AUSOLANek, eguneko kaloria beharrizanen %35a bermatzen duen, menu
aldakor eta orekatuaren hautua egin du. Ohitura eta jokaerak, oso adin
goiztiarretan landu behar dira. Hortik, afalorduan, aitek/amek eta
semeek/alabek familia giroan egindako lanaren garrantzia.

Orekatu zure platera

25

Egunero kontsumitu
beharreko elikagaiak

%

PROTEINAK

50

· Lekaleak
· Arraina
· Haragia
· Arrautzak

%

BITAMINAK

· Barazkiak
· Entsaladak
· Denboraldiko
fruta freskoa

25

%

KARBOHIDRATOAK

ZEREALAK
4-6 anoa

· Patatak
· Pasta
· Arroza

HAU JAN BADUGU

HAU AFALDU DEZAKEGU

Zerealak, lekaleak
Barazkiak
Haragia
Arraina
Arrautza
Fruta
Esnekiak

Barazki gordinak edo lekale egosiak
Zerealak
Arraina edo arrautza
Haragia edo arrautza
Arraina edo haragia
Esnekiak edo fruta
Fruta

ESNEKIAK
2-4 anoa

FRUTA
3 anoa

OLIOA
3 anoa
BARAZKIAK
2 anoa

URA
2-4
edalontzi

Astero kontsumitu
beharreko elikagaiak

HARAGIA
3-4 anoa

FRUITU LEHORRAK
4-6 anoa
LEKALEAK
4-6 anoa

ARRAUTZAK
3-4 anoa

ARRAINA
3-4 anoa

Gure Menuak
Haur Eskoletan
(0-2 urte)

Txikitatik
Esperientzia Osasungarriak
Elikatzen ditugu.

Gure Haur Eskoletako menuak
askotariko osagaiak eskaintzeko
xedearekin diseinatuta daude,
kalitate handiko lehengaiak
erabiliz, freskoak eta tokian
tokikoak.

Gure Haur Eskoletako menu diseinatzeko, Europako
Elikagai Segurtasunerako Agintaritzaren (EFSA) eta
Nutrizio, Jarduera Fisiko eta Obesitatearen Prebentziorako
Estrategiaren (NAOS) jarraibide eta gomendio nutrizionalei
jarraitzen diegu.

MENUAK HAUR
ESKOLETAN
• Janari erdisolidoekin hasteko unerik egokiena lau eta sei
hilabete bitartean da.

• Jaki berriak poliki-poliki sartu beharko dira, jaki berriek
haurrarengan kontrako erreakziorik eragiten dituzten
ikusteko eta haurra zapore eta uki berrietara ohitzen joan
dadin.
• Jakiek dituzten gatzak eta azukreak nahikoak dira, beraz,
jakiei ez zaie gatz eta azukrerik gehitu behar.

• Zerealak: Glutena 6-7 hilabete ingururekin sartzea
gomendatzen da, gaixotasun zeliakoaren agertzeko era
larriak ekiditeko.
• Frutak: 6. hilabetetik aurrera sartuko dira, ezti, azukre edo
edulkoratzailerik gehitu gabe. Fruta gorri edo exotikoak ez
dira 8. Hilabetearen aurretik sartu behar, alergenikoak
izan daitezkeelako.
• Haragiak: oilasko, indioilar, bildots edo txahal haragi
gihartsuak erabiliko dira, progresiboki: - 6 hilabetetik 12ra:
20/30gr haragi - 12 hilabetetik 2 urtera: 40/50 gr haragi.

