
Izarra duten 
sukaldariak

Jatorri-deitura 
duten ardoak 
Arabako Errioxa eta Txakolina

Nanogastronomia 
Sukaldaritza miniaturan

Lehengaiak
itsasokoak eta 

landakoak

gastronomia
Enoturismoa



3410

6

16

Herrialde bat 
baliabideekin

Euskadi 
Gastronomika

Lehengaiak

Sukaldaritza

Errezetak

Gozoak

Pintxoak

Enoturismoa

Azokak

Gourmet erosketak

Kultura 
gastronomikoa

Ezinbesteko 
10ak

Ekitaldiak
Info praktikoa

6

16

8

26

10

28 

30 

48

44  

30gas-
trono-
mia
Enoturismoa

52

54

Vitoria-Gasteiz

Bilbao Donostia

Edizioa: 2015eko urtarrila • Tirada: 1.000 ale • © Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa. Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Saila • Edizioa: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco 
• Errealizazioa: Bell Comunicación • Argazkiak eta testuak: Hainbat egile • Inprimatzea: MCC Graphics • D.L.: BI-54-2015 

Debekatuta dago argitalpen honetan bildutako testu, mapa eta/edo irudiak partzialki eta/edo osorik kopiatzea, argitaratzailearen eta egileen aldez aurreko baimenik gabe.

Aukeratzeko 50 TOP esperientzia dituzu,  
eta horien artean biltzen dira katalogo honetan 
adierazten diren 10ak. Aldaketak edo eguneratzeak  
izan ditzakete, eta, beraz, gomendagarria da,  
horietako bat aukeratu aurretik, eta ordutegiei,  
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MuSEOa

uskadin, legatz, hegaluze, haragi, tomate edo ba-

barrun bakoitzak ezaugarri berezi bat eskaintzen 

du: ur zakarrak eta hotzak, belardi berde eta sa-

rriak, iparraldeko haize indartsuak... Hori guztia konbinatu egi-

ten da tokikoen “egiten jakite" bereizgarriarekin.

Dena 
eskura
Nazioarteko ospea duen sukaldaritza honen sekretuetako bat 

da, zalantzarik gabe, lehengaien bikaintasuna eta aniztasuna, 

esperientzia enogastronomiko zenbatezinak eskainiz. Natura 

baliabideek ibilbide labur eta landua egiten dute mahaietara 

iritsi aurretik: Euskadiko edozein baserritan nahiz abeltzain-

tza-ustiategitan hazitako behi, zaldi eta txerrien haragi bi-

kainak dastatzen dituzunean egiaztatuko duzu. Leka, piper, 

zerba, porru... gozo-gozoak landatzen dira Gernika-Lumoko, 

Arratiako, Astigarragako, Ordiziako edo Tolosako ortuetan. He-

galuze, txipiroi, antxoa, legatza edo bisigu artisau-kanpainak. 

Idiazabalgo gazta egiteko esne aparta ematen duen ardi latxa, 

txakolin berriak ematen dituzten Getariako, Bakioko edo Aia-

rako mahatsak, Arabako Errioxako mahastiak aparteko ardoen 

oinarri direnak, Astigarragako eta Hernaniko sagarrekin egin-

dako sagardo apartak... 

Zure bisitan egiaztatuko duzunez, mendiek ere baliabide go-

zagarriak ematen dituzte: oilagor, basurde, eper, uso eta untxi 

gozoekin egindako platerak... edo perretxiko eta onddo lilu-

ragarriak. Euskal sukaldearen sekretuak lehengai propioak eta 

ehunka urteko tradizioa elkartzen ditu. Jainkoen gozamena da.

Gustu finenak gogobetetzeko konpromisoa duten sukaldee-

tako langileen sorta oso handia da. Haien bokazioa lantzen 

duten eta hainbat errezeta tradizional zein berrien bitartez 

agerian uzten duten lan apartak probatzen dituzunean egiaz-

tatuko duzu. 

www.euskaditurismoa.eus

e
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Itsasoa eta lurra emankorrak izan 
dira Euskadiko herriarekin. Jatetxe, 
sozietate eta sukaldeetan produktu 
horiek lantzen dituzten gizon eta 
emakumeen esku jakitunek eta 
milurteko tradizioak jainkotiko 

mailaraino eramaten dute  
euskal gastronomia 

eta enologia...

Protagonista

Gastronomia 

HERRIAldE bAT bAlIAbIdEEkINE U S K A D I    GASTRONOMÍA ETA ENOTURISMOA

HERRIALDE BAT BALIABIDEEKIN

urralde honetako sukaldaritza-tradizioa lurrak eta itsasoak 

eskaintzen duena lantzeko orduan jarritako maitasunaren 

ondorioa da. Gaur, bertako hainbat plater ospetsuk, bes-

teak beste bakailaoa pil-pilean edo Bizkaiko 

eran, marmitakoa, porrusalda edo legatza 

Ondarruko eran, adierazteko modua 

dira hainbat profesionalentzat. 

Hainbeste lan egitearen ondo-

rioz, betiko errezetak eboluzio-

natu egin dute, erronka berriei 

aurre egiteko eta norberaren 

lana etengabe hobetzeko 

kemena dela-eta. Ondorioz, 

euren jakintza zapore fineko 

plater bihurtzen duten sukal-

darien belaunaldi berria sortu 

da. Berritzeko beharrak dena 

hartzen du: ortuko produktuak, 

itsasokoak, orotariko haragiak... 

mokadu gozo-gozoak eta estetika 

eta zaporea zentzumenen protagonista 

izateko lehiatzen dira zorrotzenen kasuan ere. 

Berrikuntza kotizatzen da, proba ezazu.

l



Herri baten nortasuna bizi

Euskadi gastronomika

E U S k A d I  G A S T R O N O M I k A

uskal gastronomia, tradizio-
nalena nahiz berritzaileena, 
Euskadiren identitate-marka 

nagusietako bat da eta gure jen-
dearen eguneroko bizitzan sakon 

errotuta dago, eta gure historia, ohitura 
eta aisialdiarekin lotuta. Mugak gainditu 
ditu eta nazioarteko ospea eta miresme-
na lortu du. Sekretua? Euskadiko itsasoak 
eta lurrak eskaintzen dituzten lehengaien 
bikaintasuna eta aniztasuna, baita eus-
kal sukaldari onenen lan bikaina ere. Zure 
esku jarri nahi dugu eskaintza zabal eta 

anitz hori, eta, horretarako, Euskadi Gas-
tronomika aurkezten dizugu, turismo gas-
tronomikoko Produktu Klub bat. Horren 
azken helburua da esperientzia onenekin, 
gastronomia onenarekin eta kalitatezko 
zerbitzu batekin gozaraztea.

Euskadi Gastronomika sareen sare bat 
da, eta bere funtzionamenduaren oina-
rrian daude inplikaturiko eragile guztiek 
beren gain hartzen dituzten eskakizun- 
eta konpromiso-irizpideak, kalitate-berme 
onena gisa.

Euskadiko txoko bakoitzeko ekoizleen, 
produktuen eta zerbitzuen potentzialak 
elkartzen ditu, turismo gastronomikoko 
eskaintza oso eta integral bat zure esku 
jartzeko, espero duzun guztia betetzeko 
planifikatua.

e Gastronomia da 
Euskadiren nortasunaren 
ezaugarrietako bat

On egin!

E U S K A D I    G A S T R O N O M Í A  E T A  E N O T U R I S M O A
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mu-legatza, benetako he-
galuzeak, hegalaburrak, zapoak, antxoak, 
txitxarroak, bakailaoak, txautxak, txipiroiak, 
eta Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek 
itsasoari kentzen dizkieten gainerako es-
pezieak, egunero iristen dira "bous" sen-
doetan eta itsasontsi modernoetan euskal 
kaietara, zeinak Kantauri itsasoaren ku-
deaketa jasangarria burutzeko dauden 
prestatuta. 

Amukoa eta… 
oso zenbatuak!

Kantauri itsasoko antxoek, "bokarta" deri-
tzenak, oso estimazio handia dute mahai-
rik onenetan. Garai batean biomasaren 
murrizketa larri baten kezka sortu zen, 
baina biologo, erakunde eta arrantzaleen 
jardun eredugarri batek lortu egin du ha-
rrapaketak eta kontsumoak orekatzea. 
Orain berriz ere dasta dezakezu mokadu 
zoragarri hori.

Zientzia eta teknologia arrantza-sa-
reetan sartzen dira eta, horregatik,  
orain badakigu euskal kostaldeko ure-
tan 138.000 tona antxoa bizi direla! 
Beraz, Kantauri itsasoko antxoa frijitua,  
arrautzaztatua, oliotan edo papillot 
egina gure mahaietan ikusten jarraitu-
ko ditugu.

Bizkaiko Golkoak Euskadiko mahaieta-
ko beste altxor bat ere izaten du: amu
-legatza. Horri buruz dakitenek esaten 
omen dute bere zapore ona nabar-
mendu egiten dela kanabera soil bate-
kin arrantzatzen denean. Hondarribiko 
arrantzaleek arte hau bikain mendera-
tzen dute. Kaietan egiaztatuko duzu, 
portura iristen direnean.

ITsAsoTIK 

Alturako eta baxurako euskal ontziek egunero 
eramaten dute Hondarribia, Getaria, Mutriku, 
Ondarroa edo Bermeoko arrainen lonjetara 
marea emankor eta gogorren produktua

arrain onenaren

Lekeitio 
marinel-herria

www.euskaditurismoa.eus
Eman begirada bat zure despentsako 
arrain-lata bati... 
Gatzetan jarritako, ozpinetan onduta-
ko eta latan sartutako arrainek mun-
du mailako ospea eman diote euskal 
arrantzari. Euskadik arrain-kontserben 
estatuko industriaren % 10 metatzen 
du. Bizkaia eta Gipuzkoako lonje-
tan enkantean ateratako mareen zati 
handi bat manipulatua eta ontziratua 
izatera bideratzen da. Hegaluzeak eta 
atunak negozioaren % 60 metatzen 
dute. Bertan mendrezkak, antxoak, su-
rimiak manufakturatzen dituzte, baita 
munduko txipiroi-tintako produkziorik 
handiena ere!

Lonjatik latara

Kostaldeko arrantza-portu bitxiene-

tako batean, Santa Katalinako itsa-

sargia bisitatuko duzu gida batekin, 

eta bertan nabigazio-simulagailua 

probatu ahal izango duzu, ekaitzare-

kin eta guzti.

Bisita gidatua (edo audiogida “an-

tzeztua”) Hirigune Historikoan, por-

tuan eta Ondarzabalko atun-ontzian, 

txakolina eta pintxoa dastatzeko au-

kerarekin. 

PlAN

ON
bAT

l E H E N G A I A k
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euskadiko nekazaritza- eta elika-
dura-industriak kalitate-bereizgarri pro-
pioa dauka, Eusko Label deitua. Marka 
hori, Eusko Jaurlaritzak sustatua, Euskal 
Autonomia Erkidegoan produzitu, eralda-
tu eta landutako produktuei ematen zaie, 
beren kalitatea batez bestekoaren gainetik 
dagoenean. Hortaz, Eusko Labela egiaz-
kotasun-berme bat da. Identifikatzeko, 
begira ezazu “K” marka duen, zeinak be-
reizten dituen.

