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Aurkezpena

Monografiko honetan Euskal AEn azken hogei urteotan gertatu diren gizarte-al-
daketa garrantzitsuenen azterketa azaldu nahi izan dugu. Horretarako, Eustatek, 
1993 eta 2013 urteen artean, bost urteko maiztasunez, egiten duen Denbora 
Aurrekontuen Inkestetako datuak aztertu eta interpretatu ditugu.

Unibertsitateko eta Eustateko analisten arteko lankidetza-esparruaren barruan 
kokatzen da, eta UPV/EHUko, Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko eta Ma-
drilgo Unibertsitate Autonomoko adituek hartu dute parte, baita Matía Funda-
zioko  eta DESTATIS-Alemaniako Estatistika Institutukoek ere. 

Denbora Aurrekontuei buruzko Inkestak (DAI) biztanleriaren eguneroko bizimo-
duari buruzko informazio exhaustiboa eskaintzen du, eguneroko denboraren 
erabileraren ikuspegitik; inkestak denbora nola banatzen den eguneroko jar-
dueretan zenbatzen du. Azterlanaren xede den biztanleria 16 urte eta urte 
gehiagoko herritarrek osatzen dute. Bi salbuespen egon dira: 1) Informazioaren 
eta komunikazioaren teknologiei (IKT) buruzko enplegu-datuetan, 10 eta 16 urte 
bitarteko herritarren jokabidea ere kontuan hartu da; eta 2) EAEren eta Europa-
ko beste herrialde batzuen artean analisi konparatiboa egiteko erabili diren 
datuetan 20 eta 74 urte bitarteko pertsonak ere aintzat hartu dira.

Honako hauek izan dira analisia egiteko erabili ditugun adierazle nagusiak:

•	 Batez besteko denbora partaideko: aztertu diren biztanleek jarduera zehatz 
batean ematen duten batez besteko denbora, betiere, jarduera hori egiten 
badute.

•	 Partaidetza-tasa: jarduera zehatz bat egiten duten pertsonen ehunekoa.

•	 Batez besteko gizarte-denbora: aztertu diren biztanleek, osotasunean har-
tuta, jarduera batean ematen duten batez besteko denbora. Aztertu den 
biztanleria osoan jarduera bakoitzak zenbat pisu duen erakusten du, bai eta 
zenbat pisu duen gainerako jarduerekin erkatuta. Denbora-erabileraren adie-
razle egokia da, gainera, herrialdeen arteko eta biztanleria-taldeen arteko 
konparazioak egiteko aukera ematen duelako.

Oro har, eguneroko denboraren erabileren eta banaketaren azterketa interpre-
tazio-esparru zabalagoan egin da. Esparru horren barne hartu dira, bai gizar-
tearen egitura osoaren bilakaera, bai erabileremu zehatzetan gertatu diren al-
daketak. Hori dela eta, batzuetan, DAIaren emaitzak eta Eustatek egin dituen 
beste inkesta batzuetako datuak erkatu dira. 

Halaber, kasu batzuetan, analisia indartu egin da aurreko edizioetan gutxiago 
aztertu diren alderdi batzuekin: esaterako, asteko erritmoa, aldiberekotasuna, 
lagunkideak eta lekua. Gainera, gaur egungo gizartearen eta ekonomiaren tes-
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tuingurua aintzat hartuta, bereziki aztertu dira krisiak euskal gizartearen joka-
bidean eta dinamiketan izan duen eragina, denbora-erabileraren ikuspegitik. 

Nabarmendu behar da orain arte gutxi jorratu diren gaiak (elikatzeko ohiturak, 
lo egiteko ohiturak, besteak beste) aztertu direla, eta nazioarteko analisi kon-
paratiboa egin dela.

Eskerrak eman nahi dizkiot Matxalen Legarreta Iza andreari (UPV/EHU), zeinak 
koordinazio lanak egin baititu, monografiko hau argitara dadin erakutsi duen 
interes eta dedikazioagatik. Aipatu behar dut, bestetik, Yolanda González-Rába-
go andreak (UPV/EHU) datuak prozesatzen eta kudeatzen egindako lana. 

JOSU IRADI ARRIETA.
Zuzendari nagusia
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1. Sarrera

Denbora Aurrekontuen Inkestan elikadurari lotuta jasotzen diren datuak azaltzen 
dira kapitulu honetan. Inkesta Eustatek egiten du, bost urtean behin, eta dagoe-
neko 1993tik 2013ra bitartekoak ditugu erabilgarri. Lehenbizi, janaria presta-
tzeari eta harrikoa egiteari lotutako etxeko lanak azalduko dira; eta gero, jateko 
ematen den denbora aztertuko da. Eguneroko bizimoduko bi lan horiek denbo-
raren erabileraren ikuspegitik aztertuko dira, horrela informazio baliotsua lortzen 
delako. Informazio horrek, gainera, iritzi-inkestetatik edo diskurtso-analisietatik 
ateratako informazioa osatuko du, pertsonen denboran zenbaterainoko garran-
tzia duten jasoko baitu. Eta egiten dugun hori bagara, zeregin horretan ematen 
dugun denborak izaera hori sendotuko du (Ramos 2006). 

2013. urtean 16 urte edo gehiago zituzten Euskal AEko pertsonen datuak az-
tertuko dira, azken 20 urteetako bilakaera kontuan hartuta. 
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2. Sukaldean lanean emandako denbora

Denbora Aurrekontuen Inkestan sukaldeko lana “3. Etxeko lana” izenekoaren 
barruan sartzen da, “3.1. Elikadura” atalean. Atal honetan, gainera, zazpi lan 
bereizten dira; besteak beste: janariak prestatu, barazkiak zuritu, harrikoa egin, 
janaria zerbitzatu edo gozokiak egin. Datuen arabera (1. taula) “elikadura”-ri, 
sukaldeko lanari, ia ordubete (57 minutuko batez besteko denbora soziala) es-
kaintzen zaio gure gizartean1. 

Gizarteak, oro har, ez du minutu bat ere ematen zeregin jakin batzuetan. Beraz, 
pentsatu behar dugu zaila dela zereginok erregistratzea, beste zeregin batzue-
kin batera egiten direlako (barazkiak garbitu beste janari bat prestatzen gauden 
bitartean, adibidez) edo horien erantzuna beste kategoria batean sartu dela 
(“frutak eta barazkiak zuritu” zereginean itxuraz ez da minutu bat ere eman; 
horregatik, pentsatu behar dugu, “prestaketa” atalean erantzun dela). Arrazoia 
gorabehera, Eustatek ekoiztu dituen datuen arabera, sukaldeko lanean eman-
dako denbora bi multzo handitan bana daiteke: elikadurak prestatu (38 minutu 
ematen dira zeregin horretan) eta harrikoa egin eta batu (18 minutu). Sukaldeko 
lanetan emandako denboraren % 67 lehenengo multzoko zereginak egiteko da. 

 1. TAULA.   Elikadurari lotutako batez besteko denbora soziala (oo:mm), 
jarduera-multzoaren arabera. Euskal AE. 2013

BBDS

Janariak prestatu, egosi, hoztu, izoztu eta biltegiratu 0:38

Frutak eta barazkiak zuritu 0:00

Harrikoa egin 0:03

Harrikoa batu 0:15

Janaria, janaurrekoa, kafea, etab. zerbitzatu 0:00

Gozokiak egin 0:00

Kontserbak egin 0:00

Elikadura, guztira 0:57

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

2013. urtean, Euskal AEko pertsona gehienek egin zuten sukaldean lan: biztan-
leen % 71,1ek egiten dituzte lan horiek; hau da, batez beste 1 ordu eta 21 mi-
nutu ematen dituzte, egunean, zeregin horietan, eta gizarteak orokorrean ia 
ordubete (57 minutu) ematen du lanok egiten (2. taula). 

Azken urteetan gorako joera ikusi da; hots, pertsona gehiagok egiten ditu su-
kaldeko lanak: 1993-2003 urteen artean % 60-% 66k egiten zituzten eta 2013. 
urtean % 71,1ek2. Horrenbestez, badirudi dagoeneko ez direla gizarteko sekto-

1  Elikadurari lotutako zeregin guztietan 57:46 minutu ematen dira; horregatik, biribildu egin da 
denbora, eta 57 minutu jarri. Zeregin guztiak batuta 56 minutu ematen dira, segundoak biri-
bildu ostean.

2  2008. urteko datuak ez dira beste urteetakoen antzekoak (parte-hartze tasa % 86, eta partai-
de bakoitzak 1 ordu eta 7 minutu); ez da erraza datu horiek interpretatzea. 
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re jakin batzuen zereginak bakarrik. Parte-hartze handiago horrek erakusten du, 
gainera, sukaldeko lanak “demokratizatu” egin direla3; lehen sukaldean ibiltzen 
ez ziren pertsonak orain badabiltza. Zaila da jakitea aldaketa koiunturala den 
ala ez. Krisi ekonomikoa eta langabezia nagusi diren urteetan gertatu da alda-
keta, eta horrek seguruena bultzatu egin du pertsona berriak, batez ere gizonak, 
sukaldean lanean hastea. Etorkizunean agian mantendu egingo da gizonen 
parte-hartze handiago hori; edo gerta daiteke krisia gainditzean, gizonek sol-
datapeko enpleguak edukitzea berriz eta, ondorioz, sukaldeko lanak berriz alde 
batera uztea. 

Horrez gain, sukaldean lan egiten dutenek gero eta denbora gutxiago ematen 
dute lan horietan: 2013. urtean 1 ordu eta 21 minutura murriztu zen denbora 
hori. Sukaldeko lanetan emandako denbora murrizteko arrazoi desberdinak 
daude: etxe gehiagok dute ontzi garbigailua, janari landuak lehen baino gutxia-
go prestatzen dira, sarriago jaten da etxetik kanpo edo lan honetan aipatzen 
den demokratizazioa (sukaldeko lanak egiten dituzten pertsonek denbora gu-
txiago ematen dute zeregin horietan, beste pertsona batzuek ere egiten dituz-
telako). 

