


11 garren LURRAMA !

LURRAMA laborantza herrikoiaren 11 garren edizioa 2016-eko azaroaren 4, 5 eta 6an iraganen

da Miarritzeko Irati erakustazokan.   Laborariek eta 600 laguntzaileek hiru egunez 5500m²

okupatuko  dituzte.  Publiko  zabalarentzat  erakusketak,  animazioak,  bazkari  afariak  eta

konferentziak proposatuak izanen dira, beti ere LURRAMA-n ezaguna den giro onean !

Baionan 5  edizio  eta  Miarritzen  5  eginik,  LURRAMA-k Euskal  Herriko

kostaldeko  gertakari  nagusienen  artean  kokatzea  lortu  du.  Orain  arte

lortu  duen  arrakastak  LURRAMA-ren  helburua  egokia  dela  ongi

adierazten  du:  etxaldeko  kabalak,  laborariak,  kontsumitzaileak,  heldu

diren  belaunaldiak,  eta  ingurumena  zaintzen  duen  laborantza  baten

sustatzea !

2016  EDIZIOAREN  3   BERRITASUNERI  BURUZKO  BEGIRADA

Tematika :  « Zein laborantza mota  ene zarean ? » : gure zarean ekoizpen onak,  tokikoak eta

osagarriarentzat sanoak ezartzeko xedez, gogoetarako bide desberdinak idekiko ditugu mintzaldi

eta mahain inguruen bidez : nola egin dezakegu egun guziz kontsumitzaile edo laborari izanki ?

Nola lurralde bat antola daiteke bide hortarik joaiteko ? Lege batek hori lagun dezake ? ...  

« Lurrama gure sukaldean, Euskal Herriko ekoipenak kozinatu sukaldeburu bat bezala » liburua

aterako da, Périco Légasse, aurtengo Lurramako aitabitxiak sar hitza idatzirik.

Auverniako  laborariak  ohorezko  gomitak  izanen  dira.  LURRAMA-n  atxemanen  dira  hango

animale arrazak eta AOP sormarkako gasna famatuak.
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Z e i n   la b o r a n tza  m o ta  en e   za r e a n  ? 
2016-eko LURRAMAREN TEMATIKA

Azaroaren 5ean, 19:00tan Lurraman erakutsia izanen den « Regards sur nos assiettes » (« gure azieteri

begira ») filmak 11.garren edizio hunentzat hautatutako tematika ongi laburbiltzen du :

• Alerta  seinale  batzu  kezkagarriak  dira  eta  gure  arreta  piztu  behar  dituzte :  familien

aurrekonduetako elikaduraren partea ttipitzen ari  da (%25a baino gutiago 2000 urtean ;  %14a

2011an, eta 18/19 urtekoek %11 baino gehiago ez diote dedikatzen). %80a saltegi handietan erosten

da.

• Haatik kontsumitzaileek esperantza galtzen dutela iduri badu ere, ohartzen gira tokiko mozkinen

galdea igotzen dela urtez urte. Elikadura eskandaloek tendentzia hau azkartzen segitzen dute.

« Zein laborantza mota ene zarean ? » aktualitateari lotutako galdera da, eta

laborari zoin kontsumitzaileengan interesa pitz lezake !

- Tokiko mozkinak zarean ukaitea… laborariarentzat hobeki da ! Argiki hobe da

kontsumitzailearentzat  ere,  ekoizpenen  jatorria  segurtatua  delako,  eta

inguramena zaintzen duelako !

-  Tokiko  mozkinak  bai,  baina  kalitatezkoak…  hobe  gure  osagarriarentzat,

naturarentzat :  sasoinekin  bat  lan  egitea,  pestizidoak  mugatzea…

laborariarentzat,  kontsumitzailearentzat  eta  lurraldearentzat  erronka

garrantzitsuak dira.

Tematika hunen alderdi desberdinak mahain inguru eta mintzaldien bitartez jorratuak izanen dira :

• Azaroaren 4a ostirala, 15:00-tan : « Nola antolatu lurralde baten elikadura ? » Euskal Herriari

buruz egina izan den CLIMAGRI estudioak galdera hau pausatzen du azkenean : nola lurralde bat

burujabe izan daiteke elikaduraren aldetik ? Auverniako adibide konkretuek eta Euskal  Herriko

hautetsien  kontseiluak  eramaiten  duen  lanak  elikaduraren  eta  behar  dugun  laborantzaren

erronkak agerian ezarriko dituzte.

