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3 ESKOLA ADINERAKO AHOLKU DIETETIKOAK

2.1. ENERGIA ETA MANTENUGAIEN EGUNEKO AHORAKI GOMENDATUAK

Elikagai baten balio energetiko edo kalorikoa da elikagaia guztiz metabolizatzen denean sortzen den 
energia kantitatea. Kilokaloriei dagokienez, hona hemen hanbat mantenugaien batez besteko balio 
energetiko edo kalorikoa: 

Gantzak 9 Kcal/gramo

Proteinak 4 Kcal/gramo

Karbono-hidratoak 4 Kcal/gramo

Zuntza  2 Kcal/gramo

Bitaminak / mineralak 0 Kcal/gramo

Ura 0 Kcal/gramo

Eskola adineko haur eta gazteei gomendatutako dietaren guztizko energia modu jakin batean banatu 
behar da eguneko otorduetan. Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) eta Osasunaren 
Mundu Erakundeak (OME) gomendatzen dute egunean hartutako guztizko energia makromantenugai 
hauena izatea, ondoren adierazi bezala (1. Irudia):

• Dietako guztizko energiaren %45-60, karbono-hidratoena. 

• Dietako guztizko energiaren %35 gehienez ere, lipido edo gantzena. 

• Dietako guztizko energiaren %10-15, proteinena.

Karbono-hidratoak Gantzak Proteinak     

1. IRUDIA
MAKROMANTENUGAIEK DIETAREN GUZTIZKO ENERGIAN BETE BEHAR DUTEN PORTZENTAJEA. 

Iturria: FAO/OME.

%<35
%45-60

%10-15
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1. TAULA. NESKA-MUTILENTZAT ETA NERABEENTZAT AHOLKATUTAKO EGUNEKO ENERGIA ETA 
MANTENUGAI AHORAKINAK. 

• Eguneko gatz ahorakina: <5 g.

• Gantz aseetatik eratorritako eguneko energia: <%10; trans gantz-azidoetatik eratorritakoa: <%1.

• Azukre libreetatik eratorritako eguneko energia kontsumoa: <%10.

• Eguneko fruta eta barazki kontsumoa: >400 g.

1 Energia beharra ariketa moderatu baterako kalkulatu dira. Ariketa arina bada, %10 gutxitu behar da, eta handia bada, berriz, %20 
handitu.

2 Ez da aholkatutako gantz ahorakinik ageri, baina gomendatzen da gantzek guztizko energiaren %30-35 ez gainditzea. Azido 
linoleikoak energiaren %2-6ko ekarpena egin behar du.

3 Adierazitako adinetarako gomendatutako proteina-ahorakinak Espainiako dietako batez besteko kalitaterako kalkulatu dira: NPU 
(proteinaren erabilera garbiaren koefizientea) = 70). Dieta begetarianoa duten pertsonek edo kalitate handiko proteina (adib.: haragiak, 
arrainak, arrautzak, esnekiak) kantitate txikiagoa kontsumitzen dutenek aholkatutako ahorakinen kopurua handitu edo aminoazido 
esentzialen osatzea zaindu beharko dute. 

4 Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on Dietary Reference Values for carbohydrates and 
dietary fiber. European Food Safety Authority (EFSA). The EFSA Journal (201o) 8, 1462.

5 Erretinol baliokidetasunetan adierazita (erretinol baliokidetasun bat = 1 μg erretinol edo A bitamina = 6 μg betakaroteno. 
0,3 μg A bitamina = 1 UI). 

6 Kolekaltziferol gisa adierazita. (1 μg kolekaltziferol = 40 UI D bitamina).

  MUTILAK ETA 
NESKAK NESKAK MUTILAK

ADINA (URTEAK) 4-5 6-9 10-12 13-15 16-19 10-12 13-15 16-19

Energia (kcal)1, 2 1.700 2.000 2.300 2.500 2.300 2.450 2.750 3.000

Proteinak (g)3 30 36 41 45 43 43 54 56

Zuntza (g)4 14 16 19 19-21 21-25 19 19-21 21-25

Mineralak

Kaltzioa (mg) 700 800 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Burdina (mg) 9 9 18 18 18 12 15 15

Potasioa (mg) 1.100 2.000 3.100 3.100 3.500 3.100 3.100 3.500

Iodoa (µg) 70 90 115 115 115 125 135 145

Bitaminak

A Bitamina (µg)5 300 400 800 800 800 1.000 1.000 1.000

D Bitamina ((µg)6 15 15 15 15 15 15 15 15

Folatoa ((µg) 200 200 300 400 400 300 400 400
   

Iturria: Moreiras O., Carbajal A., Cabrera L., Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Ediciones Pirámide. 18. edizioa 
2016 (moldatua).

