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BARAZKIAK
ETA ORTUARIAK
(PATATAREKIN ETA 
PATATA GABE)

ARROZA ETA
PASTA

LEKALEAK
(BARAZKIEKIN EDO 
PATATEKIN)

Astean behin barazki plater bat sartuko da, beti pure edo krema 
modura izan dadin saihestuta. Hilean zerbitzatutako anoak: 6 
anoa gutxienez. Sukaldaritza teknikei dagokienez, hilean bi aldiz, 
gutxienez, zatituta zerbitzatzen diren ortuariak izango dira: lekak, 
espinakak, ilarrak… bakarrik edo menestran.

Eskainiko den barazki edo ortuari motari buruzko informazioa 
sustatuko da (“… entsalada”, “entsalada ...(a)rekin”, “… menestra”.

Astean behin edo bitan sartuko da arroz edo pasta anoa bat menuan, 
sukaldaritza teknika mota desberdinak erabilita: baratxuriarekin, 
saltsa berdean, hiru gutiziako arroza, paella, barazkiekin... 

Barietate integralak sustatuko dira, ahal izanez gero.

Astean behin edo bitan sartu behar da lekale anoa bat, barietatea 
sustatzen saiatuta (txitxirioak, dilistak, babarrun nabarrak, soja eta 
abar) eta prestaketa-teknikak ere aldatuta, haragi-deribatuekin baino 
gehiago barazkiekin lagunduta.

Ortuari, barazki eta frutekin batera, ikastetxeetako jangeletan sustatu 
beharreko elikagai-multzoa dira lekaleak; hilean sei anoa eskaintzera 
iritsi behar da.

3.1. ELIKAGAI-MULTZO DESBERDINEN KONTSUMO-MAIZTASUNA

Iturria: Kudeaketa Zuzeneko Jangelak Kontratatzeko Oinarri Teknikoen Orria, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila.

Ikastetxeetako jangeletako menuak elikagai-multzo desberdinen maiztasun egokia aintzat hartuta egingo 
dira, elikadura nahikoa, askotarikoa eta orekatua izan dadin beharrezkoa den energia eskain dezaten.

PRIMEROS PLATOS

Komeni da kozinatzeko moduak sinpleak eta askotarikoak izatea, platerak erakargarriagoak izan 
daitezen, ez dagozkien zaporeak erantsi behar izan gabe (espezieak, zapore-emaileak…), eta gatz 
aldetik kantitate egokikoak.

Lehenengo plateretan, barazki mota desberdinak -patatarekin edo patata gabe- txandakatuko dira 
lekaleekin, zoparekin, arrozarekin edo pastarekin.

LEHENENGO PLATERAK
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Lehenengo plateretan bezala, sukaldaritza teknika eta prestaketa sinpleak erabiltzea komeni da, 
askotarikoak eta jankideen ezaugarrietara egokitutakoak, ez dagozkien zaporeak erantsi gabe, gantz 
askoko platerak saihestuta eta gatz kantitate egokia erabilita.

HARAGIAK

ARRAINAK

Gantz gutxiko zatiak lehenetsiko dira; oilaskoa, indioilarra, txahala, txerria, 
untxia edo arkumea. Gantz eduki askoko haragi-prestaketak frijitutako 
hornigaiekin zerbitzatzea saihestu behar da.

Sukaldaritza teknika desberdinen artetik, sinpleenak eta gantz gutxien 
dutenak hautatuko dira, frijituak, arrautza-irinetan pasatakoak, gisatuak 
eta erregosi koipetsuak mugatuta. 

Haragi-prestakinak (albondigak, Burger meat, hanburgesak eta saltxitxa 
freskoak): hilean gehienez ere bi aldiz kontsumitzea gomendatzen da.

Gutxienez astean behin sartuko da arrain anoa bat. Ahal izanez gero, 
arrain freskoa erabiliko da hilean behin gutxienez. 

Aurkezpena askotarikoa izan dadin saiatuko da, eta arrain urdin (koipetsuak) 
eta zurien (gihartsuak) txandakatzea sustatuko da. Horretarako, hilean 
behin, gutxienez, arrain urdina eskainiko da. 

