
KALITATEZKO 
EUSKAL PRODUKTUAK
Eusko Label sor-markak 25 urteko ibilbidea 
egina du kalitate handiko euskal produktuak
merkaturatzen.

E usko Label sor-markako lehen
produktua merkatura atera
zenetik 25 urte igaro dira jada-

nik. 1993an, honako produktu hauek
merkaturatu ziren Eusko Label bereiz-
garriarekin: Euskal Esne Bildotsa, Ara-
bako Patata, Gernikako Piperra, Eus-
kal Baserriko Oilaskoa eta Euskal Eztia. 
Eusko Label kalitate markaren fun-

tzioa Euskal Autonomia Erkidegoko
produktuak identifikatzea da, eta mer-
katuan beste produktu batzuetatik be-
reiztea, Eusko Label sor-markako ar-
duradunen hitzetan. «Europako Bata-
sunean sartu ginenean aldaketa
handia gertatu zen, arlo guztietan, bai
eta nekazaritzan ere. Or-
dura arte, produktuak
Frantziatik edo Europako
gainontzeko herrialdeeta-
tik hona ekartzeko muga
batzuk zeuden, kopuru al-
detik, eta muga zergak ere
bazeuden. Kanpoko kon-
petentziak ez zienez hain-
besteko kalterik egiten, he-

mengo baserritarrek ez zuten arazorik
produktuak saltzeko». 
Europako Batasunean sartu ondo-

ren, ordea, merkatu txiki batetik askoz
zabalago batera igaro ziren euskal
ekoizleak. «Han lortu ziren akordioen
arabera, mugak desagertu ziren, eta,
segituan, kanpoko eskaintza hasi zen:
bai produktu barietate aldetik eta bai
kopuru aldetik». 
Aldaketen ondorioz, produktuak

saltzeko arazoak sortu ziren, eta he-
mengo produktuak baztertuta geldi-
tzen hasi ziren. «Horri aurre egiteko,
zerbait egin behar genuen. Lehenik,
geure egoera aztertzen hasi ginen, bai

produktuari eta bai merka-
tuari begiratuta. Gure pro-
duktuak babesteko bilatu ge-
nuen tresna Eusko Labela
izan zen. Azken finean, kon-
tsumitzaileak gure produk-
tuak eros zitzan, horiek zein-
tzuk ziren adierazi behar ge-
nion». 
Izan ere, lehen, produk-
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Eusko Label
kalitate markaren
funtzioa da
Euskal
Autonomia
Erkidegoko
produktuak
merkatuan
identifikatzea

EUSKAL HERRIKO PLAZA  I EUSKO LABEL I 3

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.euskolabel.hazi.eus

@

tuak zuzenean saltzen
ziren. «Ez zegoen pro-
duktua identifikatu be-
harrik, erosleak baze-
kielako zeinek ekoiz-
ten zituen; egoera
berrian, ordea, oso ga-
rrantzitsua zen kontsu-
mitzaileari esatea zein
nekazaritza eta arran-
tza produktu ziren he-
mengoak eta kalitatez-
koak». Horrexegatik
sortu zen Eusko Label
bereizgarria. 
Lehen aipatutakoez

gain, honako hauek
dira Eusko Labela du-
ten produktuak: Eus-
kal Okela, Euskal Base-

rriko Arrautza, Hegaluzea eta Hegala-
burra, Euskal Letxuga, Ibarrako
Piparra, Euskal Babarrunak, Eztia,
Oliba Olioa Birjina Estra, Baserriko
Txerria eta Euskal Tomatea. 

Produktu berriak
Produktu batek Eusko Label ezauga-
rria lortzeko, aurretik zeregin batzuk
egin behar dira, hala nola ekoizpen eta
eraldaketa sektorearen azterketak,
merkaturatze kanalenak eta merka-
tuarenak, eta baita produktuaren izae-
ra berari buruzkoak ere. Azterketa ho-
rietatik abiatuta, bere ezaugarri guz-
tiak erregelamendu batean zehatz-
mehatz definitzen dira.
Orain, Eusko Label produktu berriak

gehitzeko aukera lantzen ari da, eta
hainbat barazki eta fruta aztertzen ari
dira. Halaber, aurki Eusko Labelarekin
landutako produktu berriak merkatu-
ratuko dira: Arabako patata aurrez
egosiak, Ibarrako Piparrarekin egin-
dako piper saltsa, eta Eusko Label behi
haragiarekin egindako haragi bolak,
biribilkia saltsan, haragia arrautza iri-
netan pasatua, lasagna eta sukalkia. 
Eusko Labelarekin egindako edo

prestatutako produktuek ezaugarri-
tzat dute bere osagai nagusia edo na-
gusiak Eusko Label bereizgarria duten
produktuak direla. 
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E uskal ardi latxaren arkume
aurrez errea eskaintzen dute
Baserria Km0 kooperatibako

