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Uztargi haurreskolan:
osasuna eta bertako elikagai

ekologikoak uztartuz
Aloña Gonzalez Bereau

Biolur, Nekazarit za Ekologikoaren aldeko Elkartea Gipuzkoan

Zer da Ekolapiko?Zer da Ekolapiko?

2008ko apiriletik aurrera Ekolapiko izeneko 
Proiektua hainbat haurreskolatan sartu da Gipuzkoan: 
Donostiako Udal Haurreskoletan hasi eta Oiart zunera-
ino, 0 eta 3 urteko haurrei jaten emateko.

Aurten, Errenteriako Uztargi Haurreskolan 
Ekolapikoa izan dadin lehen urrat sak eman dira 
Biolur-Gipuzkoa Nekazarit za Ekologikoaren aldeko 
Elkartetik, horretarako beharrezkoa den diagnostikoa 
garatuz. Era berean, Errenteriako Udala (Hezkunt za 
eta Ingurumen Sailak) eta Behemendi Landa 
Garapenerako Elkartearen ezinbesteko lagunt za izan 
da.

Funt sean, haurreskoletako elikadura oinarri har-
turik, ahalik eta eredu osasungarriena erabilt zean 
dat za proiektuak. Hau da, elikadura orekatua izatea, 
elikagaiak ekoizpen ekologikotik eratorriak, transge-
nikorik gabea eta ahalik eta baserri hurbilenekoak, eta 
guzti honek suposat zen duen aldaketaz baliatuz, gai 
hauekiko sent sibilizazioa lant zea.

Hezkunt za eta ingurumena uztart zen dituen 
proiektua da, batak bestean eragin zuzena dauka 
eta. Hala, Donostialdeko eta inguruko baserrietako, 
landa-garapena eta ekoizpen-eredu ekologikoaren 
aldeko proiektu bati buruz ere hizketan ari gara.

Gainera, haurreskoletako umeak hain t xikiak 
izanik, sort ze eta etengabeko garat ze fasean aur-
kit zen dira eta, beraz, oinarri ona behar dute beraien 
gorput z ñimiñoetan ematen diren aldaketetarako 
kalitatezko eta beharrezko gai guztiak lort zeko. 
Hipokratesek esan zuen lez, “izan dadila zure elika-
gaia zure sendagai”. Bizit zaren garai honetako elika-
dura on batek, haurraren osasuna bermatuko du 
ondorengo urteetan. 

Tokiko Agenda 21, bertako nekaza-Tokiko Agenda 21, bertako nekaza-
rit za ekoizpena, janari ekologikoa, rit za ekoizpena, janari ekologikoa, 
transgenikorik gabeatransgenikorik gabea

Errenteriako Udalak bult zatutako Agenda 
21eko Ekint za Planak (2006-2010) jasot zen du bere 
helburuen artean eskoletako jantokietan elikadura 
ekologikoa, bertako ekoizpenekoa eta eraldaketa 
genetikorik gabea sustat zearen beharra.

Zalant za gabe, erant zukizun sozial handia dauka 
eta oinarri sendoa da aurrera begira sortu daitezkeen 
ant zerako izaerako proiektuak mart xan jart zeko eta 
hezkunt za ez den beste arlo bat zuetara hedat zeko. 
Hau dela eta, Donostiako Udalarekin batera, Landa 
Garapen Elkarte ezberdinek eta gaur egun Kut xa 
Fundazioak ere babesten dute Ekolapiko. 

Gurasoak eta sukaldariaren ga rran  t ziaGurasoak eta sukaldariaren ga rran  t zia

Sent sibilizazioari dagokionez, haurrak oso t xikiak 
direnez, arlo pedagogikorik ezin da beraiekin landu, 
baina bai gurasoekin. Hau dela eta, Ekolapikok bilt zen 
dituen arlo ezberdinak erakut si nahi dizkiegu gurasoei. 
Besteak beste, ekoizleek egiten duten lana bertatik 
bertara erakut si nahi diegu, elikadura osasunt su baten 
oinarriak zeint zuk diren azaldu, eskolatik aparte et xean 
ematen dien elikadura nolakoa izan beharko lit zate-
keen, eskolan erabilt zen edota erabilt zea proposat zen 
den elikagaia nola prestatu, nekazarit za ekologikotik 
datorren produktu batek zein ezaugarri dituen, garaian 
garaiko elikagaia zein den eta zein onura dakart zan 
bere kont sumoak, eta abar. 

Uztargi Haurreskolako sukaldariari gainera, erre-
konozimendua eskainiko dio honek guztiak: gurasoek 
eskertu egingo dute bere lana, eta izugarri eskertuko 
dute berak izandako aldaketarako borondatea.



118 OARSO’ 10


