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DE AMBASSADE VAN SPANJE STELT
DUURZAME HERENMODE EN
PRODUCTEN VAN PURE INHEEMSE
SPAANSE RASSEN VOOR: DE BEDRIJVEN
OTEYZA (ES) EN SCABAL (BE) ZETTEN IN
OP DE MERINOSWOL
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- Op 28 november om 18u30 zal de Ambassadeur van Spanje in het
Koninkrijk België, Beatriz Larrotcha Palma, in de Officiële Residentie
het evenement "Oteyza. Traditie en avant-garde in herenmode"
onthalen, waarin de inheemse Spaanse rassen en hun waarden
bekend worden gemaakt door deze mannelijke ontwerpzaak, Oteyza,
en zijn Belgische partner Scabal, die inzetten op het gebruik van
Merinoswol en de duurzaamheid van het platteland.
- Het Spaanse Ministerie van Landbouw, Visserij en Voeding (MAPA)
en de fokkersverenigingen - FEAGAS - werken tijdens dit evenement
samen om ons genetisch erfgoed te koppelen aan mode, cultuur en
kunst, met een proeverij van hun producten.

De loopbaan en de creatie en ontwikkeling van de stukken van OTEYZA,
in 2018 bekroond met de Nationale Modeprijs, zullen voorgesteld worden.
De kleermakerij OTEYZA heeft ingezet op de recuperatie van de Spaanse
Merinoswol, van de oorsprong van de grondstof tot het eindproduct, en
toont zo, naast zijn grote kwaliteit, ook zijn rijkdom, cultuur en
geschiedenis.
Dit Spaanse bedrijf, door de Spaanse vereniging van Merinosfokkers
gemachtigd om het logo van het 100% Inheems Ras te gebruiken, heeft al
samengewerkt met het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij en
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Voeding (MAPA) in gezamenlijke promotieacties, zoals de modeweek in
2018 of Fitur in 2019, waarbij vee, cultuur en kunst werden gecombineerd.
Voor dit evenement zal Oteyza speciaal voor de gelegenheid ontworpen
stukken maken en deze creaties, naast een fotoselectie, ook voorstellen
met enkele mannequins, waarbij de identiteit van de kleermakerijk en de
kwaliteit van de lappen Merinoswol waarmee ze werken, duidelijk zullen
worden. Haar Belgische partner, SCABAL, gevestigd in Brussel, zal ook
deelnemen.
Nadien is er de mogelijkheid om de producten van 100% inheemse rassen
te proeven, dankzij de steun van de Spaanse Federatie van
Geselecteerde Vee Verenigingen FEAGAS en de hoffelijkheid van de
verenigingen van fokkers van runderrassen Avileña-Negra Ibérica,
schapenras Merinos, geitenrassen Florida, Cabra del Guadarrama,
Murciano-Granadina, Payoya en Verata, en varkensras Ibérica, die de
vleeswaren en kaas leveren.
Dit evenement wordt één grote etalage om in Europa zichtbaarheid te
geven aan de Spaanse rassen en aan de strategie van
#alimentosdeespaña en #100x100nuestro, waarin Spaanse gastronomie
en proviand samengaan met toerisme, mode, cultuur en sport, en waarbij
de grote rol en eigenschappen van de 100% inheemse Merinoswol
worden benadrukt, zoals het echte Spaanse goud en de grote
multifunctionaliteit van onze middelen, evenals de kwaliteit van onze
producten.
Het Merinosras is een van de meest emblematische en belangrijke
inheemse rassen in ons land, met een grote geschiedenis en traditie. De
zwarte variëteit, die met uitsterven bedreigd is, wordt uitsluitend in Spanje
en Portugal gefokt en is een van de 165 inheemse rassen en variëteiten
op de Officiële Catalogus van Rassen voor Veeteelt in Spanje.
De bescherming van merinosschapen en andere inheemse rassen voor
veeteelt is een van de prioriteiten van de overheid, niet alleen omdat ze
deel uitmaken van het genetisch en cultureel erfgoed van Spanje, maar
ook omdat de meeste deel uitmaken van extensieve veeteelt, wat
belangrijke voordelen oplevert voor de duurzaamheid van het platteland.
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Dat is de reden waarom er wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van
het Nationale Programma voor het behoud, de verbetering en bevordering
van veeteeltrassen. In dat kader zijn al verschillende acties uitgevoerd,
zoals die ter promotie van het logo van 100% Inheems Ras, toegekend
door de MAPA aan fokkersverenigingen om producten van inheemse
rassen te identificeren en zodat de consumenten bijdragen aan het
behoud ervan door ze te gebruiken en ernaar te vragen.
Op dit moment zijn er 52 rassen met het 100% logo. Alle informatie is
beschikbaar in het Nationaal Systeem van Informatie over Rassen (ARCA)
via de volgende link:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/
De fokkersverenigingen staan in voor de herkomst van de producten
overeenkomstig het goedgekeurde plan en houden een register bij van de
exploitanten in de hele keten (productie, verwerking en merchandising).
Wat betreft het Merinosras, is het de Nationale Vereniging van
Merinosschapen Fokkers die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van
het verbeteringsprogramma en het correcte gebruik van het 100%
Inheems Ras logo voor lamsvlees, melk, kaas (met veel potentie en groei)
en wol.
Vandaag de dag is Merinoswol dankzij zijn eigenschappen nog steeds een
referentie in de wereldwijde textielindustrie en biedt het een grote
functionaliteit aan kledingstukken aangezien het kan gebruikt worden om
alle soorten kleding te maken: casual, formeel, ceremonieel, sportkleding,
vooral sportschoenen of sneakers, en het benadrukt het gebruik en de
recuperatie van de Spaanse laag door Oteyza.

Bruxelles, 26 november 2019
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