abeltzainek eta artzainek. Denbora
gutxian prestatzen da, eta, ospakizu-
netarako ez ezik, ezin hobea da edo-
zein egunetan familiarekin edo lagu-
nekin otordu eder bat egiteko ere.  
Izan ere, urtero bezala, Euskal Herri-

ko ardi latxak erditzen hasiak dira.
Urrian hasi ziren aurrenak, eta, horren
ondorioz, hilabeteren buruan bildo-

tsak edo arkumeak iritsi
dira harategietara eta den-
detara. Eta apiril arte, edo
beranduxeago, eskuratu
ahal izango dira. Hori horre-
la izan da betidanik. Euskal
ardi latxa naturaren zikloari
lotuta doa, eta arkumea sa-
soian soilik aurkitu ahal izango dira
harategietan eta dendetan.
Bestalde, azken urte hauetan, arku-

mea jateko ohitura da aldatu dena. Era

guztietara eta edozein aitza-
kiarekin jan ohi da. Etxean,
jatetxean edo lagunartean.
Labean errea, gisatua edo
parrilan… Ospakizunetan,
astegunetan… 
Baina orain, etxean

gehienbat, labea pizteko
gogo handia behar izaten da askotan,
puntu egokia ez lortzeak beldurra
ematen baitu, eta labea garbitzeak zer
esanik ez.
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Baserria Km0
arkume aurrez
errea mamitsua,
zaporetsua eta
kurruskaria da,
20-25 minutuan
prest egoten da

BILDOTS GARAIA DA
Bikaina da Baserria Km0 ezaugarria duen ardi
latxaren arkume aurrez errea. Harategietan 
eta saltokietan eskura daiteke.
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Kontu horiek guztiak direla medio,
amak edo amonak egiten ez badu, ardi
latxaren esne bildotsik edo arkumerik
ez da jaten etxeetan, edo gutxi jaten da.
Gabonetan, familiak elkartuko dira,
eta gustura jango dituzte amak edo
amamak prestatutakoa, baina… 

Arkumea jateko gonbita
Baserria Km0 kooperatiba osatzen du-
ten abeltzainek eta artzainek arkumea
jateko gonbita egiten dute: «Hain gu-

proiektuko zuhaitz landaketaren ba-
besle ofiziala izango da. Proiektua nor-
banako moduan babes badaiteke ere,
ederra izango da familia moduan ba-
bestea ere. 

Etiketak, datu pertsonalekin edo fa-
milia datuekin batera, posta arruntez
bidal daitezke helbide honetara: 99
posta kutxa, 20740 Zestoa. Beste auke-
ra bat ere badago: etiketei argazkiak
atera, eta, datu pertsonalekin edo fami-
liaren datuekin batera, posta elektroni-
koz bidaltzea apadrinaunarbol@ ba-
serriakm0.comhelbide elektronikora,
edo, whatsapp-ez 605-71 18 44ra,
2019ko otsailaren 12a baino lehen.

rea den produktu hau
jateko ohitura berres-
kuratzera animatu
nahi zaituztegu. Pla-
zer bat delako, gure
zainetan dagoelako
eta, gainera, pro-
duktu hau kontsu-
mituz artzaintzaren
etorkizuna ziurtatzen
laguntzen dugulako.
Gainera, horrekin, gure
paisaia eta ingurumena eza-
gutzen ditugun moduan man-
tentzen laguntzen dugu».

Eta horiek denak nahiko arrazoi ez
balira nagikeria eta beldurra astintze-
ko, aitzakiak baztertzen laguntzeko,
Baserria Km0 kooperatibako kideek
ardi latxaren arkume aurrez errea es-
kaintzen dute. 20-25 minutuan prest
dagoena. Mamitsua, zaporetsua, ku-
rruskaria. 

Zuhaitz bat babestu
Baserria Km0 zigilua duen ardi latxa-
ren arkume aurrez erre bikaina dasta-
tzera animatzeaz gain, kooperatibako
kideek zuhaitz bat babestera gonbida-
tzen dituzte herritarrak. Arbola bat
babestu proiektu solidarioari esker,
baso bat sortuko baita Arabako Valde-
rejoko parke naturalean, zuhaitz espe-
zie autoktonoekin.

Horrela, Baserria Km0-ko edozein
produkturen 4 etiketa bildu eta bidal-
tzen dituena Arbola bat babestu

Erraz prestatzen da
Baserria Km0 arkume
aurrez errea. Aproposa

da otordu eder bat
egiteko. 

GEMA ARRUGAETA

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.baserriakm0.com.

@
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KUPELA, EUSKAL SAGARDO
TRADIZIONALA

Astigarragako
Etxeberria
sagardotegian
ekoizten dute
sagardoa.KUPELA

Kupela markako
produktuak.KUPELA

Euskal Herriko sagastietako sagarrak erabiltzen dituzte.KUPELA
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Kupela modu
tradizionalean egindako
sagardo naturala da.
Baina sagardoaz gain,
sagar zukua eta beste
hainbat produktu
merkaturatzen dira
Kupela markarekin.

