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urteko memoria
AURKEZPENA Elikagaien osasuna antolatzeko eta arautzeko funtsen

indarraldia hasi zenetik hogeita bost urtetik gora igaro
diren honetan, aldaketa esanguratsuak gertatu dira
araudiari eta antolaketari dagokienez, eta horiek
elikagaien segurtasunaren kontzeptu berri bati bide
eman diote, bai erkidego mailan, baita nazio mailan ere;
hain zuzen ere, kontsumitzen diren elikagaien
segurtasunari dagokionez, kontsumitzaileen konfiantza
sendotzeko beharrizanaren ildoan. Kontu horiek behar
bezala eta gertatzen ari diren aldaketa tekniko,
ekonomiko eta sozialekin bat etorriz arautzeko
gizarte-eskaera handia dago.
Kontsumitzaileen eta gizartearen igurikimen legitimoa,
oro har, arriskuek osasunean gutxieneko arriskua izan
dezatela bermatzeko eskaera soiletik harago doa.
Zehazki, atzeman da zenbait esparrutan bermeak
eskatzen direla. Besteak beste, etikan, iraunkortasunean,
nutrizioaren eta osasunaren arteko harremanean,
eragin sozioekonomikoetan eta kalitatean, baita beste
kontu batzuetan ere.
Esku-hartzean behar den eredu berriak zenbait kontzeptu
eraberritzea dakar, herri-administrazioaren jarduera
konplexutasun teknikora hobeto egokitzeko eta barneko
zein kanpoko eskakizunen aurrean erantzuteko
gaitasun handiagoa lortzeko. Arriskuak aztertzeko
sisteman, “zero arrisku” zerumugara iristeko asmoa alde

batera utzi eta bere gain hartzen da gaur egungo
babes-maila egokiari eustea, gizartean zenbait arrisku
daudela onartuta. Honako nozio hau hartu da:
“Baimendutako edo onartutako arriskua".
Horrenbestez, beharrezkoa da botere publikoen eta
gizartearen artean edo azken horren sektore jakin
batzuen artean dauden hainbat lotura lotura sustatzea.
Informazioa da arriskuaren kudeaketaren oinarria,
eta hortik ELIKAk duen garrantzia, elikagaien segurtasunaren arloan informazioa sortu, bildu eta aztertzen baitu,
eta, horrez gain, informazio horiek balioztatzeko eta
transmititzeko kanalak eta sistemak sortzen baititu.
Elikagaien segurtasunerako ikuspuntua eraginkorra
izateko, erabatekoa izan behar du; hau da, produktuaren ibilbide osoa erakutsi behar du, lehendabiziko
ekoizpenetik kontsumitzailearengana iritsi arte. Bada,
elikakate horretan askotariko eragileak biltzen dira
elkarrekiko harreman konplexuan: operadore ekonomikoak, kontsumitzaileak eta herri-administrazioak dira
oinarrizko parte-hartzaileak. Elkarrekiko harremana
handia denez, erantzunkidetasunaren edo erantzukizun kolektiboaren kultura sustatu behar da.

Isabel Martínez Toral

ELIKAko zuzendari gerentea

norabide-aldaketa

www.elika.net
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Patronatua
Elika’ko pertsonak

urteko memoria
PATRONATUA: gobernu-organoa eta Fundazioaren ordezkaritza.

+

LEHENDAKARIA

BOKALAK

Pilar Santamaría Martínez
Nekazaritza eta Abeltzaintzako
zuzendaria

Jakes Agirrezabal Iribar
Kalitatea Fundazioko zuzendari-gerentea
Jon Azkue Manterola
NEIKER-Tecnaliako lehendakaria
Amaia Barrena Tellería
Berrikuntza eta Elikagaien Industriako
zuzendaria

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza
eta Arrantza Saila

LEHENDAKARIORDEA
Imanol de la Fuente Arteagabeitia
Elikagaien Kalitateko zuzendaria

