
ERROBI-ATURRI
AHURTI
 µBeltzane Obanos Feldenkrais (gorputzaren 
mugimendua eta postura hobetzeko metodoa somatikoa. 
Feldenkrais metodoa) - Hondineko bidea, 320.

 µ Beltzane Obanos finantza pertsonalak (finantza 
pertsonalak kudeatzen ikasteko trebakuntza) - 
Hondineko bidea, 320.

 á Bureau d'Accueil Touristique de Urt (oroigarri 
saltegia - «bakantzak Euskoz» Gutunen salmenta) - 
Merkatu Plaza.

 µ Clinique vétérinaire Urt (abereentzako artak) - 
Saubade bidea, 726.

 µ Contrôle technique Nive-Adour (auto azterketa 
teknikoa) - Aturriko hiribidea, 541.

 µ La Ferme Berhonde (baratzezaitza - salmenta 
zuzenean) - Berhondeko Bidea, 756.

BARDOZE
 µ Bastidarra (etxeko esnetegia - jogurt - gasna freskoa, 
- desertak eta lekuko ekoizpenen salmenta zuzena) - 
Barthes-ko bidexka,35.

 µ Coworking Bardos (langune partekatua - 
herengunea  - fablab) - Eskoleen bidea, 213.

 µ Foyer des jeunes et d'éducation populaire 
(kirol, kultur eta arte jarduerak) - Platanoen plaza.
L'atelier du cheveux (ile - apaindegia - bizargina) - 
Ibarre auzoaldea, Yemes lekua.
Maison Montauzer (urdaintegi) - Ferreriako eiheraren 
bidea, 64100.

 µuVival Bardos (elikadura) - Departamenduko 
bidea, 936.

 µXarnegu Ikastola (euskarazko lehen mailako eskola) 
- Herriko Bixtan hiribidea, 3.
Xarnegu Eguna (xarnegu eguna festibalaren elkarte 
antolatzailea) - Bardozeko herriko etxea.

BESKOITZE
 µ Beskoitzeko ikastola (lehen Hezkuntza eta Haur 
Eskola euskaraz) - Herria, bide berria.

 µ Brasserie Kipett (garagardogintza artisanala) - 
Mendiko Borda Lanzelaia.

 µ Café Larre (edarien irteera) - Hirriko bidea, 36.
Escuer - Duch Eneko (baratzezain - idoki labela) - 
Celhay Auzoa - Sautenea Bidexka.

BIDAXUNE
 á Bureau d'Accueil Touristique de Bidache (oroigarri 
saltegia - «bakantzak Euskoz» Gutunen salmenta) - 
Pilota Plaza, 1.

 µ EBkolore (portzelanazko eta Bernazko Pintura. Euskal 
Herriko baxera) - Larroudé bidea, 537.

 µGioia (pastiza - ogia eta azukre opilen ekoizpen eta 
salmenta - janari saltegietan eta merkatuetan) - Baroun 
Hiribidea, 9.

 µ Les kiwis de Dany (Kiwi ekoizlea: Kiwi/sagar jusa, Kiwi 
nektara, Kiwi/zitroi erresimenta, Kiwi/sagar konpota, 
Kiwi lehortuak. Abendutik maiatzera fruitu freskoak) - 
13, allée du Baroun.
Piscine de Bidache (udako igerilekua) - Kirol parkea 
etorbidea.
Union commerciale et artisanale du Pays 
Xarnegu (xarneguko merkataritza eta artisautza 
elkartea) - Kirolen guneko Etorbidea, 1.

 µVival Bidache (tabako - prentsa - janari saltegi) - 
Baratzeen Karrika, 64.

BURGUE-ERREITI
Brialy François (baratzezaintza biologikoa) - Laruka.

 µ La Ferme du Brukiza (kiwi eta ahuntz gasna 
baserritar ekoizlea - Idoki eta AB labelak - baserri 
bisitak ) - Brukiza Baserria.

GIXUNE
 µ Bea'rik (janari saltegi ibiltaria - tokiko janari 
produktuak) - etxean bakarrik.

