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HITZAURREA

“Janaria zure elikagaia izan dadila eta elikagaia zure 
sendagaia”. Bi mila urtetik gora pasatu dira Hipocrate-
sek, medikuntza modernoaren aitzindariak, esaldi hori 
famatu egin zuenetik; eta hala ere, erabat egunean ja-
rraitzen du XXI. mendean ere. Izan ere, denbora honetan 
guztian zehar, zientziak ez baitu argi eta garbi berretsi 
besterik egin harreman estua dagoela elikaduraren eta 
osasunaren artean, osasunaren eta elikaduraren artean. 
Hori hala da bai pertsonen kasuan eta bai gizarteen 
kasuan. Ikerketa epidemiologikoek hala ziurtatzen dute, 
eta, Osasunaren Mundu Erakundeak berak azpimarra 
-tzen duenez, gaur egun osasuna gehien kaltetzen du-
ten munduko hamar arriskuetatik seik zerikusi zuzena 
dute osasunarekin. Nazio Batuen 2030 Agendak, 2. eta 
3. Xedeetan, elikadura osasungarri eta nutritiboaren 
garrantzia aipatzen du; eta goseari amaiera emateko ez 
ezik, elikadura-segurtasuna lortzeko, nutrizioa hobe- 
tzeko,  bizitza osasuntsua bermatzeko eta pertsona 
guztien ongizatea bultzatzeko ere lan egin behar dela 
azpimarratzen du. 

Beraz, jatea ez da bizirauteko behar dugun derri-
gorrezko beharrizan fisiologiko huts bat; hori baino 
gehiago da: pertsonen osasun-egoerarako eta bizi-kali-
taterako oso elementu erabakigarria. Eta, osasunaz ari 
garenean, onartuta dago minbizi, diabetes, bihotzeko 
gaixotasun iskemiko eta, jakina, obesitate kasuen % 
30en, elikadura-portaera jakin batzuk osasunaren ba-
besle edo arrisku-faktore izan daitezkeela. 

Horrez gain, jatea gure kulturaren oinarrizko alderdi bat 
da, noski. Gure kokalekuari eta klimari eta, jakina, gure 
lehen sektore aktibo eta konprometituari esker, itsasoak 
eta lurrak eskaintzen dizkigun kalitate izugarri oneko 
produktu ugari eta era askotakoak dauzkagu. Besteak 
beste orain gastronomia da gure herrialdearen gauza 
erakargarrienetako bat, bai hemen bizi garenontzat eta 
bai bisitan etortzen zaizkigunentzat. Hain zuzen ere, 
gure ekonomiaren sektore garrantzitsu bat osatzen 

dute elikadura-enpresek eta ostalaritza-establezimen-
duek. Eta ez genuke ahaztu behar bizitzeko joera eta 
modu berriak sortu direla gure gizartean, eta horiek 
gero eta gehiago baldintza- 
tzen dutela gure elikatzeko modua. Ez genituzke ahaztu 
behar hauek ere: nekazaritza ekologikoaren gorakada, 
dieta-aniztasun handia, otorduak etxetik kanpo egiten 
dituzten adin guztietako pertsonen kopuru gero eta 
handiagoa eta merkatuan dauzkagun era guztietako 
produktu landuen eta produktu osagarrien ugaritasuna. 

Testuinguru horretan, Osasun Sailak eta Eusko Jaurla-
ritza osoak, elikaduraren eta osasunaren arteko lotura 
estuaren jakitun izanik, Osasun Planean biltzen diren 
ekintzak eta xedeak garatzeko elikadura osasungarria-
ren aldeko ekimen-programa hau egitea bultzatu dute, 
eta gizarte eragile eta intituzional guztien konpromi-
soarekin Osasun Estrategia Politika Guztietan jardu-
teko esparru orokor gisa hartuko da. Ekimen horrekin, 
arlo honetan esku hartzen duten hainbat eragileren 
konpromiso aktiboan nabarmen sakondu nahi dugu eta, 
jakina, baita euskal gizartearen konpromiso aktiboan 
ere, gure gizarteak gero eta gehiago parte hartzen baitu 
osasunarekin, ongizatearekin eta bizi-kalitatearekin 
zerikusia duen guztian. 

Gida honetan, ekoizpen, banaketa, kudeaketa, kontsu-
mo eta kontzientziazioaren arloetako lan-leku argi eta 
erabilgarriak identifikatu nahi izan ditugu, eta, denok 
–bakoitza bere ahalmenaren eta erantzukizun-mailaren 
arabera– arlo horietan elikadura-ohitura osasungarri eta 
onuragarriak bultzatzeko eta sustraitzeko gai izan gai-
tezen, helburu eta jarduketak proposatu ditugu. Horixe 
da gure helburua; ea eskuetan daukazun dokumentua 
lagungarria den helburu hori lortzeko.  

 
Jon Darpón Sierra,  

Eusko Jaurlaritzako Osasun kontseilaria
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Zer izango litzateke bizitza,  
ez bagenu zerbait berria 

saiatzeko adorea?
VINCENT VAN GOGH  

ZERGATIK PLANTEATU 
1.000 EGUNEAN?

Lan-prozesu konplexua da jarduera programa es-
trategiko bat egitea, eta hainbat alderdi eduki behar 
dira kontuan. Estrategia baliagarri eta praktiko bat 
osatzea izan da garrantzitsuena oraingo honetan, 
ideiak errealitate bihurtzen lagunduko duena.

Eztabaida tekniko eta aditua izaten du oinarri ohiko 
prozedurak, eta hilabeteak behar izaten dira ildo es-
trategikoak aztertu, planifikatu eta erabakitzeko edo 
horren bideragarritasuna baloratzeko. Gaur egungo 
testuinguruak, baina, eredu aldaketa eskatzen du. 

Hegakorra, ez-ziurra, konplexua eta anbiguoa 
(VUCA) den mundu batean bizi gara, eta egite-
ko modu berrietatik bakarrik gainditu daitezkeen 
erronkak planteatzen dizkigu, alegia, ezusteko 
konexioekiko eredu malgu, arin eta irekiagoak 
aplikatuta. 

Horregatik guztiagatik eta gaixotasun kroniko 
ez-kutsakorren goranzko joerak planteatutako 
premiagatik, Euskadiko Elikadura Osasungarrirako 
Ekimen programak garai hauetara egokitutako 
prozesu berritzaile bati ekin dio. Elikadurarekin 
lotutako sektore askotako profesionalek parte hartu 
dute prozesu horretan, ikuspegi pragmatikoa sus-

tatu eta epe ertain-luzera begirako konponbideak 
sortzen lagundu duten pertsonek.  

Badakigu pertsona zein erakunde bakoitzak lagun 
dezakeela bere posiziotik gauzak aldatzen; horre-
gatik, ideia batzuk kolektiboki gauzatu daitezkeela 
pentsatu behar dugu. Horretarako, galdera bati 
erantzutea planteatu dugu: 

Planteamendu horrek aukera ematen digu:

• sinesgarritasuna eragiteko, aurrera egitea 
posible dela erakusten duten emaitzak lortzera 
orientatuta baitago

• Pertsonen elikaduran inplikatutako sektore 
guztiek ikuspegi pragmatikoa eskain dezaten

• Ahaleginak egingarri diren ekintza jakin batzue-
tan jartzeko, gutxi badira ere.

Zer ekintza jarri beharko 
genituzke abian, gehienez ere 
1.000 eguneko epean emaitza 
positiboak lortzeko?



PROGRAMAREN 
OINARRIAK
ZER DA ELIKADURA OSASUNGARRIA? 

ZERK BALDINTZATZEN DU EUSKADIKO 
ELIKADURA OSASUNGARRIA?



Hasiera-hasieratik “elikadura 
osasungarri” kontzeptuaren eta 
horren baldintzatzaileen ikuspegi 
partekatua bultzatzea izan da 
programaren ezaugarri berezi 
bat. Nola egin aurrera, sinplea, 
garrantzitsua, denok ulertzeko 
modukoa eta, aldi berean, eskuartean 
dugun gaiaren konplexutasuna 
errespetatu eta erabaki praktikoak 
hartzen lagunduko digun kontzeptu 
bat eduki gabe?  

Ezinbesteko baldintza da 
elikaduran aditu izan beharrik 
ez duten agente eta pertsonen 
lankidetzarekin programa garatzen 
eta inplementatzen lagunduko 
duen hizkuntza komun bat adostea. 
Izan ere, zuzenean zein zeharka 
pertsonen elikaduran parte hartzen 
duten pertsona guztien inplikazioren 
araberakoa izango da programaren 
arrakasta. 
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0 ZER DA ELIKADURA 
OSASUNGARRIA?

Programa abian jartzeak “elikadura 
osasungarri” kontzeptuaren ad hoc 
definizioa sortzen lagundu digu.  

Gaian aditu diren hainbat agente-
ren ikuspegien gainezarpenean 
oinarritu da prozesua, eta hiru fase 
izan ditu: definizioa, kontrastea eta 
balidazioa.

Elikadura, bromatologia, segurta-
sunaren zaintza, elikadura berezia, 
hezkuntza, jatetxe arloko enpresen 
kudeaketa, elikadura eta banaketa 
bezalako hainbat arlotako adituen 
ikuspegiak elkartuta, “elikadura 
osasungarri” kontzeptuaren 
konplexutasuna jasotzen duen  
termino bat sortzea lortu dugu, 

gizarte heterogeneo baten erreali-
tatera aplikatuta.   

Garatutako 3x2 ereduak paradigma 
zientifikoa (ebidentzia zientifikoen 
arabera elikadura aldetik osasunga-
rri dena), paradigma soziala (balioa 
irabazten ari diren joera sozialak) 
eta paradigma indibiduala (per- 
tsona bakoitzak bere buruarentzat 
osasungarri deritzona) biltzen ditu, 
eta 3 dimentsioren arabera egitura-
tuta dago: 

1. Produktua

2. Konbinazioa eta proportzioa

3. Kontsumo Moduak

Hortaz, orokorrean, elikadura osasungarriak…

1 ...pertsonak bizi 
daitezen beharrezkoak 
diren nutriente guztiak 
dituzten elikagai eskura-
garriak ditu,

2 ...modu askotara kon-
binatzen ditu, orekatuta, 
pertsona bakoitzaren 
behar espezifikoetara 
egokituta...

3 ...bere bizimoduarekin eta 
ohiturekin sintonian dauden 
prestaketa eta kontsumo 
ohiturak biltzen ditu
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ELIKADURA ETA OSASUN  
EZAUGARRIAK

Nutrizionalki osasungarria eta 
segurua izan behar du produktuak. 
Hau da, ezinbesteko elikagaiak es-
kaintzeaz gainera, ez du arriskutsua 
izan behar osasunerako. Gaur egun-
go ebidentzia zientifikoen arabera 
eta Euskadirako Osasun Politiken 
2013-2020 Planean jaso bezala, dieta 
osasungarriaren elikagaiek gatz, 
gantz eta azukre erantsi gutxi eduki 
behar dute.  

ESKURAGARRITASUNA

Dieta osasungarriaren oinarri diren 
produktuek biztanleria sektore 
guztiek eskuratzeko modukoak 
izan behar dute; “eskuragarritasun” 
kontzeptuak lau alderdi bilduko 
ditu, alegia: 

• Eskuragarritasun funtzionala: 
pertsona eta biztanleria mota 
guztiek eduki behar dute erosteko 
edo aukeratzeko modua, bai eta 
eurentzako moduko formatua ere.   

• Eskuragarritasun ekonomikoa: 
produktu horren bertsio ez hain 
osasungarrien antzeko prezioa 
edo merkeagoa..  

