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COMO CABRAS
S. COOP. GALEGA Cooperativa familiar que se dedica á creación e coidado 

de cabras de raza murciano-granadina e a elaboración de 
queixo de granxa artesán de leite cru. Todo o proceso 
é realizado por eles mesmos, dende a  muxidura  ata 
que o queixo deixa as instalacións. Situados en Castro 
Caldelas, no macizo central ourensán, levan xa dez 
anos no sector.

A explotación está encravada nunha finca cunha 
carballeira de mais de 4 hectáreas, que lle da o nome ao 
queixo que elaboran: “Touza Vella“.

O queixo preséntase cunha cortiza con mofo natural, 
sen tratamento químico, contribuíndo así á formación 
de aromas e sabores específicos. De sabor suave ao 
principio vai intensificándose a medida que se avanza a 
maduración, dando paso a un lixeiro sabor picante moi 
agradable e característico.

comocabras@yahoo.es
Tel. +34 616 547 099
Rocío Sanz Pérez
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PRODUTOS
· Queixos de granxa artesáns de leite cru de 
cabra
· Iogur
· Crema de queixo para untar
· Queixo en aceite de oliva
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CONDADO 
PARADANTA
S. COOP. GALEGA

A Sociedade Cooperativa Condado-Paradanta é unha 
cooperativa agraria froito dunha idea colectiva, de 
comercializar dous produtos tradicionais e deliciosos 
da bisbarra, “Queixo de As Neves” e “Mel Condado-
Paradanta”.

A filosofía da empresa é a busca da calidade dentro dun 
proceso de mellora continua, a través dunha estratexia 
de diferenciación do produto, sobre a base da súa 
caracterización.

Consegue así a elaboración de produtos naturais (non 
contén estabilizantes nin conservantes), artesanais (a 
maior parte dos procesos son manuais), tradicionais 
(produtos elaborados dende tempos inmemoriais) e 
saudables (o seu consumo é beneficioso para a saúde).

Un exemplo está no “Requeixo das Neves” que debido 
ao seu baixo contido en sal se recomenda en dietas de 
hipertensos.
 

www.requesonymiel.com 
comercial@requesonymiel.com 
Tel. +34 629 813 675 
Alejandro Martínez
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PRODUTOS
MELES: 
· Mel con pole
· Mel con pole e xelea real
· Mel con xelea real
· Mel con noces

POLE:
O pole das abellas é un pequeno tesouro alimenticio do 
que cada vez se descobren máis substancias nutritivas. 
A súa complexa composición contén valiosas 
vitaminas, encimas, minerais e oligoelementos que 
fan del un complemento ideal para reforzar o sistema 
inmunolóxico especialmente nas épocas de cambio de 
estación, é un auténtico reconstituínte.

LICORES: 
· Crema de augardente
· Licor de herbas
· Licor café
· Augardente
· Licor de mel

REQUEIXO TRADICIONAL AS NEVES:
O requeixo é un queixo fresco elaborado con leite enteiro 
de vaca, sen engadido de sal, e que habitualmente se 
consume como prostre, adozándoo con mel ou azucre.
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BICO DE XEADO
COOPERATIVA AGRARIA 
PROVINCIAL, S. COOP. 
GALEGA

Na Cooperativa Agraria Provincial da Coruña entenden 
que a práctica é unha estupenda maneira de aprender. 
Foi por iso que no 2009 asumiron a xestión directa 
dunha granxa no concello de Miño (A Coruña). Así 
naceu Granxa O Cancelo, un proxecto para traballar 
a favor do sector lácteo. Producen leite aproveitando 
os recursos da nosa terra e ofertan un produto local e 
diferenciado.

Granxa O Cancelo é un proxecto integrador que pretende 
conectar directamente a produtores con consumidores, 
sen intermediarios. Non se trata dunha granxa produtora 
de leite máis. Utilízanse técnicas de produción que lles 
permiten obter os mellores rendementos garantindo un 
uso responsable e sustentable dos recursos, o benestar 
das súas vacas e as boas condicións de traballo para 
as persoas.

Tamén se realiza unha tarefa de formación de persoal 
técnico, colabórase con outras empresas, con centros 
de investigación e universidades e desenvólvese un 
labor divulgativo para dar a coñecer aos consumidores 
como se produce o leite que consomen e a importancia 
deste sector para o noso país.

Granxa O Cancelo é un soño feito realidade. É unha 
mostra máis da aposta da Cooperativa Agraria 
Provincial da Coruña polo sector lácteo galego e polo 
desenvolvemento do medio rural.

www.bicodexeado.es
comercial@capcoruna.com
Tel. +34 981 647 560
Jesús Otero Antelo
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PRODUTOS
A vocación de Granxa O Cancelo á hora de facer xeados 
foi a de elaborar unha crema excepcional a partir do 
fantástico leite de vaca que se produce na Granxa. 
O proceso de elaboración dos xeados é totalmente 
artesanal; comeza coa dosificación e mestura de todos 
os ingredientes e a súa pasteurización a 80 graos 
centígrados para eliminar calquera contaminación 
bacteriolóxica. Despois realízase o proceso de 
mantecación directamente sen extraer a mestura da 
máquina e arrefríase progresivamente ata os -6 graos, 
temperatura á que se procede ao envasado.

