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1.1. ELIKADURA-OHITURAK
Eskola adineko elikadura eta horrekin lotutako ohiturak erabakigarriak dira helduaroko elikadura-ohituren
oinarriak ezartzeko. Horregatik da hain garrantzitsua bizitzako etapa horretan elikadura osasungarria
eta elikadura-hezkuntza egokia eskaintzea; elikagai desberdinekin eta elikagaiek osasunarekin duten
erlazioarekin lotutako alderdiak ez ezik, beste dimentsio batzuk ere hartu behar ditu horrek barnean:
sentsoriala, elikatzeak berekin duen gizarte eta bizikidetza ekintza, identifikazio kulturaleko elementuaren
ezaugarria, iraunkortasunarekin eta ekonomiarekin duen lotura eta abar.
Datuek erakusten digutenez, eskola adineko elikadurak desbideratzeak ditu patroi egokiei dagokienez,
eta beharrezkoa da jatorri begetala duten elikagaiak eta arraina kontsumitzeko ohitura handitzea.
Beharrezkoa da, halaber, pantailen erabileraren ondoriozko hainbat ohitura bideratzea, elikatzeko
errituari garrantzia kentzeaz gain ariketa fisiko gutxiago egitea eragiten baitute.
Elikagai-multzo desberdinetako elikagaiak pertsona bakoitzaren beharren araberako proportzio eta
kantitatean kontsumituta osasuna mantentzeko beharrezkoa den energia eta mantenugaiak eskaintzen
dituen elikadura da osasungarria.

1.2. MANTENUGAIAK
Gizakiak etengabe berritzen ditu bere gorputz-egiturak. Beharrezkoa da energia eta MANTENUGAI izeneko
hainbat elementu kontsumitzea; ezinbesteko substantziak dira, eta organismoa ez da horiek sintetizatzeko
gai, osasuna mantentzeko.
Hainbat mantenugai mota daude, eta funtzio desberdinak ditu bakoitzak:

• MAKROMANTENUGAI gehienak elikagaietan daude, eta kantitate nahiko handiak behar ditugu;
proteinak, karbono-hidratoak eta gantzak dira.

• MIKROMANTENUGAIAK elikagaien zati txiki bat dira, oso kantitate txikian behar ditugu. Bitaminak
eta mineralak ditugu multzo horretan.

• Beste batzuk, ura eta zuntza, besteak beste, kantitate egokian behar ditugu.
Mantenugaiek hiru behar bete behar dituzte:

• Energetikoak.
• Estrukturalak.
• Funtzionalak eta erregulatzaileak.
Multzo desberdinetako elikagaiak proportzio egokian eskaintzen dituen dieta
orekatuak makromantenugaien, bitaminen eta mineralen beharrak estaltzea
bermatzen du.
Zelulek makromantenugaiak erabilitakoan lortzen da ENERGIA. Hala, elikagai guztiek dute energia, horien
mantenugaien arabera, alegia, kilokaloriak dituzte, neurri handiagoan edo txikiagoan. Gure organismoak
ondorengo hauetarako behar du energia:

• Oinarrizko metabolismoa mantentzeko: erabateko atseden-baldintzetan organismoak bizirik
jarrai dezan ezinbestekoa den energia.

• Hazteko: Haurtzaroan eta nerabezaroan, oso garrantzitsua da gastu hori eta, beraz, bizitzako beste
fase batzuetan baino kaloria gehiago behar ditugu.

• Mugitzeko: horregatik, egiten den ariketa fisikoaren arabera energia gehiago edo gutxiago beharko
du gure organismoak.

2.1 atalean, adinaren eta sexuaren arabera behar den energiaren inguruko erreferentziak kontsulta daitezke.
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FUNTZIO NAGUSIAK
Proteinak gorputzeko egiturak (giharrak, hezurrak, azala, odola eta abar) sortzeko eta osatzeko, eta entzimen
zein hormonen sintesirako “eraikuntza-material” nagusia dira.

Aminoazidoz osatutako molekulak dira proteinak. Hogeita bat (21) aminoazido desberdin daude.

Aminoazido batzuk beste batzuetatik abiatuta sor ditzakegu, baina badira ezinbestekoak diren 9
aminoazido, gure organismoak sintetizatzen ez dituenak edo oso kantitate txikian sintetizatzen dituenak;
beraz, elikagaien bitartez hartu behar ditugu. Proteina batek duen aminoazido esentzial kantitateak ematen
dio horri kalitatea.

