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Mikrogune eta blog berriak
Euskal Herriko Elikagai eta Edarien IV. 
Erakusketa

Elikaduraren eta mahastizaintza eta 
ardogintzaren sektoreko 60 enpresa 
baino gehiago bertaratu dira Euskadira, 
euskal elikadura-industria azaroaren 
13tik 15era izan den Elikagai eta Ardoen 
4. Erakustaldian gertutik ezagutzera. 
Topagune horretarako mikrogune berezia 
eta blog berria sortu dira, eta horietara 
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EUSKO JAULARITZAREN DEIALDI IREKIAK

AEB-ETAKO BUSINESS EDO LAN AGENDA

Egunak: 2013ko martxoak 11-17.
Lekua: Ameriketako Estatu Batuak (enpresek 
estatua markatu behar dute).
Izena emateko epea: 2013ko urtarrilaren 9ra 
arte.

Izena eman

ANUGA 2013

Egunak: 2013ko urriaren 5etik 9ra.
Lekua: Kolonia (Alemania).
Maiztasuna: bi urtez behin. 
Bisitariaren profila: elikadura industriako profe-
sionalak, oro har. 
Izena emateko epea: 2013ko urtarrilaren 31ra 
arte.

Izena eman

MEXIKOKO BUSINESS EDO LAN AGENDA

Egunak: 2013ko apirilak 29-30 eta maiatzak 1-5
Lekua: Mexiko (Mexiko Hiria).
Izena emateko epea: 2013ko urtarrilaren 15ra 
arte.

Izena eman
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2013ko SUSTAPEN PLANAren Egutegia
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23-25: European Seafood Exposition

29-30: Agenda Business México

3-9: Agenda Business Japón
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Bukatu gabe: Salmenta-puntuak (Alemania)

11-17: Alderantzizko misioa

11-17: Agenda Business Estatu Batuak.
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Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Elikadura Industriaren 2013ko Sustapen Plana 
aurkeztu du; bertan, 2013. urtean egin beharreko sustapen eta publizitate-ekintzak 
zehaztu dira, 2012an abian jarritako ekimenak, eta urtean zehar egindako topake-
tetan enpresek egindako proposamenak eta adierazitako behar eta iritziak aztertuta. 

Hemen kontsulta dezakezu, eta aurreikusitako egunak ikusi. 

2013KO SUSTAPEN PLANA

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

Bloga

Eusko Jaurlaritzak eta Hazi Korporazioak blog bat jarri dute 
elikagai eta edari industriaren zerbitzura, erakusketako parte-
hartzaileen arteko komunikazioa errazteko. Tresna azkarra 
da elikagaien sustapenaren inguruko elkarrizketa noranzko 
guztietan bultzatzeko eta estaldura handiagoa lortzeko. 

Utzi zure iruzkina.             www.basquecountry-savourit.es

Alderantzizko misioa. Euskal Herriko 
Elikagai eta Edarien IV. Erakusketa

Egunak: 2012ko azaroak 13-15.

Lekua: Donostiako Kursaal Biltzar Jauregia 
(Gipuzkoa).

Euskal Elikadura Industriako 62 enpresak parte hartu dute azaroaren 13tik 15era 
Donostiako Kursaal Biltzar Jauregian (Gipuzkoa) izandako Euskal Herriko Elikagai eta 
Edarien IV. Erakusketan. Erakusketa horretarako, microsite bat diseinatu da, enpresa 
parte-hartzaileen informazio guztiarekin, bai eta katalogo bat ere. 

Erakusketa horrek sektorea sustatzea du xede, gure produktuek nazioarteko 
merkatuetan duten presentzian zentratuta. Produktuak ikusgarriago egitea da 
helburua, euskal enpresak merkatuko eragileekin eta hedabideekin harremanetan 
jarrita. 