Asko dira Eusko Labela duten produktuak: 
Euskal Okela behi haragia, Euskal Herriko ar-
kumea, Hegaluzea eta Hegalaburra, Oilaskoa 
eta Euskal Baserriko Arrautzak, Eztia, Esnea, 

Euskal Herriko Letxuga eta Tomatea, Arabako 
patata, Gernikako Piperra, Ibarrako piperrak, 
Tolosako babarrunak, Arabako babarrun pin-
toa, Oliba olio birjina, Baserriko txerria eta 
Euskal Herriko sagardo naturala. Nahitaez 
probatu behar dituzu Eusko Label be-
reizgarria daramaten gozamen horiek... 
edo baten bat oparitu etxera itzultzen 
zarenean.

Jatorriko deiturei buruz, Euskadin bost dau-
de: Arabako, Getariako eta Bizkaiko txa-
kolinentzat, Idiazabalgo gaztarentzat eta 
Arabako Errioxako ardoentzat. 

www.hazi.eus

asko ematen dute... baratzak eta 
laboreak izatera bideratutako 
lurrek dedikazio handia eska-

tzen dute, nahiz eta Bizkaiko eta Gipuz-
koako nekazaritza-azalerak txikiak diren. 
Araban landak dimentsio handiagoak  
hartzen ditu. Eskualde bakoitza bisitatzen 
duzunean, konpara itzazu nekazaritza-us-
tiategiak. Eremu txiki batean mota asko-
takoak daude!

Lurretik eta larreetatik 
zure mahaira

Hernani, Tolosa, Leioa, Gernika edo Aiara-
ko baratza eta baserrietan landutako to-
mateak eta letxugak dira euskal mahaien 
arrakastaren gakoetako bat. Probatzen 
dituzunean, baratza kartsu batek ematen 
duen zaporea hautemango duzu.

Arabako patatek, mahairakoek nahiz 
ereiteko landutakoek, ondo merezita-
ko errekonozimendua dute. Eta Arabako 
Errioxako mahatsak, zeinak herrialdean 
zein atzerrian ospe handia duten ardoak 
ematen dituen.

Eusko Label  
kalitate-bereizgarria  
erabakigarria da

Lurretik
emankorrenak

 

fruiturik
 

l E H E N G A I A kE U S K A D I    G A S T R O N O M Í A  E T A  E N O T U R I S M O A
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e uskal  nekazaritza
-produktuen jato-
rriak kalitate gorena 
bermatzen du. Eus-

kadin bizi diren erleak ere espezializatu 
dira, ezti mota bakoitzarentzat lore des-
berdin bat erabiltzen dute-eta: izpilikua, 
hirusta, masusta, erromeroa, eukaliptoa 
edo gaztainondoa! Eta, haiekin bezala, 
baserrietako ekoizpena ere desberdina da.

Landetxe eta baserrieta-
tik... dena gustatuko zaizu

Euskadiko baserri eta landetxeetan gau-
zak denborarekin egiten dira. Baserriko 
oilaskoak, lumaje gorrixka eta hanka ho-
rixkak dituztenak, aire librean bizi dira 
eta onenak aukeratzen dira. Txahalek larre 
hauetan jaio eta hazitakoak, txuleta eta 
haragi-xerra gozo-gozoak ematen dituz-
te. Zerbaitegatik dago hain usain ona he-
rrialde honetako sukalde eta erretegietan! 

Arretaz begiratu euskal errepideetan zehar 
zoazenean: ardi latxaren irudia, Euskadi-
koa, ibilgailu askotan daramate itsatsita. 
Hemen oso arreta berezia jasotzen duten 
arkume paregabe batzuen sinboloa da.

Artzaina
egun batezBaserritik 

 “benetakoa”
TOP

U R k I O l A

e uskadiko edozein men-
ditan ikus ditzakegu ardi 
latxen taldeak. Bertako 
arkumeei oso laster ken-

tzen zaie titia, haien amek esnea eman 
dezaten. Egunean 2 edo 3 litro esne ema-
tera iritsi daitezke! Hari esker, Idiazabalgo 
gaztaren ekoizpena bermatuta dago.

World Cheese Awards ospetsuek – Inga-
laterran ematen diren gaztaren na-
zioarteko saria– duela gutxi aurkitu 
dituzte euskal gaztak. Geroztik, erre-
konozimenduak etengabeak dira.

U R b I A

Urkiolako Parke Naturalean, Patxi 

Solana artzainak bere eguneroko 

zereginak partekatzera gonbidatzen 

gaitu baserrian: Ardiak jeztea. Ma-

mia eta xaboiak egitea. Artilearen 

artisau-eraldaketa. Idiazabal gaz-

ta dastatzea. Eta azaroan, arkume 

jaioberriei esnea ematea biberoia-

rekin. 

www.viajesporeuskadi.es

l E H E N G A I A k
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Herrialde honetako sendotasuna: gastronomia
Ez da topikoa. Hemen 
mahai baten inguruan 
konpontzen dira arazo 
guztiak. 
Sukaldaritza onarekiko 
gurtzatik jainkotiko maila 
duen zientzia bat sortu 
da. Eseri eta goza ezazu 

euskadi gastronomia 
onenaren erreferente 
da. Gurtza hori nabar-
mena da eguneroko 

adierazpen guztietan. Etxean, 
bazkaria eta afaria oso bereziak 
dira, eta sarri egiten dira hainbat 
ospakizun eta topaketa. Nego-
zioak ere aitzaki on bat dira. Ziur 
asko, jomuga gisa Euskadi hauta
-tzeko izan duzun arrazoietako bat 
gastronomia izan da... Oso gustu 
ona duzu!

 mahaian
plazerra

S U K A L D A R I T Z AE U S K A D I    G A S T R O N O M Í A  E T A  E N O T U R I S M O A
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www.euskaditurismoa.eus

Hiru Michelin izarrekin
Juan Mari Arzak (Arzak), Donostia

Pedro Subijana (Akelarre), Donostia

Martín Berasategui (Martín Berasategui), Lasarte, Gipuzkoa

Eneko Atxa (Azurmendi), Larrabetzu, Bizkaia

Bi izarrekin
Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Errenteria, Gipuzkoa 

 
Izar batekin
Jose Miguel Olazabalaga (Aizian), Bilbao 

Fernando Canales (Etxanobe), Bilbao 

Alvaro Garrido (Mina), Bilbao 

Josean Alija (Nerua), Bilbao 

Daniel García (Zortziko), Bilbao 

Patxi Asua (Andra Mari), Galdakao, Bizkaia

Javier Gartzia (Boroa), Amorebieta-Etxano, Bizkaia

Victor Arginzoniz (Asador Etxebarri), Atxondo, Bizkaia

Daniel López (Kokotxa), Donostia 

Rubén Trincado (Mirador de Ulía), Donostia 

Aitor Arregui (Elkano), Getaria, Gipuzkoa

Gorka Txapartegi (Alameda), Hondarribia, Gipuzkoa

Hilario Arbelaitz (Zuberoa), Oiartzun, Gipuzkoa

Patxi Ezeiza (Zaldiaran), Vitoria-Gasteiz

Francis Paniego (Marqués de Riscal) Eltziego, Araba/Álava

Michelin gida gorriaren egileek 
gogor egiten dute lan Euskadin.
Euskal jatetxeetan bisitak maiz 
egiten dituzte. Establezimendu 

horietan aurkitzen duten kalitatea 
etengabe gainditzeko 

gaitasunarekin biderkatzen da. 
Euskal sukaldaritzako izarrak 

ezagutzen dituzunean egiazta-
tuko duzunez, ondo merezita dute 

beren ospe ona...

a partak dira eta denbo-
raldi guztietan jasotzen 
dituzte Frantziako gour-
met zorrotzen oniritzia. 

Beren lan onari emandako izar ugariek 
euskal zerua aparteko erreferentzia gas-
tronomiko batera eramaten duen esne-
bide bihurtu dute. Sariak urtero aldatzen 
dira, eta euskal sukaldaritzaren sariak 
etengabeak dira...

Sukaldaritza 
tradizionaleko 
tailerra

Hori da handitasunaren zaporea*...

Sukaldaritzaren tenpluak 
bisitatzea zerura 
hurbiltzea da...

Sukaldaritzako artearen izar horiek profe-
tak dira beren lurraldean, eta izen batzuek 
establezimenduak dituzte Euskaditik kan-
po. Hor ere sariak eta errekonozimenduak 
irabazten dituzte. Hemen oso erraza izan-
go da zuretzat saritutako jatetxe bat hau-
tatzea zauden lekutik oso gertu. Donostia 
da biztanle bakoitzeko sukaldaritzako 
izar kopuru handiena duen hiria mundu 
osoan!

Sukaldaritza
Euskal zeruak argi propioarekin egiten du distira

izarrak 
*2014ko azaroko datuak 

A R Z A k b E R A S A T E G U I S U b I J A N A

A d U R I Z A T x A

Giro dibertigarri batean munduko 

sukaldaritza onenetako baten se-

kretuak ikasten hasiko zara, eta 

tokiko chef nabarmenen eskutik 

ikasiko duzu horrek eskatzen duen 

maitasuna. Sukaldaritza-tailer ba-

tean, euskal plater goraipatuenak 

prestatzen irakatsiko dizute. Gero, 

bazkari on bat gozatuko duzu.

S U K A L D A R I T Z A

PlAN

ON
bAT
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Txingarretan erretako arrain edo haragi 
batean oinarritutako menua nahi badu-
zu, zatoz erretegi batera. Getarian, Orion, 
Tolosan, Sukarrietan, Larrabetzun edo 
Armentian kokatzen dira establezimendu 
nagusietako batzuk. Txingar leunen gai-
nean egindako bisigu, zapo eta txuleten 
usain gozoak portuak eta inguruak be-
tetzen ditu. Tentazioa sentituko duzu... 
Aholku bat: haragi ona gorri jaten da; 
arrainak, aldiz, puntu-puntuan.

Sagardotegiak parrilla horiek agertoki 
berezi batean eskaintzen dituzte, kupe-
laz inguratuta. Bazkari on eta ezberdin 
batentzako beste aukera bat Arabako 
Errioxako Upeltegiek eskaintzen dute. 
Kasu horretan, eguna eta mahaikide ko-
purua erreserbatu beharko duzu. Plater 
ohikoenak dira patatak txorizoarekin eta 
aihen-erara erretako arkume-txuletak.

leku guztietan

SukALDAritzA 
PArEgAbEA... 

Jatetxeak, erretegiak, sagardotegiak eta upeltegiak

Alde batean itsasoa, 
eta bestean mahai on 
bat. Zentzumenek festa 
dute

Modernoa edo tradizionala, 
panorama gastronomikoa beti 
da lehenengo mailakoae uskadiko etxe guztietan, 

sozietate gastronomikoe-
tan, txoko, tabernetan 
eta jatetxeetan, Gastro-

nomia eta Sukaldaritza maiuskulaz idazten 
da. Familia edo talde guztietan dago iru-
dikapena erabiliz eta graziaz janaria pres-
tatzen duen norbait. Sutegi eta kazolen 
artista anonimoak dira.                     

