Tokiko elikagaiak
platerera:
Zaporeak, biodibertsitatea
eta paisaiak zaintzen
Tokiko elikagaiak ekoitzi eta kontsumitzean, geure zaporeez
gozatzen dugu, geure agrodibertsitatea babesten dugu
eta geure kultura garatzen dugu. Elikadura osasuna da,
baina herrien biodibertsitatea, paisaia eta kultura ere bai.
Jaten duguna gara.

KOLOREDUN PAISAIAK ETA
ZAPOREDUN PLATERAK
Nekazaritza eta bere baratze koloretsuak, abeltzaintza eta bere
zelai zabal bezain berdeak edo arrantza eta gure arrantza-portuetan
lehorreratutako itsasontziak; jarduera horiek elikagaiak hornitzen
dizkigute, eta, tradizioari begira, gure landa-inguruneko landazabalpaisaiaren eta gure kostaldeko herrien ezaugarri bereizgarriak dira.
Euren produktuen dibertsitatea eta kalitatea gure gastronomia
preziatuaren oinarrizko lehengaia dira. Antzinako kolore eta zapore
horiek urteen joan-etorrian bilakatu egin badira ere, euren funtsari
eutsi diote.

“Paisaiak garenaren erakusgarri dira” (Maider Uriarte. Paisaiako arkitektoa)
JAKIN...JARDUN
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GARAPEN IRAUNKORRERANZKO HELBURUAK ZEHAZTEN
Geure kolore eta zaporeei eutsi gura badiegu, ekoizpenerako eta kontsumorako ereduak birbideratu behar
ditugu tokiko politiken eta ekintzen bidez, iraunkortasunaren irizpideak kontuan hartuta.
Nazio Batuen Erakundeak behar besteko konpromisoa hartu du, 2030. urterako Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuak
lortzeko.

2030eko Agenda

“Gaur iragartzen dugun esparruaren irismena
Milurteko Garapenerako Helburuetatik askoz
harago doa. Garapenaren zenbait lehentasunek
bere horretan badiraute ere (esate baterako,
txirotasunaren desagerpena, osasuna, hezkuntza
eta elikaduraren segurtasuna zein nutrizioa),
ekonomia, gizarte eta ingurumen arloko hainbat
helburu ere zehaztu da.”
NBE.

BIDEAN GAUDE
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Nekazarien Bidearen Nazioarteko VII. Konferentzia
egin zen Bizkaian. Honako hauxe izan zen leloa:
“Geure herriak elikatzen ditugu, eta mundua aldatzeko
mugimendua eratzen dugu”.

Herrien egoera agerian
jartzen...

2018
Nekazaritza ekologikoari buruzko
araudi berria.

Instituzioetatik...

Bizkaian eta Euskadin, laguntza publikoak
daude (prestakuntza, diru-laguntzak...), jarduera
ekologikoak ezartzeko eta gazteak lehen
sektorean nahiz landa-munduan finkatzeko.

Nekazaritzako eta
ingurumeneko
laguntzak

bidezko merkataritzaren alde

Guztion artean...

JAKIN...JARDUN
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ELIKAGAI IRAUNKORRAK EKOIZTEKO ERRONKA
Garapen iraunkorrerako helburuak betetzeko, honako hauxe lortzea izan behar da elikagaigintzaren xedea:

Biztanleentzako elikaduraren segurtasuna

Elikaduraren burujabetza

Pertsona guztiek elikagai osasungarriak eta
elikagarriak eskuratzeko aukera (fisikoa eta
ekonomikoa) dutela bermatzea. Biztanleak ondo
elikatuta badaude, osasuntsuak eta aktiboak
izango dira.

Gizarte bakoitzak behar besteko gaitasuna duela
bermatzea, elikagaiak modu ekologikoan eta
bertako ingurumenaren, gizartearen, ekonomiaren
zein kulturaren bereizgarritasunen arabera ekoitzi
ahal izateko.

Elikadura zirkularra
Produktuak ekoiztean, lehengaiak eta baliabide naturalak (ura, lurzorua, energia-iturriak...) behar bezala
eta, beste jarduera batzuekin, sarean kudeatzea eta ustiatzea, lankidetzapeko ekonomia eratzeko. Zirkulua
ixtea, hondakinak murrizteko eta hondakin organikoak konpostgintzarako erabiltzeko.