NUTRIZIO HELBURUAK
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2.2. ELIKAGAI-MULTZO DESBERDINEN KONTSUMO-MAIZTASUNA

Elikadura orekatua, osoa eta egokia izan dadin, ongi konbinatu behar dira elikagai-multzoak, xede diren 
herritarren beharretara egokitutako dietetan. Ez dago dieta ideal bakar bat; aitzitik, hainbat elikagai-
konbinazio dira gai pertsona baten nutrizio-beharrak asetzeko.

Haurren eta gazteen nutrizio-beharretan oinarrituta, dietaren osaera egokiaren inguruko aholkuak 
eman daitezke: 

ELIKAGAI-MULTZOAK KONTSUMO-
MAIZTASUNA AHOLKUAK ETXEKO NEURRIA

KOZINATU ONDOREN

Arroza, pasta 
zerealak, patatak,
ogia

Otordu bakoitzean, 
egunean 5.

Zereal integralak aukeratu (ogia, arroza, pasta, 
garia) ahal izanez gero, barietate finduek baino 
zuntz eta bitamina gehiago baitute.

Katilu ½ arroza/pasta.
Katilua ½ zereal.
Patata ertain bat.
4 cm-ko xerra bat.

Barazkiak eta 
ortuariak

Bazkarian 
eta afarian 
gutxienez
 ≥ 2-3 
egunean.

≥ 5
egunean

Plater nagusi, hornigai edo bigarren mailako 
osagai gisa sartu, gordinik zein kozinatuta. Katilu bat.

Frutak 2-3 
egunean.

Ale ertain bat edo 
katilu ½ bat, fruta 
txikien kasuan. 

Esnekiak: esnea, 
jogurta, gazta 2-3 aldiz egunean. Ahal izanez gero, azukre erantsirik gabeko 

esnekiak aukeratu.

Edalontzi bat esne.
Jogurt bat.
1 cm-ko lodierako 
gazta zati bat.

Lekaleak 3-4 aldiz astean.
Mota desberdinak erabili eta tradizionalki bezala, 
egosita, edo errezeta berrietan kontsumitu, pate 
begetal, albondiga edo kroketa gisa. 

Katilu ½.

Arrainak 4 aldiz astean.
Espezie desberdinak kontsumitu, arrain zuria 
zein urdina. Hezurrak kendu eta plater edo modu 
erakargarrietan sartu, errazago jateko.

Xerra txiki bat.

Haragi gihartsua eta 
zuria

3-4 aldiz astean. Haragi gorria astean 2 aldiz gehienez ere. Xerra txiki bat.

Arrautzak 3-4 aldiz astean. Modu desberdinetara prestatu. Arrautza bat.

Fruitu lehorrak 3-7 eskukada astean.

Ahal izanez gero, gordinik eta gatzik gabe. Gosari 
edo askaritarako. 
Haur txikien kasuan, itotzeko arriskua eragin 
dezakete. Beraz, ez eman osorik 5 urtera arte. 
(Txikituta, birrinduta edo ehotuta jan ditzakete).

5 intxaur.
20 arbendola.
20 hur.
(eskukada bat)        

Ura 4-8 edalontzi 
egunean, beharra 
arabera.

Oliba-olioa Ontzeko eta 
kozinatzeko. Oliba-olio birjina estra gordinik, ahal bada.

Premiazkoak ez 
diren elikagaiak: 
edari azukredunak, 
hestebeteak, zorroko 
patata frijituak, 
litxarreriak, opilak, 
gailetak

Zenbat eta gutxiago, 
hobe. Azukre, gantz eta gatz gutxi dutenak aukeratu.
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2.3. OHIKO AKATSAK ETA HOBEKUNTZA-AHOLKUAK

Elikaduraren inguruko erabaki zuzenak gure inguruan prebalentzia handia duten gaixotasun kroniko 
askoren prebentzio-faktore izan daitezke; erabaki okerrak, berriz, arrisku-faktore. Horregatik da 
garrantzitsua ongi aukeratzea.

