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Berezkoa da, gizakiontzat, elikatzea, bizirik irauteko beharrezkoa 
da eta. Historiaren joanean, elikadura aldatuz joan da, giza-
taldeen unean uneko behar eta lehentasunen eta eskuragarri 
zeuden elikagaien arabera. Oro har, moldaketa horiek modu 
mailakatuan egin dira, ingurunean edo gizartean izandako aldake-
ta kultural, ekonomiko edo demografikoen ondorioz. Alabaina, 
azken hamarkadetan nutrizioaren alorreko trantsizio bizkor ba-
ten lekuko izan gara. Haren ezaugarri izan dira aldaketa oso azkar 
gertatzea, historiako beste aldi batzuekin alderatuta, eta orain 
artekoek baino askoz pertsona gehiagori eragitea. Bi faktore 
horiek areagotu egin dituzte trantsizio horren ondorio sozialak.

Aldaketa horren indar nagusia gure elikagaien industrializazioa 
izan da, bai eta horrek eragindako beste ondorio bat ere: 
elikagaiekin berekin eta horien jatorriarekin, aniztasunarekin, 
sasoiko produktuekin, sukaldaritzarekin eta kulturarekin lotzen 
gintuzten loturak ahultzea. Gertakari horiekin harreman estua 
du elikadura-ohituren aldaketaren arrakastaren bitarteko 
nagusiak: elikagaien industriak bere produktuak sustatzeko eta 
kontsumitzaileak erakartzeko etengabe modu sofistikatuan 
erabiltzen duen makineria. 

Hortaz, gure dietaren oinarrian aldaketak gertatu dira, eta orain 
asko prozesatutako elikagaiak dira haren ezaugarri nagusia. Ho-
riek lotura dute gaixotasun ugari agertzeko arriskuarekin. Gaixo-
tasun ez-kutsakorrak (GEK) dira, eta osasun publikoan inpaktu 
oso larria dute mundu osoan, Osasunaren Mundu Erakundeak 
(OME) berak dioenez, dakartzaten morbilitate- eta prebalentzia-
tasak direla eta. Izatez, elikadura osasungaitza da gaixotasunen 
eta bizi-kalitatearen galeraren kausa nagusia, hala Euskal Auto-
nomia Erkidegoan (EAE) nola mundu zabalean.

Harreman kausal horren arrazoi nagusiak bi dira. Alde batetik, 
elikagai prozesatu horien osagai jakin batzuk handitu dira, 
osagai kritiko deitutakoak, eta elikagai horiek nutrizio-balioa 
galtzen dute, eta horren ondorioz dietaren kalitate orokorrak 
okerrera egiten du. Funtsean, esan dezakegu gantz, azukre eta 
gatz gehiago hartzen dugula (gantzen kasuan, gainera, aseak edo 
trans deritzanak igo dira), eta nutrizio-piramidearen oinarriak 
(barazkiak, frutak, lekaleak edo zerealak) ordeztu dituztela 
horiek poliki-poliki. Era berean, aipatu beharrekoa da elikagaiek 
nutrizio-balioa galtzen dutela prozesu industrialen ondorioz. 
Esate baterako, zuntz gutxiago izan ohi dute, oro har. Ezin ahaztu 
dezakegu, halaber, elikagai ugariren ezaugarri organoleptikoak 
galtzen ari direla, eta homogeneotasun atipiko bat ari dela 
agertzen horien ordez kultura gastronomiko guztietan. 

Elikaduraren arrisku-faktoreak edo gure osasunerako 
arriskutsuak diren dietaren elementuak aztertuz gero, mundu 
mailako datuak beldurgarriak dira: dieta desegoki bat da gure 
osasunean arazo gehien eragiten duen arrisku-faktorea, eta 
heriotza saihesgarrien % 21en erantzulea. Arrisku horien 
bilakaera aztertzean ere, kezkagarria da emaitza. Izan ere, beste 

osasun-arriskuekin alderatzean, elikadurarekin lotutakoak ari 
dira gehien hazten, tabakoaren gainetik ere. 

Elikadurak eragin ditzakeen gaixotasunak hiru multzotan sailka-
tzen dira: gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa eta minbizi 
mota batzuk. Elikadura osasungaitzari egotz dakizkioke gaitz kar-
diobaskularren % 40-55, diabetes kasuen % 45 eta zenbait min-
biziren % 30-40, hala nola urdailekoak edo kolonekoak. Gainera, 
dieta kaltegarrien ondoriozko gehiegizko pisuak eta obesitateak 
lotura estua dute gaixotasun horiek eta beste batzuk garatze-
ko arriskuarekin. Harreman eta lotura hertsiak dituzte horiek 
guztiek eta eragiten dituzten arriskuek, eta horrela elikadura 
osasungaitzaren sindromea delakoa osatzen dute. Hori guztia 
kontuan izanik, esan dezakegu, gaur egun, jateak gaixotu egiten 
gaituela. Agerikoa da hori, eta hala jasota dago Eusko Jaurlari-
tzak 2017an egindako «Elikadura osasungarriaren aldeko ekime-
nak Euskadin» planean eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saileko 
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak 2019an egin-
dako «Euskadin haurren obesitatea prebenitzeko estrategia».1

Aipamen berezia merezi du haurren gehiegizko pisuak. Izan 
ere, ez da egungo arazo bat bakarrik, bizitza guztian eragina 
izango duen osasunerako oztopo bat baizik. Haurren obesitateak 
nabarmen handitzen du osasunerako zenbait egoera kaltegarri 
izateko arriskua. Haur-denborako elikadura osasungaitzean dute 
jatorria helduaroan agertuko diren gaixotasun ugarik, besteak 
beste: 2 motako diabetesa, loaldiko buxatze-apnea, hipertentsioa, 
dislipidemia, sindrome metabolikoa, arazo kardiobaskularrak, bai 
eta minbizia eta gizarte-harremanetako arazoak. Horri guztiari, 
gainera, gaitz horiekin lotutako arazo psikologikoak gaineratu 
behar zaizkio.

Analisia osoagoa izan dadin, funtsezkoa da osasun ona 
izateko eskubidea jarraitzen den dieta motarekin lotuta 
aztertzea, klasearekin, generoarekin eta gizarteko bestelako 
faktoreekin uztartuta. Interesgarria da ikustea zer eragin 
sakon duen gaixotasun horien prebalentzian bizi garen gizarte 
honetako egitura sozial, politiko eta ekonomikoak. Horrela, 
osasuneko desberdintasun soziala agerian geratzen da, hiri 
bereko edo hainbat hiritako auzoen arteko bizi-itxaropen eta bizi-
kalitatearen alorreko alde handiei erreparatuta, kontuan izanik 
alde horiek klase sozialaren ondoriozkoak direla. EAEn ere 
baditugu horren adibide onak: bizi-itxaropena 10,5 urte luzeagoa 
da gizonentzat eta 7,0 urte luzeagoa emakumeentzat emaitza 
onenak eta txarrenak dituzten oinarrizko osasun-eremuak 
alderatzean. Bizi-itxaropen laburreneko oinarrizko osasun-
eremuak, jakina, gabetasun sozioekonomiko handienekoak dira. 
Aurkikuntza hori azaltzeko hipotesi nagusiak dio norbanako 
bakoitzaren egoera sozioekonomikoak eragiten dituela 
osasunean hautemandako desberdintasun horiek. Ondorioz, 
osasuneko desberdintasunak zenbait arrisku-faktoreren 

1. http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_obesidad_infantil/es_def/
adjuntos/Estrategia-Prevencion-Obesidad-Infantil-Euskadi.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_obesidad_infantil/es_def/adjuntos/Estrategia-Prevencion-Obesidad-Infantil-Euskadi.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_obesidad_infantil/es_def/adjuntos/Estrategia-Prevencion-Obesidad-Infantil-Euskadi.pdf
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esposizioko desberdintasunen isla dira, talde sozioekonomiko 
ahulenetan presenteago baitaude. Esku artean dugun kasu 
honetan, esaten ari gara elikadura-arriskuak ohikoagoak eta 
larriagoak direla maila apaleko klase sozialen artean.

Era berean, emakumeen egoera eta gizonena alderatuz gero, 
ikusiko dugu alde argia dagoela, hala osasun ona izateko eskubi-
deari nola elikadurari dagokienez. Emakumeek gizonek baino 
bizi-itxaropen luzeagoa duten arren, morbilitate eta desgai-
tasun handiagoa sufritzen dute bizitzan zehar, funtsean, bizi-
baldintza kaskarragoak izaten dituztelako eta emakumeen gaixo-
tasun asko behar baino gutxiago diagnostikatzen, tratatzen eta 
ikusarazten direlako. Hori, nagusiki, bi arrazoiren ondorioa da: 
medikuntzaren subjektu aztergaia adin ertaineko gizon zuria da, 
eta sintomatologiari buruzko tratatuetatik kanpo geratzen dira 
gainerako gizaki guztiak. Beste arrazoia generoan oinarritutako 
konstruktu kultural bat da, emakumeen minak estresari, ziklo 
hormonalei edo arazo emozionalei egoztean datzan joera, hain 
zuzen. Hori dela eta, ohikoegiak dira diagnostiko berantiarrak. 
Gainera, kontuan izan behar dugu emakumeak, oro har, gizonak 
baino egoera ekonomiko eta lanbide prekarioagoetan daudela. 
Ondorioz, esan dezakegu diskriminazio bikoitza jasaten dutela, 
hau da, elikadura osasungaitzaren ondorioak pairatzeko leku-
rik okerrenean daudela, osasunak okerrera egiten baitu klase 
sozialak behera egiten duen heinean. 

Agertoki hori ezin uler daiteke azaldutako arazo larri horien egi-
turazko arrazoiak kontuan hartu gabe. Munduan, gaixotzen diren 
laurdenen gaitzaren kausen artean elementu erabakigarria da 
elikadura eta gainera, kasu askotan, pertsona horiek klase sozial 
jakin batzuetakoak edo emakumeak dira. Hortaz, ezin esan daite-
ke elikadura desegokia norbanakoaren erabakia denik, Europar 
Batasuneko Kontseiluak 2018ko ekainean adierazi zuen bezala. 
Dieta osasungaitzaren atzean bada erabaki pertsonaletik harata-
go doan zerbait: egiturazko arazo sistemikoa da. Argi izan behar 
dugu arazo politikoa dela eta ez indibiduala; eskubideen urraketa 
bat da, eta ez okerreko kontsumo-erabaki bat.

Ondorioz, osasuna ez da medikuntzarekin soilik lotutako kontu 
bat, lehen mailako gai politiko eta soziala baizik, gainerako ia 
eskubide guztiak baliatu ahal izatearekin lotzen baita. Hortaz, 
osasun publikoaz hitz egin behar dugu. Gauza bera gertatzen da 
elikadurarekin: desberdinak dira gure dietak, batzuk osasunga-
rriagoak eta besteak ez horrenbeste, baina kontsumo hori ez da 
hautu indibidual baten ondoriozkoa, egiturazko kausa eta efektu 
multzo batek eragiten du. Horrela, osasun publikoaren kontzep-
tuarekin antzerako elikadura publikoaren kontzeptua sortu da. 
Haren onurak eremu partikularretik haratago sentitzen dira eta 
alor kolektiboan eragiten dute, politika publikoetan. 

Egoera horren aurrean, elikadura eta bizi-estilo osasungarrietan 
oinarritutako kanpainen bidezko neurriak ez dira nahikoa, argi eta 
garbi. Osasun publikoko arazo honek epidemia baten zantzuak 
hartu ditu dagoeneko, OMEren esanetan, eta ezinbestekoa 

da Administrazio publikoek inplikazioa eta konpromisoa 
izatea, egoerari buelta emateko beharrezkoak diren sektore 
anitzeko politika publikoen bidez baino ezin baitzaio arazoari 
aurre egin. Politika horiek aurre egin beharko diete elikadura 
osasungaitzaren kausa guztiei. Enpirikoki egiaztatuak daude, eta 
askotan salatu dituzte nazioarteko zenbait erakundek eta elkarte 
zientifiko eta profesional ugarik. Ezinbestekoa da ekintza-esparru 
sendo eta koordinatu bat izatea, gizarteko eragileen inplikazioa 
lortuko duena, elikadura osasungaitzaren epidemia eragiten 
duten alderdi ekonomiko, sozial eta kulturalak eraldatzeko, 
elikagaien industriak gure osasunaren narriadura globalean 
prozesatuek duten rola ezkutatzeko estrategiak baliatzen 
jarraitzen badu ere. 

Gida honen xedea da politika publiko horiek definitzen la-
guntzea. Horretarako, gure ustez politika horien printzipio gidari 
izan daitezkeenak aurkeztu ditugu, bai eta neurri eta jarduketen 
bilduma koherente bat egin ere, sektore anitzeko ikuspegi inte-
gral eta, halabeharrez, koordinatu bat emateko asmoz. 

Hemen jasotako informazio guztia Justicia Alimentaria-Bidezko 
Elikadura taldeak «Dame Veneno» kanpainaren2 barruan osatu-
tako «“Gaixotzen gaituen elikaduraren muinerako bidaia» (gehitu 
EAEko hiperesteka) txostenean oinarrituta dago3. 

2. https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno

3. https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno#top

https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno
https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno#top
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EAEko egoera aztertzean lortu ditugun datuek bat egiten dute 
mundu mailako joerekin. Bi adibide: gaixotasun kronikoen % 95ek 
lotura du elikadura-ohiturekin, eta elikadura funtsezko faktorea 
da minbizi, diabetes, hipertentsio, bihotzeko gaixotasun iskemiko 
eta obesitate kasuen % 30ean. 

GEKak eta elikadurarekin lotutako arrisku-faktoreak aztertzean, 
datuek ere joera orokorrak erakutsiko dizkigute:

Obesitateari eta gehiegizko pisuari erreparatuz gero, azken 
datuek adierazten dute hiru pertsonatik batek gehiegizko pisua 
duela (% 36,7) eta % 16k obesitatea. Egia da zifra hori Estatuaren 
batezbestekotik beherakoa dela, baina oso larria da biztanleria-
ren herenak osasun-arazo bat izatea, are gehiago arazo horrek 
lotura estua duenean beste gaixotasun batzuk izateko arriskua-
rekin. Sexuaren arabera, gizonen % 47k eta emakumeen % 27k 
gehiegizko pisua dute, eta % 15,2k eta 15,3k obesitatea, hurre-
nez hurren4. Bilakaerak ere ez du gauza onik erakusten: 10 urte 
eskasetan, EAEko gehiegizko pisua % 33 igo da gizonen artean, 
eta % 21 emakumeen artean. Haurrei dagokienez, gehiegizko 
pisuaren portzentajea % 16koa da, eta obesitatearena, % 12koa. 

Diabetesari dagokionez, frogatuta dago 2 motakoak lotura es-
tua duela dieta osasungaitzarekin eta, zehazkiago, gehitutako 
azukreen gehiegizko kontsumoarekin. Gaixotasun horren preba-
lentziari buruzko azken azterlanaren arabera5, EAEko biztanleen 
% 10ek baino gehiagok du diabetesa, eta horiek ehuneko handi 
batek (% 35) ez daki gaixotasuna duenik. Sexuaren arabera, gutxi 
gorabehera 130.000 gizonek eta 100.000 emakumek dute dia-
betesa6. Baina azterlan hori haratago doa, eta jakitera ematen 
du beste milaka pertsona, diabetesa izan ez arren, egoera pre-
diabetikoan daudela, eta gaixotasuna garatzeko arrisku handia 
dutela –zehazki, % 6,35– eta metabolismo hidrokarbonatuaren 
nahasmenduren bat7 duten pertsonak EAEko biztanleriaren 
% 21,6 direla guztira8. Orotara, ia lau lagunetik batek ditu gluko-
sa-arazoak, eta horiek osasun-arazo handiak eragin ditzakete. 
Efektu negatiboenei dagokienez, 500 bat pertsona hiltzen dira 
urtean EAEn diabetesaren eraginez (270 emakume eta 213 
gizon), eta gaixotasun horren ondoriozkoak dira, halaber, itsuta-
sunen % 169.

