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Boilurra

- Pintxotan ibiltzeko guneak:
Alde Zaharra eta Zabalgunea
- Elikagai-merkatua: Arabako barazkiak
eta hainbat gastrotabernatako giroa
konbinatzen dira.
- Produktu tipikoak: barraskiloak,
baba beltzak, perretxikoak…
Gozogintza: goxua, Vasquitos y
Neskitas, boilurrak…
- Gabonetako Nekazaritza Azoka,
Pintxoaren eta Kaxolen Asteak,
Ardoaraba

Boilurra

* Gastronomiaren Hiriburu Nazionala 2014an

Arabako Errioxa bere mahastietatik eta bere mahastietarako bizi da.
Upategiak, turismoa, gastronomia, arkitektura eta artea elkarrekin
lotuz, nazioarteko ardogintza-alorreko eskualderik ederrenetako bat
berriz asmatzeko bidean ari dira. Sustrai sendoko kultura enologikoa,
bisitariari bestelako zapore, paisaia eta esperientziak eskaintzeko.

Arabako Errioxan
NAHITAEZ EGIN BEHARREKOAK:
- Gure ardo ospetsuak dastatzea, dela familia-upategietan, dela
ehunka urtekoetan, dela abangoardiakoetan, dela lurrazpikoetan.
- Gure erdi aroko hiribilduetan bisita gidatua egitea.
- Familiarekin, lagunekin… mahastietan barna ibilian aritzea.
- Gure menu tradizionala dastatzea: patatak errioxar erara eta
bildots-saiheskiak xirmendutan erreta.
- Eihera bisitatu eta gure oliba-olioa dastatzea.
- Gure ibilbideak zeharkatzea, pintxo eta ardoak lagun.
- Oinez nahiz bizikletan, GR-38, GR-99, GR-120 ibilbideen nahiz
Donejakue Bidearen zatiak egitea.
- Gure ardo-jaiez gozatzea: Mahats-bilketaren festa, Uztaberria,
Nabaridas…
- Barriken artean lo egitea.
- Gure spa bikainetan erlaxatzea.
- Gure jatetxeetako gastronomiarik erakargarriena eta landuena
dastatzea.
- ‘En Tierra de Sueños” (“Ametsen Lurraldean”) 4Dko film laburra
ikustea Villa-Lucia Ardoaren Zentro Tematikoan (Guardia).
- Mahastien artean galtzea.
- Gure enoteketan erosketak egin eta Arabako Errioxako ardoak
oparitzea.

viajesporeuskadi.es
euskaditurismo.eus
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IDIAZABALGO
GAZTA
prestatzen
diren lekuak

Artzain Eguna:
- Ordizia (apirila)
- Aia (apirila)
- Araia (abuztuaren 15a)
- Amurrio (iraila)
- Legazpi (iraila)
- Agurain (urria)
Idiazabal Gaztaren
lehiaketa
- Ordizia (iraila)

Uztaberri Eguna
Lapuebla de Labarca
(otsaila)
Mahasti-bilketaren Jaia
Irailaren erdialdean.
Ospakizun hori hartuko
duen herria urtero
aldatzen da, baina beti
Arabako Errioxan.

Gazta hori euskal gastronomiaren altxorretako bat da.
Izena Idiazabal herritik datorkio: Gipuzkoako Goierri
eskualdean dago, Aralar eta Aizkorri-Aratz Parke
Naturalen artean (bata nahiz bestea jaki hori prestatzeko
erreferentziako lurraldeak dira). Gaur egun, jatorri-deitura
hori bera erabiltzen da Gorbeiako Parke Naturalean
(Bizkaia eta Araba bitartean) eta Arabako Lautadan
egiten diren gaztekin ere, baina betiere munduko ardigaztarik onenetako bat izendatzeko.
Gaztak Idiazabal deitura merezi izateko, ekoizpenmetodo tradizional jakin batzuk errespetatu behar ditu,
bertoko arrazako ardien (ardi latxen) esne gordina erabili,
bildots-gatzagiz koagulatu, eta gutxienez hiru hilabetez
egon behar du umotzen. Zapore bizia du, pixka bat mina
eta orekatua, ardi-esne helduak ematen dion ukitu berezi
horrekin. Gaur egun, artzainek euren bordetan bertan
egindako Idiazabal gaztaren artisau-ekoizpena eta
industria-ekoizpena batera bizi dira. Esan behar, baina,
bigarren horrek lehenengoaren pareko kalitate-kontrol
zorrotzak gainditu behar dituela.

viajesporeuskadi.es
euskaditurismo.eus

Idiazabal Lurraldean
NAHITAEZ EGIN BEHARREKOAK:
- Idiazabalen bertan dagoen Idiazabal
Gaztaren Interpretazio Zentroa
bisitatzea.

