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SAGARDOA, hartzitu edo irakindako sagar-zukua da.
Ondo heldutako sagarrraren zuku edo muztiotik, 

hartzidura, irakite edo fermentazio alkoholikoa dela 
medio sortzen den edaria da sagardoa.
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Non sortua da sagardoa?

Sagardoaren jatorriari buruzko teoria eta iritzi asko dago. Batzuk dio-
tenez, Egipto, Bizantzio eta beste zenbait tokitan Kristo aurreko urtee-
tan sagardoa edateko ohitura zabaldua omen zen; grekoek ere ohitura 
hau jarraitzen omen zuten. Gerora, erromatarrek nahiago izan zuten 
ardoa eta “vinus ex malis” gisa izendatutako sagardoa ia-ia osasungai gisa 
soilik aipatzen zuten.

Jose M. de Legazpi asturiarrak bere “El llagar y la sidra” liburuan dioe-
nez, Santiago-bideko lurrak deskribatzen dituen “Codex Calixtinus”-en 
sagardoa erruz aipatzen da.   

Beste ikertzaile batzuen arabera, zeltek Europa osoan zabaldutako 
edari batean du jatorria sagardoak. Sagar-puskak, belar eta abarrez lagun-
durik uretan utzi eta bere kasa egiten omen zen edari hau. Agidanean, 
arabiarrek irakatsitako nekazaritzaren aurrerapenak zirela medio zabal-
du ziren sagar-ale handiak ematen dituzten barietateak eta hauek ekoiz-
teko teknikak Europan zehar, ekialdetik mendebaldera eta hegoaldetik 
iparraldera. 

Egun sagardoa izenez ezagutzen dugun edaria Euskal Herria eta Nor-
mandia artean sortu zela dirudi. Hortik Ingalaterrara, Asturiasera, Euro-
pako erdialdera, etab. zabalduz. 



Nola deitzen da sagardoa beste hizkuntzetan?

Euskaldunontzat sagardoa sagarrez egindako ardoa da. Gainerako hiz-
kuntzetan, hizkuntza indoeuroparra oinarri dutenetan behintzat, latinez-
ko “sicera”, grekoko “sikera” edo Itun Zaharrean aipatzen den hebraie-
razko “shékár” edari mozkorgarriarekin lotutako hitzen bat dute sagardoa 
izendatzeko.

 Euskaraz Sagardoa
 Gaztelaniaz Sidra
 Frantsesez Cidre
 Ingelesez Cider (garai batean Cyder eta Seider)
 Galizieraz Sidra
 Katalanez Sidra
 Alemanieraz Most
 Gaelikoz Seidir
 Italieraz Sidro

Euskal Herritik kanpo, beste non egiten da sagardoa?

Sagardoa ia Europa osoan, Ingalaterra, Alemania, Belgika, Suitza, Austria, 
Frantzia, Espainia eta Euskal Herrian, egin eta edaten dela esan daiteke. 
Hala ere Britainia Handia, Frantzia, Espainia eta Euskal Herria dira ekoiz-
le eta, noski, edale nagusiak.

Hala ere, xanpain-sagardo gasifikatu gozoa da lurralde horietan zabal-
duena eta ez euskaldunok ezagutzen dugun sagardo naturala.

Beste herrialdeetan sagardogintzak zer garrantzi du?

Sagardogintzak Euskal Herrian baino garrantzi handiagoa du aipatuta-
ko Britainia Handia, Frantzia eta Espainian.

Britainia Handian mendebaldean (Hereford inguruan) eta Galesen egi-
ten da, batik bat. Gehien ekoizten dena xanpain erako sagardo gasifikatu 
gozoa izaki, kanpotik ekarritako sagar-zuku eta kontzentratuak erabiltzen 
dituzten industria handiak daude. Sagardo naturala baserri eta sagardote-
gi txikietan baino ez da egiten. Bertako pubetan garagardoaren pare sal-
tzen da xanpain-sagardo gasifikatua. Hala ere, benetako sagardo naturala 
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berreskuratu nahian lanean diharduten elkarte ugari dago Ingalaterran 
eta Galesen. 

Frantzian antzeko zerbait gertatzen da; iparmendebaldean xanpain-
sagardo gasifikatuaren industria hedatu da eta gaur egun ia ezin da bes-
telakorik aurkitu. Hau dela eta, sagardogintza naturala ia erabat bazter-
tua dago.

Espainian, Asturiasen, xanpain-sagardo gasifikatuaren industria oso 
zabaldua dago kanpora saltzeko produktu gisa, batik bat. Baina sagardo 
naturala ez da erabat baztertu eta egun asturiarrentzat hau da benetako 
sagardoa. Urtean 30 bat milioi litro sagardo natural ekoizten da 
Asturiasen

Sagardo-kopuruak alderatzearren, Euskal Herrian urtean 9 bat milioi 
litro sagardo egiten direla esan behar da. 

Noizkoak dira hemengo sagardoaren berri historiko zehatzak?

Jose Uria Irastorzak, SAGARDOA liburuaren egileak, aipatzen duenez, 
VII. mendea baino lehenagoko estela eta bestelako inskripzioetan “sagar” 
erroa duten izen eta abizenak agertzen dira.   

Egile berak dioenez, Nafarroako Antso Nagusia erregeak 1014ko api-
rilaren 17an eginiko dohaintza batean, Leireko monasterioari sagasti 
batzuk eman zizkion. Honek, garai hartan dagoeneko sagastiek zuten 
garrantzia adierazten du.

R. K. French, idazle ingelesak “The history and Virtues of Cyder” libu-
ruan aipatzen duenez, XII. mendean Espainian eta “Europarra ez zen 
Euskal Herrian” (sic), sagarra ekoizteko ondo errotutako ohitura bazen. 

XIII. mendeko Fernan Gonzalezen Poemaren egileak dioenez, garai 
hartako euskaldunek kozkor zakarrak zituzten sagarrondoetako saga-
rrekin muztio motel bat egiten omen zuten.

Nafarroako Artxibategian dauden 1239ko dokumentu batzuetan, 
euskaldunen arteko borroken ondorioz, dolare, upategi eta sagastietan 
gertatutako sarraski eta kalteen salaketak jasotzen direla dio Uria 
jaunak.

Alfontso XI.a erregeak 1342ko otsailaren 14an luzaturiko dokumentu 
batean, Arrasateko herritarrek zergarik ordaindu gabe sagardoa saltzeko 
zuten eskubidea bermatzen da.
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1348ko maiatzaren 20an onartutako Segurako udal-ordenantzetan 
sagardoari dagozkion zortzi atalak oso zehatzak dira. 

XVI. mendean, Andres Navagierok dioenez, euskaldunek sagarrarekin 
sagardoa deituriko ardoa egiten zuten, zeina gardena, ona, zuria eta bizia 
zen eta ia bertakoek bakarrik edaten zutena. Ohituta zegoenarentzat 
egokia, baina ohitu gabekoari liseriketa-arazoak sor zekizkiokeena. Dola-
re ikaragarrietan egindako ardo honek egarria kendu edo asetzen zuen.  

Euskal Herria osoan egin eta edan izan al da sagardoa?

Euskal Herriko isurialde atlantiko osoan (Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa-
ko eta Arabako iparraldea, Lapurdi eta Zuberoan) izan da sagardoa egin 
eta edateko ohitura. Mediterraneo aldeko isurialdean (Arabako eta 
Nafarroako hegoaldean) mahatsa eta honen zukuarekin egindako ardoa-
ren kultura askoz ere sustraituagoa dago.

Sagardogintzaren kultura, zergatik mantendu da Gipuzkoako 
Beterrin?

Batetik, Gipuzkoako Beterri ardoaren kulturatik (Nafarroa, Errioxa, 
Bordele, etab.) urrunen dagoen eskualdea delako. Bestetik, eskualde hau 
delako, bai lur- eta bai eguraldi -baldintzengatik, sagardotarako sagarra 
ekoizteko aproposena.

Honela, Gipuzkoako Beterriko baserrietan eutsi zitzaion sagardogin-
tzari, batik bat. Hau dela eta, 1970etik aurrera sagardoaren inguruan 
izandako berrindartzeak eskualde horretan izan du oinarri eta egun Eus-
kal Herri osora zabaltzen ari bada ere, Beterri da ardatz. 



11

Zer sagar-klase erabiltzen da sagardoa egiteko? 

Sagarra nolakoa, sagardoa halakoa. Sagar-aukeraketan bertan hasten da 
sagardogintzaren lana. Zapore guztietako sagarrak erabiltzen dira: gozoak, 
gezak, garratzak, gezaminak, etab. Sagardogile bakoitzak, nahi bezalako 
sagardoa lortzearren, egokia iruditzen zaion sagar-klaseen nahasketa 
egingo du. Sagar-klase bakoitzak sagardoari ezaugarri bereziak ematen 
dizkio. 

Baserri, sagardotegi, herri edo bailara bakoitzean ohitura bereziak 
daude sagar-klaseak nahasterakoan; honela, leku bakoitzean sagardo des-
berdina izan ohi da.   

Hala ere, orokorrean honoko nahasketa hau jotzen da egokitzat: % 50 
sagar garratzak, % 30 mikatzak eta % 20 gozoak.

Zeintzuk dira sagardotarako sagar -barietate egokienak?

Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiek dituzten sagardotarako saga-
rrondoetan azken urte hauetan eginiko ikerketen emaitzen ondorioz, 
sagar-barietate hauek omen dira sagardotarako egokienak: 

 garratzak: errezil-sagarra, manttoni, txalaka, udare-sagarra, 
  berde-mikatza, txistu-sagarra, boskantoi eta urtebia.

 mikatzak: gezamina, haritza, urdin-sagarra, Azpuru garratza 
  eta Goikoetxe-sagarra.

 gozoak: txori-sagarra, mozoloa, gorri txikia, patzolua,  
  Bizkai-sagarra eta Aia-sagarra. 



Zenbat sagarrondo dago Euskal Herrian?

Euskal Herrian sagardotarako sagarrondoak 400.000-tik gora dira. 
Gipuzkoa da sagarrondo gehien duen lurraldea; 1982an 222.000 saga-

rrondo zeuden eta 1997an 265.000.
Bizkaian, azken urte hauetan, sagardotarako 28.000 sagarrondo landa-

tu dira, Enkartazioetan batik bat. Lehendik daudenak ere kontuan hartu-
ta Bizkaian, Lea-Artibain batez ere, 100.000 sagarrondo daudela esan 
daiteke.

Nafarroako iparmendebaldean eta iparraldean 50.000 sagarrondo 
daude, gutxi gora-behera.

Zer osagai ditu sagarrak?

Sagarraren osagaiak honoko hauek dira:

 H2O % 67-89

 Zuntza % 0,58-2,4

 Almidoia % 0,3-0,4

 Azukrea % 5,7-16,1

 Azidotasuna 2,1-0,4 meq

 Errautsa % 0,17-0,4

 Koipea % 0,4

 Kaloriak 37-74 Kcal

 Proteina (N x 6,25) 0,1-6,4

 Azido askorbikoa 4-49 mgr.

 Karotenoa 0,03-0,12 mgr.

 Tiamina 0,02-0,04 mgr.

 Erriboflabina 0,01-0,06 mgr.

 Niazina 0,1-0,7 mgr.

 Azido folikoa 0,001-0,004 mgr.

 Kaltzioa 2-11 mgr.

 Burdina 0,3-0,9 mgr.
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Nola egiten da sagardoa?
Sagardoa egiteko bi era bereiziko ditugu, garai bateko sagardotegietan 

eta baserrietan erabiltzen den era tradizionala eta egun sagardotegi 
moderno eta handienetan erabiltzen den modernoa. 

