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DASTATZEKOA
Tolosaldea zapaltzeko moduko eskualdea da; paraje ederrak ditu, kultur ondare bikaina eta in-
gurua osatzen duten 28 herriek hamaika aukera eskaintzen dituzte. Baina ez da zapaltzekoa ba-

karrik, dastatzeko modukoa ere bada. Gastronomia eskaintza paregabea dauka, otordu
tradizionalak egiteko aukera zabala dago, baina ez hori bakarrik, plater eta pintxo berritzaileak
ere eskaintzen ditu. Turismo gehigarri honetan Tolosan zehar pintxo ibilbide gustagarri bat egi-
teko parada izango du irakurleak, eta hori gutxi ez, eta lotarako eskaintza ere jasoko du. Turis-
moan jan-edanak geroz eta garrantzia handiagoa hartu du, baina bidaia zoragarri bat igarotzeko
kultur ondarearen eta bestelako ekitaldien berri izatea ere oso baliagarria da, eta ondorengo

orrialdeetan badago horretarako aukera. On egin!
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Abaltzisketa herriko Larraitz auzoan.
Txindoki mendiaren magalean familia guztiarekin gozatzeko plan bikaina da.
Abendutrazko munduan murgildu ahal da; 3 zirkuitu, 32 joko eta 10 tirolina daude. 
Inguruan doako aparkalekua, haur parkea, atsedenlekua, Abaltzisketa-Larraitz ibilbide iris-
garria eta Aralarko Parke Naturalaz gozatzeko mila aukera daude.
Uztaila eta abuztuan egunero dago irekita.
Ordutegia: 10:30-14:00 eta 15:30-19:30
Telelefono zenbakia: 943 65 47 57
Webgunea:www.txindokikoitzala.com

TXINDOKIKO ITZALA

Larraitz-gain Jatetxea
Larraitz auzoan dago, Abaltzisketan. 
Jatetxea Txindokiren magalean dago, naturaz inguratutako paisaia paregabe baten aurrean,
hain justu. Platerak sukaldaritza tradizionalean oinarrituta daude eta sasoiko produktuez
baliatuz plater zaporetsuak eskaintzen dituzte.
Telefono zenbakia: 943 65 35 72
Webgunea: www.larraitzgain.com

NON JAN?

FAMILIA TURISMOA PROIEKTUA
Euskadi Familia Turismoa proiektuak bere barruan hartzen ditu Euskadi Familia
Turismoaren alorrean erreferente bilakatu nahi dituzten enpresak. Haurrekin Eus-
kadira bidaiatzea erabakitzen duten familien beharrizanak betetzeko ezarritako 

betebehar guztiak bermatzen dituelarik.
Tolosaldean Familia Turismoa proiektuan parte-hartzen duten enpresen artean 

ondorengo eskaintza osatzen dute:
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Zalbide baserria, Abaltzisketa
Urtean zehar joan daiteke; txotx denboralditik kanpo (ekaina-abendua) enkarguz taldeen-
tzat irekitzen dute (20 pertsonatik gora) eta menu desberdinak adostu daitezke. Bisita gida-
tuak eskaintzen dituzte sagardotegian.
Telefono zenbakia: 943 65 21 76
Webgunea: www.zalbide.eus

ZALBIDE SAGARDOTEGIA Bide-Bide hotela 
Bide-Bide hotela Tolosako plaza esanguratsuenean kokatuta dagoen eta 19 logela dituen ho-
tel berezia da.
Tolosa Gipuzkoako bihotz berdean dago, eta Donostiatik 25 kilometrotara eta Iruñea, Gas-
teiz, Bilbo eta Frantziarekin ezin hobeto konektatuta dagoen landa hiri dinamikoa da. Hote-
letik irten eta 15 minutuko paseo bat egitea baino ez da behar baso, belaze edota inguruan
dauden mendietako baten hasierara iristeko.
Telefono zenbakia: 943 23 11 11
Webgunea: www.hotelbidebide.eus

NON LO EGIN?

Tolosako Nazioarteko Txotxongilo Zentroa
Tolosako Euskal Herria plazan dago. 
Etxe honetan txotxongilo askoren sekretuak gordetzen dituzte, hauetako batzuk ezagutu,
haiekin jolastu, ikasi, pasatako garaiak gogoratu eta datozenak asmatu ahal izango ditu bisi-
tariak. Bisitaren ostean Tolosako bestelako txokoak ere ezagutzeko aukera paregabea ema-
ten du.
Museoko eta dendako ordutegia:
Udan (ekainaren 11tik irailaren 15era) lanegunetan 10:00-14:00 eta 15:00-19:00; eta asteburu
eta jaiegunetan 10:00-14:00 eta 15:00-19:00. 
Astelehenetan itxita egoten da.
Telefono zenbakia: 943 65 04 14
Webgunea: www.topictolosa.com

TOPIC



«Oiloen ongizatea bilatzen dugu, eta
libre ibiltzeari garrantzia ematen diogu»

L ibre, zerua ispilu». Lelo hori iraku-
rri dezakegu Zizurkilgo Aranburu
arrautzen banaketa furgonetan,
eta behin oilategira bertaratuta,

hori ikusten da: aire librean dabiltzan oiloak,
basoan. Bertan barneratu eta oilo artean to-
patu dugu Xabier Aranburu. Edurne Aranbu-
ruk arrautzak biltzen dabilela kontatu digu,
oilo batek hosto artean aztarrika egiten duen
bitartean. Aranburu anai-arrebek Tolosalde-
ko oilategi honetako hirugarren belaunaldia
dira, eta ezagutu nahi izan dugu bertako isto-
rioa. Basoan barrena paseatuz, oiloen artean,
Xabier Aranbururekin aritu gara berriketan. 

Hirugarren belaunaldia zarete, historia
askoren sinonimo da hori...
Duela 62 urte du sorrera, 1957. urtean. Base-
rriko lanetan irratia entzunez aritzen zen
gure aitona, eta ostiraletan ba omen zen ba-
serrien inguruko programa bat. Han entzun
zuen oiloak etorkizuneko aukera izan zitez-
keela. Momentu horretan piztu zen txispa,
burua bueltaka hasi eta segituan jarri zituen
100 oilo Aduna eta Zizurkil arteko Arrazubi
baserrian. Gero 300 oilo, beranduago oilate-
gia egin...

Ekintzailea izan zen orduan zuen aitona.
Bai, bai… garai haietarako ideia berriztaga-
rria zen oilategiarena. Gutxiespenak ere jaso
zituen: «Nora hoa animalia txiki horiekin?»,
«gauza earrakin hasi behar dek», «pobre case-
rio» edota «ze abil oilo txoro horiekin?»… en-
tzun behar izan zituen. Baina berak sinesten
zuen proiektu hartan, eta pentsa, oraindik
hemen gabiltza. Oiloak bere pasio eta ilusio
izan ziren, 90 urte beteta ere, hemen izaten
zen oilategian esku bat botatzen. 

Gero bigarren belaunaldia batu zen.
Aipatzekoa da ere, amona eta aitonaren 
arrebaren lana ere ezinbestekoa izan zela ai-
tonarekin batera. Amona astoan saskietan
arrautzak sartu eta Tolosa eta Villabonako
azoketara joaten zen saltzera. Oraindik, Vi-
llabonako azokan jarraitzen dugu, ama joa-
ten baita: amona eta amaren artean 62 urte
azokara joaten asteartero. Aiton-amonek
hasi zuten, baina aita eta amak eraman dute
azken hamarkadetako martxa, osaba-izebe-

kin batera. Sekulako lana egin dute, eta beti
ilusioa piztuta mantendu. Oilategi berriak
egin zituzten, baina duela 7 urte berriro oilo-
ak libre jarri zituzten. Beraien bizia hau izan
da, eta orain, laurok gabiltza. 

