
 

SAGEZTIA, sagarra eta eztia edari berri baterako 

 

Euskal Herrian kontsumitzen den sagardo naturala errotutako tradizio handiko produktua da. Bere 
kontsumoa tradizionala da, jai- edo ospakizun-testuinguruetan batez ere. Botila formatuan aurkitu 
daiteke eta sagardotegietan, txotx formatuan kontsumitzen da. 
 
Euskal Herriko sagardo-ekoizpen handiena bertako sagarrekin egiten da. Sagarra landatzen den 
lurretan, ohikoa da polinizazioan modu naturalean laguntzen duten erleen abaraskak aurkitzea. Ez 
litzateke sagardo naturalik egongo sagar ekoizleen lanik gabe, ezta erleen polinizazioaren jarduerarik 
gabe ere. 
 
Biodibertsitatearen zirkulua ixteko helburuarekin, sektore guztien parte-hartzea integratuz, eta 
egungo kontsumitzaileak produktu eta aurkezpen berrien kontsumoarekiko duen interesaz jabetuz, 
sagardo naturaletik eratorritako edariak garatzeko SAGEZTI proiektua jarri zen abian, elaborazio-
prozesuan eztia txertatuz. 
 
Lankidetza-proiektu honetan parte hartzen dute: Iparragirre, Iturrieta eta Ola Sagardotegiek; Juan 

Zuriarrain enologoak eta Leartiker zentro teknologikoak. Proiektu honek 1305/2013 (EB) 

Erregelamenduaren 35. artikuluan aurreikusitako lankidetzarako laguntzak jaso ditu, Eusko 

Jaurlaritzaren eta LGENF funtsekin (Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa). 

2021eko kanpainan, sagarra eta eztia zuten 4 edari definitu eta garatu ziren, eskala pilotuan, 
Leartikerren instalazioetan eta upeltegietan. Lan horren ondorioz, sagardo naturaletik eratorritako 
edariak lortzeko prozesuei buruzko ezagutza lortu da, sagar-muztioa eta eztia hartziduran txertatzen 
dutenak, eta emaitza bezala eztia balioesten duten kalitate sentsorialeko edari alkoholdunen gama 
berritzaile bat eman dutenak. Produktu horiek SAGEZTI izenez bataiatu dira, eta honako produktu 
hauek barne hartzen ditu: Sageztia, eztiarekin aromatizatutako sagardoa; Sagezti ardoa, 11 graduko 
alkoholdun sagar-ardoa; Sagezti aparduna, sagardo aparduna; eta Sagezti txiki, eztiarekin 
aromatizatutako sagardoa, botiletan aurkeztua. 
 
Produktuen lehen prototipo hauek Xixonen irailaren amaieran egin zen XII Salón Internacional de les 
Sidres de Gala (SISGA) sarietara aurkeztu dira. Ekitaldi hau aparteko eszenatoki bilakatu zen 
lantaldeak proiektua aurkeztu ahal izateko eta produktuetan interes handia erakutsi zuen publikoak, 
dastatu ahal izateko. Gainera, Iturrieta sagardotegiko Sagezti sagardoa eta Ola sagardotegiko Sagezti 
ardoa saria jaso zuten Zaporedun Sagardoen kategorian,  
 
Proiektuaren hurrengo mugarria aurreko kanpainan definitutako eta garatutako produktu-
barietateen ekoizpen komertziala egitea da. Jarduera hori datozen hilabeteetan hasiko da. 
Proiektuaren bigarren fase honetan lortutako emaitzak sagardoaren, sagarraren eta eztiaren 
sektoreko profesional eta elkarteei aurkeztuko zaizkie, horretarako antolatutako ekitaldi eta 
dastaketetan. Horrekin amaitutzat emango da 2021eko urrian hasi eta 2023ko abenduan amaituko 
den SAGEZTI proiektua. 
 
 



 

 

 

 



 


