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Elkarrizketa...
Pilar Unzalu, Eusko Jaurlaritzako 

Ingurumen, Lurralde Plangintza,  

Nekazaritza eta Arrantza sailburua.

Hurrengo misioak
► Berlineko Euskal Gastronomia 

Sustatzeko Jardunaldia. 

► Kontsulta Errusiako ardo 

aretoaren interesari buruz, 

litezkeen ekintzetarako.

► HORECA Kanalaren, gourmet 

elikagaien eta Arabar Errioxako 

ardo eta txakolin saltokien 

sustapena.

Hurrengo azokak
► ProWein 2012.

► Salón Internacional  

del Club de Gourmets 2012.

► Alimentaria 2012.

► European Seafood  

Exposition 2012.
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Gaurkotasuna
► Getariako Txakolina JDaren 

ekoizpena %25 areagotu da.

► Abrak Estatuko mahasti  - 

zaintza eta ardogintzako  

lehen salmenta-gune nagusia 

sustatu du.

► LAGUNTZAK ardoa sustatzeko 

eta hori beste herrialdeetan 

merkaturatzeko inbertsioetarako 

- Aldi honetarako laguntzen 

deialdien inguruko aginduak 

(2012/02/03an argitaratuak).

► ‘Itsamendi Izar’ Elikagaiak 

Sustatzeko web orriko  

‘Produktu berriak’ atalean.

► Ostatu upeltegiak inguru-

menaren gaineko inpaktua 

txikiagotuko du 2012.  

urtean zehar.

“Estrategiaren garrantzia 
azpimarratu nahi izan 
dugu, gure enpresek horri 
ekin beharko diotelako 
behin eta berriz egungo 
egoera ekonomiko lokal eta 
orokorrean”

Pilar Unzalu
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza,  
Nekazaritza eta Arrantza sailburua.

www.euskadi.net/elikagaiensustapena

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Buletin
Informatiboa

Iradokizunak
Zure iritziak, beharrak  
eta abar jakin nahi ditugu… 

elikagaiensustapena@ej-gv.es

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

Nola sortu zen SEED 2012 lehenengo Nekazal Elikagaietako Biltzarra 

antolatzeko beharra?

Euskadin egindako hitzaldi, foro eta bestelako topaketen historia aztertzean 

sortu zen ideia. Euskadin SEED 2012ren tamainako hitzordu bat inoiz ez zela 

antolatu hauteman genuen. Eta ikusi genuen arras interesgarria zela sektoreari 

horrelako ezaugarriak zituen topaketa bat eskaintzea, hau da, estatu zein 

nazioarteko mailarik goreneko hizlariekin eta nekazaritzako elikagaien industria 

bizi izaten ari den egoerara eguneratutako edukiekin.

SEED 2012 Vitoria-Gasteizen izango bada ere, Estatu mailako izaera eman diogu 

eta Espainiako bazter guztietatik etorriko diren biltzarkide guztiei ongietorri 

beroa ematen jakingo dugu.

Zein da biltzar honen eta sektoreko beste antzeko batzuen arteko aldea? 

Zein da bere indargunea?

Edukiak eta txostengileak dira Biltzar hau argi eta garbi nabarmenduko dutenak. 

Marketing, Banaketa, Merkaturatzea eta Estrategiaren arloko ponentziak egongo 

dira. Estrategiaren garrantzia azpimarratu nahi izan dugu, gure enpresek horri ekin 

beharko diotelako behin eta berriz egungo egoera ekonomiko lokal eta orokorrean. 

Ziur nahiz SEED biltzarrera etorriko direnak bezalako txostengile kualifikatuekin, 

sektoreari, besteak beste, industria honen etorkizunerako edo balio-katearen 

gaineko Gako Estrategikoak ezagutaraziko dizkiogula.

Nolanahi ere, SEEDeko gai-arlo guztiek Enpresaren Estrategia osatzen dutenez, 

merkatuei buruzko oso ikuspegi interesagarriak azalduko dituzte, negozio 

ezberdinen gaineko ikuspuntua hobetzeko.

Topaketa hiru gai-multzotan banatu da. Lehenengoa: merkatuaren egoera; bigarrena: marketinga, merkaturatzea eta banaketa; eta 

hirugarrena: enpresa-estrategia, arrakastarako gakoak. Zergatik aukeratu dira gai horiek?