Gaixotasun kardiobaskularrei dagokienez, adierazi behar da 
emakumeen lehenengo heriotza-kausa dela, eta gizonen bigarre-

4. 2011/12 ENSEko datuak 

5. http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2017/osakidetzak-aurten-18-urte-
tik-beherako-euskal-herritar-adingabe-diabetikoentzat-glukosa-monitorizatzeko-sistema-
berria-ezarriko-du-sastadak-saihesteko-eta-bizi-kalitatea-hobetzeko/

6. https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_
estudio/eu_pub/adjuntos/diabetes_eu.pdf

7. Sistema metabolikoen nahasmenduen multzoa, karbohidratoen esku-hartzearekin.

8. http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/
k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051917&N_
EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

9. Diabetesaren Espainiako Federazioa

na (tumoreen ondotik), EAEn. Horrela, heriotzen % 27 eragiten 
dituzte (% 29 emakumeen artean eta % 25 gizonen artean).10 

Datu horietatik abiatuta, elikadura osasungaitzak osasun-siste-
mari dakarkion kostu handia kalkula dezakegu. Aipatutako hiru 
patologien zuzeneko kostu sanitarioaren batura 900 milioi 
eurotik gorakoa da, hau da, osasuneko aurrekontuaren % 25 
elikaduraren esku-hartze zuzena duten patologietara bide-
ratzen da. Elikadura-arriskuarekin zuzenean lotutako kostu sa-
nitarioa kalkulatzeko, gaixotasun horietako bakoitzaren ehuneko 
bat monetizatuko dugu, elikadura funtsezko kausatzat duen ra-
tioaren arabera. Eragiketa hori eginda, 300 milioi euro inguruko 
zifra lortuko dugu. Horrek esan nahi du EAEko biztanle bakoitzak 
135 € bideratzen dituela urtean elikadura osasungaitzak osa-
sunean dituen ondorioei aurre egiteko (335 € familia-unitate 
bakoitzeko). Zeharkako gastuak batuta (laneko absentismoa eta 
aurreratutako erretiroak, funtsean), elikadura osasungaitzak 
720 milioi euroko kostua du euskal finantza publikoetan, hau 
da, 328 € pertsona bakoitzeko (ia euro bat egunean).

Ondorioz, ondoriozta daiteke EAEko elikadura osasungaitzaren 
arazoa oso serioa dela, eta ezinbestekoa dela Administrazio 
publikoek berehalako neurri politikoak hartzea, herritar guztien 
osasunerako eskubidea bermatzeko. 

10. EAEko heriotza-tasa. Eusko Jaurlaritza, 2015

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2017/osakidetzak-aurten-18-urtetik-beherako-euskal-herritar-adingabe-diabetikoentzat-glukosa-monitorizatzeko-sistema-berria-ezarriko-du-sastadak-saihesteko-eta-bizi-kalitatea-hobetzeko/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2017/osakidetzak-aurten-18-urtetik-beherako-euskal-herritar-adingabe-diabetikoentzat-glukosa-monitorizatzeko-sistema-berria-ezarriko-du-sastadak-saihesteko-eta-bizi-kalitatea-hobetzeko/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2017/osakidetzak-aurten-18-urtetik-beherako-euskal-herritar-adingabe-diabetikoentzat-glukosa-monitorizatzeko-sistema-berria-ezarriko-du-sastadak-saihesteko-eta-bizi-kalitatea-hobetzeko/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/diabetes_eu.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/diabetes_eu.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051917&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051917&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051917&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
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Jarraian, gida hau idazteko erabili diren printzipio gidariak aur-
keztuko ditugu. Geure iritziz, horien inguruan definitu beharko 
litzateke deskribatutako errealitateari aurre egiteko politika 
publiko bat. Elkarrekin lotuta daude guztiak, osotasun konplexu 
bat osatuz. Hain zuzen ere, xxi. mendean aurrean dugun erronka 
handi honi aurre egiteko, osotasun bezala tratatu behar da arazo 
hau.

1 Gaur egun, GEKak dira euskal gizartearen osasun publikoko arazo nagusia.

2 Zuzeneko harremana dago GEKen eta euskal gizarteak elikadura-ohituretan izan dituen aldaketen artean. 

3
Elikadura ekintza soziologikoa da, gizarte jakin batek une historiko jakin batean dituen egitura sozial, ekonomiko, 
politiko eta kulturalek baldintzatutakoa. Hortaz, elikadura txar baten ondoriozko GEKak egiturazko arazo sistemikoek 
eragiten dituzte, ez norbanakoen erabakiek.

4
Desberdintasun sozialak daude elikadura txarrari lotutako GEKen intzidentzian, diskriminazioen 
intersekzionalitatearekin lotuta. Batik bat, klase sozialari eta generoari buruzkoak dira, gizatalde ahulenetan. 
Horregatik, beharrezkoa da osasuna eta berdintasuna zeharkako gai gisa landuko dituen sektore anitzeko legeria 
bat. 

5 Botere publikoen ardura da osasun publikoa antolatzea eta babestea, prebentzio-neurrien eta beharrezko prestazio 
eta zerbitzuen bidez.

6 Legeak eman behar dira gizartearen interes kolektiboak, tartean, osasun publikoa, kasu guztietan egon daitezen 
edozein erakunde pribaturen merkataritzako interesen gainetik.
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1. EAEko elikadurarekin eta osasun publikoarekin lotutako 
arazo eta konponbideei buruzko oinarrizko kontzeptuak 
definitzea. 

2. Ekintza-ildoak aurkeztea, gomendioen bidez, euskal 
administrazio publikoek martxan jarri ahal izan ditzaten 
elikadura txarrak eragindako GEKak gelditzeko politikak. 

3. Elikadurarekin lotutako GEKen prebentzioaren alorreko 
azterlanei eta esperientziei buruzko informazioa ematea, 
eta xede bera duten ikerlan posibleak ahalbidetzea.
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Euskal administrazio publikoek elikadura osasungaitzaren 
epidemia gelditzeko borondate politikoa dutela pentsatuz, 
beharrezkoa da urrats bat haratago joatea eta osasun publikoa 
elikagaien industriaren interes ekonomikoen aurretik jartzea. 
Horretarako, beharrezkoa da legeak ematean kontuan izatea 
elikadura osasungaitzarekin lotutako arazo konplexua 
eta horren ondorioak, sektore arteko ikuspegi integral 
baten bidez. Ezinbestekoa da politika publikoak elkarrekiko 
koherenteak izatea, printzipio gidari eta helburu berekin. 

Jarraian, erabaki publikoak aipatutako osasun publikoko 
helburuak lortzera bideratu ditzaketen neurri batzuk aipatzen 
dira. Beharrezkoa da horiek guztiak garatzea eta egungo euskal 
errealitatera egokitzea, elkarren osagarri izanez eta modu 
sinergikoan. Neurri sortak bost ataletan sailkatu dira, lortu nahi 
diren helburuak erdiesteko lehentasunezkotzat jotzen diren 
jarduketa-eremuen arabera:

1. Nutrizio-profilak

2. Etiketatzea 

3. Publizitatea eta marketina

4. Elikagaien eskuragarritasuna 

5. Politiken koherentziarako neurri integralak

Atal horietako bakoitzaren hasieran, bestalde, aurkezpen 
kontzeptual bat egingo da. Horrela, errazago ulertuko dira 
eremu horrekin lotutako arazo zehatzak, euskal administrazioek 
har ditzaketen ekintzen nolakotasuna eta neurri zehatzak 
abiarazteko gomendioak. II. eranskinean esteka batzuk jaso dira. 
Laburpen horren bidez, informazio gehiago eskuratu daiteke, 
ikerketa sustatu daiteke eta beste leku batzuetako araudiak 
ezagut daitezke. 
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1. NUTRIZIO-PROFILAK

 n Zertaz ari gara? Aurkezpen 
kontzeptuala

OMEren arabera, nutrizio-profil bat elikagaien kategorizazio 
bat da, beren nutrizio-osaeraren araberakoa, gaixotasunak 
prebenitzeko edo osasuna sustatzeko helburuarekin egiten dena. 

Horregatik, funtsezko tresna dira jakiteko zer elikagai izan 
daitezkeen txarrak edo osasungaitzak eta zeintzuk ez. Hau da, 
zalantzarik gabe adierazi behar digute zer janarik edo edarik du-
ten energia, trans gantz, azukre edo gatz gehiegi. Eta, hain zuzen, 
oinarri horren gainean definitu behar dira horien kontsumoa 
murrizten eta dieten nutrizio-kalitate orokorra hobetzen la-
gunduko duten politikak. Beharrezkoa da erreferentzia-esparru 
hori izatea, abiarazten diren neurri guztiak koherenteak izan 
daitezen. 

Beraz, dieta hobetuz herritarren osasuna hobetzera bideratutako 
neurriak ezarri nahi dituen Administrazio publiko orok egin behar 
duen lehen gauza nutrizio-profil egoki batzuk definitzea da. 

Albiste on bezala, esan behar da gaiaren inguruko lan zientifiko 
ugari11 daudela, antzeko ezaugarriekin, bai eta Europar Batasu-
neko legegintzako agindu bat12 ere, nutrizio-profilak definitzeko. 
Alabaina, agindu hori onartu zenetik hamar urte baino gehiago 
igaro badira ere, oraindik ez da martxan jarri. Estatu kideetako 
batzuek, ordea, beren profil propioak egin dituzte, elikagaien 
kontsumoa eta osasun publikoa arautzeko asmoz. Horixe egin 
dute Erresuma Batuak eta Danimarkak, baina ez Espainiak. Neu-
rri horien eraginkortasuna agerian utzi dute azterlan ugarik. II. 
eranskinean jaso dira horietako batzuk. 

Azkenik, esan behar da elikagaien industriak tresna horren 
erabilera baztertzeko erabili ohi duen argudioetako bat dela ez 
dagoela elikagai «on» edo «txarrik», eta GEKen garapenean, die-
taz gain, beste faktore batzuek ere badutela eragina, hala nola 
jarduera fisikoak. Eta egia da faktore ugari hartu behar direla 
kontuan. Gida honetan horietako batzuk aipatu ditugu –eta, 
bide batez, ez bakarrik ariketa fisikoa–. Baina, hain zuzen, tresna 
horrek emango digu elikagaiak eta edariak beren nutrizio-
osaeraren arabera sailkatzeko aukera eta, horrela, jakin ahal 
izango dugu zeintzuk diren egokiak dieta osasungarri batean 
eta zeintzuk ez. Argudio horren kontra egiteko, paralelismo bat 

11. Adibide horiek ezagutzeko, ikus gida honen II. eranskina eta, nutrizio-profil bakarrak 
egiteari dagokionez Europar Batasunean izandako prozesua ezagutzeko, ikus «Gaixotzen 
gaituen elikaduraren muinerako bidaia». 

12. Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA, European Food Safety 
Authority) nutrizio-profilak egiteko lanari ekin zion eta 2006. urtean 1924/2006 errege-
lamendua proposatu zuen, elikagaien nutrizio-adierazpenei eta ezaugarri osasungarriei 
buruzkoa. Arau hori lotesle bilakatu zen 2007ko urtarrilaren 19an (Europako Parlamentua 
eta Europar Batasuneko Kontseilua, 2006). Erregelamendu horren 4. artikuluak Batzor-
deari nutrizio-profil espezifikoak egiteko betebeharra ezartzen dio, barne hartuta nutrizio- 
edo osasun-adierazpenak behar dituzten elikagaietarako edo elikagaien kategorietarako 
salbuespenak.

aurkez genezake produktu kantzerigenoekin. Horien efektuak 
esposizioaren araberakoak ere badira, eta prebalentzia aldakorra 
dute baina, edonola ere, adostasun handia dago horiek arautzea-
ren beharraren inguruan.

 n Zer egin dezakete euskal 
administrazio publikoek?

Ikusirik Europar Batasun osorako nutrizio-profilen definizio-
lanak, asmo onak13 eta indarreko arau-esparrua gorabehera, 
etenda daudela, euskal administrazio publikoak berezko 
nutrizio-profil batzuk defini litzake, bertako herritarrei eta dietari 
egokituta. Izatez, egin egin beharko ditu, herritarren elikadura-
osasuna hobetzeko edozein neurri modu koherentean 
abiarazi nahi badu. Ondoko gomendioetan adierazten den 
moduan, egokia litzateke prozesu horretan hainbat eremutako 
eragile sozialek ere parte hartzea (osasuna, hezkuntza, 
kontsumoa, elikagaigintza, etab.), bai eta EAEko gobernu-maila 
guztiek ere (Jaurlaritza, Aldundiak eta Udalak), dagozkien 
instantzien bitartez. 

13. Ikus, adibidez: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutri-
cion/observatorio/Conclusiones_OBESIDAD_INF_2017_ES.pdf edo http://www.aecosan.
msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Conclusiones_Conse-
jo_18.pdf

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Conclusiones_OBESIDAD_INF_2017_ES.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Conclusiones_OBESIDAD_INF_2017_ES.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Conclusiones_Consejo_18.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Conclusiones_Consejo_18.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Conclusiones_Consejo_18.pdf
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 n Gomendioak:

1. Egiteko horretaz arduratuko den organismoa definitzeko, 
dagoeneko nutrizio-profilak egin dituzten herrialdeetako 
esperientziak azter daitezke. EAEren kasuan, Eusko Jaur-
laritzako Osasun Saila arduratzea gomendatzen dugu, 
Elikadura Osasun eta Nutrizio Alorraren bidez. 

2. Nutrizio-profilak egiteko dokumentazio tekniko, adibide, 
txosten eta azterlan ugari daudenez (horien bilduma txiki 
bat jaso dugu II. eranskinean), berrikusketa exhaustibo 
bat egitea gomendatzen dugu. Azterlan zientifiko 
berrienek agerian uzten dute alde handiak daudela, eta 
herrialde edo eskualde bakoitzeko organismo arautzaileek 
horiek kontuan izan behar dituztela orain arte egindako 
nutrizio-profilen ereduak egokitzeko orduan, haien 
lurraldean baliagarriak izan daitezen.

3. Eragile sozialak inplikatzea nutrizio-profilak egiteko 
lanean: kontsumo-elkarteak, osasunaren eta/edo 
elikaduraren alorrean diharduten emakumeen elkarteak 
eta/edo elkarte feministak, osasunaren edo haurren 
babesarekin lotutako erakundeak eta hezkuntzako 
eragileak, elikagaigintzako tokiko erakundeak (adibidez, 
nekazaritzako sindikatuak) eta elikagaien industria. 

4. Definizio-prozesuan, emakumeen eta gizonen parte-
hartzeak parekidea izan behar du. 

5. Nabarmendu behar da prozesu publiko bat dela, 
Administrazio publikoak zuzendutakoa, eta haren 
xedea dela osasun publikoa babestea. Ez da horren 
inguruko zalantzarik egon behar, eta horrek ez du esan 
nahi elikagaien industriak ezin dituenik bere interesak 
defendatu. Administrazioaren lana izango da interes 
orokorra zaintzea enpresen interesarekin bat egiten ez 
duenean. 

6. Prozesu osoan zehar, euskal kultura gastronomikoa 
kontuan izan behar da, hautatutako eredua bertako 
ezaugarriei moldatzeko eta egokitzat jotzen diren 
salbuespenak ezartzeko (adibidez, oliba-olioa). Horrek 
baztertu egiten du, bide batez, elikagaien industriak 
elikagaien arautzearekin lotutako edozein neurri 
blokeatzeko erabili ohi duen argumentua. 

7. Ereduaren erabileraren xedea zein den erabakitzea, 
atzean dagoen asmo politikoak prozesua zuzendu dezan. 
Nutrizio-profilak zertarako erabili nahi diren definitu 
behar da: elikagaien etiketatze nagusiari buruzko 
erabakiak hartzeko, nutrizio-edukian birformulatzeko, 
haurrei zuzendutako publizitatea arautzeko, osasun 
publikoko politikak gauzatzeko edo dena delako 
helburuetarako. 

8. Elikagaien zer mantenugai edo osagai aztertuko diren 
definitzea. Mantenugaiak lehenesterakoan, osasun 
publikorako duten garrantzia hartuko da kontuan. Oro 
har, erabilitako ereduek lau elementu hartzen dituzte 
kontuan, gutxienez: energia, azukreak, gantzak eta gatza. 
Horietako bakoitza xeheago tratatzen da prozesuan zehar 
(adibidez: gantz motak, gatza edo sodioa kuantifikatzen 
den, azukre motak, etab.).

9. Osasun publikoaren eskumena duten euskal erakunde 
publikoek emandako gomendioak erabiltzea gai horri 
buruzko erabakiak hartzeko oinarri bezala. 

