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2012ko Euskal industriaren elikagai eta edari Sustapen 
Plana auzkeztuta

Eusko Elikagai eta edari Sustapen Plana berria “enpresek 

oro har elikagaien euskal industriaren helburu globalei 

begira dituzten beharrei erantzutera dator”, Amaia Barrena, 

Eusko Jaurlaritzako Berrikuntza eta Elikagaien Industriako 

zuzendaria adierazi zuen Neikerren Arkautiko (Araba) 

Caballerizas aretoan, Sustapen plana aurkeztu zen lekuan, 

eta industriako 60 lagun baino gehiago bildu zituenak.

Barrenak adierazi zuenez, 2012. urterako proposatutako 

sustapen ekintzak zehazten ditu Planak, eta “enpresek 

oro har elikagaien euskal industriaren helburu globalei 

begira dituzten beharrei erantzutera dator”. Plana egiteko 

hartutako erabakiek “iraganeko esperientziak, sektoreko 

hainbat enpresa eta agenteren interesak, merkatuaren 

aukerak eta beste organismo batzuek eskaintzen 

dizkiguten lankidetza aukerak izan dituzte abiapuntu” 

zeaztu zuen Barrenak.

Azaroan egin zen aurkezpena, enpresek naziorako eta 

nazioarterako euren sustapen politikarekin bat etorriz 

planifika ditzaten euren ekintzak. 

Sektorearen lehiakortasuna eta iraunkortasuna bultzatzea 

eta gehiago nazioartekotzea; ekoizpenaren, eraldatzearen 

eta merkataritzaren aldetik balio erantsi handiagoa sortzea 

eta kalitatezko produktuen ekoizpena berritzea, eta 

iraunkortasuna dira Sustapen Planaren helburu nagusiak.

Egutegi honetan egiaztatu ditzakezu 2012ko Sustapen Planaren  

ekintza bakoitza.

OTSAILA | FEBRERO
Misión directa Alemania

Promoción Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta Alemania

13 -16:

(  )

MARTXOA | MARZO
ProWein
Gourmets
Alimentaria

Promoción Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta en Madrid y Barcelona

4 - 6:
5 - 8:

26 - 29:

(  )

European Seafood Exposition24 - 26:

APIRILA | ABRIL

Misión Directa Reino Unido
Promoción Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta Reino Unido

EKAINA | JUNIO
(  )
(  )

MAIATZA | MAYO
Misión directa Suiza

Promoción Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta Suiza

(  )

(  )

SS Gastronomika

AZAROA | NOVIEMBRE

URRIA | OCTUBRE
Conxemar
Wine from Spain en Rusia
Sial Paris

Acción promocional en EE.UU en 
Canal on-line, Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta

2 - 4:
12 - 14:
21 - 25:

(  )

URTE OSOA | TODO EL AÑO
Convenio Plan India-China (ICEX)

Seminarios-cursos en escuelas internacionales

Catas divulgativas sobre vinos de Rioja 
Alavaesa y txakoli

Optimización de los recursos y potenciar la 
coordinación con organismos estatales 
especializados en exportación

POR DETERMINAR | ZEHAZTEKO

Promociones en punto de venta y Canal 
HO.RE.CA

Misión inversa Prensa Gastronómica nacional 
e internacional

Calendario general: PLAN DE PROMOCIÓN 2012

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/


www.euskadi.net/elikagaiensustapena 3

+ info Sustapen Plana 2012

Esperientzia

Isabel Lorea, Angulas Aguinagako export manager-a
(Irura– Gipuzkoa)

“Nahiko ongi dauden ideia orokorrak ditu Planak, eta Europan 
zentratuta dago batez ere, baina itxi gabeko gaiak ere baditu. 
Gu geure erakusmahai propioarekin joango gara azoketara, 
baina Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Sailak antolatutako Ingalaterrako 
eta Suitzako misio komertzialetan parte hartuko dugu. 
Alemaniakoa baloratzeko dago, oraindik. 

