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Hurrengo hilabetetan. Sustapen Plana 2012

IRAILA
10-16: Estatu Batuetan Sustapena

URRIA
2-4: Conxemar (Vigo)

7-10: San Sebastián Gastronomika

21-25: Sial Paris

AZAROA
12-18: Alderantzizko Misio Komertziala

Honako hauek lantzen ari gara…
Sirha Lyon 2013

Euskal Elikadura Industriaren 
zati batek erakutsitako 
interesari erantzuteko, Sirha 
Lyon 2012 azokan izango da 
Eusko Jaurlaritza, 2013ko 
urtarrilaren 26tik 30era.

Deialdia uztaila honetan 
aterako da.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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SEKTOREARENTZAKO JARDUNALDI ETA IKASTARO INTERESGARRIAK

HURRENGO DEIALDIA

Eusko Jaurlaritza Sirha Lyon 2013  
azokan izango da

Egunak: 2012ko urtarrilak 26-30.

Euskal Elikadura Industriaren zati batek 
erakutsitako interesari erantzuteko, Sirha 
Lyon 2012 azokan izango da Eusko Jaurlaritza, 
2013ko urtarrilaren 26tik 30era.

Azoka horretarako deialdia uztaila honetan 
izango da. Bere garaian bidaliko dizugu, 
eta Elikagaiak Sustatzeko web orrian ere 
kontsultatu ahal izango duzu.

Salmenta eta marketin ikastaroa Euskadiko 
upategi eta sagardotegi sektorearentzat

Gaia: upategientzako merkataritza kudeaketa 
eraginkorra eta marketina.

•	 Doaneko prestakuntza.  

•	 4 orduko bi saio.

•	 Ekainean eta uztailean, Araba, Bizkaian  
eta Gipuzkoan. 

•	 Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 
Sailaren Ardogintzarako Plan Estrategikoan 
bildutako ekintza.

Arabar Errioxako 
upategientzako deialdia

ikusi

Sektorearentzako interesgarria den jardunaldia

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_Rioja_Alavesa.pdf
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Jon Ander Egaña
Euskadiko Elikaduraren Klusterreko gerentea

Imajina ezazu ez duzula sekula  
ezer entzun Euskadiko Elikaduraren 
Klusterrari buruz.  
Nola azalduko zenidake? 
Batzen dituen erronkei aurre egiteko, 
nazioartekotzeari, prozesuen berrikuntzari 
edo produktuen garapenari, besteak beste, 
denon	artean	konfiantzan	oinarritutako	
lankidetza formulak bilatzeko elkartutako 
enpresa-talde bat da.

Orain hiru urte sortu zen ekimena, 
baina nondik?
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Sailaren Industria eta Elikadura 
Kalitaterako 2008ko Plan Estrategikotik 
(PEICA). Plan horretan, agiria 
kontrastatzen zuen enpresa-talde bat 
zegoen, eta horiek sortu zuten Euskadiko 
Elikaduraren Klusterraren mamia.

46 bazkide ditu, eta sektorearen 
fakturazioaren %30 eta enpleguaren 
%60 biltzen dituzte. Hazteko 
aurreikuspenik? 
Ez da zenbaki kontua, bazkideak 
integratuta egotea eta elkarlanean 
aritzea baizik. Talde sendo bat 

sortzearen alde egin dugu, talde handia 
egitearen alde baino gehiago. Klusterra 
zabalik dago, noski, baina lankidetzan, 
iniziatibekin eta laguntzeko gogoz 
aritzeko. 

Zeintzuk izan dira orain arteko 
emaitzak?
Egonkortze etapan gaude, lan-
taldeak, plan estrategikoa eta 
prestakuntza-beharren diagnosia 
zehazten,sektorearentzako plana 
egiteko. Sektorearen errealitatearen 
jakitun gara, abiapuntuarena, eta gauza 
jakina bada ere, beharrezkoak dira, 
horren posizionamendua, azpisektoreak 
eta jarduerak, zer enplegu eta 
aberastasun sortzen dituen jakiteko.