SAGARDOGINTZA TRADIZIONALA

Sagar-bilketa: sagardotarako sagarra, berez eroria izan 
edo arbola moildu eta jausia izan, eskuz edo kizkia bidez 
eta sarea edo kirtendun saskiaz biltzen da. Sagarrak heldu 
edo ondua, gaitz edo usteldura arrastorik gabea eta garbia 
izan behar du. Sagarra heltzen denean bildu eta ahal den 
azkarren dolarera eraman behar da.

Sagar-jotzea: dolarera bota aurretik, sagarra zanpatu 
edo hautsi egin behar da. Garai batean lan hau pisoiekin 
joz egiten zen eta hortik datorkio langintza honi izena, 
sagarra jo. Egun, eskuzko edo motoredun makinaz (matxa-
kaz) egiten da. Sagarra jotzerakoan, barruan dituen haziak 
ez txikitzea garrantzitsua da, hauek zapore mina erantsiko 
bailiokete sagardoari.  

Dolareko lana: dolarean, jotako sagarra jartzen da. 
Norberaren ustez onena litzatekeen sagardoa egiteko 
zein motatako sagarrak -gozoak, gezak, garratzak, gezami-
nak, etab.- nahastu behar diren sagardotegileak erabaki-
tzen du. Jotako sagar-nahasketa hau, ordu batzuk beratzen 
bertan edukitzen da. Zanpatzeko, dolarearen ardatzaren 
bueltan pilatzen da, patsa osatuz. Patsaren gainean zanpa-
keta erraztuko duen egurrezko egitura bat jartzen da, egi-



tura hau hori, patsola eta giltzek osatzen dute. Egitura honek 
piramide itxura du eta muturrean, ardatzaren inguruan jiraka 
jaisten den urkatxua duen sistema jaisten da. Sistema hau eskuz 
edo motorez eragindakoa izan daiteke.

Lehen estutualdiaren ondoren, egurrezko egitura kendu eta 
berriro ardatzaren bueltan patsa egiten da bi, hiru eta nahi adi-
na aldiz estutzeko. Estutualdi bakoitzean, gero eta muztio 
gutxiago emango du. Bukaeran patsa lehor-lehorra geldituko da; 
berau ganadu-jaten preziatua da.

Muztiotik sagardora: dolarean sagarrari kendutako muz-
tioa barrika erdiaren antza duen tinan isurtzen da, hemendik 
barrikote, barrika, bukoi edo kupelara eramateko. Ontzian segi-
tuan muztioaren lehen hartzidura edo irakinaldia hasiko da. 
Hau gauzatzeko oxigenoa behar duenez ontzia irekita eta upa-
tegia ondo oreatuta edukitzea komeni da. Hartzidura hau zaka-
rra eta zaratatsua da eta muztioarekin batera joandako zaka-
rrak apar mardul batekin nahasian gorantz gaineko zipotz-zulotik 
ateratzen dira. 

Egun batzuen ondoren, ontzia “isildu” egiten da eta geldiagoa, 
isila eta luzea den bigarren hartzidura hasten da. Honek oxige-
norik ez du behar eta, hermetikoki ez bada ere, ontziaren gai-
naldeko zuloa zipotzaz ixten da. Hartzidura honetako muztioari 
sagardoa daitzen zaio jada eta hondakinak ontziaren behealdera 
hauspeatu edo jaisten dira.

Bi hartziduretan garrantzi handia du tenperaturak, sagardoa-
ren bilakaeran berak baitu zeresan nagusiena.  

Botilaratzea: sagardoa botilaratzeko moduan noiz dagoen 
sagardogileak erabakitzen du. Orduan, ontzi barruko zakarrak 
ez nahasteko eta sagardoaren beraren txinparta ez galtzeko, 
ahal den gutxiena mugituz botilara pasatu eta kortxoz itxiko du. 
Gero, kontsumitu bitartean, botilak toki fresko eta ilun batean 
etzanda jasoko dira.

14



15

SAREA

HORIA

ARDATZA

KARRAKA

URKATXUA

GILTZA

PATSOLA

PATSA

4 KANTALERAK OSATUTAKO 
ASKA

Eskuzko dolarea



SAGARDOGINTZA MODERNOA

Sagar-bilketa: sagardotegi handietan bertako sagarrez 
gain kanpokoak ere erabiltzen dituzte, baina baldintza ber-
dinak eskatzen zaizkio sagarrari: heldua, gaitz edo usteldu-
ra arrastorik gabea eta garbia izatea, alegia.

Sagar-jotzea: sagarra jotzeko matxaka handi eta azka-
rragoa erabiltzen da. Makina hauek asko txikitzen dute 
sagarra, dolarean gutxiagotan estutu behar izan eta den-
bora aurreratzearren.

Dolarea: sagarrari muztioa kentzeko lana errazten 
duten dolare handi eta indartsuak erabiltzen dira. Dolare 
berriak sistema hidraulikoek eragiten dituzte; jotako saga-
rra zaku berezi batzuetan sartu eta bata bestearen gainean 
pilatu ondoren estutzen da. 

Muztiotik sagardora: muztioa egur edo altzairuzko 
ontzi handietan, upeletan, sartzen da. Ontzi hauetan gerta-
tzen diren hartziduren kontrola zehatzago gauzatzearren, 
hozte -sistemaz baliatzen dira, gehienetan. Hau, ontzi 
barruan jarritako serpentin batez edo upategi osoaren 
tenperatura kontrolatuz egiten da. Honela sagardogileak 
sagardoaren prozesuan errazago eragin dezake eta klima-
ren bat-bateko gora-beheren menpe ez da gelditzen.

Botilaratzea: sagardotegi handietan, sagardoa botila-
ratzeko sistema aurreratuak erabiltzen dira, hala nola, 
botilaratzeko makinak. Makina hauek lan desberdin ugari 
egin ditzakete: botila garbitu, etiketa zaharra kendu, sagar-
doz bete, etiketa berria jarri eta, azkenik, kortxoa jarri. 

Ilargiak eraginik ba al du sagardoaren bilakaeran?
Sagardogile gehienek, ohiturari jarraituz, sagardoari lotutako lan guz-

tiak (sagarra jo, dolarean zanpatu, trasegatu, botilaratu, etab.) ilbeheran 
egiten dituzte. Zientifikoki baieztatuta ez badago ere, praktikak erakutsi-
tako ohitura da. Botilaratzeko, batik bat, hotz eta presio barometriko 
handiko ilbeherako egun bat aukeratzen da; hotzak eta presio barome-
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triko handiak sagardoa baretu eginarazten baitute eta horrela hondakin 
eta zakarrak nahastu gabe eta txinparta sortzen duen gasa galdu gabe 
eusten baitzaio ontzitik botilaratzerakoan.   

Sagardogintzan erabilitako teknika, dolare, ontzi, tresneria, 
material, etab.ek asko aurreratu al dute?

Sagardogintzan erabiltzen diren tresneria eta bitarteko guztietan alda-
keta latzak ari dira gertatzen. Honek, lana errazteaz gain, sagardogintza-
prozesuari berari garbitasuna eta kalitatea ematen dizkio.

Azken urte hauetako aurrerapen nabarmenenak, hala ere, azterketa 
kimiko eta organoleptikoak sistematizatzea, altzairuzko tresneria eta 
ontziak erabiltzea, tenperatura kontrolatzea eta botila propioa izatea dira. 

Zer ontzi erabiltzen dira sagardogintzan eta zer edukiera 
dute?

Sagardogintzan erabiltzen diren ontziak tamainaren arabera bereizten 
dira; tamaina berekoak baina zutikakoak edo etzanak izan daitezke.

 barrikotea 100 litro arte.

 barrika 100-600 l.bitarte

 bukoia 600-1.000 l.bitarte

 upela 1.000 l. baino gehiago

Hauez gain, aparteko lanetarako ontzi bereziak ere erabiltzen dira, 
hala nola, karreto-barrika edo gurdi-barrika, tinia, etab.

Nolako egurrarekin egiten dira sagardotarako ontziak?

Haritzaren eta gaztainondoaren zura dira sagardotarako ontziak 
egiteko erabilienak. Tarteka, sasiakazi, gereziondo, etab.ena ere erabili 
izan da. Haritzezko ontziak kalitate oneneko sagardoa bermatzen duela 
esan ohi da.
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Zenbat zulo ditu upel batek?

Upel batek lau zulo ditu beharrezko:

1.- Gainekoa, upela betetzekoa. Lehenengo hartziduran muztioak 
daramatzan zakarrak, bertatik ateratzen dira apar edo bitsarekin 
batera; zipotzarekin ixten da.

2.-  Leihoa, upelaren buruaren behealdean dagoena. Upelean konpon-
ketak edo garbiketa-lanak egin ahal izateko, gezurra badirudi ere, 
pertsona sartzeko adinakoa da.

3.- Txotx-zuloa, txotx-garaian sagardoa dastatu ahal izateko irekitzen 
dena; txiri, txotx edo zipotz batez ixten da. Gainekoaren ondoan 
bigarren txotx-zuloa izan dezake.

4.- Behekoa, upela erabat hustekoa, garbitzeko zuloaren ondoan dago, 
upelaren buruaren behealdean. Beheko bi zulo izan ditzake upelak, 
bat bestea baino goraxeago. Goikotik upeleko sagardo gehiena 
atera daiteke beheko zakarrak nahasi gabe; behekotik “ama”-
rainoko sagardoa aterako da.

Zeintzuk dira zurezko edo altzairuzko upeletan egindako 
sagardoaren arteko ezberdintasunak?

Zuraren porositatea dela eta, upel hauetan sagardoa eta kanpoko 
airea, gutxi bada ere, elkar ukituz egoten dira. Honek sagardoaren bila-
kaeran eragina badu eta sagardogileak izan lezakeen kontrola ez da era-
batekoa. Upelean muztioa bere bakterio, legami eta guzti sartzen denez, 
urte batetik bestera ontziari kondarra itsasten zaio; honek, upel horre-
tan egiten den sagardoari ezaugarri on edo txarra eman dakioke.

Altzairuzko upelak, ordea, airearekiko erabat hermetikoak dira eta 
sagardogileak, tenperatura kontrolatuz, sagardoaren bilakaeran nahi 
bezala eragin dezake prozesua azkartu edo mantsotuz. Bestetik, sagar-
doak ez du txinparta eragiten duen gasa galtzen.   

Beraz, sagardogilearen gustuko sagardo berezi eta pertsonala lortzeko 
ahaleginean altzairuzko edo zurezko upela izateak zeresan handia du.
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Egurrezko upela
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Zergatik ari dira altzairuzko upelak ugaritzen?

Upel hauek sagardoaren prozesuaren kontrol zehatzagoa egiteko 
aukera ematen dutelako eta mantenimendu-arazo (garbitasuna, hermeti-
kotasuna, etab.) gutxiago dituztelako.

Sagardoari gehigarri edo aditiborik eransten al zaio?

Sagardo naturala egiteko ez da inolako gehigarririk erabiltzen. Sagardo 
Naturalaren Araudiak legezko gehigarrien eta hauen dosien zerrenda 
zehazten du; hauen artean dauden anhidrido sulfurosoa eta azido askor-
bikoa (C bitamina) kontserbaziorako lagungarri bezala erabiltzeko saia-
kera gutxi batzuk egin dira.

Anhidrido sulfurosoa ardogintzan asko erabiltzen da eta ardo -edalea 
bere zaporera jarrita dago. Sagardo-edalea, ordea, ez da zapore horreta-
ra jartzen eta anhidrido sulfurosoarekin tratatutako sagardoa baztertu 
egiten du.