“Oso aberasgarria da horren ikuspegi ezberdinak entzutea eta, 
hala ere, adostasunera heltzeko gai izatea. Hori da SEE 2012tik 
espero dudana”

Pilar Unzalu
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza sailburua.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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Jakin dakidalako sektorearen arreta erakartzen duten gaiak direla. 

Eta sektoreaz mintzatzen naizenean, balio-kate osoaz ari naiz, kate-

maila batean geratzen denak kate horren gainerako osagaietan eragin 

dezakeelako, hala onera, nola txarrera.

Merkaturatze, marketing eta banaketaren alorrean oso erronka argiak 

daude, eta horietan oso sentsibilitate eta iritzi ezberdinak ematen 

dira. Eta jakina, estrategia-mailan erronka izugarriak daude. Bizitzen 

ari garen mundu aldakorrean, besteak beste, globalizazioak, merkatu 

berrien egituraketak eta finantza-krisi itzelak erabaki egokiak hartzera 

behartzen diote nekazaritzako elikagaien industriari, eta hori osatzen 

duten enpresa bakoitzari, eta horretarako beste esperientzia batzuk 

ezagutu behar dira.

Ziur naiz SEEDek ideia on ugari emango dituela Estrategia 

Lehiakorraren inguruan eta biltzarkide guztiek horiek baliatzen 

jakingo dutela espero dut.

Ponentziez gain, balio-katean eraginkortasuna eta 

arrakastarako estrategia-gakoak bilatzeari buruzko eztabaida-

mahaiak ere barne hatzen dira. Zer dela-eta aukeratu da parte 

hartzeko modu hori? 

Lehen esan dudan arrazoi berarengatik. Gai horien inguruan 

sentsibilitate, iritzi eta ikuspegi ezberdinak daude, eta eztabaidak 

mahai gainean jarri behar dira, eta bereziki, irtenbideak bilatzea lan 

zaila denean, ezinezkoa izan gabe. 

Eta ezbairik gabe, oso aberasgarria da pertsona ezberdinei mahai 

baten inguruan negozioari buruzko oso ikuspegi ezberdinak 

azaltzen entzutea, elkar ulertzeko gai izanda. Hori da SEE 2012tik 

espero dudana.

Programak estatu zein nazioarteko adituak barne hartzen ditu, 

zure iritziz zeintzuk izango dira ponentziarik garrantzitsuena?

Denak izango direla uste dut. Jakin badakit oso arreta handiz 

aukeratu direla txostengileak eta lan handiena eman duen egiteko 

bat izan dela. Programa (www.seed2012.es) zehatz-mehatz aztertzen 

badugu, ikusi ahal da txostengile guztiek Estatu zein nazioarte mailan 

sona handia dutela, eta dagozkien arloetan adituak direla.

I. Nekazal Elikagaietako Biltzarrean, gainera, Eusko Labeldun 

produktuak sustatuko dira.

Hala da, SEED Euskadin egingo da eta gure lurraldean gure 

nekazaritzako elikagaien kalitateaz arro egoteko arrazoiak ditugu. 

EUSKO LABEL marka lehen mailako kalitatearen erreferente da, 

zalantzarik gabe, eta bere produktuak gure lurraren enbaxadore 

bikainak izan, eta Euskadiko elikagaien industria indartsua dela eta 

hazteko gogotsu dagoela erakusten dute.

Herrialde bezala sinergiak bilatu behar ditugu Euskadiko 

nekazaritzako elikagaien industria kalitatearen banderaz sustatzen 

jarraitzeko, horixe baita bereizten gaituena. Lehengaiak, ekoizpen-

ehuna, sukaldariak, biltzarrak… ditugu. Hausnarketa-foroetan ere 

aitzindari izaten jarraitzeko aprobetxatu behar dugu hori guztia.

Elkarrizketa Pilar Unzaluri

“Gure asmoa da bi urtez behingoa izatea, 
edukiak eta tresnak sektorearen ardura 

berrietara eguneratu ahal izateko, 
horrexetarako antolatzen baitugu” 

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

Izena eman

Izen-emate epea otsailaren 10era arte  

egongo da zabalik.

Zeintzuk dira jarritako itxaropenak? Nola doaz izen-emateak? 