Kaiolako oiloak izan zenituzten orduan.
Bai, industrializazio garaiak ziren, eta or-
duan kantitateak eta prezioak agintzen zu-
ten. Baserriak hartara bideratu ziren ere.
2012an kaiolak kendu zituzten ordea, eta nik
uste, atzerapausoa baino, aurrerapausoa
izan dela. Oilo kopuruan jaitsi gara, baina oi-
loen bizi kalitatean irabazi dugu, eta ondo-
rioz, gusturago aritzen gara gu ere lanean. 

Zuek oiloak libre zeudela batu zineten
proiektura honenbestez.

Kaiolan jarraitu izan balute, ez nintzateke
proiektura gehituko. Oiloak basoan libre
ikustean, jaramon handiegirik egiten ez nion
oilategiarengatik interesatzen hasi nintzen.
Kanpoan hainbat lanetan ibilita, etxean hasi
nintzen duela 3 urte. Pixkanaka ilusioa bar-
neratzen ari zait, eta hori seinale ona da.

Landa oiloen ordez, basoan ibiltzen di-
ren oiloak aipatzen dituzu. Zergatik? 
Oiloen ongizatea bilatzen dugu, eta libre ko-
rrika ibiltzeko aukerari garrantzia ematen
diogu. Bi oilategi ditugu. Batetik, basoan ibil-
tzen dira, eta bestetik, aurtengo apustua izan
da basoan beste bat sortzea. Jakoba Errekon-
doren laguntzarekin egin dugu hori. Basoa
aberasgarriagoa da oiloentzat: itzal gehiago
daude, zeruko piztietatik babestuago senti-

tzen dira, jolaserako aukera gehiago dute, eta
jateko gauza gehiago. Gure arrautzak basoko
arrautzak dira honenbestez. 

Arrautzak basoan biltzen dituzue?
Iluntzean sartu egiten dira oilategira, eta goi-
zean arrautzak egiten dituzte. Goizeko
11:30ean irekitzen diegu atea berriro. Oiloei
atea ireki eta basoan beraiekin sartzea mo-
mentu polita izaten da egunero. Goizean es-
kuz eta makinekin biltzen ditugu, eta hu-
rrengo egunean salmentan jartzen. Freskura
horri garrantzia ematen diogu, oso gutxik
dugu horrela lan egiteko aukera. Gipuzkoan
saltzen ditugu arrautzak: denda, harategi eta
tabernetan. Azoketan astero Villabonan eta
Hernanin, eta egunero, Groseko merkatuan.
Gertuko harreman hori gustatzen zaigu, eta
hori zaindu nahi dugu.

Beste lantegietan ibiliak zarete, zer du
berezia honek?
Lotua da, baina gure erara antolatzeko aska-
tasuna ere badugu. Tailerrean ez zaio egural-
diari jaramonik egiten, ez dira urtaroak sen-
titzen. Orain zuhaitzak eta paisaia nola alda-
tzen diren ikusten dut. Beno, eta gero sari
polita izan ohi da jendeak zoriontzea arrau-
tzengatik, parekorik ez duela aurkitzen en-
tzutea, edota, sukaldari ezagunak oilategia
ikustera etorri eta miresmena adieraztea. 

Bultzada da aurrera jarraitzeko.
Indarra izaten dira keinu horiek aurrera ja-
rraitzeko. Sukaldari oso profesionalak ba-
daude, produktuari balioa ematen diotenak,
eta horiei esker gurea bezalako produktuak
daude. Baita horri balioa ematen dioten he-
rritarrei esker ere. Erosketa bakoitzarekin
gure mundu ikuspegia adierazten ari gara al-
diro, hori izan behar dugu kontuan, etxe ba-
koitzeko erabakiek inguruan eragiten dutela.

XABIER ARANBURU
ARANBURU OILOTEGIA

Istorio luzea du atzean Zizurkilgo Aranburu Oilotegiak. Hirugarren belaunaldiak hartu du bertako ardura, eta
garai berrietara egokitzen ari dira, betiko esentziari bizkar eman gabe; Instagram eta Facebook orriak sortu
dituzte aurten, «gure egunerokoa eta mundua ikusteko modua kontatu nahi ditugulako».
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ARANBURU OILOTEGIA
Helbidea. Iartza auzoa, Zizurkil. 
Telefono zenbakiak. 625 709 687 eta 
669 684 572
Sare sozialak. 
Facebook: Aranburu oilotegia
Instagram: Aranburu oilotegia
E-maila. aranburu_oilotegia@hotmail.com



ESNEKI NATURALENAK

H ainbat zaporetako jogurtak,
gaztak eta izozkiak eskaintzen
dituzte Larreta esnekiek. Ho-
riek erostea, norberaren osasu-

nari ez ezik naturari laguntzeko aukera ere
bada. Betidanik eduki izan dituzte behiak
Andoni Egia Arregik eta Leire Lizeaga Odrio-
zolak. Larreta jogurtak egiten, berriz, duela
lau edo bost urte hasi ziren. Aurretik, guztia
Kaikura saltzen zuten, baina aldaketa bat
egitea erabaki zuten: «Kopuru dezente iza-
ten genuen, baina ikusten genuen pixkana-
ka ekonomikoki eta animoz itotzen ari gine-
la, eta geuk ekoizten hastea erabaki ge-
nuen», azaldu du Egiak.
Momentu honetan, lau zaporetako jogur-

tak, bi zapore dituen gazta freskoa Petixu
izenaren, gazta freskoa eta biguna, eta izoz-
kiak saltzen dituzte. «Jendeak, eguneroko-
an, gehienbat jogurtak erosten ditu. Norma-
lean, etxean, ez dira hainbeste izozki jaten,
baina, hala ere, uda partean jogurt eta gazta
salmenta pixka bat jaitsi egiten da, eta izoz-
kiena nabarmen igo. «Zaporeen artean, joe-
rak egoten diren arren, naturala eta marru-
bizkoa saltzen dira gehien», zehaztu du
Egiak.

Produktu guzti horiek egiteko, etxeko es-
nea erabiltzen dute, eta ez diete kontserba-
garririk botatzen. Egiak herritarrak anima-
tzen ditu esne horretatik sortzen diren La-
rreta esnekiak probatzera. «Niri ere, beste
lekuetara joaten naizenean, gustatzen zait

gauzak probatzea, eta probatu ondoren jaki-
ten da gauza bat gustukoa den edo ez». Du-
ten ekoizpen txikiaren ondorioz, produktu
bakoitza eskuz eta mimoz lantzen dute. «Gu
ezin gara konparatu industria handiekin».
Bertako produktuak sortzea baloratu behar

dela dio Egiak, eta teoria jakin arren, prakti-
kan jartzeko pixka bat falta dela: «Egunero-
koan, ikusten da horrelako joera bat, baina
askoz gehiago izan beharko luke. Izan ere,
guk saltzen dugu, baina zulo handi bat
dago». Gehienbat, denda txikietan, harate-
gietan eta belar dendetan erosi daitezke La-
rreta produktuak.
Esneki hauek atzetik daukatena ere kon-

tua hartu behar da. «Horrela, hemengo bela-
zeak txukun mantentzen ditugu, baserri ba-
tek dauzkan funtzio guztiei eutsiz, eta in-
dustria handi batek ezin du hori esan»,
azaldu du Egiak. Gainera, familiako enpresa
txiki bati laguntzeko bidea ere bada. Jogurt
edo izozki bat janez, guzti hori egitea dago
aukeran.