C bitamina antioxidatzaile gisa erabiltzeko saiakerak ere egin dira; 
botila ireki eta airearekin kontaktuan jarritakoan sagardoa ez belzteko, 
batik bat.

Zenbat sagar behar da litro bat sagardo egiteko?
Sagar-barietateak, honen heldutasunak, eguraldiak eta dolarearen inda-

rrak zeresan handia dutela kontuan hartuta, litro bat sagardo egiteko 
1,25-2 kilo sagar behar da, gutxi gora-behera.

Zerk ematen dio euskal sagardoari bere zapore berezia?

Batetik, Euskal Herriak lur eta klima bereziak ditu eta honek sagar-
barietate egokiak landatzera behartzen du.Bestetik, mendeetan zehar 
garatu den sagardogintza-prozesua ere apartekoa da.

Hauek eta, oro har euskaldunon gustuko den sagardo lehor eta bizia 
egiten urteetan aritzeari lotutako jakinduriak, hemengo sagardoaren 
ezaugarrietara garamatzate.
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Baserrietan eta sagardotegietan egiten diren sagardoak, 
zergatik dira desberdinak? 

8. eta 10. galderetan esandako moduan, baserri eta sagardotegietan 
bitarteko ezberdinak erabiltzen dira, bai sagarra hautatzerakoan baita 
erabilitako tresnerian ere etab.etan; hauen eragina handia denez, horren 
baitan daude sagardoaren ezaugarriak.

Sagardotegi guztietako sagardoa berdina al da?

Ez, noski. Sagardogile bakoitzak lan egiteko modu berezia du, sagarrak 
aukeratu, nahastu eta jotzerakoan, erabiltzen dituen tresnetan, sagardo-
gintza-prozesuan bertan, etab. Honela, sagardotegi bakoitzean tankera 
beretsuko kolore, edakera edo zapore, etab.eko sagardoak aurkituko 
ditugu, beste sagardotegietatik bereiziz.    

Sagardotegi berean zergatik daude sagardo desberdinak?

Sagardotegi berean sagardo desberdinak izateko arrazoiak bat baino 
gehiago dira: 

*  upel bakoitzak sagardo berezia izaten du, erabilitako sagar-nahasketa 
desberdina dela medio.

* upel bakoitzaren ezaugarrien (tamaina, materiala, etab.) arabera, 
sagardoak bilakaera desberdina izango du eta gero, botilaratutakoan 
ere, sagardo desberdinak izango dira.

* Euskal Herriko sagardotegietan, upel desberdinetako sagardoak 
nahastu gabe mantentzeko ohitura dago. 

Asturiasen, adibidez, ontze -prozesuaren erdian sagardoak ontziz alda-
tzen direnean sagardotegi bateko sagardo gehienak nahastu egiten dira; 
honela upel bateko zein besteko sagardoak ia berdinak dira. 

Zenbat denbora igarotzen da sagardoa egin eta saldu            
bitartean?

Dolarean sagarra zanpatzetik hasi eta botilaratu bitartean, prozesua-
ren iraupena asko aldatzen da bi arrazoirengatik, batez ere; batetik, 
sagardoa irakiten jartzen den ontziaren tamaina dago eta, bestetik, iraki-
tea tenperatura kontrolatuz egiten den edo ez.
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Ontzia txikia bada, barrikotea, barrika edo bukoia alegia, sagardoa 
ontzian sartu eta bi edo hiru hilabetetara botilaratu eta edateko prest 
izango da.

Upelean sartutako sagardoak, berriz, bospasei hilabete (edo gehiago) 
beharko ditu botilaratu aurretik. 

Sagardoak botilaratuta ere aldatzen jarraitzen du; hau dela eta, sagardo 
gehienak botilaratutakoan baino handik hilabete batzuetara hobeak iza-
ten dira.  

Euskal sagardoa hemendik kanpo egin al daiteke?

Ia ezinezkoa litzateke hemengo baldintzak errepikatzea; batetik, 
hemengo lurrak eta eguraldiak sagarrari ematen dizkion  ezaugarriak 
bereziak baitira eta, bestetik, sagardogintza-lanak ere apartekoak direla-
ko hemen. 

Euskal Herrian gustukoa dugun sagardo lehor eta bizia egiteak, men-
deetan zehar kultura berezia sortu du eta hau errepikaezina da. 

Hala ere, bertako sagar-eskasia dela eta, hemengo sagarren tankerako 
garraztasun eta mikaztasuneko sagarrak kanpotik ekartzera behartuta 
daude sagardogileak, baina sagardoa egiteko teknika berezia aldatu ez 
denez, euskaldunon gustuko sagardoa egiten segitzen dute. 

Asturiasen, adibidez, sagardo gozoxeagoa edatera ohituta daude eta 
sagardoa egiteko moduak baditu ezaugarri bereziak.  

Zenbat sagardo egiten da Euskal Herrian? 

1996an 9 milioi litro egin ziren, gutxi gora-behera; azken urte hauetan 
pixkanaka gora egin du sagardogintzak. Mende honetako 60.eko hamar-
kadaren amaieran eta 70.eko hamarkadaren hasieran egin zen sagardo 
gutxien: urteko 2 milioi litro baino gutxiago ekoiztu ziren.

Hona hemen azken hamar urteetan erabilitako sagar-kopurua eta 
ekoiztutako sagardoa.
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Zer da muztioa?

Muztioa sagarraren zukua da. Sagarra jo eta dolarean jartzen denean 
zanpatu eta ematen duen likidoa da muztioa. Muztio hau da gero sagardo 
bihurtuko dena.

Zer da pitarra?

Pitarra sagardo eta urez egindako nahastura da. Bi eratara egin daiteke: 
*  dolarean bertan sagarrari ura gehituz, beraz, upelean bertan jaso-

tzen da pitarra.

*  sagardoa eginda dagoenean, edaterakoan ura nahastuz. 

Pitarraren proportzioa erdia ura eta erdia sagardoa da.
Pitarra edari ahula da eta haurrei emateko edo baserrietan eguneroko 

jatorduetan edateko egin izan da. Lehen baserri gehienetan pitarrez 
betetako upel edo bukoi bat behintzat izaten zen.

Zer da zizarra?

Zizarra, erabat heldu aurretik sagarrondotik erortzen diren lehenengo 
“sagar txoroekin” egindako edaria da. Erdipurdi gozatutako sagarrekin 
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Urtea Sagarra (kg.) Sagardoa (litro) Bertako sagarra

1.987 7.500.000 5.250.000 % 47

1.988 5.500.000 3.850.000 % 26

1.989 8.850.000 6.195.000 % 35

1.990 8.700.000 6.090.000 % 13

1.991 9.200.000 6.440.000 % 13

1.992 8.420.000 5.894.000 % 12,5

1.993 9.425.000 6.597.500 % 27,5

1.994 9.925.000 6.950.000 % 30,5

1.995 11.400.000 7.984.000 % 35,6

1.996 12.230.000 8.560.000 % 60



egiten denez, kalitate eskaseko edaria da; batzuei beherakoa eragiten die.
Sardinzarrak eta bakailao errea janez edan ohi da zizarra, sagardo 

berriaren gosea asetuz. 

Zenbat sagardo egin daiteke hemengo sagarrarekin soilik?

Urte batetik bestera bertako sagar-kopurua asko aldatzen da; egural-
diak, sagastiak zaintzeko erak, etab.ek zeresan handia dute horretan.

1996an ekoiztutako sagardoaren erdia baino gehiago bertako sagarra-
rekin egin zen, XX. mendeko bigarren erdiko uztarik oparoena izan bai-
tzen. Sagardoarekiko zaletasuna hazten doan heinean, gure baserrietan 
sagardotarako sagarrondoz osatutako sagastiak ere ugaritzen ari dira eta 
erabiltzen den bertako sagarren proportzioa urtetik urtera hazten ari da.

Zenbat sagar ekartzen da kanpotik? Nondik?

Kanpoko sagarra lehen Normandia eta Bretainiatik bezala, gaur egun 
Kantabria, Asturias, eta, batik bat, Galiziatik ekartzen da. Kanpotik, berta-
ko sagar-uztak betetzen ez duen eskaera osatzeko adina sagar ekartzen 
da. Garai batean, behar zen sagar -kopuruaren erdia baino dezente gehia-
go ere ekarri izan zen.  

Duela 15-20 urtetik hona, sagardotarako sagarrondoak gero eta gehia-
go landatzen dira eta honek sagarra kanpotik ekarri behar ez izatera 
garamatza.

Hemen bertako klima eta lurrak ba al dute zeresanik sagar-
doaren kalitatean?

Izugarrizko garrantzia dute. Lurrak eta eguraldiak sagar -barietate 
bereziak garatzeko aukera emateaz gain, sagarrari ezaugarri organolepti-
ko bereziak, edakera edo zaporea, usaina, etab., eransten dizkio eta 
honek bertako sagardoaren aparteko kalitatea bermatzen du.  

Zurezko upelen zirrikituetan ikusten den gauza zuri hori, 
zer da? 

Zirrikituak ixteko erabiltzen den hori, bereziki prestaturiko animali 
segoa edo gantza da. Sagardotegi batzuetan, upelen inguruan, sego hau 
takoetan ere ikus daiteke. 
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Upelei ematen zaien sego edo gantza, zertarako da? Ez al dio 
gustu txarrik ematen sagardoari?

Zurezko ontzi guztien zirrikitu eta pitzadurak gantzez estaltzen dira, 
sagardo-isuririk izan ez dadin. Ontzia txotxean jartzeko irekitzen den 
zulotxoa estaltzeko ere gantz hau bera erabiltzen da. Sagardoari ez dio 
inolako gustu txarrik ematen.  

Altzairu herdoilgaitzezko ontziak ugaritzen ari diren eran, segoa era-
biltzeko ohitura galtzen ari da.

Egia al da, upelak urtero garbitu behar direla? Eta, nola 
garbitzen dira?

Nahitaezkoa da ontziak urtero garbitzea eta sagardogileek ahalegin 
berezia egiten dute lan hau ondo gauzatzen. Sagardoaren edakera edo 
zapore fina lortzeko, aurreko urteko sagardoak ontzian utzi dituen kon-
dar guztiak ahal den ondoen garbitzea ezinbestekoa da. Garbituko ez 
balira, aurreko urteko sagardoaren arrastook sagardo berriarekin nahas-
tu eta honi “barrika-gustua” deritzan kutsu desegokia emango liokete.

Ontzien garbitaketa era askotara egiten da; ontzi txikietan, barrikote, 
barrika eta bukoietan alegia, produktu bereziak erabiltzen dira ur beroa-
rekin nahastuta.

Upel handietan horretarako bereziki egina duten leihotik pertsona 
sartu eta barrutik eskuz garbitzen da.

Altzairuzko upelak garbigarri egokiak eta ura erabiliz garbitu eta man-
tentzen dira, zurezkoak baino askoz errazago.

Egia al da zurezko upelak itxuretarako besterik ez direla, eta 
barruan hozkailua dutela? 

Ez, ez da egia. Neguko eta udaberriko tenperatura epelek sagardoaren 
irakinaldian eragin kaltegarria izan dezakete; hau dela eta, sagardotegi 
batzuetan upeletako tenperatura ahal den egokien mantentzeko hozte-
ko sistemak jarrita daude. Batzuetan, upategi edo upelak dauden gela 
osoa hozten da; beste batzuetan, ordea, upel bakoitzari barruan serpen-
tin bat jartzen zaio eta horrek barruan dagoen sagardoa soilik manten-
tzen du hautatutako tenperaturan. 
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Sagardotegi gutxi batzuetan, hala ere, upelen buruak soilik ikusten dira 
eta hauetan txotxetik sagardoa irteten da; hauetan, sagardoa aparteko 
ontzi batean egon ohi da eta handik buru horretako txotxera dator.

