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San Pedro jaiak 

iruditan!

Hau da aurtengo...

esne makina berria!!!



Berandu xamar gatoz oraingoan...

baina aitzakiarik ez dugu falta, izan

ere aurtengo udan oporrak hartzea

erabaki dugu eta Ilha Do Cardoson,

Brasilen ibili gara Orri Informa tibo -

koak. Eta badakizu zer gertatzen

den horrelakoetan, batere gogorik

ez dela izaten ezer egiteko! Hori

horrela, irudi batek mila hitzek

baino gehiago balio du esaera

geure egin dugu, eta orain dela ia 
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Kaixo herrikide!!!

San Pedroak 2010 iruditan

hiru hilabete izandako herriko fes-

tak, hau da, San Pe droak argazki-

tan bildu ditugu hasteko. 

Dena dela, ez gara herriko

azken berrietaz ahaztu eta ondo-

rengo orrietan, horien berri izateko

aukera ere izango duzu, hala nola,

Igeldoko Esnearen nondik-no -

rakoa Antiguako esne makina dela

eta, Kixmi Aisialdi taldeak egin

dituen eta egingo dituen irteera eta

ekin tzak, Udazken Jaiaren inguru-

ko berriak, Herri Kon tseiluak lan-

dutako gaiak... g
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“Esne makinarena oso ideia ona da, helburu
nagusia zuzeneko salmenta ahalbidetzea baita”

Nola bururatu zitzaizuen esne makina jartzea?

Ideia 2008 urteko udan ezagutu genuen, Anizko

Jauregia baserrikoek Elizondon jarri zuten makinaren

bidez. Elizondokoa, Euskal Herriko eta baita estatu-

ko lehendabiziko makina izan zen arren, Italia ingu-

ruan oso zabaldurik zegoen ideia zen. Elizondoko

makina ikusita, behi esnea ekoizten gabiltzan hainbat

baserritarrek interesa azaldu genuen. EHNE sindika-

tuan ere  begi onez ikusi zen ideia, baina nolabaiteko

baldintza eta irizpide batzuk zehaztea beharrezkotzat

jo zen, eta ondorioz, elkarlanerako mahai bat osatu

zen EHNE, Lurgintza eta Mendi Nekazaritza

Elkarteen artean (Gipuzkoan). Lantalde honetan

zehaztutako baldintza eta irizpideak, Mendi Ne ka -

zaritza elkarteen bidez, Udaletxe ezberdinetara bide-

ratu ziren, Udalek ere ildo beretik lan egin zezaten. 

Zuek aukeratu al zenuten lekua? 

Zergatik Antigua?

Gure kasuan, Behemendik (gure

bailarako mendi nekazaritza el -

kar teak) Donos tiako Udalari hain -

bat esne makina jartzeko proposa-

mena egin zion. Eta guk, bai

Behemendiri eta baita Do nos tiako

Udalari horietako makina bat jar -

tzeko interesa azaldu genion.

Anti gua ko Gaskuña plazan jartze-

ko nahia azaldu genuen eta bi era-

kunde hauek ongi ikusi zutenez,

martxan hasi zen gure proiektua. 

Gure nahia, lehen esne makina Antiguan jartzea

izan zen, bai igeldotarrentzat gertu gelditzen zelako

eta baita antiguatarrekin igeldotarrok dugun harrema-

nagatik ere. 

Makina Behemendik edo

Udalak jarria da?

Behemendik gestio lana besterik

ez du egin, makina guk erosi

dugu eta makinak okupatzen

duen azaleragatik errenta bat

kobratzen digu Udaletxeak.

Makina aukeratzeak ere 

izango du lana...

Esne makina jartzeko lekuaren

gestioa bideratuta, zer makina

mota erosi izan zen hurrengo pausua. Merkatuan

hainbat makina mota ezberdin daudela ikusirik,

guretzako, lanerako, zein kontsumitzailearentzako

egokiena izango zen makina aurkitzen saiatu ginen.

