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Hogeitabi herritarrek eta lau ekoizlek osa-
tzen dute Bidetxior kontsumo taldea. Sa-

soian sasoiko barazkiak, ogia, mermeladak, 
arrautzak, txerrikia eta garagardoa dira taldean 
kontsumitzen dituzten  produktuak. Horieta-
tik, barazkien saskia, ogia eta arrautzak bakarrik 
dira asterokoak, eta gainerakoak hilean behin 
hartzekoak. Kide bakoitzak bere beharren ara-
bera zehazten du kontsumoa (otarre osoa edo 
erdia edo hileroko produktuak), eta hala, hilero 
ordaindu beharreko kuota finkatzen dute.  

SORRERA

Joan zen urteko Gaztañerre Azokaren 
bueltan eskainitako hitzaldi bat izan zen 
Bidetxiorren sorreraren abiapuntua.  He-
rritarrek eta herriko ekoizleek elkarre-
kin egin zezaketen bidearen berri eman 
zuen bertan EHNE nekazarien sindikatuko 
Pedro Alberdik eta aurrez horretan pen-
tsatzen hasita zegoen herritar talde ba-
tek kontsumo taldea osatzeko lanari ekin 
zioten. Hilabeteotan taldearen funtziona-
mendua adosteko hainbat bilera egin os-
tean, martxan da taldea. 

DATUAK

• 10etik 9 kanpokoa
EHNEren datuen arabera, Euskal Herrian 
kontsumitzen diren hamar barazkitik 
bederatzi kanpotik ekarritakoak dira.

• EHNEk eta Biolur nekazaritza ekologi-
korako elkarteak elkarlanean Gipuzkoan 
abiarazi zuten Basherri mugimenduaren 
barruan 30 kontsumo talde baino gehia-
go sortu dira azkenengo bost urteotan.  

• Inguruko herrietan kontsumo taldeak 
sortu dira: Elgoibarren, Eibarren, Berga-
ran, Oñatin, Arrasaten.

Elikaduraren kontrola berreskuratzea  
helburu
Bidetxiorreko kideen helburua argia da, elika-
duraren kontrola berreskuratzea. Zer jan nahi 
duten erabakitzea, zeinek, non, zela eta zein 
baldintzetan ekoiztuak diren jakinda. Hori dela 
eta, talde gisara modu biologikoan ekoiztu-
tako elikagaiak bakarrik kontsumitzen dituz-
te.  Kontsumo zuzena antolatzearekin batera 
“gaur eguneko ohiko kontsumo sistemarekin 
kritiko izan nahi dugu. Batetik merkatalgune 
handiek herrietako merkatua suntsitzen du-
telako eta bestetik herrietako merkatari askok 
banaketa sare handien produktuak saltzen di-
tuztelako. Etorkizuneko bidea herrian herrikoa 
eta ekologikoa erosi ahal izatea da”. 

Bidetxiorrek ekainean egin zuen lehen banaketa.

Bidetxiorreko herritarren 
helburua elikaduraren 

kontrola berreskuratzea da

Bertan ekoiztu  
eta bertan jan
Herritar eta ekoizle batzuk elkar hartu eta Bidetxior Kontsumo 
Taldea sortu dute herrian. Hainbat produktu kontsumitzen  
dituzte salmenta zuzenaren bitartez, herrian ekoiztutakoak  
eta biologikoak.
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Taldekideak astelehenean egin zuten banaketaren ostean.

Kontsumo taldea ez da soilik merkaturatze 
eredu bat, filosofia oso bat du atzean.  “Base-
rritarraren eta kontsumitzaileen arteko gertu-
tasunari esker ekoizleen arteko konfidantza 
eta konpromisoa lortzen da”. Ekoizleek euren 
aldetik ekoizpena modu ekologikoan egiteko 
konpromisoa hartzen dute eta kontsumitzai-
leek berriz urtebetean kontsumitzekoa. Modu 
horretara baserritarrak urteko planifikazio zeha-
tzagoa egiteko aukera du eta salmenta zuzenari 
esker irabazi duinagoak izatekoa; kontsumitzai-
leak berriz, konfidantzazko produktuak prezio 
onean lortzen ditu. 