- Idiazabal Gaztaren Egunera joatea,
maiatzaren lehen igandean Idiazabalen.
- Ordiziako merkatua bisitatzea,
Idiazabal gaztaren beste epizentro
handia baita.
- Ordiziako Artzain Egunera joatea, Pazko
Asteko lehen asteazkenean.
- Ordiziako Euskal Jaietako gaztaenkantera joatea. Inoiz gazta erdi baten
truke 12.000 € ere ordaindu izan dira.
- Gazta ekoizten den borda edo
baserriren batera joatea: artzaina
ezagutu, ustiategia ikusi eta lehen
eskuko gazta erosi ahal izango dituzu
horrela.

Museo
IDIAZABAL GAZTAREN
INTERPRETAZIO ZENTROA
www.idiazabalturismo.com

SAGARDOETXEA

Kale Nagusia, 37 • 20213 Idiazabal (Gipuzkoa)
T.: 943 188 203 - info@idiazabalturismo.com

Kale Nagusia 48 • 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)
T.: 943 550 575 - info@sagardoetxea.eus

IGARTUBEITI BASERRI MUSEOA

TXAKOLINGUNEA. Txakolinaren Museoa
www. bizkaikoa.bizkaia.eus

www.igartubeitibaserria.eus

Basigoko Bide Nagusia, 3 • 48130 Bakio (Bizkaia)
T.: 94 602 85 13 - txakolingunea@bizkaia.eus

Euskal Sagardoaren Museoa

www.sagardoetxea.eus

D’ELIKATUZ ZENTROA

Ahoaren gozamenerako eta
osasunerako gunea.
Astelehena
Eskualdeko 100 ekoizle
inguru biltzen dira.
Azoka berezia. Urriko
azken astelehena.

ORDIZIA

Asteazkena
Bertan finkatzen dituzte
erreferentziako prezioak. Azoka
berezia: Euskal Jaietan, irailaren 9ko
astean. Bertan jartzen da enkantean
urteko Idiazabal gaztarik onena.

TOLOSA

Larunbata
Hiru gunetan egiten bada ere,
Zerkausia nagusitzen da.
Azoka bereziak: San Juan Azoka,
Tolosa Goxua, Babarrunaren
Astea, Txuleta Festa.

ESPERIENTZIA ENOGASTRONOMIKOAK
BISITA GIDATUAK
ENPRESA EKOIZLEETARA
Euskadin enpresa ekoizle askok eskaintzen dute
euren instalazioetara bisita gidatua egiteko
aukera, horri esker jatetxeak hornitzen dituzten
lehengaien aniztasuna eta aberastasuna
ezagutzeko. Produktu ekologikoak, eztia, artisaugaragardoaren ekoizpena, arraza piriniotarreko
behi-okela, hestebeteak eta txerrikiak,
ernamuinak, esnekiak…

viajesporeuskadi.es webgunearen bidez,
esperientzia paregabe eta ahantzezinez
gozatu ahal izango duzu: 3 Michelin izar dituen
sukaldari batek bere upategia irekiko digu,
artzain batek Idiazabal gazta prestatzen
irakatsiko digu ingurune ezin ederrago batean,
pintxo eder-gozoak nola prestatu ikasiko
dugu, eta sukaldaritzako altxor ezkutuak
deskubrituko ditugu, hala nola oliba-olioa
edota ur-azpiko upategietan ondutako ardoak.

Babarrunaren Astea:
Tolosa (azaroa)
Santa Luzia Azoka:
Zumarraga-Urretxu (abendua)

Carretera Ezkio Km 1 • 20709 Ezkio (Gipuzkoa)
T.: 943 722 978 - igartubeiti@gipuzkoa.eus
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XVI. mendeko baserria, barnean
sagardo-dolarea duena.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

AUSARTU.

- Txakolina eta Idiazabalgo gazta
uztartzea eta gazta-dastatzeak egitea.

nomikoak

tradizionalak

Zer (gehiago...)
bisitatu

- GR-283 edo Idiazabal Gaztaren
Ibilbidearen etaparen bat egitea.

enogastro

Azoka

ARABAKO
ERRIOXA

Bidaiariak era guztietako esperientziak ditu eskura ibilbide horretan: mahastiak,
upategiak, pasaiaren ederra, bai eta ibilbide pertsonalizatua osatzeko aukera ere:
urteko egutegia lepo betetzen duten ekitaldiak, ostatu xarmantak eta lurraldean
errotutako gastronomia, lekalez, barazkiz, zezinez, okelaz eta gozokiz betetako
despentsa agortezinari esker. Upategiek, museoek, ostatuek, jatetxeek, enotekek…
guzti-guztiek bat egiten dute egunez egun Arabako Errioxarako bisita hobea egiteko.

parke
Naturala

166 km - 7 etapa
(Mendi-ibilia)
Bermeotik, Ondarroatik
eta Lekeitiotik abiatuta,
zamaketariek arrain freskoa edo
gazitua mandoetan hartu eta
barnealdera eramateko egiten
zuten ibilbidea. Arabar Errioxatik
itzultzean, berriz, ardoa, garia,
gatza eta ozpina ekartzen zuten
kostaldera.
bit.ly/1M48V9y