Antiguan�esne�makina�jarri�zen�martxan�ekainaren�18an.�Bertan�Igeldoko�Ondazarte

baserrian�ekoizten�den�esnea�dago�salgai,�Igeldoko�Esnea.�Orri�Informatiboa�Larraitz

Dorronsororekin�aritu�da�hizketan,�Ondazarte�baserriko�alabarekin.�4�urte�daramatza

bertan�lanean,�batez�ere,�esnetegian�eta�salmentan�aritzen�da.�Ondazarte�

baserrikoek�aurten�30�urte�bete�dituzte�kalean�esnea�saltzen�eta�esne�makina�

jartzea,�batez�ere,�belaunaldi�berriaren�apustua�izan�dela�azaldu�du�Larraitzek.�

Kontu kontari
ElkarrizkEta: larraitz Dorronsoro - igElDoko EsnEa

“Gure�nahia,�lehen�esne�
makina�Antiguan�jartzea�izan

zen,�bai�igeldotarrentzat�gertu

gelditzen�zelako�eta�baita�

antiguatarrekin�igeldoarrok

dugun�harremanagatik�ere”.
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Azkenean, Kantabriara egindako bisita batean ikusi

genuen makina izan zen gehien gustatu zitzaiguna eta

horixe erosi genuen. Makina hau Kantabrian egina da

eta saltzaileak beraiek ere baserritar eta esne ekoizle-

ak dira, beraiek jada 7 makina egin eta jarri dituzte

beren inguruan. 

Zein makina erosi erabakitakoan, hilabeteetako

gestio lana izan genuen, saltzailearekin, Udalarekin

(makinaren ezaugarriak zehazteko) eta baita osasun

departamenduarekin ere. Egia esan, kasetaren kon-

tuak ere buruhauste batzuk eman zizkigun. Do -

nostiako Udalari egurrezko kaseta ez baitzitzaion

gustatu, hiri ingurune batean kutsu urbanoko mobi-

liarioa behar zela argudiatuz eta egurrezko kasetak

nekazal kutsua zuela. Hala, urbanoagoa zen kaseta

baten diseinua aurkeztu genuen eta onartu zuten.

Aldaketa handirik eragin al du zuen eguneroko

lanean?

Makinara esnea egunero eramaten dugu. Goizetan

banaketan aritzen gara eta makinara arratsalde edo

iluntze partean eramaten dugu esnea. Makinak 230

litroko 2 depositu edukitzeko

kapazitatea dauka. Hala ere, sal-

mentaren arabera bete tzen dugu

depositua. Makinan zenbat esne

dagoen uneoro jakin dezakegu

mugikorreko SMS baten bidez

eta horrela egiten dugu kalkulua.

Egia esan esnetegian ez digu

halako aparteko lanik eragiten

makinak, azken batean litro bat-

zuk gehiago pasteurizatzea bes-

terik ez da. Hala ere, makinak

atentzio eta zaintza bat eskatzen

du, edozein arazo bada lehenbai-

lehen konpontzea, jendeari ma -

ki naren funtzionamendua era-

kustea… 

Dendetan, tabernetan... bana tzen duzuen esnea

eta makinakoa berdina da?

Bai, guk saltzen dugun esne guztia berdina da, proze-

su bera izan du. Guk esnea, marmitetan, kartoizko

brik-etan eta esne makinan saltzen dugu, eta nahiz eta

modu ezberdinetan komertzializatu, esneak prozesu

bera izan du. Esneari egiten diogun prozesua, pasteu-

rizazio sinplea da. Modu errazean adierazteko, pas-

teurizazioa garai bateko egostea bezalakoa da, esnea-

ri tratamendu termiko bat ematea azken batean.  Esne

gordina tankean 4ºC inguruan egoten da, pasteuriza-

zio prozesuan 72-75 ºC-tara igotzen da eta golpetik

berriro hoztu 4ºC ingurura. Prozesu honetan kaltega-

rrienak diren bakteriak hil egiten dira eta esnea edan-

garri bihurtzen da. Guk egiten dugun pasteurizazioa,

lehen aipatu bezala, pasteuriza-

zio sinplea da. Pasteurizazioa

72ºCtan hasten da eta gure

kasuan, 75ºC inguruan ibiltzen

da. Ondorioz, esneari aste beteko

iraupena ematen diogu gehienez,

eta era beran esneak, zapore eta

propietate gehienak mantentzen

ditu. Pasteurizazio prozesu hau

zenbat eta gradu gehiagotan

egin, esnearen iraupena luzeagoa

izango da eta berezkoak dituen

propietateak zein zaporea galdu

egingo ditu.

Eta zer moduzko harrera izan

du Antiguako makinak?