Azken batean, aldatu egin da sukaldeko lanak egiten dituzten pertsonen kopu-
rua (parte-hartzearen tasa), baita sukaldeko lanak egiten dituzten pertsonek 
zeregin horietan benetan emandako denbora ere (partaide bakoitzaren batez 
besteko denbora). Baina biztanleek, oro har, azken 20 urteetan ia berdin man-
tendu da sukaldeko lanak egiten ematen duten denbora (batez besteko denbo-
ra soziala): ordubete ingurukoa. Denbora hori aldatzea zaila dela dirudi. 

 2. TAULA.   Parte-hartze tasa (%), batez besteko denbora soziala (oo:mm) 
eta partaide bakoitzak elikadurari lotuta emandako batez 
besteko denbora (oo:mm). Euskal AE. 2013

Urtea PHT PBBD BBDS

1993 60,1 1:41 1:01

1998 66,0 1:24 0:55

2003 61,4 1:31 0:56

2008 86,0 1:07 0:57

2013 71,1 1:21 0:57

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

3  Matxalen Legarretak eta Cristina García Sainzek etxeko lanei buruz egin duten kapitulua aintzat 
hartuta atera da monografiko honetan “demokratizazioaren” hipotesia. Egileek termino hori 
erabiltzen dute hogei urtean zehar (1993-2003) egindako etxeko lanak aztertzean antzeman 
duten joera definitzeko: hazi egin da egunean denbora tarte bat zeregin horietara bideratzen 
duten pertsonen kopurua eta, era berean, benetan zeregin horiek egin izan dituzten pertsonek 
lanotan emandako denbora murriztu. Antzeko joera ikusten da sukaldeko lanetan emandako 
denborari dagokionez. 
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2.1  Janaria prestatu

Janaria prestatzen ematen da denbora gehiena sukaldean. Euskal AEko biztan-
le askok egiten dute zeregin hori; 2013an, % 62,9 izan da parte-hartze tasa. 
Arestian aipatu demokratizazioa gorabehera, gizarteko pertsona jakin batzuek 
egiteko joera mantentzen da. Lan horiek emakumeek egiten dituzte gehienbat, 
35 urtetik gorakoek eta langabezian daudenek. Ikasketa mailak ez du loturarik 
janaria prestatzeko parte-hartzearekin. Azterketa honetan jorratu diren lau al-
dagaietatik, itxuraz, sexuak azaldu dezake hoberen nork egiten duen lan hori, 
eta nork ez: emakumeen % 77,3k prestatzen dute janaria, baina soilik gizonen 
% 47,6k egiten dute lan bera (3. taula). Beraiek gustuko izan ala ez, etxeko lanen 
ardura oraindik emakumeena da; hala ere, lehen baino denbora gutxiago ema-
ten du zeregin horietan (Ramos 2006).

Janaria prestatzen duten pertsonek batez beste ordubete eta minutu bat ema-
ten dute lanean; baina pertsona guztiek ez dute denbora bera hartzen. Zeregin 
horretan denbora gehien ematen duten pertsonek (partaide bakoitzaren batez 
besteko denbora aintzat hartuz) honako profila dute: lehen mailako ikasketak 
dituzte, langabezian edo “jarduerarik gabeko” egoeran daude, 60 urte baino 
gehiago dituzte (pertsona hauek 1 ordu eta 9 minutu ematen dituzte janaria 
prestatzen), emakumeak dira (1 ordu eta 8 minutu) eta haien familia osatzen 
dute senar-emazteek bakarrik edo seme-alabekin bakarrik bizi den ama (1 ordu 
eta 5 minutu)4. Badirudi janariak prestatzeko denbora gehien ematen dutenek 
ez dutela soldatapeko lanik, ez dutela denbora mugatuta nahitaezko lan batekin. 
Ramos-en esanetan, pertsona horiek ez dira sartzen denbora sozialaren prin-
tzipio hierarkizatzailean; hau da, etxetik kanpo egindako lanean ematen den 
denboratik libre daude (2006).

Sukaldean emandako denbora hobeto bereizten duen aldagaia adina dela di-
rudi. Lan horiek egiten dituzten 60 urtetik gorako pertsonek 1 ordu eta 9 minu-
tu ematen dituzte lanean; baina 16 eta 34 urte arteko pertsonek soilik ematen 
dituzte 44 minutu sukaldeko lanetan. Itxuraz janaria prestatzea gurasoen zere-
gina da, eta seme-alaba gutxik laguntzen dute; laguntzen dutenean, gainera, 
denbora gutxi ematen dute zeregin horretan.

Azken batean, janaria prestatzeko denbora jakin bat behar du gizarteko talde 
bakoitzak. Zeregin horren batez besteko denbora soziala 38 minutukoa den 
arren, batez ere pertsona hauek erabiltzen dute gehien denbora hori: emaku-
meak (52 minutu), lanik ez duten pertsonak (47 minutu), 60 urtetik gorako per-
tsonak (46 minutu), lehen mailako ikasketak dituztenak (44 minutu) eta se-
me-alabekin bizi diren amak (42 minutu). Soldatapeko lanik ez duten pertsonek 

4  “Familia nukleoa” izeneko aldagaiak jasotzen dituen familia motetan ez da desberdintasun 
handirik ikusi aztertutako parametroei dagokienez. Baina ez dakigu zein izan daitekeen horren 
arrazoia: familia motak sukaldeko lanetan benetan garrantzirik ez duelako, edo kontuan hartu 
diren familia motak ez direlako oso operatiboak. “Senar-emazteak bakarrik” izeneko familia 
motan, adibidez, lanean egon daitekeen 30 urteko bikotea sar daiteke, edo 70 urteko se-
nar-emazteak. Antzekoa gertatzen da “seme-alabak dituzten senar-emazteak” kategorian; 
seme-alaba txikiak dituen bikote gaztea eta seme-alaba nagusiak dituzten senar-emazteak 
sar daitezke mota horretan. Inkesta honen hurrengo edizioetarako ondo egongo litzateke 
beste aldagai batzuen erabilera aztertzea, “familia bizitzaren zikloa” adibidez. Aldagai berri 
honek seme-alabarik dagoen ala ez jasotzen du; gainera, etxeko pertsona nagusiak zenbat 
urte dituen ere hartzen du kontuan.
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denbora gehiago ematen dute janaria prestatzen, baita emakumeek ere. Beraz, 
argi dago lanak sexuen araberako banaketa duela.

 3. TAULA.   Janaria prestatzeko parte-hartze tasa (%), partaide bakoitzaren 
batez besteko denbora (oo:mm) eta batez besteko denbora 
soziala (oo:mm); honakoen arabera: sexua, ikasketa maila, 
adina, lan-jarduerarekiko harremana eta familia nukleo mota. 
Euskal AE. 2013

PHT PBBD BBDS

Sexua Gizona 47,6 0:49 0:23

Emakumea 77,3 1:08 0:52

Ikasketa maila Lehen mailakoak 63,9 1:09 0:44

Erdi mailakoak 61,8 0:58 0:36

Goi mailakoak 63,2 0:53 0:33

Adina 16-34 44,4 0:44 0:19

35-59 70,0 1:01 0:43

>60 66,3 1:09 0:46

Lan-
jarduerarekiko 
harremana

Landunak 63,8 0:52 0:33

Langabetuak 68,5 1:09 0:47

Ez-aktiboak 60,2 1:09 0:41

Familia nukleo 
mota

Senar-emazteak bakarrik 63,3 1:05 0:41

Seme-alabak dituzten 
senar-emazteak 59,2 1:01 0:36

Aita bakarrik seme-
alabekin 72,3 0:51 0:37

Ama bakarrik seme-
alabekin 64,3 1:05 0:42

Ez dago familia talderik 70,8 0:56 0:39

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Sexuaren araberako desberdintasun horretan sakontzeko asmoz, lan-egoera 
eta sexua aintzat hartuta aztertu da sukaldeko lanetako parte-hartzea. Solda-
tapeko lana edukitzeak eragin desberdinak ditu gizonengan eta emakumeen-
gan. Emakume gehienek (% 78,7ko tasa) janaria ere prestatu behar dute; baina 
enplegua duten gizonen % 50,7k bakarrik egiten du “lanaldi bikoitza” (1. grafi-
koa). Enplegua duten emakumeen parte-hartze tasa gizonena baino ehuneko 
28 puntu altuagoa da; eta, lanaldi bikoitza dutenen artean, emakumeek denbo-
ra gehiago ematen dute janaria prestatzen (57 minutu; gizonek 46 minutu). Hori 
dela eta, emakumeek janaria prestatzen ematen duten batez besteko denbora 
soziala 45 minutukoa da: gizonena (23 minutu) halako bi. Rodríguezek eta La-
rrañagak adierazi bezala, emakumeek lan-merkatuan parte-hartzen duten arren 
lan erreproduktiboak ez du banaketa berririk. Beraz, emakumeentzat oro har 
lan-karga handitu egin da (1999).
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 1. GRAFIKOA.   Janaria prestatzeko parte-hartze tasa (%), honakoen arabera: 
sexua, ikasketa maila, adina eta lan-jarduerarekiko 
harremana. Euskal AE. 2013
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Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Langabezian egoteak ere badu eragina sukaldeko lanak egiteko hartzen den 
denborari dagokionez, lehen lan horiek egiten ez zituzten pertsonek ere orain 
egiten dituztelako. Emakumeen parte-hartze tasa % 82,3ra igo da, pentsiodu-
nen parera; eta gizonezkoen tasa hori % 56,5ekoa da. Hots, emakumeen 
lan-egoera berean, antzeko inguruabarrekin, dauden gizon asko oraindik ez dira 
sukaldeko lanak egiten hasi. Langabezian dauden pertsonek denbora gehiago 
dute zeregin horiek egiteko; baina berriz ikusten da emakumeek denbora gehia-
go ematen dutela lan horiek egiten (1 ordu eta 17 minutu; gizonek, aldiz, 58 
minutu) (4. taula). Azkenean, langabezian dauden emakumeek gizonek baino bi 
aldiz denbora gehiago ematen dute sukaldeko lanetan (1 ordu eta 3 minutuko 
batez besteko denbora soziala; eta gizonek 33 minutukoa). 