HIRIBURU
Aizu (hiriburuko ikastolako ikasleen gurasoen elkartea) 
- lapurdiko hiribidea, 40.
Ametza ikastola (ikastola) - Lapurdi etorbidea, 40.
Coiffure Lorian (ile apaindegia denentzat - Egun 
osoan eten gabe) - Harrokan etorbidea, 1.

 µHiriburu Conduite (auto eskola) - Harrokan etorbidea, 9

 µHiriburuko uhaina (Hiriburun Euskal kultura eta 
hizkuntza sustatzea) - Lapurdiko etorbidea.

 µ Polita (edertasun institutua eta makillaje iraunkorra) - 
Bordenave hiribidea, 10.
Régie de recettes pour les animations et fêtes 
(herriak antolatutako animazio - besta - ospakizun eta 
edozoin manifestazio kobratzea) - 1 Plaza Berri.

LEHUNTZE
Biga Bai (Buraso Elkartea) - Etxeleku karrika, Ainziartia, 71.

 µ Biomonde Kimua (ekoizpen biologikoen salmenta, 
garagardotegi eta kafetegi ostatua, kirol gertakarien 
hedapena) - Louis Laffrague Plaza, 14.
Le Spécialiste de l'emballage (saltegi, elikadura  
eta industriarentzat paketatzeak - paper eta paper 
lotkorren transformazioa) - Aktibitate gunea - Berge 
Karrika, 1.
Multiplezarts (esku jokoen elkartea. Karrik'art 
festibalaren antolatzailea)
Nadège Coiffure (ile - apaindegi mistoa) - Aturriko 
bidea, 2617.
Trukatu (elkarteak kide arteko trukaketaren errestea 
du helburu. Jandanik landare salmenta merkatu bat 
antolatu ditu, aldaxka tailerrak, animazioak haurrentzat 
eta liburu kutxa bat planteatu du herrian) - Urketako 
bidea 361.
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MILAFRANGA
 µAJ Paysage (parke eta lorategien antolaketa eta 
artatzea (profesionalentzat eta partikularrentzat) - D137 
- Lantegia gunea.
Agur Sandrine Taxi (taxi : Edozoin bide - 7 lekuko 
autoa) - Landakobidea Bidexka, 98 - D22.

 µ Bar Restaurant Trinquet Eskularia (etxeko 
sukaldaritza tradizionala - janari prestatzailea) - Oihan 
Baster bidexka, 89.

 µ Boulangerie Le Petit Sablé (okindegia - paztizategia) 
- Hiriburuko Bidea, 173.
Ekide productions (ikus-entzunezko komunikazioa 
- bideo eta argazki errodajea - aireko argazkilaritza 
(drone) - essustebeherea bidea, 51.
Milaguntza (lankidetza - auzolana eta elgarren arteko 
laguntza) - Barberaenea bidexka, 102

MUGERRE
 µ Brah Brah Kolektiboa (kontzertuen antolaketa - 
Musika talde kolektiboa) - Elareko Hiribidea, 62.
Carré'ment Gourmand Mouguerre (okindegia - 
pastizategia - snacking) - Salines bidea, 660.
Doc'Elec (elektrizitate enpresa, berria eta konponketak, 
VMC - automatizazioa - domotika - matxura konponketa 
zerbitzua) - Eihartzeko bidea, 196.
Elizaberritarren Biltzarra (auzoko animazioa: 
lekuko ekoizleen merkatua ostirale arratzetan Xamango 
aparkalekuan eta urtean bietan Ibar trinketean)

 µGarage du port (mekanikoa) - Ibusty-ko bidea, 475.

 µ Ibar trinketea / Trinquet Ibar (trinketea - ostatua - 
besta gela alokatzea) - Ibargoiti bidea, 440 - Elizaberri.

