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Nortzuk gara? 
Eskoletako jantokietan gure seme-alabei ematen zaien elikadura-kalitateaz 

arduraturik gauden durangaldeko hainbat ikastetxetako gurasoak gara: 

Maiztegi (Iurreta), Traña-Matiena (Abadiño), Zelaieta (Abadiño), Atxondo, Elorrio, 

Berriz, Zaldibar, Landako (Durango) eta Zabalarra (Durango).

Zerk kezkatzen gaitu? 

Umeek ondo hazi eta garatzeko elikadura osasuntsu bat ezinbestekoa dute. 

Elikaduraren oinarrian erabilitako produktuak daude, honeik nola erein diren eta 

zer nolako ongarri eta babesa izan duten ziurtatu beharra dago elikadura 

osasuntsu bat bermatzeko.

Zer proposatzen dugu? 

Eskoletan bertan sukaldatzea proposatzen dugu, bertoko produktuak erabiliz:

produktuak zuzenean ezagutu eta propietate guztiak mantenduz modu egokian

sukaldatuak izango dira. Ez hori bakarrik, gure ikastetxeko jantokietan bertoko

produktuak kontsumitzeko beste hainbat arrazoi gehiago ere baditugu: Inguruan

lanpostuak sortuko ditu, bertoko ekonomia indartuko du, baserrien bizi iraupena

bermatzen lagunduko du, eta gure ohiturak eta jakituria mantentzen lagunduko ere,

bertoko produktu ekoizteak kutsadura arrasto minimoa uzten du…

Eskualdeko sindikatuek, nekazariek, sukaldariek 
eta bertsolariek Berton Bertoko proiektuari bere 

babesa eman diote. 

PROIEKTUAREN IKASTURTE
HONETAKO HELBURUAK: 

 
1. Katering enpreseei Aste
Santutik aurrera, gutxienez

astean behin,bertako produktuak
erabiltzea menuetan eskatuko da. 

 
2. Sukaldea ez daukaten

eskoletan ipintzea eskatuko da
(Zaldibar, Zabalarra, Atxondo). 

BILERAK 
Hileko lehenengo asteazkenetan, 

arratsaldeko 18:00etan. 
 

Azken finean jatekoa asko estimatzen duen 
herri bat gara eta gure seme-alabei 

kalitatezko elikadura emateko konpromesua 
hartu behar dugu. Horretarako informatu, 

sentsibilizatu eta aldaketak egin behar 
ditugu, betiere jantokiko langileen lana 

bermatuz.



Zer da berri gure eskoletan? 

En Zabalarra ya tenemos huerto. Desde el curso pasado cuatro 
bancales construidos por madres y padres de la escuela, forman 
parte del entorno en el que juegan nuestras niñas y niños y han 

pasado a ser un quehacer de alumando y profesorado. Una primera 
piedra en la construcción del camino que nos devuelva al origen, a la 

tierra, al cultivo, al arte de ver crecer aquello que nos puede 
alimentar. Un pequeño paso también para ir cambiando el modelo de 

comedor escolar de nuestro centro, en el que estamos trabajando 
concienzudamente, porque... de nada nos sirve tener productos 

¡¡¡si luego no tenemos donde COCINARLOS!!!

Lehenengo produktoreei bisitekin hasi ziren, gero herriko 
sukaldariak  (Akebaso, mendigoikoa, Etxoste eta Makatzeta) etorri 
ziren eskolara, sukaldaritza klaseak ematen. Ondoren, gurasoak 

auzo lanean Ortua egin zuten. Irakasleak eta ikasleak atxurra hartu 
eta martxan ipini zuten curriculumean sarturik. 

Orain beste urrats bat ematea nahi du Atxondoko eskola 
komunitateak. Azken eskolako kontseiluan(eskolako organo 

gorena) sukaldea eskatzea erabaki zuen. Irakasle, zuzendaritza 
taldea, guraso elkartea, gurasoak eta udal ordezkaria aho batez 

onartu dute hezkuntza sailari sukaldea ipintzeko eskaera.

Ihazko ikasturtean Abadiñoko Zelaieta eskolan, Guraso Elkarteak, 
eskolako Agenda 21ekoekin batera, jantokian telazko ahozapiak 

erabiltzeko proiektua martxan jarri zuen, ordurarte erabiltzen zen papera 
murrizteko helburuarekin. Gaur egun, Zelaietako jantokiko bazkalkide 

diren neska-mutilen %80ak dauka eta erabiltzen du bere telazko 
ahozapia. 

Bestalde, Ekainak 10ean Abadiñon burutu zen jairako, plastikozko 
edalontzi berrerabilgarriak saldu ziren Berton Bertoko logo ta guzti. 
Ideia hau eta honekin lotuta beste ekintza batzuk (kristalezko baxera 
erabili zen, metalezko koilara ta sardexkak ere), bai txosnan bai herri 

bazkarian ahal zenik eta hondakin gutxien sortzeko garatu ziren. 
Bi helburuak luze bete direla harro esan dezakete Abadiñon! 

Horregaitik, guzti hau aurten beste eskoletara zabaltzeko asmoa 
landuko dute Berton Bertokoek. 

 

En Zaldibar el colegio no tiene cocina, sólo un “office” en el que 
se calienta la comida traída vía catering y que se sirve para 

llevar a al comedor. A pesar de las diferentes reformas que se 
han ido haciendo, nunca se ha planteado instalar una cocina. A 
la campaña de sensibilización iniciada el curso pasado entre 
madres y padres, este curso queremos seguir extendiendo el 
proyecto BB en el municipio entre comerciantes, comunidad 
educativa y buscar la implicación de los diferentes agentes 

sociales en la transformación del modelo del comedor. Y por 
supuesto, ¡reclamar una cocina en nuestro centro!



https://bertonbertokoa.wordpress.com 
bertonbertokoa@gmail.com 

 

GURE PROPOSAMENAK 

 www.egutegigastronomikoa.com 
Sasoiko gastronomiaren proposamenak 

www.gureplateragureaukera.eus
Espacio de confluencia de demandas de cambio en torno a 

todo lo que rodea los comedores escolares

www.ehige.eus
Eskola-jantokiak EAEn. Nolakoan diren eta nolakoak izan litezkeen ikerketa


