200 DIAMETROA
INGURUAREKIKO KONPROMISOA

1. IDEIA NAGUSIAK
➢

Oronak Hernaniko lantokietako langileei bazkari-zerbitzua
eskaintzeko ardura du: Orona Ideo, Galarretan, eta LastaolaEpeleko produkzio-fabrika.

➢

Oronak inguruko landa-garapenari lagunduko dio; lehentasuna
ematen dienez tokiko eta eskualdeko produktuei, landa-sektoreko
enplegua sendotzen eta sortzen lagunduko du. Hala, aberastasuna
sortuko du bera txertatua dagoen gizartean, Orona Fundazioaren
helburuek aurreikusi bezala.

➢

Orain arte esandakoek elikadura-eredu alternatibo bat dute
bilgune, sasoiko eta hurbileko produktuak –eta, ahal izanez gero,
produkzio ekologikokoak– lehenesten dituena. Oronaren ustez,
eredu hori bat dator ORONA proiektuaren eta, bereziki, Orona
Ideoren izaera berritzaile eta jasangarriarekin
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2. PAUSOAK
➢

Orona Ideo martxan jartzean, inguru hori erabiltzen dutenen
premiei erantzuteko beharra sortu zen.

➢

Lehiaketa-prozesu bat ireki zen (2013ko azaroa).

➢

Lehiaketaren oinarriek ORONAk irudikatutako elikaduraereduaren ideia nagusiak jasotzen dituzte, besteak beste.

➢

Lehiatu ziren 11 enpresen artean, Gure Elikagai SL enpresa
aukeratu zen, zeina Federico Pacha Goikoetxea sukaldariak eta
LUR LAN Baserritar Elkarteak berariaz sortu baitzuten
lehiaketarako.

3.

ELIKADURA-PROIEKTUAREN IDEIA BATZUK

XEDEA.

➢

Proiektu honen xedea elikadura-zerbitzu on, garbi eta bidezko bat
ematea da.

➢

Ona: eskaintzen diren jakiek onak izan behar dute organoleptikoki,
kalitate gorenekoak eta tokikoak.

➢

Garbia: elikagaiak modu ez-industrialean tratatu behar dira, lurra,
itsasoa eta airea errespetatuz, kutsadurarik eragin gabe eta animalia
edo landare transgenikorik erabili gabe.

➢

Azkenik, bidezkoa: nekazari, abeltzain eta arrantzaleek bidezko
prezio bat kobratu behar dute beren lanaren truke.

3.

ELIKADURA-PROIEKTUAREN IDEIA BATZUK

IKUSPEGIA
➢

Tokiko eta/edo bidezko merkataritzako produktuetan eta/edo
produktu ekologikoetan oinarritutako elikadura-zerbitzu bat
sortzea.

➢

Menu eta otorduak modu onean ematea, hasteko, Orona Ideoko
langileei eta “biztanleei”.

➢

Kalitate oneko zerbitzu bat eskaintzea, proiektuko langileen
profesionaltasunean oinarritua.

➢

Tokiko elikagaia azken kontsumitzaileari helaraztea.
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ELIKAGAIEN JATORRIA
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3.

ELIKADURA-PROIEKTUAREN IDEIA BATZUK

ELIKAGAIEN JATORRIA
➢

Oronak arrain freskoa eskaintzen du menuan.

➢

Menuetan eskaintzen den oilaskoa Euskal Herriko baserrietan
hazten da, libre eta ez kaiolatan.

➢

Txerrikia Euskal Herriko baserrietan libre hazitako txerriena da.

➢

Txahalkia garestiagoa da, eta hori arazo bat da. Negozioa
ustiatzen duen enpresak akordio bat egin du Urkaiko
enpresarekin, behi edo txahal osoak erosi ahal izateko. Ideon
martxan dugu ekimen hori. Baserritar-elkarte bat sortu da
horretarako.

3.

ELIKADURA-PROIEKTUAREN IDEIA BATZUK

ELIKAGAIEN JATORRIA
➢

Cárnicas Abererekin ere lan egiteko asmoa dago. Martuteneko
enpresa horrek bere eraikinean bertan du hiltegia. Mikel Lujanbio
Aramburu gerentea hernaniarra da eta Gipuzkoako baserrietan
erosten ditu behiak eta txahalak, eta haien haragia merkaturatzen
du gero.

➢

Arrautzak Euskaber-ekoak dira, landakoak zein ekologikoak, eta
Euskal herriko baserrietan jasoak.

