BASERRIEN
ZARAUTZ

AURKEZPENA
Zarautz goitik behera baino, menditik behera
egin den herria izan da. Landa gunetik auzora
jaitsi zen, Elkanotik, Urtetatik, Aitzetik,
Untzainetik jaitsi ziren gero Zarautz deituko
zitzaion herrigunera.
Behetik gora ikusten du Zarauztarrak landa
gunea. Beste ikuspegi bat dute Zarautzez landa
gunetik, beste modu batera bizi dutelako.
Baserria dutelako bihotzean.
Hemen jasotzen ditugun testigantzek, beste bizi
eredu, herria sentitzeko beste modu baten berri
ematen digute: lurrari lotuagoa, beste balore
batzuetan sustraitua.
Azken batean, Zarautzek baserriarekin
eta baserritarrekin aspaldikoa duen lotura
emozional, sentimental, ekonomiko eta
soziala berreskuratu nahi dugu ondorengo
liburuxkarekin eta Maiatzaren 19an egingo den
San Ixidro azokarekin.
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ZARAUZKO
UDALAREN
DEKLARAZIOA
· Baserriaren eta baserritarraren balioa onartzen
dugu eta gure herriaren oinarrizko elementua
dela aitortu.
· Zergatik?
Baserriak ematen dizkigulako elikagai
osasuntsuak.
		 Baserria delako landa lurraren, naturaren eta
bioaniztasunaren euskarria.
		 Baserriak gordetzen duelako kultura eta
bizimolde jakin bat.
· Konpromisoa hartzen dugu baserria ezagutzeko
eta baserritarrekin elkarlanean aritzeko, beren
eginkizunetan laguntzeko.
· Herritarrei eskatzen diegu baserria ezagutu
dezatela, herriaren elementu garrantzitsua dela
ohartzeko eta errespetatu eta gozatzeko. Baita
ere kontsumitu ditzatela bertako produktuak.
· Baserritarrari eskatzen diogu jarrai dezala bere
eginkizunetan, oreka gordez nekazaritzarekin,
naturarekin eta kultur ondarearekin.

BASERRIEN ZARAUTZ

5

ALKORTIAGA
BASERRIA
Mari Jose

“Eguraldi ona egiten
duenean orduan ez egin
planik, etxean nahiko
plan izango da eta.”
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Betidanik bizi izan gara hemen. Nire
aita hemen jaiotakoa da. Ama hona
ezkondu zen. Orain sei pertsona bizi
gara. Aiton-amonak, senar-emazteak
eta bi seme-alabak.
Lehen, baserrian esnetara dedikatzen
ginen, baina aita eta ama jubilatu
zirenean behi pintoak kendu genituen.
Senarrak kanpoan egiten du lan eta
horregatik jarri genituen haragitako
behiak. Hamasei behi dauzkagu orain.
Baserriko bizitza asko aldatu da
amaren garaietatik gure garaietara.
Ama hona etorri zenean, baserrira
iristea soilik ez zen oso erraza. Garai
hartan dena eskuz garbitu behar zen, eta
beno, baserrietan gauzak asko zikintzen
dira. Eta ez etxe barruan bakarrik,
baserri lana lehen dena eskuz egiten
zen eta orain traktorearekin hiru belar
sail garbitzen dituzu arratsalde batean,
lehen pentsaezina zena. Orain baserrian
ni eta ama ibiltzen gara eta aitak ere
laguntzen gaitu. Hemen udaran izaten
da garairik lanpetuena. Eguraldi ona
egiten duenean orduan ez egin planik,
etxean nahiko plan izango da eta.
Arazo gehiegi ez dago. Ehiztariekin
akaso. Ehiztariek hesiak libre utzi eta
animaliek ihes egiten dute. Etxera

