
BOLETÍN INFORMATIVO ABRIL 2012 www.euskadi.net/promocionalimentaria

ALE HONETAN

Eusko Jaurlaritzaren ekintzak 2

Sektorearentzako jardunaldi eta  
ikastaro interesgarriak 5

Elkarrizketa: Julio Audicana,  
San Telmo Nazioarteko Institutuko 
alboko zuzendari nagusia 6

Bestelako erakundeen  
deialdi irekiak 9

Gure euskal produktuarekiko  
leialtasuna 9

Gaurkotasuna 10

Produktu berriak 11

IRADOKIZUNAK, IRITZIAK, BEHARRAK... elikagaiensustapena@ej-gv.es

BULETIN INFORMATIBOA, 2012ko URRIA www.euskadi.net/elikagaiensustapena

Nazioartekotzearen  
aldeko apustua 

Nazioartekotzearen aldeko 
apustua egin, eta sustapenaren eta 
komertzializazioaren aldeko ekintzetan 
parte hartu dute Euskadiko elikagai 
eta edari enpresek. Urrian, Eusko 
Jaurlaritzak bultzatutako hainbat azoka, 
erakusketa eta ekimenetan izan dira, 
nazioartekotzearen aldeko ahaleginaren 
erakusgarri.
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EUSKO JAURLARITZAREN EKINTZAK

Egunak: 2012ko urriak 30 eta azaroak 1

Lekua: Mosku eta San Petersburgo.

Arabar Errioxako upategi batzuk izan dira Errusian, ICEXek eta Moskuko Ekonomia 
eta Merkataritza Bulegoak antolatutako Espainiako Ardoen VIII. Azokan parte 
hartzeko; zehazki, urriaren 30ean eta azaroaren 1ean, San Petersburgon. Ekimenak 
ardoaren sektoreko Moskuko eta San Petersburgoko 1.400 profesional baino 
gehiago erakarri zituen (inportatzaileak, banatzaileak, txikizkariak, sommelierrak, 
adituak, kazetariak eta abar). 

Eusko Jaurlaritzaren laguntza izan zuten gure upategiek misio horretan, ondorengo 
helburu hauekin:

• Errusian Ardo Azoka antolatzeko aukera baloratu.

• Gourmet produktuen hainbat saltokiren kontsulta eta bisita.

• Merkatu horretan hainbat euskal produktu komertzializatzen lagundu duen eta 
laguntzen duen enpresa-aholkularitza etxe bati elkarrizketa eta bisita. 

Hori guztia, Errusia lehentasunezko merkatuetako bat delako, eta zuzenean ezagutu 
nahi izan ziren  2013an gure industriarako ekintzaren bat antolatzeko interesa  
eta bideragarritasuna.

Arabar Errioxako upategiak,  
Espainiako Ardoen Errusiako VIII. Azoka

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
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EUSKO JAURLARITZAREN EKINTZAK

Sial París 2012
Egunak: 2012ko urriaren 21etik 25era.
Lekua: Parc des Expositions de Paris-Nord 
Erakusketa Eremua, Villepinte. Paris.
Sektorea: Elikagai eta edari industria, oro har.
Maiztasuna: Bi urtean behin.

Parisek Sial azoka hartu zuen urriaren 
21etik 25era, eta han izan ziren gure 
elikadura era edari industriako hainbat 
enpresa, Euskadiren erakusmahaian parte 
hartzeko. Erakusketa eremuaz gainera, 
show cooking gune bat jarri zuten, 
jendeari euskal produktuek pintxo eta 
plater landuetan dituzten aplikazioak 
erakusteko.

Esperientzia

Ibai San Sebastián, Jaki Onako zuzendari komertziala.

