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SARRERA4

GABONETAN BATZEN GAITUENA

Egun gutxi falta dira maite ditugunekin opariak eta momen-
tu samurrak partekatzeko eta urteko otordu berezienak egi-
teko. Baina pertsona eta familia guztiak ez dira berdinak. 
Batzuek denbora asko pasako dute sukaldean gotortuta baz-
kariak eta afariak prestatzen. Beste batzuek, nahiago izango 
dute herriko edo inguruko zerbitzuak erabili punta-puntako 

otorduak eskaintzeko. Opariak erosterakoan ere, batzuek 
dena prest izango dute dagoeneko; beste askok, azken 
unean egingo dituzte erosketak han-hemenka. 

Hori bai, pertsona eta familia guztiek partekatuko dute Gabon 
hauetan ere zerbait garrantzitsua: 0 Km eginda aurkituko dute 
kalitatezko eskaintza zabala jakietan, edarietan eta oparietan. 
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URTEKO EROSKETA BEREZIENAK, HERRIAN  
ZOZKETAK, SARIAK ETA GERTUKO TRATUA HERRITIK

IRTEN GABE
Eskualdeko merkatari elkarteek, ohi bezala, herrian kontsu-
mitzea sustatuko dute aurten ere Gabonen bueltan. Hala, 
zozketak egingo dituzte herriko saltokietan erosten duten 
bezeroen artean, eta erakusleiho lehiaketak eta Gabonetako 
argien piztuerak ere bultzatuko dituzte.

Azkoitian, esaterako, lau ekintza prestatu ditu Herrixen 
merkatari elkarteak udalaren laguntzarekin:

1.- Abenduaren 10etik 20ra Gabonetako 20 saski zozkatu-
ko ditu Azkoitia Txartelarekin ordainketak egiten dituztenen 
artean. Otarra horiek Rural Kutxako erakusleihoan egongo 
dira erakusgai.

2.- Gabonetako Errifa Potoloa: abenduaren 23tik agortu 
arte, saltokiek errifak banatuko dizkiete bezeroei. Urtarrila-
ren 10ean 500 euroko hiru sari zozkatuko dituzte.

3.- Gabonetako XXV. Erakusleiho Lehiaketa, abenduan 
zehar. Irabazleak hil amaieran jakinaraziko dituzte.

4.- Argiak: Gabonetako argiak piztuko dituzte eta musika 

jarriko da kaleetan Gabon giroa sortzeko. Saltokiek ere be-
raien erakusleihoak apainduko dituzte kaleei Gabon xarma 
emanez.

Azpeitiko Bertan merkatari elkarteak ere lau ekintza pres-
tatu ditu urteko hilabete berezi honetarako:

1.- Olentzeroren eta Mari Domingiren Ginkana: abendua-
ren 1etik 24ra, herriko saltokietan erosketak egitean, saltoki 
horrek zigilua jarriko dio erosleari txartelean, eta sei zigilu 
desberdinekin txartela betetzen dutenek, 1.000 euroko eros-
keta txartel baten eta 250 euroko beste bi erosketa txartelen 
zozketan parte hartuko dute. Abenduaren 24an egingo da 
zozketa, Olentzero eta Mari Domingiren etorrera ekitaldian.

2.- Erregeen zozketa: abenduaren 24tik urtarrilaren 5era, 
herriko saltokietan erosketak egitean, zenbakidun txartelak 
entregatuko dizkiete bezeroei eta horiekin, 500 euroko hiru 
erosketa txartelen zozketan parte hartuko dute. Urtarrilaren 
5ean, Erregeen etorrera ekitaldian egingo dute zozketa.
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3.- Gabonetako erakusleiho lehiaketa: herriko saltokiek 
Gabonetako diseinuekin apainduko dituzte erakusleihoak, 
eta epaimahai batek hiru erakusleiho onenak sarituko ditu. 
Aldi berean, herritarrek erakusleiho gustukoena aukeratuko 
dute Bertanen sare sozialetan.

4.- Gabonetako argiak: Azpeitiko Udalak eta merkatari 
elkarteak Gabonetako argiak piztuko dituzte abenduaren 
3an. Helburua herria goxatzea da, eta baita erosketak ber-
tan egiteko kaleak girotzea ere.