badatoz gaitz erdi baina mendira
badoaz, komeriak. Ez dute belardi edo
hesirik errespetatzen eta kartutxo
azalak edozein tokitan botatzen dituzte.
Guk behi bat kendu behar izan genuen
kartutxoa eztarrian geratuta. Denetarik
dago eta esaten den moduan zintzoek
gaiztoen bekatuengatik ordaintzen
dute, baina guk urte batzuetatik hona,
ehiza sasoian, terrenoa itxi egiten
dugu eta ¨pasatzea debekatua¨
karteltxoa jartzen dugu. Eta ez pentsa
gustuagatik egiten dugunik, horrek
ere lana ematen duelako.
Orain krisiaz hitz egiten da, baina
baserrietan aspaldidanik ezagutzen
dugu krisiaren kontu hau. Guk saltzen
duguna geroz eta merkeagoa bai
da baina erosten duguna geroz eta
garestiagoa. Eta hori ez da batere
ona belaunaldi berriak baserrietan
geratzeko. Baserrietako jendea
adinean gora doa. Hala ere gustu
kontua edo izango da. Gure semeari
adibidez gustatzen zaio eta badauka
animaliekin ibiltzeko trebetasuna eta
baserri lanetan erraz aritzen da. Hark
beti esaten du ezingo lukeela pisu batean
bizi.

BASO-BELTZ
BASERRIA
Eustakio

“Barazkiak gu geuk
azokan eta plazan
saltzen ditugu
zuzenean. Amona
plazara joaten zen
eta orain ama ere
bai. Garrantzitsua
da bertatik bertara
produktua saltzea.”

Baserria, guk dakigula behintzat,
burdinola baimenarekin edo eraiki
zen baina bestela ez dago baserriaren
inguruko datu handirik. Hiru familia
bizi gara orain bertan, guztira hamabi
pertsona.
Hemen daukagun fuerteena baratza da.
Okeletako eusko label txekor batzuk ere
baditugu. Txekorren kontuan Zarauzko
harategi batekin egiten dugu lan.
Sagarrak ere baditugu eta Sagardotegi
bati saltzen dizkiogu. Barazkiak gu
geuk azokan eta plazan saltzen ditugu
zuzenean. Amona plazara joaten zen
eta orain ama ere bai. Garrantzitsua
da bertatik bertara produktua saltzea.
Baditugu ere bestela konfiantzazko
denda ezberdinak, garrantzitsua baita
konfiantzarena. Saltzaileek badakite
ze produktu klase ari diren jasotzen
eta badakite produktuaren kalitatea
bermatuta dagoela.
Guk baratza tradizionala dugu eta
beti gabiltza gauzak hobetu nahian.
Gurean adibidez guda biologikoa
erabiltzen dugu, hau da, xomorro
mota bat akabatzeko, hura jango
duen beste xomorro bat sartzen
dugu. Polinizaziorako adibidez erleak
erabiltzen ditugu.

Gure produktua saltzeko beste bide
batzuk ere ireki ditugu. Produktu
ezberdinak egiten ditugun ekoizleak
bildu gara eta www.baserritik.com
gunearen bitartez Urola Kostan saltzen
ditugu. Urola Kosta ingurukoak gara
guztiak eta saiatzen gara ahalik eta
aukera zabal eta anitzena eskaintzen.
Ostegunean eskari guztiekin martxan
jartzen gara eta ostiralean bideratzen
dugu banaketa guztia. Apurka-apurka
bezeroak gehitzen ari zaizkigu.
Orain, krisiaren kontu honekin, jende
asko itzuli da baratzera. Nabari da
han eta hemen ikusten direlako baratz
txikiak. Azken urteotan ere asko
nabaritu dena, merkataritza gunetan
kanpoko produktuek gorantz egin
dutela eta jendeak honez gero ez daki
zer den sasoikoa eta zer ez. Bestetik,
egun, prezioari ere asko erreparatzen
zaio. Produktu merkera jotzen da
askotan nahiz eta urrutitik eta nork daki
nola hazitakoa izan. Guztiok eskatzen
dugu ahalik eta ekologiko eta naturalen
izatea baina gero sagarrean arra azaltzen
bada edo barea letxugan ez dugu nahi
izaten.
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BLAS ENEA
MINTEGIA
Iratxe