“Lehen aldiz izan gara nazioarteko azoka batean, eta oso esperientzia positiboa izan da. 
Izan ere, lehenengo bildaketak ere egin ditugu, jada, han egindako harremanen ondorioz. 
Oso ondo irten da dena, antolaketa bereziki. Baina Euskadiko erakusmahaian izandako 
enpresa guztiak hotel berean egon izana gustatuko litzaidake, horrela ere egiten baita 
lan. Harreman ugari egin ditugu, eta show cooking-a ekimen bikaina da; jakin-mina 
sortzen du, eta gure produktuak ezin hobeto erakusten dira. Guretzat, informazioa 
jasotzeko modu bat izan da Sial Paris, gure produktuetara gehiago egokitzen diren 
nazioarteko beste azoketara joan edo ez ikusteko”.

Esperientzia

Iván Pinto, Pinto Embutidos Ibericoseko gerentea.

“Oso pozik gaude. Harreman pila bat egin ditugu Sialen, eta lehenengo bisita zuzenak 
hartzen ari gara, jada, enpresan. Banatzaileak ere baditugu, eta Parisen biltegi bat 
egokitzea ere planteatu digute; Malaysian eta Singapurren ere baditugu ekintzak. ICEXen 
erakusmahaian baino nahiago dugu Euskadirenean egon. Han urdaiazpiko-saltzaile 
bat besterik ez naiz; hemen, berriz, oso konbinazio ona duen sektore bat gara. Ez gara 
konpetentzia, osagarriak baizik, eta Euskadiren markaren irudia egiten dugu. Salgairik 
gabe itzuli ginen Sialetik, bezero berrien artean geratu baitzen”.

Katalogoa

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/noticia/sial2012_empresas/eu_agripes/adjuntos/CatalogoExpositores_Sial2012.pdf
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EUSKO JAURLARITZAREN EKINTZAK

Esperientzia

Guillermo García, Gourmet Okin Taldeko Marketin eta Komunikazio arduraduna.

“Oso ondo deritzogu azoka honetara 
Euskadiren babespean joateari, 
erreferentziako marka ona baita Estatuko 
gainerako lekuetan. Bisitari asko 
Euskadi dela ikusten dutelako joaten 
dira erakusmahaira, eta horrek lagundu 
egiten digu. Show cooking-ek ere jendea 
erakartzen laguntzen dute. Elikadura 
azoka batean, garrantzitsua da jendeak 
produktua eta formatuak ikustea eta 

probatzea, azken bezeroak gure alde egin 
dezan laguntzen baitu. Sukaldariak esku 
ona du gu sustatzeko, eta eskertzekoa da. 
Gaur egungo testuingurua dela-eta, bezero 
gutxiago eta saltzaile gehiago izan dira 
azoka honetan, baina Conxemar azoka 
garrantzitsua da guretzat; gure bezero 
nagusiekin elkartzeko aukera ematen digu, 
dugun merkataritza-sarea edukita ere”.

Conxemar 2012
Egunak: 2012ko urriaren 2tik 4ra.
Lekua: IFEVI Azoka Esparrua, Vigo.
Izaera: Profesionala.
Maiztasuna: Urtero.

Urriaren hasieran, 2tik 4ra, itsas 
produktu eta produktu izoztuentzako 
Vigoko Conxemar azokan jarritako 
Euskadiren erakusmahaian izan ziren 
hainbat enpresa. Orduro, hamabost 
minutuko show cooking batek gure 
enpresen erakustokietan ikusgai jarritako 
produktuen sukaldaritzarako aukerak 
erakutsi zizkien bertara hurbildu zirenei.

Katalogoa

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/empresas_en_conxemar2012/eu_agripes/adjuntos/triptico_conxemar2012.pdf
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SEKTOREARENTZAKO JARDUNALDI ETA IKASTARO INTERESGARRIAK

Informazio gehiago: 
San Telmo Nazioarteko Institutua
Inmaculada Hernandez 
Tel.: 954 975 004 – Faxa: 954 323 344
ihernandez@santelmo.org

Elikadura Enpresen Zuzendaritza 
Programa DEA

‘Aurki ezazu ardoaren eta mikroalgen 
arteko lotura’ jardunaldia

Liburuxka

Izena eman

San Telmo Nazioarteko Institutuak orain 25 urte abian jarritako elikaduraren 
inguruko lehenengo prestakuntza programa da, eta 800 enpresari eta zuzendari 
baino gehiagok hartu dute parte bertan, orain arte. Lehen aldiz egingo da 
Euskadin, Mungian (Bizkaia) zehazki, eta elikadurak ateko sektore eta sail 
guztietako enpresetako zuzendariek hartuko dute parte bertan, sei hilabetean.