Klusterrarentzat, enpresen arteko 
lankidetza, produktu bereizitua eta 
kontsumitzaile prestatua dira enpresen 
abantaila konpetitiboa lortzeko egungo 
premisak. Zertan aurreratu dugu 
gehien eta zer falta zaigu?
Oso kalitate handiko produktu 
bereizituak ditugu, eta enpresak oso 
prestatuta daude etorkizuneko erronkei 
aurre egiteko, lan exijentziei, higieniko-

“Sektorea egonkortzea, 
konfiantza eta enpresek 
zein kontsumitzaileek 
elkar ezagutzea falta 
zaigu”

ELKARRIZKETA... JON ANDER EGAÑA

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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sanitarioei, ingurumen aldekoei eta 
abarri dagokienez. Baina sektorea 
egonkortzea	falta	zaigu,	konfiantza,	
eta enpresek zein kontsumitzaileek 
elkar ezagutzea. Gaur egun, kostua da 
faktore erabakigarrienetako bat, eta 
produktuaren atzean dagoenaren berri 
eman behar diogu kontsumitzaileari, 
prezioaren eta delikatessenaren artean 
aukera dezan.

Administrazioan zer funtzio du 
Klusterrean?
Industria, Berrikuntza, Merkataritza 
eta Turismo Saila keta Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza sailek parte hartzen dute, 
eta	finantzatzen	nahiz	egonkortzen	
laguntzeko tresna nagusia dira. 
Administrazioarentzat, solaskide bat 
da Klusterra; izan ere, 1500 enpresa 
daude, eta batzuetan zaila da solaskide 
baliodun bat edukitzea. Administrazioak 
baliabideak ahalik eta ondoen 
kudea ditzan eta nazioartekotze edo 
berrikuntza arloan harreman estua eduki 
dezagun laguntzen dugu.

2012ko ekainaren 5ean egin zen 
Bazkideen Batzar Orokorra. Zeintzuk 
izan ziren ondorioak? 
Diagnosi-etapa amaitu dugu, eta 
ekintzara pasatzeko garaia da, ilusioz 
parte hartzeko ordua. Sinergiak sustatu 
behar	ditugu.	Konfiantzarik	gabe,	nekez	
egingo dugu aurrera.

Aurkeztu berri duzuen 2012-2015erako 
Plan Estrategikoari dagokionez, 
zeintzuk dira markatutako helburuak? 
Elikadura sektoreko kide garen 
sentimendua sortzea, bazkideen 
barne parte-hartzea handitzea, 
konfiantzako	harremanen	sare	bat	
sortzea, sektorearen profesionaltasuna 
areagotzea, elikadura sektorearen 
erreferente izatea, berrikuntzaren 
motor hainbat planotan, eta 
kontsumitzailearekiko elkarrekintza 
hobetzea, horri informazioa emanda.

2011. urtean, 8.196 milioi euro 
fakturatu eta 20.231 langile izan 
zituzten enpresa kideek. Sektorea 
euskal ekonomiaren adar sendo bat 
dela esan daiteke?
Banaketa sartzen da datuetan, Eroski 
eta Uvescorekin, beraz, nahiko altuak 
dira zenbakiak. Dena dela, elikadura 
sektoreak euskal ekonomian duen 
pisuari dagokionez, Estatuko gainerako 
lekuetan edo Europan baino okerrago 
gaude; beste sektore batzuek askoz 
ere indar handiagoa dute, makina-
erremintak, energiak eta abarrek. Hortaz, 
laugarren edo bosgarren posizioan 
kokatzen gaitu horrek. Espainiako 
gainerako lekuetan bezala ez dugu lehen 
sektore sendorik ere, elikadura industria 
sustatuko duenik. Balio erantsia duten 
enpresak ditugu hemen, balioa duten 
produktuak ekoizten dituztenak. 

Emango zenizkiguke datu gehiago 
esportazioen helmugei, estatistikei 
eta nazioarteko merkatuetan ondoen 
ematen duten produktuei buruz? 
Ardoaren eta kontserben sektoreak dira 
urte gehien daramatenak eta ibilbide 
luzeena egin dutenak. Ehunekoei 
dagokienez, txikiak dira oraindik. 

ENTREVISTA A... JON ANDER EGAÑA

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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ENTREVISTA A... JON ANDER EGAÑA

Ekoizpenaren %12 inguru esportatzen 
da (%9 inguru Europara eta gainerakoa 
beste herrialdeetara). Nazioartekotzeari 
dagokionez, ibilbide luzea dugu egiteko. 
Espainiako enpresek %24 esportatzen 
dute. Nazioarteko merkatuetan urteak 
daramatenak ari dira ondoen aurre 
egiten barne kontsumoko merkatuen 
gainbeherari. Hastekotan direnek apustu 
estrategikoa dela konturatu behar dute. 
Ezin dugu pentsatu irten eta hurrengo 
urtean irabazten hasterik. Orain egiten 
dugunak hurrengo krisialdirako balioko 
du, ez honetarako. 

