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AURKEZPENA

2013-2016 aldirako hartutako estrategia ezartzen jarraitu 
nahi izan du ELIKA fundazioak 2014. urtean: elikakateko 
kide guztien eskariei eta kezkei erantzutea izan da gure 
eginahalaren oinarria, bai eta interes-taldeei Elikagaien 
Segurtasunari buruzko jakintza zabaltzea ere. Gure egitekoa 
sendotzeko egin dugu hori guztia, hain zuzen ere, gure 
xedea delako tresna erabilgarria izatea bai 
herri-administrazioentzat, bai ekoizpenaren sektorearentzat, 
bai kontsumitzaileentzat, betiere Euskadin Elikagaien 
Segurtasuna indartzeko. 

Jarraian dakargun memorian labur eta modu grafikoan 
azaltzen dira 2014an egindako jarduera nagusiak. Jarduera 
horiek ekintza zehatzak dira, arestian aipatutako 
estrategiaren translazioak.

Ohore handiz nabarmendu nahi dut aipatutako jardueretako 
bat: Fundazioaren kudeaketa-ereduak Zilarrezko Q lortu 
du, ELIKA osatzen duten pertsonek hasi eta buka egindako 
lan jarraituari esker. Euskal Fundazioak egindako aitorpen 
prestigiotsua da Zilarrezko Q, EUSKALIT 
kudeaketa-bikaintasunaren alorrekoa, eta kudeaketan 
gorenean ari diren erakundeei ematen zaie, EFQM 
ereduaren esparruan. Bezeroa bideratzeko printzipioa eta 
etengabe hobetzea dira ereduaren gakoak, eta ELIKAn, 
gakook funtsezkotzat jotzeaz gainera, eguneroko lanean 
islatzeko ahalegina egiten dugu.



Fundazioaren gobernu- eta ordezkaritza-organoa

www.elika.eus

PATRONATUA

PRESIDENTEA

Bittor Oroz 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura-politika Saileko sailburuordea

LEHENDAKARIORDEA

Peli Manterola
Kalitatea eta Elikagaien Industriak Saileko zuzendaria

IDAZKARIA

Rogelio Pozo Carro
Director AZTI-Tecnalia

KIDEAK

Eduardo Aguinaco
Nekazaritza eta Abeltzaintza Arloko zuzendaria

Leandro Azkue
Arrantza eta Akuikultura Arloko zuzendaria

Ane Urkiola
Zerbitzu Orokorrak Arloko zuzendaria Ogasuna eta Finantzak Saila

Miren Dorronsoro
Osasuna eta Menpekotasunak Arloko zuzendaria

Asier Arrese
HAZIko zuzendari nagusia

Josu Ezkurdia
NEIKER-TECNALIAko zuzendari nagusia 

Elena Unzueta
KONTSUMOBIDEko zuzendaria



8 GARA... zenbait arlotako adituak: 
elikagaien teknologoak, biologoak, albaitariak...
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Juan Carlos Zuloaga 
Zuzendari-gerentea
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Abeltzaintza
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Animalien elikadura
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Elikagaien industria
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Zaintza teknologikoa

Mónica de Prado
Ikerketa eta Europako sareak



Tresna garrantzitsua izatea
a) EAEn Elikagaien Segurtasunari buruzko politika definitzeko.
b) Politikaren zabalkundean babesa emateko.

1

ELIKA Elikagaien Segurtasunaren arloan zabaltzeko eta 
komunikatzeko eredu gisa sendotzea.

4

ELIKA Eusko Jaurlaritzak bultzatutako fundazioa da, eta bere helburua da 
Euskadiko Elikagaien Segurtasuna hobetzea, baliabideak modu eraginkorrean, 

osoan eta, gizarteari dagokionez, arduratsuan kudeatuta.

2016rako, honako HELBURU ESTRATEGIKO hauek lortzeko lan egitea ezarri 
diogu geure buruari helburu legez:

www.elika.eus

GURE MISIOA 

Lortzea gure interes-taldeek ELIKA aitortzea Elikagaien Segurtasunari 
buruzko eredu gisa, eta ELIKAk erakundeen babesa izatea lortzea.

5

Aholkularitza zientifikoa eta tekniko onena ematea administrazioei, 
elikagaiei lotutako arriskuak kudeatzeko eta jakinarazteko, eta 
ikerketa zentroei, Elikagaien Segurtasunari buruz.