Ekintza horietan azpimarratu beharra dago ziklikoak izan 
behar dutela, eta gutxienez sei urte iraun behar dutela, 
ekintzen ondoren urtebete sartuta, harremanak kudeatzeko; 
bosgarren urtean itxiko litzateke zikloa, beste ekintza batekin, 
eta seigarren urtean garatu beharreko beste ekimen bat egitea 
erabakik litzateke. Horrela ez bada, sakabanatu egiten da 
guztia.

AEBetako enpresa-misioari dagokionez, oso ondo egon dela uste 
dut, nahiz eta hobetu beharreko gauzak ere egon; adibidez, 
prentsari eskainitako janarien inguruko sektorearekiko 
komunikazio handiagoa”.

Esperientzia

Mikel Mariscal, Insalus-eko zuzendari komertziala
(Tolosa – Gipuzkoa)

“Gustatu zait Sustapen Plana egun hauetan aurkeztu izana; 
horrela, astia dugu enpresok lehenbailehen baloratzeko; izan 
ere, datorren urterako plan estrategikoak prestatu behar dira 
urte amaieran. Nire ustez, datu asko asimilatu eta aztertu 
behar dira. Ongi egindako gauzak horrela egin behar dira 
berriz ere, noski”.

Koadro honetan zehazten dira 2012ko Sustapen Planak biltzen 

dituen elikagai eta edari sektoreen lehenengo merkatuak.

Sustapen Plana 2012

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/plan_promo_12/eu_dapa/plan_promo_12.html
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Elkarrizketa...

¿Zer suposatzen du ‘Arabar Errioxako Ardoaren 2012ko Enbaxadorearen’ 

izendapenak?

Poza eta ilusioa, oso-oso gogoko baitut ardoa. Ardoaren kulturaren zale 

handia naiz, eta ez bakarrik edateko, gustuko dut, halaber, upeltegietara 

joatea, hitzaldiak entzutea... Arabar Errioxako ardoekin hazi naiz eta edaten 

ikasi dut, eta horregatik, ohore bat da niretzat urte batzuk beranduago horien 

enbaxadorea izatea.

Datorren urtean Arabar Errioxaren gauza onak eta sortzen dituen 

mahastizaintza eta ardogintzako produktuak sustatu eta hedatzea izango 

da zure eginkizuna. Bereziki, zertan gauzatuko da? 

Ez didate jarraibide zehatzik eman, uste dut Arabar Errioxako enbaxadorea 

denean batek ondo baino hobeto dakiela zer egin behar duen. Elkartekoek 

ezagutzen zuten nire ardoarekiko zaletasun handia eta bazekiten hemen 

kontsumitu, edan edo ezagutzen dena lurraldearen mugetatik haratago 

eraman ahal duen pertsona bat aukeratu behar zutela. Espainia osoan zehar 

eta Europako zati batean bidaiatzen naiz, eta beraz, enbaxadore ona nintzela 

pentsatuko zuten. Aurrena gertutasunagatik, hemengoa naizelako, eta gero, 

ardoaren mundua atsegin dudalako eta Arabar Errioxako ardo hauek direna 

helarazi ahal dudalako, izan ere, ondo ezagutzen ditut eta upeltegien jabeak 

diren lagunak ditut. 

Aurkezle gisa 2008. urtean telebistako aurkezle onenaren Ondas Saria jaso 

zenuen-, nola iragarriko zenuke Arabar Errioxako ardoa ikus-entzuleen aurrean? 

Telebistan egiten ditudan programetan malgutasun handia ematen didate gidoiarekin: iragarkiak sar ditzaket, gaiaz hitz egin... Ez da zaila 

izango, munduko ardorik onenetarikoa da eta hori ohore eta atsegin handia da. 

Imajinatu gaur egun zuzentzen duzun ‘La ruleta de la suerte’ programako paneletako baten gaia Arabar Errioxa dela, zein litzateke asmatu 

beharreko esaldia? 

