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KALITATE
handiko

ELIKAGAIAK
EDARIAK

EUSKAL HERRIAK
egindako apustua

www.euskadi.net/elikagaiensustapena
www.euskadikoardoak.net

Utziguzu Euskal Herriko elikagaien
eta edarien arrakastaren errezeta
erakusten:
Osagaiak
• Jatorria
• Natura
• Tradizioa
Prestaera:
Ingurumenarekiko errespetu gorenaz
landu eta, kasu bada, animaliak ezin
hobeto senti daitezela. Ahal dela, kalitate
gorena edukitzeagatik nabarmentzen
diren bertako barietateak erabili.
Produktuaren bilakaera zaindu, ezaugarri
organoleptiko bikainak lortu arte.
Dastatu, eta kalitate maila gorena lortzen
ez duten produktuak baztertu (izan zaitez
zorrotza).
Eraldaketa-prozesuak irauten duen
bitartean, berrikuntza-dosiak gehitzen
joan aldi bakoitzean, benetako zaporeak
eta nutrienteek bat egin arte; behar beste
aldiz zuzendu, produktu bereizia, kalitate
gorenekoa lortu arte... eta kito.
Uztartzea:
Euskal Herriko elikagaiak eta ardoak
ondo baino hobeto konbinatzen dira
nutrienteetan joria den elikadura
osasungarri eta orekatuarekin.
Gomendioa:
Haien ezaugarri guztiez gozatzeko, beti
lagunartean dastatzea gomendatzen da.
On dagizuela!
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Elikadura funtsezkoa da pertsonen
osasunerako eta bizitzarako, baina
horrez gain, zuzen-zuzen eragiten
du erkidegoaren ongizatearekin
zerikusia duten beste hainbat arlotan
ere, hala nola, kulturan, elkarbizitzan,
bioaniztasunean, paisaian, garapen
jasangarrian eta ekonomian.
Euskal Herriaren kasuan, gainera,
elikadura eta elikaduraren inguruko
guztia –gastronomia eta nekazaritza
eta elikagaien jarduera– bertako
identitatearen ikur adierazgarrienetakoa
dela esan daiteke. Euskal Sukaldaritza
eta bertan erabiltzen diren lehengaiak
–herri honetan ekoizten diren elikagaiak
eta edariak– nazioarteko erreferente
bihurtu dira.
Tradizioak, bokazioak, espiritu
ekintzaileak eta berrikuntzak bat egiten
dute elikagaien euskal industrian xede
bakarrarekin: kalitate bereizia.
Eusko Jaurlaritzak, Ingurumen,
Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta
Arrantza Sailaren bidez, Euskal Herriko
elikagaiak eta ardoak bereizten dituzten
balioak sustatzeko, bultzatzeko, modu
jasangarriak garatzeko eta hedatzeko
bideratzen ditu jarduera-politikak;
merkatu globalizatu honetan lehiakor
bihurtuko dituzten balioak, hain zuzen:
berrikuntza eta jatorriko kalitatea.
Euskadin, naturak emandakoa ondo
zaintzen dugu.
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ZENTRO ESPEZIALIZATUEN SAREA BERRIKUNTZAREN ZERBITZURA

EUROPAKO BERRIKUNTZA-PROIEKTU
HANDIENETAN PARTE-HARTZE NABARMENA

Eusko Jaurlaritzaren

Neiker-Tecnalia

Azti-Tecnalia

Elikadurako euskal enpresek eta zentro teknologiko espezializatuek gogotik

Ingurumen, Lurralde

Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako

Itsas ikerkuntzan eta

hartzen dute parte elikagaigintza alorreko Europako berrikuntza-proiektu

Antolamendu, Nekazaritza

Euskal Erakundea irabazi asmorik

elikagaien ikerkuntzan aditua

garrantzitsuenetan.

eta Arrantza Sailak zentro

gabeko elkarte publikoa da, eta

den zentro teknologikoa

Oraintsu, Gastronomia Zientzien Unibertsitateko lehenengo Fakultatea eta

espezializatuen sarea

nekazaritza eta ingurune arloen

da. Fundazio horrek

Elikadura eta Gastronomia alorretako Ikerkuntza eta Berrikuntza Zentroa jarri

sortzeko hainbat ekimen

berrikuntzan espezializatuta dago.

gizarte-garapena eta bere

ditu abian Basque Culinary Center Fundazioak, ezagupenaren hedapenean

bultzatu ditu, elikaduraren

I+G proiektuez gain, Neiker-Tecnaliak

jarduketa-eremuen, hau

nazioartean zeregin garrantzitsua betetzeko sortuak.

euskal industriaren jarduera-

transferentziarako eta prestakuntzarako

da, itsas eta elikagaien

kate osoan ikerkuntza

jarduerak egiten ditu, eta zeregin

sektoreen, lehiakortasunaren

garatzeko, teknologia

horretarako baliabide eta azpiegitura

hobekuntza ditu xede.

berriak ezartzeko, ezagupena

propioak ditu, bai eta goi-mailako

hedatzeko eta kalitatea

kualifikaziodun langileak ere.