 µ Idoia Apiculture (erlezain profesionala: eztia, polena, 
propolia, esseina, erregina organikoa, natura eta 
aurrerapena) - Larrexipi, Xuhurrenea.
Mouguerre Cadre de Vie (ingurumenaren 
babeserako elkartea)

SAMATZE
Adour Fournitures (medikuntza, estetika, elikadura 
eta komertzio guztientzako higiene produktu eta babes 
ekipoak ; hornidurak eta paketatzeak elikadura ofizioentzat 
eta saltegi guztientzat) - Micabe Bidexka, 126.

 µ Bea'rik (janari saltegi ibiltaria - tokiko janari 
produktuak) - Pilota plaza.

 µ Les kiwis de Dany (kiwi berde eta hori ekoizlea, kiwi 
zukua, kiwi nektarra, kiwi marmelada, kiwi konpota) - 
Halage-eko bidea, 3511.

 µMaysonnave informatique (informatika ekipoen 
konponketa eta salmenta, konponketak etxean) - 
Garat-eko bidea, 590.

URKETA
 µ Café du Centre (ostatua - prentsa - pintxoak - FDJ - 
Pick Up) - Urketako herrixka, 154.

 µLa Bobine Mobile (aldaketak - joskintza eta brodatuak 
eta moda osagarriak sortzea) - Artiguenave-eko bidea, 355.
Les Kolapsonautes (jendartearen erortzearen 
tematikari interasatzen diren lekuko jendeen elkartzea) 
- Asserol Bidea, 40 - Le Clos Urgatza.

 µ Panier de l'adour (fruitu eta barazki etxera ekarririk) 
- Eyheralde bidea, 374.

HAZPARNEKO LURRALDEA
AIHERRA
Aiherrako pesta komitea (besta eta kontzertu 
antolatzailea) - Maldan etxea.

 µ Bea'rik (janari saltegi ibiltaria - tokiko janari 
produktuak) - _Herriko etxearen aparlekuan.
Chantal Irigaray (dietista naturoterapeuta) - 
Bastidako bidea, 1079.

 µDouard Yvonnick (etiopatea) - Harrigaïna.
Duhalde Beñat et Maite (Ossau Irati sormarkako 
etxeko ardi gasna, gaztanbera eta ardi gasna pikorrak, 
ardiki merguez lukainkak. AB eta Idoki labelak) - 
Betirisastea.
Dunate Jauberria (bio ardi gasna - Ossau Irati 
AOC et Idoki labelak - Salmenta zuzena etxaldean) - 
Jauberria.

 µGAEC Bixartea (etxaldeko ekoizpenak - gasna 
transformatzea Ossau Irati AOP - mamia, gasna, 
kamenber eta gasna pikor) - Bixartea.

 µGAEC Ixuribeherea (ahuntz gasna - pitika haragia 
(AB + Idoki) - Sagar jusa (AB + Idoki) - Kintoako zerria 
(Idoki)) - Ixuribeherea Etxea.

 µGAEC Xedarria (ardi hazkuntza - Ossau Iraty AOP 
gasna - idiki, aratxeki eta zerrikia - kontserbak) - 
Xedarria Etxea.

 µGozategia Ostatua (kaféa - ostatua - jatetxe) - Pilota 
plaza, hirixka.
Ile Lantegia (ile-apaindegia eta ile talasoterapia) - 
Lekuineko bidea, 1370.
SARL Bidenabar (laborantza edo merkataritza 
orokorreko garraioak) - Sagardea Etxea.

BASTIDA
 á Bureau d'Accueil Touristique de La Bastide 
Clairence (oroigarri saltegia - «bakantzak Euskoz» 
Gutunen salmenta) - Darrieux etxea.

 µGAEC Artzainak (ardi gasna - Ossau Irati AOC eta 
Idoki) - Le Château etxaldea - Pessarou.

 µGAEC Biotzeko (Ossau Iraty AOC ardi gasna - bio 
moduan birmoldatzea) - Istilekoborda - Egiptoa auzoa.