10. Zer eredu mota erabili nahi den zehaztea, prozesuaren 
xedearen arabera. Bi eredu mota daude: kategorikoa eta 
jarraitua. Lehenengoan elikagaiak elkarrekin alderatu 
ezin daitezkeen kategorietan sailkatzen dira (zerealak, es-
nekiak, haragiak, etab). Eredu horietan osagai jakin baten 
edukia konparatzen da kategoria beraren barruan. Bes-
talde, eredu jarraitua elikagaien sailkapen bat da, zenbait 
osagairen edukiaren arabera lotutako puntuazio baten 
bidez. Eredu hori malguagoa da eta erabilgarriagoa izan 
daiteke kontsumitzaileen dietaren hobekuntza orokorra 
ekarriko duten balorazio-irizpide batzuk definitzeko. 

11. Zer oinarri edo oinarrien zer konbinazio erabiliko den 
erabakitzea. Elikagai batean dagoen mantenugai jakin 
baten edukia modu askotan adieraz daiteke. Hauek dira 
metodorik erabilienak: errazioaren, 100 gramoren edo 
100 kJ-en arabera. Guztiek dituzte beren abantailak eta 
desabantailak, eta erabakia zinez da garrantzitsua, elika-
gaien hurrenkeran eragina duelako. 

12. Ebakipuntua aukeratzea. Ahal dela, dena delako man-
tenugai baten «eduki handia» duten elikagaiek zuzeneko 
lotura izan behar dute osasun publikoko elikadurari 
buruzko gomendioekin. Ildo horretan, funtsezkoa da 
emakumeentzako eta gizonentzako gomendioak be-
reiztea. Izan ere, esan izan den moduan, ez dute beti bat 
egiten. Gainera, kontuan hartu beharrekoak dira haur 
eta nerabeei zuzendutako elikadura-gomendioak ere, 
eta erreferentzia bezala erabili behar dira nutrizio-profil 
espezifikoak egiteko, batik bat gizatalde horiei bideratuta 
merkaturatzen diren produktuei dagokienez.

13. Azkenean egiten diren nutrizio-profilak erabilgarriak 
izan behar dira jangela publikoetan ematen diren 
menuak diseinatzeko, batik bat eskolei dagokienez. Profil 
horietan oinarritutako gidak eta menu-ereduak egitea 
gomendatzen da, jangeletako pedagogia- eta nutrizio-lana 
bideratzeko.
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2. ETIKETATZEA

 n Zertaz ari gara? Aurkezpen 
kontzeptuala

Gaur egun, elikagaien etiketatzeak funtsezko garrantzia du 
elikagaien kontsumoarekin lotutako erabakiak hartzean. 
Haren funtsezko papera nekazaritza eta elikagaigintzaren kateko 
katebegietan ikusten dugu, etiketen erabileraren inguruko inte-
resak eta eskariak adieraziz. Alde batetik, kontsumitzaileak gero 
eta arduratsuagoak dira jaten dutenari dagokionez, eta hori dela 
eta espero dute tresna horrek beharrezko informazioa emango 
diela kalitatezko eta jatorri jasangarriko produktu osasungarriak 
eskuratzeko. Bestalde, Administrazio publikoentzat etiketak 
tresna eraginkorrak izan daitezke arautze eraginkor eta gardena 
egin ahal izateko. Elikagaien industriari dagokionez, etiketak 
funtsezko elementua dira produktua lehiakideenetatik bereiz-
teko. Hori dela eta, baliabide ugari bideratzen dira horiek egin 
eta diseinatzera, kontsumitzaileen arreta erakartzeko eta horiek 
produktuak erosteko konbentzitzeko.

Etiketan nahitaezko legezko informazio14, bat agertu behar 
da, eta aukerako informazioa ere gehitu daiteke. Nahitaezkoa 
nutrizio-informazio jakin bat da, elikaduraren inguruko interes 
eta kezka sozial gero eta handiago baten adierazgarri. Aukerako 
informazioa elikagai-enpresen borondatearen eta interesen 
araberakoa da, adierazi nahi dutenaren edo adierazi nahi ez dute-
naren araberakoa. Izatez, enpresek izugarri baloratzen dute es-
pazio hori, etiketak urrezko aukera bat direlako kontsumitzaileari 
publizitatea egiteko. Gainera, publizitate hori erosketaren unean 
bertan helarazten zaio kontsumitzaileari, zuzenean eta, bidez 
batez, publizitate-kanpaina batena baino askoz kostu txikiagoan. 
Hortaz, kontsumitzaileek hartutako erabakian eragiteko aukera 
baliatzea da enpresen asmoa. 

Nekazaritza eta elikagaigintzako enpresek estimulu ugari 
erabiltzen dituzte: koloreak, formak, irudiak, mezuak eta 
abar. Horren xedea da elementu sentsorial, geografiko edo 
naturalak gogora ekartzea, zenbait elikagai erakargarriagoak, 
osasungarriagoak, goxoagoak, ekologikoagoak, tradizionalagoak, 
freskoagoak eta abar direla pentsarazteko. Horren helburu irmoa 
produktuen salmentak handitzea da. 

Berriki egindako zenbait ikerketak (II. eranskinean daude horien 
erreferentziak) frogatzen dute kontsumitzaileek ez dutela infor-
mazio arrazionalean bakarrik oinarritzen beren erabakia. Aitzitik, 
beste elementu batzuk ere sartzen dira tartean, hala nola ohiturak 
edo alderdi emozionalak. Izatez, egungo kontsumitzaileek, baita 
arrazoitzaile eta objektiboenek ere, ezin dituzte guztiz bazter-
tu elikaduraren alderdi sinboliko eta psikosozialak, erosteko 
momentuan. Halaber, frogatu da gaur egun etiketetan pilatuta 

14. 1169/2011 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2011ko 
urriaren 25ekoa.

agertzen den informazio guztia nahasia dela kasurik onenean eta, 
batzuetan, guztiz ulertezina dela. Industriak ere oparo erabiltzen 
du baliabide hori. Estrategia ugari erabil daitezke horretarako, hala 
nola teknizismoak, esanahi zehatzik gabeko esapideak (adibidez, 
«Zaintzen zaitu»), letra txikia edo mezuen kokapen nahasgarriak 
erabiltzea, besteak beste. Egoera hori Europako araudiaren kon-
trakoa da, bertan adierazten baita elikagaiei buruzko informazioa 
zehatza, argia eta ulerterraza izan behar dela.

Horren guztiaren ondorioz, EAEn eta Europan etiketen inguruan 
indarrean dagoen legeria ez da batere eraginkorra eskubideen 
ikuspegitik (osasun ona izateko eskubidea eta kontsumoan 
askatasunez aukeratzeko eskubidea) bere helburua izan 
beharko lukeen hori betetzeko: informazio egokia ematea 
kontsumitzaileek modu libre eta arrazionalean aukeratu ahal 
izan dezaten zer erosi nahi duten, osasunarekin eta lehentasu-
nekin lotutako irizpideak eta irizpide ekonomikoen arabera, bai 
eta, gero eta gehiago, justizia sozialarekin eta ingurumenarekin 
lotutakoen arabera ere, handitzen ari baita elikagaien jatorriari 
eta ekoizpen-moduei buruzko interesa. 

Horri dagokionez, esan behar da Estatuko egungo gobernuak, 
PSOEk zuzenduta, legegintzako ekimen bat sustatu nahi izan 
duela aurrealdeko etiketatze eredu berri bat abiarazteko, 
kontsumitzaileei informazio zehatz eta egiazkoago bat emateko 
elikagaien nutrizio-kalitatearen inguruan: Nutri-Score delakoa. 
Eredu hau Frantzian dagoeneko erabiltzen den izen berekoan du 
oinarria, baina tokiko dietei egokituta, adibidez, oliba-olioa eta 
beste ohiko elikagai batzuei trataera berezia emanez. Frantziaz 
gain, Belgikan eta Portugalen ere martxan jartzekoak dira. Europar 
Batasunak baliozkotu du, eta duela gutxi OMEk ere onartu zuen.

Nutri Score eredua
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Bost mailatako koloratze graduala duen grafiko bat da, berdetik 
gorrira. Produktu bakoitzean dagokion kolorea nabarmenduko 
da, daukan azukre, gantz ase, kaloria, zuntz eta proteina kopurua-
ren arabera. Kolore berdeak elikagai osasungarrienekin erabiliko 
dira, eta gorriak nutrizio-kalitate txarragoa dutenekin.

Gida hau egiterakoan (2019ko lehen hiruhilekoa), egoera poli-
tikoa dela eta, ez dago argi ekimenak aurrera egingo duen edo 
bertan behera geratuko den. Etiketatzeari buruzko «Gomen-
dioak» atalean ikusiko dugun bezala, berme zientifiko sendoa du 
ekimenak, oso eraginkorra delako. Hortaz, oso albiste ona litzate-
ke martxan jartzea. 

 n Zer egin dezakete euskal 
administrazio publikoek?

Ikusirik, osasunerako eskubidea bermatzeko, kontsumitzaileek 
beharrezko informazio eskura izan behar dutela dieta osasunga-
rri bat osatzen duten elikagaiak hautatzeko, eta kontuan izanda 
Administrazio publikoek bermatu behar dutela eskubide hori 
gauzatzeko aukera, administrazio horiek lan egin behar dute 
kontsumitzaileek jasotzen duten informazioa eraginkorra eta 
gardena izan dadin. Gauza bera esan genezake kontsumitzaile 
guztiek modu librean eta datuetan oinarrituta aukeratzeko 
duten eskubideari buruz. 

Egia da euskal administrazioek erantzukizun bat dutela 
herritarrekiko, baina, halaber, zaila da alor horretan legeak 
ematea. Izan ere, etiketak arautzen dituen egungo legeria 
Europakoa da, eta Estatuak du horren gaineko eskuduntza. 
Aipatu dugun moduan, estatu mailan ez dago argi egungo 
gobernuaren asmoak gauzatuko diren edo azkenean elikagaien 
industriaren presioak gailenduko diren, etiketen alorrean oraingo 
statu quoa mantentzeari dagokionez. 

Edonola ere, badira elikagai-enpresekin sinatutako esparru-
akordioen adibideak, Euskadiko kasurako interesgarriak 
izan litezkeenak. Izatez, erraz lortzeko modukoak lirateke 
administrazioek merkatu-kuota nagusia EAEn duten 
enpresekin sustatutako akordioak. Posible litzateke, akaso, 
foru-aldundiek nolabaiteko onura fiskalak eskaintzea neurri 
horiek bere egiten dituzten enpresentzat. Era berean, euskal 
administrazioek arrakasta handiko esperientziak sustatu 
dituzte etiketatzearen alorrean, egun indarrean daudenak, 
beren produktuak desberdintzeko estrategia gisa jatorria, 
benetakotasuna edo kalitatea nabarmendu nahi duten 
ekoizleekin. Eusko Label eta Euskal Baserri markez ari gara, 
hain zuzen. Esperientzia hori abiapuntu gisa har liteke, nutrizio-
profilari buruzko bereizgarri bat gehituz dieta osasungarria 
errazteko. 

Neurri multzo horretan funtsezko papera du Eusko Jaurlaritzak 
eta, bereziki, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuak, 
kontsumitzaile eta erabiltzaileak babesteko politikak definitu, 
planifikatu, sustatu eta gauzatzeko organo eskuduna denez gero. 
Hartara, etiketen alorrean aldaketak txertatzeko prozesua zu-
zendu beharko du, aipatutako enpresekin beharrezko akordioak 
ezarriz, eta eragina izaten saiatzeko Estatu mailan gai horren 
inguruko erabakiak hartzen dituzten instantzietan, baina baita fo-
ru-aldundietan eta udaletan ere, etiketetako aldaketa posibleak, 
horiek bultzatzeko arrazoiak eta erabilera ezagutzera eman eta 
zabaltzeko orduan. Funtsezkoa da herritarrek eta gizarteko talde 
guztiek lortu nahi diren emaitzak ezagutzea eta emandako infor-
mazioa interpretatzen jakitea.



 n Gomendioak:

1. Egungo Eusko Label eta Euskal Baserri marken 
etiketatzea oinarri hartuta, akordio berriak lortzea 
horiek erabiltzen dituzten ekoizleekin eta elikagaien 
industriarekin, gomendioen arabera definitu behar 
diren euskal nutrizio-profiletan oinarritutako beste 
bereizgarri berri batzuk sortzeko. 

2. EAEn badugu horren beste adibide on bat Eroski Con-
sumer taldeak borondatez abian jarri duen sisteman. 
Beren produktuei, aurrealdeko etiketan, semaforo erako 
eta Nutri-Score ereduko sistemak konbinatzen dituen 
bereizgarri bat gehitu diete.

3. Esparru-akordioak ezartzea merkatu-kuota nagusia EAEn 
duten elikagaien industriako ekoizpen- edo banaketa-
enpresekin, euskal nutrizio-profiletan oinarritutako be-
reizgarri berri horiek txerta ditzaten beren produktuetan 
eta marka zurietan.

4. Momentuz, akordio horiek borondatezkoak lirateke, 
baina pentsa liteke beste enpresa batzuk erakartzeko 
gaitasuna izan lezaketela, agerian geratzen bada erosleek 
nutrizio-kalitatearen berri ematen duten etiketak dituz-
ten produktuen kontsumoa lehenesten dutela. 

5. Akordio horien negoziazioan inplikatzea nekazaritza eta 
elikagaigintzako katearekin lotura duten eragile sozialak, 
ekoizpenetik kontsumora arte. Era berean, euskal 
gizartean pisu handia duten beste erakunde sozial batzuk 
ere inplikatu beharko lirateke, hala nola osasunaren, 
elikaduraren edo publizitatearen alorreko emakumeen 
erakundeak edo elkarte feministak. Garrantzitsua da, 
era berean, Administrazio publikoaren maila guztiak 
barne hartzea, bai eta beren bitarteko propioak eta 
lotutako zerbitzu teknikoak ere. Parte-hartze parekidea 
sustatu behar da hainbat irizpideri dagokionez: generoa, 
interes kontrajarriak dituzten gizataldeen ordezkariak eta 
Administrazio publikoak. 

6. Azterlanek eta orain arteko esperientziek dioskutenez, 
etiketatzearen oinarria funtsezko hiru ezaugarrik osatu 
behar dute: (i) ontziaren aurrealdean agertu behar da, eta 
letra-tamaina nahiko handia izan behar da; (ii) informazioa 
100 gramoren araberako izan behar da (eta ez errazioaren 
araberakoa), errazioa edozein delarik ere elikagaiaren 
nutrizio-profila zehazteko; eta (iii) informazioa argia, 
sinplea, erraz identifikatzeko modukoa eta ulergarria 
izan behar da, erosketa egiteko unean. 

7. Bere eskumenetatik kanpo dagoenez, Eusko Jaurla-
ritzak ezin du debekatu produktu bat «natural» edo 
«artesanal» gisa etiketatzea, eroslea nahasmenera 

eta errakuntzara daramatelako, beste iruzur batzuen 
artean, baina informazio-kanpainak abian jar ditzake gisa 
horretako publizitatearen inguruan, argi uzteko benetan 
horrela produzitutako produktuekiko diferentziazio faltsu 
bat sortzen dutela.

8. Irismen handiko informazio-kanpainak abiaraztea, 
etiketatze berri posibleen helburuak, interpretazioa eta 
erabilerak ezagutzera emateko. Kanpaina horiek hainbat 
mailatan egin beharko lirateke, hedapen zabala dutela 
bermatzeko. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak publizitate-
kanpaina handiak zuzendu litzake, foru-aldundien eta 
udalen esku utzita ekimen horien promoziorako eskualde 
eta udal mailako espazioak. Era berean, Kontsumobide-
Kontsumoko Euskal Institutuak funtsezko papera 
izango du azkenean hartzen diren erabakiak ezagutzera 
emateko lanean, bai eta kontsumitzaile eta erabiltzaileei 
orientazioa, prestakuntza eta informazioa emateko 
garaian eta etiketatze berriarekin erdietsi nahi diren 
helburuak lortzen ari direla bermatzeko beharrezko 
azterlanak eta ebaluazioak egiteari dagokionez ere. 

9. Aurreko puntu horrekin lotuta, hezkuntzaren alorreko 
langileentzako prestakuntza-prozesuak abiarazi 
beharko lirateke, zentzu zabalean. Irakasleak zein 
eskoletako jangeletako langileak ezagutza transmititzeko 
eragile izan behar dira, haurrek eta nerabeek elikadura-
ohitura osasungarriak eta horiekin koherentea den 
kontsumo-jardun bat barneratu ditzaten. 

10. Gaur egun nutrizio-informazioan nahitaez jartzekoak ez 
diren osagai kritiko batzuk etiketan jaso beharra birplan-
teatzea. Elikagaiek dituzten trans gantzez eta guztizko 
sodioaz ari gara, batik bat. 

