
Predstavitev
Zurriola Ikastola je izobraževalna ustanova, ki povezuje

več osnovnih in srednjih šol v Baskiji, avtonomni pokrajini

v okviru Španije. Učenci izobraževalni proces spremljajo

v svojem maternem, torej baskovskem jeziku. Cilj

organizacije je ponuditi izobraževanje s sodobnimi

pristopi, predvsem pa ohraniti avtonomijo baskovske

skupnosti, zato ustanovo upravljajo starši, učenci in

lokalna skupnost. Zurriola Ikastola obsega več

organizacijskih enot in zajema vse stopnje izobraževanja

od predšolskih organizacij do srednješolskih programov.

Za vse učence šola tudi organizira prehrano, pri tem pa se

trudi, da so obroki pripravljeni v skladu s potrebami

posamezne starostne skupine otrok. Hurra je ena izmed teh

organizacijskihenotskuhinjo,kiodponedeljkadopetkaskrbiza

prehranopribližno670otrok in mladostnikovod6 do 18let. Vodi

jo direktor Junkal Manterola, zaposluje pa tri glavne

kuharje in več pomočnikov.

Izziv
Najpogostejša težava pri načrtovanju šolskih obrokov je

vedno večje število učencev z alergijami in intolerancami

na posamezna živila. Najpogosteje gre za alergijo na

jajca, mleko in oreške. Pogosto se srečujejo tudi z

intoleranco na gluten, znano tudi kot celiakija. Ker te alergije

lahkoresnovplivajonazdravje, jihjepotrebnoprinačrtovanju

jedilnika seveda upoštevati.

Ukrepanje
Da lahko pri načrtovanju obrokov osebje v kuhinji

upošteva vsa priporočila in posebnosti svojih

učencev, morajo obroke graditi na osnovi teh alergij.

Nato sestavljene obroke predstavijo posvetovalnemu

podjetju Itsas Natura, ki skrbi za kvaliteto prehrane.

Prehransko sestavo obrokov nato pregleda še

nutricionist, ki potrdi, da so obroki v resnici

uravnoteženi.

Rešitev
Celotna ustanova se trudi, da bi bili obroki zdravo 

sestavljeni, da bi tudi otroci s prehranskimi omejitvami

bili deležni zdravih in raznolikih obrokov, hkrati pa so 

pregledani in uravnoteženi tudi obroki za vse ostale

otroke. Vsak otrok prejme tudi kopijo jedilnika z

nasveti o zdravi prehrani in o uravnoteženih obrokih,

ki si jih lahko pripravijo zvečer. Šola se namreč ne želi

zadovoljiti zgolj s tem, da otrokom pripravlja zdrave

obroke, pač pa jih želi tudi izobraževati o pomenu

priprave zdravih obrokov.

Zdravo
Obroki so tako pripravljeni v skladu z nutricionističnimi 

potrebami vsake posamezne starostne skupine otrok in
zagotavljajo uravnoteženo dieto, saj vsebujejo

priporočena razmerja ogljikovih hidratov, lipidov,  

beljakovin, vitaminov in mineralov.

Trajnostno
Obroki so kvalitetni, z natančnim načrtovanjem se je 

zmanjšala količina zavržene hrane.

Etično
Učenci se zavedajo pomena zdrave prehrane in 

odgovornega potrošništva, prav tako nihče od otrok

zaradi svojih posebnih nutricionističnih potreb ni 

stigmatiziran ali izločen.

Prehranske posebnosti
Obroki so prilagojenim vsem potrebam, s posebnimi

prilagoditvami tudi posebnim potrebam posameznikov z 

alergijami in intolerancami.

Ker spreminja šolske obroke. Obroki so skrbno

načrtovani, individualizirani, prilagojeni prehranskim

potrebam in vsem posebnim potrebam otrok. Čeprav

šola skrbi za veliko število obrokov, je poskrbljeno za

zdrave obroke, prav tako posvečajo veliko pozornost

privzgajanju zdravih prehranjevalnih navad. Ne

dopuščajo, da bi količina pripravljenih obrokov

vplivala na njihovo kakovost.
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