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Eman izena Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Sailak bultzatutako alderantzizko misiorako deialdian eta salmenta eta 
marketin ikastaroan:

Alderantzizko misioa_
Euskadiko edariak eta 
gourmet elikagaiak 
sustatzeko ekintzak
Euskadiko Elikagai eta Edarien  
IV. Erakusketa

Egunak:  2012ko azaroak 13-16.
Izena emateko epea:  
2012ko ekainaren 13ra arte.

Salmenta eta marketin 
ikastaroa Euskadiko 
upategi eta sagardotegi 
sektorearentzat
Gaia: upategientzako merkataritza 
kudeaketa eraginkorra eta ardogintzako 
marketina.
Egunak: 2012ko ekaina eta uztaila. 
4 orduko doaneko bi saio. 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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EUSKO JAURLARITZAK ANTOLATUTAKO DEIALDIAK

Alderantzizko misioa
Euskadiko edariak eta gourmet elikagaiak sustatzeko ekintzak

Izena eman

Euskadiko Elikagai eta Edarien IV. Erakusketa

Egunak: 2012ko azaroak 13-16.

Lekua: Laster emango da jakitera.

Sektorea: Ardogintza eta gourmet elikagaiak.

Izena emateko epea: 2012ko ekainaren 13ra arte.

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.

ikusi

ikusi

ikusi

Bizkaiko Txakolinaren 
eta Arabako 
Txakolinaren deialdia

Getariako Txakolinaren eta 
Gipuzkoako Sagardogileen 
Elkartearen deialdia 

Arabar Errioxako 
upategien deialdia

EGINDAKO EKINTZAK

Arabar Errioxako ardoaren eta Txakolinaren 
sustapenari eta merkataritzari buruzko 
jardunaldia

Eguna: Osteguna, 2012ko maiatzak 31.

Lekua: Ardoaren Zentro Tematikoa – Villa 
Lucía (Guardia- Araba).

Edarien Euskal Industriako ordezkaritza zabal batek ardoaren merkatuaren joeren 
arabera datozen urteetan aplikatu beharreko nazioko eta nazioarteko sustapen 
politikari, eta sustapen ekintzen nahiz egungo beharren arteko doikuntzari buruz 
eztabaidatu eta hausnartu zuen.

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/ferias_asist_misioninversa/eu_agripes/ferias_asist_misioninversa.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria%20Bizkaia_Araba%20Txakoli.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_Getaria_Sidra.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_Rioja_Alavesa.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria%20Bizkaia_Araba%20Txakoli.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria%20Bizkaia_Araba%20Txakoli.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria%20Bizkaia_Araba%20Txakoli.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_Getaria_Sidra.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_Getaria_Sidra.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_Getaria_Sidra.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/evento/curso_ventas_bodegas/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_Rioja_Alavesa.pdf
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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Ardoaren Merkatuaren Espainiako Behatokiko Rafael del Reyk ardo merkatuen eta 
Euskadiko ardoaren egoeraren eta aurreikuspenen ingurukoak azaldu zituen, eta, 
ondorio gisa, mahastiaren eta kontsumitzailearen arteko katea hobetzearen aldeko 
apustua egin zuen, besteak beste. Horrekin batera, “merkatuko segmentu guztietan 
balioa sortzea da gure erronka, eta eskaintza ondo zatitzea, produktu batzuek beste 
batzuen irudia kaltetu ez dezaten”, azpimarratu zuen.

Berrikuntza eta Elikagaien Industriako zuzendari Amaia Barrenak, berriz, Sailak 
urteroko Sustapen Planaren barruan egindako ekintzak aztertu zituen, eta bere 
Zuzendaritzak lehiakortasuna eta nazioartekotzea hobetzeko helburuak betetzeko eta 
erronkei aurre egiteko dituen tresnen berri eman zuen. 

Bere hitzen ondoren, eztabaida izan zuten bertaratu zirenek, 2013rako Sustapen 
Planerako ekintza interesgarriak komentatzeko eta Sailari aurrez aurre emateko 
sektoreak nazioko eta nazioarteko sustapenari begira dituen beharren berri.