Helburua da euren zuzendaritza trebetasunak hobetzea, Kasu Metodoaren 
bitartez (etengabe eguneratzen diren kasuen inguruan eztabaidatuko dute), 
esperientziak partekatzea eta eremu komun interesgarriak identifikatzea, eta 
elikadura katean kolaboratzea.

Jardunaldiak mikroalgek ardogintza sektorean dituzten aplikazioak ezagutzeko aukera 
emango du. Zer dira mikroalgak? Zertarako balio dute? Zergatik landu? Gaur egungo 
aplikazioak eta etorkizunera begirako potentziala. Mikroalgen inguruko teknologiaren 
gaur egungo egoera eta Accionaren Mikroalga Proiektuaren aurkezpena.

Antolatzaileak: SEA eta Bodegas Marquistas 
de Alava BMA.
Lekua: Guardiako Kuadrillako Ekitaldi  
Aretoa (Araba)
Eguna: 2012ko azaroak 22.
Ordua: 11.30 - 13.30h.

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/evento/programa_dea/eu_agripes/programa_dea.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/evento/vino_microalgas/eu_agripes/vino_microalgas.html
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ELKARRIZKETA... JULIO AUDICANA

Julio Audicana
San Telmo Nazioarteko Institutuko alboko 
zuzendari nagusia 

Ibilbide eta esperientzia luzea baditu 
ere, defini iezadazu zertan datzan 
Elikadura Enpresen Zuzendaritzaren 
(DEA) programa.
Egunbeteko hamazazpi jardunaldi dira. 
Bi plano lantzen dira: elikadura katearen, 
eraldaketaren, eta kanalen egungo eta 
etorkizuneko aurreikuspenaren eta 
horien arteko lege arloko harremanen 
ezagutza eta, batez ere, sektorearen 
joera nagusiak. Eta bestalde, kudeaketa-
tresnak; izan ere, goi mailako 
zuzendaritzako pertsonek gai izan behar 
dute euren negozioak kudeatzeko. 
Azken batean, etorkizunean errentagarri 
izango zaigun eta irabaziak emango 
dizkigun negozioaz ari gara; egitura eta 
konfigurazio instituzionala antolatzeko 
moduaz, akziodunez, nahi dugun gizarte 
motaz, horren agintariaz, eta proiektuak 
aurrera ateratzeko gai diren akziodunez. 
Oso plus desberdina du programak, 
lantzen dugun sektoreko kasuak. 

25 urteko ibilbidea duen arren, lehen 
aldiz iritsiko da programa Euskadira. 

Zergatik orain?
Merkatuak ezagutzen joaten zara eta, 
batez ere, aspaldiko ikasleak edukitzen, 
Euskadiko hainbat enpresa enblematiko, 
besteak beste: Angulas Aguinaga eta 
Ortiz, adibidez, Sevillan izan dira; horrek 
eta elikaduraren kluster Aztirekin dugun 
harremanak etortzera ausartu gaitu. 
Gauzak erraztu nahi dizkiegu Euskal 
Herri inguruko enpresa txiki eta ertainei. 

Behin esan zenuen zure ikasleak gai 
direla etorkizuna ikusteko eta egunez 
egun errealitate bihurtzeko. Hori al da 
programaren maximetako bat? 
Zalantzarik gabe, kudeaketa-gaitasunak 
hobetzen saiatzen da programa. 
Etorkizuna ikusten edo intuitzen 
denean, neurriari, kanpora irteteari, 
negozio batzuk utzi eta beste batzuk 
hartzeari eta abarri buruzko erabakiak 
hartu behar izaten dira. Beste sektoreei 
entzuteko esaten diegu, beste enpresen 
negozio-ereduak ezagutzeko, euren 
erabaki propioak hartzeko ekitera 
bultzatzeko. Programak enpresaren 

