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Eztia
Etiketak produktuari buruzko informazioa ematen du eta, erosi aurretik, 

konparatzeko eta aukeratzeko aukera ematen dio kontsumitzaileari.
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ZER DA EZTIA?

JATORRIAren arabera, honelakoa izan daiteke:

ELABORAZIOAREN edo AURKEZPENAREN arabera, honelakoa izan daiteke:

Lore- edo nektar-eztia: landareen nektarretik ateratzen da.

Ezti-ihintzaz egindakoa: landareak zurrupatzen dituzten intsektuen gorozkitik edo 
landarearen zati bizien jariakinetatik ateratzen da.

Ezt
ia
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Abaraskako eztia, larbarik gabea eta abarasketan saltzen da.

Abaraska zatiekin, abaraska zati bat edo gehiago ditu.

Xukatuta,abaraskak xukatzetik lortzen da.

Zentrifugatuta, abaraskak zentrifugatzetik lortzen da.

Prentsatuta, abaraskak prentsatzetik lortzen da eta gehieneko bero aplikagarria 45º-koa da.

Iragazitakoa, eztia ez den materia organikoa edo ez-organikoa kentzen da eta polen 
gehiena ere bai.

Industriala. Zapore edo usain arraroa duen eztia erabiltzen da, hartzitu duena edo 
hartzitzen hasi dena edo gehiegi berotu dena.

Eztia da soilik substantzia natural gozoa bada,  Apis 
Mellifera erleak sortzen duena nektarretik, landareen 
jariakinetatik edo intsektuen iraizpenetatik; bestela, ez da 
eztia.

Liburuxka honen informazioa abuztuaren 1eko 1049/2003 Errege Dekretuan dago oinarrituta, maiatzaren 19ko 
523/2020 Errege Dekretuak aldatzen duena, eta osorik jarriko da indarrean 2022ko ekainaren 22an; bai eta 
otsailaren 27ko 126/2015 Errege Dekretuan ere. Legez ez da inola ere loteslea. Lege-informazio xeheagoa nahi izanez 
gero, aipatutako arauetara eta indarrean dagoen legeriara jo behar da.  
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ITXURA ETA OSAERA
EztiaKolorea eta gehigarriak ia koloregabea izatetik 

arre iluna izatera pasa daiteke, eta loditasuna 
arina, lodia edo kristalizatua izan daiteke. 
Zaporea eta aroma landare-jatorrikoak dira.

Ezin zaio gehitu  elikagai-osagairik edo 
gehigarririk. Eta, ahal den neurrian, ez du eduki 
behar osaeratik kanpoko partikula organiko eta 
ez-organikorik.
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Azukre arrunta edo sakarosa:
<5g/100g.

Beste azukre batzuk                          
(fruktosa, glukosa): 

Lore-eztia: >60g/100g.
Ihintz-eztia: >45g/100g.

Ura:  
< 20%.

Osaera-parametroak:

Ko lorea eta geh igarr iak

Eztia ezin da hartzitu,  ezin zaio aldatu azidotasuna, ezta berotu ere ez (erabilera 
industriala duen eztia izan ezik).
Azidotasuna 50 meq/1000g baino handiagoa bada, hartzitzen hasi dela adierazten du.
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Erabilera industrialeko eztiak eta 
iragazitako eztiak ezin dute erantsirik 
eraman izenean, baina gainerako 
izendapenen kasuan hauek gehitu 

ahal izango dira:

+

Hauek bezalako aipamenak: 
“bikaina”, “erle-eztia”, 
“naturala”...

Adierazi behar da zer herrialdetan (zerrenda osoa) biltzen den eztia edo haren 
nahasketak. (Aldi iragankorraren ondoren, 2022ko ekainaren 22an jarriko da indarrean 523/2020 ED).

Enkarterrietako txilar-
eztia.

EBko eta beste herrialde 
batzuetako lore-ezti iragazia.(  ).