Erretiroak ere bereizi egiten ditu gizonak eta emakumeak, sukaldeko lanei da-
gokienez. Pentsioduna izateak eta norberaren denbora nahierara erabiltzeko 
askatasuna izateak badirudi banaketa berria ezartzen diola lanari. Emakumeek 
antzeko denbora ematen dute sukaldean (edo denbora gehiago, lehen enple-
guren bat izan badute), baina gizonek lehen baino gutxiago egiten dituzte su-
kaldeko lanak. Pentsiodunak bere denbora kanpoko betebehar baten zioz 
egituratuta eduki ez arren, sukaldeko lanak ez dira berdintasunez banatzen 
haien artean; aitzitik, areagotu egiten dira desberdintasunak: emakumezko 
pentsiodunek 1 ordu eta minutu 1eko batez besteko denbora soziala ematen 
dute janaria prestatzen, eta gizonezko pentsiodunek 21 minutu. Azken batean, 
emakumeak benetan izaten dira etxekoandre soldatapeko lana galtzen dute-
nean edo erretiroa hartzen dutenean (Ramos 2006).

Ikasten duten pertsonen kasua bestelakoa da, sexuen artean alde handiak 
antzematen zaizkielako. Ikasten ari diren gizonak eta emakumeak bat datoz 
esatean sukaldean denbora gutxi ematen dutela (parte-hartze tasak % 29,2 eta 
% 25,7 dira, hurrenez hurren); denbora gutxi ematen dute sukaldeko lanetan 
(batez ere emakumeek, 31 minutu bakarrik). Seme-alabek “urruneko parte-har-
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tze bera” dute sukaldeko lanetan5; baina ez dakigu euren familiak osatzean bi 
sexuen arteko berdintasun hori mantenduko den, zereginak banatzean belau-
naldi aldaketa gertatu delako, edo familia osatzean emakume gazteak sukalde-
ko ardurak bere gain hartu behar izango dituen. 

 4. TAULA.   Janariak prestatzeko partaide bakoitzeko batez besteko denbora 
(oo:mm) eta batez besteko denbora soziala, lan-jarduerarekiko 
harremanaren eta sexuaren arabera. Euskal AE. 2013

PBBD BBDS

Landunak Gizona 0:46 0:23

Emakumea 0:57 0:45

Langabetuak Gizona 0:58 0:33

Emakumea 1:17 1:03

Pentsiodunak Gizona 0:50 0:21

Emakumea 1:14 1:01

Ikasleak Gizona 0:41 0:12

Emakumea 0:31 0:08

Etxeko langileak (ª) Emakumea 1:25 1:15

(a) Ez dago gizonezkoen gaineko daturik, lagina oso txikia delako
Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Asteko erritmoak ez du alde handirik erakusten sukaldeko lanetan emandako 
denboran (5. taula). Asteburuetan ez da askorik aldatzen “sukaldean sartzen 
den” pertsona kopurua, edo janaria prestatzen emandako denbora. Datu azpi-
marragarriena da larunbatetan (astegunekin alderatuta) ehuneko 2 puntu mu-
rrizten dela lan horiek egiten dituen pertsona kopurua (% 61,2 eta astegunetan 
% 63,2). Horren arrazoia izan daiteke, agian sarriago jaten dela etxetik kanpo; 
baina, halaber, larunbateko janaria prestatzen duten pertsonek denbora pixka 
bat gehiago ematen dute zeregin horretan (1 ordu eta 3 minutu; eta astegunetan 
1 ordu). Ez dakigu denbora gehitu den patxada handiagoz prestatzen dutelako 
janaria, edo janari landuagoak prestatzen dituztelako. 

5  Dena den, datu hori ez dator bat 2003. urteko etxeko lanei buruzko datuekin. Urte horretan, 
mutilek baino parte-hartze handiagoa zuten neskek zeregin horietan, familiak berak egindako 
sozializazioaren ondoriozkoak zirelako bi generoen arteko desberdintasunak (García Sainz 
2006).
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 5. TAULA.   Asteko egun bakoitzean janaria prestatzeko parte-hartze tasa 
(%), partaide bakoitzeko batez besteko denbora (oo:mm) eta 
batez besteko denbora soziala. Euskal AE. 2013

PHT PBBD BBDS

Astelehenetik ostegunera 63,2 1:00 0:38

Ostiralean 62,4 1:00 0:37

Larunbatean 61,2 1:03 0:39

Igandean 63,9 1:02 0:40

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

2.2 Harrikoa batu eta egin

Sukaldeko beste lan garrantzitsu bat harrikoa batzea eta egitea da. Bi zeregin 
horietan emandako batez besteko denbora soziala 18 minutukoa da. Azken 20 
urteetan ez da askorik aldatu denbora hori, baina bai horietako bakoitzean 
emandako denbora. Harrikoa egiteko erabili den denbora pixkanaka laburtzen 
joan da: 2003. urtean 12 minutu erabiltzen ziren, eta 2013. urtean 3 minutu. 
Ontzi garbigailua gero eta etxe gehiagotan dagoelako laburtuko ei zen, segu-
ruena, denbora hori (2. grafikoa). Bestalde, harrikoa batzeko denbora gehitu 
egin da: 7 minututik 15 minutura gehitu da 2013. urtean. Beste modu batera 
esanda, harrikoa egin beharrean ontziak uretatik pasatzen dira eta, gero, ontzi 
garbigailuan sartzen dira. Horrela zeregina erosoagoa da, baina ez da denbo-
rarik aurrezten. Aurrerantzean, bi jarduerak batera aztertuko dira atal honetan.

 2. GRAFIKOA.   Harrikoa egin eta batzeko batez besteko denbora sozialaren 
bilakaera (oo:mm). Euskal AE. 1993-2013
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Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Harrikoa egiteko zeregina ez da janaria prestatzea bezain lan partekatua. Par-
te-hartze tasa % 49,7 da; hau da, biztanleen erdiak ez du zeregin hori egiten. 

Lana egiten duten pertsonen profila hauxe da: emakumeak, 60 urtetik gorakoak, 
langabetuak eta lehen mailako ikasketak dituztenak (6. taula). Sexuaren bidez 
bereiz daiteke hoberen zeregin hau: emakumeen % 63,5ek batzen dute harri-
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koa, eta soilik gizonen % 35,1ek egiten dute lan bera. Pertsonaren adina ere 
bada aldagai garrantzitsua: 60 urtetik gorako pertsonen % 57,9k egiten dute 
lan hau, baina soilik 16 eta 34 urte arteko pertsonen % 30,8ak. Gazteak oso 
urrun daude sukaldeko zereginetatik eta, batez ere, harrikoa egitetik.

Harrikoa batzen dutenek batez beste 37 minutu ematen dituzte zeregin horretan. 
Ontziak ontzi garbigailuan sartzeko behar den denbora ez da askorik aldatzen. 
Alde handienak pertsonen adinaren araberakoak izaten dira: 60 urtetik gorako 
pertsonek 40 minutu ematen dituzte lan hori egiten, baina 16 eta 34 urte arteko 
pertsonek 28 minutu. Alde horren arrazoiak izan daitezke, agian, adineko per-
tsonek sarri ez dutela ontzi garbigailurik, etxean jaten duten pertsona gehiago 
izaten dutela edo garbiketa-lanak zorrotzago edo geldoago egiten dituztela. 

Gazteek gehienetan ez dute harrikoa egiten eta, bestalde, lan hori egiten duten 
pertsonek denbora gutxi ematen dute horretan; ondorioz, adina da harrikoa 
egiteko batez besteko denbora soziala hoberen bereizten duen aldagaia. Euskal 
AEko biztanleek batez beste 18 minutu ematen dituzte harrikoa egiten, eta 16 
eta 34 urte artekoek bakarrik 8 minutu. 

 6. TAULA.   Harrikoa egiteko eta batzeko batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), honakoen arabera: sexua, ikasketa maila, adina, lan-
jarduerarekiko harremana eta familia nukleo mota. Euskal AE. 2013

PHT PBBD BBDS

Sexua Gizona 35,1 0:31 0:11

Emakumea 63,5 0:40 0:25

Ikasketa maila Lehen mailakoak 55,5 0:40 0:22

Erdi mailakoak 47,0 0:36 0:17

Goi mailakoak 45,4 0:33 0:15

Adina 16-34 30,8 0:28 0:08

35-59 53,8 0:37 0:20

>60 57,9 0:40 0:23

Jarduerarekiko 
lotura

Landunak 45,7 0:31 0:14

Langabetuak 56,3 0:43 0:24

Ez-aktiboak 52,6 0:40 0:21

Familia nukleo 
mota

Senar-emazteak bakarrik 54,4 0:39 0:21

Seme-alabak dituzten 
senar-emazteak 45,5 0:36 0:16

Aita bakarrik seme-
alabekin 51,8 0:34 0:17

Ama bakarrik seme-
alabekin 50,1 0:41 0:20

Ez dago familia talderik 54,8 0:34 0:18

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Astean zehar ez dago aldaketa handirik harrikoa egin eta batzeari dagokionez. 
Datu azpimarragarriena hau da: asteburuan, batez ere igandean, astean zehar 
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lan hori egiten ez duten pertsonak ibil dira harrikoarekin. Astelehenetik ostegu-
nera parte-hartze tasa % 48,5 da; baina igandean % 54,9. Gehikuntza oso 
txikia da jaieguna dela kontuan hartuta, hau da, jaiegunetan etxetik kanpoko 
lanak egin behar ez direla kontuan hartuta. Beraz, argi dago, biztanle askok ez 
dutela harrikoa egiten eta batzen. 
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3. Jateko denbora

Jatea Denbora Aurrekontuen Inkestan sartzen da, “Beharrizan fisiologikoen” 
barruan. “1.4. Janariak eta edariak” epigrafearekin identifikatzen da. Biztanle 
guztiek, oro har, 2 ordu eta 12 minutu ematen dituzte jaten (etxean edo kan-
poan); hau da, eguneko denboraren % 9,2. Jarduera garrantzitsua da, horreta-
ra bideratzen den denbora kontuan hartuta, baina baita osasuntsu egoteko eta 
gizarte-loturak mantentzeko aukera ematen duelako ere.

Zorionez, jateko gure parte-hartze tasa % 100 da. Euskal AEko biztanle guztiek 
jaten dute, gutxienez egunean behin.

