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ASTIGARRAGA  TXOTX IREKIERA

Asteazkenean, Sagardo Berria-
ren Egunarekin, hasi zen txotx 
denboraldia Astigarragan.  Eta 
Sagardoetxeako aurkezpenean 
aurrena, eta Alorrenea sagardo-
tegiko irekiera ekitaldian gero, 
gonbitea eta deia luzatu zieten 
sagardozale guztiei, Astigarra-

ga ko sagardotegietara etorri eta 
sagardo berriaz gozatzeko: «eto-
rri gurera eta ondo pasa, pasa 
gabe», gonbidatu zituen Xabier 
Urdan garinek, eta azpimarratu 
zuen, eraso sexistarik ez du tela 
onar tuko. Era berean, he rriko 
eragileen elkarlana nabar men-
du zuen alkateak.

Bertso, txalaparta eta dan tza 
artean hartu zituzten au rre neko 
sagardo tragoak eguer dian, eta 
baita estreinako sa gar dotegi 
me nua dastatu ere. 

Eta arra tsal dean, Txotx Berri 
Herri koiaren txanda izan zen, 
herri ko taber netan. Horietan 
ere, sagardo be  rriaz gozatzeko 
aukera izan zuten herri tarrek, 
txotx eginez, trikitilari eta pan-
dero-joleek girotuta.  

«Etorri gurera eta 
ondo pasa, pasa gabe»
Astigarragako 
sagardotegietara 
gonbitea luzatu zieten 
sagardozaleei, Izaro 
Andres gonbidatuak 
eta Xabier Urdangarin 
alkateak, asteazkeneko 
txotx irekieran. 

Izaro Andresek eman dio hasiera txotx denboraldiari, Alorrenea sagardotegian aurreneko tragoxka hartuta.

Herritarrak txotx egiten, asteazken arratsaldean, Ekaitz tabernan.



TXOTX DENBORALDIA 20207 KRONIKA   2020-01-18 Larunbata GEHIGARRI BEREZIA

ASTIGARRAGA  2019KO UZTA

2019ko uztarekin 12 milioi li-
tro inguru sagardo ekoiztu dira 
Euskal Herrian, horietatik 8,5 
milioi bertako sagarrarekin. 
Euskal Sagardoa Jatorri Izen-
dapenaren egiaztapenarekin 
3.000.000 litro sagardo ekoiztu 
dira. Guztira 48 sagardotegik 
egin dute Euskal Sagardora bi-
deratutako sagardoa: Gipuzkoa-
ko 41ek, Bizkaiko bostek eta Ara-
bako bik.

Aurtengo bertako sagarraren 
uzta oso oparoa izan dela kon-
tuan izanda, sagardogileek nahi 
izan duten sagardoa ekoizteko 
aukera izan dute. Aurten Alo-
rrenea sagardotegian dastatuko 
den sagardo berria, eskuz bil-
dutako bertako sagar barietate 
hauekin ekoiztutako sagardoa 
da: Moko, Urtebi Haundi, Urtebi 

Txiki, Txalaka eta Geza Mina.
Aurreko urteetan baino ko-

lore alaiagoa duen sagardoa da. 
Usaimenean oso garbia da. Sa-
gardoek fruta freskoaren usai-
na dute. Karboniko maila ona 
duten sagardo naturalak dira, 
kupeleko hartzidura ondo egin 
baita. Orokorrean, sagardo oso 
orekatua da.

Bertako sagarren urtea
Bertako sagarraren ekoizpena 
oso altua izan da. Aurreko ur-
tearekin konparatuta, heldu-
tasuna pixka bat atzeratuagoa 
etorri da eta uzta oso oparoa 
izan da.

Hori dela eta, sagasti asko-
tan adar eta enbor asko hautsi 

dira eta sagarren neurria txi-
kiagoa izan da, barnealdean be-
reziki. Euskal Sagardoa Jatorri 
Izendapeneko sagardoa ekoizte-
ko, 500 hektarea inguru eta 250 
sagargileren 5.000.000 bat mi-
lioi kilo sagar erabili da.

Hemeretzigarren urtez ja-
rraian, irailaren hasieran kon-
trol bat egin zen Fruitel eta Sa-
gardoaren Lurraldearen artean 
Gipuzkoako sagasti ezberdineta-
ko sagarren egoera ezagutzeko. 
Honetarako, Gipuzkoako zenbait 
sagasti jarraitu eta 14 barietate 
kontrolatu ziren: Aritza, Errezi-
la, Gezamina, Goikoetxe, Man -
ttoni, Moko, Mozolua, Patzolua, 
Txalaka, Udare Marroi, Urdin, 
Urtebi Haundi, Urtebi Txiki eta 

Verde Agria.

Azukre maila baxuagoa
Azukre maila aztertuz, aurten-
go urteak, bataz beste 10,5 gradu 
Brix ditu, aurreko urtean bai-
no zazpi hamarreko baxuagoa.  
Almidoiaren erregresioa 3,5ko 
indizean dago, hau da, aurreko 
urtean baino 3 hamarreko ba-
xuagoa.

Garapen nabarmena  
sagardoaren kalitatean
Gipuzkoako Foru Aldundiko lan-
da inguruneko departamentuak 
azken urteetan bertako saga-
rraren alde egindako lana azpi-
marratzekoa da: 2016an hasita, 
104,34 hektarea landatu dira eta 

1.163.834 euroko diru-laguntzak 
onartu dira 2016an hasita.

Honetaz gain, Fraisoro Labo-
rategia sagardoa ematen ari den 
bilakaeraren lekuko da, baita 
sektorea kalitatearen hobekun-
tzaren eta ezagutzaren alde egi-
ten ari den apostuarena ere.

2019an Fraisoro Laborate-
gian 5.700 lagin inguru aztertu 
ziren fisiko-kimikoki, 41.500 de-
terminaziorekin. Analisi haue-
tan, azpimarratzekoa da proze-
suaren amaiera arte muztioen 
analisiek duten garrantzia, pro-
duktua bere komertzializaziora-
ko dagoen unean. Izan ere, gau-
zatzen diren azterketak aldatu 
egiten dira produktuaren egoera 
unearen arabera.  

Orekatua eta fruta freskoaren usaina 
duen sagardoa da aurtengoa

2019ko uzta

12 milioi litro inguru 
sagardo ekoiztu dira 
Euskal Herrian,
horietatik 8,5 milioi 
bertako sagarrarekin. 
Euskal Sagardoa Jatorri
Izendapeneko 
sagardoa ekoizteko, 
500 hektarea inguru 
eta 250 sagargileren
5.000.000 bat milioi 
kilo sagar erabili 
da 3.000.000 litro 
sagardo ekoizteko. 
48 sagardotegik egin 
dute Euskal Sagardora 
bideratutako sagardoa.

Xabier Urdangarin Astigarragako alkatea, Imanol Lasa Aldundiko bozeramalea, eta Gobernantza eta Komunikazio Diputatua eta Nere Lizeaga Sagardogileen ordezkaria.
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ASTIGARRAGA  TXOTX IREKIERA

Izaro Andres Zelaieta abeslariak 
ireki du txotx denboraldia Asti-
garragan, aurten. Alorrenea sa-
gardotegian aurreneko kupela 
ireki, eta «Gure Sagardo Be rria» 
oihu eginda dastatu zuen uzta 
berriaren aurreneko tragoa, al-
koholik edaten ez duen arren: 
«ni gabe joaten dira koadrilako-
ak parrandan beti», onartu du 
barrez. Sorpresaz hartu zuen 
deia: «norbaitek nahi izan du 
bere lanaren emaitza nik estrei-
natzea, eta hori oso polita da». 
Baina onartu du, «entrenatuta» 
joan zela txotx irekierara, lagun 
batzuek erakutsi baitzioten sa-
gardoa edaten, aurreko astebu-
ruan bertan.

Astigarragako txotx irekiera 
egin duzu. Berezia izan da 
zuretzat?
Oso berezia izan da. Ez nuen 
se kula imajinatuko horrelako 
zer bait egingo nuenik, sorpresa 
haundia izan zen niretzako. Go-
gotsu nengoen, txotxa irekiko 
nuela jakin nuenetik.