Ondorengo grafikoan, gure osasunari eragin diezaioketen elikagai eta mantenugai batzuen kontsumo-datuak 
ageri dira (Euskadiko Osasun Inkestatik hartu dira batez ere, baina ez hortik bakarrik), hobekuntza-aholku 
batzuekin batera:

Gazteen (15-24 urte) %55ek bakarrik 
jaten dute FRUTA egunero. Haurren 
artean, %40k baino ez.

FRUTA freskoa egunero kontsumitu, eta sasoikoa, 
ahal izanez gero; otorduen postre gisa, eta gosari eta 
askaritan, osagarri modura.
Fruta sartu ohiko ahorakinetan, eguneko 5 anoa fruta 
eta barazki osatzeko. 

Gazteen (15-24 urte) %22k bakarrik jaten 
dituzte BARAZKIAK egunero. Haurren 
artean, %10ek baino ez.

BARAZKIAK eta ORTUARIAK kontsumitu; sasoikoak, 
ahal izanez gero; lehen platerean eta/edo otorduetako 
bigarren plateraren hornigai modura, eta entsaladak ere 
ohiko bihurtu.

15-24 urtekoen ia %40k aholkatutakoa 
baino HARAGI gehiago jaten dute.

Kantitate hori pixka bat txikitu daiteke, plateretan 
hornigai gisa begetalak (barazkiak, zereal integralak) 
sartuta, edo asteko HARAGI anoaren bat arrainez, 
arrautzaz edo proteina begetalez osatutako plater 
proteikoekin (lekaleak eta zerealak) ordezkatuta.

HARAGI GORRIA ez da astean bitan baino gehiagotan
jan behar.

Gazteen (15-24 urte) %25ek bakarrik 
jaten dute ARRAINA astean 4 aldiz. 
Haurren artean, %20 inguruk baino ez, 
baina %50-70ek nahiko maiz jaten dute 
arraina, aholkatutako kantitatera iristen 
ez badira ere.

Asteko haragi anoaren bat ARRAINAREKIN ordezkatu.

Arrain mota desberdinak kontsumitzea komeni da, 
arrain zuria (legatza, bakailaoa, lupia, urraburua, 
krabarroka, itsas aingira, erreboiloa, zapoa, eta abar) eta 
urdina (sardina, antxoa, berdela, txitxarroa, hegaluzea, 
izokina, itsas potxua eta abar) txandakatzea.

Azkar prestatzen diren produktuak 
eta prestatu behar ez direnak gero eta 
gehiago erosten dira. Hala, PLATER 
PRESTATUEN kontsumoa %51 igo da 
2002 eta 2012 artean. 

AURREKOZINATUEN eta JANARI AZKARRAREN 
kontsumoa mugatu, gatz asko eta gantz kaltegarriak 
izaten baitituzte. Horrelako platerak etxean egin, eta 
kozinatzeko orduan, plantxan, labean edo lurrunetan 
prestatu, otorduetan gantza eta gatza gutxitzeko.

Hala eta guztiz ere erostea erabakitzen badugu, etiketak 
irakurri (baliagarriak dira elikagaien osagaiak eta 
nutrizio-osaera jakiteko), eta gantz, azukre eta gatz gutxi 
dutenak aukeratu.

OHIKO AKATSAK... ... ETA HOBEKUNTZA-AHOLKU BATZUK

HARAGIAREKIN eta DERIBATUEKIN, 
gantz asko dutenekin, PRESTATUTAKO 
PRODUKTU gehiegi kontsumitzen 
dira (hestebeteak, pateak, saltxitxak, 
hanburgesak eta abar).

Noizbehinka bakarrik kontsumitu. Gihartsuak lehenetsi, 
gantz eta gatz gutxi dutenak.
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GANTZ ase eta gantz trans gehiegi 
kontsumitzen da.