sustatzeko.
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BERRIKUNTZA
MERKATU

BAKOITZAREN

BEHARRIZ ANETARA

ETA

KONTSUMITZAILEEN

ESKAERA

BERRIETARA

EGOKITZEKO

EUSKAL HERRIAK
egindako apustua

INDUSTRIA MODERNO
ETA EKINTZAILEAREN
SOSLAIA

EUSKAL HERRIA,
EUROPAKO
HEGOMENDEBALDEKO
KOKAGUNE
LOGISTIKOA

Azkeneko hamarkadan,

enoturismoarekin, esaterako.

elikaduraren euskal industriako

EIPEren eta Arrantzarako Plan

enpresak goitik behera berritu

Estrategikoaren aplikazioak

eta modernizatu dira; teknologia

sektorea benetan dinamizatzea

berriak, kudeaketa-ereduak eta

ekarri du; izan ere, Europako

kualifikazio altuko profesional-

nabarmengarrienetakoa

taldeak barneratu dituzte.

da, eta eraldaketa-industria

Horrek guztiak, gaur egun

hobetzeko eta berritzeko

gauzatzen ari diren Elikaduraren

inbertsio handiak egiten ari dira.

Industriarako eta Kalitaterako

Ekosistemarekiko errespetua,

Plan Estrategikoa 2010-2013

arrantza-modu tradizionalak

izenekoan dauka isla.

erabiltzea eta euskal

Arabako Errioxako ardogintzaren

kostaldeko espezieen kalitatea

eta aireko, itsasoko eta lurreko

sektorea kalitateko ardoak

dira produktu horien balio

intermodalitateko plataformak

ekoizten dituzten Europako

bereizgarriak. Aterakuntzazko

daude. Horri esker, euskal

guneen aurrean kokatu

eta eraldatzeko sektoreak barne

elikagaiak euren kalitatea

da. Jarduera-kate osoaren

hartzean, kalitatezko produktuak

zainduz garraiatuko direla

berrikuntza integralaren aldeko

ekoitzi eta gure arrantzaleen

bermatzen da, dagokien

apustua izan da, eta hori

harrapaketak bideratzen dituen

helmugetara iritsi arte, arin eta

ekimen berriekin osatzen da,

kontserben industria lortzen da.

seguru.

Euskal Herriaren kokapen
estrategikoak, Europako
ate gisa, eta penintsulako
merkatu garrantzitsuenekiko
komunikazio-sareak azpiegitura
logistiko espezializatu
garrantzitsuak garatzea
ahalbidetu dute, eta horien
artean galkorren terminalak
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sukaldaritza
EUSKADIKO
NAZIOARTEKO OSPEA DUEN GASTRONOMIA

zaporeak
O S A S U NA
GOZ ATZEKO, DIETA OSASUNGARRIAREKIN

EUSKAL HERRIAK
egindako apustua

EUSKADI ESATEA,
GASTRONOMIA
ESATEA DA

GOZATU

LAGUNARTEAN

DIETA
OSASUNGARRIA

Janariaz gozatzea funtsezkoa

Mahai ingurura lagunartean

da, eta nutriziorako oso

elkartzeak onura emozionalak

Euskal Herriko elikagaien

onuragarria. Benetako

eta sozialak ditu, bereziki

ugaritasuna eta kalitatea oso

Errestaurazioaren munduko

kideak sarritan elkartzen

zaporeekin bat egitea,

haurrentzat, elikadura-ohitura

egokiak dira dieta osasungarri

elitean hainbat sukaldari

dira sukaldaritzaz gozatzeko.

testuren konbinazioa eta aho-

osasungarriak finkatzea

batean beharrezkoak diren

ospetsu daude; hori dela eta,

Zaporeak partekatzeko eta

sentsazio berriak aurkitzea

ahalbidetzen baitu.

nutriente guztiak lortzeko.

ez da harritzekoa Euskadin

gozatzeko ohitura tabernetara

dira, besteak beste, Euskal

izatea munduko goi-mailako

ere zabaltzen da. Tabernetako

Herriko kalitateko elikagai eta

sukaldaritzako jatetxe kopuru

barran “pintxo” tentagarriak

edariek eskaintzen dituzten

handiena.

erakusten dituzte, mokadu

esperientzietako batzuk.