Hemen kontsulta ditzakezu jardunaldiko txostenak, oso-osorik: 

‘Situación y perspectivas de los mercados 
del vino. El vino del País Vasco’
Rafael del Rey. Ardoaren Merkatuaren Espainiako Behatokia. 

‘Jornada de internacionalización Rioja Alavesa 
y Txakoli: Análisis de acciones y nuevos retos’
Amaia Barrena, Berrikuntza eta Elikagaien Industriako zuzendaria.

Jardunaldirako gonbidapena

EGINDAKO EKINTZAK

ikusi

ikusi

ikusi

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/laguardia2012/eu_agripes/adjuntos/OEMV-12%2005%2031.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/laguardia2012/eu_agripes/adjuntos/OEMV-12%2005%2031.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/laguardia2012/eu_agripes/adjuntos/Amaia-Jornada%20Internacionalizacion%20Rioja%20Alavesa%20y%20Txakoli%2031-5-2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/laguardia2012/eu_agripes/adjuntos/Amaia-Jornada%20Internacionalizacion%20Rioja%20Alavesa%20y%20Txakoli%2031-5-2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/contenidos/evento/promo_vino_txakoli/es_agripes/adjuntos/Invitacion.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/laguardia2012/eu_agripes/adjuntos/OEMV-12%2005%2031.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/laguardia2012/eu_agripes/adjuntos/Amaia-Jornada%20Internacionalizacion%20Rioja%20Alavesa%20y%20Txakoli%2031-5-2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/contenidos/evento/promo_vino_txakoli/es_agripes/adjuntos/Invitacion.pdf
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Euskadiko Produktuen Astea
Eguna: 2012ko maiatzak 7-13.
Lekua: Madril.
Helburua:  Euskal produktuen kalitatea 
sustatzea herritarren artean.
www.productoeuskadimadrid.com

EGINDAKO EKINTZAK

Eguna: 2012ko apirilak 24-26.
Lekua: Brusela.
Sektorea: Arrantza Industria.
Izaera: Profesionala.
Maiztasuna:  Urtrero.

European Seafood Exposition 2012

■  “San Pedro” Arrantzale Kofradia
■  La Bacaladera
■  CORPA
■  Opegui Biskamar
■  Conservas Serrats 

■  Pescados Llorente
■  Monte Kalamua
■  Donibane Fish 
■  Bacalaos Alkorta
■  Arrankoba 

Eusko Jaurlaritzaren erakusmahaiko 10 enpresak:

Seafood 2012

Esperientzia

Gaizka Barañano, Patxaran Barañanoko gerentea

“Esperientzia eta jarduera bikainak 
iruditzen zaizkit. Horrelako bi ekintza egin 
beharko lirateke urtean, hainbat hiritan. 
Ez dira garestiak, nazioarteko azoketara 
joatea bezala, eta gu fruituak jasotzen 

ari gara dagoeneko. Emaitza positiboak 
eduki ditugu, eta bezero berriak ditugu. 
Saltokietara bisitak egiteko aprobetxatzen 
jakin behar da, eta ondoren lan handia 
egiteko”. 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.productoeuskadimadrid.com/
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EGINDAKO EKINTZAK  European Seafood Exposition 2012

Nolakoa izan da Seafoodeko esperientzia?
Guztiz positiboa. Urtero parte hartzen 
dugu, eta ezinbestekoa dugu sektorearen 
inguruko gure azoka-egutegian. Gaur 
egungo bezeroekin eta bezero posibleekin 
egoteko aukera ematen digu, eta beti 
agertzen da ezagutzen ez genuen 
enpresaren bat. Lanerako giroa aproposa 
da akordioak ixteko, eta hornitzaile eta 
bezero internazionalak aurkitzeko aukera 
dugu. Antolaketa ezin hobea da, eta harro 
gaude Euskadi ordezkatzeaz.

Zer iruditzen zaizkizu horrelako 
ekimenak?
Oso garrantzitsuak dira ETEak garatzeko. 
Azokan parte hartzeak aukera ematen 
die horrelako enpresei euren produktuak 
sektorearen mailarik altuenean aurkezteko, 
hainbat herrialdetako supermerkatu-
kateetako erosle handien aurrean.

