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Euskal Gatza 
eta Antxoa dira Eusko
Label sor-marka duten
produktu berriak.

KALITATE HANDIKO ELIKAGAIAK

gaiak adierazi eta bereizteko erabiltzen
da, beren kalitateagatik, berezitasuna-
gatik edo bitxitasunagatik ohiko neu-
rria gainditzen dutenean.
Eusko Labela duten produktu guz-

tiak arautegi tekniko baten mende
daude, eta kontrolak egin behar dira
arautegi hori behar bezala betetzen
dela bermatzeko, kalitatezko produk-
tuak izan daitezen. Hazi fundazioa ar-
duratzen da Eusko Label bereizgarria
duten produktuak kontrolatu eta
egiaztatzeaz. 

E usko Label produktuen fami-
liako bi elikagai berriak dira
Euskal Gatza eta Antxoa. Aur-

ten aurkeztu dira, eta, Eusko Label sor-
markako produktu guztiak bezala, ka-
litate handikoak dira.
Euskal Gatza ekainaren 10ean aur-

keztu zuten, Gesaltza Añanan (Araba),
Eusko Jaurlaritzako, Hazi fundazioko,
Añanako (Araba) eta Leintz Gatzagako
(Gipuzkoa) ordezkariek. Modu jasan-
garrian eta artisauen eran ekoitzi, sail-
katu eta ontziratutako gatza da. Euskal
Gatza sor-markarekin, Añanako Gatz
Haraneko (Araba) eta Leintz Gatzaga-
ko (Gipuzkoa) ur gaziko iturburuetan
ekoizten den gatza ziurtatzen da. 
Eusko Label etiketadun antxoa,

berriz, apirilaren 22an aurkeztu zuten.
Engraulis encrasicolus espezieko
antxoak edo bokartak dira. Bizkaiko
golkoan kostera garaian harrapatuta-
koak baino ez dira aintzat hartuko, eta
oso freskotasun oneko sailkapena
baino ez dutenak. Kanpoko itxura,
azala eta sendotasuna ere kontuan
hartuko dira.

Euskal elikagaiak
Eusko Label sor-markaren bereizgarri
grafikoa kalitatearen K ikurra da, eta
Euskal Autonomia Erkidegoan ekoiz-
tu, eraldatu edota landutako elika-

Euskal Gatzaren aurkezpena. IREKIA

Eusko Label etiketadun 
antxoak. JOSE IGNACIO UNANE

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

@
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PATATA ERRAZ 
ETA OSASUNTSU
KOZINATZEKO
Udapa kooperatibak eskaintza zabala du patata
duten errezetak erraz eta zapore ezin hobeaz
kozinatzeko; guztiak kontserbagarririk gabeak.

K limari, lurrari eta tradizioari
estu lotutako laborea izanda,
Arabako patata goren-gore-

neko kalitatezko elikagaitzat hartzen
du kontsumitzaileak gaur egun, eta gu-
re lurrek ematen duten produktu esti-
matu hori ekoizteaz eta merkaturatze-
az arduratzen da Udapa kooperatiba,
1993. urteaz geroztik. 
Patataren ekoizpen prozesu guztia

kontrolatu ez ezik, bertako produk-
tuen sustapenari eta berrikuntzari ere
berebiziko garrantzia ematen dio Ara-
bako kooperatibak, eta, horregatik, pa-
tata freskoez gain, zurituta eta egosita
dauden patatak ere ontziratzen ditu,
Udapa fácilmarkapean. 
Hau da, egungo kontsumitzaileen be-

harrak asetzeko asmoz, osasuntsuak
eta prestatzeko errazak diren produk-
tuak merkaturatzen ditu Udapak. Pa-
tata hauek zurituta, era desberdinetan
moztuta, lurrunetan egosirik eta hu-

tsean ontziratuta aurkezten dira, ino-
lako kontserbagarririk eta alergenorik
gaineratu gabe. Modu horretan, kon-
tsumitzaileek patata oinarri duten
errezetak era azkar, erraz eta gozoan
presta ditzakete.

