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ten Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE)
okintza tradizionalaren sektoreko or-
dezkariek, Arabako zereal ekoizleek eta
hainbat erakundetako ordezkariek.
Haien artean izan ziren Bittor Oroz Eusko
Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta
Elikagai Politiketako sailburuordea, Ja-
vier Plasencia Elikagaien Kalitate eta In-

dustrietako zuzendaria eta Peli Mantero-
la Hazi fundazioko zuzendari nagusia. 

Elkarlanaren fruitua
Orozek nabarmendu zuenez, nekaza-
rien eta okin tradizionalen arteko el-
karlanaren fruitua da Euskal Ogia, eta
haren bidez sustatu nahi dute Araban
kalitatezko garia landatzea, eta garia
ogirako erabiltzea, gaur egun batez ere
abereen bazkarako eta galletak egiteko
baliatzen baitute.

Eusko Labela duten gainerako pro-
duktu guztiak bezala, Euskal Ogia
arautegi tekniko baten mende egongo
da, eta kontrolak egin behar izango dira
behar bezala betetzen dela bermatze-
ko, kalitatezko produktua izan dadin.
Hazi fundazioa arduratzen da Eusko
Label bereizgarria duten produktuak
kontrolatu eta egiaztatzeaz. 

Euskal Ogia jadanik salgai dago EAEko
hogei okindegitan, eta helburua da urtea
amaitzerako 120 okindegitan izatea.

Euskal Ogia Eusko Labelarekin ekoizturiko
produktu berria da. Arabako gariarekin egiten dute.

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

Eusko Labelarekin ziurtatutako
Arabako gariarekin egiten dute
Euskal Ogia: legamia naturala-

rekin eta gehigarririk gabe egiten dute,
luze hartzituz, eta ogiaren garapenaren
ziklo naturala errespetatuz. 

Euskal Ogia urriaren 9an aurkeztu zu-
ten, Donostian. Ekitaldian parte hartu zu-

Euskal Ogiaren aurkezpena.JOSE IGNACIO UNANUE
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NAFAR HEGOALDEKO
UZTA, EUSKARAREN ALDE

takoaren %25 bertako euskalgintzara
bideratuko da: Tuterako, Lodosako eta
Vianako ikastolei; Erriberako AEK-ri;
Sortzen-ek hezkuntza publikoan 
D ereduko lerroak zabaldu eta manten-
tzeko egiten duen lanari eta Agerraldia
egitasmoari. 
Errigorak bultzatzen du Agerraldia.

Nafarroa hegoaldean eta erdialdean
euskarari hauspo berri bat emateko,
eremu horretako euskaltzaleen inda-
rrak metatzeko, ilusio berriak pizteko
eta eginiko lanari bultzada emateko. 

Elkartasuna
Pandemiak eragindako egoera dela eta,
ikastolen jaialdiak eta Sortzen-en jaia
ezin izan dira egin, eta Korrikarik ez da
izango datorren udaberrian. Beraz, el-
kartasun planteamendu gehigarri bat
egin du Errigorak aurtengo kanpainan,
eta saski bakoitzeko bost euro gehiago
ordaintzea eskatuko zaie herritarrei.
AEKri, Seaskari eta Sortzen elkarteari
laguntzeko. 
Horrela, saski beltza eta Korrikaren

katilua eskatuta, 12,50 euroko ekarpe-
na egingo zaio eskualdeko euskalgin-
tzari (saskiaren balioaren %25) eta bost
eurokoa AEKri; saski berdea eta Seas-
karen egutegia eskatuta, 15 euroko
ekarpena egingo zaio zonaldeko eus-
kalgintzari eta bost eurokoa Seaskari;
eta saski zuria eta D ereduaren haziak
eskatuta, 17,50 euroko ekarpena egin-

go zaio zonaldeko euskalgintzari eta
bost eurokoa Sortzen elkarteari.
Eskaerak eta ordainketak onlineegin

daitezke, www.errigora.euswebgu-
nean. Hala moldatzen ez denak herriz
herri banatzen ari diren eskuorrien bi-
dez egin ahal izango du eskaera. 

Hiru saski aukeran
Errigorak hiru saski ditu aukeran, eli-
kagai hauekin:
• Saski beltza.Betikoa, 50 euroren tru-

ke: oliba-olio birjina estra, orburuak,
pikillo piperrak, zainzuri zuriak, kar-
dua, potxak, tomate frijitua, mahats
zukua, botila ardoa, pikillo marmelada,
teilak, mertxika almibarretan, piper
mamia eta Korrikaren katilua. 
• Saski berdea.Ekologikoa, 60 euroren

truke: oliba-olio birjina estra, orbu-
ruak, pikillo piperrak, zainzuri zuriak,
txitxirioak, barazki menestra, pasta,
arroza, botila ardoa, ardo ozpina, udare
zukua eta Seaskaren egutegia.
• Saski zuria. Berezia,70 euroren tru-

ke: oliba-olio birjina estra, orburuak,
pikillo piperrak, zainzuri zuriak, ardo
ondua, ardo zuri apartsua, patxarana,
txokolatezko zigarretak, patxaran pas-
tak, arbendol polboroiak eta D eredua-
ren haziak.

