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Testuingurua

Elikagaien xahuketaren aurkako borroka, FAOk 2012an argitaratutako 
Mundu-mailako elikagaien xahuketa eta galerak azterlanaren ostean, 
mundu osoko gobernuen erronka nagusietako bat bilakatu da, horrek 
gizartean, ingurumenean eta ekonomian duen eragina dela eta.

Europar Batasuna ildo horretan lanean aritu da. Hasteko, 2015ean, Ekono-
mia zirkularrerako EBko Ekintza Plana ezarri zuen, zeinetan elikagaien 
xahuketa lantzen baita (zehazki, 5.2 atalean). Eta bestetik, 2016ko azaroan, 
Elikagai-galerei eta elikagai-hondakinei buruzko EBko plataforma sortu 
zuen.

Euskadin, Jarduketa Plan bat garatzen ari da elikagaien xahuketari aurre 
egiteko, hauen parte-hartzearekin: euskal erakundeak eta administrazioak; 
nekazaritzako elikagaien sektoreko eragileak, elikakatearen kate-maila 
guztiak ordezkatuta; eta gizarte- eta sektore-esparruko erakunde eta elkar-
teak.

Plan hori martxan jartzearen bidez, lehenik eta behin, Euskadin elikagaien 
ekoizpen-, hornidura- eta kontsumo-katean zehar xahutzen diren elikagaien 
kopurua prebenitu eta murriztera bideratutako jarduketa zehatzen multzo 
bat sustatu nahi da.

Bigarrenik, Jarduketa Plana aplikatzearekin batera elikagai-jatorriko sobera-
kinak berrerabil daitezela erraztu nahi da; batez ere, elikagaien soberakinak 
giza kontsumorako dohaintzan ematearen bidez. Horretarako, ezinbestekoa 
da, kasu guztietan, elikagaien segurtasuna eta kalitatea bermatzea horiek 
kontsumitzen diren arte, gidalerro eta protokolo egokiak aplikatuta.

 

Azkenik, elikagai-soberakinen balioa handitu nahi da animalien elikaduran 
erabiltzeko.

Bestetik, Plana martxan jartzearen bidez, Euskadik NBEk Garapen 
jasangarriaren esparruan ezarritako helburuei erantzun eman diezaien lortu 
nahi da. Hona hemen helburu horietako bat (12.3 GJH): "2030erako, erdira 
murriztea biztanle bakoitzeko xahutzen den elikagaien kopurua txikizkako 
salmentari eta kontsumitzaileei dagokienez, eta ekoizpen- eta 
hornidura-katean xahutzen diren elikagaiak murriztea".

Jarduketa Planaren esparruan, zenbait ekintza planteatzen dira bide ezber-
dinen bitartez, gizarteak kontzientzia har dezan elikagaien xahuketak 
dakarren arazoaren garrantzi handiari buruz. Ekintza-lerro horietako bat 
honetan datza: logotipo bat sortzea ahalik eta sektoreko eragile gehienek 
erabil dezaten. Horren xedea da ahalik eta ikusgaitasun handiena ematea 
Euskadin gertatzen den elikagaien xahuketari.
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http://www.fao.org/3/a-i2697s.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en


LOGOTIPOAK. Aplikazio-xedea.

“EZ ELIKAGAIAK XAHUTZEARI” eta “NO AL DESPILFARRO ALIMENTARIO” 
logotipoak eta horien bertsioak (aurrerantzean, logotipoak) eta egokitzape-
nak erregistratuta daude eta Elika Fundación Vasca para la Seguridad Agro-
alimentaria - Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Funda-
zioaren jabetzakoak dira.

Logotipoak, beren bertsio eta egokitzapen guztietan, I. Eranskinean daude 
jasota.

Elikagaien soberakinen prebentzioa, murrizketa, berrerabilpena eta baloriza-
zioa lortzeko erronka gizarte osoaren lankidetza, partaidetza eta inplika-
zioaren bitartez soilik lor daiteke: administrazio publikoak, sektore ekono-
mikoak (lehen mailako ekoizpena, eraldaketa, banaketa, ostalaritza, sukal-
daritza, sukalde zentralak…), ikerketa- eta teknologia-zentroak, unibertsi-
tateak, gizarte-erakundeak eta, bereziki, herritarrak.

Elikagaiak xahutzearen aurkako borrokan lankidetza eta kooperazio ahalik 
eta handiena behar da. Hori dela eta, Elika Fundazioak logotipoen erabilera 
laga nahi die gaian sartutako eragile guztiei. Horretarako, nahitaez jarraitu 
beharko zaie jarraian adierazten diren puntuei.
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Konpromisoak onartzea logotipoak erabili ahal izateko

Elikagaiak xahutzearen aurkako borroka xede duten kanpaina eta ekintzetarako 
logotipoak erabili nahi dituzten eragileek borondatez erabiliko dituzte eta honako 
baldintza hauek onartuko dituzte:

Elikagaiak xahutzearen aurkako Euskadiko Plataformarekin bat egitea eta 
xede horretarako sortutako Manifestua sinatzea. Plataformaren oinarrizko 
printzipioekin bat egitea:

• Euskal administrazioei aholkularitza eta laguntza ematea 
elikagaien xahuketaren esparruan hartu beharreko politiken 
inguruan.
• Eragile ozen gisa jardutea gizartea eta ekimenean sartutako 
erakundeak sentsibilizatzeko, elikagaien xahuketak duen eraginari 
buruz kontzientziatzeko.
• Ekintza Plana gauzatzen eta bidezkotzat jotzen diren ekimenak 
ezartzen laguntzea.