VILLA-LUCIA
Ardoaren Zentro Tematikoa
Laguardia
Guardia
Elciego
Zieko

ARABAKO ERRIOXAKO
ARDOAREN IBILBIDEA

95 km - 6 etapa
(Mendi-ibilia)
Ibilbide biribila da, Idiazabalgo
Gazta prestatzeko zikloa
ikusteko aukera ematen duena:
Aralar eta Aizkorri-Aratz Parke
Naturalak, merkatuak, gaztari
izena ematen dion herria
(Idiazabal), museoak…
www.rutadelquesoidiazabal.com

ARALAR

euskaditurismo.eus

Sagardo Eguna:
- Usurbil (maiatza)
- Astigarraga (iraila)
- Hernani (iraila)
- Donostia (iraila)

Idiazabalen LURRALDEA

Campezo /
GR 38
Kanpezu
ARDOAREN ETA
ARRAINAREN IBILBIDEA

Labastida /
Bastida

Arabako Errioxa

IDIAZABAL
Gaztaren
Interpretazio Zentroa

GR 283
IDIAZABAL
GAZTAREN IBILBIDEA

salvatierra /
Agurain

“mondeju”

Sagardoaren sasoiak urtarriletik apirilera irauten du, baina
gaur egun sagardotegi asko ia urte osoan irekita egoten dira.
Hainbat alorretako pertsona ezagunek irekitzen dute txotxaren
denboraldia, Donostia Eguna (urtarrilaren 20a) baino egun
batzuk lehenago, Sagardo Berriaren Eguna ospatzen denean.

viajesporeuskadi.es

GAZTA-ITXURAKO ARTELANA
Idiazabal

naturala

Arabako baba
pintoa

ARDOA GRINA BIHURTZEN DEN TOKIA

Odolostea

rr
parke i-Aratz

Angulak

Ibarra

Zaldi bia

Aizko

GETARIKO
TXAKOLINA

Salinas de AÑana /
Gesaltza Añana

D’ELIKATUZ

Oñati

Murgia

- Pintxotan ibiltzeko guneak: Alde Zaharra, Gros eta
Erdialdea (Errege Katolikoak eta San Martzial).
- Merkatu tradizionalak: San Martin eta Bretxa
- Produktu tipikoak: txangurroa, bakailao- nahiz
legatz-kokotxak, angulak…
- Donostia Gastronomika Kongresua (urria)
- Santo Tomas Azoka (abendua)

piperminak

EZKIO Ordizia
Beasain

Arantzazu

SAGARDOETXEA

Donostia

“Teilak eta
zigarroak”

Tolosa

IGARTUBEITI
Baserri-museoa

legazpi

Urduña /
Orduña

ARABAKO
TXAKOLINA

GORROTXATEGI
Gozogintzaren
Museoa

“ezkur-txerri”

Bergara

LeintzGatzaga

Hernani
Urnieta

Azpeitia

Irun

Astigarraga

Aia

“Inazioak”

Pasaia
AP-8

Usurbil

“ezkur-txerri”

Mendaro

Garay

-8

“Carolina”

Aiaraldea
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“Kokote”

AP

Ibilbideak Arabako Aiaraldea
zeharkatzen du: txakolin-upategiak,
turismo-ostatuak, jatetxeak…
Txakolinaren kultura tradizionalean
murgiltzeko aukera aproposa.
Amurrio - Artziniega - Aiara - LaudioOkondo- Urduña (Bizkaia)

viajesporeuskadi.es
euskaditurismo.eus
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Balmaseda

Markina
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Zalla

www.rutadeltxakoli.com
BIZKAIKO
TXAKOLINA
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Tipula morea

- Pintxotan ibiltzeko guneak:
Zazpi Kaleak, Ledesma, Aldundia,
Garcia Rivero.
- Erriberako Merkatu Tradizionala:
Europako elikagai-merkatu estalirik
handiena
- Produktu tipikoak: bakailaoa (pil-pil
erara, bizkaitar erara, ajoarrieroa).
Gozogintza: karolina, gurinezko
opila, Bilboko baldosa tarta, arrozpastela…
- Santo Tomas Azoka (abendua)

- Berdel Eguna: Mutriku (apirila)
- Antxoa Eguna: Ondarroa (maiatza)
- Antxoa Eguna: Getaria (maiatza)
- Arrantza Azoka: Bermeo (maiatza)
- Bisiguaren Festa: Orio (uztaila)
- Sardina Eguna: Santurtzi (uztaila)
- Olagarro Eguna: Zumaia (iraila)
- Itsaski Azoka: Zierbena (urria)
- Txipiroi Eguna: Lekeitio (urria)