Izan ere, proposatu diot, dagoeneko, ‘La ruleta de la suerte’ programako zuzendariari Arabar Errioxako ardoei buruzko panela egitea. 

Ardoez, gastronomiez eta abarrez hitz egin ahala... enbaxadore izate horrekin lotu dezaket. Asmatu beharreko esaldia zuzendariari uzten 

diot, ni ez naiz panelean sartzen. ►

“Arabar errioxako ardoa munduko onenetarikoa da eta niretzako 
enbaxadorea naizela ohore eta atsegin handi da”

Jorge Fernández
Aktore eta aurkezlea.  
‘Arabar Errioxako Ardoaren 2012ko Enbaxadorea  

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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Jorge Fernándezi elkarrizketa...

Programa eta ekitaldien sustapenean esperientzia handia 

duzunez, zein da, zure iritziz, Arabar Errioxako ardoa merkatu 

nazionalean sustatzeko gakoa?  

Edatea. Hain ardo bikaina da, ezen ABRA osatzen duten 127 

upeltegietako ardoa dastaraztea baita modurik onena; ikusiko 

duzu nola baten batek harrapatzen zaituen. Ideia ona da, orobat, 

upeltegiak ezagutzeko bisita gidatuetan esku hartzea, maitasunez, 

debozioz eta pasioz tratatzen zaituztelako, sinestezina da. Bisitatu 

ditudan upeltegi guztietatik liluratuta irten naiz arretagatik.

Ardo zale handia zarela aitortu duzu, gogoratzen al duzu nola 

hasi zinen ezagutzen?

Hasieran ez nuen gustuko (18 edo 20 urtez edaten genituenak ardo 

txarrak ziren), baina upeltegi batera egin nuen bidaia batean edan 

nuen ardoak atentzioa eman zidan eta ezberdina zela konturatu 

nintzen. Beraz, upeltegiak bisitatzen hasi nintzenean hasi zen 

ardoarekiko nire zaletasuna. Ez zait bakarrik txikiteoan edatea 

gustatzen, baita ‘kultura’ gisa ere. Ardoari buruz irakurtzen hasi 

nintzenean zaletu nintzen eta upeltegia bisitatzea eta upeltegi-jabeek 

erakustea da onena. Nire lanagatik eta nire lagunei ardoa gustatzen 

zaienez, beti dago botila bat irekitzeko aitzakiaren bat. Afari 

baterako lauzpabost botila eramaten baditugu, ardoari buruz hitz 

egiten egon gaitezke gau osoan zehar. 

Bidaiatzen zarenean, lurralde horretako ardoak aukeratzen 

dituzu?

Gastronomian bezala, bertakoa dastatzea gustatzen zait. Baina 

aurtengoan eginkizun bat daukat eta Arabar Errioxakoa badago horixe 

hartu eta bere dohainak goraipatuko ditut enbaxadore on bezala. 

Izendapena dela-eta, baliteke urtea Arabar Errioxako ardo 

batekin agurtzea.

Agian ez, ziur. Izendapen horren zati bat da elkarteak hainbat 

botila oparitzen dizula eta horietako bat pertsonalizatuta dagoela, 

eta botila horiek izango dira Gabon Gauean eta Gabon Zaharrean 

edango ditudanak. 

Eta datorren urtean gure mahastietan enoturismoa 

praktikatzen ere ikusi ahal izango zaitugu...

Ez izan zalantzarik, 127 upeltegi ditut bisitatzeko. Bai, horixe. 

Gainera, enbaxadore on batek eredu izatetik hasi behar du.■

“Bertakoa dastatzea gustatzen zait, 
baina aurtengoan eginkizun bat daukat 

eta Arabar Errioxako ardoa baldin 
badago horixe hartu eta bere dohainak 

goraipatuko ditut enbazadore on bezala”

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/


www.euskadi.net/elikagaiensustapena 6

Deialdiak eta ikastaro interesgarriak

‘Alimentaria Food & Drink Business 
Meetings’ atzerriko erosleekin.