Dagoeneko merkatuan zeuden hiru
erreferentziei (hots, pintxoak eta ja-
kiak egiteko patatak, arrautzopila egi-
teko patatak eta hornigai moduan jar-
tzeko patatak), beste bi produktu berri
gaineratu zaizkie: entsaladilla egite-
koa, dado txikien formako patatak ez
ezik, ilarrak eta azenarioa ere dakar-
tzana, entsaladak, menestrak edota
entsaladilla errusiarra era azkar eta
erraz batean egitea ahalbidetzen due-
na; eta olioz eta tipulaz onduta dagoen
patata panadera, zeinak are gehiago
lagunduko dizun garnizioak presta-
tzen, eramaten duen ongailua ezin ho-
beto datorkielako haragi edota arrain
mota guztiei. 
450 gramoko paketeak ohiko super-

merkatu handietan daude salgai, fruta
eta barazkien guneko hotz-kamere-
tan. Baina jateko prest dauden pro-
duktu hauek industria edota HORECA
kanalera ere bideratzen dira, formatu
handiagoetan eta bestelako osagai eta
ongailuekin. 
Laburbilduz, Udapa kooperatibak

ekoizten dituen produktu bikain
hauei esker, kontsumitzaileek aukera
izango dute patatak oinarri dituzten
errezeta gogokoenak azkarrago eta
errazago prestatzeko, plater horien
benetako zapore eta testurari uko egin
gabe.

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

@

4  I UDAPA I EUSKAL HERRIKO PLAZA

Udapa
kooperatibak
ekoizten
dituen patata
bikainekin
prestatutako
tortilla. 
GORKA LASA

PATATA ARRAUTZOPILA
EGITEKO URRATSAK
Udapa fácil-ekin betiko patata
arrautzopila egitea inoiz baino erra-
zagoa izango da:

b Patatak olio apur bat duen zartagi-
nean berotzen diren bitartean, ontzi
batean 4 edo 5 arrautza irabiatu.
b Patatak gorritu direnean, arrau-
tzarekin nahastu eta gatza gainera-
tu.
b Azkenik, osagai guztiak ongi na-
hasi, eta zartaginean nahierara ga-
tzatzen utzi.
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Goenaga jogurtek ez
dute ez esne hautsik,
ezta bestelako
gehigarririk ere.
Digitalizazioa eta
ekonomia zirkularra
bidelagun izan behar
dituzte erronka berriei
aurre egin ahal izateko.

G urasoen erreleboa hartu zu-
ten Miren, Joseba eta Aran-
txa Goenaga anai-arrebek

2017an. Hala ere, baserriko lanen berri
bazuten aurretik ere, gurasoek 1983.
urtean ekin baitzioten jogurtak ekoitzi
eta saltzeko proiektu berritzaileari. 40
bururekin hasi zuten ekoizpena, eta,
poliki-poliki, eskariari jarraikiz, behi
kopurua handituz joan da Pokopande-
gi baserria: 70 buru dituzte gaur egun.
Aitona-amonek baserrian izaten zu-

ten behi arraza berarekin egiten dute
lan: Brown Swiss arrazarekin. More
than Milk kanpainarekin bat egiten
dute, arraza horren esnearen proteina
kalitatea oso baloratua baita Europa
osoan. Bigarak larrean ibiltzen dira, eta
behiak, berriz, ukuiluan esnea ematen

tzen laguntzen du. Luze gabeko helbu-
ru gisa dute ukuilu osoko behiak gene-
tikoki A2A2 izatea.

Elkarlana
Banaketa lanak zuzenean Pokopande-
gi baserritik egiten dituzte, eta, jogurte-
kin batera, beste hainbat produktu ere
banatzen dituzte. Hala nola 35 urte bai-
no gehiago daramatzate Agour gaztan-
degiarekin lanean, baita Lizun gaztan-
degiarekin ere. Bezeroei beste hainbat
produktu eskuratzeko bidea ere ireki
diete: hala nola Arnabar ahate produk-
tuak, Jam Jam marmeladak, Lore Eztia
eztia eta Olasagasti kontserbak.Ekoiz-
leen produktuak herri eta auzoko den-
darien bitartez kontsumitzailearen
esku jartzeko bidean laguntzea da hel-
burua, jogurtak banatzeko duten ba-
natze sarea erabiliz. Horretarako, App
berri bat daukate martxan, dendariei
aukera ematen diena eskariak eta kon-
tabilitatea eskuragarri izateko.

