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ARANTXA TAPIA SAILBURUAREN BISITA TUESTA BAKERY-REN 

INSTALAZIOETAN, ENPRESAK JARDUERARI BERRIRO EKIN ONDOREN 

La Dehesa industrialdea, Tuesta, Araba. 

 

Komunikabideetarako laburpena 

 

Hainbat sektoretan, hala nola elikaduraren, metalgintzaren, aholkularitzaren eta 

garraioaren sektoreetan ibilbide luzea eginda duten hiru enpresari gazteitarren 

interesak bultzatuta jaio da Tuesta Bakery. Lantegi honen itxieraren berri izatean, 

erabaki zuten urrats bat aurrera ematea eta erosketa eskaintza bat aurkeztea, 

lantegia berriro irekitzeko eta jarduerari berriro ekiteko, beste bultzada komertzial 

eta industrial bat emanda.  

 

Instalazioak urtebete itxita egon ondoren, ez da erraza izan instalazioak martxan 

jartzea, eta jarduerarako ahalmen guztiak ez badituzte ere, kalkulatzen da bi milioi 

euroko inbertsioak egin beharko direla enpresaren lau fabrikazio lerroak 

abiarazteko. Hori da apurka-apurka egiten aritu garena, croissant, madalena, muffin, 

gurinopil, pastel eta beste hainbat produkturen hogeita hamar erreferentzia baino 

gehiagoren eskaintza merkaturatzeko. 

 

Tuesta Bakeryk 20 enplegu sortu ditu jada, nahiz eta horietako batzuk oraindik aldi 

baterako izan, ekoizpena sendotu arte. Harrotasunez esan dezakegu langileen %50 

emakumeak direla eta, hori nahiko iruditzen zaigun arren, gure asmoa da hemendik 

denbora gutxira emakumeak %70 izatea. Langile horietatik gehienak herrikoak dira; 

horrek berresten du, beraz, elikagaien industriak landa ingurunean enplegua 

bultzatzeko eta tokiko inguruneak dinamizatzeko balio duela, despopulazioaren 

aurkako formula gisa.   

 

Ahal den neurrian tokiko ekoizleekin elkarlanean aritu eta lehengaiak erosten 

laguntzea da gure zirkulurik hurbilenarekin konprometitzeko moduetako bat, eta 

hori egiten ari da irina, gurina, arrautzak eta beste lehengai batzuekin. Tokiko 

zerbitzuak, hala nola konponketak, hornigai industrialak, garraioak eta beste batzuk 

ematzen dituzten enpresen bultzatzaileak ere izan nahi dugu.  
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I+Ga da gure proposamenaren alderdi garrantzitsu bat, eta espero dugu Euskal 

Herriko laborategiekin batera lan egitea produktu berriak sortzeko, bai merkatu 

nazionalerako, bai esportaziorako.  Tuesta Bakeryk hiru pertsonako talde komertzial 

bat dauka lurralde nazionalerako, eta export manager bat Londresen. Europako, 

Afrikako Iparraldeko eta Ekialde Ertaineko merkatuak gure salmenten helburu 

garbiak dira. Horretarako, jada hasi gara IFS Ziurtagiria (International Food Standard) 

eskuratzeko lanetan. 

 

Gure makinek ekoizpen ahalmen handia daukate, 30.000 Kg ingurukoa txandako, eta 

lau ekoizpen lerro ditugunez, banaketa kate handiak dira gure lehentasunezko 

bezeroak. Zentzu horretan, jada akordioak ditugu horietako hirurentzat ekoizten 

hasteko, gure markarekin. Era berean, marka zuriarekin fabrikatzen hasiko gara 

Portugalgo bezero batentzat. 

 

Espero dugu apurka-apurka hazten joatea eta opilgintza merkatuaren erreferente 

bihurtzea Espainian eta nazioartean.   

 

 