LARRETA ESNEKIAK
Helbidea. Astizalde Aldea, 10, Orendain. 
Telefono zenbakia. 627 45 26 44.
E-maila. larretaesnekiak@gmail.com
Webgunea. www.larretaesnekiak.com
Sare sozialak.
Facebook: Larreta Esnekiak
Instagram: larretaesnekiak
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BARAZKI OSASUNTSU ETA NATURALENAK

B arazki Bizidunak bertako pro-
duktuak izateaz gain, naturare-
kin errespetuz jokatuta hazitako-
ak dira. Tolosako larunbateroko

azokan dago horiek probatzeko aukera.
Beti izan da nekazal eremukoa Iñaki Gar-

cia Mapi, baina 2011n hartu zituen Berro-
bin dituen lurrak. Duela hiru urte txingor
zaparrada izugarri bat erori zen negutegia-
ren gainean, eta guztia puskatu eta kanpo-
an zeuden barazkiak ere hondatu egin zi-
ren. «Seinaleak interpretatzen jakin ge-
nuen eta hortik aurrera aldatu egin ginen,
gauzak beste kontzientzia batekin egiten
hasiz». 
Eta egindako lanak eman du bere frui-

tua. Gaur egun, Barazki Bizidunaken be-
reizgarri nagusia da barazkiak ez dituztela
hozkailuan sartzen. «Tomateak eguzkia be-
har du eta naturaren aurkakoa da tomate
hori hotzetan sartzea», azaldu du Mapik.
Gainera, produktu bat hozkailuan sartuz
gero, bere estruktura molekularra ere alda-
tu egiten da. Azkenean, zaporea eta testura
aldatzen da eta naturala izateari uzten dio.
«Guretzat ekologikoa hori da, hau da, natu-

rala izatea», gaineratu du Mapik. Arauek
esaten dute ekologikoa izateko zer behar
den, baina haratago doaz Barazki Biziduna-
ken eta filosofia bat ere erabiltzen dute, hau
da, naturarekin bat datorren bizi bat egiten
dute.
Bertako produktuak dira Barazki Bizidu-

nak eta hori nabari zaiela dio Mapik: «Ger-
tuko produktuek usain, testura, zapore ho-
bea dute, helduta daudenean jasotzen dire-
lako». Kanpotik datozen produktuak,
berriz, berde daudela jasotzen dira eta gas
bat sartzen zaie, gorritu daitezen.
Barazki Bizidunak erosten dituen jendea

kontzientziatuta dago elikadura osasun-
tsuak duen garrantziaz. 
«Guk azaltzen dugu produktu hauek nola

egiten diren, jendeak ulertu dezan kostatu
egiten dela». Gainera, erosleak prezioari
begira daudenean, agian, ez diote osasuna-
ri begiratzen. Tolosan jartzen du postua
Mapik larunbatetan, eta, bestela, handizka-
riei saltzen die.
Egia esatea, komunikatzeko gaitasuna

eta kalitate handiko produktuak dira Mapi-
ren bereizgarri nagusiak. «Nik ez daukat

inolako arazorik egia esateko eta letxuga
bat negutegikoa bada hori jakinarazteko».
Kalitateari dagokionez, barazkiak ekologi-
koak izateaz gain, heltze maila egokian ja-
sotakoak dira, beraien zapore, usain, testu-
ra eta nutrizio balio guztiekin. Beraz, Kali-
tatez jateko aukera ezin hobea da Barazki
Bizidunak.

BARAZKI BIZIDUNAK
Helbidea. Teileri baserria, Berrobi. 
Telefono zenbakia. 687 87 89 36.
E-maila. barazkibizidunak@live.com
Webgunea. www.qrekoizleak.com/a13ba-
razki.html
Sare sozialak.
Facebook: Barazki Bizidunak



MIMOZ ETA
KALITATEZ

U rte luzez Tolosan errotuta, Errementari
kalean dagoen taberna da Orbela. Da-

goeneko izen bat hartuta dauka, eta horren
arrazoiak bistakoak dira. Izan ere, beti saia-
tzen dira lehengaiak kalitate handikoak izan
daitezen. Hori oinarri hartuta, xerra edo en-
tsalada bat izan daitezkeen plater tradizio-
naletatik hasi, eta sushi edo janari mexikar
eguneratuetarainoko eskaintza daukate.
«Konbinaketa horrekin jolasten saiatzen
gara, modernoagoak diren platerak eta tra-
dizionalagoak eskainiz», dio Orbelako
Egoitz Goikoetxeak. Pintxoekin ere gauza
bera gertatzen da: «Tortillak, ogitartekoak,
solomo ogitarteko txikiak, gildak... dauzka-
gu, baina baita pintxo berriagoak ere: koko-
txen pintxoa, hirugihar eta perretxiko biri-
bilkia, mangodun pintxoa...». Pintxo barra
handia eta plater eskaintza zabala dago, edo-
zeinek izan dezan Orbelako janariaz goza-
tzeko aukera. Azken urteetan, gainera, kar-
taz kanpo, garaian garaiko produktuak ere
badauzkate: oilaskoak, arkumeak, baraz-
kiak... «Gure baserri propioa daukagu», dio
Goikoetxeak.
Produktuen kalitatea medio, etxean beza-

la sentitzen dira bezeroak Orbelan. «Jendea-
ri gehien gustatzen zaiona bertako tratua
ematen diegula da», baieztatu du Goikoetxe-
ak. Gainera, pintxo eta plater batzuk Orbelan
soilik jan daitezke eta egun konkretu batzue-
tan. Adibidez, arrakasta handia dauka koko-
txen pintxoak, eta asteburuetan bakarrik
dastatu daitekeenez, jendea propio joaten da
hori jatera. Arrakasta horren gakoa produk-
tuen kalitatea eta jatorria dira. «Beti saiatzen
gara bertako produktuak erabiltzen eta su-
kaldeko lanak asko bereizten gaitu», dio Goi-
koetxeak. Horrela, mimoz prestatutako kali-
tatezko janaria dastatzeko aukera bikaina
dago Orbela.