Erronka berriak
Baserriak bizirik irauteko, errentagarri
izateaz gain, baserriak gaur egungo
erronkei aurre egin behar die, atzean
geratu gabe, eta, horretarako, digitali-
zazioa eta ekonomia zirkularra bidela-
gun izan behar ditugu, ingurumen eta
energia trantsizioarekin bat egiteko bi-
deak landuz.

ari diren bitartean, eta, antzutzean, be-
rriz ere larrean; horrela, zikloa osatuz.
Behien elikadurari ere garrantzi handia
ematen diote, eta urte guztian materia
bikainaz osaturiko nahasketa lehor bat
izaten dute, transgenikorik gabea, las-
toarekin batera.

Kalitatezko jogurta
Hiru anai-arrebek argi daukate kalita-
tezko jogurta, jogurt osasuntsua,
ekoiztea dela lehentasuna, ingurume-
naren jasangarritasuna kontuan izan-
go duena. Esne hartzigarriak eta esnea
soilik duen bertako produktua, base-
rria eta ingurumenaren jasangarrita-
suna zainduko duena.
Jogurt on bat egiteko, esnearen pro-

teinaren kalitatea oso garrantzitsua da,
eta, horrexegatik, Goenaga jogurtek ez
dute esne hautsik izaten, ezta bestelako
gehigarrik ere. Oraintxe ekoizten du-

ten esnearen %90ek Beta
Caseina proteina A2
motakoa du, eta ho-
rrek pertsona askok
esnearekin dituzten
digestio arazoak arin-

Miren, Joseba eta Arantxa Goenaga anai-arrebak. MARIAN ETXEBESTE

Goenaga jogurtak 
bikainak dira, frutarekin 
eta fruitu lehorrekin jateko
ezin hobeak. MARIAN ETXEBESTE

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

@
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OSASUNTSUA ETA KALITATEZKOA
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LANKIDETZAREN
ALDEKO APUSTUA
Ipar Euskal Herriko Lau Sor-markak elkarteak
Ossau-Irati gasna, Ezpeletako biperra, Kintoa zerri
saila eta Irulegiko arnoa sor-markak biltzen ditu. 

karteak, Angelun (Lapurdi), jatetxee-
tan elkarteko lau sor-marken produk-
tuek «toki gehiago» har dezaten.
Dena den, iragan maiatzaren 27an,

elkartearen aurkezpen xume bat egin
zuten Hazparneko (Lapurdi) Armand
David ikastetxean, eta Clement Guille-
mot sukaldariak bazkaria prestatu zien
ikasleei elkarteko lau sor-marken pro-
duktuekin.

Indarrak batu
Beñat Saint Esteben Ossau-Irati sindi-
katuko laborariak BERRIA egunkariari
urriaren 9an esan zionez, aberasgarria
da lau sor-markak lankidetzan aritzea
elkarte berean. 
Izan ere, lau adarrek, bakoitzak bere

bidea egin beharrean, indarrak batu
nahi izan dituzte: «Lekuan berean lau
sor-markak ukaitea indar bat da; do-
maia litzateke ez elkarrekin komuni-
katzea. Helburua da sor-marken arte-
ko elkartasuna atxikitzea». 
Boz bakarra eman nahi izan diete, be-

raz, lau sor-markei, komunikazioari
begira, baina baita diru laguntzak es-
katzean ere.

I par Euskal Herriko lau Jatorri
Izen Gerizatuk (JIG) bat egitea
erabaki dute, eta Ipar Euskal He-

rriko Lau Sor-markak elkartea sortu
dute. Horrela, Ossau-Irati gasnaren
(www.ossau-iraty.fr), Irulegiko ar-
noaren (www.cave-irouleguy.com),
eta Ezpeletako biperraren (www.pi-
mentdespelette.com) sindikatuak, eta
Kintoa euskal zerria sailak (www.kin-
toa.fr) lankidetzan aritzen dira Ipar
Euskal Herriko Lau Sor-markak elkar-
tean. 
2019ko Lurrama laborantza herri-

koiaren eta iraunkorraren azokan
(www.lurrama.org) hasi ziren elkar-
tea sortzeko lehen urratsak egiten, iaz-

ko urteari begira, 2020. urtea urte biri-
bila baitzen: Irulegiko arnoaren sor-
markak 50 urte bete zituen; Ossau-Ira-
tirenak, berrogei; Ezpeletako biperra-
renak, hogei, eta Kintoa zerrikia sailak,
lau. Baina asmoa ezin izan zuten bete,
COVID-19a zela eta.
Baina laster ospatu ahal izango dituz-

te elkarrekin lau sor-marken urtebete-
tzeak. Apirilaren 17an, hain zuzen, Itsa-
sun (Lapurdi). Besteak beste, Ipar Eus-
kal Herriko Lau Sor-markak elkartea-
ren aurkezpen ekitaldia egingo dute,
eta produktu bakoitza nola ekoizten
den erakusteko tailerrak antolatuko
dituzte. Lehenago, otsailaren 7an, pro-
fesionalentzako eguna antolatua du el-