Zure ustez, zein izan da euskal 
presentziaren gauzarik garrantzitsuena?
Euskadiko erakusmahaiko parte-
hartzaileen kalitatea. Profesionaltasun 
handiko enpresak dira; esperientzia luzea 
dute azoketan, eta ondo baino hobeto 
ezagutzen dituzte euren produktuak eta 
nazioarteko merkataritzaren arauak.

Horrelako ekintza gehiago egin behar dira?  
Horrelako ekintzek etengabeak izan 
behar dute, noski. Hurrengo lanak hainbat 
herrialdetarako misio komertzialak 
prestatzeak izan behar luke, agendak 
aurrez prestatuta.

Claes Svensson
La Bacaladerako Merkataritza Saila

“Seafood-eko esperientzia guztiz positiboa izan 
da; sektorearen inguruko gure azoka-egutegian, 
ezinbestekoa da bertan parte hartzea”

Esperientzia

Marcelo Sonerías
Monte Kalamuako esportazio burua

“Azoka oso interesagarria da, eta 
Eusko Jaurlaritzaren erakusmahai 
instituzionalaren ekintza ondo irten da. 
Erakusmahaia eta erakusgai zeuden 
produktuekin egindako sukaldaritza 
erakustaldiak oso ideia onak izan 
dira. Aurten lehen aldiz parte hartu 
dugu, baina hurrengo edizioan ere 
errepikatuko dugu. Eusko Jaurlaritzaren 
ekintza horiek ezinbestekoak dira”.

Seafood 2012ren presentzia 
hedabideetan

Seafood 2012ko argazkiak

José María Salvador,  
La Bacaladerako Zuzendari Nagusia

ikusi

ikusi

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/medios_seafood2012/eu_agripes/medios_seafood2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/medios_seafood2012/eu_agripes/medios_seafood2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/fotos_seafood2012/eu_agripes/fotos_seafood2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/medios_seafood2012/eu_agripes/medios_seafood2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/fotos_seafood2012/eu_agripes/fotos_seafood2012.html
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Euskadin, lehenak izan zineten MSC 
(Marine Stewardship Council) ziurtagiria 
lortzen, 2007ko uztailean. Zer suposatu 
zuen horrek konpainiarentzat?

Aldaketarik handiena merkataritza 
mailakoa izan zen, ziurtagiri horren 
ondoren erreferentzia berriak etorri 
baitziren, produktuak esportatzen 
zituzten gure bezero batzuen eskaerei 
erantzuteko, iraunkortasuna bermatuta 
eta abalatuta baitzegoen, arrantzaren 
iraunkortasun-estandar baten eta 
MSC bezalako irabazi asmorik gabeko 
erakunde independente batek 
definitutako	arrantza-produktuen	
trazabilitatearen bitartez.

Zergatik erabaki zenuten itsas 
produktuentzako nazioarteko merkatuak 
praktika iraunkor eta arduratsuak 
saritu eta bultzatzen dituen eredu 
baterantz eraldatu nahi dituen MSCren 
estandarraren inguruko azterketa egitea?

Gure produktuen bezeroen eskaerari 
erantzuteko, produktu horien 
trazabilitatea eta iraunkortasuna 
kontsumitzaileak ezagutzeko moduko 
ekoetiketa baten bidez adierazita, 

ELKARRIZKETA:  SALICA, Hijos de José Serrats eta Conservas Cusumano

“MSC ziurtagiriak 
aldaketa suposatu zuen 
merkataritza mailan, 
eskaerari erantzuteko 
erreferentzia berriak 
sortu baitziren”

SALICA
Marta Pagazaurtundua
SALICAko Kalitate Zuzendaria

hurrengo belaunaldiei arrantza 
iraunkorra bermatuko dien erosketa 
iraunkorra egiteko aukera ere emateko.

Merkatua eraldatzeko eta ingurumen eta 
aldetik eta sozialki iraunkorra egiteko 
aukera erreal moduan ikusten dugu 
ziurtagiria.

Nazioarteko merkataritzari dagokionez, 
noraino da abantaila?

Esan daiteke MSC ekoetiketa dela 
kontsumitzaileek egun gehien 
ezagutzen dutena eta, fabrikatzaile gisa, 
iraunkortasuna bermatzen duten kalitate, 
ingurugiro, gizarte eta segurtasun 
estandar batzuekin bat etorriz lan egiten 
duzula erakusteko aukera ematen dizu.