Hondarribia

berdela

Gernika

AP-68

Txakolin Eguna:
- Getaria (urtarrila)
- Bakio (martxoa)
- Larrabetzu (martxoa)
- Aia (apirila)
- Amurrio (maiatza)
- Lezama (maiatza-ekaina)
- Okondo (uztaila)
- Zarautz (abuztua)
- Balmaseda (urria)

Getxo

Bilbo

BESTE EUSKAL ARDOA

Kasu guztietan, ardogintzan diharduten herri nagusiak
(Getaria, Zarautz, Aia, Bakio, Amurrio eta Urduña, batez
ere) eta ingurukoak (Hondarribia, Olaberria) ezagutzeko
bisitaldietan ibilbide ederrak egiten dira, kostaldeko
paisaiaz, arrantza-herrien xarmaz edo barnealdeko
haranen natura- eta ondare-edertasunaz gozatzeko.
Kantaurialdeko aroma paregabea ekarriko digun txakolin
fresko eta usaintsuari zurrupada egiteko aitzakia ezin
hobea.

Mungia

AP-8

LURRALDEA

Fruta-usaineko ardo gazte hori hiru jatorri-deiturarekin
ekoizten da: Getariko Txakolina, Bizkaiko Txakolina
eta Arabako Txakolina. Hirurek dute klima atlantikoa,
baina bi lehenak baino ez dira lantzen kostaldeko mendimagaletan.

“taloa”
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Txakolinaren
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Armintza

...ETA MUSEOAK, MERKATU TRADIZIONALAK
ETA BESTE ESPERIENTZIA
ENOGASTRONOMIKO BATZUK

Txakolina modan dago. Orain dela urte batzuk, euskal
ardoen arteko senide pobretzat jotzen zuten ardo zuri
eta fresko hori, pindartsu samarra eta azidotasunukituduna. Mahatsean (hondarribi zuri) eta
prestakuntzan kalitate-prozesu etengabea jorratu
ondoren, ordea, mahairik mokofin eta zorrotzenetan ere
eskuratu du arrakasta, arrainekin eta hasierako platerekin
batera zerbitzatzeko.
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TXAKOLINGUNEA
Bakio

Kontserba-industria arrantzamunduari hertsiki lotuta dago,
hegaluzea eta antxoa produktu
izartzat dituela. Hona hemen
bertako produktuak ezagutu eta
dastatzeko aukera batzuk:

• Sagardotegi batean txotxaren
erritualaz gozatzea.
• Sagardoetxean, euskal
sagardoaren museoan,
sagardoaren kultura ezagutzea
eta Igartubeiti baserri-dolarean
sagardoa prestatzeko prozesua
SAGARDOAREN
deskubritzea.
LURRALDEA
• Sagardo Egunaz gozatzea.
Gipuzkoako herri askotan ospatzen
den sagardo-dastatze herrikoia da.
• Sagardo-dastatze gidatu batean
parte hartzea.
• Santiagomendiko Sagardo
Bidea’ izeneko ibilbide tematikoa
zeharkatzea, eta bertan baserrien
www.sagardoarenlurraldea.com
eta sagardoaren historiaren berri
www.sagardotegiak.com
jasotzea.
• Hernaniko alde zaharra bisitatzea,
sagardoarekin duen loturaren berri
Sagar-muztioa irakitearen ondorioz sortzen da sagardoa,
izateko.
mende luzez Euskal Herriko baserri askotako edari tradizionala. • Sagardoak balearen ehizan izan
Gaur egun ere, era naturalean ekoizten da, eta sagardotegietan
duen garrantzia ezagutzea,
bertan egiten den dastatzea arrakasta handiko esperientzia
Donostiako Aquariuma edo
Pasaiako Albaola bisitatuz.
gastronomikoa bihurtu da. Orain gutxi sortu da “Euskal
Sagardoa” jatorrizko deitura; Euskadiko sagarrarekin soilik
• Urumea eta Oria ibaien inguruan,
egindako sagardo naturalaren kalitatea bermatzen duen
loratutako sagastiek eskaintzen
duen paisaiaz gozatzea.
ziurtapena da.
• Sagarretatik sortutako produktuak
Gure sagardoaren zati handi bat Astigarragan eta Hernanin
dastatu eta erostea: sagarekoizten da, Gipuzkoan. Horretaz gain, badira beste
gozokia, sagar-muztioa, pattarrak,
sagardotegi-eremu batzuk ere: Donostia inguruan −Usurbil eta
edari apardunak, sagardo gozoa
Errenteria−, Goierri eta Tolosaldea eskualdeetan eta Bizkaiko
eta abar.
eta Arabako isuri atlantikoko gune batzuetan, nahiz eta
aurretiaz aipaturiko bi herrietan baino gutxiago ekoitzi.