• Azaroaren 4a  ostirala,  17:00-tan :  « Elikadura  denen afera  dugu ! »  Périco  Légasse  aurtengo

Lurramaren aitabitxia eta Brigitte Allain diputatuaren mintzaldia. Périco Légasse-ek elikaduraren

kultura industrialarekin hausteko kontsumitzaileak arduratsuak izaitea gomitatzen ditu.  Brigitte

Allain  2016  urte  hastapenean  « tokikoa  jan »  legea  sustatu  duen  frantses  diputatua  da.  Bi

pertsonalitate errabiatu eta interesgarrien entzuteko parada izanen da !

• Azaroaren 4a ostirala, 19:00-tan : Pierre Béccu-ren « Regards sur nos assiettes » (« gure azieteri

begira »)  filma pedagogikoa erakutsia izanen da. Geografiako 6 ikaslerekin eginik,  filma horren

bururapenak Lurramaren filosofiarekin bat egiten du :  « Dastatzea – ulertzea – jakitea, jadanik

gauzen aldatzen hastea da... »

• Azaroaren 5a larunbata, 11:00-tan : « Lekuko mozkinak nun atxeman? ».  Mahain inguru horrek

pragmatikoa  izan  nahi  du,  tokiko  mozkinak  erosteko  sareak  aipatuak  izanen  baitira :  laborari

elgarretaratzeak eta kontsumitzaile kooperatibak.
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• Azaroaren 5a larunbata, 15:30-tan : « Kabalen hiltzea gelditu behar dea jateko ? ».  Gizaki eta

kabalen  arteko  harremanak  aspaldikoak  dira,  Euskal  Herrian  batez  ere,  hazkuntza  zibilizazioa

betidanik garatua izan baita. Azken hamarkadetan harreman horiek bilakaera handia izan dute,

hiltegietako irudiek bultzatu dituzten hazkuntza eta haragi kontsumoaren kontrako mugimenduak

direla medio. Jocelyne Porcher hazle ohia eta INRA-ko ikerlariak, Véronique Zenoni marexalak, eta

Mikel  Hiribarren  Itsasuko  laborari  eta  Confédération  Paysanne  sindikateko  idazkari  nagusiak,

gizaki  eta kabalen arteko harremanetaz,  laborantza moldeetaz eta haragiaren kontsumoaz hitz

eginen dute.

• Azaroaren 5a larunbata,  18:00-tan :  Cyril  Dion eta Mélanie Laurent-en  « Demain »  (« Bihar »)

filmaren proiekzioa. Hamar herrialdetan inkesta eramanik, filma horrek krisi ekologiko, ekonomiko

eta sozialen konpontzeko aterabideak erakusten ditu. On egiten duen istorio bat, ikusi beharreko

filma !

Périco Légasse, 2016 edizioaren aitabitxia :

« Zein laborantza mota ene zarean ? » tematikarekin naturalki Périco Légasse-i pentsatu dugu, kazetaria,

tokiko ekoizpenen defendatzaile sutsua eta Euskal Herriari lotua delako.

Périco Légasse Marianne astekariko erredakzioburua eta Public Sénat telebista

katean  « Manger  c'est  voter »  (« Jatea  bozkatzea  da »)  emankizunaren

animatzailea  da.  Kazetaria  da  eta  laborantza  herrikoiari  lotua  da,  « janari

txarraren lobbie-ek sortzen duten masen alienazioa » salatzen dituzten testu

anitz idatzi ditu. « A table citoyens »  (« Herritarrok, goazen jatera ! »)  liburua

atera berria du. Liburu hortan azaltzen dauku « nola egin kontsumo esparrutik

eskapatzeko :  kontsumo  esparruak  saltegi  handien  menpeko  ezartzen,  gure

elikadura finantziarizatzen, artisauak peko errekara eramaiten, gure laborantza

herrikoia  suntsitzen  eta  gure  inguramena  pozoindatzen  dituelako ».  Jatorri

deitura  (AOP)-aren  baloreeri  azkarki  lotua  da  eta  pertsonalki  engaiatu  da  esne  gordineko  gasnen

salbatzeko borrokan. 2013-az geroztik laborantza ministerioak sortu dituen « Agro-ekologiaren trofeoen »

epaimahai burua da. Trofeo horiek ekoizpen iraunkorrak dituzten etxaldeak saristatzen dituzte. Périco