“Batzuetan, gure 
lehengaiaz maitemintzen 
gara, sariak irabazi 
dituelako, eta uste 
dugu horrekin salduko 
dela. Jokoa askoz ere 
konplikatuagoa da”

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
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ELKARRIZKETA... JULIO AUDICANA

makina garrantzitsuenean inbertitzea 
du helburu, goi mailako zuzendaritzan, 
horrek behar baitu bidea eta nork bide 
hori errealitate bihurtu. Batzuetan uste 
dugu jende gaztea, langileak, trebatu 
behar ditugula, baina goi mailako 
zuzendaritzak ere trebatu behar du; izan 
ere, horren negozioa eta sektorea abiada 
bizian doaz aurrera, eta horrelako foroak 
behar dira.

Programa elikadura sektoreko 
enpresetako goi mailako 
zuzendarientzat da batik bat, Zure 
ustez, horren behar enpirikoa dugu 
Euskadin?
Ez dut inolako zalantzarik, baina ez 
Euskadin, sektorean baizik. Banaketaren 
kontzentrazioa, globalizazioa, 
lehiakideen sarrera edo kanpora irteteko 
beharra direla-eta, beharrezkoa da 
egunerokotik irtetea eta gauza berriak 
entzutea. Emaitza desberdinak nahi 
baditugu, gauza desberdinak egin behar 
ditugu. Jendea negozioak egitera joaten 
da negozio-eskoletara, eta aspalditik 
dakigu egiten dituela. Ekialde Hurbilera 
joaten ausartzen zara Ekialde Hurbila 
ezagutzen duen norbait ezagutu 
duzulako, edo banatzaile batekin 

horniketa-aliantza bat egiten ausartzen 
zara… Ziur nago sektorearen programa 
honen abantaila dela kafe-garaian, 
atsedenetan eta eguerditan jende guztia 
sektore beraz mintzatzea, lehenengo 
minututik. 

Egoera ekonomiko honetan, nola 
ikusten duzu estatuko elikadura 
industria eta, zehazki, Euskadikoa?
“Luxuzko” sektorea da gurea, noski. 
Beste sektoreez mintzo zarenean edo 
salmenten nahiz marjinen jaitsieren 
grafikoak ikusten dituzunean, dardarka 
hasten zara. Kontsumoaren nekea 
da mehatxurik handiena, eta hori 
baino arriskutsuagoa, oraindik, low 
cost-erako joera, kontsumitzaileak 
elikadurari garrantzi emateari uztea, 
produktu merkeagoak erabiltzea, balio 
txikiagokoak. Horren ondorioz, jendeak 
asko pentsatu behar du merkatura zer 
atera eta zer ez. Marjinak txikitzen badira, 
zure enpresaren barruan begiratu behar 
duzu, marjina non aurki dezakezun 
ikusteko, eta horrek kostuak, prozesuak, 
eragiketak, eraginkortasunak eta abar 
ezagutzera behartzen du. Ikerketan, 
lehengaietan, saltzen eta etiketak jartzen 
oso ona izatea da elikadura sektorearen 

“Ikertzen, lehengaietan, saltzen 
eta etiketak jartzen oso ona 

izatea da elikadura sektorearen 
ezaugarria. Baina erabaki 

handiak hartu eta aliantzak 
egin behar badira, beste karta 

batzuk jokatzen dira”

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
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ELKARRIZKETA... JULIO AUDICANA

ezaugarria. Baina erabaki handiak hartu 
eta aliantzak egin behar badira, beste 
karta batzuk jokatzen dira. Gu gero eta 
gehiago estutzen ari dira, eta gauzak 
beste modu batera egin beharra dago.

Zeintzuk dira elikadura industriaren 
erronkak?
Kontsumoaren nekeaz eta low cost-az 
gain bada beste gai garrantzitsu bat ere: 
nola iritsi marken eta balioaren munduan 
sartzen ari diren gazteengana. Hamabost 
urteko nire seme-alabek euro baten 
truke afaltzen dute ostiraletan, eta zaila 
da marketara jo dezaten konbentzitzea. 
45-50 urte ditugunok gogoan ditugu 
etxean genituenak; zer elikagai marka 
edukiko dituzte nire seme-alabek 
gogoan etorkizunean? Industriak landu 
beharreko erronka handi bat da hori; 
beraz, merkatu berriak bilatu behar. 

