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Hemen.
Orain.
Aupa!

Iratxe Casado 
Berrikuntza zuzendaria

Editoriala
1.
“Sentitu, aditu, 
pentsatu, ekin”
Itzuleraren urtea izan denak pausu bat atzera egindakoan lortzen den in-
darra baliatzeko aukera eskaini digu. “Sentitu, pentsatu, ekin” zioten pai-
lazoek, eta hala izan bedi. 

Gure erantzukizun soziala garatu eta gizartera zabaltzeko nahia barru-
-barruan dugu, Askoraren bihotzean. Baina “sentitzeko” eta “pentsatze-
ko” gelditu egin behar da, pausatu eta “ekinetik” aldendu. Horregatik, 
halabeharrezko etenaldiaren ostean, gure ekintzak bela betean doaz 
etorkizun hobearen bila. 

Dagoeneko garatzen genituen programa eta konpromisoek bultzada jaso 
dute gure komunitatean bertan sortutako proposamen berrien bidez. 
Egunerokotasuna birpentsatzean oinarritu ditugu 2022an martxan jarri 
diren erantzukizunak. 

Kontzientziaz hainbat zentrotan jantokietako soberakinen kudeaketan 
egiten zen lanari jarraibideak ezarri dizkiogu Jantokietako Soberakinen 
Planaren bidez. Ikerketaren emaitza izan da programa hau, zerbitzuan 
egindako behaketak utzi dizkigun datuen ondorena. 

Eta noski, soberakinak gutxitzeko praktika eta lan lerro berriak dagoene-
ko martxan izan dira jantokien lehen hiruhilekoan. Zerbitzuan oinarritu 
eta bertan garatzeaz gain, gizartera zabaldu nahi diren praktikak jarri di-
tugu abian. 

Etorkizuna landuko badugu guztion inplikazioa beharrezkotzat jotzen 
dugu: norbanako, enpresa eta administrazioarena. 

Ildo beretik, maila korporatiboan helburu anitzeko ekimenei ekin diegu,  
aniztasunean aukera-berdintasuna bermatzetik hasita, proposamen so-
ziosanitario berriak garatzeraino. Guztia gure baliabideak azterketa-la-
nean zentratuz lehenbizi. “Sentitu” bai, baina “ekin” aurretik, “pentsatu” 
dator  eta horretarako errealitateari arreta eskaini behar diogu. 

Eta, “sentitu, aditu, pentsatu, ekin” balitz?



Pedagogia

2.
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Pertsona-umearen aitortza 
beharrezkoa da gure 
harremanetan
Mahi-Mahiko pedagogia lantaldea

Lorea Etxeberria Miren Ugarte



Helduaren eta haurraren arteko harremanaren oinarria eguneroko 
zaintza da, baita pertsona eraikitzeko oinarria ere. Segurtasunezko lo-
tura batetik, haurrak, bere gaitasunak zabaldu ditzake poztasunez eta au-
tonomiaz.

Haurrari begiratzen eta ukitzen zaion moduaren bitartez, intimitateari, 
maitasunari eta kontzientziari buruzko funtsezko mezuak ematen zaiz-
kio, batzuetan hitzak baino hobeto ulertzen direnak.

EGUNEROKO ZAINTZARAKO ERREZETA:
Haurra bere ahalmen guztiekin jaiotzen dela sinistu
Gai dela jakin
Presentzia presentea eskaini
Segurtasunezko lotura sortu
Elkarrizketak izan eta eguneroko komunikazioa zaindu
Zainketetan gidari izan
Tresna praktikoak eskaini

Batzuetan, haurrak zerbaitekin ados ez daudela edota gure zaintza ez du-
tela nahi ikusten dugu. Protesta, negar eta haserre eginez erakusten 
digute hau. 

Umea errespetatzea eta zaintzea ez da guztiarekin ados egongo dela es-
pero izatea, eta inoiz protesta, negar edota haserrerik biziko ez dugula 
pentsatzea. Baizik eta, pertsona-umea bera guztiarekin ados egongo ez 
dela ulertzea.

Heldu bezala, une hau aprobetxatu behar dugu umea zaintzen eta gida-
tzen jarraitzeko, umea heldu arduratsuan bilakatzeko prozesu horre-
tan eragiteko. Zer eman eta zer jaso dezakeen aurkitzera gonbida dezake-
gu, gero euren kabuz erabakiak hartu ahal izan ditzaten.