Antolatzailea: ALIMENTARIA EXHIBITIONS, FIAB, ICEXen 

eta MARMen nahiz erkidegoko hainbat erakunde 

sustatzaileren  babesarekin.

Euskal Herriko elikagai eta edarien weba  
eta enpresen direktorioa
www.alimentosdelpaisvasco.net | www.euskadikoelikagaiak.net
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak 

elikagaien eta edarien web bat eta argitaratuko den Euskal Herriko enpresen direktorio  

bat sortu ditu.

Alta eman eta katalogoan agertu nahi duten empresek edo daturen bat aldatu nahi dutenek, 

erraz egin dezakete webaren  bitartez, bertan agertzen diren jarraibideak jarraituz.

Zalantzak eta kontsultak::
elikagaiensustapena@ej-gv.es

T_ 945.019.682-84

Helburua: Espainiako elikadura eta nekazaritza sektorearen esportazioak sustatzea eta 

orain arteko merkataritza-harremanak sustatzea.

Enpresa-topaketak, hiru makrogunetan zatituta: Latinoamerika, Amerika Australa-Asia 

eta munduko gainerako herrialdeak.

120-140 lagun bertaratzea aurreikusten da.

Izen-emate epea: 2011ko abenduaren 1era arte

Elikagaiak manipulatzeko ikastaroa
SEA Arabako Enpresariak

2011/12/12 eta 19

SEA Arabako Enpresarien Elkarteak elika-

gaiak manipulatzeko ikastaro bat antolatu 

du abenduaren 12 eta 19rako, 2011ko 

HOBETUZ deialdiko diruz lagunduta. 

Hamar orduko ikastaroa izango da, 

eta doan emango da; nekazaritza 

eta elikadura industriako kalitate 

sailetako eta lantegietako langileentzat, 

ostalarientzat, txikizkako eta handizkako 

merkataritzako langileentzat, elikadura 

industriako xehekarientzat eta 

abarrentzat izango da.

Sektoreari oraintsu aurkeztutako 

2012rako Sustapen Planarekin bat etorriz, 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 

Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 

elikagaien eta edarien sektoreko azoka 

nagusietan izango da 2012. urtean. 

Laster argitaratuko dira, elikagaiak 

sustatzeko weban, ‘Eusko Jaurlaritzaren 

Deialdiak’ atalean, 2012rako deialdiak:

•	 European Seafood (Brusela): 

2012/04/24-26

•	 Conxemar (Vigo): 2012/10/2-4

•	 Sial (Paris): 2012/10/21-25

Ikastaro interesgarriak

Hurengo deialdiak

Irekitako deialdia

+ info

+ info

+ info

+ info

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros11/eu_agripes/adjuntos/convocatoria_Alimentaria2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/empresas_alim_bebidas/eu_agripes/empresas_alim_bebidas.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_manipulador_alimentos/eu_agripes/curso_manipulador_alimentos.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/convocatorias_ferias/eu_agripes/convocatorias_ferias.html
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Egindako ekintzak

Euskal Herriko elikagaien presentzia nazioarteko 
gastronomiaren XIV. ‘Worlds of Flavor’ biltzarrean

'Worlds of Flavor' San Francisco

Esperientzia: World of Flavor

Senen Gonzalez, Sagartoki erretegiko gerente eta sukaldaria
(Vitoria-Gasteiz – Araba/Álava)

“AEBetako merkatua gure produktuei eta euskal sukaldaritzari 
zabalduta dago. Han izan ginen sukaldariok jakitera eman 
genuenez, kalitatezko produktuak ditugu Euskadin, eta 
originaltasuna ere badugu, hainbat ñabardura aurkezten 
baitugu formetan; hori dela-eta, zorionak eman zizkiguten. 
Nire ustez, horrelako ekintzek ez dute etenik. Estatubatuarrek 
mapan koka gaitzaten balio dute, industria zein turismo mailan. 
Jendeak begiz jo gaitzala eta Interneten bila gaitzala”.

