
 
 

 

Gozoa elkarteko bazkideek nortasun sigiluak 

azalduko dituzte obradore eta dendetako 

erakusleihoetan 
 

Gipuzkoako artisau gozogintzak sektorearen irudi berria eman du ezagutzera. 

“Gure lana jendearen bizitza gozotzea da, gehiago hau bezalako egoeretan”. 

 

Gipuzkoako artisau gozogintzako obradoreak biltzen dituen Gozoa elkarteko        

ordezkariek adierazi dute “gozoaren prentsa txarra, dietetikari eta elikadura         

osasungarriari dagokionean, ez da etorri artisau ekoizkinaren ondorioz”. Hala esan          

dute gaur goizean Donostiako Tabalakeran izandako ekitaldi sozial mugatuan.  

“Ez zegoen prentsa txarrik kontsumitzen zen gozo ekoizkina nagusiki artisautzakoa           

zenean, baina gerokoak denoi eragin digu”, erantsi dute euren hitzaldian. Berrogeita           

hamarretik gora ikus-entzule izan dituzte, tartean ordezkaritza instituzional zabala,         

besteak beste Donostiako alkate Eneko Goia eta Eusko Jaurlaritzako Garapen          

Ekonomiko, Jasangarritasun eta Ingurugiro Sailburua, Arantxa Tapia.  

Ekitaldian zehar sigilu irudi bat aurkeztu dute, Eguberri hauetan eta hortik aurrera            

Gozoako bazkideen obradore eta dendetan azalduko dena “artisau kalitate eta          

sektorearen garapen konpromisoaren adierazgarri”. 

“Pandemiak guri ere adarkada ona ematen digu, baina ahal dugun guztia jarriko dugu              

gure aldetik bizitzak egunotan gozoarekin izan ohi duen hitzorduan huts ez egiteko”,            

adierazi du elkarteko lehendakari Lorena Gomez Martínek. 

Sigiluarekin batera irudi gorporatibo berria aurkeztu dute eta blog baten argitalpena           

iragarri dute, GozoaBlog izenekoa, 2021eko urtarriletik aurrera abian izango dena,          

“gure lurraldeetako artisau gozogintzak osatzen duen komunitatearen adierazpen        

eremu gisa”.  

Kukai taldeko dantzarien pausu eta espresio estilizatuak alde batetik eta artisau           

obradoreetako zein ekoizkin gozoak bestetik, museoko eskenategian, txirikordatzen        



dituen irudiz osatutako bideoarekin batera osatzen da sektorea ordezkatzen duen          

elkartearen irudi dinamikoa.  

“Gastronomia gozoa garelako gastronomia gara, eta hala kultura ere bai, balio erantsi             

handiko artea, Kukairena bezala, berau delarik azken aldiko arte eszenikoetan azaldu           

den gipuzkoar zein euskal agerkunde nagusia”, esan du bere jardunean elkarteko           

lehendakariak.  

Ekitaldian zehar, zeinetan lehendakariarekin batera Gozoako zuzendaritzako kide den         

Inazio Egañak ere hitza hartu duen, biek adierazi dute artisau gozogintza “lehen            

sektorea dela, ostalaritzan ere albo jardunen bat izan arren”. “Bertako produktua gara,            

balio erantsi handiko artisau eraldatzea gara, autore ekoizkina gara, elikadura          

osasuntsu eta arduratsua gara”, adierazi dute.  

“Oinarrizko gure lau osagaiak, alegia esnea zein eratorriak, azukrea, arrautzak eta irina             

funtsezko elementuak izan dira Gizateria osoaren elikadura kulturan, kontinente         

guztietan. Paradoxikoki, lau elementuak daude itxura denez berrogeialdian, gaur         

egungo elikadura eta dietetika aholkuetan.  

Bi eledunek dei egin dute “arrangurak uzteko eta ekimen propioz hartzeko dagokigun            

lekua, sektorea berrituz eta eraldatuz”. 

“Gure helburua da bertako beste ekoizkin batzuek bezala, alegia txakolinak, sagardoak            

edo Errioxako ardoak, guk ere eraldaketa integral maila bera lortzea. Berrikuntza ez            

dute bakarrik egin ekoizkinean, enpresa zein negozio ereduetan. Ekoizkinaren         

kontsumo ohiturak eta aldatu dituzte. Ez daukate zer ikusirik ekoizkin horien eremuan            

duela hogei urteko kontsumo ereduek gaur egunekoekin”, adierazi dute. 

“Begiratzeko darabilgun ispilua –esan dute- euskal gastronomiarena da, mundu          

guztian aitortua bere bikaintasun mailagatik. Ez gara geratuko gure gastronomiaren          

arreba pobrea bezala. Munduko gastronomia gozoaren gida-liburuetan ere egon nahi          

dugu”. 

Gozoako bi ordezkariek jakitera eman dute eratze bilakaeran dela Araba eta Bizkaiko            

artisau obradoreekin batera biltzeko federazioa ere “ateak irekiz Gipuzkoa inguratzen          

duten beste herrialdeetako artisau obradoreak ere batzeko”.  
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