E uskal sagardo tradizionala da
Kupela sagardoa. Arina eta
edan erraza, baina nortasun

handikoa, eta zaporea orekatua du,
fruta gustukoa. «Kupela Sagardoa sor-
tu genuenean, gure ideia zen sagardoa
zabaltzea Iparraldean eta Frantziako
merkatuan, euskal sagardo tradizio-
nala oso gutxi ezagutzen baita toki ho-
rietan», dio Xalbat Seosse Oxarangok,
Kupela Sagardoa enpresako gerente-
ak.

Iparraldean asmatua, hegoaldean

dira, euskal marinelen omenez. Garai
batean, marinelek sagardo upelak era-
maten zituzten beren bidaietan, eta,
sagardoa C bitaminan aberatsa denez,
eskorbutoaren aurka babesten ziren
sagardoa edanez. Orduz geroztik, eus-
kal sagardoa erreferentzia garrantzitsu
bat da gastronomiazale guztientzat.
Lapurdin, Nafarroan Beherean,

Zuberoan, Donostian, Bilbon, Fran-
tzian, Herrialde Katalanetan, Galizian
eta Espainian banatzen dituzte Kupela
markako produktuak. Supermerka-
tuetan, denda txikietan, ostatuetan eta
ostalaritzaren munduan aurki daitez-
ke. «Oso ongi banatuak gara Iparral-

dean, Parisen,
Toulousen eta
Frantziako beste
hainbat tokitan
ere bai, eta Hego-
aldean pixkana-
ka hasi gara, zer-
bait berria,
desberdina pro-
posatzeko».
Kanpoko beste

zenbait merkatu-
tan banatzeko
ahaleginetan ere

ari dira. Besteak beste, Txinan hasi dira,
Hong Kongen, esaterako. «Espero
dugu Ameriketako Estatu Batuetara
igortzea laster».
Halaber, bere markako produktue-

kin batera, Kupela Sagardoa enpresak
beste edari batzuk ere banatzen ditu:
ardoak, txakolina, sangria eta Euskal
Herrian egindako garagardoak.

ekoiztuada Kupela Sagardoaren leloa.
Izan ere, egoitza soziala Angelun (La-
purdi) dute, eta sagardoa egiteko upe-
lak Astigarragan (Gipuzkoa). Sagardoa
Agustin Etxeberria sagardogilearen la-
guntzaz ekoizten baitute, modu tradi-
zionalean, Astigarragako Etxeberria
sagardotegian. 
30.000 bat botilako produkzioa egi-

ten dute. Horretarako, Euskal Herriko
sagastietan laborantza biologikoaren
bidez sorturiko sagar hoberenak hau-
tatzen dituzte. «Baina oraintxe, egia
errateko, ez dira aski sagar Euskal He-
rrian, eta beharbada kanpotik ekarri
beharko dugu zati bat, %30 inguru».

Lehengai naturalak
Dena den, sagardoaz gain, zenbait eda-
ri merkaturatzen dira Kupela  marka-
rekin: sagardo lehorra, sagardo eztia,
Basque cider, Bizia sagardo aparduna
eta sagar zukua. «Gu hemengoak gara,
Iparraldekoak, eta gure produktu guz-
tiak Euskal Herrian ekoizten ditugu». 
Horretarako, lehengai naturalak era-

biltzen dituzte, eta ekoizteko prozesua
ere naturala da. Eskuz aritzen dira, eta
sagardoa hartziduraren bidez sortzen
da, azukrerik, urik, edo beste edozein
gehigarririk gehitu gabe.
Xalbat Seosse Oxarangok 2013an sor-

tu zuen Kupela Sagardoa enpresa Peio
Etcheverryrekin. 2015ean Bastien Du-
fau hasi zen haiekin lanean, «Kupela
Sagardoa hedatzeko». Orain, guztira,
bost pertsona aritzen dira. «Bi langilek
bulegoetan lan egiten dute, kontabili-
tateaz eta dokumentuez arduratzen
dira, eta beste bi lagun komertzial gisa
aritzen dira. Hurrengo urtean beste bi
enplegu sortu nahi ditut».
Kupela sagardoaren logotipoan txa-

lupa baten eta itsasoaren irudiak ageri

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.kupela.fr

@

«Oso ongi
banatuak gara
Iparraldean, eta
Hegoaldean
pixkanaka hasi
gara, zerbait
berria,
desberdina
proposatzeko»
XALBAT SEOSSE
OXARANGO
Kupela Sagardoa
enpresako gerentea
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Jan Tolosaldea
egitasmoak tokiko
produktuen kontsumoan
oinarritutako elikadura
sistema sustatzea du
helburu.

rren elikadura, osasuna, tokiko ekono-
mia eta ingurumena zaintzeko». Tolo-
saldeko baserri eta ekoizle ugarik bat
egin dute jadanik egitasmoarekin. Es-
nekiak, haragia, ogia, gozoak, edariak,
arrautzak, barazkiak, frutak eta beste
hainbat produktu ekoizten dituzte.