Légasse-ek jatorri euskaldunak ditu eta Euskal Herriko laborantzaren erronkak hurbiletik segitzen ditu.
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Lurrama   gure   sukaldean:  Liburua
« Lurrama gure sukaldean, Euskal Herriko ekoipenak kozinatu sukaldeburu bat bezala » Lurraman aterako

den liburuaren izena da, ELKAR argitaletxearekin batera argitaratua.

Ludivine Charniguet (testuak) eta Christophe Lebrun (argazkiak) ibili dira ipar Euskal Herrian gaindi 25

laborari eta 25 sukaldeburuen ezagutza egitera.

Liburu hunek helburu bikoitza du :

- alde batetik 25 ekoizpenen ezagutaraztea, Euskal Herriko etxaldeetakoak eta tokian berean ekoiztuak:

jatorri  deitura  gerizatuak  (AOP),  adierazpen  geografiko  gerizatuak  (IGP),  Bio  labelizatuak  edo  etxe

ekoizpen desmartxa kolektibo edo kooperatibetakoak.

- bestetik 25 sukaldeburu ohoratzea, ekoizpen horier lotuak eta Lurramaren lagun leialak direlako. Beren

jakitateari eta zaletasunari esker, 25 errezeta proposatzen dituzte.

« Lurrama gure sukaldean » sukaldaritza liburu bat baino askoz gehiago da. Euskal Herriko laborarien eta

sukaldeburuen arteko 10 urteko elkarlanaren fruitua da: kalitatearen aldeko ekimen kolektiboetan sartuak

diren eta hemengo egiazko produktuak ekoizten dituzten laborariak, eta laborarien jakitatea errespetatzen

duten sukaldeburuak.

Ohartaraztekoa  da  « Lurrama  gure  sukaldean »-en  sar  hitza  Périco  Légasse  2016ko  Lurramaren

aitabitxiak idatzi duela.

Liburua osoki elebiduna da, Lurraman eta liburu saltegietan atxemaiten ahalko da, 25€-ko prezioan.
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2 0 1 6   ed i z i o a r e n  o h o r e z ko  g o m i ta : auv e r n i a
2010-eko edizioaz geroztik, LURRAMAk lurralde edo eskualde bat gomitatzen du.  Laborantza

herrikoiaren  inguruan  egiten  diren  hango  iniziatibak  ezagutzea  da  helburua.  2016-ko

edizioarentzat, Auverniako ARDEAR (Association Régionale pour l’Emploi Agricole et Rural) eta

Confédération Paysanne sindikatak gogo onez etortzen dira beren eskualdearen ordezkatzeko.

Frantziako pentze handiena

Auvernia  Massif  Central-ean  kokatzen  da,  hortako  bere

ermuaren parte handiena mendi zonaldean da.

Laborantza  oraindik  bizirik  da  enpleguaren  %5-a  betetzen

baitu (Frantziako bataz bestekoa %3-a da), eta etxaldeen %40-

ak etxalde ttipiak dira. 

Etxaldeen gehiengoa behi hazkuntzan ari da, haragi ekoizpen

edo  esne  ekoizpenarentzat  (gasnak  egiteko).  Baina  beste

ekoizpenak badira ere bai : zerealak, mahastigintza, ardi eta

ahuntzak.

Kalitatezko mozkinak

Auvernia gasna eta kalitatezko mozkinengatik ezaguna da, 5 jatorri deitura gerizatu (AOP) duten

gasna mota zenbatzen dira : Cantal, St Nectaire, Fourme d'Ambert, bleu d'Auvergne, Salers. 

Puy-ko dilista berdeek AOP-a dute ere bai, eta Argibide geografiko gerizatua (IGP) eta label gorri

anitz badira ere.

Auverniako laborantza bihurgune batean

Gerlaren  ondotik  Auverniako  laborantzaren  norabideak  usu

horiek  izan  dira :  laborantza  intentsiboa  (esnetako  behiak,

zerealak,…) edo esportaziorako ekoizpenak (ahatxeak). Auverniak

bere  abantailak, tokiko kalitatezko ekoizpenak,  bazterrera  utzi

ditu. Laborarien desagerketa eta krisieri aurre egiteko kalitatezko

sailen garatzen hasi da, baina berant.