 µGaec Pancousset (ahuntz gazna ekologikoa - 
amaren pean hazitako ahuntz umeak - aratxe bearnes 
ekologikoa - organiko gari irina (barietate zaharrak)) - 
Touronko bidea, Pancousset etxea.

 µ Iduki Ostatua (jatetxe tradizionala, brazero 
sukaldaritza) - Kostaldeko bidea.

 µ L'autre Monde (tatuaje - saloia - ilustrazioak eta 
eskulanak) - Hazpareneko bidea, Xaparre Artisau 
erremua.
La Fabrique de Macarons (bixkotx eta makarroi 
fabrikazio eta salmenta) - Notre Dame karrika.

 µ Labetxoa (okindegia (bio): ogia, ogi bereziak, azukre 
opilak, taloak, euskal pastizak eta janari-denda ttipia) - 
Xapar Lanzelaia - RD 10.

 µ Lady Alai (Euskal Herriko tonikoa) - Muskarditz.

 µ Les fermiers Basques (bertako produktuen denda)- 
Uztaien plaza.

 µ Trinquet - Bar (trinketa - ostatua) - Notre Dame 
Karrika.

 µXarnegu Sagarrak (lekuko sagar moten sagar jus 
eta sagarnoen ekoizpena - fabrikazioa eta salmenta) - 
Borde d'Iharce.

DONAMARTIRI
Arberoa Ikastola (euskarazko lehen mailako eskola) 
- Plaza.



Garaikoetxea - Dominique Aincy (baserritar behi 
gasnaren salmenta Idoki labelarekin) - Garaikoetxea.
H Berri (jantzi eko-sorkuntza - berreskuratutako 
oihalekin egin sorkuntzak - joste kurtsoak - neurrira 
egindako sorkuntzak) - Jean Lissar Karrika, 3.
Haixpia (bixkotx biologiko sukratu eta gaziak - etxeko 
produkzioa eta salmenta - ekoizpen merkatua, 1. eta 3. 
asteartea - baserrian) - Minhotz karrika.
Hasparren Basket Club Zarean (saskibaloia 
denentzat (helbarrituentzat ere)) - Egoki Gela.
Hasparren Football Club (kirol elkartea eta football 
pratikaren promozioa) - Xapitalia zelaia.
Hazparneko Joaldunak (joaldunen desfilea - 
ihauterietan) - Francis Jammes Karrika, 81 - Eyhartzea/
Hazparneko Tamborrada (tamborradaren 
antolaketa) - Muesca Anderearen Etxean - Puttuanea 
Etxebizitza.
Hazparneko pesta komitea - Comité des fêtes 
d'Hasparren (herriko besten eta animazio kulturalen 
antolaketa)
Hegoa énergies (energia berriztagarriak erabiltzen 
dituzten energia ekoizpen sistemen ikerketa eta 
gauzatzea) - Aldatu negozio gunea.

 µKomeiteko Borda (gure baserriko produktu 
oinarritutako sukaldaritza) - Urkoi auzoa.

 µuKompa-Euskalfon Informatika (informatika 
saltegia, informatikan aholku, zerbitzu eta 
mantenimendua) - Francis Jammes karrika, 18.

 µKultura Pays Basque (ikusle gazteentzako eta publiko 
guztientzako zuzeneko emanaldia) - Foch etorbidea, 15.
LM Laure Mariage Celhay Auzoa.
La ferme d'Uhaldia (gizarteratze egitura merkatu 
baratzearen bidez) - Minotz auzoaldea, Aguerria.

 µ Lantegia (jostea, -aldaketak eta sorkuntzak) - Ursuiako 
karrika, 48.
Lehengo Hazparne (euskal besta herrikoi baten 
antolaketarako komitea) - Herriko Etxea - Jean Lissar 
Karrika, 5.
Liliren Etxean - Chez Lili (denda - gozotegia - te 
saloia - lekuko ekoizpenak) - Jean Lissar Karrika, 37.

 µ Loubet Pro & Cie (etxetresna elektrikoak - telebista 
- soinua - multimedia - sukaldeak - egur labetxoak) - 
Dibildos Karrika, 26.
Louis Ospital (eskuz egin urdaintegiak - zerriki - 
konserbak) - Jean Lissar Karrika, 47.

