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1. Helburua 

Ekonomia zirkularraren kontzeptuan eta baliabide naturalen jasangarritasunean eta 

tokiko garapenean oinarrituko den elikadura-kontsumo kritikoagoa, kontzienteagoa eta 

arduratsuagoa lortzen laguntzea. 

 

2. Edukiak 

 

1. Ekonomia zirkularra 

  1- Lehengaiak 

 2- Ekodiseinua eta ekoizpena 

 3- Banaketa 

 4- Kontsumoa 

 5- Bilketa eta birziklapena 

 

2.- Elikagaien produkzioa 

    2.1. Eredu trinkoaren praktikak 

2.1.1.-  Elikagai transgenikoak 

2.1.2.-  Produkzio intentsiboa 

2.1.3.-  Produkzio multinazionalak 

 

2.2. Merkataritza tradizionalaren alternatibak.  

2.2.1-  Bertako produkzioa 

2.2.2.  Produkzio hedakorra 

2.2.2.- Sasoiko produktuak 

2.2.3.- Produktu ekologikoak 

 

3. Erabilera eraginkorra eta baliabide-errekuperazioa 

 3.1- Hondakin organikoak 

3.2- Energia 

3.3.- Ura 
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3.1. Jarduerak  

3.2. Aurretikoa 

Elikagaien jatorriak eta produkzio-metodoek hainbat ingurumen-inpaktu eragin ditzakete 

euren fabrikazio, erabilera eta degradazioan zehar.  

Irakurri ondorengo esaldiak eta arrazoitu zure erantzuna elikagaien produkzioaren 

kontsumo energetiko txikiago baten ikuspuntutik. 

 

 Gazta nahi duzu, eta atsegin duzun gazta bi ontziratzeko aurkezpenetan ikusi duzu: moztuta 

eta moztu gabe. moztuta dagoena hartzen duzu, eskaintzan dagoelako, zentimo batzuk 

merkeago. 

 Salda industrial baten barazkiak egosteko urak tenperatura jakin batzuk ez gainditzeko 

zaintzea. 

 Gazpatxo bat egiteko hainbat tomate eta pepinoren zati batzuk baztertu dira, politenak ez 

direnak. 

 Pizza-oinarrien kaxak zigilatzen dituzten makinak orain eguzki-energiarekin dabiltza. 

 Enpresan beren bezeroek eskatutako 600 urazez gain beste 300 landatu zituzten. 

 Urte osoan euri gutxi egiten duen zona batean negutegi-sistema efiziente bat instalatu dute 

eta tantakako ureztatzearekin funtzionatzen du, aurreko ureztatzea, mahuka bitartez 

egiten zena, ordeztuz. 

 Kontserba-fabrikan tanga bat ipini dute, non barazkiak garbitzeko erabilitako ura metatu eta 

iragazten duten, egunaren amaieran makinak garbitu ahal izateko.  

 Enpresako gazta freskoa kontserbatzeko hotz-ganberek honako etiketa hau dute: 
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3.3. Tailerrari dagokionez 

1. jarduera: “Eguneko menua” 

Ikasleei menu bat proposatuko diegu, eta menu hori egiteko hainbat jatorritako eta 

produkzio- nahiz banaketa-eredu desberdinetako osagaiak izango dituzte. Osagai 

bakoitzaren ezaugarriak aztertu ondoren, gure dieta osatu behar dutenak hautatuko 

dituzte.  

 

2. jarduera: “Ekodiseinua. Sasoiko produktuak” 

Katamotz-jokoaren bitartez fruta edo barazki bakoitzaren sasoia bilatuko da.  

 

3.jarduera: “Ekoizpena. Erosketa berdea” 

Jarduera honen bidez, erosteko irizpideak lantzen dira, hala nola galkorrak ez diren 

nahiz oso galkorrak diren produktuei bilgarri gehiegi jartzea, edota produktu horien 

ontzien bolumena edo neurria bezalako irizpideak. Oso galkorrak diren produktuei 

dagokienez, produktuak hobeto kontserbatzeko eta aprobetxatzeko itxitura motak ere 

landuko dira. Bestalde, aurretik ikusitako bestelako irizpideak birpasatuko dira. 

