
Zenbakietatik  harago,  5.  urteurreneko edizioan #ESKUTIKeskura  kanpainaren  oinarrian  dauden

balioei buruz hitz egin nahi dugu. Zer dago kanpaina honen atzean? Zer indartu nahian ari gara?

Galdera hauei erantzuten saiatuko gara 5 urte maite duguna elikatzen ideiaren azpian.

Bertakotasuna elikatzen

5 urte daramatzagu, urruneko produktuak gure sukaldeetara ekarri eta bertako produktuak urruneko

sukaldeetara eraman ordez, tokiko produktuak gurean merkaturatzen. Izan ere, zertarako ekarriko

ditugu zainzuriak antipodetatik hemen bertan primerakoak baditugu? Edo, zertarako joango gara

inora gure produktuak saltzera hemen bertan haien gosez dagoen milaka kontsumitzaile arduratsu

badugu?

5 urte, beraz, karbono aztarna murriztu eta paisaia mantentzeko bidean. Ekonomia bertokiratu eta

lehenengo sektorea eta tokiko elikagaien industria txikia bultzatzeko pausuak emanez. Eta, nola ez,

euskal lurraldeen arteko harremanak elikatzen.

Auzolana elikatzen

5  urte  daramatzagu  auzolana  balioan  jartzen,  gauzak  bestela  egin  daitezkeela  frogatuz.

Borondatezko  lanean  oinarritutako  sareak  ehuntzen,  ekoizleen  eta  kontsumitzaileen  arteko

distantzia laburtuz eta alde bientzat prezio zuzenak adostuz. Izan ere, ezin dugu ahaztu kasu honetan

milaka hatz daudela #ESKUTIKeskura.

Burujabetza elikatzen

5 urte daramatzagu, beste era batean ekoizteko, beste era batean kontsumitzen. Berandu baino lehen

gure elikadura-sistemaren gaineko erabakiak hartzeko gai izan gaitezen pausu txikiak emanez eta,

bide horretan, nekazarien eta elaboratzaileen arteko harremana sustatzen.

Komunitatea elikatzen

Ekoizle  arduratsuak,  kontsumitzaile  arduratsuak,  euskaltzale  borrokatuak,  herrigintzako  lagun

nekaezinak...  5 urte daramatzagu desberdinen arteko harremanak elikatzen eta komunitate anitza

trinkotzen. Zubigintzan, batzuen grinak besteen egiteko.



OLIO-OLIBA BIRJINA ESTRA

KONTSERBAK



ARROZA BAKARRIK ONLINE ESKATU DAITEKE. ESKATZEKOTAN, ESKARIA

www.errigora.eus-en EGIN BEHAR DA ETA JASOTZEKO

ATARRABIA KARRIKALUZEN JARRI.

http://www.errigora.eus-en/


ERRIGORA ATARRABIAN

Kontserbak, kamisetak eta olioa MARTXOAREN 21a baino lehen eskatu behar dira. 

NON ESKATU DAITEKE? 

- 690726212 telefonoan

- Karrikaluze elkartean

- Etxebeltza elkartean

- Basajaunen

- www.errigora.eus

- Arroza www.errigora.eus web gunean

OLIOA ETA KAMISETAK JASOTZEKO EGUNAK: Olioa eta kamisetak KARRIKALUZEN

jasoko dira eta bertan ordainduko da olioa jasotzean. 

Apirilak 11: 17:00-19:30

Apirilak 12: 10:30-14:30

Apirilak 15: 10:30-14:30

Apirilak 16: 10:30-14:30

Apirilak 17: 10:30-14:30 eta 17:00-20:30



KONTSERBAK  JASOTZEKO  EGUNAK:  Kontserbak  KARRIKALUZEN  jasoko  dira  eta

bertan ordainduko da kontserbak jasotzean. 

Maiatzak 23: 10:30-14:30

Maiatzak 24: 10:30-14:30

Maiatzak 27: 10:30-14:30

Maiatzak 28: 10:30-14:30

Maiatzak 29: 10:30-14:30 eta 17:00-19:00

Maiatzak 30: 10:30-14:30

Maiatzak 31: 10:30-14:30

ZALANTZARIK BADUZU deitu 685115756 telefonora


