
                                                                        
IKAS UNITATE GLOBALA 

 
Egilea: ACRACCS - CISV 
 
Herrialdea: Euskal Herria 
 
Izenburua: Haragi-kontsumoa: alde onak eta txarrak 
 
Ikasleen adina: 14-18 urte  
 
Gaiak: Haragi gehiegi kontsumitzearen arriskuak  
 
Iraupena (orduak): 2 
 
Gaitasunak: 
 
• Ama-hizkuntzan komunikatzea 
• Matematikarako trebetasunak eta zientziarako eta teknologiarako oinarrizko gaitasunak 
• Ikasten ikastea 
• Gizarterako eta hiritartasunerako trebetasunak 
• Ekimen-sena eta ekintzailetza 
• Kulturaren kontzientzia eta adierazpena 
 
Helburuak: 

• Janari gehiago kontsumitzea itxuraz positiboa dela eman arren, problema ekologiko, ekonomiko 
eta sozial ugariren sortzailea dela eta, beraz, planetarentzat jasanezina dela ulertzea. 

• Arazo konplexu honen alderdi guztiei begiratzea. 
• Informazio hori erabiltzea kontsumo-ereduak aldatzeko. 

Jarduerak: 

1. Janari-kontsumoa mundu osoan hazi da, baina desberdin 

Bildu datu estatistikoak eta kontaketak gerraren ostean zure herrialdean haragi-kontsumoak izan duen 
igoeraz. Egin inkesta txiki bat zure familiak astean zehar kontsumitzen duen haragiari buruz. 

Bilatu eta konparatu beste herrialdetako datuak, aberatsetakoak eta pobreetakoak. 

2. Haragiaren nutrizio-ezaugarriak eta gehiegizko kontsumoarekin lotutako gaixotasunak 

Ikasi proteinek giza elikaduran duten zeregina. Kontuan hartu proteinen kontsumoak oro har duen 
inpaktu ona, baina proteina eta koipe gehiegi dituzten dietek eragindako gaixotasunak ere bai. Aurkitu 
informazioa gaixotasun horien hilkortasunari eta kostu sozialari buruz. 

3.  Haragia ekoiztearen zama ekologiarentzat 

Konturatu haragi-kontsumoa haztea jasanezina dela ekologikoki, adibidez: 

- landare-jatorriko zenbat kaloria behar diren animalia-jatorriko kaloria bat sortzeko. 

- zenbat deforestatzen den larreak sortzeko, eta horrek nola erasaten dion ekosistemari. 

- animalien gorozkiek eta hiltegietako hondakinek eragindako kutsadura. 



- genetikoki eraldatutako zenbat produktu erabiltzen den aziendak hazteko. 

4. Haragia ekoiztearen zama gizartearentzat 

Aztertu aziendak eskala handian hazteko erabiltzen diren laboreak giza kontsumorako erabil litezkeela, 
eta horrek prezioak garestitzen dituela nazioarteko merkatuetan, haragia erosteko gai ez direnen 
kaltetan. 

5. Animaliak ala robotak? 

Ohartu aziendak eskala handian hazteak sufrimendua eragin ahal diela abereei, eta horrek txertoak eta 
botikak eskatzen dituela. Gizakiak esku hartu ezean, abere asko ezin dira bizi eta ugaldu. 

6. Egoki kontsumitzeko arauak 

Denen artean arau-sorta bat sortu janaria egoki kontsumitzeari buruz, eta proposatu parte-hartzaileen 
familiei eta jangelako arduradunei. 

Irakaskuntza-tresnak: 

• Haragi-kontsumo globalaren mapa Worldmapper-en 
(http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html) 

•  
• http://faostat.fao.org/site/573/DesktopDefault.aspx?#ancor 
•  
• http://www.deagostinigeografia.com/wing/confmondo/confronti.jsp?goal=100077&section=2&year

=2015&title=PIL%20totale  
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