Sekretua pertsona helduetatik oinor-
detutako jakintza eta inguruneko pro-
duktu bikainak dira. Bestalde, hemen 
edozein arrazoik balio du mahaia jai txiki 
bat bihurtzeko, mahaia xumea bada ere. 
Egiaztatuko duzunez, Euskadiko edozein 
tokitan jatea eta edatea mundu guztiaren 
irismenean dagoen luxu bat da. Logikoa 
da: ondo jatea euskal kulturaren barruan 
dago. 

S U K A L D A R I T Z AE U S K A D I    G A S T R O N O M Í A  E T A  E N O T U R I S M O A

2120



gastro-
nomikoak
S O Z I E T A T E

SUKALDARITZA 

SUKALDARITZA 

balmasedako  
Putxera:
Prestatu ezazu putxera tradizionala 
ezkutuko osagaiak ezagutzen di-
tuen bertako norbaitekin… babarru-
nez gain, urdaia eta txorizoa… eta 
goza ezazu ikatzarekin, su geldoan 
egindakoarekin, herriko txoko tipiko 
batean.

Horrez gain, Balmasedako Historiaren 
Museoa ere ikus dezakezu, Pasio Bizia 
Interpretatzeko Zentroa eta San Seve-
rino eliza, txikitoen artean.

www.euskaditurismoa.eus

g astronomia horrenbeste  
balioztatzen duen gizar-
te batean logikoa denez, 
haren inguruan lehiaketa 
eta jaialdi ugari egiten di-
ra urte osoan zehar. Ur-

tarriletik abendura bitarte, plaza eta 
sozietate gastronomikoetan, herrieta-
ko jaietan edo erromesaldietan, ehunka 
sukaldaritza-zalek parte hartzen dute 
Euskadi osoan zehar garatzen diren su-
kaldaritza-lehiaketa ugarietan. Beren 
ustekabeko proposamenek ez diete in-
bidiarik izan behar profesionalek egin-
dakoei. Babarrunak, paellak, patatak, 
barraskiloak, tortillak, bakailaoa edo 
marmitakoa (patatak hegaluzearekin) 
dira lagun taldeek parte hartzen duten 
lehiaketetan gai ohikoenak.

Donostian, etxekoandreek, amateur 
gazteek eta tabernetako sukaldariek 
patata-tortilla lehiaketa batean parte har
-tzen dute Kontxako hondartzaren on-
doan. Abuztuko jaietan Bilboko Areatza 

Ar
ga

zk
ia:
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nd
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de

zeharkatzen baduzu, Kazolen Txapelketan 
parte hartu ahal izango duzu. Algortako 
Aixerrotako zelaietan, paella onenagatik 
lehiatzen dira. Balmasedan, meatzaritza 
tradizio handia dagoela eta, putxerak egi-
ten dituzte. Arabako Errioxan eltzekari 
erraldoiak egiten dituzte. Laudion, untxi 
gisatua da jaialdiaren muina.Eta, besteak 
beste, marmitakoa da plater nagusia.

Diotenez, lehenengo sozietate gastronomikoak XIX. mendearen erdialdean sortu 
ziren, etxean bizi zuten matriarkatutik urrun aisialdirako ordu batzuk bilatzen zituz-
tenean. Egia izan ala ez, gauzak aldatzen ari dira, eta Euskadi eta Nafarroako 1.548 
sozietateen artetik, geroz eta gehiago dira beren arauak eta formak egokitzen di-
tuztenak generoen arteko berdintasuna bilatzen duen gizarte-joerara.

Baliteke horietako bat ezagutzeko zortea izatea. Saia zaitez... baina soilik sozieta-
teko kide den norbaitekin bisitatu ahal izango dituzu. Hura izango da bazkaria edo 
afaria prestatuko duena behar bezala ekipatutako sukalde batean, eta zuk lagundu 
egingo diozu platerak eta mahai-zapiak ipintzen. 

Sozietate gastronomikoak edozein eraikineko etxabe eta lonjetan kokatzen dira. 
Bazkide kopuru mugatua dute: hamarretik edo hogeitik ia bostehuneraino, batez 
bestekoa 200 lagun inguru izanik.

Sozietate askok aukera ematen dute emakumeak eguerdian eta jaiegun zehatzetan 
sartzeko. Tradizioa oso motel aldatzen ari da. Sozietate bakoitza kasu berezi bat 
da... Eta baten batek badu emakume presidentea ere!

Garrantzitsua konpainia da, hizketa, eta mus-partida lehiatua, patxaran-kopa on 
batekin lagunduta. Probatu nahi?

www.sociedadesgastronomicas.com

Sukaldaritza-
ikastaroa elkarte 
gastronomiko 
batean Donostia
Gida batekin inguru esklusiboak bisi-

tatuko dituzu, giro atsegin eta adiski-

detsu batean, pintxo-ikastaroan ika-

siz (marmitakoa, barazki eta basahate 

hostopila, odolkiz eta barrengorriz 

beteriko piperrak, eta antxoa-ezkon-

tza) eta euskal hamaiketako tradizio-

nala dastatuz.

E U S K A D I    GASTRONOMÍA ETA ENOTURISMOA S U K A L D A R I T Z A

b I l b O k O  k A Z O l A  l E H I A k E T A

www.viajesporeuskadi.es
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mamak izan ziren euskal 
sukaldaritza tradizionalari 
ospea ematen dioten erre-

zetak eta haien sekretuak 
baserrietan jaso zituztenak.

Familia osoari hedatu zitzaien, ondoren, 
jakintza hori. Euskadiko etxe bakoitzean 
sukaldaritzako printzipio aurreratuen 
aparteko jakintza sumatuko duzu –gi-
zonean, emakumean edo bietan–. Beren 
despentsek eta hornitzaileek mirespena 
eta inbidia osasuntsuena eragiten dute!

Hasteko, baserrietan egiten zen ogia artoz 
egiten zela jakin behar duzu, opil moduan 
edo taloa, eta geroago hasi zirela garia 
erabiltzen. Egun, ama masa hainbat ba-
rietate ekologikoren irinarekin nahasten 
da eta harrituko zaituen kalitate handiko 
ogiak lortzen dira. 

Amamek

buruz

sLoW
FOOD-ari

Etxekoa, betikoa...

Ohiko plater bat, neguan gehienbat, baba-
rrunen platerkada on bat zen. Gaur egun, 
edozein egun da hura jateko aproposa, 
“sakramentuekin" bada hobe: urdaia, pi-
parrak eta odolkiak. Ez galdu aukera.

Arabako lurraldean prestatzen diren pata-
tak txorizoarekin ez dituzu erraz ahaztuko. 
Ortuko barazkiekin egindako porrusalda, 
oso osasungarria den betiko platera.

Bertakoak dira ere kardoak eta bertako le-
kak, legatza saltsan patatekin, bakailaoa pil
-pilean edo Bizkaiko eran, haragi gorriak eta 
zuriak, perretxiko nahaskia, barraskiloak... 
Oraindik ere hainbat baserritan lantzen 
diren produktuak dira, azoketan dasta 
daitezkeenak.

bazekiten

Atlantikoko klimaren gauza 
izango da, edo inguruneak 
eskaintzen dituen produktu 

natural bikainen ugaritasunaren 
gauza. Gen sortzaile eta egonezin 

bat ere izan liteke, mantalare-
kin eta kazolarekin, belaunaldiz 
belaunaldi transmiti-tzen dena. 

Euskadin sukaldaritza gurtzen da!

Gatzatua da euskal postre nagusienetari-
ko bat. Sasoiaren barruan egina ardi-es-
nearekin, azukrearekin edo eztiarekin 
dasta dezakezu. Zortea baldin baduzu, 
artzainak zapore berezi bat emango dio 
esnean burdin gori bat sartuta.

Mota askotakoak daude eta etxe bakoi-
tzak bere errezeta du. Denak desberdi-
nak badira ere, emaitza berbera lortzen 
dute: bikainak.

T A l O A

b A k A I l A O A  P I l - P I l E A N
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BaKaiLaoa- 
BiZKaiKo  
Erara tXiPiroiaK 

tintan
OSAGAIAK (4 lagunentzat)

500 g txipiroi, 2 zorrotxo txipiroi-tinta, 
tomate heldu 1, 2 kipula handi, baratxu-
ri-ale 1, baso bat ardo zuri, ogi gogor 
zati 1, oliba-olioa, gatza

NOLA EGIN
Oliba-olioa duen eltze batean arin frijitu 
kipula txikitua, baratxuri xerrak eta toma-
tea txiki-txikitua. Kipula biguntzen utzi.

Jarraian, ogi gogor txikitua bota eltzera 
eta hainbat minutuz utziko dugu hor masa 
homogeneoa lortu arte.

Txipiroien tinta ardo zuriarekin nahastu 
eta eltzera bota. Ordu erdiz utzi egosten. 

Bitartean, txipiroiak garbituko ditugu.

Euren hankekin bete nahi baditugu, han-
kak txikitu eta txipiroiaren gorputzean sar-
tuko ditugu.

Saltsa egosi ondoren, puregailutik pasatu-
ko dugu krema lortzeko.  

Txipiroiak eltzera bota eta 20 minutuz 
utziko ditugu egosten.

Hatzak busti eta dastatu!

PatataK 
tXoriZoarEKin

OSAGAIAK (4 lagunentzat)

1 kg patata, 500 g egosteko txorizo, 2 
baratxuri-ale, kipula 1, piper gorri erdia, 
Italiako piper berde 1, 500 ml ur, pimen-
toi gozoa edo pikantea, oliba-olioa, pi-
perbeltz ehoa, gatza

NOLA EGIN
Kipula, piper berdea eta gorria ongi 
txikitu.

Eltze batean, olio pixka batekin, kipula 
eta piperrak bota, haiei gatza eta piper-
beltza gehitu eta ereinotza botako diogu. 

15 minutu inguruz utziko dugu su 
geldoan.

Bitartean, patatak zuritu eta zatituko di-
tugu; txorizoa xerratan zatitu eta gehitu 
ondoren, birak emango dizkiogu.

Pimentoi koilaratxo bat botako diogu eta 
denari eragin. 

Nahi den ur kantitatea gehituko diogu 
eta 10 minutuz utziko dugu irakiten. 

Patatak botako diegu eta 20 minutuz 
utziko dugu su ertainean iraki arte.

Gatza eta piperbeltz gehiago behar duen 
ikusteko, dastatu... eta mahaira!

BaBarrUnaK 
saKramEntoEKin

LEgatZa 
saLtsan

OSAGAIAK (2 lagunentzat)

4 legatz xerra lodi, 250 gramo txirla, 
125 ml arrai-salda, 2 koilaratxo ardo 
zuri, 4 baratxuri-ale, perrexil txikitua, 
irina oliba-olioa, gatza

NOLA EGIN
Utzi txirlak uretan gatz pixka batekin 
ordu batez, gatz guztia aska dezaten. 

Baratxuri-aleei azala kendu eta txikitu. 
Eltzean, olioa bota eta berotzen jarri. 
Baratxuriak gehitu eta utzi pixka bat 
gorritzen. Irina koilarakada bat bota 
eta minutu erdia utzi.

Ardoa eta arrai-salda bota, beroa ba-
da hobe.   

Perrexil txikitua gehitu eta xerrak jarri 
eltzean. Alde bakoitzetik hiru minutuz 
eragitea nahikoa da.