Era berean, euskal

zaporetsu eta askotarikoak.

sukaldaritza tradizionala

Nekez aurkituko dugu

ohorezko lekuetan dago

munduan gizartearen eta

Frantziako eta Txinako

gastronomiaren artean hain

sukaldaritzarekin batera.

lotura estua duen beste leku

Jaki gozoen ingurura

bat.

lagunartean biltzea oso

Herritarren identitatearen eta

errotuta dagoen ohitura

idiosinkrasiaren ikus horren

da euskal kulturan; horren

sorburua Euskal Herriko

isla argia da Euskadin mila

lehengaiaren kalitate handia

elkarte gastronomikotik

da, hau da, elikagaiena eta

gora izatea; izan ere, bertako

edariena.
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ARABAKO
ERRIOXA
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E U ROPA KO A R D O G I N T Z A SE K TOR E R I K DI NA M I KOE NA

ESKUALDE
PRIBILEGIATUA

KALITATEKO ARDOEN
ABANGOARDIA

GERTAERA
KULTURALA

Euskal Herriko

Araba Errioxako upategiak

Azkeneko urteotan

hegoaldean, Arabako

aitzindariak dira teknologia

aurrekaririk izan ez duen

Errioxako eskualdeak

enologikoaren alorrean.

gertaera kulturala ere

mahastizaintzarako aparteko

Inbertsio handien eta I+Gren

ezagutu dugu: enoturismoa.

baldintzak ditu.

aldeko apustu irmoak teknika

Arabako Errioxan, upategiek

Bertako ardoen nortasun

enologiko aurreratuenen

ateak zabaldu dituzte, eta

bereziaren abiapuntua

aplikazioaren abangoardian

ardoaren santutegi bihurtu

mahatsaren bikaintasuna da.

jarri dute sektore hau;

dira; bertan, arkitektura

Mahats-barietate erabilienak

esperientzia, ezagupenak

eta diseinuak, ostalaritzak,

tempranillo eta viura dira,

eta lan egiteko era egokia

sukaldaritzak, enologiak

lehenengoa ardo beltzak

gordetzen dituen tradizioa

eta turismoak bat egiten

egiteko, eta bigarrena, ardo

alde batera utzi gabe.

dute esperientzia berriak

zuriak egiteko.

eskaintzeko.

EUSKAL HERRIAK
egindako apustua

TRADIZIOA

BERRIKUNTZA

BOKAZIOA

Arabako Errioxan,

Ardoa egiteko eta ontzeko

Eskualde pribilegiatu

ardogintzak bi mila urteko

metodo aitzindariak sartu

horretan ekoitzitako ardoen

tradizioa dauka. Erdi Aroan

zituztenetik –duela ehun urte

bikaintasuna lortzeko

garrantzi handia izan zuen,

baino gehiago– gaur egunera

bokazioak kalitateak bereizten

eta industria-eklosioa XIX.

arte, berrikuntza etengabea

duen nortasuna lantzea

mendearen bigarren erdian

izan da ardogintzaren

ahalbidetu du, eta horrek

izan zuen.

sektorean.

definitzen du Arabako
Errioxako ardoa.
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ARABAKO ERRIOXA
MARKA BATEN BALIOA
Arabako Errioxako ardoek
hainbat sari eta aipamen jaso
dituzte, nazioartean duten
aintzatespenaren isla, eta
munduko jatetxerik onenetan
daude.
Frantziako ardoekin batera,
Europako kalitate handiko
ardogintza-segmentuaren
erreferentzia dira.
Ardo horien % 30 esportaziora
bideratzen da.
Errioxa deitura duen eta
upelan ondu diren hiru
botila-ardotatik bat Arabako
Errioxakoa da.
Gaur egun, Arabako Errioxako
ardoak Errioxako Jatorri
Deitura Kalifikatuaren puntapuntakotzat jotzen dira
kalitateari dagokionez.
Europako beste edozein
jatorri-deituratako ardoen
kontsumitzaileen leialtasunmaila gainditzen du Errioxa
markak.
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JATORRI-DEITURA
KALIFIKATUA

12

ARABAKO ERRIOXA

13

A R A B A KO E R R I O X A , M U N D U KO JAT E T X E O N E N E TA N DA S TA G A R R I

JATORRI-DEITURA
KALIFIKATUA

TXAKOLINA
ITSASOA MAITE DUEN EUSKAL ARDOA

JATORRI-DEITURA
Getaria, Bizkaia eta Araba

Txakolina ardo berezia da,
antzina-antzinatik euskal
herritarren kulturari lotua.
Mendetako ardo gaztea.
Getariako Txakolina, Bizkaiko
Txakolina eta Arabako
Txakolina jatorri-deitura
duten ardoen berezitasuna
mahats hori lantzen
den inguru naturalaren
ezaugarrietatik dator, hau
da, kostaldetik hurbil dauden
inguruetatik, mahatsa duela
milaka urtetatik baitago.
Garaiera txikiko mendierliebea, Bizkaiko itsasoaren
hurbiltasuna, klima atlantiko
ona eta bertako mahatsbarietateak, lantzen diren
ingururako ezin egokiagoak,
bereziki Ondarrabi Zuria.
Horrek guztiak ematen
dio txakolinari gainerako
ardoetatik bereizten duen
nortasun berezia.
Jatorri-deitura kalifikatu
zenetik, txakolin-eskaera
handitu egiten da urtetik
urtera, eta horrek hainbat
gauza ahalbidetzen ditu:
ardogintza sektorearen
hazkunde iraunkorra eta
orekatua, merkatu hori
Estatuko ostalaritza eta
elikagai-saltegi nagusietara
hedatzea eta nazioartera
esportatzen hastea.
Gaur egungo ekoizpenbolumena lau milioi botilatik
gorakoa da.
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TXAKOLINA
JATORRI-DEITURA
Getaria, Bizkaia eta Araba