Ohitura daukazu  
sagardotegietara joan edo  
sagardoa edateko?
Nahiko barre egiten dute nire 
ingurukoek honen kontura. Pa-
radogikoa da, nik ez dudalako 
alkoholik edaten, eta ez naiz se-

kula jai-giro zalea izan (barrez). 
Ni gabe joaten dira koadrilakoak 
parrandan beti, eta pixka bat 
haserre dauzkat, nik egin du-
dalako txotx irekiera, eta ez be-
raiek; urtero joaten direnak sa-
gardotegira, txotx denboraldian, 
hutsik egin gabe. Abentura txiki 
bat izan zen irekiera niretzat, 
baina entrenatuta joan nintzen. 
Aurreko asteburuan, Donostiara 
etorri zitzaizkidan lagunak, eta 
sagardoa edaten erakutsi zida-
ten. Koadrilakoen omenez ireki 
dut txotxa, sagardotegi giroaz 
goza dezaten gogotik, urtero egi-
ten duten lez.

Astigarragatik Donostiara 
jaisten zuten sagardoa, 
Urumea ibaian barrena, garai 
batean. Sagardoarentzat 
bezala, esanahi berezia dauka 
Urumea ibaiak, zuretzako ere? 
Zer iradokitzen dizu? Itsasoak 
inspiratzen zaituela esan izan 
duzu…
Ba bai. Badu zerbait Donostiak 
bereziki inspiratzen nauena, 
bere arkitektura, Urumea, itsa-
soa, hondartzak… Urak pre-
sen tzia asko dauka nire sor-
menean, argiak ere bai. Badira 
norabait eramaten gaituz ten bi 
kanal. Gainera, ura izan daiteke 
gazia edo geza, egon daiteke gel-
di edo izugarrizko korrontean, 
izan daiteke kolore ezberdineta-
koa, tenperatu ezberdinetakoa. 

Bizi tza ren muina da, ea hasten 
ga ren behingoz gure itsasoak 
zaintzen, plastikoz bete dugu to-
peetaraino. Ez goaz ondo.

Eta sagardogintzak inspiratu 
izan zaitu inoiz?
Momentuz ez. Baina hemendik 
aurrera nork daki!

Frutei erreferentzia egin izan 
diezu abestietan, behintzat… 
‘Limones en invierno’ diskoa 
estreinatuko duzu laster. Zeri 
buruzkoa izango da?
Diskoa bidai txartel bat da ne-
ronek asmatu dudan limoizko 
uni bertsora. Barruan paisai 
ezber dinak aurkituko dituzue, 
kantu ezberdinek gidatuta. Be-

hin entzuten hasita nahi beste-
tan etorri ahalko zarete nire 
mundu txiki honetara bisitan. 

‘La felicidad’ da zure abestirik 
ezagunenetakoa. Zoriontasun 
horretan lagundu dezakete 
sagardoak eta sagardotegiek?
Norberaren araberakoa da hori. 
Ziur nago jende askoren zo ri-
ontasunean duela eragina sa-
gar dotegiak, nik ezagutzen ditut 
batzuk (barrez).

Izatez mallabiarra zara. 
Sagardotegi ingurua da hura?
Nik dakidala ez, baina sa gar-
do tegi zale ingurua bai. Guztiek 
gelditu naute txotx ire ki era dela 
eta zoriontzeko. 

Berandu hasi zinen 
musikagintzan, eta gainera, 
erdi kasualitatez, ezta?
Hala da. Nire unibertsitateko 
ikaskide bati gitarra bat tokatu 
zitzaion tonbola batean, ez zuen 
nahi, eta niri eman zidan. Jo-
tzen ikasten hasi nintzen etxe-
an nire kontura eta bost abesti 
idatzi nituen kolpetik. Pisu ki-
deek animatu ninduten jotzen 
hastera, eta hemendik hara, 
handik hona, hirugarren dis-
koaren zain nago orain. 

Ordutik ibilbide geldiezina 
izan duzu. Atzera begiratu, 
eta zer ikusten duzu azkeneko 
bost-sei urte hauetan?
Gauza pila bat. 20 urte ikusten 

«Nahi izan dute beraien lanaren emaitza 
nik estreinatzea, eta hori oso polita da»

Izaro Andres Zelaieta

«Maitatua» sentitu zen asteazkenean 
Izaro Andres Zelaieta abeslaria, Alorrenea 
sagardotegian, txotx irekiera egiteko ohorea 
izan zuelako: «ez du edonork jasotzen 
gonbidapen hau, oso berezia izan da. Ez nuen 
sekula imajinatuko horrelako zerbait egingo 
nuenik», onartu dio Kronikari.

Txotx irekiera egiteko deiarekin, «sorpresa polita» jaso zuela onartu zuen Izaro Andresek, asteazkeneko ekitaldian.
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ditut sartuta azken sei urteetan, 
minutu batean pasatu diren 20 
urte. Nire bizitza guztiz alda-
tu da, ez da erraza izan egoera 
berrira moldatzea, baina ba-
lantzea oso positiboa da. Jen de 
zoragarria ezagutu dut, bera iek 
ezagutu gabe nolakoa nintzen 
ahazteraino. Super fa mi lia po-
lita gehitu zaio nire be tiko fa-
miliari, oso zorteduna sentitzen 
naiz.

Imajinatzen zenuen zure 
burua oraingo egoeran, 
oraindik Komunikazio Gradua 
ikasten ari zinen garaian?
Keba, nola imajinatuko nuen 
ba! Beti izan dut bizitza hau bi-
zitzeko ametsa, nola pentsa tu ko 
nuen ba beteko zenik? Baina he-
men nago gaur, amets berriak 
amesten. 

Dagoeneko jaso dituzu hain-
bat sari eta errekonozimendu. 
Horie tako bat asteazkenekoa, 
txotx irekierarena; besteetatik 

ezberdina… Espero zenuen 
halakorik?
Ez nuen espero ez. Ez du edo-
nork jasotzen gonbidapen hau 
eta mai ta tua sentitzen naiz. 
Nor baitek nahi izan du bere la-
naren emaitza nik estreinatzea, 
eta hori oso polita da. 

Txotx irekiera egiten 
gazteenetakoa izango zara, 
gazteena ez bazara. Garai berri 
baten islada izan daiteke?
Beti esan izan didate gorputz 
gazteko arima zaharra naizela. 

Berehala argitaratuko duzu 
diskoa, eta Mexikora bira 
egingo duzu hurrena. Zein 
proiektu eta asmo dauzkazu 
esku artean, aurrera begira?
Nire proiektua da diskoa atera, 
mimoz aurkeztu, eta biran ari-
tzea jo eta su, ahal dugun leku 
guztietan. Hirugarren aldiz goaz 
Mexikora, askoz pozten nau 
musikarekin beste leku batzuk 
ezagutzeko aukera izateak. 

Izaro Andres, instituzioetako ordezkariekin, sagastian sagarrondoa landatu ondoren bertsoak entzuten.

Sagar dantza eskaini zioten gonbidatuari, Alorrenea sagardotegiko sarreran, dantzariek.

Xabier Urdangarin alkatearen eskutik jaso zuen oroigarria, Izaro Andresek.
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Txotx irekiera ekitaldirik gabe ere, martxan 
da sagardotegi denboraldia Hernanin
Uztaberri Eguna ospatuko da maiatzaren 
16an, uzta berria botilan dastatzeko aukera 
izan dezaten herritarrek. Ordura arte, 
sagardotegietan daukate hitzordua.

HERNANI  TXOTX DENBORALDIA

Ez da txotx irekiera ekitaldirik 
izango aurten Hernanin, den-
bo raldiaren inaugurazio ekital-
diak «asko ugaritu» direlako, 
eta Astigarragakoa «hain ezagu-
na» izanda, argi geratzen delako 
horrekin, noiz hasten den txotx 
denboraldi berria, bailaran. Ha-
la azaldu du Txotx Mahaiak.

Beraz, txotx irekiera ekital-
di rik gabe ere, dagoeneko mar-
txan da sagardotegi denboraldi 
be rria, Hernanin ere. Eta urtero 
be zala, sagardozale ugari etorri-
ko dira, herriko 12 sagardo te-
gie tara. Guztien artean, otordu 
bakoitzeko 1.800 lagunentzako 
tokia eskaintzen dute, Udalak 
azaldu duenez. Eta denboraldi 
osorako, 60.000 lagunentzako 
erreserba jasotzen dute, gutxi 
gorabehera; horietatik ia erdia, 
martxorako.

Hortaz, asko izaten dira ga-
rai honetan, herrian hartzen di-
tuen bisitariak; eta baita herrira 
etortzen diren autobusak ere. 
Joan den urtean, 466 autobus 

zenbatu zituen Udalak; gutxi 
gorabehera, 24.000 lagun eka-
rri zituztenak. Trenean, auto-
bus erre  gularrean edota autoan 
etor  tzen dira gainerakoak.

