
MÉRCORES 26

11:00 h. Recepción e acreditación de asistentes

11:30 h. Inauguración do encontro por parte do Conselleiro do 
Medio Rural. Presentación da campaña a nivel nacional 
para promocionar a IXP Ternera Gallega. 

12.00 a 13.00 h.:  “A distribución de/da calidade: retos e oportunidades. 
Como adapta a distribución a súa estratexia aos retos actuais”.

Mesa redonda con representantes do sector.

13.00 a 15.00 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”.
20 empresas mostrarán produtos galegos amparados por 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas e 
poderán conectar con responsables dos lineais da distribución.

15.00 a 17.00 h.: Almorzo coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste 
con este reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

17.00 a 18.30 h.: “A Hostelería de calidade. Identificaremos estratexias 
e oportunidades”. Adaptarse ao futuro.

Mesa redonda con representantes do sector.

18.30 a 20.30 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”.
20 empresas mostrarán produtos galegos, amparados por 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas 
aos responsables de restaurantes e hoteis.

21 :00 h: Cea coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste con este 
reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

XOVES 27

11:00 h. Acreditación de asistentes.

11:30 a 13 h: “O pequeno é fermoso: Un camiño de sabores únicos” 
Debate sobre as novas tendencias e oportunidades de 
negocio para a artesanía alimentaria e a produción ecolóxica 
nos mercados de produtos gourmet, ecolóxicos e no comercio 
de proximidade.

Mesa redonda con representantes do sector.

13.00 a 15.00 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”. 
20 empresas de artesanía alimentaria e de produción 
ecolóxica mostrarán produtos galegos que triunfan nos 
mercados de produtos gourmet, ecolóxicos e no comercio 
de proximidade.

15.00 a 17.00 h.: Almorzo coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste 
con este reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

17.00 a 18.30 h.: “Xantares colectivos responsables e de calidade” 
Compartiremos experiencias de diferentes iniciativas no 
sector de comedores de colectividades. Coñece a campaña 
"Come local" da Consellería do Medio Rural e outras 
accións postas en marcha. Como enfrontan algúns dos 
retos do futuro e como é posible adaptar a súa estratexia 
para ofrecer xantares responsables de calidade. Con 
compromiso e sensibilidade é posible.

Mesa redonda con representantes do sector.

18.30 a 20.30 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”. 
20 empresas de artesanía alimentaria e de produción 
ecolóxica mostrarán produtos galegos que poden ser 
incorporados aos comedores de colectividades.

21 :00 h: Cea coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste con este 
reto?  Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

VENRES 28

11.00 h.: Casa de Galicia 2023. A Casa de todos os galegos en 
Madrid. Presentación por parte do director desta entidade, 
Juan Serrano, do proxecto que levará a cabo o vindeiro ano 
na Casa de Galicia en Madrid, moi enfocado no sector primario. 

12.00 h.: Presentación Embaixadores 2023 “Galicia Etiqueta Calidade” 

13.00 h.: Acto de Clausura
Peche da II Edición de Galicia Etiqueta Calidade 

 O conselleiro do Medio Rural clausurará a II edición da 
mostra “Galicia Etiqueta Calidade” cun resumo a modo de 
conclusións resultado dos intercambios e debates xurdidos 
nas xornadas previas. Xurdirán fortalezas e debilidades que 
deberemos traballar para mellorar. Agardámos que na vin-
deira edición 2023 poidamos comprobar o avance. Vémonos!

14 h.: Almorzo de “ Experiencias de Calidade”. Anímaste con este reto? 
Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

GALICIA
ETIQUETA
CALIDADE

P R O G R A M A  



MÉRCORES 26

11:00 h. Recepción e acreditación de asistentes

11:30 h. Inauguración do encontro por parte do Conselleiro do 
Medio Rural. Presentación da campaña a nivel nacional 
para promocionar a IXP Ternera Gallega. 

12.00 a 13.00 h.:  “A distribución de/da calidade: retos e oportunidades. 
Como adapta a distribución a súa estratexia aos retos actuais”.

Mesa redonda con representantes do sector.

13.00 a 15.00 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”.
20 empresas mostrarán produtos galegos amparados por 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas e 
poderán conectar con responsables dos lineais da distribución.