AGROEKOLOGIAK LORTZEN LAGUNDUKO DIGU
Elikagaiak ekoizteko orduan, ereindako eremua ez ezik, euren ingurunea ere kontuan hartzen dute gero eta
pertsona, elkarte eta enpresa gehiagok. Agroekologiaz ari gara. Diziplina zientifiko horrek jarduera onen
bidez ezarri nahi du ingurumenari, gizarteari eta ekonomiari begira jasangarria den ekoizpen-sistema.
Elikagaigintzak jarduera on horiek ezartzen dituenean, agroindustria ekologikoa dela esaten da. Gero eta
industria handiagoa da, eta nekazaritzako elikagaiak nahiz produktuak ekoitzi eta eraldatu egiten ditu
ziurtagiri ekologikopean.

Zeure baratze ekologikoa sortzeko urratsak
1. Informazioa eskatu! Zer fruta, barazki eta ortuari hazten dira ondoen zure inguruan? Zer garaitan?
2.

Leku eguzkitsua bilatu, eguzki-izpiei ahalik eta onura handiena ateratzeko. Era berean, ura ere egon beharko da bertan.

3. Lurra prestatu eta ereiten hasi.

Erein edo
landatu
Hazia edo
zuzenean
landarea
erabiliko duzun
aukeratu..

Ureztatu
Landare batzuek
beste baino ur
gehiago behar
dutela hartu
kontuan.

Ongarritu
Hondakin
organikoei
onura atera eta
baratzerako
luarra (konposta)
ekoitzi.

Bildu
Sasoiko
landareak
aukeratu eta
urte osoan
erein.

Kontuan hartu beharrekoa...
...ez da egokia beti-beti baratzeko leku berean ortuari berberak ereitea.
...intsektuek izurriteei aurre egiten laguntzen digute. Material birziklatuaren bidez intsektuen
hotela prestatzea aukera ona izan daiteke.

JAKIN...JARDUN
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KONTSUMO ARDURATSUAREN ERRONKA, ZER EGINGO DUGU?
TOKIKO PRODUKTUEN ALDEKO APUSTUAK BADU ABANTAILARIK
Tokiko produktuak kontsumitzea beste jarduera on bat da, gure lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiak
babesten laguntzeko orduan. Horrez gain, elikagai osasungarriagoak eta iraunkorragoak ere kontsumituko
ditugu.

Tokiko ekonomiaren
hobekuntza

Elikadura naturala, segurua
eta konfiantzakoa
Kalitate elikagarria
eta freskoa
lehengaien
Energiaren eta
aurrezkia

B

TOKIKO PRODUKTUAK
KONTSUMITZEKO ARRAZOIAK

BERTOKO
BARIETATEETAKOAK

SASOIKOAK

HURBILAK

Horrela, ez dira
geure barietateak
desagertzen, gure
ingurunera ondoen
egokituta daudenak
direla kontuan hartuta.

Elikagaiak
kontsumorako une
egokian daude, eta
kanpoko ekarpen
gutxiagoz lortzen dira:
energia, gehigarriak...

Joanetorriengatiko eta
prozesaketagatiko
gastuak murrizten
direnez, CO2 isuriak
ere gutxitzen dira.

EKOLOGIKOAK

FRESKOAK

KALITATEKOAK

Ekoizten direnean
ingurumenean sortutako
eragina ez da hain
handia (kutsadura,
biodibertsitatearen
galera...), egokituta
daudelako.

Elikagaiak hobeto
eusten diete euren
balio elikagarriei eta
energiaren kostua
murrizten da.

prozesatu
gabeko edo gutxi
transformatutako
elikagaiak dira.
Albo batera
uzten dugu janari
zaborra...

Slow Foodak ezaugarri horiek guztiak
kontuan hartzen ditu Bizkaiko elikagaiak
jakitera emateko egiten diren proiektu
guztietan.

azenekien...
...sasoiko produktuen egutegiak daudela? Sasoi bakoitzeko
produktuak zein diren jakiten laguntzen dizute, zure sukaldaritza
zaporetsuagoa, osasungarriagoa eta ugariagoa izan dadin.