Hilean 6 anoa arrain zerbitzatuko dira gutxienez. 

Prestaketa eta aurkezpena askotarikoa izango da, bai eta erakargarria ere, 
errazago onar dezaten. Maionesarekin ez ezik, limoiarekin, labean, saltsa 
berdean eta abar ere prestatuko da. 

Astean 1-2 anoa arrautza sartuko dira, tortilla, arrautza egosi edo 
arrautzaztatu modura.

ARRAUTZAK

Arrautzaztatze teknika bi aldiz erabiliko da astean, gehienez. 
Arrautzaztatzea da frijitu aurretik elikagaia arrautza-irinetan edota arrautza 
eta ogi arraspatuan pasatzea.

ARRAUTZAZ-
TATUAK

Frijitze teknika bi aldiz erabiliko da gehienez ere astean. Frijitzea da 
elikagai bat oliotan murgiltzea, 150 eta 180 °C-ra. 

Kontuan eduki behar da hainbat platerek -atunak, bakailaoak, albondigek 
eta abarrek- aurre-tratamendu termiko bat jasan dezaketela gorritu arte 
frijituta eta/edo produktua konpaktatuta, nahiz eta azken tratamendua 
labean erretzea izan. Elaborazio modu horiek ez dira frijitutzat joko. 

FRIJITUAK

BIGARREN PLATERAK
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FRUTAK

ESNEKIAK ETA
DERIBATUAK

GOZOGINTZA
ETA 
OPILGINTZAKO
PRODUKTUAK

Frutaren nutrizio-ezaugarriak aprobetxatzeko eta ondoen onartzeko 
modurik onena da sasoiko fruta helduta eta osorik jatea. 

Fruta freskoa lehenetsiko da, astean lau anoa kontsumituko dira 
gutxienez, kontserbakoaren edo bestelakoaren aurretik; kontserbakoa 
eta bestelakoak hilean behin kontsumituko dira gehienez, eta ez dute 
fruta freskoa ordezkatuko.
Erreferentzia: Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren Sasoiko Fruten 
Egutegia (2017ko bertsioa).
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/cartel_frutas_tcm8-433514.pdf   

Esnea eta horren deribatuak (jogurta, gaztak, mamiak) proteina eta kaltzio 
iturri garrantzitsuak dira. Azukre gutxiko esnekiak lehenetsiko dira.

Horien artean, lehentasuna emango zaie jogurt naturalari, gazta freskoei 
eta halakoei, flana eta natillak bezalakoei baino gehiago.

Ikastetxeko jangela ez da lekurik onena postrerako opilgintzako produktuak 
jartzeko. Oro har, horrelako produktu gehiegi kontsumitzen dira otordu 
artean, askaritarako eta abar. 

Opil eta gozo industrialak hilean behin kontsumituko dira gehienez, eta 
kasu berezietan baino ez, jai eta ospakizunetan, besteak beste.

POSTREAK

BARAZKI
GORDINAK

BARAZKI
EGOSIAK

Astean bi hornigai begetal gordin zerbitzatuko dira gutxienez.

Platerari barietatea eta kolorea eskaintzen dizkioten hornigaiak eskainiko 
dira (letxuga, espinakak, artoa, erremolatxa, azenario arraspatua, 
tomatea eta abar). Hornigai horiek gutxienez kolore desberdineko hiru 
osagai edukitzea aholkatzen da, eta hornigai nagusia gordinik izatea. 
Tomate freskoaren kasuan, bakarrik jar daiteke.

Astean barazki egosi hornigai bat zerbitzatuko da gutxienez. Ortuari 
askotarikoak jar daitezke: azenarioa, txanpiñoiak, piper gorria, ilarrak, 
pistoa, kuiatxoa, alberjinia...

HORNIGAIAK
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Ikastetxeko menuak ogi anoa bat edukiko du egunero. Astean behin, 
gutxienez, irin integralarekin egindako ogi mota bat eskaintzea 
aholkatzen da.

OGIA

GATZA Elikagaiak kozinatzean, gatza moderazioz erabiliko da, eta gatz iododunaren 
erabilera lehenetsiko da.