11. Modu exhaustiboan berrikustea dieta osasungarri 
bat sustatzeko beste herrialde batzuetan nutrizio-
profiletan oinarrituta erabiltzen diren egiaztatutako 
etiketa-ereduak. Hiru eredu nabarmendu behar 
ditugu, oso eraginkorrak direlako (1. taulan jaso dira). 
EAEko egoera ikusirik, «semaforo erako etiketatzea» 
gomendatzen dugu, eraginkorra dela erakutsi duelako, 
euskal lurretan dagoeneko abian direlako hori erabiltzen 
duten esperientziak eta Estatuko gobernuak sistema 
hori abiarazteko asmoa duelako. Beste aukera bat ikur 
generiko propio bat erabiltzea litzateke, lurraldean 
dagoeneko erabiltzen direnen antzerakoa. 

EAE-KO ELIKADURA- ETA OSASUN-POLITIKEI BURUZKO GIDA, ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI ZUZENDUA
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1. TAULA Aurrealdeko etiketen esperientzia arrakastatsuen konparaziozko analisia 15 16

MOTA
Semaforoa (Erresuma Batua, 
Ekuador, Peru)

Abisu-seinaleak (Txile) 
Ikur generikoak (Suedia, 
Danimarka, Norvegia)

DESKRIBAPENA

Elikagai baten osagai kritikoen 
kopurua zehaztean datza, gero 
gomendatutako gehieneko 
kantitatearekin alderatu eta 
kolore bat esleitzeko, muga 
horretatik urrun, gertu edo oso 
gertu egotearen arabera.

Osagai kritikoen muga jakin 
bat gainditzen duten elikagaiek 
bereizgarri bat izan beharko dute 
ontzian, identifikatu ahal izateko. 
Txileren kasuan, oharraren azpian 
«Osasun Ministerioa» jartzen du.

Elikagai multzo bakoitzaren barruan, 
aukera osasungarrienei logotipo 
bereizgarri bat gehitzean datza, 
kategoriaren arabera. Hau da, ikur 
hori daramaten produktuek mota 
berekoak diren eta logotipoa ez 
daramatenek baino gantz, azukre 
eta gatz gutxiago eta zuntz gehiago 
dute. Gaur egun, aukerakoa da 
Eskandinaviako herrialdeetan. 

ADIBIDEA

Erresuma Batuan produktuaren 
100 gramoko erabiltzen diren 
tarteak eta koloreak:

Txilen erabilitako seinaleen 
adibideak:

Suedian erabiltzen den 
bereizgarria, Key Hole:

ABANTAILAK

 › Intuitiboa, sinplea, zehatza eta 
praktikoa.

 › Zientifikoki frogatua dago15.

 › Kontsumitzaileek ondo hartzen 
dute.

 › Produktu osasungarrienak iden-
tifikatzeko aukera ematen die 
estatus sozioekonomiko baxua 
duten pertsonei (horiek dute 
obesitatea izateko arriskurik 
handiena).

 › Europako lege-esparruaren 
barruan geratzen da.

 › Badira horrelako ekimenak 
martxan EAEn (Eroskik martxan 
jarritakoa).

 › Sinplea eta praktikoa.

 › Osasunaren Erakunde Pana-
merikarrak (OPS), Osasunaren 
Mundu Erakundeak (OME) eta 
Elikadura eta Nekazaritzarako 
Nazio Batuen Erakundeak (FAO) 
babestua.

 › Produktu osasungarrienen iden-
tifikazioa errazten eta bizkortzen 
du, elikagai kategoria beraren 
barruan. 

 › Key Hole ikurra daramaten 
elikagaiak ez dira produktu die-
tetikoak, dieta osasungarri bat 
jarraitu nahi duten guztiei zuzen-
dutakoak baizik.

 › Sistema «semaforoa» baino 
sofistikatuagoa da16, elikagai-
kategoria bakoitzerako irizpide 
desberdinak erabiltzen baititu. 

 › Badira bereizgarria eraman ezin 
dezaketen elikagai batzuk (batik 
bat, janari lasterra delakoa).

 › Europako lege-esparruaren 
barruan geratzen da.

DESABANTAILAK

 › Industriaren kontrako jarrera.  › Industriaren kontrako jarrera.  › Industriaren kontrako jarrera. 

 › Elikagaiak zein mantenugaiak 
katalogatu eta sistematizatzeko 
prozesua konplexua da.

15. Ver la información adicional sobre el etiquetado aportada en el Anexo II, donde se aportan referencias a varias publicaciones al respecto. 

16. Ver la información adicional sobre el etiquetado aportada en el Anexo II, donde se recoge más información sobre la regulación del sistema Key Hole.

Testua Txikia Ertaina Handia

Kolore-
kodea

Berdea Laranja Gorria

Gantza
≤ 3,0 g / 

100 g

3,0 g – 
17,5 g / 

100 g

≥17,5 g / 
100 g

≥21 g / 
zatiko

Aseak
≤ 1,5 g / 

100 g
1,5 g – 5 
g / 100 g

≥5 g / 
100 g

≥6 g / 
zatiko

Azukre 
totalak

≤ 5,0 g / 
100 g

5 g – 
22,5 g / 

100 g

≥22,5 g / 
100 g

≥27 g / 
zatiko

Gatza
≤ 0,3 g / 

100 g

0,3 g – 1, 
5 g / 

100 g

≥1, 5 g / 
100 g

≥1,8 g / 
zatiko

15. Ikus II. eranskinean etiketatzeari buruz emandako informazio gehigarria; gaiaren inguruko hainbat argitalpenen erreferentziak jaso dira bertan. 

16. Ikus II. eranskinean etiketatzeari buruz emandako informazio gehigarria; Key Hole sistemaren arauei buruzko informazio gehiago jaso da bertan.
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3. PUBLIZITATEA 
ETA MARKETINA

 n Zertaz ari gara? Aurkezpen 
kontzeptuala

Dagoeneko adierazi denez, elikadura osasungaitzak epidemia 
baten zantzuak hartzeko arrazoietako bat gure elikadura-ere-
duaren aldaketan bilatu behar dugu. Era berean, aldaketa horrek 
zerikusia du elkarrekin lotzen diren eta ondorio tamalgarriak 
dituzten zenbait faktorerekin. Faktore horietako bat dira elika-
gaien industriak etengabe darabiltzan promozio- eta per-
tsuasio-teknikak, edozein gizatalderen kultura gastronomikotik 
gero eta gehiago urruntzen den dieta bat sustatzeko, salmentak 
etengabe handitzeko helburu bakarrarekin. Badirudi «arrazoi» 
hori, egungo sistema sozioekonomikoan, zilegia dela, baina ez da 
hala pertsonen oinarrizko eskubideen kontrakoa baldin bada. 
Eta horixe gertatzen da, hain zuzen ere. 

Industriak elikagaien marketinera bideratzen duen dirutza —
ia 180 milioi euro17 urtean EAEn— osasuneko gastu publikoaren 
% 20ren parekoa da. Zifra horiek industriaren interesak 
ulertzen lagundu diezagukete, gero eta errentagarriagoa 
izan arren ondorio negatiboak pilatzen doan merkatu batean, 
ez bakarrik kontsumitzaileen artean, baita osasun-sistema 
publikoetan eta ingurumenean ere. Era berean, agerian dute zer-
nolakoak diren erabakiak hartzen dituzten instantzia publikoetan 
eragina izaten ari diren presio-taldeak eta elikagaien marketinak 
eta publizitateak duten indar sozial itzela. 

Elikagaien marketinaren printzipioak eta praktikak arautu-
ta18 egon beharko lukete kontsumitzaile guztien eskubideak 
bermatzeko, baina egoera bereziki kezkagarria da gizatalde 
bati dagokionez, eta Administrazio publikoek esku hartu beharko 
lukete. Haurrez ari gara, bai horien berezko ezaugarriengatik —
oso sektore kaltebera dira pertsuasioaren aurrean—, bai egungo 
elikadura-praktikek helduaroan izango duten eraginarenga-
tik. Hartara, bereziki kezkatzekoak dira haurren gaur egungo 
gehiegizko pisuaren eta obesitatearen tasak, etengabe gora 
egiten ari direnak, bai EAEn bai Europa osoan. 

17. Ariketa bitxia da zifra horiek beste batzuekin alderatzea. Esate baterako, nutrizioari 
eta, batik bat, obesitatearen prebentzioari buruzko informazioa, hezkuntza eta osasuna-
ren sustapena indartzen dituzten estrategiak eta jarduketak planifikatzeaz, koordinatzeaz 
eta garatzeaz arduratzen den estatuko organismoaren (AECOSAN) aurrekontua 30 milioi 
eurokoa da, eta Osasun Ministerioak nutrizioaren eta obesitatearen prebentzioaren 
alorrean osasuna sustatzeko estrategiarena ez da 12 milioira iristen. Emakumearen 
Institutuaren aurrekontua, bestalde, 8,5 milioikoa da, eta estatuan genero-indarkeriaren 
kontrako borrokara bideratzen dena, aldiz, 25 milioikoa.

18. Tabakoaren kasuan egin zen bezalaxe, publizitatearen esposiziopean egotearen eta 
erretzearen artean zuzeneko harremana zegoela jo baitzen. Paralelismo horren oinarrian 
ondo frogatutako bi faktore daude: dieta osasungaitzek osasunean dituzten ondorio 
negatiboak eta publizitateak elikadura-ohituretan eragiteko duen ahalmena. 

Gainera, ezin dugu ahaztu elikagaien industriarentzako xede-
populazio desiragarrienetako bat direla. Espainiar estatuko 
publizitate-industrien autorregulazio-organismoaren (Autocon-
trol) arabera, urtean 5.000 kanpaina inguru sortzen dira xede 
gisa haurrak dituzten produktuen publizitatea egiteko. Interes 
horren arrazoiak hauek dira: (i) frogatua dago haurrek eragina 
dutela familiaren eta helduen erosketetan, (ii) haurrak etorkizu-
neko kontsumitzaileak izango dira eta (iii) haurrek badute beren 
gastu-ahalmena eta zuzeneko merkatu bat, oso prezio urriko 
produktuek osatutakoa, baina industriak baztertu nahi ez duena. 

Publizitate mota honen ezaugarriak dira xarma berezia duten 
askotariko mezu espezifikoak erabiltzea eta produktu osasun-
gaitzenak sustatzea: janari lasterra, gosaltzeko zerealak, gozo-
kiak eta txokolateak, gailetak, izozkiak, esne zaporedunak, esne-
kiak, zukuak eta freskagarriak, gelatinak, fideoak, zizka-mizkak 
eta tomate-saltsak. Horrela, esate baterako, telebistako publizi-
tatea aztertuta, haurrei zuzendutako publizitateko 5 elikagaitik 
4 janari osasungaitzeko produktuak dira. Eta, gainera, elikagai 
osasungaitzenak dira haurrei zuzendutako telebista-programen 
publizitate-tarteetako iragarkien % 67. Ondoriozta dezakegu 
bereziki haurrentzat gomendatutako elikagaiek ez dutela ia 
lekurik publizitatean. 

Hori gutxi balitz bezala, antzeko ondorioak lortuko ditugu es-
koletan, kiroldegietan, kultura-zentroetan, supermerkatuetan, 
lantokietan, kontsultategietan eta arreta familiar eta pedia-
trikoko zerbitzuetan, telebistan, interneten eta beste ingurune 
askotan ageri zaizkigun bestelako marketineko formulak 
aztertzean. Marketineko tekniken artean daude babesletzak, 
pertsona ezagunen, maskoten edo haurren artean popularrak 
diren pertsonaien erabilera, mezu elektronikoko edo telefono 
mugikorreko mezuak, marka baten sustapenari lotutako jarduera 
filantropikoak eta abar eta abar, kanal eta mezu ugariren bidez. 
Bitartekoei dagokienez, publizitate anitz dago sare sozialetan eta 
telefono mugikor adimendunetako haurrentzako aplikazioetan 
ere. Marketin digitalaren mehatxua da hori. Industriaren ikus-
pegitik, badu abantaila handi bat: beste marketin-teknikak baino 
askoz merkeagoa da. 

Hori guztia gutxi balitz bezala, bada elikagaien publizitatearekin 
eta marketinarekin loturiko beste arazo larri bat ere, egoera 
genero-ikuspegiarekin aztertzean identifikatuko duguna. Jakin 
badakigu gorputza eta horren irudia garapen psikologikoaren 
parte direla haurtzarotik, eta erabakigarriak bilakatzen direla 
nerabezaroan. Genero-rolen eta edertasun-kanonen presioak 
ondorio kaltegarriak izan ditzake prozesu horietan, eta elika-
dura-ohituretan aldaketak eragin. Horiek osasun-arazoak 
ekar ditzakete, unean bertan edo aurrerago. Garrantzitsua da, 
halaber, gure testuinguru kulturalean gero eta gazteago hasten 
direla pertsonak beren itxura fisikoagatik kezkatzen eta inda-
rrean dauden gorputz-eredu estetikoak barneratzen. Hori dela 
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eta, haur eta gazteei zuzendutako publizitate sexistak19 ondorio 
zinez larriak ditu, bereziki kaltebera den gizatalde bati era-
giten baitio. Modu horretan genero-rol eta botere-harreman 
onartezin eta bidegabeak erreproduzitzen dira gazteen artean, 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasun-faltan oinarritutako 
gizartea betikotuz eta, aldi berean, etorkizuneko belaunaldien 
artean dieta osasungaitzak hedatzen dira eta osasungarritasun 
oso zalantzazkoa duen gorputz-estetika bat lortzeko presioa 
sustatzen da. 

Informazio horri gehitzen badizkiogu euskal gizarteak 
gehiegizko pisuaren eta obesitatearen harira dituen arazoak, 
gidaren hasieran azaldutakoak, eta horiek dieta gero eta 
osasungaitzagoekin duten harremana, ondorioztatuko dugu 
deskribatu berri ditugun elikagaien publizitatea eta marketina 
arrakasta izaten ari direla beren egiteko horretan. Hori dela eta, 
guztiz beharrezkoa da Administrazio publikoek berehala esku 
hartzea haurrak babesteko, gizarteko sektore ugarik eskatzen 
duten bezala. Hori egin dezakete, adibidez «Defiéndeme»20 
kanpainaren eta antzekoen bidez. Bertan, beste eragile sozial 
batzuen artean, Ikasleen Gurasoen Elkarteen Espainiako 
Konfederazioak (CEAPA) hartzen du parte. OMEk 2010ean 
dagoeneko adierazi zuen moduan, haurrak dauden lekuetan ez da 
egon behar gantz ase edo trans gantz, azukre libre edo gatz asko 
duten elikagaien inolako promoziorik. Promozio hori desagertu 
ez denez, gomendio hori guztiz indarrean dago oraindik ere. 
Horrela, bada, ezinbestekoa da, gutxienez, hizpide dugun 
gizataldeari zuzendutako publizitatea irmotasunez arautzea, 
publizitatearen bidez zabaltzen diren produktuen nutrizio-
kalitatearen eta estereotipo sexisten gaiari helduz. 

19. EMAKUNDEk berriki eginiko azterlan baten arabera, iragarkien % 56tan estereotipo 
sexistak eta bereizitako unibertso femenino eta maskulinoak erakusten dira.

20. https://defiendeme.org/

 n Zer egin dezakete euskal 
administrazio publikoek?

Egoeraren larritasuna ikusirik, guztiz beharrezkoa da 
euskal administrazioak lanean hastea haurrei zuzendutako 
publizitateko produktuen nutrizio-kalitatearen gaian. Izan ere, 
EAEn eta Estatuaren gainerako lurraldeetan indarrean dagoen 
araudiak ez du gai hori lantzen. Gaur egun, EAEn ez dugu horren 
inguruko berezko araudirik, eta indarrean dagoen mekanismoa 
estatukoa da. Publizitatea, elikadura, obesitatea eta osasunari 
buruzko PAOS kodea da, elikagaien industriak sustatutako 
autorregulazio-esparrua. 2005ean jarri zen indarrean, 
Espainiako Osasun Ministerioak nutrizioaren, jarduera fisikoaren 
eta obesitatearen prebentzioaren alorrean sustatutako NAOS 
estrategiaren esparruan. Kode horren lehen bertsioak atxikitako 
enpresek bete beharreko 25 arau etiko zituen, printzipiotan 
multzokatuta, ikus-entzuneko eta papereko hedabideetan 12 
urtetik beherako haurrei zuzendutako publizitatea egitean 
(15 urtetik beherakoei zuzendutakoa, Interneten kasuan). 
Bigarren bertsioa 2013an jarri zen indarrean, Internet bidezko 
publizitatea arautzeko berariazko arau batzuk txertatuta, baina 
ez zuen aldaketa esanguratsurik eragin testuaren mamian. 
Atxikitako enpresen artean elikagaigintzako industriak, telebista-
kateak edota banaketaren, hotelen eta jatetxeen sektoreak 
daude, guztiak ere beren borondatez. 

