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Presentación 
 
Xantar é a única feira internacional de Turismo Gastronómico recollida no calendario oficial de “Feiras 
Comerciais Internacionais” españolas. 
 

Cunha traxectoria de 21 anos poñendo en valor os produtos agroalimentarios de calidade, a elaboración e o 
servizo profesional, converteuse nun referente para os destinos enogastronómicos máis punteiros, tanto 
de España como de Portugal. Esta diferenciación atrae ademais a outros participantes internacionais, 
fundamentalmente desde Ibero América. 

 
Esta liña de internacionalización permitiu crear redes de cooperación en materia de Gastronomía e 
Turismo Sostible e Saudable. 
 
Este salón ofrece unha vinculación de carácter experiencial entre o expositor e o visitante a través de 

diversas accións, que fusionan a tradición e a innovación propia dos territorios presentes en Xantar en forma 
de exhibicións, catas temáticas, cociña en directo e moitas máis iniciativas que suceden durante cinco días 
de intensa actividade. 
 
En Galicia, a celebración de Xantar supón o comezo das 300 festas gastronómicas desta comunidade, 

algunhas delas declaradas de interese turístico. 
 
Dentro dos obxectivos do salón, atópase a dinamización do rural a través da enogastronomía e do turismo, 
promovendo produtos innovadores que destacan pola súa materia prima e calidade. 
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  Razóns para participar en Xantar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 100 medios de 
comunicación os que darse a 

coñecer. 

1 5 

Afluencia de público 
profesional e afeccionado 

atraídos polo completo 

programa de actividades. 

Oportunidade ideal para 
establecer contacto con 
novos clientes e facer 
estratexias de fidelización. 

Promover a 
competitividade no sector 
da restauración. 

2 8 

Fomento da cooperación 

internacional creando redes 
turísticas e culinarias 

sostibles a nivel mundial.  

2 

Servir de plataforma para os 
produtos agroganadeiros e 
pesqueiros de calidade. 5 4 

6 

8 

1 

4 6 

Aumento de visibilidade 
da súa empresa, 

incrementando así as 
oportunidades de 

negocio. 

3 7 
3 7 

Dinamización económica e 
social do entorno rural a través 
da enogastronomia e do 
turismo. 
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SECTORES 

REPRESENTADOS  

EN XANTAR 

Destinos Enogastronómicos 

Produtos agroalimentarios de 

calidade 

Festas Gastronómicas 

Denominacións de Orixe 

Produtos Gourmet 

Festas Históricas

Arte Gastronómica 

Servizos para hostalería 

Viños e bebidas de calidade 

 

¿ Qué ver en Xantar?  
 

 
Restauración 
Recreación de oito restaurantes onde o público poderá comer ou 

cear degustando un menú autóctono feito con produtos de 
denominación de orixe, e coñecer diferentes cociñas locais.  

 
Promoción Turístico-Gastronómica 
Espazo para promover atractivos turísticos e culturais dos 
destinos enogastronómicos. Nesta edición cobrará importancia o 
Turismo Gastronómico do Camiño. 

 
Patrocinadores 
As entidades e grandes firmas do sector que apostan por esta 

cita teñen un espazo na zona central da feira na que mostrar 
directamente os seus produtos ou servizos. 

 
Produtos Gourmet 
Os expositores ofrecen a opción de comprar directamente 
produtos agroalimentarios de tipo gourmet, os cales, en 
ocasións, só é posible conseguir nos seus lugares de orixe. 

 
Túnel do Viño, Licores e Augardentes  
Espazo reservado a profesionais para que as adegas dos 

diferentes Consellos Reguladores poidan dar a coñecer as  
últimas referencias. 
 

Túnel do Queixo 
Área na que produtores de queixo presentarán as súas 

elaboracións. 

 
Artesanía 
Espazo dedicado á exposición e venda de artesanía autóctona 
das rexións presentes. 

 
 

Espectáculos e Lecer 
Actuacións musicais en directo e exhibicións compoñen o 
programa lúdico.  



 

 

6  XANTAR  Feira Internacional de Turismo Gastronómico      |       www.xantar.org  

 

¿Qué facer en Xantar? 
 
 

Accións Profesionais 
 

• V Workshop de Turismo: Acción enfocada a promover 
encontros B2B entre operadores e axencias 

especializadas en turismo gastronómico e as empresas 
representadas en Xantar.  

