AMAP

bat ? ?

h ps://www.inter-amap-pays-basque.org/

- AMAPtarren oharrak kondutan hartzea.

- Produktuen banatzea behaurrek egitea (erregularki).

- Etxaldean gertatzen dena aipatzea : arazo, aldaketa edo bilakera.

- Laborantza herrikoiaren araudi nagusia errespetatzea bere lanean
(biologikoa edo bilakatzen ari).

- Erregularki produktu freskoak eskaintzea eta ahal den guzia egitea
horren lortzeko.

AMAParen kide izanez, ekoizlea engaiatzen da :

- Kontsumitzaileen bizi taldean parte hartzea.

- Produktuen errekuperatzea ﬁnkatuak diren toki eta orduetan.

sustengatzea.

- Ekoizpenaren gora beherak (izozte, eritasun) onartzea eta ekoizlea

- Produktuak aintzin pagatzea kontratu bat segituz.

AMAParen araudi nagusia segituz, kontsumitzailea engaiatzen da :

AMAPek zirkuito laburreko promozioan parte hartzen dute baita ere laborantza biologikoaren garapenean

Ekoizlea merkatuaren gora behere k babesten duen elkartasun sistema bat
da eta kontsumitzailea (Amaptarra deitua dena) harreman zuzenean da ekoizlearekin.

Kontsumitzaileek kudeatzen duten inizia ba bat da, kalitatezko produktuak
ukaiteko zuzenean.

Laborantza herrikoia mantendu nahi duen elkarte bat da.

Zer da

Xarnegu

amapxarnegu@orange.fr

gurekin elkartzera edo gure kontaktatzeko :
Bertrand Laplume : 06 83 74 23 75
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Ostiral guziz
18h30-19h30
Elkarteen gela (Gixuneko herriko etxea)

AMAP

2 hilabetero eskuragarria

Paketea : 7,5 €tik 14,5 €ra/kg

Dominique Diriart : Bildoskia

Aste guziz eskuragarria

5,20 €tik 10 €ra/kg

ntxaur eta mahatsekin, artoarekin...)

haziekin, khoarasan, ezti piku eta hurrekin, i

BIOGI Etor Garat : Ogia (1/2 beltza edo "complet",

15 egunero eskuragarria

Gasna : 19,20 €/kg, Mamia 10 €/kg

gantxigor edo odolki poteak.

irin gorria, polenta, euskal xerriki pate,

Julia eta Sylvain Aimé Biotzeko : mamia, euskal arto

Hilabetean behin eskuragarria

Paketea : 25 €

Eric Domec : eguneko edo bezperako arraina

15 egunero eskuragarria

Gasna : 20 €/kg

jogurtak, esne gordina, olioa, kiwi jusa.

Brukiza baserria : ahuntza, "faisselle", gasna xuria,

Suhuskune

Arancou
Bergouey Viellenave
Amorotze
Behauze
Domintxine
Mithirine

Amaptarren artean moldatzen gira).

(ezin baduzue zuen saskia errekuperatu,

3. Produktuen xeka heldu zizte

2. Ekoizle bakoitzarekin kontratu bat betetzen duzue.

Bas da

Labatut

1. Nahi dituzuen kontratuak hautatzen dituzue.

Ziburu

Xarnegu

Tokikoa 100%

AMAP

Hilabetero eskuragarria
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marrubiak, olioa...

Jean-Paul Aguer : Oilaskoak

9 €/kg (oilaskoa 16,2€ inguru)

2 hilabetero eskuragarria

sorta 15,6 €kg), idikia (xehatua 14,4 €/kg, sorta 14,6
€kg. 3 kg edo 5 kiloko paketeak.Pasta idortuak, erdi
beltzak edo "complètes" (6,4 €/kg)

Jean-Michel Etchegaray : aratxekia (xehatua 15,3 €/kg,

Astero edo 2 astero eskuragarria

10 € edo 15 € saskia

Sophie Jaudet eta Pantxo Brialy - Higieta basseria : Barazkiak

3 aldiz eskuragarria neguan

Bénédicte Bordes : Kwiak

2,5 €/kg (3 kilotik goiti)

15 egunero eskuragarria

2 € 6 arroltze, 3,5 € dotzena

EARL Hordiller : Arroltzeak

