenetan.

EAEn, obesitatearen prebalentzia egonkortu egin da, baina esanguratsua da 
nolako igoera egon den adin-talde jakin batzuetan, esaterako, 25 eta 44 
urte arteko emakumeetan.
Obesitateak prebalentzia handiagoa du gizarte-klase baxuagoetan eta 
hezkuntza-maila txikiagoa dutenetan, eta gora egiten du adinarekin, bi 
sexuetan.
Biztanle fisikoki aktibotzat jo dira jarduera fisiko osasungarria egiten 
dutenak. Pertsona aktiboen proportzioak gora egin du bi sexuetan; hala, 
2018an, 5 gizonetik 4 eta 4 emakumetik 3 dira.
Jarduera fisiko osasungarriak prebalentzia handiagoa du gizonetan, 
gazteagoetan, gizarte-klase aberatsagoetan eta hezkuntza-maila handiagoa 
dutenetan.
Fruta, barazkiak eta arraina egunero jaten dituzten emakumeen 
prebalentzia handiagoa da gizonena baino. Haragiaren eta hestebeteen 
kontsumoaren prebalentzia handiagoa da gizonetan.
Gizonen artean, 2013ko datuekin alderatuta, haragiaren kontsumoak pixka 
bat gora egin duen arren, oro har jaitsi egin da animalia-jatorriko 
produktuen eguneroko ahorakina, eta elikagai begetalenak gora egin du.
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Langabetuen populazioak adin-talde eta sexu guztietan egin du behera. Langabezia gutxiago 
dago emakumeen artean gizonen artean baino, adin-talde guztietan.
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i. Enpleguko eta laneko baldintzak
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• 22.                                   GRAFIKOA

2013 eta 2018 artean, langabetuen populazioak behera egin du, gehiago gizonen artean, 
emakumeen artean baino.



• 24. GRAFIKOA

Pertsona langabeen proportzioan gizarte-klasearen arabera dauden desberdintasunak oso 

nabarmenak dira, batez ere gizonen kasuan.05
OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 

A) Bizi- eta lan-baldintzak

i. Enpleguko eta laneko baldintzak
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• 25.     GRAFIKOA

Langabetuen proportzioa 2,5 aldiz handiagoa da lehen mailako ikasketak dituztenetan, 
unibertsitateko ikasketak dituztenen artean baino.



Lanarekiko asegabetasunak behera egin du etengabe 2007tik bi sexuetan, baina gehiago 
gizonetan, emakumeetan baino. Lehen aldiz, 2018an, emakumeek lanarekiko asegabetasun 
gehiago adierazi dute, gizonek baino. 2018an, gizonen % 6k eta emakumeen % 7k adierazi 
dute ez daudela pozik beren lanarekin.05
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A) Bizi- eta lan-baldintzak

i. Enpleguko eta laneko baldintzak
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Beren lanarekin pozik ez daudenen 2018ko proportzioa txikiena da 2002tik, emandako 
datuak kontuan hartuta, adin-talde guztietan, emakume gazteenetan izan ezik; hain zuzen ere, 
emakume gazteetan lanarekiko asegabetasuna 7 aldiz biderkatu da 2013tik eta 15 eta 24 
urte arteko emakumeen % 12ri eragiten die.

• 27.   GRAFIKOA



Oro har, gizarte-klasearen eta laneko asegabetasunaren artean mailaz mailako lotura ageri da: 
asegabetasuna maizago agertzen da, gizarte-klasean behera egin ahala. Bi muturretako 
taldeen asegabetasunaren aldea 5 portzentaje-puntu ingurukoa da, bi sexuetan.05
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i. Enpleguko eta laneko baldintzak
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Gizonetan, 3 portzentaje-puntuko aldea dago lanarekiko asegabetasunari dagokionez, 
unibertsitateko ikasketak dituzten langileen (% 4) eta lehen mailako ikasketak dituztenen (%7) 
artean. Emakumeetan ez da ikusi ikasketa-mailaren eta laneko asegabetasunaren arteko erlazio 
hori, eta asegabetasuna % 6-7 ingurukoa da.