“Garantia eskaintzen
duten produktuak
dira, hazitik sukaldera
badakizu zein bide egin
duten.”
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Duela 10 urte erosi genuen baserria.
Gu kaletarrak gera. Iban zarauztarra da
eta ni getariarra. Elkarrekin bizitzea
erabaki genuenean argi genuena
zen hipoteka batean sartuz gero ez
genuela pisu baterako egingo baizik
eta baserri batean bizitzen hasteko.
Hiru urte eman genituen furgoneta
hartuta bazter guztietako baserriak
ikusten, jabeekin kontaktua egiten…
eta azkenean hau azaldu zen, bertan,
Zarauztik 2 kilometrotara.
Biok kanpoan egiten genuen lana
haseran. baina egunero mugitu behar
horrekin ez nengoen oso konbentzituta
eta etxetik gertuago lan egiteko aukeren
bila hasi nintzenean mintegiarena sortu
zen.
Baratza ekologikoa jartzea zen gure
haserako ideia. Hara eta hona ibili ginen
jendea eta baratzak bisitatzen eta halako
batean galdetu genuenean Nondik
ekartzen duzue landarea? kanpotik
ekartzen zutela esaten ziguten
guztiek... eta orduan erabaki genuen,
zergatik ez dugu egiten guk? Eta
horrela izan zen. Ideiarekin proiektua
idatzi, egingarria zela ikusi eta egia esan
harrera ona izan zuen eta laguntzak
izan genituen. Paper lan asko izan zen,
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baina beno, zazpi urte daramatzagu
jada hemen lanean. Gu izan ginen
Autonomi erkidegoko lehendabiziko
mintegi ekologikoa. Gero beste mintegi
batzuk sortu dira.
Mintegi ekologiko batek eta
konbentzional batek ez dute
zerikusirik. Konbentzionalen hazi,
ongarri eta tratamenduak inork ez ditu
kontrolatzen, gure kasuan araudi bat
dago, Europatik datorrena, eta horri
jarraitu behar diogu. Gure apustua hori
da, ekologikoak izatea, txikiak eta
gauzak ongi egitea.
Gure beste apustua barietate lokalak
erabiltzea da. Hazi hauk birsortzeko
gure konfiantzazko nekazariekin
egiten dugu elkarlana urtero. Gure
asmoa eskaria zabaltzea da, mintegi
handiek eskaintzen ez dituzten barietate
ezberdinak eskaintzea da.
Egun gainera, ekologikoa ez da uste
denaren kontra garestia. Garantia
eskaintzen duten produktuak dira,
hazitik sukaldera badakizu zein bide
egin duten, sostengarriak dira.

ONDAMENDI
BASERRIA
Jexux

“Baserritarrak
zaintzen du mendia,
laguntzarik gabe eta
askotan kontra ere
egiten zaio.”

Gure baserriaren izenaren istorioa
kuriosoa da. Pareta ezberdinak
erortzen joan ziren eta garai hartako
jabeak ¨Hau da hondamendia! Hau
da hondamendia!¨ errepikatzen
zuenez hala geratu zitzaion baserriari:
Ondamendi.
Natura 2000 parkearen barne dagoen
ingurune guzti hau txukun nahi izatera
norbaitek egin behar du lan hori eta
hemen, lan hori, bertako baserritarrok
egiten dugu. Eta askotan laguntza baino
eragozpenak besterik ez ditugu izaten.
Paperean gauza asko azaldu daiteke eta
denak oso politak, baina eguneroko
lana hemen baserritarrak egiten du.
Hemen, mendian norbera da lorazaina.
Baserritarrak zaintzen du mendia,
laguntzarik gabe eta askotan kontra
ere egiten zaio.
Nik adibidez ardiak jarri nituen ia ia
beste guztiek ardiak kendu zituzten
garaian. Eta jakina, orain terreno
asko dago eta batek eta besteak
eskatzen didate artaldea hara eta
hona eramateko terrenoa garbitzeko.
Ardi gutxirekin hasi nintzen baina orain
80 bat ditut. Ardiak gordetzeko borda
moduko bat egiteko baimena eskatzen
hasi nintzenean eragozpenak besterik