GETARIAKO TXAKOLINA

BIZKAIKO TXAKOLINA

ARABAKO TXAKOLINA

Getariako txakolinaren

Txakolin zuria nagusitzen da,

Arabako Txakolina kolore

lanketaren ezaugarrietako

Ondarrabi Zuri eta Ondarrabi

zurikoa da: hori hitsa, berdexka

bat da hartzitu ondoren

Zuri Zerratia eta Mune Mahats

eta lasto-horira bitartekoa,

hondarrekin jalkitzen uzten dela

barietate zuriekin egiten da.

garbia eta distiratsua,

eta burbuilatze txikiari eusteko

Bizkaiko Txakolinaren Jatorri-

karboniko natural apur batekin.

ez dela inolako ontzi-aldaketarik

deituraren pean ekoizten diren

Zaporea apur bat garratza da,

egiten; ardoa berez jalkitzen

beste txakolin mota batzuk dira

freskoa eta ahoan alaia.

da eta halaxe argitu, andelean

hauek: barrikan ondutako zuria,

Gaur egun Jatorri-deiturako

bertan. Batez besteko ekoizpena

gorria –oilar-begi ere deitua– eta

ardo honen batez besteko

2.200.000 botilakoa da gaur

beltza. Urteko batez besteko

ekoizpena 380.000 botilakoa da.

egun.

ekoizpena 1.500.000 botilakoa da.
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IDIAZABAL GAZTA

E U ROPA KO SU KA L DA R I T Z A KO ON DA R E A

JATORRI-DEITURA

Idiazabal gaztaren goi-mailako kalitatea hainbat eta hainbat aldiz aintzatetsi
izan dute. Baina azpimarragarria da, zalantzarik gabe, Europar Batasuneko
3.000tik gora sukaldari biltzen dituen Euro Toques-en ekimenez, Europako 15
produktu onenek jasotzen duten saria. Horien artean dago Idiazabal Gazta,
Europako Sukaldaritzako Ondare izendapena jaso du, eta ezkur-urdaiazpikoarekin batera, Espainiako estatuan sari hori duten bi produktu bakarrak
dira.

IDIAZABAL GAZTA
20

MUNDUAN SARI GEHIEN JASO DUEN GAZTETAKO BAT

JATORRI-DEITURA

MILURTEKO
TRADIZIOA

PAREKORIK EZ DUEN
ZAPOREA

GARAIPEN-ZERRENDA
INBIDIAGARRIA

Euskal artzainek aparteko

Idiazabal gazta bertako Latxa

Gaztaren aparteko kalitatea

produktua lortzeko, milaka

eta Karrantzako arrazako ardien

mundu osoko adituek

urtetik hona metatzen joan

esne gordinaz egiten da soil-

aintzatetsi izan dute. 1987an

diren jakindurian dago Idiazabal

soilik. Kilo bat gazta egiteko ia

Idiazabal Jatorri Deituraren

Gaztaren elaborazioaren funtsa;

zazpi litro esne oso behar izaten

babesa hartu zuenetik, sariak

eta gazta horrek duen jite berezi

dira. Gazta horren zentzumen-

jaso eta jaso besterik ez du

eta kalitateagatik, Europako

ñabardurek gazta bakar

egin, eta gaur egun, munduko

gaztarik onenetakoen artean

bihurtzen dute.

gazta sarituenetakoa izatea

dago.

lortu da
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ZAPOREAK JATORRIZKO BERTSIOAN

EUSKO LABEL
KALITATE GORENA BERMATZEN DUEN EUSKAL ZIGILUA

EUSKAL HERRIAK
egindako apustua

EUSKAL HERRIKO
BEHI-OKELA
IDENTIFIKAZIO
GEOGRAFIKO
BABESTUA

Euskal Herrian ekoitzi eta kalitate eta nortasun handiko

segurtasun eta sanitate-bermerako betekizun guztiak

Identifikazio Geografiko Babestua

izaten ditu fase guztietan.

ezaugarriak dituzten elikagaiak bereizteko eta babeste-

betetzen dituela, eta goi-mailako kalitate nutritibo nahiz

eta kalitatearen Eusko Label zigilua

Kalitatearen bikaintasunaren

ko, Eusko Label marka sortu zen 1989an, elikagaien

sentsoriala duen produktua dela, ingurumenarekiko

duen Euskal Herriko behi-okela eremu

bereizgarria hiru talderi dagokie:

kalitatea bermatzen duen euskal bereizgarria. Ordutik

errespetu gorenaz landu eta, kasu bada, animaliak ezin

horretan jaio eta hazi diren animalien

«Txahala», «Zaharra» eta «Idia». Berme

hona, kalitate-bereizgarria duten euskal produktu horien

hobeto sentiaraziz ekoitzi dela.

okela da. Hautatutako arrazen artean,

guztiak dituen okela, zaporetsua eta

merkaturatzea oso bizkor biderkatu da.