Nola dago Euskadiko elikadura industria 
beste merkatuen aldean: indarguneak, 
ahulguneak, aukerak…? 
Batzuetan, gure lehengaiaz maitemintzen 
gara, produktu onenaren nire herriko 
domina irabazi duelako, eta uste dugu 
horrekin salduko dela. Jokoa askoz 
ere konplikatuagoa da. Badago etxean 
sukaldean sekula sartu ez den jenderik, 
edo immigrazioaren merkatuaren edo 
errenta txikia duten jubilatuen kasuan, 
ez dagoena prest produktuak erosteko, 
horiek oso onak eta sariak irabazitakoak 
izanda ere. Komertzializazioak erronka 

bat eskatzen du, beste jauzi bat, edo 
gai hau baloratuko duen merkatu 
bat bilatzea. Merkatuak gero eta 
gardenagoak dira. Euskadin bezero bakar 
bat egon da ia, lehiakide berriak eta 
produktu berriak, askotarikoak, sartzen 
ari direla ikusten ari den banatzaile 
bat. Banatzailearen hornitzaile bakarra 
zelako lasai-lasai zegoen hornitzailea 
banatzaileak aukera gehiago dituela 
ikusiko du. 

Gaur egun, berrikuntzaren aldeko 
apustua egiten dute elikadura 
industriarekin lotutako foroek, baina 
zertan datza hori? Zer egin behar dute 
enpresek?
Nire ustez, produktuarekin, 
prozesuarekin eta erlazionatzeko 
moduarekin lotuta dago berrikuntza. 
Berritzea ez da bakarrik produktu 
on bat bilatzea, aplikazio berriak, 
edo ezkongabeentzako eta single-
entzako monodosiak; nire ustez, 
aurrezte-prozesuak, marjinak bilatzea, 
banatzaileekiko harremana, norekin 
bat egin, saldu edo ez, Internet bidezko 
salmenta –bakarka edo plataforma 
baten bitartez- eta abar ere berrikuntza 
dira. Egunero edo aldian behin gauza 
berriak egitea da berritzea; ez gauza 
handiak, asko baizik, desberdinak. Erne 
egon behar da sektorean gertatzen ari 
denaren inguruan; inkonformista izan 
behar da, eta hauxe esan behar diogu 
egunero geure buruari: “merkatutik bota 
gaitzakete; zer gauza desberdin egingo 
dugu gaur?”. Gelditzen bazara, zapaldu 
egingo zaituzte.

“Produktu on bat bilatzea ez ezik, 
aurrezte-prozesuak, marjinak bilatzea, 
banatzaileekiko harremana, Internet 

bidezko salmenta eta abar ere 
berrikuntza dira…”

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena


BULETIN INFORMATIBOA, 2012ko URRIA www.euskadi.net/elikagaiensustapena

< itzuli 9

GURE EUSKAL PRODUKTUAREKIKO LEIALTASUNA

Esperientzia

Javier Tamayo, ikertzailea, 30 urte
(Donostia, Gipuzkoa)

“Amarako supermerkatuan egiten ditut 
erosketak. Haragi etab arazki bila banabil eta 
kalitate ikurra ikusten badut, ez dut zalantzarik 
edukitzen, nahiz eta pixka bat garestiagoak 
izan. Badakit zer den kalitatea eta zer den 
hobea. Bi produktu elkarrekin ikusi, eta bata 
Euskadikoa eta bestea kanpokoa badira, 
hemengoa hartzeko joera edukitzen dut. 
Gainera, nekazaritza azokaren baten berri 
badut, joaten saiatzen naiz. Esperientziaz 
dakit hemengo produktuak eta kalitatezkoak 
hobeak direla; probatu ditut, eta gustatu 
zaizkit. Baserriko arrautzek, adibidez, sekulako 
kalitatea dute. Garrantzitsua da arrautza frijitu 
on bat jatea”.

