
Haragien eta arrainen
etiketak

Arloa: ETIKETAK

Informazio-gida



 
 

2 
 

 

 

 

1. Helburua 

Haragi eta arrainen etiketak modu kritikoan aztertzeko gai izatea, erosketak modu 

autonomoan      eta hausnartuta egiteko. 

 

 

 

2. Edukiak  

• Haragien eta arrainen etiketatu egokirako legezko baldintzak. 

• Haragien eta arrainen etiketak osatzen dituzten elementuak, eta haien esanahia. 

• Haragien eta arrainen kalitate bereiztutako etiketa bereziak: Eusko Labelen 

adibidea. 

 

 

 

 

3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

ARIKETA 1: KANALAREN ZATIAK EZAGUTZEN     

Ariketaren helburua: behi-aziendako parte ezberdinak ezagutu. Garrantzitsua da 

ezagutzea prezio ezberdina daukatelako eta sukaldean erabilera ezberdinak ematen 

zaielako. Eta horregatik derrigorrezko etiketatuan agertu behar da informazio hori. 

Ariketa egiteko jarraibideak: ariketa zenbaki bakoitzean behar den kanalaren zatiaren 

izena jartzean datza. Horretarako zati bakoitzaren definizioa ematea gomendatzen da 

errazago egiteko. 
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BUZTANA: hezur asko duen zatia da. 

HEGALA: solomoaren behealdea hartzen du, hankaren eta saihetsezurren artean. 

Angeluzuzena da eta koipe zerrendak eta zuntzak ditu. 

BULARRA: aurreko hankaren aurrean eta saihetsezurren aurretik kokatua. Zati hau 

forma luzekoa da eta jelatina ugari sortzen du. 

LEPOALDEA: solomoa eta lepoa lotzen dituen haragi-zatia da. 

MASAILAK: animaliaren masailetan dagoen haragia da. 

SORBALDA: aurrealdeko laurdenean, hankaren gainean kokatutako zatia da. 

ZANKARRA: Hankaren behealdean kokatuta dago eta ertzetan tendoiak izan ohi ditu. 

SOLOMOA: mokorrean hasita, bizkarrezurretik jarraitzen du eta bosgarren edo 

zazpigarren saihetsezurrera iristen da. Bi zati bereiz daitezke: aurreko solomoa 

(saihetsezur luzeen ingurukoa) eta atzeko solomoa edo giltzurrunaldea (saihetsezur 

motzen ingurukoa). 

LEPOA: aurreko hankaren aurrean eta saihetsezurren aurretik kokatua. Forma luzea du 

eta jelatina ugari sortzen du. 

SORBALDA-ATZEA: aurrealdeko laurdenaren zatirik txikiena da. Zapaldu-itxura du eta 

larrugain izeneko mintz zurixka batek estaltzen du. 

MASKALA: belaunetik mokorrera doan zatia da. Obalatua da eta nerbio gutxi batzuk 

dituen mintz batez estalita dago 

AZPIZUNA: Saihetsezurren barnealdean kokatuta dago, atzeko solomoak estalita. Forma 

luzca eta zapaldua du. Hainbat zati bereiz daitezke: burua, erdialdea eta punta, 

belarria, kordoia eta arrosarioa (azpizuna inguratzen duten zatirik txikienak). 

SAIHESKIA. 

KONTRARRIBA: zankarraren ondoren dagoen zatia da. Tapak eta izterrondoak estaltzen 

dute. 

KONTRA: azpizunaren ondoan dago, kontrarribaren gainean. 

IZTERRONDOA: maskalaren eta taparen artean dago. 

TAPA: hankaren barnealde osoa hartzen du. Zati handia da, triangeluarra, eta beste hiru 

zatitan bereiz daiteke: tapa ezpain edo hegala, erdialdea eta kanteroa. 
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Soluzioak: 

1. MASAILAK: animaliaren masailetan dagoen haragia da. 

2. LEPOA: aurreko hankaren aurrean eta saihetsezurren aurretik kokatua. Forma luzea 

du eta jelatina ugari sortzen du. 