Tresna horren gabezia nagusia da, zalantzarik gabe, babestu 
nahi diren herritarrei zuzendutako publizitateko produktuen 
nutrizio-kalitatearen gaiari ez heltzea, OMEk berariaz 
adierazitakoaren kontrara. Gainera, gaur egun erabiltzen den 
PAOS kodea anbiguotasunez josia dago, haurrei zuzendutako 
publizitatearen zati txiki bati baino ez dio erantzuten eta 
elikagaien industriak erabil ditzakeen begien bistako ihesbide 
eta salbuespen ugari dauzka21. Hori gutxi balitz bezala, azterlan 
ugarik erakutsi dute maizegi urratzen dela22, batik bat atxikitako 
enpresen eskutik. Horrek mekanismoak duen beste arazo larri 
bat nabarmentzera garamatza: protokoloa betetzen dela 
bermatu behar duten kontrol-organoak elikagaien industriak 
berak zuzentzen ditu, eta horrek, gutxienez, auzitan jartzen du 
horien inpartzialtasuna. 

Hori guztia ikusirik, badirudi frogatua dagoela ez direla oso 
eraginkorrak. OMEk berak, azterlan independente ugariren ildo 
beretik joz, honako hau adierazten du: «akordio horren (PAOS 
kodea) ez-betetze maila oso altua da Espainian, eta antzeko 
kopuruak ageri dira atxiki ziren enpresen eta atxiki ez zi-
renen artean. Hortaz, zalantzan jartzen dugu kodearen eta 

21. PAOS kodeari buruzko azterketa sakonago bat irakurri nahi izanez gero, ikus «Gaixo-
tzen gaituen elikaduraren muinerako bidaia» txostena https://justiciaalimentaria.org/
dame-veneno

22. Azterketa independente (https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-
nutrition/article/compliance-with-selfregulation-of-television-food-and-beverage-adver-
tising-aimed-at-children-in-spain/2B43961ED9E94AB4AE1B7170873E20FC) batek 
erakutsi zuen, erabilitako laginean, argi eta garbi protokoloa urratzen duten iragarkien eta 
oso zalantzazkoak direnen baturak % 70 gainditzen zuela.

https://defiendeme.org/
https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno
https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/compliance-with-selfregulation-of-television-food-and-beverage-advertising-aimed-at-children-in-spain/2B43961ED9E94AB4AE1B7170873E20FC)
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/compliance-with-selfregulation-of-television-food-and-beverage-advertising-aimed-at-children-in-spain/2B43961ED9E94AB4AE1B7170873E20FC)
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/compliance-with-selfregulation-of-television-food-and-beverage-advertising-aimed-at-children-in-spain/2B43961ED9E94AB4AE1B7170873E20FC)
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gainbegiratze-sistemaren eraginkortasuna». Badirudi, hortaz, 
haurren dietan publizitateak duen eragin negatiboa murrizteko 
legezko arauen aldeko konpromisoa hartzeko ordua iritsi dela, 
osasun publikoko espezialistek eta kontsumitzaileen elkarteek 
eskatzen duten bezala. Euskal administrazioek bide hori jorra-
tu beharko lukete beren eskumenen esparruan, estatuko immo-
bilismoa atzean utzita. 

Gainera, bereziki garrantzitsua da genero-ikuspegia txertatzea, 
publizitate eta marketin mota horiek ere araututa egon daitezen 
estereotipo sexisten erabilerari dagokionez. EAEren kasuan, 
tresna interesgarriak23 ditugu jada publizitatea behatu eta auto-
rregulatzeko, EMAKUNDEk sustatuta. Edonola ere, komeniga-
rria litzateke erregulazioa zorrotzagoa eta erakunde publikoen 
mendekoa (eta ez autorregulatua) izatea haurrei zuzendutako 
publizitatearen kasuan, gutxienez. Laburbilduz, esan genezake 
bi norabidetan egin behar dela lan: (i) haurrei zuzendutako 
elikadura osasungaitzaren publizitate eta marketin mota oro 
arautuko duen araudi argi bat definitzea, genero-ikuspegia kon-
tuan hartuta; eta (ii) kontrol-mekanismo publikoak ezartzea, 
jarduteko eta erantzuteko eskumenarekin eta zehatzeko gaitasu-
narekin. 

Eusko Jaurlaritzak zuzendu beharko lituzke jarduketa horiek, 
lurralde historiko guztietan aplikatuko den esparru komun bat 
sortzeko. Era berean, Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek 
erraztasunak eman beharko lizkiekete toki-administrazioei, be-
ren udalerrietan jarduerak antolatzen direnean elikagai osasun-
gaitzen marka komertzialen babesletzara jo behar izan ez deza-
ten. Era berean, beste erakunde publiko batzuek (EMAKUNDE, 
Kontsumobide edo EITB, besteak beste) funtsezko papera dute 
azaldutako gomendioak ezartzeko.

23. Publizitate eta komunikazio ez-sexistarako kode deontologikoa eta autorregulaziokoa 
Euskadin: https://www.ehu.eus/documents/2007376/2899053/Begira-Aurkezpena.pdf

https://www.ehu.eus/documents/2007376/2899053/Begira-Aurkezpena.pdf
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 n Gomendioak:

1. Euskal administrazioak erabakitzea biztanleriaren zer 
segmentu babestu nahi duen lehentasunez. Babestutako 
herritarren taldea zabaltzea gomendatzen da, gutxienez 
16 urtetik beherako adingabeak sartuz, Erresuma Batuan 
bezala. 

2. Zer elikagairen publizitatea murriztu beharko litzatekeen 
erabakitzeko, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak nutrizio-
kalitateari buruz ezarritako zuzentarauak aplikatzea, 
eta nutrizio-profilen ereduak erabiltzea edo gomendaga-
rriagoak edo txarragoak diren elikagaien kategoria espezi-
fikoak ezartzea. 

3. Hainbat eragile inplikatzea araudi erregulatzailea de-
finitzeko prozesuan, kontsumitzaileen erakundeei, gura-
soen elkarteei, osasun publikoko espezialistei eta emaku-
meen elkarteei eta/edo erakunde feministei kontsultak 
eginda, besteak beste. 

4. Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren jar-
duera-esparrua zuzentzea, Eusko Jaurlaritzaren mendeko 
kontrol publikoko erakundea denez gero, haurrei zuzen-
dutako edozein publizitate-kanpaina eman aurretik eta on-
doren jarduteko eskumena izan dezan. Ezarritako araudia 
urratzen duten enpresak zehatzeko gaitasuna izan beharko 
luke, bai eta aholkularitza eskatzen dutenei laguntzeko ere. 
Gainera, haurrei zuzendutako publizitatearen behatokia 
eratu liteke, kontrol-erakunde horren mendean. 

5. Arautzeko orduan, garrantzia ematea telebistako publizita-
teari, haurrak haren esposiziopean baitaude, baina ahaztu 
gabe beharrezkoa dela ere gainerako marketin-teknikak 
ere arautzea, askotarikoak eta gero eta aktiboagoak bai-
tira. Arautzeko estrategia integralak bilatzea, haurrei zu-
zendutako marketin-teknikak zabaltzeko erabiltzen diren 
kanal guztiak kontuan hartuko dituena: babesletza, opariak, 
promozioak, fikziozko edo benetako pertsonaia ezagune-
kin lotzea, etab. Ildo horretan, EAE aitzindaria izan liteke 
gobernu-jarduketa integral batean aurrera egiten. 

6. Modu exhaustiboan definitzea zer sartzen den haurrei 
zuzendutako publizitatearen barruan eta zer espaziotan 
dagoen gizatalde hori publizitatearen esposiziopean, 
neurri handiagoan edo txikiagoan, publizitate-kanalak 
ustekabean babestutako espazioetatik kanpo zabaldu ez 
daitezen. Horretarako, berriz ere, garrantzitsua da eragile 
sozial desberdinen inplikazioa lortzea. Modu espezifikoan, 
orientazio hauek jasotzen ditugu, publizitate-kanalaren 
arabera.

TELEBISTAKO ETA IRRATIKO MARKETINA:

1. Haurrei zuzendutako elikagaien publizitatea ETBn ema-
teko arauak birformulatzea eta ondoren ente publiko 
horren administrazio-kontseiluan onartzea, gaur egungo 
PAOS kodea ordezkatzeko.

2. Euskal komunikabide publikoetan Eusko Jaurlaritzak osa-
sungaitz bezala sailkatutako elikagai guztien publizita-
tea debekatzea24 gomendatzen da, zuzenean edo zeharka 
haurrei zuzenduta badago.

3. Publizitatearen kontrol publikoa egiteko organismo 
berriak sortzea EITBn, publizitatearen aurretik eta ondo-
ren jardungo dutenak eta, araudiaren ez-betetzeak kontrol-
erakunde publikoari jakinaraziko dizkiotenak, Estatuko 
autokontroleko mekanismoetara jo behar izan gabe (PAOS 
kodea).

4. Egoitza eta operazio-esparrua Euskadiko lurraldean duten 
ikus-entzuneko komunikabideei eragiten dieten erregu-
lazio-mekanismoak sustatzea (tokiko hedabideak), EITBn 
aplikatzen diren arauekin bat egingo dutenak. 

5. Estatuarekin partekatutako arautzeari eta eskumenei 
dagokienez25, hitz egin eta eragina izateko mekanis-
moak ezartzea gomendatzen da, Estatuko titulartasuna 
duten komunikabideei aplikatzen zaien araudiko aldaketa 
garrantzitsuak koordinatzeko. Horien xedea haurrak 
eraginkortasunez babestea izango da, OMEren, osasun pu-
blikoko erakunde adituen eta kontsumitzaileen elkarteen 
gomendioei jarraikiz. 

BESTE BITARTEKO BATZUEN BIDEZKO MARKETINA 
(PRENTSA, ZINEMA, INTERNET, APLIKAZIOAK, 
JOLASAK) ETA ESPARRU PUBLIKOAK:

1. Webguneetan, zinemetan, papereko prentsan, liburuetan, 
aldizkarietan, albumetan, markesinetan eta eskolako menu 
eta testuetan Eusko Jaurlaritzak osasungaitz bezala 
sailkatutako elikagai guztien publizitatea debekatzea 
gomendatzen da, zuzenean edo zeharka haurrei zuzenduta 
badago.

24. Hauek izan litezke arautzeko beste aukera batzuk: haurren programetako iragarki-
tarteak debekatzea; haurren programetan iragarki-tarteetarako denbora mugatzea; 
publizitatea debekatzea denbora jakin batean, haurren programen aurretik eta ondoren; 
haurrei zuzendutako publizitate guztia debekatzea telebistan; zuzeneko eskaintzak dituz-
ten haurrei zuzendutako publizitatea debekatzea; iragarkietan haurrak agertzea debekat-
zea; haurrei zuzendutako iragarkietan marrazki bizidunak eta haurrentzako programetan 
agertzen diren pertsonaiak agertzea debekatzea; haurrei zuzendutako publizitatean 
produktuen kategoria jakin batzuk debekatzea.

25. Hau da, euskarri eta teknologia eskuragarrietako edozein erabiltzen duten ikus-
entzuneko zerbitzuak, EAEko publikoari zuzenduak, bai eta ikus-entzuneko komunikazioko 
eskaintzak, EAEko lurraldean banatzen badira.
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2. Arreta berezia jarriko da araudian ikastetxe, kiroldegi, 
kultura-zentro, antzoki eta garraiobideetan eta haurrak sa-
rritan egon ohi diren bestelako espazio publikoetan eta 
horien inguruan elikagai osasungaitzen promoziorik egin 
ez dadin, horren barruan elikagai horien salmenta ere sar-
tuta, noski. Ikastetxeei dagokienez, elikagai osasungaitzen 
publizitate, salmenta eta kontsumo oro murriztuko duten 
neurri integralak abian jarri behar dira, eskoletako elikadu-
ra-sistemak hezkuntza proiektuan txertaraziz eta menuak, 
jangela, sukaldea eta langileak hezkuntza-espazioaren 
parte gisa integratuz. Eusko Jaurlaritzak konpromisoa har-
tu behar du hori lor dadin.

3. Osasungaitz bezala sailkatutako elikagaien sare soziale-
tako kontuak, fidelizazio-sistemak, deskargak, jolasak, 
lehiaketak edo sariak eta webguneko aplikazio interakti-
boak debekatzea, iruzkinak egiteko aukerak izan ezik.

4. Haurrei, nerabeei eta familiei zuzendutako telebistako 
eta irratiko produkzioetan, aldizkarietan, filmetan, 
bideoetan eta jokoetan elikagai osasungaitzen placementa 
debekatzea.

SALMENTA-PUNTUKO MARKETINA,  
ONTZIA BARNE:

1. Agintaritza eskudunek osasungaitz gisa sailkatutako pro-
duktuen salmenta-puntuko promozioak debekatzea, 
baldin eta haurrei zuzenduak badaude. Horrek barne hartu 
behar du salmenta-puntuan erabilitako materiala muga-
tzea (erakusmahaiak, kartelak, egiturak, ekipamenduak eta 
beste material batzuk).

2. Publizitateko erakargarrien erabilera debekatzea hau-
rrei zuzendutako produktu osasungaitzen ontzietan, hala 
nola beraien interesa pitz dezaketen pertsonaia ezagunak 
(errealak edo fikziozkoak, lizentziarekin edo gabe); entre-
tenimendu, animazio edo fikziozko teknikak, zaporearen 
erreferentziak, umorea, akzioa-abentura, fantasia eta 
dibertsioa edo produktuaren ezaugarri objektiboekin bat 
ez datozen beste batzuk; edo produktuaren edo ontziaren 
diseinua haurrentzako bereziki erakargarria diren forma 
eta koloreekin diseinatzea. 

3. Era berean, iradokitzen dugu euskal osasun-gomendioen 
arabera osagai kritikoren baten eduki altua duten elika-
gaien publizitatean eta etiketetan debekatzea elika-
gaiaren nutrizio-ezaugarri positiboak adierazten dituzten 
termino deskribatzaileak, bai eta ezaugarri horiekin lotu-
tako fantasiazko izenen erabilera (light, diet) eta nutrizio-
propietate edo ezaugarri osasungarri horiekin loturiko 
adierazpenak, nahasmena eragin baitezakete.

KIROL- EDO KULTURA-EKITALDIEN EDO BESTE 
JARDUERA PUBLIKO BATZUEN BABESAREKIN 
LOTUTAKO MARKETINA:

1. Osasungaitz bezala sailkatutako elikagaiei haur edo ne-
rabeentzako jarduera, zerbitzu edo produktuak sustatzen 
edo finantzatzen ez uztea gomendatzen da. Horretarako, 
ordezko aukerak eskaini beharko dizkiete lurraldeetako 
edo hortik goragoko instantziek toki-administrazioei.

2. Ikastetxeek elikagai osasungaitzak ekoizten edo banatzen 
dituzten enpresetara egindako bisitetan, gomendatzen 
da produktu horien salmenta debekatzea, bai eta opari 
emateko aukera ere, promozio-elementuak ematea eta 
produktuarekin esperientzia interaktiboak txertatzea be-
zalaxe. Izatez, beste bisita batzuk sustatu beharko lirateke, 
gertuko elikagai jasangarrien ekoizpena erakustekoak, hain 
zuzen. Horrek, elikadura-ohiturekin lotutako abantailez 
gain, beste onura batzuk ere ekarriko lituzke: euskal landa-
eremuaren ezagutza, bertako kulturaren sustapena eta 
nekazaritzaren errekonozimendua lanerako aukera gisa. 