Horrelako hornigaiak astean behin zerbitzatuko dira gehienez. Lipido eta 
kaloria ez askoko menuetan bakarrik sartu ahalko dira. Ez dira erabiliko 
frijitua dauden bigarren plateren hornigai gisa.

PATATA
FRIJITUAK
ETA/EDO
ZORROKOAK

Haragi, arrain edo arrautza plateretan hornigai modura erabiliko dira.ARROZA 
ETA/EDO
PASTA

Hornigai hau hilean bi aldiz zerbitzatuko da gehienez. Arrainaren hornigai 
gisa erabili ohi da, batez ere.

MAIONESA

Gehienez ere astean bitan erabiltzera mugatu behar da, lehen plateraren 
(arroza eta pasta) osagai modura edo bigarren plateraren hornigai gisa.

TOMATE-
SALTSA

BESTELAKOAK
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*Taulan jasotako hornigaiez gain, interesgarria da arroza eta pasta sartzea, barazki gordinei zein egosiei lehentasuna eman eta horien 
hornigaien gutxieneko maiztasuna errespetatuz gero, betiere.

Osatu gabeko hilabeteak: jaiegunak direla-eta, osatu gabeko hilabeteetako menuek lanegunen 
araberako proportzioan eskaini behar dituzte elikagai-multzo desberdinak, batez beste hilabete 
bakoitzak 21 lanegun dituela kontuan hartuta.

LABURPENA

ELIKAGAI-MULTZOAK
(OSAGAI NAGUSIA)

GUTXIENEKO
MAIZTASUNAK

GEHIENEKO
MAIZTASUNAK

LEHENENGO
PLATERAK

Barazkiak eta ortuariak
(patatarekin eta patata gabe)

1/astean
6/hilabetean

Arroza eta pasta 1/astean

Lekaleak
(barazkiarekin edo patatarekin)

1/astean
6/hilabetean

BIGARREN
PLATERAK

Haragiak  2-3/astean

Haragi-prestakinak 2/hilabetean

Arrainak

1/astean
6/hilabetean

(arrain urdina 1/
hilabetean)

Arrautzak 1-2/astean

Aurrekozinatuak 1/ hilabetean 

Arrautzaztatuak 2/astean

Frijituak 2/astean

POSTREAK

Fruta freskoa 4/astean

Fruta kontserban 1/hilabetean

Esnekia 1/astean

HORNIGAIAK*

Barazki gordinak 2/astean

Barazki egosia 1/astean

Patata frijituak/zorrokoak 1/astean

Maionesa 2/hilabetean

Tomate frijitua/tomate saltsa 2/astean

OGIA
Ogia 1/egunean

Ogi integrala 1/astean
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3.2. IKASTETXEETAKO MENUEN PROGRAMAZIOA 

Menu estandarren programazioaren gutxi gorabeherako adibidea, 5 eguneko 4 asteko hilabete baterako. 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

Lehenengo
platera Barazkiak

ortuariak Lekaleak
Barazkiak
ortuariak

Arroza 
Pasta

Patatak 
eta…

Bigarren
platera

Haragia Arraina Arrautza Arraina Haragia

Hornigaia Barazki
gordina

Barazki
egosia

Tomate-
saltsa

Barazki
gordina

Barazki
egosia

Postrea Fruta 
freskoa Esnekia

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Ogia
Ogia Ogia Ogia Ogia Ogia

   

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

Lehenengo
platera Arroza 

Pasta
Barazkiak
ortuariak Lekaleak

Arroza 
Pasta Lekaleak

Bigarren
platera

Haragia Arrautza Arraina Arrautza Haragia

Hornigaia Barazki
egosia

Barazki
gordina

Barazki
egosia

Barazki
gordina

Barazki
gordina

Postrea
Esnekia

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Ogia
Ogia Ogia Ogia Ogia Ogia

   

1. ASTEA

2. ASTEA
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Gaixotasunak (alergiak eta intolerantziak, diabetesa…) edo arrazoi erlijioso eta kulturalak direla-eta jankideen 
ohiko berezitasunak kontuan hartuta, menu horien programazioa ahal den neurrian menu estandarrera 
egokitzea komeni da, beharrezko aldaketak eginda.