Auzolanean, Ablitasen,
Errigoraren saskiak
prestatzen.ERRIGORA

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

@
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Errigorak Nafarroa
hegoaldeko eta
erdialdeko produktuez
osatutako hiru saski
eskaintzen ditu.
Auzolanari esker,
jasotakoaren %25
bertako euskalgintzara
bideratuko da.

E uskal Herria eta elikadura bu-
rujabetza oinarri eta auzolana
lanabes dituen ekinbide herri-

tarra da Errigora. Nafarroa hegoaldea
du ardatz, eta euskara ofiziala ez den zo-
naldean eragin nahi du, eremu horreta-
koak propio diren elikagaiei Euskal He-
rrian bidea emanez, euskaratik, euska-
rarako eta euskaraz. Aurtengo kanpai-
narako, Nafarroa hegoaldeko eta er-
dialdeko 25 ekoizlek eskaini dizkiete
beren produktuak, eta herritar ugari
aritu dira auzolanean elikagai bikainez
osaturiko saskiak prestatzen.
Martxan da, beraz, azken urteotan be-

zala, Errigoraren Nafar hegoaldeko uz-
ta euskarari puzkakanpaina. Urtero
moduan, baina hainbat berritasune-
kin. Iaz bezala, Nafarroa hegoaldeko eta
erdialdeko produktuez osatutako hiru
saski eskainiko dira urriaren 24tik aza-
roaren 12ra eta, auzolanari esker, jaso-
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B rown Swiss arrazako behien
esnearekin egiten dituzte
Goenaga jogurt guztiak

Donostiako Pokopandegi baserrian;
Brown Swiss arrazako behien esnea
kalitate proteiko oso handikoa da, eta
proteina kalitatea oso garrantzitsua da
Goenaga jogurten ekoizpenean.

Horrela, Goenaga jogurtak kalitaterik
handieneko behi esnearekin eginiko
jogurtak dira, erabat naturalak.
Pokopandegi baserrian bizi diren
behiak inolako transgenikorik gabeko
nahasketa lehor batez elikatzen dituz-
te, eta nahi adina jaten dute lastoarekin
batera. «Bigarak eta esnerik ematen

ari ez diren behiak zelaian libre ibiltzen
dira, eta esnea ematen dutenak berriz
ukuiluan egoten dira, eta robot bitartez
jezten ditugu», Goenaga sendiko kide-
en hitzetan. 
Jogurtaren ekoizpen osoa egiten dute
baserrian. Esnea hotz tankeetan bil-
tzen dute, eta bertatik pasteurizagai-
luetara banatzen dute. Behin esnea
pasteurizatuta, esne hartzigarriak na-
hastu, eta ontziratu egiten dute. Ondo-
ren, labean sartzen dute. «Behin jogur-
ta egina dagoelarik, hotz kameratara
pasatzen ditugu, eta, hurrengo egune-
an, furgonetan kargatu, eta dendetara
banatzen. Esne osoarekin edo esne
gaingabetuarekin egiten ditugu jogur-
tak, eta esneari kentzen diogun esne-
gainarekin gurinaren antzeko esne-
gain krema ere saltzen dugu, gurina
baino koipe gutxiago duena baina era-
bilpen berbera». 
Esneak izaten duen tratamendu ba-
karra pasteurizazioa da; ez dute homo-
geneizatzen, ez eta estandarizatzen ere.
Azken produktuari ez diote azukrerik
ez bestelako gehigarririk nahasten.
«Garrantzitsua iruditzen zaigu, jogur-
tari norberak gehitzea gehien gusta-
tzen zaion hori. Nahas dakioke fruta
freskoa, marmelada, konpota, zerea-
lak... edota eztiaz gozatu fruitu lehor
batzuekin».