EAE-KO ELIKADURA- ETA OSASUN-POLITIKEI BURUZKO GIDA, ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI ZUZENDUA
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4. ELIKAGAIEN 
ESKURAGARRITASUNA

 n Zertaz ari gara? Aurkezpen 
kontzeptuala

Planetaren luze-zabalean hedatzen ari den dieta gero eta osa-
sungaitzago hori sustatzen duten faktore konplexuen ideiari 
berriz helduta, ez genuke funtsezko elementuetako bat ahaztu 
behar: dieta osasungarri bat eskuratzeko aukera. Aukera hori, 
gutxienez, bi faktoreren araberakoa da: prezioa eta eskuragarri-
tasun fisikoa. Biak ala biak oztopo izan daitezke gizarteko talde 
jakin batzuentzat dieta osasungarri bat eskuratzeko, jarraian 
ikusiko dugun moduan. 

Lehenengoari, hots, prezioari dagokionez, eta dieta osasuntsuak 
osasungaitzak baino garestiagoak direlako premisa onartuta26, 
osasunean eragin negatiboa duten elikagaien oldarraren kalterik 
handiena pairatzen duten talde soziala klase sozioekonomiko 
baxueneko pertsonek osatzen dute eta, talde horren barruan, 
emakumeek27. Elikagai fresko eta naturaletan oinarritutako dieta 
orekatu bat lortzeko arazoak baditu gizarteko talde handi sa-
mar batek, egiturazko arazo larri bat dugu, lehen esan bezala, eta 
horrek, besteak beste, berdintasun-falta eragiten du osasun 
ona izateko eskubidea gauzatzeko aukeran. 

Hori guztia dela eta, egokia da, klasearen eta generoaren al-
dagaiak kontuan hartuko dituen borrokarako estrategia global 
batean barruan, zerga-politiken erabilera planteatzea, Adminis-
trazio eskudunen eskutik, elikadura hobea sustatzeko pizgarri 
gisa. Izan ere, gaur egun, dela EAEn dela Estatuan, ez dago ko-
herentziarik elikagaien inguruko zerga-politikaren eta osasun-
politikaren artean. Areago, elkarren kontrakoak ere badirela esan 
daiteke. Desadostasun hori irauli eta herritarren osasuna hobe-
tuko duten elikagaien inguruko zerga-politika justu eta eraginko-
rrago bat sustatzeko, politika berriak bi zutarri hauetan oinarritu 
behar dira: (i) kontsumo-ohiturak alda daitezke produktu jakin 
batzuen prezioan aldakuntza handiak daudenean (tabakoa da 
adibide on bat) eta (ii) kontuan izanik Euskadiko herritar guztiek 
izan behar dutela osasunerako eskubideaz berdintasunez go-
zatzeko aukera, agintaritza eskudunek legeak eman behar dituz-
te hori hala dela bermatzeko. 

Dieta osasungarri bat izateko eskuragarritasun fisikoari 
dagokionez, garrantzitsua da elikagaien ekoizpen lokalean 
jartzea fokua. EAEn bada, oraindik ere, nekazaritzako ekoizpen-
sektore adierazgarri bat baina, egungo joerek erakusten 

26. Ikus «Gaixotzen gaituen elikaduraren muinerako bidaia» txostena, bertan baieztapen 
horren azalpen zabala ematen baita. https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno

27. Gogoan izan behar da emakumeek gizonek baino erosahalmen txikiagoa dutela, 
gizonenak baino baldintza sozioekonomiko kaskarragoetan egotea eragiten duten fakto-
re ugari direla medio: soldata eta ordainsarien berdintasun-falta, lanaldi laburragoak, 
langabezia-tasa handiagoa, emakume izatearen ondoriozko soldata-mugak, ia aitortza edo 
baliorik gabeko lanaldi bikoitzak edo hirukoitzak, pentsio txikiagoak eta abar, eta abar. 

dutenez, garrantzia galduko du eta desagertu egingo da, 
Administrazio publikoen babesa jasotzen ez badu. Alabaina, 
badakigu baserrietako ekoizpen-modua berezko bizimodu baten 
araberakoa dela, bizikidetza- eta lan-harreman kooperatibo 
batzuen inguruan eraikita, autosufizientzia, ingurunearekiko 
moldaera eta lurraldearekiko lotura oinarri hartuta. Badakigu, 
halaber, balio estrategiko ordainezina duela elikadura 
osasungarri eta lokalari dagokionez. Kontua ez da nostalgiaz 
egotea joandako garaiei begira, baizik eta gertuko ingurunean 
bilatzea ordezko aukerak, industriaren merkataritzako 
interesak asetzea beste helbururik ez duten ekoizpen eta 
elikadura-ereduen ondorio negargarriei aurre egiteko. Interes 
horien ondorioz, gero eta urrutiago daude elikadura, alde batetik, 
eta lurraldea eta kultura, bestetik, eta elikadura osasungarria 
izateko eskubidea eta ingurumenarekiko errespetua galtzen 
dira, aldi berean. Are gehiago, esan dezakegu txanpon beraren 
bi aurpegiak direla dieta osasungaitzen hedapen geldiezina eta 
nekazaritzan oinarritutako elikadura-sistema lokalen desagerpen 
bizkorra. 

 n Zer egin dezakete euskal 
administrazio publikoek?

Klase- eta genero-desberdintasunen ondorioz gizarteko talde 
batzuek arazoak dituzte dieta osasungarriak izateko, arrazoi 
ekonomikoak direla eta. Hortaz, osasuneko desberdintasun 
horiek eta osasun-arriskuak murrizteko, justifikatuta daude 
oinarrizko elikagai osasungarriak lortzeko gaitasuna 
hobetzeko esku-hartzeak (prezioen eta eskuragarritasunaren 
bidez), horrela horien kontsumoa sustatzeko, bai eta 
osasungaitzenak kargatzekoak ere, horien kontsumoa 
murrizteko. Aipatu behar da zergek elikaduraren alorreko 
desberdintasunak murrizteko potentziala dutela, edozein karga-
tasaren eragin erlatiboa handiagoa delako errenta baxuko talde 
sozioekonomikoetan errenta altuagokoenen artean baino, eta 
horrela kontsumoa murrizteko pizgarriek hobeto funtziona 
dezakete.

Gainera, horrelako neurrien bidez Administrazio publikoek mezu 
sendoa helarazten diete herritarrei osasunarentzako nutrizio-
profil desegokiak dituzten elikagaien existentziaren inguruan eta, 
aldi berean, elikadura osasungaitzaren ondoriozko kostuen berri 
ematen da, funtsak biltzen dira osasun-ohitura osasungarriak 
sustatzeko, zerbitzu publikoetako jangelak hobetzen dira eta 
bertako ekonomiaren sektore batzuk bultzatzen dira, hala 
nola nekazaritza edo gertuko salmenta. Nola ez, neurri horien 
inpaktua handiagoa izango da beste batzuekin konbinatuta 
gauzatzen badira, hala nola proposatu diren etiketetako 
aldaketak edo elikagaien publizitatearen araudia gogortzeko 
proposamenak. 

https://justiciaalimentaria.org/dame-veneno
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Horrekin batera, euskal administrazioek landa-eremura joan 
eta bertan geratu nahi duten pertsonen interesa aprobetxatu 
behar dute, batik bat gazteen kasuan. Nekazaritzako 
elikagaien tokiko ekoizpena eta zirkuitu laburren bidezko 
salmenta, gurea bezalako lurraldean, sektore estrategikoa 
izan beharko litzateke kulturaren, elikaduraren, osasunaren 
eta ingurumenaren ikuspegitik. Ondorioz, administrazioek 
alderdi horiek sustatu behar dituzte, Estatuko zein Europako 
nekazaritza-politiketan behin eta berriz baztertu diren gai horien 
aldeko apustua eginda. 

Azkenik, atal honetan, foru-aldundien rola nabarmendu nahi 
dugu, beraiek arduratzen baitira zuzeneko eta zeharkako zer-
gak biltzeaz. Horretaz gain, gainera, oso garrantzitsua da foru-
erakundeek inplikazioa izatea, toki-administrazioekin batera, 
tokiko elikadura-sistemak sustatzeko eta baserriekin lotutako 
bizimodua berreskuratzeko. 
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 n Gomendioak:

ZERGA-POLITIKA:

1. Elikagai osasungaitzak kargatuko dituen zerga-meka-
nismo bat ezartzea erabakiz gero, politikak eraginkorrak 
izateko eta erraz ezarri, administratu eta kudeatzeko 
erabakiak hartu behar dira. 

2. Edozein zerga-politika ezartzean, arrakasta bermatzeko, 
Euskadiko egungo errealitatearen araberako portaera-
ren faktoreak hartu behar dira kontuan. Horien artean 
daude, gutxienez, honako hauek: eskariaren elastikotasu-
na, ordezkapen-efektu potentzialak, generoaren edo klase 
sozialaren araberako inpaktu desberdinak eta zergak kate 
guztian zehar duen eragina, arreta berezia jarriz tasak 
kontsumitzailearengan duen eraginean (oro har, prezio-al-
daketa azken kontsumitzailearengandik gero eta gertuago 
egon, orduan eta handiagoa izango da elikadura-ohituren 
gaineko eragina).

3. Erabaki behar da zer kargatuko den: produktu mota 
jakin bat (adibidez, freskagarriak) edo osagai jakin bat 
(adibidez, azukrea). Aukera bakoitzak abantailak eta desa-
bantailak dauzka, administrazio publiko eskudunak azter-
tu beharrekoak. Oro har, bigarren aukera eraginkorragoa 
izaten da, ez duelako osagai jakin bateko eduki handia 
duen elikagairik kanpo uzten, baina konplexuagoa da eza-
rri eta kudeatzeko.

4. Euskal administrazioek (foru-aldundiek, haiena baita 
eskumena) zerga bereziak deitutakoak aplika litzakete. 
Produktu edo osagai jakin bat bakarrik kargatzen duten 
tasak dira. Kontsumoak eragindako ondorioak amaierako 
kostuan txertatzeko erabili izan dira, esate baterako, 
tabakoaren edo alkoholaren kasuan. Dagoeneko egin 
diren esperientziek erakusten dute BEZak eta beste zerga 
batzuek baino eragin handiagoa dutela kontsumoan. 
Zerga bereziak modu mailakatuan jar daitezke martxan, 
beste kontsumo- eta ekoizpen-modu batzuetarako 
aldaketa errazteko. 

5. EAEko Kontzertu Ekonomikoan definitutako eskumenen 
arabera (12/2002 Legea, maiatzaren 23koa), balio eran-
tsiaren gaineko zerga (BEZ) arautzea Estatuaren eskumen 
esklusiboa da, baina euskal administrazioek presio egin 
liezaiokete elikagai osasungarrien BEZa % 0ra jaits 
dezan eta osasungaitzena % 21era igo dezan, erakunde 
sozial ugari eskatzen ari diren moduan28.

28. Ikus «IVA 0» manifestua: https://justiciaalimentaria.org/iva-0#top

ELIKAGAI OSASUNGARRIEN  
ESKURAGARRITASUNA:

1. Elikagaien tokiko ekoizpena sustatzea, ahal dela 
agroekologiaren printzipioetan oinarrituta, ekimenen 
eta ekoizpen-ereduaren jasangarritasun ekologikoa, 
ekonomikoa eta soziala bermatzeko. Horretarako, 
gomendatzen da toki-administrazioek parte hartzeko 
mekanismoak martxan jartzea, ekoizpen- eta kontsumo-
proiektuak modu kolektiboan eraikitzeko, hainbat eragile 
inplikatuta: baserritarrak, kontsumitzaileak, administrazio 
publikoak, emakumeen erakundeak eta/edo erakunde 
feministak, proiektu autonomoak eta bestelako eragileak.

2. Elikagaiak ekoizteko lurra lortzeko erraztasunak 
ematea, funtsezko oinarria baita, eta haren inguruan 
interes-gatazka eta presio handia baitago etengabe. Gai-
nera, euskal kasuak ondo erakusten duen moduan, lurrak 
badu osagai kultural indartsu bat ere, lurralde bilakatzen 
delako, eta horrela pisu itzela hartzen du bizimodu pro-
pioaren biziraupenean: gure kasuan, baserriaren inguruan 
eraikitakoa.

3. Elikagaien ekoizpenerako eta, oro har, bizitzarako  
oinarrizkoak diren ondasun komunak babestea, hala nola 
ura, biodibertsitatea edo haziak. Salgaiak ez direla aitor-
tuko da eta, ondorioz, merkaturatzeko kanaletatik aterako 
dira, eta esparru publiko eta kolektibora pasatuko. 

4. Nekazaritza bizibide posible bat izatera bideratutako 
politikak gauzatzea, eta presio egitea egungo nekazaritza-
politikek, batik bat Nekazaritza Politika Bateratuak, ekoiz-
pen-eredu jasangarrien alde egin dezaten, landa-inguruak 
bizirik mantentzeaz gain, zer hazi nahi dugun eta zer jan 
nahi dugun erabaki ahal izan dezagun ere. Ildo horretan, 
komenigarria litzateke, halaber, urriaren 15eko 8/2015 
Legearen ezarpena sustatzea (Emakume Nekazarien Es-
tatutuari buruzkoa). EAEko arau hori aitzindaria da, eta 
esparru egoki eta beharrezko izateko potentzialtasuna du 
nekazaritza emakume askorentzako bizibide duina izan 
dadin. 

5. Neurri higieniko-sanitarioak nekazaritzako ekoizpe-
naren beharretara egokitzea. Administrazio publikoak 
ohartu behar dira nekazaritzako ekoizpenaren beharrak 
ezin direla alderatu agroindustriarenekin. Gauza bera 
gertatzen da bi sistema horietako bakoitzak bertako elika-
dura osasungarriari egiten dion ekarpenarekin edo bizibi-
de jasangarri bezala duen balioarekin edo ingurumenean 
duen eraginarekin ere. Ondorioz, ezin zaizkie baldintza 
berak ezarri. Araudiaren araberako baldintza higieniko-
sanitario ugari betetzea ezinezkoa da ekoizpen-eredu 
jasangarrientzat, eta horrela ezin dira produktu industria-
len kontra lehiatu. 

https://justiciaalimentaria.org/iva-0#top


6. Gertuko ekoizpena eta kontsumoa sustatzea eta, 
posible denean, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko 
lotura eta erantzunkidetasuna indartzea. Kontua da, 
gutxika-gutxika, botera banatzea nekazaritzako eta 
elikagaigintzako katearen barruan, demokratikoagoa izan 
dadin. Horrela, elikagaien erosketa publikoan gertuko 
produktuak sustatzeko politikek (Eusko Jaurlaritzarena 
da eskumena) badute zeresanik, euskal lurraldean 
ekoizpen-eredu jasangarrienak mantentzeko zein 
erakunde publikoetatik kontsumo mota hori bultzatzeko. 
Era berean, udalek lan garrantzitsua dute egiteko gertuko 
ekoizpen-proiektuen parte-hartzea lehenetsiko duten 
tokiko produktuak sustatzeko garaian, ahal bada, eredu 
agroekologikokoak. Horretarako, araudian kontuan 
hartu beharko dira ekoizpeneko berezitasunak eta 
merkaturatzeko aukerak. 

7. Saltoki handien ordutegiei buruzko araudia 
mantentzea. Izan ere, horiek dira asko prozesatutako 
elikagaien banatzaile nagusiak eta, ordutegiak 
arautzearen bidez, gertuko elikagaien banaketan parte-
hartze handiagoa duten saltoki txikien lehiaren arloko 
baldintzak bidezkoagoak dira. 

EAE-KO ELIKADURA- ETA OSASUN-POLITIKEI BURUZKO GIDA, ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI ZUZENDUA
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5. POLITIKEN 
KOHERENTZIARAKO 
NEURRI INTEGRALAK 

 n Zertaz ari gara? Aurkezpen 
kontzeptuala

Gida honen hasieran adierazi denez, elikadura generoarekin 
edo klase sozialarekin zerikusia duten determinatzaile sozialei 
lotutako ekintza bat da, besteak beste, eta horiek, aldi berean, 
pertsonen osasun-maila definitzen dute. Hori dela eta, orrialde 
horietan ikuspegi politiko batetik landu dugu elikaduraren gaia, 
horrek aukera ematen baitigu errealitatea eraldatzeko ekintzak 
asmatzen eta aztertzen, ez dugulako gaixotzen gaituen 
elikadura bat izaten jarraitu nahi. Eta guztiek gaixotu gabe 
jateko aukera izatea nahi dugulako. 

