
                                                                        
IKAS UNITATE GLOBALA 

 
Egilea: ACRACCS - CISV 
 
Herrialdea: Euskal Herria 
 
Izenburua: Zabor-jana eta janaria alferrik galtzea 
 
Ikasleen adina: 14-18 urte 
 
Gaiak: Janariaren iruzurrak eta alferrik galtzeak 
 
Iraupena (orduak): 10 
 
Gaitasunak: 
 
• Ama-hizkuntzan komunikatzea 
• Matematikarako trebetasunak eta zientziarako eta teknologiarako oinarrizko gaitasunak 
• Ikasten ikastea 
• Gizarterako eta hiritartasunerako trebetasunak 
• Ekimen-sena eta ekintzailetza 
 
Helburuak: 

• Janari industrial asko ikusteko eta dastatzeko atseginak bai, baina elikagai eskasak direla eta 
osasunari mesede gutxi egiten diotela ulertzea. 

• Janariarekin iruzur egitearen arrazoiak eta ondorio potentzialak aztertzea. 
• Kontsumitzaileen babeserako legeak eta erakundeak ezagutzea. 
• Egungo gizartean janaria alferrik galtzearen gaia aztertzea. 
• Janaria zentzuz kontsumitzeko eraz ohartzea. 

Jarduerak: 

1. Zabor-jana 

Irakurri zer informazio datorren janari eta edari industrial batzuen bilgarrietan (adibidez arrain-taketak, 
laranja-zukua, etab.). Ikusi zer ez den beharrezkoa eta zer izan daitekeen kaltegarria.  

 “Behi zoroen” gaitza adibide hartuta, identifikatu zergatik ekoizten den kalitate baxuko janaria. Bilatu 
azken urteotan zure herrialdean eta atzerrian gertatutako janari-iruzurrak. Interneten bilatu nazioko eta 
nazioarteko zer erakundek babesten dituzten kontsumitzaileak legeen bidez, tresna arautzaileen bidez, 
eta kontzientziazio- eta salaketa-kanpainen bidez. 

2. Janaria alferrik galtzea 

1974tik hona, alferrik galdutako janaria % 50 hazi da munduan. Jakin dezagun nola alferrik galtzen den 
janaria, noiz eta zenbat, eta nola buka dezakegun horrekin, mundu osoko bizi-baldintzak hobetzeko. 

• Zenbat janari alferrik galtzen dugu? 

- Gutxi gorabehera 840 kg janari ekoizten da urtero europar bakoitzarentzat. 560 kg kontsumitzen 
dira. Zer gertatzen da gainerako 280 kg-ekin? 

- Iparramerikarrak ez dira hobeak: eskuragarri duten 900 kg janaritik, 600 kg jaten dute. 180 kg ez 
dituzte erosi ere egiten, eta 120 kg erosi eta bota egiten dituzte. 



- Saharaz hegoaldeko Afrikan eta Asiaren hego-ekialdean ez da hainbeste alferrik galtzen: afrikar 
bakoitzeko 6 kg, eta asiar bakoitzeko 11 kg. Eskuragarri duten janaria ere gurearen erdia da: 460 kg. 
Hala ere, janari horretatik 100-180 kg alferrik galtzen da kontsumitzailearengana heldu aurretik; 
herrialde pobreetan, hornidura-katean zehar alferrik galtzen da janaria, eta ez kontsumitzerakoan. 

• Non alferrik galtzen dugu? Janaria alferrik galtzeko bi modu daude: 

- janari-galerak: janariaren hornidura-katearen hasieran gertatutako galerak dira (ereitean, haztean, 
biltzean, prozesatzean, kontserbaraztean eta lehenengo eraldaketan). 

- janaria botatzea: prozesatze industrialean, banaketan eta amaierako kontsumoan. 

• Janaria alferrik galtzen dugunean zer gehiago alferrik galtzen dugu? 

- Dirua, denbora, lurra, ura, erregaia… 

Zer egin dezakegu?  

Janari gutxiago alferrik galtzeko modua aztertu modu kritikoan. 

Janaria alferrik ez botatzeko bideak landu. Adibidez: 

- zuzenean ekoizleei erostea 

- gutxi eta sarri erostea 

- prozesatutako janari gutxiago eta osagai gehiago erostea 

- biologikoak eta eskala txikikoak diren ekoizleak aukeratzea 

- soberakinak sukaldean erabiltzen ikastea 

- Janari-bankuetarako eta laguntzarako janaria biltzen duten erakundeak aurkitzea eta haiei babesa 
ematea (adibidez, Italian www.lastminutemarket.it, edo www.bancoalimentare.it) 

- norberaren udaletxeari presioa egitea, janaria alferrik ez galtzeko borrokatzen diren tokiko 
erakundeekin bat egin dezan (adibidez, Italian www.lastminutmarket.it/media_news/carta-sprecozero)  

Irakaskuntza-tresnak: 
 
- Aa.Vv., Global Food Losses and Food Waste. Extent, Causes and Prevention, FAO, Erroma, 2011  

http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf 

- www.save-food.org nazioarteko erakundea.  
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