Data: 2011ko azaroaren 3tik 5era.

Lekua: San Frantzizko (Kalifornia – AEB).

Antolatzailea: The Culinary Institute of America.

Partaidea: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 

Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak, Basque Culinary 

Fundazioarekin (BCulinary) parte hartuz.

Parte hartze formula: Laguntza.

Ekintza: Hainbat sukaldaritza erakustaldi eta mintegi eskainiko 

dituzte Euskal Herriko hiru sukaldarik biltzarrean, bai eta 

txakolinari eta Arabar Errioxako ardoari buruzko tailer bat ere. 

www.worldsofflavor.com

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.worldsofflavor.com/


www.euskadi.net/elikagaiensustapena 8

Aktualitatea

Bacalao Giraldo enpresak (Legutio, Araba) babestu ditu azaroaren 12tik 

15era Alacanteko Azoka Erakundean (IFA) izandako Gastronomiaren 

Onenaren XIII. Biltzarreko hainbat tailer.

Bacalao Giraldok babestutako tailerrak igandean hasi ziren, azaroaren 

13an, eta asteartean amaitu, hilaren 15ean. Lehenengo tailerrean, errezeta 

tradizionalak, ebolutiboak eta abangoardiakoak eskaini zituzten Andoni 

Arrietak eta Jose Oliverrek, Tradiziotik modernitatera izenburupean. Barraz 

barra tailerrean, pintxoak, tapak eta kazolatxoak prestatzeko hainbat 

errezeta eman zituzten bi sukaldariek. 

Azkenengo egunean, Bakailao Onenaren Giraldo sariaren finalistak eman 

ziren jakitera. Honako hauek izan ziren: 

•	 Beñat Ormaetxea Jauregibarria jatetxea, Zornotza (Bizkaia): Bizkaiko 

Bakailaoa.

•	 Álvaro Garrido Mina jatetxea, Bilbo: Bakailao tripakiak muturbeltz 

gaztarekin, aranekin eta tandooriarekin.

•	 Paco Morales Ferrero jatetxea, Valentzia: Indaba erregosiak bakailao-

tripekin eta butifarra beltzarekin.

•	 Ángel Fita Canela y Clavo jatetxea, Xativa (Valentzia): Bakailao solomoa 

sepia zarakarrean patata ketu saltsarekin’.

•	 Mario Sandoval Coque jatetxea, Humanes (Madril): Bakailao 

monokromatikoa.  

Bacalao Giraldo enpresak babestu ditu Alacanten izandako 
'Gastronomiaren Onenaren' XIII. Biltzarreko hainbat tailer

+ info

Esperientzia: 'Gastronomiaren Onena' Alacante

Adolfo Giraldo, Bacalao Giraldo enpresako gerentea
(Legutiano – Araba/Álava)

“Biltzar hau laguntzen gaitu markaren irudia 
indartzeko, ez bezeroak lortzeko. Babesle moduan 
parte hartzen dugu, oihartzun handia duelako eta izen 
handiko sukaldari guztiak biltzen direlako bertara. 
“Itsasoko benetako bitxiak” erakusketa antolatu dugu, 
hiru txosten, dastatzeak VIP eremuan, eta 6.000 
euroko sari aduen Bakailao Onenaren Giraldo sariaren 
finalistak hautatu ziren. Jendearentzat oro har izandako 
txostenen bitartez, gure produktuaren balio erantsia 
azaldu dugu, arrantza-metodoak, jatorria eta mozketak 
direla-eta, eta bakailaoaren zati bakoitzarentzako 
errezetak eskaini. Harrera ona izan dute, eta balantzea 
positiboa da”.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/talleres_bacalao_giraldo/eu_agripes/talleres_bacalao_giraldo.html
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Aktualitatea

UEuskal Herriko, Kantabriako, Burgosko, Nafarroako eta Errioxako 48 

sommelierrek hartu zuten parte, azaroaren 3an, Bilboko Silken Domine 

hotelean, Urrezko Sudurraren XXI. Lehiaketaren lehen finalerdian. Hala, 

ardogintzaren sektoreko Espainiako adituen fororik handiena sortu zen, 

sektorean erreferente den lehiaketa, usaimenaren bidez ardoa kopa beltz 

batean bereizteko gai den sommelierra saritzen duena.

