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AURKEZPENA

2013an zehar ELIKAn jarraipena eman nahi izan diogu
urteotan egin izan dugun lanari, Elikagaien Segurtasunari
buruzko aholkularitza eta ezagutza emanez elikakateko
osagai guztiei: herri-administrazioei, operatzaileei eta
kontsumitzaileei.
Aldi berean, Eusko Jaurlaritzaren legegintzaldi berria
hastearekin batera, egokitzat jo dugu fundazioaren
estrategia berrikustea, horizonte gisa 2016. urtea hartuz.
Planteamendua, aurreko paragrafoan aipatzen den bezala,
jarraitutasunekoa da, eta nabarmendu egin nahi dugu
interes-taldeentzako (herri-administrazioak, ekoizpen- eta
eraldatze-sektoreak, kontsumitzaileak) zerbitzu-izaera,
Elikagaien Segurtasunaren esparruan dituzten beharrizanak
aintzat hartuta.

Tresna erabilgarria izan nahi dugu eurentzat
guztientzat, horrela, gure misioak jasotzen duen
bezala, Euskadiko Elikagaien Segurtasuna hobetzen
laguntzeko, baliabideak paraleloki kudeatuz, modu
eraginkor, oso eta sozialki arduratsuan.
2013. urteko memoria hau aldi horretan egindako
jarduera guztien laburpena da, eta aipatutako
estrategiaren ondorio dira. Gure bezeroek helarazten
diguten asebetetze-maila, batez beste, 10etik
8,01ekoa da, eta hori hasitako bidean ahaleginak
bikoizteko akuilu zaigu.

Juan Carlos Zuloaga

Elikako zuzendari-gerentea

www.elika.net
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PATRONATUA Fundazioaren gobernu- eta ordezkaritza-organoa

+

PRESIDENTEA

KIDEAK

Bittor Oroz
Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura-politika Saileko sailburuordea

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

LEHENDAKARIORDEA
Peli Manterola
Kalitatea eta Elikagaien Industriak Saileko
zuzendaria
IDAZKARIA
Rogelio Pozo Carro
AZTI-Tecnaliako zuzendaria

PERTSONAK
8 GARA... zenbait arlotako adituak:
elikagaien teknologoak, biologoak, albaitariak...
Juan Carlos Zuloaga
Zuzendari-gerentea
Amaia de Ariño
Arriskuen ebaluazioa
Isabel Martínez
Nekazaritza
Eztiñe Ormaetxea
Abeltzaintza
Antton Alza
Animalien elikadura
Edurne Gantxegi
Elikagaien industria
Gontzal Mugaburu
Zaintza teknologikoa
Mónica de Prado
Ikerketa eta Europako sareak

www.elika.net
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GURE MISIOA

ELIKA Eusko Jaurlaritzak bultzatutako
fundazioa da, eta bere helburua da Euskadiko
Elikagaien Segurtasuna hobetzea, baliabideak
modu eraginkorrean, osoan eta, gizarteari
dagokionez, arduratsuan kudeatuta.

administrazioak
kontsumitzaileak, gizartea
nekazaritzako elikagaien sektorea

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

1. Tresna garrantzitsua izatea

4. ELIKA Elikagaien Segurtasunaren arloan

2. Aholkularitza zientifikoa eta tekniko onena

5. Lortzea gure interes-taldeek ELIKA aitortzea

3. Elikakateko operatzaileek eta administrazioek

6. Kudeaketa bikaina antolakuntzan:

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

ematea administrazioei, elikagaiei lotutako
arriskuak kudeatzeko eta jakinarazteko, eta
ikerketa zentroei, Elikagaien Segurtasunari
buruz.

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

zabaltzeko eta komunikatzeko eredu gisa
sendotzea.

Elikagaien Segurtasunari buruzko eredu
gisa, eta ELIKAk erakundeen babesa izatea
lortzea.

•
•
•
•

korporazioa
pertsonak
ekonomia
gizartea

www.elika.net

2013.

2013

urteko memoria
ZERBITZUAK

aholkularitza

laguntza

arriskuak

prestakuntza

informazioa

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

www.elika.net
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BALOREAK LANTZEN DITUGU
LANKIDETZA

Gure interes-taldeak inplikatuko ditugu gure misio eta ikuskeran,
horiek baitira prozesua errazten dutenak. Horretarako, parte hartzea
babestu, sustatu eta aitortu egingo dugu.