LURRALDEA

KONTSERBA-FABRIKAK

Arrantzaleek porturatzen duten produktu freskoa euskal gastronomiaren
zutabeetako bat da; izan ere, lehengai horrekin elikatzen dira portuetako
jatetxe eta erretegiak, inguru osoa itsasoaren, parrillen eta arrain
freskoen usainez betetzen dutenak. Euskal kostaldeko mendebaldeko
muturrean dagoen Zierbenatik Frantziako mugan dagoen Hondarribiraino,
gastronomia-esperientzia paregabea bermatzen duten arrantza-portuak
errenkan ageri dira: Plentzia, Bermeo, Mundaka, Elantxobe, Lekeitio,
Ondarroa, Mutriku, Zumaia, Getaria, Orio, Donostia...
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LURRALDE
GASTRONOMIKOAK

Sagardoaren

Sagardoaren lurraldean
NAHITAEZ EGIN BEHARREKOAK:

www.delikatuz.com

Santa María, 24 • 20240 Ordizia (Gipuzkoa)
T.: 943 882 290 - delikatuz@ordizia.eus

BESTE MUSEO
INTERESGARRI BATZUK
Sosoagako dolarea eta Mareen Errota

VILLA-LUCÍA. Ardoaren Zentro Tematikoa
www.villa-lucia.com

www.lekeitio.org

Ctra. Logroño, s/n • 01300 Guardia (Arab a)
T.: 945 600 032 - reservas@villa-lucia.com

Eztiaren Museoa

Lekeitio (Bizkaia-Lea Artibai)

Zuia (Araba - Cuadrilla de Zuia)

www.cuadrillazuia.com

GATZAREN MUSEOA

www.gatzmuseoa.com

Likorearen Museoa

Leintz Gatzaga (Gipuzkoa - Debagoiena)
T.: 943 714 792 - reservas@gatzmuseoa.com

www.destileriasacha.com

Amurrio (Araba - Aiaraldea)

Zer

Non jan

erosi

GASTRONOMIAREN
TENPLUAK

OROIGARRIRIK
ONENA
San Blas Opilak

Jatetxeak

MICHELIN
IZARRAK

Diotenez, Euskadi da munduko leku bakarra jaten den artean ere
janariaz hitz egiten dutena. Ez da harritzekoa, munduan ez baitago
beste tokirik gastronomia herriaren nortasunean eta kulturan horren
errotuta dagoenik.

Akelarre
Chefa: Pedro Subijana
Donostia

Baina mahaikidea ez da zorrotza den bakarra. Euskal sukaldariek
badakite zer-nolako eginkizuna duten tradizio hori transmititzen, eta
behin eta berriz harritzen gaituzte sorkuntza berriekin, etengabeko
bilakaeran ari baitira. Horri esker, ordea, bikaintasun-maila harrigarria
eskuratzea lortzen dute. Izan ere, Michelin gida ospetsuan hiru izar
dituzten Estatuko jatetxeen erdiak Euskadin daude. Guztira
29 Michelin Izar banatzen dituzte Euskadiko 20 jatetxek. Donostia,
adibidez, munduan biztanleko izar gehien dituen hiria da. Autoan hamar
minutuko tartean 16 Michelin Izar aurkituko ditugu. Gainera, Euskadiko
3 jatetxe “The world’s 50 best Restaurants” zerrendako lehen
hogeiren artean daude, jatetxeen kalitatea ebaluatzeko mundu osoko
zerrendarik zorrotz eta ospetsuenetarikoa.

Arzak
Chefak: Elena eta
Juan Mª Arzak
Donostia

Martín Berasategui
Chefa: Martín Berasategui
Lasarte-Oria

Egin kasu Euskadi
Gastronomikora atxikitako
jatetxeen aholkuei eta
esperientzia errepika-ezinaz
gozatuko duzu.

viajesporeuskadi.es
euskaditurismo.eus
Bakailaoa pil-pilean, euskal
errezetarik tradizionaletako bat,
Bilboko plater enblematikoa
da. Saltsa da haren ezaugarri
nagusia: olioa eta bakailaoaren
gelatina lotuz lortzen den
emultsio eder eta zaporetsua.

Erretegiak
Arrantza-herrietan, hala nola Getarian, Orion eta Santurtzin, parrillei
txingarretan erretako bisigu, erreboilu, zapo edo sardinen usaina darie.
Euskadiko barnealdean, txuleta da erretegietako errege. Parrillan
egindako idi-zintak, esate baterako, Tolosan asmatu zituzten.
Aholku bat: okelak bi aldeetan txigortua egon behar du, baina gorria
barnealdean.
Eta gogoan izan erretegi enblematikoek Euskadi Gastronomika
zigilua dutela.
HARAGI - Txingarraren eta Haragiaren
Nazioarteko topaketa.
Tolosa (Maiatza)

THE WORLD’S 50 BEST
RESTAURANTS
nº 03. :
nº 07. :
nº 14. :
nº 30. :
nº 32. :
nº 53. :
nº 87. :

Azurmendi
Chefa: Eneko Atxa
Larrabetzu

Behikia xirmendutan,
ezkai-izpietan eta antoziano
naturaletan erre eta
perfumatua. Errautsak, gatzak
eta errefau krokanteak.
(Mugaritz jatetxea)

Baina Euskadi ez da soilik izar gastronomikoen feudoa. Etxe, elkarte
gastronomiko eta, jakina, jatetxe guztietan, oturuntza elikadura
baino gehiago da, ia errituala. Abangoardiako goi-gastronomiaren
alboan, beste jatetxe ugari ere badaude, lehen mailako
produktuetan oinarritutako sasoian sasoiko errezeta tradizionalen
bidez mokofinik zorrotzena ere asebete utziko dutenak.