3.1. Jatordu motak

Egunean zehar jatordu desberdinak egiten dira, baina hiru garrantzitsuenak 
hauek dira: gosaria, bazkaria eta afaria. Horiek dira “jatordu nagusiak”, pertso-
na ia guztiek egiten dituztelako (tasarik txikiena gosariarena da; biztanleen % 
91,2k gosaltzen dute), horietan ematen dugulako denbora gehien eta jatorduo-
tan jaten delako janari gehien. Hiruretako garrantzitsuena eguerdikoa da, denen 
artean “jatordu” nagusiena; batez beste 43 minutu ematen dira bazkaltzen (7. 
taula). Jatordu hau nagusia izateak, hain zuzen, Europako gainerako herrialdee-
tatik bereizten gaitu, herrialde haietan gosaria eta afaria direlako jatordu garran-
tzitsuenak. 

Jatordu nagusiez gainera badaude beste bi jatordu ere, bigarren mailakoak. 
Jatordu nagusien artean egiten dira: goiz erdiko “mokadua” eta arratsaldeko 
“askaria”. Pertsona gutxik egiten dituzte otordu arin hauek (Euskal AEko biztan-
leen % 5,9k eta % 10ek, hurrenez hurren), eta horietan elikagai gutxi jaten da6. 
Dena den, jatordu arin hauek egiten dituztenek denbora nahiko ematen dute (24 
eta 33 minutu, hurrenez hurren) horietan. Orduan, itxuraz, jatordu arin hauen 
bidez energia berritzeaz gainera une horretan egiten ari den jardueran atseden 
hartzen da.

Beste jatorduen izaera soziala da, eta ez horrenbeste nutrizioari lotutakoa; batez 
ere “kafe-ordua (edo te-ordua)” eta “zerbait jan edo edan” deitzen ditugunak. 
Pertsona gutxik egiten dituzte (% 29,6k eta % 22,0k, hurrenez hurren), baina 
denbora nahiko hartzen da horietarako (42 minutu eta 1 ordu eta 12 minutu, 
hurrenez hurren). Gizarte-harremanei lotutako kontsumoak dira gehienbat, eta 
ez beharrizan fisiologikoei lotutakoak. Zerbait edaten edo jaten da beste per-
tsona batzuekin batzeko aitzakiarekin. Jatordu horiek garrantzitsuak dira, 13 
eta 16 minutuko batez besteko denbora soziala dute eta. Gizarte-xede argia 
duen beste jatordua “janaurrekoa” da; pertsona gutxiagok egiten dute, eta ho-
rretarako batez besteko denbora soziala 2 minutu dira. 

6  Parte-hartze tasa bi horiek oso txikiak dira, Díaz Méndezek eta García Espejok Estaturako 
emandako datuekin alderatuta: % 35,5 eta % 44 (2013).
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 7. TAULA.   Jateko eta edateko parte-hartze tasa (%), partaide bakoitzeko 
batez besteko denbora (oo:mm) eta batez besteko denbora 
soziala; motaren arabera. Euskal AE. 2013

PHT PBBD BBDS

Gosaria  91,2 0:21 0:20

Janaria  97,1 0:44 0:43

Afaria  94,3 0:36 0:34

Mokadua, ogitartekoa   5,9 0:24 0:01

Janaurrekoa   3,5 0:48 0:02

Kafe-ordua (edo te-ordua)  29,6 0:42 0:13

Zerbait jatea edo edatea  22,0 1:12 0:16

Askaria  10,0 0:33 0:03

Janariak eta edariak, guztira 100,0 2:12 2:12

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Jateko denbora eta janari mota desberdinak dira gizarte-taldeen arabera. Se-
xuak ez du desberdintasun garrantzitsurik eragiten, baina datu hau azpimarra 
daiteke: gizonek emakumeek baino denbora pixka bat gehiago hartzen dute 
jateko (8 minutu gehiago egunean), denbora pixka bat gehiago hartzen dutela-
ko “zerbait edaten edo jaten” (19 minutu gizonek eta 12 minutu emakumeek) (8. 
taula). 

Ikasketa mailak ere ez du eragin handirik datuetan. Azpimarragarriena da “er-
di-mailako” edo “goi mailako” ikasketak dituzten pertsonek minutu batzuk 
gehiago ematen dituztela “zerbait edaten edo jaten”. Beraz, pentsatu behar da 
aisiari lotuta dagoen kontsumo mota hau batez ere biztanleen sektore honek 
egiten duela. 
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 8. taula.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), honakoen arabera: mota, sexua eta ikasketa maila. 
Euskal AE. 2013

 Sexua Ikasketa maila

 Gizona Emakumea
Lehen 

mailakoak
Erdi 

mailakoak
Goi 

mailakoak

Gosaria 0:19 0:20 0:21 0:19 0:19

Bazkaria 0:44 0:42 0:43 0:41 0:45

Afaria 0:34 0:34 0:34 0:33 0:35

Mokadua, 
ogitartekoa 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01

Janaurrekoa 0:01 0:01 0:01 0:01 0:02

Kafe-ordua  
(edo te-ordua) 0:11 0:13 0:13 0:12 0:11

Zerbait jatea  
edo edatea 0:19 0:12 0:12 0:18 0:17

Askaria 0:03 0:03 0:03 0:03 0:02

Janariak eta 
edariak, guztira 2:16 2:08 2:10 2:12 2:16

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Adinaren arabera, jatordu batzuk besteak baino garrantzitsuagoak dira. Gaz-
teenek (16 eta 34 urte artean) denbora gehiago ematen dute “zerbait edaten 
edo jaten” (21 minutu; batezbestekoa 16 minutukoa da). Bestalde, helduek eta 
adinekoek denbora gehiago ematen dute “kafe-orduan” (9. taula). Belaunaldi 
desberdinen kontsumo eta aisia ohitura desberdinak dira. Nabarmentzekoa da, 
gainera, 60 urtetik gorako pertsonek ematen dutela denbora gehien gosaltzen 
(22 minutu; batezbestekoa 20 minutukoa da). Datuen arabera, adinez nagusia-
goak diren pertsonek gosaltzen dute patxada handiagoaz, eta, seguruena, 
haiek hartzen dute gosari osatuena.

Lan-egoerak egiten ditu bereizketa handienak. Langabezian dauden pertsonek 
ematen dute denbora gehien jaten (2 ordu eta 21 minutu; batezbestekoa 2 ordu 
eta 12 minutukoa da), eta seguruena horrela da denbora gehiago ematen du-
telako “zerbait edaten edo jaten” eta “kafe-orduan”. Beste modu batera esanda, 
denbora gehiago ematen dute jaten, kontsumo sozialerako denbora gehiago 
hartzen dutelako.
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 9. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), honakoen arabera: mota, adina eta lan-jarduerarekiko 
harremana. Euskal AE. 2013

 Adina Jarduerarekiko harremana

 16-34 35-59 > 60 Landunak Langabetuak
Ez-

aktiboak

Gosaria 0:17 0:19 0:22 0:18 0:21 0:21

Bazkaria 0:42 0:42 0:44 0:42 0:44 0:43

Afaria 0:35 0:34 0:32 0:35 0:34 0:33

Mokadua, 
ogitartekoa 0:02 0:01 0:00 0:02 0:00 0:01

Janaurrekoa 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01 0:01

Kafe-ordua  
(edo te-ordua) 0:08 0:14 0:13 0:13 0:14 0:11

Zerbait jatea  
edo edatea 0:21 0:16 0:11 0:16 0:21 0:13

Askaria 0:03 0:03 0:03 0:02 0:03 0:03

Janariak eta 
edariak, guztira 2:12 2:13 2:11 2:12 2:21 2:10

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Aztertu den azken aldagaia elkarrizketa egin duen pertsonaren familia mota da; 
aldagai honek ere bereizten ditu kontsumo jakin batzuk (10. taula). Bi familia 
motak ematen dute denbora gehiago jaten: “senar-emazteak bakarrik” eta “ez 
dago familia talderik” (2 ordu eta 17 minutu, eta 2 ordu eta 16 minutu, hurrenez 
hurren). Baina arrazoi desberdinak dituzte denbora hori guztia hartzeko: lehe-
nengo familia motak, denbora gehiago ematen duelako gosaltzen eta bazkal-
tzen; eta bigarrenak, denbora gehiago ematen duelako “zerbait edaten edo 
jaten” eta “kafe-orduan”. Lehenengoak 101 minutu hartzen ditu, egunean, hiru 
jatordu nagusiak egiteko. “Slow food” izeneko ohiturak dituzte gehienbat. Bes-
talde, familia talderik osatzen ez dutenak dira jatordu nagusietan denbora gu-
txien ematen duten pertsonak (93 minutu). 
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 10. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), familia nukleo motaren arabera. Euskal AE. 2013

 Familia nukleo mota

 
Senar-

emazteak 
bakarrik

Seme-alabak 
dituzten 
senar-

emazteak

Aita 
bakarrik 
seme-

alabekin

Ama 
bakarrik 
seme-

alabekin

Ez dago 
familia 
talderik

Gosaria 0:21 0:18 0:21 0:21 0:19

Bazkaria 0:46 0:42 0:41 0:42 0:42

Afaria 0:34 0:35 0:32 0:33 0:32

Mokadua, 
ogitartekoa 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01

Janaurrekoa 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01

Kafe-ordua  
(edo te-ordua) 0:13 0:12 0:08 0:10 0:14

Zerbait jatea  
edo edatea 0:15 0:14 0:21 0:12 0:20

Askaria 0:02 0:03 0:03 0:03 0:03

Janariak eta 
edariak, guztira 2:17 2:10 2:11 2:05 2:16

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Azken 10 urteotan (erkatzeko moduko datuak ditugun aldi historikoan) ez da 
askorik aldatu jateko hartzen den denboran. Dena den, jatordu mota batzuen 
garrantzia bai aldatu da. Orokorrean, 2003 eta 20137 urteen artean, garrantzi 
pixka bat galdu dute “askariak” (batez besteko denbora soziala % 25era jaitsi 
da), “kafe-orduak” (% 13) eta “afariak” (% 8). Denbora gehiago hartu dute, 
ordea, “zerbait edateak edo jateak” (% 60) eta “gosariak” (% 11) (11. taula). Hau 
da, askariak eta afariak garrantzia galdu dute, baina gosariak garrantzi handia-
goa hartu du. Ezin zaie aldaketa horiei azalpen eztabaidaezinik eman. Agian 
aldaketa sozial edo kulturalaren ondoriozkoak dira, edo biztanleen demogra-
fia-egitura aldatu izanaren ondoriozkoak, biztanleak zahartu direlako. Halaber, 
aldaketa antzeman da jatordu sozialetan: kafe-orduak” garrantzia galdu du, 
baina “zerbait edateak edo jateak” garrantzi gehiago du orain. 