15.00 a 17.00 h.: Almorzo coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste 
con este reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

17.00 a 18.30 h.: “A Hostelería de calidade. Identificaremos estratexias 
e oportunidades”. Adaptarse ao futuro.

Mesa redonda con representantes do sector.

18.30 a 20.30 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”.
20 empresas mostrarán produtos galegos, amparados por 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas 
aos responsables de restaurantes e hoteis.

21 :00 h: Cea coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste con este 
reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

XOVES 27

11:00 h. Acreditación de asistentes.

11:30 a 13 h: “O pequeno é fermoso: Un camiño de sabores únicos” 
Debate sobre as novas tendencias e oportunidades de 
negocio para a artesanía alimentaria e a produción ecolóxica 
nos mercados de produtos gourmet, ecolóxicos e no comercio 
de proximidade.

Mesa redonda con representantes do sector.

13.00 a 15.00 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”. 
20 empresas de artesanía alimentaria e de produción 
ecolóxica mostrarán produtos galegos que triunfan nos 
mercados de produtos gourmet, ecolóxicos e no comercio 
de proximidade.

15.00 a 17.00 h.: Almorzo coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste 
con este reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

17.00 a 18.30 h.: “Xantares colectivos responsables e de calidade” 
Compartiremos experiencias de diferentes iniciativas no 
sector de comedores de colectividades. Coñece a campaña 
"Come local" da Consellería do Medio Rural e outras 
accións postas en marcha. Como enfrontan algúns dos 
retos do futuro e como é posible adaptar a súa estratexia 
para ofrecer xantares responsables de calidade. Con 
compromiso e sensibilidade é posible.

Mesa redonda con representantes do sector.

18.30 a 20.30 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”. 
20 empresas de artesanía alimentaria e de produción 
ecolóxica mostrarán produtos galegos que poden ser 
incorporados aos comedores de colectividades.

21 :00 h: Cea coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste con este 
reto?  Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

VENRES 28

11.00 h.: Casa de Galicia 2023. A Casa de todos os galegos en 
Madrid. Presentación por parte do director desta entidade, 
Juan Serrano, do proxecto que levará a cabo o vindeiro ano 
na Casa de Galicia en Madrid, moi enfocado no sector primario. 

12.00 h.: Presentación Embaixadores 2023 “Galicia Etiqueta Calidade” 

13.00 h.: Acto de Clausura
Peche da II Edición de Galicia Etiqueta Calidade 

 O conselleiro do Medio Rural clausurará a II edición da 
mostra “Galicia Etiqueta Calidade” cun resumo a modo de 
conclusións resultado dos intercambios e debates xurdidos 
nas xornadas previas. Xurdirán fortalezas e debilidades que 
deberemos traballar para mellorar. Agardámos que na vin-
deira edición 2023 poidamos comprobar o avance. Vémonos!

14 h.: Almorzo de “ Experiencias de Calidade”. Anímaste con este reto? 
Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

P R O G R A M A  

GALICIA
ETIQUETA
CALIDADE



MÉRCORES 26

11:00 h. Recepción e acreditación de asistentes

11:30 h. Inauguración do encontro por parte do Conselleiro do 
Medio Rural. Presentación da campaña a nivel nacional 
para promocionar a IXP Ternera Gallega. 

12.00 a 13.00 h.:  “A distribución de/da calidade: retos e oportunidades. 
Como adapta a distribución a súa estratexia aos retos actuais”.

Mesa redonda con representantes do sector.

13.00 a 15.00 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”.
20 empresas mostrarán produtos galegos amparados por 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas e 
poderán conectar con responsables dos lineais da distribución.

15.00 a 17.00 h.: Almorzo coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste 
con este reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

17.00 a 18.30 h.: “A Hostelería de calidade. Identificaremos estratexias 
e oportunidades”. Adaptarse ao futuro.

Mesa redonda con representantes do sector.

18.30 a 20.30 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”.
20 empresas mostrarán produtos galegos, amparados por 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas 
aos responsables de restaurantes e hoteis.

21 :00 h: Cea coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste con este 
reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

XOVES 27

11:00 h. Acreditación de asistentes.

