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EUSKADIRAKO OSASUN POLITIKAK 
2013-2020

HELBURUAK JARDUERAK

4.3. Haur eta gazte 
obesitatea.

4.3.1. Erakundeen artean 
eta elikadura eta ostalaritza 
industriarekin lankidetzan 
hitzartutako akordioak 
sustatzea, prestatutako 
elikagaietan azukreak, 
gantz aseak eta gatza 
murrizteko.

5.2. Osasuna eta 
elikadura.

5.5.2. Sektoreen arteko 
lankidetza hobetzea 
(erakundeak, gizarte zibila 
eta industria) azukre, gatz 
eta gantz aseen kontsumoa 
murriztearekin lotutako 
akordioak hitzartzeko 
helburuarekin.

5.2. Osasuna eta 
elikadura.

5.5.4. Berrikuntza eta ikerketa 
sustatzea, elikadura ohitura 
osasungarrien arloan.

5.6. Ingurua.

5.6.3. Elikagaien eta edarien 
segurtasun bermeak 
hobetzea, eta biztanleen 
ezagutza eta parte-hartzea 
sendotzea, osasunarekin 
lotutako mota horretako 
arriskuen aurrean.
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EKIMENA AURREIKUSITAKO 
JARDUERAK BURUTUTAKO JARDUERAK DESKRIPZIOA

8.5.1. Elikadura 
sektoreko I+G 
estrategia baten 
aldeko apustua.

• Produktu berrien indarra 
esploratzeko proiektuak 
garatzea.

•  I+G programa bat garatzea 
industriaren kudeaketa 
jasangarriaren eta azpi 
produktuak aprobetxatzearen 
alde egiteko helburuarekin.

• Produktu berrien indarra esploratzeko proiektuak garatzea

• I+G+b arloko araudiak eguneratzea (Berriker eta Lankidetza-PDR

Helburua azukre guztien %10 gutxiago duten 
barritak sortzea da, edulkoratzaileen azukreak baino 
osasungarriagoak diren osagaiekin, eta gantz ase eta 
gatz gehiago eduki gabe.

Arrain eta itsaskien hodankinetatik kitina eta 
nanokristalak lortzea, produktu berriak sortzeko.

8.5.1. Elikadura 
sektoreko I+G 
estrategia baten 
aldeko apustua.

• AZTIn Consumer bat sortzea 
Elikadura Industrien Kalitate 
Zuendaritzarekin batera 
kontsumitzaileek, elikagaiei 
dagokienez, duten jarrera 
aztertzeko.

• Kolektibo desberdinetara 
(senior, gazteak, etab.) 
egokitutako produktu 
funtzionalak garatzea. 

Aurreikusitako jarduerak burutze fasean

Kontsumitzailea ikertzeko laborategi berritzaile 
bat garatzea. Honakoa du azken helburutzat: 
kontsumitzailea produktu berrien sortzearean eta 
erosketa esperientzien jatorria izatea eta baita 
ere kontsumitzen diren elikagaiak erosteko eta 
kontsumitzeko erabakia hartzerakoan eragiten duten 
oharkabeko faktoreena. Kontsumitzailearen jarrera 
ikertzeko azpiegitura aitzindaria da. Hura erabiliko 
da etorkizuneko elikadura produktuak garatzeko 
beharrezko ezagutza sortzeko eta igortzeko.

Biztanle multzoentzako elikagaiak eta gehigarriak 
elikadura zehatzaren ikuspegitik diseinatzea eta dieta 
pertsonalizatzea (minbizia, obesitatea).

8.5.1. Elikadura 
sektoreko I+G 
estrategia baten 
aldeko apustua.

• REGAL, S3, AGROFOOD 
Europako plataformetan eta 
sareetan parte hartzea eta 
sustatzea.  

• Berrikuntza oinarriaren 
buruzagi izatea KIC EIT FOODen

• Enpresa publikoen bidez, Europako proiektuetan parte hartzea, 
berrikuntza arloan eta nekazaritza ikerketako sailean, bai eta 
Elikadura Segurtasuneko gaietan eta elikadura garapeneko 
proiektuetan ere.

• Buruzagitza, AZTIren eskutik, berrikuntzaren oinarrian, KIC EIT 
FOODen

KIC EIT FOOD ekimena European Institute of 
Innovation and Technology (EIT) institutuak 
definitutako lehentasunen barruan kokatzen da, 
Europak hurrengo urteotan aurre egin beharreko 
erronkei erantzuteko, besteak beste, Elikadura. KIC 
EIT FOODek «ezagutza hirukiaren» hiru alderdiak 
biltzen ditu: enpresak (ETEak barne), heziketa 
erakundeak eta ikerketa zentroak, lankidetzan 
aritzen direnak eta goi mailako heziketa, enpresak 
eta ikerketa barne hartzen dutenak, ikasle 
izatetik ekintzaile izatera, ideiatik produktura eta 
laborategitik kontsumitzailearengana pasatzeko 
bidea errazteko.

