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   O proxecto “Pulo ao sector da cas-
taña: dende o souto ata a elaboración 
de produtos novidosos con castañas”, 
liderado por AGACA, promove a actividade 
de castiñocultura coma sector xerador de 
emprego, claramente vinculado ao medio 
rural, especialmente no interior das provincias 
de Ourense e Lugo. 
 
   Hoxe en día, a venda da castaña galega 
diríxese a tres circuítos comerciais: 
 
 Mercado fresco. 
 Industria de primeira transformación 

(castaña pelada e conxelada). 
 Industria de segunda transformación 

(marron glacé, castañas en almibre, purés 
e fariñas).  

OXECTIVOS 
 

   O proxecto aposta por dar un pulo ao 
sector da castaña incrementando a 
súa rendibilidade mediante a innova-
ción ao longo da cadea de produción: 
dende os soutos, pasando pola transfor-
mación da castaña co desenvolvemen-
to de produtos novidosos con castaña 
na súa formulación (fariña de rebozado a 
base de castaña, copos de castaña, 
friame e embutidos con anacos de casta-
ña), ata o consumidor mediante a detec-
ción dos mercados potenciais para o 
seu consumo e a promoción dos novos 
produtos.  
 
 Como? 
 

1.   En relación á produción de castaña 
nos soutos: 
 
 Recompilación de información relativa 

ao cultivo e ás prácticas culturais me-
diante un caderno de campo dixital 

 Estudos sobre as calidades das collei-
tas e sobre a calidade culina-
ria/aptitude tecnolóxica das diferentes 
variedades de castaña. 

 
2.   En relación ao produto elaborado: 
 
 Transformación das castañas en pro-

dutos novidosos, caracterizados pola 
sustentabilidade da súa produción. 

 Realización de análises de ciclo de 
vida, de pegada de carbono e de pe-
gada hídrica. 

 Avaliación da composición nutricional 
dos produtos obtidos.  

 

Este proxecto conta co apoio da Xunta de 
Galicia e do FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural) me-
diante o programa de axudas para proxec-
tos piloto para o desenvolvemento de no-
vos produtos, prácticas, procesos e tecno-
loxías no ámbito agroforestal. 

Conta con 84.745,50 € de orzamento, 
subvencionado ao 80% e financiado cun 
75% con fondos FEADER, 22,5% fon-
dos propios da Xunta de Galicia e 2,5% 
fondos do Ministerio de Agricultura e 
Pesca, Alimentación e Medio Ambiente. 

Participan: Unión de Cooperativas 
Asociación Galega de Cooperativas 
Agrarias — AGACA e Centro Tecno-
lóxico da Carne — CTC.  

Galicia é a primeira Comunidade 

Autónoma en volume de produción 

e exportación de castaña, cunhas 

142.000 toneladas producidas no 

ano 2016 (o 88% da produción de 

España). 

Exemplo do Caderno de Campo creado, onde os produtores de castaña deben incluír 
información relativa a analíticas de auga, solos etc., labores preparatorias, poda, trata-
mentos fitosanitarios, fertilización, rega, colleita e rastrexabilidade, revisión de maqui-
narias de fitosanitarios e aplicación de restos e lavados de cubas de tratamentos.  

 

3.  En relación ao consumidor:  
 
 Mediante estudos sensoriais hedóni-

cos: 
-Avaliación da aceptación dos produtos 
por parte do consumidor 
-Avaliación dos nichos de mercado po-
tenciais para o seu consumo/venda. 
 Promoción dos novos produtos elabo-

rados con castaña. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Melloras orientadas á revalorización 

do produto mediante innovacións 
que consigan acadar un mercado de 
maior dimensión. 

 Promoción e expansión do mercado 
da castaña galega, favorecendo dese 
modo o desenvolvemento do medio 
rural. 

 Incremento da variedade no tipo de 
produtos conseguidos a partir da 
castaña, aumentando así a diversida-
de de consumidores así coma o va-
lor deste froito e dos soutos galegos. 

Exemplo de embutidos con castaña.  


