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ULMA TALDEKO BESTE TALENTUAK

Baserriaren larrainean
familiarekin eta
lagunekin jarri eta
norberaren txakolina
dastatzeak ez dauka
parekorik

Taldeko langile eta bazkideek bateratu egiten dituzte beren ibilbide
profesionala eta zaletasun zorrotz-zorrotzak; hola erakusten dute
talentuarekin eta esfortzuarekin horma guztiak botatzen direla.

Mahasti artean…
Jon Urzelai, ULMA Piping
Jon Urzelai “Belas” area managerra da ULMA Pipingen duela bi urtetik hona. Lan
bizitza baserri bizitzarekin uztartzen du, txakolinarekin batez ere.

Lana, adorea, kultura, zuztarrak,
natura… horiek dira bururatzen zaizkigun
ideia batzuk baserri bizitzaz berba egiten
dugunean. Familia lanak eta ahaleginak
markatutako bizitza.
Holakoa da Jon Urzelairen bizitza:
ULMA Pipingetik baserrira eta berriro ere
ekin. Beti irribarrea ahoan, pozik eta ilusioz
beterik, dena tamaina berean. Horixe
da bere errealitatea, naturaz betetako
errealitatea eta, duela 11 urtetik hona,
mahastiz inguratuta.
“Baserrian bizi garenok gure etxea eta
landa giroko bizitza maite ditugu. Batzuk
arineketan egitera joaten dira. Ni, berriz,
mahastira joaten naiz. Deskonektatzen
laguntzen dit”, esan digu.
2007. urtean hasi zen txakolina
zarata egiten jendearen eta kritikaren
artean. Orduantxe erabaki zuen Jonek,
bere familiaren laguntzaz, 300 landarez
osatutako mahasti bat jartzea baserri
ondoan. Handik urtebetera, “Getariako
txakolina” jatorri deitura Gipuzkoa osora
hedatu zela aprobetxatuz, hektarea oso
bat hartzeraino handitu zuen sail landatua.
Geroago, 2010. urtean, berriro ere handitu
zuen saila, oraingoan hektarea bat eta
laurden hartzeraino.
Gaur egun 2,2 hektareako mahasti
saila dauka Jonek guztira bere baserriaren
inguruan; eta hektarea bakoitzeko 3.473
landare direla kontuan hartuta, 7.638
landare dira guztira. Bada zerbait! Eta

etxearen eta mahastiaren artean, lorategi
oparoa: japoniar astigar batzuk, magnoliak,
haritzak, pagoak, kameliak, urkiak, etab.
Udako berdeak koloreen festari egiten dio
lekua udazkenean.
“Betidanik gustatu izan zaizkit
landareak, bai fruitu landareak bai
apaingarriak. Ardoaren munduak ere
erakartzen ninduen; horregatik animatu
nintzen. Oraingo ikuspegitik begiratuta,
egia esan, erabaki zoro xamarra izan zen,
baina kontent nago”, ziurtatu du.
“Oso inbertsio handia da eta, gainera,
lehen lau urteetan ez duzu ezer biltzen.
ULMAtik irten eta traktorea martxan
jartzea hamar minutuko kontua da. Etxetik
hain gertu lan egitea pagotxa da”, ziurtatu
du Jonek.

ETA ORAIN, TXAKOLIN MARKA PROPIOA
Iaztik, Jonek BELASKUA izeneko bere
txakolin markara bideratzen du uztaren
zati bat. Txakolin honek iritzi ona jaso
du kritikaren aldetik. Hala ere, Urzelaik
esan digunez, “Mahastia eta txakolina
zaletasuna dira niretzat, eta hala izaten
jarraituko dute. Baserriaren larrainean
familiarekin eta lagunekin jarri eta
norberaren txakolina dastatzeak ez dauka
parekorik”.
Etorkizunari dagokionez, Jonek www.
belaskua.com webgunea plazaratu berri
du. Bertan, bere txakolinaren berri emateaz
gainera, baserriaren historia kontatzen du,
500 bat urte dela eraiki zenetik hona.
Luze bizi bitez txakolina eta baserria!

Eskumako aldean, Jon bere traktorearen ondoan Belaskua txakolin botilarekin; lerro hauen >>
azpian, baserriaren eta mahastien bista panoramikoa.