Ipar Euskal Herriko Lau Sor-markak elkartearen aurkezpena, maiatzaren 27an, Hazparnen (Lapurdi).CAROLE EMBID
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GARAGARDO BIOLOGIKOAK

E txean bertan hasi zen garagar-
doa ekoizten Bittor Corret.
Orain dela zazpi urte inguru,

2014. urtean, haren emazteak bere
urtebetetze egunerako oparitu zion
garagardoa nola sortu azaltzen zuen
liburu bat, eta, geroztik, hazi eta hazi
ari da Arrobio garagardoa. Ezpeletan
(Lapurdi) dago kokatua, Euskal
Herriaren bihotzean, eta lokal berean
dauzkate fabrika eta ostatu txiki bat.
Gainera, ez dute nolanahiko garagar-

Orain dela zazpi urte
inguru hasi zen Bittor
Corret garagardo
biologikoak egiten;
Ezpeletan daukate
ostatua, eta dena modu
biologikoan ekoizten
dute: zapore handiko
garagardo freskoak.

Garagardo biologikoak eta zapore handikoak egiten dituzte.ARROBIO

Aperitiboarekin hartzeko garagardo bikainak dira.ARROBIO

doa sortzen: garagardo ekologikoa
ekoizten dute, baita zapore handikoa
ere. Urtean 84.000 botila inguru egiten
dituzte, azaro inguruan, guzti-guztiak
ilusioz eta maitasunez beterik.
«Egunero gure errezeta aldatu behar

dugu; kalitatea aldatzen da», Correten
arabera. Izan ere, garagardo ekologi-
koa lortzeko, garagar eta gari malteta-
tik eta ekologikotik hazitako lupulua
erabiltzen dute ekoizpen prozesuan.
Horri esker, zapore aberatsa dute, ira-
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sun leunekoa, Frantziako eta Belgika-
ko garagardoen estilokoa; Arrobio xu-
ria, belgikar estiloko garagardo biolo-
gikoa, hartzidura handikoa, fruitu
gustu indartsukoa, freskoa, egarria
kentzeko aukera ezin hobea. 
Dastatu eta gozatu!

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

@

tan hasi baino lehen ere, sortzaileek be-
ren bizimodua modu biologikoan egi-
ten zuten, eta proiektu hau egunero-
koan egiten zutenaren «jarraipen logi-
koa» izan zen: «Hasiera-hasieratik,
nekazaritza ekologiko lehengaien hor-
nikuntza bideratu dugu, eta zirkuitu
laburretan garatu dugu gure merkatu-
ratzea», diote lankideek. 
Honako hauek dira eskaintzen dituz-

ten garagardoetako batzuk: Arrobio
horia, hartzidura handikoa eta kirasta-

Hainbat garagardo mota egiten dituzte, iragazki gabeak eta pasteurizatu gabeak.ARROBIO

gazi gabeak dira, pasteurizatu gabeak
eta hartzidura handikoak. 

Arrobio eta Eusk’ale
Bi garagardo ekologiko sorta eskain-
tzen dituzte: batetik, Arrobio sorta esa-
ten diotena, eta, bestetik, Eusk’ale ize-
neko garagardoa. Halere, biak ala biak
aproposak dira aperitiborako eta lagu-
nartean edateko. 
Ez da kasualitatea garagardo ekologi-

koa ekoiztea erabaki izana. Lan horre-
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Lurtaro elkartea sortu dute Tolosaldean, elikadura
burujabetza bultzatzeko, lurra errespetatuz.
Proposamen praktiko bat landu dute, eta
proposamen hori gizarteratzen ari dira egunotan.

ELIKADURA BURUJABETZA
gero, proposamen praktiko bat landu
du eta proposamen hori gizarteratzen
ari da egunotan, herritarrekin parteka-
tzen. Anoetan, Villabonan, Berastegin
eta Baliarrainen aurkezpen ekitaldiak
egin dituzte jadanik, Alkizan azaroaren
12an egingo dute, Adunan azaroaren
17an eta Larraulen azaroaren 23an.