➢

Oronaren menuetako postreetako esnea Gregorio Zuaznabar
Urkola Anoetako baserritarrak ekoizten du.

➢

Garbantzuak, babarrun zuri biribilak eta Arabako babarrun
nabarrak Txema Martínez de Antoñana nekazari ekologikoak
ekoizten ditu, Arabako Mendialdeko Orbiso-Kanpezun.

3.

ELIKADURA-PROIEKTUAREN IDEIA BATZUK

ELIKAGAIEN JATORRIA
➢

Pardina dilista eta arroz zuria El Alcaravanek ekoizten ditu
Arguedasen, Nafarroan.

➢

Barazkiak lirateke, oraingoz, alor arazotsuena, baina, bestalde,
tokiko baratze eta ekoizleen parte-hartzea sustatzeko aukera
handiagoa emango luke. Lur Lan abiapuntu hartuz, harremanetan
gaude zenbait baratze ohiko eta ekologikorekin. Nekazaritza
ekologikoan
diharduten
Gipuzkoako
ekoizle
askorekin
(Astigarraga, Tolosa, Anoeta, Zaldibia, Irun, Asteasu, Hondarribia,
Hernanialde, Donostia eta Getaria) eta Nafarroako beste
zenbaitekin lan egiten dugu: piperrak, orburuak, zainzuriak, eta
abar eskaintzen dituzte. Ekoizpen guztiok ez dira inoiz
industrialak, eta baserrian sortuak dira.

3.

ELIKADURA-PROIEKTUAREN IDEIA BATZUK

ELIKAGAIEN JATORRIA
➢

Horiez gainera, ekoizpen ekologikoan diharduen Lezoko Baratze
Parkearekin ere harremanetan gaude.

➢

Eta Hernaniko Karabel-eko hornitzaile estrategikoa gurekin ari da
lanean dagoeneko. Gure barazki-hornitzaile nagusia da gaur
egun.

4.

ELIKADURA-PROPOSAMENA

OINARRIZKO MENUA
➢
➢
➢
➢

Astero, lekale-, pasta- eta arroz-plater bat eskainiko da, gutxienez.
Entsaladaren bat eskainiko da egunero.
Astean bitan, arraina eskainiko zaie bezeroei.
Astean behin gutxienez (maizago ere eskain daiteke) Lumagorri
oilaskoa eskainiko da.

4.

ELIKADURA-PROPOSAMENA

OINARRIZKO MENUA
➢
➢
➢
➢

Haragi txikitua Oronaren instalazioetan bertan prestatuko da, haragi
freskoa erabilita, eta hanburgesak, haragi-bolak, saltxitxak eta abar
prestatuko dira.
Postreak etxekoak izango dira, eta Oronaren instalazioetan bertan
prestatuko dira. Erabiltzen den azukrea bidezko merkataritzakoa
izango da, eta esnea, euskal ekoizleena.
Irin-masa guztiak bertan egingo dira: enpanadak, pizzak, tarta gozo
edo gazien oinarria ...
Barazki freskoak erabiliko dira beti, eta ahal den guztietan eskainiko
dira astean zehar.

5.

ABERASTAUNA SORTZEN DUEN PROIEKTUA.

ORONA FUNDAZIOA GIZARTERANTZ
➢
➢
➢

.

Bultzada ematen diogu lehen sektoreari (baserritarrak, arrantzaleak
eta beste ekoizle batzuk), ez baita bitartekaririk, ezta birsaltzailerik
ere tartean.
Bultzada ematen diogu lehen sektoreari, ekoizleek, Ideoren
erosketa-konpromisoari esker, aukera izango dutelako inbertsioak
egiteko eta, hala, ekoizpena handitzeko.
Laguntza emango diegu ohiko ustiategiei ekologiko bihurtzeko, eta
horri onuragarri izango da ingurumenarentzat.

5.

ABERASTAUNA SORTZEN DUEN PROIEKTUA.

ORONA FUNDAZIOA GIZARTERANTZ

➢

Ekoizpen txikiak dira; beraz, Oronaren menuan, adibidez, zerbak
eskaini ahal izateko egun batean, baratze guztien artean osatu
beharko lukete 500 laguni jaten emateko behar den zerbakantitatea. Lur gehiago bilatu beharko genituzke (baserriak eta
baratzeak), Oronaren elikagai-ekoizleen sarearekin bat egingo
luketenak.

➢

Proiektu horri esker, zenbait ekoizleren ekoizpena egonkortu
liteke eta ekoizpen-zentro berriak sortu gertuko baserri eta
baratzeetan.