7  2003. urtean, Eustatek aldatu egin zuen jateko jarduera kodetzeko modua; ondorioz, 1993ko 
eta 1998ko datuak ezin dira erkatu aurreko edizioetakoekin. 
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 11. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), motaren arabera. Euskal AE. 2003-2013

2003 2008 2013

Gosaria 0:18 0:15 0:20

Bazkaria 0:44 0:37 0:43

Afaria 0:37 0:30 0:34

Mokadua, ogitartekoa 0:02 0:01 0:01

Janaurrekoa 0:01 0:01 0:02

Kafe-ordua (edo te-ordua) 0:15 0:13 0:13

Zerbait jatea edo edatea 0:10 0:15 0:16

Askaria 0:04 0:02 0:03

Janariak eta edariak, guztira 2:14 1:57 2:12

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Denbora Aurrekontuen Inkestak beste informazio oso baliotsu bat ere jasotzen 
du: jatordu bakoitza egiteko benetan ematen den denbora. Nutrizioaren ikus-
pegitik hiru jatordu garrantzitsuenak egiteko denbora hauek behar dira: bazka-
rian 44 minutu, afarian 36 eta gosarian 21. Ez dago desberdintasun handirik 
sexuaren, ikasketa mailaren, adinaren, jardueraren edo familia motaren arabe-
ra. Azpimarratzeko moduko datu bakarra da jatordu horiek egiten dituztenen 
artean 60 urtetik gorako pertsonek ematen dutela denbora gehien gosaltzen 
(24 minutu), eta goi mailako ikasketak dituztenek denbora gehiago ematen 
dutela bazkaltzen (47 minutu) eta afaltzen (38 minutu). Ez dakigu horren arrazoia 
izango den talde sozial horiek gehiago jaten dutela, edo lasaiago jaten dutela.

Bigarren mailako jatorduetan (goiz erdiko ogitartekoa eta askaria) bai ikusten 
dira desberdintasunak, eta horiek funtzio sozialagoa dute. Goiz erdian mokadua 
hartzen duten pertsonek batez beste 24 minutuko tartea hartzen dute; baina 60 
urtetik gorako pertsonek (32 minutu), bakarrik dauden senar-emazteek (28 
minutu) eta emakumeek (27 minutu) hartzen dute horretarako denbora gehien. 
Badirudi adineko pertsonek ematen dutela denbora gehien goiz erdiko jatordu 
hau egiten, etxeko espaziorik lasaienean gainera. Askaria jateko denbora pixka 
bat gehiago hartzen da: 33 minutu. Langabezian dauden pertsonek luzatzen 
dute gehien askaria jateko denbora (42 minutu), seguruena eurentzako denbo-
ra gehiago dutelako (12. taula).

Aisiari edo harreman sozialei lotutako jatorduak egiteko denbora lotuta dago 
langabezian egotearekin. “Kafe-ordurako” 42 minutu hartzen dira batez beste, 
baina langabetuek 53 minutu hartzen dituzte; “zerbait edateko edo jateko” 1 
ordu eta 12 minutu hartzen dira (elkartze sozialen artean aurrekoa baino luzea-
goa berau), baina langabetuek 1 ordu eta 26 minutu hartzen dituzte. 
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 12. TAULA.   Jaten eta edaten emandako partaide bakoitzeko batez besteko 
denbora (oo:mm), motaren eta lan-jarduerarekiko harremana. 
Euskal AE. 2013

Landunak Langabetuak
Ez-

aktiboak

Gosaria 0:20 0:23 0:23

Bazkaria 0:44 0:45 0:44

Afaria 0:37 0:36 0:35

Mokadua, ogitartekoa 0:23 0:24 0:25

Janaurrekoa 0:50 0:44 0:46

Kafe-ordua (edo te-ordua) 0:36 0:53 0:48

Zerbait jatea edo edatea 1:10 1:26 1:09

Askaria 0:34 0:42 0:31

Janariak eta edariak, guztira 2:12 2:21 2:10

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

2.2 Asteko erritmoa

Astean zehar denbora desberdina behar da jateko. Asteburuetan denbora 
gehiago hartzen da jateko, jatordu guztietan gainera. Dirudienez, larunbatetan 
eta igandeetan ez dagoela proposatutako jarduera hori amaitzeko presarik. 
Larunbatetan ematen da denbora gehien jaten (2 ordu eta 39 minutu; eta aste-
lehenetik ostegunera bitarteko batez besteko denbora soziala 2 ordu da); hots, 
% 25 denbora gehiago hartzen da (13. taula).

Denbora gehiago ematen dute hiru jatordu nagusiak egiten, baita jatordu sozia-
lenak egiten ere. Astelehenetik ostegunera bitartean 1 ordu eta 31 minutu har-
tzen dute jatordu nagusiak egiteko, eta larunbatetan 1 ordu eta 49 minutu (18 
minutu gehiago; % 20ko gehikuntza ematen da, beraz). Baina “zerbait edan edo 
jan” bezalako jatordu sozialak dira gehien luzatzen direnak: 9 minututik 28ra (% 
211 gehiago). 

Joera orokorraren barruan, egun bakoitzak bere berezitasunak ditu; eta bere-
zitasun horiek gizarte, ekonomia eta kultura esparruen testuinguru zabalenak 
islatzen dituzte. Ostiraletan, adibidez, 3 minutu luzatu da afaltzeko denbora, 
asteko beste egunetan hartzen den denborarekin alderatuta (% 9 gehiago). 
Halaber, 8 minutu luzatu da “zerbait edateko edo jateko” hartzen den denbora 
(% 89 gehiago). Gehikuntza horiek erakusten dute hurrengo egunean pertsona 
askok ez dutela goiz jaiki behar, atseden luzeagoa hartzeko eta harreman so-
zialak edukitzeko denbora hasten dela. Larunbatetan denbora gehiago hartzen 
da afaltzeko (40 minutu, eta astegunetan 32 minutu dira; beraz, % 25 luzatu da 
denbora hori), hurrengo egunean ez delako goiz jaiki behar. Egun horretan, 
gainera, 3 minutu hartzen dira janaurrekoa egiteko, jatordu hau asteburuetan 
bakarrik egiten baita. “Zerbait edateko edo jateko” denbora ere luzatu da: 9 
minututik 28ra (% 211 gehiago). Azkenik, igandean hartzen da denbora gehien 
gosaltzeko (22 minutu, eta astegunetan 19). Baina, batez ere, “igandeko baz-
karia” egiteko hartzen da denbora gehien: 51 minutu, eta astegunetan 40 (% 
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27ko gehikuntza). Era berean, “zerbait edateko edo jateko” denbora gehiago 
hartzen da (25 minutu), baita “janaurrekoa egiteko” ere (5 minutu); azken hau, 
izan ere, sinbolo bat da jaieguna dela gogoratzeko. Igandeko afaria, dena den, 
laburragoa da; asteguneko beste edozein egunetan egindakoaren antzekoa da. 
Itxuraz, erritmoa berriz azkartu behar dugunaren seinale. 

 13. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), motaren eta asteko egunaren arabera.  
Euskal AE. 2013

Astelehenetik 
ostegunera

Ostiralean Larunbatean Igandean

Gosaria 0:19 0:19 0:21 0:22

Bazkaria 0:40 0:41 0:48 0:51

Afaria 0:32 0:35 0:40 0:33

Mokadua, ogitartekoa 0:01 0:01 0:01 0:00

Janaurrekoa 0:00 0:00 0:03 0:05

Kafe-ordua  
(edo te-ordua) 0:13 0:11 0:11 0:12

Zerbait jatea  
edo edatea 0:09 0:17 0:28 0:25

Askaria 0:03 0:02 0:04 0:03

Janariak eta edariak, 
guztira 2:00 2:12 2:39 2:35

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

3.3 Jateko tokia

Denbora Aurrekontuen Inkestari esker jarduera desberdinak non egiten diren 
jakin dezakegu. Eustatek identifikatu dituen 19 tokien artean 4 bakarrik hartu 
behar dira kontuan janariari lotutako azterketa honetan: norberaren etxean 
(batez ere, sukaldean edo jangelan), jantoki kolektiboan (enpresako edo hez-
kuntza zentroko jangelan), jaten ematen duten establezimenduetan (jatetxeetan 
edo tabernetan) edo “beste toki batzuetan” (askotariko tokiak sartzen dira he-
men: auzoko edo senide baten etxea, kanpoan jateko toki publikoak edo lanto-
kia -baina ez jangelan-)8. 

Normalean, etxean bertan jaten da. Euskal AEko biztanleen % 65,6k, oro har, 
toki pribatu eta pertsonal batean jaten du. Toki publikoren batean jaten denean, 
gehienetan jatetxeetan jaten da (denboraren % 24). Gutxik erabiltzen dituzte 
jateko modu berriak, hala nola: janaria etxetik eraman aire zabalean, ikasketa 
zentroan edo lantokian jateko (9 minutuko batez besteko denbora soziala har-

8  Ikasteko tokian jateari dagokionez, batez ere unibertsitateko ikasleez ariko gara, eskola-jan-
tokiaz baino gehiago, azterketa honetan 16 urteko eta gehiagoko pertsonak sartzen baitira. 
Lantokian baina jangelatik kanpo jaten dutela esango dugu janaria “tupper” batean etxetik 
eramaten duten pertsonek. 
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tzen dute; hau da, jateko denbora osoaren % 6,9). Multzo honetan sartzen da 
“kale-zurruta”, toki ireki batean zerbait kontsumitzea (14. taula).

Jatordu bakoitza toki jakin batean egiten da. Etxean gosaltzen da (jatordu hau 
egiteko batez besteko denbora sozialaren % 100), afaltzen da (% 88) eta baz-
kaltzen da (% 78); hau da, jatordu nagusiak etxean egiten dira. Etxean afaltzen 
ez bada, jatetxe batean egiten da. Baina etxean bazkaltzen ez denean beste 
aukera batzuk ere badaude: jatetxeetan bazkaltzea, “beste toki batzuetan” 
bazkaltzea edo enpresako nahiz ikasketa zentroko jangelan bazkaltzea. 

