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Elikagaien xahuketa murriztea behar-beharrezkoa da ingurumena babesteko 

eta garapen jasangarria lortzeko. Gasteiz hiria —Europako Hiriburu Berdea 

2012an eta Global Green City 2019an— hainbat arlotan ari da lanean elikadura 

eredu osasuntsu baten alde, hau da, ekonomia zirkularrean oinarritutako 

eredu baten alde, zeinak tokiko produktua sustatu eta bertako lehen sektorea 

bultzatuko baitu. Ekoizpen eta kontsumo sistemaren aztarna ekologikoa 

gutxitu nahi dugu, baita hondakin organikoen kopurua ere, etxeetako zabor-

poltsen zatirik handiena baita gaur egun.

Horretarako, programa berritzaileak jarri dira abian, Etxe Berdeak izenekoa, 

esaterako, zeinari esker familiek ohiturak aldatzen baitituzte energia aurrezteko 

eta era etiko eta ekologikoagoan erosteko, kontsumo arduratsurantz urratsak 

eginez.

Nekazaritzako elikagaien estrategia ere badugu; horren bitartez, erakundeek 

eta herritar partikularrek lan egiten dute iraunkortasuna kontuan hartuz 

kalitateko produktuak ekoizteko eta horiek hirian bertan kontsumitu daitezen. 

Hartara, zirkuitu laburrak sustatzen dira, alegia, baratzetik mahaira doazenak, 

eta horrek hondakinak sortzeko aukerak gutxitzen ditu.

Horretaz gain, Gasteiz Elikagaien Xahuketaren aurkako Euskadiko 

Plataformaren kidea da, zeina etorkizun iraunkorrago baterantz aurrera 

egiteko ezagutzak eta jardunbide egokiak partekatzeko foroa baita. Erronka 

hori elikagai-kate osoari dagokio, ekoizpenetik kontsumitzailearengana.

Jatetxeetarako gida honek hondakinak murrizteko helburu partekatua lortu 

nahi du.

Livia López

Kirol eta Osasun zinegotzia
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MUNDU OSOAN EKOIZTEN 

DIREN elikagaien heren bat 

alferrik galtzen dela kalkulat-

zen da, eta Europan alferrik 

galtzen diren elikagaien % 

14 jatetxeetan xahutzen da. 

Galera horren parterik han-

diena ekidin daiteke, nola-

nahi ere.

Elikagai-xahuketak, gizar-

tean eta ingurumenean 

duen inpaktuaz gain, eragin 

ekonomiko handia dauka. 

Kontuan izanik jatetxeen ne-

gozioko gastu osoaren % 90 

inguru elikagaiak erostetik 

eta horiek lantzeko eskula-

netik sortzen dela, elika gai-

xahuketaren prebentzioak 

eta murrizketak aurrezpen 

ekonomiko handia ekar le-

zake berekin.

1.
Sarrera
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2.
Zein etapatan  
gerta daiteke  
xahuketa, eta  

zergatik?

Baina, zertaz ari gara elikagai-xahuketaz ari garelarik?

Labur-labur, honela defini daiteke: giza kontsumorako egokiak izanik ere, edo 

uneren batean jangarriak izan direlarik ere, azkenean kontsumitzen ez diren 

elikagaien multzoa.

Alferrik galdutzat jotzen dira Ez dira alferrik galdutzat jotzen

•  Platereko hondarrak

•  Soberan geratutako ogia

•  Zerbitzatu gabeko janari  
prestatua

•  Gordeta eduki bitartean hon-
datutako produktuak

•  Itxura estandarra ez zutelako 
baztertutako fruta eta baraz-
kiak

•  Fruta eta barazkien azala

•  Hezurrak

•  Arrain-hezurrak

•  Arrautza-oskolak

Gida honekin honetan lagundu nahi da:

• Elikagai-xahuketa non gerta daitekeen identifikatzen.

• Zergatik gertatzen den, kausak ezagutzen.