Katalogoa

Microsite-a

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
http://www.basquecountry-savourit.es
http://www.basquecountry-savourit.es
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/basquecountry_savourit/es_agripes/adjuntos/camara_inversa_cat.pdf
http://www.basquecountry-savourit.es
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ESPERIENTZIAK

Basque Cheese Sales
ratxe Jauregi, Basque Cheese Sales-eko gerentea

“Oso interesgarria iruditu zait. Oso formula ona da egun berean 15 bilera egin ahal 
izatea. Goiz da, oraindik, zer moduz atera den jakiteko; landu egin behar, orain. Datorren 
urtean ere alderantzizko misio hau egitea gustatuko litzaidake”.

Txakoli Xarmant
Maialen Guerrero, Bodegas Arabako Txakolina, SL-ko administrazio arduraduna.

“Oso formatu ona dela diote denek. Beste ekintza batzuk baino interesgarriagoa da; 
izan ere, etxean dituzu mundu osoko balizko erosleak, eta horrek kudeaketa-gastu eta 
enpresetarako bidaia ugari aurrezten dizkizu. Ikusiko ditugu emaitzak, ea erosketetan 
islatzen diren, baina giroa lanekoa zen, eta hori nabaritzen da”.

Conservas Ortiz
Jon Zearreta, Esportazio zuzendaria

“Misioak positiboki harritu ninduen, asko gustatu zitzaidan. Bertara joandako pertsonek 
interes handia erakutsi zuten, eta gehiago esango dizut: eskaera gehiago izan genituen 
erakusmahaian zuzenean. Konbinazio ona deritzot gourmet elikagaiak eta edariak mi-
sio berean elkarrekin egoteari, pizgarria baita bisitariarentzat; hala ere, agian txandaka-
tu egin litezke sektoreak, bisitaria erosoago sentitzeko eta ez hain urduri egun berean 
erakusmahai guztiak bisitatzeko. Ideia ona da gure enpresak bisita ditzaten, eta ados 
nago agenda itxita egoterekin antolaketa errazteko; bisitariak agendara lotu behar du, 
eta enpresak bere kontura bisitatu nahi dituenak berak adostu behar ditu hitzorduak 
pertsonalki. Hurrengo edizioetarako –seguru joango garela-, bisitetan tokiko azokaren 
batera joateko aukera aztertu beharko litzateke, gure produktuak nola saltzen diren eta 
jarduera nolakoa den ikusteko. Baina oso pozik nago ekintza nola irten zen ikusita”.

“Oso positiboa izan da, gozada bat. Anto-
laketa bikaina izan da, afaria barne, eta 
bertan izandako ia enpresa guztiak maila 
handikoak ziren. Luxua da. Ez dago gauza 
hoberik, eta lehenago inoiz egin gabeko 
zerbait zen. Datorren urtean errepikatzeko 
gogoz gaude; izan ere, aukera aparta da 
haiek gure etxera etortzea. Alderantzizko 
misioa eta gero, hasi gara jada eskaera 
batzuei erantzuten”.

Angulas Aguinaga
Jacobo Mugica, Esportazioko komertziala

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
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Bodegas Fernández de Piérola
Leon Flores, Export Manager

“Uste dut kontaktuak ondo landu direla eta kalitatezkoak zirela. Ondo egon da. Ados 
nago agenda itxiarekin, baina ez ondorengo egunekin; izan ere, erosleetara mu-
gatzen da eta hain planning osoak beldur pixka bat ematen die. Onena litzateke 
aurkezpenaren azken egunean erakutsitako interesaren araberako bisita-taldeak 
antolatzea. Ez nago ados misioan ardoak eta elikagaiak nahastearekin ere; eroslearen 
profila ez da berdina eta usainak asko nahastu ziren; ez zen ardoa dastatzeko girorik 
onena. Alderantzizko bi misio egin zitezkeen. Arabar Errioxako 60 upategi bildu ginen, 
eta Donostiara joan behar izan genuenez, arazoak izan ziren bisitak kudeatzeko; badak-
it zaila dela, baina berriz planteatu beharko litzateke lekua. Hurrengoetarako, bazkariak 
eskaintzeko gure upategia aintzat hartzea gustatuko litzaidake”. 