Zenbat biltzarkide hartzea espero duzue? Zein da profila?

Urtarrilaren hasieratik ari gara izen-emateak jasotzen, eta horrek 

erakusten du SEED interesatzen duen aukera dela eta sektoreak 

itxaropen handiak jarri dituela horretan. Oso askotarikoa da profila 

eta nekazaritzako elikagaien industria, kooperatiba, elkarte, herri-

erakunde eta abarretako ordezkariak daude.

Zergatik izango da biltzarra Vitoria-Gasteizen?

Herrialdearen ikuspegi orekatua izan behar dugu era guztietako 

biltzarrak antolatzeko. Eta kasu honetan, ziur gara Euskadiko 

hiriburua, aurten gainera Europako Hiriburu Berdea izanda, ingurune 

hobezina dela horrelako hitzordu berritzailea hartzeko.

Nekazaritzako Elikagaietako lehenengo Biltzarra da, 

iraunarazteko asmoa duzue? Urtero ala bi urtez behin 

antolatuko da?

SEED biltzarraren lehenengo edizioa da eta poliki-poliki joan gara, 

urrats sendoak emanez eta presarik gabe. Gure asmoa da bi urtez 

behingoa izatea, edukiak eta tresnak sektorearen ardura berrietara 

eguneratu ahal izateko, horrexetarako antolatzen baitugu. Badakit 

arrakastatsua izango dela. ■

Biltzarrari, programari, hori hartuko 
duen lekuari eta abarri buruzko 
informazio gehiago edukitzeko…

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.lankor.com/congresos/seed/inscripcion.php
http://www.lankor.com/congresos/seed/inscripcion.php
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-seed2012/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-seed2012/eu/
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Hurrengo misioak

Lekua: Espainiak Berlinen duen enbaxada.
Eguna: 2012/02/13
Ordua: 11:30
Izaera: Profesionala

Eusko Jaurlaritzak, Basque Culinary Center-ekin batera 

Euskadiri buruzko jardunaldia antolatu du Berlinen,  

62. Berlinaleko Zinema Gastronomikoaren (Kulinarisches 

Kino) harira. Hala, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura 

Industriako enpresen ordezkaritza bat izango da bertan, 

Alemaniako merkatuan harreman komertzialak egiteko.

Andoni Luis Aduriz euskal sukaldariaren “Mugaritz B.S.O.” 

filma nazioartera eskainiko da jardunaldian.

Egitaraua

Euskal Herriko elikagaiak eta edariak, 62. Berlinalean 

Ordezkatuko  
diren produktuak: Parte hartuko duten enpresak*

Errioxa sor-markako  
Arabar Errioxako ardoak

•	 Araex Export Group 
Esportazio Partzuergoa

•	 Heredad Ugarte upategia

Txakolina
Getariako Txakolina  
sor-markaren batzorde arautzailea

Arrain kontserbak  
eta bestelakoak

•	 Corpa - Corp.Pascual Hnos. S.A.
•	 Hijos de Serrats

Idiazabal gazta Basque Cheese

*Euskal enpresa horien ordezkariak egongo dira ekitaldian, Alemaniako 
merkatuan harreman komertzialak egiteko.

•	 Ongietorria: Rafael Dezcallar enbaxadore jauna. 

•	 Inaugurazioa: Kultura sailburu Blanca Urgell andreak, Eusko 

Jaurlaritzaren eta jardunaldian inplikatutako sailen izenean. 

Euskadiren aurkezpena, euskal kulturari, turismoari eta elikadura 

industriari buruzko hitz batzuekin.

•	 Mahai-ingurua: “Gastronomia, Artea eta Gizartea”. Honako 

hauekin: 

•	 Andoni Luis Aduriz, Eneko Atxa eta Elena Arzak euskal 

sukaldariak.

•	 Basque Culinary Centerreko zuzendari Jose Mari Aizega jauna.

•	 Donostiako Zinemaldiko zuzendari Jose Luis Rebordinos jauna.

•	 Berlinaleko “Kulinarisches Kino”ko zuzendari Thomas Struck 

jauna. 

•	 Der Feinschmecker aldizkariko erredakzioburu Madeleine Jakits 

andrea, moderatzaile-lanetan.

•	 Euskal Elikadura Industriaren aurkezpena.