Santiago, Valentzia, Bartzelona, Madril eta Malaga ere hartuko ditu 

finalerdien zirkuituak. 

Helburua da ardoaren kultura zabaltzea, horretarako dastatze, uztartze 

eta gourmet proposamenen bitartez sektorearen nobedadeak ezagutzeko 

aukera emango duen inguru bat eratuz. Jarduerak eta probak bi jende 

motarentzat prestatuta daude: profesionalentzat eta zaletuentzat. 

‘Experimenta’ izan zen nobedaderik handiena, goi mailako sukaldaritzako 

tapak eta superpremium koktelak egiten ikasteko bi tailerrekin. 

Parte hartu zuten berrogeita hamar sommelierrek 40tik gora ardo eta pattar 

dastatu zituzten. Finalera pasatzeko dastatzea Azpilicueta upategietako 

ardoekin egin zuten, eta parte-hartzaileek kopa beltz bateko ardoa zer 

ardo zen asmatu behar izan zuten, usaimenaz baliatuz. Finalerdi horretan, 

sommelierrek usaimena zorroztu zuten, Alfaroko (Errioxa) Azpilicueta 

mahastietako ardo bat identifikatzeko: 2010eko tempranillo ardo bat, haritz 

amerikarrezko upeletan 8 hilabetean ondutakoa.

Horrez gainera, Torres upategietako enologo Lionel Vigneronek, Azpilicueta 

upategietako enologo Elena Adellek eta Dinastía Vivancoko zuzendari 

tekniko Rafael Vivancok eskainitako hitzaldietan parte hartu zuten 

profesionalek.

Kopa beltzeko ardoa identifikatuta usainmen pribilegiatua zutela erakutsi 

zutenak hautatu zituzten. Hamar sommelier sailkatu ziren:

Bilbok hartu du ‘2012ko Urrezko 
Sudurra’ Lehiaketaren lehen finalerdia

+ info

•	 Iván Martínez, El Colmado, Medina de Pomar,  

Burgos (Deialdiko sommelier onena).

•	 Elías Rodero, Vinosfera, Vitoria-Gasteiz  

(Araba/Álava).

•	 Arnau Estrader, Anima ardandegia, Zarautz 

(Gipuzkoa).

•	 Joan Andoni Rementeria, Remenetxea jatetxea, 

Muxika (Bizkaia).

•	 Olaia Elorriaga, Sucesores de Granja Lopez,  

Areatza (Bizkaia).

•	 Roberto Monreal, Baserri jatetxea, Iruñea (Nafarroa).

•	 Iban Mate, Dolarea jatetxea, Beasain (Gipuzkoa).

•	 Felix Villar, Deviselectos, Aleson (Errioxa).

•	 Alvaro Tobalina, Andere jatetxea, Vitoria-Gasteiz 

(Araba/Álava).

•	 Monica Castillo, Oleaga jatetxea, Vitoria-Gasteiz 

(Araba/Álava).