• Eskuragarritasun sentsoriala: 
produktuaren inguruko ezagutza 
eta pertsona bakoitzaren gustu 
eta zentzumenetara egokitzen 
direnak eskuratzeko modua. 

• Eskuragarritasun emozionala:  
hurbiltasuna eta elikagai osasunga-
rriagoekiko lotura emozionalaren 
estimulazioa; izan ere, litekeena da 
eskuragarritasuna kontsumorako 
mesedegarri izatea. 

OREKA NUTRIZIONALA

Aukeratutako elikagaiak era 
askotara eta modu osasungarrian 
konbinatu behar dira, egunean  
zehar pertsona batek eduki 
ditzakeen behar nutrizional eta 
energetikoak betetzeko. Piramide 
nutrizionala izan daiteke jarraitu 
beharreko gida generikoa.

BEHAR INDIBIDUALEN ARABERAKO 
EGOKITZAPENA

Pertsona bakoitzaren bizimodua 
eta behar dietetiko espezifikoak 
direla-eta, modu inteligentean 
konbinatuko dira dieta egokitu hori 
osatuko duten elikagaiak. Berezi-
tasunak osasun arlokoak (alergiak, 
intolerantziak edo gaixotasun 
espezifikoak), nutrizio arlokoak 
(bizimoduan eta beharrezko energia 
kantitatean oinarritutakoak) edo 
estetikoak izan daitezke.

BALIO  
NUTRIZIONALA

SEGURTASUA

GATZA

AZUKREA

GANTZA

PRESENTZIA

FORMATUA

PREZIOA 

PRODUKTUAREN 
EZAGUTZA

GUSTUA

LOTURA  
EMOZIONALA

KONBINAZIOA ETA PROPORTZIOA 

BARIETATEA

BEHAR  
ENERGETIKOAK

FRUTAK ETA  
BARAZKIAK

BEHAR DIETETIKO 
ESPEZIFIKOAK 

OSASUN  
BEREZITASUNAK

BIZIMODUAK

ESTETIKA

PRODUKTUA
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ELIKAGAIAK PRESTATU ETA 
KONTSUMITZEKO MODUAK

Elikagaiak prestatzeko moduak dieta 
baten kalitate nutrizionala baldintza 
dezake. Elikadura aldetik, baliteke 
erabiltzen diren produktuak egokiak 
izatea eta pertsonek euren egune-
roko bizimodurako behar dituzten 
nutrienteak eskaintzeko moduan 
konbinatzea. Horregatik, elikagaiak 
prestatzeko modu osasungarrienak 
lehenetsi behar dira. 

Elikagaiak prestatzeko moduak 
atsegina baina zaindua izan behar 
du, lurraldeko gustu eta ohituretara 
egokitua, eta gizartearen balioak eta 
ohitura gastronomikoak errespetatu 
behar ditu. 

KONTSUMO UNEAK

Kontsumo tokia eta bizimodua ere 
pertsonen elikaduraren baldintza- 
tzaile funtsezkoak dira eta, beraz, 
pertsona edo pertsona-multzo 
bakoitzaren kontsumo une eta  
tokietara egokitu behar da dieta.  

TRADIZIO  
GASTRONOMIKOAK

PLAZERRA

KULTURA

BALIOAK  
ETA SINESMENAK

ANOAK

BIZIMODUA

OHITURA  
PARTEKATUAK

KONTSUMO MODUAK
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4 ZERK BALDINTZATZEN 
DU EUSKADIKO 
ELIKADURA  
OSASUNGARRIA?

BALDINTZATZAILE EKONOMIKOAK

Euskal Autonomia Erkidegoan soro gutxi dagoenez, 
nekazaritza-elikagai industria ez da gure ekonomiaren 
sektore garatuena. Nolanahi ere, 846 milioi euroko 
ekarpena egiten dio Euskadiko BPGari, eta 14.500 
baino pertsona gehiagori ematen dio lana; hala, lehen 
sektorearen agente bultzatzaileetako bat da, eta 
nabarmen lagundu dio Euskadiko ekonomiari eusten, 
azken atzeraldi ekonomiko honetan. Gainera, herritarrek 
izugarri estimatzen dituzten sasoiko kalitatezko produk-
tuak eskaintzen dizkigu Euskadiko nekazaritza-elikagai 
industriak. 

Ekoizpenetik harago, gure ekonomiaren beste sektore 
indartsu eta beharrezko batzuek ere parte hartzen dute 
elikaduran. Ostalaritzak edo catering enpresek eta sukal-
de zentralek, adibidez; izan ere, milaka pertsona artatzen 
dituzte egunero, eta funtzio garrantzitsua betetzen dute 
ekonomian zein herrialdeko elikadura ohituretan.

BALDINTZATZAILE SOZIALAK

Gaur egungo testuinguru ekonomikoa dela-eta, area-
gotu egin da hainbat sektore sozialen kalteberatasuna, 
eta dieta osasungarri baterako beharrezkoak diren 
elikagai jakin batzuk -produktu freskoak, adibidez-  
eskuratzeko edo horiek behar bezala prestatzeko  
gaitasunari eragin dio.   

Kontuan eduki behar dugu, halaber, gaitasun edo eza-
gutza eza dela-eta, elikadura eta nutrizio aldetik dese-
gokiak diren ohiturak dituztela talde sozial batzuek.

Euskadin, Mendebaldeko gainerako herrialdeetan 
bezala, gozo eta edari azukredun gehiegi kontsumitzen 
dira, elikadura-osagarriak hartzen dira, batere osasun-
garriak ez diren prestaketa gehiegi egiten dira eta abar.

Pertsonen elikadura baldintzatzen duten hainbat faktore berezi 
daude Euskadin, eta aintzat hartu behar dira ekimenak pentsatze-
rakoan, ingurumen aldetik eta ekonomikoki zein sozialki iraunko-
rrak izan daitezen. 
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5 BALDINTZATZAILE KULTURALAK

Euskadin, plazer-iturriaz eta ber-
tako zein turistentzako erakarga rri 
nagusietako bat izateaz gainera, 
kultura eta tradizioa da jatea. 
Euskadin ongi jaten den ideia  
oso zabaldurik dago nazio- 
artean, dela hemen dugun Michelin 
izar piloagatik, dela jatetxe eta 
tabernetako kalitatezko eskaintza 
zabalagatik, dela pintxoak jateko 

edo senide eta lagunekin elkarte 
bateko mahai baten inguruan 
elkartzeko ohituragatik, besteak 
beste. Kultur dimentsio horre-
kin lotuta, ekonomia jarduera 
handia dago gastronomiaren 
inguruan, eta berrikuntzaren eta 
abangoardiaren erreferente dira 
sukaldariak. Euskaldunontzat oso 
garrantzitsua bada ere, gero eta 
azkarrago bizi gara, eta kontuan 

hartzekoak diren moda eta korronte 
berriak sortzen ari dira. Izan ere, 
usadio eta ohitura nahiko osasun-
garriak sustraituta dauden inguru 
honetan, hain osasungarriak ez di-
ren elikatze-moduak ari dira lekua 
hartzen: janari azkarra, koipe, gatz 
eta azukre gehiegirekin egindako 
janari azkarra eta abar. 
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ZER IRIZPIDE ERABILI DIRA HELBURUAK  
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1.000 EGUNEAN LORTU BEHARREKO  
HELBURUAK

ELKARLANEKO LAN-METODOA
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KONPROMETITUTAKO  
ELKARLANEKO EKOSISTEMA
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programa bezalako proiektu konplexu baten 
helburuak hainbat mailatan ezartzen dira, 
abiapuntuko egoera ezagutu eta onartuta. 

Osasun arloan, bada agertoki ezin hobe bat, 
eta hori dugu helburu. Epe luzerako asmoa, 
1.000 eguneko epetik harago lortzekoa. 
Plana egingarria eta praktikoa izan dadin, 
baina, garrantzitsua da helburu orokor 
batzuk ezartzea, elikaduraren arlokoak diren 
parametro argietan zentratuta.

Asmoa eta helburuak, biak, dira plan honen 
helmuga. Eta gure eskura dago helmugara 
iristea, elkarlanerako dugun gaitasuna 
baliatzeko gai bagara.
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8 ZERGATIK EUSKADIKO  
ELIKADURA  
OSASUNGARRIRAKO  
EKIMEN PROGRAMA BAT?

KONTSUMO-OHITUREN INGURUKO DATUAK

GAZTEEN %51,2K EZ DUTE 
JATEN FRUTA EGUNERO

BATEZ 
BESTEKO 
GATZ 

KONTSUMOA 
9,6 GR  

Batez besteko gatz kontsumoa 
9,6 gr-koa da pertsona eta 
eguneko; pertsonako eta 
eguneko 5 gr kontsumitzea da, 
ordea, gomendagarria.

Batez besteko azukre libre kontsu-
moa 100 gr ingurukoa da pertsona 
eta eguneko; pertsonako eta 
eguneko 50 gr baino gehiago ez 
kontsumitzea da, ordea, gomenda- 
garria, helduen kasuan, eta 
haurren kasuan, berriz,  37 gr 
pertsona eta eguneko. 

Egunean zehar kontsumitutako 
energiaren %30-35ek lipidoetatik 
eratorria izan behar du, orga-
nismoak behar bezala funtziona 
dezan. Helduen dietan, baina, 
gantzetatik eratorria da energia 
guztiaren %42. Haurren kasuan, 
batez bestekoa %39koa da.

BATEZ 
BESTEKO 

AZUKRE 
KONTSUMOA 

1OO GR

ENERGIAREN %42A 
GANTZETATIK 

DATOR 

GAZTEEN %82K EZ DITUZTE 
JATEN BARAZKIAK EGUNERO

GAZTEEN %90K EZ DUTE 
EGUNEKO BOST FRUTA ETA BARAZKI 
JATEAREN GOMENDIOA BETETZEN

KONTSUMO 
GOMENDAGARRIA: 
5 GR

KONTSUMO 
GOMENDAGARRIA: 
50 GR

EKARPEN 
GOMENDAGARRIA: 
%30
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Euskal Autonomia Erkidegoko gaixotasun kroni-
koen %95 elikadura ohiturekin, elikagaien subs-
tantzia toxikoekin, nutrizio-gabezia jakin batzuekin 
edo ariketa fisikorik ezarekin lotuta daude, besteak 
beste.

Gaixotasun kroniko ez-transmitigarriak gaixotasun 
karga nagusi bihurtu dira, eta, hortaz, erronka handia 
dira osasun publikoarentzat, mundu osoan. Osasuna-
ren Mundu Erakundeak adierazi duenez, 2008an 
mundu osoan izandako 57 milioi heriotzen ia bi heren 
gaixotasun kroniko ez-transmitigarrien ondorio izan 
ziren, gaixotasun kardiobaskularren ondorio, batez 
ere, eta, ondoren, minbiziaren, arnas eritasunen eta 
diabetesaren ondorio. Nolanahi ere, azkar hazten ari 
eta banaketa desberdina badute ere, eragindako giza 
eta gizarte inpaktu handiena saihetsi egin liteke, es-
ku-hartze kostu-eraginkor eta bideragarrien bidez. 

Obesitatea da elikadura-arazoen eta ariketa fisi-
korik ezaren ondorio ikusgarri eta berehalakoena, 

EGOERAREN AZTERKETA 

eta 2025. urtean munduko biztanleen %20 obesoak 
izango direla aurreikusten da. 

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak abian du 
2013-2020rako Osasun Plana; elikadura osasun-
garriarekin lotutako helburuak jarri ditu, haurren 
malnutrizioan, haurren eta gazteen obesitatean eta 
gatzaren, gantzen eta azukre erantsien kontsu-
moaren murrizketan arreta berezia jarrita.   

