




































    



2 ttipi-ttapa Ferietako Gehigarriak
409. zbk. 05-XI-03

San Martin ondoko asteko
ortzirala, aurten azaroaren
18a, egun seinalatua izanen
da Doneztebe eta Malerrekako
bizilagunentzat bereziki.

Feria eguna ailegatu da. Egitarauan
ez da aldaketa haundirik izanen: goizean,
beti bezala, aziendak ikusi eta ferianteen
postuen artean harat-honat ibiltzeko eta
erosteko modua izanen da. 

Eguerdian, Xebastian Lizaso eta Angel
Mari Peñagarikano bertsolariek alaituko
dute bazkaldu aitzineko giroa Merka-
tuko Plazan. Gai librean arituko di-
ra. 

Bazkaldu ondotik herri kirol
saioa. Nafarroako aizkolari txa-
pelketa nagusiaren finala jokatu-
ko da udal pilotalekuan 17:30eta-
tik aitzinera. Floren Nazabal, Mikel
Mindegia, Juan Jose Lopez, Jose Juan
Barberena eta Antonio Senosiain aritu-
ko dira lehian. 

Jende aunitz hurbilduko da
Doneztebera aziendak eta 

postuak ikustera.

Egitaraua
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Behitegian, 
garbitasunak ematen du
lanik gehiena

Xanti Jorajuria
Epeloa Baserria

Donamaria

Noiz egin zenuten behi granja?
Orain dela 25 urte gutti gora behera. Hori baino lehen sotoan edu-
kitzen genituen, baina azkenean granja libre batera pasa genituen. 

Denetara zenbat behi?
Behiak eta migattuak denak kontatuta 130. Denak esnetakoak. 

Goizean jeiki eta arratsa bitarte, nolako izaten da granjako
lanen martxa?
Eguneroko lan fijoak; behiak jeitzi, bazkatu eta garbitasuna goi-
zero eta gauero. Eta hortik aparte, garbitasuneko gauzak presta-
tu, piza eraman, ongarria bota…. Lan gehien ematen duena hori-
xe da, garbitasuna.

Jatekoa nola ematen diozue? Kanpoan edo granjan?
Granjan bertan,  mezkladoran bazka sartu (luzerna, siloko artoa,
grasa silua, pentsua) eta horiek denak nahastuz prestatzen da. 

Prezioek beheiti eta gastuak goiti



Afizio edo ofizio moduan
hartzen duzu?
Obligazio moduan. Orain
dela 25 urte sartu ginen
honetan eta segitu be-
harko dugu aitzinera.

Nola ikusten duzu abel-
tzaintza eta nekazari-
tzaren egoera?
Hagitz gaizki, gero eta traba
gehiago jartzen dituzte. Prezio-
ek beheiti doaz eta gastuak goiti,
eta gainera, gero eta irabazi guttia-
go uzten du esne litroak.

Orain momentu honetan 25 urte gi-
belera eginen bazenu, behitegi be-
rria eginen zenuten?
Seguraski ez, orain dagoen egoera ikusi-
ta ez dut uste.

Ferietan urtetik urtera azien-
da guttiago ikusten da, eta
behiak, oraindik guttiago. Zer-
gatik?
Behi gutti ikusten dira eta ikus-
ten diren bakanak behi-gorriak.
Ez da arraroa. Gero eta behi gu-
ttiago daude eta gaur egun ferie-
tan ez da erosten. Normalena ttiki-
tatik etxean haztea izaten da. 
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EHIZA
XIII. JARDUNALDI GASTRONOMIKOAK

ALMANDOZ
Beola. ......& 948 58 50 02 - 948 58 53 00
ARANTZA
Aterpe. ..........................& 948 63 41 79
Burlada. ........................& 948 63 40 27
BERA
Zalain. ......& 948 63 09 67 - 948 63 11 06
DONAMARIA
Donamariko Benta ...........& 948 45 07 08
DONEZTEBE
Ameztia. ........................& 948 45 19 02
ELGORRIAGA
Hilarion. ........................& 948 45 00 03
ELIZONDO
Eskisaroi. ......................& 948 58 00 13
IGANTZI
Igantzi. ..........................& 948 63 75 02
La Villa. .........................& 948 63 72 90
LESAKA
Kasino. ..........................& 948 63 72 87
Koxkonta. .......................& 948 62 75 19

JATETXEAK

tttttttttttttttttttttt

LAGUNTZAILEAK

ANTOLATZAILEA

Baztan, Bertizarana, Malerreka eta Bortzirietako 
12 jatetxek eskainirik, betiko menuez gain uso, basurde,
orein, erbi edo oilagorrez osatutako menuak dastatuko

dituzu, betiko moduan edo era berrietan eginak

16,50 - 30 EE
arteko menuak

(edaria eta 
BEZ kanpo)

Urriaren 29tik 
azaroaren 27ra

ZOZKETA: Partehartzaileen artean zozketatzeko

5 bikoterendako bazkariak

Margari Aizpuru
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