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Barazkia Formatoa Prezio minimoa 

Porrua sorta 3/4 - 6/8 (0,5 kg) 1,80 

Tipulina sorta 3/4 (0,5 kg) 1,50 

Tipula zuria kg 2,00 

Tipula gorria kg 2,50 

Baratxuri freskoak sorta 6/8 1,50 

Aza kg (unitateak, pisuaren arabera) 2,00 

Lonbarda kg (unitateak, pisuaren arabera) 2,20 

Bruselako azak kg 4,00 

Azalorea kg 2,50 

Romaneskua kg 2,50 

Brokulia kg 3,50 

Arbia sorta 2/3 (0,5 kg) 1,25 

  kg 2,50 

Errefautxoak sorta 6/8 1,00 

Rukula sorta (100 g) 1,00 

  kg 10,00 

Aza txinatarra kg 2,50 

Kolinaboa kg (unitateak, pisuaren arabera) 2,50 

Letxuga batabia unitateak 0,70 

Letxuga bereziak Unitateak (uda- udazkena / negua- udaberria) 0,80 / 1,00 

Eskarola unitateak 1,00 

Txikoria unitateak 1,00 

Txikori gorria unitateak 1,50 

Kukulua unitateak 0,60 

Kardua unitateak 3,00 

Zerba Kg (uda- udazkena / negua- udaberria) 2,50 / 3,00 

Erremolatxa sorta 3/4 (600-700 g) 1,50 

Ziazerba kg 4,50 

Borraja kg 2,00 

Azenorioa kg 3,50 

Mihilua kg (unitateak, pisuaren arabera) 3,00 

Apioa sorta 3/4 hosto (250 g) 0,80 

Apio-naboa unitateak 1,20 

Perexila sorta 50 g 0,50 

Babarrun beltza kg 10,00 

Babarrun zuria kg 9,00 

Potxa kg 8,00 

Leka kg 4,00 

Baba handia kg 3,00 

Ilarrak kg  7,00 

Kalabazina kg (300- 400 g aleak, ez handiegiak) 2,50 

Pepinoa kg 2,50 

Kalabaza kg 2,50 

Patata kg 1,50 

Tomatea kg 3,00 

Egiteko tomatea Kg (Kg asko badira gutxiago; 1,00 €/kg) 1,50 

Berenjena kg 2,75 

Piper italiarra kg 3,00 

Gernikako piperra kg 6,00 

  dozena 1,00 

Piperminak kg 7,00 

Landetako piperrak kg 6,00 

Pikilo, piko, morroia kg 3,00 

Txorizeroak unitateak 0,20 
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OHARRAK: 

1- Lan honen helburua zuzeneko salmentarako barazkien formatuak adostu eta prezio minimoen 

erreferentzia bat eratzea izan da, taldekideek eta batez ere hasi berriek erabil dezaten. 

 

2- Prezio minimoak proposatu dira, hainbat baratzezainek gaur egun erabiltzen dituzten 

prezioetatik abiatuta. Media moduko bat egin da, muturretako datuak hartu gabe. 2014ko 

urtarrileko baratzezainen bileran errebisatua izan da. 

 

3- Ulertzen da prezioen gora beherak egon daitezkeela: eskualdeka, herriko baratzezainak, 

urtaroaren arabera edo sasoi hasiera bada. Gogoratu taula hau erreferentzia bat dela eta 

minimoak errespetatzea proposatzen dela. 

 

4- Barazkiak unitateka saltzen badira, pisuaren arabera baloratzea proposatu da (adibidez: aza 

2,00 €/kg, beraz kilo erdiko aza batek 1 €), letxugak edo hostoak izan ezik. 

 

5- Lan hau urtero errebisatzen joango gara, prezioak eta formatuak zuzendu, beste barazkiren bat  

gehitu, edo prezioak kalkulatzeko beste bideren bat egokiagoa ikusten bada. 


