
r Zakilixut

Adrian Garcia 

Orain arte landaretik erato-
rritako esnea kontsumitze-
ko erarik errazena zen etxe
handiek merkaturatutako

esne kaxak erostea. Norberak etxean
egin nahi izanez gero, lanak hartu behar
zituen edalontzi txiki bat betezeko. Mer-
katuan dauden robot garesti horiek
erostea zen landare esnea etxean egite-
ko beste aukera. Egoera horretaz jaki-
tun, Itziar Bartolomek eta Antton Mon-
fortek landare esnea kontsumitzeko era
astindu duen etxetresna asmatu dute:
Chufamix. Haziak, zekaleak eta fruitu
lehorrak era erraz batean zukutu eta
minutu gutxian edalontzia betetzeko
bide ematen du tresnak.  

Oloa, garagarra, arroza, gari zuria, ka-
lamua, alpistea, intxaurrak, urrak, al-
mendrak... «Edozein haziri, fruitu leho-
rri edo zekaleri atera daiteke zukua tres-
na honekin», azaldu du Itziar
Bartolomek. 

Osagaiekin «jolasteko» aukera polita
eskaintzen du etxetresnak. «Intxaurrari
laranja zatitxo bat eta kakao pixka bat
botaz gero, intxaurra, laranja eta txoko-
latezko zaporea duen esnea ateratzen

da. Muga bakarra norberaren gustuak
dira. Sormena pizten dio sukaldaritza
gustatzen zaionari». 

Prezioa da asmakizunak eskaintzen
duen abantailarik handiena; 39,40 euro-
gatik eskura daiteke haziak zukutzeko
tresna www.chufamix.com webgunean.
Merkatuko prezioak ikusita, azkar asko
berreskura dezake dirua landare-esne
zaleak. «Olo esne litro batengatik bi euro
baino gehiago ordaintzen du jendeak.
Olo ekologikoa belar dendan erosi eta
etxean zukutuz gero, 21 xentimotan ate-
ratzen da litroa», dio Bartolomek.  

Horren alde handia egotearen arra-
zoiak azaldu ditu Bartolomek: «Esne
kaxa berak, produktua garraiatzeko ga-
solinak, bitartekarien mozkin tarteak...
horiek garestitzen dute produktua».
Izan ere, esne horietako asko Alemania-
tik ekarri ohi dituzte. «Eguneroko kon-
tsumo ohituretako beste zentzugabeke-
ria bat: oloaren lurraldean bizi gara!». 

«Abantaila zurrunbiloa»
Prezioan ez eze, beste alderdi askotan ere
«abantaila zurrunbiloa» eskaintzen du
etxetresnak. Batetik, esne kaxak erosi
gabe zaborra sortzea saihesten da. Ho-
rrez gain, tokian tokiko produktuak bul-

tzatzen dira, eta etxe handiek kontrola-
tzen duten monopolioa hautsi. Asma-
tzaileek merkatuan ez dute esne begeta-
la etxean egiteko gisa horretako beste
produkturik topatu. Robotak dira biko-
teak asmatutako tresnara gehien gertu-
ratzen zaionak. «Robotak badaude, bai-
na elektrikoak dira eta oso garestiak.
Edonork ezin ditu erosi». Modu azkar eta
merke batean edonorentzat eskuraga-
rria den produktua egitea izan dute xede.  

Hortxata izan zen asmakizunaren
abiapuntua. Bikotea Valentzian (He-
rrialde Katalanak) hortxata ekologikoa
Internet bidez saltzen hasi zen. Pauso
bat harago joan nahi izan zuten, eta txu-
fa esnea etxean egiteko tresna sortu zu-
ten. Ezustekoa ondoren etorri zen: «Eus-
kal Herrian ditugun beste hazi eta fruitu
lehorrekin probatu genuen, eta emaitza
sekulakoa izan zen».  

Fruituetatik eratorritako zukuak egi-
tea ohikoa da, zuku naturalek eskain-
tzen duten zapore, propietate eta prezio-
ak bultzatuta. «Landaretik eratorritako
esneetan ez genuen aukera hori». Hain-
bat azokatan aurkeztu dute etxetresna,
eta produktuak harrera ona izan du.
«Zein azkar eta erraz egiten den ikusten
dutenean, harritu egiten da jendea».

Itziar Bartolomek eta Antton Monfortek Chufamix etxetresna «iraultzailea» asmatu
dute: haziei, fruitu lehorrei eta zekaleei zukua ateratzeko lehen tresna ez elektrikoa.

Naturatik edalontzira  

Arrasateko Baserritarren Azokan ikusmin handia sortu zuen Chufamix etxetresnak. ANTTON MONFORTE D
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Irla (II)

J
ean-Guy Talamonik
bere tesian (ikus aben-
duaren 19ko Maratila)
Karmelo Landari Ita-

mar Even Zoharren polisiste-
maren teoria ezagutarazi diola-
ko eskerrak ematen dizkio. Te-
oria horren arabera, literatura
sistema konplexuen juntatze
leku dinamikoa da. Kontutan
hartu behar delarik sistema
horiek elkarrekin harremane-
tan direla, elkarren artean era-
gina badutela eta beti kanbia-
tzen ari direla egoera historiko
ezberdinen arabera. Talamo-
nik gogorarazten du Even Zo-
harren ikuspegiaren arabera,
«Sistemek eta azpi sistemek
hiru motazko harremanak ba-
dituztela elkarrekin: erdia ver-
sus periferia; berritzailea den
sistema versus kontserbadorea
den sistema; kanonikoa den
sistema versus kanonikoa ez
den sistema ». Polisistemaren
teoriaren arabera, harrema-
nak diakronikoak edo sinkro-
nikoak, gatazkatsuak, konflik-
tozkoak edo trukezkoak, asi-
metrikoak edo simetrikoak
—itzulpenetan bezala— izan
daitezkeelarik. Horrela, litera-
turen arteko «Interferientzia»
ezin hobeki agertzen da: a rela-
tion(ship) between literatures,
whereby a certain literature A
(a source literature) may beco-
me a source of direct or indirect
loans for another literature B (a
target literature). Eta Even Zo-
harren ustez hiru kasutan da
gertatzen «Interferentzia»: «(a)
Polisistema ez delarik oraindik
kristalizatua, hots bere burua
eraikitze prozeduran duen lite-
ratura bat gaztea delarik; (b)
Literatura bat (beren artean
harremanak dituzten literatu-
ra multzo handi baten barne-
an) periferikoa delarik  edo
ahula delarik, edo biak; eta (c)
bihurguneak badirelarik, kri-
siak, edo literary vacuums in a
literature.
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