
ISASTEGI
sagardoa



Gure baloreak islatzen dira sagardoaren distiran. 
Komunitatea funtsezkoa dugu sagardoa egiteko, 

eta komunitatean dastatzen dugu sagardoa.

Garai batean etxeko konsumora mugatuta egotetik 
gaur egun nazioarte-mailako kutixia izatera 

pasatzeko, produktuaren kalitatea bermatzea 
ezinbestekoa dela uste dugu.

Horregatik betiko metodo tradizionala teknologia 
aurreratuenekin konbinatzen dugu gure 

prozesuetan.

Gure

sagardoa



ISASTEGI

Ogibidea bizimodu.
1984an Migel Mari Lasak erabaki zuen, 

Joxe Mari aitaren laguntzarekin, 
aurrerapauso bat ematea, eta sagardoa 

komertzializatzen hastea. Hasieratik, 
mendez mendeko jakintzari bere alea 

gehitu eta merkatuan komertzializatzeko 
beharrezko prozedura guztiak aplikatzeari 

ekin zion.

Urte gutxiren buruan Euskal Herrian eta 
nazioartean sona eta onarpen handiko 
sagardoa lortu zuen. Gaur egun, Isastegi 

nortasun propioa duen sagardoa da.



Gure lurraldean martxan jarri 
diren kalitate ziurtagiriak sortzeko 
eragileak izan gara. Besteak beste 
Euskal Sagardoa jatorri deitura. 
Bertako sagar eta baserritarren 
aldeko apustua eginez, Isastegiko 
txinpartaren eta zapore 
bakarraren kalitatea bermatzea 
da gure lehentasuna.

Gure baloreak islatzen dira sagardoaren distiran. 
Komunitatea funtsezkoa dugu sagardoa egiteko, 

eta komunitatean dastatzen dugu sagardoa.

Garai batean etxeko konsumora mugatuta egotetik 
gaur egun nazioarte-mailako kutixia izatera 

pasatzeko, produktuaren kalitatea bermatzea 
ezinbestekoa dela uste dugu.

Horregatik betiko metodo tradizionala teknologia 
aurreratuenekin konbinatzen dugu gure 

prozesuetan.



Han-hemengo sagarra 
erabiltzeko beharraren aurrean, 
sagardogileok hartutako 
erronka da. Sagardo horien 
kalitatea bermatzen duen 
izendapen publikoa da 
Gorenak., nazioarteko estandar 
zorrotzenak aplikatuta.

Ogibidea bizimodu.
1984an Migel Mari Lasak erabaki zuen, 

Joxe Mari aitaren laguntzarekin, 
aurrerapauso bat ematea, eta sagardoa 

komertzializatzen hastea. Hasieratik, 
mendez mendeko jakintzari bere alea 

gehitu eta merkatuan komertzializatzeko 
beharrezko prozedura guztiak aplikatzeari 

ekin zion.

Urte gutxiren buruan Euskal Herrian eta 
nazioartean sona eta onarpen handiko 
sagardoa lortu zuen. Gaur egun, Isastegi 

nortasun propioa duen sagardoa da.



Izendapenaren barruan edizio 
mugatuko Premium sagardo bat 
ere ekoizten dugu, non sagarrak 
kontu handiz aukeratzen diren 
gure baratze propioetan. Horrek 
sudurrera, sagardo afrutatu eta 
loretsua ematen du, ahoan 
orekatua, tanino sotilen arteko 
harmonia perfektuarekin eta 
azidotasun atseginarekin.



SAGARKO

Isastegi Sagardo Naturaletik 
lortutako sagar ozpina.

Sagarko sagardo ozpina metodo 
tradizionalak erabiliz egiten da, 
eta ontasun naturalez beteta 
dago.

Entsaladei, barazkiei eta elikagai 
gehienei zapore pizgarria 
gehitzeko modu osasungarria.