• Barazkiak eta berdurak: ohikoa da 6. hilabetetik aurrera
patatekin eta azenarioekin hastea, pureari oliba olioaren
koilarakada bat gehituta, zapore goxoago izan dezan.
Espinakak eta zerbak, 12 hilabetetik aurrera sartu beharko
dira.
• Arrainak: arrain zuria izango da lehena sartzen, koipe
gutxiago baitu. - 6 hilabetetik 12ra: 30/40 gr arrain - 12
hilabetetik 2 urtera: 60/70 gr arrain
• Arrautzak: balio biologiko haundiko proteina, 9 hilabetetik
aurrera sartzen da menuetan.
• Lekaleak: 9 hilabetetik aurrera eta kantitate txikitan,
beraien zuntza digeritzen oso zaila delako.
• Jogurt naturala: 9 hilabetetik aurrera sartzen da.

(4-6 HILABETE)

HAURTXOA MENUA
Txinotik pasatutako pureak dira, gatzik gehitu ez zaizkienak. Prestatu eta gero, oliba olio pixka bat
botatzen zaie, gordinik. Menu honetan barazki freskoak sartzen dira.

(6-9 HILABETE)

SEHASKA MENUA
Txinotik pasatutako pureak dira, gatzik gehitu ez zaizkienak. Prestatu eta gero, oliba olio pixka bat
botatzen zaie, gordinik. Menu honetan, gainera, txahal- eta hegazti-haragia eta arroza gehitzen
dira.

(9-12 HILABETE)

KATUKA MENUA
Txinotik pasatutako pureak dira, gatzik gehitu ez zaizkienak. Prestatu
eta gero, oliba olio pixka bat botatzen zaie, gordinik. Menu honetan,
gainera, lekadunak, tomate naturala, arrautza eta urdaiazpiko
egosia sartzen dira. Gainera, postrerako menu honek jogurt naturala
darama.

TXIKI MENUA

(12-24 HILABETE)

Txiki menua hilero diseinatzen da, oinarrizko menuan oinarrituta. Menu honetan jada ia elikagai
mota guztiak daude sartuta, eta prestatzeko era desberdinetan. Elikagaien talde bakoitzaren
maiztasunak definitzeko eta baztertu nahi diren platerak zehazteko, kontuan hartu dira Erakunde
Ofizialek markatzen dituzten jarraibideak.
Menu honetan jada elikagaiak osorik sartzen dira, esaterako, pastak eta arrozak, zopak eta dilistak,
eta barazkiak eta beste lekaleak purean mantentzen dira. Bigarren platerei dagokienez, menua ez
dira frijituak sartzen, koipe asko dutelako eta prestatzeko moduagatik. Batez ere plantxan, labean
edo gisatuta prestatutako platerak ematen dira, eta, gutxiago bada ere, birrineztatuak, samurrago
egoteko. Postreei dagokienez, fruta krema bat sartu da, aparteko azukrerik gabe, eta fruta freskoa,
jogurtarekin baino aukera gehiago emanez.
Hitz batean, lehentasuna emango zaio elikadura askotariko eta ahalik eta osotuena emateari, jana
prestatzeko 12 eta 24 hilabete arteko haurrei jatea errazago egiteko metodoak erabiliz, baina janak
menuan sartzeko gure mahaikideen adinari dagozkion maiztasunak eta tipologiak errespetatuz.

MAIZTASUNA
HAUR
ESKOLAK
(12-24 HILABETE)

Lehen
platerak
Bigarren
platerak
Postreak

arroza
pasta
barazkia
zopa
lekalea (purea)
oilaskoa
txahala
arraina
solomo freskoa
jogurta
fruta

behin
behin
1 edo 2 aldiz
behin
behin
behin
behin
1 edo 2 aldiz
behin
2 aldiz
3 aldiz

BIBLIOGRAFIA
• “Alimentación del lactante sano” Espainiako
Pediatriako Elkartea
• “Recomendacions per a l´alimentació en la primera
infancia” Kataluniako Generalitata.
• “Complementary feeding: A commentary the ESPGAN
Comitte on Nutrition” ESPGAN (European Society for
Pediatric Gastroenterology and Nutrition)
• “Statement on possible public health risks for infants
and young children from the presence of nitrates in
leafy vegetables” European Food Safety Authority
(EFSA).