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

Lehenengo
platera Barazkiak

ortuariak Lekaleak
Barazkiak
ortuariak

Arroza 
Pasta

Patatak 
eta…

Bigarren
platera

Haragia Arraina Arrautza Arraina Haragia

Hornigaia Barazki
gordina

Barazki
egosia

Tomate-
saltsa

Barazki
gordina

Barazki
egosia

Postrea Fruta 
freskoa Esnekia

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Ogia
Ogia Ogia Ogia Ogia Ogia

   

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

Lehenengo
platera Arroza 

Pasta
Barazkiak
ortuariak Lekaleak

Arroza 
Pasta Lekaleak

Bigarren
platera

Haragia Arrautza Arraina Arrautza Haragia

Hornigaia Barazki
egosia

Barazki
gordina

Barazki
egosia

Barazki
gordina

Barazki
gordina

Postrea
Esnekia

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Ogia
Ogia Ogia Ogia Ogia Ogia

   

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

Lehenengo
platera

Lekaleak
Barazkiak
ortuariak

Arroza 
Pasta

Patatak 
eta…

Barazkiak
ortuariak

Bigarren
platera

Arraina Arrautza Haragia Arraina Haragia

Hornigaia Barazki
egosia

Tomate-
saltsa

Barazki
gordina

Barazki
gordina

Barazki
egosia

Postrea Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa Esnekia

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Ogia
Ogia Ogia Ogia Ogia Ogia

   

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

Lehenengo
platera Barazkiak

ortuariak Lekaleak
Barazkiak
ortuariak Lekaleak

Arroza 
Pasta

Bigarren
platera

Haragia Arraina Haragia Arrautza Arraina

Hornigaia Barazki
gordina

Barazki
egosia

Barazki
gordina

Barazki
gordina

Barazki
egosia

Postrea Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa

Fruta 
freskoa Esnekia

Fruta 
freskoa

Ogia
Ogia Ogia Ogia Ogia Ogia

   

3. ASTEA

4. ASTEA
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ELIKAGAIAK 3-6 URTE 7-12 URTE 13-16 URTE >16 AÑOS

LEHENENGO PLATERAK

Babarrunak (1) 40-50  60-80 80-90  90-100  

Dilistak (1) 40-50  60-80  80-90  90-100  

Txitxirioak (1) 40-50 60-80  80-90 90-100 

Pasta (1) 50-60 60-80 80-90 80-90

Pasta, arroza (zopa) (1) 20-25 25-30 25-30 25-30 

Arroza (1) 50-60 60-80 80-90 80-90

Patatak (patatak eta…) 
Plater nagusia (1) 150-200 200-250 200-250 200-250 

Barazkiak (2) 100-120 120-150 150-200 200-250 

Haragi xehatua (pasta, arroza) (1) 15-20 20-30 20-30 20-30 

Tomate-saltsa (pasta, arroza) 80-100 120-140 120-140 130-150

BIGARREN PLATERAK

Txerri, txahal xerra (1) 60-70 80-110 110-120 120-140 

Txuletak, saihetsak (3) 80-90 100-130  140-150  140-160  

Oilasko, indioilar xerra (1) 70-80 90-120 120-130 130-150 

Oilasko (gisatuta, erreta) (3) 200-240 200-240 300-325 300-325 

Arrautzak Ale 1 Ale 1 1-2 ale      2 ale

Arraina (4) 80-100 100-120 120-150 150-180 

Haragi xehea
(albondigak, hanburgesak) (1) 60-70 80-110 110-120 120-140 

Gisatzeko haragia
(eltzekoak, ragout-a) (1) 80-90 100-130 140-150 140-160

HORNIGAIAK

Barazkia (1) 35-45  35-45  45-60  45-60 

Letxuga (1) 20-25 20-25 25-30 25-30

Patatak (1) 30-40 30-40 40-50 40-50

Zorroko patatak 15-20 15-20 20-25 20-25

Maionesa/ketchupa 10-20 10-20 20-30 20-30

Tomate frijitua 30-40 30-40 40-50 50-60

Arroza, pasta (1) 20-25 20-25 20-25 35-40
           

3.3. IKASTETXEETAKO MENUETAN GOMENDATUTAKO ELIKAGAI-MULTZO 
DESBERDINEN GRAMAJEAK
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ELIKAGAIAK 3-6 URTE 7-12 URTE 13-16 URTE >16 AÑOS