Gustatzen ez zaion edo nahi ez duen zerbait ulertarazten saiatzea, ez da 
guztiz errespetuzkoa. 

Dakigun bezala, haurrak ez dira beti ados egongo eta ez dute guztia uler-
tuko, horregatik nahiago dugu “onartu” hitzaz mintzatu, bidelagun hel-
duaren hitza onartu, beregan konfiantza eta segurtasuna sentitzen duelako. 
“Ulertzea” baino gehiago, ez baita beti ulertzen. Umea helduak hartzen 
dituen erabaki guztiekin bat egongo dela uste izatea,  egunerokoa zailtzen 
digun kimera bat da. Honek, umea nahastuko du eta ez dio seguru sentitzen 
lagunduko, nekez lor daitezkeen itxaropenak sortuz.

Baina... Ulertuko du?

Ulertuko du, noski, baina agian bihar edo hemendik urte batzuetara... eta 
ulertuta ere ere, ez du gauza batzuekin zertan ados egon. 

-Howard G. Hendricks-

Aztarna osasuntsua uzten duen 
irakaskuntza  ez da buruz buru egiten 

dena, baizik eta  bihotzez bihotz.
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Elikadura

3.
Serotonina. 
Zoriontasunaren hormona
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Amaia Zabaleta Lierni Goicoechea Nahiara Esteban

Mahi-Mahiko elikadura lantaldea



Baina goazen serotoninaz hitz egitera. Burmuinean eragiten duen neuro-
transmisore bat da, nerbio-zelulen arteko komunikazioa ezartzen du eta 
odoleko zeluletan, sistema kardiobaskularrean edo digestio-sisteman 
topatu dezakegu.

Zein da serotoninak zoriontasunarekin eta elikadurarekin duen 
lotura?

Serotonina hormona neurotransmisorea da, triptofano deituriko ami-
noazidoaren bidez sortzen dena. Zeina, elikaduraren bidez eskuratzen 
dugun. Triptofano gabeziak depresioa, tristura, larritasuna, suminkor-
tasuna edo antsietatea izateko aukerak areagotzen ditu. Hau da, antide-
presibo naturala da eta horregatik da “zoriontasunaren hormona” gisa 
ezaguna. 

Beste behin, dieta gure aliatua da eta organismoan dugun serotonina 
kantitatea areagotzen laguntzen digu. Izan ere, triptofanoan aberatsak 
diren elikagaiek gure gorputzean hormona hau ugaritzen dute. 

Hauek dira serotonina kantitatea areagotzen duten elikagaiak:
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Ba al zenekien 100 neurotransmisore baino gehiago ditugula? Gutako gehienontzat 
ezagunak dira hauetako batzuk: serotonina, adrenalina, dopamina, histamina… Hala 
ere, askoz gehiago daude! Mugimendua koordinatzen dutenak, oroimenari laguntzen 
diotenak, infekzioen aurrean babesten gaituztenak, ehunak birsortzen dituztenak…  

• Esnea, gazta eta jogurta. 
Oso zabaldurik dagoen ohi-
tura da ohera joan aurretik 
esnea edatea. Izan ere, D bi-
tamina eta triptofanoan abe-
ratsa da. Hauek, loa eragiteaz 
gain, gorputzean serotonina 
sortzen ere laguntzen digute. 
Eta noski, jogurta eta gaz-
tak ere badituzte nutriente 
hauek.

• Arrautzak. Odoleko koleste-
rol-maila handitzen zutenaren 
ustea jada iraganeko gauza da. 
Gaur egun badakigu oso eli-
kagai aberatsa eta osasuntsua 
dela. Gainera, triptofano ugari 
dute eta gure aldartea hobe-
tzen laguntzen digute. Eta hori 
gutxi balitz, kalitate oneko 
proteinak, bitaminak eta mi-
neralak ere eskuratzen ditugu 
arrautzak kontsumituz.

• Arraina. Omega3-a eskain-
tzeagatik da arraina ezaguna, 
triptofanoaren sintesirako 
beharrezkoak diren gantz-
-azido polisaturatuak alegia. 
Guztia erlazionatuta dago! 
Izokina, atuna, sardinak, 
mero zuria eta bakailaoa dira, 
besteak beste konposatu ho-
netan aberatsak.

