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Uribe Butroeko kontsumitzaile eta ekoizle talde txiki bat
gaituzue. Asmo baten inguruan bildu gara itxialdi honetan,
elkartasunak ematen duen indarraz baliatu eta kontsumitzaileekoizle binomioa indarberritzeko elikadura burujabetzaren
bidean.
Aspalditik jakin izan dugu kapitalaren neurrira jokatzen duen
sistema neoliberal honek hondamendira generamatzala,
aspaltitik ari gara txikitasunetik geure etorkizuna defendatzen,
pertsonen neurriko gizartea eraikitzen. Egunotako lurrikarak,
zur eta lur utxi gaitu eta larrialdi / itxialdi honek, erdian jarri digu
bizitza.
Halanola, bi ereduren artean aukeratu beharrean jarri gaitu
egoerak, galbidera garamatzana edo geure bidea gertuan eta
txikitasunetik jorratzen dugunona.
Pertsonen neurriko sistema behar dugu, pertsonengan indar
guztia jarriko duena.
Egoera edozein izanda ere,
heda dezagun elkartasun sarea!!

Elikaduraren elkartasun sarea zaindu dezagun!
ESKUALDEKO

8 EKOIZLE

Aspaldiko urteotan, gure eskualdean, hainbat
proiektu agroekologiko sortu ditugu.
Barazki fresko eta agroekologikoa, salmenta
zuzenean zure eskura.

Eskuz eta mimoz egindako pasta zure burua zentzuz
elikatzeko.
Agroindustriari aurre egiteko jaio den alternativa.
Ama lurraren defentsa eta elikadura burujabetza
txaramelakoop.eus

Facebook/instagram
otumetxuko laba
Meñakabarreneko Otumetxu baserriko
egur labasuan egiten dugu ogia.
Gozogintza ere, gailetak, madalenak....
Artisau eta ekologikoa.

Facebook
Itturbaltza artisau
elikagaiak

Itturbaltza familia-ustiategia 2009an sortu
genuen, elikagai naturalak, osasunerako
onak eta kalitatezkoak eskaintzeko
helburuaz.
Gaur egun moxal, txahal eta txerrien
haragia ekoitzi eta merkaturatzen dugu,

Elikaduraren elkartasun sarea zaindu dezagun!

Facebook/instagram
olatxuko laboreak

Arrietako Olatxu baserrian sortukoa 2011an.
Mermelada eta patea era artesauean eta eskala txikian egitea
dugu maite, prozesuaren atal bakoitza zainduz.
Fruta eta barazkiak ekoiztu, eraldatu eta plazaratzen ditugu

Elikadura burujabetza helburu, 35 urte daramatzagu Errigoitin.
Lurra, abere eta pertsonen zaintza gure sustraietan.
Gure ardi eta behi esneki osasuntsu eta guztagarriak ekoiztu eta salmenta
zuzenean, gertuko eskualdeetan banatzen ditugu: plazatan, denda txikietan
eta etxez-etxe.
.
bizkaigane.eus

Natura, basalandarak, arbolak, basoak,
inguruan daukagun edertasuna estimatu
eta erakusteko sortu ginen.
Agrokosmetika lokala, naturala, eta
artesanala, animalien laguntzaz
Facebook- Basalore

Kosmetika azalaren zaintza da: garbitu,
bizitu, edertu.
Zure azalak gozatua hartu dezan,era
artisauean eta inguruko eta etxeko
osagai naturalekin hornitzen zaitugu.
Facebook:Txiribita
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Proposamena
**Hasiera honetan larrialdi egoerarako
soilik jartzen dogu martxan, gero-gerokoak.
;

Ekoizle eta kontsumitzaileak
elkartuta
etxez-etxe bertoko elikagaiak eskura.
ERREZA DA:
.
Ostiraletik astearterarte eskaerak egiteko epea
telefono edo WhatsAppez

650800099 Zkia.
Banaketa egunak:
Asteazkenean:Arrieta, Fruiz, Gamiz.Fika/Bakio-JatabeLaukiz
Ostegunean: Meñaka, Mungia, Gatika, Larrauri.

Aldez aurretik abisatu eta portaleraino bakarrik
Ordainketa: Bankuz, transferentziaz egingo dugu.

BABES NEURRIAK
Koronabirus
Bai ekoizle eta bai bezeroek be, prebentziorako
gorde beharreko neurriak bete egingo ditugu.

Elkarzaindu gaitezen!
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Uribe butroen
Eskualdea da bizitza komunitarioaren territorioa naturala.
Hurbileko harremanak sostengatzen dituena.
Ekoizle eta erabiltzaileen artean zuzenean aritzeko aukera.
Harreman sotengarriak , egunerokoak , solidarioak.
Hartuemanen joan etorria zihurtatzen duena.