•  Jatetxeetan elikagai-xahuketari aurre egiteko neurriak hartzen, elika gaiak 

segurtasunez aprobetxatzeko aukera ematen duten jardunbide ego kiak di-

rela medio.
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IDENTIFIKA ITZAZU elikagai-xahuketa gerta daitekeen ETAPAK, eta jakizu 

zein izan daitezkeen horren KAUSAK

ETAPAK KAUSA NAGUSIAK

Eskaintza eta erosketa  

planifikatzea

•  Eskaintza eta eskariaren arteko 

planifikazioaren zailtasuna

Jasotzea

•  Garraio-baldintza ezegokiak

•  Hotza edo beroa behar duten 

produktuak gordetzeko orduan 

berandutzea

Gordetzea eta  

kontserbatzea

•  Gordetzeko eta kontserbatzeko 

baldintza ezegokiak

•  Denbora gehiegi edukitzea gordeta

Prestatu eta lantzea

•  Manipulatze-jardunbide okerrak

•  Jangarriak diren zatiak baztertzea

•  Prestakuntza ezegokia: gehiegi 

egitea, gatz gehiegi botatzea eta 

abar

•  Janari gehiegi prestatzea

Zerbitzatzea

•  Okerrak eskaerak hartzean

•  Platerean hondarrak geratzea, janari 

gehiegi edo bezeroen gustukoa ez 

dena atera delakoan

3.
Zer egin dezaket 

gutxitzeko?
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Laburbilduz:

Planifikatu eskaintza

Planifikatu erosketa

Kontu izan nola manipulatzen dituzun elikagaiak

Zerbitzu pertsonalizatua eskaini jantokian

Aprobetxatu soberan geratutakoa

Gutxitu eta bereizi hondakinak

Planifikatu eskaintza

Elikagai-xahuketari aurre egiteko funtsezko pausua da menua edo karta egoki 

taxutzea, eta eskariaren aurreikuspen ona egitea. Horretarako, planifikatu es-

kaintza, gomendio hauek aintzat hartuz:

1.  Erabili osagai bera hainbat errezeta egiteko: errazago izango da erostea,

gordetzea eta prestatzea

2.  Kontuan izan urtaroa: neguan plater beroak nahi izaten dira; udan, berriz,

freskagarriak!

3.  Sasoiko elikagaiak erabili: merkeagoak dira, eta kalitate hobea izan ohi

dute!

Kontsulta ezazu sasoiko elikagaien egutegia! (Eranskina)

4.  Saiatu bezeroen nahiak zein diren jakiten: kontuan izan gaur egungo

joerak!

5. Egokitu mahaikideen premietara:

-  Hainbat aukera eman —menua, menu erdia, haurrentzako menua,

errazioa, errazio erdia eta abar—.

-  Azaldu errazioen tamaina, edo zenbat ale diren.

-  Zehaztu zein osagarri dakartzaten platerek.

6.  Ikuskatu biltegiko produktuak, eta lehentasunak ezarri, erabiltzeko or-

duan: errazago izango zaizu inbentarioa egiten baduzu!

• Begiratu zer duzun janaritegian, hozkailuan eta izozkailuan.

• Egiaztatu egoera, eta iraungitze-data ez dutela gainditu.

• Lehentasunak ezarri, erabiltzeko orduan

7.  Erraztu erreserbak: hobeto aurreikusi ahal izango duzu zein produktu be-

harko dituzun!
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 Planifikatu erosketa

Erosketak egin aurretik izakinak aztertu eta behar denarekin zerrenda bat 

egiteak aukera ematen du beharretara hobeto egokitzeko, eta produktuak —

kon tsumitu gabe— pila daitezela ekidin daiteke hartara. Beraz, erosketak egi-

teko orduan, kontuan izan gomendio hauek:

8.  Izendatu pertsona bat eskariak egiteaz ardura dadin: errazagoa izango da 

izakinak kontrolatzea!