Botilako uzta berriari indarra, 
Uztaberri Egunarekin
Baina sagardoarekin lotutako 
ekitaldi berezirik bai, izango da 
Hernanin, aurten ere. Txotxak 
indar haundiena daukan arren, 
«sagardo sektorearentzat eta 
kontsumitzailearentzat garran-
tzia» dauka botilako uzta berri-
ak ere, hainbeste garatu ez den 
arren. Horri indarra eman nahi 
dio, hain justu, maiatzean ospa-
tuko den ekitaldiak.

Euskal Sagardoa Jatorri Dei -
turak antolatuta, aurreko urte-
an bezala, Uztaberri Eguna 
egin go dute maiatzaren 16an, 
Atse gindegin. Bertan, uzta be-
rria botilan dastatzeko auke ra 
izango dute gerturatzen dire-
nek, eta horren inguruan, ma-
kina bat ekintza antolatuko 
dituz te; bai egunean bertan, eta 
baita au rreko egunetan ere.

Aurtengo Euskal Sagardoa-
ren uzta botiralatu berri egongo 
den ga raian, horri buruzko in-
formazioa emango dute Uzta-
be rri egunean, eta baita Euskal 

Sa gardoari buruzkoa ere, oro-
korrean. Sagardoaren inguruko 
ezagutzan ere sakonduko dute, 
Atsegindegiko ekintzetan.

Horretarako, Eusko Jaurlari -

tza ren eta Her   naniko Udalaren 
laguntza izan go du Euskal Sa-
gardoak, eta Be rriak elkar teare-
kin eta beste hainbat elkar te re-
kin elkar la ne an ariko da.  

Uztaberri Eguna ospatuko da aurten ere, maiatzean, uzta berria botilatik dastatzeko.

Indarkeria sexistarik gabeko gunea berriro, Nafar Kalean

HERNANI  UDALA

Bisitari asko izango dira Her-
naniko txotx denboldian, beste 
behin; eta «kopuru haundi» 
horrek «herritarrengan, batez 
ere Kaxkoko bizilagunengan, 
eragin haundia» izango duela 
kontutan hartuta, hainbat 
neurri hartuko ditu Udalak, 
Txotx Mahaiarekin adostuta.

Horrela, kale garbiketa 
indartuko dute aurten ere, 
ohi bezala; eta asteburuetan, 
garbiketa berezia egingo dute 
Kaxkoan. Kaleko komun gehia-
go ere jarriko dituzte, ohiko to-
kietan: Plazan, Atzieta kalean 
eta Zinkoenean komun mugi-
korrak jarri, eta Plaza Berriko 
komun publikoak zabalduko 
dituzte. Zabalik egongo dira 

Nafar kalekoak ere, Tiloseta 
ondokoak. Aurtengo nobedadea 
izango da, komunak jarriko 
dituztela Ibaiondo poligonoan 
ere, autobusek aparkatu ohi 
duten tokian.

Segurtasunari dagokionez, 
Udaltzaingoaren zerbitzua 
indartuko dute asteburuetan, 
liskarren prebentzioa egiteko: 
ohiko zerbitzua bikoiztuko 
dute, otsailaren 15etik apiri-
laren bukaerara arte. Ertzain-
tzak kontrolatuko ditu, aldiz, 
autobus eta tren geltokiak, eta 
Kaxkotik kanpoko eremua. 
«Horrela, udaltzainek arreta 
guztia jar dezakete Kaxkoko 
eremuan», azaldu dute.

Zentzu horretan, segurta-
sun eta informazio gunea ere 
jarriko dute Plazan, hirugarren 

urtez, Udaltzaingoak kudea-
tuta: «2018an jarri genuen 
aurrenekoz, eta balorazio ona 
jaso zuela ikusita, berriro 
jarriko dugu bulegoa», azal-
du du Udalak. Helburua da, 
Udaltzaingoaren zerbitzua 
«herritarrengana gerturatzea, 
liskarrak edo erasoak gertatuz 
gero, herritarrek herrigunean 
bertan artatzeko aukera iza-
teko». Larunbatero egongo da 
zabalik, arratsaldeko 18:00eta-
tik goizaldeko 05:00etara.

200 euroko isuna,  
kalean pixa egiteak
Gainera, nabarmendu dute 
«arreta berezia» jarriko duela 
Udaltzaingoak, kalean pixa 
egiten dutenengan, Izan ere, 
Kaxkoko bizilagunen artean 

«kezka haundia sortzen dute 
jendeak kalean egindako pi-
xek». Horrela, aurreko denbo-
raldian 266 isun jarri zituzten, 
jakinarazi dutenez; eta aurten 
ere «indar berezia» jarriko dute 
horretan: 200 euroko isunak 
izaten dira; 60 euro, momen-
tuan ordainduz gero. Hori 
saihesteko, kartelak ere jarriko 
dituzte, pasabideetan eta ezku-
tuan gelditzen diren txokoetan, 
adieraziz 200 euroko isuna 
duela kalean pixa egiteak.

Segurtasunarekin lotuta, 
indarkeria sexistarik gabe-
ko gunea jarriko dute Nafar 
Kalean, aurten ere, iazko 
esperientzia ondo baloratuta. 
«Bertan, informazioa, esku-
-orriak eta pegatinak egongo 
dira. Erasoa jaso dutenentzako 
zerbitzua da, eta baita erasoren 
bat ikusi eta horren berri eman 
nahi dutenentzat ere», azal-
du dute. Arreta ra  ko telefono 

berezia ere jarriko da martxan: 
688 685 164. Eta horrez gain, 24 
orduz egongo dira erabilgarri, 
Udaltzaingoaren telefonoa (092) 
edo larrialdietakoa (112).

Sexu erasoen kontrako 
Erakunde Arteko Protokoloa 
aplikatuko dute aurten ere, eta 
ostalariek jaso dute formakun-
tza, erasoren bat antzemanez 
gero, protokoloa martxan 
jartzeko.

Eta garraioari dagokionez, 
azkenik, indartu egingo dituzte 
Hiribusa eta taxi zerbitzua. Sa-
gardotegi guztietatik egingo du 
ibilbidea Hiribusak asteburue-
tan, «ibilgailu pribatuen erabi-
lera murrizteko eta alkohola-
rekin izan daitezkeen arazoak 
saihesteko». Eta taxi zerbitzua 
indartuko da, martxoko larun-
batetan bereziki: Hernaniko 
taxiez gain, Buruntzaldea eta 
Oarsoaldeako taxiek ere eman-
go dute zerbitzua, Hernanin.

Txotx garaiaren eragina kontutan hartuta, hainbat neurri hartuko ditu 
Hernaniko Udalak, garbiketa, segurtasuna eta garraioari dagokionez.
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ASTIGARRAGA-HERNANI   

SAGARDO FORUMA

Azken urte luzetan, sagardoak 
hazkunde nabarmena izan du 
munduan, ekoizpenean zein 
tu   rismo arloan. Hau jakinda, 
Sa gardoaren Lurraldeak, he-
men  go sagardoa eta kultura, 
na zio  artean kokatzeko proze-
sua abia razi zuen, 2017an. Aur-
ten, Euskal Herriko mugetatik 
kan poko hedapenari jarraipen 
eman dio, jarduera ugarirekin.

Aurreko urtean, emaitza 
esan guratsuak sortu zituen ai-
pa tu tako nazioartekotze aha le -
gin horrek, Ciderlans, Makers & 
Lovers sarea hain zuzen. Urri an, 
II. Urteko topaketa egin zuten 
kideek, Herefordshiren (Ingala-
terra). Europako 20 ordezkari 
batu ziren, eta sagardoaren kul-
tura eta turismoa elkarrekin 
sustatzeko proiektua jarri zuten 
abian. Eta gaur egun, sarean sa-
gar eta sagardoari sendo lotuta-
ko hamar lurralde daude: Gales, 
Armagh, Asturiak, Britania, Ale-
mania, Mostviertel, Norvegia, 
Herefordshire eta Euskal Herria. 

Astigarragako Sagardoetxe-
ak eta Herefordshireko Sagardo 
Museoak, proiektu bat abia-
razi dute, sagarraren eta sa-
gardoaren kulturari buruzko 
argazkiak eta dokumentalak 
elkarren artean partekatzeko 
asmoarekin. Eta euskal kultura 
eta sagardoa zabaltzeko asmo 
honekin, azaroan Sagardo Fo-
ruma sustatzeko promozio bi-
daiak egin zituzten ordezkariek, 
bi eremu bisitatuta; Alemaniako 
Frankfurteko Cider Word Azoka 
eta bestetik, Ingalarretako Glou-
cestereko CraftCon hitzaldia. 