PROFESIONALTASUNA Balioa eransten duten zerbitzuak eta proiektuak lortzeko egingo
dugu lan, eta eskaintzen ditugun jardueretan kalitatea eta erabilgarritasuna izango dira oinarrizko elementu. Horretarako, beharrezkoak
diren esperientzia eta ezagutzak izango dituzte langileek.
KONPROMISOA

Erakundearen xedeak geure egin eta integratu egingo ditugu, eta
langileak xede horiek lortzera bideratu egingo ditugu.

PARTEKATU

Ezagutza eta sortzen dugun informazioa guztia hedatuko ditugu
gure interes-taldeen artean, eta gardentasunez jokatuko dugu
erakundearen kudeaketan eta prozesuetan.

EGOKIGARRITASUNA

Gai izango gara herri-administrazioek eta gainerako interes-taldeek
elikagaien segurtasunari buruz egiten dituzten eskaera aldakorretara
egokitzeko.

www.elika.net
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LAN ESPARRUAK

ARRISKUEN
EBALUAZIOA

+
PLANIFIKAZIOA
IKERKETA

ELIKAGAIEN
SEGURTASUN
GLOBALA

+

+

ZAINTZA
TEKNOLOGIKOA

NEKAZARITZA

ELIKAKATEA

ANIMALIEN ELIKADURA
ABELTZAINTZA
ARRANTZA
ELIKAGAIEN INDUSTRIA

KONTSUMITZAILEA

www.elika.net
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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.net
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LORPENAK: TAILERRAK + JARDUNALDIAK + IKASTAROAK:
Memoria honen bidez, asmoa da ELIKAk 2013. urtean eginiko jarduerarekin loturiko datu esanguratsuenak
ezagutaraztea.
Hona hemen, atalka, gauzatutako ekintzak:

15

IKASTAROAK + JARDUNALDIAK

Prestakuntza: 8 prestakuntza-ikastaro. Nabarmentzekoa da prestakuntza hori jaso duten
pertsonen batez besteko asebetetze maila 7,98koa dela.
7 Jardunaldiei dagokienez, honako gai hauek jorratu ditugu:
• Elikagaien etiketak (Zalditegiak, Arkaute, urtarrilaren 30a).
• Lehengai berriak erabiltzea pentsuetan (Derio, apirilaren 24a).
• Erauzketa-arrantzaren higienea kontrolatzeko programari buruzko ikastaro
teoriko-praktikoa (Arrantza eta nautika eskola, Pasaia, irailaren 22a).
• Arriskuak jakinarazteko gaitasunak (Zalditegiak, Arkaute, urriaren 30a).
• Ganadu-ustiategietan animaliak elikatzeko baldintzak (Derio, urriaren 29a + Fraisoro,
azaroaren 5a).
• Ellikagaien Segurtasuneko ikerketa-planaren emaitzak aurkeztea (UPV/EHU, Arabako
Campusa, azaroaren 22a).
• Animalien elikadurako elikagaien segurtasunari buruzko III. kongresua (Bizkaia eraikina,
abenduaren 3a eta 4a).

www.elika.net
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LORPENAK: 43 ARGITALPEN

43
ARGITALPEN

ARTIKULU

LIBURUXKA

BEREZI@

KONTSUMITZAILE

14 ARTIKULU teknikoak
•

Elikagaiak ukitzen dituzten materialak.

•

Nor da nor Elikagaien Segurtasunean? Tartean dauden organismoak.

•

Arrakasta-faktoreak Europako ikerketa-proiektuetan.

•

Cleanfeed proiektua.

•

Disruptore endokrinoak.

•

Trazabilitatea arrantzaren sektorean.

•

Elikagaien Segurtasuna eta Animalien elikadura.

•

Substantzia kimiko askorekin konbinatutako esposizioa.

•

Animalien elikaduraren arloko elikagaien segurtasun-egoerari buruzko hausnarketa.

•

Arriskuen pertzepzioa eta komunikazioa Europan (FoodisC proiektua).

•

Elikagaien eta uraren bidez transmititutako sei patogeno nagusien joerak

•

EBko kontrol ofizialen funtzionamendua.

•

Osagai teknologikoen legezko alderdiak.