Todos os xeados de Granxa O Cancelo son sen glute, 
aptos para persoas celíacas.

Elabórase unha variada carta de sabores que van 
desde os máis tradicionais como a nata, vainilla, 
chocolate, amorodo, limón, plátano, ... e elaboracións 
máis especiais como turrón, crema de licor café, ... en 
distintos formatos.

Comercialízase en envases de 500 ml, envase ideal para 
a conservación durante máis tempo en perfecto estado.

Tamén se comercializa en envases de 2 litros, en formato 
cadrado, e envase de 6 litros en formato redondo 
adecuado ao consumo profesional para vitrinas e 
hostalería.
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COOPERATIVAS
LÁCTEAS UNIDAS 
(CLUN)
S. COOP. GALEGA

O 1 xaneiro de 2017 nace CLUN (Cooperativas Lácteas 
Unidas), froito da integración de Feiraco, Os Irmandiños 
e Melisanto, coa firme vocación de ser o referente 
do sector agrogandeiro galego. Esta cooperativa de 
segundo grao xorde como un proxecto responsable 
máis aló da suma das partes, co obxectivo de facer un 
rural máis forte. 

As cooperativas que forman CLUN adícanse 
principalmente á fabricación de pensos, tenda agrícola e 
prestación de servizos aos socios, así como á  recollida, 
envasado e distribución de leite e outros derivados 
lácteos das explotacións dos seus gandeiros.

A cooperación, a xenerosidade e o respecto ao medio 
e á contorna son os seus valores fundamentais, cun 
compromiso coa calidade para ofrecer os mellores 
produtos lácteos, saudables e elaborados de maneira 
sustentable. Ademais, CLUN aposta polo fomento do 
desenvolvemento socioeconómico de Galicia, poñendo 
en valor a súa riqueza.

www.feiraco.es 
cooperativa@feiraco.es 
Tel. +34 981 818 340
Carmen Ponte
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PRODUTOS
Feiraco comercializa leites clásicos (enteiro, 
semidesnatado e desnatado), leite para hostalería, 
batidos, natas (para montar e cociñar), iogures líquidos 
que non necesitan frío para a súa conservación 
(Yogu+) e queixos (das variedades Tetilla, Arzúa-Ulloa 
e queixo de barra), así como leite Únicla (coas súas 
cinco referencias: enteiro, semidesnatado, desnatado, 
semidesnatado sen lactosa e desnatado sen lactosa).

Únicla é un leite premium que destaca polo seu sabor 
único, recoñecido polo Superior Taste Award nas 
edicións de 2015 e 2016. O seu carácter diferenciador 
é froito da alimentación natural e do esmerado coidado 
das vacas, o que se traduce nun produto 100% natural e 
co sabor do leite de antes. As explotacións que producen 
Únicla son modélicas, contan co selo de calidade ISO 
22.000 europeo  e son as primeiras galegas certificadas 
por AENOR en Benestar Animal.
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PRODUCTORES 
DEL CAMPO DE 
CAPELA
S. COOP. GALEGA

Esta cooperativa dedícase fundamentalmente á 
produción de leite de vaca, á cría de gando de carne 
e a dar servizo de asesoramento ás explotacións 
gandeiras. Fundada en 1969, a entidade aposta dende o 
principio por servizos de calidade e innovación. Froito 
desta estratexia, en 2005 crea unha fábrica artesanal 
de produtos lácteos con leite de vaca cru, sendo, ata o 
momento, a única en Galicia.

Os produtos da cooperativa caracterízanse pola 
súa calidade, consecuencia dun estrito proceso de 
selección, control, conservación e distribución.

Todos os produtos Campo Capela, requeixo, crema 
de requeixo, queixo fresco, queixo do país, queixo- 
tetilla, nata fresca, manteiga e torta de requeixo, están 
elaborados con leite cru de vaca, sen conservantes 
nin colorantes. Non conteñen ningún tipo de aditivo 
ou proceso que desvirtúe o seu sabor e as súas 
potencialidades nutricionais.

www.coopcapela.com
info@coopcapela.com 
Tel. +34 981 459 028
Ana Isabel Vence Permuy
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PRODUTOS
Variedades de requeixo: 

· Requeixo: requeixo tradicional galego de 
elaboración artesanal, feito con leite cru.

· Crema de requeixo: requeixo tradicional 
azucrado con textura de crema, elaborado a partir de 
leite cru.

· Torta de requeixo: sen conservantes e con todo o 
sabor dos produtos naturais.

· Licor de requeixo.

Queixos:

· Queixo fresco: queixo tradicional de Galicia de 
elaboración totalmente artesanal. Baixo en sal.