Martxoan berriz, Astigarra-

gako Udaleko eta Sagardun Par-
tzuergoko ordezkariak sagar-
doari buruzko Europako azoka 
garrantzitsuenetariko batean 
izan ziren, «esperientzia abera-
sagarria izan zen, Frankfurten 
azoka baten antolakuntza eta 
funtzionamendua ezagutzeko 
aukera izan baigenuen». Egonal-
ditik ateratako irakaspenak la-
gungarriak izan dira, «Sagardo 
Forumaren funtzionamendua 
definitzeko».

Euskadi ohorezko gonbidatu, 
2020ko Cider Worlden
Europako egonaldietan ikasita-
koak eta praktikan jarritakoak 
emaitzak ekarri ditu; Euskadi, 
2020. urtean ohorezko gonbi-
datua izango da Cider Worlden. 
Horrek esan nahi du, sektoreko 
profesionalei hemen ekoiztu-
tako sagardoak erakustea, ba-
natzaile, inportatzaile, eta sal-
menta bideekin harremanetan 
jartzea eta lurraldea bera susta-
tzeko aukera emango duela pu-
bliko orokorraren aurrean. Ho-
rrez gain, «Frankurteko hainbat 
txokoetan egin ohi diren jardue-
retan parte hartzeko aukera ere 
izango du gonbidatuak». 

Urumeatik Nazioartera, sagardoak pasa izan 
ditu hainbat itsaso, lurralde eta frontera
Sagardoak, izugarrizko hazkundea izan du 
munduan, bai ekoizpenean zein turismoan. Hau 
kontuan harturik, Sagardo  Forumak hemengo 
sagardoa eta kultura nazioartean zabaldu ditu. 

Sagardo Forumaren aurkezpena egin zen, Orona Ideon.

Sagardo Forumeko aurkezpena. 

II. Nazioarteko 
Sagardo Lehiaketa 
Europako txapelketa 
garrantzitsuenetako 
bat bilakatu da, 
2019an ia 200 
sagardok hartu zuten 
parte.
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Nazioarteko eta bertako 
ekoizleak Sagardo azokan
Azaroan, lehen aldiz, Nazioar-
teko Sagardo Azoka egin zen Do-
nostiako Kursaalean, eta bertan 
nazioarteko eta inguruko ekoiz-
le nahiz adituk hartu zuten par-
te, sagarra, sagardoa eta sagar-
doaren kultura eta turismoaren 
inguruan jarduteko asmotan. 

Sagardo Forumak, Sagardoa-
ren Lurraldearen eta Euskal He-
rrian ekoiztutako sagardoaren 
ezagutza zabaltzeaz gain, «na-
zioartean duen kokapena ere in-
dartu du». Jardunaldi teknikoe-
tan, sagarraren, sagardoaren 
eta sagardoaren kulturaren 21 
adituk hartu zuten parte, Erre-
suma Batua, Frantzia, Alema-
nia, AEB, Italia, Espainia edota 
Ipar Irlandatik etorritakoak. 300 
bat lagun izan ziren, bi egune-
tako saioetan. %57a EAEkoak 
ziren, %30a nazioartekoak eta 
%13a estatukoak. 2017an ere 
egin zen honelako ekitaldi bat, 
baina 2019koan, parte hartzea 
nabarmen haunditu dela adie-
razi dute Sagardo Forumekoek. 

II. Nazioarteko Sagardo
lehiaketa, Europan
II. Nazoarteko Sagardo lehiake-
ta, Europako txapelketa garran-
tzitsuenetako bat bilakatu da, 
2019an ia 200 sagardok hartu 
dute parte, hauek 14 herrialde-
takoak izanik. Euskal sagardo-
gileak gainera, beste txoko ba-
tzuetan ohikoak diren sagardo 
motak ere ekoizten hasi dira, 
hala nola, suzkoak, izotzezko 
sagardoak...

Nazioarteko Sagardo Azoka, 
2019ko berrikuntza
Aurtengo berrikuntza Nazioar-
teko Sagardo Azoka izan da, 
Kursaal Kongresu Jauregian 
egin zena hain zuzen. Sagardo-
gintzan erreferente diren beste 
herrialde batzuetako ekoizleek 
parte hartu zuten, hainbat sa-
gardo mota ezagutarazi eta ho-
rien berezitasunak azaltzen. 
«Bi egun iraun zituen jardue-
rak, lehena, publiko orokorrari 
zabalik egon zen, bigarrrena, 
aldiz, publiko profesionalari 
mugatuta». 450 lagun bertaratu 
ziren Kursaal Kongresu Jaure-
gira «atzerriko produktuak eza-

gutzeko eta dastatzeko aukera 
izan zuten, baita besoz beso zau-
den euskal sagardoak ere».

Nazioarteko Sagardo Azoka, 
aurreko urteko berrikuntza na-
gusienetariko bat izan zen, hala 
ere, bazebilen ahoz aho beste al-
biste bat, izan ere, oso ezaguna 
egin zen sagardo naturala latan 
saltzeko egindako apustua. Ero-
soa eta eramangarria, «aukera 
ematen du kortxoa kentzeko eta 
edalontzi gabe edonon eta edo-
noiz edari freskagarriaz goza-
tzeko». Ohikoek, 330ml dituzte, 
eta latakoak 440ml, «heren bat 
gehiago». Azken aldian, bide 
berriak zabaldu dira,  esatera-
ko zaporetako sagardoa, suzko 
sagardoak, sagardo apardunak 
eta beste haibnat. Munduko 
hainbat eremutan ohikoak di-
ren motak lantzeaz gain, egun-
go beharretara egokitzen diren 
edukiontzietan merkaturatzeko 
aldaerak barneratu dituzte.  

II. Nazioarteko Sagardo Azoka  eta jende asko bildu zen, haien artean adituak. 

II. Nazioarteko Sagardo Azokan, hainbat tokitako sagardo ezberdinak dastatzeko aukera izan zuten.

Sagardo Forumak, 
Euskal Herrian 
ekoiztutako 
sagardoaren ezagutza 
zabaltzeaz gain, 
«nazioartean duen 
kokapena ere indartu 
nahi du».
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ASTIGARRAGA EMAKUMEAK  

SAGARDOGINTZAN

Sagarra eta sagardoaren mun-
dua oso anitza izan da beti, eta 
oraindik ere hala da. Denbora 
luzean, sagarrondoak zaintzeaz 
gain, lan mordoa egiten zuten 
baserritarrek, eta gaur egun ere 
lan gogorra izaten da sagardogi-
lerarena. 

Askotan, sagardogile hitza 
entzutean, inkonzienteki gizo-
nezkoa datorkigu burura, eta 
ho  ri horrela, azken urteotan, 
sa ga r  dogintzako emakume eki-
n       tza  i leei eman zaie pixua, eta 
hainbat ekintza egin dira hau en 
omenez. 

2018an, bi ekintza egin ziren, 
Europako Ondarearen Jardunal-
dien baitan; lehena bisita gida-
tua izan zen, Petritegi baserrira, 
«emakumea sagardogintzan» 
lelopean. Euskal Sagardogin-
tzan, emakumearen presentzia 
beti izan da garrantzitsua, eta 
hori nabarmendu zuten Petri-
tegikoek, bosgarren belaunaldi-
ko kide gehienak emakumeak 
zirelako, eta  oraindik ere hala 
direlako. 

Bigarren ekintza, erakusketa 
izan zen, Sagardoa eta emaku-
mea  deiturikoa. Erakusketa ho-
netan, sagardogintzari lotutako 
ondarean emakumezkoaren 
pa  pe ra zein izan den ezagutze-
ra eman, eta sagardogintzaren 
transmisioan eta kontserba-
zioan egin den ekarpena zein 
izan den ezagutzera eman zen.

Maria de Labayen emakume 
ausartak bizitakoak
Protagonismoa, Maria de Laba-
yeni eman zitzaion, eta erakus-
ketako rekuadro batek honakoa 

zioen: 
Gutxi dakigu Maria de Laba-

yeni buruz, baina zalantzarik ez 
dago ekintzailea, kementsua eta 
ausarta zela. Donostiako kontze-
juari auzia jarri zion, 24 sagardo 
barrika konfiskatu zizkiotelako, 
eta aldeko epaia lortu zuen. 

