


RESULTADOS ESPERADOS 
 

No seu conxunto, o proxecto 
“Hamburguesas: Morenas e Verdes 
(FEADER 2017/035B)” incide na 
dinamización da agricultura e da 
gandaría ecolóxica da PROVINCIA DE 
OURENSE, especialmente das áreas 
de montaña. 
 

ORGANIZACIÓN 
 

Verín Biocoop, S. Coop. Galega 
coordina o proxecto e encárgase das 
tarefas de produción da carne de 
Morenas do Noreste e deseña as 
receitas das hamburguesas, contando 
para iso con recoñecidos cociñeiros 
galegos. O Consello Regulador da 
Agricultura Ecolóxica de Galicia 
certifica o proceso de produción e 
elaboración ecolóxico. O Centro 
Tecnolóxico da Carne proporciona 
apoio para a industrialización das 
receitas e as análises de calidade 
nutricional e sensorial cara a posta no 
mercado. A Unión de Cooperativas 
Asociación Galega de Cooperativas 
Agrarias encárgase das tarefas de 
difusión do proxecto. 

 

O proxecto de innovación 
“Hamburguesas: morenas e verdes”, 
liderado por Verín Biocoop, ten como 
obxectivo xeral facer rendibles as 
explotacións de gando vacún de razas 
autóctonas en perigo de extinción, 
potenciando a gandería ecolóxica das 
razas Morenas do Noroeste (cachena, 
vianesa, frieiresa, caldelá e limiá), 
mediante o aproveitamento total da 
canal por medio de produtos gourmet 
de calidade diferenciada.  
 

OBXECTIVOS 
 
Os obxectivos específicos divídense 
en catro áreas: 
 
 Potenciar razas autóctonas e 

aumentar a cabana actual, 
especialmente en réxime de 
gandería extensiva e ecolóxica. Con 
iso conséguese unha mellora do 
estado dos bosques que axuda á 
loita contra os incendios.  

 
 Facer rendible o comercio de 

carne de razas autóctonas en 
ecolóxico, por medio da 
transformación das canais en 
produtos novidosos, de calidade e 
alto valor engadido. 

 
 Unir o potencial de agricultura e 

gandería locais, para chegar ao 
consumidor sensible co medio 

ambiente e os produtos 
ecolóxicos de calidade 
certificada e de produción local. 
 
 Obter  un  produto novidoso  
    no mercado mediante o dese-     
    ño  dunha  serie  de   receitas 
    para ecohamburguesas, ela- 
    boradas con produtos de tem- 
    pada, que consigan represen- 
    tar   as  estacións do  ano:  
 
Primavera  con  carne de vaca, 
sal e  loureiro; verán con car-   
ne de tenreira, sal, allo, pere-    
xil e  mazá; outono con carne     
de tenreira, sal, cebola, toma-     
te e castañas; e inverno con     
carne de tenreira, sal, cenoria     
remolacha  e  grelos. 
 

 

Este proxecto conta co apoio da Xunta 
de Galicia e do FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento 
Rural) no marco do PDR (Programa de 
Desenvolvemento Rural) de Galicia 
2014-2020, mediante o programa de 
axudas para execución de proxectos 
dos grupos operativos da AEI 
(Asociación Europea da Innovación). 
 
Orzamento: 96.499,99 € 

Participan: Verín Biocoop, S. Coop. 
Galega, Centro Tecnolóxico da 
Carne, Consello Regulador da 
Agricultura Ecolóxica de Galicia e 
Unión de Cooperativas Asociación 
Galega de Cooperativas Agrarias.  
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Producidas con carne destas cin-

co razas en perigo de extinción 

— Cachena, Vianesa, Frieiresa, 

Caldelá e Limiá — criadas en 

liberdade en ganderías ben ex-

tensificadas baixo o método e a 

Norma de Produción Ecolóxica 

CATRO ESTACIÓNS  

Primavera: carne de vaca, sal e 

loureiro. 

Verán: carne de tenreira, sal, allo, 

perexil e mazá. 

Outono: carne de tenreira, sal, 

cebola, tomate e castañas. 

Inverno: carne de tenreira, sal, 

cenoria, remolacha e grelos. 

“A consideración e o respecto ao 

consumidor, ao animal e ao medio 

ambiente constitúen a razón de ser 

da Produción Ecolóxica” 

  

 