· Queixo país: queixo tenro semicurado, de 
elaboración artesanal, elaborado con leite cru.

· Queixo tetilla: Trátase do primeiro queixo 
elaborado en Galicia con leite cru de vaca, protexido 
baixo a Denominación de Orixe Queixo Tetilla.

Manteiga artesanal:
Produto co sabor, aspecto e a textura da manteiga 
tradicional. É ideal para torradas con azucre, mel ou 
marmeladas.

A presentación pode ser en barriña tradicional ou en 
terrina.
 



PRODUTOS 
CÁRNICOS
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VERÍN - BIOCOOP,
S. COOP. GALEGA O produto estrela desta cooperativa é a carne de tenreira 

ecolóxica. A súa alimentación baséase en leite materno, 
herba e cereais. A gandaría ecolóxica nada ten que 
ver cos métodos industriais, pois ademais de ciencia 
e bioloxía incorpora certo grao de humanización. A 
consideración e o respecto ao consumidor, ao animal e 
ao medio constitúen, sen dúbida, a razón de ser da súa 
produción ecolóxica. 

En 1998, once gandeiros de vacún agrúpanse nesta 
sociedade coa pretensión de orientar e reconverter as 
súas explotacións gandeiras cara a unidades produtivas 
respectuosas co medio e coa saúde dos consumidores. 
Para conseguilo decídese establecer un vínculo directo 
entre o método de produción ecolóxico e as razas 
autóctonas en perigo de extinción da provincia de 
Ourense (vianesa, frieiresa, cachena, caldela e limia) 
así como a loura galega.

Crían tenreiros sans, que se alimentan con leite 
materno ata os sete meses, ademais dun finalizado 
durante tres meses a base dunha mestura de cereais, 
leguminosa e feo de pradarías de produción ecolóxica. 
O concepto diferencial baséase, non na cantidade 
(rendemento cárnico dun tenreiro), senón nas súas 
calidades: calidade da carne, ausencia de residuos, 
seguridade alimentaria, preservación da biodiversidade, 
conservación do medio, trazabilidade.

www.verinbiocoop.com
sede@verinbiocoop.com
Tel. +34 988 412 549  |   +34 609 334 507
José Luis Vaz Fernández
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PRODUTOS
PRODUTOS ECOLÓXICOS: 

· Solombo

· Entrecosto

· Redondo

· Xarrete

· Ragú

· Carne picada

· Hamburguesas

· Filetes de 1ª

· Filetes de 2ª

· Filetes de agulla

· Fondue
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VICOGALO,
S. COOP. GALEGA

GALO CELTA
Vicogalo é unha cooperativa que nace a comezos de 
2013 para asociar ós produtores inscritos no rexistro 
galego de explotacións de avicultura artesanal, 
certificar o proceso de cría e garantir iniciativas de 
maior dimensión, máis rendibles e sostibles e que 
permitan ter unha produción suficiente para competir 
nos mercados, rexistrando como marca “Galo Celta”.

A misión principal desta entidade é converterse 
nunha empresa excelente na cría, transformación e 
comercialización do Galo Celta (raza Mos), facéndoo 
chegar aos mercados máis esixentes, garantindo tanto 
as súas extraordinarias calidades organolépticas como 
a súa trazabilidade sanitaria e propiedades saudables.

www.vicogalo.com 
davidsueiroquinteiro@gmail.com 
Tel. +34 618 080 679 
David Sueiro Quinteiro
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PRODUTOS
DE CALIDADE 
CERTIFICADA

Galo Celta de 9 meses de raza de Mos: 
Peso aproximado de 3 a 3.5 kg. Este galo presidía a 
mesa nas celebracións máis importantes dos señoríos 
de Galicia. A súa carne é de incomparable sabor e 
especialmente saudable e nutritiva.

Pularda Celta de 5 meses:
Peso aproximado de 2 a 2.5 kg. É moi apreciada na 
alta cociña pola delicada carne rica en graxa infiltrada, 
especial para pratos ao forno. A súa cría tradicional, con 
poucos animais e crecemento prolongado no tempo, 
garante unha textura tenra e substanciosa da carne.

Galiña Celta de 2 anos e medio:
Peso aproximado de 2.5 a 3 kg. A vida desta femia 
remata despois de dous ciclos anuais de posta de xeito 
biolóxico e cunha crianza ao aire libre.

Ovos de Galiña de Mos:
Das galiñas autóctonas criadas en liberdade, obtéñense 
uns ovos de gran sabor e propiedades nutritivas. A 
xenética especial da raza sumada á súa alimentación 
natural feita a base de cereais e verduras, achega aos 
ovos unha cantidade alta de proteína, uns ácidos graxos 
saudables, unha menor cantidade de auga no seu interior 
e un sabor inconfundible. Caracterízanse por ter unha 
cor de casca máis clara que a das galiñas industriais. 
Son ovos moi valorados polos consumidores máis 
esixentes, por aqueles aos que lles gusta a calidade e 
os sabores de antes, os da raza Galiña de Mos.