Zeintzuk dira Euskal Herriko sagardoaren ezaugarri 
nabarmenenak?

Euskal Herriko sagardoari bere ezaugarri bereziak, erabilitako sagarre-
tatik eta sagardotegiko tekniketatik datorzkio. Aipagarrienak honoko 
hauek dira:

 lehortasuna: lehor-punttua igarri behar zaio; edaten bukatzean 
  mingainari heldu dakiola, alegia

 bizitasuna: ahosabaiaren bizigarri eta freskagarri behar du izan

 gozotasuna: betegarri izan edo okitzen duen gozoa nabari gabe, 
  edaterakoan suabea behar du

 garbitasuna: bai botilan baita edalontzian ere, ia gardena izan dadi-
la

 usaina: sagar gozoaren usaina eta, gehienez ere, ia ohartezina 
  den garratz-puntu bat izango du; upel edo kortxo- 
  usain arrastorik eta min edo kiratsik gabea, alegia

 txinparta: sagardoa edalontzira botatakoan txinparta bizia  
  sortuz erraz hautsi behar da, sortutako aparra  
  bertan desegin eta desagertuz

 kolorea: kolore hori-berde garbia izan behar du eta ontzitik 
  atera eta berehala belztuko ez dena

 gorputza: ez oso lodia ezta oso mehea ere; edalontzia hustean, 
  ipurdian laino antzeko baten seinalea utzi behar luke.
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Zenbat alkohol dauka sagardoak?

Sagardoak 5,5 eta 6,5 arteko gradu alkoholikoa du, hau da, sagardoa-
ren osagaien artean, alkoholaren portzentaia % 5,5 eta 6,5 artekoa dela 
esan nahi du. 

Zenbat alkohol daukate beste edari ezagunek?

Beste edariek duten gutxi gora-beherako alkohol-portzentaia honoko 
hau da: 

 SAGARDOA % 5,5-6,5

 Ardoa % 10-13

 Txakolina % 11

 Garagardoa % 4-11

 Patxarana % 25-30

 Jereza % 15,5

 Bermuta % 16

 Bitterra % 8,5

 Koñaka % 35-40

 Cava % 11,5

 Whiskya % 40

 Ginebra % 40

Nolakoa da baserrietako sagardoa?
Baserrietan sagardo gutxi egin ohi da; oro har, etxerako eta inguru-

koentzat adina izaten da, lan horretarakoxe behar -beharrezkoa den tres-
neria eta azpiegitura nahikoa mugatua izan ohi baita eta lan asko (sagar-
garraioa, sagar-jotzea, dolarea estutzea, botilaratzea, etab.) eskuz egiten 
baitira. Sagardoari berari buruz, gorputz gehiagoko sagardoak izan ohi 
dira, baina eguraldiak, erabilitako tokian tokiko sagar-barietateak eta 
bitartekoek prozesuan eragiten dutenez ezaugarri desberdinak izaten 
ditu urtetik urtera eta kolorean, zaporean, gardentasunean, usainean, 
etab. gora-beherak izaten.
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Nolakoa da sagardotegietako sagardoa?

Sagardotegietan sagardo asko egin behar eta, punta-puntako tresneria 
egokia izaten dute, ia lan guztiak mekanizatuta daudelarik. Honek sagar-
doaren prozesua gehiago kontrolatzeko aukera ematen du (tenperatura, 
sagar-barietateen nahasketa, etab.), sagardo berdinagoak eta ia sagardogi-
leak nahi bezalako kalitatekoak lortuz.

Nolakoa da sagardo industriala?

Sagar-zuku, muztio eta kontzentratuak oinarri hartu eta gasa eta gozo-
garria gehituz egindako xanpain erako sagardo gasifikatu gozoa da ia 
erabat industrietan egiten dena, baserri eta sagardotegietako sagardo 
naturalarekin alderatu ezin daitekeena. Alkohol gutxidun edari arin eta 
gozoa da. 

Zer aldaketa gertatzen da osagaietan muztioa sagardoa 
bilakatzen denean? 

 Osagaiak  Muztioa Sagardoa

 Dentsitatea (15 ºC) g/l 1.043-1.070 996-1.002

 Gozotasuna g/l 70-150 0,3-5

 Sakarosa g/l 5-48 -

 Glukosa g/l 20-40 -

 Fruktosa g/l 40-80 -

 pH (18ºC)  3,4-4,0 3,7-4,3

 Alkohol-maila % - 5,5-6,5

 Taninoa g/l 0,88-2,55 0,52-1,98

 Azidoa (H2SO4) g/l 1,2-7,9 3-5

 Mineralak g/l 1,35-2,77 -

 Nitrogenoa mg/l 51-88 -

 Pektinak g/l 2,5-8 0,12-0,86

 Hondakinak (100ºC) g/l 126-164 19,12-36,6

 Errautsak g/l 1,14-2,99 1,64-2,71
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Zenbat denboran kontserbatzen da sagardoa?

Inolako kontserbatzailerik gehitzen ez zaionez, sagardoak ohizkoa 
duen iraupen-epean baino ezin dio eutsi bere kalitateari.

Muztioaren azukre guztia alkohol bihurtu arte irauten du ondo upe-
lean; honen tamainaren arabera, sagardoa bost edo sei hilabetez manten-
tzen da.

Behin botilaratuta ere sagardoak bere prozesua jarraitzen du. Botilako 
sagardoak urtebete irauten du, nahiz eta tarteka bi urtetan txartzen ez 
diren sagardoak ere izan. Iraupen luze hau, hala ere, botila jasotzen den 
tokiko baldintzen (tenperatura, hezetasuna, ilunpea, etab.en) baitan dago. 
Denborarekin, desegokiak diren prozesuak hasi eta sagardoa 
edanezina bihurtzen da. 

Edalontzian sagardoak oso gutxi irauten du eta ahal den azkarren edan 
behar da; botilatik ateratakoan airearen oxigenoarekin kontaktuan oxi-
datzen hasten da, kolorea aldatu eta bere ezaugarri onenak alferrik gal-
duko ditu.

Zergatik daude kolore desberdineko sagardoak?

Erabilitako sagarretik datorkio sagardoari kolorea; eginiko sagar-nahas-
ketaren arabera sagardoa horia, berdea, gorrizta edo tartekoa izango da.

Zergatik belzten da irekitako botilan dagoen sagardoa?

Sagardoa airearekin kontaktuan jarriz gero, oxigenoarekin nahasten 
hasten da eta honek kolore-aldaketa eragiten du. Prozesu honi oxidazioa 
deitzen zaio eta sagardoa belztu egiten da. Hau ez gertatzearren, sagar-
doari antioxidatzaileak gehitu beharko litzaizkioke, baina horrela bere 
naturaltasuna galdu egingo luke. 

Hemengo sagardoak ba al du inolako “Kalitatezko Label” edo 
“Jatorrizko izendapenik”?

Oraingoz ez. Jatorrizko izendapenak bertako sagarrak erabiliz egindako 
edaria dela ziurtatuko luke, eta oraingoz ez da horrelakorik gertatzen.

Sagardotarako sagarren ekoizpena hazten doan eran eta kanpoko 
sagarrik gabe behar adina sagardo egiteko gauza izandakoan, “Jatorrizko 
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Izendapena” lortzea garrantzitsua izango da, sagardoarentzat beraren-
tzat eta sagardotarako sagarra ekoizten duten baserritarrentzat bultzada 
handia izango baita. 

“Getariako Txakolina” eta “Errioxako Ardoa”, adibidez, jatorrizko 
izendapena duten edariak dira, bertako mahatsez egindakoak baitira. 
Hemengo sagardoarentzat izendapen hori bera lortzeko lanak hasiak 
dira dagoeneko. 

Sagardo naturalaren eta xanpain-erakoaren artean zer 
ezberdintasun daude?

Batetik, sagardo naturalari ez bezala, xanpain sagardoari gasa, bere 
ezaugarri nagusienetakoa, prozesuan zehar gehitzen zaio. Sagardo natu-
ralak, berriz, txinparta eta aparra berezkoak ditu.

Bestetik, xanpain sagardoak duen gozo-puntu berezia lortzeko, muz-
tioaren hartzidura moztu egiten da azukre guztiak alkohol bihurtzea 
eragotziz; behar izanez gero azukre gehiago ere eransten zaio.

Sagardo naturalean, aldiz, azukre guztia alkohol bihurtzen da, gozota-
suna galdu eta lehor- eta bizi-puntuak nagusituz.
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Zer da barrikotea?
Barrikotea sagardoa egiteko 60-100 litroko ontzia da. Ontziak, hala 

ere, ohitura zahar bati eman dio izena; barrikotea, negu partean egiten 
den otordu-festa bat da. Zizar edo goizeko sagardoz betetako barrikote 
bat edateko, mahai baten inguruan biltzen zen familia edo lagun-talde bat, 
sardinzarrak, bakailaoa, etab. janez. Oro har, ilunabarrean egiten da jai 
hau eta barrikotea hustu nahi izaten da. 

Zergatik edaten da sagardoa txotxetik, beste edariak ez beza-
la?

Txotxetik edateko ohitura oso zaharra da. Sagardoa upelean dagoe-
nean bere osatze-prozesua gauzatzen ari da. Hau dela eta, gero uda-
udazken aldean bakoitzaren gustura egokitutako sagardoa zein izango 
den aukeratzeko edaten da txotxetik. Beraz txotx -garaiko ohitura, sagar-
do-eroslearen ohitura zaharra da. Txotxetik ezin zaio asko tira upel bati, 
osatzen ari den sagardoa zapuztu baitaiteke. Sagardogileak kontu handiz 
aukeratzen du zein upel eta zenbat aldiz ireki.

Gaur egun, ordea, txotx-garaia sagardoa aukeratzeko baino sagardote-
giek eskaintzen duten giroaz gozatu eta sasoiko sagardo gaztea edateko 
ohitura bilakatu da. 

Noiz da txotx-garaia?

Txotx-garaiak, urtarrilaren erdialdera, San Sebastian egunaren ingu-
ruan (urtarrilaren 20), hasi eta udaberriko lehen ilargi betea bitartean 
(Aste Santua) irauten du. 

Gaur egun sagardotegi batzuetan upeletako prozesua tenperatura 
bidez kontrolatzen denez, Aste Santuaren ondoren ere sagardoa txotxe-
tik edateko aukera badago. 
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Zenbat sagardo edaten da txotx-garaian irekitzen diren 
upeletatik? 

Txotx-garaian, batezbeste, sagardotegietan egindako sagardoaren % 8 
edaten da. Bestalde, komeni dena baino gehiago txotxean egon den upe-
leko sagardoa galdutzat ematen da, botilaratzeko ez baita egokia. Sagar-
do hau ozpina egiteko erabiltzen da eta ekoizpen guztiaren % 7 da, gutxi 
gora-behera.

Zein dira txotxeko eta botilako sagardoaren arteko 
ezberdintasunak?

Sagardoa txotxetik edaten denean, urtarrila eta apirila bitartean, 
oraindik erabat egin gabe dago eta gero nolakoa izango den tankera har-
tzeko baino ez da edaten. Botilaratuta ere bere osatze-prozesuan jarrai-
tzen du eta orduantxe garatzen ditu dastaketarako ezaugarri organolep-
tiko egokienak (kolorea, zaporea, txinparta, usaina, etab.). 

Nola jaso edo gorde behar dira sagardo botilak?

Sagardo botilak tenperatura-aldaketarik gabeko toki fresko eta ilunean 
jaso behar dira. Lurpeko sotoak dira horretarako okienak, botila hartu 
eta zuzenean edateko moduko tenperaturan egongo baita.