•	 Amaia Barrena, Eusko Jaurlaritzako Berrikuntza eta Elikagai 

Industriako zuzendaria.

•	 Elena Arzakek eta Eneko Atxak euskal produktuekin egindako 

koktelak.

•	 Jardunaldiaren amaiera: Felipe Ugarte eta Beñat Iturrioz 

musikarien, eta Mikel Aristegi dantzariaren ikuskizuna.

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

HORECA kanaleko sustapena
•	 Jatetxeen aukera (15 hiri inguru bakoitzean). Parte 

hartzen duten produktuak dastatzea (aste betez). 
•	 Eskaintza gastronomiko berezia horietako bakoitzean. 

(Sustapen-elementuen laguntza).

Salmenta Puntuen sustapena
•	 Gourmet denden aukera (10 hiri inguru bakoitzean). 

Produktuen doako dastatzea eta erosketa prezio berezian 
sustapenaren egunetan. 

•	 Denda horietan egon dauden erreferentziak bultzatu edo 
ezartzea.

•	 Produktu eta ekintzekin sustapen-eremua jartzea. 

Gourmet eremuetako ekintzak
•	 Hiri bakoitzean bost gourmet eremu aukeratuko dira. 
•	 Publikoari irekitako gastronomia-ekintza, parte hartzen 

duten euskal produktuen aukerak erakusteko.  
Litezkeen formatuak:
•	 Dastatze gidatua (adibidez, txakolina, Arabar 

Errioxako ardoa eta Idiazabal gazta).
•	 Produktuak ardo edo txakolinarekin uztartzea.
•	 Show cooking. Kontserbekin pintxoak egiten  

ikasteko tailerra. 
•	 Sukaldaritza-tailerra: hainbat produktuz plater  

tipikoa egitea. 
•	 Tailerra: “Ikasi aurrekozinatuekin harridura sortzen”.

Irekitako deialdia
HORECA Kanalaren, gourmet  
elikagaien eta Arabar Errioxako ardo  
eta txakolin saltokien sustapena

Lekua eta eguna: Madril (2012/03/19) eta Bartzelona (2012/04/16)

Sektorea: Gourmet elikagaiak, Arabar Errioxako ardoa eta 
txakolina

Izaera: Profesionala

Izena emateko azken eguna: 2012ko otsailaren 10a
ICEX Kanpo Merkataritzako Espainiar Institutuak antolatutako 2011ko Erru-

siako VII. Ardo Azokan parte hartu zuten enpresek betetako galdetegietan 

lortutako emaitza onak ikusita, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 

Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak kontsulta-prozesu bat hasiko du, 

enpresak ICEXek antolatutako ekintza horretan interesatuta badaude mer-

katu horretan ekintzak antolatzeko. Enpresek otsailaren 15era arte adierazi 

ahal izango dute Ardo Azokan parte hartzeko interesa; horrek ez du esan 

nahi, ordea, jardueran izena emango dutenik. Helburua da jakitea zenbat en-

presa dauden interesatuta eta zenbatek emango duten izena ICEXen ekintza 

horretan, interesatuta dauden enpresen kopuruaren arabera merkatu horre-

tako presentzia indartuko duen ekintza osagarri bat aztertzeko.

Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak bidali die enpresei jaki-

narazpena dagoeneko.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak 
ICEXek antolatuko duen Errusiako Ardo 
Azokaren inguruen duten interesari buruz 
galdetuko die enpresei, ekintza osagarriekin 
merkatu horretako presentzia indartzeko. 

Errusiako Ardo Azoka

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_horeca12/eu_dapa/ferias_asist_horeca12.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/ferias_asist_horeca12/eu_dapa/ferias_asist_horeca12.html
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Hurrengo azokak

Gourmeten Klubaren  
Nazioarteko Azoka 2012
Egunak: 2012ko martxoaren 5tik 8ra.

Sektorea: Kalitateko eta gama altuko elikagai 

eta edariak -gourmet/delicatessen-.

Lekua: Madrilgo IFEMA Azoka Esparrua  

(Espainia).

Izaera: Profesionala.

Maiztasuna: Urtean behin.

ProWein 2012
Egunak: 2012ko martxoaren 4tik 6ra.

Sektorea: Ardogintza.