Eusko Label bereizgarria duten produktuek araudi tek-

bertakoak dira nabarmenenak:

samurra. Kalitateko behi-okelaren

Eusko Label zigilua duen elikagai bati buruz ari gare-

niko espezifiko eta hautaketa-prozesu zorrotza gainditu

Pirenaikoa, Terreña, Montxina eta

adierazgarriren bat badago, zalantzarik

nean, ziur esan dezakegu jatorria eta barietatea, ekoiz-

behar dituzte.

Betizu. Eusko Labela duen behi-okelak

gabe, txuletoi mitikoa izango da, euskal

oso kontrol zorrotzak gainditu behar

erretegi ospetsuenetako espezialitatea.

pen-katea eta Euskal Herrian egina dela kontrolatu dela;
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GERNIKAKO PIPERRAK

IDENTIFIKAZIO
GEOGRAFIKO
BABESTUA

Zaporeari, okelaren fintasunari
eta zapore atseginari esker
sukaldaritzako produktu kuttuna
bihurtu da.
Eusko Label zigiluaz gain,
Gernikako piperrak IGP
(Identifikazio Geografiko
Babestua) bereizgarria ere
badauka.
Gernikako piperra barietate
autoktonoa da, eta Euskal

EUSKAL HERRIKO
ESNE-BILDOTSA

EUSKAL BASERRIKO
OILASKOA

Esne-bildotsa gure kulturari oso

Euskal Herriko baserriko

orain dela gutxira arte, piper

oilaskoaren ekoizpenari

horien haziak eta lantzeko

esker, benetako zapore bat

sekretuak belaunaldiz

berreskuratu da.

belaunaldi transmititu izan dira.

Landako arrazako oilaskoa

Gaur egun, bi barietate

da, hazkunde mantsorako eta

merkaturatzen dira batez ere:

aire zabalerako zehatz-mehatz

Derio eta Iker.

hautatutako genetika duena.

Estua eta luzanga izatea ditu

Aske hazten da, baserri

ezaugarri. Piper horien neurria

inguruetako landetan, eta

sei eta bederatzi zentimetro

elikadura naturala izaten du,

bitartekoa da, eta testura tinkoa

jaten duenaren % 60 artoa

eta kolore bizia ditu.

Herriko klima atlantikoko
guneetan lantzen da. Euskadiko
laborerik zaharrenetakoa da, eta

lotuta dagoen jaki bikaina da.
Eusko Label zigilua duen esnebildotsa denboraldiko
produktua da, segimendu eta
kontrol zorrotzak gainditu behar
izaten ditu, eta horrek
bermatzen du produktuaren
kalitate handia. Latxa eta
Karrantzako ardi-arrazetakoak
dira.
Amaren esnearekin bakarrik
elikatzen da, eta 21 edo 35 egun
dituenean hiltzen da, beraz,
haragi biguna, samurra eta
zapore paregabekoa izaten du.
Koipe gehiena azalaren azpian
biltzen da, beraz, oso erraz ken
daiteke.
Euskal Herriko esne-bildotsak

da. Hala, Eusko Labela duten
baserriko oilaskoen okela
zaporetsua, oso mamitsua
eta tinkoa izaten da, eta koipe
gutxiago izaten du.
Oilasko horien zapore bikain
eta bereziari esker, Euskal
Herriko baserriko oilaskoak
merkatuko kalitateko oilaskoen

proteina asko ditu, eta sistema

segmentuan goiko tokietara

immunologikorako eta ehunen

iristen ari dira.

birsorkuntzarako beharrezko

Euskal baserriko oilaskoaren

bitaminak eta mineralak ere bai.

okela elikagai osasungarria eta
orekatua da, B3 bitamina eta
azido foliko askokoa.
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IBARRAKO
PIPARRAK

EUSKAL
BABARRUNAK

Eusko Labela duen Ibarrako

eta sekzio biribila dauka. 5 eta

Produktu tradizionala da,

deiturak identifikatzen ditu:

piparra barietate autoktonoa

12 zentimetro bitarteko luzera

goi-mailako sukaldaritzan ere

Tolosako babarruna, Gernikako

da, eta bereziki, Ibarra

dauka, eta pedunkulu estu eta

kuttuna. Euskal babarrunek

indaba eta Arabako babarrun

(Gipuzkoa) inguruetan lantzen

luzea dauka.

nazioarteko ospea dute.

pintoa.

da. Oso berezia da eta ahora

Berde-horixka da, kolorea

Eusko Label zigilua kalitate

Babarruna da, landare-

oso ondo ematen du, eta

uniformea da pipar osoan,

handia duten eta profesionalek

jatorrikoa izanik, proteina

ezaugarri horiek oso harrera

eta apur bat distiratsua da.

