
“Beste urte bat dugu aurretik.  
Eta ekonomiari dagokionez egoera zailean 
bagaude ere, ezin dugu ahaztu sasoi zailetan 
aukera berriak ere sortzen direla batzuetan. 
Horregatik, etenik gabe jarraituko dugu 
lanean, gogoz eta gogor ahaleginduz, Euskal 
Herriko elikadura industriako enpresek 
egiten duzuen bezala. 2012. urtea urte 
ona izan dezazuen opa dizuet. Kanpoko 
sustapena guztion lana da, eta erronka 
horretan elkarrekin jarraitzea espero dut”. 

Amaia Barrena
Berrikuntza eta Elikadura Industriako zuzendaria
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza,  
Nekazaritza eta Arrantza Saila
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Ondorengo grafikoan Eusko Jaurlaritzako 

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza  

eta Arrantza Sailak 2011n bultzatutako 

promozio-azoka, misio eta ekintzetan parte 

hartu duten  Elikadura Industriako Euskal 

Herriko enpresak ageri dira.
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Esleitu da Euskadiren standa elikagaien eta edarien 
azoketarako
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza 

eta Arrantza Sailak Decoraciones Dimaca enpresari esleitu dio 

Euskadiren standaren diseinu eta muntaketa, hurrengo bi urteetan 

(2012 eta 2013an) egongo diren elikagai eta edarien azoketara eu-

skal elikagaien industriarekin batera joateko.

- Lerro argiak eta gune irekiak, bisitarien joan-etorriak errazteko.

- Egurra eta kolore beltzak protagonista moduan erabiltzen ditu, 

kolore gorria/berdea/urdinarekin konbinaturik, sektore ezberdinen 

arabera. 

Irudi orokorra eta kalitate teknikoa
- Ikuste-inpaktu handia. 

- Identifikagarria azoka-esparru osotik.

-  Dinamikoa, modernoa eta sartzen erraza.

-  Elementu bateratzailea kolore beltza da. Egurrarekin konbinatua. 

Giro intimoa eta kalitate handiko produktuak ikustarazten ditu.

- Irudi-fondoa era egokian erabili da.

-  Giro arina, eraikuntza-gainkargarik gabea.

- Diseinu homogeneoa; gune ezberdinak bereizita baina  

integratuta daude.

-  Errotulazio argia eta eraginkorra.

- Rigging-a gehieneko garaieran izanda, erraz bistarazten uzten du.

- Biltegiak goian jarritako oihalekin itxita daude, barrukoa ez 

ikusteko moduan.

Aurkeztutako proposamenaren azterketa:

Euskadiren standaren ereduak

Euskadiren standaren esleipena

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

Materialen kalitatea
- Materialak arretaz hautatu dira: zoruak, altzariak eta bereizketa-panelak.

- Oihalak bereizketa-elementu gisa. Enpresaren pribatutasuna gordetzen du, 

baina irudi globala gehiegi kargatu gabe.

- Erakusmahaiak ahokatutako beira-arasa dauka, diseinu onekoa.

-  Erantsitako balioa:

•	 Elementu	apaingarriak	eta	landare-edergarriak.

•	 Zoru	argiak	orma	beltzekin,	formatu	handiko	irudiak	 

(binilo apaingarriak duratrans argitsuak) eta argiztapena.

Modulu eta banaketari buruzko azterketa
- Banaketa egokia, erraz moldatu daitekeena.

- Gune bereiziak eta zehetasunez zainduak.

- Azoka bakoitzaren beharrei osorik egokitzeko modukoa.

- Argiztapen orokorra: potentzia handiko argiak, panelen beltzarekin 

kontrastean.

- Produktuen argiztapena: argi zuri-hotzak.