Beste aldetik, jatordu sozialenak etxetik kanpo egiten dira, jatetxeetan eta ta-
bernetan. Espazio horietan hartzen da janaurrekoa (horretarako hartzen den 
batez besteko denbora sozialaren % 100), “zerbait edaten edo jaten” da (% 93) 
eta “kafe-ordua” egiten da (% 67). Ondorioz, oso errotuta dago oraindik etxean 
jateko eta bizi soziala etxetik kanpo egiteko ohitura. 

 14. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), motaren eta horiek egiteko tokiaren arabera.  
Euskal AE. 2013

Norberaren 
etxea

Jangela 
kolektiboa

Jatetxeak 
edo tabernak

Beste 
toki 

batzuk

Gosaria 0:18 0:00 0:00 0:00

Bazkaria 0:32 0:02 0:04 0:03

Afaria 0:29 0:00 0:03 0:01

Mokadua, ogitartekoa 0:00 0:00 0:00 0:00

Janaurrekoa 0:00 0:00 0:01 0:00

Kafe-ordua (edo te-ordua) 0:02 0:01 0:08 0:01

Zerbait jatea edo edatea 0:00 0:00 0:13 0:01

Askaria 0:02 0:00 0:00 0:00

Janariak eta edariak, 
guztira 1:26 0:04 0:32 0:09

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Dena den, azken urteetan aldaketak gertatu dira toki horietako bakoitzak duen 
garrantziari dagokionez. 2003 eta 2013 urteen artean murriztu egin da etxean 
emandako denbora, bai balio absolutuetan bai erlatiboetan. Norberaren etxean 
emandako batez besteko denbora soziala % 69,2tik % 65,6ra murriztu da; 
baina jatetxeen eta tabernen garrantzia % 21,8tik % 24,4ra gehitu da, baita 
“beste toki batzuetan” emandako denbora ere (% 5,3tik % 6,9ra) (15. taula). 
Azken datu honen igoera gertatu ahal izan da lantokian edo ikasteko tokian 
sarriago jaten delako etxetik eramandako janaria, eta “kale-zurruta” ere sarriago 
egiten delako. Baina inkestak ez ditu horren gaineko datuak biltzen. Arraroa 
dirudi krisi ekonomikoa bizi dugun sasoi honetan jatetxeetan emandako den-
bora luzatu izana. Egia esan, “zerbait edateko edo jateko” denbora luzatu da, 
eta ez jatordu nagusietan emandako denbora; beraz, denboraren luzapen ho-
rrek ez du ekarri jateko establezimenduetan gastu handiagoa egin izana. Hala 
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ere, etxean jatordu nagusiak egiteko hartzen den denbora % 87,5etik (2003. 
urteko denbora, guztira) % 85,9ra (2013. urtekoa) jaitsi da, batez ere afariak 
garrantzia galdu duelako. Datuen arabera, afaria sinplifikatzeko joera dagoela 
dirudi. Etxean jaten da oraindik, baina norberaren etxeak ehuneko 1,6 puntuko 
“kuota” galdu du azken 10 urteetan, jatordu nagusiak egiteko toki moduan. 

 15. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), egiteko tokiaren arabera. Euskal AE. 2003-2013

2003 2013

BBDS % BBDS %

Norberaren etxea 1:32  69,2 1:26  65,6

Jangela kolektiboa 0:05   3,7 0:04   3,1

Jatetxeak edo tabernak 0:29  21,8 0:32  24,4

Beste toki batzuk 0:07   5,3 0:09   6,9

Janariak eta edariak, guztira 2:14 100,0 2:12 100,0

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Jaten den tokiaren arabera, jateko denbora desberdina da. Eguerdiko jatordua 
egiteko 41 minutu hartzen dira etxean jaten bada, 43 minutu jangela kolektibo 
batean jaten bada, 56 minutu etxetik eramaten denean eta 1 ordu eta 16 minu-
tu jatetxean jaten bada. Establezimendu horietan denbora gehiago hartzen da 
jateko, agian gehiago gozatzen delako jateko une horretaz, norbaitekin jaten 
egoteaz (16. taula). 

Jatordu sozialagoak gehienetan toki publikoetan egiten dira, jatetxeetan eta 
tabernetan. Janaurrekoa eta kafea jatetxe eta tabernetan hartzeko denbora bera 
erabiltzen da: 47 minutu. Bi jarduera horietarako denbora bera hartzen da; soi-
lik aldatzen dira eguna, astea, jan den elikagaia eta, agian, janaria egiteko au-
keratu diren pertsonak. Janariaren inguruko hirugarren elkartze soziala “zerbait 
edatea edo jatea” da. Beste biak baino jatordu luzeagoa da, 1 ordu eta 16 mi-
nutu hartzen direlako; eta jatordu sozialagoa da, “denbora gehiago egoten 
delako” beste pertsona batzuekin. 
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 16. TAULA.   Jaten eta edaten emandako partaide bakoitzeko batez besteko 
denbora (oo:mm), motaren eta horiek egiteko tokiaren arabera. 
Euskal AE. 2013

Norberaren 
etxea

Jangela 
kolektiboa

Jatetxeak 
edo tabernak

Beste toki 
batzuk

Gosaria 0:21 0:20 0:28 0:27

Bazkaria 0:41 0:43 1:16 0:56

Afaria 0:33 0:30 1:09 0:54

Mokadua, ogitartekoa 0:23 0:21 0:30 0:31

Janaurrekoa 0:32 0:30 0:47 1:03

Kafe-ordua  
(edo te-ordua) 0:32 0:17 0:47 0:51

Zerbait jatea edo 
edatea 0:27 0:24 1:16 1:07

Askaria 0:31 0:25 1:19 0:40

Janariak eta edariak, 
guztira 1:28 0:34 1:19 1:11

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Jateko tokia zeren arabera aukeratzen den hobeto ulertzeko, jaten den tokiaren 
eta aldagai soziodemografiko jakin batzuen (sexua, ikasketa maila, adina eta 
jarduerarekiko harremana) arteko erlazioa aztertu da. Jateko tokia lotuta dago 
azken hiru aldagai horiekin; baina, batez ere, adinarekin. Gazteenek (16 eta 34 
urte bitartean) 1 ordu eta 14 minutuko batez besteko denbora soziala ematen 
dute etxean jateko (jateko erabiltzen duten batez besteko denboraren % 56,9); 
60 urteko eta gehiagoko pertsonek, aldiz, % 76,7 erabiltzen dute (17. taula). 

 17. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), honakoen arabera: egiteko tokia, adina eta sexua. 
Euskal AE. 2013

Adina Sexua

 16-34 35-59
60 urte 

eta 
gehiago

Gizona Emakumea

Norberaren etxea 1:14 1:23 1:39 1:27 1:25

Jangela kolektiboa 0:06 0:06 0:00 0:05 0:04

Jatetxeak edo tabernak 0:37 0:34 0:24 0:35 0:29

Beste toki batzuk 0:13 0:09 0:06 0:08 0:09

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Lan-egoera kontuan hartuta, ohikoagoa da pertsona ez-aktiboek etxean jatea 
(jateko hartzen den denboraren % 74,2); eta ikasketa maila kontuan hartuz gero, 
lehen mailako ikasketak dituztenek jaten dute sarriago etxean (denboraren % 
73,4) (18. taula). Itxuraz, jaten duen pertsonaren adin-taldeak baldintzatzen ditu 
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ikasketa maila eta lan-egoera; eta, azken batean, horrek azaltzen du hoberen 
etxean jateko edo etxetik kanpo jateko joera.

 18. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), honakoen arabera: egiteko tokia, lan-jarduerarekiko 
harremana eta ikasketa maila. Euskal AE. 2013

Ikasketa maila

 Landunak Langabetuak
Ez-

aktiboak
Lehen 

mailakoak
Erdi 

mailakoak
Goi 

mailakoak

Norberaren 
etxea 1:16 1:34 1:35 1:34 1:22 1:19

Jangela 
kolektiboa 0:08 0:00 0:01 0:02 0:05 0:07

Jatetxeak edo 
tabernak 0:36 0:36 0:25 0:25 0:35 0:37

Beste toki 
batzuk 0:10 0:10 0:07 0:07 0:09 0:11

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

3.4  Norekin jaten da

Jatordu gehienak beste pertsona batzuekin egiten dira. Beraz, elikadurak izae-
ra soziala ere badu. Jateko hartzen den batez besteko denbora sozialaren % 
78,6an norbaitekin gaude; soilik % 21,4an gaude bakarrik (19. taula). Gehiene-
tan familia nukleoarekin jaten da (1 ordu eta 19 minutu). Beste aukera batzuk 
ere badaude: beste senide batzuekin, lagunekin edo auzokoekin jatea. Horie-
tarako, alabaina, 19 minutu bakarrik hartzen dira. Lankideekin edo ikaskideekin 
jateko, bestalde, 5 minutu hartzen dira. 

Jatordu nagusiak aintzat hartuta, bazkaltzeko eta, batez ere, afaltzeko elkartzen 
dira etxekoak. Euskal AEko biztanleek bazkaltzeko hartzen duten denboraren 
% 71 ezkontidearekin eta/edo seme-alabekin jateko erabiltzen da. Afaltzeko 
batzen dira gehienbat etxekoak, afaltzeko hartzen den batez besteko denbora 
sozialaren % 79 familia batuta afaltzeko erabiltzen baita. Afaltzean murriztu 
egiten da bakarrik jateko garrantzia, eta ez da lankide edo ikaskideekin batera 
jaten. Beraz, pentsatzekoa da bakarrik afaltzen duten pertsona askok pertsona 
bakarreko etxegunea osatzen dutela. Bi jatordu nagusiak norbaitekin eta fami-
lian egiten dira. Jatordu nagusien artean, gosaltzean egoten gara sarriago ba-
karrik (gosaltzeko erabiltzen den batez besteko denbora sozialaren % 55,5); 
ziur aski, familiako kide bakoitzaren gosaltzeko ordua eguneroko jarduerek 
ezartzen dute. 

