




Antecedentes 

aurkezten dizuegu 



Kode2015 bezero eta erabiltzaileen inguruko baliabideen ezaguera eta erabilera 

bultzatzeko Gastronomia Baska-ren ekimena da. 

Kode2015-n filosofia benetako eskaintza bat eginez jantokietara irizten diren gure 

inguruko produktuekin iraunkortasun, hurbiltasun eta konpromisoa bezalako 

kontzeptuak aldatzean datza. 

 

Marketing-etik harantz eta ahal den neurrian Gastronomia Baskak gure ingurune eta 

lehen sektoreko onurarako egiten du lan Kode2015-ekin. 

 

Gizartea gero eta jakitunago eta zorrotzagoa da talde handientzako sukaldaritzak 

giza inguru eta ekonomikoan, iraunkortasunean eta ingurumenaren kalitatean duen 

paperarekin. 

 

Errealitate horren jakitun izanik Gastronomia Baskak ekintza eta benetako 

ekimenen bitartez gauzatzen den “konpromisoa dugu erkidegoarekin” 

kontzeptuaren inguruan dabiltzan eginkizun eta helburuak dituen proiektu bat 

bultzatzen du. 



Zergatik Kode2015? 



Zergatik Kode2015? 

Berme eta segurtasun handiagoa 

Segurtasuna eta fidagarritasuna eskaintzeko 

helburuarekin marka aitortu, entzutetsu eta merezi 

duen konfiantza gehienarekin duenekin lan egin. 



Elikadura orekatua 

Hazkuntza osasuntsu batean laguntzen duen 

elikadura osasuntsu eta orekatu bat eskaini. 

Nutrizio adituen jarraibideen bitartez elikadura 

osasuntsu baten ohiturak sustatu. 

Zergatik Kode2015? 



Lekuko aberastasun eta enplegura 

zuzenduta 

Gure hornitzaileen %80 baino gehiago Euskal Herri edo 

Nafarroakoak dira. 

 

Kode2015 ekin konprometituta dauden Gastronomia Baska, 

ekoizleak eta hornitzaileek milaka langile mantentzen dituzte gure 

Erkidegoan. 

Zergatik Kode2015? 



Iraunkortasuna 

lagundu 

Etorkizuneko belaunaldien bizitza-kalitate bat bermatzea 

baliabideen zentzuzko, erantzukizunezko eta erabilera zorrotz 

batek lortuko du. Kode2015-ek balio ekologiko, giza eta 

ekonomikoen inguruan antolatutako iraunkortasuna 

erkidegoarekin konpromiso bat bezala ulertzen du. 

Zergatik Kode2015? 



Gure kultur ondarea babestu 

Gure kultura gastronomiko eta gure elikagai industriak gure ohitura sakon 

eta paregabekoaren parte dira. 

Kalitatea zainduz bertoko ekoizle eta industriekin lan egiteak ohitura eta 

bizitzako gizabideak beste era batera mantentzen laguntzen du, beste 

modu batean larri mehatxatuta ikusiko lirateke. 

Zergatik Kode2015? 



Zein baliabideekin? 



Kode2015 baliabide guztiekin, ekoizpen eta komunikazio 

sistemarekin eta Gastronomia Baskaren balioekin lotzen 

dugu. 

Zein baliabideekin? 



Hezkuntza erkidegoan adituek, tresneria 

didaktiko eta hezkuntza programa bereziki 

batekin, balio eta konpromisoetan hezten duten 

dinamikak sortzen dute. 

Zein baliabideekin? 



Elikadurari buruzko eta interesatuta egon daiteken 

edozeinentzako aldizkari bat interneten, zehatza eta 

etengabe eguneratzen da eta edukietariko batean 

eta Kode2015-en balioak bultzatuz “Bertoko joera” 

gaineratzen du.  

Zein baliabideekin? 



Enpresa ekoizleei bisitak 

Hezkuntza erkidego eta eskola programarekin duen 

loturaren bitartez ingurumenaren ezagutza sustatu: 

ekoizle, elikagai enpresak, etab. 

Zein baliabideekin? 



Konpromisoa 
 Kode2015 



Konpromisoa Kode2015 

Filosofia eta helburu berdinak dituzten bertoko 

kalitatezko hornitzaileen taldea handiagotu. 

 

Eskaintza osasuntsu, fidagarri eta kalitatezko bat 

ziurtatzeko elkarrekin lan egin. 

 

Elkartasunak sortu. 



Gure ondareen oinarrizko atal bezala gure 

arrantza, nekazal eta abelazkuntza ohiturak 

transmititu. 

 

Ingurunea esperientzia bezala sustatu: gure 

elikagaiak hazi eta aldatzen diren ekoizpen iturri, 

instalazio, ortu eta lekuetara hurbildu. 

Konpromisoa Kode2015 



Era etengabe batean, balio berrien ikerketan, lan 

honen jarraibideak osatzen dituen elementuen 

hobekuntzan eta gizarteari hau jakinarazten lan 

egin.  

Konpromisoa Kode2015 



+info: www.gastronomiabaska.com 

http://www.gastronomiabaska.com
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