2012ko azokak Lekua Web Egunak Gaia Guztira: 2.540 m2

ALIMENTARIA Bartzelona www.alimentaria-bcn.com Martxoak 26-29 Erkidegoen Pab. – Ardoen 
Pab. – Arrantzaren Pab. 1.290 m2

GOURMETS Madril www.gourmets.net Martxoak 5-8 Elikagaiak eta ardoa 528 m2

CONXEMAR Vigo www.conxemar.com Urriak 2-4 Arrantza eta bestelako  
prod. izoztuak 200 m2

EUROPEAN SEAFOOD Brusela www.euroseafood.com Apirilak 24-26 Arrantza 192 m2

PROWEIN Düsseldorf www.prowein.com Martxoak 4-6 Ardoa 180 m2

SIAL Paris www.sialparis.com Urriak 22-26 Elikagaiak 150 m2

2013ko azokak Lekua Web Egunak Gaia Guztira: 1.923 m2

GOURMETS Madril www.gourmets.net Martxoa Elikagaiak eta ardoa 936 m2 
FENAVIN Ciudad Real www.fenavin.com Apirila Ardoa 265 m2 

CONXEMAR Vigo www.conxemar.com Martxoa Arantza eta bestelako  
prod. izoztuak 200 m2 

EUROPEAN SEAFOOD Bartzelona www.euroseafood.com Apirila Arrantza  192 m2

PROWEIN Düsseldorf www.prowein.com Urria Ardoa 180 m2

ANUGA Kolonia www.anuga.com Urria Elikagaiak 150 m2

Esperientza: 

Leire Aspitxueta
Standaren diseinatzailea
(Sopela – Bizkaia)

“Diseinu dotorea aukeratu dugu proiektu honetarako, 
linea zuzenak eta argiak dituena. Gune goxo eta 
atsegin bat. Altuerak eta bolumenak uztartu ditugu, 
mugimendu sentsazioa transmititzeko. Hori guztia, 
eremu funtzional, moderno eta dotore bat lortzeko”.

2012-2013ko azoketarako asistentzien aurreikuspena 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.gourmets.net/
http://www.conxemar.com/
http://www.euroseafood.com/
http://www.prowein.com/
http://www.sialparis.com/
http://www.gourmets.net/
http://www.fenavin.com/
http://www.conxemar.com/
http://www.euroseafood.com/
http://www.prowein.com/
http://www.anuga.com/
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Elkarrizketa... 

Orain dela hogei urte, Idiazabal gaztak ‘Europako Sukaldaritza-Ondarearen 

Produktu’ izendapena jaso zuen, Europar Batasuneko 3.000 sukaldari baino 

gehiagoren eskutik. Nola izan ziren lehenengo urratsak? Zein da izendapen 

horren esanahi zehatza? Zenbat produktuk dauka goraipamen hori?

87. urtean, Nazioarteko Merkatura irekitzear geundenean, Idiazabal Jatorri-

Deitura oso nabaria izan zen, Idiazabal izena, kalitatezko produktu bati 

lotua, ezaguna baitzen gure mugen barruan eta kanpoan; ondorioz, garai 

hartan, Penintsularen barruan hautatutako bi produktuak Idiazabal Gazta eta 

Urdaiazpiko Iberikoa izan ziren. Guretzat, gehien preziatzen dugun saria da, 

funtsezko bi arrazoirengatik. 

Lehenik, ematen duenarengatik: Europar Batasuneko sukaldaririk onenek, 

hain zuzen; eta ez bakarrik profesionalak izateagatik, elikagaien inguruko 

erabakiak hartzeko autoritate handiena daukatelako, sakonki preziatzen dugun 

kolektiboa izateagatik ere, egiaztatutako kalitatea duten bertako produktuak 

ondo zaintzen eta errespetatzen dituztelako. Bigarrenik, izendapenak berak 

gure izaeraren esentzia onesten du; hau da, Jatorri-Deitura Babestua izanik, gure 

ezberdintasuna, gure zutoihala eta, azken batean, izateko arrazoiak, zaintzen 

dugun Ondarea da. Hau da, gure natura, kultura eta historiaren ondarea, gure 

natura ingurumenak, gure ardiek eta gure jendeek moldatu eta mantendu 

dutenak, historiaren mendeetan zehar; eta orain guri dagokigu zaindu eta 

iraunarazteko erantzukizuna.