ez nituen topatu. Ez nuen dirudik
eskatzen, baimena soilik. Bi urte pasa
behar izan nituen errekeerre baimena
lortu nuen arte.
Azken finean, nire kasuan hau
zaletasun bat da. Nik ardiak ditut
eta artzain zakurrekin egiten dut
lan. Hau ez da negozio bat, ni ez
naiz honetaz bizi. Eta jendeak ez du
ulertzen. Zuk norbaiti esaten diozu
hilabete pasa noa Benidormera eta
ez zaizu inor harrituko, baina nik
ez dut Benidormera joan nahi, nik
nahiago dut hemen ardiekin eta
nire zakurrekin denbora pasatzea.
Zakurrekin ez dut lehiaketetan parte
hartzen, hemen zakurra oso lotua
eramaten delako. Niri beste modu batera
lan egitea gustatzen zait. Libreagoa.
Zigorrik gabe. Jendea terrenotara
sartzen zaizunean, ez da jabetzen zure
etxera sartzen ari dela. Ni ez naiz nire
artaldearekin kaleko pisu batetara
sartzen merendatzera. Mendira tiroak
botatzera edo intxaurrak jasotzera
bai baina sasia moztera ez da inor
etortzen.
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GAZTAINDIZAR
Simon

“Zuretzako kalitatea
nahi baduzu, zure
ingurukoentzat ere
hala nahi duzu.”
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Kaletik nekazari mundura etorritakoa
naiz. Ni kalean bizi naiz eta egunero
nator baratzera lanera. Lau urte
daramazkit lan honetan, une jakin
batean lanaz aldatu nahi nuela erabaki
eta lagun bati lursail hau errentan hartu
nion. Lehendabiziko bi urteak proiektua
egin, mendia garbitzen, sastrakak
kentzen, bidea eta negutegia jartzen
etab. pasa nituen. Eta bi urtetik ona
baratzeko ekoizpena aurrera ateratzen
nabil. Bizi osoan kaletar izanik, nire
burua baserritarra baino gehiago
lehenengo sektoreko langile bezala
ikusten dut.
Honetan ez nintzen itsu-itsuan hasi.
Ikastaro bat egin nuen lehenengo eta
baserri batean jardun nintzen praktikak
egiten urtebete baino gehiago. Bertan
egindakoa eta emandako denbora
errealitatea ikusteko oso baliagarria izan
zen. Txikitatik ikasi dugun denboraren
eta bizitzaren erritmoak ez du
zerikusi handirik baratzakoarekin.
Oso ezberdina da, ez dago ordutegi
edo egutegi finkorik, oporrak, etab.
Zailtasun handiena agian pentsamolde
aldaketa da, baina badira abantailak ere,
norberak antolatzen du bere burua eta
ederra da zuk landatutakoaren fruitua
jasotzea.

Baratz ekologikoaren aldeko apustua
egin nuen zalantzarik gabe, gaur egun
jende gazteak eta ez hain gazteak joera
honi heltzen diolako. Gero eta kezka
handiagoa dugu zer jaten dugun eta
berau nola produzitzen den, tokian
tokikoa, garaian garaikoa eta era
naturalenean egina. Zuretzat ona nahi
baduzu, ingurukoentzat ere berdina
nahi duzu, beraz hasieratik baratza
ekologikoan pentsatu nuen, natural
samar.
Banaketa nik egiten dut, otar edo
saski sistema erabiliz. Sasoiko barazki
eta fruituekin otarra osatu eta astean
behin banatzen dut. Zer landatu
eta noiz erabakitzeko planifikazioa
egin beharra dago, bezeroak ere
kontsultatuz, baina gero otarrak nik
antolatzen ditut garaian garaikoarekin.
Banaketa nik egiten dut eta guztia
hemen, Zarautzen banatzen dut
partikularrei. Ahoz aho jakin du jendeak
eta pixkanaka zabaltzen ari den gauza
da eta ni momentuz oso gustura nago
emaitzekin.