 
 

• XVI Encontro Internacional sobre Gastronomía 

Saudable e Sostible 
 

o Conferencias: Foro que ten como obxectivo 
principal poñer en valor as propiedades saudables 

da Dieta Atlántica e das entidades convidadas.  
 
 
 

o Obradoiros Gastronómicos: Tres aulas gastronómicas simultáneas, cunha media de dúas 

actividades cada hora, nas que se fan pratos temáticos e innovadores en directo por 
recoñecidos chefs nacionais e internacionais. 
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Accións Profesionais 
 

• Aula de Cata: Espazo para a realización de catas 

comentadas de produtos presentes na feira. 
 

• Acción para Escolas de Hostalería: A través de 
paquetes nos que se inclúe desde o aloxamento ata 

visitas guiadas e participación nos obradoiros. 
 

• Centro de Negocios: Programa de reunións B2B 
entre empresas expositoras coas delegacións 
internacionais. 

 

 
 
 
Accións Complementarias centradas na 
Gastronomía do Camiño 
 

• XVII Encontro de Confrarías Gastronómicas e 

Enófilas 

• VIII Encontro de Bloggers.  

• Degustacións.  

• Xornadas dedicadas. 

• Presentacións. 

• Exposicións de arte gastronómica. 

 
 
 

Premios e Concursos 
 

• XI Concurso de Carteis de Festas 

Gastronómicas de España e Portugal. 

• IX Concurso de cociña Xantar Gourmet para 

profesionais e afeccionados.  

• VIII Premios Xantar Internacional 2021.
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Unha fiestra aberta ao mundo 
 
 
Rexións e comunidades convidadas 
 

O principal obxectivo de Xantar é defender a gastronomía de calidade na cultura e posicionala como un dos 
reclamos turísticos mais importantes. Por elo, Xantar conta cada año coa presenza de diferentes territorios 
da Península baixo a fórmula de comunidade convidada. Entre as que teñen participado atópanse 
Estremadura, Castela e León, Asturias, Cantabria e Andalucía, rexións turísticas de Portugal e agrupacións 

interterritoriais como por exemplo a Macaronesia (Cabo Verde, Canarias, Azores e Madeira). 
 
Algunhas destas rexións contan cun restaurante con menú degustación e veñen acompañadas pola súa 
oferta turística, os seus produtos autóctonos, a súa artesanía e cultura tradicional para que os visitantes 
coñezan as súas particularidades e diferenzas. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

9  XANTAR  Feira Internacional de Turismo Gastronómico      |       www.xantar.org  

 

 
País Convidado 
 
O salón conta coa figura do país convidado, una iniciativa que ten 
moi boa acollida por parte do público asistente, e unha gran 

repercusión entre os medios de comunicación.  
 
A condición de país convidado en Xantar leva implícito converterse 
no eixe da comunicación da feira, sendo protagonista todas as 
mensaxes, así como outras accións transversais do proxecto. Todo 

elo supón unha gran promoción desde un evento que é seguido por 
numerosos medios de comunicación, tanto xerais como 
especializados en Turismo e Gastronomía. 

 
 

 
 
Brasil, Portugal, Panamá, Costa Rica, Cuba, Perú, 
Francia, Arxentina, Illas Azores e México 

participaron en anteriores ocasións como países 
convidados promovendo os seus recursos turísticos e 
gastronómicos a través de: restauración, stand, 
degustacións, catas, obradoiros e folclore.  
 

 
 

 
 
 
 

Edición Especial Xacobeo 
 
Xantar contará con unha área especial 
encamiñada a impulsar a gastronomía e o 
turismo no “Camiño”. 

 
Trátase dunha experiencia na que se poderá 
aproveitar as recomendacións gastronómicas e 
realizar un percorrido polos recursos dos 
municipios que integran o Camiño de Santiago. 
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Libro de feira 

 
En cada edición de Xantar edítase un libro/catálogo de preto de 100 páxinas, que pretende ser unha 
completa guía de todo o que o visitante pode atopar no salón (listaxe de expositores, plano da feira, menús, 
programa de actividades, programa do Encontro Internacional de Gastronomía Saudable e Sostible, país 

convidado, etc.).  
 
Ademais, o libro compleméntase con información adicional e artigos de opinión de profesionais de 
recoñecido prestixio dentro dos sectores do turismo e a gastronomía. 
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¡Vivir a experiencia Xantar! 
 