¿Zer ekarri zion sari honek Idiazabal gaztaren historiari?

Zorionez, gure produktugileek erabat konbentzituta daude lantzen duten 

ekoizpen-motarekin, baina goraipamen honek mundu mailako eszenatokian 

jarri zuen gure aurrekoen lan ona, eta onarpen publikoa ekarri zion. Artzain eta produktugileen apustua zuzena zela baieztatu zuen, 

publikoaren aurrean eta profesional mailan. 

“Kontsumitzaileak gakoak dira, sektore honek bizirik jarraitu 
dezan, ekoizpen deslokalizatuta duten beste batzuetan baino 
erlazio handiagoa dagoelako”

Miriam Molina
Idiazabal Jatorri-Deitura Babestuaren Kontseilu 
Arautzaileko idazkari kudeatzailea.

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

Hurrengo urtean, 1993an, sari horrek osagarri bat izan zuen: 

Nazioarteko Gastronomia Akademiaren Urrezko Domina, 

Idiazabal Europako gaztarik onenetako bat hartu zuelarik.

Bai, izan ere, Idiazabal Gaztaren balioa agerian jarri zen 

nazioartean, kasu honetan, Nazioarteko Gastronomia Akademia 

bezalako erakunde ospetsu baten aldetik. Jatorri-Deituraren 

ibilbidearen lehenengo urteak ziren, eta horrelako goraipamenek 

garrantzizko bultzada eman zioten Idiazabalgo zabaltzeari.

Zure ustez, euskal elikagaien industrian 

ekoiztutako beste produktuek horrelako 

sariak jaso beharko lituzke? 

Nik uste dut lurralde guzti-guztiek, bere 

historia natural eta kulturalean, produktu 

berdingabe eta paregabeak dituztela 

eta, kontutan izanda gaurko mundu-

merkatuaren arauak, produktu horiek sustatu eta babesteko ekintza 

guztiak etorkizunerako inbertsioak dira, gure landa-ingurunea bizirik 

eta aktibo mantentzeko. Eta hori guztia, horrelako produktuen 

benetakotasuna egiaztatu ahal bada. Eta noski, baita euskal 

nekazaritzako elikagaien sektorean ere.

Idiazabal gazta emaitza onak lortzen ari da, lehen horiek 

lortu ez zituen lehiaketetan. Adibidez, osperik handiena duen 

munduko lehiaketan - World Cheese Awards-en- lortutako 

46 dominak. Zure ustez, zergatik da hori? Bere kalitate 

izugarria eta sustrai sakonak dituen tradizioa izateagatik, bere 

berezitasunarengatik... 

Hiru alderdi nagusi asmatu dituzu: sustrai sakoneko tradizioari 

esker, eta ardi-arraza latxa eta Karrantzakoa gure lurraldeari 

egokituta egon diren mendeei esker, Idiazabal produktu berdingabe 

eta paregabea da. Baina, gainera, produktuaren kalitatea eragiten 

duten parametro guztien kontrola muturreraino eraman behar da, 

esne gordinez egindako gazta batek bere nortasuna gorde eta, aldi 

berean, etengabeko kalitate kontrastatu eta bikaina izan dezan. 

Gaur egun, eta zure ustez, zein da kontsumitzaileak eta adituak 

Idiazabal gaztari ematen dioten aintzatespena?

