
Osasunaren zaindariak

NUTRITIP
Berenjenaren sasoia da

Jakin badakigu elikadura-alergiak 
eta -intolerantziak dituzten ikasleak 
zaurgarriak direla. Hortaz, etengabe 

ezartzen eta hobetzen ditugu 
alergietara eta intolerantzietara 

egokitutako menuak egiteko eta 
zerbitzatzeko kontrol-protokoloak.

Horretarako, dietak kontrolatzeko 
taldean pertsona esklusiboa dugu 

gure zentro guztietan: Champion-a. 
Bere zeregina da dieta berezien 

menuen komunikazio-, kontrol- eta 
gainbegiratze-prozesu osoa sendotzea 

eta bermatzea.

Nutrizionistentzako barazkia da eta 
botanikarientzako fruta. Mota askotakoak 
aurkituko dituzu: moreak, zuriak, horiak, 
berdeak, marradunak, luzeak, biribilak...
Berenjena hauetan aberatsa da:
- Zuntz disolbagarria: gure hesteetako 
mikrobiotaren egoera eta digestioak errazten 
ditu.
- Azido folikoa: serotonina erregulatzen 
laguntzen du, hainbat funtzio erregulatzeko; 
horien artean gosea, gorputz-tenperatura, loa 
eta gogo-aldartea.
Berenjena duten errezeta gozo ugari daude: 
musaka, berenjena frijituak eztiarekin, 
Parmako erara, eskalibadan, pasta alla Norma... 
Eta bizkotxoak! Bai, bai, ondo irakurri duzu. Eta 
gozo-gozoak daude.

Scolarestetik haur guztiek eskola-jantokietatik kanpo 
ere arraina jaten ikastea nahi dugu. 

Hilabete honetan errezeta erraz  bat partekatuko dugu 
zuekin: Ángel Leónek eta bere semeak urraburuko 
bolak prestatuko dituzte.

Horiek familian prestatzera animatuko zara?
Bideoaren esteka:
https://youtu.be/LL95G_MJWjc

Fish Revolution

Masai Mara Kenyan dagoen erreserba natural bat 
da, eta bere fauna exotikoagatik ezaguna da: zebrak, 
ñuak, gazelak, inpalak, hipopotamoak, jirafak edo  
krokodiloak. Eta noski, lehoiak, lehoinabarrak, txakalak 
edo hienak. Horrela deitzen zaio bertan bizi den masai 
tribuagatik eta hura zeharkatzen duen Mara ibaiagatik.

Masaiek esnea, gurina, odola, eztia eta haragia jaten  
dituzte batez ere. Haien tradizioaren arabera, ezin dute 
aldi berean esne eta odolik hartu, debekatuta baitute 
aldi berean animalia bizi eta hil batez elikatzea.

Kontsumo lehenetsiaren data eta iraungitze-data  
bereizi behar ditugu. Kontsumo lehenetsiaren data  
pasatu duten elikagaiak modu seguruan kontsumi 
daitezke, baldin eta kontserbatzeko jarraibideak  
errespetatzen badira eta haien ontzia kaltetuta ez  
badago.

Stop Food Waste

Oliva olio

Otordua mahai inguruan esertzea baino askoz gehiago da. 
Scolaresten asmoa eguerdia bizikidetza- eta ikaskuntza-unea 

bihurtzea da, bizimodu osasungarrirako
ohiturak zabaldu eta sustatzeko.

ZER ARI GARA PRESTATZEN 
MARTXOA? 

Jan ezazu mundua

Gure jankideen 
segurtasuna ororen 

gainetik.

Oliba-olioak produktu naturalak dira, «fruta-zukua».

Bazenekien...
Oliba-olioa lortzeko olibak prozesatzen diren  
industriari Almazara esaten zaiola? Guztiek 4 gune 
bereiziak dituzte:
1. Patioa: Olibak jasotzen diren tokia da.
2. Lantegiaren muina: olioa lortzeko oliba lantzen 

den tokia da.
3. Biltegirako edo upeltegirako gunea: ekoiztutako 

olio-sailak gordetzeko lekua da eta han heltze- eta 
dekantazio-prozesua gertatzen da.

4. 4. Bilgarriratze-lerroa.