Zarauzko Murkil elkarteak ere antzeko ekintzak ditu prest 
urte amaierarako: 

1.- Zozketak: abenduaren 1etik 29ra bezeroek txartel bat 
bete ahal izango dute erosketa egitean, eta zozketa batean 
parte hartuko dute: 500 euroko lau erosketa txartel eta 250 
euroko beste lau zozkatuko dituzte.

2.- Gabonetako argiak eta alfonbrak: Zarauzko Udalak, 
Murkilek eta Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Sailak Zarauz-
ko kaleei Gabon giroa ematen diete Gabonetako argiak 
kale eta plaza askotan ipiniz. Gainera, nahi duten dendei al-
fonbrak banatzen zaizkie, saltokien sarreretan ipin ditzaten.

3.- Erakusleiho lehiaketa: Zarauzko Udalak, Turismo Saila-
ren eta Murkilen laguntzaz, erakusleiho lehiaketa antolatzen 
du urtero. Lehiaketako irabazleak oroigarria eta 600 euro 
jasoko ditu, bigarren saridunak oroigarria eta 300 euro lor-
tuko ditu, eta herritarren boto gehien eskuratzen dituenak, 
berriz, oroigarria jasoko du. Erakusleihoak urtarrilaren 6ra 
arte egongo dira apainduta. 

Azkenik, Zumaiako Gertu merkatari elkarteak ere zozke-
tak eta erakusleiho lehiaketa egingo ditu datozen asteetan:

1.- Gabonetako sei otarra zozkatuko ditu herrian eroske-
tak egiten dituztenen artean, baita 200 euroko balioa duten 
bost txartel ere. 

2.- Erakusleiho lehiaketa ere egingo dute, baina horri bu-
ruzko informazioa aurrerago emango dute. 
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Gabon bezpera ospatzeko ohitura aspaldikoa da. Ohikoak 
dira, esaterako, Gabon koruak eta Gabon eskeak. Nor ez 
da atera Gabon kantak abestera abenduaren 24an? Nork 
ez ditu entzun herritarrak abesten? Badira, gainera, urte-
ro kalera irteten duten taldeak. Horietako bi dira Azkoitiko 
Iraurgi Abesbatza eta Aiako Lardizabal Guraso Elkartea.

Bi taldeek urteak daramatzate jendearurrean abestuz. 
Olatz Santa Cruz Lardizabal Guraso Elkarteko kideak azaldu 
duenez, duela 45 urte inguru sortu zen guraso elkartea, eta 
aurreneko urtetik ateratzen dira kantuan. Azkoitiko abesba-
tzako kide Itziar Alberdik ere azpimarratu du “aspaldikoa” 
dela Olentzeroren irudiarekin kalera irtetea eta abestea:  
“Neu Iraurgi Abesbatzan sartu nintzenerako egiten zuten”. 
Alberdik oroitzen duenaren arabera, Mendizaleak izeneko 
taldea ateratzen zen lehenago, eta haiek laga ostean hasi 
zen Iraurgi Abesbatza. “Hasieran, herriko elkarteentzat iza-
ten zen biltzen genuen diru guztia”, azaldu du. “Azken ur-
teetan, Txolartekoentzat izan da dirua, eta denok elkarrekin 
atera izan gara kalera izarak hartuta”.

GABON BEZPERA KANTUAN

Azkoitiko Iraurgi Abesbatzakoak, Kontzejupean.
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Lardizabal Guraso Elkartekoak abenduaren 24ko goizean 
elkartzen dira, 09:00etan. Haurrak, gaztetxoak zein gurasoak 
ibiltzen dira kantuan. Goiz partean egiten dituzten ibilbideak 
“beti berberak” izaten dira Santa Cruzen esanetan, baita 
Santa Ageda egunean ere: Laurgain auzotik abiatu, Etxeta 
bailarara joan, Kurpidea, Olaskoegia eta Arrutiegia pasatu, 
eta Andatzan amaitu. Hala ere, “baliabide faltagatik” ezin 
izaten dute nahi adina auzo bisitatu; ez dira joaten Elkano, 

Urdaneta, Altzola eta Santio Errekara. Eguerdirako bukatzen 
dute auzoz auzoko buelta, eta arratsaldea herrigunean, alde 
zaharreko kaleetan barrena igarotzen dute kantuan.