Oso harro gaude adituek eta kontsumitzaileek gure Idiazabalgo 

Gaztari egunero ematen dioten aintzatespenarengatik. Askotariko 

adituek (kritikari, gastronomilari, dastatzaile, sukaldari, 

zientzialariek...) beti baldintzarik jarri gabe eta primeran tratatzen 

gaituzte, eta bere esku dagoen guztian laguntzen gaituzte. Gure 

artzainen uste osoarekin eta lan onarekin kutsatzen direla esaten 

dute. Asko eskertu behar diegu.

Kontsumitzaileei dagokienez, 

giltzarriak dira sektore honek 

bizirik iraun dezan. Ez bakarrik, 

kontsumitu gabe, ezin izango 

litzatekeelako Idiazabal mantendu; 

Idiazabal gaztaren salmentan 

produktugile-kontsumitzailearen arteko harreman zuzena 

dagoelako, ekoizpen deslokalizatua duten beste produktu batzuen 

salmentan baino altuagoa izanik. Hori dela eta, produktugileek 

berek bereganatzen dute kontsumitzaileen gogo betetzea eta 

kontsumitzaileek, euren aldetik, artzainak hobeto ezagutu eta 

haiekiko konpromiso handiagoa dute. Lotura hori nahitaezkoa da 

ekoizpen- eta merkaturatze-mota bat defendatzeko eredu batean, 

non produktugileak errespetatu eta kontsumitzaileak babesten diren. 

Gainera, ekoizleentzat ezinbesteko autoestimu-iturria da!.

Zuen esloganak zera dio: “Euskadiko mendietatik, artzainek 

tradiziozko eran egiten jarraitzen duten Idiazabal gazta, 

gizaldiz gizaldi jakinarazitako lan onaren emaitza da”. Nola 

transmititzen da kontzeptu hori gaztandegiek egiten duten 

merkaturatze-prozesura?

Idiazabal JDBan izena eman duten gaztandegi guztiak txikiak 

dira. Baina, gainera, gehienak hain txikiak dira, ezen pertsona 

edo familia bakar batek kudeatzen baititu. Hori dela eta, 

merkaturatzean ekoizleen bizitza edo etxeetako alderdi asko 

antzeman daiteke, oro har. Dena den, onartu behar dugu, 

“Tradizioa eta teknologia berriak 
bateraezinak direlako ideia erabat 

baztertuta dago gure sektorean”

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

gaur egun, orokorrean, elikagaien erosketak produktugileak 

eta kontsumitzaileak gero eta gehiago urruntzen dituela, eta 

produktuaren etiketa dela ekoizleak bere bezeroarekin duen 

komunikazio-euskarri bakarra. Horregatik garrantzizkoa da 

etiketak argiak izatea, eta administraziotik iruzurren aurkako eta 

kontsumitzailea nahasteko saiakeren aurkako borroka zorrotza 

egitea, gero eta ugariago baitira.

Teknologia berrien aldeko apustu argia egin duzue. On line 

denda bat garatu eta on line dastatzeak antolatzen dituzue.

Tradizioa eta teknologia berriak batera ezinak direlako ideia erabat 

baztertuta dago gure sektorean. Gure produktugileen bizimodua 

sendotu eta babesteko egokitzat jo ditugun proposamen guztien 

abangoardian egon nahi izan dugu beti: horrela, identifikazioari 

dagokionean, Jatorri Deituren artean, lehenengoetakoak izan 

gara, gazta-ale bakoitza, bere azalean, zenbaki indibidual batez 

identifikatzen (kaseina plaka batekin); Espainian (eta Europan ere, 

uste dugu) ardogintzan ez diharduen lehenengo JDB izan gara, 

produktua etiketa holografikoez egiaztatzen (sistema horrek 

faltsifikazioen aurkako segurtasun handiena ematen duelarik). 

Kontrolari dagokionez, Estatuko lehen JDB izan gara, ENACek 

egiaztatutako ikuskapena lortzen, eta kontrol organoleptikoa 

daukagu, (dastatzeen bidez), metodo espezifikorako egiaztatua. 