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza
eta Arrantza Saila

IDAZKARIA
Rogelio Pozo Carro
AZTI-Tecnaliako zuzendaria

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza
eta Arrantza Saila

Jokin Díaz Arsuaga
Arrantza eta Akuikultura zuzendaria

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza
eta Arrantza Saila

María Mercedes Estébanez Carrillo
Osasun Publikoko zuzendaria
Osasun eta Kontsumo Saila

Ana Collía Posada
Kontsumoko zuzendaria

Osasun eta Kontsumo Saila

Mª Soledad Gutiérrez Rodríguez
Zerbitzu zuzendaria

’ko PERTSONAK
8 profesional GARA.
adar ezberdinetako
(elikagaietako teknologoak, biologoak,
albaitariak, juristak, nekazaritza-ingeniari
teknikoak…)
Isabel Martínez
Zuzendaritza
Amaia de Ariño
Arriskuak baliostatzea
Eztiñe Ormaetxea
Abeltzaintza
Begoña Garai
Administrazioa
Antton Alza
Animalien elikadura
Edurne Gantxegi
Elikagaien industria
Gontzal Mugaburu
Zaintza teknologikoa
Mónica de Prado
Ikerketa eta Europako Sareak

Ekonomia eta Ogasun Saila

nortzuk gara

www.elika.net
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Gure erronka
Helburu estrategikoak
Egiten dugunaren
balioa jakinaraztea.
Partaidetza eta
konpromisoa sustatzea.
Ezagutza eskaintzea
eta partekatzea.

urteko memoria
GURE ERRONKA

EAEn elikagaien segurtasun-eredu
integratu berria sustatzea eta lan horretan
laguntzea. Horretarako, ezagutza eta
berrikuntza eman eta erakunde guztien
partaidetza bultzatu behar da.

administrazioa
kontsumitzaileak gizartea
nekazaritzako elikagaien sektorea

2012 honetan HELBURU ESTRATEGIKO hauek lortzeko lan egitea ezarri diogu helburutzat geure buruari:

ERAKUNDEAN
ZEHARKAKOTASUNA
LORTZEA

+

KOMUNIKAZIOA
eta INFORMAZIOA
INDARTZEA

elika guztiona da

+

ERAKUNDEAREN
OSPEA eta
GIZARTEAREN
AITORPENA
HOBETZEA

www.elika.net

2012.
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2012
Egitekoa:
fundazio
publikoa da,
Ingurumen, Lurralde
Plangintza,
Nekazaritza eta
Arrantza Sailari
atxikitakoa.
Honako zerbitzu
hauek ematen ditu:

urteko memoria
EGITEKOA

aholkularitza

elkarlana

... tekniko eta zientifikoa ematen diegu
nekazaritzan, elikaduran, abeltzaintzan, arrantzan,
kontsumoan eta osasunean eskuduntzak dituzten
sailei.
... sustatzen dugu herri-administrazioen, unibertsitate
eta ikerketa-zentroen, ekoizpen-sektoreen eta
kontsumitzaileen erakundeen artean.

arriskuen
balioztatzea

Elikagaien kontsumoari lotutako arriskuak
balioztatzeko ikerketak sustatzen ditugu.

prestakuntza

… programak bultzatzen eta garatzen ditugu
administrazio, nekazaritzako elikagaien
sektore eta kontsumitzaileentzat.

informazio

… zientifiko eta teknikoa zabaltzen dugu
elikagaien segurtasun-arloan.

Guztion artean

www.elika.net
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Honako balio hauek
lantzen ditugu
Sinesgarritasuna
Profesionaltasuna
Irisgarritasuna

urteko memoria
HONAKO BALIO HAUEK LANTZEN DITUGU
SINESGARRITASUNA

Hitzemandako konpromisoak betetzera eta gure erakundearekiko
konfiantza-giroa sortzera bideratuta gaude. Horretarako, gure
laguntza kontuan har dezatela bilatzen dugu, egiten dugun lanagatik.