ORBELA TABERNA
Helbidea. Errementari kalea, 10, Tolosa. 
Telefono zenbakia. 943 01 67 80
Sare sozialak. 
Facebook: Orbela Taberna
Instagram: orbelataberna
Webgunea. orbelataberna@gmail.com
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KALITATE
HANDIKOA

H irugiharra eta ozpin-olio saltsa duen
otarraintxo burruntzia aukeratu du

1990 tabernako Ander Mendizabalek. «Oso
ondo funtzionatzen duen pintxo bat da eta
jendeak asko eskatzen duena». 
Anaiarekin batera, Mendizabalek urtarri-

lean hartu zuen Euskal Herria plazan dagoen
taberna, baina aukeratutako pintxoak be-
raiek baino urte gehiago dauzka. «Etorri ga-
renetik ez dugu aldaketa handirik egin. Au-
rretik zegoenari jarraitu diogu, aldaketa txiki
batzuk eginda, baina generoa berdina da eta
langile batzuk ere bai».
Mendizabalen hitzetan jendeari ikaragarri

gustatzen zaion pintxoa da burruntzi hau,
baina baita gainontzeko guztiak ere. Esate
baterako, onddoen nahaskia eta foie grasa
plantxan ere badauzkate aukeran. Gainera,
karta, errazioak, hanburgesa eta sandwich
bereziak, olagarroa eta txibia plantxan nahiz
etxeko postreek ere jan daitezke bertan. Ho-
rien artean izarra 1990 krema da, gaztarekin
egindako jogurtezko krema moduko bat gai-
leta eta mugurdi batekin egiten dute.
Arrakastaren gakoa erabiltzen duten pro-

duktu bikainetan dago. Gainera, kalitate eta
prezioaren arteko erlazioa ere oso ona da.
«Materiala ona denez, jendeari lasai eskain-
tzen dizkiot gure produktuak».
1990 tabernaren berezitasun handiena ba-

rran eta sukaldean dago. Izan ere, esaterako,
hanburgesa on bat jan nahi duenak bertan
dauka aukera. Barran ere badituzte beste
hainbat gauza azpimarratzeko: garagardo
eta kafe onak, konbinatu bereziak, ardoak…
Garagardoa, adibidez, kupeletakoa eduki be-
harrean, bodegakoa daukate. «Tankeak
dauzkagu eta ez dutenez gasarekin funtzio-
natzen, askoz ere finagoa eta freskoagoa da».
Produktuen kalitateari ez ezik, bezeroekin
duten tratuari ere ematen diote garrantzia.
Kalitatez jateko leku goxo bat da, beraz, 1990
taberna.

1990 TABERNA
Helbidea. Euskal Herria plaza, 5-behea, Tolosa.
Telefono zenbakia. 943 11 90 17
Sare sozialak. Facebook: 1990 Gastroteka To-
losa Ordizia Arrasate, eta 1990Gastroteka.
Webgunea. www.1990gastroteka.eus
E-maila. tolosa@1990gastroteka.eus

AMA BATEK
BEZALA

Duela urtebete ireki zuten Gorka Ricok eta
Javi Riverak AMA taberna. «Aurretik,

bazkariak eta ekitaldi txikiak egiten genituen,
eta nahiz eta bakoitza enpresa ezberdinetan
ari ginen lanean, ikusi genuen momentua
zela bion artean Tolosan taberna bat irekitze-
ko», dio Ricok. Eta baita asmatu ere. 
Ahal dela, garaiko produktuak aukeratu eta

haiekin egiten dituzte pintxoak. Guztiak su-
kaldetik ateratzen dira, hotzak nahiz beroak
izan. Gainera, hiru hilabetez behin pintxoen
aukera aldatzen saiatzen dira, eta kartaz kan-
po, momentuko produktuekin egindako 
pintxoak eta errazioak ere edukitzen dituzte:
«Bogabantea hoberenean dago oraintxe, to-
mateak ere hasten ari dira, xixa horiak, olaga-
rroa...», azaldu du Ricok. Horiek lortzeko, ber-
tako harategi eta arrandegietakoekin lan egi-
ten dute
Pintxoez aparte, errazioak ere badauzkate.

Horien osagaiak ere, ahal dela, garaikoak eta
bertakoak izaten dira, eta ezin bada, horni-
tzaileak behintzat hemengoak izaten dira.
«Guk hori defenditzen dugu». Errazioetan ere
eskaintza zabala daukate: «Abakandoa, olaga-
rroa, laster atuna hasiko da, orain arte topera
ibili gara xixekin, onddoak dauzkagu, zainzu-
ri freskoak izugarriak dira...», dio Ricok. Egu-
nero aldatzen den karta ere badaukate, dago-
en haragiaren, arrainaren eta barazkien ara-
bera.
AMAtik jendeari gehien gustatzen zaiona

modu informal batean kalitatezko produk-
tuak dastatzeko aukera da. «AMAko bezeroek
produktuen kalitateari nahiz guk beraiekiko
daukagun gertutasunari garrantzi eta balio
handia ematen diete». 

AMA TABERNA
Helbidea. Arostegieta kalea, 13, Tolosa. 
Telefono zenbakia. 943 38 20 59
Sare sozialak. 
Facebook: AMA
Instagram: amataberna
Webgunea.www.amataberna.net
E-maila. ama@amataberna.eus

HAINBAT
AUKERA 
ESKURA

B i taberna esku berdinetan daude: K2 eta
66 taberna. Plaza Berrian dago lehenen-

goa eta Berazubi inguruko Martin Jose Iraola
kalean bigarrena. Bizitza guztian zehar, osta-
laritzan besteentzako lanean jardun ostean,
beraien negozio propioa irekitzea erabaki zu-
ten. Horrela, 2009tik dago zabalik 66 taberna
eta 2005etik K2.
Janari nahiz edarietan aukera zabala dau-

kate taberna batean zein bestean. Pintxoei
dagokienez, berdintsuak dauzkate bi taber-
netan. Hala ere, taberna batean dauden pin-
txo batzuk bestean ez daude. Esaterako, 66 ta-
bernan gehienetarikoa saltzen den gabardina
eta foie grasa K2n ez dago. K2n arrakasta han-
dia duten haragi, gazta eta marisko bolak, al-
diz, bertan bakarrik daude. Gero, berdintsu
batzuk ere badaude: alberjinia duena, kalaba-
zinarena, tortillak... Hori bai, batean zein bes-
tean, kalitatezko produktuak erabiltzen di-
tuzte. Bietan ematen dituzten plater konbi-
natuak ere asko gustatzen zaizkie bezeroei.
«Jende asko etortzen da plater konbinatua ja-
tera, baita garagardo edo ardo bat pintxoare-
kin hartzera ere». Pintxo eta plater konbina-
tuez gain, errazioak eta ogitartekoak ere 
badaude aukeran: tortillenak, begetala, bu-
larkia, solomoa... Berezi bezala indioilar bu-
larkia, arrautza frijitua, gazta, bigundutako
tipula eta mahonesa dituen K2 ogitartekoa
ere badaukate. Txanpinoien errazioek ere
arrakasta handia daukate, etxeko errezeta ba-
tekin egiten dituztelako. Herritarrak animatu
nahi dituzte bi tabernak probatzera, «giro
ona» ziurtatuta dagoelako. Gainera, terraza
bat ere badaukate, eguraldi onarekin bertan
egoteko. «Jendeari etortzeko eta probatzera
animatzeko esango nioke». Gonbita eginda
geratzen da.

66 ETA K2 TABERNAK
Helbideak.
66 taberna: Martin Jose Iraola kalea 
(Berazubi auzoa), 1, Tolosa. 
K2 taberna: Plaza Berria, Tolosa.
Telefono zenbakiak. 943 67 19 37 eta 
943 57 00 68
Sare sozialak. Facebook: K2 Taberna eta Bar
66. Instagram: K2 Taberna



PINTXO 
AUKERA 
ZABALA

P intxoz beteta dago Eguzki tabernako ba-
rra osoa. Mihai Badeak azaldu duenez,

pintxo berezi eta tradizionalak dauzkate,
besteengandik bereizten dituztenak. Torti-
llak, urdaiazpikoa eta barazkiak dira nagusi.
«Jendeari pintxoak gustatzen zaizkio gehien,
inpaktu handia egiten dutelako», dio Bade-
ak. Eguzkin pintxo izarrik ez dagoen arren,
urdaiazpikoak piperrarekin eta gaztarekin
oso ondo funtzionatzen du.