ZEIN ELIKAGAI-MULTZOTAN
AURKI DITZAKEGUN
Animalia jatorriko elikagaien (arrautzak, haragiak, arrainak eta esnekiak) proteinek “kalitate handia” dute
(balio biologiko handikoak edo osoak direla ere esaten da) eta aminoazido esentzialak guztiak dituzte.
Zerealak eta lekaleak (hala nola garia, arroza, oloa, artoa, zekalea eta garagarra eta horien deribatuak, ogia,
pasta) ere kalitate oneko proteinak dituzten elikagaiak dira; gainera, kalitate bikaina lor daiteke lekaleak
eta zerealak konbinatuta (Adibidez: dilistak arroza, soja arroz integralarekin, dilista edo garbantzuak
ogiarekin, babarrunarekin).
Fruitu lehorrek ere proteina asko dute, baina proteina horiek ez dira hain osoak.
Barazkiek, ortuariek eta frutek proteina gutxi dute eta kalitate txikikoak dira, oro har; beraz, ezin dira
proteina-iturri egoki gisa jo, bakarrik hartuz gero.
1. TAULA. PROTEINAK DITUZTEN ELIKAGAI-MULTZOAK.

Zenbat eta kolore intentsitate handiagoa, orduan eta mantenugai gehiago du elikadura-multzoak.
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FUNTZIO NAGUSIAK
Karbono-hidratoei karbohidrato edo gluzido ere deitzen zaie.
Lipidoekin batera, gure organismorako energia iturri nagusia dira, nerbio sistemarako batez ere. Zaporea
eta egitura ere ematen dizkiete elikagaiei, eta, horrela, plazera bihurtzen da jatea.

ZEIN ELIKAGAI-MULTZOTAN
AURKI DITZAKEGUN
Karbono-hidrato sinpleek molekula bakarra edo
bi molekula dituzte (mono eta disakaridoak),
karbono-hidrato sinple edo azukre ere deitzen zaie,
eta zapore gozoa dute ezaugarri. Monosakaridoen
artean glukosa, fruktosa edo galaktosa ditugu. Bi
monosakarido elkartzen direnean, disakaridoak
sortzen dituzte (adibidez: glukosa + fruktosa =
sakarosa; edo glukosa + galaktosa = laktosa).
Glukosa eta sakarosa azkar xurgatzen dira, eta
azkar igotzen da odoleko glukosa, horiek hartu
ondoren. Ez da komeni azukre horiek gehiegi
hartzea, obesitatearekin eta txantxarrarekin
erlazionatu baitira, besteak beste, ondorio
kaltegarriei dagokienez. Gozoetan edo azukrean
aurkituko ditugu.

Polisakaridoek, karbono-hidrato konplexu
ere deitzen zaienek, molekula ugari dituzte.
Erraz digeritzen den almidoiaren kasua
izango litzateke batez ere. Monosakaridoak
eta disakaridoak ez bezala, mantsoago
xurgatzen dira, eta glukosa polikiago igotzen
da odolean. Horregatik, karbono-hidratoen
iturri nagusia horiek izatea gomendatzen da,
alegia, zerealak (arroza, garia, zekalea, oloa…)
eta horien deribatuak (irinak, pasta, ogia…),
lekaleak eta patatak.
Zerealen eta deribatuen kasuan, integralak
dira bereziki gomendagarriak.

Beste karbono-hidrato batzuk mantsoago xurgatzen
dira. Elikagai “gozoek” baino polikiago igoarazten
dute glukosa odolean. Fruta edo barazkietako
fruktosaren eta esnean aurkitzen dugun laktosaren
kasua da hori.
2. TAULA. KARBONO-HIDRATOAK DITUZTEN ELIKAGAI-MULTZOAK.

Zenbat eta kolore intentsitate handiagoa, orduan eta mantenugai gehiago du elikadura-multzoak.
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FUNTZIO NAGUSIAK
Gantzek edo lipidoek energia ematen diote batez ere organismoari.
Gainera, ezinbestekoak dira organismoak behar bezala funtziona dezan:
• Zelula-mintzen egituraren parte dira.
• Gure zeluletaraino garraiatzen dituzte A, D, E eta K bitaminak (lipodisolbagarriak).
• Energia-kantitate handia gordetzen dute.
Zer gantz mota dauden eta zenbat gantz kontsumitu behar dugun jakin behar dugu; izan ere, kontsumitzen
dugun gantz mota eta kantitatea lagungarria edo gure osasunaren etsai nagusietako bat izan daiteke.

ZEIN ELIKAGAI-MULTZOTAN
AURKI DITZAKEGUN
Gantz-azido aseak
Animalien gantza dute batez ere jatorria
(gurina, gazta, haragi koipetsua), bai eta
gantz eta olio begetal batzuk ere, koko eta
palma olioa, besteak beste, opil industrialak,
gailetak eta abar egiteko erabiltzen
direnak. Gantz ase gehiegi kontsumitzeak
kolesterola eta triglizeridoak igotzen ditu,
eta arrisku kardiobaskularreko faktorea da.

