
                               
                            


• L.H.1,2 eta 3 ren galdetegiaren erantzunak eta eztabaidatu/
argudiatu behar dituzuen gaiak. 

1- ZER DIRA ELIKAGAIAK?
Naturak ematen diguten produktuak, jateko zein edateko.
“Garrantzitsua bereiztea elikagaiak-tomatea vs produktuak-ketchup zer 
diren” 

2- HURRENGO ARGAZKIETATIK ZEINETAN AGERTZEN  DIRA 
ELIKAGAIAK?
B argazkian bakarrik.
“Arrozoitu eta argudiatu behar dituzue desberdintasunak. A argazkian, 
produktu prozesatuak dira, batzuk osasungarriak(atuna, barazkiak 
kontserban…) eta beste batzuk prozesatu ez 
osasuntsuak(patatak,zukua,gailetak,freskagarriak…).Argi geratu bahar 
zaie elikagai bati bere itxura aldatzen badiozu,ontziratzen baduzu edota 
beste elikagai batzuekin nahasten badituzu(gatza, olioa…)produktu bat 
izatera pasatzen dela”. 

2.1- ZEINTZUK DIRA AURREKO ARGAZKI(A,B) BIEN ARTEKO 
DESBERDINTASUN NAGUSIAK?
Ontziratze era,iraupena, osasungarri tasuna eta kutsadura. 

3- ELIKAGAI OSASUNGARRIAK DIRA..
Gorputzerako onuragarriak direnak, gure herrikoan ekoizten badira horrek 
aukeratzen ditugu eta ez kanpotik datozenak , energia, bitaminak, eta 
ongarriak ematen digutenak eta jantokietan jaten ditugunak. 



4- USTE DUZUE HURRENGO GOSARIA OSASUNTSUA DELA? Ez

5- ETA BESTE GOSARI HAU? Bai
“Galdera bi hauek oso garrantzitsuak dira, bereiztu behar dituzue azukre 
kopurua, jatorria eta elikagaiak edo produktu prozesatuak diren. 
Lehenengo argazkian, zerealak,gailetak,cola-cao eta laranja zukuak 
azukrez beteta daude, prozesatu kaltegarriak dira eta seguruenik 
ontziratze eragaitik ez dira bertokoak.Bigarren argazkian, fruta freskoa 
agertzen da(elikagaia),fruitu lehorrak eta zereal integralak. Gosari honek 
dauzkan azukre kopuru guztia elikagaietatik datoz, ez zaie gehitu.” 

6- ZER  EDO ZEINTZUK DIRA BERTOKO ELIKAGAIAK?
Gure herrian(estatu mailan) ekoiztu eta erosten ditugunak.
“Argi geratu behar da bertokoa izateko berton ekoiztu eta erosi behar 
dela. Ez du balio hemen erosi baina kanpokoa izatea, adibidez:zelanda 
berriko kiwiak erosi euskal herrian(mungialdean)badauzkagu.
Bertokoa esaten dugunean estatu guztian da.”

7- ARGAZKIARI ERREPARATUZ, BERTOKO PRODUKTU BATEN 
AURREAN ZAUDETELA ESANGO ZENUKETE? Ez
“Aurreko galderarekin lotuta dago, Nafarroan ontziratzen dira zainzuriak 
baina Perukoak dira. Argi eta garbi hau ez dela bertoko produktua. Oso 
garrantzitsua da erosten dugun guztia ondo irakurtzea.” 

8- ZERGAITIK DA HAIN GARRANTZITSUA BERTOKO ELIKAGAIAK 
KONTSUMITZEA?
Gutxiago kutsatzen dutelako (ez dute hurrunetik garraiatzen), gure herriko 
baserritarrei ekonomian laguntzen diegulako eurek ekoizten dituzten 
elikagaiak erosterakoan, herrian lan postu gehiago sortzen direlako, 
lorzoruan eta naturarekiko onuragarriak sortzen dituztelako. 



9- ESKOLAN BARATZEA PRESTATZEKO ZER BEHAR DA?
Lursaila, haziak, aitzurra, konposta eta ura.
“Argi geratu behar zaie gauza gutxirekin posiblea dela edonon baratze 
txikia prestatzea”. 

10- ZER DA KONPOSTA?
Hondakin organikoen deskonposizioaren emaitza. 

11- ZER LORTZEN DA KONPOSTAREKIN?
Barazki eta fruta osasuntsuagoak eta lurrari eta lurran bizi diren animaliei 
mantenugaiak.

12- HAU AL DA KONPOSTAREN ZIKLOA?
Bai.”Azaldu pixka bat zikloaren hasieratik amaiera eta mugimendu 
zirkularra dela”.

