
 
 

 

OINARRIAK BASAURIKO PINTXO EKOLOGIKO TXAPELKETA,  

2. EDIZIOA 

«Ekologikoa»k zera esan nahi du: eginda dagoela sasoiko eta bertako (ahalik eta 

hurbileneko) lehengai ekologikoekin 

 

Antolatzailea  

Sagarrak-Ekologistak Martxan-Dorretxek antolatzen du, kontsumo arduratsu eta 

eraldatzailearen kanpainaren 10. edizioaren barruan. Helburua da sasoiko eta/edo bertako 

produktu ekologikoen kontsumoa sustatzea eta, aldi berean, Basauri eta bere ostalaritza 

dinamizatzea. 

 

Parte-hartzaileak  

Basauriko edozein ostalaritza-lokal edo -establezimenduk eman ahalko du izena txapelketan, 

bere sailkapen edo kategoria edozein dela ere (taberna, kafetegia, jatetxea, hotela eta abar), 

baldin eta epe barruan egiten badu eta oinarri hauek onartzen baditu.  

 

Izen-emateak  

Parte hartu nahi duten establezimenduek izena eman behar dute aurretiaz. Horretarako, bi 

aukera dituzte: 94 426 37 69 telefono-zenbakira deitzea edo mezu elektronikoa bidaltzea 

ekologia@sagarak.org helbide elektronikora. 

establezimenduaren titularraren izena; parte hartzen duen establezimenduaren izena, eta 

harremanetarako telefono-zenbakia. 

Izena emateagatik 10 € ordaindu behar dira, aurretiaz. Epea zabalik egongo da urriaren 

30etik azaroaren 15era bitartean.  

 

Data  

Txapelketa 2019ko azaroaren 23an eta 24an izango da txapelketa (larunbata eta igandea).  

Aurkeztutako ekopintxoak jendeari eskaini beharko zaizkio txapelketaren eguneko 

12:00etatik 15:00etara bitartean, gutxienez.  

 

Parte hartzeko baldintzak  

Txapelketara aurkeztutako pintxoa ikusteko moduko tokian egon beharko da, eta dituen 

osagaien deskribapen txiki bat izan beharko du alboan, Sagarrakek emandako 

bereizgarriarekin. Gehienez ere, 1,5 €-tan saldu ahalko da.  

Antolatzaileen kontura izango dira epaimahaikideen kontsumizioak (ekopintxoa eta potea). 

Kideak, bestalde, behar bezala identifikatuta egongo dira. 

 

 



 
 

Balorazioa 

Lokal bakoitzak ekopintxo 2 aurkeztuko ditu gehienez. Kategoria, berriz, bakarra izango da: 

«ekopintxoa». 

Epaimahaiak pintxoak baloratuko ditu, honako irizpide hauen arabera: 

✓ Sasoiko produktu ekologikoa. 

✓ Lehengaien kalitatea eta osagaien arteko oreka.  

✓ Ekopintxoaren aurkezpena.  

✓ Zapore globala eta gogobetetzea. 

✓ Originaltasuna eta sormena.  

 

• Aintzat hartuko da, era berean, barazkiak eta perretxikoak erabiltzea. 

 

Epaimahaia  

Prestakuntza duten pertsonek osatuko dute epaimahaia. Establezimendu guztietara joango 

dira balorazioa egiten, eta egokien iritzi dioten ekopintxoari emango diote saria —eman gabe 

ere utzi ahalko dute—. 

2019ko azaroaren 24an argitaratuko da epaimahaiaren erabakia, 13:30 aldera.  

 

Sariak 

1.: Saria, 200 €-ko txartela eta bi lagunentzako afari/bazkari ekologikoa Basauriko 

Eskarabila Txokoan. 

2.: Saria, 100 €-ko txartela eta bi lagunentzako afari/bazkari ekologikoa Basauriko 

Eskarabila Txokoan. 

3.: Saria, 60 €-ko txartela eta bi lagunentzako afari/bazkari ekologikoa Basauriko Eskarabila 

Txokoan. 

 

Onartzea  

Basauriko Pintxo Ekologikoen Txapelketaren 2. edizioan parte hartzen dutenek oso-osorik 

onartzen dituzte oinarri hauek. 

 

Sagarrakek parte-hartzaileen eta pintxoen izenaren edota irudien zabalkundea egiteko 

eskubidea izango du, eta, egoki iritziz gero, aldaketak egin ahalko ditu. 

 

 

 Sagarrak-Ekologistak Martxan, 2019ko urria 

www.sagarrak.org 
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