Lehen sektorea indartuz
Goenaga familiak jarri zuen martxan
enpresa, 1983an. «Lau urtez hona, Po-
kopandegi baserriko gestioa hiru anai-
arrebon eskuetan hartu genuen,base-
rriaren etorkizuna bermatuz. Gure
nahia, lehen sektorea, ezinbesteko sek-
tore delarik, indartzea da, lanbide duin
eta errentagarria ahalbidetzea, lanbide
erakargarria izan dadin gure ondoren-
goentzat. Horretarako, ezinbestekoa
da baserri lan gogorretarako gaur
egungo tegnologia aplikatzea eta sal-
mentaren prezioen kontrola izatea. Ba-
serriak enpresa gestioa izan behar due-
la argi dugu. Eta bide batez, une larri
hauetan, lankide eta bezero guztiei, gu-
re proiektuan eta produktuengan du-
ten konfiantza eskertu nahi diegu, mila
esker guztiei».

Goenaga jogurtak kalitaterik handieneko behi
esnearekin eginiko jogurtak dira, erabat naturalak.
Donostiako Pokopandegi baserrian ekoizten dituzte.

GOENAGA JOGURTAK,
ERABAT NATURALAK

Goenaga jogurtak kalitaterik handieneko behi esnearekin egiten dituzte
Donostiako Pokopandegi baserrian. MARIAN ETXEBESTE

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

@
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ARTZAIN GAZTA
PAREGABEA
Gazta ardi latxaren esnearekin egiten duten ehun
artzain baino gehiago aritzen dira Artzai Gazta
elkartean. Gazta paregabea ekoizten dute, beren
artaldeetako ardien esnearekin.

BENETAKO 
ARTZAI GAZTA
Gure Latxa 
artaldearen 
esne gordinez 
egindako gazta

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola

de Desarrollo Rural

Kale Nagusia,37 - Idiazabal
T: 943 18 71 29

www.artzai-gazta.eus

ko, hurbileko eta kalitatezko produk-
tua izateari. 
Artzainek bezeroarengana iristeko

modu berriak aurkitu dituzte, eta, era
berean, herritarrak jabetu dira bertako
produktuak kontsumitzearen garran-
tziaz, bertako ekonomia eta artzaintza
eredu estentsiboa eta modu iraunko-
rrean egiten den ekoizpena bizirik
mantentzeko. 
Artzai Gazta elkarteko gazta bat eros-

tea ez baita gazta bat erostea bakarrik,
atzean beste hainbat kontu daude: la-
rreak, ardi latxa eta bertako arraza ho-
nen hobekuntza, gure mendi, belardi
eta paisaia zoragarrien kudeaketa,
gure ardi latxen esne gordinez gazta
egiteko era tradizionala… 
Azken batean, artzainek beren bizi-

moduan erakusten dituzten arreta eta
grina, kontsumitzaileari gazta honen
jatorria eta kalitatea bermatu ahal iza-
teko.

G uztira, Arabako, Bizkaiko,
Gipuzkoako eta Nafarroako
105 artzain biltzen ditu Ar-

tzai Gazta elkarteak. Haien artaldeeta-
ko ardi latxen esne gordinarekin egiten
dute gazta. Gazta bikaina, herritarrek
atsegin handiz eskuratu eta dastatzen
dutena.
Martxoan eta apirilean izan zen alar-

ma egoera kaltegarria izan zen artzai-
nentzat. Izan ere, sasoi horretan gazta
egiteko une gorenean zeuden, kame-
rak gaztaz beterik, eta salmentek jai-
tsiera handia izan zuten, ekoizpenaren
zati handi bat etxetik bertatik saltzen
baitute, baserritik. Horrela, zenbait ar-

tzainek esnea saldu behar izan zuten
gazta gehiago gordetzeko tokirik ez zu-
telako. 
Egoera larri hori ikusita, Artzai Gazta

elkarteak eta Idiazabal sor-markak
hainbat ekimen martxan jarri dituzte
jakinarazteko eremu bakoitzean non
eskura daitekeen elkarteko artzainen
gazta eta zer artzainek banatzen duten
gazta etxez etxe. Sare sozialetan eta
webguneetan hedatu da informazio
hori, eta harrera ona izan du bezeroen
aldetik.
Izan ere, Artzai Gazta elkarteko ar-

tzainen gazta, bikaina izateaz gain, be-
zeroek garrantzia ematen diote berta-

Gazta bikaina egiten dute. ARTZAI GAZTA

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.artzai-gazta.eus

@

Ardi latxen esnearekin
egiten dute gazta Artzai

Gazta elkartean.
ARTZAI GAZTA
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P atata Euskal Herriko gastro-
nomian oso nabarmena den
produktu bat da, herritarrek

modu batean edo bestean ia egunero
jaten dutena. Gaur egun, Arabako
patata kalitate goreneko elikagaitzat
hartzen dute kontsumitzaileek, kli-
mari, lurrari eta tradizioan oinarritu-
tako laboreari esker.
Arabako lurrek ematen duten pro-