Ikerketa proiektuetan parte hartzen dugu aspalditik Euskal Herriko 

Unibertsitatearekin (hain zuzen ere, Gasteizko Elikagaien Zientzia 

eta Teknologiaren Fakultatearekin); baita AZTI, Neiker... bezalako 

beste ikerketa zentroekin ere.

Zein da gakoa 500 ganadutegi eta Idiazabal gaztaren 100 

gaztandegi baino gehiago sintonian jartzeko, sustatu eta 

hedatzeko xedez?

Begi bistan dago, hainbeste ekoizleren artean, oso egoera eta 

errealitate ezberdinak daudela. Sintonian mantentzen gaituena 

ekoizpen-ereduaren inguruan erabat konbentzituta egotea da 

(bertako arrazekin, tradiziozko ekoizpen-moduarekin). Jatorri-

Deituraren printzipioak erabat partekatu eta defendatzen dituzte 

produktugileek. Hortik aurrera, ideia, proposamen desberdinek 

eta abarrek landa ingurunean eta merkatuan dugun zereginaren 

ikuskera aberastu eta handitzen dute.

Orain dela bi urte, zeuen promozioaren oinarriak izan ziren 

publizitate gaiak argitaratzea, telebistako kanpaina txikiak 

(hala nola, TVE1ean entzierroak emateko babesa), gazta kalean 

“Hainbeste ekoizleren artean egoera eta 
errealitate oso ezberdinak daude.Sintonian 

mantentzen gaituena, ekoizpen-ereduarerekin 
guztiz konbentzituta egotea da”

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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egitea, Idiazabal gazta ekoizten duten landa-turismoen zerrenda 

bat sortzea, produktugileei laguntzeko dirutzak sustatzea eta 

prentsan hedatzen diren azoka, dastatze eta lehiaketetan parte 

hartzea. Orain, norantz zoazte?

Beno, komentatzen dituzunak promoziozko ekintza ezberdinak 

dira; orain dela pare bat urte egin ziren eta horietako asko 

mantentzen dira, oraindik ere. Egia esan, sustatze-zereginaren 

oinarria produktua ezagutaraztea da: ekoizpen-guneetatik kanpo, 

Idiazabal izendapenaren eta gure produktuaren ezaugarri nagusien 

promozioa egiten da. Gure mugen barruan, posible da gehiago 

sakontzea produktuaren ontasunen hedatzean, Idiazabal bera 

gehiago ezagutzen delako. 

Horrelako helburuak lortzeko eta Idiazabalgo gaztak eskaintzen 

duen “ezberdintasuna” ezagutarazteko, jarduera-mota ezberdinak 

erabiltzen dira, gure aurrekontuak ahalbidetzen duen neurrian. 

Edonola ere, oinarria da kontsumitzaileei erakustea nola identifikatu 

produktua merkatuan, inoiz engainatu ez ditzaten;eta zeintzuk 

diren Idiazabal gaztaren sentimen-ezaugarriak, oso preziatuak, 

eta Idiazabal gazta ekoizteak sortzen dituen onura “paraleloak” 

(paisaia zaintzea, natura-ingurunearekiko ekoizpen arduratsua, gure 

baserriak eta herriak bizirik eta emankor mantentzea, gure kultura 

eta lan ona iraun araztea...).

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, 

Nekazaritza eta Arrantza Sailak 2012ko Sustapen Planean 

bultzatutako ekintzaren batean parte hartuko al duzue?

Bai, noski, beti egin dugun moduan. Ekintza horietako asko 

merkaturatzera zuzenduta daude, eta guk Deituratik ezin dugu 

parte hartu (eta ez dugu behar ere). Baina Idiazabal JDB hedatzeko 

ekintzetan, eta deiturak berak suposatzen duen guztian, parte 

hartzen dugu, ahal dugun moduan. Horien artean, Madrilgo Salón 

Gourmet delakoan parte hartzea azpimarra dezakegu.

