
 
Lehen Hezkuntza 
 
 

TAILER PRAKTIKOA  
Frutak eta barazkiak 

 
OMEk eta FAOk gomendatzean dute egunean 400 g fruta eta barazki kontsumitzea; hau 

da, gutxi gora behera 5 anoa. Produktu horiek bitamina eta mineral asko dituzte, eta 

gorputzerako hainbat eginkizun betetzen dituzte; besteak beste, ur eta zuntz kopuru handia 
ematea, liseriketaren bidez kaltegarriak izan daitezkeen substantzia jakin batzuk desagertzen 

laguntzea, eta kolesterolaren maila jaistea.  
 

Hainbat azterlanek agerian uzten dute gure elikaduran mota horietako produktuak sartzeak 

onura handiak dakartzala. Dietaren “energia-dentsitatea” murrizten da, eta, horrenbestez, 
gizentasuna saihesten da, gorputza bihotzeko gaixotasunetatik, minbizitik eta diabetesetik 

babesten du, eta gaixotasun infekziosoei aurre egiteko gaitasuna areagotzen da. 
 

Halaber, kontsumoari buruzko prestakuntza-programa bat egon beharko litzateke erosketak era 
kontzientean eta arduratsuan egiten irakasteko. Ikasleek jakin behar dute jendeari saltzen 

zaizkien elikagai-produktu guztiek izan behar dutela etiketa, produktuak ontziratuta edo 

ontziratu gabe dauden aintzat hartu gabe. Frutek eta barazkiek ere izan behar dute 
etiketa, bertan jasoko baita kontsumitzaileentzat oso erabilgarria izango den 

informazioa. 

HELBURU NAGUSIA  

Bertoko eta sasoiko fruta eta barazkien kontsumitzea handitzea. Horretarako, kontsumo 

kontzientea egingo da, produktu horien inguruko informazioa izanik.  

HELBURU ZEHATZAK 

 Eguneroko dietan frutak eta barazkiak sartzeko beharraren inguruan kontzientzia hartzea. 

 Normalean zer fruta eta barazki kontsumitzen diren jakitea. 

 Fruta eta barazkien etiketak ezagutzea. 

 Sasoi bakoitzean zer produktu dauden identifikatzen ikastea.  

 Bertoko produktuak eta kanpotik datozen produktuak zein diren ezagutzea.  

 Bertoko eta sasoiko produktuak kontsumitzeak zer onura dakartzan aintzat hartzea.  

 Nekazaritza ekologikoa zer den ezagutzea eta kontsumitzeko aukera baten moduan aintzat 

hartzea.  

 Produktu horiek kontsumitzean zer higiene- eta manipulazio-ohitura ezarri behar diren 

geureganatzea. 

EDUKIAK 

 Frutak eta barazkiak identifikatzea (izena, jatorria, ezaugarri organoleptikoak eta sasoia).  

 Frutek eta barazkiek zer nutrizio-ekarpen eskaintzen dituzten, eta dieta orekatuan zer 

garrantzi duten ezagutzea.  

 Frutak eta barazkiak etiketatzea. Etiketek zer datu jasotzen dituzten ezagutzea (izena, 

mota, jatorria, kategoria eta pisua) 

 Bertoko eta sasoiko produktua. Identifikazioa eta onurak.  

 Frutek eta barazkiek zer ibilbide egin behar duten gure mahaietara iristeko, eta zein diren 

ondorioak. (Ekoizteko modua, kontserbazioa, garraioa, saltzeko lekuak, eta abar).  

 Frutak eta barazkiak kontsumitzeko eta manipulatzeko higiene-ohiturak. 