• 29.   GRAFIKOA



Era berean, gizonen % 90ek lan erabilgarria egiten dutela sentitzen dute, % 85ek diote 
harreman ona dutela lankideekin eta % 78k adierazi dute beren lanak arreta asko eskatzen 
duela. Beste muturrean, % 7k soilik onartu dute nolabaiteko gatazka dutela lankideekin.
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A) Bizi- eta lan-baldintzak

i. Enpleguko eta laneko baldintzak

Emakumeen % 90ek lan erabilgarria egiten dutela sentitzen dute, % 87k diote harreman ona 
dutela lankideekin eta % 72k adierazi dute beren lanak arreta handia eskatzen duela. Beste 
muturrean, % 8k soilik onartu dute nolabaiteko gatazka dutela lankideekin.
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Lan-prekarietate handiak prebalentzia altuagoa du emakumeetan gizonetan baino, I. klasean 
izan ezik. Muturreko kategorien arteko aldea 15 portzentaje-puntu da emakumeetan, eta 4 
puntukoa soilik gizonetan, prekarietatea handiagoa izanik V. klasean, kasu guztietan.
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A) Bizi- eta lan-baldintzak

i. Enpleguko eta laneko baldintzak

15 eta 24 urte arteko gizonen % 20k eta emakumeen % 24k adierazi dute lan-prekarietate 
handia bizi dutela. Lan-prekarietate handiak behera egiten du adinak behera egiten duen 
heinean, eta altuagoa da emakumeetan gizonetan baino, adin-talde guztietan.
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Lan-prekarietate handiaren prebalentzia, ikasketa-mailaren 
arabera, handiagoa da emakumeetan gizonetan baino, kasu 
guztietan, eta bi sexuen arteko aldea 2 eta 4 
portzentajezko punturen artean dago. Bi sexuetan 
prekarietatea maizago agertzen da bigarren mailako 
ikasketak dituztenen artean, eta behera egiten du 
ikasketa-mailak gora egin ahala. Muturreko kategorien 
artean, prekarietate handiaren prebalentziaren aldea 5 
portzentajezko puntukoa da gizonetan, eta 4 puntukoa 
emakumeetan.

OSASUNAREN 
DETERMINATZAILEAK

A) Bizi- eta lan-baldintzak

i. Enpleguko eta laneko baldintzak

05

30

• 34.   GRAFIKOA

3
4

.
G

R
A

F
IK

O
A



Familien % 36k hilaren amaierara iristeko arazoak ditu. 
Proportzio hori handiagoa da etxeko erreferentziazko 
pertsona emakumea denean (% 42) gizonezkoa denean 
baino (% 31).
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A) Bizi- eta lan-baldintzak

II. Diru sarrerak eta egoera ekonomikoa
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Talde sozioekonomikoak ez du eraginik gizonek egiten dituzten etxeko zereginetan eta 
zainketa-eginkizunetan, eta 13 ordu astean ematen dituzte batez beste lan horietan, edozein 
taldetakoak izanda ere. Alabaina, emakumeen artean, zeinek batez beste 22 ordu ematen 
dituzten astean etxeko eta zainketa lanak egiten, gizarte-maila hobean daudenek (I. taldea) 
askoz ere ordu gutxiago ematen dituzte horretan, gainerako taldeekin alderatuta. Gizonen eta 
emakumeen arteko aldeak esanguratsuak dira gizarte-klase guztietan.
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A) Bizi- eta lan-baldintzak

Edozein adineko emakumeek gizonek baino ordu gehiago ematen dituzte etxeko lanak egiten 
eta pertsonak zaintzen. 25 urtetik 44 urtera bitarteko gizon-emakumeak dira zeregin 
horietan ordu gehien ematen dituztenak: 37 ordu astean emakumeek eta 20 ordu astean 
gizonek.

