
Elikadura-burujabetzari buruzko 
laborategi kolaboratiboa Wikitoki 

komunitatearentzat. 

Surcos Urbanosen proposamena 
Wikiriki egonaldien 
programarentzat.

Agro
ekologikoa

HULE



aurreko lana laborategia 
prestatzea

dinamikak

mapaketa digitala:  
lurraldea txorien 
ikuspegitik begiratzea

diagnostikoa: 
elkarrizketak 
komunitatearekin: 
(beharrak, lan egiteko 
moduak, ingurua...) 

aliantzak bilatzea 

esperientziak bilatzea 
eredu gisa

hulea:   
estimuak, lanerako 
tresnak, lan 
dokumentuak beti 
eskura

mahaikideen deialdia: 
plater orekatua, 
eragile guztiak 
ordezkatuko ditugu

harrera:   
janariarekin dugun 
harreman emozionala 
partekatzea

mapamundi: 
adieraztea, hausnartzea

mapaketa kolaboratiboa: 
arrakastak eta gabeziak 
bilatzea, ahotsa ematea

trantsizio 
agroekologikoaren 
abaraska:  
konponbideak 
diseinatzea, zaporeak 
alderatzea

konpromisoa:  
prozesuaren eraikuntza 
onartzea



Nola kozinatzen da elikadura-
burujabetzari buruzko 
laborategi kolaboratiboa?

lurraldea

eragileak

feedback-abideratzaileak: 
kanpo-begirada, 
katalizatzaileak

Wikitoki 
komunitatea:  
mahaikideak

aliatuak:  
sareak, ikerketa 
militantea, 
kolaboratzaileak, 
iturriak

abian den 
prozesuaren 
lehenengo hazia, 
dastaketa

hurbila dena 
aintzat hartzea, 
fluxuak, aldaketak 
eta loturak 
partekatzea



• Pozoitzen duen 
agronegozioa, Klima-
Aldaketaren arduradun 
nagusia.

• Biodibertsitatea galtzea.

• Hegoalde globaleko 
populazioen estortsioa, 
gosetea eta kanporatzea.

• Merkatua galbideratzea: 
janariak burtsan 
kotizatzen du.

• Abeltzaintza industriala 
eta soja zein arto 
monolaborantza 
intentsiboak.

Prestakuntza
Gure osasunean, komunitatearen eta planetaren biziraupenean eragina 
duten elementu horiek guztiak hartu eta motel prozesatuko ditugu. 
Horrek bakoitzaren ohituretan eragina duen kontzientzia pertsonala 
sortuko du. Lehenengo urrats hori funtsezkoa da eta ez dute axola 
prozesuak behar duen denbora ezta bertan sor daitezkeen inkoherentzia 
ez estutasunak ere. Eraldaketa abian egongo da guztion bizitza erdian 
jartzeko benetako beharrak eta lehentasunak igartzen direnean.

Lapiko batean, txingarrak su txikian izanda, aldaketa pertsonalak 
pixkanaka-pixkanaka jarri eta estimu zein zaintza-eskukada bat gehituko 
dugu, baita berotasun zurrutada bat ere. Denboraren poderioz mundu 
mailako egoera ekologikoaren eta sozialaren usainaz gain, habitatzen 
diren lurraldearen zein komunitatearen baldintzen usaina ere askatzen 
joango da. Era berean, oroimen aitzindariak eta bizi izandako oroimenak 
sortuko dira, gure amonen zein komunitateen bidez transmititutako 
jakintzei eta zapore gastronomikoei buruzkoak. Printzipio berri horiek 
kozinatu ahala, gure gorputzean modu iraunkorrean jalkitzen joango 
dira. Ez da egongo itzulbiderik. Agur supermerkatuen prozesatuei, 
ekoizpen industrialeko haragiari eta produktu sintetikoez gainezka 
dauden landare bizigabeei.

Behar duzun denbora hartu zure platera antolatzeko eta prestatzeko. 
Ikasitako guztia prozesatzeko eta gainerako mahaikideei kontatzeko 
unea izango da, plateratzeko modua garrantzitsua baita: argia eta 
garbia izan dadila, baina kontatzen duenaren esperientzia eta nortasuna 
islatu ditzala. Hasieran, zenbaitek ez dute gustuko izango edo ez dute 
dastatu nahi izango. Ez da ekin behar, bakoitzak bere unea behar du. 
Beste aukera batzuk egongo dira zapore eraldatzaileak dituzten plater 
horiek dastatzeko, zeinek mahaiaren inguruan zaintzera eta entzutera 
gonbidatzen duten. Hule eta guzti, noski.