OTURUNTZA HANDIAK,
ANOA TXIKIETAN

Munduko gidaliburu gastronomikorik hoberenek ere berresten dute:
Euskadi da, ziurrenik, gidarik ospetsuenetako (*) goreneko postuetan
chef eta jatetxeen dentsitate handiena duen lurraldea.

GASTRONOMIAREN
ALDAREAK

Kalitatea

Pintxoak

EZ DUGU GUK
BAKARRIK ESATEN…

Mugaritz
Chefa: Andoni Luis Aduriz
Errenteria

Alameda (Hondarribia)
Amelia (Donostia)
Andra Mari (Galdakao)
Asador Etxebarri (Axpe)
Boroa (Amorebieta-Etxano)
Elkano (Getaria)
eMe Be Garrote (Donostia)
Eneko Bilbao (Bilbao)
Eneko (Larrabetzu)
Etxanobe Atelier (Bilbao)
Kokotxa (Donostia)
Marqués de Riscal (Elciego)
Mina (Bilbo)
Mirador de Ulía (Donostia)
Nerua (Bilbo)
Zarate (Bilbo)
Zortziko (Bilbo)
Zuberoa (Oiartzun)

Etxebarri (Axpe-Bizkaia)
Mugaritz (Errenteria-Gipuzkoa)
Azurmendi (Larrabetzu-Bizkaia)
Elkano (Getaria-Gipuzkoa)
Nerua (Museo Guggenheim. Bilbao)
Arzak (Donostia/San Sebastián)
Martin Berasategui (Lasarte-Oria)

REPSOL EGUZKIAK
Akelarre (Donostia) / Arzak (Donostia) / Azurmendi
(Larrabetzu) / Etxebarri, asador (Axpe) / Martín Berasategui
(Lasarte) / Mugaritz (Errenteria) / Nerua Guggenheim
Bilbao (Bilbo) / Zuberoa (Oiartzun)

Aizian (Bilbo) / Alameda (Hondarribia) / Andra Mari (Galdakao)
Atelier Etxanobe (Bilbo) / Boroa (Amorebieta-Etxano) / Casa
Urola (Donostia) / Elkano (Getaria) / Etxeberri (Zumarraga)
Fagollaga (Hernani) / Jolastoki (Getxo) / Kabia (Zumarraga)
Kaia-Kaipe (Getaria) / Kokotxa (Donostia) / Marqués de
Riscal (Eltziego) / Mina (Bilbo) / Mirador de Ulía (Donostia)
Xarma Cook & Culture (Donostia) / Zaldiarán (Gasteiz)
Zarate (Bilbo) / Zortziko (Bilbo)

Agorregi (Donostia) / Amelia (Donostia) /Aretxondo
(Galdakao) / Asador Landa (Mendaro) / Astelena 1997
(Donostia) / Baserri Maitea (Forua) / Bideko (Lezama,
Amurrio) / Bokado - Mikel Santamaría (Donostia) / Cubita
(Getxo) / El Clarete (Gasteiz) / Eme Be Garrote (Donostia)
Eneko (Larrabetzu) / Eneko Bilbao (Bilbo) / Gaminiz
(Zamudio) / Gure Txokoa, asador (Zarautz) / Iriarte (Berrobi)
Lasa (Bergara) / Ni Neu (Donostia) / Rekondo (Donostia) /
Singular Iñigo Lavado (Irun) / The Bost (Gasteiz) / Urgain
(Deba) / Yandiola (Bilbo) / Zelai Txiki (Donostia)

Hasieran, ‘txikiteoan’ ardotik ardorako tartean zerbait
jateko ohitura sortu zen.
Gaur egun, ordea, gure kaleetan zehar ibiltzen zarenean
harritu egingo zara zenbat tabernatan eskaintzen
dituzten pintxoz betetako barrak, miniaturako arteerakusketak balira bezala. Izan ere, sorkuntza txiki eta
gozo horiek sukaldaritzaren erreferentzia eta nortasunezaugarri ere badira. Eta errezeta ugari dastatzeko
aukera atsegina ere bai.
Taberna, jatetxe eta kafetegi bakoitzak hainbat
proposamen eskaintzen ditu. Batzuk goisukaldaritzakoak izaten dira: zapore landu eta
sofistikatuak, sukaldariaren sormena guztiz askatuta.
Beste batzuk pintxo soilak izaten dira, beti-betikoak;
adibidez gilda ospetsua: banderilla mina, piperminarekin,
antxoarekin eta olibarekin. Donostian sortu zen eta
Rita Hayworthen omenez hartu zuen izena.