Sailkatutako sumilleres

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/nariz_oro2012/eu_agripes/nariz_oro2012.html
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Aktualitatea

Elikagaien eta Edarien Industriaren (FIAB) 
egoera Espainiako sektore estrategiko gisa 
moduko laburpena
Espainiako Elikagai eta Edarien Industrien Federazioak (FIAB), Elikagai eta edarien 

industrien egoerari buruzko laburpena argitaratu du, sektorea Espainiarentzat 

estrategikotzat hartuta. Txostenak esaten du, ondorio gisa, elikagaien industriak 

sektore estrategiko gisa funtzionatu eta espainiar ekonomiaren eragilearena egin ahal 

duela. Izan ere, azken 20 urteotan zehar hazkunde sendoa izan duen sektorea dela 

azaltzen du: sektore esportatzaile nagusienetako bat da, automobilaren sektoreak 

bakarrik gainditzen duena; enpleguaren dinamizatzailea hedapenetan eta ez hain 

murriztailea atzeraldietan; eta nekazaritzaren eragile garrantzitsua da: lehengaien 

%70 kontsumitzen du”.

Agiriak dioenaren arabera, honako hauek dira horren bultzada sustatzeko neurriak:

+ info + info ABRA Madrid

+ info ABRA Barcelona

•	 Elikagaiei buruzko politika integral eta 
koherentea garatzea dagozkion alderdi 
guztietan (osasuna, ingurumena, zerga-
arloa, berrikuntza, nekazaritza...).

•	 Merkataritza-marko bidezkoagoa 
eta orekatuagoa, kontsumitzailearen 
mesederako.

•	 Enpresa eta familientzako kredituaren 
arintasuna eta kontsumoa berraktibatzea.

•	 Esportazioak sustatzea eta araudi ez 
murriztailea. 

•	 Berrikuntzaren aldeko neurriak, eta bereziki 
ETEei egokituta. 

Bultzada sustatzeko neurriak:

Arabar Errioxako ardoen 
erakusketak antolatu  
ditu ABRAk Bartzelonan 
eta Madrilen
ABRA Arabar Errioxako Upategien Elkarteak 

Arabar Errioxako ardoen erakusketak 

antolatu ditu Bartzelonan (azaroaren 7an) 

eta Madrilen (azaroaren 15ean). Bartzelonan, 

‘Arabar Errioxaren esentzia’ izenburuarekin 

aurkeztu dituzte, Eusko Jaularitzako 

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza 

eta Arrantza Sailaren laguntzarekin. 

Bi erakusketetan, antolatzaileen iturrien 

arabera, goi mailako ostalaritzaren, denda 

espezializatuen, sommelierren eta prentsa 

espezializatuaren sektoreko Kataluniako 500 

profesional bildu zituen.

Barcelona

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/resumen_fiab/eu_agripes/resumen_fiab.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/resumen_fiab/es_agripes/resumen_fiab.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/resumen_fiab/eu_agripes/resumen_fiab.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/salonvinos_madrid2011/eu_agripes/salonvinos_madrid2011.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/salonvinos_madrid2011/es_agripes/salonvinos_madrid2011.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/salon_vinos2011/eu_agripes/salon_vinos2011.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/salon_vinos2011/es_agripes/salon_vinos2011.html
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Aktualitatea

San Sebastián Gastronomika Euskadi Goza Ezazu

San Sebastián Gastronomika Euskadi Goza 

Ezazu azaroaren 20tik 23ra bitartean izan 

zen gipuzkoar hiriburuko Kursaal Biltzar 

Jauregi eta Auditorian, eta egiaztatutako 

12.5000 profesional baino gehiago elkartzea 

lortu zuen. XIII. edizio honen erakargarri 

askoren artean, 130 erakusketari eta 700 

marka 5.000 m2-tik gorako eremu batean, 

58 Michelín izar eta 64 Repsol eguzkiren 

esku-hartzea jatetxe eta chefen artean, 

eta Peru, Brasil eta Mexikoko sukaldari 

gonbidatuak.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 

Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 

ere bertan izan zen, azaroaren 21etik 23ra, 

10:00etatik 19:00etara, eta Gamarrako 

Ostalaritza Eskolaren laguntzarekin, show 

cooking ezberdinak eginez.

