
Dieta orekatua:
Elikagaien gurpila

Arloa: ELIKADURA

Informazio-gida



 

 

1. Helburua 

Erabiltzaileak kontzientziatzea elikadura osasungarri eta orekatu bat egitearen 

garrantziarekin. Tailerrean parte hartu ondoren, elikaduraren inguruko ohitura 

osasungarriak bultzatzea edo garatzea nahi da, bai eta parte-hartzaile bakoitza bere 

elikadura motaz jabetzea eta horrekin kritikoa izatea ere. 

 

2. Edukiak 

 Dieta orekatua 

o Elikagaien gurpileko taldeak 

o Talde bakoitzeko anoak 

o Talde bakoitzean nagusi diren mantenugaiak 

o Mantenugaien zereginak 

 Sukalderako higiene eta garbitasun ohiturak 

 Elikadura egokia aukeratzean, erabakiak hartzeko prozesu arduratsu eta 

autonomoa. 

 

3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

Taula batzuk banatuko dira, eta Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza 

eta informazio zentrora joango diren ikasleek azken 24 orduetan hartu dituzten janari 

guztiak idatzi beharko dituzte taula horietan. 

 

Taula horretan ondoko datu hauek adierazi behar dira: hartu diren elikagaiak, zer 

ordutan hartu diren, eta elikagai bakoitzaren gutxi gorabeherako kopurua. 

 

Bisita bukatzean, ikasle bakoitza gai izan behar da dieta orekatua egiten ari den edo 

jateko azturan aldaketarik egin behar duen balioztatzeko. 

 
 

 

 



 

 

 

ATZOKO EGUNA     Astelehena  Asteartea Asteazkena  Osteguna Ostirala   Larunbata  Igandea 

INGESTA:   Gosaria  Hamaiketakoa Bazkaria Askaria  Afaria 

 

AZPIMARRA EZAZU ZEIN EGUN IZAN ZEN ATZO. GERO, BETE EZAZU TAULA, ZER JAN ZENUEN IDATZITA  

 

 
LEKUA 

1.-Etxean 

2.- jantokia 

3.-Etxetik 

kanpo 

OTORDUA 

 

INGESTA 

 

* 

JANARIA EDO EDARIA 

 

 

EDARI EDO JANARI 

KOPURUA, ETXEKO 

NEURRIETAN 

 

ELIKAGAIAREN 

GRAMOAK 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

 



 

 

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



 

 

ADIBIDEA  

Gosaria:  

 Laranja zukua 

 Ogi txigortua 

 Gurina 

 Marmelada 

 Kafesnea  

 

Hamaiketakoa: 

 Palmera 

 

Bazkaria: 

Askaria: 

 Txorizo ogitartekoa 

 

Afaria: 

 Patata tortilla 

 Tomate, uraza eta tipula entsalada 

 Banana 

 Jogurta 

 Garagardoa, ardoa, ura 

 Ogia

 Makarroiak tomatearekin eta txorizoarekin  

 Xerra birrineztatua patata frijituekin 

 Banana 

 garagardoa, ardoa edo ura 



 

 

 kafea azukrearekin eta pastekin 

KANTITATEAK 

 

Eskukadak, zalikadak,     Xerrak, unitatea, erdiak,  

Plater erdi betea, plater betea    Baso handia, katilua, baso txikia



 

 
 

 

 

3.2. Tailerrari dagokionez 

ERDIKO MAILA  

 

ARIKETA 1: DIETA OREKATUA  

Oso labur eta elikagaien gurpila erabiliz, dieta orekatuaren kontzeptua azalduko da, 

baita elikagai multzoak eta, oso modu sinplean, elikagai horien eginkizunak ere, 

elikaduran oreka errespetatzea garrantzitsua dela nabarmentzeko.  

Jarraian, elikagaien eredu desberdinak emango zaizkie dagokien multzoan kokatu 

ditzaten. Horrela, jaten dutena nolakoa den ezagutuko dute eta dieta orekatua egiten 

duten ala ez egiaztatu ahal izango dute.  

 

ARIKETA 2: SUKALDEA 

Jardueraren helburua honako hau da: janariak prestatzen dituztenean gurpilaren 

hainbat taldetako elikagaiak nahasten ohitzea, dieta anitza izan dadin, monotonoa 

izan ez dadin, alegia. 

Errezetan erabilitako osagaiak aipatuko dira eta gurpilean non leudeke esan beharko 

dute. Jarduera hasi baino lehen, eskuak garbitzeko eta mantal bana jartzeko eskatuko 

zaie parte-hartzaileei.  

Osagai guztiak aterako dira, bakoitzarekin zer egin behar den azalduko da eta talde 

guztiaren artean errezeta egingo da. 