JAKIN...JARDUN
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ETIKETA BEGIRATU ETA HAUSNARTU
Elikagaien etiketek zer kontsumitzen dugun jakiten eta zer kontsumitu nahi dugun erabakitzen laguntzen
digu. Zure elikadura osasungarria eta iraunkorra izan dadin, honako hauxe hartu kontuan:
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azenekien...
...elikagaien etiketak daudela Euskadiko tokiko
produktuak bereizteko? Eusko labela, jatorrideitura eta bermedun markak.

Ontziei ere
erreparatu eta
birziklatu!

KONTSUMO ARDURATSUA GUZTION ONERAKO DA
Oso ona da gure osasunerako, gure nekazaritzan eta abeltzaintzan lan egiten dutenentzat, tokiko
ekonomiarako eta ingurumenerako. Gure paisaiak eta biodibertsitatea horren eraginpean daude.

Hona hemen gure biodibertsitatearen osagaiak...
Zallako
tipula

Ardi Latxa

Hegaluzea

Terreña behiak
eta pirenaikoak

Euskal
oiloa
Gernikako
piperrak

Elorrixoko porrua

“Elikadura gizartearen nortasun kulturalaren osagaia da; eta bertako
ekoizpen-sistemak, bertako paisaien zein biodibertsitatearen osagaia”.
JAKIN...JARDUN
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INFORMAZIOA ESKATU ETA PARTE HARTU
Abian dauden
ekimentak...

Azok
ak
merk eta
atuak

GURE
PLATERA
GURE
AUKERA
Eko Kontsumo
Kontsumoko taldeak

GOGOAN HARTU...
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Hurbilagoko
Baserritik berekoizleen
tatik zuzenean datozen
elikagaiak erosi
produktuak gustukoagoko
zuzenean,
badituzu, kontsumoko taldeei
buruzko informazioa eskatu.
bitartekorik gabe.
Ziur baten bat daukazula
NURA ATER
BETO etxetik hurbil.
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Inguruan ditugun
zaporedun paisaiak
ezagutu eta gozatu!
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Zirkulua itxi. A

X
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Sortzen ditugun
hondakinak behar bezala
banatzea funtsezkoa da
haien birziklapenari begira.
Gai organikoaren edukiontzi
marroia zure etxetik
hurbil badago, erabili.
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“Superrera”, merkatura edo auzoko dendara
zoazenean, produktu ekologikoa dela ziurtatzen duten
etiketei eta kalitate-zigiluei
erreparatu.
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Ez xahutu
dirua. Kontsumituko
dituzun produktu freskoak
bakarrik erosi eta, prozesatuak
badira, kontsumorako eguna
begiratu. Kontsumitzen ez duzuna
botatzen baduzu, zeuk galtzen duzu,
eta iraunkortasunean galtzen dugu.
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Kontuan
hartu elikagaien
jatorria, zenbat eta
hurbilago, hobe. Horrela
besteeak beste, aldaketa
klimatikoari aurre egingo
diozu.

A BE

A Z UZENA
ENT
LM

HO

Zeure baratzea sortu edo
informazioa eskatu eta
zeure udalerriko baratze
kolektiboetan eman izena...
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Ekintza gustuko baduzu...
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Gehiago jakiteko



Azokak, Euskadiko azokak.



Tokiko merkatuak.



Euskadiko Nekazaritza Ekologikoko Operadoreen Errolda.



FAct! Programa (Food Actions)- GAP



Slow Food Bilbao-Bizkaia.



Ekokontsumo. Kontsumo Ekologiko eta Arduratsuaren Euskal Federazioa.



Bertakoa jan, osasuntsu bizi.



Elikadura Eskola (Eroski).



Tokiko nekazaritza-produktuak, ekologikoak eta bidezko merkataritzakoak.



Erosketa eta kontratazio publiko berdea eta ekonomia zirkularra.



Bizkaia. Jardunbide Egokien Dekalogoak.



Elika. Nekazaritzako Elikagaigintzaren Segurtasunerako Euskal Fundazioa.



Nirea...Itsaslurra!. Euskadiko Landa Ingurunearen eta Itsasertzaren Ataria.



Bizkaia. Nekazaritza eta Abeltzaintza.



Etiketa ekologikoak. Bizkaia 21.



Hazi. Landa-ingurunearen, itsasertzaren eta elikaduraren garapena.



Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE). Bizkaia.



Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA).



Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua (ENEEK).



Derioko Nekazaritza Eskola.
Paisaia, garenaren eta burutzen ditugun jardueren
islada da, hau da, gure herriaren izaeraren parte da.
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