LEHENENGO PLATERAK

Babarrunak (1) 40-50  60-80 80-90  90-100  

Dilistak (1) 40-50  60-80  80-90  90-100  

Txitxirioak (1) 40-50 60-80  80-90 90-100 

Pasta (1) 50-60 60-80 80-90 80-90

Pasta, arroza (zopa) (1) 20-25 25-30 25-30 25-30 

Arroza (1) 50-60 60-80 80-90 80-90

Patatak (patatak eta…) 
Plater nagusia (1) 150-200 200-250 200-250 200-250 

Barazkiak (2) 100-120 120-150 150-200 200-250 

Haragi xehatua (pasta, arroza) (1) 15-20 20-30 20-30 20-30 

Tomate-saltsa (pasta, arroza) 80-100 120-140 120-140 130-150

BIGARREN PLATERAK

Txerri, txahal xerra (1) 60-70 80-110 110-120 120-140 

Txuletak, saihetsak (3) 80-90 100-130  140-150  140-160  

Oilasko, indioilar xerra (1) 70-80 90-120 120-130 130-150 

Oilasko (gisatuta, erreta) (3) 200-240 200-240 300-325 300-325 

Arrautzak Ale 1 Ale 1 1-2 ale      2 ale

Arraina (4) 80-100 100-120 120-150 150-180 

Haragi xehea
(albondigak, hanburgesak) (1) 60-70 80-110 110-120 120-140 

Gisatzeko haragia
(eltzekoak, ragout-a) (1) 80-90 100-130 140-150 140-160

HORNIGAIAK

Barazkia (1) 35-45  35-45  45-60  45-60 

Letxuga (1) 20-25 20-25 25-30 25-30

Patatak (1) 30-40 30-40 40-50 40-50

Zorroko patatak 15-20 15-20 20-25 20-25

Maionesa/ketchupa 10-20 10-20 20-30 20-30

Tomate frijitua 30-40 30-40 40-50 50-60

Arroza, pasta (1) 20-25 20-25 20-25 35-40
           

Iturria: Kudeaketa Zuzeneko Jangelak Kontratatzeko Oinarri Teknikoen Orria, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila.

KOZINATZEAREN ONDORIOZKO PISU GALTZE ETA IRABAZTEAK

Kontuan eduki behar da kozinatzean elikagaien pisua eta bolumena handitu edo txikitu egin 
daitezkeela, elikagai moten eta kozinatze-prozesuen arabera.

ELIKAGAIAK 3-6 URTE 7-12 URTE 13-16 URTE >16 URTE

POSTREAK

Fruta freskoa (1) 120-150 120-150  150-200 175-225 

Fruta kontserban 50-60 60-80 80-100 90-120

Esnekia Ale 1 Ale 1 Ale 1 Ale 1

OGIA

Ogia 30 30 60 60

           

(1) Pisu garbia gordinik, gramotan.
(2) Barazkietan bakarrik, pisu garbia gordinik, gramotan (patata kontatu gabe).
(3) Pisu gordina gordinik, gramotan.
(4) Pisu garbia gordinik. Glasatze gabe.

LEHENENGO PLATERAK

Bigarren plateren kasuan, kozinatzearen ondoriozko pisu-galera:

• %20 ingurukoa da haragien kasuan (oilasko izterraren kasuan, 
%30era iristen da).

• %15koa, berriz, arrainetan.

Lekaleak, arroza edo garitik eratorritako pasten bolumena handitu egiten da egosi ondoren. 
• Arrozaren pisua eta bolumena hirukoiztu egiten dira. 
• Pasta lehorren pisua 2,5 aldiz handitzen da egostean. 
• Lekaleen pisua hirukoiztu egiten da egostean.

Bestalde, patatek eta ortuariek ez dute aldaketa handirik izaten.