Auzolana da elkarren arteko harremanak estu-
tzeko erabili nahi duten bidea.  Esolak sartzea, 
belar txarrak ateratzea, intxaurrak eta sagarrak 
batzea... Urtean zehar horietako lan batzuk el-
karrekin eginez baserritarraren eguneroko jar-
duna eta nekazaritza ezagutzea  dute helburu.

Elikaduraz kontzientzia hartzeko beharra 
Bidetxiorreko kideek hilero egiten dituzten tal-
deko bileretan elikadurarekin zerikusia duten 
gaien inguruko informazioa trukatzeko tartea 
hartzen dute. Hala ere, herritarren artean kon-

kizunean gai horiek eta beste hainbat mezu 
gizarteratzeko ekimenak antolatzen jarraitzeko 
asmoa dute.  Hain zuzen, taldea eta bere filo-
sofía ikusi dadin egiten dute asteroko banaketa 
Zubi Nagusian.

Azaroan Gaztañerre azokaren bueltan sortzen 
den giroa aprobetxatuta, Bidetxiorren aurkez-
pena egiteko asmoa dute eta azokan bertan 
informazioa banatzekoa ere bai. Taldeak kide 
kopurua mugatzea erabaki du eta dagoeneko 
itxaron-zerrendan izena emanda daude herri-
tar batzuk.  Uste dute herrian antzeko beste tal-
de bat sortzea posible izan daitekeela, jendeak 
izena ematen jarraitzen badu.

tzientziazioa zabaltzea ere badu helburutzat 
taldeak. Agroekologia mugimendua, bertakoa 
eta sasoikoa salmenta zuzenaren bitartez kon-
tsumitzearen garrantzia, sukaldaritzaren ingu-
ruko kultura aberatsaren transmisioa egiteko 
beharra, elikadura subirautza garapen jasan-
garrirako oinarritzat finkatzeko beharra… Etor-

David Lindemann 
Kontsumitzailea 

Lagun artean sare informala geneukan elikagai 
ekologikoak lortzeko. Joan zen urtean herritik 
kanpora zeuden antzeko esperientzien berri 
jaso genuen eta oso interesgarria iruditu zitzai-
gun. Orain kontsumo taldea sortzearekin sarea 
formalagoa eta iraunkorragoa da. Nik neuk or-
tua daukat baina beste gauza batzuk taldean 
ez bada, herrian ezin ditut lortu.

Taldearen esperientzia gustatu zait, gero eta 
jende gehiago ikusten dudalako interesatuta 
kontsumo eredua aldatzeko.

Ezozi Arizaga 
Ekoizlea 

Laguntza handia da astean produkzio kopuru 
baten salmenta segurua izatea. Kalera bajatu eta 
salduko duzula jakitea gauza handia da. Azoka-
ra bajatutakoan ez dakizu salduko duzun ala ez.

Kontsumo taldean sartu ginenetik gure pro-
dukzioa ekologikoagoa izan dadin aldaketak 
egin ditugu. Orain ogi ekologikoa egiten dugu, 
integrala eta oluarekin egindakoa. Hazi ekolo-
gikoak ekarri eta landare gehienak ere etxean 
jasotzen ditut. Lurraren azterketak egiten eta 
ziurtagiri ekologikoa lortzeko prozesuan ere 
sartuta gaude Biolurrekin.

“beste talde bat sortzea 
posible izan daiteke 

jendeak izena ematen 
jarraitzen badu”

“Gero eta jende gehiagok 
du kontsumo eredua 
aldatzeko interesa”

“Kontsumo taldean sartu 
ginenetik gure produkzioa 
ekologikoagoa izan dadin 

aldaketak egin ditugu”

“Etorkizuneko bidea 
herrian herrikoa eta 
ekologikoa erosi ahal 

izatea da”

Kontsumitzailea eta ekoizlea