Gantz-azido asegabeak
Bi mota daude:
• Monoasegabeak, oliba-olioan, fruitu lehorretan
(hurra, pistatxoa, almendra...) eta hazietan (ekilorea,
sesamoa...) aurkituko ditugu batez ere.
• Poliasegabeak: Omega-3 deiturikoak arrain
urdinetan (sardina, izokina, atuna, berdela…)
eta fruitu lehorretan (intxaurra, kakahuetea,
almendra…) aurkituko ditugu. Omega-6 izenekoak
hazi-olioetan (ekilorea, soja, artoa...), fruitu
lehorretan eta arrautza-gorringoan ditugu. Azido
oleikoa (omega-9) oliba-olioan dugu.
Gantz asegabeek LDL kolesterola (“txarra”) jaisten
eta HDL kolesterola (“ona”) igotzen laguntzen dute.
Bihotzerako gantz osasungarriak dira, eta beste
gaixotasun batzuk prebenitzeko eta sendatzeko
gaitasuna dute. Haurdun dauden emakumeentzat,
haurrentzat eta adinekoentzat dira batez ere
garrantzitsuak.

Gantz beharrak lipido asegabeetan aberats diren elikagaiekin asetzea da onena, oliba
olioarekin (oliba-olio birjina estra batez ere), fruitu lehorrekin eta arrain urdinarekin,
besteak beste.
3. TAULA. GANTZAK DITUZTEN ELIKAGAI-MULTZOAK.

Zenbat eta kolore intentsitate handiagoa, orduan eta mantenugai gehiago du elikadura-multzoak.
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FUNTZIO NAGUSIAK
Bitaminak mikromantenugai ez-energetikoak dira, baina ezinbestekoak dira gorputzak behar bezala
funtziona dezan. Bitaminen funtzio nagusia erregulatzea da, zeluletan gertatzen diren metabolismoaren
erreakzio kimiko ugari ordenatzen baitituzte.

ZEIN ELIKAGAI-MULTZOTAN AURKI DITZAKEGUN
Bi bitamina-multzo handi daude:

Bitamina lipodisolbagarriak

Bitamina hidrodisolbagarriak

A, D, E eta K bitaminak dira. Lipidoetan (gantzetan)
disolbagarriak direlako eta xurga daitezen horien
beharra dutelako deitzen zaie horrela. Elikagai
koipetsuetan aurkituko ditugu batez ere.

B multzoko bitaminak (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12)
eta C bitamina dira. Uretan disolbagarriak direlako
deitzen zaie horrela.

Bitamina lipodisolbagarrien artean A bitamina
dago, erretinola eta ikusmenerako eta gainazaleko
azala eta ehunak mantentzeko ezinbestekoak diren
hainbat karotenoide (A bitaminaren aitzindariak)
barne. Erretinol-iturriak: gibela, esne osoa eta
gurina; karotenoideak, berriz, azenarioetan, arbigaretan, ziazerbetan eta frutetan aurkituko ditugu.
D bitaminari dagokionez, bitamina hori eta kaltzioa
ezinbestekoak dira eskeletoa mineralizatzeko eta
hezurretan hezur-masa maximoa lortzeko. Arrain
urdinek, esneak eta deribatu osoek D bitamina
dute, baina ez da ahaztu behar eguzki-argiak
azalean duen eraginetik ere lortzen dela.
E bitaminak antioxidatzaile gisa eragiten du
organismoan, eta immunitate sistemak ongi
funtziona dezan edo globulu gorriak sor daitezen
laguntzen du. Olio begetalak eta arrautzak dira
iturri nagusiak.

Bitamina hidrodisolbagarrien artean azido folikoa
(B9 bitamina) dago. Haurtzaroan, gomendatutakoa
baino gehiago hartzen da, baina 14 urtetik aurrera
jaitsi egiten da, eta nerabe askoak, 15-18 urteko
emakumeek batez ere, gomendatutakoa baino
gutxiago hartzen dute. Zelulen zatiketarekin
erlazionatutako hainbat funtzio betetzen ditu
organismoan. Hosto berdea duten barazkiak
(espinakak, letxuga eta berroak bezala), erraiak eta
lekaleak (soja) azido foliko iturri onak dira.
B12 bitamina garrantzitsua da proteinen
metabolismorako eta odolean globulu gorriak
sortzeko. Animalia jatorriko elikagaietan bakarrik
aurkituko dugu, barazkietan ez.
C bitaminak antioxidatzaile gisa eragiten du,
eta immunitate sistemak ongi funtziona dezan
laguntzen du. Giza gorputzak sintetizatzen ez duenez,
beharrezkoa da hartzea. Elikagai batzuen burdina
hobeto xurgatzen laguntzen du. Frutetan eta barazki
batzuetan aurkituko dugu batez ere.

4. TAULA. BITAMINAK DITUZTEN ELIKAGAI-MULTZOAK.

Zenbat eta kolore intentsitate handiagoa, orduan eta mantenugai gehiago du elikadura-multzoak.
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FUNTZIO NAGUSIAK
Giza gorputzeko mineral nagusiak: kaltzioa, fosforoa, potasioa, sodioa, kloroa, sufrea, magnesioa,
manganesoa, burdina, iodoa, fluorra, zinka, kobaltoa eta selenioa.
Funtzio askotarikoak dituzte eta erregulatzaile gisa funtzionatzen dute metabolismoaren prozesu askotan
eta hainbat ehunen funtziotan.