SANTA
BARBARA
TXAKOLINDEGIA
Jose Ignazio

“Toki gutxitan topatuko
duzu baliabide eta
teknika moderno hain
garatuak dituzten
bodega txikiak. ”

Baserrian senar emaztea bizi gara orain.
Seme-alabak kalean bizi dira. Bizimodua
txakolinetik ateratzen dugu.
Urte osoko lana da gurea. Neguan
kimaketa egin, adarrak lotu, garbiketa
lana eta beharra badu lurrari karea
bota, simaurra eta abar. Prebentzio
tratamenduak ere egin behar dira onddo
eta gaixotasunak saihesteko. Adarrak
luzatzen direnean moztu, txupoiak
kendu, mahatsa irailaren amaiera
aldera jasotzen hasten gara. Gu bodega
familiarra gara eta bost bat pertsona
aritzen gara jasotzea tokatzen denean,
baino bestela, urte osoa, emaztea eta
biok ematen dugu soilik bertan lanean.
Eta mahatsa jaso ostean bodega lana ere
egin beharra dago jakina. Hartzidura eta
bestelako prozesuak, botiletan sartzea.
Ez dagoela aspertzeko denborarik.
Txakolinaren munduan zailena
merkatura iristea da. Batetik
konpetentzia, bestetik krisia, baina
kontua da urte gutxitan asko handitu
garela. Bost edo sei urtean bikoiztu
egin da. Gureak bodega txikiak baina
prestatuak dira. Toki gutxitan topatuko
duzu baliabide eta teknika moderno
hain garatuak dituzten bodega txikiak.
Baino ekoiztutako hori gero saldu

beharra dago. Ardoa, mota asko egoteaz
gain, konpetentzia handiko merkatua
da. Merkatu horretara iristeko eta
bertan mantentzeko promozio lana
egin behar da eta lan horrek ez ditu
fruituak berehala ematen. Getariako
Txakolinatik horretan saiatzen gara.
Ardoen merkatu handi horretan gure
tokia egiten.
Guk gure ekoizpenaren zati bat
zuzenean saltzen dugu. Beste zati bat
ardo banaketa enpresaren batek egiten
du, baina beno dena inguruan, Gipuzkoa
mailan. Tarteka botilaren bat edo beste
aterako da Bizkaia edo Nafarroa aldera
baina gure kasuan produkzio txikia
dugu eta ia dena hemen bertan saltzen
da.
Baserri honen ataritik pasatzen da
Santiagoko bidea. Asteburutan jende
asko izaten da inguruotan. Hala ere,
erromes gehienak aldapa ikusi eta
behetik joaten dira gehienetan.
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GURMENDI
BASERRIA
Jabier

“Gurearen moduko
esplotazio batean
etorkizuna, bertan,
etxean, ahalik eta
gehiena egitea da.”