 



PRODUTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS
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GALIFRESH,
FRESHCUT, S.L. Freshcut, S.L. é unha compañía dedicada á elaboración 

e comercialización de produtos frescos e procesados 
sans, saudables e sinxelos de consumir, elaborados a 
partir de froitas, verduras, hortalizas e legumes frescas, 
de primeira calidade.

Galifresh é a marca comercial de Freshcut.

Situada no Parque Tecnolóxico e Loxístico de Valadares 
(Vigo), Freshcut dispón dunhas modernas instalacións 
que lle permiten desenvolver os procesos produtivos 
necesarios para garantir a calidade e seguridade 
alimentaria de todos os seus produtos.

EMPRESA SOCIAL E COMPROMETIDA
Freshcut é unha empresa comprometida socialmente. 
Fomenta a integración social mediante a inserción 
laboral de colectivos especiais. Neste aspecto, conta 
con máis dun 80% de persoal con discapacidade 
altamente cualificado.

É unha empresa sostible e comprometida co medio 
ambiente, desenvolvendo procesos de selección de 
cultivo responsables e respectuosos coa súa contorna. 
Á súa vez todos os seus provedores pasan uns estritos 
controis de calidade e produtividade.

Na medida do posible aposta polos produtos de orixe 
galega, fomentando deste modo a produción da súa 
zona e enxalzando a calidade das súas terras.

Galifresh é unha marca rexistrada que se converteu 
en sinónimo de calidade, compromiso social, 
medioambiental e innovación.

A base deste éxito reside na elaboración de produtos 
frescos e procesados 100% naturais, sen conservantes 
nin colorantes, sen aditivos, sen lactosa e sen glute a 
partir dunha selección de materias primas procedentes 
das mellores hortas.

www.galifresh.com 
galifresh@galifresh.com | marketing@galifresh.com
Tel. +34 986 475 396
Belén Rodríguez - Sierro Pérez - Lorente
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PRODUTOS
GALIFRESH A súa liña de produtos envasados baixo a marca 

Galifresh divídese en dous grandes grupos:

· IV Gama: liña de hortalizas e froitas frescas 
peladas, cortadas, lavadas e envasadas; conservadas, 
distribuídas e comercializadas baixo cadea de frío e 
listas para ser consumidas crúas.

· V Gama: produtos a base de hortalizas e froitas 
tratadas con calor, listos para consumir e que se 
comercializan refrixerados.

A IV Gama realízase coas mellores froitas, verduras 
e hortalizas frescas de orixe 100% natural tratando de 
manter as súas propiedades naturais.

A V Gama realízase coa selección das mellores froitas, 
verduras, hortalizas e legumes de orixe 100% natural. 
Os seus sistemas de produción permiten prolongar a 
vida útil dos produtos sen a necesidade de utilizar nin 
aditivos, nin conservantes e utilizando unha receita 
tradicional para obter un sabor auténtico.

CARACTERÍSTICAS
PURÉS DE FROITA GALIFRESH: 
· Ingredientes 100% naturais
· Froita 100%
· Alto contido en fibra
· *Sen azucres engadidos
(*contén azucres naturalmente presentes) 
· Sen graxa
· Sen aditivos · Sen glute
· Sen lactosa · Sen sal
· Non precisan refrixeración
· Data de caducidade: 180 días dende a data de fabricación

CARACTERÍSTICAS
CREMAS DE VERDURAS GALIFRESH:
· Ingredientes 100% naturais
· Selección dos vexetais da mellor calidade
· Sen aditivos
· Sen glute
· Sen lactosa
· Precisan refrixeración
· Data de caducidade: 20 días dende a data de fabricación 
· Baixo contido en graxas saturadas
· Baixo contido en sal
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MILHULLOA,
S. COOP. GALEGA Milhulloa  é unha empresa cuxo obxecto social é un 

cultivo ecolóxico, tanto de plantas medicinais coma de 
hortalizas. Está situada na bisbarra da Ulloa, no lugar 
do Couto, concello de Palas de Rei, pegado á beira do 
Camiño Francés. Dispón dunha extensión de cultivo de 
10 hectáreas e dunha nave que alberga as oficinas, o 
laboratorio e un secadoiro para a deshidratación.

A innovación da empresa cooperativa Milhulloa vertébrase 
en tres eixos. Por unha banda, é un xeito de facer empresa 
socialmente responsable e integrador, por outra, está 
composta por mulleres cun grao de formación elevado, 
e por último, desenvolve o seu proceso produtivo no 
medio rural.

www.milhulloa.es
milhulloa@hotmail.com 
Tel. +34 620 783 682
Carmela Valiño
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PRODUTOS
· Deshidratados: 
Grelo e espinaca:  de produción ecolóxica, deshidratados 
a baixa temperatura, o que fai que conserven intactas as 
súas propiedades.