Nazioarte osoko gobernu-erakundeek proposatu 
dituzte elikadura osasungarria eta ariketa fisi-
koa sustatzeko. AECOSAN Kontsumo, Elikadura 
Segurtasun eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak, 
adibidez, NAOS Estrategia (Elikadura, Jarduera 
Fisikoa eta Gizentasunaren Prebentzioa lantzeko 
Estrategia) jarri zuen abian 2005. urtean, herrita-
rrak obesitateak osasunarentzat dituen arazoen 
inguruan sentsibilizatzeko eta herritarrek eta 
bereziki haurrei zein gazteei ohitura osasungarriak 

3 HAURRETIK 1EK  
(%30EK) GEHIEGIZKO 

PISUA-OBESITATEA 
DUTE

EUSKADIKO 3 
HELDUTIK 1EK 

HIPERTENTSIOA 
DAUKA

2 HELDUTIK 1EK  
HIPERKOLESTEROLEMIA 

DAUKA



hartzen lagunduko dieten ekimenak sustatzeko, 
batez ere elikadura osasungarriaren eta jarduera 
fisikoaren bitartez.

Euskadin, haurren %30ek gehiegikeria ponderala 
dute, hau da, hamar ikasle edo nerabetik hiruk 
pisu gehiegi dute. (ALADINO1 2011/2015)

Azken azterketen datuen arabera, 15 urteko edo 
adin horretatik gorako herritarren %50ek, gutxi 
gorabehera, pisu gehiegi dute (gehiegizko pisua 
eta obesitatea); ehuneko hori handiagoa da gizo-
netan (%57,5) emakumeetan baino (%39,9), eta 
azken hamarkadako joerak gorantz jarraitzen du 
adin-talde guztietan.

Euskadiko Osasun Inkestak (EAEOI) erakusten du 
obesitatearen prebalentziak gora egiten duela 
desberdintasun sozioekonomiko eta kulturalen 
arabera. Hau da, gizarte eta ikasketa mailetan behera 
eginez gero, are handiagoa da obesitatearen 
prebalentzia, muturretan diferentziala bikoitzetik 
gorakoa izateraino.

ENRICA2 2009 azterketaren arabera, Euskadiko hel-
duen hirutik batek hipertentsioa dauka, baina %63k 
dakite. Euren tentsio arteriala zein den dakitenen 
%40a ongi kontrolatuta dago bere osasun zentroaren 
bitartez.

ENRICA azterketaren arabera, Euskadiko helduen 
%50 hiperkolesterolemikoak dira, helduen erdiak, 
hain zuzen ere. Diabetesaren prebalentzia %5ekoa 
da, eta ongien ezagutzen den osasun arazo kroni-
koa da. 

Hona hemen Euskadiko Osasun Inkestak elikagaien 
kontsumoaren inguruan emandako hainbat datu:

•  15 urteko edo adin horretatik gorako helduen 
%66k bakarrik jaten dute fruta egunero, eta 
ehuneko hori are txikiagoa da  15-24 urteko  
gazteen artean, horien %49k bakarrik jaten 
baitute fruta egunero. 

•  Herritarren %27k bakarrik jaten dituzte baraz-
kiak egunero. Eta 15-24 urteko gazteen artean, 
%18raino jaisten da ehuneko hori. 

•  Gomendatutako haragi kontsumoa %50ek 
bakarrik betetzen dute.

•  Herritarren %38,5ek gomendioen arabera kontsu-
mitzen dute arraina (astean hirutan). 15-24 urteko 
gazteen artean, %27k bakarrik. Adinean gora 
egitearekin batera kontsumoa ere igo egiten da.

•  Azken Euskal Osasun Inkestaren arabera, 2007. 
urtearekin alderatuta, 2013. urtean jaitsi egin da 
pixka bat elikaduraren inguruko gomendioak 
betetzen dituzten herritarren ehunekoa. Beraz, 
elikadura osasungarriaren inguruan egindako 
ahaleginak ez dira emaitza optimoak ematen ari.

Ondorengo hauek ere gauza jakinak dira… 

•  Elikadura kontsumoaren panelak3 kontsumo- 
aldaketak erakusten ditu Euskadin. Ikusten denez, 
azkar prestatzeko edo prestaketarik behar ez 
duten produktu gehiago erosten dira, gaur egun-
go bizimoduarekin bat etorriz. Hala, %51 hazi da 
plater prestatuen kontsumoa. 

•  Estatu mailan, batez besteko gatz kontsumoa 
9,6 gramokoa da egunean pertsona helduen 
artean (AECOSAN), OMEk gomendatutako 
eguneko 5 gramoko kontsumoa (estrapolatua) 
baino askoz ere handiagoa. 

•  12-18 urteko herritarren %90ek badakite zein 
elikagai diren onak osasunerako. Familian ikasten 
dituzte halakoak inkestatutako gazteen 
%95ek baino gehiagok. Familiaren ondoren, 
baina oso hurbil, eskola dago. 

•  Ez dira betetzen NAOS Estrategiaren gomendioak, 
astean 4 fruta eta barazki anoa jatearen gaine-
koak.
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1. Hazkuntzaren, Elikaduraren, Arkitea Fisikoaren, Haurren Garapenaren 
eta Obesitatearen Zaintze Ikerketa (ALADINO)

2. Espainiako nutrizio eta arrisku kardiobaskularraren inguruko ikerketa 
(ENRICA)

3. Iturria: Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa



Plan honen jatorrizko helburua da elikaduraren 
bitartez osasuna sustatuko duen ingurune bat 
ezartzea eta, horrela, hipertentsioaren, hiperko-
lesterolemiaren, obesitatearen, diabetesaren edo 
gaixotasun kardiobaskularren - besteak beste - 
goranzko joera etetea. 

Funtsezkoa da, halaber, profesional talde espezifi-
koei zein herritarrei, oro har, prestakuntza, infor-
mazioa eta baliabideak lortzeko bidea erraztea.

Azken batean, elikadura egokiaren inguruko 
sentsibilizazioa areagotzea eta elikadura egoki-
rako estimuluak eta aukerak sortzea bilatzen da, 
herritarren, administrazioen eta elikagaiak eskaintzen 
dituzten edo pertsonen elikadura ohituretan aktibo-
ki eragiten duten sektoreen lankidetzaren bitartez.

AZKEN  
HELBURU KOMUNA

Osasuna sustatu  
elikaduraren bitartez

PROZESU HELBURUAK HELBURU OROKORRAK
Elikadura osasungarria

AZKEN HELBURUA
Osasun globala
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ZER IRIZPIDE ERABILI  
DIRA HELBURUAK 
EZARTZEKO ORDUAN?

HELBURU NEURGARRIAK

OINARRIZKO PREMISA FUNTSEZKO HIRU IRIZPIDE

HELBURU ERREALISTA  
ETA ONARGARRIAK

1.000 eguneko denbora-esparrua eta ekimenen 
ikuspegi pragmatikoa direla eta, oinarrizko premisa 
bat eta funtsezko hiru irizpide eduki dira kontuan 
programaren helburuak ezartzeko unean.

20 4 6 8 10 12
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AURRERA EGITEKO  
ERREFERENTZIA ETA  
ESTIMULU GISA IDENTIFI-
KATUTAKO HELBURUAK

Hiru urtean, 1.000 egunean, elkarrekin eta elkarlanean, 
zergatik ez dugu lortuko…?

•  Fruta eta barazkiak egunero jaten dituzten 
HAURREN ETA GAZTEEN4 indizea %20  
handitzea. Alegia, gazteen %60k fruta eta  
%22k barazkiak egunero kontsumitzea. 

•  Gatz kontsumoa %20 jaistea, eguneko  
9,6 gramotik 7,5 gramora. 

•  Euskadiko herritarren elikadura osasungarria-
ren alde lan egiten duten agente eta ekimenen 
%50ek sarean eta gutxienez Euskadiko Elikadura 
Osasungarrirako Ekimenak osatzen duten ekin- 
tzetakoren baten ildotik lan egitea.

HELBURU KOLEKTIBOAK HELBURU  
ESTIMULAGARRIAK

•  Azukre libreen kontsumoa %20 jaistea, egune-
ko 100 gramotik 80 gramora. 

Proposatutako helburuak ez dira lorrezinak. Izan 
ere, ikuspegi errealista batetik hautatu dira, kola-
borazioari esker helburu horiek lortzea gure esku 
dagoela jakinda, elikadura osasungarria ren garran- 
tzia eta balioaren jaki tun garen guztion gaitasu-
nean, potentzian eta inplikazioan sinesten baitugu. 
Arazo eta kezka gehien eragiten dituen biztan-
leria-taldeetako baten (gazteen) joera eteteko 
eta aldatzeko gai izatea oso ekintza eraginkorrak 
garatzeko gai izatearen pareko da. Eta politika 
murriztaileei leku egin beharrean, modu positiboan 
formulatutako etorkizunerako ikuspegi batetik 

eraiki behar da eraginkortasun 
hori: gai bagara fruta eta barazki 
kontsumoa nazioartean onartu-
tako gomendioetara hurbiltzeko, 
azukre eta gantz erantsien kon- 
tsumo txikiagoa eragiten ariko 
gara, aldi berean.  

4. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko 
biztanleria 2.171.886 pertsonakoa da. 
Hauetatik %17,4k 19 urte baino gutxiago 
dituzte. Eustat. Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko Biztanleria 2016. 

JO
M

U
G

A
 P

A
RT

EK
AT

U
A

 /
 2

3 



ELKARLANEKO  
LAN-METODOA 

Pertsonen elikadurarekin lotutako gaixotasunekin 
erlazionatutako helburu zehatzei erantzuteko, 
modu koordinatu, kolektibo eta sortzailean Eusko 
Jaurlaritzak abian jarri duen programa estrategikoa 
da Euskadiko Elikadura Osasungarrirako Ekimena.

Aurrekari ezagunik ez egotea egiteko modu berri 
bat formulatzeko eta geure buruak probatzeko 
aukera bat da. Badakigu orain arte ez bezalako 
emaitzak lortu nahi baditugu lan egiteko moduak 
eta metodologiak berritu behar ditugula. 

Beraz, funtsezkoak diren aktoreen arteko konexioen 
eta proiektu eskalagarrien patronajearen susta- 
penean oinarritutako prozesu-formulazio estilo  
batetik sortutakoak dira proposamenak. Erronkei  
aurre egiteko estilo pragmatiko bat, jarduera-ildo 
errealistak planteatzea baldintza egokien zain 
egotea baino baliagarriagoa dela jakinda, nahiz eta 
agertoki perfektu bateko helburuak ez bilatu. 

Elkarlaneko lan-prozesua ondorengo premisa  
hauekin garatu da: 

“Atzeraelika zaitez 
programaren xede diren 

pertsonez”

“Balidatu eta aberastu 
ideiak”

“Ez esan, erakutsi”

“Partekatu zuren ideiak beste 
diziplinetako pertsonekin eta beste 

ikuspegi bat dutenekin”

“Kontua ez da pentsatzea, 
egitea baizik”

INPAKTUA

ENPATIA

PRO
TOTIPODUNA

KONEXIOA

EKINTZA

JO
M

U
G

A
 P

A
RT

EK
AT

U
A

 /
 2

4



5 IKUSPEGI  
OSAGARRI

Planteatutako problematikari erantzungo dioten 
ekintza-ildoak ezartzeko, ezagutza espezifikoak eta 
ikuspegi osagarriak dituzten 5 lan-talde izan ditu 
oinarri programak.

