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Etxeberrin, 2012ko irailaren 3an 

 

Lacturaleren Esne Behien Interpretazio Zentroak gure instalazioen bisita 

gidatua egitera gonbidatzen zaituzte. Horretarako, hainbat informazio igorri dizuegu, 

gure iritziz zuen ikastetxearen txangoen heziketa-programaren barruan interesekoa 

izan daitekeelakoan. 

Lacturale taldeko azienda-ustiategietako bat da, giden, azalpen-taulen, ikus-

entzunezkoen eta dastatze-zentroaren bidez bisitak egiteko egokitua. Esperientzia 

horren bidez, bost zentzumenak (ikusmena, usaimena, dastamena, ukimena eta 

entzumena) landuko dituzte landa-ingurunera hurbilduta eta aziendarekin zuzenean 

egonda, azienda-ustiategi batean gertatzen den guztia interpretatze aldera. 

Bisitariek bertatik bertara ezagutuko dutelako zein bide egiten duen esneak, jatorritik 

kontsumitzen dugun arte. Esne-behien bizi-zikloa ulertuko dute, behiek zer jaten duten 

ikusiko dute modu arin eta interaktiboan, nola zaintzen dugun beren ongizatea, nola 

jezten ditugun, nola kudeatzen ditugun behien hondakinak, esnea nola biltegiratzen 

dugun, eta beste hainbat gauza. Azken batean, esne-behien ustiategi batean lan 

egiten duten abeltzainen bizimodua erakusten dugu, elikagai hori nola sortzen den 

ezagutzera emate aldera. Horrez gain, abeltzaintzak azken urteotan teknologia berriak 

ezarrita eta zientzia arloko aurrerapenekin izan duen bilakaera ezagutu ahal izanen 

dugu, eta XXI. mendeko ustiategi moderno bat ezagutuko dugu. 

PLANEA TU 

EXCURSION: 

FOTOS Y 

ESTADISTICAS: 
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Bisitek 1,5 ordu inguru irauten dute, eta tarte horretan ustiategia osatzen duten nabeak 

ikusten ditugu. Bisitaldiko edukiak gutxi gorabeherakoak dira. Gaiek lanketa sakonagoa 

edo arinagoa izanen dute bisitariek dituzten aldez aurretiko ezagutzen arabera, 

bisitarien adinen arabera, eta ikastetxearen helburuen arabera. 

Ibilbideak 8 eremu bisitagarri ditu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lacturaleren Esne Behien Interpretazio Zentroa.   Madozerako errepidea z/g, 31868 Etxeberri -Arakil-, Nafarroa 

Tel:  948 600 449.    Posta elektronikoa:  visitas@lacturale.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eremu hori ikusiko da baldin eta bisitaldiak hala eskatzen duen; oro 

har, haurrekin ez da egiten.
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MOTA PREZIOA* OHARRA 
IKASTETXEAK / IKASTOLAK 2 € PERTSONAKO  

 
Esneki bat opari 

HAURRAK (5 urte edo 
gutxiago) 

DOHAINIK 

GONBIDAPENAREKIN 
(gonbidapen bakoitza pertsona 

batentzat da) 

DOHAINIK 

 

Harremanetarako telefonoa: 948600449 

Telefono bidezko arretarako orduak: 9:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik 17:00etara, 

astelehenetik ostiralera. 

Harremanetarako posta elektronikoa: visitas@lacturale.com. 

Bisitarako orduak: astelehenetik igandera (bisita-orduak adostu behar dira). 

COMPARTE TU 

EXPERIENCIA 

ACTUALIDAD 
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