9.  Ahalik eta maizenik egin eskariak: ez daitezela alferrik galdu elikagai gal-

korrak biltegian!

10.  Bertako produktuak erosi: bildu berriak izanik, luzaroago iraungo dute 

hondatu gabe!

11.  Saiatu deskontua lortzearren merkantzia-bolumen handiak ez erosten: 

behar baino gehiago eskuratzen baduzu, soberan izango dituzu elika-

gaiak, eta gastu handiagoa.

  Kontu izan nola manipulatzen 
dituzun elikagaiak

Produktuak jaso, gorde eta lantzeko orduan manipulazio-jardunbide egokiak 

aplikatzeak horien segurtasuna bermatu eta kalitatea mantentzen du, eta lu-

zaroago irauteko aukera ematen, eta baztertu behar izatea ekiditen. Beraz, 

kontuan izan gomendio hauek:

Produktuak jasotzean

12.  Egiaztatu zein baldintzatan garraiatu diren produktuak, eta horien kalitatea.

Erreparatu honako hauei:

 •  Usaina, kolorea eta trinkotasuna egokiak diren, batere hondatu 

gabe dauden.

 •  Ontziak osorik eta egoera onean dauden: mailatu, sabeldu eta 

erdoildu gabeko latak.

 • Iraungitze-data gainditu gabea duten.

 • Tenperatura egokian dauden: 

  - Hotzean eduki beharreko produktuak, oro har: 0-4 ºC

  - Haragi txikitua: ≤ 3 ºC

  - Arrainak: ≤ 2 ºC

  - Produktu izoztuak: ≤ -18 ºC

  - Janari beroak: ≥ 65 ºC

 a  Kalitatea eta baldintza egokiak baldin badira → Jaso itzazu

 r  Ez badira egokiak → Baztertu produktuak leku isolatu batean, 

eta jarri harremanetan hornitzailearekin, itzultzeko

13.  Hotzean edo izoztuta datozen produktuak lehenbailehen deskargatu eta 

gorde: ez eten hotz-katea!

14. Arretaz manipulatu produktuak: honda daitezke!
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Gorde eta kontserbatzeko

15. Hormetatik eta lurretik urrundu elikagaiak: ez daitezela kutsa!

16. Identifikatuta eduki produktu guztiak

Jatorrizkoaz beste ontzi batean gordetzen duzularik produktu bat: 

•  Gorde etiketa!

•  Kozinatutako elikagaiak hozten dituzunean: identifika itzazu, eta

jarri prestatu direneko data!

•  Etiketa jarri izozten dituzun produktuei: izoztu zireneko data,

edukia eta errazio-kopurua!

Ziurtatu produktuen txandaketa: sartzen den lehena, ateratzen lehena!

Aintzat hartu fabrikatzailearen gomendioak, behar bezala gorde eta kontser-

batzeko

Lehorrean gordetzea

Produktuak biltegian edo janaritegian gordetzen dituzunean:

19.  Aukera leku garbiak, lehorrak, aireztatuak eta eguzkitatik babestuak

20.  Honela jarri produktuak:

-  Gehien eskatzen direnak, eskuragarrien

-  Gutxien eskatzen direnak, bizitza baliagarri luzeagoa dutenak, hain era-

bilgarri ez diren lekuetan

21.  Apartatu aski umotuta dauden fruta eta barazkiak, gainerakoak kaltetu ez

ditzaten.

Hotzean gordetzea

Behar bezala hozteko eta izozteko:

22. Ikuskatu egunero, eta erregistratu, kameren tenperatura

(Autokontrol-plana)

23. Kameren tenperatura ez igotzeko, ekidin:

- Ateak behar baino gehiagotan irekitzea

- Janari beroak sartzea

24. Jarri elikagaiak tartea utziz:

Hotzak behar bezala zirkula dezala!

25.  Babestu produktuak, ontzi ahalik eta hermetikoenak erabiliz: ez daitezela 

kutsatu, edo hondatu!