Informazio gehiago bildu nahi
izanez gero, bisitatu webgune hau:
www.tolomendi.eus/
jan-tolosaldea/

@

kagaiak kontsumi ditzaten, eta, bide-
nabar, nekazaritza ekoizpen baldin-
tzak eta herritar guztien bizi kalitatea
hobe daitezen.

Elikadura ona
Urriaren 14an aurkeztu zuten egitas-
moa Anoetan. Jan Tolosaldeak «elika-
dura ona» duela oinarri azpimarratu
zuten. «Tolosaldean nekazaritza kultu-
ra eta langintza indartzeko eta biziberri-
tzeko sortu da Jan Tolosaldea; herrita-

T olomendi Landa Garapen El-
karteak martxan jarri du Jan
Tolosaldea egitasmoa Tolosal-

deko udalekin, ekoizleekin, nekazari-
tza kooperatibekin, sindikatuekin, os-
talariekin, saltokiekin, ikastetxeekin
eta beste zenbait eragilerekin elkarla-
nean, tokiko produktuen kontsumoan
oinarritutako elikadura sistema susta-
tzeko. 
Tolosaldeko udalerrietako familiak,

nekazariak eta gizarte eragileak biltzea
da asmoa. Jan Tolosaldea proiektuaren
bidez, bultzatzaileek Tolosaldeko he-
rritarrei proposatzen diete gertuko eli-
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EDERKI JAN,
TOLOSALDEAN

Jan Tolosaldea egitasmoaren aurkezpena.TOLOMENDI
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Mundu osoko kaferik 
eta terik gozoenak 
eta berezienak eskuratu
daitezke Donibane
Lohizuneko Kikeran
dendan.

K ikeran denda Donibane Lohi-
zuneko (Lapurdi) erdialdean
dago, Victor Hugo bulebarre-

ko 23. zenbakian. Mundu osoko kaferik
eta terik gozoenak eta berezienak es-
kuratzeko toki ezin hobea da. Gainera,
kafea eta tea eskaintzeaz gain, delica-
tessen produktuen saltokia ere bada. 
Kafeak mundu osotik ekartzen dituz-

te, dendan daukaten lantegian txigor-
tzeko. Eskuz aritzen dira; beraz, kafe
berezien artisauak dira, arduradunek
nabarmendu dutenez. «Gure etxera
iristen zaigu eskuz bildutako kafe ber-
dea. Aditu independente batzuek kafe
hoberenak sailkatu ondoren, gure in-
portatzaileek ekartzen digute. Erran
genezake zirkuitu laburra erabiltzen
dugula, urrun bagaude ere zuzenean
lan egiten baitugu hango ekoizleekin».  

Prozesu naturala
Produktu naturalekin lan egiten dute,
eta kafea txigortzeko prozesua ere na-
turala da. «Txigorketa lehengaien eral-
datzearen artea da; gure kasuan, kafe
berdearena, jakinda nekazaritza ere es-
kuz eginda dagola. Kafe gereziak eskuz
bilduak dira, eta prozesu guztiak arti-
sau moduan eginak dira, eskuz: hartzi-
tzea, garbitzea, idortzea…». 
Azken batean, modu naturalean

ekoitziak izan diren kalitate handiko
produktuekin lan egiten dute. «Bada-
kigu guztiz nola ekoitziak diren guk
txigortutako kafe guztiak, eta guk beti
nahi izan duguna izan da txikiekin lan
egin era natural batean ekoitziak izan
daitezen. Gure ekoizleek eta guk gauza
bera nahi dugu: kantitate gutxi, baina
kalitatezko lana».
Tearen kasuan ere, produktuak natu-

ralak erabiltzen dituzte, eta ekoizteko
prozesua naturala da. «Gure te horni-
tzailea beti lanean dabil Bio izendape-
narekiko errespetua handiagoa izan
dadin». 
Gaur egun, 18 kafe mota eskaintzen

ditu Kikeran dendak. Bost kafe mota
Etiopiatik ekartzen dizkiete (horietako
bi oihanetatik), beste sei kafe mota Er-
dialdeko Amerikatik, eta gainerako ka-
fe motak lantegian egiten dituzten na-
hasketak dira: Galdan, Zozkoa, Goxoa
eta Eztia izenekoak, esaterako. Hain

zuzen ere, Eztia
kafeari esker,
aurtengo Fran-
tziako kafe-es-
pres nahasketa-
rik onenaren
lehiaketan parte
hartu du Kikeran
dendak. «Jada