«Kalitate handiko produktuekin batera
zerbitzu oso ona eskaintzen dugu, profesio-
nalak garelako». Hori produktuetan nahiz
bezeroekin duten tratuan islatzen da. Jende-
ari asko gustatzen zaio pintxoak probatzea,
baina hori lortzeko, pintxo asko egin behar
izan dituzte eta arriskatu egin dira. «Gauzak
ez dira mugitzen zuk mugiarazten ez baditu-
zu. Barra handi bat eduki eta lau pintxo jarriz
gero, jendeak ez ditu jango». 

Pintxoez gain, jateko aukera zabala dago
Eguzkin. Izan ere, errazio ugari, eguneko pla-
tera, haragizko eta arrainezko hanburgesak,
koktel alkoholdun nahiz gabeak, kafe bere-
ziak, 11 ardo ondu eta bederatzi zuri dauzka-
te, besteak beste. 

Pintxoekin batera, kafea ere bada Eguzki-
ko berezitasuna. Kafea ateratzeko motaren-
gatik autore kafea bezala ezaguna den kafe
berezi bat ere eskaintzen dute. Gainera, ka-
fea eskuz landatutakoa eta garbitutakoa da
eta leku txiki, baina ondo zaindutakoetan
ereindakoa. Txigortu, berriz, kimikorik gabe
egiten da. «Hori ez dauka beste inork Tolosal-
dean. Gainera, astean behin edo bitan alda-
tzen dugu kafea». Pintxo bat janez kafea eda-
teko leku paregabea da, beraz, Eguzki. 

EGUZKI TABERNA
Helbidea. San Frantzisko pasealekua, 13, behea,
Tolosa.
Telefono zenbakia. 943 38 90 86

KALITATEA
PREZIO
ONEAN

Janari eta edari aukera zabala daukate Iza-
rran, eta horren erakusgarri da pintxoz

beteta daukaten barra. Arrain eta haragi one-
na ekartzen, eta prezio eta kalitate erlazio one-
na lortzen saiatzen dira. «Edari, arrain eta ha-
ragi guztiak guk aukeratutakoak dira. Proba-
tzen jarduten gara gustatzen zaizkigun
zaporeak aurkitu arte», dio Marius Badeak. 

Pintxoez gain, eguneko menua ere badau-
kate, eta egunero aldatzen dute, jendea asper-
tu ez dadin. Euskal sukaldaritzaren tradizioa
mantentzearekin batera, Errumaniako sukal-
daritzaren ukitu bat sartzen ere saiatzen da
Badea: «Gu Errumaniakoak gara eta bertako
sukaldaritzaren esperientzia ere ekarri nahi
izan dugu hona». Gainera, parrilla ere badau-
kate eta horrek asko eragiten du janariaren za-
porean.

Janariaren kalitateari nahiz zerbitzuari
ematen diote garrantzia Izarran. «Gure lana
ondo egiten saiatzen gara, profesionaltasunez
lan eginez». Jendeak kalitatea bilatzen du eta
eskertu egin du hori ematea. «Jendea gurega-
na etortzen da jatorrak garelako, zerbitzu one-
na ematen saiatzen garelako eta prezioa eta
kalitatea prezio onenean eskaintzen dugula-
ko». Badearen iritziz, pintxoen abantaila na-
gusia da ahokada batean zapore desberdinak
probatzeko aukera ematen dutela. «Zapore
berriak probatu ditzakezu eta, agian, gustatu
egingo zaizkizu». Kultura gastronomikoa za-
baltzeko aukera ematen dute, beraz.

Pintxo bat janez garagardo edo kafe bat har-
tzeko aukera ere badago Izarran. Estrella Gali-
zia garagardoa nahiz artisauak dauzkate. Be-
rezitasun bezala, jogurt krematsu bat eta cafe
frappebat ere badago. Detaileak zaintzea gus-
tatzen zaie eta onena ematea. «Ez dakiguna
ikasi egiten dugu eta ikasten duguna prakti-
kan jartzen dugu». 

IZARRA TABERNA
Helbidea. Batxiler Zaldibia kalea, 3, Tolosa.
Telefono zenbakia. 943 84 14 27 
E-maila. izarrataberna.negocio.site

ARDO EKO-
LOGIKOAK
AUKERAN

A rrakastaren ondorioz aurretik zeukaten
Karela taberna txiki geratu eta 2017ko

abenduan ireki zuten Xare Isaac Lopez Men-
dizabal plazan. «Txiki bezala esperimenta-
tzen hasi ginen eta ondo zihoanez, handia-
goa den Xare irekitzea erabaki genuen»,
azaldu du Itsaso Legarrak. Jateko nahiz eda-
teko aukera zabala daukate bertan. Pintxoei
dagokienez, hotzak nahiz beroak edukitzen
dituzte. «Pintxo berezi bezala, asko saltzen
dugu bakailao gratinatua ali-oli saltsarekin»,
dio Legarrak. Horrez gain, txibiak, kroketak,
antxoak eta atuna Ibarrako piperrekin eta
beste hainbat pintxo ere badituzte. Gainera,
astebururo pintxo berriren bat jartzen dute
bezeroen aukeran eta karta, berriz, hiru hila-
betetik behin aldatzen dute. Izan ere, pin-
txoez gain, karta bat ere badaukate bazkari
eta afarietarako. Bertan, arrainak, haragiak,
entsaladak, errazioak nahiz postreak eskain-
tzen dituzte, besteak beste. Xarera gertura-
tzen den jendeari gauza desberdinak proba-
tzea gustatzen zaie. «Ez dituzte lehenengo
plater bat, gainerako beste bat eta postre bat
jaten. Pintxo eta errazio batzuk hartzen di-
tuzte eta gauza desberdinak probatu». 

Jatekoaz gain, denetarik edateko aukera
ere badago Xaren. Taberna ireki zutenean,
apustu bat egin zuten ardo komertzialak ez
erosteko. Denborarekin bi edo hiru sartu ba-
dituzte ere, ekoizle txiki eta ekologikoen al-
deko apustua egiten jarraitzen dute.

Edateko nahiz jateko aukera zabal horrek
Xare edozeinentzako txoko bihurtzen du,
denentzat baitago gustuko zerbait. «Oso po-
zik gaude martxa handia daukagulako, eta
horrela jarraitzea espero dugu». Beraz, ateak
irekita ditu Xarek nahi duen ororentzat.

XARE TABERNA
Helbidea. Isaac Lopez Mendizabal plaza, 1, 
Tolosa.
Telefono zenbakia 943 47 65 20
Sare sozialak. Facebook: Xare
Webgunea. www.xare-taberna.eus

EDOZEINEN-
TZAKO 

AUKERA
Mutiu izeneko pintxoa aukeratu dute

Ikatzako Kontxi Dorronsorok eta Je-
sus Mari Artutxak Pintxo Rutarako. Pintxo
hau txipiroiekin betetako piperra da eta tin-
ta ere badauka gainetik. «Oso goxoa da, txi-
piroiaren zapore intentsoa daukalako»,
baieztatu du. Ibilbide luzea daukan pintxo
bat da eta Joseba Argiñanorekin egindako
telebista programa batean eta Tolosa Gour-
meten ere aurkeztu izan du, eta gehienetari-
koa saltzen dena da. Izena, berriz, Realean
jokatzen zuen mutil batengatik jarritakoa
da. «Gazte batzuek jarri zioten izena eta ho-
rrekin geratu da», dio.

