PRODUKTU BERRIAK EKOIZTEA
PRODUCCIÓN DE NUEVOS ALIMENTOS

CURSO

DÍA

HORARIO

MÓDULO - CONTENIDOS

IMPARTIDOR/A

AZOKAREN JOERAK

15:30-17:00

ORTUTIK AHORA: katering agroekologikoko ekimena: ingurumenarekiko errespetua
eta kontsumo arduratsua kontuan izanik jangai osasuntsuak eskuratzeko proiektu
autogestionatua

Sergio González
Sánchez
(Ortutik Ahora)

2017/12/11

LURLAN: Baserritar Elkarteak gure baserrietan ekoiztutako produktuak
kontsumitzaileari zuzenean eta bitartekaririk gabe banatzeko proiektua
Lurlan

17:00-18:30

DASTATU: On line plataforma 469 ekoizle biltzen dituena, Euskal elikagaiak saltzeko
eta zabaltzeko
BARATZEZAINTZA ETA FRUTAGINTAKO PRODUKTU BERRIAK

15:30-17:00

KARABAELEKO: etxalde esperimental aurrendaria da ekonekazaritzaren arloan..
Beraien helburua nekazaritza ekologikoa sustatzea da, eta barazkigintza
ekologikoaren ekoizpen eta kontsumo kultura zabaltzea

Amaia Odriozola
(Karabeleko)

17:00-17:45

ALEKA ELKARTEA: proyecto de producción profesional de semilla ecológica que
será la primera iniciativa de este tipo en todo Euskal Herria.

Miguel Arribas
(Aleka Elkartea)

BASARE: basalandareen balioa zein den ikusi, ikasi eta inguruan degun altxorraren
balioa gizarteari erakustea helburu duen enpresa.

Jone
Aldabaldetreku
(Basare)

2017/12/12

17:45—18:30
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ABELTZAINTZAKO PRODUKTU BERIAK

15:30-17:30

LEARTIKER:elikagaien teknologiako arloan, esnekien inguruan, produktuen
dibertsifikazioa eta berrikuntza bultzatzea duen proiektua aurkeztea.

Malen Sarasua
(Leartiker)

17:30-18:30

TXERRIZALEOK: Euskal mendietan txerriak aske hazten dituzten baserritarrak
elkartzen dituen proiektu amankomuna da
BASATXERRI: Euskal mendietan aske hazitako txerrien produktoak

Iker Alberdi
(Basatxerri)

2017/12/13

BERTAKO OGIGINZA ETA BESTE ELIKAGAI BATZUK

2017/12/14

15:30-17:30

AZTI: Factores a tener en cuenta en el diseño de nuevos productos alimentarios y
experiencias

Sofia Roca
Jaime Zufia
(AZTI)

17:30-18:30

BERTAKO OGIGINTZA: bertako gariarekin egindako ogi ekologikoa

Edurne Agirre

Oharra: gaztelerako izenburuak dituzten hitzaldiak gazteleraz izango dira / Nota: las charlas que tienen título en euskera serán en euskera.

INFORMAZIOA ETA IZEN EMATEA / PROGRAMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Fraisoro Eskola: 943 692166 / fpefraisoro@hazi.eus
Matrikula: 36 €
Ondoko kontu korrontean sartu dirua / Ingresar en la siguiente cuenta corriente: LABORAL KUTXA ES17 3035-0450-19-4500000391
Kontzeptuan jarri / Indicar en el concepto: 86 + bi abizenak /dos apellidos
Oharra: dirua ez sartu, telefonoz onartua izan zarela konfirmatu arte/ no hagas el ingreso hasta que te confirmen telefónicamente que has sido aceptado en el
curso
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