Ondorengo hauek izan dira Euskadiko Elikadura 
Osasungarrirako Ekimenen sustatzaileak:

• Informazio eta ezagutza aditu taldea: EHUko Farma-
zia Fakultatea; banaketa sektoreko enpresak; NAOS 
Estrategia; Osakidetza; Osasun Saileko epidemiologia; 
Osasun Publikoa eta Adikzioak (Osasunaren Sustape-
na); Euskadiko Osasun Inkesta.

• Sektore estrategikoekiko lankidetza taldea: snack-ak, 
edariak eta elikagaiak ekoizten dituzten enpresak; 
banaketa sektoreko enpresak; catering zerbitzuak, 
kolektibitateak eta sukalde zentralak; ostalaritzako 
sektorea; berrikuntza enpresa eta erakundeak; Elika; 
Osasun Publikoa eta Adikzioak (Osasunaren Babesa)

• Segmentu lehenetsien taldea: dietista-nutrizionis-
ta adituak; EHUko Farmazia Fakultatea; elikagaien 

inguruko berrikuntza enpresak; udalak; hezkuntza 
sektoreko ikastetxe eta elkarteak; Osasun Publikoa 
eta Adikzioak (Osasunaren Babesa); Elikadura Berezia 
Fundazioa. 

•  Kontzientziatze, gaitze eta hedatze taldea: gizarte- 
hezkuntza eta aisialdi elkarte eta erakundeak; 
kontsumitzaileen federazioak; hedabideak; pertsonen 
sormena estimulatzen duten enpresak; hezkuntza  
sektoreko ikastetxe eta elkarteak; Kontsumobide; 
Ihobe; Ezagutzaren Kudeaketa, Osasun Saileko Osasun 
Publikoa eta Adikzioak (Osasunaren Sustapena). 

•  Ebaluazio eta kontrol taldea: banaketa sektoreko 
enpresak; catering zerbitzuak, kolektibitateak eta 
sukalde zentralak; udalak; Osasun Saileko Osasun 
Publikoa eta Adikzioak (Osasunaren Babesa). 

1.  Informazioa eta ezagutza aditua: Oinarrizko informa-
zio aditu ikuspegia. Ebidentzia zientifikoak. Abiapun-
tuko diagnostikoa eta helburu orokorren proposamena.

2.  Sektore estrategikoekiko lankidetza: Programaren 
agente eta partaideen ikuspegia. Aktore estrategikoen 
identifikazioa. Lankidetza operatibo egiteko moduak.

3.  Segmentu lehenetsiak: Biztanleriaren ikuspegia. 
Publiko objektibo lehenetsiak eta gatazka-foko 
espezifikokoak.

4.  Kontzientziatzea, gaitzea eta hedatzea: Profesiona-
len ikuspegia, gizartea sentsibilizatzeko eta gaitzeko 
sistema eta agertokiak. Gaur egungo komunikazio 
eta sozializazio bideak.

5.  Produkzio kontrola eta ebaluazioa: Ikuspegi 
instituzionala – industriala. Monitorizatu beharreko 
parametroen identifikazioa. Lehentasunen ordena eta 
hemendik hiru urterako zaintza kanpainen egutegia.

5 IKUSPEGI  
OSAGARRI 
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GIZARTE POLITIKAK

KULTURA

KONTSUMO

INGURUMENA

FARMAZIAK
MUTUAK

ASEGURU-KONPAINIAK

ELKARGO PROFESIONALAK

OSAKIDETZA

EKIMENEKIN KONPROMETITUTAKO 
ELKARLANEKO EKOSISTEMA

Elikadura osasungarriaren ad hoc kontzeptuaz 
gainera, elikaduraren esparruarekin loturaren 
bat duen edo pertsonengana hurbiltzeko orduan 
interesgarri den eragile-sarea aktibatzeko kata-
lizatzaile moduan funtzionatu du programaren 
eratze-prozesu partekatuak.

Oraingoz, sei jarduera-sektoretan oina rrituta kon-
figuratu den lehen zirriborro bat egiteko balio izan 
du egindako lanak. Baina proposatutako ekimenak 
ezartzearekin batera sareak hazten eta atxikimen-
duak jasotzen jarraitzea espero da. 
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GIZARTE POLITIKAK

KULTURA

KONTSUMO

INGURUMENA

FARMAZIAK
MUTUAK

ASEGURU-KONPAINIAK

ELKARGO PROFESIONALAK

OSAKIDETZA
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5 ILDO 
ESTRATEGIKO ETA 
LEHENTASUNEZKO 
18 NEURRI

INFORMAZIO SISTEMA EGOKI ETA SENDOA 
ETA EZAGUTZA ADITUA

AGENTE LERROKATUAK

LEHENTASUNEZKO SEGMENTUEKIKO 
ARRETA ESPEZIFIKOA

ERAGIN SOZIALA DUEN KONTZIENTZIAZIO 
ETA GAITZE PROGRAMA

KONTROL ETA EBALUAZIO SISTEMA



Ekimenak eratzeko prozesu kolektiboaren 
hasierako etapan, 40 proposamen sortu ziren 
Euskadiko elikadura ohitura eta kulturan 
aldaketa positiboak aktibatzeko. Proiektu 
horiek 50 eragile baino gehiagoren elkarlanaren 
emaitza izan dira, eta ikuspegi osagarriekin 
lotura zuzena duten 5 ildo estrategikotan 
eragiteko planteatu dira. 

Ondorengo destilazio eta birkonfigurazio 
faseari esker, jarraian labur-labur adieraziko 
diren 18 proiektuak5 atera dira. Sakon garatu 
dira guztiak ere lan-talde sektorialetan, eta 
talde sustatzailearen zeharkako ikuspegia sartu 
da, azkenean. 

Prozesuan parte hartu duten pertsonek 
adostu dute, gainera, 5 proiektuk argi eta garbi 
laguntzen dutela pertsonen elikadura behin 
betiko hobetzeko oinarria ezartzen. Beraz, 5 
neurri diferentzial aktibatu beharko lirateke 
Euskadiko Elikadura Osasungarrirako Ekimenen 
hasierako fasearen esparruan.



5 ILDO  
ESTRATEGIKOAK

INFORMAZIO ETA EZAGUTZA SISTEMA EGOKI ETA SENDOA

AGENTE LERROKATUAK

LEHENTASUNEZKO SEGMENTUEKIKO ARRETA ESPEZIFIKOA

ERAGIN SOZIALA DUEN KONTZIENTZIAZIO ETA GAITZE PROGRAMA

KONTROL ETA EBALUAZIO SISTEMA
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1   Aktiboen Mapa

2   Informazio-iturri egokiak

3   Ikastetxeetako jangelen 360º-ko eguneratzea

4   Vending inteligente eta osasungarria

5   “Nola merkatu-kuota irabazi eskaintza osasungarri batekin?” 
gida

6  Gatza pixkanaka gutxitzeko programa

7   Osasun arloko profesionalek elikadura osasungarriaren 
inguruan egin dezaketen sustapen lanari sostengua 

8   Hezkuntza ekosistema osasungarria 

9   “Elikadura osasungarriaren liga” aplikazioa

10  Gazteentzako ideia lehiaketa  
(erabiltzaile izatetik sortzaile izatera)

11  Jangela osasungarriak lan inguruneetan

12  Joera sortzen: elikadura osasungarriaren bultzada mediatikoa

13  Sasoiko fruta eta barazkien egutegi multikanala

14  Elikaduraren inguruko lankidetza: ohiturak aldatzeko guneak 
eta esperientziak

15  Dinamizazio eta erresonantzia nodoa

16  Sukalde zentralak kontratatzeko orrien eguneratzea eta  
jarraipen programa

17  Elikagai etiketen eta nutrizio-osaeraren zaintza

18  Elikagai berezien kontsumo osasungarri eta arduratsua
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2 Informazio sistema  

egoki eta sendoa  
eta ezagutza aditua

Osasunaren inguruko informazio sistemak beha-
rrezkoak dira denboraren, lekuaren eta pertso-
naren araberako joerak behatzeko ezagutza gisa. 
Horrela, aldaketak behatu edo aurreratu daitezke, 
ekintza egokiak eta sortutako osasun arazoentzako 
dagozkion kontrol neurriak ezartzeko. 

Biztanleriaren osasun egoeraren ebaluazioa 
ezinbesteko tresna da osasun publikoko politikak 
garatzeko orduan, ikerketa epidemiologikotik 
deduzitutako ebidentziekin bat datozen ohitura 
osasungarriak sustatzeko. Denboran zehar aldian 
behin errepikatzeak aztertutako parametroen joera 
ikusteko, biztanleriarentzat ezarritako helburuak 
bete diren edo ez jakiteko eta osasuna sustatzeko 
egindako kanpainen eraginkortasuna aztertzeko 
modua ematen du.

1. PROIEKTUA

AKTIBOEN MAPA

Dela euren jarduera pertsonen 
osasunarekin eta elikadurarekin 
zuzenean lotuta dagoelako, edo 
biztanleriaren jokaerak hobetzen 
laguntzen duten ekimenak abian 
jarri dituztelako, Euskadiko hainbat 
eragilek nolabaiteko eragina dute 
pertsonen elikadura ohituretan. 

Elikadura-osasunerako aktiboak 
(osasunarekin eta osasuna sortzen 
duten ekintzekin konprometitutako 
eragileak) nabarmendu eta ikusgarri 
egiteko geolokalizazio plataforma eta 
tresnak erabiltzea proposatzen da 
programaren beharrei erantzuteko. 

Helburu nagusiak

•  Elikaduraren arloko zerbitzu eta 
ekimenak bisibilizatzea, biztanle-
riari begira. 

•  Erakundeen lanean harremanen 
kudeaketa eta erabaki-hartzea 
erraztea. 
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3 2. PROIEKTUA 

INFORMAZIO  
ITURRI EGOKIAK

Norabide zuzenean goazen edo 
egokitu beharreko alderdiak dauden 
aztertzeko beharrezkoa da  hitzar-
tutako helburuei egokitutako ad hoc 
adierazleak jartzea, batez ere fruta 
eta barazkien, eta gatz, gantz eta 
azukreen kontsumoan zentratuta. 
Alde horretatik, Euskadiko infor-
mazio-iturri funtsezkoetako bat 
indartzeko aukera planteatzen da, 
Euskadiko Osasun Inkesta, ezagutza 
hori lortzen lagun diezagun. 

Osasun Inkestak oso informazio 
baliagarria eskaintzen du osasun 
politiken inguruko erabakiak 
hartzeko. Biztanleriaren osasun 
orokorraren bilakaeraren, horren 
baldintzatzaileen, eta pertsonek 

Euskadiko osasun zerbitzuak era-
biltzeko moduaren inguruko datuak 
jasotzen ditu. 

Inkesta ekimen programaren 
euskarri izan dadin eguneratzeko, 
ondorengo hauek biltzen dituen sail 
arteko ekintza bat proposatzen da:

1. Inkestari erantsi beharreko 
galderak diseinatu berau egiten 
duten Eusko Jaurlaritzako talde 
profesionalarekin elkarlanean. 

2. Inkesta gauzatu, datuak aztertu 
eta emaitzak argitaratu. 

3. Inkestaren aldizkako berrikus-
katze eta aktualizazioa. 

4. Aurreko pausuen osagarri gisa, 
azkenik beharrezkoa dela eraba-

kitzen bada, elkarlanerako hitzar-
menak sinatzea proposatzen da 
interesgarri izan daitezkeen beste 
erakunde eta organizazioekin. 