Zuen gamako beste produkturen bati 
ekoetiketa ezartzeko asmorik?

Ekoetiketa duten hainbat produktu 
ditugu, eta ez dugu baztertzen hori 
duten erreferentzien kopurua  
handitzea. ■

MSC buruzko 
informazio gehiago
www.msc.org/es

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.msc.org/es
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2009. urtean, MSCren logotipo urdina 
eskuratu zenuten. Nolakoak izan ziren 
izapideak?
MSC arrain eskaera dago nazioartean, 
eta zaintza-katea edukitzeko, auditoria 
baten zerbitzua ordaindu genuen. Ez zen 
prozesu luzea izan, beste prozesu asko 
baino errazagoa da.

Zein da zuen esportazio-portzentajea eta 
zer funtzio du ziurtagiriak horretan?
Esportazio-portzentajea txikia da, 
oraingoz. MSC arraina gure gamaren 
barruan eskaintzen dugu, baina ziurtagiria 
gabe ezin izango genuen Danimarkako 
eta Austriako merkatuan saldu. 
Harremanak egiten hasten ari gara. 

ELKARRIZKETA:  SALICA, Hijos de José Serrats eta Conservas Cusumano

“MSC arraina gure gamaren 
barruan eskaintzen dugu, eta 
ziurtagiria gabe ezin izango 
genuen Danimarkako eta 
Austriako merkatuan saldu”

Hijos de José Serrats
Ignacio Serrats
Hijos de José Serrats-eko Zuzendaria

Dena dela, garrantzitsua da hemengo 
arrainak ziurtagiria edukitzea. Europako 
bezeroek ziurtagiriak nahi dituzte, 
eta Kantauriko arrainak halakorik ez 
edukitzea mehatxua da, aukera bihurtzea 
espero badugu ere.

Euskadiko zortzi enpresak bakarrik  
dute estandar hori etiketan. Zergatik 
ez dira enpresa gehiago animatzen 
prozesua hastera?
Zaila da, gure enpresak MSC arrain 
estatubatuarra saltzen du. Beste enpresa 
batzuk ere badute, eta konpetentzia 
dago. Kantauriko arrainaren ziurtagiria 
bagenu, ordez, askoz ere hobeto lehiatuko 
ginateke nazioarteko merkatuan. ■

“Ekoetiketa urdinak esportazioan ateak zabaltzen  
lagundu zigun, Suitzako merkatuan sartzen”

Conservas Cusumano
Iñaki Cusumano
Conservas Cusumanoko Zuzendari Komertziala

Zuen kasuan, 2010eko ekainean lortu 
zenuten MSC ziurtagiria. Zer aldaketa 
ekarri zuen horren enpresan?
Produkzio aldetik, ongi bereizi behar 
izan genuen MSC arraina eta gainerakoa. 
Salmentan ere aldaketak izan ziren, 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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GURE EUSKAL PRODUKTUAREKIKO LEIALTASUNA

Esperientzia

María José Ruiz de Ocenda 
52 urte | biologoa
(Donostia | Gipuzkoa)

“Barazkiak eta frutak denda txikietan erosten 
ditut eta, ahal izanez gero, tomateak, piper 
berdeak eta abar hemengoak izan daitezen 
saiatzen naiz. Arrautzak, kaxa horietakoa; 
surimia, Gipuzkoako Angulas Aguinaga 
enpresakoa; mermeladak, Vitoria-Gasteizkoak; 
esnea, Kaiku etxekoa… Garestiagoa bada 
ere, arreta berezia jartzen dut hemengoak 
izan daitezen. Fruta eta barazkiak ez dira 
sekula txarrak ateratzen, noski. Sasoiko 
gure produktuak kontsumitzen ditugu: 
antxoak, berdelak, txitxarroak, hegaluzeak… 
Erabat konbentzituta egiten dut, gainera, 
euskal industria babesteko. Geurea dena 
kontsumitzen dugu batik bat, kanpotik 
datorrena kontuan hartuta”. 

Atal honetan, gure 
produktuarekin leial diren 
kontsumitzaileen iritzia jaso nahi 
dugu. Azken batean, haiengan 
pentsatuz egiten du ahalegina 
euskal elikagai eta edari 
industriak.