5.

ABERASTAUNA SORTZEN DUEN PROIEKTUA.

ORONA FUNDAZIOA GIZARTERANTZ
➢

Azkenik, eta aipatutakoaren ondorio gisa, kontuan izan behar da
urte osoan 500 bat laguni jaten eman beharra bultzada sendoa
dela tokiko ekonomiarentzat, bai nekazarientzat (barazkiez gain,
arrautzak, esnea, behi- eta txahal-haragia, gazta, txerrikia, eztia,
oilaskoa, eta abar), bai arrantzaleentzat. Beraz, proiektu honen
helburu nagusia da
lanpostuak sortzea Gipuzkoako lehen
sektorean.

➢

Lur gehiago prestatuko dira elikagaiak lantzeko, eta, hala,
lanpostuak sortuko dira luzaroko langabeentzat eta desgaitasunak
dituzten pertsonentzat (esate baterako, Karabel-eko eta beste
batzuk).

➢

Sasoiko produktuak, gertukoak eta ekoizpen ekologikokoak
lortzeko ahaleginari esker, bidezko prezioak ordaindu ahal izango
dizkiegu baserritarrei.

5.

ABERASTAUNA SORTZEN DUEN PROIEKTUA.

ORONA FUNDAZIOA GIZARTERANTZ
➢

➢
➢

Gure Elikagai enpresa ustiatzaileak irabazirik lortuz gero,
ekoizleetan berrinbertituko litzateke. Ekoizle txikienei laguntzeko
erabiliko lirateke, eta Proiektutik hurbilen daudenak lehenetsiko
lirateke.
28 lanpostu zuzen, Gure Elikagai, SL enpresak sortuak
Orona erreferentzia-puntu bihurtu da, tokian bertan eta/edo
ekologikoki hazitako elikagaiekin ematen dielako jaten bere
langile eta gertukoei. Badira leku batzuk (ikastoletako,
ospitaleetako edo unibertsitateetako jantokiak) tokiko elikagai
ekologikoen aldeko apustua egin dutenak, baina Oronaren
tamainako oso enpresa gutxik aukeratu dute bere langileei
halako elikadura-mota eskaintzea.

5. ABERASTAUNA SORTZEN DUEN PROIEKTUA.
ORONA FUNDAZIOA GIZARTERANTZ
➢

Proiektu horri esker, jantokian eta kafetegian sortzen diren
zuzeneko enpleguez gain (28 lagun jantokian), ekoizpen txiki asko
sendotuko dira eta, horren ondorioz, lanpostuak sortuko dira lehen
sektorean. Datuek berretsi egiten dute aipatutakoa: elikagaien
erosketen % 65 tokiko eta/edo eskualdeko ekoizle txikiei egiten
zaizkie dagoeneko.

▪ Produktu ekologikoak:
totalaren % 4.
▪ Sasoiko eta tokiko elikagaiak:
totalaren % 41.
▪ Tokiko elikagai ekologikoak:
totalaren % 24.

6. EGINDAKO BIDEA ETA HURRENGO PAUSOAK.
➢

2014ko apiriletik, martxan da elikadura-eredu hori Orona Ideon

➢

Lehen proba egin zen orduan, hauek egiaztatzeko:
▪
Hornitzaileen funtzionamendua
▪
Gure Elikagai enpresaren ahalmena
▪
Kontsumitzailearen gogobetetasun-maila.

➢

Orain, esan dezakegu proba hura arrakastatsua izan dela.

➢

Orain esan dezakegu, halaber, eredua finkatu dagoela eta EpeleLastaolan ere ezarri dela (2015eko urritik)

6. EGINDAKO BIDEA ETA HURRENGO PAUSOAK.

➢

Ereduak, gainera, aukera eman du bisitan etortzen zaizkigun pertsona
eta erakundeentzako jatetxe-zerbitzua ere eskaintzeko, hainbat
formatutan (otordua jantokian; otordua Orogunen, tratamendu
pertsonalizatuarekin; zuzeneko interakzioa bezeroekin zenbait
hizkuntzatan...), eta oso balorazio ona jaso du zerbitzuak.

➢

Tokiko produktuen kontsumoa eta lankidetza sustatzea (Karabeleko,
Gure Elikagai, Lur Lan, Hernaniko Udala, eta abar), lur gehiago
lantzea, gure inguruaren garapen jasangarriagoa bultzatzeko.

PERTSONAK

Eskerrik Asko !
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