Helburu nagusiak

•  Inkestaren gaurkotze prozesua 
aprobetxatzea programaren 
baitan martxan jarritako ekintzen 
ebaluazioa ahalbidetuko duten 
galderak sartzeko. 

•  Baliozko informazio kanal berri 
bat gehitzea. 
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4 Agente  

lerrokatuak

Euskadiko Elikadura Osasungarrirako Ekimenak 
aplikatzeko, aktore askok eta oso desberdinek esku 
hartu behar dute, koordinatuta eta sinergikoki, 
helburu komunak lortuko badira. Programa hau 
helmugara eramateko ezinbesteko aktoreetako 
batzuk euren eguneroko lanarekin biztanleei elika-
gaiak hornitzen dizkieten sektoreak dira. Sektore 
horietan oso azkar ezartzen da elikadura osasun-
garriaren inguruko hobekuntzak gizartearen 
eskaera eta ardura korporatiboa ez ezik negozio 
aukera ere badiren ideia. 

Esparru estrategiko horren ildotik, ostalaritza, 
jatetxeak, sukaldaritza soziala, elikadura industria 
eta banaketa bezalako sektoreak sartu dira. Baita 
vendingaren eta, oro har, elikadura segurtasunaren 
sektoreko adituak ere.

Elikadura osasungarriaren inguruko hobekuntzak 
bultzatzeko akordio estrategikoak lortzea espero 
dugu: produktuetan gatza, azukrea eta gantz 
erantsiak gutxitzea, fruta eta barazkien kontsumoa 
sustatzea, menuen eta produktu osasungarrien 
eskaintza hobetzea eta abar.

3. PROIEKTUA

IKASTETXEETAKO JANGE-
LEN 360º-KO EGUNERATZEA
6 ETA 15 PROIEKTUEN OSAGARRI

Hezkuntza Sailaren datuen arabera, 
2016/17 ikasturtean 187.841 jankide 
egon ziren. Hau jangela zerbitzua 
eskaintzen duten zentruetako 
iksaleen %56a da. Guztura, Haur 
Hezkuntzako eta Lehen eta Biga-
rren Hezkuntzako ikasleen %50a da, 
ikastetxe guztiek ez baitute jangela 
zerbitzua eskaintzen. 

Inguru horietako kontsumoan eragi-
teak nabarmen lagundu dezake Eus-
kadiko elikadura ohiturak hobetzen 
hainbat arrazoigatik:  

• Barne hartuko lukeen jankide 
kopuru handia dela eta.

• Adin horretan etorkizunerako 
elikadura gustuak eta ohiturak 
eratzen direlako.  

• Haur eta gazteen elikadura ohi-
turek euren familien elikaduran 
nabarmenki eragiten dutelako. 

Hori lortzeko, ikastetxeetako jange-
len zerbitzuen hobekuntza integrale-
rako prozesu bat proposatzen da, bi 
gairen inguruan aldaketak eginez:

1. Eskaintzaren berrikuntza

Ikastetxeekin lan egitea proposa- 
tzen zaie sukalde zentralei, ikasleei 
aukeraketa osasungarriagoa egitea 
erraztuz, plateren edo produktuen 
itxura zainduta eta horien formatua 
hobetuta, erakargarriagoak eta atse-
gingarriagoak izan daitezen.

2. Kontsumo inguruneen hobekuntza

Azken hamarkadetako aldaketa 
sozio-kulturalen ondorioz, ikas-
tetxeetako jangelen erabiltzaile 
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kopuruak asko egin du gorantz. 
Espazioak handitzea ezinezkoa 
denez, otorduak hainbat txandatan 
eskaintzen dira orain. Hori dela eta, 
jankideek denbora mugatu batean 
egin behar dituzte otorduak eta 
jangelen kudeaketa are konplexua-
goa bihurtu da. 

Aukeraketa osasungarriagoa 
egitea da helburua, inguru fisikoan 
(eremuen diseinua eta banaketa) 
eta kontsumo giroan (ahorakin 
erritmoak, zarata eta abar) esku 
hartuta. Horretarako, arkitektura 
estudioen, dekoratzaile eta artisten 
eta abarren parte hartzea propo-
satzen da. 

Helburu nagusiak

• Jangela kolektiboetan fruta eta 
barazki kontsumoa handitzea. 

• Berrikuntza bideak aktibatzea, 
menuen eta plater osasungarrien 
prestaketa eta aurkezpenari 
dagokienez. 

• Lekuen antolaketa eta ahorakin 
erritmoen kudeaketa aztertzea. 

• Euren borondatez proiektuare-
kin bat egingo duten 10 jangela 
erakartzea, gutxienez.  

• IKASTETXE PUBLIKO, PRIBATU, ZEIN ITUNPEKO IKASTETXEEN INPLIKAZIOA LORTZEA
• BERRIKUNTZA BIDEAK ERABILIZ ELIKADURA OSOSUNGARRIRA BULTZATZEA

• IKASTETXE PUBLIKO, PRIBATU, ZEIN ITUNPEKO IKASTETXEEN INPLIKAZIOA LORTZEA
• BERRIKUNTZA BIDEAK ERABILIZ ELIKADURA OSOSUNGARRIRA BULTZATZEA
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6 4. PROIEKTUA

VENDING INTELIGENTE  
ETA OSASUNGARRIA

Euskadin, badira snack edo aperitibo 
osasungarriak edukitzeko beharrari 
erantzuteko ekimenak, eta “osasun-
garritzat” jotzen dira NAOS Estrate-
giaren elikadura irizpideak betetzen 
dituzten produktuak. Helburua 
lortzeko sendoago aurrera egiten la-
gunduko diguten sinergiak sortzeko, 
indarrak batzea eta ekimen horien 
bultzatzaileekin lan egiten jarraitzea 
proposatzen du Euskadiko Elikadura 
Osasungarrirako Ekimen programak.  

Horretarako, lau dimentsiotan ekin- 
tzak aurreikusten dituen programa 
bat proposatzen da:

1. Informazioa: informazioa eta 
argudioak biltzen dituzten gida 
praktiko batzuk sortzea, enpresa 
pribatu, erakunde publiko eta 
vending operadoreentzat. 

2. Eskaintza: formatu eta prezio 
erakargarriagoak dituzten 
produktu osasungarriak kana-
lera egokitutakoak, edukitzeko 
ikerketa. 

3. Logistika: soluzioen ikerketa 
eta garapena, arazo logistikoei 
erantzuteko (birjartze maizta-
suna, produktuen bizitza erabil-
garria eta abar). 

4. Makina-kontsumitzaile erlazioa: 
berrikuntza teknologikoak, eros-
keta gehiago hausnartzeko eta 
hain inpultsiboa ez izateko. 

Helburu nagusiak

•  Gidak vending makinak dituzten 
erakunde guztien (%100) artean 
zabaltzea. 

•  Vending makinak dituzten 
erakundeen %70en atxikipena 
lortzea. 

•  Programara atxikitako erakun-
deen vending makinetan 
eskaintzen diren produktuen 
erdiek (%50) NAOS Estrategiaren 
irizpideak betetzea.

5. PROIEKTUA

OSTALARITZAKO ESTA-
BLEZIMENDUENTZAKO 
“NOLA MERKATU-KUO-
TA IRABAZI ESKAINTZA 
OSASUNGARRI BATEKIN?” 
MULTIMEDIA GIDA 

Pertsona askok ostalaritzako 
establezimendu batean egiten dute 
eguneko otorduetako bat gutxienez; 
beraz, logikoa dirudi pentsatzeak 
sektore horrek aktiboki inplikatuta 
egon beharko lukeela Euskadiko 
Elikadura Osasungarrirako Ekimen 
programan. 

Elikadura estilo osasungarria-
goen gaineko gero eta interes 
sozial handiagoa aukera bat da 
elikatze-kateko agenteek NAOS 
Estrategiak ezarritako irizpideekin 
bat datorren ikuspegi osasungarri 
eta koherentearekin bat egiteak 
duen balio erantsia ikus dezaten. 
Horregatik, establezimenduak 
(mota desberdinetakoak) eskaintza 
osasungarriago baterantz eramango 
dituen multimedia gida bat egitea 
planteatzen da. 

Helburu nagusiak

•  Garrantzi sozial handia duten 
sektore bateko establezimenduen 
%10en atxikipena. 

•  Ostalaritza sektorean eskaintza 
osasungarriagoa edukitzea. 
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7 6. PROIEKTUA

GATZA PIXKANAKA  
GUTXITZEKO PROGRAMA

Gomendatutako gatz kopuruaren 
bikoitza kontsumitzen dugu. Horren 
%75 erosten ditugun produktuek 
edukitzen dute, hortaz, garrantzitsua 
da arazoari elikagaien ekoizpen eta 
prozesatze fasean heltzea. Horre-
tarako, akordio multisektorial baten 
bidez herritarrek gehien kontsumitzen 
dituzten eta pertsonen dietan gatz 
kopuru handia ezartzen duten elika-
gaien ekoizleekin kolaboratzea propo-
satzen da, gatza pixkanaka gutxitzeko 
programa bat abian jartzeko.

Pixkanaka gatz gutxiagoko 
produktuetara ohitzen ikasiko du 
kontsumitzaileak jarraikako hainbat 
etapatan. 

Abian jartzeko, proposatzen da 
proba pilotu bat egitea inguruko 
agente ekoizle eta/edo banatzaile 
garrantzitsuenen atxikipena duen 
gune geografiko lokalizatu batean. 

Helburu nagusiak

•  Gatz kontsumoa txikitzea



Lehentasunezko  
segmentuekiko 
arreta espezifikoa 

Uste dugu beharrezkoa dela elikadura ohitura 
desegokiak direla-eta osasuna konprometituta 
eduki dezaketen gizarte segmentuetan ekintzak 
identifikatu eta abian jartzea, helburu estetikoen-
gatik komenigarriak ez diren jokabideak hasten 
dituzten gazteetan edo osasun tratamenduekin 
talka egin dezaketen produktuak kontsumitzen 
dituzten adinekoetan, besteak beste.

Funtsezkoa eta estrategikoa da informazioaren, 
prestakuntzaren, sustapenaren eta elikadura ohitura 
osasungarrien jarraipenaren bidez elikadura hobetze-
ko estrategiak sortzea segmentu lehenetsietan.

Osasun eta hezkuntza arloko profesionalak, enpresak 
eta gazteen munduko hainbat agertoki sektore eta 
ingurune lehenetsiak dira, lankidetza-itunetarako 
aproposak; izan ere, duten eragina, sinesgarritasuna 
eta herritarrekiko harreman zuzena direla-eta, kole-
ktibo egokiak dira elikadura ohitura osasungarriak 
transmititzeko.

Ezinbestekoa da kolektibo profesional horiekin 
estrategiak eratzea elikaduraren inguruko gaietan 
informatu eta motibatutako talde bihur daitezen, 
herritarren beharrei erantzungo dieten osasun eta 
hezkuntza zerbitzuak emateko.

7. PROIEKTUA

OSASUN ARLOKO  
PROFESIONALEK  
ELIKADURA OSASUNGA-
RRIAREN INGURUAN EGIN 
DEZAKETEN SUSTAPEN 
LANARI SOSTENGUA

Osasun arloko profesionalek 
elikadura osasungarri baterako 
heziketan bete dezketen papera 
garrantzitsua da.  

Alde horretatik eta 2013-2020 
Osasun Planean zehaztutako profe-
sionalen prestakuntzaren bultzada-
rekin bat etorriz, proposamena hiru 
jarduera-ildo paralelo garatzea da. 