Bota txirlak eta eltzea mugitzen ja-
rraitu, saltsa loditu arte. Handik gutxi-
ra prest egongo da. Ikusiko duzu zein 
gozoa dagoen!

OSAGAIAK (4 lagunentzat)

4 bakailao xerra, 3 kipula more,
2 baratxuri-ale, 10 piper txorizero,
porru 1, irina edo ogi gogorreko 3 xerra, 
oliba-olioa, gatza

NOLA EGIN
Aldez aurretik, bakailaoa 24 orduz jarri 
uretan, eta ura aldatzen joan aldika.

Saltsa egiteko, zartaginera oliba-olioa 
botako dugu, hondo guztia estali arte.

Kipula zati txikietan zatitu eta su txikian 
jarriko dugu olioan biguntzen eta, go-
rritzen hasten denean, bota baratxuriak 
eta porrua txikituta. Ogi zatiak edo iri-
na koilaratxo batzuk botako diogu saltsa 
sendotzeko.

Piperrentzat: haziak kendu ondoren, gar-
bitu eta ur hotzean uzten ditugu bera-
tzen. Ireki arte berotuko dugu eta ura 
kenduko diegu ondoren. Ur hotzean ja-
rriko ditugu eta ireki arte berotuko du-
gu. Gaineko azala kendu eta haien mami 
osoa erabiliko dugu. Saltsari gehituko 
diogu. Guztia txanotik pasatuko dugu 
(inoiz ez erabili irabiagailua), fin-fina 
gera dadin. 

Bakailaoa saltsaren gainean jarriko dugu 
azala gorantz begira duela, eta minutu 
gutxi batzuk utziko dugu su geldoan.

OSAGAIAK (4 lagunentzat)

300 g Tolosako Babarrun edo Arabako Ba-
barrun Pinto, 200 g txerri-saiheski, 100 g 
urdai, 150 g txorizo, kipulako odolki 1, 
kipulatxo 1, piper berde 1, porru 1, 2 ba-
ratxuri-ale, Ibarrako piperrak, oliba-olio 
birjina, gatza 

NOLA EGIN
Utzi babarrunak uretan aurreko egunetik.

Saiheskia eta urdaia uretan egosi gatz pix-
ka batekin 30 minutuz presio-eltzean. Ura 
kendu eta geroko gorde. 

Horrez gain, odolkia eta txorizoa uretan 
egosi eltze batean, gatz pixka batekin, 40 
minutuz su geldoan. 

Kipulatxoa, piper berdea eta porrua txikitu eta 
olio pixka batekin eltzean bigundu arte berotu. 

Babarrunei ura kendu eta haiek eltzera bo-
ta. Urez estali, gatza bota eta estali egin-
go dugu eltzea, eta 30 minutuz berotuko 
dugu.

Babarrunak sakramentu guztiekin zerbi-
tzatzen dira. Ibarrako piparrak osagarri 
aparta dira.

Euskal sukaldaritza tradizionalaren 

plater tipikoenak jarraitzen dute 

izaten, eta baita gehien eskatzen 

dituztenak ere. Jatetxe guztiek, 

berritzaileenek ere, sartzen dituzte 

haien menuetan. Arrainak eta or-

tuko produktuak dira protagonista 

nagusiak. Zerrenda amaigabea da. 

Emaitza ona ziurtatuta dago.

gastrono- 
miaren 
klasikoak 

e r r e z e t a kE U S K A D I    G A S T R O N O M Í A  E T A  E N O T U R I S M O A
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Jatetxeetan badira beste hainbat pos-

tre ere. Horren adibide da Intxaur-Sal-
tsa, Euskadiko intxaurrekin egindako 

postre tradizionala, eta mamia edo 

gatzatua, ardi-esnearekin egina, zeina 

bakarrik jan daitekeen edo baita Gor-
beiako eztiarekin batera ere. Idiazabal-
go gazta ere bertako postre ezaguna 

da, Jatorri Deitura duena eta irasaga-

rrarekin ere zapore gozo-gozoa due-

na. Araban bazaude, probatu ezazu 

Goxua.

Iparraldeko beste postre tipiko bat 

dugu Euskal Pastela, kremaz edo fru-

taz betea, gereziak, abrikotak... bes-

teak beste. Zaporetsua barrutik eta 

kurruskaria kanpotik. Goxo-goxoa!

Herrialde oso gozoa

Eta postrea...

aziak" horrenbeste lan-
tzen dituen gastro-
nomiak “gozoak" ere 
behar ditu. Probintzia 

bakoitzak bere espezialita-
teak ditu, oso desberdinak, eta herri ba-
koitzeko gozotegietan aurkituko dituzu. 

Zapore gozoa gustuko baduzu, txoko-
latezko trufak inon baino hobeto egi-
ten dira Vitoria-Gasteiz-en eta Bilbon. 
Apartak dira, baita ere, Arabako hiribu-
ruko "vasquitos y nesquitas" direlakoak 
eta San Prudencio tarta. Bilbainitoak, 
arroz pastela, Carolina, Errusiar pastela, 
San Blas opila... Bilbon 

Markina-Xemeinen kokoteak dira iza-
rrak, eta briocheak eta opilak Irunen, 
sanblasak Arabako Errioxan bizkotxoak 
eta txokolateak Mendaron.

Tolosan zigarroak eta teilak eskainiko diz-
kizute, Gernika-Lumon ori-baltzak, Ber-
garan ospetsuak dira beteak eta tostoiak. 
Euskal pastela (gâteau basque) eta sa-
gar-tarta ere oso tipikoak eta estimatuak 
dira euskal geografia osoan.

Gasteizko Txutxitoak, Azpeitiko Igna-
zioak, Tolosako xaxuak, Donostiako pan-
txineta eta frantxipana...

Aukeratuko duzun guztiak ahaztutako 
sentsazioak ekarriko dizkizun zapore 
delikatuekin. 

E U S k A l  P A S T E l A

C A R O l I N A k

T E I l A k  E T A  Z I G A R R O A k

M A M I A

V A S Q U I T O S  Y  N E S Q U I T A S

k O k O T E A k
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PintXoaK 
Tabernaz taberna 
edo batean bakarrik... 
pintxoen artea biziko 
duzu 

Erraza da "galtzea" 
pintxoen unibertso 

amaigabean

Norbait Gildak banderillak eta pele xumeak 
edo arrautza egoskiak egiten hasi zen… 
Errioxako Ardoa eta txakolinarekin batera 
zerbait jateko asmoarekin hasi zen… Ta-
bernek esfortzua egin zuten eta pintxoen 
lehenengo saialdi erraz haiek nanogastro-
nomiaren zientzia sofistikatuaren lehenen-
go urratsak izan ziren.

xipiroia boletus kremare-
kin betea, berenjena gazta 
eta izokina jogur krema-
rekin tosta gainean, mi-

lorria barazki salteatuekin... horren 
sofistikatuak izan daitezke tabernetan 
aurkituko dituzun pintxoak. Gauza asko 
probatuko duzu, eta denak gozoak!

Gehienek bisitatzen dituzten leku go-
zoenak: Hondarribiako Marina auzoa, 
Donostiako abuztuaren 31 kalea, kale 
Nagusia, Enbeltran, eta Errege Katoli-
koak, Bilboko Alde Zaharra, Diputazio 
eta Poza kaleak, eta Vitoria-Gasteizko 
Aiztogile, Dato, Prado eta Errioxa ka-
leak... eta Euskadiko udalerri guztietako 
erdialdeak. 

Zerrenda amaigabea da!

t
handitasuna

miniaturako sukaldaritzaren
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e uskal herri batetik iga-
rotzen zarenean, zure 
urdailak hor dagoela 
gogoraziko dizu eta 

zalantza bat izango duzu: Mahai tradizio-
nala mahai baten inguruan edo pintxoak 
eta poteoa? Bi aukerak izango dituzu go-
goko, baina "pintxoak" derrigorrez probatu 
behar dira.

Zenbat ahalko dituzu jan? Euskal Herriko 
tabernetako eta kafetegietako barrek hiru 
mila mokadutxo baino gehiago eskaintzen 
dizkizute kaxola edo plater tradizional edo 
berritzaileen ale txikiekin!

Tabernetako barren 
eskaintza ugaria handitu 
eta aldatu egiten da...

Miniaturazko sukaldari-
tza ikuskizun bat da

Aho-zapia eta mantala edo zientzialarien 
amantal zuria? Nanogastronomiak Adriá, 
Blumenthal, Gagnaire eta This sukaldarien 
sukaldaritza molekularraren ukituak ditu... 
Baina ez gara hain urrun joan behar: Eus-
kadi erreferentea da 3.0 pintxoan. 

Miniaturazko sukaldaritza ikuskizun bat 
bihurtu da! Futboleko final bat izango 
balitz bezala, euskal telebistak zuzenean 
ematen du Hondarribian burutzen den 
Euskal Herriko Pintxo Txapelketa.

www.campeonatodeesukalherriadepintxos.com

Lehiaketen dotoretasuna

Begiratu egutegia. Euskal geografia osoan 
burutzen diren pintxo lehiaketak erraz aur-
kituko dituzu: Gipuzkoako Txapelketa, So-
pelakoa, Bilbao-Bizkaiako Pintxoen Tabernen 
Txapelketa, Deustokoa, Erdi Haroko Hiriena, 
Gasteizko Pintxoaren Asteko Txapelketa edo 
Zumarragako Pintxoen Txapelketa.

www.vitoria-gasteiz.org  
sansebastianturismo.com
www.bilbaoturismo.net

Beste 
bazkari mota bat

Ostalaritzako gizon eta emakumeek lan 
handia egiten dute sukaldaritzako adie
-razpen berri horren garapenean, eta, 
duen arrakastagatik, ondoko eskualdee-
tara eta planetako glamour handieneko 
establezimenduetara hedatu da.

Euskadiko edozein lekutan aurkituko di-
tuzu. Sibaritek eta gourmetek betetzen 
dituzte establezimendu onenak. Ona 
dena kontatu behar da. Zure ibilbidean 
zure burua harrapatuko duzu nitrogeno 
likidoko lainoak jario dituzten pintxoen 
edo narrasti-habia baten antza duten 
beste batzuen ondoan argazkiak atera-
tzen. Tradizioa gaur teknologia berriekin 
elkartzen da.

Pintxo tailerra 
Donostian
Gastronomiarekiko pasioa, tradizioa, kalitatea eta ospe aitortua... Donostian 
zaude, eta, beraz, nahitaez ikusi behar duzu azoka bat, gourmet denda bat... 
Alde Zaharra ezinbestekoa da. Tailerrak sukaldari aditu batek gidatzen du, 
eta, ondoren, egindako pintxoak dastatzen dira.

www.euskaditurismoa.eus
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Paisaiak, kultura, gastronomia...dena batera

 bidaiatzea 

Arabako Errioxa,
kalitate aitortua

Arabako Errioxako ekonomiaren 

motorra ardoa dela esatea begibista-

koa izan badaiteke ere, bere ardoen 

ospea urrutitik datorrela esatea ez da 

hainbeste. Izan ere, Errioxako Jato-

rri Deiturari “kalifikatu” izaera 1991. 

urtean eman zitzaion arren, jada 

1787. urtean Uztabiltzaileen Batzorde 

Erreala (Real Junta de Cosecheros) 

sortu zen mahastien laborantza sus-

tatzeko eta ardoak hobetzeko.