· Infusións:   
Infusións de produción ecolóxica: artemisa, caléndula, 
melisa, menta, milenrama, ourego, salvia e tés.

· Oleatos:    
A elaboración deste oleato segue un proceso que parte 
do cultivo ecolóxico da materia prima, ata a extracción 
dos principios activos por maceración no laboratorio 
de  Milhulloa. Isto fai que sexa un produto de gran 
calidade, ideal para unha masaxe  terapeútica  e unha 
perfecta hidratación da pel despois da ducha ou do 
baño.

· Especias: 
Cultivo ecolóxico de especias como perexil, tomiño, 
salgueiro de follas, romeiro, ourego, loureiro ou 
alfábega, que xunto con outros produtos  ecolóxicos 
adquiridos no país de orixe (caiena, coandro, curry, 
cardamomo, pemento da Beira, cravo, canela, cúrcuma, 
comiño e xenxibre) son procesados e envasados nas 
súas instalacións. Non menos importante é o cultivo 
de especies medicinais con propiedades dixestivas, 
relaxantes, contra catarros ou depurativas, que son 
manufacturadas en infusións para o seu consumo ou 
en forma de oleatos.



DOSSIER INFORMATIVO
Expositores do Consello Galego de Cooperativas presentes no FORUM GASTRONÓMICO

24

TERRAS DA 
MARIÑA,
S. COOP. GALEGA

A cooperativa Terras da Mariña, S. Coop. Galega 
atópase encravada no termo municipal de Lourenzá, 
pero formada por socios de toda a comarca da Mariña 
Lucense.

Terras da Mariña nace pola inquietude dun grupo 
de produtores de faba de Lourenzá ante unha serie 
de peculiaridades relacionadas coa produción e 
comercialización da faba, con vistas a avaliar a posta 
en marcha dunha cooperativa de produtores para a 
comercialización conxunta da faba.

A cooperativa vólcase nunha xestión conxunta das 
producións de faba das explotacións dos seus socios 
e para así poder garantir un referencial de calidade 
verificable que asegure unha trazabilidade e unha 
seguridade alimentaria aos clientes, en relación co 
uso de fitosanitarios e á análise de puntos perigosos e 
críticos do seu manexo e comercio.

A través da cooperativa experiméntanse novas técnicas 
de produción e innovacións nas plantacións, e búscase 
poñer en marcha un proceso de caracterización da faba 
e das súas calidades.

O feito de ordenar e organizar a comercialización de 
faba fai que os produtores poidan mellorar a calidade 
das producións.

Os socios de Terras da Mariña non se conforman coa 
situación actual, polo que campaña tras campaña loitan 
por mellorar tanto as técnicas como as calidades das 
súas producións de faba, minimizando o impacto 
ambiental, e buscando a profesionalización e a 
estabilidade do sector.

www.terrasdamarina.com 
terrasdamarina@gmail.com
Tel. +34 982 121 406   |   +34 636 679 512
José Cuadrado
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MARCAS
Mariña Selecta:
para produtos amparados baixo unha Indicación 
Xeográfica Protexida (IXP Faba de Lourenzá e IXP 
Grelos de Galicia).

Da Terriña: 
para a comercialización do resto de produtos.

FABA DE LOURENZÁ
(Indicación Xeográfica 
Protexida)

PRODUTOS

FABA VERDINA OU 
“FABA DO MARISCO”

PRODUTO ELABORADO 
EN CONSERVA: 
Fabas de Lourenzá con 
bacallau, con cogomelos, 
con callos e con polbo. 



PRODUTOS DO 
MAR E DA PESCA
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ARTESÁNS DA 
PESCA,
S. COOP. GALEGA

Esta cooperativa nace do respecto polo mar, das 
súas distintas formas de vida e do traballo da xente 
que día a día sae a faenar. Constituída en febreiro 
do 2009,  Artesáns  da  Pesca  está composta por 
embarcacións con base en distintos portos galegos. 
Todos pescan “ao día” o cal permite ofrecer aos clientes 
un produto de máxima frescura e debido ás artes da 
pesca que empregan, é posible abranguer unha ampla 
variedade de produtos propios.

O esforzo dos pescadores por conservar a riqueza e 
a calidade das augas galegas mediante unha pesca 
responsable e o afán de ofrecer un servizo de calidade 
aos clientes, leva a cooperativa a formar unha agrupación 
de pequenos barcos que traballan de forma artesanal.

As embarcacións non superan os 18 metros de 
eslora e faenan próximas á costa galega, dentro dun 
radio de 12 millas. Os pescadores traballan de forma 
responsable, respectando talles mínimos, períodos de 
veda establecidos e achegando o seu coñecemento 
sobre as especies e o medio. Así mesmo, adóptanse 
prácticas que tenden a minimizar o impacto ambiental e 
que contribúen á sustentabilidade do recurso.

www.artesansdapesca.com
info@artesansdapesca.com
Tel. +34 981 872 969
Roberto Rodríguez Porto
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PRODUTOS
· Peixes:  abadexo, mero, ollomol, cabala, cabracho, 
faneca, xurelo, linguado, robaliza, maragota, pescada, 
mero,  palometa,  palometa roxa,  pancha, pancho, 
raia, peixe sapo branco, xuliana, rodaballo, rubio, 
salmonete, san martiño, sardiña e sargo.