2

Kudeaketa bikaina antolakuntzan:
korporazioa
pertsonak
ekonomia
gizartea

6

Elikakateko operatzaileek eta administrazioek Elikagaien 
Segurtasunaren betekizunak ezagutzea eta ELIKAk eskaintzen 
dituen zerbitzuen bidez horiek ezartzeko erraztasunak ematea 
sustatzea.

3
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ZERBITZUAK

 

Aholkularitza teknikoa eta zientifikoa eskaintzen 
diegu nekazaritza-, elikadura-, abeltzaintza-, 
arrantza-, kontsumo- eta osasun-arloko sail eskudunei

AHOLKULARITZA

LAGUNTZA

ARRISKUAK

PRESTAKUNTZA

INFORMAZIOA

Lankidetza sustatzen dugu herri administrazioen, 
unibertsitate eta ikerketa zentroen, ekoizpen 
sektoreen eta kontsumitzaile elkarteen artean.

Elikagaien kontsumoari lotutako osasun-arriskuen 
ebaluazioari buruzko azterlanak sustatzen ditugu.

Administrazioei, nekazaritzako elikagaien sektoreari eta 
kontsumitzaileei zuzendutako prestakuntza-programak 
sustatzen eta garatzen ditugu.

Informazio zientifikoa eta teknikoa hedatzen dugu, 
Elikagaien Segurtasunaren arloan.
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BALOREAK LANTZEN DITUGU

LANKIDETZA

Gure interes-taldeak 
inplikatzen ditugu 

gure misio eta 
ikuskeran, horiek 
baitira prozesua 

errazten dutenak. 
Horretarako, parte 
hartzea babestu, 
sustatu eta aitortu 

egiten dugu.

PROFESIONALTASUNA

Balioa eransten duten 
zerbitzuak eta 

proiektuak lortzeko 
egiten dugu lan, eta 
eskaintzen ditugun 

jardueretan kalitatea eta 
erabilgarritasuna dira 
oinarrizko elementu. 

Horretarako, 
beharrezkoak diren 

esperientzia eta 
ezagutzak dituzte 

langileek.

Erakundearen xedeak 
geure egin eta 

integratu egiten 
ditugu, eta langileak 
xede horiek lortzera 
bideratzen ditugu.

KONPROMISOA

Ezagutza eta sortzen 
dugun informazio guztia 

hedatzen ditugu gure 
interes-taldeen artean, 

eta gardentasunez 
jokatzen dugu 
erakundearen 

kudeaketan eta 
prozesuetan.

PARTEKATU

Gai gara 
herri-administrazioek 

eta gainerako 
interes-taldeek 

elikagaien 
segurtasunari buruz 

egiten dituzten 
eskaera aldakorretara 

egokitzeko.

EGOKIGARRITASUNA
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LAN ESPARRUAK

ELIKADURA ARRISKUAK

IKERKETA

ELIKAGAIEN SEGURTASUN GLOBALA

ZAINTZA TEKNOLOGIKOA

ELIKAKATEA

nekazaritza
animalien elikadura
abeltzaintza
arrantza
elikagaien industria
kontsumitzailea



www.elika.eus

GURE BEZEROAK

Bezeroaren asebetetze nahiak gidatu behar du ELIKAren bidea, fidelizazioa 
lortzeko. Hori da helburu nagusia.

Erronka eta aukera bat izango da hori lortzea, eta horretarako, estrategia 
berritzaileak eta sortzaileak sortu beharko ditugu, gure zerbitzuen erabiltzaileei 

balioa gehitzeko.



www.elika.eus

Memoria honen helburua da ELIKAk 2014. urtean eginiko 
jarduerari buruzko datu esanguratsuenak ezagutaraztea.

Hona hemen, atalka, gauzatutako ekintzak:

TAILERRAK + JARDUNALDIAK + IKASTAROAK: 15

6 prestakuntza-ikastaro, honako gai hauei buruz:

Animalien ongizatea (3).

Kontrol ofiziala animalien elikaduran.

Sendagaien erabilera arduratsua ustiategietan.

Biosegurtasuna ustiategi estentsiboetan.

Jardunaldiei dagokienez, honako gai hauek jorratu ditugu:

Infoday Horizonte (Lakua, urtarrilaren 24a).

Komunikaziorako elementu-gakoei eta barne-erabilerarako 
erantzun-oharrei buruzko idazketa-tailerra (Arkaute, otsailaren 27a).

Kutsadura gurutzatua eta pentsuen homogeneizazioa (irailaren 25a).