lanean gabiltza hurrengo urtean berriz
ere parte hartzeko lehiaketa horretan,
errezeta berri bat proposatuz».   
Teari dagokionez, 250 mota inguru

ditu Kikeran-ek. Ez dute nahasketarik
proposatzen, baina, hala ere, tearen ar-
loak lan ederra eskatzen die: «Maiz
probatu behar ditugu, zuriak izan, ber-

deak, urdinak, horiak, beltzak edo ilu-
nak, naturalak izan edo aromak gehi-
tuta; zeren, arnoan bezala, urte guztiak
ez dira berdinak Txinan, Japonian, 
Taiwanen, Iranen, Kenyan edo Nepa-
len».
Dammann Freres te markarekin ere

lan egiten dute. «Frantzian existitzen
den markarik zaharrenetarikoa da,
Dammann anaiei Luis XIV.a erregeak
baimendu zien merkataritza egitea».  

Salmenta tokiak
Kikeran etxearen kafeak eta teak esku-
ratzeko, lau salmenta gune daude. Le-
hena 2002an zabaldu zuten, eta Doni-
bane Lohizuneko azokaren barruan
dagoen stand bat da. 2003an lehen
denda martxan jarri zuten Donibane
Lohizuneko azokaren parean, eta, gaur
egun, Kikeran-en saltoki nagusia da.
Donibane Garazin eta Baionan daude

beste bi salmenta guneak. «2014an,
Garbitoki enpresaren partaidetzari es-
ker, Donibane Garazin beste denda bat
irekitzeko aukera izan genuen. Baiona-
ko Forumean, Family & Co gunean, gu-
re bost kafe aurkitzen ahal dira, bai eta
lekuko haragia, arraina, txokolatea,
fruitu eta barazkiak ere bai». 

Kikeran dendak
18 kafe mota eta
250 te mota
inguru eskaintzen
ditu, prozesu
naturalen bidez
ekoitziak denak

KAFE ETA
TE BEREZIAK

10  I KIKERAN I EUSKAL HERRIKO PLAZA

Kafe eta te apartak eskura daitezke
Kikeran dendan.KIKERAN
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Saltoki nagusira joaten den jende
gehiena Donibane Lohizunekoa  eta in-
guruko herrietakoa da, baina Lapurdi-
tik kanpokoak ere etortzen zaizkie, Gi-
puzkoako hainbat herritatik, Paristik,
Tolosatik (Okzitania), Bordeletik eta
Frantziako beste toki batzuetatik. 
Bezeroek atsegin dituzte Kikeran

produktuak: «Ikusten dugu bezero fi-
delizatuek gurekin segitzen dutela, eta,
aldi berean, ohartzen gara bezero berri
batzuk gure etxera etortzen direla go-
goa dutelako kafea eta tea beste modu
batean kontsumitzeko».
Iaz, eramateko kafea (take away) es-

kaintzen hasi ziren, eta ideiak emaitza
onak ekarri dizkiete. «Sekulako inte-
resa sortu du. Horri esker lortu dugu gi-
puzkoar berriak gure dendaz interesa-
tzea, ohitura handiagoa dagoelako
kanpoan kontsumitzeko. Oso gustura
edaten dituzte guk arreta handiz pres-
tatutako kafe kaputxinoak». 

EUSKAL HERRIKO PLAZA  I KIKERAN I 11

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.kikeran.com

@
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GESALAGA,
JAKINDURIAREN
ZAPOREA

G esalaga Taldea 1978an sortu
zuten Jose Cruz Gasalaga eta
Arantxa Aizpurua senar-

emazteek Zarautzen. Bi urte geroago,
beren lehen harategia zabaldu zuten
familiaren baserriaren izenarekin,
Otzarreta, eta, gaur egun, harategi ho-
rrek lanean jarraitzen du, Gipuzkoan
dauzkaten beste bostekin batera. Fa-
miliaren gastronomia kultura tradizio-
nalari eutsita, 90eko hasierako urtee-
tan Gesalaga anaiek, sortzaileen seme-
ek, beraiek hazitako txahalekin lan egi-
ten hasi ziren Valtierran (Nafarroa).
2000. urtean Gesalaga Taldeak bere
lehen lantegia inauguratu zuen, 500
metro koadro dituena, harategietan
eskaintzen zen aurrez prestatutako
jaki sorta zabaltzeko, eta 2013an insta-
lazio berriak eraiki ziren. Lantegi berri
horretan ekoizpen sistema modernoe-
nak, seguruenak eta eraginkorrenak
erabiltzen dituzte, baita probak eta
dastatzeak egiteko bakarrik sortu du-
ten I+G+B (Ikerketa. Garapena eta Be-
rrikuntza) sukalde berezia.
2014ko urtearen amaieran, Croqueta
y Presumida frankizia sortu zuten,
kroketak eskaintzen dituzten salto-

