14. Elikagaiak erosten ditugunean, hauek
dituzten estalki kopuru handiaz jendea
kontzientziatzea eta beste erosketa ohitura
batzuk hartzera bultzatzea.

Azpeitia

15. Herrian lehen sektorean dihardutenen lana
ezagutzeko bisita gidatuak antolatzea. Lehen
sektorea bultzatzeko kanpainak egitea
(produktuak dastatzeko feriak, esaterako,
ardi-gaztaren feria, aisialdiarekin lotutako
ekintzak....).
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16. Baserritarrei inbertsioak, eraikinak altxatu,
ustiategiak berregokitu, e.a. egin behar
dituztenean erraztasun legalak, ekonomikoak,
teknikoak ematea. Berdin lehenengo
sektorean hasteko asmoa dutenei.

Beste urte batez, Azpeitiko Eskolako Agenda 21 osatzen dugun
ikastetxe guztiak, beste gai interesgarri baten lanketari ekin
diogu. Hamaika urte igaro ondoren, aurtengo ikasturtean,
hamabigarrena, Elikadura Jasangarria aztertu dugu. Gai hau
jorratzeko ekintza ugari egin ditugu bai ikastetxean, bai
ikastetxetik kanpo.

17. Produktuak interneten bidez (adibidez,
baserritik.com) edo makinak (esaterako
beirazko ontziak erabiltzen dituen esne
makina) jartzeko laguntzak ematea.

Herriko ikastetxe guztiak hartzen dugu parte egitasmo
honetan: Azpeitiko Ikastola Karmelo
Etxegarai, Ikasberri Azpeitiko Ikastola,
Iraurgi Ikastetxea eta Urola Ikastola.
Aurtengo ikasle kopurua: 2.502

18. Udaletxetik laguntza jasotzea baratza eta
negutegi gehiago jartzeko herritarrentzat.
19. Herriko azoka indartzea, egun gehiagotan jartzea eta auzoetara zabaltzea.
20. Bertako produktuak eskuratzeko erraztasunak jartzea. Adibidez esne makinak,
barazkiak eta beste produktuak saltzeko laguntzak bideratzea.

Jarraian, egindako lan guztien berri eman
nahi dizuegu.

21. Inguruko herriekin, elkarlanean, behar handia duten herrialdetako lehen sektorea
garatzeko diru-laguntzak, adituak… bideratzen ahalegintzea. Urteko aurrekontuetatik
diru kantitate bat bideratzea eginkizun hauetarako.

ELIKADURA
JASANGARRIA

22. Herri mailan informazioa zabaltzea herritarrak jakin dezaten zein den bi esaldi
hauen esanahia eta hauen arteko desberdintasuna: “iraungitze data” eta “komeni da
markatutako data baino lehen kontsumitzea”.

LEHEN
HEZKUNTZA

Denon artean Azpeitiarentzat
etorkizun justuagoa eta
jasangarriagoa lortuko
dugulakoan, animatu zu ere
osasunez elikatzen!

Baliabide ugari
erabili ditugu gaia
jorratzeko: eskolako
diagnostikoa egin, gure jateko
ohiturak aztertu, herritarrekin hitz egin, bisita desberdinak
gauzatu… Gainera, ikastetxe batzuetan baratza martxan
jarri dugu, baita patruila berdea ere.

LH 1. Zikloa:

Zer gosaltzen zuten gure
aiton-amonek eskolara joaten zirenean?
• Oinarri bezala gosaria hartuz, gure aiton-amonek
txikitan jateko zituzten ohiturak ezagutu ditugu.
Beraiekin hitz egin ondoren, gure gosariarekin
konparatu ahal izan dugu.

Eskerrik asko ikasturtean zehar lagundu diguzuen guztioi, bereziki:
irakasleak, gurasoak, alkatea eta udaleko beste ordezkari guztiak,
Izaskun Zeziaga (Ingurumeneko udal teknikaria), Edurne Huesa
(Ingurugela), Yurre Peñagarikano (Urkome), Ana Arruti, Edurne
Agirre eta Itziar Unanue (Ingurugiro Etxeko hezitzaleak) eta
gurekin lanean aritu diren guztiak.
ZEREAL

• Baserritarren lana gertuagotik ezagutzeko, Beizaman
hainbat baserrietan izan gara.
• Igarako errota bisitatzen izan gara.

integralak

I

TT
SPAGHE

IRIN A

8

ARROZA

• Aikurrera joan gara, erleen museora. Eztia nola egiten
den ikasi eta kandela banarekin etxeratu ginen.