APPCC pentsuak egitea - Zuk zeuk egin (I) (Arkaute, Araba; urriaren 7a).

APPCC – Zuk zeuk egin (II) (Fraisoro, Gipuzkoa; urriaren 14a).

APPCC – Zuk zeuk egin (III) (Derio, Bizkaia; urriaren 21a).

APPCC – Zuk zeuk egin (IV) (Derio, Bizkaia; urriaren 28a).

Jardunaldia: Oinarrizko jarraibideak elikadura-krisietan komunikazioa 
kudeatzeko (Arkaute, azaroaren 7a).

Elikagaien Segurtasuneko ikerketa-planaren emaitzak aurkezteko II. 
jardunaldia (BEC, azaroaren 21a).

Ekintza horietako parte-hartzaileen asebetetzea, 
batez beste, 8,1ekoa izan da.

8,1



ARGITALPENAK: 31

11 Berezi egitea gai hauei buruzko informazio teknikoarekin: 

Dronak eta horien erabilera nekazaritzan, Arrautzaren beste erabilera batzuk, 
Zer dira ERANET deritzenak?, Parabenoak, SANDACH, Edari energetikoak, 
Nanoteknologia, Haurrentzako elikagaiak: etiketatzea eta osagaiak, Itsasoko 
biotoxinak, Animalien elikadurarako lehengai alternatiboak: algak, 
Ikerketarako Agenda Estrategikoa (Nekazaritzako elikagaien iraunkortasuna).

6 artikulu tekniko egitea, honako gai hauei buruz: 

Horizonte 2020: aukerak, A okratozina ardoetan, elikagaien publizitatea, 
EBren kontrol ofizialak, Osagai teknologikoen lege-esparrua, Produktu 
fitosanitarioen erabilera iraunkorra.

Kontsumitzailearen atala 9 gai berrirekin eguneratzea:

Elikadura-osagarriak, Edulkoratzaile artifizialak, Nitratoak landareetan, 
Laktosak eragindako intolerantzia, Esneak eragindako alergia, Izozkiak, 
Klonatutako animalietatik eratorritako elikagaiak hartzen ditugu?, Sendagaien 
eta elikagaien interakzioak, Alergia arrautzari.

www.elika.eus



ARGITALPENAK: 31

Informazio-materiala / Liburuxkak: 4

Infografia: Edari energetikoak (2).

Infografia: Animalien ongizatea abeltzaintza-ustiategietan.

Infograma: elikagaien eta sendagaien interakzioa.

www.elika.eus
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PROIEKTUAK

Elikagaien arriskuak, jarduera aipagarriak:

} OMEren Arrisku Kimikoak Ebaluatzeko Sareko kide gisa parte-hartzea.

} Arriskuak komunikatzeko estrategian aurrera egitea: 

} Arriskuak komunikatzeko kudeaketa-eredua diseinatzea, bi kasu praktikotan 
oinarrituta: komunikazioa kudeatzeko oinarrizko jarraibideak.

} Komunikaziorako elementu gakoei eta barne-erabilerarako erantzun-oharrei 
buruzko idazketa-tailerra.

} Barne-erabilerako erantzun-oharren biltegia egitea: arrainen etiketatze okerra, 
Anisakisa, Listeria…

} Landareen kutsadura kimikoaren arriskuak neurtzea, industria-hondakinak 
atmosferara isurtzeagatik.

} Idazkaritza teknikoak: Zientzia Batzordea, Kudeaketa Batzordea eta Arriskuen Mahai 
Teknikoa.

} Adituen datu-basea eguneratzea, Elikagaien Segurtasunari buruzko gaien arabera.

Ikerketa, nabarmentzeko saioak:

} Elikagaien Segurtasunaren arloan ikertzeko plana hedatzen parte hartzea.

} Irekitzea eta Elikagaien Segurtasunerako Ikerketa Plataforma jendaurrean zabaltzea.

} Ikerketa-mahaiaren idazkaritza.

} Europako sareetan parte hartzea: Susfood. 

} 2013. eta 2014. urteetako ikerketa-planaren emaitzak zabaltzeko jardunaldia.

} Proiektua: Elikagaien Segurtasuna Euskadiko prentsan (2013).

} Koordinazioa, aholkularitza eta informazioa Horizonte 2020 programaren 2. 
gizarte-erronkaren esparruan. Halaber, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politika 
Sailburuordetzako ordezkari gisa jardutea Europako Batzordean.
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PROIEKTUAK

Elikagaien Segurtasun orokorra, Proiektu nagusiak: 

} PNCOCAren lantalde horizontalaren idazkaritza.