OLIBA-OLIO BIRJINA ESTRA lehenetsi, ontzeko eta 
kozinatzeko, duen nutrizio-kalitatea dela-eta. Egosi 
eta frijituen kasuan, oliba-olio findua eta eduki oleiko 
handiko ekilore-olioa aukera merkeagoak dira eta beste 
olio batzuek (ekilore, patsa, soja…) baino egonkortasun 
handiagoa dute tenperatura altuetan.

HARAGI gihartsuak eta zati gihartsuenak aukeratu eta 
kozinatzerakoan ikusgai dagoen gantza kendu.

AZUKRE gehiegi kontsumitzen da 
opil, gozoki eta edari azukredunetan, 
freskagarrietan, zukuetan eta edari 
isotonikoetan. 

Saiatu aisia janari azkarraren, gozoen eta litxarrerien 
kontsumoarekin sistematikoki ez lotzen.
Askari eta hamaiketakoetan, ogitartekoak eta FRUTA 
lehenetsi.
URA edan, oinarrizko edari gisa, otorduetan eta 
otorduetatik kanpo.

ESNEKI AZUKREDUN (flana, natillak, 
txokolatezko kremak, kremak, 
mousseak eta abar) gehiegi hartzen dira 
otorduetan, ohiko postre gisa.

FRUTA freskoa jan, sasoikoa ahal izanez gero, 
otorduetako postre gisa. 

AZUKRE ERANTSIRIK GABEKO ESNEKIAK jan, esne, 
jogurt natural eta gantzik gabeko gazta modura. 
Esne hutsa edo jogurt naturalak gustukoak ez badira, 
kakao hutsa edo fruta erantsi, eta/edo pixkanaka-
pixkanaka azukre kantitatea edo azukre erantsia duten 
produktuak gutxitu.

GATZ gutxi erabili behar da prestakinetan.
FRUITU LEHORRAK (intxaurrak, arbendolak, 
hurrek eta abar): Hobe gordinak eta gatzik gabekoak 
aukeratzea.
Aurrekozinatuak eta janari azkarra mugatu.

Ahal izanez gero, ZEREAL INTEGRALAK (ogia, arroza, 
pasta) aukeratu, finduek baino zuntz gehiago baitute.
Ogia jan otorduetan, integrala ahal izanez gero.
FRUTA eta BARAZKIEN eguneroko kontsumo-aholkuei 
jarraitu eta entsalada maiz jan, bai eta LEKALEAK ere 
(egosita edo errezeta berrietan, pate begetal, albondiga 
edo kroketa gisa).

Anoak moderatu.
Ez gehiegi behartu platereko guztia amaitzera.
Otorduan ongi banatu egunean zehar, jan gabeko 
denbora-tarte luzeak eta ahorakin handiak saihesteko.

Bizimodu aktiboa eduki, intentsitate moderatu/handiko 
ordubeteko ekintza bat egin egunean (ibili, korrika egin, 
parkean jolastu, kirola egin eta abar).
Ahalik eta gehien murriztu “pantailetarako” (telebista, 
ordenagailua, kontsolak eta abar) aisia-denbora.
Otorduetan pantailarik ez (telebista, mugikorra, eta abar).

Espainian, eguneko 9,6 g-koa da 
batez besteko GATZ kontsumoa, 
OMEk aholkatutako eguneko 5 g-tik 
oso gorakoa.

ZUNTZ gutxiegi kontsumitzen da. 

Haurren eta gazteen %30 inguruk pisu 
gehiegi dute. 

Arrazoi nagusiak:

• Kaloria gehiegi hartzea.

• Ariketa fisiko gutxiegi egitea.

OHIKO AKATSAK... ... ETA HOBEKUNTZA-AHOLKU BATZUK
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2.4. SUKALDARITZA-TEKNIKAK

Kozinatzean, beroak eraldatu egiten ditu elikagaiak; errazago digeritzen dira eta aldatu egiten dira 
elikagaien azken ezaugarriak (kolorea, usaina, egitura, zaporea…).