“oso on” ala “bikain” sailkatu

gehien duen elikagaia; zuntza,

ona izan dute hainbat sukaldari

Azidotasun eta gatz gutxiko

dituzten babarrunek izaten dute.

karbono-hidratoak, bitaminak

ospetsurengan; izan ere,

ardo zuriko ozpinetan ontziratua

Aleka ontziratuak edo aurrez

eta mineralak ditu, eta horren

piparraren ezaugarri horiek

aurkezten da.

prestatuta merkaturatzen dira,

guztiaren ondorioz, nutriente

aztertu dituzte oso proposamen

Produktu honek izan duen

inoiz ez soltean.

gehien dituen lekaria da, eta

gastronomiko gozoak lortzeko.

harrera ona dela eta, freskoan

Kalitateko euskal zigiluak

dieta mediterraneoko osagai

Azal mehe eta okela samurreko

ere merkaturatzen hasia

Euskadiko hiru babarrun-

nagusietako bat.

piparra da, ia ez da mina,

da, Eusko Label kalitate-

estua. Luzanga eta laua da,

bereizgarriarekin.
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EUSKAL
LETXUGA
Ingurumena errespetatuz lantzen da, eta eskuz
biltzen dute baserrietan. Euskal letxuga batavia
multzoko hainbat barietatetakoa da, eta honako
ezaugarri hauek ditu: hosto uhindun edo kizkur
ugari eta kolore berde argi, distiratsu eta
homogeneoa.
Banaka eta poltsan, garbituta eta moztuta
merkaturatzen da.
Elikagai honek kaloria gutxi ditu, burdina eta
bitamina asko ditu, eta antioxidatzaileen iturri
oparoa da; hori dela eta, entsalada mota ororen
osagai nagusia eta dieta osasungarrirako produktu

ARABAKO
PATATA

EUSKAL
TOMATEA

Klima, lurra, belaunaldi askotako tradizioa

Aroma eta testura bikainekoa eta haragitsua, mami

eta etengabeko hobekuntzaren aldeko apustu

tinkoduna eta hutsarterik gabeko barrualdeduna,

teknologikoa izan dira Arabako lurretan ezkutatzen

Euskal Herriko tomateak bere benetako zaporea

den altxor honen, patataren, kalitate aparta

berreskuratu du. Euskal Herriko prezipitazio ugariak

ulertzeko gakoak. Sukaldari ospetsuek estimatzen

eta tenperatura epelak baldintza ezin hobeak dira

dute, eta euskal sukaldaritza tradizionalean osagai

produktu hau baserrietan ingurumenarekiko

ordezkaezina da. Arabako patatak ahoa gozatzen

errespetuz landatzeko. Elikagai honek mineral eta

du, eta mugak gainditzen ditu.

bitamina asko ditu, eta zelula-orekatzaile ona da.

Eusko Label zigiluak hainbat barietatetako patata

Ezaugarri horiek direla eta, aditu askok diote hainbat

hautatuen goi-mailako kalitatea bermatzen du, eta

minbizi-tumoreren sorrera eragotz dezakeela

erregosita nahiz frijituta prestatzeko erabiltzen dira.

tomateak.

bikaina da barazki hau.
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EZTIA
EUSKAL BASERRIKO
ARRAUTZA

EUSKAL
ESNEA

Eusko Labela duen eztia Europako
Araudi tekniko zorrotzenetako bati
lotuta dago, eta horrela bermatzen du
bere kalitatea. Polen-purutasun

Eusko Labela duen euskal baserriko

Eusko Labela duen esneak Europan

handiko eztia da, hainbat barietate,

arrautzak ekoizpen-prozesu osoa

indarrean dagoen legeriak eskatzen

aroma eta esentziatakoa, Euskal

hartzen duen kalitate-kontrol zorrotza

duena baino kalitate maila altuagoa

Herriko landarediaren aniztasunaren

gainditu behar izaten du. Baserriko

dauka. Esneari eragiten zaion

ondorioz. Ezti freskoa da, erlauntzetik

arrautzaren oinarria aire zabaleko

ultrapasteurizazio-prozesuari esker

jaso eta berehala ontziratzen baita.

hazkuntza-sistema eta zerealetan

ezaugarri nutritibo guztiak eta zapore

Erlauntzetik ateratzeko zentrifugatu

oinarrituriko elikadura dira, % 50

guztia gordetzen ditu, eta ondorioz, bai

egiten da, eta ez da pasteurizatzen. Hori

artoa izanik. Horren eraginez, zapore

eta bitamina eta oinarrizko aminoazido

dela eta, eztiak ezaugarri guzti-guztiak

estimatua eta goi-mailako kalitatea

ia guztiak ere.

gordetzen ditu.

ditu. Urtean milioi erdi dozenatik

Dituen nutrizio-ezaugarriei esker,

Eztia energia ematen duen elikagaia da,

gorako produkzioa du, eta euskal

Eusko Labela duen esnea elikadura

nutrizio-ezaugarri asko ditu,

baserriko arrautzaren eskaera bizkor

osasungarrirako elikagairik

karbohidratoetan joria da eta ez dauka

hazten da urtetik urtera.

osoenetakoa da.