Gaur egun zabaldua dago elikadura-arazoen errua norba-
nakoei egoztea, bizitza osasungarria izatera animatzen gaituzten 
kanpainak direlarik horren erakusgarri. Gure planteamenduak 
joera horren kontra egiten du, pertsonen elikadurak lotura 
estua duelako beren estatus sozialarekin eta egoera materiala-
rekin. Ez dago benetan aukeratzeko askatasunik pertsona ugarik 
eta gizartearen sektore osoek ez dutenean dieta osasungarri bat 
eskuratzeko aukerarik, beren egoera sozioekonomikoa dela eta, 
lehen adierazi dugun bezala. Horrela, osasunaren arloko desber-
dintasun sozialak sakontzea besterik ez dugu lortuko eta, areago, 
elikadura desegoki baten ondorioak pairatzen dituztenak estig-
matizatuko eta zigortuko ditugu. Gainera, horrek beste arrakala 
sozial batzuk zabalduko ditu, hala nola generoaren ondoriozkoak. 

Erruak egozteaz ari garela, kontuan izan behar dugu gai hori 
bereziki garrantzitsua dela emakumeez ari garenean, oro har 
emakumeak arduratzen direlako etxeetako elikadura antolatzeaz. 
Emakumeak modu masiboan sartu dira lan-merkatuan, baina 
badakigu horrek ez duela berekin ekarri lehendik egiten zituz-
ten lan erreproduktiboen eta zainketen banaketa bat. Aitzitik, 
emakumeen esku daude horiek oraindik ere, oro har. Hori dela 
eta, elikadura ikuspegi politiko batetik aztertzean, garrantzitsua 
da argi uztea dieten kalitatearen ardura ez dela emakumeen 
ardura, eta ez duela horrela izan behar. Ezin dugu haurren dieta 
hobetzeaz hitz egin, adibidez, laneko edo kontziliazioaren ar-
loko aldaketak edo administrazioen haurren zainketan eta 
elikaduran duten erantzukizuna aipatu gabe. 

Dieta osasungaitzak hedatzearen egungo arazoa (batik bat 
klase apaleko herritarren eta, talde horren barruan, emakumeen 
artean) elikadura-ingurune osasungaitz baten ondorio bezala ere 
ulertu behar da, testuinguru hori publizitatetik eta etiketatzearen 
zailtasunetatik haratagoa delarik. Azalpena, neurri batean 
behintzat, hezkuntzan ere bilatu behar dugu. Alor horri 
dagokionez, besteak beste, eskola publikoek funtsezko rola dute, 
orain eta etorkizunean, egoera iraultzeko. Elikadura-ingurune 

osasungaitzean eragina izango duten elementuak hezkuntza-
alorrean txertatzeaz ari gara, sukaldaritzako kultura eta jardunari 
eta elikadura-osasunari buruzko gaiak curriculumean txertatuz 
eta elikadura osasungaitzaren, horren kausen eta ondorioen 
inguruko hezkuntza kritikoa emanez. Era berean, argi adierazi 
behar da eskolako jangelen funtzioa ez dela jaten ematea 
bakarrik, funtsezko lan bat egiten baitute elikaduraren inguruko 
kulturaren eraikuntzan ere. Elikatzeko modu osasungarriak  
(bir)eraikitzeko, elikagaien tokiko ekoizpenarekin  
(bir)konektatzeko eta dieta osasungarri baten jatorria, 
sasoiko produktuak eta ezaugarriak (ber)ezagutzeko forma 
pedagokiko egokia badira, eraldaketa sozialeko tresna oso 
baliagarria izan daitezke. Eskolako baratzeak edo gertuko 
ekoizpenekin lotutako jangelak dira eraldatzeko potentzial 
zinez interesgarria duten ekintzen adibide ona. Gogoan 
izan behar dugu haurrak eta gazteak jarri behar direla beti 
jarduketa politikoen ardatzean. Prestatutako eta prozesatutako 
elikagaiak erraz lortzen eta eskuratzen dira eta, oro har, gero 
eta ohikoagoak dira gizatalde horien eguneroko dietan, horrek 
etorkizun pertsonal zein kolektiboan dituen ondorio larriekin. 

Elikadura-ingurune osasungaitzaren gainean eragitearen garran-
tzia indartzea, komunikabideek sozializazioan duten rolaren 
ideiari heldu behar diogu berriro ere. Gaur egun, elikadura-ohi-
turak sortu eta iraunarazteko eragile nagusiak dira, bai eta elika-
gaien arloko lehentasunak eraikitzeko ere. Egoera horrek, beste 
behin ere, instantzia publikoen jarduketa publikoa beharrezkoa 
dela erakusten digu, kontuan izanik, gainera, pertsona horiek 
askotariko gizarte-egoeretan daudela, eta elikagaien industriak 
abiarazitako pertsuasio-estrategien oldearen aurreko jarrera 
kritiko handiagoa edo txikiagoa dutela. 

Azkenik, baina garrantzi handiarekin ere, elikagaien ekoizpen 
industrialarekin lotura estua duen gai bat aipatu behar dugu: 
ingurumen-inpaktua. Izan ere, alde batetik, baliabide eta onda-
sun komunak erruz erabiltzen dira industria-prozesuetan, hala 
nola ura edo erregai fosilak, banaketa-kate ezin luzeagoetako 
garraioan eta, bestetik, jatorri petrokimikoko materialak neurririk 
gabe erabiltzen dira produktuak ontziratzean eta garraiatzean. 
Horiek elikagaien elikadura-segurtasuna arriskuan ipintzen 
dute, substantzia toxikoen migrazioagatik, eta, gainera, hondakin 
kutsatzaile gisa amaituko dute prozesua, ingurumen eta ekono-
mia aldetik onartezina den kostu bat eraginik kudeaketan (kasu-
rik onenean) edo pilaketan. Ildo horretan, garrantzi handia har- 
tzen du ekoizpenaren deslokalizazioak. Horren eraginez, askotan, 
ingurumen-kostuak (bai eta koste sozialak ere, langileei laneko 
eskubide oro ukatzearen ondoriozkoak) hirugarren herrialdeek 
hartzen dituzten beren gain. Horiek, normalean, ingurumen-
politika lasaiagoak izaten dituzte eta baliabide naturalak kostu 
txikian saltzen dituzte, elikagaien industriaren mozkin-gose 
aseezina elikatzeko. 
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 n Zer egin dezakete euskal 
administrazio publikoek?

Arazoa gai politiko bezala planteatzean, eta ez erabaki pertsonal 
gisa, elikadura osasungaitzaren atzean dauden egiturazko kausak 
aztertu behar direla ikusiko dugu. Egungo egoera indartzen ari 
diren arrazoi politiko, ekonomiko eta sozialen mapa egin behar 
da, zaila izango baita egoera hori gainditzea ez badugu beha-
rrezko mailan jokatzen, politika publikoei dagokienez. Horreta-
rako, kausa eta efektuei modu integralean heldu behar zaie, 
aurpegi askoko harreman sinergikoak, inplikatutako eragileen 
interesak eta hartutako erabakien ondorioak ulertuz. Hortaz, 
osasuna gai transbertsal bezala lantzen duten sektore anitze-
ko politikak behar dira, osasuna izateko eskubidea berdintasu-
nean bermatuz herritar guztientzat. 

Atal honetan jasotako gomendioak intersektorialak direnez, 
funtsezkoa da euskal administrazio publikoen inplikazioa, maila 
guztietan. Eusko Jaurlaritzak zuzendu beharko luke, erabakime-
nez, mintzagai ditugun politika publikoak abian jartzeko proze-
sua, horretarako eskura dituen bitarteko guztiak erabilita: beren 
mendeko erakundeei eskumenak emanez (adibidez, EMAKUN-
DEri eta Kontsumobideri), deskribatutako arazoari aurre egiteko 
neurri integralak abian jartzeko gauza izango diren aurrekontuak 
osatuz eta administrazioaren gainerako mailen ardurak koordi-
natuz, hots, foru-aldundi eta udalenak, guztiok norabide berean 
egin dezagun aurrera. Era berean, ezinbesteko rola bete dezake 
beste gobernu-erakunde batzuetan presio egiteko orduan, hala 
nola Estatuan edo Europan. Berriz diogu, politika indartsu eta 
eraginkor batek arrakasta izateko, beharrezkoa da neurri eta 
jarduketa publikoen koordinazio ona egitea. 
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 n Gomendioak:

1. EMAKUNDErekin, beste erakunde batzuekin eta 
emakumeen interes eta beharrak ordezkatzen dituzten 
eragile sozialekin elkarlanean aritzea politika publiko 
guztien definizioan genero-perspektiba modu trans-
bertsalean txertatzeko. Horrela, alderdi ugari landu 
ahal izango dira, hala nola osasuna izateko eskubidea 
gauzatzeko orduan dauden desberdintasunak, arrazoi 
ekonomikoen ondoriozko desberdintasunak dieta osasun-
garria izateko orduan edo GEKen prebalentziaren aldeak 
gizonen eta emakumeen artean. 

2. Aldaketak sustatzea lan-merkatuan, lanaldiek aukera 
eman dezaten, modu mailakatuan, bizitzaren ugalketa, 
zaintza eta autozaintza lanarekin bateragarri egiteko. 
Elikadura osasungarria zaintza-lan horien parte bezala 
ulertzen da. 

3. Hezkidetza sustatzea ikastetxeetan genero-harremanak 
haurtzarotik eraldatzeko, zaintza-lanetan erantzunki-
detasuna ahalbidetuko duten aldaketak indartuz (orain 
emakumeak arduratzen dira horretaz, oro har) eta lanaren 
banaketa sexualaren gainean jarduteko.

4. Elikadura-ingurune osasungaitzaren eraldaketa sus-
tatzea hezkuntzan, curriculumeko edukietan txertatuz 
elikadura-ohitura osasungarriekin, sukaldaritzako kultura 
eta praktika sustatzearekin eta elikadura osasungaitzaren 
kritikarekin lotutako alderdiak. 

5. Ikastetxeen eta eskolako jangelen potentzial 
eraldatzailea aprobetxatzea, eskoletako elikadura-
sistemak ikastetxeen hezkuntza-proiektuetan integratuz. 
Horretarako erakundeen arteko eta gizarteko 
koordinazio eta komunikaziorako espazioak sortzea 
gomendatzen da, erakundeen, ekoizleen elkarteen, 
haurren, guraso-elkarteen, irakasleen eta jangeletako 
sukaldarien eta langileen parte-hartzearekin. Era berean, 
berariazko planak sustatu behar dira, ikastetxeetan 
gertuko nekazaritzako produktu ekologikoen erosketa 
publikoa gauzatzeko.

6. Bertako gastronomia sustatzeko eta merkaturatzeko 
zirkuitu laburren bidez erosteko espazio egonkorrak 
sortzea, gertutasunean oinarritutako ekoizpen-eredu 
agroekologikoak eta nekazaritzaren jasangarritasun 
ekologiko, ekonomiko eta soziala indartuz. Hona hemen 
adibide batzuk: gertuko ekoizleek hornitutako merkatuak, 
sasoiko elikagaien feria gastronomikoak, prestakuntza-
ikastaroak edo hitzaldiak kultura-zentroetan, etab. 

7. Osasun-politikaren beharrei erantzuten dieten 
ikerketa-proiektuak sustatzea, hala nola hainbat gairi 

buruzko ikerketa konparagarriak (osasunaren promozioa 
eta kontsumoa, GEKen intzidentzia eta kausalitatea), 
generoaren, klasearen eta arrazaren ondoriozko 
desberdintasunen analisia eginda, gutxienez. 

8. Elikagaien industriak ontziratzeko prozesuetan sortutako 
hondakinak kontrolatzeko eta arautzeko mekanismoak 
ezartzea, bai eta ekoizpen- eta banaketa-prozesuetan 
eragindako kutsadurari buruzkoak ere. 

9. Komunikazio- eta hedapen-kanpaina handiak egitea, 
euskal erakunde publikoek guztiontzako elikadura osa-
sungarria sustatzeko duten konpromisoaren berri emate-
ko herritarrei. Abiarazi nahi diren neurriak hartzeko arra-
zoiak eta espero diren emaitzak argi eta zehatz jakinarazi 
behar dira eta, aldi berean, herritarrak ahaldundu behar 
dira beren eskubideak gauzatzeari dagokionez. 

10. Politika publikoak definitzearekin batera, ebaluazio- eta 
jarraipen-mekanismoak eratu behar dira, ezarpena ber-
matzeko eta esperotako emaitzak erdietsi diren balioes-
teko.

11. Esan gabe doa politika publikoek, edukia aldetik ondo 
eraikita egoteaz gain, baliabide pertsonal eta ekono-
mikoak behar dituztela, arrakastaz martxan jarri ahal 
izateko. 
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EAE-KO ELIKADURA- ETA OSASUN-POLITIKEI BURUZKO GIDA, ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI ZUZENDUAI. ERANSKINA: 
GLOSARIOA

 › Elikadura osasungaitza: nutrizio-kalitate txikiko dieta 
batek osatutakoa eta osagai kritikoen eduki handia duena, 
azken horien gehiegizko kontsumoak gaixotasunen 
garapena eta osasunaren narriadura bultzatzen baititu.

 › Elikadura osasungarria: nutrizio-kalitate altuko dieta 
batek osatutakoa eta loturiko arriskurik gabeko osasun oso 
eta orekatu bat izaten laguntzen duena. 

 › Prozesatutako elikagaia: ezaugarri organoleptikoak 
(zaporea, itxura eta testura) edo kontserbazio, garraio, 
biltegiratze edo prezioko ezaugarriak aldatzeko osagaiak 
gehitu zaizkion produktua. Ez dira talde horretan 
sailkatzen manipulazio-prozesu tradizionalak edo 
minimoak jasan dituzten produktuak (adibidez, xerratan 
moztea, hezurgabetzea, txikitzea, zuritzea, birrintzea, 
moztea, garbitzea, koipegabetzea, azala kentzea, ehotzea 
edo hoztea). 

 › Azukre erantsia: prozesatutako eta prestatutako 
elikagaietan osagai bezala erabilitako azukre guztia 
(adibidez, gosaltzeko zerealak, opilak, freskagarriak, 
marmeladak eta izozkiak prestatzeko erabilitakoa) eta 
bereiz hartzen den edo mahaian elikagaiei gaineratzen 
zaien azukrea. 

 › Azukre librea: Ekoizleak, sukaldariak edo kontsumitzaileak 
elikagaiei erantsitako monosakarido edo disakarido 
guztiak, gehi eztiak, jarabeek eta fruta-zukuek berez duten 
azukrea. 

 › Azukrea, guztira: elikagaietan berez dagoen azukrearen 
eta azukre erantsiaren batura. Azukre gehiegi 
kontsumitzeak lotura du dieta hiperkalorikoekin, bai eta 
osasunerako arrisku-faktoreen garapenarekin, hala nola 
obesitatea eta gehiegizko pisua eta diabetesa, beste 
gaixotasun batzuen artean. 

 › Osagai kritikoa: gehiegi kontsumitzeak osasunean eragin 
negatiboa duela zalantzarik gabe frogatu den osagai oro; 
elikadura prozesatuaren bidez hartzen dira. Oro har, 
gantzak (batik bat gantz aseak eta trans gantzak), azukrea 
eta gatza dira. 

 › Ezaugarri osasungarrien adierazpena: elikagai-kategoria 
baten, elikagai baten edo osagai baten eta osasunaren 
arteko lotura dagoela baieztatzen, iradokitzen edo aditzera 
ematen duen adierazpen oro.

 › Gaixotasun ez-kutsakorra (GEK): faktore genetikoek, 
fisiologikoek, ingurumenekoek eta jokamoldekoek 
eragindako gaixotasun medikoa, normalean iraupen 
luzekoa izaten dena. GEK mota nagusiak gaixotasun 
kardiobaskularrak, minbizia, arnasketako gaixotasunak 

eta diabetesa dira. Europar Batasunak dioenez, GEKek 
mundu mailan dakarten karga eta arriskua XXI. mendeko 
garapenerako oztopo nagusietako bat dira, mundu 
osoko garapen soziala eta ekonomikoa ahultzen dute eta 
nazioartean adostutako garapeneko helburuak erdiestea 
arriskuan jartzen dute. Ondorioz, herrialdeen eta 
populazioen arteko desberdintasunak areagotu ditzakete. 

 › Epidemia: denbora jakin batean lurralde batean hedatzen 
den gaixotasuna, pertsona ugariri aldi berean erasaten 
diena.

 › Arrisku-faktorea: pertsona batek gaixotasun edo lesio 
bat izateko probabilitatea handitzen duen edozein ekintza, 
ezaugarri edo esposizio.