Bodegas Covila
Ilze Zigele, Esportazio Saila

Bodegas Itsasmendi
Aritz Bilbao, arduradun komertziala

Txakoli Rezabal
Ander Rezabal, “denetarako mutila”.

“Oso esperientzia ona izan da, kontaktuak oso onak zirelako kalitate eta barietate 
aldetik eta formatua egokia zelako. Agendak itxita egotea oso positiboa da, baina agian 
denbora librea utzi beharko litzateke inportatzaileentzat, zer enpresa ikusi nahi dituzten 
polikiago erabakitzeko eta horien erakusmahaiak bisitatzeko. Badakigu enpresetarako 
bisitak aldez aurretik planifikatu behar direla, baina aztertu egin beharko litzateke topa-
ketaren ondoren beste batzuekin osatzeko aukera, nahiz eta zaila izan. Arabar Errioxako 
upategientzat alderantzizko misioaren lekua urruti samar zegoen joan-etorri ibiltzeko; 
beraz, misioaren lekua hiru lurraldeen artean txandakatzeko aukera azter liteke”.

“Bezeroak lortzeko modurik onena da. Egun bakar 
batean herrialde askorekin jartzen zara harremanetan, 
eta haiek gure lurra ezagutzeko aukera dute, gauza 
garrantzitsua. Ondo joan da, baina lehenengo botila 
saldu arte, ezin jakin. Oraingoz, proposamenak bidali 
dizkiegu egin ditugun kontaktuei, eta haien erantzunen 
zain gaude. Misio zuzenetara joatearen arazo bakarra 
da kontaktu bakar bat egitea, esklusibotasuna eskatzen 
baitizute; alderantzizko misioarekin, berriz, hemen 
dituzu kontaktu denak. Bisitatu gintuzten hedabideei 
dastatzea antolatu genien iluntzean mahastian bertan, 
eta oso interesatuta agertu ziren”. 

“Ez dugu emaitzarik, oraindik; zain gaude; beraz, zaila da alderantzizko misioa ba-
loratzea. Merkatua uzkur dagoenez, arreta erakarri beharra dago; horregatik, ondo 
iruditzen zaizkit ekintza hauek. Etortzen den jendea motibazio batekin etortzen da, eta 
hori oso positiboa da”.

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena


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

< itzuli 7

Alderantzizko misioan parte hartu zuten enpresa batzuen balorazioak ezagutu eta 
gero, gonbidatutako bi enpresa inportatzaileri ekimena zer iruditu zaien jakin nahi 
izan dugu.

Sektorea: Ardoa.
Jarduera nagusia: AEBetako ardo inportatzailea
Inportatutako produktuak: Ardoa, pattarra eta garagardoa.

Konpainia 1978. urtean hasi zen, eta AEBetako enpresa inportatzailerik handiena da, 
bai esperientzia eta bai tamaina aldetik. Georgian, Floridan, Tennesseen, Kentuckyn, 
Virginian, Marylanden, Alabaman eta Karolina iparralde zein hegoaldean inportatze-
ko baimena dute. 

“Oso harrituta geratu nintzen 
kalitatearekin, teknologia berrien 
erabilerarekin eta jendearen 
grinarekin”

Michelle Schreck
Atlanta Improvement Company-ko salmenta presidenteordea

Zergatik erabaki duzu 
Euskadiko alderantzizko 
misioan parte hartzea?
AEBetako hego-ekialdeko 
ardo inportatzaileak gara, 
eta ekintza honek aukera 
handia eman zidan hain-
bat upategi ezagutzeko eta 
horien mahastiak bisitatzeko, 
eta ardoei, elikagaiei, Euskal 
Herriari eta bertako jendeari 

buruz asko ikasteko.
Zure bisitaren ondoren, 
zer iruditu zaizkizu eu-
skal upategiak?
Oso harrituta geratu 
nintzen kalitatearekin, 
teknologia berrien era-
bilerarekin eta jendearen 
grinarekin.
Orain upategiei buruz 
duzun ikuspegia bat da-
tor aurrez zenuenarekin?
Ez.
Zure ustez, zein izan da 
topaketaren gauzarik 
inportanteena?
Onena izan da lehenengo 
gauean leku berean 
upategi askotako ardo 
pila bat ezagutzeko 
edukitako aukera. Eta 
gero, jabeak eta ardo 
ekoizleak ezagutzea 
eta upategi bakoitzaren 
instalazioak eta ardogint-