Botila etzanda jaso behar da; honela kortxoa beti sagardoz bustita 
egongo da eta heze mantenduko da, aireari sartzen utzi gabe.

Zein tenperaturatan edan behar da sagardoa?

Sagardoa edateko tenperatura egokiena 9,5 eta 12,5 ºC bitartekoa da; 
hau da, sagardoa fresko, baina sekula ez hotza, edan behar da. Sagardoa 
edateko tenperatura egokian jartzeko erarik onena, ur freskotan sartzea 
da, baina inoiz ez hozkailuan sartu.

Ireki aurretik, sagardo botila astintzea komeni al da?

Garai batean, botila-ipurdiko “ama” desagertarazteko, sagardo botila 
ireki aurretik astintzea komeni zela esaten zuenik bazen. Gaur egun, 
“ama” hori askoz ere urriago ikustena da eta, izanda ere, botila astintzea 
ez da beharrezkoa; irekitakoan gora igotzen bada, edalontzira botatzen 
hasi aurretik “ama” kentzea nahikoa da eta behean gelditzen bada, berriz, 
bera arterainokoa edan eta kitto.
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Ardoaren kasuan bezala, sagardoa edan aurretik botila irekita 
edukitzea komeni al da?

Ez. Sagardoaren ezaugarri nabarmenena bere bizitasuna da; edan 
aurretik botila irekita edukiz gero, bizitasuna ematen dion txinparta era-
bat galduko luke. Beraz, sagardoa edan behar den unean bertan botila 
irekitzea da egokiena.

Nola botata edan behar da sagardoa?

Sagardoa edalontzira botatzean, edakera gozoa emango dion txinparta 
sortzeko adinako altueratik isurita hautsi behar da. Bere zaporea oso-
osorik dastatzeko, beraz, bota ahala edatea komeni da. Horretarako, 
edatera goazen bakoitzean tragoxka bat baino ez da atera behar edalon-
tzira. Esaerak dioen bezala, “gutxi eta maiz” hartu behar da.

Hemendik dator, tragoa egin eta edalontzian soberan gelditzen den 
sagardo-apurra zokora husteko ohitura; modu honetan, hurrengo tra-
goan beti sagardo bota berria edango du.

Botilari muturrean batzuk jartzen dioten plastikozko tapoi 
hori zer da?

1992an Irungo enpresa batek sagardo botilaren osagarri den plasti-
kozko tapoia asmatu zuen. Tapoi hau bi gauzetarako erabiltzen da: kor-
txoa kendu eta ireki den botila berriro ixteko eta sagardoa edalontzira 
botatzeko lana erraztu eta inguruak ez zipriztintzeko

Sagardoa edateko edalontzi berezirik ba al dago? Zer garrantzi 
du horrek?

Sagardoaren ezaugarri organoleptiko bereziak (zaporea, usaina, txin-
parta, bizitasuna,etab.) behar diren bezala dastatu ahal izateko, edalontzi 
aproposa erabiltzea garrantzitsua da. Edalontzi hau beira finekoa, garde-
na, ahozabala eta luzea da; ez zaio alperrik esaten sagardo-basoa.
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Botilak batzuetan hondoan izaten duen “ama” zergatik 
sortzen zaio?  Eta, txarra al da?

Sagardoarena prozesu naturala denez, bertan ama deitzen dena azal 
daiteke. Denboraren poderioz, botilaren azpialdean legami, bakterio, 
materia pektiko, etab. jalkitzen direnean sortzen da ama.

Sagardoaren beraren prozesuan sortutako gaiak direnez, ama honek 
sagardoaren kalitatean ez du inolako eraginik.

Botilan sagardoa zergatik ez da beti gardena izaten?

Sagardoa botilan gardena izateko iragazi edo filtratu egin beharko 
litzateke; iragaziz gero, ordea, sagardoaren txinparta sortzen duen gasa 
galdu egingo litzateke, bizitasuna galdu eta edaria erabat motelduz.

Egia al da sagardoak barrenak nahasten dituela?

Ez da egia. Sagardoak, edari naturala izaki, ez ditu barrenak nahasten. 
Upeletik zuzenean  edo erabat egin gabeko sagardoa edanez gero, hala 
ere, pertsona batzuei nahastura sor dakieke. Ezegonkorrak diren zizarra 
edo muztioa edanez gero, nahastura hau gertatzeko aukera haundiagoa 
da. Hau dela eta, edari hauek barrenak garbitzeko ere erabili izan dira. 

Zer jakirekin edan behar da sagardoa?

Sagardoa edozein jakirekin edan izan da eta arrain, okel, barazki, etab, 
jaki guztientzat egokia da. Kafea hartu ondoren sagardoa gozo askoa 
dagoela dioenik ere bada.

Sagardoak zergatik du botila berezia?

Mende honen hasieran sagardotegi eta elkarte gastronomiko askok 
bere sagardo-botila propioa zuten: litrokoa, beira urdinxkakoa eta sagar-
dotegiaren izena erliebean zuena.

Gero, sagardoaren estimazioak behera egin zuen neurrian, beste edo-
zein edariren botilan jartzen zen; xanpaina-botila izan zen horretarako 
erabiliena.
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1985az geroztik, ordea, sagardogileen ekimenari esker, kalitatezko 
edari guztiek bezalaxe, bere izaera osatzen laguntzen dion aparteko 
botila du sagardoak. Sagardo-botilak kolore berde argia du eta hiru txiki-
koa da, hau da 75 cl-koa. Aipatzekoa da muturraren diseinua, sagardoa 
ahal den hobekien botatzeko egina baita. Hiru txikiko botila honez gain, 
botila txiki berezia ere bada; 33 cl-koa da eta botila handiarekin batera 
hasi zen erabiltzen.

Sagardoa, behin botilaratuta gero, aldatzen al da?

Sagardoan, ardo-mota bat izaki, sagarra zanpatzen den une beretik 
hartzidura edo irakite-kate bat abiatzen da. Hartzidura hauek upelean 
eta botilan ez dute etenik eta, beraz, edariaren ezaugarriak aldatuz doaz. 
Aldaketa hauek hasieran edaria hobetu egiten dute, baina gero txartzera 
egiten du. Hau dela eta, sagardoa edateko garai onena egin eta urtebete 
ingurukoa da. 

Bigarren urtera bitartean, egokia den toki fresko eta ilun batean edu-
kiz gero, sagardoak zaporerik ez du galtzen.

Hortik aurrera, ordea, zapore mikatz eta minak garatzen hasten dira 
eta sagardoak txarrera egiten du, oro har. Hala ere, bi urte baino gehia-
goko sagardo edangarriak aurki daitezke tarteka. 

Botila zergatik ixten da kortxoarekin eta ez txapa edo antzeko 
beste zerbaitekin?

Sagardo-botila kortxoz ixtearen arrazoia, edariari eransten dion kali-
tatea eta botilaren estetika dira, betidanik botila ixteko erabili den mate-
riala kortxoa izan baita.

Txapa azken urte hauetan erabiltzen hasi da, bainan  33 cl-ko sagardo 
botila txikia ixteko besterik ez. Egindako ikerketen arabera, txapa erabi-
lita ere sagardoa berdin-berdin mantentzen dela badakigu.

Egia al da sagardoa osasungarria dela?

Sagardoa edari naturala denez, berez ona da. Edariaz egiten den erabil-
pena izan daiteke txarra; badakizu, gauza txarrik ez dago, dena dosiaren 
eta erabileraren araberakoa da.
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Sagardoak osasunari eragiten diola jakinda, hona hemen horri buruzko 
aipamen batzuk:

*  Normandiako Calvados departamenduko Caengo Ospitaleko medi-
kuntza-irakaslea zen Dennis Dumont doktoreak sagardoaren aldeko 
apologia egin zuen 1883tik aurrera. Edari higienikoena izateaz gain 
giltzurruneko harriak, hezueria, obesitatea, indigestioa eta arazo 
artritikoei aurrea hartzeko edari paregabea zela zioen, bere ospita-
leko gaixoei garagardoa edo ardoa eman beharrean sagardoa ema-
ten hasi zenean. Harrez gero, sagardo-kontsumoak gorakada handia 
izan zuen Frantzia osoan, baita sagardorik egin eta ezagutzen ere ez 
zen eskualdeetan ere. 

*  Obesitateari aurre egiteko beste ardoek ez bezala sagardoak eskain-
tzen dituen abantailei buruz, oso aldeko iritzia izan zuen garai bere-
tsuan Parisko Ospitaletako medikua zen M. de Saint Germain dok-
toreak.

*  Royo Villanueva doktoreak, tifus-epidemia edo izurriteaz ari zela 
honako hau idatzi zuen XX. mendearen hasieran: “neuk egiten duda-
na egin ezazue, ura iragazi eta irakin eta sagardoa baino ez edan” (La 
Voz de Guipuzcoa, 1902-7-21)

*  Tifusaren baziloa, beste edari hartzituetan ez bezala, sagardotan hil 
egiten zela zioten Bodin doktorearen lanen emaitzak eztabaidaezin-
tzat jo zituen Parisko Zientzia Akademiak, 1902ko abuztuaren 4an.

*  Mende honen hasieran, Madrilgo Bailly-Bailliere e Hijos argitaletxeak 
kaleratutako “La sidra, la sidra de pera y las bebidas económicas” 
liburuko sarreran honela aipatzen da: “ondo egindako sagardoa eda-
ri elikagarri gozoa, bizigarria, suspergarria eta digestiorako mesede-
garria da. Sagardoa hartziduraz egindako edari hoberenetakoa da 
eta ardoaren aldean ona, gehiegi edanda ere ez baitu gorputzean 
nahasmendurik sortzen. Tamainan hartuta, gainera, gernu-aparatuko 
gaitzei aurrea hartu edo prebenitu egiten ditu”.

*  1991n Oviedon argitaratutako “El libro de la sidra” liburuan Enrique 
Junceda Avello-k idatzitako “Aspectos médicos de la sidra” kapitu-
luan honela dio: “sagardoa bezala alkohol gutxi duen edari batek 
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bizi-poza eta afektibitatea areagotzen ditu, gorputz-euforiarekin 
batera... Harreman eta ezagutza-prozesuak, imajinazioa, ideia-
asoziazioa, enpatia, etorria, etab. hobetu egiten dira... Duen burdina 
dela eta, anemia sendatzeko aproposa da, beraz, anemiko eta haur-
dun daudenentzako gomendagarria... Edoskitzaroan, ordea, esnea 
txartu dezakeenez amari sagardorik ez hartzea aholkatzen zaio.... 
Beherakoa mozteko sagardo lehorra oso egokia da... Bere eragin 
diuretikoa dela medio, erreumatismoa, obesitatea eta hipertentsioa 
dutenentzat ona da...  Ingalaterran eta Estatu Batuetan egindako 
ikerketa epidemiologikoen arabera zirkulazio-aparatua arterioskle-
rositik babesten duenez, sagardoa tamainan edaten dutenen artean 
miokardio-infartuak eragindako heriotzak askoz ere urriagoak dira 
batere edaten ez dutenen artean baino... Sagardoa eupeptikoa denez, 
liseriketa-arazoak dituztenei liseriketa egiten laguntzen die eta aho-
ko kiratsa eragozten du... A bitamina asko daukanez, bronkioak gar-
bitu eta sendotzen ditu eta burutik -beherakoak eta katarroak sen-
datu ere bai.”    