BIGARREN
HEZKUNTZA
Herriko diagnostikoa egiteko gai ugari jorratu ditugu:
elikagai soberakinak, gosea, tokian tokiko elikagaiak,
garaikoak, baserri mundua…

• Ingurugiro Etxean, jolasen bidez, elikadura
osasuntsuaren ezaugarriak landu eta elikagaien
piramidea ezagutu dugu. Oinarrizko elikagaiak zeintzuk
diren aztertu ondoren, herrialde aberatsenetan (gurea
barne) elikagai asko soberakin bezala alperrik galtzen
dela konturatu gara. Bitartean, mundu mailan oraindik ere
jende ugari hiltzen da gosez.
• Urtaro bakoitzeko elikagaiak aztertu ditugu.
• Inkesta bidez, gure etxeetan elikatzeko ditugun ohiturak
ere landu ditugu, aste batean zehar jandako elikagaietan
erreparatuz.
• Itsasoko bizitza zaindu behar dela kontzientziatzeko, Donostiako Akuariumekoak hitzaldi bat ematera
etorri ziren: “Zetazeoak, itsas animaliak”
• Eskolako sukaldean, bertako janaria erabiliz eta errezeta osasuntsuak jarraituz, janari mota
desberdinak prestatzen aritu gara.

DBH 1 eta 2: Oinarrizko elikagaien beharra
• Munduan, elikagaien faltan dagoen biztanle kopurua oso altua dela jabetu gara eta oraindik ere jende
asko gosez hiltzen dela ikusi dugu.
• Azpeitiko egoera aztertu ondoren, oinarrizko elikagaien faltan 188 familia daudela jakin dugu. Elikagaien
banaketaren inguruan ere hitz egiten aritu gara.
• Gosearen aurrean, elikagai asko bota egiten dela konturatu gara. Azpeitian janari soberakinekin egiten
dena ezagutzeko, herriko saltokietan eta etxeetan galdeketa egin dugu. Oso emaitza interesgarriak
lortu ditugu:

ETXEETAN

LH 2. Zikloa: Zer jaten dugu?

LH 3. Zikloa: Herrian eskaintzen diren elikagaien azterketa
• Inkestak eginez, herritarren ohiturak aztertu ahal izan ditugu. Emaitza interesgarriak
lortu ditugu. Hona hemen ondorio batzuk:
% 73,4 Erosketak hipermerkatuetan egiten dituzte.
% 73 Bertako produktuak kontsumitzen dituzte.
% 68 Garaian garaiko produktuak kontsumitzen
dituzte.
% 67 Azokan, urtean zehar ez dituzte beti
aurkitzen nahi dituzten produktuak.
% 35 Produktu ekologikoak kontsumitzen dituzte
batzuetan (%22a normalean).
% 24 Erosten diren produktuen jatorria
begiratzen dute.
% 15 Bidezko Merkataritzako produktuak
kontsumitzen dituzte.
% 10 Hipermerkatuetan, urtean zehar ez dituzte beti aurkitzen nahi
dituzten produktuak.

SALTOKIETAN

• Beizamako baserri batera joango gara baratza ezagutu, ogia egin eta bertako abereak ikustera.

% 97 Otorduak prestatzerakoan normalean gehiago prestatzen dute ondo asetzeko
edo gordetzeko.
% 80 Sobratutako janaria gordetzen du.
% 53 Janaria botatzearen arrazoi nagusiena sobratu delako (edo iraungi delako %47a)
% 52 Botatzen den janaria ontzi marroira edo konposta egiteko botatzen du.
% 41 Erosketak ondo planifikatzen ditu beti edo ia beti (zerrenda egiten du).
% 94
% 73
% 55
% 41

Gehien alferrik galtzen diren produktuak frutak eta haragia dira.
Kontsumitzeko moduan dauden elikagaiak baztertzen dituzte beti edo batzuetan.
Iraungitze data iristear duten produktuekin eskaintzak egiten dituzte.
Botatzen dituzte itxura ona ez dutelako (edo iraungitze data gertu dutelako
%29a).
% 30 Hornitzaileak arduratzen dira elikagaien bankura bideratzen (edo konpostatzen
%49a)

Saltokietako hainbat arduradun prest agertu da aprobetxatzeko moduan dauden eta saldu ezin
diren produktuak premian daudenei bideratzeko.