Enpresa txikiak eta tokikoak biltzen 
ditu sektoreak eta, Riberebro Taldeko 
Kontseilari Delegatu Eduardo 
Cuevasen iritziz, ezinbestekoa da 
horiek nazioartekotze prozesuak 
hastea, posizionamendu globala 
ahalbidetzeko. Zergatik kostatzen da 
hainbeste enpresek hori errealitate 
posible moduan ikustea?
Klusterrean ditugun adibide batzuei 
erreparatuta, ez da zertan enpresa 
handia izan esportatzeko. Konpainia 
txiki batzuek kanpoko merkatuetan 
fakturatzen dute ekoizpenaren %72. 
Produktuaren arabera enpresa bakoitzak 
nola egingo duen jakin behar da. 
Horregatik, laster esperientziak eta 

arrakastak parteka ditzaten nahi dugu, 
beste enpresa batzuei bide horri ekiten 
laguntzeko. 

Eta oraindik konbentzitu gabe daudenei 
dagokienez?
Kontua ez da motibatzea ere. Beharraz 
jabetu behar dute, kanpoan aukera ugari 
daudela auzokoa mehatxu moduan 
ikusteari uzteko. Nazioartekotze behar 
horretan baino gehiago, hori barneratuta 
dutenei lagundu behar diegu euren 
estrategian; alegia, beste kasu batzuk 
ezagutzen eta batzuen zein besteen 
ezagutzekin elkar laguntzen.

Egungo egoera ekonomikoan, 
ezinbestekoa deritzozue “eremu 
guztietan bat egiteari eta laguntzeari”. 
Nola darama hori Euskadiko sektoreak?
En eso estamos, lo que hace falta es 
tejer	esa	red	de	relaciones	y	confianza.	
Horretan ari gara, harreman eta 
konfiantza	sare	hori	sortzea	falta	zaigu.	
Teknologikoki, esportatzeko gaitasuna 
du Euskadik, baina moduak landu 
behar dira. Elkarri lagundu behar diogu, 
bakarka ezin baikara lehiatu. Hemen 
posizio bat edukita ere, txikiak gara, eta 
kanpoan sekulako erraldoiak daude. 
Elkarri lagundu behar diogu, ez dago 
beste biderik. ■

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

Euskadiko elikagai eta  
edarien aurkezpena Londresen

Egunak: 2012ko urriak 1-14.

Lekua: Partridge saltokiak (Londres).

Deialdia egin duen organismoa: BIHARTEAN,  
Gipuzkoako eta Baionako merkataritza 
ganberek bultzatutako mugaz gaindiko 
merkataritza ganbera.

Izena emateko epea: 2012ko uztailak 10 arte.

IBEC International Beverage 
Exposition and Competition

Egunak: 2012ko abuztuak 29-31.

Lekua: Shenzhen (China).

Hong Kong International 
Wine & Spirits 2012

Egunak: 2012ko azaroak 8-10.

Lekua: Hong Kong (Txina).

Deialdia egin duen organismoa: ICEX  eta 
Ardoaren Espainiako Federazioa (FEV).

Izena emateko epea: 2012ko uztailak 10 arte.

Izena eman

Gourmet Elikagaien Stockholmeko 
Erakusketa 2012 Egunak: 2012ko irailak 17.

Lekua: Stockholm (Suedia).

Deialdia egin duen organismoa: ICEX.

Izena emateko epea: 2012ko uztailaren 
27ra arte.

Izena eman

Izena eman

Izena eman

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/ibec2012_convocatoria.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria%20Gourmet%20Estocolmo%202012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/convocatoria%20a%20empresas.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/ConvocatoriaHKWineSpiritFair2012.pdf
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The Wines from Spain Awards 2012
Lekua: Londres (Erresuma Batua).

Deialdia egin duen organismoa: ICEX.

Izena emateko epea: 2012ko uztailak 11 arte.

BESTELAKO ORGANISMOEN DEIALDIAK

‘VINOS VINOS’ aldizkarian 
parte hartzea

Espainiako ardoak Alemaniako merkatuko 
profesionalen artean sustatzeko aldizkaria.

Deialdia egin duen organismoa: ICEX.

Izena emateko epea: 2012ko uztailak  
10 arte.

Foccus Bilbao 2012 Elikadura eta Gastronomia

Egunak: 2012ko azaroak 5-7.

Lekua: Bilbo.