· Mariscos:  ameixa, berberecho, lumbrigante, boi de 
mar, camarón,  centola, nécora, percebe, polbo, sepia 
e santiaguiño. 
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PULPONOR,
S. COOP. GALEGA Pulponor, S. Coop. Galega nace no ano 2014 da man 

de tres emprendedores co obxectivo de ofrecer un 
conxunto de servizos innovadores a distintos sectores 
como a hostalería, restauración e grandes superficies. 
As experiencias laborais anteriores dos membros da 
cooperativa en vendas, atención ao cliente e almacenaxe 
axudan a desenvolver un traballo de calidade, 
responsable e profesional, atendendo ás características 
e necesidades de cada cliente.

A entidade cooperativa está situada en Santiago de 
Compostela, unha céntrica localización que permite 
atender de forma rápida e eficaz as demandas dos 
clientes. Contan para iso cunhas instalacións frigoríficas 
adaptadas para garantir a presentación e calidade de 
todos os seus produtos.

A principal actividade que desenvolve Pulponor céntrase 
na distribución de polbo conxelado da mellor calidade e 
cun sistema de embalaxe exclusivo e totalmente natural 
a profesionais do sector, pulpeiros, restauración en 
xeral e grandes superficies, contando tamén cun servizo 
para particulares a través da súa web. Inclúen tamén 
a distribución doutros produtos como bebidas, xeo, 
aceite etc...

www.pulponor.com
info@pulponor.com
Tel. +34 981 539 917
Luis Simón Vázquez 
Fernando Simón Vazquez
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PRODUTOS
É distribuidor da marca Polbo de Lonxa, baixo a que 
se comercializa o polbo procedente das confrarías de 
Fisterra, Corcubión, Lira, Muros, O Pindo e Porto do 
Son.
 



PRODUTOS  
VITIVINÍCOLAS E 
OUTRAS BEBIDAS
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BODEGA 
COOPERATIVA 
JESÚS NAZARENO,
S. COOP. GALEGA

No municipio do Barco de Valdeorras, situado ao leste 
da provincia de Ourense, no seu límite coas provincias 
de Lugo, León e Zamora, existe unha tradición milenaria 
no cultivo da vide. É nesta zona onde, en 1957, se funda 
a cooperativa Jesús Nazareno formada actualmente 
por 380 socios, que aglutinan unha extensión de 250 
hectáreas.

O óptimo aproveitamento das horas de sol e unha 
pluviometría axeitada (inferior ao resto de Galicia) 
producen un microclima único e idóneo que, xunto 
coas óptimas condicións do chan formado por 
sedimentos luosentos e arxila ao sur e calcáreo con 
sedimentos arxilosos ao norte, confiren ao froito unhas 
excepcionais condicións de maduración e calidade.

Coa utilización da máis moderna tecnoloxía, a 
cooperativa elabora viños brancos da variedade 
autóctona godello e tintos da variedade mencía de 
calidade recoñecida nos máis esixentes mercados.
 

www.vinosbarco.com 
coopbarco@infonegocio.com
Tel. +34 988 320 262   |   +34 629 288 857
Alfredo Vázquez
alvasei@yahoo.es
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PRODUTOS/
MARCAS

VIÑA ABAD
Viño branco elaborado exclusivamente con uva godello. 
A vendima realízase de forma manual para preservar 
a uva. No proceso prodúcese un mosto xema obtido a 
baixas presións e que é sometido a unha fermentación 
controlada. O resultado é un caldo amarelo palloso de 
intensidade media-baixa. Presenta un aroma con finas 
notas balsámicas e un limpo fondo de froita branca. En 
boca mostra unha boa estrutura, acidez viva e unha boa 
expresión froiteira.

Amparados na D.O. Valdeorras, 
recolle as principais marcas: 

MENCIÑO
Trátase dun viño tinto da variedade mencía. A uva 
recóllese de xeito manual e despalíllase. Visualmente 
presenta un ton vermello cereixa cunha textura de media 
capa. En boca é un viño estruturado e equilibrado, cun 
final harmónico e lambeteiro.

MOZAFRESCA
Viño branco de aroma fresco, algo afroitado e moi 
sinxelo. Presenta lixeiros toques de herbas e vexetais. En 
boca é fresco e cunha lixeira acidez.

VALDOURO
Viño tinto que permanece en barricas de carballo 
americano entre 9 e 12 meses. Elabórase coas variedades 
mencía e garnacha. O resultado visual é un viño con 
cor vermello rubí con tons tella. Na fase olfactiva hai un 
predominio da madeira con recordos froiteiros varietais.