Bi famili bizi gara baserrian. Baina berez,
baserritik bizi edo baserriko lanaz bizi ni
neu bakarrik. Beste familiak ere baratza
eta ardi batzuk baditu.
Baserri hau berezia omen da. Garai
batean komentua edo halako zerbait
omen zela pentsatzen dute. Marrazki
zahar batean, teilatu tontorrean,
gurutze bat azaltzen delako
marraztuta. Teilatua garai hartan lau
alboetakoa zen, baina duela 70 bat urte
baserriak su hartu zuen eta teilatua
berregin zenean bi alboetakoa egin zen.
Baserria etxe edo monumentu babestua
da, baina beno guretzat ez da arazorik
izan inoiz horrekin. Berreraikitze
lanetan, sarrerako arkupea eta beste
hainbat gauza mantendu behar izan
genituen, batez ere elementu originalak,
baina beno baserri guztiak bezalaxe
beharraren arabera handitzen eta
aldatzen da.
Esne behiekin lan egiten dut nik.
Hemen baserri alboan eraikitako
ukuiluan ditut. Esnetakoak hortxe
egoten dira eta beno, gazteak, hankak
sendotzeko eta gorputza egiten ari
diren bitartean kanpora ateratzen
ditugu. Baina ez pentsa, barrura sartzea
gustatzen zaie. Euria gogoz hasten
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denean ez dira ezta atera hurbiltzen.
Ekoizpen guztia Kaiku kooperatibari
saltzen diot. Esnearen prezioak
behera eta gastuenak gora egiten du.
Pentsuaren prezioa beti gora doa. Hau
gasolinaren modukoa da. Batzuetan
prezioak pixka bat behera egiten du
baina gehienetan gora eta gora.
Gurearen moduko esplotazio batean
etorkizuna, bertan, etxean, ahalik
eta gehiena egitea da. Guk belarra eta
bazka bertan egiten dugu eta ahalik
eta gutxien ekartzen dugu kanpotik.
Eta ez da kontu erreza ez pentsa!
Bertara inguratzen den jendearekin
ez dugu kexa handirik. Hemen arazoa
azeriarekin izaten dugu. Belarra plastiko
boletan bilduta izaten dugun tokietara
hurbildu egiten dira, sagu bila edo, eta
tarteka plastikoa urratu egiten dute. Eta
bolari zuloa giten badiozu akabo, airea
eta hezetasuna sartzen zaizkio eta belar
horrek gero ez du ezertako balio. Beleek
ere mokoka apurtzen dizkigute belar
bolen plastikoak.

ETXETXO
BASERRIA
Nikolas

“Hauek gure lurrak
dira, guk zaindu eta
maite ditugun lurrak.”

Bi familia bizi gara baserrian. Lau alaba
ditugu, hiru etxean eta bestea Gasteizen
dabil ikasten. Bilobatxo txikia ere hemen
dabilkigu.
Guk esnetako behiak ditugu. Oso lotua
da eta gauzak dauden moduan gustatu
behar zaizu lan hau ze esnearen
prezioa ikusita eta baserrien egoera
tristea… ia ez du merezi. Guk hemen
geroz eta toki gutxiago dugu. Inguratuta
gaude poligonoa dela eta ez dela eta
beno denborak aurrera egiten du, ez da
erabakirik edo martxarik ikusten.
Esnea banatzen duen makina dugu
herrian eta horrekin kontentu gaude.
Hura jartzeko gainera ez genuen
arazorik izan eta dena erraztasunak
izan ziren. Hasieran ikaragarri ondo
joan zen eta orain nahiko ondo. Gustura
gaude, azken finean koorperatibara
saltzen dugun esnearen prezioak
minimoa, edo minotik azpikoak izaten
direlako. Lotsagarria da nola estutzen
gaituzten. Orain makinarekin behintzat
gastuentzako irabazi gutxi batzuk
baditugu. Txukuntzen eta garbitzen
lana ematen du baina erosoa da eta nik
uste jendeak eskertu egiten duela. Bada,
emaztea ikusten duen bakoitzean,
makina jartzeagatik eskerrik asko