ZEIN ELIKAGAI-MULTZOTAN AURKI DITZAKEGUN
KALTZIOA
Gure dietan, esnetik ezein deribatuetatik,
eta arrain txikietatik zein kontserbakoetatik
(hezurrak dituztenak) lor dezakegu kaltzioa;
kantitate txikiagoan bada ere, baina lekale eta
fruitu lehorretatik ere. Ezinbestekoa da eskeletoa
mineralizatzeko eta hezurretan hezur-masa
maximoa lortzeko. Kaltzio ahorakina nahi baino
txikiagoa da, batez ere 11 urtetik aurrera eta
emakumeen artean bereziki.

BURDINA
Organismoan, odolaren hemoglobinaren parte da
burdina, eta oxigenoa garraiatzen parte hartzen
du. Horren eskasia da anemia nutrizionalaren
kausa ohikoena eta garapenaren, ikasteko eta
jokabidearen alterazioak eragiten ditu eta ariketa
fisikoa egiterakoan gaitasun txikiagoa. Odola,
erraiak (gibela, giltzurrunak, bihotza), haragi
gorriak, arrainak eta arrautzak burdina-iturri
onak dira.

ZINKA
Entzima askoren parte da. Ezinbestekoa da
hazteko, dastamena mantentzeko eta, beraz,
apetitua edukitzeko eta zauriak orbaintzen
laguntzeko. Elikagai askotan aurki dezakegu;
haragi gorriak eta lekaleak elementu horren
iturri onak dira.

MAGNESIOA
Hezurren egituraren parte da, eta beharrezkoa
da proteinen sintesirako eta nerbioei
bultzada egokia emateko. Zereal integraletan,
fruitu lehorretan eta fruta zein ortuarietan
aurkituko dugu.
8

POTASIOA
Ezinbestekoa da giharrek behar bezala funtziona
dezaten, eta tentsio arterial egokia mantentzen
laguntzen du. Potasio-iturriak: jatorri begetaleko
elikagaiak, frutak, ortuariak eta lekaleak, besteak beste.

IODOA
Beharrezkoa da tiroideak ongi funtziona dezan eta
horrek sortzen dituen hormonetarako. Iodo beharra
itsas jatorria duten elikagai (arraina eta itsaskiak)
kantitate egokia eta barazkiak zein esnekiak hartuta
ase daiteke, horien edukia oso desberdina bada ere.
Sukaldean gatz iododuna erabiltzeak dietako iodo
eskasia gutxitzen laguntzen du.

SODIOA
Gatzean eta elikagai aurrekozinatu industrialetan
edo oso prozesatuetan (zopa komertzialak, snackak, salda-pastillak, salda-pastillak, saltsak, haragiaren
deribatuak eta zerealen deribatu batzuk) aurkituko
dugu. Sodio gehiegi hartzeak tentsio arteriala igotzen
du eta gaixotasun kardiobaskularren arriskua eragiten
du. Sodioaren kontsumoa gehiegizkoa da haurren eta
gazteen %40an. Ogian eta haragi-produktuetan sodiokantitatea jaisteko ari dira lanean. Egunean 5 g gatz
baino gutxiago hartzea gomendatzen da.

FOSFOROA
Hezurren eta hortzen parte da. Begetalek fosforo ugari
dutenez, agian dieta bakar batean ere ez da aurkitzen
elementu horren eskasiarik.

SUFREA
Aminoazido askotarikoen parte da, eta, beraz, elikagai
proteikoetan aurkituko dugu; sufre eskasia dagoenean,
proteina eskasiarekin lotzen da.

ESKOLA ADINEAN ELIKADURA OSASUNGARRIA EDUKITZEKO AHOLKUEN GIDA

5. TAULA. NAGUSIKI MINERALAK EMATEN DIZKIGUTEN ELIKAGAI TALDEAK.

Zenbat eta kolore intentsitate handiagoa, orduan eta mantenugai gehiago du elikadura-multzoak.

FUNTZIO NAGUSIAK
Ura ezinbestekoa da organismoarentzat; haurtzaroan, gorputz-masaren %80 ura da.
Urak gure organismorako mantenugai gisa dituen funtzioen artetik ondorengo hauek nabarmendu
ditzakegu:
• Mantenugaiak zelulen barrura garraiatzen du, eta zelulen hondakinak kanporatzen ere laguntzen du.
• Mantenugaien digestioan parte hartzen du.
• Gorputzeko tenperatura mantentzen du, izerdiaren bidez.
• Gorputzeko fluido guztiak -odola, gernua, gorozkiak, digestio-sekrezioak eta abar- likido horretan
disolbatuta daude.