 › Gantz aseak: karbono atomoen artean lotura bikoitzik ez 
duten kate luzeko gantz-azidoak. Horrek hainbat ezaugarri 
ematen dizkie, hala nola giro-tenperaturan solidoak izatea, 
eta horrela asko erabiltzen dira elikagaien industrian, 
biltegiratzeko, garraiatzeko eta testuraren aldeko 
ezaugarriak direla eta. Gantz aseen gehiegizko kontsumoak 
gaixotasun kardiobaskularrak izateko arriskua handitzen 
du, besteak beste. 

 › Trans gantzak: gantz-azidoen loditasuna aldatzeko horiek 
hidrogenatzean lortzen dira. Frogatuta daude horien 
gehiegizko kontsumoak osasunerako dakartzan arriskuak. 
Izan ere, odoleko kolesterol- eta triglizerido-maila 
igotzen dute, eta horrek gaixotasun kardiobaskularrak 
izateko arriskua areagotzen du. Gainera, burmuina 
mantsoago haztea eta garatzea eragin dezakete, eta 
horien presentziaren ondorioz organismoak zelula-
pareta akastunak sor ditzake. Halaber, badirudi 2 motako 
diabetesa izateko arriskua handitzen dutela, batik bat 
emakumeen artean. Europar Batasunean ez da nahitaezkoa 
etiketan agertzea, eta elikagai ugaritan egon daitezke, batik 
bat opiletan eta aurrekozinatuetan. 

 › Placementa: produktu, marka edo mezu bat programa, 
film, serie, bideo edo bideojoko baten istorioan txertatzean 
datzan marketin-teknika. 

 › Xede-populazioa edo targeta: publizitatean kanpaina, 
produktu, zerbitzu edo ondasun baten talde hartzaile 
ideala izendatzeko erabiltzen den terminoa.

 › Publizitate engainagarria: edozein modutan (aurkezpena 
barne) bere xede edo eraginpeko pertsonak errakuntzara 
daramatzan edo errakuntzara eraman ditzakeen 
publizitatea zeinak, iruzurrezkoa izanik, pertsona horien 
portaera ekonomikoan eragina izan baitezake.
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 › Nutrizioaren alorreko trantsizioa: elikaduraren aldaketa 
kuantitatibo zein kualitatiboen sekuentzia, aldaketa 
ekonomiko, sozial eta demografikoekin lotutakoa.

 › Sodioa: elikagai prozesatuei gehitzen zaien osagaia. 
Sodio kloruroa izan daiteke (gatz arrunta) edo bestelakoa 
(sodio glutamatoa, fosfato disodikoa, sodio bentzoatoa, 
sodio bikarbonatoa). Azken horrek identifikazioa 
zailago egin dezake. Etiketan sodio-edukia adieraztea 
ez da nahitaezkoa. Sodioaren gehiegizko kontsumoak 
hipertentsioa eta arazo kardiobaskularrak eragin ditzake, 
bai eta giltzurrun-gutxiegitasuna eta narriadura kognitiboa.
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EAE-KO ELIKADURA- ETA OSASUN-POLITIKEI BURUZKO GIDA, ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI ZUZENDUAII. ERANSKINA: 
INFORMAZIO GEHIAGO LORTZEKO ESTEKAK29 

29. Azken kontsulta: 2019ko maiatza 

INFORMAZIO OROKORRA:

 › Elikadura osasungarriaren aldeko ekimenak Euskadin 
http://www.euskadi.eus/informazioa/elikadura-osasunga-
rriaren-aldeko-ekimenak-euskadin/web01-a2osabiz/eu/ 
(Iturria: Eusko Jaurlaritza, 2017).

 › Gaixotasun ez-kutsakorren prebentzio eta kontrolari 
buruzko Biltzar Orokorraren goi-mailako bilerako adieraz-
pen politikoa https://www.un.org/es/ga/ncdmeeting2011/ 
(Iturria: NBE, 2011)

NUTRIZIO-PROFILEN EREDUAK:

 › Australian eta Zeelanda Berrian definitutako nutrizio-
profilen eredua https://www.legislation.gov.au/Details/
F2015C00967 (Iturria: Australiako Gobernua, 2016)

 › EFSA Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren 
nutrizio-profilen proposamena http://www.efsa.europa.eu/
en/efsajournal/pub/644.htm (Iturria: EFSA, 2008)

 › Erresuma Batuan definitutako nutrizio-profilen eredua 
https://www.gov.uk/government/publications/the-nu-
trient-profiling-model (Iturria: Erresuma Batuko Gober-
nua, 2011)

 › Frantziako «SAIN et LIM» eredua http://inpes.santepubli-
quefrance.fr/jp/cr/pdf/2007/Session8/session8_2903_
mat/N.%20%20Darmon.pdf (Iturria: INPES 2007); 
etaeredu horri buruzko informazio gehiago http://www.
que-manger.com/What-Foods-balanced-diet-Nutrient-
density-indicator-SAIN?language=en (Iturria: What Foods, 
2008)

 › Frantzian definitutako nutrizio-profilen eredua https://
www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/
Nutri-Score (Iturria: Santé Publique France, 2019)

 › Osasunaren Erakunde Panamerikarraren mantenu-
gaien profilaren eredua http://iris.paho.org/xmlui/hand-
le/123456789/18622 (Iturria: OPS, 2016)

 › Osasunaren Mundu Erakundearen proposamena (Europa 
eskualdeko bulegoa) http://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/nutrition/publications/2015/
who-regional-office-for-europe-nutrient-profile-mo-
del-2015 (Iturria: OME, 2015)

NUTRIZIO-PROFILEN ERABILERAREN 
ERAGINKORTASUNARI BURUZ AZKENALDIAN 
EGINDAKO AZTERLAN ZIENTIFIKOAK:

 › Elikagaien nutrizio-kalitatea neurtzeko mantenugai-pro-
filen ereduen alderaketa: balidatzeko azterlan bat https://
www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutri-
tion/article/comparison-of-nutrient-profiling-models-for-
assessing-the-nutritional-quality-of-foods-a-validation-
study/CFEE176088105E6BE0CF50F687C3511B(Iturr
ia: British Journal of Nutrition, 2018)

 › Erresuma Batuko Elikagaien Agentziaren mantenu-
gai-profilak egiteko sisteman oinarritutako banako 
dieta-indize baten garapena eta balidazioa, Frantziako 
testuingururako https://academic.oup.com/jn/arti-
cle/144/12/2009/4615961 (Iturria: The Journal of Nutri-
tion, 2014)

 › Nutrizio-profilak: zientzialarien asmoak versus osasun 
publikoan izandako benetako eragina https://www.finut.
org/wp-content/uploads/2016/03/Perfiles_Nutriciona-
les_18032016_conPortadas.pdf (Iturria: Nutrizioaren 
Fundazio Iberoamerikarra FINUT https://www.finut.org/ 
2016)

ETIKETATZEARI BURUZKO INFORMAZIO 
OROKORRA:

 › Ba al dakigu zer jaten dugun? Nola erabili elikagaien etike-
tetako informazioa http://datos.redomic.com/Archivos/
GuiasUtiles/G29.PDF (Iturria: CEACCU, 2008)

 › Bi euskal herritarretik batek baino ez du beti irakurtzen 
produktuen etiketa, Eroski Consumerren arabera https://
www.eldiario.es/norte/euskadi/Solo-etiquetado-produc-
tos-Eroski-Consumer_0_186182135.html (Iturria: eldiario.
es, 2013)

 › Elikagaien etiketatzearen inguruko pertzepzioak ekoizle 
eta kontsumitzaileen artean http://www.fes-sociologia.
com/files/congress/11/papers/1882.pdf (Iturria: Soziolo-
gia Saila II, UNED)

 › Erresuma Batuko esparru-akordioaren eredua https://
webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180201181354tf_/
https://responsibilitydeal.dh.gov.uk/pledges/pledge/?pl=44 
(Iturria: Erresuma Batuko Gobernua, 2013)

 › Nutrizioaren alorreko etiketatzerako FAOren jarraibi-
deak http://www.fao.org/ag/humannutrition/33311-
065a023f960ba72b7291fb0bc07f36a3a.pdf (Iturria: 
FAO, 2013)
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«SEMAFORO ERAKO ETIKETEN» ERABILERA 
BERMATZEN DUTEN AZTERLANAK:

 › Análisis de la capacidad de elección de alimentos saluda-
bles por parte de los consumidores en referencia a dos 
modelos de etiquetado nutricional; estudio cruzado http://
www.nutricionhospitalaria.com/pdf/6254.pdf (Iturria: 
Nutrición Hospitalaria, 2013)

 › An objective examination of consumer perception of 
nutrition information based on healthiness ratings 
and eye movements https://www.cambridge.org/core/
journals/public-health-nutrition/article/an-objective-
examination-of-consumer-perception-of-nutrition-
information-based-on-healthiness-ratings-and-eye-
movements/8A7BEB0384CE35A0FF524C206156B6F2 
(Iturria: Public Health Nutrition, 2007)

 › Baromètre Santé Nutrition 2008 https://dokodoc.com/ba-
rometre-sante-nutrition-2008.html (Iturria: INPES, 2008)

 › Consumers more likely to identify healthy food using traffic 
light nutrition labels https://scienceblog.com/20910/con-
sumers-more-likely-to-identify-healthy-food-using-traffic-
light-nutrition-labels/ (Iturria: Science Blog, 2009)

 › Consumer Testing of the Acceptability and Effectiveness 
of Front-of-Pack Food Labelling Systems for the Australian 
Grocery Market https://www.researchgate.net/publica-
tion/24248360_Consumer_Testing_of_the_Acceptability_
and_Effectiveness_of_Front-of-Pack_Food_Labelling_Sys-
tems_for_the_Australian_Grocery_Market (Iturria: Health 
Promotion International, 2009)

 › Front-of-pack nutrition labelling: are multiple formats a 
problem for consumers? https://academic.oup.com/eur-
pub/article/23/3/517/536841 (Iturria: European Journal 
of Public Health, 2013)

AURREALDEKO ETIKETATZEARI BURUZKO BESTE 
ARAUDI BATZUK:

 › Eskandinaviako «Key Hole» ikurra erabiltzeko araudia 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/
lagstiftning/livsmedelsinfo-till-konsum---markning/livsfs-
2015-1-particular-symbol-eng.pdf (Iturria: Suediako Elika-
dura Agentzia Nazionala, 2005)

 › Eusko Label http://euskolabel.hazi.eus/eu (Iturria: HAZI, 
2019)

 › Gizakiek kontsumitzeko elikagai prozesatuen etiketatze-
rako araudi sanitarioa (Ekuador) https://www.controlsa-

nitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/
REGLAMENTO-SANITARIO-DE-ETIQUETADO-DE-ALI-
MENTOS-PROCESADOS-PARA-EL-CONSUMO-HUMA-
NO-junio-2014.pdf (Iturria: Ekuadorreko Gobernua, 2013)

PUBLIZITATE EZ-SEXISTA:

 › Publizitate eta komunikazio ez-sexistarako kode deonto-
logikoa eta autorregulaziokoa Euskadin https://www.ehu.
eus/documents/2007376/2899053/Begira-Aurkezpena.
pdf (Iturria: EMAKUNDE)

HAURRENTZAKO PUBLIZITATEAREN 
ERREGULAZIOA:

 › Berdintasuna komunikabideetan http://www.emakunde.
euskadi.eus/proiektu/-/publitzitatea-komunikazioa/ (Itu-
rria: EMAKUNDE, 2019)

 › By how much would limiting TV food advertising reduce 
childhood obesity? https://academic.oup.com/eurpub/arti-
cle/19/4/365/493457 (Iturria: European Journal of Public 
Health, 2009)

 › Children’s understanding of advertisers’ persuasive tactics 
http://misterpeters.pbworks.com/w/file/fetch/47871911/
advertising1.pdf (Iturria: International Journal of Adverti-
sing, 2011)

 › Edari azukredunak eta kirol-ekitaldien babesletza: haurren 
eta nerabeen osasunerako eskubidea arriskuan https://
www.researchgate.net/publication/330669385_Bebi-
das_azucaradas_y_patrocinio_de_eventos_deportivos_El_
derecho_a_la_salud_de_ninos_ninas_y_adolescentes_en_
juego (Iturria: Archivos Argentinos de Pediatría, 2019)

 › Elikadura eta kontsumitzailea http://gesdoc.isciii.es/ge
sdoccontroller?action=download&id=06/11/2013-
9d151ea05e (Iturria: Espainiako Osasun Eskola Nazionala, 
2013)

 › Elikadura-ohituretako desberdintasunak eta aldaketak: 
familiaren eragin nagusitik gizarteratze mediatikora http://
gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&
id=06/11/2013-9d151ea05e (Iturria: Historia y Comuni-
cación Social, 2013)

 › Elikagaiak aukeratzea eta gehiegizko kontsumoa: kirolari 
ospetsuen babesletzaren ondorioak https://www.jpeds.
com/article/S0022-3476%2813%2900134-0/abstract 
(Iturria: The Journal of Pediatrics, 2013)
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EAE-KO ELIKADURA- ETA OSASUN-POLITIKEI BURUZKO GIDA, ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI ZUZENDUA

 › Elikagaien publizitatea eta haurren obesitatea http://
www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_co-
mer_bien/alimentos_a_debate/2013/04/16/216444.php 
(Iturria: Eroski Consumer taldea, 2013)

 › Elikagaien publizitaterako araudia, elikagaien nu-
trizio-osaerari eta publizitateari buruzko 20.606 
Legea eta bertan ezarritako manuak betetzeko (Txi-
le) https://www.minsal.cl/portal/url/item/d68cf20e-
14629b92e0400101650119e3.pdf (Iturria: Txileko Uni-
bertsitateko Nutrizio eta Dietetika Eskola, 2012)

 › Espainian haurrei zuzendutako elikagai eta edarien pu-
blizitatearen alorreko autorregulazioaren betetze-maila 
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-
nutrition/article/compliance-with-selfregulation-of-tele-
vision-food-and-beverage-advertising-aimed-at-children-
in-spain/2B43961ED9E94AB4AE1B7170873E20FC 
(Iturria: Public Health Nutrition, 2010)

 › Gantz, gatz eta azukre asko duten haurrentzako elika-
gaien merkaturatzea: 2012-2013ko eguneraketa http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/191125/
e96859.pdf (Iturria: OME, 2013)

 › Gorputza eta haren irudia haurtzaroan eta nerabeza-
roan. Andaluziako Juntaren Haurren Behatokia https://
www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.
aspx?id=4577&tipo=documento (Iturria: Andaluziako Jun-
ta, 2015)

 › Haurrei zuzendutako elikagaiak eta alkoholik gabeko 
edariak merkaturatzeari buruzko gomendioak ezartze-
ko esparrua https://apps.who.int/iris/bitstream/hand-
le/10665/80148/9789241503242_eng.pdf;sequence=1 
(Iturria: OME, 2012)

 › Haurrei zuzendutako elikagaien eta alkoholik gabeko eda-
rien promozioari buruzko gomendioen multzoa https://
www.who.int/dietphysicalactivity/publications/recsmarke-
ting/es/ (Iturria: OME, 2010)

 › Haurrei zuzendutako telebistako iragarkiek obesitatea era-
giten duten produktuen kontsumoa sustatzen dute http://
www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_co-
mer_bien/infancia_y_adolescencia/2007/09/28/170109.
php (Iturria: Eroski Consumer taldea, 2007)

 › Haurrentzako elikagaien merkaturatzea eta araudien 
testuinguru globaleko aldaketak 2004-2006 https://www.
who.int/dietphysicalactivity/regulatory_environment_
CHawkes07.pdf (Iturria: OME 2007)

 › Marketina eta haurrak https://rua.ua.es/dspace/bits-
tream/10045/14444/1/978-84-7356-542-4%20Mar-
keting%20y%20Ni%C3%B1os.pdf (Iturria: ESIC Madrid, 
2008)

 › Merkaturatzeko araudi lasaiek badute eraginik haurren 
obesitatearen krisian http://www.euro.who.int/en/media-
centre/sections/press-releases/2013/06/lax-marketing-
regulations-contribute-to-obesity-crisis-in-children (Itu-
rria: OME, 2013)

 › NAOS estrategiaren ebaluazioa eta jarraipena: gutxieneko 
adierazleen multzoa http://www.aecosan.msssi.gob.es/AE-
COSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/2011_
documento_indicadores.pdf (Iturria: Espainiako Osasun 
Ministerioa, 2011)

 › Publizitate ez-sexista. Emakumearen rola publizitatean 
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11928/
LAURA%20MARIA%20RODRIGUEZ_TFG_NOV-13.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Iturria: Rey Juan Carlos 
Unibertsitatea, 2014)
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