Ekoizleak, kontsumitzaileak eta
herri mugimenduetako kideak aritzen
dira Lurtaro elkartean, elikadura katea
beste modu batean antolatzea ahalbi-
detuko duten proiektu zehatz eta
praktikoak martxan jartzeko asmoa-
rekin. Horrela, tokiko elikaduran
oinarritutako denda-kooperatiba bat
sortzea eta Tolosaldeko elikadura
burujabetza bultzatzeko elikagaien
ekoizpen kolektiboa sustatzea propo-
satzen dute.

Ardatz nagusiak
Hauek dira Lurtaro elkartearen egitas-
moaren ardatz nagusiak: 
b Planifikazioa eta elkarlana.
b Gertutasuna.
b Tokikotasuna.
b Lurrarekiko harremana.
b Kalitatea.
b Pertsonen zaintza.
b Prezioaren duintasuna.
b Euskara.
b Txikitasuna.
b Kolektibotasuna.
b Ahalik eta hondakin gutxien sortzea
eta birziklatutako materiala erabiltzea.

Lurtaro elkartearekin harremanetan
jarri nahi izanez gero, mezu bat bidal
daiteke lurtaroelkartea@gmail.com
helbide elektronikora.

T olosaldea (Gipuzkoa) eskual-
deko 28 herrietako elikadura
beharrak asetzeko ekoizpena

modu duin eta kolektiboan antolatzea,
herritarrei elikadura osasuntsua esku-
ra jartzea, bide horretan heztea eta
agroekologiarekiko kontzientzia

Lurtaro elkartearen aurkezpena, urriaren 19an. TOLOSALDEKO ATARIA

sozial eta politikoa sustatzea dira Lur-
taro elkartearen helburuak. Elikadura
burujabetza bultzatzen du, lurra
errespetatuz.

Lurtaro elkartea 2019ko uztailetik ari
da lanean Tolosaldean. Elikadura kate-
az bere osotasunean luze hausnartu eta

10  I LURTARO ELKARTEA I EUSKAL HERRIKO PLAZA
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Gure artzaiek 
beraien ardi 
Latxaren esne 
gordinez egindako 
gazta.

Urteetako tradizioa, artisau erako elaborazioa eta gure landa 
ingurunearen mantentze jasangarria dira gure ARTZAI GAZTAri 
nortasuna eta zapore berezia ematen dioten osagai naturalak.

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Unión Europea
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deko tabernetan edan ohi den garagar-
doaren estilokoa da, baina edaterakoan
ukitu berezia suma daiteke. Zapore zi-
trikoa du. Lupulazio aromak IPA estilo-

ko garagardoa gogorarazten du, eta ko-
lore hori bizikoa da, garbia eta gardena.

Hasteko, mila litro ekoitzi zituzten
eta harrera uste baino hobea izan dela
esan zioten egileek Tolosaldeko Ataria
egunkariari, otsailaren 10ean. Izan ere,
iazko urritik aurtengo otsailera ia dena
saltzea lortu baitzuten, Anoetako, Iba-
rrako, Tolosako, Villabonako eta Zi-
zurkilgo tabernetan. 

Dena den, tabernetan ez ezik, etxee-
tara ere banatzen dute Iparrabeer gara-
gardoa. Eskariak Instagram bidez jaso-
tzen dituzte gehienbat, baita telefonoz
ere. «Hemen gertuan gu aritzen gara
kaxak banatzen, eta Bilbotik, Iruñetik
eta Madrildik ere jaso ditugu eskariak.
Kasu horietan, bidalketak prestatzen
ditugu». 

Ioritz Beldarrain, Borja de la Iglesia,
Iñaki Aranburu eta Iñaki Murillo dira
Iparrabeer garagardoaren bultzatzai-
leak. Ez galdu norantza leloarekin
merkaturatzen dute. «Bizi ditugun ga-
raiotarako lelo ezin aproposagoa» dela
diote.

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

Tolosaldeko (Gipuzkoa) taber-
netan gero eta ezagunagoa da
Iparrabeer artisau garagardoa.