zako teknikak banaka 
ikustea.
Eta zer alderdi hobetu 
beharko lirateke?
Zein upategi sakonago 
ikusi aukeratu ahal iza-
tea... Baina uste dut hori 
amesgaiztoa izango litza-
tekeela logistika aldetik.
Ekintzaren ondoren gau-
zatu duzu kontakturen 
bat produkturen bat 
erosita?
Bai. AEBetako hego-ekial-
deko upategietako 3 edo 
4 produktu inportatzeko 
interesa dut egun. 

ELKARRIZKETA...  AEB. ATLANTA IMPROVEMENT COMPANY

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
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Zergatik erabaki duzu Euskadiko 
alderantzizko misioan parte hartzea?

Euskadik eskaintzen dituen produktuetan 
eta barietatean interesatuta nengoelako.

Bisitaren ondoren, zer iruditu zaizkizu 
euskal enpresak?

Oso kalitate handiko enpresak dira, eta 
produktuek zapore bikaina dute.

Oraingo ikuspegia bat dator aurrez 
zenuenarekin?

Oso aurreikuspen onak nituen, 
eta zorionez, errealitateak ia nire 
aurreikuspenak bete dituela egiazta 
dezaket.

Zein izan da topaketako punturik 
gorena?

Gama altuko produktuen barietate ona.

Eta zer alderdi hobetu beharko lirateke?

Nire iritziz, erakusketari gehiegi ziren 
egun bakar baterako. Hobe izango 
ziren bi egun, ekoizle bakoitzarekiko 
hitzorduei erantzuteko.

Ekintzaren ondoren gauzatu duzu 
kontakturen bat produkturen bat 
erosita?

Oraintxe bertan bi ekoizlerekin nago 
harremanetan, laster gure aukera 
askotakoari eransteko.

AUSTRIA_ LA MERCANTILE 

Sektorea: Ardoa eta Gourmet.
Jarduera nagusia: Inportazioa.
Inportatutako produktuak: Gazta, urdaiazpikoa, 
hestebeteak, txorizoa, ardoak, cavak, olioa, ozpina, 
aurrez prestatutakoak, gozoak, pastelak, opilak, 
galletak, marmelada, kafea, gatza, kontserbak, itsaski 
entsalada, antxoak, carpaccioa, barazkiak eta begeta-
lak, tomateak, alkatxofak, piperrak, pasta, arroza, eta 
abar.

Enpresak kalitatezko elikagai askotarikoak eta herrialde mediterraneoetako ardoak 
eskaintzen dizkie jatetxe eta txikizkariei. Produktu tradizionalak eta eskualdeetako 
espezialitateak ez ezik joera berritzaileenak ere lantzen dituzte. Italiako, Frantziako, 
Espainiako eta Austriako produktu hautatuak dira batez ere. Kontu handiz hautatzen 
dituzte euren produktuak, kalitatea bilatuta.

Michaela Klamer
La Mercantile-ko Espainiako eta Italiako Category Manager 

ELKARRIZKETA...  LA MERCANTILE

“Oso aurreikuspen onak 
nituen, eta zorionez, 
errealitateak ia nire 
aurreikuspenak bete 
dituela egiazta dezaket”

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
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Worlds of Flavor 2012
Egunak: 2012ko azaroak 1-3

Lekua: Napa Valley (Kalifornia, AEB).