Logotipoen erabilerarekin lotuta agiri honetan jasotako arauak 
errespetatzea.

Logotipoak ezingo dira aldatu. Logotipoak erabiltzea eskatzen duen 
eragileak haien diseinua eta osotasuna errespetatzeko konpromisoa 
hartzen du. Logotipoen irudien eskuliburua eta laguntzeko elementu 
grafikoak I. Eranskinean jasotzen dira.

Elika Fundazioari jakinaraziko zaio zein kanpaina edo ekintzetan erabili nahi 
diren logotipoak, helbide elektroniko honetara idatzita: 
nodespilfarro@elika.eus. Logotipoak erabiltzeko baimena Elika Fundazioak 
emango du, posta elektronikoz.

Logotipoak ez dira bidegabe erabiliko. Horiek erabiltzen diren ekintza 
eta/edo kanpainak elikagaien xahuketaren aurkako borroka izango dute 
xede. Nolanahi ere, logotipoak ez dira erabiliko enpresaren edo haren 
elikagaien publizitatea egiteko.

Eginiko kanpaina edo ekintzen edukien erantzukizuna beren gain hartu 
beharko da esklusiboki.

Indarrean dagoen legedia beteko da beti, eta, zehazki, adierazpen 
nutrizionalei eta propietate osasuntsuei buruzkoa eta elikagaien arloko 
beste batzuk.

Logotipoak gaizki erabiltzen direla antzemanez gero, eta, beraz, arauak ez 
direla betetzen, Elika Fundazioak egoera hori konpontzeko eskatuko du. 
Ez-betetzeak egiten jarraituz gero, Elika Fundazioak logotipoak erabiltzeko 
baimena kendu ahal izango du.
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https://jasangarritasuna.elika.eus/elikagaien-xahuketa/elikagaien-xahuketaren-aurkako-euskadiko-plataforma/
https://jasangarritasuna.elika.eus/wp-content/uploads/sites/11/2018/10/ELIKAGAI-XAHUKETARIK-EZ-EUSKADIN.pdf


I. ERANSKINA: LOGOTIPOAK3

LOGOTIPO nagusi orokorra3.1

Euskarazko bertsioa Gaztelaniazko bertsioa Bertsio elebiduna

Segurtasun-eremu gisa ezartzen da 
logotipoaren zabalera osoaren zortzirena 
(1/8) perimetro osoan. Beste logo edo testu 
batzuek grisez markatutako eremua 
errespetatu beharko dute, hau da, ezingo 
dira eremu horren gainean jarri.
Ikusi 1. eta 2. adibideak.

Segurtasun-eremua

x
1/8
de x

1/8
de x

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vivamus 
nulla justo, dapibus consequat eros 
eu, iaculis volutpat elit. Nullam 
varius luctus diam, eu suscipit nisi 
suscipit in. Aenean dignissim arcu a 
iaculis volutpat. Aliquam id felis 
feugiat, molestie felis a, semper 
turpis. Etiam magna mauris, 
sollicitudin vitae leo nec, dictum 
porta arcu. Orci varius natoque 
penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. 
Praesent sollicitudin sodales orci, 
vel dapibus ipsum porttitor vitae. 
Nulla facilisi. Vivamus tempus 
augue et dignissim lacinia. 
Pellentesque ac massa ex. Proin 
eleifend feugiat odio, sit amet 
consectetur neque cursus vitae. 
Praesent malesuada porttitor tellus, 
non vulputate ligula faucibus 
tempor. Maecenas laoreet laoreet 
leo, eget fermentum massa 
vulputate eu. Aenean tempus 
finibus massa id fringilla. Quisque 
vitae imperdiet ipsum, et placerat 
arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vivamus 
nulla justo, dapibus consequat eros 
eu, iaculis volutpat elit. Nullam 
varius luctus diam, eu suscipit nisi 
suscipit in. Aenean dignissim arcu a 
iaculis volutpat. Aliquam id felis 
feugiat, molestie felis a, semper 
turpis. Etiam magna mauris, 
sollicitudin vitae leo nec, dictum 
porta arcu. Orci varius natoque 
penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. 
Praesent sollicitudin sodales orci, 
vel dapibus ipsum porttitor vitae. 
Nulla facilisi. Vivamus tempus 
augue et dignissim lacinia. 
Pellentesque ac massa ex. Proin 
eleifend feugiat odio, sit amet 
consectetur neque cursus vitae. 
Praesent malesuada porttitor tellus, 
non vulputate ligula faucibus 
tempor. Maecenas laoreet laoreet 
leo, eget fermentum massa 
vulputate eu. Aenean tempus 
finibus massa id fringilla. Quisque 
vitae imperdiet ipsum, et placerat 
arcu.