Zailak izan ziren garai haiek 
Mariarentzat, 1565eko apirilean,  
San Nicolas itsasontzia Terrano-
vara joateko Pasaiako portuan 
prest zegoela, Donostiako Udal 
agintaritzak, Maria de Laba-
yenen sagardoak konfiskatu 
zi tu en, portuko itsasontziek 
Do nostiako Sagardoa soilik on-
tziratu zezaketela argudiatuz.

Epaiketaren gastuei aurre 
egin eta mota guztietako frogak 
aurkeztu zituen Mariak. Borro-
ka gogor baten ostean, epaia 
irabazi zuen, eta garai horretan 
oso ezaguna egin zen, pertsona 
pribatu batek, Donostiako Kon-
ferentziari irabazi egin ziolako. 
«Gainera, litekeena da garai 
hartako epaiak, sagardogile as-
kori lagundu izana». 

Lezotarra zen Maria, eta 
alargun gelditu zen, eta bere bi 
alabak hezi eta aurrera atera-
tzeko, etxeko sagarrarekin sa-
gardoa egiten hasi zen, ondoren 

merkatura eraman eta saltzeko 
asmotan. 

Erakusketan, adierazten zen 
«gutxi zekitela Maria de Labaye-
nen inguruan», baina ondorioz-
tatu zuten, emakume ekintzai-
le, kementsu eta ausarta izan 
zela.

Urte honetan, «Emakume 
ekintzaileak sagardogintzan»   
2019an, Sagardoetxean, «Ema-
kume ekintzaileak sagardogin-
tzan» erakusketa gidatua es-
ka ini zuten, eta hau Euskal 
Kostaldeko Museoen Hilabe-
tearen ospakizunaren baitan 

sartzen zen jarduera izan zen. 
Lourdes Odriozola ikerlariak 
epaiak eta lege dokumentuak 
aztertu ostean lortutako infor-
mazioari esker, garaiko gizartea 
eta sagardoaren egoera ere des-
kribatu duten erakusketa izan 
zen, Jokin Mitxelenaren ilustra-

XVI. mendean ere, emakumeak ekintzaileak, 
kementsuak eta ausartak ziren sagardogintzan
Sagardogintzan beti egon da emakumeen 
presentzia, eta azken urteotan, urte luzeetan 
zehar emakumeek sagarraren munduan egin 
duten lana azaleratu da, ekintza ezberdinekin. 

«Emakumea eta sagardoa» erakusketa.

«Emakumea sagardogintzan»  lelopean, Petritegi  sagardotegira egin zuten bisita, 2018an.

2019an
Sagardoetxean, 
«Emakume 
ekintzaileak 
sagardogintzan» 
erakusketa gidatua 
eskaini zuten.  
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zioekin osatuz.
XVI-XVII. mendeetan, ema-

kumeak lan asko egin behar 
izan zuen familiaren beharrei 
aurre egiteko, eta Gipuzkoan 
gainera, ohikoa zen sagastie-
tan lanean nahiz sagardoaren 
salerosketan ziharduten ema-
kumeak aurkitzea. Erakusketa 
honetan, XVI-XVII. mendeetako 
Gipuzkoako lau emakumeren 
bizitzak eta istorioak erakutsi 
ziren. «Ausartak, ekintzaileak, 
azkarrak eta horietako batzuk 
negozioen mundua ondo eza-
gutzen zuten emakumeak zi-
ren». Arazo ezberdinak zituzten, 

baina emakume hauek lotzen 
zituen gauza bakarra sagardoa 
zen, eta sagardogintzak atzetik 
zekarren lan eta sakrifizioak lo-
tzen zituen.

Urte honetako erakusketan, 
XVI eta XVIII. mendeetako lau 
emakumeren bizitza jaso duen 
«Emakume ekintzaileak sagar-
dogintzan» erakusketaren so-
rrera ahalbidetu dute. Bertan, 
lau emakume esanguratsu dira 
protagonistak, Maria de Laba-
yen, aurreko urtean ere agertu 
zena; Maria de Echeverria, Ana 
de Beroiz y Fagola eta Maria Jo-
sefa de Orobio. Ekintzaileak eta 
laurak sagardoa izan zuten bi-
zimoduaren oinarri. Hala ere, 
erakusketan, argi azaldu zuten, 
lau adibide besterik ez zirela, 
«sagastietan eta sagardoaren 
salmenta nahiz ekoizpenean 
aritzen ziren emakume gehiago 

zeuden». Garrraioan ere, ema-
kumezko batelariek, pertsonak 
eta salgaiak eramaten zituzten 
Pasaiako portuaren alde bate-
tik, beste aldera.

Garai haietan, gizonak Ter-
nuara, Ameriketara edo Vene-
zuelara kakao merkataritzara 
joaten ziren, bitartean emaku-
meak etxean gelditzen ziren eta 
baserria mantentzen zuten. 

Erakusketa honekin, lau 
emakumeak ezagutzeaz gain, 
«egun sagardogintzan dihardu-
ten emakumezkoei erreferen-
tzia ere egiten zaie». 

Hori dela eta, artxiboetan 
eskuratutako informazioa osa-
tzeko, Jokin Mitxelena ilustra-
tzaileak lau emakume hauek 
irudikatu zituen marrazkiak 
protagonistak izan ziren era-
kusketan, eta Ane Albisuren 

aholkuraitzaz, garaian garaiko 
janzteko moduak eta detaileak 
oinarri hartuz, «emakumezko 
hauei aurpegia jarri zien, ilus-
trazio ezberdinen bidez».

Lau emakume, lau istorio
Erakusketaren muina, sagar-
dogintzan aritutako lau ema-
kume ezagun izan ziren. Haien 
artean, Ana de Beroz y Fago-
la zegoen, XVII. mendeko erdi 
mailako emakume donostiarra. 
Oinordetza bat jaso zuen, eta ho-
rrekin hipotekatuta zegoen etxe 
bat. Miguel de Maizekin ezkon-
du eta hura bilakatu zen onda-
sun guztien administratzaile. 
Tratu txarrak ematearen on-
dorioz, Anak etxea utzi eta alde 
egin behar izan zuen. Senarrak 
salatu egin zuen, «itzultzera 
behartuz». Hala ere, Ana ez zen 
beldurtu eta abokatu bat kontra-
tatu zuen, dibortzioa eskatu eta 
ebatzi bitartean bi sagardo upa 
atera zituen etxetik, saltzeko eta 
bizitzeko. Senarrak, beste sala-
keta bat jarri zion, eta Gipuzkoa-
ko Korrejidoreak salmentaren 
diruaren erdia senarrari ema-
tera behartu zuten. Dena aurka 

zuen Anak, baino ez zuen seku-
la etsi, eta lan askoren ondoren 
diborziatzea lortu zuen, baina 
senarrak hirugarren salaketa 
bat jarri zion, sagardoa saltzea-
gatik. Korrejidoreak, bietako 
bat hil bitartean «baserria eta 
bertako errentak partekartzera 
behartu zuen».

Erakusketan nagusi zen 
beste emakume bat, Maria de 
Echeverria izan zen, donostia-
rra. Senarrak utzitako zorrak 
ordaintzeko, sagardoa mer-
katuratzen jardun zuen XVII. 
mende hasieran eta denbora 
luze batean. Saltokia bizilekuan 
zuen, egungo Fermin Calbeton 
kalean hain zuzen. 1637an, sute 
handi bat izan zen kale hortan, 
eta ur nahiko ez zeukatenez, 
sua itzaltzeko sagardoa erabili 
zuten. Mariak, 54 sagardo kar-
gak baliatu zituen eta udalak ez 
zizkion ordaindu nahi izan. Ho-
rregatik salaketa jarri zuen Ma-
riak, eta irabazi egin zuen, hala 
ere udalak zati bat besterik ez 
zion ordaindu, beraz, «errekla-
mazio bat jarri zuen». 

Erakusketaren parte zen 
beste emakumea, Maria de Jo-
sefa Orobio zen, Errenteriako 
Etxeberria baserriaren jabea, 
«diruduna». Sagarrondoen egoe-
ra larriak bultzatuta, «tandeta-
ko sistema berri bat ezarri zuten 
agintariek». Gainera, Errente-
riako udalak, sagardoa herriko 
eskumenetatik ez ateratzeko 
eta bateletan ez garraiatzeko 
agin dua eman zuen. Erabaki 
honekin ordea, ez zion errefe-
rentziarik egin Maria Josefari, 
Etxeberriatik Pasaiara hiru zi-
zarra karga ekartzeko agindua 
eman baitzuen.   

