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2023KO TXOTX IREKIERA.
XXX. SAGARDO BERRIAREN EGUNA.
2023ko urtarrilaren 11an.
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- Sagardoaren Lurraldeak antolatuta, urtarrilaren 11n XXX. Sagardo Berriaren Eguna 2023 
ospatuko da Astigarragako Sagardoetxea Sagardoaren Museoan.
      
- Aitziber Garmendiak eta Jon Plazaolak irekiko dute 2023ko txotx denboraldia. Aurretik 
sagarrondo bat landatuko dute Sagardoetxean (3-4 orriak).

- Sagardo berriaren dastaketa Astigarragako Alorrenea sagardotegian izango da.

- Txalapartarien deiarekin batera sagar dantza dantzatuko da, eta ondoren, sagardogileek 
Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola soka dantzan parte hartzera gonbidatuko dituzte sagardo 
berria dastatzeko.

- Txotx irekiera zuzenean emitituko da streaming bidez Sagardoaren Lurraldearen Youtubeko 
kanalean: https://youtu.be/ZTfwW3ihdxc

- Alaia Martin eta Agin Laburu ekitaldiko bertsolariak izango dira. 

- 2022ko uztarekin 10 milioi litro inguru sagardo ekoiztu dira Euskal Herrian. Aurten, sagarraren 
uzta iazkoa baino txikiagoa izan da Euskal Sagardoa Jatorri Deiturarentzako, eta 1.200.000 
litro inguru Euskal Sagardo egin dira 2 milioi kilo inguru sagarrekin (5. orria).

- Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Inguruneko Departamentuak azken urteetan bertako 
sagarraren alde egindako lana azpimarratzekoa da: 2016an hasita, 115 hektarea landatu dira 
eta 1.870.836,99€-ko dirulaguntzak onartu dira (6. orria).

- Gipuzkoako Foru Aldundiaren Fraisoro Laborategia sagardoa ematen ari den garapenaren 
lekukoa da, baita sektorea kalitatearen hobekuntzaren eta ezagutzaren alde egiten ari den 
apostuarena ere. 2022an 4.300 lagin (muztioak, hartzidura prozesuan zeuden sagardoak, 
ontziratzeko puntuan zeuden sagardoak...) aztertu dira (6. orria).

- Gure lurraldeko sagardo ekoizleak sarituak izan dira aurten jokatutako hainbat nazioarteko 
sagardo lehiaketetan (7-8 orriak).

- Sagardoaren Lurraldearen seigarren urtekariak sektoreko urteko albiste nabarmenenak bildu 
ditu. 

2023KO TXOTX BOLADAREN IREKIERA

 Zabaldu eta jarraitu txotx irekierarekin erlazionaturiko albisteak traola hauekin:  
 #txotx2023 eta #sagardoberria



EGITARAUA
XXX. Sagardo Berriaren Eguna 2023

Sagardoaren Lurraldeak antolatuta, urtarrilaren 11n XXX. Sagardo Berriaren 
Eguna ospatuko da 2023ko txotx boladari hasiera eman eta sagardo berria 
dastatzen hasteko. Aurtengo gonbidatuak Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola 
aktoreak izango dira.

Xabier Urdangarin Astigarragako alkatea eta Sagardun Partzuergoko lehendakaria, eguerdiko 
12:00etan Sagardoetxean ospatuko den aurkezpen ekitaldiko buru izango da Eusko Jaurlaritzako, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko ordezkariekin batera. 
Bertan, uzta berria aurkeztu eta sagarraren nahiz sagardo berriaren ezaugarrien berri emango 
da, sagardoaren munduko gertaera garrantzitsuenekin batera.

Urtero bezala, hogeita hamargarren edizio honetan ere, ekitaldiko unerik garrantzitsuena 
txotx irekierakoa izango da. Astigarragako Alorrenea sagardotegian “Gure Sagardo Berria” 
oihu egingo dute Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolak, eta horrekin batera, 2023ko sagardo 
denboraldi berria irekiko da.