Auvernian  bi  laborantza  modelo  minberatsu  bata  bestearen

lehiatzen dira : batak ekoizpenaren hautua egin du, nahiz eta ezin

duen  lehiakorra  izan  lurraldearen  errealitatearengatik.  Beste

modeloak aldiz lurraldearen abantailak baliatzen ditu kalitatezko

mozkinen sortzeko, baina ahalak mugatuak ditu laborari anitzen instalatzeko.    
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Auverniako animazioak hiru egunez : 

• Bertako arrazen ezagutza :  Salers, Aubrac eta Ferrandaise arrazako behiak, Rava, Noire

du Velay, Blanche du Massif central, Grivette, Bizet ardiak, Massif Central-eko ahuntzak.

Auverniar laborariek beren kabalak eta eginmoldeak aurkeztuko dituzte.

• Auverniako ekoizpenen dastatze eta saltzapena : zigilu peko eta etxe ekoizpenak.

• Auverniako afariaren prestaketa 450 pertsonentzat :  eskualde hortako produktu onen

ezagutzeko aukera (Miarritzeko ostalaritza lizeoko ikasleek prestaturik) ostiral arratsean.

• Mahai inguruetan parte hartzea  aurtengo Lurramako tematikarekin lotutako iniziatiben

aurkezteko :   Euskal  Herriko  errealitateaz  gain,  interesgarria  izanen  da  Auverniako

zirkuitu laburren inguruko iniziatiben deskubritzea. Mahain inguruetan Céline Porcheron

(Anis étoilé elkartea), Franck Noël-Baron (Langeadois-ko herri elkargoa) eta Mireille Douix

(ARBRE elkartea).

Lurrama  haurrentzat !
LURRAMA-k segitzen du haurren besta izaiten ! 800 m²-ko xapito bat muntatua izanen da

haientzat  bakarrik !  Hiru  egunez  azokara  sartzea  eta  animazioetan  parte  hartzea  urririk

izanen da 15 urtez pekoentzat.

• Haurren etxaldea : 100 m² -ko etxalde pedagogikoa muntatua izanen da. Haurrak kortxilan

sartzen ahalko dira eta hurbiletik hunkitzen ahalko dituzte kabala ttipi eta mantso batzu :

ardi, ahuntz, lapin, xerri, oilo

• Accrobranche ibilbidea :  Haurrak soka  batzuer  zintzilikatu,  hari

batzuen gainean edo abarrez abar ibiltzen ahalko dira

• Herri kirolak

• Puzgarria

• Zentzuen lantzeko eta baratze tailerrak

• Astoek tiratu orgarekin ibiladiak

• Ipuin irakurketak, egurrezko jokoak, margo tailerrak

Haurreri lehentasuna azokaren hastapenetik !

Azaroaren 6an, ostiralez eskoletako 1000 haur izanen dira LURRAMA-n, 12 tailer pedagogiko eta

animazioetan parte hartzeko, euskaraz eta frantsesez.

Haurren  harrera  ona  segurtazeko  Baionako  Etxepare  lizeoko  ikasleen  laguntza  baliosa

ukanen dugu.
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3000  bazkari    eta    afari   Zerbitzatuak   izanen   dira, tokiko, 

kalitatezko    eta    sasoineko    mozkinekin    eginak…
LURRAMAko jatetxea paregabekoa da. Oinarritzat ditu: tokiko mozkinen kalitatea, ikasle, laborari eta 

sukaldarien gaitasunen bateratzea.

Laborari ekoizleek, sukaldari ikasleek, sukaldari ospetsuek eta laguntzaileek indarrak batzen dituzte. Horri

esker karta berezi eta erakargarri bat proposatua zaie bisitarier. 

Ostiral   eguerditan
12.30: Idekitze bazkaria 

Garaziko ostalaritza lizeoko ikasleek 

prestaturik eta zerbitzaturik. 

Lekorneko Gaita-Baigura jatetxeko Bixente 

Chapelet-en laguntzarekin.

