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Elikatzea, eta are gehiago, egoki elikatzea ezinbestekoa da guretzat, 
bizitzeko.  

 
Haurtzaroan hartutako elikadura-ohiturak erabakigarriak dira helduaroko 
elikadura-portaeran eta portaera horrek, aldi berean, hurrengo 
belaunaldien portaeretan ere eragin dezake. Hezkuntza, beraz, elikadura-
nahasteen prebentziorako ezinbesteko tresnatzat hartu behar da.  

 
Baina elikadura-hezkuntzari ez ezik, kontsumitzailearen hezkuntzari ere garrantzia eman 
behar zaio, elikagaiak kontsumo-produktuak baitira eta modu arduratsuan aukeratzen jakin 
behar baitugu.  

 
Merkatuan hamaika produktu industrial daude, hamaika marka eta hamaika osagai-
konbinazio, elikagai aberastuak, komunikabideetan iragartzen direnak Aukera hain handia 
izaki, ikasleei irizpideak eman behar dizkiegu erosketa arduratsua, kontzientea eta segurua egin 
dezaten.  

HELBURU OROKORRA  
 
Oinarrizko gaitasunak eskuratzea elikadura-ohitura osasungarriak izateko eta elikagaiak 

hautatzeko garaian irizpide arduratsuen bidez gidatzeko.  
 
HELBURU ESPEZIFIKOAK 

  
 Jateko produktu baten fabrikazio-prozesua ezagutzea. 
 Elikagaiak manipulatzeko garaian higiene-arau jakin batzuk betetzen ohitzea. 
 Mantenugai edo nutriente nagusiak identifikatzea, baita zein elikagaietan dauden ere. 
 Jarrera kritikoak eta arduratsuak garatzea elikagaiak erosterakoan. 
 Elikagai-etiketak irakurtzeko ohitura hartzea eta informazio hori kontuan hartzea 

produktuak hautatzeko. 
 Publizitateak gure elikadura-ohituretan duen eraginaz jabetzea. 
 Gorputzaren irudi jakin bat lortzearekin obsesionatzea arriskutsua izan daitekeela 

konturatzea. 

AURKEZPENA  

HELBURUAK  

OINARRIZKO GAITASUNEKIKO LOTURA  

Ikasleen garapen pertsonalerako eta herritar aktibo bihurtzeko beharrezkoak diren 
oinarrizko gaitasunak landuko dituzte ikasleek, eskola-curriculumaren oinarrizko 4 
zutabeetan oinarrituta (jakiten ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea eta 
izaten ikastea).  
 
Horretarako, KONTSUMITU BEHARREKO ELIKAGAIAK MODU ARDURATSUAN ETA 
KRITIKOAN hautatzeko eta bizi osoan ELIKADURA OHITURA OSASUNGARRIAK GARATZEKO 
behar diren jakintza, trebetasun, abilezia, jarrera eta balioez baliatuko dira.  
 
* Tailer didaktiko bakoitzari dagokion artxiboan taula bat kontsulta daiteke; taula horretan, 
jarduera osagarrien eta oinarrizko gaitasunen arteko lotura agertzen da.  
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Elikagaien sailkapena, eginkizunaren arabera  

Elikadura eta nutrizioa  

INFORMAZIOA  

Elikagai plastikoak (Atzealdea gorria duen elikagai-multzoa)  
 
Substantzia nutritiboak dira eta gure gorputzeko ehunak osatzeko ezinbestekoak dira. 
Gure organismoaren egitura osatzen dutenak: muskuluak, hezurrak, erraiak.  
 
Proteinak nutriente plastikoak dira.  

 
 

Elikagai energetikoak (Atzealdea horia duen elikagai-multzoa)  
 
Substantzia nutritiboak dira eta behar dugun energia ematen 
digute. Irensten ditugunean gure eguneroko zereginak egin 
ditzakegu (lan egitea, jatea, ikastea, korri egitea, hotzetik 
babestea eta abar).  
 
Koipeak eta karbohidratoak nutriente energetikoak dira.  

Elikatzea elikagaiak irenstean oinarritutako ekintza kontziente eta borondatezkoa da eta, 
beraz, baita hezigarria ere. Nutrizioa prozesu biologikoa da eta horren bidez, organismoak 
funtzionatzeko, hazteko eta bizi-funtzioei eusteko ezinbestekoak diren nu-triente edo 
mantenugaiak asimilatzen ditu.  
 