•

Produktu fitosanitarioen erabilera iraunkorra.

www.elika.net
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LORPENAK: 43 ARGITALPEN

43
ARGITALPEN

ARTIKULU

LIBURUXKA

BEREZI@

KONTSUMITZAILE

8 informazio-txosten

11 BEREZI. Informazio teknikoa:

•

Pentsuak erabiltzea ganadu-ustiategietan (Prezi)

•

Animaliak klonatzea eta elikagaiak ekoiztea

•

Arriskuak aztertzea (Prezi)

•

Elikagai osagarriak

•

Elikagai funtzionalak

•

Elikagaietan erabiltzeko tintak

•

Higienea elikagai galkorrak garraiatzean

•

Elikagai-iruzurrak

•

Elikagaiak alferrik galtzea

•

Europa Horizonte 2020 estrategia

•

Elikagaien toxiinfekzioak

•

Lore jangarriak

•

Gaixotasun zoonotikoak

•

Elikagaien Segurtasunari buruzko Europako politika berria

•

Jardunbide egokiak ontzietan (bideoa)

•

Alergenoak kudeatzea elikagaien industrian

•

Uraren segurtasuna

•

Kusku biko moluskuak

•

Internet eta Elikagaien Segurtasuna

www.elika.net
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LORPENAK: 43 ARGITALPEN

43
ARGITALPEN

ARTIKULU

LIBURUXKA

BEREZI@

KONTSUMITZAILE

KONTSUMITZAILEAK: 10 gai berri
•

Gominolak

•

Iruzurrak

•

Zer da pentsu bat?

•

Etxeko kontserbak modu seguruan

•

Disruptore endokrinoak

•

Nola landatu baratzea etxean?

•

Aire zabalean jatea

•

Elikagaien bizitza erabilgarria

•

Animalien ongizatea

•

Anisakis: 2008ko edukia eguneratzea

www.elika.net
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LORPENAK: PROIEKTUAK

74
PROIEKTU

2013an 74
proiektu egin eta
horietatik hauek
nabarmendu nahi
ditugu:

8 ELIKAGAI ARRISKU. Mugarri aipagarriak
•

EAEko Elikagaien Segurtasuneko Zientzia Batzordea berritzea.

•

Adituen datu-basea sortzea, Elikagaien Segurtasunaren gaien arabera.

•

Atmosferara eginkariak igortzearen ondorioz lurzoru eta landareen kutsadurari buruzko azterketa Goierri
inguruan (Gipuzkoa).

•

Behi-esnean Clostridiuma egoteko arriskuari buruzko txosten teknikoa.

•

Arriskuak jakinarazteko estrategian aurreratzea: erantzunen barne-oharrak egitea.

•

Arriskuak jakinarazteko gaitasunen inguruko tailerra.

•

Batzorde zientifikoaren, batzorde kudeatzailearen eta arriskuen mahai teknikoaren idazkaritza teknikoak.

•

Elikagaien transmisioaren arriskuei buruzko 29 fitxa.

www.elika.net
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LORPENAK: PROIEKTUAK

74
PROIEKTU

2013an 74
proiektu egin eta
horietatik hauek
nabarmendu nahi
ditugu:

6 IKERKETA. Mugarri aipagarriak
• Elikagaien Segurtasun arloan ikertzeko plana hedatzen parte hartzea.
• Irekitzea eta jendaurrean zabaltzea Elikagaien Segurtasunerako Ikerketa Plataforma.
• Ikerketa-mahaiaren idazkaritza.
• Europako sareetan parte hartzea: Cleenfeed eta Susfood.
• 2011-2013 ikerketa-planaren emaitzak zabaltzeko jardunaldia.
• Elikagaien Segurtasuna prentsan - Euskadi 2012.

5 ELIKAGAIEN SEGURTASUN GLOBAL.
Mugarri aipagarriak GLOBALA
• PNCOCAren mahai horizontalaren idazkaritza.
• PNCOCAri buruzko informazioaren web atala diseinatzea.
• PNCOCAren prestakuntza-plana diseinatzea.
• Lan-taldeen idazkaritza, honako programa hauetarako:
• Erauzketa-arrantzaren higienea
• Abeltzaintzako lehengaien ekoizpenaren higienea
• Animalien ongizatea
• Identifikatzea eta erregistratzea.

www.elika.net

2013.