Azaroaren 1etik 3ra Napa Valleyn (Kalifornia, AEB) izandako Internacional Worlds of 
Flavor Biltzarrean parte hartu zuen Eusko Jaurlaritzak. Biltzar horretan, masterclass-
ak eta sukaldaritza erakusketak eskaini zituen Basque Culinary Center-ek (BCC), 
euskal industriako produktuekin. Babes-ekintza honen helburua da gure gastronomia 
merkatu garrantzitsuetara helaraztea, AEBetako merkatura, adibidez. Sukaldari 
handiei esker mundu osoan ezaguna bada ere, Eusko Jaurlaritzak azpimarratu nahi 
du kalitatezko lehengaiei esker dela hori, eta, azken batean, gure elikadura industriari 
esker, ezaugarri horien atzean baitago. WOF 2012ren babesak lehengaiak, gure 
enpresak eta BCCeko sukaldari handiak lanean ikusteko modua eman zuen.

Aurten, hau da biltzarraren gai nagusia: ‘Arc of Flavor: Re-imaging Culinary Exchange, 
from the Mediterranean and Middle East to Asia’.

Esperientzia

Alex Beitia, Basque Culinary Center-eko zuzendari akademikoa

“Nik lehen aldia nuen nazioarteko biltzar 
honetan, eta esan behar dut Culinary 
Institut of America-k lortzen duena nekez 
aurki daitekeela beste inon: mundu 
osoko gastronomia biltzen du leku 
berean. Kalitate zigilua da institutua, 
eta Eusko Jaurlaritzak konfiantza 
horren babesa edukitzea beste balio bat 
gehiago da gure produktuentzat. 
Gure produktuak oso ongi hartu dituzte. 
Kaferako edukitako atsedenetan, denak 
geratzen ziren. Parte-hartze hau oso 
ona da, nahiz eta zaila izan, oraindik, 

merkatu amerikarrean euskal produktuak 
identifikatzea. Probatu eta gustatzen 
zaizkie, baina agian ez dakite non erosi, 
ez eta nondik datozen ere; horregatik, han 
egondako Basque Culinary Center-eko 
sukaldariaren babesak, hitzaldietan eta 
sukaldaritza erakusketetan ezagutzera 
eman zituenarenak, berriz bultzatu zituen. 
Nondik datozen jakiteko aukera eman zuen, 
eta hori inportantea da”. 

EUSKO JAULARITZAREN EKINTZAK

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena
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SEKTOREARENTZAKO JARDUNALDI ETA IKASTARO INTERESGARRIAK

Nazioarteko Merkataritza
Prestakuntzarako 2013ko
FIAB Programa

Antolatzailea: FIAB
Lekua: FIABen Madrilgo egoitza berria.
Egunak: Zazpi jardunaldi, 2013ko lehen seihilekoan.
Orduak: 9:30-14:00 eta 15:30-19:00
Izena emateko epea: 2013ko urtarrilaren 25era arte.

Programa hau elikagai eta edari enpresen nazioarteko merkataritza kudeaketa 
gaitasunak hobetzeko da. Nazioarteko salmentetan diharduten enpresari eta zuz-
endari nagusientzat, nazioarteko zuzendarientzat eta esportazio-buru eta komertzi-
alentzat da.

Bosgarren edizio honetan, inportatzaile-banatzaileen kudeaketan sakonduko da, 
funtsezko elementua baita nazioarteko estrategia gauzatzeko, eta elikagai eta kont-
sumo handiko enpresen nazioarteko eta nazioko estrategia komertzialak zehazten 
eta zabaltzen espezializatutako Quattro C Analysis Consulting aholkularitza enpre-
saren lankidetzarekin diseinatu da.

Informazio gehiagorako:
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministerioa
www.magrama.gov.es
Tel.: 913 47 51 57
formaciongestores@magrama.gov.es

Izena eman
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BESTELAKO ERAKUNDEEN DEIALDI IREKIAK

DUBAIKO AFARIA + ESPAINIAKO ELIKADURA 
ETA GASTRONOMIARI BURUZKO INDIAKO 
2013KO JARDUNALDIA 

ANUGA 2013

ALIMENTARIA MEXIKO 2013

HOFEX 2013

SPANISH WINE CELLAR 2013

Egunak: 2013ko otsailaren 27tik martxoaren 
5era.

Lekua: Dubai (Arabiar Emirerriak) eta Bombay 
(India).