Txipiroiak dira Ikatzako berezitasun na-
gusia eta modu askotara prestatzen dituzte:
plantxan, beteta… Dorronsoro duela 37 urte
lanean hasi zenean, prestatuta etortzen zire-
nak erabiltzen zituzten. «Haiek ez ninduten
konbentzitzen, eta orain dauzkagunak ez
dira aurretik prestatuta ekarritakoak eta as-
koz hobeak dira». Kalitatean jauzi bat egin
dute, beraz.

Pintxo aukera ugari dute Ikatzan: baraz-
kien eta onddoen pudingak, berenjenak
onddoekin beteta… Zeliakoek, begetariano-
ek eta beganoek ere badaukate aukera Ika-
tzan. Izan ere, beraientzako pintxo eta ogi-
tartekoak ere badauzkate. «Nik inoiz ez diet
ezetzik esaten». Horiez gain, menua eta erra-
zioak ere edukitzen dituzte. 

Kalitatezko produktuak jateko leku lasaia
da Ikatza. Gazte jendeari gehien gustatzen
zaiona solomoa da, eta helduei, berriz, txipi-
roiak, bakailaoa tomatearekin… «Umeek ere
txipiak eskatzen dizkiete gurasoei». 

Hainbeste ematen dien Dorronsorok eska-
era bat ere egiten die bezeroei. «Ni gustura
nago, baina bezeroei pazientzia eskatuko
nieke. Izan ere, barra barruan zaudenean, ez
zaude denbora-pasa, lanean baizik». 

IKATZA TABERNA
Helbidea. Plaza Berria, 6, Tolosa. 
Telefono zenbakia. 943 67 49 13
Sare soialak. Facebook: Ikatza Taberna
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MUSKERRAREN BIDEA 
A steasuko herrigunean eta inguruetan, As-

teasuko herrigunean bi kilometro ingu-
ruko paseoa osatzen duen ibilbidea da Mus-
kerraren bidea. Zazpi puntu nabarmen ditu
ibilbideak, eta bakoitzean, interpretazio-pa-
nel bat dago. Muskerraren bideak informazio
asko jasotzen du bere baitan, eta modu eta
euskarri askotan helarazten zaio bisitariari.
Ibilbide osoan zehar ibilbidearen norabidea
markatzeko seinaleak daude, eta webgunea-
ren eta mugikorretarako aplikazioen bidez,
Bernardo Atxagaren ahotsean ematen dira
azalpenak. Atxagaren mundu literarioarekin
batera, Asteasuko kultur eta natur ondarea
aberatsa ezagutuko ditu bisitariak Muskerra-
ren Bidean. Obabakoaken arrakastaren gako
nagusia izan zen Atxagak sortutako mundua:
Obaba. 
Literatur balioaz gain, unibertso bat sortze-

ko eta haren barruan komunitate bat irudika-
tzeko maisutasuna erakutsi zuen idazle aste-
asuarrak, eta Asteasuko herria izan zen mun-
du horren inspirazio-iturria: «Idazterakoan,
askotan, lur bat behar duzu, kale bat, auzo
bat, eliza bat, etxe bat behar duzu eta hobere-
na da abstraktuki pentsatu beharrean, modu
zehatz eta konkretuan pentsatzea. Eta etxe
bat esatean, etxe jakin bat izatea gogoan. Alde
horretatik, Asteasu izan da Obaba lurraldea-

Paisaia www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko uztailaren 1110

ren atzean dagoen herria». Muskerraren Bi-
dea 2015ean jarri zen martxan, Donostia 2016
Kultur Hiriburutzarekin elkarlanean, Bernar-
do Atxagak berak proposatuta, Gutun Zuriak
ekimenaren barruan. Urte hartako azaroan
aurkeztu zen Muskerraren Bidea Asteasun.
Gaur egun bisita gidatuak eskaintzen ditu
udalak. Eskaera egiteko muskerrarenbi-
dea@gmail.comhelbidera idatzi behar da.
2017an lau ibilbide berri atondu zituen

udalak, herriko Zura komunikazio eta disei-
nu enpresarekin batera, Asteasu Bide Herria
izenarekin. Udal-barruti osoan eta Aiztondo
bailaran dauden paraje eta ikuspegi ikusga-
rriak erakutsi nahi dituzte: Usarrabiko Bira,
Erreka Bailara, Santamaña eta Larraulgo
Udalarekin elkarlanean osatutako Olazar bi-
dea dira ibilbideak. Bakoitzak gai bat du ar-
datz. Familian egiteko ibilbide aproposak
dira.

MUSKERRAREN BIDEA
Helbidea. Lege Zaharren enparantza, Asteasu. 
Telefono zenbakia. 943 69 19 07
E-maila. muskerrarenbidea@gmail.com
Webgunea. www.muskerrarenbidea.eus
Sare sozialak.
Facebook: Muskerrarenbidea
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KALITA-
TEZKO LA-
SAITASUNA

A steasuko Elizmendi auzoko eraikin his-
toriko batean dago Zumargain Lande-

txea, naturaz gozatu ahal izateko inguru pa-
regabean dago, eta hori maite dutenek pro-
batu beharreko leku bat da. Sei gela dauzka
eta guztiek daukate berogailua, wifia, bainu-
gela pribatua dutxa edo bainuontziarekin
eta garbiketarako doako produktuekin, ohe
bikoitza eta pantaila zapala daukan telebis-
ta. Partekatutako egongela bat eta sukaldea
ere badauzka, labe eta hozkailuarekin. 

Gainera, egokitutako apartamentu bat ere
badago. Honek lorategi pribatua dauka esta-
litako terrazarekin, gainontzeko eraikuntza-
tik bereizten duen sarrera bat, sukaldea,
egokitutako bainugela, ohe bikoitza, ohe
bihurtzen den sofa, pantaila zapala daukan
telebista eta berogailua. 

Egokitutako apartamentuan nahiz gai-
nontzeko geletan lo egiten duten bezeroek
gosaltzeko aukera ere badaukate, lau euro-
ren truke.

Baliabideez gain, kokapen bikaina dauka
Zumargainek. Izan ere, Gipuzkoako toki pri-
bilegiatu batean dago, leku egokia baita Eus-
kal Herriko herri tradizional bat nahiz Gi-
puzkoa osoa ezagutzeko. Gainera, jatetxe,
taberna eta janari denda batetik hamar mi-
nutura dago kotxez; Donostiatik hogeita lau
kilometrora; Tolosatik hamalaura; Zarautze-
tik hogeita hamarrera; Hondarribitik berro-
geita bostera; eta Pagoetako parke naturale-
tik hamahiru kilometrora.

Erreserba bat egin nahi duenak, 655 758
808 telefonora deitu beharko du edo
www.zumargain.com webgunearen bidez
kontaktuan jarri. Horrela, herri lasai batean,
baina aukeraz betetako inguruan oporrak
pasatuz, egonaldi bikaina izango du Zumar-
gainenera joaten denak.