Aldez aurretik, ordea, sagarrondo berri bat landatuko dute Sagardoetxeako sagastian. Ekitaldi 
sinboliko horrekin naturaren dinamikotasuna eta berritzeko ahalmena azaldu nahi dira, urtetik 
urtera mahai batean sagardoaren bueltan esertzeko aukera eskaintzen baitigu.

Txotx irekiera streaming bidez Sagardoaren Lurraldearen Youtubeko kanalean: https://youtu.be/
ZTfwW3ihdxc 

Egitaraua:
11:30-12:00: Akreditazioen banaketa Sagardoetxean.
12:00: Prentsaurrekoa Sagardoetxean. Bertan azalduko dira 2022ko uztaren ezaugarri 
nagusiak, sagarraren nahiz sagardo berriaren ezaugarriak eta sagardoaren kulturako gertaera 
garrantzitsuenak.
12:45: Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolak sagarrondo bat landatuko dute Sagardoetxeako 
sagastian.
13:30: Txalapartarien deiarekin batera, sagar dantza dantzatuko da Alorrenea sagardotegian 
eta ondoren, sagardogileek Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola soka dantzan parte-hartzera 
gonbidatuko dituzte sagardo berria dastatzeko.
13:45: Alorrenea sagardotegian “Gure Sagardo Berria” oihu eginda sagardo berria dastatuko 
dute Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolak, eta horrekin, 2023ko txotx denboraldi berriari 
hasiera emango zaio. Ondoren, txotx boladako lehen bazkaria izango da.

Protagonista izan ziren...
1994, Andoni EGAÑA bertsolaria.   2009, Aimar OLAIZOLA pilotaria.
1995, Jose Mari BAKERO futbolaria.  2010, REAL SOCIEDAD DE FUTBOL futbol taldea.
1996, Javier CLEMENTE entrenatzailea.  2011, Karlos ARGUIÑANO sukaldaria.
1997, Julian RETEGI pilotaria.   2012, Julian IANTZI aurkezlea.
1998, Miguel INDURAIN txirrindularia.  2013, LA OREJA DE VAN GOGH taldea.
1999, Juan Mari ARZAK sukaldaria.   2014, KALAKAN taldea.
2000, Pedro Miguel ETXENIKE fi sikaria.  2015, LOREAK filmeko protagonistak.
2001, Joane SOMARRIBA txirrindularia.  2016, ARITZ ARANBURU surflaria.
2002, Martín FIZ lasterkaria.    2017, ENEKO ATXA sukaldaria.
2003, Abraham OLANO txirrindularia.  2018, ALBERTO IÑURRATEGI mendizalea.
2004, Periko, Mikel y Xabi ALONSO. 2019, OLATZ ARRIETA kazetaria. 
2005, Ainhoa ARTETA sopranoa.  2020, IZARO abeslaria.
2006, Jose Luis KORTA arraunlaria.  2021, “A BOCADOS” saioa.
2007, Juan MARTINEZ DE IRUJO pilotaria. 2022, AMAK taldea.
2008, Andoni LUIS ADURIZ sukaldaria.

3

el territorio de la sidra

Sagardoaren lurraldea • El territorio de la sidra
Kale Nagusia 48 • 20115 Astigarraga • Gipuzkoa • Tel: 00 34 943 550 575 • www.sagardoarenlurraldea.eus • info@sagardoarenlurraldea.eus



AITZIBER GARMENDIA ETA JON PLAZAOLA
XXX. Sagardo Berriaren Eguneko gonbidatuak

Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreak izango dira XXX. Sagardo 
Berriaren Eguneko gonbidatuak. 

Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola 
euskal agertokietan nahiz telebistan 
erreferente diren bi aktore dira. 11 
urterekin lehen aldiz agertoki batera igo 
zenean, Aitziberrek oso argi izan zuen 
bere grinetako bat antzerkia izango 
zela. Jonekin batera, aktore lanbideaz 
gain, hainbat alderdi arakatzen dituzte  
aurkezle, umorista nahiz gidoilari gisa... 
eta denetan distira egiten dute.