11:30 a 13 h: “O pequeno é fermoso: Un camiño de sabores únicos” 
Debate sobre as novas tendencias e oportunidades de 
negocio para a artesanía alimentaria e a produción ecolóxica 
nos mercados de produtos gourmet, ecolóxicos e no comercio 
de proximidade.

Mesa redonda con representantes do sector.

13.00 a 15.00 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”. 
20 empresas de artesanía alimentaria e de produción 
ecolóxica mostrarán produtos galegos que triunfan nos 
mercados de produtos gourmet, ecolóxicos e no comercio 
de proximidade.

15.00 a 17.00 h.: Almorzo coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste 
con este reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

17.00 a 18.30 h.: “Xantares colectivos responsables e de calidade” 
Compartiremos experiencias de diferentes iniciativas no 
sector de comedores de colectividades. Coñece a campaña 
"Come local" da Consellería do Medio Rural e outras 
accións postas en marcha. Como enfrontan algúns dos 
retos do futuro e como é posible adaptar a súa estratexia 
para ofrecer xantares responsables de calidade. Con 
compromiso e sensibilidade é posible.

Mesa redonda con representantes do sector.

18.30 a 20.30 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”. 
20 empresas de artesanía alimentaria e de produción 
ecolóxica mostrarán produtos galegos que poden ser 
incorporados aos comedores de colectividades.

21 :00 h: Cea coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste con este 
reto?  Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

VENRES 28

11.00 h.: Casa de Galicia 2023. A Casa de todos os galegos en 
Madrid. Presentación por parte do director desta entidade, 
Juan Serrano, do proxecto que levará a cabo o vindeiro ano 
na Casa de Galicia en Madrid, moi enfocado no sector primario. 

12.00 h.: Presentación Embaixadores 2023 “Galicia Etiqueta Calidade” 

13.00 h.: Acto de Clausura
Peche da II Edición de Galicia Etiqueta Calidade 

 O conselleiro do Medio Rural clausurará a II edición da 
mostra “Galicia Etiqueta Calidade” cun resumo a modo de 
conclusións resultado dos intercambios e debates xurdidos 
nas xornadas previas. Xurdirán fortalezas e debilidades que 
deberemos traballar para mellorar. Agardámos que na vin-
deira edición 2023 poidamos comprobar o avance. Vémonos!

14 h.: Almorzo de “ Experiencias de Calidade”. Anímaste con este reto? 
Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

P R O G R A M A  

GALICIA
ETIQUETA
CALIDADE



MÉRCORES 26

11:00 h. Recepción e acreditación de asistentes

11:30 h. Inauguración do encontro por parte do Conselleiro do 
Medio Rural. Presentación da campaña a nivel nacional 
para promocionar a IXP Ternera Gallega. 

12.00 a 13.00 h.:  “A distribución de/da calidade: retos e oportunidades. 
Como adapta a distribución a súa estratexia aos retos actuais”.

Mesa redonda con representantes do sector.

13.00 a 15.00 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”.
20 empresas mostrarán produtos galegos amparados por 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas e 
poderán conectar con responsables dos lineais da distribución.

15.00 a 17.00 h.: Almorzo coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste 
con este reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

17.00 a 18.30 h.: “A Hostelería de calidade. Identificaremos estratexias 
e oportunidades”. Adaptarse ao futuro.

Mesa redonda con representantes do sector.

18.30 a 20.30 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”.
20 empresas mostrarán produtos galegos, amparados por 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas 
aos responsables de restaurantes e hoteis.

21 :00 h: Cea coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste con este 
reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

XOVES 27

11:00 h. Acreditación de asistentes.

11:30 a 13 h: “O pequeno é fermoso: Un camiño de sabores únicos” 
Debate sobre as novas tendencias e oportunidades de 
negocio para a artesanía alimentaria e a produción ecolóxica 
nos mercados de produtos gourmet, ecolóxicos e no comercio 
de proximidade.

Mesa redonda con representantes do sector.

13.00 a 15.00 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”. 
20 empresas de artesanía alimentaria e de produción 
ecolóxica mostrarán produtos galegos que triunfan nos 
mercados de produtos gourmet, ecolóxicos e no comercio 
de proximidade.