ZUMARGAIN LANDETXEA 
Helbidea. Elizmendi auzoa, 62, Asteasu.
Telefono zenbakia. 655 758 808
Sare sozialak. Facebook: Zumargain 
Webgunea. www.zumargain.com

OSTATU HARTZEKO



NATURAN ZEHAR ZALDI GAINEAN

Z aldiak dira Juan Bautista Garcia-
ren pasioa. Horregatik erabaki
zuen 2015ean Muga Ranch zaldi-
tegia irekitzea Zizurkilen. Baina

ez da besteak bezalakoa. Izan ere, bertara
hurbiltzea Mendebalde Urrunean sartzea
bezalakoa da, Western zalditegi bat baita.
Horrelako bat irekitzen lehenengoak izan
ziren Euskal Herrian. Ordutik ireki dituzte
beste batzuk, baina Gipuzkoan bakarrak
izaten jarraitzen dute.
«Ez da edozein lekutan ikusi daitekeen

ohiko zalditegi bat. Western modalitatean
ganaduarekin lan egiten dugu Mendebalde
Urrunean bezala», azaldu du Garciak. Gaur
egun, hamabost zaldi dauzkate eta beste
hamalau ere zaintzen dituzte. Zalditegi hau
gainontzekoengandik bereizten duena zal-
di turismoa da. Hain zuzen ere, inguruan
dauden Hernialde, Alkiza edo Larraul beza-
lako herrietatik igarotzen diren ibilaldiak
eskaintzen dituzte. «Zirkulu modukoak egi-
ten ditugu gure inguruan eta bezeroak nahi

duenaren arabera, zabaltzen joaten gara»,
dio. 

Ibilbideak
Paisaiaz gain, kulturaz gozatzeko aukera
ere badago ibilaldi hauetan. Esaterako, zal-
ditegiaren ondoan Basagain izeneko Bur-
din Aroko herri bat dago eta Aranzadikoak
bertan lanean aritzen dira. «Herri txikietan
turismoa egin daiteke, baina gu zaldiz iris-
ten gara eta ez motoz. Desberdintasuna ika-
ragarria da».
Ordubeteko ibilbideetatik hasi eta egun

osokoak ere egiten dituzte. «Apuntatzen
den jende kopurura eta mailara egokitzen
ditugu ibilbideak». Gainera, edozeinentzat
dira egokiak, baina gutxiengo ezagutza ba-
tzuk eduki behar dira. «Niri berdin zait zaz-
pi edo zortzi urteko haur bat edo 70 urteko
bat eramatea. Beti gutxien dakienera egoki-
tzen gara». 
Nekazaritza ingurua ezagutzeko asmoa-

rekin, turista ugari etortzen zaizkie. Horre-

la, oinez joanda eduki ezin dituzten espe-
rientziak bizitzen dituzte. «Zaldi gainean
zoazenean, basoko animaliek ez dute ihes
egiten», dio. Horrela, arranoak, putreak edo
katagorriak ikusi daitezke. Gainera, pai-
saiaz gozatzeko eta bestelako esperientziak
bizitzeko aukera ere ematen dute.

Klaseak
Ez dakitenentzat klaseak ere badauzkate.
Ikastaro horiek baliagarriak dira mendiko
oztopoak gainditzen ikasteko. Bi motatako
irakasleak dituzte horretarako: batek tekni-
ka erakusten du, eta ekitazioa ematen du,
heziketa klasikoa eginez. «Ni, berriz, natu-
ralistagoa naiz eta saiatzen naiz animalia-
ren eta pertsonaren arteko erlazioa lan-
tzen», azaldu du Juan Bautista Garciak.
Klaseak jasotzen dituzten horiei asko ema-
ten die zaldiak: «Animaliak zaintzen har-
tzen duzun ardurak bizitzarako ere balio
dizu».  
Zalditegian bost edo sei urterekin hasi

daitezke haurrak eta aniztasun funtzionala
daukatenekin ere lan egiten dute. «Mugi-
kortasun arazoak dituzten pertsonei asko
laguntzen diete zaldiek baita oso aktiboak
direnei ere, erlaxatu egiten direlako». Juan
Bautista Garciak ez dauka zaldiekin terapia
egiteko titulurik. «Hala ere, irakasle batekin
terapia egitera etorri nahi badute, nik zal-
diak jartzen dizkiet».

Zaldiak uzteko aukera
Klase eta ibilaldiez gain, beste hainbat zer-
bitzu ere eskaintzen dituzte Muga Ran-
chen. Esaterako, zaldien jabeek bertan utzi
ditzakete. Gainera, bertako instalakuntza
guztiak erabili ditzakete eta mendira ere
joan daitezke buelta bat ematera. «Leku pri-
bilegiatu batean gaude, hemen dena men-
dia delako». Muga Rachen bereizgarri na-
gusia heziketa naturala da. «Zaldiaren gai-
neko buruzagitza bat eginez, zaldia zurekin
identifikatuta sentitzen da eta lidertzat
hartzen zaitu», azaldu du. Zaldiarekin erla-
zio ona lortzea da gakoa. 
Artistak ere badira Muga Racheko zal-

diak eta, esaterako, lehengo urtean, Soinu-
jolearen Semea filmean parte hartu zuten.
«Hemen zaldiei ematen diegun heziketare-
kin, oso ondo erantzun zuten guztiek». 
Etorkizunera begira ere ez da geldirik

egongo, haurrentzako udaleku batzuk jarri
nahi baititu. «Tipiak muntatu nahi ditut,
eta beste aldean gotorleku bat egin, indioak
eta bakeroak irudikatzeko». Haurrei, zal-
diaren gainean ibiltzen ez ezik, kulturaz ere
erakutsi nahi die. Udalekuak zuzenduta
egongo dira ez zaldi gainean ibiltzen ikaste-
ra soilik, baita naturan bizitzen ikastera ere:
«Gure nekazaritza ingurua zaintzea mende-
etatik datorrela erakutsi nahi diet. Ingurua-
rekin eta naturarekin armonian bizitzea ga-
rrantzitsua da». Inguruko aldapetan tiroli-
na batzuk jarri nahi ditu, baten bat 300
metro baino luzeagoa ere bai.
Ikusi daitekeenez «betetzen duen anima-

lia bat» da zaldia eta nahi duen oro gonbi-
datzen dute esperientzia bera bizitzera.

Western estiloko Muga Ranch zalditegiak aukera bikaina eskaintzen du zaldi gainean inguruko herri txikiak, mendiak nahiz
txoko ikusgarriak ezagutzeko. Ibilaldi horiez gain, klaseak eta zaldia gordetzeko lekua ere eskaintzen dituzte. Bertakoek nahiz

kanpokoek probatu beharrekoa, esperientzia ahaztezinak bizitzeko.
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NATURA, KIROLA ETA HEZKUNTZA BATUZ