Bakoitza bere aldetik hainbat eszenatoki 
nahiz platotan ibili da, baita arrakasta 
handia lortu ere. Jon, Maria Leonekin 
batera, Alli Abajo telesail ezagunean 
eta zineman protagonista da, baita 
Villaviciosa de al lado (Nacho G. 
Velillarekin) eta La Pequeña Suiza (Kepa 
Sojorekin) komedietan ere. Oraintsuago 
Antena3ko bazkalosteko protagonista 
izan da Amar es para siempre telesailaren 
azken denboraldian. Horretaz gain, aurten 
bere jaioterrian ETBrako Itxaso telesailaren 
grabaketaz gozatu du, Antonio Huertak 

zuzendua eta surfaren munduan girotutako proiektu zoragarria. 

Horiek denak antzerkiarekiko duen interesarekin eta gozamenarekin uztartu izan dituen lanak 
izan dira. Que nadie se mueva obraren kasua, esaterako, ondoren etorri diren beste askoren 
eragilea izan da berak esan bezala, baita bi aktoreak agertokiak eta hilabeteak partekatzera 
eraman dituena ere. 

Aitziber, bere aldetik, oso aktore aldeaniztuna da. Uretan arraina bezala moldatu da, bai pantaila 
handian, bai telebistan ere. Pantaila handian, Paz Jimenez-en Como Dios Manda filmean, Emilio 
Martinez-Lazaroren Ocho apellidos vascos filmean, Mireia Gabilondren Enjambre filmean eta 
Carlos Vermut-ekin batera estreinatu berri den Manticora bezalako beste erregistro batean parte 
hartu du. 

Eta telebistan, Aitziberrek Netflixen estreinatu berri den Machos Alfa telesailean parte hartu du 
Gorka Otxoarekin batera, baita El Vecinon eta Alli Abajo filmetan ere. Era berean, telebistak 
berriro elkartu zituen Aitziber eta Jon, euskal telebistan ohorezko leku batera eramanez ETBko 
Barre librea saioarekin.

Argi dagoen bezala, edozein hedabidetan bi aktore handi hauek kamerinoa partekatzen 
amaitzen dute; baita antzerkian ere: beren lanez gozatu ahal izan dugu Moko Zorrotza edo 
Losers bezalako antzezlanekin Euskal Herrian egindako bira zabalean. Azken horrekin itxi zuten 
bira handitasunez irailean Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, hura izan baitzen udako 
emanaldirik entzutetsuena eta arrakastatsuena hirian.
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SAGARDOA
Izaera handiko sagardoa

2022ko uztarekin 10 milioi litro inguru sagardo ekoiztu dira Euskal Herrian. 
Aurten, iazkoa baino uzta txikiagoa izan da Euskal Sagardoa Jatorri 
Deiturarentzako eta 1.200.000 litro inguru Euskal Sagardo egin dira. Guztira 
2 milioi kilo inguru sagar bildu dira Jatorri Deiturako 480 hektareatan. Euskal 
Sagardoak Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako 48 sagardotegi biltzen ditu gaur 
egun eta 249 sagargile.

Aurten uzta txikia izan da kopuruan, baina izaera handikoa. Tanino altuko eta izaera handiko 
sagardoak izango dira orokorrean, eta alkohol graduazio handiagokoak. Luzera, bilakaera oso 
ona izango duten sagardoak dira, orokorrean.

Sagardo naturalaz gain, azken urteean sagardogileak beste mota batzuetako sagardoak ere 
ekoizten hasi dira: sagardo apardunak, izotzezko sagardoak edo zaporetako sagardoak, 
esaterako. 

SAGARRA
Iaz baino bertako sagar gutxiago

Aurten iazkoa baino sagar uzta txikiagoa izan da, baina sagastiek izaera 
handiko sagarra eman dute. Beroaren eta lehortearen eraginez sagar kantitate 
handia erori da aurten, eta sagarraren heldutasunean ere eragina izan du. 
Euskal Sagardoa Jatorri Izendapeneko sagardoa ekoizteko, 249 sagargileren bi 
milioi kilo inguru sagar erabili da.