 µ Lurra (bio janari denda) - Gaskoina karrika, 4.
Maite Dubois pédicure et podologue (pedikuroa - 
oinen sendagilea) - Jats karrika, 13.
Makolatea (haragi salmenta (laborantxa biologikoa, 
Idoki) : ahatxeki, behiki eta sasi ardia) - Makolatea 
etxea - Elizaberri auzoa.

 µMargola (pintura eta berniz fabrikazioa eta salmenta) 
- Pignadak Lanzelaia.

 µMatthieu Lebreton (eskuzko terapia - ezinbesteko 
harmonizazioa - giza eta zaldi energia txinatarra) - 
Léon Larregain karrika.

 µMimi ostatua (ostatu - jatetxea) - Jeu de Paume karrika, 7.
Moondura (ibilgailuen antolamendu aldagarriak, 
mini autokarabanentzako furgoneta bihurtzeko) - 
Eiherraberria etxea, Hazketa auzoa.
Noizbait (euskal pilota eskola) - Harana Plaza, 3.

 µOgi Bihia (okindegia - gozotegia - ogitartekoak) - 
Larraidy lotizamendua, 1.
Pharmacie Lamerenx (farmazia - ekipamendu 
medikoa) - Pierre Broussain karrika, 2.

Comité des fêtes de Saint Martin d'Arberoue 
/ Dona (gertakari kulturaren antolaketa (bestak, 
ihauteriak, kontzertuak)) - Aphecetche Florianen etxean 
- Muzutea.
Ferme Agerria (kintoa euskal zerria, urdekiak, Ossau 
Irati sormarkako gasnak; etxaldeko bisitak; Karabanen 
harrera dohainik) - Kolorotz auzoa.
Foyer Rural (aisialdi kulturalak eta «Escapade en 
Arbéroue» ekitaldiaren antolakuntza, Donamartirin) - 
Hirixka.
Mutturfin - Cuisine ambulante (food truck - lekuko 
ekoizpenekin egin sukaldea - janari prestatzaile) - 
Elsurun - RD 251.

HAZPARNE
 µAral Pro (laborantza eta abere hazkuntza material 
salmenta eta konpontzea) - Leon Larregain karrika, 
Aldatu lekua.

 µArgibili (bisita gidatuak - eskapatzeak minibus batekin 
(tematikoak edo izarian eginak)) - Kurutxeta etxea - 
Zelai auzoa.

 µAu Vrac (soltean saltzen diren produktuen janaria) - 
Jean Lissar medikua karrika, 17.

 µ Bake Bidea (Euskal Herrian bake prozesua sustatu 
eta gidatu) - Xokoko borda, Pena auzoaldea.
Begi Laguna (optika) - Jean Lissar Karrika, 2.

 µ Boulangerie Bidart Donibane plaza.
 á Bureau d'Accueil Touristique de Hasparren 
(oroigarri saltegia - «bakantzak Euskoz» Gutunen 
salmenta) - Donibane plaza, 2.
Comité territorial Pays Basque de pelote basque 
(Euskal Herriko pilota txapelketen antolatzaile eta 
kudeatzailea) - Jeu de Paume plaza, 7.
Cédric Germain (D.O Osteopata : ornoak, junturak, 
buru ezura, sortu berriak, ibiltzearen azterketa. Etxean 
kontsultatzeko aukera) - Francis James karrika, 62.

 µ Eagaden mundua (haurrendako eta helduendako 
zapata saltegia - opariak eta sortz arropak) - Ursuya 
karrika, 5.
Eihartzea Kultur Etxea (animazio kulturala Hazparneko 
Herri Elkargoan) - Francis Jammes karrika, 82.
Emazteek diote (Irakaskuntza herrikoia _Eihartzea - 
Francis Jammes karrika, 81

 µ Etxeko Bob's Beer (etxeko Bob's Beer lehen bezalako 
garagarnotegia txiki bat da - hazparnen - Euskal Herriko 
bihotzean kokatua) - Francis Jammes karrika, 69.