esaten dion gizon bat adibidez.
Kaletarrek pentsatzen dute hau parke
bat dela, asteburu pasarako tokia.
Zelaia aparkaleku bihurtzen dute eta
belarretan toalla jartzen dute. Edo
belarra biltzen duten plastikozko bolak
zulatzen dituztenean. Bola zulatuak
berehala galtzen dira, lizuna ateratzen
zaie, eta petatxatzen eta ibiltzen gara
baina ez da modua.
Malekoitik ikusten diren kanpin
azpiko belardi horiek ezer egin gabe
horrela daudela pentsatzen al du ba
jendeak? Zelai berde eta garbi horiek
inork zaindu gabe horrela leudekeela
uste al dute ba? Okerrena, askotan,
belardian lanean egon, norbait belarra
zapaltzen ikusi eta edukazioaz bidera
itzultzeko eskatzen diozunean, harroxko
jartzen zaizkizula. terreno hauek
guztionak dira esaten dutenak ere badira
eta ez da horrela, terreno hauek jabe
bat dute. Hauek gure lurrak dira, guk
zaindu eta maite ditugun lurrak.
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UZTARO
KOOPERATIBA
“Ekologia zentzu
zabalenean ulertzen
dugu. Modu
ekoLOGIKOAN
ekoizten saiatzen
gara.”
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BASERRIEN ZARAUTZ

Uztaro Kooperatiba orain dela ia 9
urte sortu zen. Beizaman bizi ziren 2
emakume gaztek jarri zuten martxan,
oso baliabide gutxirekin baina ilusio
handiz. Urte guzti hauetan kooperatibak
ibilbide oparoa egin du, aldaketa asko
egon dira eta indartsu jarraitzen dugu
aurrera.

kolektiboa bultzatuz. Helburuak asko
dira eta kooperatibako bazkide bakoitzak
bereak ere baditu. Aldaketa soziala,
bertakoa eta garaikoa jatea, elikaduraren
subirautza, elkarlana... eta zoriontasuna!
Autogestioa oso garrantzitsua da
guretzat. Kooperatibak autogestioan
funtzionatzen du eta horrek
askatasuna ematen digu, harreman
Gaur egungo kontsumo-eredu
horizontalak lantzen ditugu,
basatiari aurre egin eta Euskal Herriko
batzarrak, auzolanak... baina horrela
baserrien gainbeheraren aurrean
funtzionatzeak konpromisoa eta
aukera erreal bat izan nahian jaio
erantzukizuna ere eskatzen du.
zen Uztaro. Iraultza berdeak, lurraren
espekulazioak, administrazioen
Ekologia zentzu zabalenean
diru-laguntzak esplotazio handietara
ulertzen dugu. Modu ekoLOGIKOAN
edota turismo-etxeetara bideratzeak...
ekoizten saiatzen gara. Ingurugiroa
baserriak hustutzea ekarri baitu.
errespetatuz, baldintza sozialak
Gainera, multinazionalen esku dagoen
kontuan hartuz, zikloak itxiz,
elikagai-merkatu izugarri batean sartuta gasoilarekiko menpekotasuna
gaude eta elikagaiak merkantzia huts
gutxituz, etab. Uztaro kooperatiban
bihurtu dira. Ez dakigu zer jaten dugun. parte hartzea bizi-proiektu berezi eta
Zer nolako ingurunetan eta zer egoera
emankor baten parte izatea da.
sozialetan landuta dagoen, zenbat
Elkarlanean egindako proiektuetan
tratamendu kaltegarri jasan dituen,
sinesten dugu, elkarrekin lan egin,
transgenikoa ote den...
jatorduak konpartitu eta ondo pasatzen
Horregatik, bertako ekoizleen eta
dugulako.
kontsumitzaileen arteko harreman
zuzena bilatu du kooperatibak,
barazki ekologikoak ekoizteaz gain,
kooperatibaren funtzionamendu

Antolatzailea:

Laguntzaileak:

BASERRIEN
KOKAPENA
1

SANTA
BARBARA
TXAKOLINDEGIA

2

ONDAMENDI
BASERRIA

3

ETXETXO
BASERRIA

4

BASO-BELTZ
BASERRIA

5

GURMENDI
BASERRIA

6

GAZTAINDIZAR

7

BLAS ENEA
MINTEGIA

8

ALKORTIAGA
BASERRIA

1
2

6
8

3

7

4
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