Elikagaiari beroz aplikatzeko moduaren arabera, hainbat sukaldaritza teknika eduki ditzakegu, gure 
elikadura askotarikoagoa eta anitzagoa egiteko. Hona hemen teknika ohikoenak:

Azkenik, ez ahaztu:

• Plateren aurkezpena funtsezkoa da eta oso funtzio garrantzitsua betetzen du horren kontsumoan, 
haurtzaroan batik bat. Sukaldaritza teknika desberdinen bidez eta platerak aurkezteko 
moduarekin jolastuta, onarpen txikiagoa duten hainbat elikagairen kontsumoa susta dezakegu, 
barazkiena (entsaladetan koloreak eta egiturak konbinatuta, pureetan ogi-txigorkiak edo haziak 
erantsita…) edo arrainena (albondiga edo budin modura aurkeztuta...), besteak beste.

• Dituen nutrizio-ezaugarriak direla-eta, oliba-olio birjina estra aukeratu behar da, bai kozinatzeko, 
bai eta ontzeko ere. Egosi eta frijituen kasuan, oliba-olio findua eta eduko oleiko handiko ekilore-
olioa aukera merkeagoak dira.

• Kozinatzeak elikagaiak eraldatu eta atseginago bihurtzen baditu ere, ezin dugu ahaztu eguneroko 
gure elikaduran fruta eta barazki gordinak gehitzearen garrantzia, elikagai horien mantenugaiak 
aprobetxatzeko modurik onena baita.

EZAUGARRIAK AHOLKUAK

Elikagaiak ur berotan edo 
euren likidoetan kozinatzen 
dira; horrela, plater 
zaporetsuagoak lortzen dira, 
likidoak mantentzen direlako 
eta zaporeak kontzentratzen 
direlako.

• Begetalak zati txikitan moztuta eta egoste-denborak 
txikituta, bitamina gutxiago galtzen dira kozinatzean.

• Ez gatz asko erantsi, sukaldaritza teknikak berak 
zaporeak kontzentratzeko aukera ematen baitu.

• Mantenugai batzuk (bitaminak eta mineralak) egosteko 
erabilitako uretara pasa daitezke; beraz, galera horiek 
saihesteko ur gutxi erabiltzea eta/edo egosteko erabili 
den ur hori beste prestaketa batzuetarako erabiltzea 
gomendatzen da.

EGOSIA,
GISATU,
ERREGOSI

ERRE/
LABEAN
EGIN

Lurrunarekin edo aire beroarekin 
zuzenean kozinatzen dira 
platerak, eta horrek elikagaiak 
gorritu egiten ditu kanpotik baina 
barruko hezetasunari eusten dio.

• Labean egindako haragi eta arrain errezetetan 
barazkiak gehitzeak plateraren nutrizio-balioa 
handitzen du eta platera urtsuagoa bihurtzen du.

• Olioa edo likidoa erantsi behar bada, oliba-olioa edo 
gatz gutxi duen salda erabili.

PLANTXAN

Elikagaia metalezko azalera 
batean (plantxa edo zartagina) 
berotzen da, eta gorritu egiten 
da kanpotik. 

• Oliba-olioa erabili, baina ez gehiegi. 
• Espezieek gatz gehiegi erantsi behar izan gabe ontzen 

dituzte plantxan egindako platerak. 
• Plateraren nutrizio-balioa handitzeko, barazki gordinak 

edo kozinatuak, edo arroz integrala gehitu diezazkiokegu 
plantxan egindako haragiari edo arrainari, hornigai gisa.

Elikagaiak olio berotan sartzen 
dira, eta azala egiten zaie. 
Kurruskari bihurtzen dira eta 
barrutik urtsu mantentzen 
dira, baina elikagaiaren gantz 
eta kaloria kopurua nabarmen 
handitzen da, olioa hartzen baitu 
(ogi arrailetan eta arrautza-irinetan 
pasatutakoetan batez ere).

• Kozinatzeko modu honek gatz asko duenez, kozinatzeko 
beste teknika batzuk lehenetsi behar ditugu (labea, plantxa, 
gisatu…) eta frijituak 3-4 aldiz kontsumitu behar dira 
gehienez astean (hornigaiak barne).

• Soberako olioa kendu eta paper xurgatzailea erabili frijitu 
ondoren, elikagairi gantza kentzeko.

• Saiatu olioa ez berrerabiltzen, tenperaturarekin degradatu 
egiten baita.

• Elikagai frijituak gehiegi ez erretzen saiatu.

FRIJITU

MODUA