ZEIN ELIKAGAI-MULTZOTAN AURKI DITZAKEGUN
Ura hartzeko modu zuzena edateko ura edatea da, baina otorduetan kontsumitzen ditugun elikagaiek
ere badute ura; beraz, bi elementu horiek behar bezala uztartuta bizitzeko ezinbestekoa den likido horren
eguneko dosia ase dezakegu.
Hartzen dugun uraren %30 inguru elikagaien bitartez hartzen dugu. Ur-iturri nagusiak, elikagaietan:
barazkiak eta ortuariak, frutak, esnea eta deribatuak. Arrainek, haragiek eta arrautzek ere nahiko ur dute.

1-10 urte artean, egunean 1,5 litro ur edatea gomendatzen da (4-6 edalontzi),
eta 11-18 urte artean, egunean 2 litro ur (6-8 edalontzi).
Gomendio hori areagotu egiten da bero handiko egunetan edo ariketa fisikoa
egiten denean.
6. TAULA. URA DUTEN ELIKAGAI-MULTZOAK.

Zenbat eta kolore intentsitate handiagoa, orduan eta mantenugai gehiago du elikadura-multzoak.
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FUNTZIO NAGUSIAK
Zuntzak hesteetako mekanika erregulatzen du eta onuragarria da digestio-flora mantentzeko eta
herrialde garatu gehienetan ohikoak diren gaixotasunak prebenitzeko: obesitatea, idorreria, heste
minbera, koloneko minbizia, arteriosklerosia eta beste gaixotasun kardiobaskular batzuk.

ZEIN ELIKAGAI-MULTZOTAN
AURKI DITZAKEGUN
Jatorri begetaleko substantzia-multzo bat da zuntza; karbono-hidratoak dira gehien bat, eta ez dira digestioprozesuan disolbatzen.
Bi mota nagusi daude:

Zuntz disolbaezina

Zuntz disolbagarria

Ur gutxi hartzen du eta biskositate txikiko
nahasketak egiten ditu; oso egokia da idorreria
saihesteko. Zereal integraletan, lekaleetan,
frutetan eta ortuarietan aurkituko dugu batez ere.

Ura hartzeko gai da eta gel likatsuak sortzen ditu.
Zuntz disolbagarriak atzeratu egiten du sabelhustea eta gantz zein glukosa absortzioa gutxitzen
du. Fruta eta barazkietan, zahian, garagarrean eta
lekaleetan aurkituko dugu. Fruta-zuku naturaletan,
zukua ateratzean bereizitako zuntza gehitu
diezaiokegu zukuari.

Egunean 25-30 g zuntz kontsumitzea gomendatzen da.
Haurrek kiloko 0,5 g zuntz kontsumitzea gomendatzen da.
7. TAULA. ZUNTZA DUTEN ELIKAGAI-MULTZOAK.

Zenbat eta kolore intentsitate handiagoa, orduan eta mantenugai gehiago du elikadura-multzoak.
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1.3. ELIKAGAI-MULTZOAK
Jarraian, elikagai-multzoen deskribapen nutrizionala egingo dugu.

PATATAK,
ZEREALAK
ETA DERIBATUAK

Garia, arroza eta artoa bezalako zereal-haziak eta deribatuak -ogia, pasta eta
abar- daude multzo honetan, patatekin batera.
Karbono-hidrato konplexu iturri dira (almidoia
batez ere), organismoaren energia-iturri nagusia;
horregatik, eguneroko elikaduraren oinarri izan
behar dute, frutekin eta ortuariekin batera;
batez ere haurtzaroan, energia handia behar baita.
Proteina askorik ez badute ere, halakoak maiz hartzeak nabarmen laguntzen dio
dieta osoaren ekarpen proteikoari. Zuntza ere badute, batez ere zereal integralekin
egindako produktuak kontsumituz gero, alearen
kanpoko zatiak kontserbatzen baitira; bitamina eta
mineral gehiago ere badute. Gantz gutxi dute, eta
kaltzioa, burdina eta zinka ere badute.
Zereal-irinarekin eginda badaude ere, gailetak,
opilak (duten azukreagatik eta batzuetan dituzten
gantzengatik) eta gosaritarako zereal azukredunak ez dira multzo honetan
sartzen, gozoen multzoan baizik.
Ogiak otordu guztietan du lekua, eta ogi-mota desberdinen kontsumoa sustatu
behar da, ogi integralena batez ere.