ELKARRIZKETA:  SALICA, Hijos de José Serrats eta Conservas Cusumano

esportazioan atean zabaltzeko balio izan 
baitzigun; zehazki, Suitzako merkatuan 
sartzen lagundu zigun.

Bi urte joan dira ia. Fruituak ematen ditu, 
oraindik, nazioarteko merkataritzan?
Bai. Merkatua nahiko geldirik dago, 
hemen bezala, baina saltzen jarraitzen 
dugu. Kontuan eduki behar da MSC 
arraina lehengai garestiagoa dela.

Zure ustez, etiketa hori ezinbesteko atea 
da esportatzen hasteko orduan?
Bai. Iparraldeko herrialdeetako azken 
kontsumitzailea ez da hemengoa 
bezalakoa. Han arrantza iraunkorraren 

inguruan kontzientziatuta daude, eta gure 
merkatuan, berriz, prezioari begiratzen 
diogu. Pixkana-pixkanaka enpresek 
ziurtagiri horiek eskuratzea da normalena, 
kontzientziatzen joatea.  ■

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

BESTELAKO ERAKUNDEEN DEIALDI IREKIAK

Eguna: 2012ko ekainak 21

Lekua: Zalditegia (Arkauti-Araba).

Antolatzaileak:  Elika, Nekazaritzako 
Elikagaien Segurtasunerako Euskal 
Fundazioa.

‘Mikrobiologiaren eragina elikagaien 
industrian’ jardunaldia

Egitarauaikusi

Enpresen arteko II. Topaketa  
Hispaniar-Marokoar Multisektoriala

Eguna: 2012ko uztailak 10-11.

Lekua: Tanger.

Erakunde antolatzailea:  Tangerreko 
Espainiako Merkataritza eta Industria Ganbera.

Izena emateko epea:   
2012ko ekainaren 15era arte.

Izena eman

Fine Food India 2012
Eguna: 2012ko irailak 17-19.

Lekua: New Delhi (India).

Erakunde antolatzailea: ERSI, SL 

Fine Food Indiaren Espainiako Ordezkaritza.

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/evento/jornada_microbiologia/eu_agripes/adjuntos/programa_Jornada%20impacto%20de%20la%20microbiologia%20en%20la%20IIAA.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/convocatorias_otros12.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/convocatoria_finefoodindia2012.pdf
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The Wines from Spain Awards 2012
Lekua: Londres (Erresuma Batua).

Erakunde antolatzailea: ICEX.

Izena emateko epea:   
2012ko uztailaren 11 arte

BESTELAKO ERAKUNDEEN DEIALDI IREKIAK

Spain Gourmet Fair 2012
Eguna: 2012ko urriak 3 eta 4.

Lekua: Tokio (Japón).

Erakunde antolatzailea: ICEX eta 
Merkataritza Ganbera.

Norentzat: Japoniako inportatzaile eta 
banatzaileak dituzten enpresa espainiarrak.

Izena emateko epea:  
2012ko ekainaren 22ra arte.

Izena eman

Spanish Wines Day
Eguna 2012ko urriak 22.

Lekua: Brusela (Belgika).

Erakunde antolatzailea: ICEX.

Izena emateko epea:  
2012ko ekainaren 15era arte.

Izena eman

Espainiako Ardoen  
Alemaniako Azokak 2012

Eguna eta lekua: Kolonia (2012ko urriak 22) 
eta Berlin (2012ko urriak 24).

Erakunde antolatzailea: ICEX.

Izena emateko epea:  
2012ko ekainaren 18era arte

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/convocatoria_SGF2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_SWD_Bruselas2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria%20Feria%20Distribucion%20Alemania%202012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_WFS_Awards_2012.pdf
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Solar de Estraunza Erreserba Handia 2005, 
Concours Mondial de Bruxelles 2012ko 
‘Urrezko Domina Nagusia’

Edizio honetako Arabar Errioxako upategi bakarrak sari 
nagusia eskuratu du Guimarãeseko (Portugal) lehiaketan. 
Urrezko lau domina nagusi bakarrik jaso dituzte Errioxa 
sor-markako ardoek.