«Emakume ekintzaileak sagardogintzan» erakusketa egin zuten aurreko urtean, Sagardoetxean.

Lourdes Odriozolak 
epaiak ikertu ditu 
eta Jokin Mitxelenak 
ilustrazioa egin

«Ausartak, 
ekintzaileak eta 
az ka rrak ziren 
erakusketako lau 
emakumeak»

`Sagardoa eta 
emakumeá  erakus-
ketan, sagardogintzari 
lotutako ondarean, 
emakumezkoaren 
pa pera zein izan den 
ezagutaraztera eman 
zen.

Erakusketa honekin, 
XVI. mendeko 
lau emakumeak 
ezagutzeaz gain, 
«gaur egungo 
sagardogintzan 
diharduten 
emakumezkoei ere 
erreferentzia egiten 
zaie».
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ASTIGARRAGA LEGAMIA

Otaño familiak eta Petritegiko 
sagardotegiko lantaldeak urte 
asko daramazki beren sagar-
doen hobekuntzarako ikerketa 
eta hobekuntza lanean eta ho-
rren fruitua da ondorengo aur-
kikuntza: Urtebi Haundi sagar 
motan legami  basati bat aurki-
tzea.  

Hau ugaltzea lortu  ondoren  
2019 urteko uztaren Euskal Sa-
gardoaren fermentazio edo har-
tzidura prozesurako erabili da, 
Petritegi izanik  bere sagardoen 
ekoizpenean sagarren  berez ko 
legamia erabiltzen duen Eus kal 
Herriko lehen sagardotegia.  

Petritegi produkzioko lantal-
deko Ainara Otaño, Txetxu Mu-
jika eta Argoitz Otañok 2019ko 
uztako Euskal Sagardoa aur-
keztu zuten, %100 euskal sagar 
goiztiarrez ekoitzia eta Petritegi 
Urtebi Haundi legamiaz hartzi-
tutakoa. Beren lurrinen espre-
sibitate, freskotasun, oreka eta 
samurtasunagatik bereizten 
diren sagardoak dira. Sagardo-
zaleen gozamena izango diren 
sagardoak.

Legamiak eta Petritegiren  
aurkikuntza
Legamiak, eta zehaz mehatz 

saccharomyces cerevisiae-ak, 
sagarren azaletan aurkitzen 
dira bereziki eta ezinbestekoak 
dira muztioen hartzidura pro-
zesuetarako. Legami hauek 
euren kabuz egin dezakete lan 
baina hauek isolatuz eta ugal-
du ondoren erabiliz muztioen 
hartzidura hobeak lor daitezke 
, baita Euskal Sagardoaren ña-
bardura propioak indartzea ere. 
«Gure sagarren legamiak era-
biltzean, Petritegik ezagutza eta 
balioa eskeintzen ditu euskal 
sagardogintza sektorearentzat, 
etorkizun oparoagoa eskeiniz, 
Jatorrizko Deiturako sagardoei 
ñabardura berriak ekarriko liz-
kieten bertako legami berriak 
aurkitzeko aukera irekiz». 

Petritegiko ekoizpen lantal-
dea sagardo-monobarietalen 
(sagar mota bakarrez ekoitzi-
takoak) inguruko ikerketan  
lanean ari da 2015 urteaz ge-
roztik, bertako sagar barietate 
bakoitzak sagardoari eskein-
tzen dizkion ezaugarriak ezagu-
tu nahian. Froga hauetako ba-
tean saccharomyces cerevisiae 
legamia-zepa bat isolatzea lortu 
zen, zehazki Urtebi-Haundi mo-
tarena. Ondoren, bere upategiko 
Euskal Sagardoaren muztioak 
hartzitzeko behar adina lega-
mia ugaldu da emaitza parega-

beak lortuz, izan ere, oso sagar-
do garbi eta lurrintsuak lortu 
dira. 

Urtebi Haundi sagarra eta  
Petritegi Euskal Sagardoa 2019
Bertako sagar mota hau, bere 
tamaina (hortik bere izena), ko-
lore berde-horiska eta mikazta-
sun nabarmenagatik  bereizten 
da. Oso sagar mota baloratua da 
sagardo ekoizpenerako paregabe 
gertatzen delako eta horregatik  
mendez mende sagardogintzan 
oso erabilia izan da. Marcelino 
Soroa idazle donostiarraren 1886 
urteko obra batean agertzen da 
honen aipamena, baita 1918ko el 
Álbum pomológico de Guipúzcoa 
lanean ere.  

Petritegik bertako Urtebi Haundi 
sagarraren legamia isolatzea lortu du

Petritegi - Legamia

Sagardotegiak bere Euskal Sagardoaren 
muztioen fermentazioan erabiliko du. 
Produkzioko lantaldeko Ainara Otaño, Txetxu 
Mujika eta Argoitz Otañok 2019ko uztako 
Euskal Sagardoa aurkeztu berri dute, %100 
euskal sagar goiztiarrez ekoitzia eta Petritegi 
Urtebi Haundi legamiaz hartzitutakoa. Beren 
lurrinen espresibitate, freskotasun, oreka eta 
samurtasunagatik bereizten dira sagardoak. 

Petritegi sagardotegiak lortu du legamia isolatzea.

Gazia da, eta ez da batere mikatza; honela, kolore argiko sagardoa ematen du.
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ASTIGARRAGA  IKERKETA

Astigarragako Udalak Gizaker 
Inkestak taldeari sagardotegi 
garaiari buruzko herri ikerketa 
eskatu zion, eta 2019an argita-
ratu ziren emaitzak. Emaitzen 
txostena apirilean argitaratu 
zuten, eta Udaleko www.astiga-
rraga.eus webgunean ikusi dai-
teke. Etorkizunari begira, neu-
rri ak hartu behar badira zein 
ne urri hartu jakiteko balioko du. 

Bertan datu asko eta interes-
garriak jaso eta biltzen dira eta 
aipagarrienetakoa da 'Sagardo-
tegi-turismoa' guztiz ezabatu 
ahal izango balute, astigarta-
rrek ezezko borobila emango 
luketeela. Herritarren %83,5ak 
ez luke guztiz ezabatuko sagar-
do turismoa, %11,4ak ezabatuko 
luke eta %5ak ez daki edo ez du 
erantzuten. 
  
Astigarragarekin  
satisfakzio haundia,  
bizitzeko hiri bezala
Astigarragarekin duten satis-
fak zio maila, bizitzeko hiri be-
zala, oso altua da. 0 eta 10en 
artean satisfakzio maila 8,16 da. 
Eta arazo nagusiez galdetzen 
denean, garraio publikoaren fal-
ta da lehena, %22,6arekin. Txotx 
garaiari lotuta kanpoko jende 
gehiegi etortzen dela %12,7ak 
esan du, bigarren arazo nagusia 
hori izanik; eta DBH falta dela 

da hirugarrena, %11,4arekin.
«Sagardotegi-garaiak sor-

tzen duen jende-etorria positi-
boa da Astigarragarako, nahiz 
eta eragozpen batzuk izan» 
esaldiak 7,20ko balorazioa du, 
0-10 bitarteko eskala batean, 10 
erabat ados izanda. Beraz, as-
tigartarren ustez positiboa da 
txotx garaia. 

Ildo horri tiraka %61,3ak dio 
sagardotegi garaiko jendetzari 
esker, Astigarragak ingurukoek 
baino maila ekonomiko hobea 
mantentzen duela. %21,3a ezez-
koan dago, eta %17,4ak ez daki 
edo ez du erantzun. 

%51rentzat positiboagoa  
negatiboa baino, eta  
%35arentzat alderantziz
Sagardotegi garaian biltzen den 
jendetzaren alderdi positiboa  
ne gatiboa baino haundiagoa 
dela uste dutenak %51 dira, eta 
negatiboa positiboa baino haun-
diagoa dela diotenak, %34,8a.

Alderdi negatiboen artean al-
kohol gehiegikeria eta bandalis-
moa dira gehien nabarmentzen 
diutenak jendeak, %22arekin, 
bai bata eta bai bestea. Ondoren 
datoz zarata eta gizalegegabe-
tasuna, %18arekin biak ere. Al-
derdi positiboen artean ekono-
mikoa dago lehenengo postuan 
%47,7arekin, giroa %22,6rekin 
eta turismoa eta herria ezagu-
tzera ematea %12,4rekin.