Lekua: Dusseldorfeko Azoka Esparrua 

(Alemania).

Izaera: Profesionala.

Maiztasuna: Urtean behin.

Lumagorri

Hamburguesas Eizaguirre

HAZI Landa eta itsas 
ingurunearen garapenerako 
Eusko Jaurlaritzaren 
Korporazioa- EUSKO LABEL

Idiazabal Gazta sor-markaren 
batzorde arautzailea

Bacalao Giraldo

Gourmeki

Sukiker

Heredad Ugarte

Bodegas Luis Alegre

Urkabe

Sal de Añana / Añanako Gatza

Salica

Bodegas y Viñedos  

Zuazo Gastón

Bodegas Covila

Bodegas Luis Alegre S.A.

Bodegas Medrano Irazu S.L.

Bodegas Valdemar S.A.

Pagos de Leza S.L.

Bodegas Fernández  

de Piérola S.L.

Viñedos y Bodegas  
de La Marquesa S.L.

Valserrano

Txakoli Rezabal

ABRA

Bodegas Ostatu S.L.

Loli Casado 

Mitarte S.L.

Viñaspral

Agrícola Labastida S.L.

Miguel Ángel Muro

Bodegas García de Olano

Bodegas Landaluce S.L.

Señorío de Las Viñas

F. Monje Amestoy S.C. (Luberri)

Bacalaos Alkorta

Alma de Cacao

Conservas Ortiz S.A.

Conservas Zallo S.A.

Patxaran Baranano

Bodegas y Viñedos Labastida - 
Solagüen

C.R.D.O. Getariako Txakolina

Bodegas Gómez de Segura

Conservas Serrats

Altun

Gorrotxategi

Pates Zubia

Geltoki

Conservas Nardin

21
26enpresa Euskadiko erakusmahaian

enpresa Eusko Jaurlaritzako erakusmahaian

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

Alimentaria Barcelona 2012
Egunak: 2012ko martxoaren 26tik29ra.

Sektorea: Elikadura produktuak eta edariak.

Lekua: Bartzelonako Fira –Gran Vía esparrua (Espainia).

Izaera: Profesionala.

Maiztasuna: Bi urtean behin.

•	 Intervin Pabiloia (24)

•	 Interpesca Pabiloia (10)

•	 Erkidegoak Pabiloia (13)

Altun

Arabarte

Artuke Bodegas y Viñedos

Bodegas Covila

Bodegas Diosares

Bodegas Estraunza

Bodegas Gómez de Segura

Bodegas  

Heredad de Aduna

Bodegas Itsasmendi

Bodegas Zugober

C.R.D.O. Getariako 

Txakolina

Gipuzkoako Sagardogileen 

Elkartea / Asociación de 

Sidra Natural de Gipuzkoa

Heredad Ugarte

Ostatu

Saizar

Señorio de Arana S.A.

Txakoli Txomin Etxaniz

Vgnoster Brewery S.L.

Bodegas  

Marqués de Vitoria

Bodegas Muriel /  

Bodegas Eguia

Txakoli Talai Berri / 

Luberri

Arabar Errioxako 

Upategien Elkartea- Errioxa

Conservas La Gaviota S.L.

Conservas Ohitura

Conservas Serrats

Conservas Zallo

Cusumano S.A.

Nortindal Sea Products S.L.

Kontserba  

Eskulangileen Elkartea

Salica

Bacalaos Alkorta

Conservas Ortiz S.A.

Casa Brigitte 

(Jobrico Internac.)

Conservas Olasagasti 

(Dentici)

Corpa

Delicass

Gorrotxategi (Xaxueta)

La Mutrikuarra

Lurlan

Sal de Añana /  

Añanako Gatza

Vascolac

Ameztoi Anaiak

Casa Eceiza

Txogitxu

Eusko Label, Alimentos 

de Calidad de Euskadi - 

Euskadiko Kalitatezko  

goi Mailako Elikagaiak

47 Euskadiren erakusmahaian

24 10 13enpresa 
Intervinen

enpresas 
Interpescan

enpresa  
Erkidegoan

Alimentaria 2010

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

“San Pedro” Arrantzale Kofradia

Corpa – Corp.Pascual Hnos. S.A.

Comercial Alkorta Anaiak S.L.

Donibane Fish S.A.

