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1. Helburua 

Elikagaien bidez gerta daitezkeen kontaminazio motak ezagutzea. 

Infekzio toxikoak eragiten dituzten bakterio garrantzitsuenei buruzko datu 

azpimarragarriak,haien ezaugarriak, non egoten diren eta bizitzeko zer behar duten 

adieraztea.  

Higiene aztura egokiak zein diren ezagutzea eta Elikadura infekzio toxikoak 

prebenitzeko elikagaiak behar bezala maneiatzearen garrantzia aitortzea. 

Elikagaiak izozteko metodoak eta metodo bakoitzaren abantailak eta eragozpenak 

ikastea. 

Desizozteko metodoak ikastea, egokiak direnei eta ez direnei buruzko hausnarketa 

eginez. 

 

 

2. Edukiak 

• Elikagaien kontaminazio motak 

o Kontaminazio kimikoa 

o Kontaminazio fisikoa 

o Kontaminazio biologikoa 

• Oinarrizko higiene azturak: 

o Elikagaiak erostea 

o Elikagaiak biltegiratzea  

o Sukaldea garbitzea 

- Kozinatu aurretik 

- Kozinatu bitartean 

• Hura osatzen duten aldiak. 

• Hotz katea. 

o Nola gorde elikagaiak 

- Lehorrean gordetzea 

- Hozkailuan gordetzea 

- Izozgailuan gordetzea 
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• Bakterioen jokabidea, tenperatura ezberdinetan eta nola kontrolatu. 

• Bakterioak 

o Bakterioen ezaugarriak 

o Non daude? 

o Elikagaien infekzio toxikoak eragiten dituzten bakterioak 

- Salmonella 

- Estafilokokoa 

- Klostridiuma 

• Nola izoztu. 

• Desizozte motak. 

 

3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

Galdesorta txiki bat da eta taldearen arduradunari emango zaio partaideek bete 

dezaten, hain zuzen ere eguneroko bizitzan izoztea eta desizoztea erabiltzeari buruz 

eta erabiltzen den metodoari buruz hausnarketa bat hasteko helburuarekin. 

Jarraian, jarduera aurkeztuko dugu. 
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A) Gurutze baten bitartez gaizki dauden gauzak seinalatu, hau da, elikagaiak 

erabiltzekoan egin behar ez dena. Idatzi  zergatiak. 
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B) Zer egiten dute gaizki? 
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Izozketa 

Markatu aukera zuzena edo zuzenak 

 

1-Astelehena da. Supermerkatura noa arraina erosteko asmoarekin. Badakit 

astelehenetan ez dagoela arrain freskorik, eta horrenbestez arrain izoztua erostea 

erabaki dut. Noiz sartu behar dut saskian? 

 

□ Erosketa hastean 

□ Edozein unetan 

□ Erosketa amaitzean 

 

2-Etxera iritsi naiz, zer atera behar dut lehenik erosketa-orgatik? 

 

□ Haragia 

□ Esnekiak 

□ Arrain izoztua 

□ Galletak 

□ Ogia 

 

3-Arrain hori 5 egun barru jateko asmoa dut. Non gordeko dut? 

 

□ Hozkailuan 

□ Izozkailuan 

□ Giro-tenperaturan, estalita uzten badut ez zaio ezer gertatuko 

 

4-Zer tenperatura da egokia kasu horretan? 

 

□ 15ºC 

□ 5ºC 

□ 0ºC 

□ -6ºC 

□ -18ºC 

□ -24ºC 
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5-Gorde aurretik, zerekin bilduko dut? 

 

□ Film gardenarekin 

□ Aluminio-paperarekin 

□ Poliespanezko erretiluan 

□ Kutxan eman didaten plastiko-poltsan 

□ Arrandegi-paperarekin 

 

6-Desizozteko, zein da modurik egokiena?   

 

□ Hozkailua 

□ Sukalde-gainekoa (giro-tenperaturan) 

□ Ur hotza 

□ Ur beroa 

□ Labea 

□ Mikrouhin-labea 

 

7-Horrenbestez, zenbat denbora lehenago atera behar ditut janariak behar bezala 

desizozteko? 

 

□ 30 minutu lehenago 

□ Egun 1 lehenago 

□ 2 egun lehenago 

 

8-Prestatu ondoren, soberakoa gordetzeko asmoa dut datorren astean jateko, non gorde 

behar dut? 

 

□ Izozkailuan □ Hozkailuan 
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3.1. Tailerrari dagokionez 

 

ARIKETA 1: OINARRIZKO EDUKIAK AZALTZEA 

Arduradunak elikaduraren inguruko segurtasun eta higiene arauak eta izozte zein 

desizozteari buruzko oinarrizko jakintzak azalduko ditu. Gero, gelan landuko dituzte. 

 

ARIKETA 2: NOLAKO BAKTERIOA, HALAKO SORBURUA 

Talde txikietan, bakterio mota bakoitzaren agerpena bere sorburuarekin erlazionatu 

beharko dute ikasleek. Ariketa egiteko 10 minutu behar dira. 

 

ARIKETA 3:  EROSKETA GORDETZEN 

Ikasle talde bakoitzak hainbat elikagai izango ditu. Elikagaiok izaeraren eta ezaugarrien 

arabera gorde beharko ditu biltegi lehorrean edo hotzean (hoztuta edo izoztuta). Ariketa 

egiteko 10 minutu behar dira, gutxi gorabehera. 