Mundu hau gogoko baduzu, jakin 

ezazu Kontseilu Arautzaileak bai-

mendutako barietate nagusiak hauek 

direla ardo beltza egiteko: temprani-

llo, garnacha, graciano, mazuelo eta 

maturana beltza. Zurientzako, aldiz: 

biura, malvasia, garnatxa zuria, tem-

pranillo zuria, maturana zuria, turrun-

tes, chardonnay, sauvignon blanc eta 

berdejoa. Arabako Errioxan produzi-

tzen den ardoaren % 79 tempranillo 

barietatearekin lantzen da.

Oso interesgarria irudituko zaizu 

upeltegiak bisitatzea eta kultura 

enologikoa gozatzea, bereziki beren 

kalitateagatik nazioarteko errekonozi-

mendua duten ardoak sortzen dituen 

lurralde batean.

Euskal ardo guztia ez da Arabako 

Errioxakoa... Getariako eta Bizkaiko 

kostaldeko eskualdeek, eta, Ara-

ban, Gernika eta Aiarako eskual-

deek, jatorri-deituraren babesa 

duen "beste" euskal ardoa produ-

zitzen dute:  

Beste dimentsio enologiko bat 

ezagutu nahi baduzu, txakolin

-botila bat ireki ezazu nola lantzen 

den ezagutu ondoren... 

Kolore zurikoa -baita beltza eta 

gorria ere - gero eta ugariagoa da 

mundu osoko mahaietan. Txako-

lina Hondarribiko txuri eta beltz 

mahatsekin eta munemahatsa-

rekin egiten da. Produkzio-zona 

bakoitzak bere ibilbide turis-

tiko propioa dauka. Txakolinen 

mahastiak desberdinak dira...

Bada esaten duenak 
bere garraztasun erakar-
garria dela bere arrakas-
taren gakoetako bat

ardoan zehar

plazerra da

Ardo seduktorea:
Txakolina

A R A b A k O  E R R I O x A k O  M A H A S T I E N  A R T E A N  P A S E A T Z E A

T x A k O l I N  M A H A S T I A k
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arabako Errioxako eskual-
dea hainbat herrik Medi-
terraneotik Kantaurirako 
bidaian zeharkatu dituz-

te. Milaka urteko kultura horrek arrasto 
aberatsa utzi du. Dolmenak, mahastiak, 
olibondoak, ondare arkitektonikoak, hi-
lerriak, ermitak, zubiak, bideak, lur zu-
latuak eta bodegak dira lurralde hauen 
deskribatzaileak. 

Arabako Errioxa Ebro ibaiaren ezkerralde 
lasaiaren eta mila metrotik gorako Kan-
tauriko mendizerraren gain ebakien ar-
tean dago kokatua. Natura ikusgarri hori 
dela eta, nahitaezkoa izan da mahastiak 

GUARdIA

ERRIOXA

Ehunka urteko jakintza eta azken teknologia elkartuta, ardoa 
bere pasio bihurtu duen herri baten egiten jakitea da.

terrazetan eta malda leunetan jartzea, 
lur buztintsu eta karedunekin; lur horiek 
mahatsei eta ardoei ezaugarri bereziak 
ematen dizkiete onduak eta erreserbak 
lantzean. 

Giza aztarna ere ageria da Arabako Errio-
xan. Besteak beste, Mazières, Calatrava, 
Aspiazu, Gehry edo Marino arkitektoen 
firmak eraikuntza eta upeltegi deigarrie-
tan ikus daitezke..., hala ere, ziur asko, 
Guardiako, Lapuebla de Kabarcako, Le-
zako edo Navaridasko familien kalatuek 
eta upeltegiek modu berean harrituko zai-
tuzte, beren egileen izenak erakusten ez 
dituzten arren.

ARABAKO

Ez dituzu ahaztuko. Errioxako Arabako 
ardoak Behe Errioxa eta Goi Errioxa 
ardoekin batera, Errioxako ardoen 
Jatorri Deituran sartzen dira. Ha-
mahiru mila inguru hektarea mahasti 
daude landatuta eta ardo onduak, erre-
serbak eta urteko ardo apartak lortzen 
dira. Etengabe lortzen dituzte lehen 
postuak parte hartzen duten nazioar-
teko lehiaketa enologikoetan.

Mahats-bilketa irailean egiten da. Ai
-tzaki paregabea zona bisitatzeko!

ardoarekiko grina

Baina ondo begiratu, dena ez da mahastia! 
Eskualdea bere olibondo zaharrak berres-
kuratzen ari da. Moredan eta Lantziegon 
bi errota dotore bisita ditzakezu, eta Ba-
rriobuston olioaren museo bat. 

Eta antzerkia ikusten baduzu
ondo baino hobeto!

www.cuadrillariojaalavesa.com  
www.riojalavesa.com
www.alavaturismo.com  
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
www.olivo-adora.org

upategiak eta tradizioa 
Arabako Errioxan

Upeltegi-maisu batek irakatsiko di-
zu nola lantzen diren ardoak lurralde 
horretan, non biztanleen bizimodua 
horren inguruan garatzen den. Upel-
tegi ezberdinen artean aukera deza-
kezu, zure gustua liluratuko duten 
ardoak dastatzen ikasiz. 

5 zentzumenen esperientziak 
Arabako Errioxan

Helburua da Villa Lucia Ardoaren 
Zentro Tematikoan bisita gidatu 
batekin ongi pasatzea, “Ametsen 
lurrean” filmaren 4D proiekziora 
bertaratzeko, zentzumenentza-
ko efektu askorekin. Ardoen edo 
mostoen dastatzea. Saio bat 
zirkuitu hidrotermalean, “Wine 
Oil Spa Villa de Laguardia” ins-
talazioetan, eta tokiko gastrono-
miako bazkari bat Bistro Villa de 
Laguardia jatetxean.

 
www.euskaditurismoa.eus
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b I l A R

oardiako edo Lapueblako 
errepidetik Elciego urrutira 
ikusten duzunean, zilarrez-
ko, urrezko eta arrosa ko-
loreko distirak hautemango 

dituzu… Frank Gehry arkitektoak Vinos de 
los Herederos del Marqués de Riscal upel-
tegietan diseinatutako titaniozko instala-
zioak guztiek begiradak erakartzen ditu. 
Metro gutxi batzuetan XIX. mendeko ka-
latuetatik ardoaren arkitektura-abangoar-
diako formetara pasatuko zara. 

Ibilbide bat 
 ardoaren arkitekturan zehar

Historia 
harresi irekiekin

Upeltegi berriek Arabako Errioxako ardoaren 
munduaren eta merkatuen ikuskera berri bat 
adierazten dute beren forma ikaragarrien bitartez.

E l T Z I E G O

Monumentu megalitiko askok hitz 
egiten dute 3.000 urte baino atzerago 
doan iragan bati buruz

e uskal herriak duela milaka urte 
aurkitu zituen Arabako Errio-
xaren ontasunak. Udalerri ba-
koitzak ondare historiko gozo 

bat dauka zure arreta erakartzeko. Nabar-
mentzekoak dira Layazako trikuharriak, He-
rrerako portuan, Sotillokoa, San Martin, La 
Huesera Guardian, Sorginen Txabola Bila-
rren, Encinal eta Llanos Kripanen. Interes-
garriak dira, era berean, udalerri askotan 
oraindik kontserbatzen diren haitzuloetako 
dolare ugariak.

Bastidatik gertu kokatzen dira Buradongo 
Kastroak, Burdin Aroan biztanleak zituz-
tenak. Guardiaren ondoan, La Hoya herrix-
ka protohistorikoak museo bat dauka, ia 
duela hiru mila urteko bizimoduak gogora 
ekartzen dituena. Bertako historia krude-
lak harrituko zaitu, eta bertako biztanleek 
nola amaitu zuten azalduko dizu. Gezi, su 
eta lantzen artean...!

Hor ere historia gozatuko duzu. 
Nafarroaren eta Gaztelaren artean, Araba-
ko Errioxaren jatorria Erdi Aroan kokatzen 
da. Horrek azaltzen du zergatik dauden 
hainbeste harresiztatutako hiribildu. Labraza 
horietako bat da. Bere kontserbazio bi-
kainak Harresiztatutako Hirien Nazioar-
teko Saria lortzea ekarri dio. Udalerriko 
ehun biztanleek jaun feudalen moduan 
gozatzen dute Arabako herri ederreneta-
ko batean.

Handik hurbil, Guardia eskualdearen er-
dian nagusitzen da. Bere harresiak eta do-
rreek gizarte-bizitza handi bat babesten 
dute, non turismoak estatus pribilegiatua 
duen. Ahal baduzu, Andre Maria Elizarene-
lizpea biltzen duen bisita gidatu bat egin 
ezazu. Apartekoa da, eta, gainera, ondo 
kontserbatua!

Arabako Errioxaren mendebaldeko mutu-
rrean, Buradon Gatzagak harro manten-
tzen ditu zutik bere defentsa-murruak, 
dorreak eta Oñatiko Kondearen Jaure-
gia. Ur gesalen iturburu bat dago ber-
tan, ehunka turistek bisitatzen dutena. 
Ziur gozatuko duzula! Arabako Errioxan 
enoturismoko eguna programatu! 

l A b R A Z A

Arabar Errioxako 
usainak eta paisaiak
ENOBUS autobusean, bisita panora-

miko bat egingo duzu Arabako Errio-

xan barrena, gida batekin, udalerriak, 

ekitaldiak eta/edo Arabako Errioxako 

ibilbideko upeltegiak ikusiz, ardoaren 

lantze-prozesuaren sekretuak ezagu-

tuz eta ardoa dastatuz.

www.viajesporeuskadi.es

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Titaniozko eta beirazko 
dolareak

Turismo bulegoetan infor-
matuko dizute –Guardia, 
Labastida eta Elciego– 
Arabako Errioxa eta upel-
tegietara eta lur zulatuak 
ikusteko bisitetan burutzen 
diren ekimenei buruz. 

Arkitektura enologikoak errespetua 
jartzen du. Santiago Calatravak upeltegi 
forma eman zien ardo-kopa eta kupel 
batzuen ilarari: horrela sortu zen Ysios, 
zeina Guardia ondoan, zeinak Kantau-
riko Mendilerroa gainean agerian uzten 
duen estalki ondulatua duen. 

Samaniegon, ardoaren arkitekturak ar-
gi-itzalen ikuskizun bat eskaintzen du, 
ingurunean behar bezala integratutako 
kristal eta zementuzko eremu handie-
kin. Iñaki Aspiazu da Baigorriko Upelte-
gien instalazioen egilea. 

Philippe Mazières arkitekto frantsesak di-
seinatu zuen CVNE, Goardian. Cam-

pillo upeltegiak, Guardian, eta 
Faustino upeltegiak, Oionen, 

oso erakargarriak dira Errio-
xako Arabako bisitaldian.

M A H A T S A  Z A P A l T Z E A
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mugak irekitzen dituen ardoa

tXa
Ko
Li
na 

Merkaturatze ziurtatua. Hiru jatorri 

deitura ditu –Getaria, Bizkaia eta Araba 

– txakolinak, eta ardoaren nazioar-

teko merkatu sofistikatu eta berri-

tzaileetan eskaintza handia dauka. 