Pescados Llorente S.L.

Hijos de José Serrats S.A.

Baxurako Arrantzako Ekoizleen Gipuzkoako Elkartea

Arrankoba 08 S.L.

Monte Kalamua S.A.

La Bacaladera S.A.U.

Esperientzia:

Miren Garmendia,  
Baxurako Arrantzako Ekoizleen Gipuzkoako Elkarteko antolaketa zuzendaria
(Donostia | Gipuzkoa)

“Lehenengo aldiz parte hartu nahi dugu Seafood azokan, gure 
arrantza produktuentzako merkatu berriak aurkitzeko; aurten 
gure hegaluzean zentratuko gara batez ere. Gure ustez, azoka 
hori agertoki ezin hobea izan daiteke gure produktu-marka 
berria nazioartean ezagutzera emateko eta balizko bezeroekin 
harremanetan jartzeko”.

Esperientzia:

Juan José Pascual,  
Corpako zuzendari komertziala
(Lasarte Oria | Gipuzkoa)

“Duela zazpi urte joan ginen European Seafood Exposition-era, eta 
ikusi genuen batez ere lehengai freskoa zuten handizkariak biltzen 
zituela, ez zegoela produktu erdilandu askorik. Gaur egun merkatu 
nazionala nola dagoen ikusita, baina, ez duela guztiz martxa 
hartzen, bultzada bat emango diogu esportazioari, azoka horretan 
erakusmahai instituzionalean egonda. Bosgarren gamako produktu 
izoztu berri bat dugu, nazioko merkatuan ongi saltzen dena, eta 
nazioarteko merkatuko aukerak ikustera joango gara. Aperitibo 
frijituak dira, eta lekua eduki dezaketete merkatu horretan”.

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

Sektorea: Arraina (transformazioa, 

prozesatzea, banaketa eta salmenta).

Lekua: Bruselas.

Izaera: Profesionala.

Maiztasuna: Urtean behin.

Euskal enpresak azokan 
izango dira berriz ere

10 enpresa Eusko Jaurlaritzako erakusmahaian

Zergatik erabaki dute European Seafood Exposition 
2012 azokako erakusmahai instituzionalean egotea?

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

Getariako Txakolina sor-markako txakolinaren produkzioa %25 hazi da, 
aurreko urtearen aldean

+ info

+ info

Landaketa berriei eta aldeko klimari esker, %25 hazi da Getariako Txakolina sor-markako 

txakolinaren produkzioa, aurreko urtearen aldean. Horrek esan nahi du Getariako Txakolina 

sor-markako 2,9 milioi botila inguru ekoitziko dira.

Urtarrilaren 17an, San Anton egunarekin bat etorriz, Txakolin Eguna izan zen Getarian, 

eta urteko 2.000 txakolin botila dastatu zituzten bertara hurbildu zirenek. Bertako betiko 

produktuekin prestatutako 800 pintxo ere jan zituzten, hegaluzearekin eta antxoekin 

egindakoak, besteak beste. Etiopia-Utopia Fundazioa eta New Yorkeko Gabriela Ranielli 

gastronomia kritikaria ere omendu zituzten, Gipuzkoako gastronomiaren alde egindako 

lanagatik.

Arabar Errioxako Upategien Elkarteak (Abra) ardogintza sektorerako lehenengo erosketa-

zentrala aurkeztu die bere upategi atxikiei. Vitis Central de Compras (www.vitiscompras.com) 

proiektu aitzindaria da; izan ere, sektore horretarako sortutako lehenengoa da estatuan, eta 

eroste-gaitasuna eta kudeaketa eskaintze dizkie ardogintza sektoreko enpresei, negoziatzeko 

bolumenarekin eta erosten galtzen duten denbora murriztuta.

Abran diotenez, “upategi independente txikiek produkzio-kostuak txikitzeko eta euren 

jarduera kualitatiboan lehiakorragoak izateko zuten beharrari erantzuteko sortu da”. Eta 

erantsi dutenez, “zentral honekin eroste-gaitasun handia eta baldintza hobeak lortuko dira, 

eta horrek arriskuan dagoen sektore hori indartu eta beste hainbat sektoreren ekonomia 

aktibatuko du”. 

Central de Compras Vitis-en egoitza Arabar Errioxako Guardiako Taldean (Araba) dago.