koiperik.
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Nekazaritza
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EKOLOGIKOA
O S A S U NA R E K I KO

E TA

NAT U R A R E K I KO

KO N P R O M I S OA

EUSKAL HERRIAK
egindako apustua

EUSKAL HERRIKO ELIKAGAI
EKOLOGIKOEN UGARITASUNA
Euskal Herrian, hainbat eta hainbat produktu ekologiko ekoizten, lantzen eta elaboratzen dira. Fruta eta
barazki freskoak, kontserbak, zerealak, ardoak eta
sagardoak, gaztak, okelak, esnekiak eta gozoak aurki
daitezke merkatuan, guztiak Euskal Herriko ekoizpen
ekologikoko metodoak identifikatzen dituen zigiluarekin, eta Europar Batasuneko zigilu ekologikoarekin.
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I T S A S O KO

Altxorrak
E U S K A L

S U K A L DA R I T Z A KO

B E N E TA KO

B I T X IA K

EUSKAL HERRIAK
egindako apustua

ARRAINA ETA ERALDATUAK,

EUROPAKO ARRAZA-SEKTORERIK

KALITATEA UHOLDEKA

NABARMENGARRIENETAKOA

Euskal kostaldeko baliabide naturalen ezaugarria da

Azken urteotan, euskal arrantza-flota berritu eta

bertako espezieen kalitate berezia. Antxoek, hegalu-

modernizatu egin da, eta horri esker, jarduera ez ezik,

zeak, legatzak, txitxarroak edo sardinek euskal sukal-

jasangarritasuna eta euskal arrantza-produktuen kali-

daritzako jaki gozoetako batzuk direlako ospe merezia

tatea ere nabarmen hobetzea lortu da. Euskal Herriko

dute. Horiekin batera, euskal arrantzan tradizio han-

Arrantzarako Plan Estrategikoak hainbat jarduera sus-

dikoak izan diren beste produktu batzuk ere badira:

tatzen ditu, balio erantsia eragiteko, erabateko kalita-

bakailaoa edo atuna, esaterako. Euskal Herriko arrai-

tea lortzeko eta garapen jasangarria erdiesteko.

nak, kontserbak eta erdi-kontserbak munduko merka-

Euskal erauzketa-flotaren ezaugarria dira arrantza-

turik garrantzitsuenetan agertzen dira, bai eta arrain-

modu tradizionalak erabiltzea, itsasoko ekosistema

kontsumoaren adierazgarri handienean ere, Japonian.

errespetatuz.
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HEGALUZEA
ETA HEGALABURRA
Hegaluzea(thunnus alalunga) eta

Bi elikagai horiek funtsezkoak dira

Hegalaburra (thunnus thynnus) kalitate

dieta osasungarrian: omega-3 gantz-

handiko arrain bikainak dira, banan-

azido ugari dituenez, gaixotasun

banan harrapatzen dituzte arrantzaleek,

kardiobaskularren arriskua murrizten

baimenduriko arrantza-modu

da, eta gainera, proteina, mineral eta

tradizionalak erabiliz: kainabera (amuki

bitaminen iturri oparoa dira.

bizia) eta kazako arrantza, eta horrek

Eusko Labelek arrain horien goi-

arrantza-tokien jasangarritasuna eta

mailako kalitatea ziurtatzen du

itsasoko baliabideen iraunkortasuna

hautaketa zorrotza eginez, pieza

bermatzen du.

bakoitzak tamainari, harrapatzeko

Hegaluzea bere okelaren zaporeak

moduari eta freskotasunari dagozkien

eta testurak bereizten du gainerako

betekizunak betetzen dituela bermatuz.

tunidoengandik.
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EU SK A L

kontserbak
KALITAT E A R E N T Z AKO

L E KUA

BAI NO
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E Z

DAG O

KONTSERBEN
ERREGE

ANTXOA,
ITSASOKO GUTIZIA

Euskal Herriko hegaluze eta atun kontserbak

Kantauriko antxoa (engraulis encrasicholus) oso

euren goi-mailako kalitateak nabarmentzen

produktu estimatua da bai fresko jateko, bai

ditu, eta horri esker gama altuko produktutzat

gatzetan edo olio-kontserbatan prestatzeko, aroma

hartzen dira ostalaritzan eta gourmet denda

sendoari, testurari eta arrosa koloreko okelari

espezializatuetan. Oso tradizio errotuaren

esker.

emaitza den artisau-erako arrantzak eta

Erdi-kontserba gisa merkaturatzen da latan eta

teknologia aurreratuen erabilerak bat egiten

kristalezko ontzietan.

dute euskal kontserbagintzako hainbat

Antxoak arazo kardiobaskularren prebentzioan

prozesutan kalitate goreneko elikagai

laguntzen du. Eskaintzen dituen bitamina

osasungarria eskaintzeko, eta produktu

liposolubleei esker mukosak, azala eta bestelako

horiek bost kontinenteetako merkaturik

ehunak egoki mantentzen eta osatzen laguntzen

garrantzitsuenetara hedatu dira.