Hogeita bigarren urtez jarraian, irailaren hasieran kontrol bat egin zen Fruitel eta Sagardoaren 
Lurraldearen artean Gipuzkoako sagasti batzuetako sagarren egoera ezagutzeko. Horretarako, 
Gipuzkoako zenbait sagasti jarraitu eta 14 barietate kontrolatu ziren: Aritza, Errezila, Gezamina, 
Goikoetxe, Manttoni, Moko, Mozolua, Patzolua, Txalaka, Udare Marroi, Urdin, Urtebi Haundi, 
Urtebi Txiki eta Verde Agria.

2022ko sagar uztaren ezaugarriak:
- Iazko datuekin alderatuta, heldutasuna pixka bat atzeratua etorri da almidoiaren erregresioari 
begiratuta, baina aldi berean azukre maila altuagoarekin etorri da.
- Azukre mailari dagokionez, aurtengo urteak bataz beste 11,8 ºBrix izan ditu, eta aurreko 
urtean baino 1,3 puntu altuagoa izan da. Barnealdeko sagastietan datu hau askoz altuagoa 
izan da.
- Almidoiaren erregresioa 2,8-ko indizean egon da; hau da, aurreko urtean baino 0,2 puntu 
baxuagoa izan da.
- Heldutasun datuak ikusita, eta almidoiaren erregresioaren arabera, Goikoetxe barietatea 
kenduta 3 barietate talde ikusi dira:
· Aurreratuenak: Patzolua, Mozolua, Gezamina, Txalaka, Urtebi Txiki eta Manttoni.
· Erdikoak: Aritza, Urtebi Haundi eta Udare Marroi.
· Atzeratuenak: Errezila, Moko, Verde Agria eta Urdin.
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SEKTOREA
Kalitatearen aldeko apustua. 

Gipuzkoako Foru Aldundiko landa inguruneko departamentuak azken urteetan 
bertako sagarraren alde egindako lana azpimarratzekoa da: 2016an hasita, 
115 hektarea landatu dira eta 1.870.836,99€ko dirulaguntzak onartu dira. 
Horretaz gain, Fraisoro Laborategia sagardoa ematen ari den bilakaeraren 
lekukoa da, baita sektorea kalitatearen hobekuntzaren eta ezagutzaren alde 
egiten ari den apustuarena ere. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2016an hasi eta urtero errepikatu dituen dirulaguntza deialdiei 
esker, 115 hektarea landatu dira dagoeneko. Makinariari dagokionez, 175.392,97€ko 
dirulaguntzak onartu dira, eta sagasti landaketarako, guztira 1.761.357,42€. Hau da, 2016an 
hasita, 1.870.836,99€ko dirulaguntzak onartu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak.

Produktuaren kalitatearen hobekuntzan, sektoreak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Fraisoro 
Nekazaritza Kalitateko eta Berrikuntzako Laborategia dauka. Gaur egun merkatuan dauden 
Euskal Sagardoa nahiz Gorenak bi kalitatezko marken, eta marka hauek gabeko sagardoen 
azterketa fisiko-kimikoak nahiz zentzumen-analisiak egiten dira bertan; izan ere, laborategiak 
sagardogile guztiei ematen die zerbitzua.

2022ko datuak aurreko urtearen antzekoak izan dira eta Fraisoro Laborategian 4.300 lagin 
(muztioak, hartzidura prozesuan zeuden sagardoak, ontziratzeko puntuan zeuden sagardoak...) 
aztertu ziren fisiko-kimikoki, 34.000 determinaziorekin. 

Eraberean, zentzumen-analisiari dagokionean, Euskal Sagardoa Jatorri Deiturara nahiz Gorenak 
zigilura bideratutako sagardo naturalaren 610 bat lagin dastatu dira. 

Fraisoro Laborategia estatu guztian sagardo naturaletarako akreditatua dagoen dastaketa panel 
bakarra da. Urtero ENAC (Egiaztatze Erakunde Nazionala) entitateak ikuskatzen du bertan 
egindako azterketen kalitatea eta azterketa horiek zentzumen-analisien arauetara egokitzen diren 
egiaztatzeko.