1. Elikadura osasungarri baterako 
pauten ikuskatze eta eguneratzea 
gaian adituak diren pertsonen 
elkarlanarekin. 

2. Osasun arloko profesionalen 
dibulgazio lana erraztuko duten 
material didaktiko grafiko zein 
digitalen diseinu eta edizioa.

3. Osasun arloko langileei zuzendu-
tako formakuntza programa.  

Helburu nagusiak

•  Elikadura osasuna hobetzeko 
eta patologia jakin batzuk pre-
benitzeko faktore gisa gehitzea.  

•  Osakidetzako osasun arloko 
profesionalek oinarrizko nutrizio 
jakintza berdina konpartitzea.   

•  Elikadura osasungarri baterako 
pauta orokorrak homogeneizatzea.
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0 8. PROIEKTUA

HEZKUNTZA EKOSISTEMA 
OSASUNGARRIA 

Haurrek eta gazteek ikastetxee-
tan igarotzen dute euren denbora 
gehiena. Nolanahi ere, beste faktore 
batzuek ere eragiten dute usadioak 
eta ohiturak hartzeko orduan: 
familiak eta kaleak, besteak beste. 
Trukerako lekuak dira denak ere, eta 
elikadura egokiari buruzko oina-
rrizko ezagutzak ezartzeko edota 
bultzatzeko balia daitezke. 

Ikasleek fruta eta barazkien kontsu-
moa sustatzeko helburua euren hel-
buru egin dezaten lortu behar dugu. 
Kontua ez da informazioa ematea, 
inplikatzea eta ekintzara pasatzea 
baizik. Helburua da eragin positiboko 
ekosistema koherente bat sortzea 
haurren eta gazteen inguruan. 

Elikadura ohitura osasungarriagoak 
eragingo dituzten neurriak antze-
matea eta sustatzea beharrezkoa 
da. Horretarako, gazteei ondorengo 
hauetan lagunduko dien lan progra-
ma bat abian jartzea proposatzen da:

1. Etxean, ikastetxean edo inguru-
ne hurbilean elikagai batzuk 
kontsumitzeko edo ez kontsu-
mitzeko erabakian parte hartzen 
duten faktore baldintzatzaile 
nagusiak identifikatzen.

2. Ikastetxean, etxean, kalean edo 
beste eremu batzuetan aldake-
taren motore izaten, inguru 
horietako aktore nagusiekin 
elkarlanean hainbat saio eginda.

3. Bizikidetza eremu nagusiak 
aldatzeko ideiak sortzen. 

Horren osagarri, pertsonen elika-
duran eragin positiboa edukitzen 
gehien laguntzen duten hiru pro-
posamenak (bat hiru bizikidetza in-
guruneetako bakoitzeko) aitortuko 
dituen ideia lehiaketa bat antolatzea 
proposatzen da. 

Helburu nagusiak

•  Fruta eta barazki kontsumoa han-
ditzea, 12-18 urteko gazteen artean 
eta horien inguruan bereziki. 

•  12-18 urteko gazteen artean eta 
horien inguruan elikadura ohitu-
rak hobetzea. 

•  Ikastetxeak eta erabilera ko-
muneko guneak haurren eta 
gazteen elikadura osasungarrian 
eragiten duten eremu bihurtzea. 

•  Proba pilotu bat abian jartzea 
ikastetxerekin. 
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2 9. PROIEKTUA

GAZTEENTZAKO “ELIKA-
DURA OSASUNGARRIAREN 
LIGA” APLIKAZIOA 

Aplikazio (app) bat oso komunikazio 
kanal interesgarria izan daiteke ga-
mifikazioaren bidez lan pedagogikoa 
egiteko, pertsonengan eragiteko edo 
pertsonak motibatzeko estrategia 
on bat. 

Horregatik, gazteen artean ohitu-
ra osasungarriak sustatzeko app 
ludiko-pedagogiko bat sortzea 
iradokitzen da. Korrikalarientzako 
aplikazioaren eredua imitatuta, 
adibidez, gazteen artean lehia sanoa 
sustatzen duen sailkapen sistema 
bat eduki dezake aplikazioak. Ideia 
da fruta eta barazki kontsumoa han-
ditzea, jolas eta sari sistema baten 
bidez gazteak bizimodu osasungarri-
ra atxikitzeko. 

Helburu nagusiak

•  Ohitura osasungarriagoen eza-
gutza motibatzea, joera izatea 
lortzeko. 

•  Pertsonen osasunerako onu-
ragarriak ez diren elikadura 
konplementuen eta produktuen 
kontsumoa txikitzea. 
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3 10. PROIEKTUA

GAZTEENTZAKO IDEIA  
LEHIAKETA (ERABILTZETIK 
SORTZERA)

Pertsonak erabiltzaile izatetik 
sortzaile izatera pasatu diren tes-
tuinguru batean, interesgarria da 
modu berritzailean lan egitea eta 
azken hartzailearen inplikazioarekin 
kontatzea (gazteen inplikazioarekin, 
kasu honetan), hasiera-hasieratik 
helburuaren jabe egin dadin eta nola 
erantzun jakin dezan. Ideia lehiake-
ta bat antolatzea proposatzen da, 
gazteak erakartzeko eta euren artean 
sormen dinamikak aktibatzeko, euren 
elikadura hobetzen lagunduko 
duten ideiak sortzeko.

Ikuspegi integratzaile horrek balio 
erantsi handia du, hiru faktore dire-
la-eta: 1. hartzaileen artean sortzen 
duen sinesgarritasuna, 2. jende 
konplexu batengana zuzenago 
eta distantziakide handiagoarekin 
hurbiltzeko aukera eta 3. proze-
suaren emaitza gisa abian jarriko 
den ekintza errealitatera egokitzea 
formatuari, tonuari eta hizkuntzari 
dagokienez. 

Helburu nagusiak

11. PROIEKTUA

JANGELA OSASUNGARRIAK 
LAN INGURUNEETAN

Jatea behar fisiologiko bat asetzea 
baino gehiago da. Gure bizi kalitatea 
baldintzatzen duen faktorea da, eta 
pertsonek lan inguruan duten erren-
dimendua baldintzatzen du ere bai.  

Heldu askok lantokian bazkaltzen 
dute egunero, catering zerbitzua 
dutelako edo janaria etxetik erama-
ten dutelako. Errealitate hori baliatuz, 
enpresak eta lantokiak orientatzeko 
programa bat egitea proposatzen 
da, zer jan (elikagai osasungarriak) 
ez ezik, noiz jan (lan ordutegiak, 
ahorakin erritmoak eta abar) eta nola 
jan ere (prestaketak, otorduak egi-
teko gune partekatuak) hobetzeko 
neurriak adosteko.

Helburu nagusiak

•  Hasierako taldean 50 langile baino 
gehiago dituzten 20 enpresa edo 
lantegik gutxienez parte hartzea.  

•  Parte hartzen duten enprese-
tako langileen %60k gutxienez 
aukera osasungarriagoa egitea 
erabakitzea gehienetan. 

•  Segmentu lehenetsi bat (gazteak) 
programaren estrategian zuze-
nean inplikatzea.

•  Emaitza (ekintza) programaren 
helburu nagusiekin lerrokatzea, 
eta hartzaileengan eragin erreala 
sortzea eta ikusgarritasun eta 
nabarmentasun maila handiak 
lortzea. 

•  Euskadiko Elikadura Osasun-
garrirako Ekimen programaren.  
agente sarearen lankidetza 
aktiboa azkenean abian jarriko 
den ekintzan. 
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4 Eragin soziala duen 

kontzientziazio eta  
gaitze programa

Elikadura ohituren eraldaketa kolektibo bat eragi-
teak pertsonen egunerokotasunean barneratuta 
egon daitezkeen ohiturak moldatzea eskatzen 
du. Hori dela eta, argi dago elikadura osasunga-
rriak dituen onurak azaltzea eta berau praktikan 
jartzeko tresnak garatzea gure lehentasunezko lan 
esparruetako bat izan behar dela. 

Informatzeaz gain, jokabide aldaketa bat bultzatzen 
duten faktoreak (sinesmenak, ezagutzak, gene-
tika… baina baita ingurunearen eragina, beste 
pertsonekin daukagun harremana, gustu pertsonal 
eta sozialak, eta abar) kontutan izatea beharrezkoa 
da ikuspegi guztiak batu eta erronkaren konplexu-
tasunari aurre egin ahal izateko.  Helburua da 
herritarrengan eragin gehien daukaten ingurune 
eta agertokiak ondo ezagutzen dituzten eragileen 
jakintza guztia batzen duten zentzuzko estrate-
giak diseinatu eta aplikatzea. 

Eragile hauekin elkarlanean eta pertsonen parte- 
hartzea eta sormen gaitasuna sustatuz herritarrak 
beraiek eraldaketarako katalizatzaile bihurtzea da 
asmoa, elikadura osasungarria “joera” bilakatuz. 
Pertsonentzat bizi-jomuga izatea lortzea da nahia. 

Gaiaren garrantziaz gaztaroan jabetzea funtsezkoa 
dela jakinda  eta hauek gainontzeko adin segmen-
tuetako pertsonengan daukaten influentzia  
kontutan hartuta, gazteak jomuga sektore dira.  
Horrexegatik, kanalak eta komunikazio tresnak 
hauen errealitatea egokitzea guztiz beharrezkoa 
izango da. 

12. PROIEKTUA

JOERA SORTZEN:  
ELIKADURA OSASUN-
GARRIAREN BULTZADA 
MEDIATIKOA

Askotan, mezuak hobeto asimilatzen 
dira hartzailearentzat interesga-
rri diren gaien inguruan bigarren 
mailako elementu gisa agertzen 
badira. Alde horretatik, hedabideak 
eta entretenitzeko diren edukiak eta 
nolabaiteko eragina duten pertsonak, 
bereziki, oso kanal interesgarriak 
dira biztanleak kontzientziatzeko eta 
horien artean benetan eragiteko. 

Batez ere gazteetan zentratuta (25 
urtetik beherakoetan), elikadura 
konbikzioaren bidetik lantzea pro-
posatzen da. Ohitura osasungarriei 
balioa emango dien gizarte korron-
te bat sortzen saiatuta, alegia, eta 
ongi jatea izanda modako joera eta 
gaizki jatea, berriz, zigortuta.  
Horretarako, informazio eta elkar-
lan saioen agenda bat proposatzen 
da ondorengo jarduera-eremu 
hauetako profesionalekin:

1. Formatu berrien arduradunak

2. Lurraldean erreferentzia diren 
blogariak, youtuberrak, instagra-
merrak eta abar

3. Zinemako eta telebistako  
gidoilariak

4. Kazetariak eta zutabegileak

Proiektuaren esparruan, Elikadura 
Osasungarrian zentratutako twitter 
kontu bat sortzea planteatzen da  
(@alimentación_saludable_euskadi), 
4-5 aktore aktiborekin koordinatuta 
sarea astintzen hasteko eta lan peda-
gogikoa egiteko.



Prozesuaren helburuak

•  Bizi ohitura osasungarriak joera 
bihurtzea. 

•  Programaren helburuekin le-
rrokatutako inguru mediatiko bat 
sortzea.

•  Hedabideetako profesionalak 
gaitu gizartean eragingo duen lan 
pedagogikoa egin dezaten. 
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6 13. PROIEKTUA

SASOIKO FRUTA ETA  
BARAZKIEN EGUTEGI  
MULTIKANALA

Euskadin, elikagai askotarikoak 
ditugu urte osoan. Hala ere, fruta eta 
barazkiek itxura eta zapore hobea 
dute bilketa sasoian, bai eta nutrien-
te gehiago ere eta, gainera, prezio 
merkeagoa. Baldintza hori baliatuta, 
elikagai espezifikoekin lotutako edu-
kiak zabaltzeko programa koordinatu 
bat sortzea proposatzen da, urteko 
hilabete eta sasoiaren arabera. 