Honako hauek izan ziren zuzeneko sukaldaritzan esku hartu zuten eta aldi berean 

produktuak erakutsi zituzten Euskadiko elikagaien industriako enpresak:  

Enpresa eta produktua Errezeta
Salanort + Eusko Labeldun Sagardoa Olagarro Carpaccioa 

Salanort + Eusko Labeldun Sagardoa Olagarroa Azalorearekin  

Salanort + Eusko Labeldun Sagardoa Olagarro Tentakulua 

Salanort + Eusko Labeldun Sagardoa Antxoak Tomate eta Gildetkin

Eceiza Etxea + Eusko Labeldun Sagardoa Zigarro beteak 

Eceiza Etxea + Eusko Labeldun Sagardoa Arrokak

Eceiza Etxea + Eusko Labeldun Sagardoa Torrada karamelatua Izozki eta sargar-kurruskariarekin 

Eceiza Etxea + Eusko Labeldun Sagardoa Zigarro beteak 

Ibarra Koop. + Añanako Gatza Gildak

Tolosa Babarrunak + Añanako Gatza Babarrunak (Tolosa) Sakramentuekin  

Ibarra Koop. + Añanako Gatza Odolki trufa Babarrun kremarekin (Tolosa) 

Ibarra Koop. + Añanako Gatza Piperminak Odolkiarekin 

Tolosa Babarrunak + Añanako Gatza Babarrunak (Tolosa) Sakramentuekin 

Euskaber + Añanako Gatza Arrautza Piper eta Hirugiharrarekin

Nardin Kontserbak + Añanako GAtza Porru eta Antxoa Milorria 

Euskaber + Añanako Gatza Tortilla Ogitartekoa 

Nardin Kontserbak + Añanako Gatza Hegaluze Zapiak 

Giraldo Bakailaoa + Getariako Txakolina Bakailao Kroketak 

Garlan + Getariako Txakolina Babarrunak (Arabar Pikarta) sakramentuekin

Giraldo Bakailaoa + Getariako Txakolina Bakailao Kroketak 

Garlan + Getariako Txakolina Arabako Babarruna Pikarta Sakramentuekin

Giraldo Bakailaoa + Getariako Txakolina Bakailao Opila

Giraldo Bakailaoa + Getariako Txakolina Bakailao Zatia eta Baratxuri Zopa

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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Hedabideetan presentzia

Eusko Jaurlaritzako 

Ingurumen, Lurralde 

Plangintza, Nekazaritza eta 

Arrantza Sailaren ekintzekin 

lotuta hedabideetan 

agertutako berri eta 

erreportaje nagusiak ageri 

dira atal honetan. 

Lehendakariak AEBetara 

egindako enpresa-misioak 

oihartzuna du oraindik, 

eta horren ondorioz 

argitaratutako hainbat 

erreportaje ere bildu dira. 

Urriko buletinean bildutakoari 

batu zaio dossier hau.

Lehendakariaren enpresa-misioa AEB-etan

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/medios_eeuu/eu_agripes/medios_eeuu.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/medios_eeuu/eu_agripes/adjuntos/Previa%20clipping.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/medios_eeuu/eu_agripes/adjuntos/Previa%20clipping.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_eeuu/es_agripes/adjuntos/Previa%20clipping.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/medios_eeuu/eu_agripes/adjuntos/Previa%20clipping.pdf


www.euskadi.net/elikagaiensustapena 13

www.euskadi.net/elikagaiensustapena

Bisita gaitzazu…

Gainera...

Buletin Informatiboa jasoko duzu hilabete 
hasieran, honako gai hauei buruzko 
informazioa biltzen duena: 

•	Aktualitatea
•	Deialdiak
•	Jardunaldi eta ikastaro interesgarriak
•	Hedabideetan presentzia
•	Euskal Herriko ardoen esportazioak 

(OeMV)
•	Sustapenerako laguntzak
•	Eta abar.

Zure iritziak, beharrak eta abar 
jakin nahi ditugu… 

elikagaiensustapena@ej-gv.es

Iradokizunen postontzia

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/