Biltzen den jendetzak kaltetu 
egiten diola pertsonalki dio 
%35,4ak eta ez duela kaltetzen 
eta ez onik egiten %51,2ak
Astigartarren %22ak lan egiten 
du 'sagardo-turismoarentzat' 
berak pertsonalki edo bere etxe-
ko norbaitek zuzenki edo zehar-
ka txotx denboraldian. 

Pertsonalki sagardotegi-ga-
raiko jendetzak kaltetzen dion 
ala on egiten dion jakiteko ga-
raian  %51ak dio ez diola ez kal-
tetzen eta ezta on egiten ere. 
%35,4ak dio kaltetu egiten diola 
eta %11,3ak dio on egiten diola.

Kaltetuak direla esan du-
tenen artean zarata da gehien 
nabarmentzen dena. %22ak dio 
zaratak kaltetzen duela, jende 

gehiegi egoteak %18a eta apar-
kalekuak eta zikinkeriak %12,4 
eta %9,6 hurrenez hurren.

Sagardotegi garaiak on egi-
ten diola erantzun dutenen ar-
tean ekonomikoki nabarmendu 
du %30,6ak eta giroa azpimarra-
tu du %16,3ak. 

%75ak ez du izan pertsonal-
ki inoiz 'sagardo-turismoa'rekin 
erlazionatutako arazo zehatzik. 
Eta izan dutenek bandalismoa-
rekin izan dute batik bat, edota 
zikinkeriarekin. 

Sagardotegi garaiko jende-
tzak zehazki bere auzoaren bizi 
kalitatea okertzen ote duen gal-
detuta, %65ak ezezkoa dio, eta 
baiezkoa %35ak. Eta baiezkoa 
esan dutenen artean, zarata eta 

lasaitasun falta (%38,6) azpima-
rratu dute batik bat, gero zikin-
keria (%22), masifikazioa (%7,8), 
bandalismo eta gatazkak (%6,7), 
aparkaleku falta (%5,2)...

Kalitatea eta bizikidetasuna 
hobetzeko, segurtasuna  
nabarmentzen da
Sagardotegi-turismoaren ka-
litatea eta bizikidetasuna ho-
betuko lukeen alderdiak azpi-
marratzeko ere eskatu zitzaien 
inkestan, eta segurtasun gehia-
go eskatu dute. Ondoren datoz, 
garrantzia haundiarekin baita 
ere, jende-kopurua kontrola-
tzea, gizalegea, zainketa, orde-
na jartzea edota garraio-zerbi-
tzua haunditzea.  

Astigartarren %83,5ak ez luke 
'Sagardotegi turismoa' ezabatuko

Herri ikerketa

Sagardotegi garaiari buruzko herri ikerketa egin 
zuen Gizakerrek apirilean, Udalak eskatuta, eta 
hainbat datu bildu ziren etorkizunari begira. 
Astigartarren %61,3ak sagardotegi garaiko 
jendetzari esker Astigarragak ingurukoek baino 
maila ekonomiko hobea mantentzen duela 
adierazi zuten herritarrek.

Txotx denboraldian jende asko hurbiltzen da bailarako sagardotegietara eta herrietara.



TXOTX DENBORALDIA 2020 GEHIGARRI BEREZIA 18KRONIKA   2020-01-18 Larunbata

URUMEA  BERRIKUNTZAK

Haritz Eguren eta Maite Reto-
laza dira Oiharte Sagardotegiko 
jabeak. Sektoreak dituen ten-
dentzia eta berrikuntza bideak 
aintzat hartuta ekarri berri dute 
produktua aurkezteko forma-
tu berria. Lehen aldia da his-
torian Euskal Sagardoa latan 
kontsumitzeko bidea irekiko 
dena. Beraz, latako lehen sagar-
doa Euskal Sagardoa izango da, 
%100 bertako sagarrez egina eta 
Jatorri Deituraren kalitate ber-
me zorrotzak betetzen dituena. 
Pozik dago bikotea emandako 
pausuarekin: «Sektoreak aukera 
berriak behar ditu, eta kontsu-
mitzaileak erraztasunak» dio 
Maite Retolazak, Oiharte Sagar-
dotegiko jabeetako batek.

Latak aukera emango dio 
bezeroari kalitatezko sagardoa 
modu erraz batean dastatzeko, 
kortxorik atera beharrik gabe, 
klik batekin lata irekita, adibi-
dez, aisialdi momentuetan. Ho-
rrez gain, botila baino formatu 
txikiagoa denez, kopuru txikia-
goa nahi duen bezeroarentzat 
ere egokia da, tabernarako, 
etxerako edo edozein momentu-
tarako.

Latan gainera, Euskal Sagar-
doa Jatorri Deitura kontsumi-
tzeko aukera izatea ezinbeste-
kotzat jo du bikoteak: «Kalitatea 
ere kontsumo bide errazekin lo-

tzea interesgarri jotzen genuen, 
eta gure apustua argia da: Eus-
kal Sagardoa Jatorri Deitura».

Proiektu pilotua da Oiharte 
Sagardotegiak aurrera eraman-
go duena, eta denborak eraku-
tsiko dio formatu honek zen-
baterainoko aukerak ematen 
dizkion etxeari. Igartubeiti au-
keratu du Oiharte Sagardotegiak 
aurkezpena egiteko, XVI. Men-
deko Sagardogintzaren gailurra 
eta XXI. Mendeko berrikuntzak 
bat eginda. Igartubeitin, XVI. 
mendeko baserri paregabean 
barneratzea, sagardoaren kul-
tura, ohitura eta giza balioa 
deskubritzea da. Bertan bizi 
izandako familiaren eta multi-
media baliabideen eskutik, bisi-
tariak garai hartako bizimodua 
ezagutzeko aukera du. Aldi bate-
rako erakusketen eskutik, Igar-
tubeitik arte garaikidearen eta 
naturaren arteko loturei buruz 
gogoeta egitera gonbidatzen du.

Eta latatik, nola kontsumitu 
behar da?
Bezeroak nahi duen moduan. 
Zuzenean bertatik edan liteke, 
eta noski kopan zein edalon-
tzian ere dastatu daiteke. La-
tatik zerbitzatzea erraza da eta 
aukera desberdinak eskaintzen 
ditu. Eroso eta eramangarria, 
aukera ematen du kortxoa ken-
tzeko eta edalontzi gabe edonon 
eta edonoiz edari freskagarriaz 

gozatzeko. Ohikoek duten 330ml 
beharrean, 440ml ditu, heren 
bat gehiago, eta zuzenean latatik 
edan daiteke edo kopara aterata. 
Oraingoz proba besterik ez da; 
beste merkatu batzuetan bezala 
funtzionatzen duen ikusteko.

Lata: ohiko formatua  
edarietan baina berritzailea 
Sagardogintzan
«Mendi txangoa irudikatzen ge-
nuen guk, lagunartean edo fa-
milian, kristalezko botila, kor-
txo-kentzekoa… pisutsuak dira 
azkenean. Halako formatuek 
aukera berriak emango dizki-
gute, eta nahi dugun lekuan 
kontsumitu ahal izango dugu 
produktua».

Salmenta oraingoz zuzene-
koa izango da baina distribuzio 
antolatuan zein distribuidoree-
kin komertzializazio plana ga-
ratzen ari dira.

Txapaz itxia, erroska tapoia...
Ohiarteren lata ez da berrikun-
tza bakarra. Bertako sagardoan 
ohikoa den 75cc-ko beirazko bo-
tilak ere badu aldaera txikiago 
bat. Garagardoen ohiko itxura 
duen botilatxoan, txapaz itxia, 
sagardoa ere topa daiteke. Ha-
lako bat du Petritegiko Euskal 
Sagardoak. Honen berezitasuna, 
edonola, ixteko modua da. Ho-
rretan ere ohiko kortxoaz gain 
bestelakoen alde egiten hasi 
dira. Erroska tapoia kasu. Hura 

erabiltzen hasi zen lehenengoa 
Txopinondo sagardotegia izan 
zen, eta gaur egun Bereziartua 
eta Zapiain sagardotegiek ere 
erabiltzen dute. Onuren artean, 
itxi eta irekitzeko erraztasuna, 
baita zaporea, usaina eta fres-
kotasuna gordetzen dituela ere. 

Barrukoa kanpora ateratzen 
laguntzen duten tapoiak ere ba-
dira merkatuan, hau da, duten 
formagatik zerbitzailea ordez-
ten dutenak. Halakoak egiten 
ditu Priorcorck enpresa donos-
tiarrak. Pieza bakarrean bi fun-
tzio, lanak errazteko. Gainera, 
sagardoaren mantentzea hobe-
tzen du, ergonomikoagoa da, eta 
estetikoki, kolore sorta zabala 
dute.  