2012ko Gatz Uztaldiaren inaugurazio 
ekitaldia, Añanako Gatz Haranean

Zazpi Michelin izar dituen Martin Berasategui 
sukaldariak inauguratu du 2012ko Gatz Uztaldia, 
Añanako Gatz Haranean (Gesaltza-Añana, Araba). 
2011ko uztaldian, 8 tona gatz lore eta 58 tona gatz 
mineral bildu ziren. Aurten 12 tona gatz lore eta 80 tona 
gatz mineral jasoko dituztelakoan daude. 

Arabako Okindegien Elkarteak Arabako 
okindegien negozio-ereduari eta saltokiei 
buruzko gogoeta egin du

Sektorearen patroi San Honoratoren egunarekin bat 
etorriz, beste eskualdeetan nola lan egiten duten 
jakiteko jardunaldi bat antolatu zen, eta bertan izan 
zen Pirinio Atlantikoetako Okindegi eta Gozotegien 
Federazioko presidente François Devant jauna. 
Euskadiko Ogiaren 2012ko Lagunak ere izendatu ziren: 
Senen Gonzalez sukaldari arabarra eta Ruben Beloki 
pilotari eta txapeldun profesional ohia. 

AKTUALITATEA

‘Elikagai ekoizpena eta elikadura 
segurtasuna: egungo erronkak – lehen 
sektoretik kontsumitzailera’ jardunaldia

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Sailak eta Elika Nekazaritzako 
Elikagaien Segurtasunerako Fundazioak antolatutako 
jardunaldiaren ondorioa izan zen Elikadura Segurtasuna 
planteamendu orokor eta oso batetik landu behar dela, 
eta erantzukizun kolektiboaren inguruko kultura sustatu. 

Jardunaldiko ondorioak kontsultatu

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/premio_solar_estraunza/eu_agripes/premio_solar_estraunza.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premio_solar_estraunza/eu_agripes/premio_solar_estraunza.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premio_solar_estraunza/eu_agripes/premio_solar_estraunza.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premio_solar_estraunza/eu_agripes/premio_solar_estraunza.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/inicio_cosecha_sal/eu_agripes/inicio_cosecha_sal.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/inicio_cosecha_sal/eu_agripes/inicio_cosecha_sal.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/inicio_cosecha_sal/eu_agripes/inicio_cosecha_sal.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/jornada_pan_reflexion/eu_agripes/jornada_pan_reflexion.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/jornada_pan_reflexion/eu_agripes/jornada_pan_reflexion.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/jornada_pan_reflexion/eu_agripes/jornada_pan_reflexion.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/jornada_pan_reflexion/eu_agripes/jornada_pan_reflexion.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/conclusiones_jorprodalimentos/eu_agripes/adjuntos/conclusiones_jornada_prod_alimentos.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/conclusiones_jorprodalimentos/eu_agripes/conclusiones_jorprodalimentos.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/conclusiones_jorprodalimentos/eu_agripes/conclusiones_jorprodalimentos.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/conclusiones_jorprodalimentos/eu_agripes/conclusiones_jorprodalimentos.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/conclusiones_jorprodalimentos/eu_agripes/adjuntos/conclusiones_jornada_prod_alimentos.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/conclusiones_jorprodalimentos/eu_agripes/conclusiones_jorprodalimentos.html
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Arabar Errioxako 
ardoaren eta 
txakolinaren 
sustapenari eta 
merkataritzari 
buruzko jardunaldia

YouTubeko kanal berria 

HEDABIDEETAKO ETA YOUTUBE KANAL BERRIKO PRESENTZIA

Elikagaiak Sustatzeko 
web berrian Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza 
Sailaren sustapen 
iragarpen eta bideoak 
aurkituko dituzu edo, 
nahiago baduzu, Sailaren 
YouTube kanal berrian 
ere kontsulta ditzakezu.

YouTube Kanala

http://www.youtube.com/user/nekazaritzaarrantza/videos

El Correo

Elikagaiak Sustatzeko web orria

http://www.euskadi.net/elikagaiensustapena

ikusi

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.youtube.com/user/nekazaritzaarrantza
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/promo_videos/eu_agripes/promo_videos.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/medios_laguardia/eu_agripes/medios_laguardia.html