AURENSIS
É un viño elaborado con godello 100%, a partir dunha 
vendima manual, ben seleccionada e cunha coidada 
elaboración. Visualmente presenta unha cor amarela 
pallosa limpa e brillante. En nariz, aparece sutilmente a 
vainilla mesturada con recordos varietais. É resinoso e 
elegante, con estrutura e final longo.
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BODEGA 
COOPERATIVA 
VIRGEN DE LAS 
VIÑAS,
S. COOP. GALEGA

A Adega Cooperativa Virxe das Viñas foi fundada no 
ano 1964 polos viticultores da bisbarra de Valdeorras 
pertencentes a catro concellos, Petín, Vilamartín de 
Valdeorras, O Bolo e A Rúa de Valdeorras, sendo este 
último o máis céntrico e onde se encontra situada a 
adega. Actualmente forman a cooperativa un total de 
850 socios e ten 350 hectáreas de viñedo representando 
aproximadamente o 45% da produción da bisbarra. Isto 
garante a máxima calidade da súa materia prima.

Os seus viñedos aséntanse en chans luosentos, 
calcáreos, graníticos terrosos e de aluvión que se 
estenden polas abas e as ribeiras dos ríos Sil e Xares. 
Esta diversidade de chans unida a un microclima 
especial que vai dende o mediterráneo morno ao 
mediterráneo fresco dá un carácter único aos seus 
viños.

Os viños desta adega están elaborados co apoio da 
máis moderna tecnoloxía a partir das variedades 
de godello, Dona Branca e pombo fino en brancos e 
mencía, garnacha en tintos.
 
 

www.cooperativarua.com 
market@cooperativarua.com
Tel. +34 988 310 607
Julio Ricarte Mateu
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PRODUTOS/
MARCAS

PINGADELO TINTO
Elaborado 100% con uva mencía, variedade que 
proporciona viños de cor púrpura, intensa e elegante, 
aroma froiteiro e tenra carnosidade non exenta de nervio. 
Utilízanse plantacións principalmente das abas da Rúa 
e Vilamartín, con cepas de máis de 20 anos e chans 
arxilo-ferrosos. A súa fermentación alcohólica realízase 
en depósitos coas súas augardentes a unha temperatura 
de 25oC. Unha vez descubado realízase a segunda 
fermentación.

Os viños de Virgen de las Viñas 
elabóranse baixo a D.O. Valdeorras: 

RÚA BRANCO
Viño sorprendente, aberto, natural e de gran riqueza 
aromática. Consta dunha mestura de variedades brancas 
de Valdeorras cultivadas na mesma parcela. Elabórase 
en depósito con temperatura controlada e realízase unha 
crianza sobre as súas lías.

RÚA TINTO
Viño elaborado coa variedade garnacha, tradicional, 
amplo e con carácter. A fermentación realízase coas súas 
augardentes e, unha vez descubado, lévase a cabo a 
fermentación maloláctica.

PINGADELO BRANCO
Elegante e expresivo. Ao degustalo descubrirá o sentido 
da pureza e o “terroir”. Está elaborado ao 100% coa 
uva godello. Utilízanse principalmente plantacións da 
zona do Bolo de máis de 25 anos, a unha altitude de 
entre 500 e 600 metros e con chans luosentos. A súa 
fermentación faise en depósitos de aceiro inoxidable 
a unha temperatura de 15oC. Posteriormente realízase 
unha crianza de 3 meses sobre as súas lías e un pase 
lixeiro de madeira.
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BODEGA 
EIDOSELA,
S. COOP. GALEGA

EIDOSELA é o nome que xorde da unión dos topónimos 
Eidos e Sela, que son os nomes do barrio e a parroquia, 
respectivamente, onde Bodegas Eidosela se encontra 
localizada.

Adegas Eidosela fúndase no ano 2007 por un grupo 
emprendedor de 60 viticultores decididos a unir 
esforzos para formar unha cooperativa. En conxunto, 
este grupo de amigos que comparte a ilusión dunha 
zona xeográfica, Condado de Tea, conta cun total de 
45 hectáreas de viñedos propios, o que lles permite 
controlar o proceso completo para conseguir que ata 
o máis esixente dos padais comparta o seu gusto pola 
calidade.

Dispoñen dunhas amplas e modernas instalacións 
equipadas coa última tecnoloxía para combinar 
tradición e innovación.
 

www.bodegaeidosela.com 
fjpineiro@bodegaseidosela.com
Tel. +34 986 665 550
Rubén García García
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PRODUTOS/
MARCAS EIDOSELA ALBARIÑO

Trátase dun viño elaborado exclusivamente con 
uvas albariño vendimadas no seu estado óptimo de 
maduración. Á vista presenta unha cor amarela palla con 
fulgores verdosos. En nariz ofrece unha intensidade alta. 
As súas notas froiteiras e florais recordan as froitas de 
ósos dando como resultado un produto fresco e sutil. 
É un viño moi potente, sedoso e cunha acidez moi ben 
integrada.