duktu estimatu hori merkaturatzen du
Udapa kooperatibak. Patata freskoak
ez ezik, zurituak eta egosiak ere bai.
Naturalak dira, inolako kontserbaga-
rririk eta gehigarririk gabekoak, goi
mailako kalitatea dutenak.
Izan ere, Eusko Label jatorri izenak

ezarritako kalitate azterketa zorrotzak

gainditzen dituzten patatak ekoizten
ditu. Hau da, ingurumenarekiko
errespetu osoz erein, hazi eta bildu
ondoren, patatarik onenak hautatzen
dira kontsumitzaileari elikagai osa-
sungarria, homogeneoa eta kalitatez-
koa eskaintzeko. 

Proiektu kooperatibo berezia
Udapa bigarren mailako kooperatiba
bat da, eta bertan aritzen dira nekaza-
riak, langileak eta Laboral Kutxa. 1993.
urtean sortu zen, patataren ekoizpena
hobetu, eraberritu eta profesionalizatu
nahian, eta gaur egun oraindik xede
eta ilusio horrekin dihardu. Gainera,
proiektuaren barruan nekazariak
daudenez, nekazariak beraiek koope-

ratibako bazkideak baitira, Udapak
momentu oro harreman zuzena
dauka patatekin, eta horrek ekoizpen
prozesu guztia kontrolatzea ahalbide-
tzen dio.
Proiektu kooperatibo berezia da

Udapa, haren xede nagusia ez baita
soilik dirua irabaztea, baizik eta bere
konpromiso nagusien artean daude,
besteak beste, bere bazkideen eta lan-
gileen ongizatea bermatzea, bertako
patataren ekoizpena bultzatzea, gizar-
tearen garapena era jasangarrian sus-
tatzea eta kalitatezko produktuak
merkaturatzea.
Azken helburu hori gauzatzeko,

patataren ekoizpen prozesu guztia
kontrolatu ez ezik, berrikuntzari ere
berebiziko garrantzia ematen dio. Ildo
horretatik, eta egungo kontsumitzai-
leen beharrak asetzeko asmoz, urte
honen hasieran osasuntsuak eta pres-
tatzeko errazak diren produktuak
merkaturatzen hasi da Udapa fácil
izeneko markapean. Patatak zurituta,
era desberdinetan moztuak, lurrune-
tan egosirik eta hutsean ontziratuta
aurkezten dira, inolako kontserbaga-
rririk edota alergenorik gaineratu
gabe. Modu horretan, kontsumitzaile-
ek patata oinarri duten errezetak era
azkar, erraz eta gozoan presta ditzake-
te. 

Ingurumena eta elkartasuna
Bertako produktuaren ekoizpena sus-
tatzeko, patata erein aurretik uztaren
prezioa adosten da nekazariekin bate-
ra, kontratu berezien bidez. Gainera,
Arabako patataren ekoizpena bultza-
tzeaz gain, Udapak baliabide natura-
lak eta natura zaintzen ditu, eta ingu-
rumena babesteko proiektu ugaritan
murgilduta dago.
Halaber, gizartearen garapena bul-

tzatzeko, gobernuz kanpoko hainbat
erakunderekin lan egiten du, zenbait
proiektu aurrera eramanez. Agian,
horien artean garrantzitsuena, Alboan
gobernuz kanpoko erakundearekin
batera Kongon azken hamabi urteotan
garatzen ari den proiektua da, hango
sesamo ekoizleen artean kooperatibak
sortzen lagunduz. 

Udapa kooperatibak kalitate goreneko Arabako
patata merkaturatzen du. Patata freskoak ez ezik,
zurituak eta egosiak ere bai.

ARABAKO PATATA,
KALITATE APARTA

Udapa kooperatibak Arabako patata ekoizten du, goi mailako kalitatekoa. UDAPA

8  I UDAPA I EUSKAL HERRIKO PLAZA

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

@
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EUSKAL KOLA,
FRESKAGARRI BIKAINA
Euskola markak Euskal Herrian ekoitzitako kola edari
freskagarri bikaina merkaturatzen du, Euskola
Original eta Euskola Zero izenpean.

10  I EUSKOLA I EUSKAL HERRIKO PLAZA

ARGAZKIAK: SABINA HOURCADE
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E uskal Herrian ekoitzitako kola
edari freskagarri ederra eskain-
tzen du Euskola markak, bi mota-

takoa; Euskola Original izenekoa eta Eus-
kola Zero izenekoa. Euskolak Bardozen
(Lapurdi) dauka bere produkzio gunea, eta
bertako ekoizpen dinamikan murgildurik
dago. 