Pertsona bat behar adina elikatua egon daiteke nahikoa jaten badu, baina elikagai horiekin 
ez baditu eskuratzen bizitzeko eta egoki funtzionatzeko gorputzak behar dituen osagai 
guztiak, ez da ongi nutritua egongo.  
 
Elikagaiek oinarrizko nutriente edo mantenugaiak izaten dituzte eta gizakiak nutriente 

horiekiko erabateko mendetasuna du:  
 

 Gluzidoak eta karbohidratoak 

 Lipidoak edo koipeak 

 Proteinak 

 Bitaminak 

 Mineralak 
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Dieta orekatua  
 

Elikagaiak erosi eta manipulatzea  

Elikadura-produktu bat erosteko garaian, segurua izatea da gauzarik garrantzitsuena. Erosi 
behar duguna egoera onean dagoela ziurtatu behar dugu, eta establezimenduak ere berme 
higieniko eta sanitario guztiak betetzen dituela.  
 
Halaber, elikagai bat manipulatu edo prestatzen dugunean, higiene-arau jakin batzuk bete 

behar ditugu elikagaia ez kutsatzeko.  

Elikagai erregulatzaileak (Atzealdea berdea duen elikagai-multzoa)  
 
Nutriente horiei esker, gure organismoak lehen aipatu ditugun beste nutriente edo 

mantenugaiak behar bezala erabiliko ditu eta horren ondorioz, gorputzaren funtzioak egoki 

garatuko dira.  
 
Balio energetikorik gabeko substantziei esaten diegu erregulatzaile: bitaminak eta mineralak 

dira.  
 
Ura ezinbesteko osagaia da gorputzeko ehun guztietan. Funtsezkoa da digestioaren eta 
xurgatzearen prozesu fisiologikoetarako, eta digeritu ezin diren hondakin metabolikoak 
ezabatzeko, baita zirkulazio-aparatuaren egitura eta funtziorako ere. Nutrienteen eta 
gorputz-substantzia guztien garraiobide izaten da eta gorputzaren tenperatura 
gordetzearekin loturik dago zuzenean.  

Dieta orekatu batean nutriente guztiak bildu behar dira, 
osasunari egoera onean eutsi eta geure eguneroko zereginak 
egin ahal izatea ahalbidetzeko kantitate egokian.  

 
Bete beharreko baldintzak: 

 

 Eguneko gastuaren pareko energia-kantitatea eman behar du.  

 Proteinen kantitate egokia eman behar du, pertsonaren 
adinaren eta jarduera biologikoaren arabera.  

 Bitaminen eta mineralen premiak bete behar ditu (substantzia erregulatzaileak).  

 Nutriente guztiak proportzio egokian irentsi behar dira. Gluzidoak dietaren % 50-60 
izango dira. Lipidoak % 25 – 30 eta proteinak % 15, gutxi gorabehera.  

 Egunean 4 edo 5 otordu egitea komeni da, eta inolaz ere 3 baino gutxiago.  

 Zuntza hartzea ere interesgarria da, zuntza duten elikagai begetalak janda.  

 Dietetikaren eta Elikadura Zientzien Espainiako Elkartearen (SEDCA) elikagai-gurpila 
erreferentziatzat hartuta, tamaina txikiz irudikatutako elikagaiak noizean behar 
kontsumitzea gomendatzen da.  

 
Bizimodu osasungarria izateko, dieta orekatua izateaz gain, gure gorputza hidratatzea oso 
garrantzitsua da, ur nahikoa edanez eta ariketa fisikoa eginez modu erregularrean.  
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Elikagaiak ukitu aurretik eskuak ura eta xaboiaz garbitu eta ongi lehortu behar ditugu. 
Eskuetan zauriren bat izanez gero, apositu iragazgaitz batekin babestu beharko dugu. 
Sukaldean ari garela, ez dugu eztula edo doministiku egin behar elikagaien aurrean.  
 

Erabili behar ditugun azalera eta tresnek ere garbi-garbi egon beharko dute.  