Ezin gara kexatu. Beldur pixka bat bagenuen uda

garaian mar txan jartzea egokia izango ote zen ala ez,

baina gustura gaude orain artean izan dugun erantzu-

narekin. Gainera uda garaian Antiguara udatiar asko

etortzen dira, probintzia zein estatu mailakoak eta

horiek ere erosi dute.  Orain artean eguneko media

140/150 litro inguruan dabil, batzutan gorago eta bes-

tetan beherago. Baina oso gustura gaude. Ea horrela

jarraitzen duen negu partean ere! 

Noiz ibiltzen da jende gehien?

Harritu xamar gaude iluntzetan izaten den mugimen-

duarekin. Agian uda garaia delako izan da, neguan ez

da hainbestekoa izango. Bestalde goiz-eguerdi aldean

“Esnetegian�ez�digu�aparteko
lanik�eragiten,�baina�makinak

atentzio�eta�zaintza�

eskatzen�du”.

“Oso�gustura�gaude.�Orain
artean�eguneko�media�140/150

litro�inguruan�dabil”.
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ere salmenta ona izaten da. Hala ere, makina 24 ordu-

tan irekia eta martxan egotea jendeak  asko eskertzen

du eta guretzat ere apustu bat izan da hori, azken

batean probatu beharra dago eta ezin zara beldurrare-

kin bizi. Gauetan ere litro batzuk saltzen dira, agian

parrandatik bueltan etxera doazenentzat ez da aukera-

rik txarrena, ezta?

Esne makinara hurbiltzen den bezeroak zein

aukera du zuenean?

Gure esne makinan esne litroa euro batean saltzen

dugu. Makinan bertan, litro bateko eta 5 litroko boti-

lak saltzen dira, beraz, botilarik gabe inguratuz gero,

esnea ez erosteko aitzakiarik ez dago. Litroko botilak

kristalezkoak dira eta 40 xentimotan saltzen ditugu

eta 5 litrokoak berriz, plastikozkoak dira eta 60 xen-

timotan daude erosgai. Gure esne makinak, litro 1,

litro 1+ botila, litro eta erdi, 5 litro eta 5 litro + boti-

la  erosteko aukera ematen du. 

Bestalde, esne makinak erosketa tiketa ere ematen

du, bertan gure osasun erregistro zenbakia, esnearen

tenperatura eta iraupen data azaltzen direlarik bezero-

arentzako informazio moduan.

Jendeak komentariorik egiten al dizue?

Ba atentzio gehien eman didan komentarioa hainbat

gurasoena izan da. Zeharo harrituta baitaude euren

seme-alabek orain esnea nola edaten duten ikusita.

Askok esan digute, lehen oso esne gutxi edaten zute-

la euren haurrek, baina gure esnea makinatik probatu

ondorenean, izugarri gustatu eta asko edaten omen

dute orain. Izan ere, haurrak ez dira tontoak eta bada-

kite ederki asko zer den ona eta zer ez!

Eta kontatzeko moduko bitxikeriarik?

Bitxikeri moduan, antiguatar batek behin, botila tapa

kendu gabe betetzen jarri zuela esan zigun. Esne

litroa alperrik galdu eta botila kanpotik zikinduta hu -

tsik! Beste emakume  batek, berriz, 5 euroko billetea

dobla-dobla eginda sartu zuen txanponak sartzen

diren zirrikitutik! Monederoa ataskatu eta makinara

hurbildu behar konpontzera!

Pixkanaka zabaltzen ari da esne makinena. 

Herri dexentetan jartzen ari dira. Nola ikusten

duzu, esnetik bizi diren baserritarrentzat 

irtenbidea al da?

Ba egia esan oso ideia ona dela uste dut. Esne maki-

nen helburu nagusia zuzeneko salmenta ahalbidetzea

baita. Nekazaritzatik bizi ahal izateko zuzeneko sal-

menta beharrezkoa dela iruditzen zait, azken batean

bitartekariek "erosi-saldu" besterik egin gabe, dirua

irabazten baitute, ekoizleari merke erosiz eta kontsu-

mitzaileari garestiago salduaz. Nire ustez garaia da,

bitartekariak ekidin eta ekoizle eta kontsumitzaileen

arteko harreman zuzenak lantzeko, horrela kontsu-

mitzaileak badaki erosten duen produktu horrek zein

prozesu izan duen bere eskuetara iristeko eta kon-

fiantzazko harreman batean kalitatezko produktuak

eskura ditzake. Ekoizlearentzat ere askoz hobea da

saldu beharreko produktua zuzenean kontsumitzaile-

ari saltzea, prezio duin batean eta elkarrekiko kon-

fiantzan. Bestalde, esne makinaren beste ezaugarri

garrantzitsuena, ontzien berrerabilpena da. Zabor

ekoiz pen ero hau gelditzen hasteko pausu txiki bat.