PROFESIONALTASUNA Pertsona gaituak eta erabakigarriak gara, eta bezeroen beharrizanak
asebetetzeaz gain, horiek gainditzea ere bilatzen dugu, zorroztasunez
lan eginez eta gure gaitasun guztiak elkartuz.
IRISGARRITASUNA

Elkarte hurbila gara, gure interes-taldeekin estuki lankidetzan
aritzen dena, eta horiekin errespetuzko eta begikotasunezko
harremanak ezartzen dituena.

honela lan egiten dugu www.elika.net
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LAN ARLOAK

Lan arloak
Zertan lan egiten dugu
Elikagaien segurtasuna
sustatzeko.

ARRISKUAK
BALIOZTATZEA

+
ELIKAGAIEN
SEGURTASUN
ARLOKO
IKERKETA
PLANIFIKATZEA

ELIKAGAIEN
SEGURTASUN
GLOBALA

+

+

ZAINTZA
TEKNOLOGIKOA

NEKAZARITZA

ELIKAKATEA

ANIMALIEN ELIKADURA
ABELTZAINTZA
ARRANTZA
ELIKAGAIEN INDUSTRIA

KONTSUMITZAILEA

Gure lana

www.elika.net
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’ko BEZEROAK

Gure bezeroak
Bezeroak asebetetzeak
adierazi behar du zein
den
ren bidea, eta
bezeroak leial bihurtzea
da jarraitu beharreko
araua.
Erronka-aukera izango
da hori lortzea eta,
horretarako, estrategia
berritzaile eta
sortzaileak garatu
beharko ditugu, geure
zerbitzuen erabiltzaileei
balioa eransten
dietenak.

zure zerbitzura

www.elika.net
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Tailerrak+Jardunaldiak
Ezagutza transmititzea,
esperientziak
partekatzea, elkarrekin
iritziak trukatzea,
elkarri eragitea, elkarri
laguntza ematea,
hobetzea, berritzea eta
elkarrekin lan egitea
dira egin ditugun
prestakuntza-ekitaldi,
tailer, ikastaro eta
kongresuetan bizi
izandakoa definitzen
duten kontzeptuetako
batzuk.

urteko memoria
LORPENAK: EKITALDI + JARDUNALDIAK

12

TAILERRAK +
JARDUNALDIAK

Prestakuntza: 12 prestakuntza-ikastaro. Nabarmentzekoa da prestakuntza hori jaso
dutenen batez besteko asebetetze-maila 8,01ekoa dela.
Jardunaldiei dagokienez, honako gai hauek jorratu ditugu:
• Elikagaien Segurtasunak elikakate osoan duen eragina.
• Natur baliabideen kutsadura eta horrek elikagaien segurtasunean duen eragina.
• Klima-aldaketak elikagaien segurtasunean duen eragina.
• Elikagaien mikrobiologia elikagaien industrian.
• Prestakuntzarako on-line moduluak: gehigarriak eta barneko kontu-ikuskaritza.
• Batzorde kudeatzailea - arriskuen mahai teknikoa, komunikazio-tailerrak.
• Alergenoak kontrolatzeko aurrerapenak elikagaien industrian.
• APPCC animalien elikaduran.
• Label arrautzen ekoizpena.
• Elikadura-ohiturei buruko hitzaldia.
• Lehengai berriak animalien elikadurarako.
• Elikagaiak etiketatzeko tailer praktikoa.

Gure emaitzak

www.elika.net
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Argitalpenak:
Ezagutza gizarteratu
eta zabaltzea
lehentasuna eta erronka
dira
ko
kide garenontzat.
IKTz beteriko gizarte
honetan funtsezkoa da
informazioa era
egokian kudeatzea,
ezagutzaren bidez
aberastasuna sortze
aldera.