Iraurgi Abesbatzari dagokionez, denborarekin aldatuz joan 
da ekitaldia. Olentzeroren irudiarekin irteteko ohitura orain 
urte batzuk baztertu zuten “gero eta jende gutxiago” anima-
tzen zelako. Garai hartan, arratsaldez irteten zuten kalera, eta 
20:00etan Kontzejupean amaitzen zuten ibilbidea, han azke-
neko hiruzpalau kantuak abesteko. Orain, berriz, eguerdi par-
tean eskaintzen dute emanaldia Kontzejupean, eta oholtza 
gainean ez dira abesbatzako kideak bakarrik elkartzen. Izan 
ere, Azkoitiko Musika Bandarekin batera eskaintzen dute 
orain kontzertua. 

Adin guztietako 150 lagun biltzen dira Aian abenduaren 
24an auzoak kantuz girotzen

Aiako Lardizabal Guraso Elkartea auzoz auzo ibiltzen dira Gabon eskean.
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Azkoitiarrek bi orduko saioak egiten dituzte astelehene-
tan eta asteazkenetan entseatzeko. Gabonetako abestiak 
Musika Bandarekin adostu ostean, bakoitzak bere kasa en-
tseatzen du eguna gerturatzen denera arte, eta orduan, 
“elkarrekin pare bat entsegu” egiten dituztela azaldu du 
Alberdik. “Musika Bandako zuzendariak zuzentzen du ikus-
kizuna egun horretan”, gaineratu du.  Adeste Fideles, Oi 
Bethleem, Eguberri Zuria nahiz Hator-Hator abesten dituz-
te Azkoitian. Aian, berriz, Ole Olentzero, Alaken eta Traka-
tan Hiru Errege kantatzen dituzte, besteak beste. 

Abeslari ugarik hartzen dute parte bi herrietako ekital-
dietan, baina batez ere kostako herrian. 150 pertsona in-
guru biltzen dira han, izan ere. Iraurgi Abesbatzak Musika 
Bandarekin eskaintzen duen emanaldian, berriz, abesba-

tzako 28 taldekide eta bandakoak elkartzen dira. Bi he-
rrietako kideak bat datoz gauza batean: publikoaren eran-
tzuna asko eskertzen dute biek ala biek. “Gerturatzen den 
jendea gustura ikusten da, abestiak urtero antzekoak izan 
ohi dira eta jendea gurekin abesten ikusi ohi dugu”, na-
barmendu du azkoitiarrak. Santa Cruzen esanetan, berriz, 
baserritarrak “zain” egoten dira, elkarteko parte hartzai-
leak noiz azalduko etxe atarira: “Bezperan pastak erosten 
dituzte, hurrengo egunean abestera joango garenoi eskai-
ni ahal izateko”. 

Aiarrak azpimarratu du ohitura hauek galtzeak “pena 
handia” emango liokeela. Kontuak kontu, oraingoz ez 
dago kuidorik, ikusita zenbat pertsonengana iristen diren 
Aian zein Azkoitian.

Azkoitiko Musika Banda eta Iraurgi Abesbatza.
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GABONETAKO AZKEN MOHIKANOAK

Familiarekin eta lagunekin elkartzeko 
garaia izan ohi da urte amaiera; mahai 
beraren bueltan, aiton-amonak, gu-
rasoak, osaba-izebak, anai-arrebak, 
lehengusuak... biltzekoa. Falta dire-
nak ere beti daude, zendu direlako 
edo urrun bizi direlako. Bigarrengoen 
kasuan, telefonoa hartu eta hurbilago 
sentitzen ditugu deituta edo sakela-
kotik mezuak trukatuta, zeren posta-
lak apenas bidaltzen diren gaur egun.