Azken idazle honek, hala ere sagardoak eragin ditzakeen beste ondo-
rio batzuk ere aipatzen ditu:

“Sagardoak, edari alkoholdun guztiak bezala, garunaren gainazalean 
eragin depresore edo jaistailea duenez adimena urardotu eta sasoi eta 
bizi-senaren alderdi batzuk (eraso-jarrerak, zakarkeria, etab.) suspertu 
egiten ditu. Sagardoaren alkohol-kopuru eskasa dela eta, hau gerta dadin 
asko edan behar da, hiru botila baino gehiago.” 

Zergatik oliotzen da sagardoa?

Oliotzea sagardoaren gaitz bat da. Bere eraginez, sagardoaren jaria-
kortasuna olioaren tankerako egitura lodi eta likatsu bilakatzen da. Alda-
keta hau sagardoa botatzerakoan nabarmentzen da, batez ere. 

Sagardoan hartzidura malolaktikoa eragiten duten bakterioek sorta-
razten dute oliotzea. Sagardoaren kondar gozoak, tanino gutxi duten 
sagarrak erabili izanak eta beste baldintza batzuek gaitza azaltzea bultza-
tu egiten dute.
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Aditiboak gehituz kontrolatutako eta iragazitako edari industrialetan 
ere (garagardoak, ardoak, etab.) azaltzen da gaitz hau.

Euskal Herritik kanpo edaten al da gure sagardoa? Non?

Euskal Herrian egiten den sagardoaren % 95 bertan kontsumitzen da. 
Gainerakoa, Bartzelona, Valentzia, Madril, Zaragoza, etab. zabaltzen da, 
batez ere Euskal-etxeetara eta euskal sukaldaritza eskaintzen duten jate-
txeetara. 

Zergatik dago sagardoaren inguruan hainbeste egun eta 
festa?

Sagardoa, Euskal Herriko isurialde atlantikoko lurretan ekoizten den 
edaririk ezagunena izaki, euskaldunon ospakizunetan sagardoak berebizi-
ko garrantzia izatea ulertzekoa da.

Hala ere, azken urte hauetan, sagardoa estimazioa hartzen ari den 
eran, edaria bera bilakatu da jai eta ospakizun askoren ardatz. Sagardoa 
eta berari lotutako kultura osoa suspertu nahian sortutakoak dira 
batzuk. Garrantzitsuena, 1982az geroztik, maiatzeko azkenaurreko igan-
dean, jendetza izugarria bilduz Gipuzkoako Usurbilen ospatzen den 
Sagardo Eguna da. Bertan 45 sagardotegitako sagardoa dastagai izateaz 
gain, sagardogintza, erakusketak, sagardoarekin lotutako jakiak, gozogin-
tza, sagardo-botatzaileen lehiaketa, etab. izaten dira.
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Zerk definitzen du sagardotegi bat?

Sagardotegia, sagardo naturala egin eta saltzeko legezko arauak bete-
tzen dituen tokia da. 

Sagardotegi gehienek sagardoa egin eta saltzeaz gain, sagardoa dasta-
tuz bertan zerbait jateko aukera eskaintzen dute. Sagardotegi batzuetara 
janaria norberak eraman behar izaten du eta beste batzuetan, berriz, 
bertan ematen dute. Gehienak txotx -garaian besterik ez dira egoten 
irekita, Urtarrila erdialdean hasi eta Aste Santua bitartean. Badira, hala 
ere, urte osoan jatetxe berezi gisako zerbitzua eskaintzen duten sagar-
dotegiak ere.

Zenbat sagardotegi daude?

Gipuzkoan daude gehienak, 78 sagardotegi guztira, honela banatuak: 
Astigarragan 18, Hernanin 11, Urnietan 7, Usurbilen 6, Donostian 5, 
Oiartzunen 4, Zubieta, Aduna, Abaltzisketa, Tolosa eta Zizurkilen 2na eta 
Aia, Alegia, Altzaga, Amezketa, Andoain, Asteasu, Ataun, Azpeiti, Hondarri-
bia, Ikaztegieta, Lasarte-Oria, Leaburu, Legorreta, Olaberria, Orereta, 
Zaldibi eta Zerainen bana. Hauetatik 70 Sagardogileen Elkartean daude 
eta 4 Taldea Sagardogileak-en.   

Bizkaian, 1994an sortutako Bizkaiko Sagardo Egileen Elkarteak 12 
sagardotegi biltzen ditu. Berriatua eta Mendexan bina sagardotegi daude 
eta Durango, Gatika, Gizaburuaga, Iurreta, Markina-Xemein, Mungia, 
Muxika eta Sopuertan bana.   

Nafarroan lau sagardotegi daude, Aldatz, Beruete, Lekarotz eta Lekun-
berrin.

Lapurdiko Biriatun eta Nafarroa Behereko Lasan, sagardotegi bana 
dago.
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Lehengo sagardotegiak eta oraingoak, berdinak al dira?

Ez, inola ere ez. Garai bateko sagardotegiek gaur egungo tabernen 
lekua betetzen zuten, hau da jendea parrandan, bertsotan, edota, beste-
rik gabe, gizartean elkartuta egoteko tokiak ziren. 

Gaur egun, berriz, bi eratako sagardotegiak daude; txotx-garaian 
sagardoa dastatzeko aukera ematen dutenak batzuk eta sagardoa osagai 
garrantzitsua duten jatetxe bereziak besteak. 

Ba al zenekien sagardotegiari “euskaldunon kolegioa” deitu 
izan zaiola?

Garai batean jendea sagardotegian elkartzen zen aisian, parrandan, 
ospakizunetan... Euskaldunon artean garai batean hain ugariak ziren ber-
tsolari artetsuentzat, zein entzule hobea sagardotegietakoa baino? Sagar-
dotegietan bertso-saio bikainak egiten ziren; han ikasten ziren, sobra ere, 
eguneroko bizitza arrunta pozten zuten bertso eta gainerakoak. Hortik, 
Udarregi bertsolariak esana: “gure kolegioa, sagardotegia”.

Zergatik eskeintzen dituzte sagardotegietan beti jaki berdinak?

Sagardotegian txotxetik sagardoa edatea antzinako ohitura da, berare-
kin lotuta jandaitezkeen jakiena ere bai. Garai batean, negu partean, 
eskuera zituzten jakietatik gazitutako bakailaoa eta haragia ziren sagar-
dotegian sagardoarekin ongien uztartzen zirenak. Gaur egun, hala ere, 
bakailao-tortillak, bakailao frijituak, txuletoiak, gaztak, irasagar edo sagar-
gozokiak eta intxaurrek osatzen duten ohizko menua, sagardotegi 
batzuetan beste aukera batzuekin osatua aurki daiteke.

Sagardotegietan, zergatik egiten du beti hotz?

Sagardotegietan urte osorako sagardoa edukitzen da. Beraz, edaria 
ahal den hobekien mantentzeko upelak eta botilak dauden lekua hotz 
mantentzea garrantzitsua da. Lege zaharrera otordua upel artean eginez 
gero, freskuragatik ez ginateke harritu behar.

Hala ere, gaur egun sagardotegi gehienek upategia eta janlekua bereizi 
egin dituzte, honela azken hau nahi adina epeldu daitekeelarik.
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Txotx-garaian, zergatik batzuk tente afaltzen dute?

Txotx-garaiari lotutatko ohitura da. Tente egoteak, mokadu bat eginez 
sagardoa dastatzeko upeletik upelera ibiltzea  erosoago egiten du.

Gaur egun, lehen txotx-garaitik kanpo bezelaxe, sagardotegira beste 
patxada batean joaten gara eta jendea, maiz, eseri egiten da. Adi ordea, 
tente egon ordez eserita egonez gero uste baino gehiago edan eta sagar-
doak eragindako zorabioaz beranduegi kontura baikaitezke.

Lehen ez bezala, zenbait sagardotegitan Aste Santuaz gero 
ere sagardoa upeletik edaten jarrai daiteke. Nolaz?

Sagardogintzaren prozesuan ematen ari den aurrerapen garrantzitsue-
na hartziduraren tenperatura kontrolatu ahal izatea da; honek muztioa 
sagardo bilakatzeko prozesua luzatu egiten du eta ondorioz, sagardoa 
botilaratu gabe upelean luzaro manten daiteke.

Egia al da sagardoarekin ozpina egiten dela?
Bai, eta oso kalitate onekoa denez, gero eta gehiago kontsumitzen den 

produktua da. Ardoa, jereza, malta etab. bezala sagardoa ere, hartzidura 
azetikoa gauzatu ostean, ozpin bihurtzen da. Sukaldaritzan asko prezia-
tzen den lehengaia da sagardo-ozpina. 

Zer da “sagardoz”-a?

Sagardoa alkoholdun edaria izaki, bere distilazioz pattarra edo edari 
bizia lortzen da. Distilazioaren bitartez sagardoaren alkohola konzentra-
tu egiten da, zurezko barriketan sartu eta urte batzuen buruan pattarra 
egina dago. Euskal pattar honi “Sagardoz” deitzen zaio.

Prozesu hau bera erabiliz Normandiako sagardotik calvadosa, garagar-
dotik whiskya, ardotik koñaka, etab. egiten dira.
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Ama: Kupela hustu eta behekaldean uzten den kondarra edo ligaren gainean 
sortzen den geruza zuria. 

	 • Sagardo botilaren behekaldean hauspeatu edo sortzen den kondar likatsua. 

Ardatza: Dolarean sagarra estutzeko dagoen zura edo burdinezko sinfina.

Aska: Dolarean jotako sagarraz patsa osatu eta zanpatzeko tokia.

Azpi sunbilla: Dolare-askaren azpikaldean ardatzari eusten dion urkatxu 
tankerako egurra.

Azpizura: Upategian, ontziak eusteko egurrak.

Bakterioa: Sagarrean eta ontzietan aurki daitezkeen izaki mikroskopikoak. 
Generalean gaitzak sortzen dituzte. 

Barrika: Sagardoa egiteko erabiltzen den 100-600 litro arteko ontzia. Gehie-
netan zurezkoa izaten da.

Barrikotea: Sagardoa egiteko 100 litro arteko ontzia. Gehienetan zurezkoa.

	 •	Neguaren	hasieran	barrikotea	deitzen	zaion	afari-jaia	ospatzen	da,	bertan	
sardin-zaharrez eta erretako bakailaoa janez zizarraz edo goiz-sagardoz 
betetako barrikote bat hustu nahi izaten da.

Basa erratza: Dolarean muztioaren jarioa errazteko aska garbitzeko erabil-
tzen den erratz motza. Izen bereko landarearen arbaz egina da.

Beratzea: Jotako sagarra dolare-askan zanpatu aurretik zabalduta ordu bat-
zuz uztea, biguindu eta muztioa errazago aska dezan. 

Bolandera: Matxaka edo sagarra jotzeko makina eskuz eragiten zenean 
inertziaren indarra hobeto aprobetxatzeko kertenak zuten kurpil haundia.

Bukioa: Sagardoa egiteko erabiltzen den 600-1.000 litro arteko ontzia. 
Gehienetan zurezkoa. Zutikakoa ere izan daiteke.
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Burua: Sagardoa egiteko ontziaren (barrikotea, barrika, bukoia edo pukela) 
aurrekaldea. Bertan izaten dira txotxaren zuloa eta leihoa. Hasierako 
ontziak zutikakoak izango zirenaren argibidea ematen du izen honek, gain 
gainean izango bait zen orduan.

Dolarea: Jotako sagarra estutu eta muztioa kentzeko  insatalakuntza edo 
sistema. Oinarrizko osagaiak honoko hauek disa: aska, ardatza eta estutze-
ko egitura (giltzak, patsolak, urkatxua...)

Giltza: Dolarean patsa osatu eta estutu behar denean ardatzaren inguruan 
urkatxuak egiten duen indarra aska osora zabaltzeko egitura osatzen duten 
habe antzeko egurrak. Mutur bakoitzean helduleku nabarmen bat dute.