kien katea. Jaki gozo hori esker, Gesa-
laga izena ospetsu egin da, eta horren
ispilua da frankiziak hogei bat saltoki
dituela Iberiar penintsulan. 
Iaz, Gesalaga Taldeak haragi produk-
tuak merkaturatzen hasi zen Okelan
markarekin, eta glutenik gabeko pro-
duktuak bakarrik prestatzeko lantegi
berria inauguratu zuen. Azpimarraga-

rria da aitzinda-
riak izan direla
betiko zaporea
duten glutenik
gabeko lehen
kroketa freskoa
merkaturatzen.
Jose Luis Gesa-
laga gerenteak
azaldu du instala-
zio horiek eraiki-
tzeko egin duten

inbertsio handiaren arrazoia: «Ahale-
gintzen gara gero eta zorrotzagoak di-
ren helburuak bilatzen eta gure horni-
tzaileei gero eta kalitate handiagoa du-
ten jakiak eskaintzen».
Gesalaga Taldearen eta haren horni-
tzaileen filosofia bera da: etengabeko
hobekuntza. «Helburu hori lortzeko,

aurrera egiten dugu, kalitate handiko
produktuekin, eta gure bezeroentzat
egokia den zerbitzuarekin». Gesalaga
Taldearen bereizgarriak dira horiek,
«eta horrela lortu dugu finkatzea hain
lehiakorra den merkatu honetan».
Etengabe hobetzeko eta bezeroari ka-
litatezko zerbitzua emateko, Gesalaga
Taldeak berrikuntzaren aldeko apus-
tua egiten du, eta bere langileak gaituak
dira, arlo bakoitzean espezializatuak.

Jaki bikainak
Aski ezagunak dira Gesalaga Taldeak
bere lantegian prestatzen dituen zapo-
re ugaritako kroketak. Batzuk klasiko-
ak dira: urdaiazpiko, bakailao, onddo,
arrautza eta york urdaiazpiko kroke-
tak, esaterako. Beste kroketak batzuk
egiteko, berriz, originalak diren erre-
zetak erabiltzen ditu, besteak beste
osagai hauekin: txuleta, txangurrua,
txistorra, gulak baratxuriekin edo txi-
piroiak beren saltsa beltzarekin. Gai-
nera, aurten ezagutarazi du FACE Es-
painiako Zeliakoen Elkarteen Federa-
zioak ziurtatu dion bere glutenik
gabeko kroketa freskoa.
Kroketez gain, bikainak dira Gesala-
ga Taldeak merkaturatzen dituen ja-
kiak. Etxean betidanik egin izan diren
bezala prestatzen dituzte: piper beteak,
bakailaoa pil-pilean, txipiroiak beren b
eltzarekin, txahal haragi lotuta, tripa-
kiak saltsan, lasagnak, eta beste hain-
bat. Horiek guztiak goi mailako lehen-
gaiekin prestatzen dituzte.
Azken urtean, Gesalagak Okelan

«Gure
hornitzaileei
gero eta kalitate
handiagoa duten
jakiak eskaintzen
ahalegintzen
gara»
JOSE LUIS
GESALAGA
Gesalaga Taldeko
gerentea

Gesalaga Taldeak aurrez prestatutako jakiak
ekoizten ditu, eta 40 urte daramatza goi mailako
kalitateko produktuak merkaturatzen. Etengabe
hedatzen ari da, eta sektorearen erreferentzia
garrantzitsu bat bihurtu da bere kroketei
eta Okelan haragiari esker, batez ere.
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marka berria plazaratu du haragi pro-
duktuak merkaturatzeko. Haragi
apartak dira, kalitate handikoak, arre-
taz zainduta dagoen gourmet itxurare-
kin. Izarra txuleta da, Euskal Herrian
hain ezaguna den jaki ederra. Duela 40
urte harategia zabaldu zutenetik hona
pilatu duten eskarmentu guztiari es-
ker,  goi mailako txuletak prestatzen
dituzte. Okelan txuletak erraz eskura
daitezke, izan ere, nahi izanez gero, Ge-
salaga Taldearen appaplikazioaren bi-
dez eta webguneko onlinedendaren
bidez eros daitezke. Baina txuletaz gain
Okelan markako beste zenbait haragi
pieza bikain eta berritzaile dasta daitez-
ke. Besteak beste, txuleta tataki-a, car-
paccio-a, Dry Agedsaiheskiak edo Pre-
miumazpizun hanburgesak.
Izan ere, Gesalaga Taldean adituak

dira haragiak hautatzen eta prestatzen:
«Gure herrian oso errotuak gaudenez,
eta euskaldunok dugun parrilaren
kultura dela eta, ezin hobeto ezagutzen
ditugu gure haragiek pasatu behar di-
tuzten faseak, tenperatura, heltze, ai-
reztapen eta gainerako alderdiak, az-
ken emaitza hoberena izan dadin».
Gesalaga Taldeari eta Okelan haragi

produktuei buruzko argibide guztiak
atsegin handiz ematen dituzte, 943-89
44 11 telefono zenbakira deituz gero.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.gesalaga.com
www.okelan.com