III. Etxeko lanak eta zainketa-lanak
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Ikasketa-maila zenbat eta altuagoa izan, orduan eta ordu 
gehiago ematen dituzte bi sexuek etxeko eta zainketa 
lanetan. Emakumeek gizonek baino askoz ere ordu gehiago 
ematen dituzte, ikasketa-maila guztietan. 
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III. Etxeko lanak eta zainketa-lanak
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05
OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 

A) Bizi- eta lan-baldintzak

IV. Etxebizitzaren ingurua eta egoera

Etxebizitzaren inguruari dagokionez dagoen arazorik ohikoena (emakumeen % 6 eta 
gizonen % 5) eragozpenak sortzen dituzten animalien presentzia da, zeina zaratak 
eragindako eragozpenen aurretik dagoen (emakumeen % 4 eta gizonen % 5). Horien 
atzetik ohikoenak berdeguneen urritasuna (emakumeen % 4 eta gizonen % 3), 
delinkuentzia (gizonen % 2) eta garbitasun falta (emakumeen % 2) dira. Oro har, bi 
sexuek hobekuntzak ikusi dituzte arazo horietan guztietan, 2013tik.
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A) Bizi- eta lan-baldintzak

2013rekin alderatuta, etxebizitzaren inguruan baliabide guztiak ugaritu direla ikusten 
da eta alde txikiak daude sexuaren arabera. Gehien ugaritu den baliabidea janari 
lasterreko establezimenduak dira: igoera emakumeek adierazitako % 17 eta gizonek 
adierazitako % 20 artekoa izanda. Hala, 2018an, gizonen % 77k eta emakumeen     
% 74k esan dute janari lasterreko establezimenduak dituztela beren etxebizitzaren 
inguruan. Gizonen eta emakumeen % 94k adierazi dute ingurune egokia dutela ariketa 
fisikoa egiteko, eta % 90 baino gehiagok fruta eta barazkiak erosteko dendak dituzte 
inguruan.

IV. Etxebizitzaren ingurua eta egoera
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Etxebizitzaren egoerari dagokionez, elkarrizketatutakoen % 8k 
adierazi dute itoginak eta/edo hezetasunak dituztela etxean. 
Emakumeen % 7k adierazi dute ezin dutela beren etxea 
tenperatura egokian mantendu, eta gauza bera esan dute 
gizonen % 5ek. Gainerako egoeretan ez dira alde handiak 
ikusten; gizonen eta emakumeen % 4k adierazi dute 
mantentze-lanen fakturetan atzeratu direla, eta % 3k argi 
natural gutxi dutela etxean.
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Era berean gizonen artean gizarte-laguntzaren, bai konfidentzialaren eta bai afektiboaren, 
gabetasuna gutxitu da 2013rekin alderatuta; hala, 2018ko prebalentzia 2007tik 
erregistratutako txikiena da. Orokorrean, emakumeek laguntza konfidentzial eta 
afektiboaren gabetasun handiagoa adierazten dute, gizonen aldean.

05
OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 

B) Faktore psikosozialak

I. Gizarte-laguntza

Egiaztatu da gizarte-laguntzaren, bai konfidentzialaren eta bai afektiboaren, gabetasuna 
gutxitu egin dela adin guztietako emakumeetan 2013rekin alderatuta; hala, 2018ko 
prebalentzia 2007tik erregistratutako txikiena da. 15 eta 24 urte bitarteko 
emakumeetan izan ezik, laguntza konfidentzialaren gabetasuna handiagoa da laguntza 
afektiboarena baino.
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Bi sexuetan, gizarte-laguntzaren, konfidentzialaren eta afektiboaren, gabetasunaren 
pertzepzioak behera egiten du ikasketa-mailan gora egin ahala.