Hilero, fruta edo barazki jakin bat 
sustatu daiteke, horren ezaugarri 
nutritibo eta gastronomikoak azpi-
marratuta eta errezetak, prestatzeko 
trikimailuak, tokiko ekoizleen infor-
mazioa, eskaintza bereziak eta abar 
emanda. Herritarrengana hainbat 
kanaletatik iristea proposatzen da: 
aplikazio digital baten, eremu publi-
koetako igarobideetako pantailen, 
saltokiko gune autoeditagarrien eta 
elikadurari buruzko aurrez aurreko 
tailerren bitartez.

Helburu nagusiak

•  Gutxienez bi banaketa kate handik 
eta tokiko 50 fruta-dendak parte 
hartzea. 

•  Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 
gutxienez %5 igotzea hilabeteko 
produktuaren salmenta.

14. PROIEKTUA

ELIKADURAREN INGURUKO 
KOLABORATEGIAK:  
OHITURAK ALDATZEKO 
GUNE ETA ESPERIENTZIAK

Bada mundu guztiarentzako elika-
dura osasungarri, homogeneo eta 
unibertsalik? Norbaiti aukera osasun-
garri bakar gisa elikadura eredu bat 
ezartzeko egoeran gaude? Programa-
ren helburua ez da, inolaz ere, gaitze 
lana ikuspegi inposatzaile batetik 
jorratzea. Ohiturak aldatzeko elikadu-
ra aukera desberdinak eskaini behar 
direlakoan gaude, pertsonak bere 
irizpideen arabera ulertu, hausnartu, 
erabaki eta alda ditzan bere ohiturak. 

Xede horrekin, esperientziak trukatzeko 
guneak zabaltzea planteatzen da,  
pertsonek euren interesak edo zale-
tasun pertsonalak (musika, dantza, 
antzerkia, kirola, gastronomia, bidaiak 
eta abar) partekatzen dituzten inguru 
edo uneetan. Interes horiek ez dute 
zertan elikadurarekin edota osasuna-
rekin lotuta egon; aitzitik, pertsonak 
errezeptiboago dauden lekuetan 
elikaduraren inguruko eztabaida eta 
esperientzien trukaketa bultzatzea 
da kontua.  

Prozesuaren helburua

•  Pertsona guztien ahalduntzea eta 
autonomia bultzatzea, elikadurare-
kin -zentzu zabalenean- lotutako 
aukerak egiteko orduan. 

•  Pertsonek euren dietako elikagai 
bat edo beste bat aukeratzeko 
gaitasun kritikoa edukitzea lortzea, 
bai eta ohitura osasungarriagoak 
(ordutegia, prestatzeko moduak eta 
abar) eta osasunerako kontsumo- 
inguru egokiagoak hautatzeko ere. 

IDEIA OSAGARRIA

Badakigu haurren eta gazteen 
%95entzat familia dela elikadura 
ohituren inguruko ezagutza eta 
eragin iturri nagusia; gaur egun, 
gurasoak dira, zalantzarik gabe, 
ezinbesteko oinarria, kasurik gehie-
netan. Horregatik, egutegi multika-
nala edo kolaborategiak bezalako 
proiektuak diseinatu eta abian 
jartzeko, lehentasunez kontuan 
hartzekoak dira gurasoak, biztanle-
riaren profil gisa.

15. PROIEKTUA

DINAMIZAZIO ETA  
ERRESONANTZIA NODOA

Modu proaktiboan, malgutasunez eta 
iragazkortasunez jardungo duen uni-
tate tekniko bat edukitzea da ekime-
nak ezartzeko antolaketa-estrategia 
onena. Dinamizatzaile gisa funtziona-
tuko duen, baliabideak eta ahaleginak 
proiektuen garapen kolaboratibo-
rako erabiliko dituen eta programa 
erresonantzia estrategia baten bidez 
bultzatuko duen aktore aktiboen 
sarearentzako erreferentzia-nodo bat. 
Kanal sinesgarrietatik mugitzen dena 
baita komunikaziorik onena. 

Horretarako, ekimenen ezarpenean 
irmotasuna bermatuko duen lan- 
talde bat aktibatzea planteatzen da, 
fokoa lau jarduera-eremutan jarrita:

1. Koordinazioa 
Markatutako helburuetara iristea 
ahalbidetu, fokoa lehentasu-
nezko lan-eremuetan manten-
duta eta programa bakoitza 
ezartzeko ardura duten taldeei 
kudeaketa-laguntza eskainita. 
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7 2. Dinamizazioa eta atxikipen 

berriak 
Aktore aktiboen interesari eustea 
eta atxikipen berriak lortu, sare-lan 
eta elkartruke guneak irekita. 
Agente erabakitzaileen sarea 
elikatu, mobilizatu eta haztea da 
kontua.

3. Erresonantzia  
Zerbitzuak eman, sareko agen-
teek euren komunikazio kanal eta 
plataforma propioetara egokitu-
tako edukiak sor ditzaten. Sareko 
agenteak elikadura osasungarria-
ren erresonantzia-nodo bihur- 
tzea da kontua.  
Nola lortu? Berezitasunak eta be-
harrak identifikatuta, materialak, 
informazioa eta dokumentazioa 
eman ahal izateko, bere erreso-
nantzia lana errazago egiteko. 

4. Ebaluazioa eta emaitzak 
Proiektuen garapenaren monito-
rizazioa eta ebaluazioa zuzendu. 
Kontu ematea definituko du, etor-
kizunean programari sinesgarrita-
suna emango diona eta atxikipen 
berriak ekarriko dituena.

Prozesuaren helburuak

•  Euskadiko Elikadura Osasun-
garrirako Ekimen programaren  
lehentasunezko proiektuen 
inplementazioa bermatzea. 

•  Kolaborazio sarea dinamiza- 
tzea eta bultzatzea, agenteen 
jarduera koordinatuaren bidez 
iritzi publikoan eta gizartearen 
portaeran eragiteko. 
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8 Kontrol eta ebaluazio 

sistema

Elikadura osasungarria sustatzeko ekimenak abian 
jartzeko, neurri batzuk ezarri behar dira, eta beha-
rrezkoa da neurri horien eraginkortasuna ebaluatzea 
(adibidez, elikagaien gatz, azukre eta gantzen pixka-
nakako murrizketa). Ezinbestekoa da monitorizatu 
beharreko parametroak identifikatzea eta horien 
jarraipena egitea Euskadiko Elikadura Osasungarri-
rako Ekimen programan markatutako helburuak bete 
diren edo ez baloratzeko.

Bestalde, azken urteotan areagotu egin da kontsumit-
zaileek elikaduraren inguruan duten interesa. Elika-
dura industriak, berriz, ezaugarri nutrizional hobeak 
dituzten elikagai osasungarri berriak merkaturatuta 
erantzun dio interes horri. Bilakaera hori positiboa da, 
noski, baina baita aukera bat ere, industriak elikadu-
raren eta osasunaren gaineko alegazioak marketin 
tresna gisa erabiltzeko. Horregatik, ildo estrategiko 
honen xedea da merkatua zaindu eta kontrola- 
tzeko ekintzak abian jartzea, bai eta programaren 
helburuen betetzearen eraginkortasuna ebaluatzen 
lagunduko duen zaintza-sistema bat ere.

16. PROIEKTUA

SUKALDE ZENTRALAK 
KONTRATATZEKO ORRIEN 
EGUNERATZEA ETA  
JARRAIPEN PROGRAMA 

Ikastetxeetako jangeletara jotzen 
duten haurrek eta gazteek instala-
zio horietan egiten dituzte urteko 
otorduen %20 guztira; beraz, argi 
dago garrantzitsua dela eskola me-
nuak NAOS Estrategiaren adierazle 
eta gomendioetara egokitzea.   

3. Proiektutik eratorritako hobekunt-
za eta ondorioek Hezkuntza Sailak 
sukalde zentralak kontratatzeko 
egiten dituen baldintza orrietan islada 
izatea programatzen da, berauei sen-
dotasuna eta betekizun izaera emate-
ko, eta ez gomendio izaera soilik.  

Sukalde zentralek sare publikoko 
ikastetxeentzat zein itunpeko 
ikastetxeentzat lan egiten dutela 
kontuan izan behar da. Menuak 
itunpeko eskolen baldintzatzaile 
espezifikoetara arinki moldatzen 
badituzte ere, egia da antzekotasun 
handiak daudela. Hori dela eta, 
adostutako irizpideak ikastetxe 
publikoetara aplikatzea lortzeak 
itunpeko sarean eragina izango luke 
ere, ekintzaren efektua zabalduz. 

Azterketan kontuan hartu beharreko 
alderdiak 3. Proiektuaren ondorio- 
etatik eratorriak izan beharko lirateke, 
baina aldez aurretik lau dimentsio 
antzeman daitezke:

1. NAOS Estrategiak adierazten duen 
elikagai taldeen presentziaren 
inguruko gomendioak betetzea, 
bereziki fruta, barazki, arrain urdin 
eta arrautzei dagokionean.

2. Plateren prestaketa eta aurkez- 
penaren inguruko aholkuen 
zehaztasuna. 
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17. PROIEKTUA

ELIKAGAI ETIKETEN ETA 
NUTRIZIO-OSAERAREN 
ZAINTZA

Elikagai “osasungarrien” gero eta 
eskaera handiagoa dela-eta, euren 
produktuak birformulatzen eta gatz, 
trans koipe eta azukre “gutxiko” 
produktu-gamak edo glutenik, lakto-
sarik eta abarrik gabeko produktu 
bereziak saltzen dituzte enpresek. 
Nolanahi ere, etiketak osagai baten 
kopuru jakin bat adierazteak ez 
du esan nahi produktuaren profil 
orokorra osasungarria dela. 

Horregatik, lan espezifiko bat  
proposatzen da bi mailatan: 

18. PROIEKTUA

ELIKAGAI BEREZIEN 
KONTSUMO OSASUNGARRI 
ETA ARDURATSUA

Gaur egun, jende askok -gazteek 
batez ere- kontsumitzen ditu 
konplementu bitaminikoak, protei-
nikoak eta abar, horrek osasunean 
eduki dezakeen eragina aintzat 
hartu gabe. Halakoak kontsumitzeko 
arrazoiak askotarikoak dira, nutrizio-
nalak zein estetikoak, eta, askotan, 
ahaztu egiten zaigu dieta osasunga-
rri eta orekatu batek ematen duela 
pertsona batek funtzionatzeko 
behar duen guztia.

Erronka berri horri erantzuteko, 
kontrol eta kontzientziazio progra-
ma bat proposatzen da arazoaren bi 
arlotan:

1. Produktuaren eta horren  
etiketaren kontrola 
Pertsonek eskuragarri izan 
dezaten elikagai hauen ezauga-
rri eta merkaturatzeari buruzko 
informazioa, zein erabilera egoki 
bat emateko gomendioak.  

2. Kontzientziazioa komertzializa-
zio eta preskripzio lekuetan 
tokiko kirolarien bitartez eta 
produktu horien saltokietan edo 
halakoak erosteko gomendioak 
jasotzen diren lekuetan. 

Helburuak 

•   Biztanleria-talde zehatzei zuzen-
dutako produktu hauekin lotutako 
kontsumo ohiturak hobetzea. 

3. Jangeletako eta Sukalde Zentra-
letako langileei zuzendutako eli-
kadura osasungarriaren inguruko 
oinarrizko formakuntza sartzeko 
aukera.