14€ dena barne

• Kuia salda

• Manex xerriki zangarra, jus goxoa,
udazkeneko barazkiak

• AOP Ossau Iraty gasna

• Xokoleta esnetua, fruitu gorriak

• Irulegiko sotoko AOC arnoa, Euskal Herriko
irinarekin eginiko HERRIKO ogia, kafea

Ostiral   arratsean
21.00: Auvernia gaualdia 

Miarritzeko ostalaritza lizeoko ikasleek 

prestaturik.

23 € edariak barne

• Barazki ttipiz fartzitutako aza, arteki

kurruskaria

• KINTOA euskal xerrizko « gatzatu ttipia »,

Puy-ko dilista berdeekin

• Auvergne-ako 3 AOP gasna azieta : Saint

Nectaire, Salers, Bleu d'Auvergne biologikoa

• Itsasuko gereziekilako « Cornet de Murat »

deserta

• AOP Côtes d'Auvergne bio arnoa, Euskal

Herriko irinarekin eginiko HERRIKO ogia, ,

ondokoa, kafea

Larunbat    eguerditan
13.00 :  Euskal Herriko elkarteen gastronomia

lehiaketako bazkaria : eltzeko oiloa

14€ edariak barne

• Sasoineko barazki salda

• Eltzeko oiloa, supreme saltsa, irrisa

• AOP Ossau Irati ardi gasna

• Euskal bixkotxa edo etxeko gasna xuri

biologikoa, kiwaï jusarekin

• Irulegiko sotoko AOC arnoa, Euskal Herriko
irinarekin eginiko HERRIKO ogia, kafea
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Larunbat  arratsean
21.00: Zikiroa

LURRAMAko laguntzaileek sukaldatu eta 

zerbitzaturik

20 € edariak barne

• Etxeko piperada eta xingarra errerik 

• Tokiko atzarkia plantxan, ilar kozinatuak 

• Ossau Irati sormarkako ardi gasna 

• Euskal bixkotxa, Irulegiko arnoa, HERRIKO

ogia, Euskal Herriko irinarekin egina

• Kafea, ondokoa 

Igande   eguerditan
13:00: Xefen bazkaria

Aurten ere, Euskal Herriko 20 sukaldari eta pastizagilek tokiko eta kalitatezko ekoizpenak landuko 

dituzte, plater ezin hobeak eskaintzeko. Horietarik 19-k Lurrama liburuan parte hartu dute, eta Auverniatik

bat izanen dugu ! Familian edo lagun artean partekatzeko momentu zoragarria! 33 € edariak barne.

lehiaketak
Epaimahai profesionalek epaituriko lau lehiaketa izanen dira : 

• Ossau-Irati AOP lehiaketa, hiru kategoriatan :

bortuko  ardi  gasna,  etxeko  gasna  eta

esnetegiko  gasna.  Epaimahai  burua  Patrice

Chassard  izanen  da,  Saint  Nectaire  AOP

gasna  sindikataren   lehendakaria.

Azaroaren 4an ostiralez, 10etan

• Ezpeletako  AOP  biperraren  sindikatak

Pariseko  konkurtsorako  aintzin-selekzio

lehiaketa antolatzen du 2016-ko LURRAMAn.

Azaroaren 4an ostiralez, 10etan

• HERRIKO OGIA lehiaketa (tokiko ogi  saila) :

20  okin  lehiatuko  dira.  Epaimahai  burua

Steven  Kaplan izanen  da,  historialaria,

Frantzian ogiaren espezialista.

Azaroaren 4an ostiralez, arratsaldeko 3etan

• Sukaldaritza  lehiaketa :  Euskal  Herriko  25

elkarteek eltzeko oiloa prestatuko dute,  eta

Lasako Etxoinia ostatuko Martine Lespade-

ek  eremanen  duen  epaimahaiak  plater

hoberena  saristatuko  du.  Azaroaren  5an

larunbatez, 8etan

Elkarte  guzieri  deialdia !  Xehetasunak :

mikel@ehlgbai.org

Ast eb u r u  gu z i a n  

Frita biologikoak Euskal Herriko baratzetako lursagarrekin eginak, HERRIKO behiki errekiak, xerriki errekiak, 

Euskal Herriko irinarekin egin taloak, matahamiak, pastizak, (Baionako Ofizioen Ganbarako ikasleek eginak). 

Arno ostatuan: xarkuteriak, Euskal Herriko eta Auverniako gasnak, ostrak.