urteko memoria
LORPENAK: 46 ARGITALPEN

46

ARGITALPENAK

ARTIKULU

LIBURUXKA

BEREZI@

KONTSUMITZAILEENTZAT

INFOGRAFIA

14 ARTIKULU
• Elikagaien Segurtasunerako komunikazio-estrategiak.
• Higiene- eta osasun- baldintzak abeltzaintza-ustiategietan.
• Elikagaien Segurtasunerako oinarriak.
• Trazabilitatea eta kontingentzia-plana pentsuen fabrikan.
• Azaleratzen diren animalien gaixotasunak.
• Mikrobioekiko erresistentzia Espainian.
• Elikagaien alergiak eta intolerantziak.
• Uraren kontrola abeltzaintza-ustiategietan.
• Nutrizio-arriskuak balioestean erreferentzia gisa erabilitako kontzeptuak.
• Erlezaintza eta animalien osasuna.
• Nanoteknologia elikagaien industrian.
• Azaleratzen diren arriskuen identifikazioa.
• Dioxinak animalien elikaduran.
• Aurrerapausoak Elikagaien Segurtasunean Euskal Arrantza Sektorean.

Gure emaitzak

www.elika.net
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Argitalpenak:
Ezagutza gizarteratu
eta zabaltzea
lehentasuna eta erronka
dira
ko
kide garenontzat.
IKTz beteriko gizarte
honetan funtsezkoa da
informazioa era
egokian kudeatzea,
ezagutzaren bidez
aberastasuna sortze
aldera.
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ARGITALPENAK

ARTIKULU

LIBURUXKA

BEREZI@

KONTSUMITZAILEENTZAT

INFOGRAFIA

7 LIBURUXKA

11 BEREZI

• Kontsumitzailearentzako informazio-araudia.

• Mikrobioekiko erresistentzia Europar Batasunean.

• Laguntza-planak ezartzea edo higienerako
aurrebaldintzak elikagaien industrian.

• Era-net elikagaien ekoizpen eta kontsumo iraunkorra:
susfood.

• Albaitaritzarako botiken erabilera.

• Schmallenberg gaixotasuna.

• Lehengaiak zamatzeko eta desestibatzeko
higienea portuetan.

• XXI. menderako gaiak. Elikagaien Segurtasuna lehentasunen
artean.

• Pentsuak behar bezala biltegiratzea
abeltzaintza-ustiategietan.

• Elikagaientzako ontzi adimendunak.

• Higienea pentsuak garraiatzean.

• Mikotoxinak elikagai eta pentsuetan.

• Abeltzaintza sendagaien erabilera.

• Ekoscan.
• Kutsatzaile organiko iraunkorrak.
• Salmonella Stanleyren agerraldia Europan.
• Aholkularitza Zientifikoa eta Elikagaien Segurtasuna Europan.
• Kutsatzaile Organiko iraunkorrak.

Gure emaitzak
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Argitalpenak:
Ezagutza gizarteratu
eta zabaltzea
lehentasuna eta erronka
dira
ko
kide garenontzat.
IKTz beteriko gizarte
honetan funtsezkoa da
informazioa era
egokian kudeatzea,
ezagutzaren bidez
aberastasuna sortze
aldera.
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ARGITALPENAK

ARTIKULU

LIBURUXKA

BEREZI@

12 GAI BERRIAK: KONTSUMITZAILEA

KONTSUMITZAILEENTZAT

INFOGRAFIA

2 INFOGRAFIA

• Perretxikoen kontsumo segurua

• Higienea abeltzaintza-ustiategietan

• Sukaldeko belakiak eta espartzuak: bakterioen
balizko gunea

• Elikagaiekiko alergiak eta intolerantziak

• Haurdunaldia eta listeriosia
• Arraina jatearen onurak
• Mirari-dietak
• Gantzak
• Akuikultura
• Elikagai irradatzaileak
• Mikrobioekiko erresistentzia
• Histamina elikagaietan
• Kontsumorako frutak eta barazkiak
• IV Gama eta elikagai-hondakinak murriztea

Gure emaitzak
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Egitasmoak:
Elikagaien Segurtasun
arloko beharrak asetzen
dituzten proiektuak.
Behar bat =
proiektu / jarduera bat =
irtenbide bat

urteko memoria
EMAITZAK: EGITASMOAK

EGITASMOAK

2012. urtean
114 egitasmo
gauzatu
ditugu. Hauen
artean honako
hauek
bereizten
ditugu:

14 ARRISKUEN EBALUAZIOA
• Arriskuak aztertzeko prozedura EAEn.
• Arriskuen mahai teknikoak sendotzea.
• Hilikiak suntsitzeko sistema alternatiboen arriskuak balioztatzea.
• Lantarón inguruko lur landu kutsatuen kontsumoaren arriskua aztertzea.
• Rlastonia solanacearum bakterioaren bibliografia-azterketa patataren laborantzan.
• Arriskuen ebaluazioaren informazio-plataforma.
• Arriskuen komunikaziorako estrategia bateratuan parte hartzea:
Arriskuen komunikazioari buruzko barne-tailerra.
Erantzuna emateko barne-oharra.
Krisi-egoerei buruzko gaien mapa.
• ELIKA web orriko arriskuen atala berritzea.
• EAEko Elikagaien Segurtasuneko Zientzia Batzordea berritzea.
• Elikagai-arriskuen fitxak. 20 fitxa egin dira.
• Kontsumitzaileari zuzendutako infogramak egitea. 20 infograma egin dira.
• Elikagaien segurtasunarekin loturiko gaietako adituen zerrenda.
• Benchmarking Britainiako Elikagaien Segurtasunerako Agentziarekin (FSA) eta EFSArekin (Europako
Elikagaien Segurtasunerako Agintaritza).
• Arriskuen ebaluazioan mugei aurre eginez: esperientziak partekatuz” gaiari buruzko hitzaldia.
(Parma, azaroaren 7an eta 8an).

Gure emaitzak
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Elikagaien Segurtasun
arloko beharrak asetzen
dituzten proiektuak.
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6 IKERKETA

• Elikagaien Segurtasunaren arloan ikertzeko plana hedatzen parte hartzea.
• Ikerketa-mahaiaren idazkaritza.
• Europako sareetan parte hartzea: Cleenfeed eta Susfood. Parte hartzea Ghenteko Workshop-ean
(Belgika. 2012/05/23-24) eta Parisko Workshop-ean (2012/11/29-30).
• EAEko herritarrek Elikagaien Segurtasunari dagokionez duten pertzepzioaren azterketa.
• EAEko herritarren profilari buruzko infografia; zehazki, erosteko ohiturak, kezkatzen dituen arriskuak
eta abar jasotzen dituena.
• Euskadiko komunikabideetako Elikagaien Segurtasunari buruzko urteko txostena.

5 ELIKAGAIEN SEGURTASUN OROKORRA
• IkasELIKA. Multimedia materiala: elikagaien alergenoak eta kutsatzaileak.
• Bigarren Hezkuntzako irakasleei zuzendutako Elikagaien Segurtasunerako Gida Didaktikoa.
• Elikagaien Segurtasunerako Bide Irekiaren I. Lehiaketa.
• Hiru Lurralde Historikoetako hiru berritze-guneekin harremanetan egotea.
• PNCOCAren mahai horizontalaren idazkaritza tekniko gisa parte hartzea.

Gure emaitzak
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Egitasmoak:
Elikagaien Segurtasun
arloko beharrak asetzen
dituzten proiektuak.
Behar bat =
proiektu / jarduera bat =
irtenbide bat
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EMAITZAK: EGITASMOAK

EGITASMOAK

• “ELIKAk erantzuten du” zerbitzua ematea.
• Lauhilabeteko 3 txosten eta urteko 1 txosten egitea RASFFen eta RASVEn agertutako
jakinarazpenen inguruan.
• Elikagaien arloko legeriari buruzko datu-basea eguneratzea.
• Hileroko buletinak egitea:
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• Bilerak honako hauekin:
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• Lehengaiak ekoizteko, identifikatzeko, trazabilitaterako eta animalien ongizateko higieneari
buruzko programetako lan-taldeetan parte hartzea.
• Salmenta zuzenari buruzko lan-taldea dinamizatzea.
• Hegazti-hazkuntzan eta esnetarako abelgorrietan aplika daitezkeen elikagaien segurtasuneko
sektoreko betekizunak.
• Animalien gaixotasunei buruzko fitxak.
• Abeltzaintza-ustiategietako elikagaien segurtasuneko baldintzei buruzko infografia.
• Sektoreko araudia eguneratzea.