@

Gesalaga Taldearen lantegia.
GESALAGA TALDEA

Gesalaga Taldeak zapore ugaritako kroketak prestatzen ditu.GESALAGA TALDEA

Gesalaga Taldeak egiten duen bakailoa pil-pilean.GESALAGA TALDEA

Okelan markako txuleta bikaina da.GESALAGA TALDEA
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EGIAZKI, KALITATEZKO
EUSKAL LIKOREAK

Egiazki markako patxaranari urrezko domina eman diote aurten Parisen.EGIAZKI
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Egiazki markako likoreak naturalak eta kalitate
handikoak dira. Horren adibide bat da Egiazki
patxaranari urrezko domina eman diotela Parisen,
munduko saltoki finen lehiaketako edari
alkoholdunen kategorian.

toki fin eta berezien lehiaketako edari
alkoholdunen kategorian. «Horrek
nazio ezagutze bat sinbolizatzen du,
Frantziako epizeria fin guztien arte-
an». Sari garrantzitsua da, dudarik
gabe. «Kalitate eta bikaintasun sinoni-
moa da. Lehen aldia da sari hori patxa-

ran bati eman dio-
tela».
Egiazki likoreak

ostatuetan, jate-
txeetan eta saltoki
berezietan aurki
daitezke. «% 80
Ipar Euskal He-
rrian eta 20%
Frantziako Esta-
tuan. Asmoa
dugu Hego Euskal
Herrian saltzea

etorkizun labur batean». Camille eta
Benjamin Fourt Arteaga anaia bikiak
orain dela hiru urte sortu zuten enpre-
sa. «Orain, 4 gara enpresan», Camille-
ren hitzetan. Produktu batekin hasi zi-
ren, patxaranarekin, eta beren eskain-
tza pixkanaka zabaltzen ari dira. 
Gainera, Egiazki likoreekin koktelak

egiteko errezetak ere sortu dituzte. «Li-
koreen irudiaren eguneratzeko kokte-
lak asmatu ditugu; nahi diogu likoreari
arnasa berri bat eman». 
Interneten daukaten magazinen (on-

line.fliphtml5.com/agcd/eriq/#p=1)
Egiazki likoreen katalogoaren berri ja-
kinarazten dute, likore horiek dastatze-
ko aholkuak ematen dituzte, eta kokte-
lak egiteko errezetak proposatzen di-
tuzte. 

ten da, Brasilgo guaiabaren antzekoa
da. Senperen bertan lortzen dute.
«Duela 30 urte Senpereko laborari ba-
tzuek landatu feijoa fruituarekin egi-
ten dugu Jinkoa. Munduko likore mota
horren lehen ekoizle gara».
Azkenik, Gerezia Itsasuko (Lapurdi)

gereziekin egiten dute, eta Egiazko
markako bi edari berriak ere bertako
produktuekin prestatuko dituzte. De-
bruaudarearekin eta Ezpeletako (La-
purdi) biperrarekin eta KaxixaEzte-
renzubiko (Nafarorra beherea) frui-
tuekin.

Euskal produktuekin
Egiazki enpresan likoreak egiteko Eus-
kal Herriko produktuak baliatzen di-

tuzte, kalitate handikoak. «Gure
likore guzientzat fruituak
Euskal Herrian bilduak
dira, eta kalitatezko
produktuak dira».

Senperetik mundu-
ratda Egiazki enpre-
saren leloa. Izan ere,
Egiazki likoreak oso
preziatuak dira merka-

tuan, gero eta estimatua-
goak, eta gero eta toki gehia-

gotara banatzen dituzte. Bezeroek
ere atsegin dituzte: «Bezeroak biziki
kontent dira egiazki likoreekin».
Horren adibide garbi bat da Egiazki

patxaranari urrezko domina eman
diotela aurten Parisen, munduko sal-

E giazki enpresak likore natura-
lak eta kalitate handikoak
ekoizten ditu. Orotara, 20.000

litroko ekoizpena egiten du urtero.
Senperen (Lapurdi) dauka egoitza. Pa-
txarana, Patxaka, Manzana, Menta,
Jinkoaeta Gereziamerkaturatzen ditu,
baina laster beste bi produktu berri
aurkeztuko ditu, Camille Fourt Artea-
gak, Egiazki enpresako gerenteak jaki-
narazi duenez: «Heldu den urte hasta-
penean Debruaeta Kaxixaaterako di-
tugu». 
Egiazki patxarana izaera handikoa

da. Beste patxaran batzuekin alderatu-
ta, azukre eta anis gutxiago du, Camille
Fourt Arteagak azaldu duenez. «Basa-
ranaren gustua dastatzetik sentitzen
da. Likorearentzat erabiliak diren
basaranak heldutasunean
bilduak dira fruituaren za-
poreak atxikitzeko eta
sei hilabetez etxeko
anisete fabrikazio ba-
tean mazeratuak dira.
Ez irazia, bere aspek-
tua naturala da».
Egiazki markako Pa-

txaka likorea euskal sagar
basatiekin egina da. Leuna eta
gozoa da. Manzana, berriz, sagar
berdeekin egiten dute, eta Mentabiper
beltz edari bat da. «Gure Manzanaeta
Menta gutxiago azukretuak dira eta
besteak baino goxoagoak».
Jinkoaedaria feijoa fruituarekin egi-