Erakunde antolatzailea: FIAB, MAGRAMAren 
laguntzarekin

Izena emateko epea: 2012ko abenduaren 28ra 
arte

Egunak: 2013ko urriaren 5etik 9ra.

Lekua: Kolonia (Alemania).

Erakunde antolatzailea: ICEX.

Izena emateko epea: 2013ko urtarrilaren 11ra 
arte

Egunak: 2013ko ekainaren 4tik 6ra.

Lekua: Mexiko Hiria (Mexiko).

Erakunde antolatzailea: ICEX.

Izena emateko epea: 2013ko urtarrilaren 21era 
arte.

Egunak: 2013ko maiatzaren 7tik 10era.

Lekua: Hong Kong (Txina).

Erakunde antolatzailea: ICEX.

Izena emateko epea: 2013ko urtarrilaren 21era 
arte.

Egunak: 2013ko apirilak 15 eta 17.

Lekua: New York eta San Frantzisko (AEB).

Erakunde antolatzailea: ICEX.

Izena emateko epea: 2013ko urtarrilaren 
7ra arte.

Izena eman

Izena eman

Izena eman

Izena eman

Izena eman
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Esperientzia

Aida Alonso, estilista, 47 urte
(Gasteiz | Araba)

”Produktu freskoei dagokienez, tomateari eta 
letxugari, besteak beste, Eusko Labelekoak 
erosten ditut beti, oso goxoak eta xamurrak 
baitira. Hurbileko saltokiak aukeratzen ditut, 
eta nahiz eta produktuak hautatzeko orduan 
bidea pixka bat marketinak markatu, egia da 
hemengoek kontsumitzen dituzunean kali-
tatea nabaritzen dela. Esnea Gasteizko Azoka 
plazako makinetan erosten dut; haurrengatik 
egiten dut batik bat, elikagai gehiago ditu-
elako; esne hutsa da. Arrautzak baserrikoak 
gustatzen zaizkit, gorringo hori-horia dutenak, 
eta azokan erosten ditut. Bitxia da: lehen ez 
nintzen hain kontziente, baina gure produk-
tuen aldeko apustua egiten dut; gauza goxoak 
eta etxean egindakoa gustatzen zaizkit”.

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.

GAURKOTASUNA

ABRAk bere www.riojatienda.com 
webgunea berritu du

Ehun eta hogei upategi eta Arabar 
Errioxako 500 ardo baino gehiago 
eskaintzen ditu ABRA Arabar Errioxako 
Upategien Elkartearen www.riojatienda.
com webgune berriak. 

Helburua da ABRA osatzen duten 
upategien ardo-salmenta bultzatzea 
Interneten, kontzeptu sozialago eta irudi 
sofistikatuago batekin, “erabiltzailearen 
esperientzia eta bezeroaren asebetetzea 
hobetuko dituen eroste-prozesu sinpleago 
eta azkarrago baten bitartez”, adierazi 
dute ABRAtik. 

GURE EUSKAL PRODUKTUAREKIKO LEIALTASUNA
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Eguren Ugarte upategiarentzat, Arabako Merkataritza eta Industria 
Ganberaren Nazioartekotze Saria

AEBetan, Asian eta Hegoamerikan ordezkaritza komertzialak ezarrita, azken ekitadian 
izan duen jarrera ekintzaileari esker lortu du Eguren Ugarte upategiak (Paganos-
Guardia) Arabako Merkataritza eta Industria Ganberaren Nazioartekotze Saria. 

Munduko merkatuan bere presentzia areagotzeko ahalegina, bere ardoen 
kontsolidazioa, merkatu berrietara zabaltzea eta enoturismoaren aldeko apustua 
izan dira horren arrazoi nagusiak. Upategitik jakinarazi dutenez, “sari hau mundura 
zabaltzeko eta hazteko egin dugun lanaren aitortza da; izan ere, egoitzak ditugu 
AEBetan, Txinan eta Perun, eta gure ekoizpenaren %60 baino gehiago nazioarteko 
hogeita hamar merkatutara esportatzen dugu”.

GAURKOTASUNA
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