Gurdi barrika:  Ikus: Karreto-barrika.

Hartzidura: Ikus: Irakinaldia.

Hondoa:  Sagardoa egiteko ontziaren (barrikotea, barrika, bukoia edo kupe-
la) atzekaldea. Hasieran ontziak zutikakoak zirenaren argibide bikaina, atze 
hau orduan azpikaldea izango bait zen (ikus: Burua).

Horia: Dolare-askan patsa osatu eta gaineko egitura moldatu aurretik patsa-
ren gainean eta patsolen azpian luzetaka jartzen diren egur luzeak. Muz-
tioaren jarioa errazteko, hodi erdi baten antzekoa da. 

Hotz sistema: Muztioa sagardo bilakatzeko prozesua kontrolatzeko tenpe-
ratua kontrola da sistema egokiena eta honetarako kupelak banaka, ser-
pentine bidez, edo upategi osoa hozteko sistemak jartzen dira.

Irakinaldia: Sagar muztioa sagardoa bilakatzeko gertatzen den aldaketa 
kimikoa. Bi irakinaldi izaten dira. Lehena azkarra, motza eta zaratatsua. 
Bigarrena barea, luzea eta isila.



Kantalera: Dolare-askaren ertzetako tentekako ola.

Kardia: Kupelaren buruaren bueltako ertza.

Karga: Sagar neurria. Eskualdeka aldatzen da, baina orokorrean 300 kg.-koa 
hartzen da nagusi. 50 kg.-ko 6 zakukadek edo sei neurrik osatzen dute.

Karraka: Dolarean sagarra eskuz estutzeko sistema mekanikoa. Karraka dei-
tutako lehengo ehizeko tramankulu zaharretik edo egiten duen soinutik 
sortutako izena izango da. 

Karreto-barrika: Sagardoa garraiatzeko gurdira egokitzen zen ontzi luze 
berezia.

Kizkia: Sagarra lurretik biltzeko erabiltzen den tresna, muturrean okertutako 
iltze edo burnizko punta duen makila bat da. Sagarra puntan sartuz bildu, 
sarearen kertenean makilarekin jo eta fruta barrura erortzen da.

Kupela: Sagardoa egiteko 1.000 litro baino kabida handiagoa ontzia. 50.000 
litrokoak ere badaude. Gehienetan egurrezkoa, bainan azkenaldi honetan 
altzairu herdoilgaitzezko asko jartzen ari dira sagardotegietan. 

Leihoa: Kupelaren buruaren azpikaldean dagoen zuloa. Kupelak izaten duen 
zulo handiena da, eta ontziaren barruan konponketa edo garbitasun lanak 
egiteko pretsona sartzeko egina da.

Liga: Kupela hustean hurrengo sagardo-eginaldia arte ontziaren behekaldean 
bertan uzten den kondarra

Matxaka: Sagarra jotzeko makina. Lehen bolanderen bidez eskuz eragin-
dakoak izaten ziren, egun berriz, motorrez eraginak. Sagarra tamainan zan-
patu edo lehertu egin behar du, gehiegi txikitu gabe, sagardoari kutsu txa-
rra erantsiko lioketen haziak ez ebakitzearren.

Mentua: Sagarrondoa sortzeko txertatu edo mentatzen denean mentu-
oinari itsasten zaion barietatearen zatia.
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Mentu-oina: Sagarrondo barietate jakin bat sortzeko txertaketa edo men-
taketa egiten zaion sagarrondoa.

Moildu: Sagarra biltzeko garaian sagarrondoaren gainean dauden fruituak 
eraistea. Generalean haga edo makil batzuez arbak joaz egiten da.

Mojon: Sagardotegian txotx garaian kupel bat irekitzera doala adierazteko 
sagardogileak ozen botatzen duen deia.

Muztioa: Estututako sagarrak ematen duen zukua, gero hartzidurak medio 
sagardoa bilakatuko dena.

Neurria: Suilaren tankerako zurezko ontzia, 50 kiloko kabida du. Gipuzkoako 
Beterrin 6 neurrik karga sagarra osatzen dute.

Oliotzea: Sagardoaren gaitza. Bakterio batek sortzen du eta bere eraginez 
sagardoak olioaren antza hartu eta txinparta eta bizitasuna galtzen ditu.

Onila: Sagardoa dolaretik edo ontzi batetik beste batera sartzeko erabiltzen 
den zurezko inbutua.

Organoleptikoa: Edozein fruitu edo elikagairen jateko ezaugarria. Usaina, 
zaporea etab, bereziak definitzen ditu.

Patsa: Zanpaketa lanak errazteko jotako sagarrez dolare-askan ardatzaren 
bueltan egiten den pila. Estutualdi bakoitzaren ondoren hurrengorako 
berregin behar da. Muztio gehiago ematen ez duenean dolarean gelditzen 
den kondar lehorrari ere honela deitzen zaio; ongarri gisa edo aziendaren 
elikadurarako erabiltzen da.

Patsola: Patsaren gaineko horien gainean jartzen diren oholak.  Zanpatzeko 
egitura osatzen dute.

Pisoia: Garai batean, matxakarik ez zenean, sagarra jotzeko erabiltzen zen 
eskuzko tresna. Kerten luzea duen egur kozkor bat da eta goitik behera 
jotzen zen sagarra. Hemendik datorkio sagarra zanpatzeari “jotzea” izena.
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Pitarra: Sagardoa eta ura erdibana nahastuta egiten den edari ahula. Bi erata-
ra egiten da, dolare askan sagarrari ura gehituaz edo edaterakoan sagardoa 
berari ura nahastuaz.

Sarea: Sagarra biltzeko saski aho-zabal aproposa, gainean aldenik-aldeko 
kertena bait dauka. Kizkiaren nahi eta nahiezko lankidea.

	 •	Dolare-askan	kantaleraren	parean	jartzen	den	zurezko	listoiez	egindako	
sarea. Askatik tinarako muztioaren jarioa errazten du.

Sagardo botatzea: Sagardoa botilatik edalontzira isurtzea. Sagardoaren 
ezaugarri organoleptiko guztiak dastatu ahal izateko, altura puxka batetik 
bota eta puskatzea komeni da. 

Sagardo gasifikatua: Ikus: xanpain-sagardoa.

Sagardo naturala: Erabat sagarrak erabiliz eta sagardogintza prozesuan 
inolako gehiarri edo aditiborik gehitu gabe egiten den sagardoa.

Sagarra jo: Dolareratu aurretik sagarra zanpatzea. Garai batean pisoiarekin 
joaz egiten zenetik gelditutako esaera. Egun matxakaz egiten da.

Sagar txoroa: Heldu edo umatu gabe sagarrondotik erortzen den sagarra. 
Zizarra egiteko erabiltzen da.

Sagastia: Sagarrondo multzoa.

Segoa: Zurezko ontzien erreten, zirrikitu eta txotx-zuloa ixteko erabiltzen 
den azienda-gantza.

Taninoa: Sagarraren osagaia. Sagardoari bere ezaugarriak (kolorea, zaporea, 
etab.) emateko nahi eta nahiezkoa.

Tina: Dolare-askatik muztioa erortzen den bukoi-erdi itxurako ontzia. 
Gehienetan egurrezkoa.

Tolarea: Ikus: Dolarea.

Txertua: Ikus: Mentua.

Txertu-oina: Ikus: Mentu-oina.
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Txinparta: Sagardoa botatzerakoan sortzen den doinua eta zirripiztinak. 
Sagardoaren bizitasunaren adierazgarri izaten da.

Txiria: Ikus: Txotxa.

Txotxa: Kupel edo edozein ontziren buruan probaketetarako irekitzen den 
zuloa ixteko erabiltzen den ziria. Txiria eta zipotza ere deitzen zaio.

Txotx garaia: Urtarrilaren 20-tik Aste Santura bitartea. Aurreko udazke-
nean egin den sagardoa ontzietatik probatzeko sasoia. Urte horretan boti-
lan zein tankerako sagardoak izango diren berri jakiteko egin izan ohi da.

Uhela:  Dolareetako zanpatzeko, ponpatzeko eta abarretarako sistemak 
lehen motorrez eragin zirenean motorraren indarraren transmisioa egite-
ko erabiltzen ziren larruzko zintak.

Upategia: Ontziak dauden tokia.

Urkatxua: Dolarearen ardatzean goitik-behera ibiliz karraka edo motorra-
ren indarra estutzeko egituraren gainean eragiten duen egurra.

Uztaia: Egurrezko ontzien bueltan metalezko gerriko tankerakoak.

Xanpain sagardoa: Sagardogintza prozesuan gozogarriak eta gasa gehitzen 
zaizkion sagardoa. Sagardo gozo eta arina da.

Zipotza: Ikus: Txotxa.

Zizarra: Ondo heldu edo umatu gabeko sasoi-hasierako lehen sagarrekin 
(sagar txoroekin) egiten den edaria gozo lodia. Kontserbatu ezinezkoa 
denez, egin bezain pronto edateko edaria da.

Zohi pala: Dolare-askan zanpatualdi bat eta hurrengoaren artean patsa eba-
kitzeko erabiltzen den tresna. Mintegian zohi-lanetarako erabiltzen da 
berez, bainan dolarean ere bai. 

Zutikako ontzia: Egun upategietako ontzi gehienak etzanak badira ere 
lehen zutitakoak asko erabiltzen ziren. Ontzien bi muturretakoen burua 
eta hondoa izenek adierazten dute garbi asko.
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BIZKAIKO SAGARDO EGILEEN ELKARTEA

Garaioltza auzoa, 23
48.196 Lezama

Bizkaia
Tel:  94-455 50 63  Faxa: 94-455 62 45

GIPUZKOAKO SAGARDOGILEEN ELKARTEA

Duque de Mandas 44, 1. A-B
20.012 Donostia

Gipuzkoa
Tel: 943-27 21 28 eta 27 76 62  Faxa: 943-27 33 98

TALDEA SAGARDOGILE ELKARTEA

Errekalde Etxea
20.115 Astigarraga

Gipuzkoa
Tel: 943-33 00 33

SAGARTZEA ELKARTEA
EZTIGAR KOOPERATIBA

Beltxu
64.120 Donaixti

Ostibarre
Nafarroa Beherea
Tel: 559-37 17 24
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Euskal Herriko sagardotegien zerrenda honetan, beren dolarean egindako 
sagardoa saltzen duten sagardotegiak azaltzen dira. 