3. LEPOALDEA: solomoa eta lepoa lotzen dituen haragi-zatia da. 

4. BULARRA: aurreko hankaren aurrean eta saihetsezurren aurretik kokatua. Zati hau 

forma luzekoa da eta jelatina ugari sortzen du. 

5. SORBALDA: aurrealdeko laurdenean, hankaren gainean kokatutako zatia da. 

6. ZANKARRA: Hankaren behealdean kokatuta dago eta ertzetan tendoiak izan ohi ditu. 

7. SORBALDA-ATZEA: aurrealdeko laurdenaren zatirik txikiena da. Zapaldu-itxura du eta 

larrugain izeneko mintz zurixka batek estaltzen du. 

8/9. SOLOMOA: mokorrean hasita, bizkarrezurretik jarraitzen du eta bosgarren edo 

zazpigarren saihetsezurrera iristen da. Bi zati bereiz daitezke: aurreko solomoa 

(saihetsezur luzeen ingurukoa) eta atzeko solomoa edo giltzurrunaldea (saihetsezur 

motzen ingurukoa). 

10. AZPIZUNA: Saihetsezurren barnealdean kokatuta dago, atzeko solomoak estalita. 

Forma luzca eta zapaldua du. Hainbat zati bereiz daitezke: burua, erdialdea eta punta, 

belarria, kordoia eta arrosarioa (azpizuna inguratzen duten zatirik txikienak). 

11. SAIHESKIA. 

12. HEGALA: solomoaren behealdea hartzen du, hankaren eta saihetsezurren artean. 

Angeluzuzena da eta koipe zerrendak eta zuntzak ditu. 

13. KONTRA: azpizunaren ondoan dago, kontrarribaren gainean. 

14. MASKALA: belaunetik mokorrera doan zatia da. Obalatua da eta nerbio gutxi batzuk 

dituen mintz batez estalita dago. 

15. IZTERRONDOA: maskalaren eta taparen artean dago. 

16. TAPA: hankaren barnealde osoa hartzen du. Zati handia da, triangeluarra, eta beste 

hiru zatitan bereiz daiteke: tapa ezpain edo hegala, erdialdea eta kanteroa. 

17. BUZTANA: hezur asko duen zatia da. 

18. KONTRARRIBA: zankarraren ondoren dagoen zatia da. Tapak eta izterrondoak 

estaltzen dute. 
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Informazio gehiago (nahi bada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIKETA 2:  ARRAINAREN ETIKETAK  

 

Ariketaren helburua: Arrainaren etiketaren informazio-elementuak ezagun egitea. 

Ariketa egin ahal izateko, Kontsumobidek argitaratutako online materiala erabiliko da: 

“Multimedia-materiala: Elikagaien etiketak, Publizitatea, Establezimendutik kanpoko 

salmentak eta Laguntza Teknikoko Zerbitzuak”, www.kontsumobide.eus–eko material 

didaktikoen atalean ikusgai.  

Materialean sartuta, klik egingo dugu “Elikagaien etiketa” atalean, eta atalaren barruan 

gaudela "Jarduera" sailean (klik eskuineko beheko aldean). Parte-hartzaileak etiketa 

ezarritako denboran osatzen saiatuko dira. Ez badute etiketa osatzea lortzen, badago 

zalantzak argitzeko informazio atal bat. 

 

 

http://www.kontsumobide.eus/
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3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1: ETIKETA OSATU 

Ikasleak bi taldetan banatuko dira eta horietako bakoitzak etiketa bana izango du, talde 

batek haragiena, eta besteak arrainena. 

Lehenengo urratsean, hutsuneetan agertzen diren definizioak irakurriko dituzte, eta 

definizio bakoitzari dagokion hitza jarriko diote. 

Ondoren, hitz bakoitzari dagokion aukera hartuko dute saskietatik, etiketa egoki bat 

osatu arte. 

Ikasleek berek zuzenduko dute ariketa. 

Ariketa bukatu eta gero, talde bakoitzak beste taldearen etiketa aztertuko du, eta 

ariketa berbera egingo du, bai haragiekin bai arrainekin.  

