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Etiketaren garrantzia 

Produktuei etiketak jartzea nahitaezkoa da, kontsumitzaileen oinarrizko bi 

eskubide hauek direla eta: informazio-eskubidea eta segurtasun-

eskubidea.  

 

Etiketetako informazioa irizpide garrantzitsua da produktuak aukeratzeko 

garaian, hainbat produktu konparatzeko aukera ematen digulako, maila 

desberdinetan KONTSUMO ARDURATSUA egiteko xedez: ekonomia, 

osasuna, ingurumenaren errespetua eta abar. 

Elikagaien etiketa 

Etiketa ontzian egon behar da  eta erraz ulertzeko, ikusteko eta 

irakurtzeko modukoa izango da. Hona hemen elikagaien etiketan jaso  

behar diren elementurik garrantzitsuenetako batzuk:  

 

Gutxienez noiz arte irauten duten 
edo iraungipen-data  

Produktuaren  
salmenta-izen ofiziala. 

Osagaien zerrenda 
Alergenoak (baldin badaude) 

Produktuaren jatorria 

Lotea 

Produktua merkaturatzen 
duen enpresaren  izena 

eta helbidea 

Pisua edo eduki garbia   

Nutrizio- informazioa 

Kontserbatzeko eta  
erabiltzeko baldintza bereziak. 

Nutrizio-informazioa: Nahitaezkoa izango da elikagai guztietan, edari 

alkoholdunetan izan ezik. 100 g edo 100 ml hartuko dira beti erreferentziatzat. 

Produktu-alergenikoak: Elikagaien etiketek derrigorrez alergia eragiten 

dituzten osagaien berri eman behar dute (gluten, arraina, krustazeoak, 

arraultzak, kakahueteak, soja, esnea…). 



 

ELIKAGAI ESPEZIFIKOEN ETIKETETAN AGERTU BEHAR 
DUTEN DATUAK: 

 

 

 Arrautzak 

 Lehentasunez kontsumitzeko eguna. 

Kontserbatzeko aholkua.  

 Ale kopurua.  

 Klasea, pisuaren arabera: XL-L-M-S. 

 Kategoria. ‘A’ (gizakiak zuzenean 

kontsumitzeko arrautzen kategoria). 

 Izendapena. Arrautz freskoak errun 

direnetik 28 eguneko epean kontsumitu 

behar dira. Extra fresko kalitatearekin 

markatu daitezke errun direnetik gehienez bederatzi eguneko epean.  

 Oiloak hazteko modua: landakoak, lurrekoak, kaioletakoak edo ekologikoak.  

 Arrautzak ontziratu edo merkaturatu dituen enpresaren izena.  

 Baimendutako sailkapen-zentroaren kodea.  

Arraina 

Etiketek, kartelek edo oholtxoek karaktere irakurgarri eta ezabaezinetan 
agertu behar dituzte honako datu hauek:  



 

Beste etiketak (ekologikoa, kalitatea…) 

Elikagaien beste etiketa batzuen datuei buruzko informazio nahi 
izanez gero: 

www.kontsumobide.eus 
www.elika.eus 

Berme markak: Ziurtatzen dute marka aplikatzen zaien produktuek 

baldintza komun batzuk betetzen dituztela, bereziki, kalitateari, 

osagaiei, jatorri geografikoari, baldintza teknikoei edo lantzeko 

moduari dagokienez. 1989tik Euskal autonomia Erkidegoan Eusko 

Label dugu. 

Etiketa ekologikoa: Produktua produzitu den empresa kontrol 

eta ikuskapen zenbaiten pean dagoela esan nahi du  Europar 

Batasuneko ekologiko logoa "eurohostoa" agertu behar 

da eta honekin batera produktuaren benetakotasuna 

ziurtatu duen entitatearen izena eta kodea .  

Jatorri-deitura babestua: Jatorri-deitura ematen zaio produktu 

bati ezagupen espezifiko, aitortu eta egiaztatu batzuen bidez 

gune geografiko jakin batean produzitu, transformatu eta 

prestatu denean. 

Adierazpen geografiko babestua: Etiketa hau eramaten dute 

produktuek produkzioaren, transformazioaren edo prestaketaren 

aldietako batean bederen inguru geografikoarekiko lotura 

dutenean. 

Usadiozko berezitasun bermatua: Produktuaren jatorria aipatu 

ordez, haren usadiozko osaera edo produkzioarengaineko 

informazioa ematen du. 

Produkzio integratua. Etiketa hau kasu hauetan erabiltzen da: produktua 

produzitzeko laborantza-sistemetan landareak lortzeko produkzio-baliabide 

eta mekanismo naturalak ahalik eta neurririk handienean baliatzen direnean. 

Produktu transgenikoak: Gaur egun, produktuak genetikoki eraldatutako 

organismoak (GEOak) dituela adieraziko duen etiketa espezifikoa baizik ez 

da behar, baldin eta dena delako elikagaian manipulazio genetikoz eraldatutako 

DNA hauteman badaiteke  edo DNA eraldatu horren proteinak hauteman 

badaitezke. 