GOAZEN
PINTXOTAN!
Ez zaitez ito pintxo-eskaintza
zenbatezinean.
Eskatu edariak lehenengo, pintxo
guztiak aztertzeko denbora hartzen
duzun bitartean. Begiratu albo batera
eta bestera eta ikusi bertokoek zer
eskatzen duten: inork baino hobeto
ezagutzen dute taberna bakoitzaren
espezialitatea eta, beraz, zalantzarik
baduzu, eskatu beraiek eskatu
dutena. Eta, jakina, tabernariei aholkua
eskatzeko aukera ere baduzu. Pintxo
hotza bada, zuzenean barratik har
dezakezu; beroa nahiago baduzu,
eskatu tabernariari. Normalean, taberna
bakoitzean pintxo bat edo bi hartzen
dira, ondoren beste taberna batekoak
dastatzera joateko. “Pintxotan ibiltzea”
esaten zaio horri: oso ekintza sozial
tipikoa da, eta euskal sukaldaritza
dosi txikitan dastatzeko modu ezin
aproposagoa.

Sagardo-dastatzea oso errotuta dago euskal
kulturan, eta ez zaitez harritu, beraz, sagardotegira
joaten zarenean trikitixekin edo bertsolariekin topo
egiten baduzu.
Euskadi Gastronomikan aurkituko duzu sagardorik
onena eta girorik jatorrena ezagutzeko dozenaka
sagardotegi.

Non eskura daiteke benetako
Idiazabal gazta, Eusko Labeldun
babarrunak, jatorri-deitura
duen txakolina? Deskubritu
Euskadiko gourmet dendak eta
enotekak, eta ez ahantzi Euskadi
Gastronomika zigilua bilatzea!

viajesporeuskadi.es

Non Jan
Zer Ikusi
Zer Erosi
Mapa honetan aurkituko duzu Euskadin bost zentzumenak asebeteko
dituen esperientzia gastronomikoaz gozatzeko jakin behar duzun guztia.

euskaditurismo.eus

Euskal gastronomia ondo jatea baino askoz ere gehiago da. Tradizionalenetik
berritzaileenera, Euskadiko nortasun-ezaugarririk garrantzitsuenetako bat da.
Bertokoen egunerokotasunean erabat errotuta dago, gure historiari, ohiturei eta
aisialdiari hertsiki lotuta. Bizimodua da, nortasuna, izateko modua. Mugak zeharkatu
eta mundu osoan aitortu eta goraipatzen dute. Sekretua? Itsasoak eta lurrak
eskaintzen dituzten lehengaien bikaintasuna eta aniztasuna, euskal sukaldari
handien jardunbide ona eta, batez ere, euskal herritarrok gastronomia ulertzeko
dugun mimoa eta grina.
Galdetu, ikertu, ausartu, dastatu, ahogozatu eta ondo pasa. Horrela jokatuz gero,
ziur Euskadira egindako bisitak aho-zaporerik onena utziko dizuna!

on egin !

Sartu Euskadi Gastronomika zigilua duten
establezimenduetan eta, besterik gabe, murgildu goisukaldaritzako miniatura horien bidean barna.

euskaditurismo.eus

Pintxoek formatu abangoardistetan ere
egin dute bidea, hala nola pintxo honek:
plantxan egindako foie galeper-arrautzaren
gorringoarekin, olio-ozpinez lotutako
karamelu-saltsarekin eta korintio-pasekin.
Mokadu batean jateko pintxoa, baina
barnean zapore-leherketa dakarrena.

Pastel dendak

eta gozotegiak

KALITATE GASTRONOMIKOA
BERMATZEN DUEN ZIGILUA
Zer egin ez galtzeko, nola mugitu, nola orientatu halako eskaintzaren aurrean?
Zure egonaldian, establezimendurik interesgarrienak bereizten lagunduko
dizu Euskadi Gastronomika markak. Horietan, produktua behar bezala
tratatzen dute, tradizioa eta betiko errezetak errespetatu eta eskaintzen
dituzte, eta turista eta bidaiaria hartzeko eta artatzeko prest dauden
langileak aurkituko dituzu.

OROIGARRIRIK GOZOENA
Oturuntza ederra edo pintxo-erronda
amaitzeko, zer hobea gure gozogileek egindako
gozokiren bat dastatzea baino! Azkenbururako:
Gasteizko goxua, Tolosako teilak eta zigarroak,
Bilboko karolinak, Mendarokok artisautxokolatea, Bergarako errellenoak, euskal opila,
Arabar Errioxako sanblasak, Azpeitiko inazioak,
Donostiako pantxineta... eta askoz ere
gehiago! Egin begiratua Euskadi Gastronomika
bermea duen edozein gozotegiren
erakusleihoari eta aukeratu oparirik gozoena,
inorentzat edo zuretzat.