05
OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 

Emakumeek gizonek baino laguntza konfidentzialaren gabetasun handiagoa edo 
berdina adierazi dute gizarte-klase guztietan. Orokorrean, gizarte-laguntzaren, 
konfidentzialaren eta afektiboaren, gabetasuna handiagoa da gizarte-klaseetan behera 
egin ahala.

B) Faktore psikosozialak

I. Gizarte-laguntza
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25 urtetik gorako gizonetan, tabakoaren kontsumoa jaitsi egin da 2013tik, eta inoiz lortutako 
mailarik baxuena erregistratu da. Alabaina, 14 eta 25 urte arteko gizonetan, tabako 
kontsumoak pixka bat gora egin du. Emakumeetan, tabakoaren kontsumoak behera egin du 64 
urte arterako adin-talde guztietan, eta erregistratutako baxuena da 15 eta 44 urteko 
emakumeen artean. Aldiz, kontsumoa bikoiztu egin da 65 eta 74 urteko emakumeen artean (% 
4tik % 8ra), 2013 eta 2018 bitartean.

05
OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 

I. Tabakoaren kontsumoa

Tabakoaren kontsumoak etengabe egin du behera gizonen artean 2002tik, eta emakumeen artean 
2007tik. Tabakoaren kontsumoaren prebalentziaren beherakada metatua, 2002 eta 2018 artean, 
nabariagoa izan da gizonetan (% 33) emakumeetan baino (% 31), baina tabakismoaren prebalentzia 
oraindik ere handiagoa da gizonetan (% 20) emakumeetan baino (% 14), 2018an. 

C) Osasunarekin lotutako portaerak
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Hala 45 urtetik gorako nola beherako gizonetan, tabakoaren kontsumoak gradiente 
alderantzizkatua marrazten du, hots, gora egiten du, ikasketa-maila mailak behera egin ahala. 
Emakumeetan, tabako-kontsumo handiagoa dago tarteko ikasketak dituztenen artean, batez 
ere 45 urtetik gorakoetan. 

Gizonetan, tabakoaren kontsumoa handitu egiten da gizarte-klasean behera egin ahala, II. 
klaseko 45 urtetik beherakoetan izan ezik. V. klasean, kontrako efektua gertatu da: tabako-
kontsumoaren prebalentzia gehienekora heldu da, hala 45 urtetik gorakoen nola beherakoen 
artean. Gizonetan, tabako-kontsumoaren prebalentzia emakumeetan baino bi bider handiagoa 
da, eta badirudi emakumeen artean muga ekonomikoek kontsumoa mugatzen dutela.05

OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 

I. Tabakoaren kontsumoa

C) Osasunarekin lotutako portaerak
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Bi sexuetan, tabakismo pasiboaren prebalentziak behera egiten du, adinak aurrera egin ahala. 
Prebalentzia bi sexuetan jaitsi da 2013tik, eta 2002tik erregistratutakoen artean txikiena da 
adin-talde guztietan, 65 eta 74 urte arteko emakumeetan izan ezik.  

Besteen tabako-kearen esposizioa (tabakismo pasiboa) ere nabarmen jaitsi da, bi sexuetan, % 
15 baino gehiago 2013tik eta % 70 baino gehiago 2002tik. Sexuen arteko desberdintasunak 
murriztu dira, baina oraindik ere gizonek eragin handiagoa pairatzen dute, emakumeek baino.05

OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 

II. Tabakismo pasiboa

C) Osasunarekin lotutako portaerak
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Halaber, tabakismo pasiboaren prebalentziak gora egiten du ikasketa-mailak behera egin 
ahala, batez ere gizonen artean. Gizonen prebalentzia emakumeena baino askoz ere 
handiagoa da ikasketa-maila baxuetan; aldiz, emakumeena handiagoa da ikasketa-maila 
handietan.