Eguberri eguna iristear denean bi-
dali ohi zaizkie Gabon postal horiek 
urrutiko lagun eta senitartekoei. Pos-
tal horietan, familia osoa agurtu eta 
jai zoriontsuak eta urte berri on bat 
opa izan ohi da. Urteen poderioz, eta 
batez ere sakelako telefonoaren he-
datzearekin, ordea, galtzen ari den 
ohitura da Gabon postalak bidaltzea-
rena.

ERREPORTAJEA GABON POSTALAK14
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Jose Manuel Castillok lehen eskutik igarri du gainbehera. 
Hogei urtetik gora daramatza postari lanetan, eta Zumaiako 
kaleetan barna egin ohi duen ibilbidean, urtean 30 Gabon 
postal inguru banatu ditu azken bizpahiru urteetan. Due-
la hamabost bat urte, berriz, 120 izaten ziren urteko, gutxi 

gorabehera. Haren 
esanetan, beherakada 
dagoeneko egonkor-
tu da, eta azken urtee-
tan banatutako postal 
kopuruan gorabehera 
handirik ez da egon.

Gabonetan elkar 
zoriontzeko Whatsap-
pa erabiltzen dugula 
dio Castillok ere, baina 
gaineratu du badirela 
postalak bidaltzearen 
ohiturari eusten dio-
tenak; tartean bera. 
“Urtero hamarren bat 
postal bidaltzen diz-
kiet Santanderren eta 
Extremaduran ditudan 

senitartekoei, baina ez dut lortu ohitura semeei transmititze-
rik”, aitortu du. Postariaren hitzetan, 50 urtetik gorako he-
rritarrak dira ohiturari leial jarraitzen diotenak; atzerrian bizi 
direnak dira, batez ere. Hala, postal gehien Ipar Ameriketatik 
jasotzen dute, Estatu Batuetatik eta Kanadatik. Gutun-aza-
larengatik identifikatzen ditu; bereziak direla dio, oso apain-
duak.

Nostalgia etortzen zaio Castillori aurreneko Gabon posta-
lak banatu zituen garaiak oroitzean: “Gaztea nintzenean jen-
dea oso esker onekoa izaten zen postalak eramaten geniz-
kienean. Lana biderkatzen zitzaigun Gabonetan, baina saria 
ere bazuen. Izan ere, postariok olerki bat zuen postal bana 
uzten genuen gure ibilbideko buzoi bakoitzean gutun-azal 
hori batean sartuta, eta gutun azala 5 edo 10 pezetako pro-
pinarekin itzultzen ziguten gero. Propina guztiak batuta bote 
bat osatzen genuen, eta hura izaten zen gure gabonsaria. 
Postalak banatzean, gainera, agerikoa zen jendearen ilusioa. 
Batek baino gehiagok sutondoraino eraman ninduen etxean 
jasotako postal guztiak erakusteko. Jaiotzaren edo Egube-
rrietako zuhaitzaren alboan jartzen zituzten”.

Eskoletan, oraindik, umeei postalak margotzea eskatzen 
zaie, baina ez da lortu ohitura belaunaldi berrietan errotze-
rik, eta, joera aldatu ezean, hamarkada gutxi batzuen buruan 
zeharo galdu daiteke Gabon ohitura hori.

ERREPORTAJEA GABON POSTALAK16
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ITZULI DA ANGULEN ARRANTZA 
GABONEN ATARIAN

Supermerkatuetako lehen turroiek 
eman ohi dute Gabonak gerturatzen ari 
direnaren aurreneko pista. Janariarekin 
lotura estua duten ospakizun egunak 
dira, senitartekoekin bazkari zein afari 
oparoak egitekoak, eta mahai gainean 
egoten diren klasikoen artean daude 
otarrainxkak, bisigua eta bildotsa, bes-
teak beste. Angulak ere izan dira plater 
tradizional horien artean, baina aingi-
ra desagertze arriskuan dagoenetik, 
arrantza gutxitu eta nabarmen garesti-
tu da jakiaren prezioa. Azken urteetan, 
kiloa mila eurotik gora saltzeraino iritsi 
dira arrandegiak.