Logikoa den bezala, jatordu sozialenak norbaitekin egiten dira. Norbaitekin har-
tzen dugu “zerbait edateko edo jateko” (batez besteko denbora sozialaren % 
57), baita familiako kideekin ere (batez besteko denbora sozialaren % 43). Bes-
te jatordu soziala, “kafe-ordua”, ere egiten da lagunekin, baina ez da hain ohikoa 
(batez besteko denbora sozialaren % 40); horrez gain, familiako kideekin (% 40), 
lankideekin edo ikaskideekin (% 10) edo bakarrik (% 10) ere hartzen da kafea.
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 19. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), motaren eta konpainiaren arabera. Euskal AE. 2013

 Bakarrik
Etxeko 

kideekin

Beste 
senide, 

lagun edo 
auzoko 

batzuekin

Lankideekin 
edo 

ikaskideekin

Gosaria 0:10 0:08 0:00 0:00

Bazkaria 0:08 0:29 0:02 0:02

Afaria 0:05 0:26 0:02 0:00

Mokadua, ogitartekoa 0:00 0:00 0:00 0:00

Janaurrekoa 0:00 0:01 0:00 0:00

Kafe-ordua (edo te-ordua) 0:01 0:04 0:04 0:01

Zerbait jatea edo edatea 0:00 0:06 0:08 0:00

Askaria 0:01 0:01 0:00 0:00

Janariak eta edariak, 
guztira 0:28 1:19 0:19 0:05

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Ezaugarri soziodemografiko batzuek jateko aukeratzen dugun konpainian era-
ginik duten jakiteko, honako aldagaiak aztertu dira: sexua, ikasketa maila, 
adin-taldea eta lan-egoera. Adina eta lan-egoera dira gehien eragiten duten 
aldagaiak. Adinari dagokionez, gazteenek (16 eta 34 urte artekoek) beste seni-
de edo lagun batzuekin jan ohi dute; adinekoek (60 urte edo gehiagokoek), 
aldiz, etxekoekin jaten dute (20. taula). Lan-egoera kontuan hartuta langabetuek 
senideekin eta lagunekin jaten dute, eta pertsona ez-aktiboek familiarekin. Az-
ken batean, ohikoena etxekoekin jatea da, eta eredu hori edozein kolektibo 
sozialeko pertsonekin errepikatzen da. Salbuespen handi bi daude: batetik, 
gazteak eta/edo langabetuak, horiek senideen etxean jaten dutelako gehienbat; 
eta, bestetik, 60 urtetik gorako pertsonak eta/edo pertsona ez-aktiboak, sarria-
go jaten dutelako bizikide dituzten pertsonekin. 
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 20. TAULA.   Jaten eta edaten emandako batez besteko denbora soziala 
(oo:mm), honakoen arabera: konpainia mota, adina eta lan-
jarduerarekiko harremana. Euskal AE. 2013

Adina Jarduerarekiko harremana

 16-34 35-59
60 urte 

eta 
gehiago

Landunak Langabetuak
Ez-

aktiboak

Bakarrik 0:25 0:28 0:29 0:28 0:31 0:26

Etxeko kideekin 1:07 1:20 1:26 1:15 1:18 1:24

Beste senide, lagun edo 
auzoko batzuekin 0:31 0:16 0:14 0:17 0:30 0:18

Lankideekin edo 
ikaskideekin 0:06 0:08 0:01 0:10 0:00 0:01

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

3.5.  Jatorduen ordutegia

Denbora Aurrekontuen Inkestak jasotzen duen beste informazio mota bat or-
dutegiari buruzkoa da; hau da, jatordu bakoitza zein ordutan egiten den zehaz-
ten du. Jatordu bakoitza, batez beste, hasten den orduari buruzko informazioa 
ematen da atal honetan.

Jatordu guztiei buruzko informazioa biltzen da (21. taula), soilik aztertuko dira 
xehetasunez hiru jatordu nagusiei buruzko informazioa, hauek dutelako par-
te-hartze tasa handiena eta, ondorioz, erabili diren aldagaien (asteko eguna, 
jaten duen pertsonaren sexua, adin-taldea eta lan-jarduerarekiko harremana) 
kategorien balioei buruzko informazio fidagarria ematen dutelako. Oro har, ja-
torduen ordutegiari dagokionez, asteko eguna da desberdintasun gehien sortu 
dituen aldagaia.
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 21. taula.   Jaten eta edaten hasteko batez besteko ordua (oo:mm), motaren 
eta asteko egunaren arabera. Euskal AE, 2013

Astelehenetik 
ostegunera

Ostiralean Larunbatean Igandean Guztira

Gosaria  8:32  8:36  9:18  9:35  8:49

Bazkaria 14:29 14:34 14:44 14:52 14:35

Afaria 21:25 21:32 21:29 21:30 21:27

Janaurrekoa 13:27 11:11 14:04 13:28 13:33

Kafea (edo 
tea) hartzea 16:02 16:49 16:00 16:06 16:08

Zerbait jatea 
edo edatea 16:31 16:14 18:13 17:39 17:08

Askaria 17:51 17:10 17:48 18:05 17:46

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Gosaria, batez beste, 8:49an hasten da. 2003 eta 2013 urteen artean, alabaina, 
gosaltzen hasteko ordua 14 minutu aurreratu da (22. taula). 

Asteko eguna da gosaltzeko orduan desberdintasun gehien sortzen dituen al-
dagaia. Astegunetan asteburuetan baino lehenago gosaltzen da. Igandeetan, 
hain zuzen, astelehenetik ostegunera bitartean baino ordubete inguru beran-
duago gosaltzen da (9:35ean, eta ez 8:32an) (21. taula). Itxuraz, biztanle akti-
boek asteburuetan beranduago arte egiten dute lo. 

Sexuak ez du ia loturarik gosaltzeko orduarekin (8:46an gosaltzen dute gizonek, 
eta 8:53an emakumeek). Adinari dagokionez, landun gehienak 35 eta 55 urte 
artekoak dira eta horiek dira goizen gosaltzen dutenak (8:32an). Izan ere, lana 
duten biztanleak dira goiztiarrenak (batez beste, 8:23an gosaltzen dute). Azken 
batean, lan egiteagatik soldata jasotzen duten pertsonek besteek baino lehe-
nago gosaltzen dute. Hori da, gainera, 35 eta 55 urte arteko biztanleek lehena-
go gosaltzeko arrazoia, baita astegunetan beste egunetan baino lehenago 
gosaltzeko arrazoia ere. 

 22. taula.   Jatordu nagusiak hasteko batez besteko ordua (oo:mm), motaren 
arabera. Euskal Euskal AE, 2003-2013

2003 2008 2013

Gosaria  9:03  8:48  8:49

Bazkaria 14:33 14:30 14:35

Afaria 21:28 21:22 21:27

Iturria: geuk egina, Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestako datuekin

Gure inguru kulturalean, bazkaria da bigarren jatordu nagusia. 14:35ean baz-
kaltzen da, Europako beste herrialde batzuetan baino beranduago. Ordu hori 
azken 10 urteetan berdin mantendu da (22. taula).
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Kasu honetan ere, asteguna da bazkaltzen hasteko ordu desberdinak ezartzen 
dituen aldagaia. Asteburuan beranduago bazkaltzeko joera dago: astelehenetik 
ostegunera 14:29an hasten da bazkaltzen, baina igandeetan 14:52an (21. taula). 
23 minutu beranduago bazkaltzen da, eta atzerapen hori gosaltzekoa baino 
txikiagoa da. Beraz, pentsatu behar dugu, kulturari dagokionez bazkaltzeko 
ordua ez dela gosaltzekoa bezain malgua.

Berriz ere, ez dago ia desberdintasunik gizonen eta emakumeen bazkaltzeko 
orduen artean (14:37 eta 14:34, hurrenez hurren). Adinari dagokionez, 55 urte-
koek edo gehiagokoek bazkaltzen dute besteek baino minutu batzuk lehenago 
(batez beste, 14:29an). Jarduerarekiko harremanari dagokionez, etxeko lanak 
egiten dituzten pertsonek, pentsiodunek eta langabetuek pixka bat lehenago 
bazkaltzen dute (14:22 eta 14:32 artean), etxetik kanpo lan egiten dutenekin eta 
ikasleekin alderatuta (14:46an eta 14:47an, hurrenez hurren). Hau da, biztanle 
aktiboek pixka bat atzeratzen dute bazkaltzen hasteko ordua. Baina asteko 
egunak baldintzatzen du gehien bazkaltzeko ordu hori. Egun horretan lan egin-
go den edo atseden hartuko den izaten da kontuan, gero zein ordutan bazkal-
duko den eta, batez ere, zein ordutan gosalduko den erabakitzeko.

Azkenik, 21:27an hasten dira afaltzen. Europako testuinguruan, ordu hori nahi-
ko berandu da; baina azken 10 urteetan berdin mantendu da (22. taula). 

Kasu honetan, asteko egunak ez du eraginik: antzeko ordu batean egiten da, 
asteguna zein jaieguna izan (21. taula). Orain ere, sexuak ez du ia loturarik afal-
tzeko orduarekin (21:28an afaltzen dute gizonek, eta 21:27an emakumeek). 
Baina adinak eta okupazioak ordutegia hobeto bereizten laguntzen digute. 
Gazteenek (16 eta 34 urte artekoak) eta ikasleek afaltzen dute pixka bat beran-
duago (21:41ean eta 21:40an, hurrenez hurren). Itxuraz, talde horiek afaltzeko 
ordua atzeratzen dute etxetik kanpoko aisia-denbora luzatzen dutelako.
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4. Ondorioak

Euskal AEn 2013. urtean elikadurari lotutako bi alderdik duten garrantzia azter-
tzen da kapitulu honetan: sukaldeko lana eta janaria. Azterketa horren bidez, 
jarduera jakin bat egiten duten pertsonen profila zehaztu ahal izan da, baita 
jarduera horrek pertsonaren egunerako bizimoduan duen garrantzia ere. Talde 
sozialen artean dauden desberdintasunek agerian utzi dituzte gizarte desber-
dintasunak eta jardunen heterogeneotasuna. Desberdintasun horiek aztertu 
ostean, behin-behineko hainbat hipotesi eta interpretazio egin dira martxan 
dauden gizarte prozesuei buruz. Baina horiek sakonago aztertu behar dira. 