Elikagaiak maneiatzen bukatu ondoren, parte-hartzaileen laguntzarekin mahaiak jaso 

eta garbituko dira. Eskuak garbituko dituzte eta jarritako mantalak erantzi eta 

dagokien tokian utziko dituzte. 

Errezeta labean dagoen bitartean hurrengo jarduerari ekingo zaio. Tailerraren 

bukaerarako prest egongo da errezeta. 

Oharra: Ezinbestekoa da aldez aurretik jakinaraztea ea parte-hartzaileek alergiak 

dituzten, arriskuak saihesteko.  
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ARIKETA 3: EGUN BATEKO DIETA 

Honako honetan datza jarduera hori: dieta orekatua osatzea, eguneko bost otordu 

egiteko ohiturari jarraiki. 

Egun baterako eta pertsona batentzako menua osatu ondoren, ziurtatuko dute ondo 

egin duten ala ez eta horrela, modu praktiko batean, ikusiko dute dieta orekatua zer 

den. 

Horretarako, talde bakoitzak izango duen ordularian jateko ordutegiak markatu 

beharko dituzte, eta, ondoren, menu orekatua osatzeko elikagaiak hautatu beharko 

dituzte, prestatzailea gidari dutela; prestatzaileak beti zainduko du multzo guztietako 

elikagaiak sartzen dituztela. 

 

MAILA AURRERATUA 

ARIKETA 1: ELIKAGAIEN GURPILARI BURUZKO AZALPENA 

Elikagaien gurpila azaltzeko, paretan zintzilikatuta elikagaien gurpila duen poster bat 

erabiltzen da laguntza-tresna gisa. Eduki teorikoak honako hauek dira: 

- Elikagaien gurpila osatzen duten taldeak 

- Talde bakoitza osatzen duten elikagaiak 

- Elikagai-talde bakoitzaren funtsezko mantenugaiak 

- Elikagai-talde bakoitzaren eginkizun nagusia 

- Talde bakoitzari lotutako konparazioa (errazago gogoratzeko) 

 

Azalpena ematen duen bitartean, hezitzaileak honako hauek egin ditzake: zalantzarik 

ote duten galdetu taldekoei, ordura arte ikusitakoa berrikusi, adibideak jarri ikasleek 

hobeto ulertzeko, etab. 

 

ARIKETA 2: GALDEREN JOKOA:TRIBIALA 

Taldea bitan zatituko da eta talde bakoitzak elikagaien gurpil bat izango du mahai 

gainean. Jokoaren helburua da taldeka galdera batzuei erantzutea, eta, asmatzen 

duten heinean, elikagaien gurpilaren taldeetako fitxak lortzea. Talde batek gurpila 

osatzen duenean amaituko da jokoa. 
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ARIKETA 3: SUKALDEA 

Galderen jokoaren jarduera egin ondoren, 3. jarduerari ekingo zaio, errezeta bat 

egiteari ekin ere. Jardueraren helburua honako hau da: janariak prestatzen 

dituztenean gurpilaren hainbat taldetako elikagaiak nahasten ohitzea, dieta anitza 

izan dadin, monotonoa izan ez dadin, alegia. 

Jarduera hasi baino lehen, eskuak garbitzeko eta mantal bana jartzeko eskatuko zaie 

parte-hartzaileei. Era berean, errezetan erabilitako osagaietako baten irudi bana 

emango zaie eta gurpilean kokatu beharko dute, dagokion multzoan.  

Osagai guztiak aterako dira, bakoitzarekin zer egin behar den azaldu eta talde 

guztiaren artean errezeta egingo da. 

Elikagaiak maneiatzen bukatu ondoren, parte-hartzaileen laguntzarekin mahaiak jaso 

eta garbituko dira. Eskuak garbituko dituzte eta jarritako mantalak erantzi eta 

dagokien tokian utziko dituzte. 

Errezeta labean dagoen bitartean hurrengo jarduerari ekingo zaio. Tailerraren 

bukaerarako prest egongo da errezeta. 

Oharra: Ezinbestekoa da aldez aurretik jakinaraztea ea parte-hartzaileek alergiak 

dituzten, arriskuak saihesteko.  

 

ARIKETA 4: EGUN BATEKO DIETA 

Honako honetan datza jarduera hori: dieta orekatua osatzea, elikagai-talde 

bakoitzetik anoa egokiak kontsumituta, eguneko bost otordu egiteko ohiturari jarraiki. 

Parte-hartzaileak bi taldetan banatzen dira, eta honako hauek emango zaizkio talde 

bakoitzari: dieta bat osa dezaten eguneko bost otorduak dituen taula bat eta txartel 

ugari. Txartel horietan elikagai asko eta elikagai horien anoak agertuko dira. Jarduera 

hori egiten laguntzeko, orri bana emango zaie, elikagai-gurpila eta talde bakoitzerako 

gomendatzen diren anoak biltzen dituena.  