 
Ven en tren 
 
A organización preparou un paquete de tren para gozar dunha 
xornada ou dunha fin de semana achegándose á cidade de 
Ourense pola liña de alta velocidade, AVANT, atraendo a 

visitantes da Coruña e Santiago de Compostela, con un custo 
pechado, no que se inclúen visitas guiadas, recollidas e comida. 
 

 
Ademais, Xantar, en colaboración con RENFE, ofrece bonos desconto nos 

viaxes de longa distancia, o que facilitará a visita de persoas procedentes 
doutros puntos da Península. Antes de comprar o seu billete, consulte coa 
organización no +34 988 366 030.  

 

 
Gozaa de Galicia 
 
Nesta edición de 2021 e coa colaboración de 
“Siente Galicia”, Xantar lanzará un paquete 
turístico para os visitantes de calquera cidade que 
desexen acudir ao salón, e gozar de Galicia e os 

seus recursos turísticos.  
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Xantar nos medios 
 
  

Promoción 
 
O salón conta cun Plan de Promoción que o sitúa 

en numerosos medios de comunicación (prensa 
diaria e especializada, radio, televisión e Internet) 
e foros relacionados co sector, así como en 
importantes feiras nacionais e internacionais 

relacionadas co turismo ou a gastronomía. 
 
Nas últimas edicións, o interese suscitado por 
este certame entre a sociedade queda reflectido 
ademais pola retransmisión en directo desde o 

recinto de diversos programas de radio nacional 
e tamén se fixeron conexións para varios informativos e magazines de televisión que permitiron que Xantar 
chegase a millóns de persoas. 

 

Xantar na rede 
 
O salón dispón dunha páxina Web, www.xantar.org, que recolle toda a información sobre a feira: número 
de reserva e procedencia dos restaurantes, menús, actividades complementarias, galería fotográfica, notas 
de prensa, etc.  

 
Tamén está presente con perfiles en Facebook, Instagram e Twitter, onde ten unha grande comunidade.  
 

 
 
 

 

Repercusión nos medios de comunicación 
 

 

10 Canles de Televisión 
de España e Portugal 

 

Emisión de programas de 
radio nacionais en directo 

 

20 Medios especializados 

 

11 Medios Internacionais 

 

400 Publicacións en prensa 
escrita e dixital  

 

27 Bloggers de España, 
Portugal, Costa Rica e 

México 

 

http://www.xantar.org/
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Publicacións na prensa 

 

 

Conexións en directo de Televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de radio desde o salón 
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Última edición 
 
  

21ª edición 

 
Xantar celebrou en 2020 a súa vixésima primeira edición 
entre o 5 ao 9 de febreiro. O salón foi presentado de forma 
oficial durante la Feira Internacional de Turismo de 
Madrid (FITUR).  
 

Esta edición serviu para estreitar lazos con Portugal, 
grazas á importante presenza de expositores lusos, así 
como para establecer novas liñas de cooperación con Ibero 
América a través da presenza de expositores deste 
continente. 

 
A 21ª edición converteuse nun excelente escaparate para promover os produtos e a cociña das rexións 
presentes entre os milleiros de persoas que a visitaron. 
 

O atractivo que ten Xantar para o público queda fora de toda dúbida, á vista dos resultados das enquisas 
realizadas: o 99% dos visitantes ten intención de repetir. Ademais, é unha cita para o goce do propio 
sector, xa que das persoas que visitaron Xantar na última edición, o 35% foron profesionais, e o 85% dos 
expositores manifestou a súa intención de repetir. 
 

 

Datos máis significativos 
 

12.000 m2 de superficie de exposición 

9 países representados 

298 expositores 25.000 visitantes  

15 restaurantes 22 Menús entre os 15 e os 35 € 

150 actividades seguidas por 7.000 persoas  

500.000 persoas seguindo o Encontro de Bloggers 

4.000.000 de audiencia a través dos medios de comunicación 
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Entidades que apostan por 

Xantar 
 
  
Son moitas as entidades que, ao longo da súa historia, apostaron por Xantar. Desde pequenos produtores 
artesanais, pasando por grandes firmas comerciais, entidades locais e organismos de turismo. 
 
Aquí móstranse as entidades patrocinadoras e colaboradoras da pasada edición do salón: 
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Galería fotográfica 
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