Elikagai-eskaintza zabala aurkitzen dugu saltokietan, bai kopuruan bai barietatean. Oso 

garrantzitsua da elikagaien osaera aztertzea, gure osasunarentzat egokia dena 

hautatu ahal izateko. 

 

Norberaren premien arabera ongo hautatzeko behar dugun informazioa ematen digu 

etiketak: osagaiak, jatorria, iraungitze-data, kontserbazio-modua, nutrizio-ekarpenak eta 

abar. 

 

Nahitaez adierazi beharreko batzuk: 

 

Elikagaiaren izena 

Iraupen-data edo iraungitzealdia 

Osagaien zerrenda 

Izenburu egoki bat joango da zerrendaren aurretik; izenburuan “osagaiak” hitza edukiko 

du. Eta produktuaren osagai guztiak jasoko dira bertan, goitik behera ordenatuta 

pisuaren arabera. 

Alergiak edo intolerantziak eragiten dituzten substantzai edo produktu jakin 

batzuk. 

Substantzien zerrendan egonik alergiak eragin ditzakeen osagai oro osagaien zerrendan 

nabarmenduko da, tipologia grafiko desberdina erabiliz gainerako osagaietatik 

bereizteko. 

Nutrizio-informazioa 

Nutrizio-informazioa derrigorrezkoa da 2016ko abendutik. Etiketan balio energetikoari 

buruz (kaloriak) eta mantenugaiei buruz (proteinak, karbono-hidratoak, koipeak, zuntza, 

sodioa, bitaminak eta gatz mineralak) agertzen den informazioa da. 

Elikagaien etiketak  
 

Gure dietarako egokiena den 
elikagaia hautatzen laguntzen 

digu nutrizio-informazioak. 
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Indarreko araudiari jarraiki, gehigarriak zera dira, elikagai eta edariei 
nahita erants dakiekeen substantzia oro, hain zuzen ere produktu horien 
ezaugarriak eta elaborazio- eta kontserbazio-teknikak aldatzeko edo xede duten 
helburura hobeto egoki daitezen.  
 
Elikagai-gehigarrien helburua ez da elikagaien nutrizio-balioa aldatzea; 
elikagaiaren alderdiren bat hobetzeko baino ez dira erabiltzen, hala nola, kontserbazio-
denbora, zaporea, kolorea, testura eta abar hobetzeko.  
 
Normalean izan ohi duten eginkizunaren arabera, hainbat gehigarri-kategoria sailka 
daitezke. Hona hemen zenbait kategoria: koloratzaileak, kontserbagarriak, 
antioxidatzaileak, egonkortzaileak, emultsionatzaileak, zapore-indartzaileak eta 
gozagarriak. Hortaz, sistema estandarizatua da, eta gehigarri bakoitza kode baten bidez 
izendatzen da; kode hori E letraz eta hiru edo lau zifraz osatzen da.  
 
Gehigarriak osagaitzat jotzen dira, eta osagai izaki, elikagaien etiketetako osagai-
zerrendan agertu behar dute. Bi elikagai-gehigarri edo gehiago daudenean, izenek 
zerrenda moduan agertu beharko dute. Ontziaren eduki guztiari dagokion pisu-
proportzioaren arabera ordenatuko dira elikadura-gehigarriak zerrendan, eta proportzioan 
pisu handiena duena lehenengo postuan joango da.  

Gehigarriak  

Edertasun-kanona da, gizarte batek ohiko moduan polit, 
erakargarri edo desiragarritzat hartutako ezaugarrien multzoa, dela 
pertsonei, dela objektuei dagokienez. Kanon hori aldatu egin da 
historian zehar, eta kultura bakoitzak ere berea izaten du.  

 
Gure gizartean, egungo estetika komunikabideek ezartzen 
digute, hein handian. Komunikabideetan gorputz perfektuak 
agertzen dira baina gehienetan ez dira errealak izaten, 
ordenagailuz ukituren bat egina izaten baitute. “Figura perfektu” 
hori lortu nahian, hainbat nerabek elikadura-nahasteak izaten 
dituzte: anorexia eta bulimia.  

 
Autonomia eta irizpide jakin batzuk sustatu behar dira, 
komunikabideetan, sare sozialetan eta publizitatean gezurrezko gorputz-irudi perfektuari 
buruz agertzen diren gehiegizko mezuak ez daitezen bihurtu lortu beharreko xede, 
pertsonaren balio integralak alde batera utzita.  