• Talde batzuk, eskolan sukaldaritzako saioak jarraitu ditugu.
• Konposta zer den ikasi dugu, eskolako hondakin organikoak baratzeko konpostagailuan
barneratuz.
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DBH 3 eta 4: Baserrien bilakaera

BESTE
HAINBAT
EKINTZA

• Gure inguruan, azken 50 urteetan lehenengo sektoreak
izan duen bilakaera aztertu dugu eta hori baloratzeko,
Landeta auzoko bi argazki konparatu ditugu (1964- 2009).
• URKOME, landa garapen agentziaren zeregina ezagutu
dugu eta lehen sektorea indartzeko abian ipini diren
ekimenak aztertu ditugu: landetxeak, esne makina,
azoka birtuala, zuzeneko salmenta, label ziurtagiriak,
baserrietara bisitaldiak, ekoizleen gida, jatorrizko
izendapenak, ostiraletako azoka…

Batxilergoa: Azpeitiko landa eremua
Gure jarduera garrantzitsuena, Azpeitiko landa eremua babesteko eta sustatzeko ekintza plana diseinatzea
izan da. Lanak PowerPoint formatuan aurkezteko aukera izan dugu eta horiek, Ingurugiro Etxeko web orrian
zintzilikatuko ditugu. Hauek izan dira jarraituriko urratsak:
1. Diagnostikoa egin: herriko landa gunearen egungo egoera aztertu dugu herriko nekazal eta
abeltzaintzaren ereduen konparaketa irizpide jasangarrien arabera eginez.
2. Etorkizuneko erronkak identifikatu: Landa Ingurunearen Garapenerako
Programaren Ebaluazioa (LIGP Urola Kosta 2007-2013) URKOMEk
argitaratutako dokumentuaren emaitzetan oinarritu gara.

Beste urteetan bezala, Udalak ekintza osagarriak
antolatu ditu

ELIKADURAREN
NAZIO ARTEKO
EGUNA

BARATZEZAINTZA
IKASTAROAK

LAPATXERA
BISITAK

ABENDUAN eta EKAINEAN

URRIAK 19

DBH 1. mailako ikasleok
baratzezaintzako ikastaroak
egin ditugu.

Ikastetxe bakoitzeko maila
batek zabortegia, garbigunea
eta kontsumo gela ezagutu ditu.

Gaileta tailerra Ingurugiro
Etxean, Errezilgo Irure-Txiki
baserrikoen laguntzaz.

3. Kudeaketarako konpromisoak eta proposamenak finkatu.
Horretaz gain, honako jarduerak ere burutu ditugu:
• Fraisoro Nekazaritza Eskolako irakasle den Jesus Calvilloren,
“ELIKADURA JASANGARRIA”ri buruzko hitzaldia.
• Igartubeiti baserrira bisitaldia.
• 2. eskuko azokan, ikastetxeko familiek ekarritako materiala salduz.
• Egunero sortu den hondakin organikoa konpostatzen parte
hartu.

BASERRIETARA
BISITAK
MAIATZA eta EKAINA
Urkomekin elkarlanean,
LHko 3. eta 6. mailetako
ikasleak Beizamako baserri
desberdinetara joango gara
nekazal mundua ezagutzera.

MATERIAL
BIRZIKLATUEKIN
EGINDAKO
ESKULANEN
ERAKUSKETA
EKAINAK 1-5
Ikasturtean zehar LH eta DBHko
ikasleek egindako eskulanak
erakusgai Betharrametan.