Ez da harritzekoa, ederra baita. Eskual-

Iparrabeer artisau garagardoa harrera ona izaten ari da.J. M. / TOLOSALDEKO ATARIA

IPARRABEER, ARTISAU
GARAGARDO EDERRA
Iparrabeer artisau garagardoa sortu dute
Tolosaldeko lau gaztek. Garagardo ederra da.
Zapore zitrikoa du, ukitu berezia.

12  I IPARRABEER I EUSKAL HERRIKO PLAZA
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Leartiker zentro teknologikoak zuzentzen duen
Esneki zentroa esne eta esneki sektoreko gune
garrantzitsu bat da, sektore horretako agenteen
arteko elkarlana bultzatzen duena.

ginkorra jasotzeko bermea eskaintzen
du, eta sektoreko eragileen arteko
etengabeko elkarlana bultzatzen du.
Azken batean, Esneki zentroan

eskaintzen diren zerbitzuei esker, sek-
torea indartzea da helburua. Horreta-
rako, Leartikerrek urteetan egin duen
lana eta ekoizleekin izandako harre-
man estua baliagarria izaten ari da.
Izan ere, Leartiker ehun ekoizle baino
gehiagorekin hainbat esparrutan aritu
da lanean, produktuen garapena,
aholkularitza zerbitzu aurreratua,
prestakuntza espezializatua eta elika-
gaien segurtasunaren arloan, besteak
beste. Horri esker, ekoizle txikien
dibertsifikazioan lehiakortasuna bul-
tzatzeaz gain, sektore honetan berri-
tzeko grina piztea ere lortu da.

aurreratua, prestakuntza espezializa-
tua, berrikuntza proiektuen garapena
eta beste hainbat zerbitzu eskaintzen
ditu Leartikerrek, elikagaien segurta-
suna oinarri hartuta.
Horrela, esne eta esneki sektoreko

ekoizleentzako erreferentzia garran-
tzitsua da Esneki zentroa. Zerbitzu
aurreratua, pertsonalizatua eta era-

E sneki zentroa abiarazi du aur-
ten Leartiker zentro teknolo-
gikoak, Hazi Fundazioarekin

eta Eusko Jaurlaritzarekin elkarlane-
an. Esne eta esneki sektoreko beharrak
eta gabeziak kontuan izanik, Euskal
Autonomia Erkidegoko (EAE) sektore
hori indartzeko asmoz, Esneki zentro-
aren bitartez aholkularitza tekniko
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ESNEKIEN SEKTOREA
INDARTZEKO GUNEA

Teknikari batzuk Esneki zentroan lanean.UNAI ESCORIAL

ESKAINTZA INTEGRALA
Esneki zentroaren egoitza Markina-
Xemeinen dago (Bizkaia). Esneki
zentroak eskaintza integrala ema-
ten die esne eta esneki sektoreko
ekoizleei eta ekintzaileei, zerbitzu
hauen bitartez:
b Dibertsifikazio proiektuen gara-
pena.
b Ekintzailetza.
b Aholkularitza teknologikoa.
b Prestakuntza espezializatua.
b Kalitate kontrola, segurtasuna eta
analisi sentsorialak.
b Afinazioa.
b Merkaturatzea.
b Gastronomia.
b Hedapen ekintzak.

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

@
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GOZOGILEEK
ESKUZ EGINDAKO 
LANA SUSTATZEN
Gozoa elkarteak gozogile artisauen lana bultzatzen
du. Gozogile ugari dira elkarteko bazkideak,
gehienak Gipuzkoakoak. 

G ipuzkoako hamasei gozogi-
lek eta Nafarroako beste go-
zogile batek jarri dute mar-

txan Gozoa elkartea. Gozogile artisauen
lana bultzatzen du elkarteak, tradizioz
eskuz egindako lana. 
Elkarteko bazkideek ogia, opilak eta

bestelako postreak sortzea dute ogibi-
de. Tokiko eta kalitatezko elikagaiekin
lan egiten dute, zero kilometro filosofia
sustatzen dute, eta egunean eguneko
masa sortzen dute. «Makinek eginda-
koa eta eskulangileok egindakoa jende-
ak desberdindu ditzan nahi dugu. Ez da
gauza bera gozogile batek eskuz eta mi-
moz sortu duen opil bat edo makina ba-
tek egindako bat», esan zion Iñigo
Odriozola gozogileak Gipuzkoako Hi-
tzaastekariari, urtarrilaren 22an. 
Pixkanaka pausoak ematen eta

proiektu batzuk martxan jartzen ari
dira. Horrela, zenbait ikastaro antolatu
dituzte, eta gozogintzari lotutako ikas-
keta arautuak sortzeko lanean ere ari
dira.