Bi sexuetan, tabakoarekiko esposizio pasiboak behera egiten du gizarte-klaseetan behera 
joan ahala. Emakumeen esposizioa handiagoa da gizonena baino, gizarte-klaseen bi 
muturretan. 05
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II. Tabakismo pasiboa
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Epe luzeko arrisku handiaren kontsumoak behera egin du bi sexuetan eta adin-talde guztietan, 
2013tik. 64 urtera arte, arrisku handiko kontsumoaren prebalentzia progresiboki handitzen da 
gizonetan, eta emakumeetan egonkor mantentzen da. 2018an, 15 eta 24 urte arteko gizonek eta 
emakumeek antzeko prebalentzia dute epe luzeko arriskuko kontsumoan.III. Alkoholaren kontsumoa

Alkohol-kontsumoaren joera ebaluatzeko, epe luzean kontsumo horri lotutako osasun-arazoak 
pairatzeko arriskua hartu da kontuan. 2018an, horrelako alkohol-kontsumoaren prebalentzia % 
17koa izan da gizonetan eta % 11koa emakumeetan, 2013an baino 8 eta 4 portzentaje-puntu 
gutxiago, hurrenez hurren. 2002tik, bilakaera hobea izan du gizonetan emakumeetan baino: 
gizonetan, prebalentzia erdira jaitsi da 2018tik, eta emakumeetan, berriz, % 21 jaitsi da. 05
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C) Osasunarekin lotutako portaerak
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Halaber, arrisku handiko alkohol-kontsumoak gora egiten du ikasketa-mailak gora egin 
ahala. Arrisku handiko kontsumoan, sexuen arteko aldea txikiagotzen da ikasketa-mailak 
gora egin ahala.III. Alkoholaren kontsumoa
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Epe luzean osasun-arazoak izateko arrisku handiak sortzen dituen alkohol-kontsumoa 
handiagoa da gizarte-klase aberatsen artean, eta gizarte-klasea zenbat eta apalagoa izan, 
orduan eta urriagoa da. 

• 58.     GRAFIKOA



Hilero edo sarriago alkohola modu intentsiboan kontsumitzea bi aldiz ohikoagoa da gizarte-
klase aberatsenetan (I. eta II. taldeak), gizarte-klase ahulenetan baino, gutxi gorabehera.

Gizonen % 7k eta emakumeen % 2k kontsumitzen dute alkohola modu intentsiboan hilean 
behin behintzat. Horrelako kontsumoa asko jaitsi da 2013rekin alderatuta, bi sexuetan eta 
adin-talde guztietan. Adinez nagusiago direnetan, % 85 baino gehiagokoa da beherapen hori 
jaitsi da. Gazteenetan, % 34 jaitsi da gizonetan eta % 47 emakumeetan; hala, % 12ko 
prebalentzia dago gizonetan eta % 5ekoa emakumeetan.

III. Alkoholaren kontsumoa
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Gizonetan, hilero edo sarriago alkohola modu intentsiboan 
kontsumitzea ohikoagoa da ikasketa-mailak gora egin ahala. 
Emakumeetan ez dago erlazio argirik ikasketa-mailaren eta 
horrelako kontsumoaren artean; hala ere, prebalentzia txikiena 
ikasketa-maila txikieneko emakumeetan dago.

III. Alkoholaren kontsumoa
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Obesitatea duten pertsonen proportzioak gora egiten du adinarekin batera. 2013aren 
aldean, gizonezkoen obesitatearen prebalentzia adin-talde guztietan jaitsi da, 65 eta 74 
urte artekoetan izan ezik. Nabarmentzekoa da zein desberdina izan den emakumeen 
obesitatearen bilakaera adin-talde gazteenetan: 15 eta 24 urte arteko emakumeetan, 
obesitatearen prebalentzia oso txikia da, % 1ekoa; aldiz, 25-44 urte artekoetan % 10ekoa 
da, 2002koaren bikoitza. 