Talde bakoitzak berdin berdinak diren 6 arrasto izango ditu eta horien arabera egin 

beharko ditu erosketak. Ingurumenaren ikuspegitik erabakia ona bada, taldeak puntuak 

irabaziko ditu. 

 

4. jarduera: “Banaketa. 0 Kilometroa” 

Ikasleei jaki bat planteatuko zaie eta hura egiteko jatorri desberdinetako osagaiak 

erabili beharko dituzte. Etiketa aztertuz, kilometro gutxien egin dituzten osagaiak 

aukeratu beharko dituzte. 

 

5. jarduera: “Kontsumoa. Produktu ekologikoak” 

Joko digital baten bitartez produktu mota horren ezaugarri nagusiak ezagutuko dituzte, 

eta ondoren horien adibide batzuk ikusi ahal izango dituzte. 
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6. jarduera: “Bilketa. Autokonpostatuz” 

Taldeka, joko baten bidez landuko dute konpostajea, zer behar dugun konposta egiteko 

eta konposta egiteko zein hondakin diren baliagarriak eta zein ez asmatu beharko dute, 

haren elaborazio-prozesua ulertzeko eta norberaren esparruan aplikatzeko posibilitateak 

ikusarazteko. Konpostaren abantailak eta onurak. 

 

4. Ondorengoa(k) 

Imajinatu barazki-saldak egiten dituen enpresa bateko baliabide-aprobetxamendua 

hobetzeaz arduratzen den pertsona zarela. Ideiak eskatu dizkizute “elikadura 

zirkularreko” plan txiki bat egin dezazun uraren eta hondakinen aprobetxamenduari 

lotuta, enpresa horretan bertan aprobetxatu ahal izan daitezen. 

 

Hobetzeko puntu garrantzitsuak: 

 Barazkiak egosteko ura: erabili ahala bota egiten da. Beste zerbaitetarako erabili 

al daiteke? Nola? 

 Barazkien hondarrak erre egiten dira, beste erabilerarik eman gabe. Ezin al dira 

beste modu batean aprobetxatu? 

 Saldak egiterakoan soberan geratzen den olioa baztertu egiten da. Zer egin liteke 

olio horrekin?  

 

Saia zaitez irtenbide irudimentsuak ematen, eta ondoren, eskaintzen dizkizugun 

erreferentziazko webgune hauetan aurkitu ahal izango dituzunekin kontrastatu,  

 http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/formacion/modelos-economia-circular-en-agroalimentacion-

biorrefinerias/   

 http://www.ainia.es/noticias/aprovechar-las-sobras-de-la-industria-agroalimentaria-para-producir-

electricidad-y-calor/  

 https://techpress.es/proyecto-recubio-sostenibilidad-y-seguridad-en-envases-flexibles-multicapa/   

 https://nutricionanimal.info/wp-content/uploads/2017/05/nutriForum2017-2-Montse-Jorba-

Economia-circular-en-alimentacion-animal.pdf#page=26   

 http://laboratorioecoinnovacion.com/publicaciones/guias-de-economia-circular  

 

IRTENBIDEAK (webguneetatik ateratako adibideak): 

 Ura: makineria garbitzeko erabili; iragazi, araztu eta beste barazki batzuk 

egosteko berriz ere erabili. 

 Hondakinak: erraustegiaren beroa aprobetxatzea egosteko ura berotzeko, 

barazkien baratz propiorako konposta sortzeko, osagaiak ateratzeko (adib. 

gehigarriak), bioplastikoen sorkuntza, animalientzako pentsu bihurtzea.  

 Olioa: biodiesela sortzea elektrikoak ez diren makinak funtzionarazteko.  