BIGARREN PLATERAK
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BARAZKIAK

HOBETO ONARTZEN 
DIREN PLATERAK

GEHIEN BALORATZEN
DIREN ALDERDIAK

AHOLKATUTAKO FORMATU,
TEKNIKA ETA AURKEZPENA

BARAZKI 
ZATITUAK: 

Lekak patatekin
Porrusalda
Menestra.

• Osagai sinpleak edukitzea.

• Zapore suabeak.

• Gehien baloratzen duten 
osagaia bisualizatzea, 
patata.

Barazki argiak (berde iluna 
gehiago baztertzen dute).

• Gisatuta lekaleekin. Ongi onartzen 
direnez, modu ona izan daiteke okerrago 
onartzen diren barazkiak sartzeko. 
Pixkanaka-pixkanaka horien presentzia eta 
neurria handitzea proposatzen da.

• Haragi txikituekin egindako 
prestakinetan sartuta (albondigak,
saltsa boloniarra, lasagna,
hanburgesak…), pixkanaka.

• Olio errean eta frijitukietan sartuta 
(tipula, baratxuria, piperrak, azenarioak…). 
Aberasteaz gainera erakargarri egiten 
dituzte platerak, kolore eta zaporeekin.

• Karbono-hidratoak oinarri dituzten 
plateretan (pasta, arroza, patata…) txikituta 
sartuta: bai saltsaren parte bezala, bai eta 
aparte ere, zatitan.  

• Ongi onartutako hornigaietan sartuta, 
hain gustukoak ez diren barazkiak hobeto 
onartzeko (piperrak patatekin, lekak 
ilarrekin…).

         

3.4. FRUTAK, BARAZKIAK ETA ARRAINA HOBETO ONARTZEKO AHOLKUAK

Eskola adinean elikadura osasungarria edukitzeko aholku dietetikoek estrategiak ere behar dituzte, 
ikastetxeetako menuak erakargarriak izan daitezen eta elikagai-multzo desberdinak modu egokian kontsumi 
daitezen. Nutrizio-ezaugarriak direla-eta, multzo horietako bakoitzak dieta orekatua eta osasungarria 
lortzen laguntzen du. Horien artean, barazkiak, arraina eta fruta dira eskola adineko ikasleen artean 
okerren onartzen diren baina nutrizio-ezaugarri komenigarriak dituzten multzoak.

Hobeto onar eta kontsumi ditzaten, beharrezkoa da prestatzeko modua (sukaldaritza teknikak) berritzea 
eta ikastetxeetako jangeletako platerak erakargarri eta atsegin egitea. Onarpen aldetik hobekuntza 
lortzeko hainbat aholku:
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BARAZKIAK

HOBETO ONARTZEN 
DIREN PLATERAK

GEHIEN BALORATZEN
DIREN ALDERDIAK

AHOLKATUTAKO FORMATU,
TEKNIKA ETA AURKEZPENA

BARAZKI 
ZATITUAK: 

Lekak patatekin
Porrusalda
Menestra.

• Osagai sinpleak edukitzea.

• Zapore suabeak.

• Gehien baloratzen duten 
osagaia bisualizatzea, 
patata.

Barazki argiak (berde iluna 
gehiago baztertzen dute).

• Gisatuta lekaleekin. Ongi onartzen 
direnez, modu ona izan daiteke okerrago 
onartzen diren barazkiak sartzeko. 
Pixkanaka-pixkanaka horien presentzia eta 
neurria handitzea proposatzen da.

• Haragi txikituekin egindako 
prestakinetan sartuta (albondigak,
saltsa boloniarra, lasagna,
hanburgesak…), pixkanaka.

• Olio errean eta frijitukietan sartuta 
(tipula, baratxuria, piperrak, azenarioak…). 
Aberasteaz gainera erakargarri egiten 
dituzte platerak, kolore eta zaporeekin.

• Karbono-hidratoak oinarri dituzten 
plateretan (pasta, arroza, patata…) txikituta 
sartuta: bai saltsaren parte bezala, bai eta 
aparte ere, zatitan.  