Urte honen hasiera Euskola markaren-
tzat garai garrantzitsua izan da. Edari ore-
katua eskaintzeko helburuarekin, kola
edaria egiteko bere errezeta berriz landu
du. Horrela, Euskola Original izenekoa lu-
rrin naturalekin egina da, eta kola edari in-
dustrialek baino %15 azukre gutxiago du. 

Halaber, Euskal Herriko azukrerik gabe-
ko lehen kola eskaintzeko asmoz, Euskola
Zero izeneko edaria ekoizteko errezeta bat
sortu dute. Kaloria gutxiago duen edari
freskagarria da, egarriari aurre egiteko eta
osasuna zaintzeko ezin hobea.

Bai Euskola Original bai Euskola Zero
edariak 33 zentilitroko eta litro bateko PET
plastikozko botiletan eskura daitezke, eta
33 zentilitroko berinazko botiletan ere bai.

Basajaunaren omenez 
Berritze horrek Euskola markaren irudi
eta nortasun berriekin bat egiten du, non
Basajauna pertsonaia nagusia den, eta pop
gisako etiketa grafiko batean irudikatua
den. «Euskal mitologiarekin jolastuz,
Euskolak pertsonaia jakintsu honi ome-
naldi bat egiten dio», Euskola markako
arduradunen hitzetan. 

Basajaunek, oihaneko jaunak, mendia-
ren ezagutzaile handia izanik, euskal
mendiak eta Pirinioak zeharkatzen zituen
indarrik egin gabe. Bere ikaragarrizko
gorputza, erraldoia eta iletsua, ezaguna
da. Euskal mendietan bizi izan da gaur
egungo pertsonak baino lehen. Jakintsu
handia izanik, nekazaritza, burdingintza
eta errotaritza teknikak deskubritu
zituen. Gizakiak, amarruz eta desafioe-
kin, Basajaunen jakintza ebasten saiatu
ziren.

Hain zuzen ere, Euskola edariarekin, go-
razarre egiten diote Basajauni: «Gure izaki
maitagarriari, lurrina naturalekin Euskal
Herrian produzitua, Bardozen. Basajauni
esker, Euskolaren errezeta sekretu berezia
badugu, eta babestuko dugu».

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

@
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Ibarrako piperrari
‘Ibarrako otarrainxka’
deitzen diote.
Pipermina da, bizia eta
ederra. Hainbat eratan
presta daiteke,
eta jaki ugariren
osagai edo osagarri
gisa erabil daiteke.

en Ibarrako piperraren beste ekoizle
garrantzitsu bat.

‘Piparra’ liburua
Ibarrako piperra, herriko elikagai eza-
gunena izateaz gain, bertako ondare
kulturala ere bada. Ibarrako Udalak
(www.ibarra.eus) urrian argitaratu
duen liburuan, Piparra izenekoan,
Ibarrako piperrari buruzko nondik
norako guztiak ezagutarazten dituzte:
piperraren ezaugarriak, errezetak eta
prestatzeko moduak, historia, noiztik
landatzen den, Ibarrako piperraren
kultura... 
Josu Ozaita antropologoa da liburua-
ren egilea. Ibarraren eta piperraren
arteko harremanaren berri jakinaraz-
ten du liburuan, eta herriko ekoizleen,
biltzaileen eta herritarren istorioak
jaso ditu.

Ibarrako piperrarekin beste produk-
tu batzuk ere egiten dira. Besteak
beste, Ibarrako Arane baserrian
(www.arane.eus), Ibarrako piperra
landatu eta merkaturatzeaz gain, Iba-
rrako piper hautsa eta Ibarrako piper
hautsa Leintz gatzarekin ekoizten
dute.
Herriko bertako Barriola harategiak
(www.barriola.eus) Ibarrako piper
freskoa eta ozpinetan prestatutakoa
merkaturatu ez ezik, beste zenbait jaki
ere prestatzen ditu Ibarrako piperra
erabilita; txistorrak eta ardi gazta, esa-
terako. 
Zubelzu Piparrak familia enpresak
ere (www.zubelzupiparrak.com)
Ibarrako piperrak ekoizten ditu, ohiko
eretan, eta moussea ere egiten du.
Halaber, Ibar Lur kooperatiba
(www.ibarlur.com) da herrian dago-

