6. URKOME SARIAK- SARI BANAKETA
2019ko Abenduaren 5ean, goizeko 12:30tan, Urola Kostako Udal Elkartearen
egoitzan, VI.Urkome Sariak banatu dira.
Bertan epaimahaiaren akta irakurri eta sariak banatu direlarik.
Aurkeztutako 13 proiektuak ondorengoak izan dira:

1

EZKURRA BASOTIK AHORA

2

ADN-A LORTZEKO LAGINAK HARTZEKO TST SISTEMA

3

ESNEGAIN EDO/ETA GURINA
4

EGURBIDE TORREA LANDETXEA

5

LUPULU ALDAKETA

6

LUPULU EKOIZPENA

7

GOXO-GOXO LANDETXEA

8

OILATEGIAN OBRADOREA EDO GOZOGINTZAKO LANTEGIA

9

JAKI-SASKI

10

ERLAUNTZETAKO AIREA

11

ARDI ESNEA ERALDATZEN

12

HAIN GEUREA DEN SAGARRA!

13

PAORRA GREEN HOUSE

Proiektuak balorazio mahaiean azterturik ondorengo erabakia hartzen dute:
6 ataletarako irabazle hauek aukeratzea:
Atal bakoitzeko irabazleak 2.000€ ko dirusaria izango du
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1ºNekazaritza jardueraren sustapena atalean
Titulua: ADN-A LORTZEKO LAGINAK HARTZEKO TST SISTEMA
Deskribapena: Abeltzainen elkarte bat, geure animalien ADN-a lortzeko, krotal bat
jartzean material genetikodun laginak hartzeko sistema abian jartzeko proiektua da.
Egilea: GILE GIPUZKOAKO LIMUSIN ELKARTEA

2ºLanda eremuko jarduera ekonomikoaren sustapena (aurtengoan 2 sari exaequo
emango dira)
Tituloa:ESNEGAIN EDO/ETA GURINA
Deskribapena:Merkatuaren beharrei jaramon eginaz, gure behietatik lortzen den esnea
gaingabetu eta ondorioz, esne gai likidoa ateratzen dugu. Orain arte erabili ez dugun
lehengai bat da hau, beraz, hau eraldatu eta komertzialitzatzean datza gure proiektuak
bai esnegai edo bai gurin formatuan
Egilea: EZAMA ENEA ELKARTE ZIBILA

Tituloa: ARDI ESNEA ERALDATZEN
Deskribapena:Artzantzaren munduan ezberdintze aldera bide berriak jorratu nahi izan
ditugu. Etxean dugun artaldetik jasotzen dugun esnea hartu eta esperimentatzen ari
gara azken urteetan, aurtengo kanpainan honako produktu hauek merkaturatzeko
asmoa dugu: esne oso pasteurizatua 1litroko botilan, mami naturala, txokolatezko
mamia, jogurt naturala, azukredun jogurta, fruitu gorridun jogurta eta sagardun
jogurta. Etxean jasotzen dugun gure ardien esnea, etxean bertan eraldatzen dugu eta
erabiltzen ditugun osagai guztiak ekologikoak dira, gure etxalde osoa den bezala. Ardi
esneari beste alde batetik begiratu nahi izan diogu gazta mundua alde batera utzi eta
beste era bateko produktuak sortuz.
Egilea: SAKONA ETXALDEA ELKARTE ZIBILA
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3º Landa eremuetako azpiegitura eta zerbitzuak bermatu
Sari hau eman gabe gelditu da aurten batzordekieek horrela erabakita
4º atalean, Landa eremuko balio-aniztasuna agerian jarri

Tituloa: EZKURRA BASOTIK AHORA
Deskribapena: "Ezkurrarekin egindako elikagagaiak ikertu eta ekoizteko lantegi
txikia. Interes nutrizional handiko elikagaia da. Baso naturala balioan jartzeko gaia
bihur dezakegu, menpekotasun energetiko urriko ustiaketa eginez, bertatik bertarako
elikagai, paisaia eta bioaniztasuna sustatuz."
Egilea: LEIRE ALBISU

Iraurgi Berritzen eta Urola Kostako Udal Elkarteak amankomunean ematen
dutena
Tituloa: JAKI-SASKI
Deskribapena: Bertako produktuekin sukaldatutako eguneko bazkaria prest dakarren
saski osasungarria. Bezeroek web edota app bidez egin ahal izango dute eskaera, eta
etxean edo lantokian jaso.
Egileak: AINARA GARCIA/ EKAITZ ARRESE / JULEN FERNANDEZ

Landa eremuko emakume ekintzailea
Tituloa: ERLAUNTZETAKO AIREA
Deskribapena: Erlazaintzako jarduera dibertsifikatu nahi dugu; horretarako zenbait
etxetxo erakiko ditugu eta hainbat erlauntza jarriko ditugu. Bezeroek erlauntzetako
airea arnasteko aukera edukiko dute maskara, hodi eta iragazki sistema baten bidez.
Bestetik, erleekin kontaktuan lo egiteko aukera edukiko dute.Sistema hauek
osasunerako onura handiak dakartza.
Egilea: VALENTINA ELOVIKOVA
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Sari irekia- bozka bidez egindakoaren emaitzak
Guztira

2.419 bozka eman dira azaroaren 29tik Abenduaren 4ra bitartean
www.urkome.eus webgunean

1.-POSTUA eta UROLA KOSTAKO PRODUKTU SORTA HONEN irabazlea 1.111
bozka %45,9 portzentaiarekin

JAKISASKI
EGILEAK: AINARA GARCIA/ EKAITZ ARRESE / JULEN FERNANDEZ
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