• Ongi onartutako hornigaietan sartuta, 
hain gustukoak ez diren barazkiak hobeto 
onartzeko (piperrak patatekin, lekak 
ilarrekin…).

         

BARAZKIAK

HOBETO ONARTZEN 
DIREN PLATERAK

GEHIEN BALORATZEN
DIREN ALDERDIAK

AHOLKATUTAKO FORMATU,
TEKNIKA ETA AURKEZPENA

BARAZKI-
PUREAK  EDO 
KREMAK:

Kalabaza, kuiatxo, 
azenario kremak

• Zapore suabea dutenak, 
gozo samarrak. 
Patatarekin beti.

• Erraz digeritzeko moduko 
egiturak. Gutxi pasata 
badago, zati txikiak eta 
hariak baztertzen dira.

Erraz onartzen diren 
koloreak: berde argia, 
laranja.

BARAZKI LIKUATUAK: 

• Saltsetan sartuta: veloute saltsa, oso 
moldaerraza delako, eta tomate saltsa, 
ongi onartzen delako, onak izan daitezke 
hainbat barazki sartzeko.

• Ozpin-oliotan sartuta, aberastuta eta 
platerei kolorea emanda.

Patata-purean sartuta, %20-80an, hainbat 
barazki hobeto onartzeko eta, koloreagatik, 
plater erakargarriagoak eginda.

BARAZKIAK 
ENTSALADAN: 

Hainbat 
osagairen 
konbinazioa: 
letxuga, tomatea, 
arrautza, patata, 
artoa.

• Erraz digeritzen diren eta 
freskotasuna ematen duten 
egiturak.

• Ongi onartzen diren 
osagaiak bisualizatzen 
dituzte (patata, artoa, arroza, 
pasta), eta erraz bereiz 
daitezke.

• Aurkezpen erakargarria, 
forma eta kolore 
askotarikoengatik.

Entsaladetan gordinik sartuta, ongi 
birrinduta (azenarioa, kalabaza…), 
espiraletan (kuiatxoa…), edo prestaketa 
horretarako moduko beste edozein
modura moztuta.
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ARRAINA

HOBETO ONARTZEN 
DIREN ESPEZIEAK

GEHIEN BALORATZEN
DIREN ALDERDIAK

AHOLKATUTAKO FORMATU,
TEKNIKA ETA AURKEZPENA

ARRAIN
ZURIA: 

Legatza
Bakailaoa

• Erraz digeritzen diren 
egiturak eta zaporeak.

• Hobeto onartzen dira 
solomo eta xerretan, 
medailoietan baino, 
hezur gutxiago 
dutelako.

Sukaldaritza teknika 
preziatuenak arrainaren 
zaporea leuntzen 
dutenak dira, urtsuago 
egiten dutenak, platera 
erakargarriago egingo 
duten saltsa eta 
hornigaiekin, arraia guztiz 
kamuflatu gabe.

ARRAIN URDINA PLATERAREN OSAGAI
NAGUSI MODURA

• Txingarretan edo plantxan: bi teknika horiek 
oso gantz gutxi ematen diote produktuari. 
Sukaldean bertan egiteko aproposagoak dira.

• Arrautzaztatuta: frijitzeaz gainera, hori baita 
arrautzaztatuekin erabiltzen den ohiko teknika, 
labea lehenestea proposatzen da, frijituta har 
dezakeen gehiegizko koipea saihesteko

Txingarretan, plantxan eta arrautzaztatuta eginda, 
barazki eta fruta hornigaiak gehi daitezke arrain 
plateretan.

• Saltsan, gisatuta, erregosita eta eltzekaria: 
osagai askotarikoak erabiltzeko aukera ematen 
dute eta urtsuak egiten dituzte produktuak. 

• Saltsak sartuta, oinarri desberdin gisa, 
arraina egosteko eta/edo arrainari laguntzeko 
(saltsa berdea, marinel erakoa, tomate saltsa eta 
piperrada…), aldatu egin daitezkeenak: 

- Frutak eta barazkiak gehituta

- Osagaiak aldatuta (frijitukiak, belar 
aromatikoak, zaporea ematekoak…

ARRAIN URDINA PLATERAREN BIGARREN MAILAKO 
OSAGAI MODURA   

• Entsaladetan: arrain urdinak, atunak eta izokin 
egosiak batez ere, entsaladen nutrizio-balioa 
handitzen dute. Karbono-hidrato iturriak sartzea 
proposatzen da (pasta, arroza, kuskusa, arroz-
fideoak…) hobeto onartzeko. 