I barrako (Gipuzkoa) baratzeetako
izarra da pipermina, Tolosaldeko
gutizia kutunenetako bat. Elika-

gai bikaina da: zenbait eratara presta
daiteke, eta jaki ugariren osagai edo
osagarri gisa baliatzen da. Ibarrako,
eskualdeko eta Euskal Herriko sukal-
dari ugarik erabiltzen dute beren
jakiak prestatzeko. 
Ozpinetakoa Tolosako babarrunare-
kin jan ohi da, eta baita antxoarekin
eta olibarekin ere, hain ezaguna den
gilda pintxoan. Udako hilabeteetan
piperra landarean ikus daiteke, berde-
berde eta fresko, eta Ibarrako piperrak
frijituta jaten dira sasoi horretan.
Ibarrako Txumitxa tabernari esker
(www.txumitxa.com), Ibarrako ota-
rrainxkari buruzko nondik norako
guztiak jakin daitezke, eta huranola
eta zerekin jan daitekeen. Bisita gidatu
batean, baratzeak bertatik bertara ikus
daitezke, eta landatze prozesu guztia
ezagutarazten dute. Tabernan bertan,
Ibarrako piperra dasta daiteke hango
sukaldariak prestatzen dituen pintxo,
ogitarteko eta plater gozoetan.
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IBARRAKO OTARRAINXKAK

Ibarrako piperrekin egindako gildak.TXUMITXA
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zuten, eta ordutik punta-puntako ma-
kineria dute lagun txokolatea sortzeko
artisau lanean. 
Arkuperen berezitasunik nabarme-

nena hurrarekin egindako txokolatea
da, hur ale osoekin nahastutako txoko-

latea. Horrez gain, askotariko produk-
tuak lantzen dituzte, denak egunero-
egunero egin berriak: pastak, pastelak,
opilak, izozkiak… 
Salmenta tokiak Nafarroako Baztan

bailaran daude, Elizondo eta Irurita he-
rrietan.

Arrakastaren sekretua
Horrenbeste urte arrakasta betean egi-
teko, sekretu bat du Arkupe gozote-
giak: kakao hazitik hasita txokolatea-
ren prozesu osoaren gaineko kontrola
izatea: kakao haziak eskuz hautatu,
txigortu, azala kendu, xehatu… Pro-
dukzio guztia beren lantegian bertan
egiten dute, eta horrek bermatzen du
txokolatearen kalitatea maila gorene-
koa izatea. 
Kakao hazien aukeraketatik bezero-

aren eskuetaraino iritsi arteko bidea
egiten dute Arkupeko langileek. Kaka-
oa hainbat herrialdetatik ekartzen
dute: Ekuador, Venezuela, Madagas-
kar… Eta artisau lana egiten dute lan
prozesu osoan. 

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

Arkupe gozotegiak 30 urte bai-
no gehiago daramatza lanean,
gozogintzako produktu bikai-

nak, bereziak sortzen. Horretarako, ka-
litate goreneko lehengaiak erabiltzen
dituzte. 2008an enpresa zaharberritu

Arkupek kalitate goreneko txokolateak egiten ditu.ARKUPE
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TXOKOLATEAZ
GOZATZEKO PARADA
Txokolatea kakao hazitik zuzenean egiten du
Arkupe gozotegiak. Kalitate goreneko txokolatea
da, artisau lanaren bidez egina.
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Arabako, Bizkaiko 
eta Gipuzkoako hamabi
garagardo marka
biltzen ditu Euskal
Garagardoa-Basque
Beer sor-markak.

A raban, Bizkaian eta Gipuzko-
an ekoitzi eta botilatzen du-
ten hamabi garagardo etxe-

rekin jarri da abian Euskal Garagar-
doa-Basque Beer sor-marka. Eusko
Jaurlaritzak bultzaturiko egitasmo bat
da, eta botiletan zein kutxetan ikus dai-
tekeen zigiluak zehazten du zein gara-
gardok betetzen dituzten gutxieneko
baldintzak. Euskal Garagadoaren El-
karteak martxoaren 6an aurkeztu
zuen sor-marka, Barakaldoko BECen
antolatu zuten Gustuko Gastronomia
azokan.

Euskal Garagardoaren Elkartea
2014an sortutako irabazi asmorik ga-
beko elkarte bat da. Honakoak hauek
dira, gaur egun, bazkideak: Baias, Boga
Garagardoa, Gar&Gar, Olañeta, Mai-
ken Brewery, La Salve, Pagoa, Txorierri
Garagardoak, Urban Beer!, Etxeandia,
Basabe eta Olbea Pilsner.