Zuek ba al duzue beste makinaren bat jartzeko

asmorik?

Bai, buruan darabilkigu. Udaletxearekin eta Behe -

mendirekin hitz egin eta bigarrenari heltzeko asmotan

gabiltza. Lekua ez dakigu ziur oraindik, baina agian

Gros aldean jarriko dugu. g



Herrian ze berri?
kixmi aisialDi talDEal
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Negu nahiz uda, Kixmin giroa ez da falta sekula!
Kixmi Aisialdi taldeak 10 urte bete

ditu aurten eta oraindik urte gehia-

go betetzeko gogoa baduela argi

eta garbi erakutsi du. Neguan be -

zalaxe, udan ere ez dute atsedenik

hartu Kixmiko kideek eta hainbat

ekintza eta irteera antolatu dituzte

hilabete hauetan zehar.

Uztailaren 24an esaterako,

Ada rra mendira joan ziren adin

ezberdinetako 8 herritar Kixmik an -

tolatuta. Jende asko animatu ez

arren, bertan izan zirenek giro ede-

rrean igo zuten mendia eta tontorre-

an gosari bikaina egin zuten. 

Abuztuaren 27an berriz, Igel do -

ko 17 gazte Miarritzera joan zi ren

egun pasa. Goizean goiz atera eta

goizeko 10:30tarako bertan zi ren,

autobusean kostako herri guztiak

ikusi ostean. Ibilbidea Villa Belzan

hasi zuten. Bertatik, Mia rritze, Mi -

lady, Mar be lla eta Euskal Kostako

hondartzak ikusi zituzten. Handik,

Port Vieux hondartzara eta Rocher

de la Vierge lur muturrera joan ziren

(bertan atera zuten taldeko argaz-

kia). Ibilaldia amaitzeko, portua eta

hondartza Handia ikusi zituzten.

Arratsaldea, hon dartzan pasa zuten,

olatu artean, eta 18:45tan bueltako

autobusa har tu zuten.

Eta irailaren 18an, arroilak jais-

tera joan ziren Luzaidera, ausarte-

nak; 7 lagun, hain zuzen ere. Goi -

zeko 11:00k inguruan iritsi eta bi

ordu in guruko jaitsiera egin zuten:

3 bat sal to, 3 tobogan, 2 ra ppel...

Gasta tu ta ko indarrak be rres ku ra -

tzeko, Doni bane Garazin baz kaldu

zuten ondoren. Egun pasa ederra

egin zuten eta errepikatzeko gogo

faltan ez ziren geratu.

Leitzaran bizikletaz

Mendia, itsasoa, arroilak... oinez,

ige ri... Baina hori ez da dena. Bi zi -

kletan ibiltzeko au -

ke ra ere izango da!

Aza roa ren 6an, la -

run bata, Lei tza ran -

go bidea egiteko

pla na anto la tu du

Kixmik. Goi zeko

09:00tan ja rri dute

hitzordua, Plazan.

Joan nahi duenak,

izena azaroaren 1a

baino lehen eman

behar du. g



Herrian ze berri?
laburrak

Kutxazain automatikoa martxan

Uztailean kutxazain automatikoa mar -

txan jarri zen eta abuztuaren 7ko eguar-

dian inaugurazio txiki bat egin zen,

herritik egindako lanari esker lor tutako

zerbitzu bat izan dela aldarrikatuz.

Hainbatetan herritarren beha rren artean

adierazi izan da Igeldon kutxazain auto-

matiko bat jartzearen ideia, herritarren

beharren inguruan egin zen ikerketan

ere azaldu zen behar hori. Horren aurre-

an Donostiako Udalak inongo pausorik

ematen ez zuela ikusita, azkenean Herri

Kontseiluak Kutxarekin lortutako tratu

baten bidez, herrian kutxazain automati-

koa jartzea lortu da. 