Arabar Errioxako Upategien Elkartea (Abra), ardogintza sektorerako 
estatu mailako lehenengo erosketa-zentralaren bultzatzaile

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/noticia/txakoli_aumento/eu_agripes/txakoli_aumento.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/noticia/abra_central_compras/eu_agripes/abra_central_compras.html
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Gaurkotasuna

+ info

Itsasmendi Upategien ‘Itsasmendi 

Izar’ beltza aurkeztuko dute  

Elikagaiak Sustatzeko web orriko 

‘Produktu berriak’ atalean. 

Ez galdu Itasmendi Upategietako 

zuzendari tekniko Garikoitz Riosi 

egindako elkarrizketa. 

Produktu nobedadeak

Argitaratu da ardogintzako produktuak beste 
herrialdeetan ezagutzera emateko eta sustatzeko 
ekintza eta programetarako laguntzen deialdia
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 

Arrantza Sailak, deialdia egin duenak, eta laguntza 

horien kudeatzaile Berrikuntza eta Elikadura Industriako 

Zuzendaritzak ardogintzako produktuak beste 

herrialdeetan ezagutzera emateko eta sustatzeko  

ekintza eta programetarako laguntzen deialdia egin berri 

dute. Egun horretan bertan egin da, halaber, ardogintza 

sektorearen merkataritza baldintzak hobetzeko 

inbertsioetarako laguntzetarako deialdia. 

Egoera ardo ekoizle komunitarioen lehiakortasuna 

handitzeko eta horien ardoen kalitatea zehazteko 

bideratzeko asmoz, ardo merkatuaren beste antolaketa 

komun bat egin da, eta sektore horren eta beste 

herrialdeekiko merkataritzaren aldeko programak 

aurreikusi dira.

2012ko urtarrilaren 17ko  

AGINDUA. Ardogintzako  

produktuak beste herrialdeetan 

ezagutzera emateko eta sustatzeko 

ekintza eta progra metarako2012rako 

laguntzen deialdia, abenduaren 22ko 

630/2009 Dekretuan aurreikusitakoa.

2012ko urtarrilaren 17ko 

AGINDUA. Ardogintza  

sektorearen merkataritza  

baldintzak hobetzeko inbertsioetarako  

2012ko laguntzen deialdia.

Bodegas Ostatu upeltegiak aldaketak planteatu ditu 2012. urterako bere 
ekoizpen eta kudeaketan, ingurumenaren gaineko inpaktua murrizteko

Bodegas Osastu upeltegia (Samaniego | Araba) lehena izan da bere karbono-aztarna 

kalkulatzeko prozesuari ekiten, CO2ko igorpenak murriztu eta konpentsatzeko konpromisoa 

hartuz eta ONUk bermatutako proiektuak bere eginez. Aurten aldaketak planteatu ditu 

Bodegas Ostatu upeltegiak bere ekoizpen eta kudeaketan, ingurumenaren gaineko inpaktua 

murrizteko. Neurri horien artean doikuntzak egingo dira diseinuan, eta tartean, formatuak 

txikiagotu, ardo-kaxak bateratu, etiketa eta bilgarrietan material iraunkorragoak erabili, 

gasolioaren ordez biomasa erabili eta pisu gutxiagoko botilak. 

Ostatuko gerentea den María Asunción Sáenz de Samaniegoren esanetan, “mahastiek eta 

upeltegiek kokaleku duten ingurumen naturala zaindu eta errespetatzera zuzendutako 

mahastizaintza lehenestean datza”.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/noticia/bodegas_ostatu/eu_agipes/bodegas_ostatu.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/entrevista_itsasmendi/eu_agripes/entrevista_itsasmendi.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/entrevista_itsasmendi/eu_agripes/entrevista_itsasmendi.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2012/02/1200580a.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2012/02/1200580a.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2012/02/1200581a.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2012/02/1200581a.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2012/02/1200580a.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2012/02/1200581a.pdf
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Bisita gaitzazu…

Gainera...

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

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

(OeMV)
•	Sustapenerako laguntzak
•	Eta abar.

Zure iritziak, beharrak eta abar 
jakin nahi ditugu… 

elikagaiensustapena@ej-gv.es

Iradokizunen postontzia

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-2397/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-2397/eu/

