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Basque Culinary Centerrek eta Culinary Institute of 

Americak (CIAk) lankidetza hitzarmena sinatu dute 

New Yorken, lehendakaria buru dela< 

Ø Bi erakundeen arteko lankidetzak prestakuntza, irakasle- eta ikasle-

trukea eta kultura-trukea sustatzea du helburu, baita Euskadiko eta 

Espainiako gastronomiaren, ardoen eta sukaldaritzako ondarearen 

ikerketan sakontzea ere. 

Ø Culinary Institute of America munduan erreferentziazko unibertsitate-

zentroa da. Lau campus ditu: Hyde Parken, New Yorken (campus 

nagusia); Santa Helenan, Kalifornian; San Antonion, Texasen; eta 

Singapurren. Guztira 3.000 ikasle inguru ditu eta 43.000 ikasle ohi. 

Ø Bi aldeek Estatu Batuarren artean dieta mediterraneoaren balioen eta 

onuren inguruko prestakuntza sustatzeko konpromisoa hartu dute.   

Ø Sinadura-ekitaldian Martin Berasategui eta Juan Mari Arzak egon dira. 

Ø Luis Adurizek eskola magistrala emango die CIAko ikasleei hilaren 18an. 

Ø Basque Culinary Center Espainiako Gastronomia Zientzien lehen 

Fakultatea izango da, eta Ikerketa eta Berrikuntza Zentro bat duen  

bakarra, munduan. 

 

New York, 2011ko urriaren 17a. Basque Culinary Centerreko zuzendari Joxe 

Mari Aizegak eta Culinary Institute of Americako (CIAko) lehendakari L. Tim 

Ryanek bi unibertsitateen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu dute gaur New 

Yorken. Patxi Lopez lehendakaria ekitaldiko ohorezko gonbidatua izan da, eta 

Basque Culinary Centerreko patronatuko kideak diren sukaldariak, hala nola Juan 

Mari Arzak, Martin Berasategui eta Andoni Luis Aduriz, bertan izan dira lekuko 
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gisa. Hitzarmena sinatu ostean, Adurizek CIAko ikasleei eskola magistrala eman 

die.  

Culinary Institute of America munduan erreferentziazko unibertsitate-zentroa da 

gastronomian. Lau campus ditu: Hyde Parken, New Yorken (campus nagusia); 

Santa Helenan, Kalifornian; San Antonion, Texasen; eta Singapurren. Guztira 

3.000 ikasle inguru ditu eta 43.000 ikasle ohi.  

Hitzarmenak bi erakundeen arteko lankidetza du helburu, prestakuntza, irakasle- 

eta ikasle-trukea eta kultura-trukea sustatzeko, baita Euskadiko eta Espainiako 

gastronomiaren, ardoen eta sukaldaritzako ondarearen ikerketa partekatuan 

sakontzeko ere. Gainera, bi aldeek Estatu Batuarren artean dieta mediterraneoaren 

balioei eta onurei buruzko prestakuntza sustatzeko konpromisoa hartu dute.   

Zehazki, hitzarmenaren lehentasunak honako hauek dira: 

Truke-programak: Bi aldeak irakasleen eta ikasleen truke-programa diseinatzeko eta 

abiarazteko aukera aztertzera eta elkarrekin proiektu horretan lan egitera konprometitu 

dira. 

Lanbide Ziurtapena: Lanbide-ziurtapena europar sukaldariei hedatzeko aukera 

aztertzea.  

Gastronomia-aldizkari berri bat sortzea: Elkarrekin gastronomia-zientzien inguruko 

nazioarteko aldizkari bat argitaratzeko lankidetzan jarduteko aukera aztertzea.  

Beste  batzuk: Culinary Institute of Americaren esperientzia eta horrek gastronomiaren 

alorrean duen lidergoa dela medio, CIAk lankidetzan jardungo du Basque Culinary 

Centerrekin ikastaroak, heziketa-programak, tailerrak, mintegiak eta abar diseinatzen. 

Hein berean, CIAk euskal chefak eta adituak gonbidatuko ditu elikadurari, gastronomiari 

eta enologiari buruzko mintegiak emateko. 

  
Gastronomia Zientzien Fakultatea  
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Basque Culinary Center-Mondragon Unibertsitatearen Grastronomia Zientzien 

Fakultatearen Gastronomia eta Sukaldaritza Arteen Graduak hutsune handia 

beteko du gastronomiaren eta goi-sukaldaritzaren sektorean, lau urteko titulazio 

ofizial baten bitartez. Gradua unibertsitate-sarbidea duten gazteei dago zuzenduta 

batez ere, eta Goi Irakaskuntzako Europar Espaziora dago egokituta.  

Gradu horren bidez, Gastronomia unibertsitatearen esparruan sartu da, lehenengo 

aldiz Historian. Graduak UNIBASQen (Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea 

Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentziaren), ANECAren ( Kalitatea Ebaluatzeko 

eta Kreditatzeko Agentzia Nazionalaren) eta Kultura Ministerioaren barruan 

dagoen Unibertsitate Kontseiluaren ziurtapen positiboa jaso du.  

Tituluak profil profesional kalifikatuak sortzeko beharrari erantzuten dio. Era 

berean, lanbidearen egungo erronkak hartzen ditu kontuan, ikaskuntzari ikuspegi 

zientifikoa eta teknikoa emanez, betiere diziplinarteko ezagutzen inguruan.  Lau 

ezagutza-arlo handitan oinarrituko da: Sukaldeko eta jangelako sommelier-

teknikak, negozioaren kudeaketa, Zientzia eta Teknologia, eta Kultura eta Artea. 

Gaztelaniaz eta ingelesez emango da.  

Helburua profesionalak prestatzea da, sukaldaritzako enpresak eta goi mailako 

sukaldaritza-prozesuak eta gastronomia-zerbitzuak (hala nola jatetxeak eta 

elikaduraren eta gastronomiaren sektoreko enpresak) diseinatu, inplementatu eta 

gainbegiratzeko.   

Bestalde, goi-sukaldaritzako profesionalen eta gastronomiarekin zuzenean eta zeharka 

loturiko enpresa- eta ezagutza-sektoreen artean berrikuntza eta ezagutza-transferentzia 

sustatzea izango da I+G+b-ko zentroaren helburua, eta horien artean sinergiak sortzea. 

Gainera, ikerketari loturiko sei lerro garatuko ditu: Elikadura-heziketa eta -ohiturak, 

Elikadurarekiko gizarte-erantzukizuna, Elikadura-joerak, Kudeaketan berrikuntza 

sektoreko enpresetan, Elikadurarekin loturiko teknologien garapena eta, azkenik, 

Elikagaiak prestatu, aurkeztu eta kontserbatzea. 

    www.bculinary.com 
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  V K Comunicación 
Informazio gehiago: 

Xusane de Miguel Ortiz. 
Tel.: 944 01 53 06. Mugikorra 629 75 33 36.  

Posta elektronikoa: xusane@vkcomunicacion.com 