Dibina Lanberri oriotarraren etxean 
iaz baino ez zen izan angulen hutsu-

nea Gabon otorduetan. Halaxe aitortu 
du: “Gurean beti izan ditugu angulak 
Gabonetan. Gabon gaueko afarian ez 
bazen, Urtezahar gauekoan zen; ba-
tean angulak, eta bestean bakailaoa”. 
Jan ere modu berean egin dituzte beti: 
muki guztia kendu arte ongi garbitu, 
ondoren egosi, eta zartaginean olio 
beroarekin eta baratxuriarekin suezti-
tuta.

Lanberrik esan du iaz angulak afal-
du ez izanaren arrazoi nagusia haiek 
arrantzatzeko debekua izan zela. Izan 
ere, beraiek harrapatutakoak jan dituz-
te beti, sekula ez erositakoak. Orain bi 
urte afaldu zituen angulak izan ziren, 
hain justu, Lanberrik harrapatu zituen 

azkenak. 9 urterekin hasi, eta 82 egin 
arte aritu da arrantzan, eta ez du baz-
tertzen berriro ekiterik; belaunetatik 
gaizki dabil, baina buruan darabil au-
kera hori.

Semeak eta bilobetako batek hartu 
diote erreleboa, gustura aritzen dira 
biak. Hori bai, gerturatu ere ez dira 
egiten Lanberrik gaztaroan harrapatu-
tako kopuruetara: egun bakarrean 25 
kilo angula hartzera iritsia da. Orain, 
ordea, gutxiago dago, eta bi kilo an-
gula jasotzea “sekulako eguna” izatea 
da oriotarraren hitzetan. Eusko Jaurla-
ritzaren araudiaren kupoa hortxe dago, 
gainera: ezin daitezke bi kilotik gora 
jaso.
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Araudi zorrotza
Angularen arrantzarako araudiak jaso-
tzen duen puntuetako bat neurriari edo 
tamainari buruzkoa da. Gehienezko 
tamaina muga ezarri zaion arrain baka-
rra da, eta ezin dira 12 zentimetro luze 
baino gehiagokoak harrapatu. Espeziea 
alebina denean soilik harrapa daiteke; 
beraz, debekatuta dago aingira helduak 
arrantzatzea. Guztiz ezohikoa da neurria, 
arrain mota gehienentzat alderantzizko 
araua ezartzen baita: arrantzatu ahal iza-
teko gutxieneko tamaina zehazten da.

Angula arrantzatzeko baimenetan 
ere muga dago. Espezie horren egoera 
zaurgarria denez, erakunde arduradu-
nek urteak daramatzate lizentzia berriak 
tramitatu gabe: soilik azken arrantza sa-
soiko lizentziak berritzeko aukera ema-
ten dute. Hala, urtez urte murrizten joan 
dira lizentziak pixkanaka, eta horrela ja-
rraituko dute guztiz desagertu arte.

Angulak arrantzatzeko bi lizentzia 
mota daude, bat lehorretik arrantzatzea 
baimentzen duena, eta bestea itsason-
tzitik egitea baimentzen duena. Azke-
narentzat are zorrotzagoa da araudia, 
arrantza sasoiaren barruan bi aste soilik 
irauten dituelako: zehazki, azaroaren 

15etik hurrengo urteko urtarrilaren 31ra 
arte.

2019-2020ko denboraldian eman zi-
tuzten lizentzia kopuruari dagokionez, 
Gipuzkoan, Oria ibaian eman zituzten 
gehien: 172 lehorretik aritzeko, eta 48 
itsasontzitik aritzeko. Urolan, berriz, 25 
izan ziren lehorreko baimenak, eta 28 
ontzikoak. Deban ere angula arrantza-
tzeko ohitura handia egon da. Han, hori 

bai, lehorretik aritzeko lizentziak baino
ez dira geratzen; 167, aipaturiko azken 
denboraldian.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Ga-
rapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 
Sailak azaldu du lizentzia gehienak be-
rritu dituztela azaroaren erdialderako; 
tartean, Dibina Lanberrirena, angulaza-
le beteranoak berak baieztatu duenez. 
“Badaezpada”. 
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ARRAUTZA HAUTSIAK 
ONDDOEKIN ETA 

FOIEAREKIN
Lau lagunentzako osagaiak: 