(*) 2019ko edizioetako zerrendak.

Tolosa Goxua:
Gozokiaren azoka Tolosan (urria)

bermea

...ETA, JAKINA, TXOTXAREN
ERRITUALA ERE BAI.
- Upel guztiak ez dira irekita egoten.
Irekita dauden upeletan, mahaikideek
nahi dutenean dasta dezakete
sagardoa.
- Noizbehinka, “Txotx!” oihukatuz,
sagardogileak itxitako upelak irekitzen
ditu. Bertan ondo gordeta edukitzen du
sagardotegiko sagardorik finena.
- Une horretan, mahaikideak upelaren
inguruan bildu eta zulo txiki batetik
presioz eta era jarraituan irteten den
sagardo-zurrustaren azpian jartzen
dute edalontzia, zurruta edalontziaren
albo baten aurka hausteko. Beti
errespetatu behar da iritsiera-ordena,
eta txanda aldatzean ahalik eta sagardo
gutxien isurtzen ahalegindu behar da.
- Ez da edalontzia bete behar.
Dastatzeko, nahikoa da bi sagardohatz betetzea. Sentsazioak lagunekin
partekatu ondoren, berriro ere edalontzi
hutsa betetzeko momentua etorriko da.

euskaditurismo.eus

Gozatu egonaldiaz eta…
Dastatu euskaldunen herria!

GURE PRODUKTUEN KALITATE GORENA
“Eusko Labela” markak (Kalitatearen “K” batez irudikatzen da) kalitateko lehengaiak bermatzen
dituzten bertoko produktuak bereizten ditu. Jatorri-deiturak, berriz, eremu geografiko jakin bateko
kalitatezko produktua ezaugarritzen du. Era guztietako produktuak biltzen dituzte. Aukeratu zeurea
eta eraman gure gastronomiaren zatitxo bat etxera.

JATORRI-DEITURA DUTEN
PRODUKTUAK
- Idiazabal gazta
- Arabako txakolina
- Arabar Errioxako ardoa - Bizkaiko txakolina
- Euskal Sagardo naturala - Getariko txakolina

... ETA HORRETAZ GOZATZEKO MODURIK ONENA
BERMATZEN DUEN GIDALIBURUA
Euskadi gastronomia da, eta Turismo Enogastronomikoaren
gidaliburua da horretaz gozatzeko modurik onena, Euskadi
Gastronomikari atxikitako establezimenduen erreferentzia
osoak biltzen ditu eta.
Eskatu turismo-bulegoetan edo deskargatu
euskaditurismo.eus webgunean.

Kalitate

DASTATZEAREN
ZEREMONIA…

Sagardotegi ugari berritu egin dira eta aire girotua
eta jatetxeen pareko zerbitzua ematen dute; beste
askotan, berriz, oraindik bere horretan jarraitzen du
mahai luze batean eta beste mahaikide batzuekin
zutik jateko ohiturak. Kupelak jatetxean bertan edo
alboko geletan egoten dira eta, beraz, jendearen
joan-etorriak etengabeak izaten dira. Giro ona
bermatuta dago.

enotekak

Pintxoak euskal kultura gastronomikoan duen
garrantziaren adierazle dira Euskadi osoan ospatzen
diren dozenaka lehiaketak. Horien artean nabarmena,
Hondarribian egiten den Euskal Herriko txapelketa.

Sagardotegiak
Aspaldian, saltoki eta partikularrei sagardoa
zuzenean upeletatik edateko aukera ematen
zieten sagardotegiek, botilaratu eta erosi aurretik
dasta zezaten. Ohitura hori ekimen gastronomiko
paregabea bihurtu zen eta, gaur egun, baserriupategi-jatetxeak lagun-taldez betetzen dira, garaiko
sagardoa ez ezik, ohiko menua ere dastatzeko:
bakailao-tortilla, bakailao frijitua piper berdeekin,
txuleta errea eta gazta irasagar-gozokiarekin eta
intxaurrekin.

Gourmet
dendak eta

EUSKO LABELA
- Euskadiko behi-okela
- Ibarrako piparrak
- Euskadiko tomatea
- Euskadiko babarrunak
- Euskadiko uhaza
- Oliba-olio birjina estra
- Baserriko txerria
- Arabako patata
- Gernikako piperra
- Baserriko arrautza
- Baserriko oilaskoa
- Euskadiko esneko arkumea
- Hegaluzea eta hegalaburra
- Eztia
- Euskadiko esnea

www.euskolabeltienda.com

700 FITXA BAINO
GEHIAGO, EUSKADIN
ESPERIENTZIA
ENOGASTROZ
NOMIKORIK ONENA
IZATEKO BEHAR
DUZUN INFORMAZIO
GUZTIAREKIN