IBAIAREN
GARBIKETA
EKAINAK 17
DBHko ikasleak Urola ibaia
garbituko dute.
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UDALEKO ARDURADUNEI
AURKEZTUTAKO
PROPOSAMENAK
Guztira 30 proiektu aurkeztu
dira, 15na kategoria bakoitzean.
Proiektu irabazleak:

GURE BARATZA HORIZONTALA ETA BERTIKALA
Karmelo Etxegarai 1. C
Barazkiak landatuko ditugu (letxugak, piperrak, porruak, perrexila
eta azenarioa) ontzi berezi batzuetan: horizontalean egurrezko fruta
kaxetan eta bertikalean, zutabeetan jarritako ur botiletan.

AZPEITIKO AZOKAN ZER?
Iraurgi DBH 4
Azpeitian zer? aldizkariaren orrialde batean bertako produktuei
buruzko informazioa zabaltzea: ezaugarriak, historia, errezetak...

GURE KONPROMISO PERTSONALAK
Apirilak 23an, ikastetxe guztietako ikasle ordezkariak Ingurugiro Etxean batu ginen
eta ikasturtean zehar egindako lana elkartu genuen. Egindako lanen hausnarketaren ondorioz,
ikasleok honako konpromiso pertsonalak hartu ditugu:
• Platerera ateratako guztia jatea. Barazki eta fruitu gehiago kontsumitzea.
• Hemengo produktuak hobeto ezagutzea eta gure osasunean duten garrantziaz jabetzea.
• Gure baserritarren produktuak ahalik eta gehien erostea.
• Erosketak egiterakoan, ondo planifikatzen saiatzea ahalik eta janari soberakin gutxien sortzeko.
• Janarientzako poltsak banatzen badira erabiltzea.
• Garaian garaiko eta bertako elikagaiak kontsumitzea eta ahalik eta bilgarri gutxien dituztenak
(hamaiketakoan eta askarian ere).
• Bertako ekoizleen kontsumoa bultzatzeko ekintzetan parte hartzea.
• Janarien piramidea kontutan hartzea eta lixarreria gutxiago jatea.
• Janariak kontsumitzerakoan iraungitzeko arriskuan daudenak lehenago kontsumitzea.
• Elikadura bankuetara janaria ematen saiatzea.
• Bertako lehen sektorea bultzatzeko kanpainetan parte hartzea.
• Urtebetetzeetan gozokiak ekarri beharrean, bizkotxoa edo etxean prestatutako zerbait ekartzea.
• Gure lurraldea zein ingurunea ezagutzea eta bertan ekoiztutako produktuak gehiago baloratzea.
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Gaia jorratu ondoren, guztien artean
adostutako proposamenak Alkate jaunari
luzatu genizkion, udaletxean, maiatzaren
7an, egindako Udal Entzunaldian.
Hona hemen gure hobekuntza-eskaerak:
1. Umeentzako baratza tailerrak antolatzea.
2. Janari bilketak egiteko gune bat edo
batzuk jartzea. Bertan supermerkatu,
taberna edo janari soberakinak dauden
tokietakoak, eta partikularrak ere, egun
finko batzuetan biltzeko.
3. Bertako produktuak saltzen eta
kontsumitzen dituztenei sariak ematea
(zozketak, bonoak...).
4. Jangela sozialak irekitzea behar handiak
dituzten familiei laguntzeko.
5. Jatorrizko izendapenak bultzatzea.
6. Azoka berrian, bertako produktuak saltzeko
eta gordetzeko aste egunetan egunero
irekita egongo den toki finko bat jartzea.
7. Supermerkatu eta bertako saltzaileak
ekoizleekin akordioak egitera bultzatzea.
8. Snack- poltsatxoak banatzea urtero lehen
mailako ikasleei.
9. Gurasoei etxeetara janari osasungarrien
informazioa bidaltzea.
10. Aldarrikapen egun bat antolatzea elikadura
jasangarria eta jolasen bidez ohitura
osasuntsuak bultzatzeko.
11. Ekoizpen ekologikoa eta kontsumoa
bultzatzea bertako ekoizleei produktuak
saltzeko lokalak edo gune finkoak emanez.
12. Bertako produktuen lehiaketa dibertigarriak antolatzea
hilero jendea erakartzeko (patata handiena,
tomate forma bereziena duena...).
13. Kanpainak bultzatzea arazorik ez duten
familiek elikadura bankuak hornitzen lagun
dezaten.

7