 

ARIKETA 2: ETIKETEN AZTERKETA 

Ikasleak bi taldetan banatuko dira, eta etiketa bakoitzarentzako, datuen taula osatuko 

dute. 

Bukatu eta gero, denak batera jarriko dituzte, akatsak zuzentzeko. 

 

ARIKETA 3: BIKOTEAK AURKITU 

Ikasleak bi taldetan banatuko dira (lehengo berdinak). Talde bakoitzak txarteltxo 

ezberdinak izango ditu, non tailerrean zehar landutako kontzeptuak agertuko diren, eta 

txarteltxo horien bikotekideak bilatu beharko dituzte. 

Txartel bakoitza bere bikotekidearekin lotzean, beste taldeak egindakoarekin zuzenduko 

da ea esaldiak era egokian lotu dituzten ala ez jakiteko. 

Ariketa honen bidez tailerrean zehar landutako edukiei errepasoa emateko balioko digu. 

 

ARIKETA 4:  EUSKO LABELEN ETIKETEN ANALISIA 

Gardenki baten bitartez, etiketa berezi horiek aztertuko dira, osagai bakoitza 

identifikatuz, bereiztea ahalbidetzeko eta etiketa mota hori lortzeko pasatu behar diren 

kontrol bereziak jakiteko.  

Horren helburua da informazio osoa izatea eta erabakiak modu arduratsuan eta 

autonomoan hartzea ahalbidetzea. 
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ARIKETA 5:  INTERNET 

Jardueraren barruan Eusko Labelen webgunea bisitatuko da 

http://www.euskolabel.net/, Euskal okela erosten dugunean eskuratzen dugun etiketa 

ziurtagirian adierazten den krotal-zenbakia sartuz edo Eusko Labeleko arrainaren 

etiketan agertzen den kontrol-zenbakia sartuz, erosi dugun haragiaren edo arrainaren 

jatorriari eta ezaugarriei buruz informazio gehiago eskuratzeko. 

 

4. Gaitasunekiko lotura 
 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak 

 

 

 

 

 

 

 

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

      

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
 

   

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 

 
 

   

http://www.euskolabel.net/
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4.2. Beste talde batzuk 

 

 

  

5. Baliabideak 

Informazio gidak 

• KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEAREN GIDA. Eusko Jaurlaritza. Kontsumo eta Industria 

Segurtasuneko Zuzendaritza. 2007. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs03/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/eu_guias/guias.html#asp02 

 

Material didaktikoak 

• KONTSUMITZAILEAREN HEZKUNTZARAKO 133 TAILER. Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo 

Zuzendaritza. 2004. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml#a

sp09 

 

 

 

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak zientzia 
eta teknologiaren 

alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

 
 

    

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

  
 

   

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/eu_guias/guias.html#asp02
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/eu_guias/guias.html#asp02
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml#asp09
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml#asp09
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml#asp09
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• Kontsumobideren multimedia-materiala: Elikagaien etiketak, Publizitatea, 

Establezimendutik kanpoko salmentak eta Laguntza Teknikoko Zerbitzuak. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/eu_sll/informacion.htm

l  

 

Web-orriak 

• Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuaren webgunea 

www.kontsumobide.eus 

 

• Elika. ETIKETEN EREDUAK 

http://www.elika.net/Etiquetado/sectores.asp?idSector=6 

 

• EUSKOLABEL ETIKETA BEREZIA 

http://www.elika.eus/es/ 

 

• OCU. ARRAINA EROSTEKO GIDA. ARRAIN FRESKOA ETA ZAHARRA BEREIZTEA, 

KONTSERBAZIO-ONA DENDAN ETA ETXEAN, ETIKETA INTERPRETATZEA.  

http://www.ocu.org/pescado/  

 

 

Helbide interesgarriak 
 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta informazio 

zentroak 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

formacion-araba@kontsumobide.eus  formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.elika.net/Etiquetado/sectores.asp?idSector=6
http://www.elika.eus/es/
http://www.ocu.org/pescado/
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