 µ Eusk'halles (arrain - fruitu eta barazkien janari 
saltegia - kremategia - upategia - janari eta prest diren 
otorduak) - Larraidy lekua, 1.
Euskal Herria Zuzenean (EHZ) (EHZ festibalaren 
antolaketa ) - ARY eraikuntza - Pilotaleku plaza.
Expaba Sécurité (sute materialaren egiaztapena, 
mantenketa) - Pignadas industriagunea.
Ezkia ikastola (irakaskuntza euskaraz) - Lapurdiko 
plaza, 3.

 µ Eztia (edertasun etxea) - Kanboko errebidea.

 µ Fablabea (fablab eta heren lekua: fabrikazio 
digitalerako eta know-how-aren transmisiorako tokiko 
laborategia) - Francis Jammes karrika, 16.
Ferme Etxartia (arraultze eta ardi gasnaren 
ekoizpena AOP Idoki) - Larrarte auzoa - Etxartia etxea.

 µ Ferme Urkodea (Hasparren Equitation) (zaldi 
zentroa (kurtsoak, ibilaldiak eta ibilketak) - 14 lekuko 
landetxea) - Zelai Auzoa - Urkodea Etxaldea.

 µGAEC Ttukulua (ardi gasna eta arraultze ekoipena 
eta salmenta. AOP+IDOKI+AB) - Ttukulua etxea.



SARL Miatu (formakuntza burotikan eta informatika 
tresnetan - aholkularitza enpresentzat digitalean eta 
mekanika ingeniaritza - argazkilaritza eta bideoa) - 
Jean Lissar Karrika, 8
Tennis club Hasparren (tenisaren praktiken 
garapena eta sustapena) - Xapitalea Kirol Parkea.
Ttattola gaztetxea (kultur ekitaldien antolaketa) - 
Harana plaza.

 µUhalde Sport Hasparren USH (kirol saltegia - 
arropa eta bizikleta elektrikoen alokairua / konponketa 
eta salmenta) - Ursuiako karrika, 28.

 µXuriatea (ostatu - jatetxe) - Francis Jammes karrika, 4.

 µYSMO Conception (eraikinen arduraduna) - Gaskoina 
bizitegia,1, etxe behere gunea, Franzis Jammes karrika, 9

 µ Zarea (etxe ekoizpen denda Idoki edota AB labelekin) 
- Francis Jammes Karrika, 1-3.

HELETA
 µArgitxu Ourthiague et Camille Marque 
(mugimendu artatzailea) - Pentze Ttipia Etxea.
Chez Ttotte (ostatua, jatetxea, talde apairuak. 
Erreserbak 20 pertsonetik gora) - Aguerre Beheria.
Elevage Ugo Arbelbide (akitaniako blonda 
arrazako behien - bigen eta zezen gazteen ugalketarako 
salmenta - Belarrean haziak) - Eyheraldia.

 µ Ezkaratza (janari prestatzaile eta labori mahaina) - 
Errekartia Heraitze auzoa.
LARRE ostatua (ostatua - jatetxea - talde apairuak - 
Erreserbak 20 pertsonetik gora) - Aguerre Beheria.
Laco Ramuntxo (baratzezaintza AB laborantza 
biologiko labelarekin) - Salaberria.

 µ Lola secrétariat (administrari laguntzaile 
independentea) - Otxondiko bidea.
Zabal'Oil (saltegia sarean + merkatuak eta AMAPak: 
Eskuz egindako oliba olio biologikoak eta ez biologikoak 
- Eskuz egindako oliva biologikoak eta ez biologokoak - 
Ozpin biologokoak - Konserba finak)

IZTURITZE 
 µ Bea'rik (janari saltegi ibiltaria - tokiko janari 
produktuak) - Trinketaren aitzinean.

