S U S TAT Z A I L E

Ausolan Fundazioaren ekimen bat,
Ausolanen hezkuntza proiektuaren bidez.

Kanpainaren
edizio
berria

II. Elikabizia Eskola Erakusketa, ikasleekin egindako topaketa,
elikadura osasungarri, jasangarri eta solidarioaren garrantzia ikasteko.
•

Azken edizioaren arrakastaren ondoren, Elikabizia itzuli da, Euskal Autonomia
Erkidegoko eta Nafarroako hainbat zentrotara bidaiatuko duen erakusketa
ibiltari batekin, urtarrilaren 11tik aurrera maiatzaren 17ra, prestakuntza tailer eta
hitzaldiekin batera.

•

8 eta 12 urte bitarteko ikasleei zuzenduta, erakusketaren helburua da elikadura
osasungarria, jasangarria eta solidarioa sustatzea, erantzukizun eta
konpromiso pertsonalari dei eginez, bai etxean, bai eskolako jantokian.
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Ausolan Fundazioak, taldearen irabazi
asmorik gabeko erakundeak, Euskal
Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako
Ausolan
hezkuntza
proiektuko
taldearekin lankidetzan, eskoletako
Elikabizia erakusketaren II. edizioa
abiarazi du, 8 eta 12 urte bitarteko
ikasleen artean elikadura osasungarria,
jasangarria eta solidarioa sustatzera
bideratuta.
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Erakusketa hezteko baliabide bihurtu da eskola komunitate
osoarentzat, bai ikasleentzat, bai irakasleentzat, familientzat... Bere
zeregina da haurtzarotik bizi ohitura osasungarriak eta jasangarriak
hartzeko lan egitea. Izan ere, hezkuntza komunitate osoaren eta
ikasleen parte hartzea bateratua eta inplikazioa funtsezkoak dira,
“erantzunkidetasunezko jokabideetan oinarrituta heztea nahi
dugulako, mundua zerbait hobea bihur dadin”, Ausolanen Euskal
Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako hezkuntza proiektuaren
arduradunek adierazi dutenez.
Horretarako, “eskolako ordutegiaz eta jantokiko ordutegiaz baliatuko
dira ikasleekin prestakuntza tailerrak eta hitzaldiak egiteko”, gaineratu
dute, eta, gainera, familientzako gida bat diseinatuko da, ohitura
osasungarriak hartzen lagunduko duten funtsezko elementuekin.
Elikabizia erakusketaren mezuei dagokienez, erakusketaren ardatza
izango da “produktu osasungarrietan oinarritutako elikadura bat
izatea –fruta eta barazkien protagonismo bereziarekin–, kantitate
egokia jatea, elikagaiak alferrik ez xahutzeak duen garrantziaz
jabetzea, etiketa irakurtzen eta interpretatzen ikastea, eta gantzak,
azukreak eta gatza saihestea”, Ausolan Fundazioak azaldu duenez.
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Elikadura hiru ikuspuntutatik landuko da: osasuna,
ingurumena eta justizia soziala. Edukiak NBEk
onartutako Agenda 2030eko Garapen Jasangarriko
Helburuekin lotuko dira, gosearen aurkako borroka,
norberaren osasuna zaintzea, ingurumena babestea
eta kontsumo arduratsua sustatzen guztion ekarpena
egiteko, besteak beste.
Elikabizia proiektua datorren urtarrilaren 11an hasiko
da Bilbotik, eta maiatzaren 17ra arte egongo da
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako hainbat
ikastetxetan, aurreko edizioan 4.000 ikasle eta 30
ikastetxe baino gehiagorekin lortu ziren kopuruak
gainditzeko.
Ekimena Ausolan Fundazioaren Gozatu Osasunaz
proiektuaren barruan dago, horren helburua izanik
familietan
bizitzeko
ohitura
eta
ingurune
osasungarrietan oinarritutako hezkuntza sustatzea.
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Finaleko taldeen artean oso final estua. Emozioa, urduritasuna eta
parte-hartzaile guztien zoriontasuna platerak adituen epaimahaiaren
aurrean defendatzeagatik.
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Talde finalistek Basque Culinary
Centerreko
sukaldaritzako
lanak
bukatu behar izan zituzten adituen
epaimahai baten aurrean.
Plater bakoitza prestatu ondoren,
errezeta
azaltzeaz
eta
horiek
ebaluatzeko funtsezko elementuak
ezagutarazteaz arduratu ziren.

Emozio-unea bi talde irabazleen artean…
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Irabazleak:
12-14 URTE BITARTEKO KATEGORIA:

15-17 URTEKO KATEGORIA:

CP EULZA IP BARAÑÁIN (Nafarroa)

ANTIGUA-LUBERRI ZIG DONOSTIA (Gipuzkoa)

Plater gazi batekin:
”Albondigak Idiazabal gazta bexamelarekin”.

Plater gozo batekin:
”Amonaren intxaur tarta”.
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Klase osorako “máster-class” bat BCCn.

¡¡¡Gozatzera!!!