GURE EUSKAL PRODUKTUAREKIKO LEIALTASUNA

Esperientzia

Angel Paino, mantentze-lanen enpresa 
bateko behargina, 51 urte
(Vitoria-Gasteiz | Araba)

“Erosketak egiten ditudanean,  gustuko 
ditudan produktuak eta kalitatezkoak 
hautatzen ditut batez ere. Euskadiko 
lehengaiek baldintza horiek betetzen dituzte; 
beraz, nire otarrean ez dira sekula falta 
Idiazabal sor-markako gazta, Eusko Labeleko 
haragia, Arabako patata eta Arabar Errioxako 
ardoa. Eskualde bakoitzak bere produktuak 
ditu, eta baloratu egin behar dira. Nabari da 
ahalegin handia egiten dela elikagai eta edari 
industria sustatzeko eta iragartzeko; gero 
eta informazio gehiago ematen zaigu eta 
kontsumitzaileak eskertu egiten du hori”. 

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.

Izena eman

Izena eman

Izena eman

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/VINOS%20VINOS.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_WFS_Awards_2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/Dossier%20Foccus%202012.pdf
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GAURKOTASUNA

Lehenengo Vinisud Asia azoka hartuko du 
Shanghaik 2012an

Txina kontinentalean antolatutako lehenengo 
nazioarteko azoka izango da, %100 ardo eta pattarrei 
eskainia, eta 2013ko otsailaren 26tik 28ra egingo da.

Idiazabal sor-markako Kata gazta 
aurkeztu dute

Idiazabal gazta ekoizten duen sektorea horren 
presentzia indartzeko eta nazioarteko merkatuetarako 
atea zabaltzeko apustua da Kata. Helburua AEBetan, 
Alemanian, Suedian, Erresuma Batuan, Herbehereetan, 
Suitzan, Errusian, Hong Kongen eta Arabiar Emirerrietan 
jarriko du Katak, eta hasieran 80.000 kilo esportatzea 
aurreikusten da.

Nortindal, Alimentaria Mexico 2012  
azokan saritua

Nortindal Sea Products-en txipiroi tintak eta saltsak 
bigarren Innoval 2012 saria jaso zuen 2012ko ekainaren 
5etik 7ra izandako Alimentaria Mexico 2012 azokan.

Bilboko Lehenengo Sagardo Eguna egin da 
eta Eusko Labeleko 2011ko Sagardo Naturala 
aurkeztu da

Ziurtagiria lortu eta urtebetera, sagardotegi eta 
sagardogileek kalitatezko produktua lortzeko egindako 
lana baloratu da. Gipuzkoako 10 sagardogileren, Bizkaiko 
6ren eta Arabako sagardogile baten sagardoa dastatu dira.

Zabalik dago Ardoen eta Edari Bizien CINVE 
2012 azokan parte hartzeko deialdia

2012ko azaroaren 13tik 16ra izango da zortzigarren 
edizioa, Valladoliden, eta botilaratu eta etiketatutako 
ardo nazionalek, eta OIVren eta Europar Batasunaren 
definizioak	betetzen	dituzten	ardo	atzerritarrek	parte	
hartu ahal izango dute.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/vinisud_asia2013/eu_agripes/vinisud_asia2013.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/vinisud_asia2013/eu_agripes/vinisud_asia2013.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/vinisud_asia2013/eu_agripes/vinisud_asia2013.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/queso_kata/eu_agripes/queso_kata.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/queso_kata/eu_agripes/queso_kata.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/queso_kata/eu_agripes/queso_kata.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/nortidal_premio/eu_agripes/nortidal_premio.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/nortidal_premio/eu_agripes/nortidal_premio.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/nortidal_premio/eu_agripes/nortidal_premio.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/sagardo_eguna2012/eu_agripes/sagardo_eguna2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/sagardo_eguna2012/eu_agripes/sagardo_eguna2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/sagardo_eguna2012/eu_agripes/sagardo_eguna2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/sagardo_eguna2012/eu_agripes/sagardo_eguna2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/cinve2012/eu_agripes/cinve2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/cinve2012/eu_agripes/cinve2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/cinve2012/eu_agripes/cinve2012.html
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GAURKOTASUNA

Esperientzia: 

Roman Bengoa, ENEEKeko presidentea

“Osasunagatik edo ingurumen zein 
gizarte arrazoiengatik, produktu 
ekologikoen euskal kontsumitzailea 
elikagai horiekin leial dela eta horrelako 
produktuak garestiago ordaintzeko 
prest dagoela aintzat hartuta, krisi 
garaian ere ez dio uko egiten bere 
otarra gutxi gorabehera betikoa izateari. 