Aurresalmentak

Auvernia afaria 23€

Zikiroa 20€

Xefen bazkaria 33€

Elkar Baionan

Euskal Herriko Laborantza Ganbara Ainiza Monjolosen

Xibero Bio Maulen

Xaia sagarnotegia Pausun

Eki liburutegia  Miarritzen
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Animazioak 
Lurrama  besta  hitzordua  da  ere !  Antolatzaileek  egitarau  aberatsa  prestatu  dute  giro  goxoaren

segurtatzeko !

Azaroaren 4a ostirala

• 20:00-tan : ZPEIZ MUKAKI-ko dantzariek aperitifa alaituko dute

• 23:00-tan :  THE INSPECTOR CLUZO laborari-rock taldearen  kontzertua

urririk.  800 kontzertu baino gehiago egin ditu eta osoki auto-ekoiztua da

bikote  hau.  Munduan  zehar  gehien  jotzen  duen  frantziar  taldea  da  (44

herrialde). 2003an Landesetan etxalde bat erosi dute, antzara gaskoinak eta

ahateak  haztu  eta  transformatzeko.  Kontzertuetan  laborantza  herrikoia

defendatzen dute ! Laborantza aktibitateari kontzentratzeko pausaldi garaia

ukan arren, Lurramaren publikoa sutan ezartzeko gomita onartu dute !

• Gaualdi bukaera DJ MAT.G-rekin

Azaroaren 5a larunbata

• 15:00-tan :  3  oreneko  performentzia  Asisko  Urmeneta  (margolari) eta  Jean  Christian

Galtxetaburu (musikari) artistekin. 2. garren estaian. Euskal Kultur Erakundearen laguntzarekin.

• 15:30-tan : Herri kirol desafioa, joko bakotxeko txapeldun eta txapeldun ordeekin :

Harrijasotzea, aizkolariak, lasto altxatzea polearekin, lasto botatzea sardearekin, ingude altxatzea, orga

altxatzea, arpana, txingak.

• 18:00-tik goiti, euskal dantza :

Bunuztar xoriak Oztibarreko dantza taldea

Makeako kabalkadako sorkuntza bat

Mutxikoak

Gaualdia  Kli-K  eta Polekeleke  txarangek alaituko dute,  afariaren ondotik dantzaldia izanen da  KONTRA

BANDA taldearekin.

Azaroaren 6a igandea, dantza :

• 17:00-tan : 01.01 ikusgarria : Elirale eta Lagunarte konpainien eskutik

• 18:00 :  Akelarre,  Uztaritzeko  Izartxo  dantza  taldearen  ikusgarria

berria

• Dantzaldia TRIKILI TRAKALA taldearekin, 18.00-tik goiti

Hiru egunez

Animazioak egun guzian zehar :

Gaiteroak,  trikititxa,  ANGELUARRAK-eko  dantzariak,  txarangak,  Makilariak,  KILIKA  konpaniako

ziganteak, Kanboko ziganteak,  ARROKANTUZ-eko kantariak, …
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Autobusak

Azaroaren 5a larunbata, autobusak izanen dira barnekaldetik Lurramara jiteko :

- Mauletik Miarritzera :

Maule 18:30 > Donapaleu 19:00 > Hazparne 19:45

- Larzabaletik Miarritzera :

Larzabale 18:30 > Donibane Garazi 18:45 > 

Ortzaize 19:00 > Larresoro 19:15

Bi autobusentzat, itzuletzea Miarritzeti goizeko 3etan.

Txartelak 10€ -tan erosgai : 

• Anizan, EHLG-n

• Baionan, Elkar-en

• Maulen : Xibero Bio 
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Hitzordua azaroaren 4an ostiralez

goizeko 11-etan Miarritzeko Irati erakustazokan :

LURRAMAren 11 garren edizioaren estreinaldiarentzat. 

Hor izanen dira : 

Périco Légasse -  LURRAMA-ren aitabitxia

  Michel Veunac – Miarritzeko auzapeza

Iñaki Berhocoirigoin – LURRAMA-ren lehendakaria

prentsa   harremana
Patxi Oillarburu

06 89 29 19 85

lurrama@orange.fr

LURRAMA

20, Cordeliers karrika

64100 Baiona

www.lurrama.org
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