8 ANIMALIEN ELIKADURA
• Galiziaren, Kataluniaren eta Euskadiren artean animalien elikadurarako lehengaietan jardunbide egokiei
buruzko mintegia.
• Euskadiko lehengaiak kontrolatzeko sistema dinamizatzea. APLIKA-EPEA.
• Animalien Elikaduran Elikagaien Segurtasunerako III. Hitzaldia prestatzea.
• Cleenfeed-en parte hartzea: Animalien elikadurarako landare-koproduktuak aprobetxatzea.
• Substantzia kaltegarriei buruzko fitxak.
• Informazio-materiala: higienea pentsuak garraiatzean, higienea portuetan zamatzean eta desestibatzean,
eta pentsuak abeltzaintza-ustiategietan behar bezala biltegiratzea.
• Belarra behar bezala siloratzeko jarraitu beharreko arauen triptikoa.
• Pentsuen Arrisku Mapa eguneratzea.
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5 INDUSTRIA
• On-line prestakuntza: barneko kontu-ikuskaritzak eta elikagaietako gehigarriak.
• Produktu eraldatuei, arrautzei eta esneari ezar dakizkiekeen elikagaien segurtasunerako
sektoreko betekizunak.
• Elikagaien etiketatzearen micrositea, Elikagaien Kalitateko Zuzendaritzarekin elkarlanean eginikoa.
• Kontsumitzailearentzako informazioaren Araudiari buruzko informazio grafikoaren materiala egitea
eta elikagaien industriako laguntza-planak edo higiene-aurrebaldintzak ezartzea.
• Glutenarekiko intolerantziaren sail-arteko planaren idazkaritza teknikoa.

2 ARRANTZA
• Ateratze-arrantzan eta akuikultura-programetan parte hartzea.
• Arrantzari buruzko web-atal berria.
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2 KONTSUMITZAILEA
• Wikielika 96 hitz berrirekin eguneratzea.
• Kontsumitzailearen atala 12 gai berrirekin eguneratzea:
Perretxikoen kontsumo segurua
Sukaldeko belakiak eta espartzuak: bakterioen balizko gunea
Haurdunaldia eta listeriosia
Arraina jatearen onurak
Mirari-dietak
Gantzak
Akuikultura
Elikagai irradatzaileak
Mikrobioekiko erresistentzia
Histamina elikagaietan
Kontsumorako frutak eta barazkiak
IV. Gama eta elikagai hondakinak murriztea
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8 ZAINTZA TEKNOLOGIKOA
• UNE 166.066 arauaren ziurtagiria.
• ELIKAko web korporatiboa mantentzea eta hobetzea.
• RSS eta google + albiste-kanalak diseinatzea eta elikatzea.
• ELIKAberri hileko buletina egitea.
• Web orria egiaztatzea, WIS, WMA edo HONcode bereizgarriekin.
• Mugikorraren aplikazioa Ios, Android eta WM plataformetan: legeriaren datu-basea, wikia,
sektoreko araudia eta pentsuen mapa.
• Adimen lehiakorrari buruzko urteko txostena egitea Europako elikagaien segurtasunerako
estrategiak ezagutzeko.
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7 KOMUNIKABIDEAK
• 11 berezi egitea, jarraian adierazitakoari buruzko informazioa jasotzen dutenak:
Mikrobioekiko erresistentzia Europar Batasunean, Era-net elikagaien ekoizpen eta kontsumo
iraunkorra: susfood, Schmallenberg gaixotasuna, XXI. menderako gaiak. Elikagaien Segurtasuna
lehentasunen artean, Elikagaientzako ontzi adimendunak, Ekoscan, Mikotoxinak elikagai eta
pentsuetan, Kutsatzaile organiko iraunkorrak, Salmonella Stanleyren agerraldia Europan,
Aholkularitza Zientifikoa eta Elikagaien Segurtasuna Europan, eta Kutsatzaile Organiko iraunkorrak.
• 14 artikulu tekniko egitea, honako hauei buruzkoak:
Elikagaien Segurtasunerako komunikazio-estrategiak, Higiene- eta osasunbaldintzak abeltzaintza-ustiategietan, Elikagaien Segurtasunerako oinarriak,
Trazabilitatea eta kontingentzia-plana pentsuen fabrikan, Azaleratzen
diren animalien gaixotasunak, Mikrobioekiko erresistentzia Espainian,
Elikagaien alergiak eta intolerantziak, Uraren kontrola
abeltzaintza-ustiategietan, Nutrizio-arriskuak balioestean erreferentzia
gisa erabilitako kontzeptuak, Erlezaintza eta animalien osasuna,
Nanoteknologia elikagaien industrian, Azaleratzen diren arriskuen
identifikazioa; Dioxinak animalien elikaduran; Aurrerapausoak Elikagaien
Segurtasunean Euskal Arrantza Sektorean.
• Egiten ditugun zerbitzuekin eta produktuekin loturiko prentsa-oharrak
eta albisteak egitea.
• Alerta-egoera/interes-egoera sortzen denean, horien berri ematea eta
dokumentuak egitea: listeria Portugaleko gaztetan.
• Presentzia gizarte-sareetan: facebook, twitter eta linkedin.
• Elikagaien Segurtasunerako komunikazio-plataforma.
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ELIKA ZIFRETAN