(  )

*

*
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Lore-eztia edo nektar-eztia edo eztia.

Ihintz-eztia edo eztia.

Ezti iragazia.

Abaraskako eztia.

Abaraska-zatiak dituen eztia.

Xukatutako eztia edo eztia.

Zentrifugatutako eztia edo eztia.

Prentsatutako eztia edo eztia.

Erabilera industrialeko eztia. (Etiketak 
adierazi behar du “kuzinatzeko bakarrik”).

Eskualde-, lurralde- edo topografia-
jatorria, oso-osorik adierazitako 
jatorritik badator.

Adibidea: Enkarterrietako ezti 
abaraskaduna.

Kalitateari buruzko irizpide 
espezifikoak.

Izen-aukerak:

Jatorria

ET IKETA

Lore- edo landare-jatorria, 
adierazitako jatorritik badator osorik 
edo zati handi batean. 

Adibidea:Txilar-eztia. Gomendatzen 
da analitika baten bidez frogatu 
ahal izatea.
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Beste betebehar komun batzuk:

Eduki garbia.

Gutxieneko iraupen-data edo 
iraungitze-data.

Erabiltzeko eta kontserbatzeko baldintzak.

EBko enpresa fabrikatzailearen, 
ontziratzailearen edo merkaturatzailearen 
identifikazioa eta helbidea.

Sorta.

Jatorrizko deituraren kontseilu 
arautzaileren bateko edo kalitate-
marka kolektiboren bateko kide den, 
edo erregistratuta dagoen egokitutako 
ikurrari dagokion nekazaritza 
ekologikoaren batzordean.

Elikagai-konposatu batean, ezti 
industriala erabili bada osagarri gisa, 
“eztia” terminoa erabili ahal izango da 
elikagaiaren izenean, baina osagaien 

zerrendan “erabilera industrialeko eztia” 
terminoa erabili beharko da.

Polena eztiaren osagai 
naturala denez, ez da 
osagaitzat hartzen.

Osagaien zerrendar i  buruzko 
in formaz io  geh iago

ET IKETA
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Balio energetikoa kilokaloriatan (kcal) eta kilojouletan (kJ) 
adieraziko da.

Koipe, gantz-azido ase, karbohidrato, azukre, proteina eta gatz 
kantitateak produktuaren 100 gramoko gramotan adieraziko 
dira eta arauan adierazitako ordenan.

Toki bakar batean ikusgai.

Zutabetan, eta lekurik ez badago, lerro jarraituetan idatziko da.

Enpresa ontziratzaile pro-
fesionalek alta emanda 
egon beharko dute “Elika-
gai Enpresen eta Elikagaien 
Erregistro Orokor Sanita-
rioan”.

Tokiko salmenta egiten du-
tenek alta emanda egon 
beharko dute erlezain gisa 
eta Abeltzaintza Ustiategien 
Erregistro Orokorraren erre-
gistro-zenbakia eduki.

Ezin da egin osasun in-
guruko gomendiorik, ezta 
ezaugarririk esleitu elika-
gaiari.

Eztiari buruzko abenduaren 20ko Kontseiluaren 2001/110/EE Zuzentaraua, eztiaren kalitate-araua 
onesten duen abuztuaren 1eko 1049/2003 Errege Dekretuak aldatuta, maiatzaren 19ko 523/2020 
Errege Dekretuak aldatuta.

1169/2011/EE Erregelamendua, kontsumitzaileari ematen zaion elikadura-informazioari buruzkoa.

1334/1999 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, elikagaien etiketatze, aurkezpen eta publizitatearen 
gaineko arau orokorra onartzen duena.

Ez da beharrezkoa  
eztiaren kasuan, baina 
bai gomendagarria. 

Etiketa nutrizionala auke-
ratzen bada, horrek araua 
bete beharko du:

Etiketa nutrizionala

Beste arau batzuk:

Araudia
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