8.2.3. Kontsumitzaileen 
eta ekoizpen enpresen 
arteko eraginkortasuna, 
gardentasuna eta parte-
hartzea sustatzea

• Komunikazioa eta informazioa 
sustatzea eta informazioaren 
hedapena hobetzea

• Kontsumitzaileek elikadura 
segurtasunari buruzko arloa 
ezagutzearen alde egitea

• Elikadura segurtasuna sustatzea 
elikagaien ekoizpen katean eta 
operadoreek aktiboki parte 
hartzea lortzea

• Elikadura segurtasunari buruzko eskaerak erantzutea eta bideratzea 
xedeko taldeei. Kontsumitzailearen webgunea sortzea eta 
eguneratzea. Kontsumitzailearentzako bloga. Elikadura segurtasunari 
buruzko Wiki Elika, Sare Sozialen bidezko informazioa.

• ELIKA Elikadura Segurtasunerako Euskal Fundazioak “app” bat aurkeztu 
du elikagaien kontsumoaren  jarraipen pertsonalizatua egiteko.

• Elika Elikadura Segurtasuneko Ikerketa Planaren koordinazioan buruzagi 
da; horrez gain, elikadura segurtasunarekin lotutako ikerketa proiektuen 
alde egiten eta parte hartzen du eta ERANET elikadura segurtasunari 
eta jasangarritasunari buruzko nazioarteko sare desberdinetan parte 
hartzen dU.

Aukera berriak bilatzea: naturalagoak eta elikagaien 
jatorrizko ezaugarriei hainbeste kalte eragin gabekoak, 
elikagaietan mikrooganismo patogenorik ez aktibatzeko. 

Bakteriografoen aplikazioan oinarritutako metodoak 
erabiltzea elikagaien bakterien kutsadura kontrolatzeko, 
“biokontrola” izeneko prozesu baten bidez.
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EUSKADIRAKO OSASUN 
POLITIKAK 2013-2020

HEL-
BURUAK

JARDUERAK

5.6. Ingurua.

5.6.1. Erakundeen 
arteko 
koordinazioa 
sustatzea 
ingurumen 
arriskuen 
kontrolari eta 
jarraipenari 
dagokionez.

5.2. Osasuna 
eta elikadura.

5.5.2. Sektoreen 
arteko lankidetza 
hobetzea 
(erakundeak, 
gizarte zibila eta 
industria) azukre, 
gatz eta gantz 
aseen kontsumoa 
murriztearekin 
lotutako 
akordioak 
hitzartzeko 
helburuarekin.

         

PLAN VICECONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y 
POLÍTICA ALIMENTARIA 2017-2020

EKIMENA
AURREIKUSI-

TAKO 
JARDUERAK

BURUTU-
TAKO

JARDURAK

2019KO
JARDUERAREN
DESKRIPZIOA

8.4.1. Euskal 
elikadura 
produktuak 
merkaturatzeko, 
zabaltzeko 
eta horiekiko 
sentsibilizatzeko 
osoko estrategia 
bat garatzea.

• Aholkularitza 
teknikoa 
eskaintzea tokiko 
ekoizpenetarako 
eta merkaturatze 
zirkuitu 
laburretarako 
baldintzak 
ezartzeko.

• Komunikazioa 
eta informazioa 
sustatzea eta 
informazio 
hedapena 
hobetzea.

ELIKAk fruten, 
barazkien eta 
arrainaren 
kontsumorako 
egutegi bat 
osatuko du eta 
gune handietan 
banatuko du 
(EROSKI, BM, 
MECADONA, 
CARREFOUR), 
sasoiko 
kontsumoa 
suspertzeko. 
Hilabete 
bakoitzean, 
kontsumitzaileak 
aipatutako 
zentroetan 
eskuragarri 
izango duen 
produktu zehatz 
bati buruzko fitxa 
bat osatuko du. 

8.2.1.  Euskal 
elikadura 
produktuak 
merkaturatzeko, 
zabaltzeko 
eta horiekiko 
sentsibilizatzeko 
osoko estrategia 
bat garatzea.

• Nekazaritza eta 
abeltzaintza 
sektoreko jardun 
zuzena eta  
esperientziak 
eskola haurren 
kolektiboari 
ezagutzera 
ematea.

• Arrantza 
jardueraren 
produktuak 
eta horrekin 
lotutako jarduera 
ezagutzera 
ematea.

• Elikadura 
osasungarria 
ikastoletan 
eta eskoletan 
zabaltzeko plana.

• Bertako 
produktua eskola 
jantokidetan 
sartzea.

VENDING 
OSASUNGARRIA: 
AZTIk proiektu 
pilotu bat 
jarriko du 
abian, produktu 
osasungarriak 
ospitaleetan eta/
edo ikastetxetan 
banatzeko 
makinen 
kontsumoa/
funtzionamendua 
aztertzeko.

   

2019KO JARDUEREN DESKRIPZIOA