2012ko urrian ospatuko duzue Idiazabal Gaztaren Jatorri-

Deitura sortzearen 25. urtemuga. Urte hauen balorazioa egingo 

al zenuke?

25 urte hauetan, Idiazabal gure arbasoek utzitako ondare bat 

izatetik (inolako babesik gabe eta kanpoko iruzur handiekin 

mantentzen zelarik), behar bezala kontrolatuta dagoen produktu 

bat izatera pasatu da; produktugilea eta kontsumitzailea babestuta 

daude, nazioarteko onarpena duten izen eta kalitate bereizia 

dauzka, eta guztiz profesionalak diren ekoizleen sarea dago, 

zaintzen duten ondarea munduari hedatzeko prest. Definituta 

gaude, taldea osatu dugu eta produktugileei, gizarte honetan 

merezia duten zeregina ematen saiatu izan gara.

Zer prestatu duzue egun berezi horretarako?

Bere momentuan jakingo duzue... oroitzeko ekitaldi soila izango 

ez den ospakizuna prestatzen ari gara, gurekin batera gizarte 

osoak ospatu dezan urtemuga, denok daukagulako parte egitasmo 

horretan, eta horrela onartu nahi dugu era publikoan.■

“Kontsumitzaileei erakustea da oinarria: 
nola identifikatu produktua merkatuan; bere 

zentzumen-ezaugarriak, hain preziatuak,  
eta Idiazabalgo ekoizpenak sortzen duen  

onura ‘paraleloak’"

Elkarrizketa Miriam Molinari

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

Hurrengo misioa

MAB laguntzetarako gida

Eusko Jaurlaritzaren deialdia:

Bestelako organismoen deialdiak: 

+ info

+ info

+ info

+ info

kontsultatu gida

+ info

Berlinen Euskal Gastronomia 
Sustatzeko Jardunaldia
Marco: Festival de Cine de La Berlinale

Jarduera: Gastronomiaren aurkezpena 

(parte hartzen duten enpresen sustapen 

aktiboa) eta cocktaila (Elena Arzak eta 

Eneko Atxaren eskutik). Andoni Luis 

Adurizek ‘Mugaritz BSO’ izenburuko 

filma aurkeztuko du eta horrek jarduera 

sustatzeko eta dimentsioa emateko 

lagungarri izango da.

Tokia: Berlingo Cervantes Institutua

Data: 2012/02/13

Izaera: Profesionalentzat

Izena emateko epea: 2012ko urtarrilaren 12a

FEGAren gida, ardoa  
beste herrialdeetan sustatzeko 
laguntzaren gastuak 
justifikatzeko
Nekazaritza Bermatzeko Espainiako 

Funtsak (FEGA) gida bat diseinatu 

du, ardo merkatuaren baterako 

antolaketarako neurrien barruan, ardoa 

beste herrialdeetan sustatzeko EBk 

bultzatutako laguntzak jasotzen dituzten 

pertsonek, emateko baldintzak hobeto 

ezagutu ditzaten. 

European Seafood Exposition 2012
Egunak: 2012/04/24-26

Lekua: Brusela 

Sektorea: Arrain Industria

Izaera: Profesionala

Aldizkakotasuna: Urtero 

Izen-emate epea: 2012ko urtarrilaren 20ra arte

SIAL China 2012
Egunak: 2012/05/9-11

Lekua: Shanghai

Deialdia egin duen organismoa: FIAB eta ICEX

Izen-emate epea: 2012ko urtarrilaren 23ra arte

The London International  
Wine Fair (LIWF) 2012
Egunak: 2012/05/22-24

Lekua: Londres (Erresuma Batua) 