Bere zaporea guztiz desberdina 

da. Izaera erakargarria eta garra-

tza dauka, eta batzuen ustez ondo 

moldatzen da arrantzaleekin... 

Orain, zuk erabaki.

bizkaiko Golkoaren haize epel 
eta hezeek txakoli laboran-
tzarako mahastiak landatzea 
eragin dute Euskadin, Gipuz-

koako eta Bizkaiko kostaldeko baserrien 
ondoan eta Araiako arabar bailaran… Due-
la hogei urte, Jatorri Deituran sartu zirela 
eta, ardo hori etengabe jarraitu du area-
gotu eta eboluzionatzen.

Kantauri Itsasoaren
arnasarekin

Getaria, Zarautz, Amurrio, Bakio eta Orduña 
herriek gastronomia eta enologia elkar-
tzen dituzte kulturarekin bat egiten duten 
ibilbide dibertigarrietan.

txakolin zaporearekin
Txakolina egiten duten upeltegiak bisitatu ahal izango dituzu, dastatzeko aukerare-
kin, kasu batzuetan gauean ere, eta ardo berezi horren sekretuak ezagutuko dituzu.
Bide batez, tipismoz eta tradizioez beteriko kostaldeko eta barrualdeko herriak 
ezagutuko dituzu. Zure ibilbidean txakolina bihurtzearen magia egiten duen maha-
tsaren mahastiak ikusiko dituzu.
Zonako beste produktu batzuekin, hala nola Idiazabal Gaztarekin, Bermeoko An-
txoekin edo Gernikako Piperrekin elkartzen irakasten dizutenean, sommelier kate-
goriarekin sentituko zara.

Eta gogoan izan Euskadiko txakolinak jatorrizko 3 deitura dituela:
• Arabakoa (Aiara-Ayala eta Nerbioi Goikoa) “Arabako txakolina”
www.txakolidealava.com · www.rutadeltxakoli.com

• Getariakoa (Aia, Orio, Zarautz eta Getaria) “Getariako txakolina”
www.getariakotxakolina.com

• Bizkaikoa (Bakio eta Gernika-Lumo) “Bizkaiko txakolina”
www.bizkaikotxakolina.org

Eta upeltegi bateko esperientzia bizi nahi baduzu: 
www.euskaditurismoa.eus

Hiru izarreko txakolina: Azurmendi 
esperientzia enogastronomikoa

Sar zaitez txakolinaren munduan, Eneko Atxaren instalazio eno-
gastronomikoan zehar bisita gidatu bat eginez. Azurmendi Jate-
txeko sukaldari ospetsua da Eneko, eta jatetxeak 3 Michelin izar 
ditu. Hautatzeko hiru aukera enogastronomiko. 

www.viajesporeuskadi.es
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Sagardotegian triki-trixa alai bat entzun 
dezakezu eskusoinuarekin eta panderoa-
rekin joa. Esperientzia horrek merezi du. 
Sagardoaren mundua hobeto ezagutzeko, 
Sagardoetxea bisita dezakezu (Sagardoaren 
museoa) Astigarragan, euskal sagardoaren 
hiriburua. Han,“Sagardun” proiektua bu-
rutu da, sagarraren kultura bizirik man-
tentzen laguntzen duena. 

Ezkio-Itsason, Igartubeiti Baserri eta Mu-
seoak sagarrarekin eta harekin lotutako 
hainbat jarduera eskaintzen ditu, tolarea 
zer den azaltzea esaterako. Donostia, To-
losa, Legorreta, Aramaio eta Gernika-Lu-
mo eskualdeetan hainbat sagardotegi 
dago.    

www.sagardoarenlurraldea.com 
www.sagardotegiak.com

hori da gakoa
Txotx!
S A G A R d O T E G I A k 

Euskadira egingo duzun 
bidaian ezin da falta 

bisita bat sagardotegira. 
Tradizioa bertan zutik 

jatea da, zipotzak irekiz 
eta abestuz.

txotx!" entzuten duzunean, har-
tu basoa eta zoaz kupelera sa-
gardotegiak adierazten duenera 
Donostialdea eskualdeak edo Eus-

kadin ekoizten duten beste eskualdeak bi 
hatz sagardo hartzen dituzte zipotzetik 
isurtzen den sagardoa eta hurrengoaren 
txanda da. Horren ondoren, txuletoi bikain 
bat dastatuko duzu... zutik edo mahaian. 
Sagardotegien zeremonia da. 

Duela mende asko, edozein euskal base-
rrik dauzka bere inguruetan sagarrondo 
zoragarriak. Sagarrak jaso eta biltegiratu 
ondoko hamar egunen ondoren, dolare 
baten laguntzarekin, muztioa ateratzen 
da (zizarra), eta hori hartzitzen denean,  
sagardoa sortzen da. 

"Txotx!" oihuaren ohiturak bezero ba-
tek erosi aurretik egiten zituen dastetan 
du jatorria. Ohitura hori gure egunetara 
egokitu da, eta Gipuzkoako, Bizkaiko eta 
Arabako sagardotegiek ateak irekitzen diz-
kiete ostalaritzaren munduan parte hartu 
nahi duten eta ondo jan edo afaldu bahi 
duten pertsonei. 

Triki-trixaren erritmoan

Sagardoa eta 
itsasoa
Baleak ehizatzearen abentura be-
rriz bizitzea da, sagardoarekin duen 
lotura ikustea eta horrekin lotutako 
gastronomia dastatzea. Hori guztia 
Sagardoetxea Euskal Sagardoaren 
Museoan, Astigarragan. Sagardo-
tegi batean jan, Conchan itsason-
tzian ibili eta Aquariuma bisitatu 
gida batekin.

www.viajesporeuskadi.es

Sagardoa eta 
"txotx" familian
Euskal sagardotegien mundua eta 
horien ingurunea duzu zure aurrean: 
baserria eta sagarrondoak bisitatu-
ko dituzu, sagarraren tratamendua 
ikusiko duzu... hori guztia modu 
atsegin eta dibertigarrian. Zure zain 
duzu sagardoaren upeltegia eta sa-
gardotegiko menu tipiko bat das-
tatzea, sagardoarekin "txotx" deia-
ri jarraiki (zuzenean kupeletik) eta 
sagar-zukuarekin haurrentzat, gehi 
oparitxo bat azken horientzat. 

T R I k I - T R I x A
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Baserrietan landutako produktuen 
eta azken arrantza-marearekin 
ekarritako produktuen azoketan 
hurbiltasuna, freskura, kalitatea 
eta produzitzaileekiko tratua 
eskaintzen dute. 

Baserritik azokara...
Ezin da freskoagoa izan

bidaia edozein garaitan eginda 

ere, beti daude irekita Euskal 

Herriko herri nagusietako merkatu 

eta azokak. Batera bazoaz, 

"baseirritarrekin" hitz egingo duzu ohiko beze-

roek egiten duten bezala.

...eta zure 
mahaira 

4544
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Modu berezian, urte osoan zehar, azoka 
bereziak ere antolatzen dira: Santo Tomás, 
hiru euskal hiriburuetan, Aguraingo Abe-
reen Azoka, Gaubeako patataren azoka, 
Santiagokoa Gasteizen, Piperraren eguna 
Gernikan, Balmasedako nekazaritza Azoka 
edo Tolosako Goxuarena: Gozoen azoka, 
Tolosan.

Sagardoa, gazta, txistorra, hegaluzea, an-
txoak eta berdelak eta txakolina ere izaten 
dira azoka eta jardunaldien protagonista 
Astigarraga, Ordizia, Orio, Hondarribia, Za-
rautz edo Bermeon.

Han, denboraldiko produktuak dastatzen 
dira: Idiazabalgo lehen gaztak, barazkiak 
eta udako frutak, perretxikoak, udazke-
neko onddoak, potxak neguan… 

Merkatuak eta azokak

Azoka batera bisita

Merezi du azokara joatea eta ez soi-
lik ikusiko ditugun koloreengatik, ba-
razkiak ekoiztu dituzten baserritarrekin 
hitz egiteko ere. 

Azoketan sortzen den giroa bizitzea 
merezi duen bizipena da. Lur honeta-
ko giro jatorreenan sartuko zara.

Ordu gutxi batzuk
banantzen dituzte 
portuak azoketatik...

erkatuek eta 
azokek beze-

roen eta produkzioan jarduten dutenen 
arteko zuzeneko tratua ahalbidetzen 
dute. Nabarmenenak Donostian: Bretxa, 
Antiguo eta San Martín. Gipuzkoan ber-
tan, Ordizian –asteazkenetan– lurraldea-
ren gainerako azokentzako erreferentzia 
izango diren prezioak nola zehazten diren 
ikusiko duzu eta Tolosan –larunbatetan– 
babarrun eta odolki apartak erosi ahalko 
dituzu.

Bilbao beti handi!: Guiness liburuaren ara-
bera, La Ribera da azoka zabalena, eta Eu-
ropa osoko estalitako azoka handiena ere.

Astelehenean izan behar du… Gernikako 

Azokak asteko lehen egunean hartuko 
zaitu urte osoan zehar, eta, modu be-
rezian eta jendetsuan, urriko lehen eta 
azken astelehenean. Hala ere, neguko la-
runbatetan ere sasoiko lagin erakargarriak 
eskaintzen ditu!

Vitoria-Gasteizen azoka oso hurbil dago: 
erdi-erdian, Handizkako Plazak bere antzi-
nako jarduera biziarekin jarraitzen du. La-
runbatero, barazki, fruta eta gazta sorta 
on bat aurkezten da azoka barruan.

PlAN

ON
bAT
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GESAlTZA AñANA

gourmeta
erosketetan…

gatz pixka bat 
gatz-haranean
Bisita gidatu batek paisaia apartaren 
sekretuak aurkeztuko dizkizu, bere 
ezaugarri historiko eta kulturalak, 
naturalak, ekoizkorrak, terapeuti-
koak (gatz-spa) eta gastronomikoak, 
besteak beste. Zentzumen guztiak 
piztuko dizkizu.

www.viajesporeuskadi.es

www.vallesalado.com

Bakarrik edo babarrunekin, “Gilda" 
gisa (oliba eta antxoarekin) edo bes-
te pintxo batekin batera jaten dira. 
Eusko Labela duten Ibarrako Pipa-
rrak kapritxoa dira.

Euskal Herriko arrain kontserben 
ospea unibertsala da. Eta Euskadik 
arrain-kontserben estatuko indus-
triaren % 10 metatzen du: hegalu-
zea, hegalaburra, antxoak... Aldea 
igarriko duzu.

Onduak, erreserbak eta urteko 
ardoak Errioxako Jatorri Deituran 
sartzen dira. Bere ospea dela eta, 
nazioarteko ardoen lehiaketetan 
lehenengo postuetan egoten 
dira. Zure dastamenak ere go-
goko izango ditu.

Gozo-gozoak dira: trufak, vas-
quitos y neskitas, bilbainitoak, 
briocheak, zigarroak, Tolosako teilak, 
"ori-bal-tzak"... Euskal gozogintza-
ren barietateek zure zentzumenak 
proban jartzen dituzte. Gozatu.