Sindikaturako batzordea sortze

bidean

Sindikatuaren egoera kaxkarra ikusita,

batzorde bat osatzeko ideia atera zen

Herri Kontseiluko azkeneko bileran.

Batzorde honetan, sindikatuaren inguru-

ko proiektuarengan interesa duten herri-

tarrak biltzea da lehen asmoa eta guztien

artean zer pauso eman daitezken azter -

tzea. Helburu nagusiak, teilatuaren ego-

era kaxkarra ikusita, orain duen arriskua

saihestea eta eraikina zutik mantentzea

dira. Hala ere, batzorde horretan proiek-

tua gauzatzeko zer pausu eman eta nola

egin eztabaidatzeko asmoa dago. Beraz,

interesa duena, Herri Kon tseiluko kide-

ekin harremanetan jar dadila. Epe mo -

tzean, bilera berezi baterako deialdia ere

egingo da gai hau lantzeko.

Eskola Zaharra erabiltzeko bilera

Donostiako Udaleko Auzoetako de par -

 tamenduko Eba Salaberriari Esko la

Zaharraren inguruan galdetuta, ez

dagoela erabilgarri eta Donostiako

Uda lak zesioa idatzirik ez duela eman -

go adierazi zuen. Hala ere, uz taila bu -

kae rarako Duñikerekin bi le ra eskatu

zen eta bilera horretan Eskola Zaha -

rrean argia jartzea eta idatziz ez bada

ere, erabilgarritasuna ematea es katzeko

asmoa zuten Herri Kon tsei luko kideek,

behintzat almazen mo du an erabiltzeko

aukera izateko, inon go erabilera publi-

korik eman gabe. Hala ere oraindik ez

dute bilera hau egiteko aurrerapenik

eman Uda letxetik.

Toldoa probatzeko asmoa

Itsas Aurreko toldo berriari, egitura

guztiz amaitzeko izkinetako bi zati

falta zaizkiola eta oraindik kendu

gabe dago, guztia osatuta nola geldi -

tzen den proba egin nahi baita.

Ondorenean kendu eta gorde egingo

da, behar denean bakarrik jarriaz. 

"Musik@rte" edo Kultura talde

berriko partaide izateko gonbitea

Kultura talde berria sortzera doaz zen-

bait herritar eta bertako partaide izan

nahi dutenei animatzeko gonbitea luzatu

diete. Urriaren 6an, asteazkena, bilera

egingo dute 20:30etan Kultur Etxean.

Udazken Jaiko bazkarirako 

izen ematea zabalik eta 

bilerak ostegunetan

Udazken Jaia urriaren 22tik 24 izango

da, ostiraletik igandera (aurrerago ba -

natuko da egitaraua, etxez etxe). Ohi

bezala, igandean, Zaharren Eguna

ospatuko da eta bazkaria izango da.

65 urte be teak dituzten edo aurten

beteko dituzten igeldotar guztiak gon-

bidatuta daude, baina Igeldotik kanpo

bizi di renek ezinbestekoa izango dute

telefonoz deitzea, 943 31 30 30 zen-

bakira, arra tsaldeko 16:00etatik

20:00etara. 

Horrez gain, ostegunero, gaueko

21:00etan, zenbait herritar bilerak

egiten ari dira Udazken Jaia antola -

tzeko, eta interesa dutenek edo ideia

berriak dituztenek ateak irekita dituz-

tela gogorarazi dute. Animatu!!!

Bizitzako esperientziak kontatzeko

aukera

Bizitzan zehar besteei erakutsi nahidie-

zun esperientziarenbat izan baduzu,

ani ma zaitez eta konta ezazu, bi deo,

power point, argazki emanal di... mo du -

an. Interesatuek e-mail bat ida tzi igel-

domusikarte@gmail.com helbidera eta

kontaktuan jarriko dira.

Aurten ere, Igeldo jai herrikoiekin bat
Igeldoko hainbat gaztek (eta ez hain gazteak) Donostiako Piratek Aste Nagusian anto-

latu ohi duten Abordaian parte hartu zuten beste behin. Aurten ere, jai herrikoiekin bat

egiten dutela erakutsi dute Igeldoko piratek Juankar kapitainaren aginduetara.