2013

urteko memoria
LORPENAK: PROIEKTUAK

74
PROIEKTU

2013an 74
proiektu egin eta
horietatik hauek
nabarmendu nahi
ditugu:

5 ELIKAKATEA. Mugarri aipagarriak
• ELIKAk erantzuten du zerbitzua ematea: 106 eskaera, batez beste 1,69 egunetan erantzuteko
denbora-tartearekin eta zerbitzuaren balorazioa 10etik 9,8koa izanik.
• Lauhilabeteko 3 txosten eta urteko 1 txosten egitea, RASFFen eta RASVEn agertutako jakinarazpenen
inguruan.
• Elikagaien arloko legeriari buruzko datu-basea eguneratzea.
• Hileroko buletinak egitea:
• Infoabeltzaintza
• Infoindustria
• Infopentsuak
• Infokontsumitzailea
• Infonekazaritza
Guztira 530 erabiltzaile eta 10etik 7,75eko asebetetze-maila.
• Bilerak honako hauekin:
• Abeltzaintzaren esparruko sektoreko agenteak eta operatzaileak.
• Nekazaritzaren sektoreko elkarteak, kudeaketa-zentroak, sindikatuak eta operatzaileak.
• Animalien elikakateko eragileak.
• Industria ordezkatzen duten elkarteak eta erakundeak.
• Kontsumitzaileen euskal erakunde nagusiak.

www.elika.net
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LORPENAK: PROIEKTUAK

74
PROIEKTU

2013an 74
proiektu egin eta
horietatik hauek
nabarmendu nahi
ditugu:

5 ABELTZAINTZA. Mugarri aipagarriak
• Arrautzetarako hegazti-hazkuntzaren araudia malgutzea (50-350 oilo).
• NEIKERekin lankidetzan aritzea, 2014an egingo den animalien ongizateari buruzko nazioarteko
biltzarrerako.
• Albaitarien prestakuntza Gipuzkoan.
• Sektoreko agenteek horrela eskatuta, higieneari eta animalien ongizateari buruzko hitzaldiak.
• Elikagaien Segurtasunaren betekizun sektorialak apikulturan.

4 NEKAZARITZA. Mugarri aipagarriak
• Pestiziden fitxak.
• Sentsibilizazio-hitzaldiak produktu fitosanitarioen saltzaileentzat.
• Nekazaritzan ezar daitekeen legeria eta ekoizpen-motak.
• Sektoreko agenteei bisitak egiteko planak.

5 ANIMALIEN ELIKADURA. Mugarri aipagarriak
• EPEAren mahai teknikoa.
• Euskadiko lehengaiak kontrolatzeko sistema dinamizatzea. APLIKA-EPEA.
• Cleenfeed-en parte hartzea: Animalien elikadurarako landare koproduktuak aprobetxatzea.
• Pentsuetako substantzia kaltegarriei buruzko fitxak.
• Belarra behar bezala ziloratzeko jarraitu beharreko arauen triptikoa.
• Idazkaritza teknikoa eta dinamizazioa.

www.elika.net
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LORPENAK: PROIEKTUAK

74
PROIEKTU

2013an 74
proiektu egin eta
horietatik hauek
nabarmendu nahi
ditugu:

6 NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA. Mugarri aipagarriak
• Prestakuntzarako on-line modulu berriak:
alergenoak kudeatzea elikagaien industrian.
• E-learning plataforma prestatzea.
• Okintzako eta arrantzako produktuei aplika dakiekeen Elikagaien Segurtasunaren inguruko sektoreko
baldintzak.
• Elikagaien kalitatea eta industria zuzendaritzarekin batera elikagaien etiketen micrositea zabaltzea,
alkoholik gabeko edarien, gantz jangarrien eta izozkien sektoreekin.
• Okindegietarako etiketei buruzko ikastaroa.
• Elikagaiak on-line saltzeari buruzko jardunaldia prestatzea.

4 ARRANTZA. Mugarri aipagarriak
• Erauzketa-arrantzako higienea kontrolatzeko plana zabaltzeko eta bere jarraipena egiteko laguntza
teknikoa.
• Erauzketa-arrantzaren higienearen arloko prestakuntza-plana diseinatzea eta zabaltzea, arrantzako
ikuskatzaileei eta Euskadiko arrantzaren sektoreari zuzenduta.
• Laguntza teknikoa ikuskaritza komunitarioa egitean (DGSANCO).
• Ontzietako higieneari buruzko bideo hezigarria.

www.elika.net
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LORPENAK: PROIEKTUAK

74
PROIEKTU

2013an 74
proiektu egin eta
horietatik hauek
nabarmendu nahi
ditugu:

3 KONTSUMITZAILEA. Mugarri aipagarriak
• Wikielika eguneratzea, 600 hitz berrirekin, EHUrekin lankidetzan.
• Kontsumitzailearen atala 9 gai berrirekin eguneratzea:
• Gominolak
• Iruzurrak
• Zer da pentsu bat?
• Etxeko kontserbak modu seguruan
• Disruptore endokrinoak
• Nola landatu baratzea etxean?
• Aire zabalean jatea
• Elikagaien bizitza erabilgarria
• Animalien ongizatea
• Elikagaien transmisioaren arriskuei buruzko 29 infograma.

www.elika.net
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LORPENAK: PROIEKTUAK

74
PROIEKTU

2013an 74
proiektu egin eta
horietatik hauek
nabarmendu nahi
ditugu:

8 ZAINTZA TEKNOLOGIKOA. Mugarri aipagarriak
• UNE 166.006 arauaren ziurtagiria berritzea.
• ELIKAko web korporatiboa mantentzea eta hobetzea.
• RSS albiste-kanalak diseinatzea eta elikatzea.
• ELIKAberri hileko buletina egitea.
• Web orria egiaztatzea HONcode bereizgarriekin.
• Mugikorrerako aplikazioa IOs plataformetan eta Androiden (legeriaren datu-basea, Wikia,
sektoreko araudia eta pentsuen mapa).
• Adimen lehiakorrari buruzko urteko txostena egitea Europako elikagaien segurtasunerako
estrategiak ezagutzeko.
• Dokumentuen datu-basea (Mendeley): 424 erreferentzia.

www.elika.net

2013.

2013

urteko memoria
LORPENAK: PROIEKTUAK

74
PROIEKTU

2013an 74
proiektu egin eta
horietatik hauek
nabarmendu nahi
ditugu:

5 KOMUNIKAZIOA
• 11 berezi egitea, txosten honen hasieran adierazi den bezalaxe.
• Hasieran aipatutako 14 artikulu tekniko egitea.
• Egiten ditugun zerbitzuekin eta produktuekin loturiko prentsa oharrak eta albisteak egitea.
• Alerta egoera/interes egoera sortzen denean, horien berri ematea eta dokumentuak egitea:
hanburgesak
• Presentzia sare sozialetan:
• Facebook
• Twitter
• Linkedin
• Slideshare
• Mendeley
• Youtube
• Flickr
• google +

www.elika.net
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ELIKA KOPURUETAN

PERTSONA

5 3
39
8,57
batez besteko adina:

lanak eragindako asebetetze-maila:

BEZEROAK egindako proiektuak

74

Bezeroen talde fokalak:

8,01

Bezeroen
asebetetze-maila

KORPORAZIOAREN LORPENAK
• EKOSKAN ziurtagiria
• Bidean - Bai euskarari ziurtagiria
• Kudeaketaren erabateko kudeaketa: BIKAIN
programa
• I+G+b UNE 166.006 sistemaren ziurtagiria
• Webgunea egiaztatzea, HONcode bereizgarriekin
• Bikaintasunera bideko EFQM diploma

www.elika.net
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ELIKA KOPURUETAN

INTERNET. Jarraitzaileak:

INFORMAZIO EKONOMIKOA

502.050 orrialde ikusita: www.elika.net
182.093 erabiltzaile bakar: www.elika.net
97.962 orrialde ikusita kontsumitzailearen web orrian
63.139 erabiltzaile bakar kontsumitzailearen web orrian

645.395

ustiapen-aurrekontua

% 100

aurrekontu-exekuzioa

%0
6,9 egun

974 jarraitzaile:

ARGITALPENAK:
446 web-albiste
43 argitalpen
1.169 harpidetza ELIKAberrin
147 eragin prentsan

finantza-zorra
batez beste, hornitzaileei
fakturak ordaintzeko

BESTE ZIFRA BATZUK
% Laneko asebetetzea
% ELIKAk erantzuten duren asebetetzea

8,57
9,8

% Bezeroen asebetetzea

8,01

% ELIKABerriren asebetetzea

8,79

www.elika.net
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AURKI GAITZAZU

Telefonoa: 945 12 21 70
Faxa: 945 12 21 71
Helbidea: Granja modelo s/n. Arkaute
e-posta: berri@elika.net
Webgunea: www.elika.net
Gizarte-sareak:

www.elika.net