Agroelikadura-eredu globalizatuaz eta 
bere eraginez osatutako janaurrekoa

Osagaiak



 • Proiektu eta esperientzia 
agroekologikoetan 
artxitutako orea

• Bizkaiko sare 
agroekologikoa ezagutzea

• Sareetan informazioa 
bilatzea

• Mahaikideen ekarpenak

Prestakuntza

Osagaiak

Mapa agroekologikoa plater konbinatua da, aurretik beste batzuk 
kozinatutako errezetak nahasten dituena eta bere mapaketen elikagaiak 
ematen dizkigunak.

Errezeta horiei sarean bilatzean aurkitutako osagaiak gehituko dizkiegu, 
baita basatiagoak diren beste batzuk ere, elkarlanean kozinatzean gehituko 
direnak. Hori guztia, gurekin daramagun eta landamunduarekin zein 
elikadurarekin ditugun loturei esker burura datorkigun jakintzaz abiatuta.

Errezeta eta osagai horien konbinazioa xehetasunez kozinatu behar da; su 
txikia funtsezkoa da maparen geruza desberdinak dastatu ahal izateko, 
nahastuta egon arren, hautemangarriak izan beharko direnak; usainak 
hautemangarriak, interpretagarriak… izan daitezen, gure komunitatearen 
neurrira egindako mokaduak dastatzeko aukera eman diezaguten.

Plateratzea birtuala izango da, pixelatu leunarekin, eta kolore biziz 
zirrimarratutako hule kolaboratiboaren gainean.

Bilboko mapa agroekologikoa



• Bizipenak eta 
esperientziak proiektu 
agroekologikoetan

• Elkartze-sarean parte 
hartzea

• Gizarte ekonomiaren eta 
ekonomia solidarioaren 
ekosistema ezagutzea

• Loturak landa-
munduarekin

Prestakuntza

Osagaiak

Parte-hartzaile guztien bizipenak eta esperientziak, elikadurarekin eta 
agroekologiarekin duten harremanei buruzkoak, su txikian arin frijituko 
dira, bere propietate desintoxikatzaileei buruz hitz egiten digun urre 
kolore karamelatua lortu arte.

Adimena erne izanda, “trantsizio ekologikoaren abaraska” sortzeko 
unea izango da. Ore karamelizatutik gure trantsizio-aukerak aterako 
ditugu eta ezagutza, parte-hartzea zein loturak gehituko ditugu, 
Akzioak, Baliabideak, Kolaboratzaileak, Oztopoak eta Aukerak 
emultsionatu arte.

Ondo nahastuko dugu eta gure konpromisoak arretaz zabalduko 
ditugu, ondorengo urratsak zehazteko oinarritzat erabili ahal izateko. 
Abaraskaren gozamenak urte luzez dastatu ahalko dira.

Trantsizio agroekologikoaren abaraska



Komunitate burujabe lurrina duen 
txorrotako ura

EHNE
EHKOLEKTIBOA
MAPEO COLABORATIVO

CARRO DE COMBATE
URBANBAT
SURCOS URBANOS

WIKITOKI
HISTERIA KOLEKTIBOA
LA TRANSMISORA
BASURAMA
IKER OLABARRIA
JOSUNE URRUTIA
PEZESTUDIO
ARTAZIAK
HIRITIK-AT
ISA (HOST)
IDEATOMICS
MONTERA34
CANICCA
VIOLETA CABELLO
KARRASKAN
COLABORABORA

BUTROIBIZIRIK 
EN TRANSICIÓN
AMILLENA
ORTUTIK AHORA
EHKOLEKTIBOA
TOLOGORRI

ERROTIK
SUSTRAIAK
SAREAN
LABORE
KIDEKOOP



LABORATEGIAREN 
AUTOREAK ETA 
BIDERATZAILEAK: 
SURCOS URBANOS
SUSTATZAILEA: 
WIKITOKI, 
WIKIRIKI
EGONALDI-
PROGRAMA.
SUKALDEAN: 
SUSTRAIAK 
CATERING
DISEINUA: 
CUATROTUERCAS
EGONALDIA 
FINANTZATZEN 
DUTEN ENTITATEAK: 
EUSKO 
JAURLARITZA, 
BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIA, 
BILBOKO UDALA
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