Deialdia egin duen organismoa: ICEX

Izen-emate epea: 2012ko urtarrilaren 23ra arte

Alimentaria Mexico 2012 
Egunak: 2012/06/ 5-7

Lekua: Mexiko Hiria

Deialdia egin duen organismoa: ICEX

Izen-emate epea: 2012ko urtarrilaren 23ra arte

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/ferias_asist_seafood/eu_dapa/ferias_asist_seafood.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/ferias_asist_seafood/es_dapa/ferias_asist_seafood.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros11/eu_agripes/adjuntos/convo_mejico2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros11/eu_agripes/adjuntos/convocatoria_londonwine.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros11/eu_agripes/adjuntos/Convocatoria_sial2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/guia_fega/eu_dapa/guia_fega.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/ferias_asist_promoalemania/eu_dapa/ferias_asist_promoalemania.html
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Aktualitatea

Euskal Herriko Elikadura Industriako 
enpresen direktorioaren DVDa egingo dute 
Urtarrileko bigarren astean, Euskal Herriko Elikadura eta Edari Industriako 

enpresen direktorioaren DVDa egingo dute, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 

Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak sustatutako Euskal Herriko 

elikagai eta edarien web orria oinarri hartuta. Zerrendan agertzeko izena eman, 

eta web orri horretako euren datuak eguneratu dituzte enpresek.

www.alimentosdelpaisvasco.net | www.euskadikoelikagaiak.net

Euskal Herriko Elikadura Industriaren katalogoa sustapen-material gisa erabiliko 

da 2012. urtean. 

Saria Upategiak Ardoa J.D. Urtea Mota
Urre Nagusia Marqués de Riscal Barón de Chirel 2001 Errioxa 2001 Beltz ondua

Urrea Viñedo del Contino, S.A. Contino Erreserba Handia 2004 Errioxa 2004 Beltz ondua

Urrea Bodegas Baigorri, S.A. Baigorri Ondua Errioxa 2007 Beltz ondua

Zilarra Bodegas Itsasmendi Itsasmendi 7 Txakolina Bizkaiko Txakolina 2010 Zurik gabeko txuria

Aipamena Bodegas Exeo, S.L. Letras Errioxa 2008 Beltz ondua

“Itsasmendi 7” txakolinak beste bi sari irabazi ditu
Itsasmendi upategien (Gernika-Lumo, Bizkaia) Itsasmendi 7 

txakolinaren kalitatea agerian geratu da berriz ere. Beste bi sari 

irabazi ditu, lehendik jasotakoei batuko zaizkienak: 2010eko 

Itsasmendi 7 txakolinarentzat izan da Magnum Sarietako 2011ko 

Urre Nagusiko zilarrezko domina, bai eta 2011ko CINVEko urrezko 

domina ere; txakolin horrek bakarrik lortu du sari hori. 

Txakolin horrek ez ezik Arabar Errioxako hainbat ardok ere jaso 

dituzte sariak Magnum Sarietako 2011ko Urre Nagusian:

+ infoAipamena (puntuak zilarra izateko, baina lehiaketaren mugak galarazten du)

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/noticia/itsasmendi_galardones/es_agripes/itsasmendi_galardones.html
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Aktualitatea

Guztira 46 domina Idiazabal gaztaren ekoizleentzat, World Cheese  
Awards lehiaketan

“Euskadiko 2012ko nekazaritza, abeltzaintza  
eta arrantza azokak” gida, eskuragarri 
Eskuragarri dago jada Euskadiko 2012ko nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza azokak 

gida, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak 

argitaratzen duena. Urtarrilaren 1etik erabilgarri dago azoken bilatzailea, liburuxkaren 

diseinuaren arabera eguneratuta. Urtero aplikatuko da baldintza hori.

Landaren eta hiriaren arteko benetako topagune direnez, gure herriko zapore onenez 

gozatzeko aukera eskaintzen digute azoka eta merkatuek: erromeriak, elikagai bereziak, jai 

giroa, kalitatezko bertako produktuak, helduentzako nahiz haurrentzako jarduerak eta abar 

hilabetez hilabete eta herriz herri bilduta eskaintzen ditu gida honek. 

