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Azpitituluak dioen bezala, liburu hau guraso eta hezitzaileei zuzentzen zaie. Umeen elikadura osasuntsu bat sustatu nahi du, eta,
horretarako, gure nutrizioarekin eta osasunarekin zerikusia duten gai
garrantzitsuenen inguruko azalpen ulerterraz eta praktikoak ematen
ditu.
Erraza, erakargarria eta irudi askokoa, lana galdera-erantzunen
bidez garatzen da, eta umearen adinaren arabera doa aurrera (txikitxikiekin hasi eta ia nerabeekin bukatu). Esaterako, liburuan azaltzen da zer den elikadura orekatu bat, zein diren menu osasuntsu
baten osagaiak, zein den kirola egiteko dieta ideala. Orobat, elikadurari eta bizi-estiloari buruzko aholku praktikoak eskaintzen ditu:
esaterako, dieta mediterraneoa, gosariaren garrantzia, fruituen eta
barazkien nutrizio-balio handia eta hortz-haginen zaintza. Gurasoen
kezka izan ohi diren beste gai batzuei ere heltzen die: gozoen kontsumoa, opil industrialak, elikadura-intolerantziak, haurren gainpisua edo elikaduraren nahasteak.
Gurasoek nahi hezitzaileek umeek janariaren inguruan duten jakinmina asetzeko eta osasuna zaintzeko interesa sustatzeko pistak aurkituko dituzte, hartara bizitza osoan zehar elikadura egoki bat izan
dezaten.
Horrekin guztiarekin batera, familia osoarentzako asteko menu bat
gehitzen da, errezeta-bilduma erraz eta goxo bat, umeek prestatzeko modukoa (helduekin batera, betiere), eta XXI. mendean nutrizioak dituen erronkei buruzko eranskin bat ere bai. Azkenik, bibliografia bat eta baliabide elektronikoen zerrenda bat datoz, gaiaren inguruko ezagutzan sakontzeko.