} Programa hauetako lan-taldeetako idazkaritza:

 } Erauzketa-arrantzaren higienea.
 } Abeltzaintzako lehengaien ekoizpenaren higienea.
 } Animalien ongizatea.
 } Identifikatzea eta erregistratzea.
 } SANDACH.

} Kontrolak egiaztatzeko prozedura egitea.

} PNCOCAri buruzko informazioa jasotzen duen web atal bat egitea.

} PNCOCAren prestakuntza-plana egitea eta gai hauei buruzko ikastaroak 
diseinatzea:

 } Administrazioko langileak
 } Operatzaileak
 } Teknikariak eta aholkulariak

} Dekretu-zirriborroa prestatzea, Euskadin nekazaritzako elikagaien ekoizpenerako 
hainbat esparrutan higiene- eta osasun-baldintzak egokitzeko gutxieneko baldintzak 
ezartzeari buruz.

} Euskadiko Elikagaien Segurutasunerako 2016-2020 Planaren gidoia prestatzea.



www.elika.eus

PROIEKTUAK

Elikakatea, Nabarmendutako jarduerak:

} “ELIKAK erantzuten du” zerbitzua ematea: 146 eskari; batez beste, 1,5 eguneko 
erantzun-epea.

} Lauhilabeteko 3 txosten eta urteko 1 txosten egitea, RASFFen eta RASVEn agertutako 
jakinarazpenen inguruan.

} Elikagaien arloko legeriari buruzko datu-basea eguneratzea.
} Hileko buletinak egitea: 
 } Infoabeltzaintza
 } Infoindustria
 } Infopentsuak
 } Infokontsumitzailea
 } Infonekazaritza (ekainera arte)
 Erabiltzaileak guztira: 603.

} Bilerak honako hauekin:
 } Abeltzaintzaren esparruko sektoreko agenteak eta operatzaileak.
 } Abeltzaintzaren esparruko elkarteak, kudeaketa-zentroak, sindikatuak eta  

       operatzaileak.
 } Animalien elikakateko operatzaileak.
 } Elkarteak eta erakundeak, industriaren ordezkariak.
 } Kontsumitzaileen euskal erakunde nagusiak.

Abeltzaintza: 
} Arrautzetarako hegaztizaintzaren legeria malgutzea (50-350 oilo). 
} NEIKERekin lankidetza, 2014ko uztailean eta abuztuan egindako Animalien 

Ongizateari buruzko Nazioarteko Biltzarrerako.
} Albaitarien prestakuntza PNCOCAren esparruan.

Nekazaritza:
} Fitosanitarioen biltegia eguneratzea, lan-koadernoetarako.
} Produktu fitosanitarioen saltzaileak sentsibilizatzeko hitzaldiak.
} Nekazaritzan aplikatzeko legeria eta ekoizpen motak.
} Sektoreko agenteak bisitatzeko plana.
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PROIEKTUAK

Animalien elikadura:

} EPEA Mahai Teknikoan parte hartzea: APLIKA-EPEA Euskadiko lehengaien 
kontrol-sistema.

} Pentsuak ekoizteko APPCC gidaliburua hirugarren aldiz zuzentzea.

} Pentsuetako substantzia gogaikarriei buruzko fitxak: errizina.

} Pentsuen Arriskuen Mapa eguneratzea.

} Bizkaiko Foru Aldundiko teknikarien prestakuntza-ikastaroa.

Nekazaritzako elikagaien industria

} E-learning plataforma diseinatzea.

} Elikagaien Segurtasunerako sektoreko baldintzak, landareen kontserbei eta ardoari 
aplikatzekoak.

} Etiketatzeko micrositea eguneratzea, 1169/2011 Araudiaren arabera.

 } Legedien zerrendak, baldintza espezifikoen PPTa eta 12 elikadura-sektoretako  
      40 produkturen etiketa-ereduak.

} 1169/2011 Araudia garatzea, Leartikerrek antolatutako gosari teknologikoan.

} KONTSUMOBIDEren prestakuntza-ikastaroa, elikagaien etiketatzeari buruzkoa.

} Okinen ikastaroa, 1169/2011 Araudiari buruzkoa.

Arrantza:  

} Laguntza teknikoa ematea, Erauzketa-arrantzako Higienea Kontrolatzeko Plana 
zabaltzeko eta jarraitzeko.