·· 2 patata
·· 100 gramo onddo
·· Baserriko 4 arrautza
·· Foie freskoa,  2 zati (4 xerratan)
·· Saltsa egiteko osagaiak:
    · 2 tipula
    · 4 azenario
    · 4 porru
    · Olioa
    · Gatza

Nola egin:

1.- Aurrena, tipula, azenarioa eta porrua txiki-txiki egin, 
eta oliotan ondo sueztitu. Kolorea hartzen utzi, saltsa-
rako da eta.
2.- Barazkiak zeharo gorrituta ditugunean, dena irabiatu 
eta saltsa hori berriro egosi, saltsak gorputz eta kolore 
egokia har dezan.
3.- Ondoren, patatak zuritu eta okin eran egin. Horiek 
plateraren azpialdean jarriko ditugu.
4.- Patatak egiten diren bitartean, onddoak hartu, zati-
katu eta tipularekin batera dena goxatuko dugu.
5.- Eginak ditugunean, aurretik egindako saltsarekin 
nahastu. Hori pataten gainean joango da.
6.- Ondoren, baserriko arrautzak oliotan frijitu eta ond-
doekin dugun saltsaren gainean jarri.
7.- Amaitzeko, foiea hartu, xerra fin samar bat ebaki, 
eta olio tantatxo batekin frijitu egingo dugu.
8.- Urre kolorea hartzen duenean, gatz pitin bat bota, 
eta arrautzaren gainean jarriko dugu.

Gomendioa: jateko unean, dena nahastu. 
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BEHI BUZTANA 
SALTSAN

Lau lagunentzako osagaiak: 

·· 2 behi buztan, kilo banakoak eta giltzaduretatik zati-
tuta
· · Ardo beltza, litroa
· · 4 azenario
· · 2 tipula
·· 4 porru
·· Oliba olioa eta gatza

Errezeta:

Buztan zatiei gatza bota eta salteatu egingo ditugu, 
ongi gorritu arte. Ondoren, labeko bandejan jarri eta 
ardo beltza botako diegu. Aurrez berotutako labean 
20 minutuz erregosiko ditugu 180  gradutan.

Gero, beste olio pitin bat jarriko dugu eta ontzi be-
rean, hondoari itsatsita geratu diren zukuak aprobe-
txatuz, barazkiak egingo ditugu, su eztiagoan, puska 
ederretan zatitu ondoren. Sueztitzen utziko ditugu 
barazkiak gatza botata, baina eragiteari utzi gabe. Ba-
razkiek kolorea hartzen dutenean dena irabiatu, eta 
aurrez erregositako isats zatiak eta atera duten zukua, 
eta ardoa gehituko dizkiogu. Estali eta egiten utziko 
dugu guztia, oso su eztian, haragia ongi samurtu eta 
hezurretik erraz bereizten den arte, baina desegin 
gabe. Egoste denbora aldatu egingo da erabiltzen du-
gun haragiaren arabera. Presio-eltzea erabiltzen badu-
gu, 45 bat minutu beharko ditu gutxienez.

Eltzea ireki eta saldatatik aterako ditugu haragi pus-
kak. Salda iragaziko dugu ondoren, eta urritzen utziko 
dugu su eztian. Berriro ere sartuko ditugu saltsan isats 
zatiak, eta utziko ditugu egiten, oso su eztian, haragia 
samur gelditu eta saltsa loditu arte.

Garrantzitsua: gisatu hau egiteko, haragiarekin egi-
ten diren beste asko bezala, irakite-puntua oso baxua 
behar da, ezti-ezti egosi behar baitu haragiak. 





ESKULANA26

Komuneko paperaren biribilkiak gauza 
asko sortzeko balio du; esate baterako, 
pertsonaia ezagunen figurak. Gaurko 
honetan Olentzero eta Mari Domingi 
egiteko erabiliko dugu.

ELEMENTUAK:
- Kartoizko bi biribilki.
- Guraizea.
- Kola.
- Arkatza.
- Kotoia.
- Oparitarako papera. 
- Paperezko eskuzapiak.
- Errotulagailuak.
- Kartoia (gaileta kaxa batetik hartu).