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.egiazki.com

@

«Likoreen
irudiaren
eguneratzeko
koktelak asmatu
ditugu; nahi
diogu likoreari
arnasa berri bat
eman»
CAMILLE FOURT
ARTEAGA
Egiazki enpresako
gerentea
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Caviar Pirinea enpresak
gaizkatak hazten ditu
Esan duen arrain
haztegian, eta haiekin
kabiarra egiten du.

Kabiarrak luxuzko produktuaren os-
pea badu ere, enpresako arduradunek
uste dute herritar guztiek dasta deza-
ketela. Izan ere, gaur egun, zenbait ka-
litate maila daude, kiloko 1.000 eta
4.000 euro arteko salneurriak, eta ka-
biarra 15-20 gramoko ontzi txikietan
ere eros daiteke.

Informazio gehiago bildu nahi
izanez gero, bisitatu webgune hau:
www.caviarpirinea.com@

natural bikainekin. Esaterako, ura oso
garbia da, oxigenoan oso aberatsa.

Produktu preziatua
Kabiarra da Caviar Pirinea enpresaren
produkturik preziatuena. Gaizkatek
ematen dituzten arrautzak jaso, eta
ondu egiten dituzte, merkaturatu bai-
no lehen. Hainbat tamainatako latetan
sartuta, hozkailuan, zero graduan, ur-
tebete eta urte eta erdi artean egoten
dira, barruko olioa atera arte. 

Pirinioetako hainbat tokitan di-
tuen hiru arrain haztegietan,
Caviar Pirinea enpresak gaizka-

tak eta amuarrain handiak hazten ditu.
Horietako bat Esan (Nafarroa) dago, eta
gaizkatekin kabiarra ekoizten du eta Ca-
viar Per Semarkarekin merkaturatzen
du.
Arnaud Chapelon ingeniari agrono-

moak eta Laurent Villaerys-Sakalian
nekazaritza ingeniariak 2013an sortu
zuten Caviar Pirinea enpresa. Arrain
haztegiak Pririnioetako mendien ma-
galean daude, eta Cinca, Gallego eta
Aragoi ibaiek elikatzen dituzte. Baldin-
tzarik hoberenetan daude, baliabide
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PIRINIOETAKO
KABIARRA

Caviar Per Semarkako kabiarra. IÑIGO URIZ / FOKU
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Euskal Herriko hamar
garagardo markak
Lupulus proiektua jarri
dute martxan, 
hemengo lupuluarekin
garagardoa egiteko.

do marketako ordezkariek, Euskal Ga-
ragardo Elkarteko arduradunek eta
Neiker-Tecnaliako eta Uaga Arabako
Nekazarien Elkarteko kideek.
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren

Garapen eta Azpiegituretako Sailak fi-
nantzatu du Lupulus proiektua.

Informazio gehiago bildu nahi
izanez gero, bisitatu webgune hau:
www.basquebeer.eus

@

(Araba), Neiker-Tecnalia, Nekazal
Ikerketa eta Garapenerako Euskal Era-
kundearen laguntzaz. Izan ere, bultza-
tzaileen asmoa da garagardoa egitea
Euskal Herrian hazitako lupuluarekin.
«Euskal Herrikoa izango den garagar-
do bat, osagai guztiak Euskal Herriko-
ak bertakoak izango dituenak». 
Uztailaren 2an aurkeztu zuten Lupu-

lus proiektua Berantevillako Udaletxe-
an. Ekitaldian parte hartu zuten
proiektuan parte hartu duten garagar-

A rabakoak, Bizkaikoak eta Gi-
puzkoakoak dira Lupulus
proiektua martxan jarri du-

ten garagardo markak: Olbea (Agu-
rain), Baias Garagardotegia (Oiardo),
La Salve (Bilbo), Txorierri Garagardoa
(Sondika), Boga (Mungia), Urbanbeer
(Zamudio), Etxeandia (Urduliz), Pagoa
(Oiartzun), Gar&Gar (Donostia) eta
Olañeta (Errenteria).
Hasteko, sei motatako 300 lupulu

landare landatu dituzte Berantevilllan
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EUSKAL
GARAGARDOA
SORTZEN

Berantevillan landatu dituzten lupulu landareak .NEIKER-TECNALIA
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