• Fruitu lehorrak. Almen-
drak, intxaurrak eta anakar-
doak dira magnesio gehien 
eskaintzen diguten fruitu 
lehorrak. Magnesioa tripto-
fanoaren ekoizpenean era-
giten duen mineral bat da, 
eta hortaz, serotoninaren 
ekoizpenean. Mokadutxo 
pizgarria!

Ohartu zara elikagai hauek elkartuta lortuko duzun emaitza are eta onuragarriagoa izango dela? Egin proba eta kon-
binatu zerrendako elikagaiak zure errezetetan! Jogurta fruitu lehorrekin jaten baduzu triptofanoa eskuratu eta aktiba-
tuko duzu, arrautza-irindutako arraina jaten baduzu triptofanoa eskuratu eta sintetizatuko duzu...



Erosketak

4.
Superelikagaiak
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Erosketa zuzendaria
Iratxe Aramburu



Gai honen inguruan hainbat mito eta erdi-egi daude… Eta gainera, su-
perelikagai kontzeptua ez da oraindik konkretuki definitua izan.  Supe-
relikagaiak elikagai arruntagoen ordezkoak dira? Hauek kontsumitzeak 
kalte egin dakiguke? Nola ziurtatu dezakegu osasunarentzat onuraga-
rriak diren elikagaiak kontsumitzen ari garela?

Modu orekatuan eta osasuntsu jateak ez du gure erosketa saskia 
garestitu behar

Erosketa saskian superelikagaiak txertatu dira azken boladan. Baina, 
hauen salneurria dela eta, zenbait familiarentzat zaila da superelika-
gaiak saskira gehitzea. Nahiz eta elikadura osasuntsuak ez lukeen inoiz 
erosketa-ahalmenari loturik egon behar… 

Menu osasuntsu eta orekatuak diru gutxiren truke osatzeko aukeran 
dago gakoa. Izan ere, aukera merkeagoekin ere menu osasuntsuak osa-
tu ditzakegu, eta, gainera nutrizionalki antzekoak. Horrela, gainera, 
modak ekiditen ditugu, hauek baitira askotan erosketa garestitzen du-
tenak. Eta ez hori bakarrik… Ezeztatu behar diren hainbat uste ere sortu 
dira elikagai hauen inguruan: goji eta açai baiak, Klamath alga, matcha 
tea, maca sustraía, baobab, quinoa…

Mito hauen artean dago supereligaiek minbiziari aurre egiten diote-
naren ustea ere. Eta, zenbait kasutan prebenitzen lagundu dezaketen 

arren, helburu hori lortzen duen jakirik ez dago. Superelikagaiak osa-
suntsuak eta onuragarriak dira, baina ez dute mirarik egiten eta ez dira 
gaitz bati aurre egiteko metodoa (Harvard Unibertsitatetik eta Ameri-
kako Minbiziaren Aurkako Elkargotik eratorritako informazioa).

Okerrera egin dugu elikaduran, eta ondorioz, baita osasunean 
ere

Elikadura eskasagoa izatearen emaitza gisa, azaleko minbizia, kolone-
ko minbizia eta biriketako minbizia bezalako gaitzen zenbatekoa area-
gotu da azken urteetan. 

Azken 50 urteetan, gure aiton-amonek zuten dieta mediterraneoa baz-
tertu eta janari lasterra eta aurrez prestatutako janaria kontsumitzen 
hasi gara. Lekaleen, barazkien edo fruten kontsumoa murriztu egin 
da. Guzti honek gantz eta gatz gehiago jatera garamatza, baita kaloria 
kantitate handia azkar eta janari kantitate txikietan kontsumitzera ere. 

Baina guztia ez da dietaren ondorio… Elikadura-ohiturei ariketarik eza 
eta estupefaziente batzuen kontsumoa gehitzen badiegu, zenbait gai-
xotasun izateko aukerak areagotu egiten dira.

Azkenaldian sarritan entzuten da “superelikagai” kontzeptua. Elikagai exotikoez, kon-
posatu onuragarri asko dituztenez eta, antza, gaixotasunei aurre egiteko balio dutenez 
hitz egiteko erabiltzen den hitza da. Baina, hain onak dira? Benetan dira onuragarriak? 
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URRIA
 
Mahi-Mahi itzuli zen ikasturte berriarekin bate-
ra, eta milaka sorpesa berrirekin jaso gintuen!