13- ZURE ESKOLA JANTOKIAZ, MARKATU ADOS ZAUDETEN 
PUNTUAK: 
Suposatzen da hauek direla erantzun egokiak:Janaria oso gozo dagoela, 
elikagaiak bertokoak direla eta begiraleekin harremana oso ona da.
“Agian ez dute markatuko euren iritzia kontutan hartzen dela menuak 
prestatzerakoan, baina azaldu iezaiezue hemendik aurrera ea gustatuko 
balitzaie horrela izatea zeren eta horrela izango da etorkizunean.”



• L.H.4,5 eta 6 ren galdetegiaren erantzunak eta eztabaidatu/
argudiatu behar dituzuen gaiak. 
 

1- ZER  EDO ZEINTZUK DIRA BERTOKO ELIKAGAIAK?
Gure herrian/inguruan ekoiztu eta erosten ditugunak.
“Argi geratu behar da bertokoa izateko berton ekoiztu eta erosi behar 
dela. Ez du balio hemen erosi baina kanpokoa izatea, adibidez:zelanda 
berriko kiwiak erosi euskal herrian(mungialdean)badauzkagu.
Bertokoa esaten dugunean estatu guztian da.” 

2- ZERGAITIK DA HAIN GARRANTZITSUA BERTOKO ELIKAGAIAK 
KONTSUMITZEA?
Gutxiago kutsatzen dutelako (ez dute hurrunetik garraiatzen), gure herriko 
baserritarrei ekonomian laguntzen diegulako eurek ekoizten dituzten 
elikagaiak erosterakoan, herrian lan postu gehiago sortzen direlako, 
lorzoruan eta naturarekiko onuragarriak sortzen dituztelako. 

3- ARGAZKIARI ERREPARATUZ, BERTOKO PRODUKTU BATEN 
AURREAN ZAUDETELA ESANGO ZENUKETE? Ez
“Aurreko galderarekin lotuta dago, Nafarroan ontziratzen dira zainzuriak 
baina Perukoak dira. Argi eta garbi hau ez dela bertoko produktua. Oso 
garrantzitsua da erosten dugun guztia ondo irakurtzea.” 

4- ESKOLAN BARATZEA PRESTATZEKO ZER BEHAR DA?
Lursaila, haziak, aitzurra, konposta eta ura.
“Argi geratu behar zaie gauza gutxirekin posiblea dela edonon baratze 
txikia prestatzea”. 

5- ZER DA KONPOSTA?
Hondakin organikoen deskonposizioaren emaitza.



6- ZER LORTZEN DA KONPOSTAREKIN?
Barazki eta fruta osasuntsuagoak eta lurrari eta lurran bizi diren animaliei 
mantenugaiak.
Argazkia:
”Azaldu pixka bat zikloaren hasieratik amaiera eta mugimendu zirkularra 
dela. Agian norbaitek egin du edo ikusi du egiten, konta dezala 
esperientzia.

7- ZER DA ELIKADURA JASANGARRIA?
Bertoko produktuak aukeratzea kanpokoak baino, denetarik jatea neurri 
batean eta hemen ez ditugun produktuak munduko beste puntatik 
ekartzea.
”Adibidez:kafea, txokolatea, fruitu lehor batzuk….Argi gera dezan 
jasangarria ere dela, guk ekoiztu ezin ditugunean kanpotik ekarri behar 
direla baldin eta osasuntsuak badira guretzako”. 

8- ZER DA BIDEZKO ELIKADURA?
Gorputzarentzat onuragarriak diren elikagaiak jatea, jantokietan jaten 
ditugunak eta munduko edozein bazterretako pertsonei elikagaiak 
heltzea. 

9- USTE DUZUE HURRENGO GOSARIA OSASUNTSUA DELA? Ez

10- ETA BESTE GOSARI HAU? Bai
“Galdera bi hauek oso garrantzitsuak dira, bereiztu behar dituzue azukre 
kopurua, jatorria eta elikagaiak edo produktu prozesatuak diren. 
Lehenengo argazkian, zerealak,gailetak,cola-cao eta laranja zukuak 
azukrez beteta daude, prozesatu kaltegarriak dira eta seguruenik 
ontziratze eragaitik ez dira bertokoak.Bigarren argazkian, fruta freskoa 
agertzen da(elikagaia),fruitu lehorrak eta zereal integralak. Gosari honek 
dauzkan azukre kopuru guztia elikagaietatik datoz, ez zaie gehitu.”



11- ZURE ESKOLA JANTOKIAZ, MARKATU ADOS ZAUDETEN 
PUNTUAK: 
Suposatzen da hauek direla erantzun egokiak:Jantokian gustora nago, 
ondo antolatuta dago, elikagaiak bertokoak direla, janaria anitza eta 
gozoa da eta kudeaketa ona izateko,hainbat eragile beharrezkoa 
dira:baserritarrak, familiak, instituzio publikoak,irakasleak, ikasleak…
“Agian ez dute markatuko euren iritzia kontutan hartzen dela menuak 
prestatzerakoan, baina azaldu iezaiezue hemendik aurrera ea gustatuko 
balitzaie horrela izatea zeren eta horrela izango da etorkizunean.”