2013an martxan jarri ondoren, 1.000 dastatze saiotik gora egin ditu gaur arte Fraisoro 
Laborategiko dastatze panelak. 
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NABARMENTZEKO ALBISTEAK:

Nazioarteko sariak bertako sagardo ekoizleentzat 
Gure lurraldeko sagardo ekoizleak sarituak izan dira aurten jokatutako hainbat 
nazioarteko sagardo lehiaketetan.

Geroz eta gehiago dira nazioartean jokatzen diren 
sagardo lehiaketak, baita gure lurraldeko ekoizleek 
horietan lortzen dituzten sariak ere. Bertako sagardoa 
nazioartean geroz eta ezagunagoa da, eta horri esker, 
Euskal Herrian ekoiztutako sagardoak erreferentziazko 
kokapena eskuratu du nazioarteko sagardo lehiaketetan. 
Baina sagardo naturalaz gain, hemengo sagardogileek 
ekoiztutako sagardo apardunak, izotzezkoak, 
lupuludunak eta hainbat zaporetakoak ere sarituak izan 
dira Alemania nahiz Norvegia bezalako herrialdeetan. 

Sagardoa modan dago, eta nazioarteko sagardo lehiaketak, ekitaldiak nahiz azokak horren 
erakusgarri dira. Aurten, esaterako, ekitaldi ugari izan dira nazioartean: Cider World’22 sagardo 
lehiaketa eta azoka Alemanian, Hardanger Internasjonale Siderfest 2022 ekitaldia Norvegian, 
NICA 2022 & Norwegian Cider Festival sagardo lehiaketa eta azoka Norvegian, Ciderlands 
Sarearen urteko III. Topaketa Norvegian, Sidrama sagardo azoka Portugalen, Salon Internacional 
de les Sidres de Gala (SISGA) sagardo lehiaketa eta azoka Asturiasen, World Cider Awards 
2022 sagardo lehiaketa Erresuma Batuan, 2022 Australian Cider Awards sagardo lehiaketa 
Australian, CiderCon 2022 sagardo lehiaketa Estatu Batuetan, Great Lakes International Cider 
and Perry Competition (GLINTCAP)  sagardo lehiaketa Estatu Batuetan, Cider & Perry Competition 
2022 sagardo lehiaketa Erresuma Batuan, 2022 Fruit Wine & Cider Awards Zeelanda Berrian, 
etab. 

Hala, hauek izan dira bertako sagardo ekoizleek eskuratu dituzten nazioarteko sariak:

· CiderWorld 
Euskal Herriko sagardo ekoizleek 7 sari lortu dituzte:
- Kupela: Aingurak sagardoak brontzea sagardo naturalak kategorian eta Kupela Traditional 
Basque Cider sagardoak brontzea sagardo naturalak kategorian.
- Petritegi: Petritegi Euskal Sagardoak brontzea sagardo naturalak kategorian, Petritegi aparduna 
Brut Nature sagardoak zilarra sagardo apardunak kategorian eta Sugar Sagar Krash sagardoak 
urrea zaporetako sagardoak kategorian.
- Zapiain: Zapiain Premiun Euskal Sagardoak urrea sagardo naturalak kategorian eta Bizi-Goxo 
2015 izotzezko sagardoak urrea izotzezko sagardoak kategorian.