 

ARIKETA 4: IZOZTEKO ETA DESIZOZTEKO AHOLKUAK 

Talde handia bi taldetan banatzen da. Talde bakoitzak 4 fitxa izango ditu. Fitxa 

bakoitzean izoztearen eta desizoztearen inguruko zenbait aholku emango dira; 

hauetariko bat gezurrezkoa izanik. Talde bakoitzak kontrako taldeak esandako aholkuen 

artean faltsuak zeintzuk diren asmatu beharko du.  

 

ARIKETA 5: ANTZERKIA 

Gela bi taldetan banatuko dugu. Higieneko eta segurtasuneko hainbat hutsegite egiten 

den egoera bat egoera bat antzeztuko du talde bakoitzeko kide batek. Bere taldeko 

kideek denbora tarte jakin bat izango dute zein hutsegite egin diren asmatzeko. Ariketa 

egiteko 25 minutu behar dira, gutxi gorabehera. 

 

3.2. Ondorengoa 

 BA AL ZENEKIEN... 

Tailerra egin ostean zentroan bertan egiteko ariketa gisa. “Egia edo Gezurra” formatuko 

galdetegi bat izango da, formazio-saioan landutako gaiak berrikusteko balioko du.  
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4. Gaitasunekiko lotura 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak 

 

4.2. Beste talde batzuk  
 

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

     

 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

      

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

      

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

 
     

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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5. Baliabideak 

Informazio-gidak 

• ELIKA. Aholkuak izozteko, desizozteko, etab. 

 http://www.elika.eus/consumidor/es/congelado.asp 

 

• EUFIC. Izozteari buruzko informazio-artikulua. 

 http://www.eufic.org/article/es/seguridad-alimentaria-

 calidad/manipulacion-comida-sana/artid/congelacion-alimentos-calidad-

 seguridad/ 

 

 

• Elikagaiak izoztu eta desizoztu modu seguruan. 

 http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/2008/11/23/181594.php 

 

 

Material didaktikoak 

Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuan mailega daitekeen materiala. 

• ELIKADURA SEGURTASUNARI BURUZ MITOEN ETA ERREALITATEEN GIDA. 

 (Elikadura Segurtasunerako Partzuergoa: FIAB, CEACCU, UCE, UNAE). 2001 

 

• ETXEKO ELIKADURA SEGURTASUNAREN GIDA. Industria, Merkataritza eta  Turismo 

Saila Kontsumitzailearen Zentro Europarra (Eusko Jaurlaritza). 

 

• ELIKADURA SEGURTASUNA DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAN. 

 Elikadura-segurtasunaren Espainiako Agentzia. Osasun eta Kontsumo 

 Ministerioa. 

 

• ELIKADURA OSASUNGARRIAREN GIDA. Erkidegoko Nutrizioko Sozietate 

 Espainola (SENC). 2004. 

 

• GLUTENIK GABEKO MENUAK LANTZEKO GIDA. Hezkuntza, Unibertsitate eta 

 Ikerketa Saila. 2004.  

http://www.eufic.org/article/es/seguridad-alimentaria-calidad/manipulacion-comida-sana/artid/congelacion-alimentos-calidad-seguridad/
http://www.eufic.org/article/es/seguridad-alimentaria-calidad/manipulacion-comida-sana/artid/congelacion-alimentos-calidad-seguridad/
http://www.eufic.org/article/es/seguridad-alimentaria-calidad/manipulacion-comida-sana/artid/congelacion-alimentos-calidad-seguridad/
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/2008/11/23/181594.php
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• ELIKADURA ETA KONTSUMO TAILERRA. Osasun, Kontsumo eta Gizarte 

 Zerbitzuen Saila. Aragoiko Gobernua. Melero García, Joaquina. 

 

• Familia-tailerrak (segurtasunez sukaldatzea) 

 http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

 kbform8/eu/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/eu_tall_f

 am/informacion.html 

 

Web-orriak 

• KONTSUMOBIDE. KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

http://www.kontsumobide.eus 

 

• ELIKA FUNDAZIO PUBLIKOA. INGURUMEN, LURRALDE ANTOLAMENDU, NEKAZARITZA 

ETA ARRANTZA SAILA. EUSKO JAURLARITZA 

http://www.elika.eus/ 

 

• OSANET. EUSKO JAURLARITZAREN OSASUN SAILA. 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/eu/ 

 

• KONTSUMO, ELIKAGAI SEGURTASUN ETA NUTRIZIORAKO ESPAINIAKO AGENTZIA 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/ 

 

• LINEAKO KONTSUMORAKO HEZKUNTZA. EUROPAR BATZORDEAREN OSASUN ETA 

KONTSUMO ZUZENDARITZA NAGUSIAK FINANTZATUTAKO PROIEKTUA 

http://www.consumerclassroom.eu/es/recursos-educativos?referer=dolceta.eu  

 

• “ORAIN” – EUSKAL OSASUN PUBLIKOAREN ATARIA. OSASUNARI ETA BIZITZA 

OSASUNGARRIARI BURUZKO INFORMAZIOA. EUSKO JAURLARITZAREN OSASUN ETA 

KONTSUMO SAILA.  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

cksalu01/es/?R01HPortal=r85&R01HPage=20431&R01HLang=es 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/eu/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/eu_tall_fam/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/eu/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/eu_tall_fam/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/eu/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/eu_tall_fam/informacion.html
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.elika.eus/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/eu/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.consumerclassroom.eu/es/recursos-educativos?referer=dolceta.eu
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cksalu01/es/?R01HPortal=r85&R01HPage=20431&R01HLang=es
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cksalu01/es/?R01HPortal=r85&R01HPage=20431&R01HLang=es
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Helbide interesgarriak 
 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta 

informazio zentroak 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus  Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
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