FRUTAK,
BARAZKIAK
ETA
ORTUARIAK

Barazkiak eta ortuariak hostoen (letxuga, zerba, ziazerba eta abar), zurtoinen
(porrua, borraja, zainzuria eta abar), loreen (azalorea, brokolia, orburua eta abar),
erraboilen (tipula, baratxuria eta abar), sustraien (azenarioa, errefaua, erremolatxa
eta abar), leken edo fruituen (tomatea, piperra, kuiatxoa, kalabaza, berenjena eta
abar) zati jangarriak dira.
Frutetan landareen, zuhaixken edo zuhaitzen fruituak sartzen dira, gozoak eta
garratzak izateagatik bakarka, gordinik eta oro har postre gisa kontsumitu ohi
ditugunak: laranja, banana, udarea, sagarra, marrubiak, mahatsa, gereziak,
melokotoia, abrikota, anana, kiwia, mizpira, sandia eta abar.
Askotarikoak direnez konposizioa desberdina izan
badaiteke ere, frutek, barazkiek eta ortuariek ur,
zuntz, bitamina (C bitamina batez ere, gordinik
jateko direnek), mineral (potasioa nabarmendu
behar da) eta antioxidatzaileak bezalako hainbat
osagai osasungarri dituzte. Lipido eta proteina gutxi
eta ur asko dutenez, kaloria gutxiko elikagaiak dira.
Elikagai erregulatzaileak dira, hazten eta organismoa garatzen laguntzen dute
eta, oro har, ez dira oso energetikoak/kalorikoak.

ELIKADURA OSASUNGARRIA ESKOLA ADINEAN
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Gordinik jaten diren frutek bitamina guztiak mantentzen dituzte ia. Zukuek
ere badituzte bitamina eta mineralak, baina ez dute fruta ale osoa jateak duen
beste zuntz. Teknologia-prozesuak jasaten dituzten frutek beste ezaugarri
eta balio nutrizional batzuk dituzte, marmeladek, konfiturek, konpotek,
almibarrek, fruta lehortuak, nektarrek eta abarrek, alegia, eta azukre erantsia
ere badute. Garrantzitsua da kontuan edukitzea produktu horiek ez direla
frutatzat hartzen.
Duten balio nutrizional handiagatik, egunero 2-3 ale fruta eta 2-3 anoa barazki
eta ortuari kontsumitzea gomendatzen da; azken horietako bat, gordinik
(entsalada, adibidez); egunean 5 anoa hartu behar dira, guztira.

LEKALEAK

Lekaleak lekadunen (babarrunak, txitxirioak, dilistak, soja eta abar) haziak dira.
Zuntz asko dute, azal eta guzti jaten baitira, bai eta karbono-hidrato konplexuak
edo almidoia ere. Jatorri begetaleko elikagai-multzokoak dira, eta proteina asko
eta gantz gutxi dute. Mineralak (kaltzioa,
burdina, magnesioa) eta bitaminak (azido
folikoa batez ere) dituzte. Jatorri begetaleko
proteina ugari edukitzeaz gainera, horren
kalitatea haragien proteinaren kalitatearen
parekoa da, zerealekin osatuz gero; adibidez:
txitxirioak arrozarekin.
Astean 3-4 aldiz kontsumitzea gomendatzen da.

FRUITU
LEHORRAK

Landareen haziak edo fruituak dira eta ur gutxi dute (arbendolak, anakardoak,
hurrak, kakahueteak, gaztainak, intxaurrak, pinoiak, pistatxoak eta abar).
Fruitu lehorrek lipido ugari dute eta, hortaz, energia handia ematen dute. Lipido
horiek asegabeak dira, eta osasungarriak osasun kardiobaskularraren ikuspegitik
(odolean kolesterol eta triglizerido maila normalak mantentzen laguntzen dute).
Proteina ugari dituzte, lekaleen proteinen kalitatearen parekoak. Zuntz eta
bitamina antioxidatzaile iturri dira, E bitamina
iturri, besteak beste, eta azido foliko asko ere
badute.
Fruitu lehorren ezaugarri nutrizionalak direlaeta, ezin hobeak dira gosaritarako, askaritarako
edo hamaiketakorako. Astean 3-7 eskukada
kontsumitzea gomendatzen da.
Fruitu lehor gazi eta/edo frijituak ez dira multzo honetan sartzen, snack-en
multzoak baizik, duten sodioagatik eta bestelako lipidoengatik.

HAZIOLIOAK.
OLIBA-OLIOA

Olio begetal nagusiak hazi-olioak (ekilore, soja eta arto-olioak) eta olibaolioa dira.
Hazi-olioek gantz-azido asegabe ugari dituzte. Oro
har, oliba-olioa da multzo honetako produktu
interesgarriena, nutrizio aldetik; birjina estra olioa,
batez ere; izan ere, azido oleiko eta antioxidatzaile
ugari dituenez, osasungarria da bihotzerako;
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gainera, LDL kolesterola (“txarra”) jaisten lagundu eta arteriosklerosi-plakak
prebenitzen ditu.
Oliba-olio birjina estra gordinik kontsumitzea gomendatzen da.