Dibertsifikazio bidean, sagardoa  
latan ere saltzen hasi da Oiharte

Sagardoa latan

Zeraingo Oiharte Sagardotegiak Euskal Sagardoa 
44 zentilitroko latan aurkeztu zuen, Igartubeiti 
Baserri Museoan. Bezeroarentzat erraztasuna 
helburu duen formatu berritzailea da. Oraingoz, 
proba besterik ez da; beste merkatu batzuetan 
bezala funtzionatzen duen ikusteko.

Oiharte lata aurkeztu zuten egunean.
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URUMEA  DOBERA EUSKARA ELKARTEA

Beste urte batez, txotx denboral-
diari hutsik egin gabe, sagardoa 
eta bertsoaren arteko lotura 
eka rri du bailarara, Dobera Eus-
kara Elkarteak. Seigarrenez an-
to latu du Bota Bertsoa! bertso 
pa pe ren lehiaketa, Iraulio Pan-
tta lo ne Bertso Kabiyarekin el-
kar lanean, eta aurtengoan, ho-
na koa da kanturako jarri duten 
gaia: Sagardorik ez balego?

Hortaz, sagardo faltari kan-
tari jarriko dituzte aurten, ber-
tsola riak eta sagardozaleak. Ho-
rrekin, berreskuratu nahi dute 
«bertso a ren eta sagardotegia-
ren arteko harremen estua». 
Eta era be re an, sagardotegietan 
giro eus kal duna piztu nahi dute 
Doberak eta Hernaniko bertso 
eskolak, euskeraren era bileran 
eraginez; eta euskal kul tura ere 
sustatu eta indartu nahi dute.

Zentzu horretan, nabarmen-
du dute «oso balorazio positi-
boa» egiten dutela sagardote-
giek ur te ro: «egitasmoari esker, 
oso gi ro polita sortzen omen da 
sagar dotegietan», azaldu dute.

22 sagardotegitan aukera, 
lehiaketan parte hartzeko
Lehiaketan parte hartzeko, sa -
gardotegietan egongo dira ku-
txak; guztira, Hernani, Asti -
ga   rra ga eta Urnie tako 22 
sagar  do   tegitan. Datorren aste-
tik au rre ra egongo dira, eta or-
dutik hasita, martxoaren 22ra 
arte hartu ahal izango da parte.

Horretarako, paperean ida-
tzi behar da bertsoa, nahi den 
doinu eta neurrian; eta izen-
abi zenak eta telefonoa jarrita, 
sagardotegian dagoen kutxan 
sartu. Bestela, emailez ere bi dali 
daitezke bertsoak, helbide hone-
tara: dobera@dobera.eus.

Mota guztietako sariak,  
partehartzaileen artean
Jasotako bertso guztien artean, 
bertso eskolako kideek auke ra -
tuko dute zein izango diren sari-
tuak. Baina mota guztieta koak 
izango dira sariak, aurten ere, 
aspektu ezberdinak balo ratuz: 
bertsorik sakonena, umo re-
tsuena, poetikoena, tekniko e na, 

morbosoena... Hortaz, sari ugari 
banatuko dituzte aurten ere; sa-
gardogileek emandako opariak, 
hain justu: otorduak, sagardo 
kaxak...

Behin sarituak erabakita, 
ekitaldia egingo dute, sariak 
banatu eta bertsoen emanaldia 
egiteko. Apirilaren 3an egin-
go  dute hori, eta ziur saltsa eta 

umorea izango dituela ekitaldi-
ak ere. Izan ere, saritutako ber-
tsoak kantatzera igotzen dira 
taula gainera, egileak.

Joan den urtean, 130 bertso 
baino gehiago izan ziren lehia-
ketan, Aurten? Iaz baino hobea 
gaia jarrita. Iazkoa baino hobea 
izango ote da aurtengoa, bertso 
gehiago jasota?  

Sagardorik ezari kantari,  
sagardozale zein bertsolari

Bota Bertsoa!

Seigarrenez antolatu du Bota Bertsoa! bertso 
paperen lehiaketa, Dobera Euskara Elkarteak, 
Iraulio Panttalone Bertso Kabiyarekin 
elkarlanean. 'Sagardorik ez balego?' da gaia, 
eta 22 sagardotegitan hartu daiteke parte, 
martxoaren 22ra arte. Sari ugari izango dira. 

Joan den urteko Bota Bertsoa! lehiaketa saritutako hiru lagun, beraien bertsoa kantatzen, sari banaketan.
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Akarregi 
Akarregi auzoa-baserria, Hernani   
943 330 713 / 660 144 560

Altzueta 
Osinaga 7, Hernani 
943 551 502  
altzuetasagardotegia.com

Elorrabi 
Osiñaga auzoa, Elorrabi baserria,  
Hernani 
943 33 69 90 / 630 42 96 74 
www.elorrabi.com

Gartziategi 
Martutene pasealekua 139, Donostia 
943 46 96 74 
www.gartziategi.com

Goiko Lastola 
Ereñotzu auzoa, Hernani 
943 55 32 72 / 620 78 35 29

Gurutzeta 
Oialume bidea 63, Astigarraga 
943 55 22 42 
www.gurutzeta.com

Iparragirre 
Osiñaga 10, Hernani 
943 550 328 
www.iparragirre.com

Itxas-Buru 
Osiñaga auzoa, Hernani 
943 55 68 79 
www.itxasburusagardotegia.com

Larre-Gain 
Larre-gain baserria, Ereñotzu, Hernani 
943 55 58 46 / 616 28 78 67 
www.larre-gain.com 
 

Lizeaga 
Gartziategi baserria,  
Martutene pasealekua 139, Donostia 
943 46 82 90 
www.lizeaga.eus

Oialume zar 
Mikel Arozamena 16, Astigarraga 
943 552 938 
www.oialumezar.com

Olaizola 
Osiñaga auzoa 38, Hernani 
943 336 731 / 690 698 484

Otsua-enea 
Osiñaga auzoa, Hernani 
943 556 894 
www.otsua-enea.com

Oyarbide 
Oiarbide Baserria, Astigarraga 
943 553 199
 

Petritegi 
Petritegi bidea 8, Astigarraga 
943 457 188 / 943 472 208 
www.petritegi.eus

Rufino 
Akarregi baserria, Hernani 
943 552 739

Zapiain 
Kale nagusia 96, Astigarraga 
943 330 033 
zapiain.eus

Zelaia 
Martindegi 29, Hernani 
943 555 851 
www.zelaia.es

Sagardotegiak

Autobusak
HERNANI
Ibilbideak osinagako sagardotegiak biltzen ditu: Itxas-Buru,  

Otsua-Enea, Olaizola, Altzueta, Iparragirre, Elorrabi eta Goiko-Lastola.

GELTOKIAK: - Sagardotegietara joateko IRTEERA: Zinkoeneako geltokian (Astigarragarantz). 

      - Sagardotegietatik bueltan Zinkoenean geratuko da.

OSTIRALA
IBILBIDEA JOAN JOANETORRI ETORRI

LARUNBATA

URTARRILAK 24 - 
OTSAILAK 1  
(biak barne) +  
ASTE SANTUKO 
ASTEBURUA
(apirilak 10-11)

OTSAILAK 7 - APIRI-
LAK  4
(biak barne) 

APIRILAK 17 – API-
RILAK 25   
(apirilaren 10 eta 11 
 izan ezik, Aste Santua)

ZINKOENEA >
OSINAGA

ATSEGINDEGI >
LARREGAIN

-------
21:00

-------
00:00

-------
-------
20:30
21:00

-------
-------
23:30
00:00

-------
21:00

-------
00:00

13:30
14:00
20:30
21:00

18:00
18:30
23:30
00:00

13:30
14:00
20:30
21:00

18:00
18:30
23:30
00:00

14:00
21:00

18:00
00:00

13:30
20.30

18:00
00:00

13:30
20.30

18:00
00:00

13:30
20.30

18:00
00:00

20.30 00:00

20.30 00:00

20.30 00:00

ZINKOENEA >
OSINAGA

ATSEGINDEGI >
LARREGAIN

ZINKOENEA >
OSINAGA

ATSEGINDEGI >
LARREGAIN

*Lurraldebus txartelarekin ordaindu daiteke (2€).

ZERBITZU BEREZIAK: talde osatuentzat autobus osoa erreserbatu-

ta. Igandetik ostegunera (ostiraletan eta larunbatetan EZ). Erreserba 

egiteko telefonoa: 622 596 822