Eta Euskadin ekoitzitako produktuen 
merkatua barnekoa denez, ekoizle 
ekologikoek ez dute konbentzionalek 
beste jasan krisiaren eragina. Horregatik, 
gora egiten ari dira betiko ekoizleak 
ekoizle ekologiko bihurtzeko eskaerak, 
Bioterra Azokan ikusi den bezala”. 

Orain arteko ediziorik jendetsuena izan da Bioterra 2012, 10.000 
inguru bisitarirekin

Ekainaren 1etik 3ra izan da, Ficoban (Irun), eta %7,2 egin du gora bisitari-kopuruak 
eta %41, berriz, bisitari profesionalenak. Guztira 125 erakusketari bildu ditu azokak, 
eta Produktu Ekologikoen, Bioeraikuntzaren,Energia Berriztagarrien eta Kontsumo 
Arduratsuaren Azoka bihurtu da.  Bioterra 2012 azokak 130 m2 eskaini dizkio Eco 
Euskadiri, eta bederatzi erakusketari  eta ENEEKen ekodenda bat izan ditu. 

Euskal produktu ekologikoen katalogo berria aurkeztu du ENEEKek. 

IZAKI Rioja Alavesa GKEarentzat izan da 
ABRAren Arabar Errioxa Saria

2012ko ekainaren 28an izan ziren ‘Arabar Errioxako XI. Sari 
eta Omenaldiak. 2011ko Uztaren Aurkezpena eta Sariak 
’. 2012. Egindako lan solidarioa eta Bielorrusiako haurrak 
Arabar Errioxako etxeetan hartzeko eta horien osasuna 
zaintzeko programa aitortu du ABRAk. 

CF. Rioja Alavesa Luzerna egin zuten 2012ko Ohorezko 
Bazkide. Eta Gil Berzal, Laukote eta Candido Besa 
upategiak ere omendu zituzten. 

‘Prestatu eta gozatu’ azoka azaroan izango 
da, Madrilen

Denontzako sukaldaritza eta gastronomia jaialdiak 
(2012ko azaroak 23-25, IFEMA- Madril) sukaldaritzaren 
eta gastronomiaren elikadura balio osasungarri eta 
sozialak landuko ditu, elikagaiak hari hartuta.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/bioterra2012/eu_agripes/bioterra2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/bioterra2012/eu_agripes/bioterra2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/bioterra2012/eu_agripes/bioterra2012.html
http://issuu.com/idoialotina/docs/eneek_eko_euskadi_2012?mode=window&backgroundColor=#222222
http://issuu.com/idoialotina/docs/eneek_eko_euskadi_2012?mode=window&backgroundColor=#222222
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premios_abra_2012/eu_agripes/premios_abra_2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premios_abra_2012/eu_agripes/premios_abra_2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premios_abra_2012/eu_agripes/premios_abra_2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/cocinaysaborea/eu_agripes/cocinaysaborea.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/cocinaysaborea/eu_agripes/cocinaysaborea.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/cocinaysaborea/eu_agripes/cocinaysaborea.html


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

10< itzuli

Mikel Garaizabal eta kili-kilia

HEDABIDEETAKO PRESENTZIA ETA PRODUKTU BERRIAK

‘Vinum’ eta ‘Mi Vino, la Guía del Vino 
Cotidiano’ aldizkarien argitaletxe 
Opuswineko eta Espainiako gertakari 
beteranoenetako bat den Beratze 
Karbonikoko Ardoen ‘Primer’ Jaialdiko 
zuzendari Cristina Alcalak post bat  
argitaratu du bere ‘El vino con sencillez’ 
blogean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Sailak bultzatuta Madrilen 
izandako Euskadiko Produktuen Astean 
egindako Euskadiko kalitatezko edarien 
dastatze artistikoari buruz.   

Cristina Alcaláren blog-a

http://www.cristinaalcala.com/
mikel-garaizabal-y-el-kili-kili/

Elikagaiak Sustatzeko web orriko  
‘Produktu berriak’ atala
“Jasotako esperientzia da abiapuntua berritu ahal izateko eta merkatuaren  joera eta 
gustu berrietara egokitzeko”. Loli Casado, Loli Casado upategietako gerentea.

Polus Tempranillo 2012ren aurkezpena,  Elikagaiak Sustatzeko web orriko ‘Produktu 
berriak’ atalean. Ez galdu Loli Casado upategietako gerente Loli Casadori egindako 
elkarrizketa.

Elikagaiak sustatzeko web orrialdea

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.cristinaalcala.com/mikel-garaizabal-y-el-kili-kili/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/entrevista_bod_lolicasado/eu_agripes/entrevista_bod_lolicasado.html

