
'Ipuin bat lotara joan aurretik" 

Elikadura osasuntsua 

Egunero ogi barra bat txorizoarekin hamarretakorako!!!, Baina zer da hau!!! 

Hori da, egunero erraldoiek beren ogi barra txorizoarekin ateratzen zuten, eta… 

Harrapazank!!! Hamarretakoa jantokian. Azkar jaten zuten, gainera beti errepikatu nahi zuten 

eta gustatzen zitzaiena bakarrik  ¡¡¡A ze tripontziak!!! 

Haurrak konturatzen hasiak ziren, bokata goxoa, litxarreria ugari arratsaldean, eta noski, 

gurasoei kexaka hasi zitzaizkien. 

- Joeeee!!! Nik ziazerbak eta sagarrak jan behar ditut, eta litxarreriak soilik uzten 

dizkidazue asteburuetan, eta erraldoiek egunero goxo-goxo jaten dute -esaten zuten 

haurrek-.  

Familiek kezkaturik zeuden. Badakite oso garrantzitsua dela ongi jatea osasuntsu hezteko eta 

eurek direla horren arduradun. 

Amatxo bat ohartu zen, gaizki jateaz gain, litxarreria asko jaten zutela, eta, gainera, arropa 

pixka bat estu geratzen hasi zitzaiela; horrela jarraituz gero, jaiak iritsiko ziren eta nola egin 

behar zuten dantzan ateratzeko? Nork altxa ahalko zituen? 

Arratsalde horretan bertan, amatxo batek beste batzuekin hitz egin zuen eta plan bat prestatu 

zuten. 

Hurrengo goizean, eskolarako bidean, erraldoiak gelditu eta txorizo ogitartekoak eurek 

prestatutako frutengatik aldatzeko eskatu zieten, eta horrela haurrentzako eredugarriak 

izanen zirela. Esan zieten ona zela, adibidez, goizen batean edo bokata jatea, baina 

hamarretakoak aldatuz joan behar zirela eta ongi elikatu behar zutela. 

Erraldoiek ez zuten hori egin nahi eta aurrera jarraitu zuten, jaramonik egin gabe eta fruta 

hartu gabe. 

Inor ez zen harritu, hori egitea espero zuten, beraz, hurrengo plana abian jarri zuten berehala. 

Arratsalde horretan bertan konpartsako gazteei dei egin zieten eta gertatzen ari zenaren berri 

eman. Esan zieten, haien usteetan, jaiak iristean ezin izanen zituztela altxa.  

Zain egon ziren, trankil, erraldoiak etxera iritsi arte. Oso pozik heldu ziren litxarreria poltsekin, 

patata frijituekin eta freskagarri askorekin. 

- Arratsalde on -esan zieten zain zeudenak-. 

- Kaixooooo -erantzun zuten erraldoiek alai-. Gure litxarreriekin heldu ginen telebista 

ikusi eta gero deskantsatzera joateko, oso nekatuak gaude eta. 

- Nekatuak? -erantzun zieten- Normal, ez zarete ohartzen baina daramazuen elikadura 

txar horrekin, nekatuak egoteaz gain, gizentzen ari zarete eta ezin izanen dugu zuek 

altxa dantzatzeko. Kasu egin behar duzue edo jai hauetan erraldoirik gabe geratuko 

gara. Eta haurrei ezin diezue hori egin. 

Erraldoiek ez zuten amore eman nahi. 



- Hori jaten dugunagatik ez da, gauza asko egiten dugu eta horregatik nekatzen gara -

esan zuten kexati-. 

- Nahikoa da, aitzakia gehiagorik ez-pixka bat haserretu ziren erraldoi-eramaileak-, 

goazen kalera pixka bat entseatzera eta ikusiko dugu zer gertatzen den. 

Nagikeria handiz atera ziren erraldoiak entseatzera. Erraldoi-eramaileak dantzarako altxatzen 

saiatu zirenean … EZIN ZUTEN!! Gehiegi pisatzen zuten. 

Erraldoiek ulertu zuten garaia zela beren partetik jartzeko, kasu egin behar zutela, egia baitzen 

nekatuta sentitzeaz gain jada ezin zituztela altxatu, eta hori bai zela desastre bat, eta, gainera, 

dantzatzea eta herritik irtetea gustatzen zitzaien. 

Arratsalde hartan denen artean menu osasuntsua prestatu zuten, denetarik jan behar zen, 

fruta, barazkiak eta egunen batean txorizo bokata, eta asteburuan litxarreria batzuk ere jaten 

uzten zien. Dena ona da gehiegikeriarik egiten ez baduzu. 

Hori bai, elikadura onarekin euren pisura itzuli ziren, eta jada ez zegoen arazorik goizero jaiki 

eta dantzatzeko; gainera, jada ez zeuden nekatuta. 

Horregatik, haurrak, elikadura oso garrantzitsua da eta denetarik jan behar duzue indartsu eta 

osasuntsu egoteko, nahiz eta noizbait litxarreriak jan. Horregatik egin behar zaie kasu amei eta 

aitei, gozoki asko jaten uzten ez dizuetenean edo barazkiak eta frutak ematen dizkizuetenean, 

zuen onerako egiten baitute. 

Amets erraldoiak izan ditzazuela. Gabon!!!! 