Baixo a D.O. Rías Baixas, Adegas 
Eidosela produce as seguintes
marcas:

GRAN ARBASTRUM
É un viño cunha cor amarela pallosa con ribete grisáceo, limpo e 
brillante. En nariz ten unha intensidade media-alta destacando a 
conxunción de variedades que achega matices únicos. En boca é 
moi complexo, suave e delicado, debido á mestura de variedades; 
á súa vez é saboroso, expresivo e con carácter. Presenta unha boa 
conxunción da froita ao seu paso por barrica. Delicado, goloso, 
franco e elegante, con notas minerais e cunha acidez moi equilibrada. 
Fermentado e vinificado durante 4 meses en barricas de carballo 
francés e 4 meses en depósito de aceiro inoxidable.

ARBASTRUM CONDADO DE TEA
Este viño está elaborado con uvas albariño, treixadura e 
outras variedades autóctonas. É moi afroitado, fresco e 
destacan nel as notas de mazá verde que lle achega a uva 
treixadura. En boca é un viño suave, saboroso e cunha 
acidez moi equilibrada.

EIDOSELA SELECCIÓN BARRICA
É un viño amarelo palloso con escintileos dourados, limpo 
e brillante. Presenta unha asociación de leas finas, torrados, 
afumados e toques froiteiros. Ten unha intensidade moi alta.
Ten un moi bo paso en boca, saboroso, fino, con toques tánicos, 
graxos e cremosos. Presenta unha boa conxunción da froita ao 
seu paso por barrica. Delicado, goloso, franco e elegante. Presenta 
unha gran potencia, é moi persistente e con gran corpo e estrutura. 
Fermentado e vinificado durante 4 meses en barricas de carballo 
francés e 4 meses en depósito de aceiro inoxidable.
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EIDOSELA BURBULLAS DO ATLÁNTICO Extra Brut
Este viño limpo, afroitado e con aroma a mazá e cítricos, 
presenta unha cor amarela pallosa e unha burbulla 
moi fina. En boca é un viño fresco, lambeteiro e cun 
postgusto froiteiro e elegante.

EIDOSELA BURBULLAS DO ATLÁNTICO 
Brut Nature
Cor amarela pallosa pálido con reflexos verdoso - 
dourados, burbulla fina, persistente e elegante; en nariz é 
fresco, limpo e afroitado, aromas de mazá e cítricos con 
lixeiros toques de froitos secos. En boca é fresco, seco e 
delicado, cun posgusto froiteiro e elegante. Lembrando a 
variedade albariño.

EIDOSELA BURBULLAS DO ATLÁNTICO Brut
En fase visual presenta unha bonita cor rosa salmón 
cun rosario persistente e burbulla fina. En nariz está 
fresco e afrutado con certa complexidade destacando 
as froitas negras e a cereixa con notas de pan torrado 
procedente da segunda fermentación en botella. En boca 
está vivo con boa acidez ensamblada perfectamente 
coa apreciación doce, lembrándonos en retro nasal as 
mesmas sensacións da fase olfativa.
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CANNALIZA,
S. COOP. GALEGA Cannaliza é unha cooperativa adicada á produción e 

distribución do cáñamo industrial e alimentario.

Contan con amplas superficies de cultivo respectuoso 
co medio ambiente onde se producen as variedades 
certificadas e avaladas pola Unión Europea.

O cáñamo é unha planta moi versátil que ao longo da 
historia achegounos múltiples beneficios asociados á 
alimentación, á bio-construción, ó téxtil, medicinais... 
etc.

Os beneficios nutricionais do cáñamo son recoñecidos 
amplamente pola súa achega de Omega 3, Omega 6, 
proteínas, fibra e vitaminas. Utilizado en forma de 
semente enteira, semente pelada, infusión, aceite ou 
fariña. É un indispensable na cociña moderna.

www.cannaliza.com
babeledo@cannaliza.com
Tel. +34 638 760 119
Bárbara Abeledo Amor
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PRODUTOS/
MARCAS

HIDROMEL MANUELA
O Hidromel Manuela é unha bebida alcohólica baseada 
na fermentación de auga (Sant Hilari Sacalm) e mel, cuxa 
gradación oscila entre os 11º e os 15º. Totalmente artesán 
feito con produtos 100% naturais en tres variedades:
- Hidromel Manuela Doce.
- Hidromel Manuela con Especias. 
- Hidromel Manuela con Cáñamo.

CASA ALDAIA 
Cervexa artesá Casa Aldaia. A exquisita receita conta co ingrediente 
estrela o cáñamo que proporciona un toque brillante a esta cervexa, 
elaborada con auga de manancial (Sant Hilari Sacalm).
Casa Aldaia preséntase en dúas variantes:

- Casa Aldaia Loura (con cáñamo, Alc. 5,5%).
- Casa Aldaia Torrada (con cáñamo e mel, Alc. 9%).