PERTSONAK

Batez besteko adina:

Gogobetetze maila:

BEZEROAK Gauzatutako proiektu-kopurua:

Bezeroen foru-taldea:

8

Asebetetze-maila
InfoBuletinekin.

LORPEN KORPORATIBOAK
• Elkartearekiko konpromisoaren kontrastea,
EUSKALITek eginikoa.
• Konpromisoaren diploma, EUSKALITen
bikaintasunarekin.
• EKOSKAN ziurtagiria.
• Bidean-Bai Euskarari ziurtagiria.
• Kudeaketaren erabateko kudeaketa:
BIKAIN programa.
• 2. RSC Memoria.
• I+G+b UNE 166.066 sistemaren ziurtagiria.
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ELIKA KOPURUETAN

INTERNET
308.330 Orrialde ikusi dira www.elika.net-en

INFORMAZIO EKONOMIKOA
710.920

112.057 Erabiltzaile paregabe: www.elika.net
100.996 Orrialde ikusi dira kontsumitzailearen
web orrian
60.804

Erabiltzaile kontsumitzailearen web orrian

ustiapen-aurrekontua

100%

aurrekontua egikaritzea

0%

finantza-zorpetzea

10 días

hornitzaileei fakturak
ordaintzeko emandako
batez besteko epea

477 Facebooken + Twiteren + Linkedinen
jarraitzaile-kopurua

ARGITALPENAK
319 Albiste web orrian argitaratuak

EMANDAKO ZERBITZUAK
12 Prestakuntza
46 Argitalpen

14 Artikulu argitaratuak

114 Proiektu

> 480 Bertaratu dira jardunaldi teknikoetara
1083 Harpidedun elikaberrin
181 Eragin prentsan

Gure lan arloei dagokienez:
ARRISKUAK
EBALUATZEA

ELIKAGAIEN
SEGURTASUN
ARLOKO
IKERKETA
PLANIFIKATZEA

NEKAZARITZA

ELIKAGAIEN
SEGURTASUN
GLOBALA

ZAINTZA
TEKNOLOGIKOA

ELIKAKATEA

ANIMALIEN ELIKADURA
ABELTZAINTZA
PESCA

INDUSTRIA ALIMENTARIA
KONTSUMITZAILEA
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Aurki gaitzazu
Hainbat bide ditugu
Elikagaien
Segurtasun inguruan
agertzen den edozein
zalantza edo
iradokizun ebazteko
eta komunikatzeko.

Telefonoa: 945 12 21 70
Fax: 945 12 21 71
Helbidea: Granja modelo s/n. Arkaute
e-mail: berri@elika.net
Web: www.elika.net
Gizarte-sareetan:

aurki gaitzazu

www.elika.net