HARAGIA

Kalitateko proteina iturri da; gantz edukia espeziearen eta kontsumitzen den
zatiaren araberakoa da. B12 bitaminaren eta erraz asimilatzen den burdinaren
iturri da.
Herritarrek, oro har, proteina ugari kontsumitzen
dutenez eta haragiek gatz ase ugari dutenez,
elikagai-multzo honetako elikagaiak moderazioz
kontsumitzea gomendatzen da, astean 3-4
anoa, alegia. Haragi gihartsuak lehenetsi behar
dira, hegazti (oilaskoa, indioilarra), untxi, txerri
edo txahal zati gihartsuak, azpizuna bezalakoa, adibidez, gainerako haragi gorri
edo koipetsuak baino lehen.
Haragi-deribatu freskoak (hanburgesak, saltxitxak) edo prozesatuak (hestebeteak,
haragi-produktu onduak) aparteko multzo batean daude, tarteka eta moderazioz
kontsumitu behar dira (zenbat eta gutxiago, hobe).

ARRAINAK
ETA
ITSASKIAK

Arrainak eta itsaskiak kalitate handiko proteina-iturri dira, aminoazido esentzialak
dituzte eta. Duten D bitamina nabarmendu behar da (arrain koipetsuek batez ere);
B12 bitamina, burdina eta iodoa ere badituzte.
Duten koipearen arabera sailkatzen dira: arrain gihartsuak edo zuriek (legatza,
bakailaoa, mihi-arraina, oilarra, lupia, merlenka eta abar) %1 gantz inguru dute;
arrain erdikoipetsuek (amuarraina, barbarina, bisigua, urraburua itsas potxua)
%2-7 gantz eta arrain koipetsuek edo urdinek (sardina, berdela, sardinzarra,
antxoa, bokarta, atuna eta abar) %7tik gora.
Arrain urdinek omega-3 gantz-azidoak dituzte,
gaixotasun kardiobaskularrak edo immunitate
sistemako
gaixotasunak
prebenitzeko
onuragarriak, bai eta nerbio-sistema garatzeko ere.
Arrain zuriek gantz gutxi dute. Hezur eta guzti jaten
diren kontserbako arrainak kaltzio-iturri ona dira.
Astean gutxienez 4 anoa arrain (zuria eta urdina), molusku eta krustazeo
kontsumitzea gomendatzen da. Haurtzaroan eta nerabezaroan batez ere, arraina
kontsumitzeak proteina, bitamina eta mineral egokiak hartzea bermatzen du,
eta proteina askoko baina gantz kalitate kaskarragoko beste elikagai batzuen
ordezko ona da.

ESNEKIAK
ETA
DERIBATUAK

Behi-esnea eta deribatuak, jogurta edo esne hartzituak, gazta freskoa eta abar,
besteak beste, sartzen dira multzo honetan.
Kaltzio-iturri nagusia dira ohiko dietan; kalitateko proteinak, A eta D bitaminak,
azukrea (laktosa) eta lipidoak dituzte, eta gehienak aseak badira ere, helduaroan
gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa eta obesitatea edukitzeko arrisku
txikiagoarekin lotzen dira.
Kontrakorik agindu ezean, esneak eta deribatuek osoak izan behar dute.
Gaingabetuetan, A eta D bitaminen zati bat galtzen da; beraz, horiek hautatuz
gero, bitamina horietan aberats izatea komeni da.
ELIKADURA OSASUNGARRIA ESKOLA ADINEAN
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Esnegaina, gurina, esnez egindako postreak eta izozkiak noizean behin eta
moderazioz kontsumitu behar dira, gantz ugari baitute; gatz asea batez ere, bai
eta kaloria asko ere. Natillek, flanek, izozkiek eta jogurt batzuek (azukredunek,
zaporetako jogurtek) azukre asko dute. Gazta koipetsuek (onduek, erdionduek)
esnearen lipidoak kontzentratzen dituzte eta gatz dezente dute; beraz, gazta
freskoak edo koiperik gabekoak lehenetsi behar dira.
Esnekiak elikagai garrantzitsuak dira haurtzaroan, eta hortzetan osasun ona
edukitzen lagun dezakete. Duten nutrizio-balioa dela eta, garrantzitsua da
esnekiak egunero hartzea (2-3 anoa).

ARRAUTZAK

Nutrizio-balio handia dute. Arrautzen proteinak balio biologiko handienekoak
dira. A, D eta B12 bitamina eta burdina dute.
Lipidoak eta kolesterola badituzte ere, ez dute arrautza-kontsumoa
baldintzatzen; izan ere, lipido osasungarriak dira (aseak/asegabeak erlazioa) eta
gaur egun, badakigu arrautzen kontsumoa ez dagoela arrisku kardiobaskular
handiagoarekin lotuta.
Astean 3-4 arrautza kontsumitzea gomendatzen da.