Berme-zigilua duten gaztak

Berme-zigilua duten 
babarrunak

Txakolina: hemengo  
ardo zuria

Hiru dira Jatorrizko Deiturak eta 
guztiek dute oso balio handia na-
zioarteko ardoaren merkatuan. 
Arabako Txakolina, Getariako Txa-
kolina eta Bizkaiko Txakolina alegia. 
probatzen dituzunean, hainbat ja-
narirekin ongi doazela ikusik du-
zu: Idiazabalgo Gazta, Bermeoko 
Antxoak, Gernikako Piperrak... 

Lonjatik latara

Oliba-olioa, 
Eusko Labelarekin

Arabako Errioxako 
Ardoak

Euskal ardi latxaren esneak ospe handia duten gazta 
gozo-gozoak ematen ditu. Jatorri Deitura duen Idia-

zabal Gazta da... edozein barietatetan: biguna edo 
ketua, asko gustatuko zaizu. Opari gisa eramatea 
ideia oso ona da.

Oliba-olio birjina, Eusko 
Labela duena, goi mailako 
produktua da, eta oso 
osorik Euskadin ekoiztua. 
Kontrol zorrotzak egiten 
zaizkio, eta elikagai uga-
ri ditu.

Kapritxoa

Bertako sagarra 
% 100

Euskadiko hainbat lekuk 
sagardo-tradizio handia 
dute. Euskal Herriko Sagardo 
naturala, Eusko Labela duena, 
eskarmentu handiko ekoiz-
leek teknika tradizionalen 
bitartez baserrietan ekoiz-
tutako goi mailako sagar-
doa da.

Dastatzaile onenek “bikain" ka-
tegoria eman diete, eta Eusko 
Label kalitate-bermearen zigilua 
dute. Egungo barietateak Tolosa-
ko babarrunak eta Arabako babarrun 
pintoa dira.

Añanako gatza “munduko gatzik 
onenetako bat" dela esaten da eta 
euren jatetxeetan erabiltzen duten 
izen handiko profesionalek ere hori 
diote. Lau motatako gatza ekoizten 
da... Horietako bat aukeratu zure 
platerentzat.

Añanako gatza

Tradizioa gozogintzan

ESPE
RIEN
TZIA

TOP
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Eltzeak nola egiten diren, zein irin 
komeni diren eta ardoa ondua 
dela jakiten dugunean, zaporeak 
eta sentsazio berriak balioztatzen 
dituzunean: begiekin, eskuekin, 
ahoarekin jaten duzunean... 
beste zapore bat izango du

euskadik interpretazio eta mu-
seo ugari ditu gastronomiaren 
inguruan. 

Tolosan, Gozogintzako Gorrotxate-
gi Museoa dago, non XIV eta XIX mendeen 
arteko gremioaren lanak erakusten diren. 

Ordizian, Gipuzkoako Goierri eskualdean, 
Elikadura eta Gastronomia interpretatzeko 
D´elikatuz zentroa dago. 

Ezkio-Itsason Igartubeiti Baserri Museoan 
dago, non jarduera nagusia sagardogin-
tza den, eta baserriko bizimodua ezagutu 
ahalko duzun.

Gaztaren inguruan, interesagarriak iru-
dituko zaizkizun hainbat jarduera dago. 
Ardi taldeak, artzainak eta baserriak eza-
gutuko dituzu eta gaztari edo gatzatua-
ri buruzko gauzak ikasi ahalko dituzu 
eta hantxe bertan jan. Euskadin bisitatu 
ahalko dituzun hogei gaztandegitik go-
ra daude. 

Idiazabalgo Gaztaren Interpretazio-zentroan, 
herri horretan dagoena, Jatorri Deituraren 
sekretuak azaltzen ditu eta dastamenak 
eskaintzen ditu. 

Txakolinaren mundua interesgarria irudi-
tzen bazaizu, zoaz Bakiora, Txakolingunera, 
non ardo horren inguruan jarduera ugari 
programatzen dituzten.

Ikus dezakezunez, hainbat eta hainbat au-
kera dituzu gastronomia eta haren sekre-
tuak sakonean ezagutzeko.

Sukaldaritza azaldu eta...

  ...ulertu 
museoak, interpretazio-zentroak, unibertsitatea...

H
orrenbesteko nortasuna eta 
tradizio luzea duen gastro-
nomia hori sukaldetik harago 
iritsi behar da eta goi maila-

ko hezkuntzaren bitartez transmititu. Zeru 
distiratsu honetako izarren ondorengo be-
launaldia eratuko duten profesional onak 
sortzea da xedea. 

Ostalaritza Eskoletan sartu aurretik zale-
tasun handia dagoela ageria da, hama-
bi baitaude Euskadin, eta gero eta ikasle 
gehiago hartzen dituzte. Eskola horietan, 
ikerkuntza eta ikasketa teoriko-praktikoak 
tartekatzen dira, errealitatea ikasleen lan-
bideari ahalik eta gehien gerturatzeko. 
Eskaintzen den heziketa zabala da, eta 
berrikuntza eta tradizioa bat egiten ditu. 
Beti ere herrialde honetako gastronomian 
aldaketa ikaragarria eragin duen belau-
naldi baten jakintza erreferentzia gisa 
hartuta.

Lurralde osotik dauden eskolez gain, 
eta fakultate izaerarekin Basque Culinary 
Center delakoa dago Miramongo Parke 
Teknologikoan, Donostian, eta han Mon-
dragon Unibertsitateko Gastronomia eta 

Sukaldaritza arteen unibertsitate gra-
doaren lehen sustapenak hartzen di-
tu gaur egun. Hango ikasleak mundu 
osotik etortzen dira, eta beren helburua 
da gastronomiaren artean, ostalaritzan 
eta elikadura-industrian nabarmentzea. 
Kontuan har ezazu bere irakasleen mai-
la: Juan Mari Arzak, Martín Berasategi, 
Pedro Subijana, Karlos Argiñano, Andoni 
Luis Aduriz, Hilario Arbelaitz eta Eneko 
Atxa. Haien klaseak hartzea benetako 
pribilegioa da.

Ikasgeletan eta aretoetan honako gai 
hauei buruz hitz egiten da: sukaldari
-tzako produkzio- eta lantze-sistemak, 
enpresa-kudeaketa, pertsonak eta beze-
roen kudeaketa, kultura gastronomikoa, 
zerbitzu-sistemak, bezeroarekiko arre-
ta... baita gastronomian aplikatutako 
zientzia-oinarriei buruz ere. Horri, sa-
kontzeko hiru ibilbide gehituko diogu: 
abangoardiako sukaldaritza, berrikuntza, 
negozioa eta ekintzailetza eta elikagaien 
industria. Etorkizuneko izar horientzako 
maila bikaina!

www.bculinary.com

Ardoekin eta sagardoarekin 
lotutako gaiak

Eta ardoari buruz ari bagara, Arabako 
Errioxako upeltegi guztiak dira museo 
edo akademia. Gehiago jakin nahi badu-
zu Villa Lucia Ardoaren Zentro Tematikoan 
ardoa nola egiten den ikusi ahal izango 
duzu, eta dasta birtualak eta jokoak egin 
ahal izango dituzu. 

Astigarragan Sagardoetxea dago, Sagarra-
ren eta sagardoaren Interpretazio-zentroa. 
Sagarrondo baten ondoan, museoaren 
eremua kokatzen da, baliabide eta tek-
nologia aurreratuenekin hornitua, panel 
informatikoak, material interaktiboa, ar-
gazkiak eta jolasak. 

www.idiazabalgaztarenmuseoa.com
www.delikatuz.com
www.gorrotxategi.com
www.sagardoetxea.com
www.villa-lucia.com
www.bizkaikoa.bizkaia.net   

sUKaLDEarEKin Pasioa 
DUtEnEn HEZiKEta 

EsKaintZaK goi maiLa 
DU HEmEn
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Euskadira etortzeak esan nahi du be-

re espezialitate gastronomikoren bat 

eta bere ardo zoragarrietako bat pro-

ba-tzea. Mahai on bat, lehengaiak, 

horien prestakuntza, eta, prestatu 

ondoren, gertuko jendearekin parte-

katzea beti gurtu egin duen herrialde 

baten esentziaren zati bat bizitzea da.

21

76

3 4

8 9

Euskadiko enoturismoan eta gastronomian...

Izen propiodun 
jatetxea 

Catus et voluptia dolorro vent venis 
doles pore rent es ari cus. hil eum hit 
eos aut ipis et quod quo

10

5

Bisitatu
azoka
tradizional bat

Ardo on bat 
Arabako 
Errioxakoa

Txakolina 
oso hotza

Sagardotegi 
menua

Gozo
tradizionalak

Baserritarrekin elkarrizketetan. 
Onena eskainiko dizute beren 
lurretik eta arimatik.

Itsaski edo arrain 
onarekin lagunduta 
edozein portu edo 
baserritan; hori bai, 
beti freskoa.

Bakailoa eta txuleta buelta 
eta buelta, eta "txotx!" 
sagardoa biltzera joateko 
oihua kupelera hurbiltzeko.

Euskadik aukera erraza 
ematen dizu zure bidaiatik 
itzultzean zure jendea goza-
razteko. Apartekoa gozogin-
tza tradizionala gozamena 
luzatzeko.

Itzultzen zarenean, gastrono-
miako edozein lehiaketan edo 
txapelketan ikasitako xeheta-
sun batekin baino gehiagore-
kin egingo duzu. Saltsa guztien 
"pil-pila" izango zara zure 
bazkarietan.

Ehunka familia-jatetxetan 
aurkituko duzun maitasuna-
gatik eta lan onagatik.

Etxean 
bezala  
jan

Sekretuak 
sukaldaritza 
onean

Pintxoen  
ibilbidea

Miniaturazko janaria dastatzeko 
elkarrizketak eta barreak parte-
katzen dituzun bitartean.

Jende irekiko herri eta 
harresien artean, edozein 

upeltegitan edo 
nahiago duzun 
lekuan, ardo 
onenetako 
bat 
probatu.

Asko baitira 
nazioarteko 
ospea duten 
izarren 
eskuetan 
dauden 
jatetxeen 
eskaintzak.

...dastatzera  
gonbidatzen 

zaitugu.

Ezinbesteko   esperientzia

Arrain
"freskue"

Kaiko eta arrain 
arrantzatu 
berriaren 
usaina, zain 
dituzu antxoak, 
hegaluzeak, 
bixigua... eta 
sardina erreak 
jaten gozatu.

10
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Gustuko dituzu betiko sukaldaritzako 
erakusketak eta lehiaketak, sukalda-
ri-tzako festak, eta elikadura-produk-
tuetako festak?

Ez duzu arazorik izango egutegiarekin. 
Euskadin, gastronomiarekin lotutako 
hitzordu edo lehiaketak edozein uda-
lerritan eta urteko edozein egunetan 
egiten dira. 

Elikadurako eta artisautzako produk-
tuen lehiaketak, erakusketak, das-
tatzeak eta salmentak ohikoak dira 
topaketa jendetsu horietan, Euskadiko 
herri-kultura eta sukaldaritza-ohiturak 
ikusteko aukera emanez.

Asko dakizu sukaldaritzaz?....asko 
asko? 