Hala ere, elkartekide berriak erakar-
tzea da elkartearen etorkizuneko
erronketako bat. Elkarteak euskal
garagardogileentzat laguntza tresna
izatea du xedetzat, bai gaur egun dau-

Euskal Garagardoa 
sor-markaren bultzatzaileak
aurkezpen ekitaldian.ARTEMAN

EUSKAL GARAGARDOGILEEN
SOR-MARKA

mitzaileen babesa bermatzeko beharra
azpimarratu zuen. «Euskadiko gara-
gardo sektoreko kideak batzeko beha-
rrak bultzatuta sortu zen Euskal Gara-
gardoaren Elkartea, eta ordutik izan
dugu marka kolektibo bat sortzeko hel-
burua. Tokiko ekoizpena bultzatuz,
lanpostu sorrerari, jasangarritasunari
eta gure inguruko ekonomiaren gara-
penari laguntzen diogu, sektorearen

den ekoizleentzat eta bai etorkizunean
sortuko direnentzat.

Euskal Garagardoa-Basque Beer sor-
markaren aurkezpen ekitaldian, Javier
Ortega Euskal Garagardoaren Elkarte-
ko lehendakariak eskerrak eman ziz-
kien Hazi fundazioari eta Eusko Jaurla-
ritzari, proiektua aurrera ateratzeko
emandako laguntza guztiagatik.

Horrez gain, sektorearen eta kontsu-
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.basquebeer.eus

@
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eta kontsumitzailearen babesa berma-
tzearekin batera». 
Izan ere, jatorria eta kalitatea dira

Euskal Garagardoa-Basque Beer sor-
markak bermatu nahi dituen bereizga-
rriak: «EAEko garagardo ekoizleek in-
darrak batu ditugu kalitatearen eta ja-
torriaren bereizgarri den Euskal Gara-
gardoa-Basque Beer marka kolektibo-
aren bitartez».
Etorkizunera begira duten erronka

bat da markaren zabalkundea. Horre-
tarako, jadanik martxan daude elkar-
teak sortu duen webgunea (www.
basquebeer.eus) eta haren sare sozia-
lak, elkarteari eta markari berari bu-
ruzko informazio guztiarekin.
Bittor Oroz Eusko Jaurlaritzako Ne-

kazaritza, Arrantza eta Elikagaien Poli-
tikako sailburuordeak ere parte hartu
zuen aurkezpen ekitaldian. Euskal Ga-
ragardoa-Basque Beer sor-marka Eus-
kal Garagardoaren Elkartearentzat
«mugarri bat» dela  azpimarratu zuen.
«Marka hau sektorea egituratzen ari
den erakuslea da».
Elkartearen lana ere goraipatu zuen,

«hazten ari den sektore bati koheren-

tzia ematen dio», eta garagardoaren
sektoreari etorkizun oparoa iragarri
zion: «Txikia da, baina hazten jarrai-
tzeko oinarri sendoak ditu».

Garagardo naturala
Euskal Garagardoa-Basque Beer sor-
markako garagardoa naturala da. Ez
dute gehigarri eta kontserbagarri artifi-
zialik erabiltzen. Urez, lupuluz, gara-
garrez eta legamiaz egindako garagar-
doa da. «Mimoz egindako tokiko, kali-
tatezko eta nortasun handiko garagar-
do naturala», Euskal Garagardoaren
Elkarteko kideen hitzetan. 
Arreta handiz zaintzen dituzte lehen-

gaien aukeraketa eta ekoizpen proze-
sua, «zapore eta esperientzia bakarrak
eskaintzeko helburuarekin». Horrela,
sor-markako garagardo etxe bakoitzak
bere izaera eta ñabardurak ditu, «ba-
koitzaren lurraldeari lotutako istorioe-
tatik abiatuta».

Euskal Garagardoaren Jaia,
iazko irailean, Donostian.  
EUSKAL GARAGARDOAREN ELKARTEA
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EUSKAL HERRIKO
ARDO EKOLOGIKOEN
KOOPERATIBA
Euskal Herriko zenbait upategi txikitako ardogileek
eta mahastizainek Biba Ardoak kooperatiba eratu
dute. Ardo naturalak, ekologikoak eta
biodinamikoak ekoizten dituzte.

E uskal Herriko hainbat upate-
gik osatu duten kooperatiba
aurkeztu zuten martxoaren

2an Donostian: Biba Ardoak. Zenbait
sor-markako ardoak ekoizten dituzte
upategi horiek, baina izendapenik ga-
bekoak ere badira, eta horietan aritzen
diren mahastizainak eta ardogileak
dira kooperatibaren sustatzaileak.
Upategi txikiak dira: ardo naturalak,
ekologikoak eta biodinamikoak ekoiz-
ten dituzte. Bakoitza bere eskualdean
oso sustraiturik dago, eta «espekulazio
eta negozio hutsetik» ihes egin nahi

Biba Ardoak kooperatibaren bultzatzaileak, aurkezpenean.ANDONI CANELLADA / FOKU
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berri) eta Baztango Xurie (Arizkun);
eta Nafarroa Behereko Espila (Azkara-
te, Irulegiko Arnoa) eta Bordatto
(Jatsu, Irulegiko Arnoa). 
Dena den, kooperatibak kide gehia-

go hartuko dituelakoan daudela esan
zuten aurkezpen egunean.

dute, aurkezpenean esan zutenez. Ha-
laber, ardoaren inguruan «herri kul-
tura» bultzatzen dute.