Urtero 40.000 ale argitaratzen dira, eta Euskadiko 400 puntutan doan banatzen (udaletxeetan, 

turismo bulegoetan, foru aldundietan, eskualdeetako nekazaritza bulegoetan, elkarte 

sektorialetan eta abarretan). Urtez urte eskatu diguten 600 partikularri ere bidaltzen zaie, 

ahalik eta herritar gehienei iristeko. 

Idiazabal gazta munduko gazta onenen artean kokatu berri 

da. Guztira 46 domina irabazi dituzte gazta horren ekoizleek 

Birminghamen (Erresuma Batua) izandako World Cheese Awards 

lehiaketan; horietako bi “super-urrezkoak” izan dira, saririk gorenak. 

Idiazabal gazta mundu osoko 30 herrialdetako 2.700 gazta-

motarekin lehiatu da. Idiazabal sor-marka 2007. urtean lehiatu 

zen lehenengo aldiz, eta ordutik hona lortutako emaitzarik onena 

izateaz gainera, saririk gehien jaso duen sor-marka izan da.

+ info

+ info

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/noticia/world_cheese_awards/eu_agripes/world_cheese_awards.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/noticia/mercados_locales2012/eu_agripes/mercados_locales2012.html
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Aktualitatea

2011ko lehen hamar hilabeteetan 
errekuperatu egin da ardoen eta 
apardunen zerbitzu libreko salmenta
Nielsen aholkularitza-etxearen 2011ko azaroko Scan Trends txostenak, Ardo 

Merkatuaren Espainiako Behatokiak (OeMv) aurkeztutakoak, balioari dagokionez 

ardo salmenta +%0,9 igo dela erakusten du, eta apardunen salmenta, berriz, 

+%0,8, 2011ko lehen hamar hilabeteetan. Horrez gainera, BMren (MDD) pisuaren 

gorakada azpimarratu du, bai ardo lasaietan (+2,7 puntu portzentual) bai 

apardunetan (+5,1 puntu portzentual).

2010-2011 aldian %93 bete 
zen Merkatu Antolakunde 
Bateratuko (MAB) beste 
herrialdeetako promoziorako 
aurreikusitako aurrekontua
Abenduaren 13an Ingurumen, Landa Inguru eta Itsas 

Inguru Ministerioan (MARM) izandako bileran neurri 

horren Jarraipen Batzordeari emandako informazioaren 

arabera, ardo-sektoreak 59,7 milioi euro inbertitu zituen 

beste herrialdeetako promozioan. Esleipenei uko egin 

ondoren, 98,5 milioi eurokoa da 2011/12 ekitaldirako 

aurreikusitako inbertsioa. 

2010eko lehen bederatzi hilabeteetan 

17,1 milioi litro esportatzetik 2011ko 

aldi horretan 31 milioi baino gehiago 

esportatzera pasa da Espainia; eta horrez 

gainera, balio aldetik ere gehien hazi den 

herrialdea izan da, %25 hazi baita. Ardo 

Merkatuaren Espainiako Behatokiak (OeMv) 

aztertutako Kanadako aduanaren azken 

datuen arabera, 2011ko lehen bederatzi 

hilabeteetan %4,4 ardo gehiago inportatu 

zuen Kanadak, horretarako aurreko urteko 

aldi horretan inbertitutakoa baino %8,4 

gehiago inbertituta. 

2011ko lehen bederatzi hilabeteetan %25 
hazi dira Espainiako ardoak balio aldetik, 
eta %81 bolumenari dagokionez

+ info

+ info

+ info

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/noticia/scan_trends/eu_agripes/scan_trends.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/noticia/crecimiento_vinos/eu_agripes/crecimiento_vinos.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/noticia/promo_paises_terceros/eu_agripes/promo_paises_terceros.html
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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/