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

@

Rafa Gorrotxategi. IDOIA ZABALETA / FOKU
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b Miren Lukas. Oa gozo denda
(Hernani). 
b Patxi Telleria. Aramendia gozo
denda (Donostia). 

b Rafa Gorrotxategi. Rafa Gorrotxa-
tegi gozo denda (Tolosa). 
b Txema Galparsoro. Inaxi gozo
denda (Andoain). 

Iñigo Odriozola. GIPUZKOAKO HITZA

GOZOGILEAK
Hauek dira Gozoa elkarteko bazki-
deak: 
b Antxon Lucas. Garikano gozo
denda (Donostia). 
b Borja Esnal. Esnal gozo denda
(Hernani). 
b David Martin. Oiartzun gozo den-
da (Donostia). 
b Hodei Sanbuenaventura. Choc-
Arte gozo denda (Donostia). 
b Inazio Egaña. Egaña gozo denda
(Azpeitia). 
b Iñigo Odriozola. Txintxu gozo
denda (Azpeitia). 
b Iñigo Sarobe. Sarobe gozo denda
(Bera, Nafarroa). 
b Ismael Sayalero. Sayalero gozo
denda (Zarautz). 
b Jose Arruti. Arruti gozo denda
(Andoain). 
b Jose Manuel Unanue. Labegoxo
gozo denda (Usurbil). 
b Jose Mari Pikabea. Geltoki gozo
denda (Donostia). 
b Jose Mari Unanue. Unanue gozo
denda (Ordizia). 
b Lorena Gomez. Maitiana gozo
denda (Donostia). 
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bereizgarria duen sustapen marka
erregistratu da. 60 erabilera eskaera
baino gehiago jaso dira.
b Gure Ostalaritzan, Basque Wine
atxikipen programa. Lankidetza hi-
tzarmena Gipuzkoako Ostalaritza El-
kartearekin, Bizkaiko Ostalaritza El-
kartearekin, GasteizOn elkartearekin
eta SEA-Ostalaritza elkartearekin, os-
talaritza arloan Basque Wine kontzep-
tuari atxikitzeko programa bat aurrera
eramateko.
b Kalitateko produktuak eta markak
sustatzeko On egin bonoakanpaina,
turismo ostatuetan gauak igarotzeko
bonuak antolatuz. 
b Edarien sektoreari laguntzeko pro-
grama berriak definitzea eta ezartzea. 
b Prestakuntza ikastaroak eskaintzea.
Besteak beste, arlo hauei buruzkoak:
artisau garagardoa egonkortzeko tek-
nikak, upategia eta biltegia kudeatzea,
eta enoturismoa. Era berean, Basque
Wine adituatitulua sortuko da, gas-
tronomiaren arloan garrantzitsuak di-
ren eragileekin lankidetzan. 

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

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia-
ren Garapen, Jasangarritasun
eta Ingurumen Sailak, Hazi

fundazioaren bitartez, edariaren sek-
toreari laguntzeko hainbat egitasmo
jarri ditu martxan; ardoaren, txakoli-
naren, sagardoaren eta garagardoaren
alorrak indartzeko, besteak beste.

Horrela, Euskal Autonomia Erkide-
goko (EAE) edarien industria sarea osa-
tzen duten markak bultzatzea helburu
duen Ardoa Basque Wine Office bule-
goak koordinatuta eta finantzatuta,
hainbat proiektu martxan jarri dira.
Hala nola honako hauek:
b www.basquewine.eus webgunea.
Atari bakarra lantzea, EAEko upategi
guztientzat. 
b EAEko upategietarako Basque Wine Getariako Txakolina. J. C. RUIZ / FOKU

EDARIEN SEKTOREARI
LAGUNTZEN 
Eusko Jaurlaritzak edarien sektoreari laguntzeko
egitasmo multzo bat diseinatu du. Ardoa Basque
Wine Office bulegoa bultzatzen ari da ekinbide hori. 
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Tokiko 500 ekoizle baino gehiagorekin lan egiten dugu 
hemengo 2.500 produktutik gora eskaini ahal izateko

Ziurtagiria dugu gure denda guztietan Info gehiago: www.eroski.es

      