Kalitatearen aldeko apustua
Kalitatea lehenesten dute kantitatea-
ren aurretik. «Gure ardo guztiak neka-
zaritza ekologikoan ziurtatutako ma-
hastietako mahatsekin eginda daude.
Horrela, gure ingurua, gure osasuna
eta gure ardoa edaten dutenena zain-
tzen, babesten eta berreskuratzen la-
guntzen dugu». 
Ardo ekologikoa egiten dute, inguru-

menaren errespetuan oinarritzen den
nekazaritzatik datorrena, pestizida,
herbizida eta beste produktu kimiko-
rik gabe landua. Mahats ekologiko edo
biodinamikoekin upategian landuta-
ko ardoa da, «esku hartzerik apenas
duena, ezertxo ere gehitu eta kendu
gabe, mahats-zuku irakina, besterik
ez». 
Nekazaritza biodinamikotik datozen

mahatsekin egindakoa. «Nekazaritza
biodinamikoa ekologikotik harago
doa, eta Rudolf Steiner-en printzipioe-
tan oinarritzen da batik bat: biodiber-
tsitatea, lurraren eta landareen bizi-
indarra, energiak eta prestakin

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

@

naturalak kontuan hartzen dituzten
printzipioetan, besteak beste».
Upategi hauek dira Biba Ardoak

koperatibaren bultzatzaileak: Araba-
ko Errioxako Gil Berzal (Guardia),
Hontza (Labraza) eta El Mozo Wines
(Lantziego); Bizkaiko Ulibarri Artzaiak
(Gordexola, Bizkaiko Txakolina);
Gipuzkoako Urkizahar (Beizama,
Getariako Txakolina); Nafarroako
Biurko Gorri (Bargota), Mendiko
(Oibar), Lezaun (Lakar), Azpea (Irun-

Hainbat ardo mota egiten dituzte Biba Ardoak kooperatiban.ANDONI CANELLADA / FOKU
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berriz, sei euro. Bazkide izateko, 660-
52 09 32 edo 657-64 84 81 telefono zen-
bakira dei daiteke, edo mezu bat bidali
helbide elektroniko hauetako batera:
ondalankoop@gmail.com edo
info@ondalankoop.eus.

Ontzi konpostagarriak
Jakiak prestatu ondoren, tenperatura
jaisteko abatidore batean gordetzen
dituzte, izoztu gabe, elikagaien pro-
pietate guztiak mantentzeko, eta
ontzi konpostagarrietan banatzen
dituzte San Martin Unxeko, Tafallako
eta Burlatako egoitzetan.
Jose Javier Oses eta Maider Ondarra

OndalanKoop koooperatibako susta-
tzaileek eta Daniel Fernandez sukal-
dariak urriaren 4an aurkeztu zuten
proiektua, Burlatako egoitzan, eta
urriaren 12an hasi ziren jakiak bana-
tzen bazkideen artean. Oraingoz,
berrogei bat bazkide edo Ondalankide
dira. Dena den, haien helburua da egi-
tasmoa ahalik eta herri eta auzo gehie-
netara zabaltzea. 

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

E likadura burujabetzaren alde
lan egiten du OndalanKoop
mikrokooperatibak, Inguru-

tik ontzira, ontzitik sabelera! leloare-
kin. San Martin Unxen, Tafallan eta
Burlatan hasi dira lanean, Nafarroako
elikagaiekin eta ekoizleekin. Horrela,
bertakoak, sasoikoak, ekologikoak eta
osasuntsuak diren produktuekin
prestatutako jakiak banatzen dituzte
beren bazkideen artean. 
Prezio onean. Lekale, barazki eta

zerealen plateren salneurria lau euro
da, eta arrain eta haragi platerena,
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Jose Javier Oses eta Maider Ondarra
sustatzaileak eta Daniel Fernandez
sukaldaria, OndalanKoop
koooperatibaren aurkezpenean.
ONDALANKOOP

OndalanKoop
kooperatibak bertako
eta sasoiko produktu
osasuntsuekin
prestatutako jakiak
banatzen ditu.

ELIKADURA
BURUJABETZA 
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Hemengoak 
gara eta 
bertako 
produktuen 
kontsumoa 
sustatzen dugu

Hemengoa 
izatea ona da

www.eroski.es
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