
 Onartu, maitatu eta zaindu  

seme-alabak, eta ardurak eskatu, 
norberaren gaitasunen arabera.

 Arau eta muga argiak jarri,  
baina indarkeriarik gabe.

Ikas dezatela beren burua  
onartzen, maitatzen, zaintzen.

Premia dagoenean,  

jo osasun zerbitzuetara.

LAGUNDU
OSASUNTSU HAZTEN
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LAGUNDU  
OSASUNTSU HAZTEN



 Nork bere  gorputza ezagutu, 
onartu eta maitatu behar du.  
Ez egin bereizketarik nesken eta  

mutikoen jolas eta jokoen artean. 

 Lagundu umeei beren ahuldadeak 

ezagutzen. Ikas dezatela  
gozatzen eta baikor bizitzen.

Bultzatu harreman positiboak, 
baita aisialdirako jarduera mota 

desberdinak ere, kontsumoa 
kontrolatuz (litxarreriak, jos-

tailuak, telebista…).

ZAINDU OSASUN  
EMOZIONALA
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ZAINDU OSASUN  
EMOZIONALA



ZAINDU SEGURTASUNA, 
HIGIENEA ETA ATSEDENA

 Autoan segurtasunez bidaiatu.  
Bizikletan, kaskoa jantzi. 

 Kaleko eta etxeko arriskuak  
kontrolatu. Eguzkitik babestu.

 Zaindu eta garbi eduki larruazala, 

hortzak, ilea. 

 Behar adina lo egin eta atseden 
hartu, adinaren arabera.
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ZAINDU SEGURTASUNA,  
HIGIENEA ETA ATSEDENA



 Orekatu haurrak zer jaten duen 
eta zenbat gastatzen duen  

jostatuz eta mugituz. 

 Gorputz bakoitzak bere forma 
du, bere itxura, bere tamaina.

Osasun etxean esanen dizute  
zein den pisu egokia, haurren  

obesitateari aurrea hartzeko. 

PISU OSASUNGARRIA
EDUKI
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PISU OSASUNGARRIA  
EDUKI



 Jostatu, ibili, laster eta salto egin, 

dantzatu, irristaketan aritu...  

egunean gutxienez ordubetez.

 Telebista eta bideojokoak gehie-
nez bi orduz egunean.

JOSTATU ETA MUGITU
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JOSTATU ETA MUGITU



 Denetik jan, fruta eta barazki  
asko betiere, eta gatz eta animalien 

gantz gutxi.

 Piramide honek elikagai  
mota bakoitzaren kantitatea  
aukeratzen laguntzen ahal digu.

 4-5 otordu egin egunean:  

fundamentuzko gosaria -esnekiak, 

ogia edo zerealak edo gailetak eta 

fruta-, hamarretakoa, bazkaria, 
merienda eta afaria.

OSASUNTSU JANOSASUNTSU JAN

Osasuntsu hazi 



Zerba

Baratxuria

Orburua

Apioa

Alberjinia

Brokolia

Kuiatxoa

Kuia

Kardua

Tipula

Aza  
gorria

Pella

Endibia

Eskarola

Zainzuria

    Espinaka

Ilarra

Baba

Leka

Letxuga

Arbia

Pepinoa

Piperra

Porrua

Errefaua

Erremolatxa

Aza

Tomatea

Azenarioa

BARAZKIAK JAN
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Biltzeko eta jateko sasoi ona.                          Barazkia biltzeko goizegi edo beranduegi.
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BARAZKIAK JAN

garaian  garaikoak
garaian  garaikoakBeti dugu sasoian  

sasoiko barazkiren bat.

Orduan dago goxoena,  
eta, gainera, bere garaian janez gero, energia  
gutxiago gastatzen da kontserbazioan eta garraioan. 

Nafarroak, ureztalurretan, 18.000 hektareatan,  
26 barazki mota produzitzen ditu, gehienbat 
brokolia, tomatea, ilarra, baba eta zainzuria. 
Haietan, zorrotz betetzen dira elikaduraren kalitatea 
eta segurtasuna ziurtatzeko arauak, produkziotik  
banaketara bitarteko prozesu osoan.



FRUTA JAN
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FRUTA JAN

garaian  garaikoakUrte guztian aurkitzen  
ahal dugu sasoiko fruta.  
Hori da hoberena,  
arbolan ontzen delako  
eta lehenago ailegatzen delako gure mahaira.  
Gainera, merkeagoa da. 

Nafarroan, 3.000 hektareatik gora ditugu  
fruta-arbolekin, eta, haietan, zorrotz betetzen  
dira elikaduraren kalitatea eta segurtasuna  
ziurtatzeko arauak, produkziotik banaketara  
bitarteko prozesu osoan. 

Gehienbat, udarea, sagarra, gerezia eta muxika 
produzitzen dira.

Ahuakatea

Albertxikoa

Uztapikua

Kakia

Gerezia

Arana

Txirimoia

Mugurdia

Marrubia

Mingrana

Pikua

Kiwia

Limoia

Mandarina

Mangoa

Sagarra

Muxika

Meloia

Irasagarra

Laranja

Brinoia

Mizpira

Paraguaioa

Udarea

Banana

Pomeloa

Angurria

Mahatsa
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Biltzeko eta jateko sasoi ona.                          Fruta biltzeko goizegi edo beranduegi.



Frutak eta frutaren zukuak  
hau dena ematen digute:

 Ura, gorputza hidratatzeko.

 Azukreak, ariketa fisikoa egitean 
indarra izateko.

 Bitaminak eta mineralak,  
gorputzak ongi funtzionatzeko.

 Zuntza, hestea babesteko eta  
idorreria ez izateko.

Frutak eta frutaren zukuak 
hau dena ematen digute:

BETI DA UNE EGOKIA
FRUTA JATEKO!

Zer goxoa dagoen!
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BETI DA UNE EGOKIA  
FRUTA JATEKO!

Zer goxoa dagoen!