15.00 a 17.00 h.: Almorzo coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste 
con este reto? Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

17.00 a 18.30 h.: “Xantares colectivos responsables e de calidade” 
Compartiremos experiencias de diferentes iniciativas no 
sector de comedores de colectividades. Coñece a campaña 
"Come local" da Consellería do Medio Rural e outras 
accións postas en marcha. Como enfrontan algúns dos 
retos do futuro e como é posible adaptar a súa estratexia 
para ofrecer xantares responsables de calidade. Con 
compromiso e sensibilidade é posible.

Mesa redonda con representantes do sector.

18.30 a 20.30 h.: Encontros no mercado “Galicia Etiqueta Calidade”. 
20 empresas de artesanía alimentaria e de produción 
ecolóxica mostrarán produtos galegos que poden ser 
incorporados aos comedores de colectividades.

21 :00 h: Cea coas “Experiencias de Calidade”. Anímaste con este 
reto?  Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

VENRES 28

11.00 h.: Casa de Galicia 2023. A Casa de todos os galegos en 
Madrid. Presentación por parte do director desta entidade, 
Juan Serrano, do proxecto que levará a cabo o vindeiro ano 
na Casa de Galicia en Madrid, moi enfocado no sector primario. 

12.00 h.: Presentación Embaixadores 2023 “Galicia Etiqueta Calidade” 

13.00 h.: Acto de Clausura
Peche da II Edición de Galicia Etiqueta Calidade 

 O conselleiro do Medio Rural clausurará a II edición da 
mostra “Galicia Etiqueta Calidade” cun resumo a modo de 
conclusións resultado dos intercambios e debates xurdidos 
nas xornadas previas. Xurdirán fortalezas e debilidades que 
deberemos traballar para mellorar. Agardámos que na vin-
deira edición 2023 poidamos comprobar o avance. Vémonos!

14 h.: Almorzo de “ Experiencias de Calidade”. Anímaste con este reto? 
Ponte a proba e descubre onde está a calidade.

P R O G R A M A  

GALICIA
ETIQUETA
CALIDADE



A N E X O

GALICIA
ETIQUETA
CALIDADE

ARTESANÍA

KALEKOI SL
A MEIXOEIRA S. COOP. GALEGA
MARIA JOSE TALLÓN (TRASDEZA)
TSUBAKI DISEÑO SRL
KALINKA LAGAZOS SL
JARA VARELA ( A BELLAMEIGA)
COOP CAMPO DE CAPELA
MARIELA GIMENA  (CERVEXA)
ADEGAS MENDUIÑA SL (CERVEXA)
CÁRNICAS MOSQUERA

ECOLÓXICO

SEN MÁIS. Lácteo
TRALOAGRO. Cárnico
LACTO BALTAR. Doce de leite
DONA COBIÑA. Queixos
BARONCELLI. Conservas vexetais
BERRIES GALICIA. Arándanos
LEIRA DOCE. Galletas
Aceite Figueiredo
MEL O CORTIZO
PANADERÍA DIVINA

MERCADO GALICIA ETIQUETA CALIDADE
Relación de empresas expositoras

DÍA 27

DÍA 26

QUINTA DAS TAPIAS. DO Monterrei
Ó PRÓMINE SINGULAR. DO Ribeira Sacra
RAMÓN DO CASAR TREIXADURA. DO Ribeiro
VIÑAREDO. DO Valdeorras
PAZO DE RUBIANES, SL. DO Rías Baixas
PAZO DE VALDOMIÑO. IX Licor de Herbas de Galicia
SENSUM LAXAS. DO do Rías Baixas
TERRAS MANCAS. IXP Val do Miño-Ourense
NOVAFRIGSA. IXP Ternera Gallega
A ROSALEIRA. IXP Grelos de Galicia
ALIBÓS GALICIA, SL. IXP Castaña de Galicia
PATATAS CONDE, SL. IXP Pataca de Galicia
SAT A PEMENTEIRA. DOP Pemento de Herbón
TARTAS LA ABUELA. IXP Tarta de Santiago
A BOA MIGALLA. IXP Pan Galego/Pan de Cea
ARTELAC DOP. Arzúa-Ulloa Curado
SANTO ANDRÉ. DOP Cebreiro Curado
CASTELO DOP. Cebreiro
SAT QUEINAGA. DOP Queixo Tetilla
DANIBERTO DOP. San Simón da Costa
O PODER DAS FLORES. IXP Mel de Galicia


