
 

 

 

EUSKADIKO MUSEO ENOGASTRONOMIKOEN 
SAREAK FITURRERA ERAMAN DU BERE 

ESKAINTZA 
 

Sare hau zazpi museo eta interpretazio zentrok osatzen dute eta bisitariari Euskadin 
errekonozimendu handia duten zenbait produktu gastronomikoren atzean dagoen 

esentzia, tradizioa eta baloreak transmititzea du helburu.  
 

Guardiako Villa-Lucia Ardoaren Erakustokia, Txakolingunea (Bakio), Sagardoetxea 
Euskal Sagardoaren Museoa (Astigarraga), Igartubeiti Baserri Museoa(Ezkio Itsaso), 

Gaztaren Interpretazio Zentroa (Idiazabal), Ordiziako  D´elikatuz Elikadura eta 
Gastronomia Zentroa,  eta Tolosako Gozogintzaren museoak osatzen dute, gaur 

FITURREN aurkeztu den Euskadiko Enogastronomia Museo eta Guneen Sarea.  Hainbat 
urtetako elkarlanaren ostean, Sarearen helburua Euskal geografia gastronomia 

ikuspuntu batetik ezagutzeko experientzia eta proposamenak sortzea da.  
 

 Euskadiko gastronomia-kultura ezagutzeko leku egokiak direnez, Guardiako Villa-Lucia 
Ardoaren Erakustokia, Txakolingunea (Bakio), Sagardoetxea Euskal Sagardoaren Museoa 
(Astigarraga), Igartubeiti Baserri Museoa(Ezkio Itsaso), Gaztaren Interpretazio Zentroa 
(Idiazabal), Ordiziako  D´elikatuz Elikadura eta Gastronomia Zentroa,  eta Tolosako 
Gozogintzaren museoa elkartu egin dira Museo Sare honetan, eta hainbat kultura eta 
gastronomia proiektutan lan egingo du sareak gure lurreko gastronomia-produktu tipiko hauen 
atzean ezkutatzen diren Euskal funtsa eta ohiturak bisitariei helarazteko, euskaldunak 
hobekien identifikatzen gaituztenak ere baitira.  

 
Gastronomia-museo eta zentro guztien arteko hainbat urtetako lankidetzaren ondoren, 

honako esperientzia hauek sortu dira gaur egun arte: “Sagardoaaren eta Idiazabal Gaztaren 
ibilbidea” Sagardoetxea, Gaztaren Interpretazio Zentroa eta D´elikatuzen artean; 
“Sagardoaren ibilbidea” Igartubeiti eta Gaztaren Interpretazio Zentroaren artean eta “Ibilbide 
gastronomikoa Euskadiren bihotzean” D´elikatuz, Gaztaren Interpretazio Zentroa, 
Gozogintza museoa eta Ordiziako eta Tolosako azoken artean.   

 
Sare hori sortzearekin batera, jada eskaintzen diren esperientziez gain, museo horiek 

bisitatzeaz haratago dozen gastronomia-proposamen berriak eskainiko zaizkio bisitariari, eta 
museotara egindako bisitak uztartu ahal izango ditu ardo edo txakolin-upategietara 
egindakoekin, gaztandegietara egindakoekin, sagardotegietako bazkari/afariekin, 
ekitaldiekin, azokekin, dastaketekin, eta Idiazabal Gaztaren, sagardoaren, ardoaren, 
txokolatearen eta abarren elaborazioan parte hartzearekin, turistari esperientzia paregabea 
eta Euskadiren gastronomia-ikuspegi berria eskaintzeko.  

 
Sarean jadanik martxan jarri diren ekimenen artean, Euskadiko Enogastronomia Museo 

eta Guneen Sareko folletoaren garapena dago alde batetik, non bakoitzak eskaintzen 
duen erakusketa eta esperientzia eskaintza azaltzen diren. Gainera, bakoitzaren kokapena 
adierazten duen mapa eta sarea osatzen duten Museoen arteko distantzien kuadroa ere 
azaltzen du, urrutien dauden Museoen artekoa bi ordukoa gehienez izanik. Museo 
bakoitzak informazio Totem bat dauka, non sareko folletoak egoteaz gain QR kode 
baten bitartez museo edo zentro bakoitzaren bisita birtual bat deskartzeko aukera 
ematen digu. Bisita hauek museo bakoitzaren webguneak ere eskuragarri daude. 

 



 

 

 
Elkarrekin aurrera eramandako ekintzei dagokienez, Uztailean Astigarragako Sagar Uzta 

Jaian gazta eta gozogintza tailerrak eskaini ziren eta Abenduan Gasteizen ospaturiko 
Ardoaraba Ardoaren Azokan, hainbat tailer eta dastaketa eskeini ziren baita ere. 2016ko 
Aste Santura begira, Bilbon martxoaren 24,25 eta 26an ospatuko den Basque Fest Euskal 
Kulturaren Jaialdian hainbat jarduera eskaintzeko asmoa dago Euskadi Gastronomikaren 
Stand-etik.  
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