du, eta infekzioen aurkako erresistentzia hobetzen
du.
Ondo digeritzen dira, proteinen aminoazidoak
kalitate handikoak dira, eta bitamina eta gatz
mineral ugari ditu; baina horrez gain, antxoen
koipea oso ez-saturatua denez, euskal antxoak
elikagai osasungarri bikainak dira.
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ARTEAREKIN
eginak
E U S K A L

E L I K A G A I G I N T Z A

Euskadiko tradizio gastronomikoari eta beraren tradizio ekintzaileari esker, asko dira
Euskal Herrian jarduten duten elikagaigintzako enpresak. Identitate-ikurrarekin beti:
kalitatearen aldeko bokazioa. Enpresa-apustu horrek gero eta onarpen handiagoa jasotzen du erabateko kalitaterantz doan merkatuan.
Euskadiko elikagai-espezialitateek, beraz, gauza bat dute komunean: gastronomiako
produktu oso finduak garatzeko, kalitatea zaintzea. Batzuk tradizioan oinarritzen dira,
eta beste batzuk, gizarteak eskatzen dituen elikagai mota berrietan. Euskadin ekoizten
diren elikagai-espezialitateek azpisektore hazkorra osatzen dute euskal elikagaigintzan une honetan bertan, eta apustu egokia egin duenez, bere pisu espezifikoa oso
nabarmen hazten ari da.
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OKELA
ETA ERATORRIAK
Kalitatea da Euskal Herrian ekoizten
diren okela-produktu eta eratorri
guztiak komunean duten ezaugarria.
Produktu freskoak, erdi-kontserbak,
kontserbak edo onduak izan, Euskal
Herriko okelak eta eratorriak
gourmet eta delicatessen
produktuen segmentura bideratuta
daude.

AURREZ PRESTATURIKO
JAKIAK
Euskal Herriko aurrez prestaturiko
jakien kalitatearen funtsa produktu
natural bereziak soilik erabiltzea,
artisau-eran mimoz eginak izatea, eta
produktuaren sorreran sukaldari
garrantzitsuek parte hartu izana dira.
Goi-mailako sukaldaritzako jakiaukera, aurrez prestaturiko jakiek
eskaintzen dituzten abantaila
guztiekin.
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GOZOGINTZA

ESNEA ETA ESNEKIAK

Euskal Herrian tradizio handia du.

Euskal Herriak eraldaketa-

Tradizio horren jaraunsle, goi-

industriaren egitura garrantzitsua

mailako gozogintza egiten duen

dauka, eta urtean 200 milioi litro

artisau-erako industria garatu

inguruko esne-ekoizpenaren (behi-

da, ostalaritzara eta elikagaietan

esnea eta ardi-esnea) oinarria

espezializatutako saltegietara

da. Euskal industrian, jogurten

bideratua. Ogiaren azpisektorea eta

eta esneki-postreen elaborazioan

gozogintza euskal elikagaigintzako

diharduen segmentuak oso

bigarrenak dira fakturazioari

toki nabarmena dauka estatuko

dagokionez.

rankingean.
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TOPA EGITEKO

beste modu batzuk

EUSKAL HERRIKO
SAGARDO NATURALA
Goi-mailako kalitateko
produktua da, soil soilik sagar
autoktono eta osasuntsuekin
egiten da, eta sagarrak
heltze-puntu egokienean
jasotzen dira eta baimenduko
barietateetakoak izaten dira.
Euskal Herrian modu
tradizionalean egiten
da, prozesu guztiak
kontrolatuta, eta gutxienez
5º alkohol izatera iristen
da, gas karbonikoa jatorri
endogenokoa da soilik.
Kalifikazio batzordeak
balioesten du upel bakoitza,
eta berak ematen dio
Eusko Label kalifikazioa.
Horretarako, araudian
jasotzen diren ezaugarri
fisiko-kimikoak eta
organoleptikoak bete behar
dira, eta horrek bermatzen
du sagar zapore eta aromaz
beteriko sagardoa.
Euskal Herriko sagardoa
botilan soilik saltzen da,
eta horren benetakotasuna
bermatzeko, Eusko Labelen
kontrol-etiketa eta logoa
daramatza.

PACHARANA

BOTILAKO URA
ETA FRESKAGARRIAK

Pattar honek enpresa-tradizio
handia du Euskal Herrian,

Botilako uraren merkatuak

alkohol-graduazio ertaina

ehun urtetik gora ditu

dauka, hau da, oso gutxitan

Euskal Herrian, bertako

gainditzen ditu 30º.

iturburuetako urak ezaugarri

Beratze karbonikoaren bidez

mineral apartak dituelako.

egiten da, basaranekin.

Nazioartean oso ezagunak

Patxaran onak kolore gorri edo

diren markekin, Euskal

arrosa kolore bizia izaten du.

Herriko freskagarrien

Ahoan atsegina eta gozoa da,

sektoreak, pisu espezifiko

hondoan anis-zaporearekin.

garrantzitsua du merkatuan.

Pattar honek uztartze zabala
onartzen du.
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