OLENTZERO. 1 Biribilkiari bi begi eta 
ahoa marraztu. 2 Margotu gorputza: 
zatirik handiena beltzez eta behealdea 
urdinez. Kotoia hartu eta ilea, bizarra 
eta bekainak egin. Kontuz kolatu, ahoa 
eta begiak estali gabe. 3 Ipini biribilkia 
kartoiaren gainean zutik eta ingurua 
marraztu. Ondoren margotu bi abarka. 
Biribilkiari itsatsi. 4 Lepoko zapia egite-
ko, hartu paperezko musuzapi bat, hiruki bat ebaki. 5 Marra 
urdinak egin, aldenik alde eta goitik behera. 6 Zapia kiribil-
du pixka bat. 7 Txapela egiteko, feltro beltza behar da (ez 
baduzu, edozein kartoi hartu eta beltzez margotu). Ebaki bi 
borobil eta kolatu. Txapelari bolumena emateko, bi borobi-
len artean kotoi pixka bat jarri. 8 Elementu guztiak jarri Olen-
tzerori. Ez ahaztu sudur gorria! Hemen paper gorriz eginiko 
pinporta bat erabili dugu horretarako.

MARI DOMINGI. 9 Biribilkiari aurpegia eta gorputza 
margotu. 10-11 Olentzerori bezala, abarkak egin eta biribil-
kiari itsatsi. Ondoren, buruko zapia egin, paperezko musu-
zapiak erabiliz. Bi zatitan egin dugu: batetik aurpegiaren 
ingurukoa, eta bestetik buru gainekoa. 12 Gona egiteko, 
hartu oparitarako paper zati luze bat eta toles batzuk 
egin, gonak bolumena har dezan. Biribilkiari itsatsi. Nahi 
izanez gero, Mari Domingiri ere sudur gorria egin. 

KARTOIZKO OLENTZERO ETA MARI DOMINGI
ESKULANA
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BABESTUTAKO EDUKIA TALAI BERRI34

Mari Gorri bermuta egiteko Hondarrabi 
Zuri mahatsaren zukua bakarrik erabil-
tzen da, Zarauzko Talai Berri mahastie-
tan hazitakoa.

Lehenik eta behin, 80 belar usaintsu 
erabilita estraktu bat egiten da, 300 
litroko edukiera duten antzinako hari-
tzondo frantses kupeletan.

Behin estraktua eginda, Hondarrabi 
Zuritik lortutako zukuekin, azukreare-
kin, karameloarekin eta ardo alkohola-
rekin egiten da nahasketa.
Finketa eta atsedenaldi denboraldi bat 
pasatu eta gero, hotzarekin egonkortu 
eta botilaratzen da.

Mari Gorri bermutak anbar kolo-
re iluna du, eta edan berritan, belar 
usaintsuek eta espezieek biltzen dute 
usaimena, besteak beste, karameloa-
ren edo banillaren lurrinak gogoraraziz. 
Ahoan, berriz, puntu mingots eta sen-
doa du. 

SBAGLIATO KOKTELA:
Sbagliato kokteka egiteko, izotza ja-
rri behar da ardo kopa batean, eta 
momentuan moztutako laranja xerra 
baten erdia ere bai, eta horren zuku 
pixka bat bota kopara. Ondoren, Mari 
Gorri bermuta eta Campari bota, eta 
nahasi. Azkenik, Talai Berri Zuria txako-
lina gehitu behar zaio, eta oso kontuz 
nahastu behar da guztia, txakolinaren 
berezko karbonikoa ez galtzeko. Amai-
tzeko, laranja azal txispa batzuk jar dai-
tezke gainean, aromatizatzeko. Aperi-
tibo-koktela da, baina edozein ordutan 
sartzen da ondo.

Koktelaren jatorria Italian dago. 
Sbagliato hitzak  oker esan nahi du 
italieraz. Izen hori daraman koktela 
1960eko hamarkadan sortu zen Mila-
nen, tabernako barrako gaizki ulertu 
baten ondorioz. Izan ere, bezero batek 
Negroni koktela eskatu zuen –bermu-
ta, Campari eta ginebra neurri berean 
jarrita–, baina zerbitzariak, ginebraren 
ordez, prosecco bat jarri zion (ardo ita-
liar apartsua).

MARI GORRI
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