Hutsean ontziratzen duzunean, ziurtatu:

•   Produktua freskoa dela

•   Hutsa behar bezala egiten dela

•   Baldintza egokietan kontserbatzen dela

•   Lehenbailehen kontsumitzen dela

26.  Hozkailuan, jarri beti elikagai gordinak kozinatuta edo kontsu mitzeko

prest daudenen azpian: ez daitezela kutsatu!
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27. Behar bezala kontserbatzeko, izozten duzunean:

 -  Haragiak: atera jatorrizko ontzitik, egin zati ez oso handiak eta kendu 

agerian duten gantza.

 -  Arrainak: kendu ezkatak, burua eta erraiak, egin zati ez oso handiak eta 

lehortu.

 -  Barazkiak: ur irakinetan egin, hondatzen jarrai ez dezaten.

 Garrantzitsua da:

 •  Produktua freskoa izatea

 •  Zati txikiak egitea

 •  Ontziak elikagaiekin erabiltzeko egokiak izatea

 •  Identifikatuta edukitzea

 •  Izozkailua lau izarrekoa izatea

28.  Ez izoztu desizoztutako elikagairik* eta kontsumo-data gainditua duenik.

* Desizoztutako elikagai gordinak, kozinatu ondoren, berriro izoztu daitezke.

29. Desizozteko orduan:

 -  Hozkailuan: jarri produktua ontzi batean, isurtzen duen likidoa jasotzeko.

 -  Ur hotzetan: sartu hermetikoki ontziratutako elikagaia ur hotzetan, eta 

aldatu ura aldian behin. 

 -  Mikrouhin-labean: desizozteko aukera baliatu, ziurtatu modu uniformean 

egiten dela eta berehalakoan kozinatu.

Beroan kontserbatzea

Janariak beroan kontserbatzen badituzu:

30.  Ziurtatu elikagaiak 65 ºC-ko tenperaturan edo hortik gora mantentzen 

direla, eta babestuta. 

Prestatu eta landu bitartean

31.  Egiazta langile guztiek dutela prestakuntza egokia eta etengabea elika-

gaiak manipulatzeko, baita elikagai-xahuketa ekidin eta gutxi tzeko neu-

rriei buruzko informazioa ere

32.  Ekidin kutsatze gurutzatuak:

 •  Zaindu higienea: erabili arropa esklusiboa eta txanoa, maiz 

garbitu eskuak, eta abar.

 •  Ez utzi lehengaien ontziak —kartoizko kutxak, plastikoa, polies-

pana eta abar— kozinatzeko eremuarekin kontaktuan egon 

dai-tezen.

 •  Ezarri zona bereiziak, eta ez erabili tresna berak —mozteko 

oholak, labanak eta abar—, elikagai gordinak eta kozinatuak 

mani-pulatzeko.

33.  Erabili tresna espezifikoak, hala nola azala kentzekoak, zuztarra kentze-

koak eta abar: Saiatu jangarriak diren zatiak ez baztertzen, prestatzeko 

orduan!

34.  Ekidin akatsak, kozinatzean: gehiegi egitea, gatz gehiegi botatzea eta 

abar.

35.  Ahalik eta denborarik gutxien eduki hotzean egon behar duten produk-

tuak giro-tenperaturan.

 Kozinatu ondoren:

 •  Hoztu lehenbailehen elikagaiak (kea botatzeari uzten diotenean).

 •  Gorde hotzean (≥ 70 ºC-ko tenperatura, produktuaren 

erdialdean), berriro erabili edo zerbitzatu bitartean.
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 Zerbitzu pertsonalizatua 
eskaini jantokian

Zerbitzua mahaikideen premietara egokitzeak murriztu egiten du plateretan 

hondarrak uztearen ondorioz sortzen den elikagai-xahuketa. Beraz, zerbitzua 

eman bitartean:

36.  Zerbitzatu neurriz, errazio egokiak jartzen lagunduko dizun moldea, bu-

rruntzalia edo beste edozein tresna baliatuz, eta eman errepikatzeko

aukera: molda zaitez bezeroaren beharretara!