San Sebastián Gastronomika-Euskadi Bas-
que Country lehiaketak esaterako, sukal-

daritzaren pertsonaia ospetsuak erakartzen 
dituzte eta baita gastronomia kritikariak 
ere, baina ongi jatea gogoko dutenentzat 
ere irekitzen dituzte ateak.

Euskal Herriko Pintxoen Lehiaketan gertatzen 
den bezala, Hondarribian edo Gasteizko 
Pintxoaren eta Kaxolaren astean. Horietako 
batekin bat egiten saiatu.

www.academiavascadegastronomia.com

HAmABI HILABETE... 
ehunka hitzordu 
janariarekin

I d I A Z A b A l G O 
G A Z T A R E N  l E H I A k E T A

 

urtarrila
Txakolinaren eguna Getarian
martxoa
Urdaitegiaren azokaSopuertan
Txakolinaren bilketaren aurkezpena Bakion
apirila
Artzai Eguna Ordizian
Berdelaren eguna Mutrikun
Pintxoaren eta Arabako Errioxako ardoaren astea 
Gasteizen
Txakolinaren eguna Aian
maiatza
Antxoa EgunaOndarroan
Arabako mendiko eztiaren jaialdia Antoñanan
Sagardo Eguna Usurbilen
Txakoli Eguna Amurrion
Arrain Azoka Bermeon
ekaina
Arabako Pintxoaren Aste nagusia Gasteizen
Pintxoen Lehiaketa Elgoibarren
Debagoienako Jardunaldi Gastronomikoak
uztaila
Gernikako Piperraren Eguna 
Gatzaren azokaAñanan
Bisiguaren Jaialdia Orion
Sardinaren eguna Santurtzin
abuztua
Artzai Eguna Araian
iraila
Artzai Eguna Amurrion
Artzai Eguna Legazpin
Mahats-biltzearen jaialdia Arabako Errioxan
Idiazabalgo Gazten Lehiaketa Ordizian
Sagar Uzta Astigarragan
Sagardo Eguna Donostian
Txakolinaren egunaZarautzen
Txakolinaren egunaZumaian
Idiazabalgo Gazten Lehiaketa Ordizian
urria
Hondarribiko Pintxoen Euskal Herriko Txapelketa 
Algusto, Saber y Sabor Bilbon
Arabako Babarrun Pintoaren Azoka Pobesen
San Sebastián Gastronomika
Itsaskien azoka Zierbenan
Abereen azoka Agurainen
Txipiroien inguruko Gastronomia Jardunaldiak 
Lekeition
Debagoienako Jardunaldi Gastronomikoak
Tolosa Goxua Tolosako Gozoen azoka
"Ordizia Txapeldun Ardoaren eta Gaztaren azoka" 
Ordizian
azaroa
San Martín Azoka Kanpezun
Tolosako Babarrunaren Astea
Miniatura Sukaldaritzaren astea Vitoria-Gasteizen
abendua
Santa Lucía Azoka Zumarragan
Txuleta Azoka Tolosan
San Tomás Azoka Donostian eta Bilbon
Gabonetako nekazaritza Azoka Gasteizen
Kaxolen astea Gasteizen
Ardoaraba. Arabako ardoak Gasteizen

M A H A T S  b I l k E T A R E N  F E S T A

I N F O  P R A K T I K O A

InFO praktikoa

EUSKADI TURISMO 
www.euskaditurismoa.eus
ARABA TURISMOA 
www.alavaturismo.com
BIZKAIA TURISMOA 
www.mybilbaobizkaia.net
GIPUZKOA TURISMOA 
www.gipuzkoaturismo.net
NEKATUR/LANDETXEAK 
943 327 090 · www.nekatur.net

Turismo-bulegoak

Araba
AGURAIN 
945 302 931 · www.cuadrillasalvatierra.org

AMURRIO  
945 393 704 · www.amurrio.org

ARTZINIEGA  
945 396 210 · www.aiaraldea.org

ELTZIEGO  
945 606 632 · www.elciego.es

BASTIDA  
945 331 015 · www.labastida-bastida.org

GUARDIA  
945 600 845 · www.laguardia-alava.com

KEXAA  
945 399 414 · www.aiaraldea.org

LAUDIO 
AIARALDEA ETA GOI NERBIOIA  
944 034 930 · www.aiaratur.org

MURGIA 
ZUIAKO TALDEA 
945 430 440 · www.cuadrillazuia.com

SANTIKURUTZE KANPEZU  
KANPEZUKO KUADRILLA - ARABAKO MENDIA 
945 405 424 · www.montanaalavesa.com

URIBARRI GAUBEA   
945 353 040 · www.valdegovia.com

VITORIA-GASTEIZ  
945 161 598 · www.vitoria-gasteiz.org

Bizkaia
AREATZA (MUSKIZ) 
946 706 567 · www.enkarterri.org

BAKIO 
946 193 395 · www.bakio.org

BALMASEDA 
946 801 356 · www.enkarterri.org

BARAKALDO (BEC)  
944 995 821 · www.barakaldo.org

BERMEO  
946 179 154 · www.bermeokoudala.net

BILBAO TURISMO  
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net

BILBAO AIREPORTUA 
944 031 444 · www.bilbaoturismo.net

BILBAO, GUGGENHEIM  
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net

DIMA 
944 346 097 · www.dima-udala.org

DURANGO 
946 033 938 · www.durango-udala.net

ENKARTERRIAK ENKARTUR 
946 802 976 · www.enkarterri.org

GAZTELUGATXE  
946 179 154  606 358 831 · www.bermeokoudala.net

GERNIKA-LUMO   
946 255 892 · www.gernika-lumo.net

GETXO   
944 910 800 · www.getxo.net

GORBEIALDEA 
946 315 525 · www.gorbeialdea.com

GORDEXOLA 
946 799 715 · www.gordexola.net

GORLIZ  
946 774 348 · www.gorliz.net

KARRANTZA 
946 806 928 · www.karrantza.org

LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitio.org

MENDATA  
946 257 204 · www.mendata.es

MUNDAKA  
946 177 201 · www.mundakaturismo.com 

MUSKIZ 
946 802 976 · www.enkarterri.org

MUXIKA 
946 257 609 · www.urremendi.org

ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.eu

OROZKO  
946 339 823 · www.orozkoudala.com

PLENTZIA  
946 774 199 · www.plentzia.org

PORTUGALETE 
944 729 314 · www.portugalete.com

SANTURTZI  
944 839 494 · www.santurtzi.net

SOPELA  
944 065 519 · www.sopelaudala.org

SOPUERTA 
946 104 028 · www.sopuerta.biz

TURTZIOZ 
946 109 604 · www.turtzioz.org

URDAIBAI-BUSTURIALDEA 
944 650 822 · 628 007 725 
www.busturialdeaurdaibai.com

URDUÑA  
945 384 384 · www.urduna.com

Gipuzkoa
ARANTZAZU 
943 796 463 · www.turismodebagoiena.com 

ATAUN 
943 180 335 · www.ataunturismoa.net

AZKOITIA (LOIOLA) 
943 851 100 · www.urolaturismo.net

AZPEITIA (LOIOLA) 
943 151 878 · www.urolaturismo.net

BERGARA 
943 779 128 · www.bergara.es

DEBA  
943 192 452 · www.deba.net

DONOSTIA TURISMO   
943 481 166 · www.sansebastianturismo.com

ESKORIATZA. IBARRAUNDI MUSEOA 
943 715 453 · www.eskoriatza.net

GETARIA  
943 140 957 · www.getaria.net

HONDARRIBIA BIDASOA BIZIRIK. TURISMO SAILA  
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com

HONDARRIBIA   
943 643 677 · www.hondarribiaturismo.com

IDIAZABAL 
943 188 203 · www.idiazabalgaztarenmuseoa.com

IRUN  
943 020 732 · www.irun.org

LEGAZPI UROLA GARAIA ESKUALDEA (LENBUR)  
943 730 428 · www.lenbur.com

LEINTZ GATZAGA 
665 739 550 · www.leintzgatzaga.com

LIZARRUSTI (PARKETXEA) 
943 582 069 · www.lizarrusti.com

MUTRIKU  
943 603 378 · www.mutrikukoudala.net

OIARTZUN - OARSOALDEA  
943 494 521 · www.oarsoaldea-turismo.net

OÑATI  
943 783 453 · www.oinati.org

ORDIZIA  
943 882 290 · www.delikatuz.com

ORIO  
943 835 565 · www.turismo.oriora.com

ORMAIZTEGI  
943 889 900 · www.zumalakarregimuseoa.net

PASAIA-OARSOALDEA  
943 341 556 · www.oarsoaldea-turismo.net

SEGURA (ARDIXARRA ETXEA)   
943 801 749 · www.seguragoierri.net

TOLOSA TOLOSALDEA TOUR   
943 697 413 · www.tolosaldea.net

ZARAUTZ  
943 830 990 · www.turismozarautz.com

ZEGAMA  
943 802 187 · www.zegamaturismoa.net

ZERAIN   
943 801 505 · www.zerain.com

ZESTOA 
943 868 811 · www.zestoa.net

ZUMAIA  
943 143 396 · www.zumaia.net/turismo

ZUMARRAGA (LENBUR) 
943 722 042 · www.lenbur.com

Gastronomia

BASQUE CULINARY CENTER 
943 574 502 · www.bculinary.com

EUSKO LABEL 
946 030 330 · www.euskolabel.net

Enoturismoa

BIZKAIKO TXAKOLINA  
946 076 071 · www.bizkaikotxakolina.org

GETARIAKO TXAKOLINA 
943 140 383 · www.getariakotxakolina.com

RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA 
945 600 710 · www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

TXAKOLI DE ALAVA 
945 393 786 · www.txakolidealava.com

Gastronomia-museoak

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN  
Y LA GASTRONOMÍA D’ELIKATUZ  
943 882 290 · www.delikatuz.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QUESO DE IDIAZABAL 
943 188 203 · www.idiazabalgaztarenmuseoa.com

CENTRO TEMÁTICO DEL VINO VILLA LUCIA 
945 600 032 · www.villa-lucia.com

MUSEO DE LA MIEL DE ZUIA 
945 430 167 · 945 430 404 · www.zuia.com

MUSEO GORROTXATEGI DE CONFITERIA TOLOSALDEA 
TOUR  
943 697 413 (cita previa) · www.gorrotxategi.com

RINCÓN DEL PAN 
943 730 428 · www.lenbur.com

SAGARDOETXEA 
943 550 575 · www.sagardoetxea.com

MUSEO DE LICOR DE AMURRIO 
945 393 704 · www.aiaraldea.org

MUSEO DE LA SAL DE LEINTZ GATZAGA 
665 739 550 · www.leintzgatzaga.com

5554
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EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Gernikako Batzar 
Etxea

Bizkaia
Zubia

Gaztelugatxeko
Doniene

Loiolako SantutegiaBalenciaga Museoa

Asko dira Euskadi ezinbes-
teko jomuga bihurtzen du-
ten arrazoiak. 
Berehala konturatuko zara 
bertako jendea eta historia 
ezagutzen duzunean, hiriek 
arnasten duten ondarea 
ikustean, eta, harik eta ho-
beto, mahai on baten ingu-
ruan iruzkintzen duzunean.

Ezinbesteko 

ak

www.euskaditurismoa.eus