Hilabete honetako argi-izpia Jolasa izan zen 
da. Mahi-Mahi proiektuan jolasa eraldaketarako 
tresna da. Jolasa eta esperimentazioa da piraten 
egunerokotasuneko hizkuntza eta Mahi-Mahi 
espazioetan honetarako aukerak ematen ahale-
gintzen gara jolas libre, zein gidatuak proposatuz.

Gizakiaren garapenerako motorra da jola-
sa. Bazenekiten gizakia gehien jolasten duen 
espeziea dela? Jolasa ikaskuntza, aisia nahiz go-
zamenarekin lotzen dugu.

Eta hori gutxi balitz,  Mahi-Mahi proiektuan jo-
lasa terapeutikoa dela pentsatzen dugu, bai haur 
txikientzat nahiz ikasle zaharragoentzat ere.

Toki berezi-berezia egin genion jolasari urrian! 

AZAROA
 
Mahi-Mahi proiektuan,  aniztasuna maite 
dugu.

Aniztasuna aberasgarria dela pentsatzen dugu 
eta zer hoberik urtea bukatzeko?

Azaroan izaki sozialak garela heinean, elkarre-
kin ikasten duguez eta komunitateak anitzak 
direnez, aipaturiko elkarrekintza aberasgarria-
goa dela landu genuen dugu.

Hilabete honetan zehar, mahai gainean jarriko 
ziren, gure jantoki eta patioak anitzak dire-
la. Ze suertea dugun! 

Hezkuntza inklusiboaren aldeko apustua 
egiten jarraituko dugu!

ABENDUA
 
Ilusioz beterik bizitzeari garrantzia ematen 
diogu Mahi-Mahin.  Bizitzeko ilusioa, gauzak 
egiteko gogoa, esperientzia berriak bizitzeko 
irrika…

Gure egunerokotasunean asetzen gaituzten 
gauzak egitea ezinbestekoa dela uste dugu de-
nok pozik eta ongizatean bizitzeko! 

Denok dugu gure irrika eta bizigogoa gure gor-
putz barnean eta, ez al duzu uste ilusio hori to-
patu eta haren bila joatea dela bizitza hontako 
gure zeregin nagusiena? Horretan jardín ginen 
azaroan! 

Ba al zatoz argi honen bila? Ikusi agendeta-
ko argazkiak! 
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Urria. Andramari

Zornotzako
ikastola

OSTEGUN BEREZIAK
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20 27

Piratak, altxorraren
bila goaz denok!

· Barazki purea
· Pasata Boloñesa begetalarekin
· Denboraldiko fruta

"Sukaldeko matematikak" menua:

· Arroz, tuna eta barazkien Poke Bowl-a
· Bainilazko �ana

Hondoratu 
itsasontziak
 Poke Bowl-a. Plater osoa eta 
bakarreko menua: 

· Brokoli refritoarekin
· Albondigak tomate naturaleko saltsan
· Denboraldiko fruta

Tribiala
Elikagaien semaforoen menua: 

13 Tangram
"Eskuekin jaten" menua: 
· Etxeko arroz-rollitoa
· Oilasko hegoak barbakoa erara entsaladarekin
· Denboraldiko fruta

TRIPULAZIOAREN BIDAIA

¿? Kutxa
Misteriotsua

¿? FORMAZIOA

Bidaia berriro hasten: 
"Lan-taldea elkartzen"

¿?
Nutrizio piramidea eta 
munduko ohitura-gomendioak

Kutxa
Misteriotsua

Elikadura
tailerra
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OSTEGUN BEREZIAK

3

· Alfabeto saldatsua
· Strogono� txekorra
· Denboraldiko fruta

Isiltasuneko
Jolasak17 Elkarrizketa

Filosofikoak24

Azaroa.
Komunikazioa 

The Mind
Mahi-Mahi 

· Espagetiak boloniar erara
· Legatza labean saltsa berde-berdean
· Postre lacteo

"Lika"ak elkarbanatzen" 
menua: 

"Hizkuntzak saltsan" 
menua:

· Rissoto txanpinoiekin
· Poisson edo poison saltsa beltzan
· Denboraldiko fruta

Zentzumenekin 
bazkaltzeko menua: 

10 Hizkuntza
Sekretua Sortzen
Babel dorreko
menua:  
· Dahl
· Udaberriko rolitoak saltsa gazi-gozoa eta entsaladarekin
· Denboraldiko fruta

8 Kutxa
Misteriotsua

Kutxa
Misteriotsua20

¿? Kanpo
Ekintza

TRIPULAZIOAREN BIDAIA

¿? ¿?Elikagaien segurtasuna
eta alergikoen arreta (1. taldea)

FORMAZIOA
Lehen Sorospenak

Ekintzen komisioa

FORMAZIOA

14 Menuen komisioa 23

Andramari
Zornotzako ikastola

Azaroa.
Komunikazioa
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OSTEGUN BEREZIAK

Ilusioa

1 Mozorro
Motxila Sortzen 

· Babarrun gorriak aza eta patatekin
· Txistorra taloak entsaladarekin
· Gazta eta irasagarra

Babarrun jana 

22 Agur
2022!

· Etxeko �deo zopa
· Bexamelezko haragi kaneloiak
· Garaiko fruta

Amestutako menua

15 Ilusio
Argiak
Hanburgesa 
diseinatuz: 
· Pasta entsalada
· Hanburgesa osoa
· Txokolatezko natilak

2 "Sorioneku"
   tailerra

13 Pictionary -
Eusktionary jolasa

Kutxa
Misteriotsua

12

Kutxa
misteriotsua

19

TRIPULAZIOAREN BIDAIA

7 Bidelaguntza Komisioa

Abendua
Andramari
Zornotzako ikastola

Abendua.
Ilusioa
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Hezilagunen 
bidaia

6.

Lehen 
sorospenak 
eraberritzen
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Lehen sorospenak ezbeharren bat izan duen pertsona bat berehala arta-
tzea ahalbidetzen duten jardueren multzoa dira. Laguntza medikoa eska-
tu eta profesionalak iritsi arte aplikatzen diren teknikak dira, arreta behar 
duen pertsonaren lesioek okerrera egin ez dezaten. 

Haurren kasuan, gehiengoan, larridura urriko gertakariak izan ohi diren 
arren, hauek zaintzen dituzten profesionalak haurren ongizatearen ar-
duradun dira maila guztietan eta istripuei erantzun egokia ematen jakin 
behar dute nahitaez. Askotan, une zehatz eta egokian egindako ekintza 
sinple bat nahikoa izaten da pertsonen bizitza edo osotasun fisikoa 
bermatzeko. 

Sinesmen horren baitan, Gurutze Gorriak eskaini dien aurrez aurreko 
ikastaroa gauzatu dute aurten ere Hezilagunek. Bidaiari hasiera zentzuz 
eman eta, entitate honek azpimarratzen duen gisan, sorospenean egune-
ratuta egoteko beharra asetzeko. Honela zioen, pasaden irailean, Gurutze 
Gorriko Hezkuntzaren Ezagutza Arloko Fancisco José Sánchezek beraien 
webgunean: “Lehen sorospenek, beste edozein giza jakintzak bezala, ebo-
luzionatu egiten dute”. Izan ere, gai hauek jorratzen dituzten erakundeek 
sarri publikatzen dituzte teknika eta gomendio eguneratuak batzen dituz-

19

ten gaiari loturiko txosten berriak. Eta, esaterako, Bihotz-birikak Berpizte-
ko Europako Kontseiluak gomendioak 5 urtez behin berritzen baditu, nola 
ez dugu Mahi-Mahi jantokietan aldizkako ikaskuntza gauzatuko?

Traumatismoak, erredurak, zauriak, intoxikazioa, kolpeak, erorikoak, 
urradurak, ebakiak, hausturak, sukarra, itolarria, eztarrian trabatzea eta 
animalien hozkadak dira, besteak beste, haurren artean ugarienak diren 
istripuetako batzuk. Hortaz, egoera hauen aurreko erantzuna bereziki 
garrantzitsua da. Alde batetik, “teknika sinpleak badira ere, aplikatzen ez 
badira ahaztu egiten dira”, Francisco José Sanchezek zioen moduan, baina 
bestetik, haurrak behar duen arreta emozionala ere kontuan izan behar da. 
Umeak entzuna eta kontuan hartua sentitu behar du. 