Atal honetan, gure 
produktuarekin leial diren 
kontsumitzaileen iritzia jaso 
nahi dugu. Azken batean, 
kontsumitzaile horietan 
pentsatuz egiten du ahalegina 
euskal elikadura eta edari 
industriaren sektoreak.

BESTELAKO ERAKUNDEEN DEIALDI IREKIAK

IFE LONDON 2013

Egunak: 2013ko martxoak 17-20

Lekua: Londres (Erresuma Batua).

Antolatzailea: FIAB. 
Izena emateko epea: 2012ko azaroaren 
28ra arte.

Izena eman

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros13/eu_maptap/convocatorias_otros13.html
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Isabel Mijares enologoari elkarrizketa

Ardoen eta Edari Bizien Nazioarteko Lehiaketa (CINVE’ 
2012) izan da Valladoliden; edizio honetako zuzendari 
teknikoetako batek, Isabel Mijares enologoak, elkarrizketa 
bat eskaini zigun lehiaketaren ezaugarrien inguruan, 
eta ardoen eta txakolinen industriak Euskadin izandako 
bilakaera baloratu zuen.

Marian Cuenca Cot margolariaren lan bat, 8 
de Caecus ardoen etiketan

Pago de Larrea upategiak (Eltziego, Araba) Caecus 
ardoen aurkezpenean bere ohiko linearekin hausteko 
apustua egin du, eta modernotasun kutsua eman die 
atera berri duen 8 de Caecus ardoaren ekoizpenari  
eta irudiari.

GAURKOTASUNA

Fruit Attraction 2012

Urriaren amaieran, Fruit Attraction azoka izan zen 
Madrilen, eta sektore horren nobedadeak eta 
berrikuntza teknologikoak aurkeztu zituzten.

XXV. Alimentos de España sariak

Elikadura industria, komunikazioa, ostalaritza, 
elikaduraren nazioartekotzea, ekoizpen ekologikoa 
eta Alimentos de Españaren Aparteko Saria. Kategoria 
berri horietara aurkez daiteke sektorea azaroaren 15era 
arte, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak 
antolatzen dituen sarietan parte hartzeko. 

Aparteko Oliba Olio Birjinaren Alimentos de 
España saria

Abenduaren 17an amaituko da Alimentos de España 
sarien 2012-2013 kanpainan Aparteko Oliba Olio Birjin 
Onenaren sarirako eskaerak aurkezteko epea.
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GAURKOTASUNA

Elkarrizketa

Baias Eko, Euskadiko garagardo ekologikoa

PRODUKTU BERRIAK

Baias Garagardotegiko Idoia Marañonek 
atera berri duten produktua aurkeztu 
digu, Euskadiko lehenengo garagardo 
ekologikoa. Oiardoko (Araba) 
mikrogaragardotegian ekoizten dute 
Baias Eko, eta artisau garagardo hori 
egiteko, banatzeko eta sustatzeko 
prozesua azaldu digu elkarrizketan.

Jaun de Alzate Erreserba 2005, 91 Parker puntu

Loli Casado upategietako (Lapuebla de Labarca, Araba) 
ardo honek 91 Parker puntu lortu ditu aurtengo The Wine 
Advocate aldizkarian.

‘Ogia, egunero’, ogiaren historia zabaltzeko 
Euskadiko inoizko kanpainarik handiena

Urrian, Euskadiko 251 udalerritako botika, dietisten 
kontsulta eta okindegietan egin da ‘Ogia, egunero’ 
kanpaina. Helburua: ogiak osasunerako dituen onurak 
aldarrikatzea. 

Turismoko 2012ko Best of sariak, Arabako bi 
upategirentzat

Valdelana upategiak (Eltziego, Araba) saria jaso zuen 
‘Artea eta kultura’ atalean, eta Casa Primicia upategiak 
(Guardia, Araba), berriz, ‘Arkitektura, Parkeak eta 
Lorategiak’ atalean.
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