Anima zaitez eta bila ezazu informazio gehiago elikadura zirkularrari buruz 

http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/formacion/modelos-economia-circular-en-agroalimentacion-biorrefinerias/
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/formacion/modelos-economia-circular-en-agroalimentacion-biorrefinerias/
http://www.ainia.es/noticias/aprovechar-las-sobras-de-la-industria-agroalimentaria-para-producir-electricidad-y-calor/
http://www.ainia.es/noticias/aprovechar-las-sobras-de-la-industria-agroalimentaria-para-producir-electricidad-y-calor/
https://techpress.es/proyecto-recubio-sostenibilidad-y-seguridad-en-envases-flexibles-multicapa/
https://nutricionanimal.info/wp-content/uploads/2017/05/nutriForum2017-2-Montse-Jorba-Economia-circular-en-alimentacion-animal.pdf#page=26
https://nutricionanimal.info/wp-content/uploads/2017/05/nutriForum2017-2-Montse-Jorba-Economia-circular-en-alimentacion-animal.pdf#page=26
http://laboratorioecoinnovacion.com/publicaciones/guias-de-economia-circular
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5. Gaitasunekiko lotura  

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

taldeak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

      

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 
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5.2. 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  

 
     

 

 

 

6. Baliabideak 

Informazio-gidak 

Elikagaien ekodiseinua. Gida. AZTI 

http://www.azti.es/eu/elikagaien-ekodiseinuak-elementu-lehiakor-eta-berritzaile-

gisa-dituen-gakoak-azaldu-ditu-aztik/  

 

Ekonomia zirkularra nekazaritzako elikagaien enpresetan  

http://eco-circular.com/2017/07/17/guia-de-economia-circular-para-el-sector-

agroalimentario/ 

 

Ekonomia zirkularra. Nekazaritza enpresak.   

http://laboratorioecoinnovacion.com/publicaciones/guias-de-economia-circular 

 

Elikadura zirkularra Euskadin.  

file:///D:/DATOS/asanzele/Downloads/Elika_alimentacion_circular.pdf  

http://www.azti.es/eu/elikagaien-ekodiseinuak-elementu-lehiakor-eta-berritzaile-gisa-dituen-gakoak-azaldu-ditu-aztik/
http://www.azti.es/eu/elikagaien-ekodiseinuak-elementu-lehiakor-eta-berritzaile-gisa-dituen-gakoak-azaldu-ditu-aztik/
http://eco-circular.com/2017/07/17/guia-de-economia-circular-para-el-
file:///D:/DATOS/asanzele/Downloads/Elika_alimentacion_circular.pdf
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Material didaktikoak 

- Tailer osagarriak kontsumoko prestakuntza-zentroan 

- Dieta orekatua 1. 

- Erosketak egiteko irizpideak 

- Elikagai ontziratuen etiketak 

 

- “Darwin-en amesgaiztoa” dokumentala (Hupert Sauper”. 2004).  

 

- “Mundua nola elikatu” 

http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU 

 

- Kanpainak, jokoak, bideoak eta etiketatzeari, sasoiko eta produktu ekologikoetako 

elikagaiei buruzko informazioa. 

http://www.alimentacion.es/es/campanas/ 
 
 

Web-orriak 

- www.kontsumobide.eus 

- www.azti.es 

- www.elika.eus 

- www.fao.org 

 

 

Helbide interesgarriak 

KONTSUMOBIDEREN PRESTAKUNTZA ETA INFORMAZIO ZENTROAK 

 ARABA: Adriano VI, 20 – 1. solairua. 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfnoa: 945 01 66 00. 

 GIPUZKOA: Zarategui pasealekua, 82-84bis. 20015, Donostia. 
     Tfnoa:943 02 25 90. 

 BIZKAIA: Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbo. Tfnoa: 94 403 22 20. 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU
http://www.alimentacion.es/es/campanas/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.fao.org/