LAPURDIKO SAGARDOTEGIAK

Beloki sagardotegia (59-20 66 25)
 R.N. 10  / Biriatu

NAFARROA BEHEREAKO SAGARDOTEGIAK

Aldakurria sagardotegia (59-37 13 13)
 74.220 Lasa 

BIZKAIKO SAGARDOTEGIAK

Alleri-zar Sagardoa (94-683 22 93)
 Alleri Baserria / 48.710 Berriatua

Amezketa Sagardoa (94-681 38 00)
 Amezketa Baserria, Pilastra Auzoa / 48.215 Iurreta

Artabillako Sagardoa (94-681 65 19)
 Artabilla k. 2. A / 48.200 Durango

Aurreko Baserria Sagardoa (94-684 22 83)
 Aurrekoa Baserria / 48.289 Mendexa

Axpe Sagardoa (94-616 82 85)
 Axpe Baserria / 48.270 Markina-Xemein
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Etxebarria Sagardoa (94-674 20 10)
 Txone-barri Baserria, Igartua Auzoa / 48.110 Gatika

Garape Sagardoa (94-483 18 67)
 El Seel Auzoa / 48.190 Sopuerta

Kandi Sagardoa (94-625 80 40)
 Ameztebarri Baserria, Ugarte Auzoa / 48392 Muxika

Laka-erdi Sagardoa (94-613 91 78)
 Laka-erdi Baserria, Milloi Auzoa / 48.710 Berriatua

Laneko Sagardoa (94-684 22 11)
 Okamika Auzoa / 48.289 Gizaburuaga

Sebastianeko Sagardoa (94-684 26 42)
 Sebastianekua Baserria / 48.289 Mendexa

Urrutia Sagardoa (94-674 14 46)
 Beko-etxea Baserria / 48.100 Mungia

NAFARROAKO SAGARDOTEGIAK

Martintxoenea sagardotegia (948-60 46 07)
 31.878 Aldatz

Txaseneko Borda sagardotegia (948-39 60 17)
 31.866 Beruete

Larraldea sagardotegia (948-45 21 21)
 31.795 Lekarotz

Toki-alai sagardotegia (948-50 40 05)
 Burundegia kalea, San Migelerako bidea
 31.870 Lekunberri
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GIPUZKOAKO SAGARDOTEGIAK

Aginaga sagardotegia (943-36 67 10)
 Errasti etxea, Aginaga / 20.170 Usurbil

Aialdenea sagrdotegia (943-
 Aialde Baserria, Santuenea Auzoa / 20170 Usurbil

Araeta sagardotegia (943-36 20 49)
 Araeta Baserria / 20.160 Zubieta

Egioleta sagardotegia (943- 
 Egioleta Baserria, Kalezar Auzoa / 20170 Usurbil

Illunbe sagardotegia (943-36 14 36)
 Txoko-alde, Urdaiaga / 20.170 Usurbil

Iruin sagardotegia (943-36 12 29)
 Irigoien Baserria / 20.160 Zubieta

Saizar sagardotegia (943-36 22 28)
 Saizar Baserria, Kalezar / 20.170 Usurbil
 
Urdaira sagardotegia (943-37 26 91)
 Urdaira Baseria, Aginaga / 20.170 Usurbil

Izagirre Sagardotegia (943-36 14 70)
 Bidarte Berri, Atotxa Erreka 133, Añorga
 20.009 Donostia

Otatza sagardotegia (943-80 17 57)
 Otatza-behekoa Baserria / 20.214 Zerain

Otegi sagardotegia (943-36 50 29)
 Solla-enea Baserria / 20.160 Lasarte-Oria
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Ñañarri sagardotegia (943-65 40 05)
 Larraitz Auzoa / 20.269 Abaltzisketa

Zalbide sagardotegia (943-65 21 76)
 Zalbide Baserria / 20.269 Abaltzisketa

Aburuza sagardotegia (943-69 24 52)
 Olatza Baserria / 20.150 Aduna

Zabala sagardotegia (943-69 07 74)
 Garagartza Baserria / 20.150 Aduna

Izeta sagardotegia (943-13 19 93)
 Izeta Baserria, Urdaneta Auzoa / 20.809 Aia

Santos sagardotegia (943-65 08 76)
 20.260 Alegia

Olagi sagardotegia (943-88 77 26)
 Altzaga Bidea, 1 / 20.248 Altzaga

Larreta sagardotegia (943-65 21 27)
 Saturu Etxea, San Bartolome Plaza / 20.268 Amezketa

Gaztañaga sagardotegia (943-59 19 68)
 Irurain Baserria, Buruntza Auzoa / 20.140 Andoain

Sarasola sagardotegia (943-65 26 22)
 Beballea Auzoa / 20.159 Asteasu

Arrizabalaga sagardotegia (943-55 67 80)
 Argibdegi-zahar Baserria / 20.115 Astigarraga

Astarbe sagardotegia (943-55 15 27)
 Mendiola Baserria / 20.115 Astigarraga
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Bereziartua sagardotegia (943-55 57 98)
 Beren Aran Etxea / 20.115 Astigarraga

Borda sagardotegia (943-55 17 31)
 Borda aserria / 20.115 Astigarraga

Buenaventura sagardotegia (943-35 72 02)
 Buenaventura Baserria, Altza Bidea / 20.115 Astigarraga

Etxeberria sagardotegia (943-55 56 97)
 Santiago-enea Baserria / 20.115 Astigarraga

Gartziategi sagardotegia (943-46 96 74)
 Gartziategi Baserria / 20.115 Astigarraga

Gurutzeta sagardotegia (943-55 22 42)
 Gurutzeta Etxea, Ergobia Auzoa / 20.115 Astigarraga

Irigoien sagardotegia (943-55 03 33)
 Kastaño berri Baserria, Ergobia Auzoa
 20.115 Astigarraga
 
Larrarte sagardotegia (943-55 56 47)
 Muñagorrienea Baserria / 20.115 Astigarraga

Lizeaga sagardotegia (943-46 82 90)
 Gartziategi Baserria / 20.115 Astigarraga

Mendizabal sagardotegia (943-55 57 47)
 Oiarbide txiki Baserria / 20.115 Astigarraga

Mina sagardotegia (943-55 52 20)
 Txoritokieta / 20.115 Astigarraga

Oiarbide sagardotegia (943-55 31 99)
 Oiarbide Baserria / 20.115 Astigarraga
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Petritegi sagardotegia (943-45 71 88)
 Petritegi goia Baserria / 20.115 Astigarraga

Rezola sagardotegia (943-55 66 37)
 Ipintza Baserria / 20.115 Astigarraga

Sarasola sagardotegia (943-55 57 46)
 Oiarbide Baserria / 20.115 Astigarraga

Zapiain sagardotegia (943-33 00 33)
 Errekalde Etxea / 20.115 Astigarraga

Urbitarte sagardotegia (943-88 27 19)
 Urbitarte Baserria, Ergoiena Auzoa / 20.211 Ataun

Añota sagardotegia (943-81 20 92)
 Añota Baserria, Elosiaga Auzoa / 20.730 Azpeitia

Barkaiztegi sagardotegia (943-45 13 04)
 Barkaiztegi Bidea, 42, Martutene Auzoa
 20.014 Donostia

Kalonje sagardotegia (943-21 32 51)
 Gurutzeta Etxea, Igeldo / 20.008 Donostia

Mendiola sagardotegia (943-39 03 90)
 Mendiola Baserria, Ulia / 20.013 Donostia

Urkiola sagardotegia (943-21 01 68)
 Ferrene Etxea, Ibaeta Auzoa / 20.009 Donostia

Akarregi sagardotegia (943-55 34 95)
 Akarregi Baserria / 20.120 Hernani

Alberro sagardotegia (943-55 00 19)
 Santa Barbara Auzoa / 20.120 Hernani
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Altzueta sagardotegia (943-55 15 02)
 Altzueta Baserria, Osinaga Auzoa / 20.120 Hernani

Eizmendi sagardotegia (943-55 64 05)
 Osinaga Auzoa / 20.120 Hernani

Elorrabi sagardotegia (943-55 03 88)
 Elorrabi Baserria, Osinaga Auzoa / 20.120 Hernani

Iparragire sagardotegia (943-55 03 28)
 Iparragirre Baserria, Osinaga Auzoa / 20.120 Hernani

Itsasburu sagardotegia (943-55 68 79)
 Itsasburu Baserria, Osinaga Auzoa / 20.120 Hernani

Larregain sagardotegia (943-55 58 46)
 Larre Gain Etxea, Ereñozu Auzoa / 20.120 Hernani

Otsuenea sagardotegia (943-55 68 94)
 Otsua-enea Baserria, Osinaga Auzoa / 20.120 Hernani
 
Rufino sagardotegia (943-55 27 39)
 Akarregi Baserria / 20.120 Hernani

Zelaia sagardotegia (943-55 58 51)
 Martindegi Etxea, Oialume Auzoa / 20.120 Hernani

Sagarzazu sagardotegia (943-64 16 41)
 Barrenetxe Baserria, Semisarga Auzoa
 20.280 Hondarribia

Begiristain sagardotegia (943-65 28 31)
 Iturriotz Baserria / 20.267 Ikaztegieta

Otazu sagardotegia (943-67 00 44)
 Otazu Baserria / 20.491 Leaburu
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Aulia sagardotegia (943-80 60 66)
 Auli-enea / 20.250 Legorreta

Aduriz sagardotegia (943-49 03 78)
 Adurizenea / 20.180 Oiartzun

Bidebitarte sagardotegia (943-49 21 01)
 Bidebitarte Baserria / 20.180 Oiartzun

Biok Bat sagardotegia (943-49 14 74)
 Biok Bat Baserria / 20.180 Oiartzun

Txikierdi sagardotegia (943-49 06 78)
 Txikierdi Baserria, Ugaldetxo Auzoa / 20.180 Oiartzun

Etxezuri sagardotegia (943-88 20 49)
 20.212 Olaberria

Egiluze sagardotegia (943-52 39 05)
 Egiluze Baserria, Mendikoa Auzoa / 20.100 Orereta

Amondarain sagardotegia (943-65 33 54)
 Gure Ametsa Etxea, Santa Luzia Auzoa / 20.400 Tolosa

Isastegi sagardotegia (943-65 29 64)
 Isastegi Baserria, Aldaba / 20.400 Tolosa

Altuna sagardotegia (943-55 49 17)
 Galarraga Baserria / 20.130 Urnieta

Elutxeta sagardotegia (943-55 69 81)
 Elutxeta Baserria / 20.130 Urnieta

Eula sagardotegia (943-55 27 44)
 Eula Baserria / 20.130 Urnieta
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Ikutza sagardotegia (943-55 55 20)
 Goikoetxe Baserria / 20.130 Urnieta

Matxo sagardotegia (943-55 20 33)
 Idiazabal kalea, 22 / 20.130 Urnieta

Oianume sagardotegia (943-55 66 83)
 Oianume Baserria / 20.130 Urnieta

Setien sagardotegia (943-55 10 14)
 Gurutzeta Berri Baserria / 20.130 Urnieta

Txertakadi sagardotegia (943-16 13 59)
 Urtesabel Auzoa / 20.247 Zaldibia

Pagamuño sagardotegia (943-69 15 83)
 Pagamuño Baserria, Elbarrena Auzoa / 20.150 Zizurkil

Satxota sagardotegia (943-69 02 64)
  Bulandegi Auzoa, 19 / 20.150 Zizurkil
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Usurbilgo Sagardo Eguna, 1982az geroztik maiatzaren azken aurreko 
igandean ospatzen da. Euskal Herrian sagardoaren inguruan antolatzen 
den jai ezagunena da. Bertan 45 sagardotegitako sagardoa dastatzeaz 

gain erakusketak, argitarapenak, gozogintza, botatzaileen lehiaketa, 
etab. aurki daitezke jai giro apartan.

Libiruxka honi buruzko zure iritzia jakin nahi dugu. Honetarako edo 
bere osagarri izan daitekeen inolako informaziorik baduzu, Usurbilgo 
Sagardo Egunaren Lagunak elkartearekin harremanetan jartzea esker-

tuko genizuke. Gure helbidea honoko hauxe da:

Usurbilgo Sagardo Egunaren Lagunak elkartea
55. postakutxatila

20.170 USURBIL (Gipuzkoa)
Euskal HErria

Email: Kalexar@geocities.com

Mundu osoko informazioa biltzen duen ditxosozko internet sarean 
Usurbilgo Sagardo Egunaren Lagunak Elkarteak bere tartetxoak egiten 

hasi berria da: 
http://www.geocities.com/BourbonStreet/Delta/1080/index.htlm

Honez gain sagardoari buruzko berri ugari aurki daiteke Cider-space 
deituriko gunean. Helbideak honoko hauetxek dira:

http://www.teleport.com/~incider/
http://sun1.bham.ac.uk/graftong/cider/cslist.html