• Pasta plateretan: arrain urdina prestakin 
horietan sartu, zatituta edo horiei laguntzeko 
saltsetan.

• Arrozetan: arrain urdina arroz saldatsuetan, 
lehorretan eta salteatuetan. Arroz lehor eta 
salteatuak egokiagoak dira bertan kozinatzeko. 

• Zopatan: arrain urdina zatituta edo izpituta
  sar daiteke. 

• Saltsatan: arrain urdin izpitua eduki dezakete 
(pastarako saltsa, roux saltsa, maionesa, 

   saltsa espainiarra…).

ARRAIN
URDINA:

Izokina
Atuna/hegaluzea
Amuarraina
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FRUTAK
HOBETO ONARTZEN
DIREN BARIETATEAK

GEHIEN BALORATZEN 
DIREN ALDERDIAK

AHOLKATUTAKO FORMATU,
TEKNIKA ETA AURKEZPENA

Ia urte osoan 
daudenak:  
Platanoa, laranja, 
sagarra, mandarina.

Sasoikoak: 
Marrubia, meloia, 
melokotoia, 
nektarina, abrikota, 
sandia.

• Ongi helduta egotea.

• Kanpoko itxura: 
kolore biziak, kolpe, 
orban, urratu edo zati 
biguinik gabe.

Egitura, itxura eta 
aurkezpena: barietate 
batzuek zatituta, zurituta, 
irabiatuta… onarpen 
hobea dute haur
txikien aldetik.

• Fruta postre modura: sasoikoa ahal bada, 
ongi helduta eta txikituta, haur txikientzat.

• Bigarren mailako osagai gisa, lehenengo 
eta bigarren plateretan:

- Entsaladatan: entsaladan zuzenean 
zatiak sartzea proposatzen da (sagarra, 
granada, mahatsa, laranja, meloia…); 
kontuan eduki behar da, baina, azkar 
oxidatzen dela.

- Saltsa eta gisatutan, eta “erdi-
likidotan egositakoen” hidratazio-
salda gisa: platerak fruta zatiak (sagarra, 
melokotoia, nektarina, paraguaioa, 
udarea, anana, laranja), zukuak (anana, 
laranja, gerezia, marrubia, mandarina, 
muztioa) edo pureak sartuta aberastuta. 

- Hornigaitan: barazkiekin eta 
arrainarekin bezala, gustukoak diren 
hornigaietan sartuta. Gratenek, 
menestrek eta karbohidratoak (kuskusa, 
arroza edo pasta) oinarri dituzten 
hornigaiek frutak erraz sartzeko aukera 
ematen dute. 

- Barazki eta lekale kremetan sartuta: 
fruta, barazki eta lekale konbinazioak 
aldatzen joatea proposatzen da, 
erakargarriago eta atseginago 
egingo dituzten alderdi sentsorialak 
(zaporea, kolorea, egitura, usaina…) 
erabilita: kalabaza udarearekin, patata 
paraguaioarekin… 
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PROPOSAMEN BERRIAK SARTZEAREN INGURUKO ALDERDI OROKORRAK 

Hasieran osagai berriak ezagun dituzten eta ongi onartzen dituzten elikagaiekin sartu.

Proposamenak pixkanaka sartu, anoa txikitan, behin eta berriro saiatuz (ez azkar etsi), jankideak 
osagai/elikagai berrira ohitu daitezen.

Menu berean:
• Plateren osagaiak aldatu, ongailu modura erabiltzen direnean bakarrik errepika daitezen.
• Sukaldaritza teknikak txandakatu: egosi, erre, frijitu…
• Platereko edukiaren loditasuna txandakatu: saltsak, likidoak, lehorrak…
• Platerak onartze-mailaren arabera txandakatu, menu berean gehien baztertzen dituztenak batu 

ez daitezen.

   