2002 eta 2007 artean igo ondoren, gizonezkoen obesitatearen prebalentzia % 14an 
mantendu da azken urteotan. Emakumeetan obesitatearen prebalentzia pixka bat jaitsi da 
(% 12) 2013rekin alderatuta, eta % 11koa izan da 2018an.

IV. Gorputz-pisua
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Obesitateak gora egiten du ikasketa-mailak behera egin ahala. Lehen mailako ikasketak 
dituzten gizonen % 18 eta emakumeen % 14 obesoak dira, eta unibertsitate-ikasketak 
dituztenen artean, berriz, gizonen % 8 eta emakumeen % 7 dira.

Desberdintasun sozioekonomikoak obesitatearen prebalentzian oso nabarmenak dira bi 
sexuetan. Emakumeetan, gizarte-klasearen eta obesitatearen arteko erlazioa mailaz 
mailakoa da eta gizarte-klasean behera egin ahala handitzen da; aldiz, gizonetan, 
desberdintasunak agerikoagoak dira I. eta V. taldeen artean.

IV. Gorputz-pisua
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Bi sexuetan eta adin-talde guztietan ariketa fisiko osasungarria egiten duten pertsonen 
prebalentzia igo da.

Biztanle fisikoki aktibotzat jo dira jarduera fisiko osasungarria egiten dutenak. Aktibo 
dauden gizonen prebalentzia igo egin da; 2013ko % 73tik 2018ko % 80ra. Are gehiago 
igo da aktibo dauden emakumeen prebalentzia; 2013ko % 66tik 2018ko % 75era. 

 Osasunarekin lotutako portaerak

 V. Jarduera fisikoa
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Unibertsitateko ikasketak dituztenak aktiboagoak izan ohi dira lehen mailako ikasketak 
dituztenak baino: unibertsitateko ikasketak dituzten gizonen % 79 eta emakumeen % 81 
aktiboak dira, lehen mailako ikasketak dituzten gizonen eta emakumeen % 73ren aldean.

Pertsona aktiboen proportzioak zertxobait behera egiten du gizarte-klasean behera 
egin ahala. Talde aberatseneko gizonen % 84 eta emakumeen % 75 aktiboak dira, 
baina V. taldekoen artean proportzioak txikiagoak dira, gizonen % 80 eta emakumeen 
% 70, hain zuzen.

 Osasunarekin lotutako portaerak

 V. Jarduera fisikoa
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VI. Elikadura-ohiturak

Fruta, barazkiak eta arraina egunero jaten dituzten emakumeen proportzioa handiagoa 
da gizonena baino. Gizonek, berriz, okela eta hestebete gehiago jaten dute, emakumeek 
baino. Landare-jatorriko produktuen kontsumoa igo da bi sexuetan, 2013rekin 
alderatuta. Era berean, animalia-jatorriko elikagaien kontsumoak behera egin du, baina 
ez haragiaren kontsumoak gizonen kasuan.
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Egunero frutak eta/edo barazkiak jatearen prebalentziak gora egiten du ikasketa-mailak 
gora egin ahala, sexu bietan: unibertsitateko ikasketak dituzten gizonen % 72k eta 
emakumeen % 84k egunero jaten dituzte, lehen mailako ikasketak dituzten gizonen eta 
emakumeen % 67aren eta % 81en aldean, hurrenez hurren. Ikasketa-maila guztietan, 
maiztasuna handiagoa da emakumeen artean, gizonen artean baino.

I. taldeko gizonen % 76k eta emakumeen % 80k fruta eta/edo barazkiak jaten dituzte 
egunero; aldiz, V. taldean, gizonen % 66k eta emakumeen % 79k. Gizarte-klase guztietan, 
fruta eta/edo barazkien kontsumoaren prebalentzia handiagoa da emakumeetan gizonetan 
baino. 
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VI. Elikadura-ohiturak
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