4. Jarraipen programa: zaintza pro-
grama espezifiko baten diseinua, 
kontratuak betetzen direla ber-
matzeko eta menu osasungarrien 
onarpen edo baztertze maila 
monitorizatzeko.

Helburu nagusiak

•  Ikastetxeetan eskaintzen diren 
menuak Eusko Jaurlaritzaren 
elikadura politikarekin eta NAOS 
Estrategiarekin lerrokatuta egotea 
eta kontsumitzen direla bermatzea. 

•  Eskola-adineko biztanleen artean 
fruta eta barazki kontsumoa 
handitzea. 

1. Produktuen nutrizio etiketan 
adierazitakoa egia dela zaintzea 
Kontsumitzailearen osasuna 
babesteko, balizko iruzurrak 
saihesteko eta elikagaien osaera 
produktuaren etiketan adie-
razitakoarekin bat datorrela 
bermatzeko, zaintza programa 
berezi bat eratzea eta bete- 
tzea proposatzen da, egunero 
kontsumitzen diren produk-
tuetan (oro har, ogia, esnekiak 
eta abar) eta gatz, azukre eta 
koipe “gutxiko” produktuetan 
arreta berezia jarrita. Helburua 
da benetako edukia Legeak eza-
rritakoarekin eta produktuaren 
etiketan adierazitakoarekin bat 
datorrela konprobatzea, salto-
kian ausazko azterketak eginda.. 

2. Elikagaien nutrizio osaera 
orokorraren joerak aztertzea 
Elikagaien osaeraren errealitatea 
ezagutzeak herritarrei azter-
tutako elikagaien ezaugarrien 
inguruko informazioa ematea 
ahalbidetzen du. Horrekin batera, 
elikagaiak dieta osasungarri ba-
terako egokiak diren edo ez aint-
zat hartuta sailkatzen, eta gatza, 
koipeak eta azukreak dituzten 
elikagaienak bezalako gai ze-
hatzei buruzko lege esparruetan 
posizionatuta dauden organismo 
eskumendunentzako txostenak 
egiten laguntzen du.

Helburu nagusiak

•  Herritarren artean produktu 
espezifikoen kontsumoaren 
inguruko konfiantza sortzea. 

•  Egiazko informazioa bermatzea.



GOBERNAMENDU 
ETA GARAPEN 
ESPARRUA

GOBERNAMENDU SISTEMA



Euskadiko gizarteak elikadura ohitura 
osasungarriagoen alde egin dezan, 
beharrezkoak dira pertsonen elikaduran 
parte hartzen duten edo horien ohitura eta 
usadioetan eragina duten agente guztien 
konpromisoa eta borondatezko parte-hartze 
irmoa. Elkarte, erakunde, fundazio, enpresa, 
instituzio eta abarrena. 

Sareko lanean oinarritutako planteamendu 
kolaboratibo eta integratzaile honetarako, 
identifikatutako helburu estrategikoak 
babesteko eta helburu horiek lortzeko 
beharrezkoa den kudeaketa operatiboa 
koordinatzeko antolaketa-eszenatoki bat 
behar da. 
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2 GOBERNAMENDU ESPARRUA

Gobernamendu sistemak, programaren baitan lehe-
netsitako proiektuak bultzatu, garatu eta jarraitzeaz 
gain, Euskadiko pertsonen elikadura hobetzeko insti-
tuzio, erakunde eta eragile desberdinen atxikimendua 
eta konpromiso partekatua ahalbidetuko du. 

1. Organo Betearazlea

Osasun Saileko (Osasun Publiko eta Adik- 
zioak); Hezkuntza Saileko; Garapena eta 
Azpiegiturak Saileko (Industria eta Nekaza-
ritza lan arloak); Turismoa, Merkataritza eta 
Kontsumoa Saileko (Merkataritza lan arloa); 
Osalaneko eta Osakidetzako ordezkariek osa-
tutako batzordea. 

Urtean behin bilduko da jarduera lerro 
orokorrak ezartzeko eta garatutako ekintzen 
inguruko informazioa jasotzeko. 

2.  Parte-hartze foroa 

Kontsulta eta parte-hartze organoa da. Euska-
diko elikadura osasungarriaren alde lan egiteko 
interesa daukaten eragileek arteko elkarrizketa 
eta eztabaida bideratzeko ezartzen da. 

Bere funtzioak honako hauek dira: a) elikadura 
osasungarriaren eta programaren inplemen-
tazioaren inguruko gaietan aholkua eman; b) 
txostenak edo proposamenak igorri; eta c) 
programaren garapenean suertatu daitezkeen 
arazo edo beharrei erantzuna emateko aukera, 
konponbide edo alternatiba desberdinak pro-
posatu eta Organo Betearazleari luzatu. Talde 
honek adostutako akordioak organo erabakit-
zaileari azalduko zaizkio honek hauen inguruan 
hausnartu dezan. 

Talde honetan programaren proiektu zehatze-
kin bat datozen erakunde pribatuek, instituzio 
publikoek, herriko erakundeek, pertsona adi-
tuek zein eragileek parte har dezakete. 

3. Euskadiko Elikadura Osasungarrirako Ekime-
nekiko atxikimendua

Herritarren osasuna hobetzeko elikadura 
osasungarriarekiko konpromisoa lan instituzio-
nal soilaz haratago doa. Pertsonen bizitzan ga-
rrantzia duten eragileen, edo modu batean edo 
bestean elikadurarekin erlazionatuta dauden 
eragileen sarearen ardura ere bada. Erantzu-
kizun konpromiso boluntario baten sinatzea 
proposatzen da, sinatzaileek elikadura osasun-
garria norbere konpetentzia arlotik bultzatu 
dezaten. Atxikimendu hau, hortaz, instituzio, 
erakunde, enpresa, ostalaritza establezimendu, 
irabazi asmorik gabeko erakundeak eta herrita-
rren osasuna hobetzeko interesa izan dezakeen 
beste edozein talderi irekia da. 

Atxikimendua sinatzeak berekin dakar Eus-
kadiko Elikadura Osasungarrirako ekimenei 
dagokien konpromisoak onartzea eta nork bere 
gain hartzea. 

4.  Kudeaketa unitatea

Osasun Publiko eta Adikzioen Saileko pertsonal 
teknikoak osatuta, programaren abiaraztea, 
dinamizazioa, garapena, ebaluazioa eta jarrai-
pena koordinatuko du. Organo Betearazleak 
hartzen dituen erabakien eta Euskadiko Elika-
dura Osasungarrirako Ekimenekiko atxikimen-
duekin zerikusia duten kontuen kudeaketaz 
arduratuko da.   

Unitate teknikoak beharrezkoak deritzon behar 
beste batzorde eta lan-talde sortu ditzake. 
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4 EUSKADIKO ELIKADURA 

OSASUNGARRIRAKO EKIMENEN 
SUSTAPEN TALDEA

Abadía, Lourdes (Elikadura Berezia - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Aguirre, Amaia (Kalitatea - Auzo Lagun)
Alaña, Aitor (Regulatory Affairs - Pepsico)
Alonso, Mari Mar (Ihobe - Udalsarea 21eko Idazkaritza Teknikoa)
Alustiza, Arantzazu (Ezagutzaren Kudeaketa - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila) 
Alustiza, Elena (Pediatria - Osakidetza)
de Ariño, Amaia (Elika - Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa)
Ariño, Jon (Presidentzia - EKE Euskadiko Kontsumitzaileen Elkargoa)
Arrizabalaga, Miriam (Ihobe-Udalsarea 21eko Idazkaritza Teknikoa)
Benito, Aitziber (Osasunaren Sustapena - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila) 
Bokos, Alberto (Innobasque)
Cid, Mónica (Produktuaren Kalitatea, Kontrola eta Garapena – Eroski Taldea) 
Coca, César (Zuzendaritza ondokoa - El Correo)
Cuesta, Laura (Sukalde Zentralaren arduraduna – Gureak Taldea)
Cuetos Tuñón, Yolanda (Elikadura Berezia - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Dal Ré, Mª Ángeles (NAOS Estrategia - Espainiako Kontsumo Elikadura Segurtasun eta Nutrizio Agentzia - 
AECOSAN)
Dominguez, Inés (Presidentzia - Sarean)
Elorriaga, Estíbaliz (Euskadiko Osasun Inkesta - Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioa. 
Osasun Saila)
Etxaburu, Josu (Presidentzia - BIHE)
Fernández, Juan Carlos (Osasun Publikoa eta Adikzioak - Arabako Zuzendariordetza. Osasun Saila)
Fernández , Paz (BM Supermerkatuak - Uvesco Taldea)
García, Ixiar (Pink Gorillas)
García, Teresa (Kontsumobide)
Gómez, Francisco (Gasteizko Udala)
Gorostiza, Esther (Preskribatu Bizitza Osasungarria - Pediatria  - Osakidetza)
Guridi, Iñaki (Irrati Zuzendaritza - EITB)
Heriz, Gotzone (Gerentzia - Auzo Lagun)
Ibáñez, Mª José (EAEko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofiziala)
Larumbe, Guillermo (BM Supermerkatuak - Uvesco Taldea)
Lasa, Maite (Zuzendaritza - Arrasate Institutua)
Lopez, Cesar (Zentroen Kudeaketa – Auzo Lagun)
Lopez, Marta (Prentsa – Osasun Saila)
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Martínez, Alejandro (Eroski Fundazioko zuzendari nagusia)
Melero, Juan Carlos (Prebentzio Programak - EDEX Fundazioa)
Melero, Marian (Elikadura eta Kalitatea - Euskal Gastronomia)
Nuin, Beatriz (Osasunaren Sustapena - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Pérez, Lourdes (Erredakzio burua - Diario Vasco)
Portillo, Puy (EHUko eta CIBERobn-ko Nutrizio eta Obesitate Taldea- Carlos III.a Osasun Institutua)
Puyo, José Mª (Zuzendaritza – EDE Fundazioa)
Regla, Carlos (Elikadura eta Osasun Sailaren arduraduna - Gureak Taldea)
Rivas, Mauro (Kalitate arduraduna - Eroski Taldea)
Rodríguez, Bittor (EHUko eta CIBERobn-ko Nutrizio eta Obesitate Taldea - Carlos III.a Osasun Institutua) 
Rubio, Carolina (Gosasun! - Innobasque)
Ruíz de Azúa, Idoia (Mondragon Corporation)
Sánchez, Hector (Bizkaiko Ostalaritzako Elkartea)
Sánchez, Begoña (Eurest)
Uriarte, Matxalen (Elikagai Berriak - AZTI-Tecnalia)
Uribarri, Jon (Osasuna eta Kontsumoa -Bilboko Udala)
Urtiaga, Carmen (Osasunaren Babesa - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Uruñuela, Larraitz (Gizarte Arloa - ETB)
Viar, Toscana (Kirol Elikaduran espezialista – The Health Company - Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofiziala)

Koordinazio taldea
Amiano, Pilar (Epidemiologia - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Azpiri, Mikel (Osasunaren Babesa - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Balzategui, Markel (Sinergia Value)
Díaz de Lezana, Lucía (Elikadura Berezia - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Garcia, Javier (Osasunaren Babesa - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Rubio, Loreto (Sinergia Value)
Valcálcer, Santiago (Osasunaren Babesa - Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Zuazagoitia, Jon (Osasun Publikoa eta Adikzio zuzendariordea. Osasun Saila)

Idazkaritzako euskarria
Diez, Aritz (Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)
Izaguirre, Nerea (Osasun Publikoa eta Adikzioak. Osasun Saila)



HELBURUA: EGUNERO OREKA HAU LORTZEA 
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