37.  Aukeran eskaini ogia, eta xerratan, banako ogien ordez.

38. Eskaini bezeroei soberakoak tuper batean eramateko aukera.

Jarraibideak eman tuperrarekin batera, behar bezala erabiltzen dela ziurtat-

zeko:

 Hotzean jarri lehenbailehen (bi ordu edo gehiago 
egiten badu hoztu gabe, baztertu)

 Berriro berotzean, ziurta ezazu produktuaren 
erdialdean 70ºC-ko tenperatura iristen dela

 24 ordu igaro baino lehen kontsumitu; 
bestela, baztertu

Aprobetxatu hondarrak

Zer aprobetxa daiteke?

a  Elikagaien segurtasuna bermatzen duten baldintzetan 

manipulatu eta kontserbatu dena (ikus “Kontu izan nola 

manipulatzen dituzun elikagaiak” atala)

r  Jantokira ateratakoa ezin da aprobetxatu: sukaldetik atera ez 

diren elikagaiak bakarrik! sormena baliatuz aprobetxatzeak 

kontsumorako egokiak diren elikagaiak xahutzea ekiditen du. 

Horregatik, janari prestatua soberan baldin badaukazu:

Soberan geratutako janari prestatua behar bezala kontserbatzeak —hi giene-

jarraibide egokiak aintzat harturik manipulatu delarik— eta

39.  Kontsulta atzera halakoak aprobetxatzeko errezetak, dastaketak, aperiti-

boak, eguneko platerak edo pintxoak egiteko.

40.  Erabili soberan geratutako ogia postreak —torradak, ogi-budinak—, zo-

pak, gazpatxoak, tostadak, ori birrindua edo txigorkiak egiteko

41.  Erabili izoztea eta hutsean ontziratzea soberan geratutakoen bizitza balia-

garria luzatzeko kontserbazio-metodo gisa.

Eta zer egin dezaket pintxoekin?

•  Barran edukitako pintxoak —segurtasun-arrazoiengatik—

berrerabil tzerik ez dagoenez:

•  Egin pintxoak aldian aldiko, eskariaren arabera: jaten ez diren

pintxoak bota beharrik izan ez dezazun!

•  Ahalik eta pintxorik gutxien eduki jendaurrean jarrita. Sukal-

dean behar bezala manipulatzen eta kontserbatzen badituzu,

berre rabili ahal izango dituzu!
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 Gutxitu eta bereizi hondakinak

42.  Erabili oihalezko mahai-zapiak. Berrerabil daitezkeenez, beharrik gabe 

hondakinak sortzea ekidingo duzu.

43.  Eskaini kanilako ura. Gutxitu itzazu erabilera bakarreko plastikozko ont-

ziak!

44.  Bereizi hondakinak eta bakoitza dagokion ontzira bota, birziklatzerik izan 

dadin.

Edukiontzi horia

Kontserba- eta edari-
latak, brikak eta 

plastikozko ontziak eta 
porespana

Edukiontzi urdina
Papera eta 

kartoizko ontziak

Iglu berdea
Beirazko ontziak 
(botilak, potoak 

eta abar)

Materia organikoaren 
edukiontzia

Arrautza-oskolak, fruta 
eta barazkien azalak, 

janari-hondarrak 
(haragia, arraina, 

barazkiak eta abar)

Gainerako 
hondakinetarako 

edukiontzia

Hondatutako 
zartaginak, ontziak, 

mahai-tresnak, 
hautsitako kristalak 

(edalontziak) eta abar

Olioa

Jarri Harremanetan 
sektoreko enpresa 
batekin, erabilitako 
landare-olioa behar 
bezala kudeatzeko 
ontzi egokiak eman 

diezazkizun.

ERANSKINA

SASOIKO 
ELIKAGAIAK