1. adibidea: logoaren erabilera zuzena 2. adibidea: logoaren erabilera okerra



Marka nagusia _ zuri-beltzeko inprimaketa3.4

20 x 20 milimetro

 Erreproduzitzeko gutxieneko tamaina

20 mm. 20 mm.

20 mm. 20 mm. 20 mm.

Trazuaren gutxieneko lodiera: 0,25 pt.

20 mm.

3.3

CMYK: 2, 100, 85, 6
RGB: 200, 16, 46 
HEX/HTML: C8102E 

CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX/HTML: #FFFFFF

Logoaren kolorearen osaera:3.2



Logoa dokumentuaren edozein lekutan jar daiteke; betiere, dokumentuaren 
zabalera osoaren % 10eko gutxieneko segurtasun-tartea errespetatzen bada. 
Ikusi 1. irudia: logoaren erabilera zuzena. Eremu zuriaren gainean jarriko da 
beti eta ezingo du eremu grisa ukitu.
Ikusi 2. irudia: logoaren erabilera okerra. Ezingo du eremu grisa edo segurta-
sun-tartea ukitu.

1. irudia: A4 batean logoa jartzeko simulazioa. 
Logoaren erabilera zuzena.

Logoa A4 gainean edo era proportzionalean jartzea3.5

x

10% de x

10% 
de x

2. irudia: A4 batean logoa jartzeko simulazioa. 
Logoaren erabilera okerra

x

10% de x

10% 
de x



x

10% de x

10% 
de x

2. irudia: : Argazki batean logoa jartzeko simulazioa. 
Logoaren erabilera okerra.

Logoa argazkiaren edozein lekutan jar daiteke; betiere, argazkiaren zabalera 
osoaren % 10eko gutxieneko segurtasun-tartea errespetatzen bada.
Ikusi 1. irudia: logoaren erabilera zuzena. Argazkiaren gainean jarriko da beti 
eta ezingo du eremu grisa ukitu.
Ikusi 2. irudia: logoaren erabilera okerra. Ezingo du eremu grisa edo 
segurtasun-tartea ukitu.

1. irudia: Argazki batean logoa jartzeko simulazioa. 
Logoaren erabilera zuzena.

Logoa argazki gainean jartzea3.6

x

10% de x



LOGOTIPO nagusia SEKTOREEKIN3.7

Euskarazko bertsioa Gaztelaniazko bertsioa Bertsio elebiduna

Logoa sektore GUZTIEN ikonoekin erabiltzen denean, horien erreprodukzio-tamaina 
ikonoak zailtasunik gabe ikusi ahal izateko nahikoa den tamainara mugatuko da. Hori 
horrela, horien gutxieneko inprimaki-tamaina 50x50 mm izango da.

1. adibidea ssektoreak dituen logo elebiduna erabiltzeko simulazioa. 
Formatu handia, ikonoak ondo ikusi ahal izateko.



Euskarazko bertsioa Gaztelaniazko bertsioa Euskarazko bertsioa Gaztelaniazko bertsioa

Euskarazko bertsioa Gaztelaniazko bertsioa

Euskarazko bertsioa Gaztelaniazko bertsioa

Euskarazko bertsioa Gaztelaniazko bertsioa

Logoa erabiliko den sektorearen eta testuinguruaren arabera, hura ordezkatuko duen 
ikonoarekin erabil daiteke.
Sektoreak:

• Lehen mailako produkzioa
• Eraldaketa
• Banaketa eta merkataritza minoritarioa
• Ostalaritza eta sukaldaritza
• Etxeak

Erabiltzeko modua eta osaera ez da ekimenaren logo nagusi orokorraren bestelakoa

LOGOTIPO nagusia SEKTOREKA3.8

Lehen mailako produkzioa

Eraldaketa

Banaketa eta merkataritza 

Ostalaritza eta sukaldaritza

Etxeak

20 x 20 milimetro

Sektorekako logoaren erreproduzitzeko 
gutxieneko tamaina 20 x 20 mm.

20 mm.

20 mm.

Sektorekako logoa erabiltzeko adibidea



Elementu grafiko horiek logoari laguntzeko balio dute. 
Logo nagusiarekin batera agertuko dira beti.
Ikusi adibideak.
Erabilera- eta kolore-arauak logo nagusiaren berdinak dira. 

Laguntzeko elementu grafikoak3.9

Euskarazko bertsioa

Gaztelaniazko bertsioa



Laguntzeko elementu grafikoak
Logoaren erabilera zuzena + laguntzeko elementu grafikoa

3.10



Laguntzeko elementu grafikoak
Laguntzeko elementu grafikoaren erabilera okerra. Logo nagusia falta da.

3.10