Egun baterako eta pertsona batentzako menua osatu ondoren, ziurtatuko dute ondo 

egin duten ala ez eta horrela, modu praktiko batean, ikusiko dute dieta orekatua zer 

den. 
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ARIKETA 5: AZKEN ERREPASOA 

Hitz-erruletako dinamikaren bitartez, tailerrean landutako kontzeptuak errepasatuko 

dira. 
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4. Gaitasunekiko lotura 

 

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

taldeak 

 

 

 

 

 

 

  
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 

 
Erdiko 
Maila 

     

 
Maila 
Aurreratua 

     

 Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako 
eta ekiteko 
espiriturako 
konpetentzia 

 
Erdiko Maila 

    
 
Maila 
Aurreratua 

     

  
Izaten 

ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
Erdiko Maila 

      
 
Maila 
Aurreratua 
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4.2. Beste talde batzuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ikasten 
ikasteko 
gaitasuna 

 
 

Gaitasun soziala 
eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-
espiritua 

 
Kultura-
arloko 

kontzientzia 
eta 

adierazpena  
 
Erdiko 
Maila 

     

 
Maila 
Aurreratua 

     

 

 

 

 

 

 

  
 

Ama-
hizkuntzan 

komunikatzeko 
gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun 
digitala 

 
Erdiko 
Maila 

     

 
Maila 
Aurreratua 
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5. Baliabideak 

Informazio gidak 

 ALIMENTACIÓN Y CONSUMO. Aragoiko Gobernuko Osasun, Kontsumo eta Gizarte 

Zerbitzuen Saila.  

 

 FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Alfredo 

Martinez, J. (1998).. Eunate argitaletxea. 

 

 ALIMENTACIÓN Y DIETOTERAPIA. Cervera, P.Clapes, J. Rigolfas, R. (2004) Mc 

Graw Hill Interamericana de Editores. 

 

 LA DIETA EN 200 PREGUNTAS. Fiévet-Izard, M. (2001) De Vecchi. 

 

 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. VV.AA (2008) CEP argitaletxea. 

 

 KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA 2009. Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta 

Kontsumo Saila. 

 

 “Zeliakoa naiz 2009” liburuxka. Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo eta Industria 

Segurtasuneko Zuzendaritza.  

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

kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.ht

ml#soyunapersona 

 

 ELIKADURA OSASUNGARRIAREN GIDA PRAKTIKOA. Vitoria-Gasteizko Udalaren 

Osasun Publikoko Saila.  

http://www.vitoria-

gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/4664.pdf 

 

 ELIKADURA OSASUNGARRIAREN GIDA. Erkidegoko Nutrizioko Sozietate 

Espainola.  



 

 13 

 www.nutricioncomunitaria.org 

 

 KONTSUMITZAILEAREN GIDAK. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 

Konfederazioa.  

 http://www.cecu.es/publicaciones/falsos_mitos.pdf 

 

 

Material didaktikoak 

 2004KO KONTSUMITZAILEAREN HEZKUNTZARAKO 133 TAILERRAK. Eusko 

Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila. 

 

 KARPETA DIETA 2003. Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila. 

 

 100 TALLERES DE EDUCACIÓN EN CONSUMO EN LA ESCUELA (nº14 errores de 

la alimentación). Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila 
 

 Piramideari buruzko askotariko jokoak. “5 al día” elkartea. 

  http://www.5aldia.es/es/joc_families.php 

 

Web-orriak 

 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. BIOMOLEKULEI BURUZKO IKASTAROA 

      http://www.ehu.eus/biomoleculas/hc/sugar4.htm 

 

 KONTSUMITZAILEAREN INFORMAZIORAKO PARTZUERGOA. ELIKADURA 

SEGURTASUNEKO KANPAINA 

http://www.federacionunae.com/DBData/InformesFicheros/10_fi_claves.pdf 

 

 DIETETIKAREN ETA ELIKADURA ZIENTZIEN SOZIETATE ESPAINOLA 

www.nutrición.org 

 

 ELIKADURA SEGURTASUNEKO ETA NUTRIZIOKO AGENTZIA ESPAINOLA 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.sht

ml 
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 ASTURIASKO PRINTZERRIKO HEZKUNTZA ETA ZIENTZIEN KONTSEILARITZA. 

IRAKASLEEN ETA BALIABIDEEN ZENTROA: “EL RECONOCIMIENTO DE LAS 

BIOMOLÉCULAS” 

http://web.educastur.princast.es/cpr/nalon_caudal/downloads/elreconoci

mientodelasbiomoleculascuaderno2.doc 

 

 

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 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

   

 