Hortaz, ikaskuntza jarraitua eskaintzeaz gain zeharkako gaiak lantzen 
ditugu beharrezko baliabide eta programen bidez gure taldeak osatzen 
dituzten pertsonekin. Gurutze Gorriaren aurtengo ikastaroan lehen soros-
penen oinarrizko teknikak praktikatu, zaurituta edo gaixorik dagoen per-
tsona bat nola mugitu eta BBB nola gauzatu berrikasi dute, besteak beste, 
gure jantokietako lantaldeek.

Etengabeko ikaskuntza 
beharrezkoa da, hare eta gehiago 

pertsonen bizitzen inguruan 
badihardugu
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Anitzak dira etxeko txikienek patio, jangela edo ikasgeletan burutzen di-
tuzten dinamikak. Hauen ardura duten pertsonek esperientziaz, buruari 
eraginez edo informazio iturri ezberdinetatik eskuratzen dituzte diberti-
tuz ikasteko ideiak. Eta euskaraz garatu bai, baina jarri al zara pentsatzen 
non topa daitekeen informazio hau sarean? Erraza izango ote?

Miren Rodriguezek (Izebaren Txokoa) behin baino gehiagotan egin 
zuen saiakera. Etxean familiako haurrekin kalitatezko denbora igaro-
tzeko ideia berriak bilatzen zituen eta honelako edukiak euskaraz es-
kuratzea oso zail zitzaion. Gai hauen zalea izan da betidanik eta halako 
zailtasun linguistikoa topatzeak pausua ematera animatu zuen. 

Honela, 2016 urteaz geroztik haurrentzako materiala sortzeari ekin 
zion motibazio eta indar handiz. Izebaren txokoa blogean eta honen 
Instagram kontuan, eskulanak, birziklatutako materialekin gauzatze-
ko ideiak eta bestelako DIY (do it yourself -zuk zeuk egin-) ekintzak 
topa ditzakegu. 

Gainera, esperientziatik sortu eta digitalera bideratutako proiektu 
honek estuki loturik jarraitzen du haurrentzat eta haurrekin bizipe-
nak sortzeko hasiera-hasieratik izan duen gogoarekin. Izan ere, Miren 
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Izebaren Txokoa euskarazko materiala-
ren beharrak bultzatutako sormen tailer 
digitala da. Bokazioa da Mahi-Mahiko 
hezitzailea den Miren Rodriguezek gi-
datzen duen blogaren motorra eta ama-
-hizkuntzan lan egiteko desira eragilea.

Erreportajea

Euskaraz dabilen sormen 
tailer birtual bat
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kera eskaintzen dio. Honela, Izebaren Txokoak sortzailearen helburu 
pertsonalak gauzatzen ditu gutxinaka baina etengabe.

Helburuak bete dituen proiektua
The English Schooleko jantokian bada bere lekua topatu duen txoko 
berezi bat, Mahi-Mahi dinamiketan eta gainerako jardueretan gero eta 
ikasle gehiago batu eta sormenezko eskulanetan murgiltzen dituena.

          izebarentxokoa.blogspot.com.es
          @izebarentxokoa

The English School-eko Mahi-Mahi jangela eta patioko hezilaguna da 
zerbitzua proiektu pilotua zenetik eta bertan honen filosofiari estuki 
loturiko tailerrak eskaintzen ditu. 

Mahi-Mahi izaera duen proiektua
Birziklapenaren kontzientzia eta euskara irudimenez lantzen dira The 
English Schooleko mahai txokoan. Dibertituz ikasgaiak barneratzen 
dituzte piratek. 

Erronka pertsonalak gainditu dituen proiektua
Blogak euskararekiko jarrera positibo-ludikoa bultzatu nahi du eta Mi-
ren Rodriguezek jantokian egiten duen lanak ikasleekin jarduteko au-



Denbora
pasak8.
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- Jantokietako soberakinen plana

- Askora Nagusi eredu berria

- Aholkulariak 2030 Agendaren 
erdiespenean

- Gure komunitatea parte egitea 

2023an gure 
erantzukizun soziala 
garatzen jarraitu eta 
gizartera zabaldu nahi 
dugu