PREMIAZKO
EZ DIREN
ELIKAGAIAK

Mantenugai interesgarririk (zuntza, antioxidatzaileak, bitaminak eta abar) ez
duten edo askotan gantz edo azukre gehiegi duten hainbat elikagai sartuko
ditugu multzo honetan. Noizbehinka kontsumitu eta mugatu egin behar dira.
Ondorengo hauek daude multzo horretan:

GOZOAK
ETA
SNACK-AK

Azukre (litxarreriak, gozokiak, edari azukredunak, postre
gozoak, gosaritarako zereal azukredunak eta abar),
azukre eta gantz (gailetak, opilak eta gozogintzako
produktuak, eta snack frijituak) eta gatz (snack-ak,
patata frijituak edo aperitibo gaziak) askoko elikagaiak
sartzen dira multzo honetan.
Gatz ase, azukre eta kaloria asko dutenez, eta bitamina
eta mineralak bezalako mantenugai gutxi, horrelako
produktuak zenbat eta gutxiago kontsumitu, hobe.

GANTZAK

Gurina eta esnegaina daude multzo honetan, bai
eta koko, palma edo palmiste-olioak ere, gantz ase
askokoak. Hazi-olioak eta batez ere oliba-olioa, gantzazido monoasegabe eta antioxidatzaile iturri direnak,
multzo honetatik kanpo daude, onuragarriak baitira
osasun kardiobaskularrerako.
Gantzak energia iturri dira, kaloria dentsitate handia
dute eta kasu batzuetan, gatza (gurina) edo azukrea
(esne-gain harrotua).
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ERRAIAK ETA
XARKUTERIAPRODUKTU
KOIPETSUAK

Proteina iturri badira ere, ez dira beti kalitatekoak (erraiak).
Gure sistema kardiobaskularrari eragin diezaioketen
gantz ase eta gatz ugari dituztenez (hestebete koipetsuak,
hanburgesak, saltxitxak, hirugiharra, kontserbako haragia,
haragi-prestakinak), noizean behin kontsumitzea edo
kontsumoa mugatzea gomendatzen da.
Haragi gihartsuekin eta gatz gutxiagokoekin egindako
aukerak bila daitezke, edo gantz kalitate hobea duten beste
proteina-iturri batzuekin ordezkatu (arraina, arrautza,
lekaleak, adibidez).

AURREKOZINATUAK

Elikagai-multzo hau oso zabala da, eta, ondorioz, bata
horren nutrizio-profila ere. Ohikoak dira, ordea, oso egokiak
ez diren nutrizio-ezaugarri batzuk:
• Balio energetiko handia, eta, gainera, asko frijitu
egin behar dira kontsumitzeko, eta horrek kaloria
kopurua handitzen du.
• Gantz asko dute, gantz asea eta trans motako gantzazidoak batez ere.
• Azukre asko dute (postreak).
• Gatz asko dute.
• Bitamina gutxi dituzte eta ez dituzte tratamendu
termikoak jasaten aurrekozinatuak prestatzerakoan.
Etiketen nutrizio-informazioa irakurtzea eta gantz -asea
batez ere- azukre eta/edo gatz askoko produktuak saihestea
komeni da.

EDARI
AZUKREDUNAK

Freskagarriak, fruta-edariak (zukuak eta nektarrak), edari
energetikoak, esne azukredunak, edari begetal azukredunak
eta abar sartzen dira multzo honetan. Normalean azukre
asko dute, eta halakoen kontsumoa obesitate, diabete,
gaixotasun kardiobaskular eta abarren arrisku handiarekin
lotu da. Horregatik, horrelako produktuak zenbat eta
gutxiago kontsumitu, hobe
Edateko, ura da onena. Freskagarriren bat edan nahi izanez
gero, azukre erantsirik ez dutenak aukeratzea da onena.
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Kontuan hartuta ez dela premiazkoak ez diren elikagaien kontsumoa saihestea, kontsumo hori noizbehinkakoa izatea susta daiteke, eta kontsumituz gero, multzo horretako elikagaiek ahalik eta profil
osasungarriena edukitzea (energia, gantz, azukre eta gatz gutxi); horretarako, lagungarri izan daiteke
ondorengo taula hau:
8. TAULA. IKASTETXEETAN ETA HAURRENTZAKO AISIA-LEKUETAN SALGAI DAUDEN ELIKAGAIEN
INGURUKO NUTRIZIO-IRIZPIDEAK.

EDUKIA
Energia edo mantenugaia

Zatiko

Energia (kcal)

≤ 200

≤ 400

≤ 100

Gantza guztira (g)

≤ 7,8

≤ 15,6

≤ 3,9

Gantz asea (g)

≤ 2,2

≤ 4,4

≤ 1,1

Gantz-azido trans (g)

≤ 0,5

≤1

≤ 0,25

Azukreak (g)

≤ 15

≤ 30

≤ 7,5

≤ 0,5 / 200

≤ 1 / 400

≤ 0,25 / 100

Gatza (g) / sodioa (mg)

100g*-ko

100 ml*-ko

*Zati eta ontzi arruntetarako, 50 g-koak elikagai solidoetarako lehen kasuan, eta 200 ml-koak bigarren kasuan.

Iturria: Ikastetxeetako elikadurari buruzko dokumentu adostua. NAOS estrategia; Osasun Ministerioa eta Hezkuntza
Ministerioa.
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