Sukaldean oinarrizko bi lan egiten dira: janaria prestatu eta harrikoa batu. Eus-
kal AEko pertsona gehienek prestatzen dute janaria; lan horren parte-hartze 
tasa % 62,9 da, eta azken urteetan gora egiten ari da. Lanen banaketa berdin-
tsuagoa den arren, oraindik sexuen artean desberdintasun argiak ikusten dira: 
emakumeen % 77,3k prestatzen dute janaria, eta soilik gizonen % 47,6k egiten 
dute lan bera. Parte-hartze maila, gainera, desberdina da beste aldagai batzuk 
kontuan hartzen badira; lan egoera, adibidez. Baina sexuak bereizten du hobe-
ren jarduera hori egiten den ala ez. Etxetik kanpo lan egiten duten pertsonek 
jarduera egiteko hartzen duten denbora aztertzean ikusi da, emakumeek askoz 
sarriago egiten dutela “lanaldi bikoitza”: emakumeen % 78,7k egiten dute, eta 
gizonen % 50,7k. Sukaldaritzari lotutako lanak emakumeei esleitzen zaizkie; 
izan ere, emakumeak langabezian geratzen direnean edo erretiratzen direnean 
“etxekoandre” bilakatzen dira. Rodríguez eta Larrañaga egileen esanetan: “… 
enpleguan ez da berdintasunik lortuko harik eta baldintza batzuk bete arte: 
emakumeei kendu egin behar zaie familiari lotutako lanaren zati handi bat, bizi-
kidetzako unitateko kideei eman behar zaie; gizonek zeregin horiek bere gain 
hartu behar dituzte eta, ondorioz, edozein gizakik berezkoak dituen ugaltze-eran-
tzukizunek baldintzatu behar dute gizonen lan-merkatuko egoera…” (1999:215). 
Seme-alaben kasuak ezaugarri desberdinak ditu. Biek parte hartzen dute gutxi 
sukaldaritzari lotutako lanetan. Beraz, zera jakin behar dugu: orain seme-alaba 
diren horiek euren familia unitateak eratzen dituztenean, lanen banaketa zuzena 
mantenduko duten, edo alabek familia zaintzeko “ardura” hartuko duten eta, 
bitartean, semeek “lanak egiten lagunduko dieten” emakumeei. 

Sukaldean egiten den beste lana harrikoa batzea eta egitea da. Azken urteetan 
gero eta denbora gutxiago ematen da harrikoa egiten; harrikoa batzeko, ordea, 
gero eta denbora gehiago hartzen da. Garbiketa mota hori egiteko ontzi-garbi-
gailuaren erabilera orokortu egin dela dirudi. Etxeko tresna elektriko hori erosoa 
den arren, harrikoa batzen eta egiten ematen den denbora berdin mantendu da 
urteetan zehar: zeregin horren batez besteko denbora soziala 18 minutu ingu-
rukoa da. Lan hori ez da askorik banatzen (parte-hartze tasa % 49,7 da); Euskal 
AEko biztanleen erdiak ez du egiten. Emakumeek egiten duten zereginetako bat 
da (emakumeen tasa % 63,5 da, eta gizonena % 35,1). Hala ere, gazteak dira 
gutxien parte hartzen dutenak (16 eta 30 urte bitarteko pertsonen parte-hartze 
tasa % 30,8 da). Gazteak sukaldean egiten diren lan bi horietatik urrun geratzen 
dira; eta horrek, itxuraz, erakusten du gutxi laguntzen dutela familia osoak egin 
beharreko lanetan. Ez dute sukaldaritzari lotutako interesik; horrenbestez, etor-
kizunean elikatzeko autonomia gutxi izango dute.

Denbora Aurrekontuen Inkestak jateari buruz jasotzen dituen datuei dagokienez, 
bi jatordu mota nagusi daudela azpimarratu behar da: batetik, gorputza elika-
tzeko beharrizan fisiologikoa betetzeko bakarrik egiten direnak, eta bestetik, 



Bi hamarkadako 

gizarte-aldaketa Euskal 

AEn denboraren 

erabileraren bitartez. 

Denbora-aurrekontuei 

buruzko inkesta, 

1993-2013

214

beste pertsona batzuekin batzeko egiten direnak. Lehenengo jatordu mota 
horren barruan hiru jatordu nagusi bereizten dira: gosaria, bazkaria eta afaria. 
Euskal AEko biztanleek jateko hatzen duten denbora osoaren % 75 hiru jatordu 
horiek egiteko dira. Bazkaria da garrantzitsuena, gure kulturan (batez beste 43 
minutuko denbora soziala); jatordu nagusia da, eta igandeetan egiten da baz-
karirik luzeena (astegunekin konparatuta, batez besteko denbora soziala % 27 
luzatu da). Aztertu diren gizarte talde guztiek uste dute bazkaria dela denetan 
garrantzitsuena. Hau da, adin, sexu, ikasketa maila, lan-egoera edo familia mota 
desberdineko pertsonek antzeko batez besteko denbora hartzen dute jatordu 
hori egiteko. Etxean bertan bazkaltzen da (bazkaltzeko batez besteko denbora 
sozialaren % 86,7 etxean egiten dena da) eta familiarekin (bazkaltzeko batez 
besteko denbora sozialaren % 68,5). Hots, etxean jaten da senideekin. Jatordu 
nagusietako ezaugarri hori afaltzean gauzatzen da batez ere; afaltzeko batez 
besteko denbora sozialaren % 78,8 senideekin egiten da. Une horretan biltzen 
da familiako kide gehien, bakoitza bere zereginak egiten egon ostean. 

Funtsezkoa den “hiruko sekuentzia” horrekin batera, bigarren mailako bi jatordu 
ere badaude: janaurrekoa eta askaria. Biztanleen ehuneko nahiko txikiak egiten 
ditu bi jatordu horiek, eta egiten ari diren jardueran atsedena hartzeko xedea 
dute. Jatordu bi horiek ez dute garrantzizko batez besteko denbora sozialik: 
jateko erabiltzen den denboraren % 3 bakarrik hartzen dute.

Gainerako batez besteko denbora sozialaren % 22 jatordu sozialagoetarako 
erabiltzen da (28 minutu). Kontsumoari eta aisiari lotutako hiru testuinguru dau-
de: “kafe-ordua”, “zerbait edatea edo jatea” eta “janaurrekoa hartzea”; guztiak 
egiten dira jatetxeetan edo tabernetan, baina bakoitzak bere berezitasunak ditu: 
eguneko eta asteko une desberdinetan egiten dira, iraupen desberdinak dituz-
te, gizarte-profil desberdina duten pertsonek parte hartzen dute, eta mota 
desberdineko janariak eta edariak kontsumitzen dira. Jatordu horiei esker ho-
beto bereizi ditzakegu gizarte taldeak. Are gehiago, “markatzaile kulturalak” dira, 
beharrizan fisiologikotik urrun daudenez hobeto erakusten dituztelako nortasun 
eta sinbolismo kulturalak. Asteburuetan denbora gehiago ematen da jaten eta, 
batez ere, jatordu mota horietan. Pertsona gehiagok jaten du jatordu horietan, 
eta gainera geldoago jaten dute: “denbora gehiago ematen dute jaten”. 

Denbora Aurrekontuen Inkesta informazio-iturri aproposa da elikadurari lotuta-
ko zientzia sozialetan eztabaida sutsuenetako bat eragin duen galderari eran-
tzuteko: garai modernoak eraginik izan duen elikadurari lotutako ohituren de-
segituraketan (Gracia 2005). Egile batzuen ustez, indibidualismoak edo ezarrita 
dauden gizarte arauekiko mendekotasun txikiagoa edukitzeak honako aldake-
ta dakar: “mahaikidetza” (jatordu egituratuak, norbaitekin, egunean bi edo hiru 
aldiz eta erritu jakin baten arabera) izenekotik “han eta hemen jatera” aldatzea 
(jateko ohiturak ez dira ohikoak; ez dago jateko ordutegirik, platerak errazagoak 
dira, “mokaduak hartzen” dira sarriago, eta jateko moduaren inguruko erritualak 
galtzen dira). Han eta hemen jaten ibiltzearen ondorioz, pertsonen egoera “gas-
tro-anomia” bezala deskriba daiteke gaur egun; izan ere, erabakiak modu au-
tonomoagoan hartzen dituzten arren, ez dute modu egokian jateari buruzko 
informazio koherenterik (Poulain 2002). Lan honen bidez lortutako emaitzei 
esker baiezta dezakegu Euskal AEko elikatzeko ohiturak ez daudela desegitu-
ratuta: “hiruko sekuentzia” (gosaria, bazkaria eta afaria) mantentzen da, oina-
rrizko janari-egitura modura, biztanle gehienen kasuan; oraindik etxean jaten 
da, etxekoekin, eta jateko denbora konstante mantentzen denez logikoa litza-
teke pentsatzeak ohitura ez dela erraztu edo laburtu. Gainera, Southerton et 
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alii-ren lanak baieztatzen du “sinkronizazioa” mantentzen dela. Jateko ordutegia 
tarte nahiko estu baten barruan dago (2012). Dena den, azken 10 urteetan egon 
diren aldaketa txikiek nolabait “han eta hemen jaten” dugula erakusten dute: 
etxeetan pixka bat murriztu da jatordu nagusiak egiteko batez besteko denbo-
ra soziala (% 87,5etik % 85,9ra); jatetxeetan “zerbait edatea edo jatea” sarriago 
gertatzen da, eta afaltzeko denbora gutxiago hartzen da (batez beste 3 minu-
tuko denbora soziala, % 8). 

Orain arte azaldutako gaiek emaitza partzialak eskaini dituzte honakoei buruz: 
nork prestatzen duen janaria, nork jaten duen zer eta non, eta nola eta noiz 
jaten den. Aldagai anitzeko tekniken bidez, informazio hori guztia batu beharko 
litzateke eta, orduan, pertsonen jateko moduaren tipologia bat sortu. Callejok 
proposatu duen eredua oso interesgarria dirudi, janaria kudeatzeko moduari eta 
jateari lotutako aldagaiak batzen dituelako. Haren iritziz: “…jateko erritmoak, 
erosteko moduak, eta janaria prestatzeko eta jateko moduak subjektuen bi-
zi-erritmoa laburtzen dute eta, horrenbestez, beste jardun batzuen giltzadura 
erritmikoaren puntua dira” (2007:9)
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