· NICA (Nordic International Cider Awards)
Euskal Herriko sagardo ekoizleek 21 sari lortu dituzte:
- Aburuza: Aburuza Euskal Sagardoak brontzea eta Aburuza Euskal Sagardoa Premium sagardoak 
urrea.
- Bizio: Zelaia sagardoak brontzea, Pako sagardoak zilarra eta Basoa sagardoak urrea.
- Gurutzeta: Euskal Sagardoa Bio sagardoak brontzea, Gurutzeta Euskal Sagardoak zilarra eta 
Gurutzeta Gorenak sagardoak zilarra.
- Petritegi: Petritegi Suhar sagardoak brontzea, Petritegi Apardunak zilarra eta Sagar Krash 
sagardoak urrea nahiz bere kategoriako onenaren saria (zaporetako sagardoa).
- R. Zabala: R.80 sagardoak zilarra.
- Oiharte: Oiharte lupuludunak zilarra, Markesa Euskal Sagardo naturalak zilarra eta Oiharte 
Haritz Egurrean onduak zilarra.  
- Isastegi: Isastegi Euskal Sagardoa Premium sagardoak zilarra. 
- Zapiain: Bizi Goxo 2017 izotzezko sagardoak zilarra, Zapiain Euskal Sagardoa 2021 
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sagardoak urrea eta Joanes de Zapiain 2021 sagardoak urrea nahiz bere kategoriako onenaren 
saria (sagardo naturala).

· Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) 
Euskal Herriko sagardo ekoizleek 10 sari lortu dituzte:
- Baldorba: Sagardoz Baldorba Naturele sagardoak urrea sagardo pattarrak kategorian.
- Gartziategi: Anne sagardoak zilarra kopako sagardo lehorra kategorian.
- Iturrieta: Sagezti sagardoak Premium saria zaporetako sagardoak kategorian.
- Kuartango: Callabocas sagardoak zilarra lupuludun sagardoa kategorian eta Su Sagardoak 
Premium saria suzko sagardoak kategorian.
- Oiharte: Markesa sagardoak zilarra kopako sagardo lehorra kategorian.
- Ola: Sagezti Ardoa sagardoak brontzea zaporetako sagardoak kategorian.
- Petritegi: Brut Nature sagardoak zilarra Brut Nature sagardo aparduna kategorian.
- Txopinondo: Cidre Pétillant sagardoak brontzea kopako sagardo erdilehorra kategorian eta 
Sagarfir edariak Premium saria sagardo bereziena kategorian.

 
2023ko ekitaldiak

2023ko azaroaren amaieran Sagardo 
Forumaren V. edizioa ospatuko da, eta aurreko 
edizioan bezala, sagarrari eta sagardoaro 
buruzko jardunaldi teknikoak, Nazioarteko 
Sagardo Lehiaketa eta Nazioarteko Sagardo 
Azoka izango dira.

2023an ere sagardoari buruzko ekitaldiek beren lekua 
izango dute nazioarteko hitzorduetan, eta dagoeneko 
ezagutzen ditugu sagardo lehiaketa, ekitaldi nahiz 
azoka batzuen datak: Cider World’23 lehiaketa eta 
azoka Frankfurten (Alemania) izango da apirilaren 28-
29an, Hardanger Internasjonale Siderfest 2023 ekitaldia 

maiatzaren 11-13an Norvegiako Odda eta Sørfjorden hirietan, CiderCon 2023 sagardo lehiaketa 
Chicagon (Estatu Batuak) urtarrilaren 31tik otsailaren 3ra eta V. Sagardo Foruma azaroaren 
amaieran sagardoaren lurraldean. 

Sagardoaren nazioartekotzean beste pauso bat eman eta gure lurraldeko sagardoaren kultura 
nazioartean sustatzeko, 2023ko azaroaren amaieran Sagardo Forumaren V. edizioa ospatuko 
da. Aurreko edizioan bezala, hiru arlotan egituratuko da azken urteotan nazioartean hitzordu 
garrantzitsua: batetik, sagarrari eta sagardoari buruzko jardunaldi teknikoak izango dira; bestetik, 
Nazioarteko Sagardo Lehiaketa jokatuko da; eta azkenik, Nazioarteko Sagardo Azoka.

Sagardo Forumak euskal sagardoaren kultura kokatzeko funtzio garrantzitsua bete du orain arte: 
batetik, gure mugetatik haratago sagardoaren kultura ezagutarazi du eta nazioarteko sagardoak 
hemen ere ezagutzara eman ditu; bestetik, garagardoaren eta ardoaren sektoreko dastatzaileak   
gure sagardoaren kulturara gerturatu ditu; eta, azkenik, nazioarteko harremanak sendotu ditu 
Ciderlands sarea osatzera iritsi arte. 
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