LEKORNE
Baigura Ikastola (euskarazko lehen mailako 
ikaskuntza) - Hodia Etxea, Zelai Errepideako bidea, 100.
Biltzar des Communes (herrien proiektuen eraikuntza 
- euskal herriko auzapezen eta hautetsien elkartzea) - 
Lekorneko herriko etxea.

 µ Eveiller sa nature (bertako belar medikuntza 
formazioa) - Uhaldeko borda,Basoitako bidea, 2860.

 µGAEC Esnekiak (esne osoa eta esne gaingabetua 
(pazteurizatua), esne-gaina, burra (gurina), gasna xuria 
eta yogurtak (naturala eta fruituzkoa). AB Laborantza 
biologiko eta Idoki labelak. Salmenta zuzena eta etxera 
erakartze) - Uhaldegaraia.
Harizuri (diseinatzaile grafiko eta ehungintzako 
sorkuntza autonomoak, serigrafia) - Urrusenia etxea, 
Basseboure auzoa.

 µHôtel Restaurant Dermit (hotel - jatetxe - ostatu) - 
Plazako etxea.
Inter-AMAP Pays Basque (iparraldeko AMAP-en 
kolektiboa) - Garro eremua.

 µ Larrea Francis (baratzegintza - fruitu zuhaitzak; AB 
labela) - Haitz Ondoa.
Pospolin (estetika artak) - Zelaia etxea.

 µRégis Pochelu (harrizko zizelketak - partikularar edo 
talde ikastaldiak) - Garroako Gaztelua.
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38 Cordeliers Karrika 64100 Baiona 
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Saltegi berriak

 µ Euskokart/euskopay

 á Saltegiak nun proposatzen duten diru gutunak 
pasatzen diren kide ez direnentzat

 uAldaguneak

 µRestaurant Etchebarne (hotel ostatu jatetxe) - Plaza.

 µXixtroak (etxaldeko mozkinen salmenta sarean - AB 
eta Idoki labela) - Uhaldegaraia.

LEKUINE
 µ Bea'rik (janari saltegi ibiltaria - tokiko janari 
produktuak) - Herriko etxea.

 µGarage Intxaurmendi (edozoin markako auto 
mantentze eta konponkata) - 14 posta kodea - Hirixka.

MAKEA
Ferme Goxagorri-Céline Jorajuria (fruitu ekoiztea 
eta transformatzea: marmeladak, almibarrak, coulis, 
konpotak eta jusak) - Mendikota.

 µGarage Hirigoyen (auto garajea edozoin markak) 
- Zuhurtiako Bidea.

 µMaison de la chataigne Basque (euskal gaztaina 
ekoiztea eta eraldatzea (erreferentziazko 18 produktu)) 
- Agerreko bidea.

 µOgibarnia (sukaldaritza tradizionala - gela alokatzea) 
- Plazako auzoaldea.

¤Nire erosketen %3a elkarte bati 
itzuliak!

Urteko atxikimenduari esker...
Ipar Euskal Herriko elkarte bat lagundu dezakezu. 
30 lagunek elkarte bati babesa ematen badiote, 
elkarteak, dohaintza moduan, zu eta beste babesleek 
euroetatik euskoetara trukatutako diru zamaren %3a 
eskuratuko du.
Euskoetan aldatua den euro bakoitza...
Erreserba fondo batean jarria da Crédit coopératifen 
eta NEFen, eta banketxe etiko horiei beraien 
aktibitatea garatzen laguntzen die.

uNun kidetu, aldatu edo eusko 
billeteak kondutik atera?

BARDOS
 µuVival Bardos - RD 936

Du lundi au samedi : 7h30/12h30 - 15h30/19h30
Dimanche : 9h/12h

HAZPARNE
 µuKompa Informatika, Francis Jammes karrika 18

Asteartetik larunbatera; 9:30-12:15/15:00-19:00

Euskoren kide diren herriak. D
HAZPARNE - BASTIDA - LEHUNTZE - MAKEA - 
LEKORNE - HIRIBURU - URKETA - MILAFRANGA