Estetika eta elikadura  
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BALIABIDEAK  

Informazio-gidak  
 
 KONTSUMITZAILEAREN ETA ERABILTZAILEAREN GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza. 2007.  
 
 KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA 
   Eusko Jaurlaritza. Industria, Merkataritza eta Turismo Saila. 2009  

 

Material didaktikoak  
 
 MULTIMEDIA: ELIKAGAIEN ETIKETAK, PUBLIZITATEA, ESTABLEZIMENDUTIK KANPOKO 

SALMENTAK ETA LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAK 
  Kontsumobide 2013.  

Lau gaikako bloke. Bloke bakoitzean aurki ditzakegu aurkezpena, bideoa eta lau atal: informazio, 
betebeharrak, jarduera eta baliabideak. 

 
 MULTIMEDIA: FRUTAK ETA BARAZKIAK. ELIKADURA OSASUNGARRIA LORTZEKO 
  Kontsumobide 2013.  

Fruten eta barazkien ezaugarrien eta horiek jateak osasunari dakarzkioten onuren inguruko informazioa 
eta zenbait joko. 
 
 

 MULTIMEDIA: FRUTAK ETA BARAZKIAK. MUNDU IRAUNKOR ETA SOLIDARIO BATERAKO 
  Kontsumobide 2013.  

Informazioa eta joko interaktiboak tokiko eta sasoiko fruta eta barazkien kontsumoa sustatzeko 
ingurumenarekiko, sozial eta ekonomiko onurengatik. 

 
 EGIN KONTU KONTSUMOARI.  
   Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza. 2007.  

Haur Hezkuntzako ikasleei zuzendutako material didaktikoa, kontsumoarekin loturiko 4 gai ipuinen eta 

fitxa didaktikoen bidez lantzeko.  

 

 KONTSUMOA IKUSPEGI MATEMATIKOAREKIN 

Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza. 2005.  
DBHko 1. zikloko ikasleei zuzendutako material didaktikoa, kontsumoarekin loturiko 5 gai matematika

-ariketen bidez lantzeko.  
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 Web-orriak  
 
www.kontsumobide.eus 
Kontsumobide (Kontsumoko Euskal Institutua) 

 
www.elika.eus 
Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa 

 
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm 
AECOSAN. Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición. 
Estrategia NAOS. Estrategia para la nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad. 

 
www.nutricion.org  
SEDCA. Dietetikaren eta Elikadura Zientzien Espainiako Elkartea.  
 
www.educacionparalasalud.com  
Asociación de Enfermería Educación y Salud (ADEES) elkarteak abiarazitako proiektua, osasunarekin eta 

hezkuntzarekin loturiko hainbat erakunde eta entitate publiko nahiz pribatu ere tartean sartuta daudela.  
 
www.coolfoodplanet.org/spa/home.htm  
Elikadurari buruzko Informaziorako Europako Kontseilua  
Gazteei zuzendutako ataria, nutrizioari eta bizimodu osasungarriari buruz; informazioa eta 

jarduerak biltzen ditu.  
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Helbide interesgarriak  
 
 
Kontsumobide. Egoitza nagusia 
Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 
Tfno: 945 062 140 
kontsumobide@kontsumobide.eus 
 
Kontsumobide-ren Lurralde Zerbitzuak 
 
Arabako Lurralde Zerbitzua 
Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 
Tfno: 945 062 161 
Kb-araba@kontsumobide.eus 
 
Bizkaiko Lurralde Zerbitzua 
Alameda Rekalde, 39 A  -  behekoa 48008  Bilbao 
Tfno: 944 031 500 
Kb-bizkaia@kontsumobide.eus 
 
Gipuzkoako Lurralde Zerbitzua 
Easo, 10 -  5a   20006  Donostia-S.Sebastian 
Tfno: 943 022 547 
Kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 
Kontsumobide-ren kontsumoaren alorrekoprestakuntza zentroak 
 
VITORIA-GASTEIZ 
Adriano VI, 20 - 1a 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  
formación-araba@kontsumobide.eus 

 
BILBAO 
Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  
formación-bizkaia@kontsumobide.eus 
 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
Zarategi pasealekua, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián. Tfno: 943 02 25 90  
formación-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 