} Erauzketa-arrantzako higieneari buruzko prestakuntza-plana, 
arrantza-ikuskatzaileentzat eta euskal arrantzaren sektorearentzat.

} Arrisku-analisia, 2014an ikuskatzeko itsasontziak hautatzeko.

LAGUNTZA GIDA

PENTSU FABRIKETAN 
APPCC SISTEMAK 
EZARTZEKO

EAEko 
PENTSU FABRIKETAN 
APPCC SISTEMAK 
EZARTZEKO
LAGUNTZA GIDA

EAEko 

3, EDIZIOA 

2014ko 
azaroa
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PROIEKTUAK

Kontsumitzailea, Jarduera nagusiak:

} Wikielika 600 hitz berrirekin eguneratzea, EHUrekin lankidetzan.

} Kontsumitzailearen atala 9 gai berrirekin eguneratzea.

} Kontsumitzaileari zuzendutako bloga sortzea (sare sozialetan zabaldutako 
berriak biltzeko bloga da).

Zaintza teknologikoa, Ekintza aipagarriak:

} Mantentzea UNE 166.006 arauaren ziurtagiria. 

} Mantentzea eta hobetzea ELIKAko webgune korporatiboa.

} Diseinatzea eta hobetzea RSS bidezko albiste kanalak.

} ELIKAberri hileko buletina egitea.

} Mantentzea web orriaren WIS eta HONcode egiaztatze-bereizgarriak.

} IOsyAndroid plataformetan mugikorretarako aplikazioa mantentzea 
(Legeriaren datu-basea, Wikia, sektoreen araudia eta pentsuen mapa).

} Zaintza teknologikoari eta adimen lehiakorrari buruzko urteko txostena egitea, 
Europako elikagaien segurtasunerako estrategiak ezagutzeko.

Komunikazioa:

} 320 albiste eta ELIKAberri hileko buletina egitea. 

} Berezi izeneko 11 argitalpen egitea.

} 6 artikulu tekniko egitea.

} 5 infograma/infografia egitea (informazio-materiala).

} Elikadura bidezko transmisio-arriskuei buruzko 6 fitxa tekniko eta 6 infograma 
egitea. 

} Gure zerbitzuekin eta produktuekin loturiko prentsa-oharrak eta albisteak 
egitea.



www.elika.eus

PROIEKTUAK

} Alerta-egoera / interes-egoera sortzen denean, horien berri ematea eta 
dokumentuak egitea: puxika-arraina, Anisakisa antxoan, 
elikadura-osagarriak erretiratzea...

} Hizlari aritzea 10 jardunalditan, ikastaroetan, posterretan eta abarretan.

} Berriak zabaltzea sare sozialetan (Twitter, Linkedin, Facebook, Google +, 
Youtube,…): 1.303 jarraitzaile.

} Elikagaien Segurtasunari buruzko 3 mikroespazio (bideoak) egitea 
Elikagaien Industria eta Kalitate Zuzendaritzarentzat.

} Etiketatzeari eta edari energetikoei buruzko 1168/2011 Araudiaren 
inguruko elkarrizketak ematea, EiTBrentzat. 
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LORPEN KORPORATIBOAK:

} Kudeaketa-kalitatearen euskal saria: Zilarrezko Q.

} EKOSKAN ziurtagiria.

} Bidean-Bai Euskarari ziurtagiria.

} Kudeaketaren erabateko kudeaketa: BIKAIN programa.

} I+G+b UNE 166.006 sistemaren ziurtagiria.

} Web orria egiaztatzea, WIS eta HONcode bereizgarriekin.
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 623.227  bisita elika.net domeinuan
 314.158  erabiltzaile elika.net domeinuan 
 135.011  orrialde ikusi dira kontsumitzailearen webgunean
 94.243  erabiltzaile kontsumitzailearen webgunean
 1.381  jarraitzaile facebook + twiter + linkedin sareetan

 320  albiste argitaratu dira webgunean
 31  artikulu argitaratu dira
 146  eskari elikak erantzuten du zerbitzuan
 1.237  harpidedun elikaberrin
 47  agerraldi prentsan

ELIKA ZENBAKITAN

INTERNET:

ARGITALPENAK:
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AURKI GAITZAZU

Telefonoa:
Helbidea:  

e-posta:
Webgunea:

Gizarte-sareak:

945 12 21 70
Granja modelo s/n. Arkaute
berri@elika.eus
www.elika.eus 


