
 

 

 

SUTONDOTIK PLAZARA: elikadura burujabetza da bidea lehiaketaren helburua da 

elikadura burujabetzaren inguruko informazioa eta eztabaida gure gizartean sustatzea. 

Horretarako, adierazpen artistikoaren eta komunikazio-formatu berrien erabilera indartu 

da.  

 

Hilabete eta erdiko epean osotara, 67 pieza jaso ditugu. Heldutako lanak oso anitzak izan 

dira, hizkuntza artistiko eta komunikatibo oso ezberdinekoak; kalitatezkoak eta originalak; 

ikuspuntu eta istorio anitz landu dituztenak; hausnartzen laguntzen dutenak; salaketak 

egiten dituztenak; informatiboak; eta orokorrean elikadura burujabetzaren eraikuntza 

kolektiboaren bidean inspiratzen dutenak. 

 

Zorionak eta milesker parte hartu duzuen guztiei! 

 

 

Epaileen saria 
 

Hauek dira Sutondotik Plazara lehiaketako epaimahaiak saritutako lanak: 

 

BEGIRADA FEMINISTA saria 

100 €*-ko saria emango zaio; eta horrekin batera, 2016ko 26tik 30era, Cluj, Napoca, 

Errumanian egingo den Elikadura-burujabetzarako Bigarren Europar Forum, NYELLENI 

EUROPAn, parte hartzeko aukera izango du irabazleak (gastuak ordaindu behar izan 

gabe)**: 

Susterrak 
Paul Baños Onaindia 
 

IKUS-ENTZUNEZKO saria 

100 €*-ko saria emango zaio; eta horrekin batera, 2016ko 26tik 30era, Cluj, Napoca, 

Errumanian egingo den Elikadura-burujabetzarako Bigarren Europar Forum, NYELLENI 

EUROPAn, parte hartzeko aukera izango du irabazleak (gastuak ordaindu behar izan 

gabe)**: 

La Huertaka 
Ekobarakahuertos 

 

NARRATIBA saria 

100 €*-ko saria emango zaio; eta horrekin batera, 2016ko 26tik 30era, Cluj, Napoca, 

Errumanian egingo den Elikadura-burujabetzarako Bigarren Europar Forum, NYELLENI 

EUROPAn, parte hartzeko aukera izango du irabazleak (gastuak ordaindu behar izan 

gabe)**: 
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 Kanaberaz elkar hartuak  
Xabier Jaso Esain 

 

ARGAZKI saria 

100 €*-ko saria emango zaio; eta horrekin batera, 2016ko 26tik 30era, Cluj, Napoca, 

Errumanian egingo den Elikadura-burujabetzarako Bigarren Europar Forum, NYELLENI 

EUROPAn, parte hartzeko aukera izango du irabazleak (gastuak ordaindu behar izan 

gabe)**: 

   Play 

Igotz Ziarreta 

 

ILUSTRAZIO saria 

Esleitu gabe geratuko da. 

 

BASERRITARREN ESKUBIDEAK saria: 

100 €*-ko saria emango zaio; eta horrekin batera, 2016ko 26tik 30era, Cluj, Napoca, 

Errumanian egingo den Elikadura-burujabetzarako Bigarren Europar Forum, NYELLENI 

EUROPAn, parte hartzeko aukera izango du irabazleak (gastuak ordaindu behar izan 

gabe)**.  

Basura Comida 

Rodrigo Canet 

 

Publikoaren saria 
 

Bideberriak.eus/lehiaketa internet orrialdearen bidez publikoaren bozka gehien  

jasotzeagatik saritutako lana eta 400 eurokin sariduna izango den lana da:  

 

ZIPIHAURRAK (ikus-entzunezkoa) 
Andrea Martínez Díaz 

 

Antolatzaileak: 
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Laguntzaileak: 
 
 

 