K irola eginez naturarekin harre-
man zuzena edukitzeko eta na-
turan bizitzeko aukera parega-
bea dago Tolosaldean: Zumar-

dia egitasmoa. Aisialdi aktiboa sustatzen
dute, partaide guztiak protagonista bihur-
tuz eta beraien arteko harremana sustatuz.
Zumardia herritar guztiei irekita dago, bes-
te kirolekin osagarria da eta naturaren eza-
gutza eta errespetua lantzea du lehentasun.
Horretarako, ondo prestatutako hezitzaile
eta begiraleak dauzkate. 
Irabazi asmorik ez duen elkartea 2015ean

jaio zen, Tolosaldeko pertsona desberdinen
arteko topagune bezala: gurasoak, hezitzai-
leak, kirolariak, gazteak, umeak, helduak...
Gainera, leku paregabean dago, Tolosako
Oria ibaiaren ertzean. 
Batetik, natura eta mendi giroko paisaia

eta herri txikiez gozatzeko aukera ematen
du horrek; bestetik, hiriburu baten maila
duen Tolosak eskaintzen dituen zerbitzu,
merkataritza gune eta kirol-kultur jardue-
rak ezagutzeko aukera dago. Gipuzkoaren
bihotzean daude, Aralar Parke Naturalaren,
Uzturre mendiaren eta Hernioko mendigu-
nearen artean, egoera estrategiko ezin ho-
bean eta komunikazio sare bikaina duen es-
kualdean. Guzti horrek ahalbidetzen du na-
turan murgildutako ekintzak burutzea.
Hain zuzen ere, natura, kirola eta hezkun-
tza dira proiektu honen hiru sustraiak. 
Naturan praktikatu daitezkeen kirol eta

ekintzak guztien eskura jarri nahi dituzte,
naturaren ezagutzaren, defentsaren eta ba-
besaren alde lan eginez. 

Hezkuntza
Hezkuntzari dagokionez, kirola sustatuz,
garapen pertsonala indartu eta taldeen ar-
teko harremanak sustatu nahi dituzte, el-
karlana, parekidetasuna eta parte hartzea
bezalako giza baloreak aldarrikatuz. Gaine-
ra, kirolaren alderdi ludikoa eta hezitzailea
aldarrikatzen dute eta bizitza aktiboaren
garrantzia bultzatu nahi dute, berdin neska
edo mutil, ume, gazte nahiz heldu izan.
Horretarako, hainbat ikastaro eta ekintza

antolatzen dituzte urte guztiak zehar. Ikas-
turtean, mendi korrika aritzekoa, sendabe-
larrena, helduentzako mendi ikastaroa, 
baratzekoa, iraupen eta mendi eskikoa, pi-
ragua zeharkaldiak, argazkilaritza, sukal-
daritza... Mendian lasterka ibiltzen ikaste-
koa zortzi urtetik gorako haurrentzat eta
helduentzat da, sendabelarrena bederatzi
urtetik hamabira artekoentzat eta baratze
ikastaroa haur eta gurasoei zuzenduta
dago. Horrez gain, Eskola Kiroleko progra-
man ere natur inguruko hainbat ekintza
txertatu dituzte. Uda ere garai aproposa da
naturaz eta kirolaz gozatzeko, eta horrega-
tik, Zumardia elkarteak ikastaro eskaintza
zabaltzen du.
Besteak beste, piragua eta paddle surfean

ibiltzeko aukera eskaintzen da, baita men-

diko bizikletan ibiltzen ikastekoa ere. Ho-
rrez gain, Hernioko zeharkaldian ere parte
hartu daiteke, mendian sokak eta ertzak
erabiltzen ikasteko ikastaroa egin eta ber-
tan autonomiaz gaua pasatzen jakin. Pira-
gua eta paddle surfean aritu nahi dutenek
uztailaren 15ean, 19an, 22an eta 26an. Gaz-
tetxoek nahiz helduk hartu dezakete parte
bi eguneko ikastaroetan. Hernioko zehar-
kaldia, berriz, uztailaren 15etik 19ra egingo
da eta, 11 eta 15 urte artekoentzat dago zu-
zenduta. Ikastaro horietan parte hartu nahi
dutenek www.zumardia.eus webgunean
dagoen izen-emate orria bete beharko dute.
Piragua gunea ere eskaintzen du Zumar-

diak, beste hainbat zerbitzuren artean.
Leku hori Aldapa kalearen hasieran dago,
Zumardi Handiaren parean eta Oria ibaia-
ren ondoan. Piraguak alokatu eta gordetze-
ko lekua izateaz gain, aldagela bat eta bilte-
gi bat ere egokituta daude. Bazkide izan
gabe ere erabili daitezke, alokairua ordain-
duz.

Taldeak
Beraiek antolatzen dituzte ikastaroez gain,
Zumardia talde nahiz norbanakoen behar
eta nahietara egokitzen da. Horretarako,
ikastetxe, elkarte nahiz lagun koadrillek gu-

txienez bost kideko taldeak osatu behar di-
tuzte, eta guztien neurrira egokitzen diren
saioak antolatuko dituzte. Bakarrik egonez
gero ere deitu daiteke 688 726 213 telefono
zenbakira, eta taldea osatzen saiatuko dira.
Interesa duen oro bazkide ere egin daite-

ke. Horrek hainbat abantaila ematen diz-
kie: ikastaro eta ekintzetan lehentasunez
izena-emateko aukera eta %10eko behera-
pena izatekoa, Aralar Camp Base dendako
erosketetan %10ko beherapena, Zumardia
elkarteak dituen piraguak erreserbapean
dohain erabiltzeko eta piragua guneko gil-
tza izateko eskubidea... Horretarako, nor-
banakoek 50 euroko kuota ordaindu behar-
ko dute urtero, guraso bakarreko familiek
75 eurokoa eta familia osoaren bazkidetza
100 euro ordaindu beharko da. 
Herritik gertu naturaz gozatzeko parada

ederra da Zumardia elkarteak eskaintzen
duena.

Zumardi elkarteak, udan, haur eta helduentzat piraguan eta paddle surfean nahiz BTTan ibiltzeko, Hernioko zeharkaldia egiteko,
mendian sokak eta ertzak erabiltzen ikasteko, eta autonomiaz gaua pasatzen jakiteko ikastaroak antolatu ditu. Datorren ikastur-

tera begira ere aukera zabala edukiko dute, beti ere naturarekiko errespetua landuz.
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BURDIN AROKO BIZIMODUA EZAGUTUZ

A noetan 2000 urte atzera egiteko
aukera dago. Horretarako, Basa-
gain mendian dagoen izen bere-
ko herrixka bisitatu besterik ez

dago. Burdin Arokoa da eta garai hartako
biztanleen bizimodua ezagutzeko aukera
aproposa eskaintzen du. Hiru hektarea es-
kas ditu, eta itsasoaren mailatik 295 metro-
ra dago.
Koldo Oriak egin zuen aurkikuntza eta

harremanetan jarri zen Aranzadi Zientzia
Elkartearekin. «1994tik ari dira indusketa
lanak egiten Basagainen. Xabier Peñalver
da zuzendaria eta urtero etortzen da bolun-
tario talde batekin», azaldu du Tere Soto
Anoetako Udaleko kultura dinamizatzaile-
ak. Urtero irailean joaten dira eta hasieran
bi astez soilik joaten baziren ere, gaur egun,
hiru astez egiten dute lan.
Jendeak ingurua eta bertan bizi ziren he-

rritarren bizimodua ezagutu dezan, panel
batzuk ere jarri zituzten 2002an. Panel ho-
rietan, Burdin Aroko bizimoduari buruzko
xehetasunak ageri dira: defendatzeko zeuz-
katen baliabideak, etxebizitzen ezauga-
rriak, menperatzen zuten teknologia eta
egiten zuten nekazaritza eta abeltzaintzari
buruzko informazioa. 
Proiektuan sakonduz, 2015ean Basagain

Burdin Aroko herrixka balioan jartzeko
proiektua garatu zuen Anoetako Udalak,
60.176 euroko inbertsioa eginez, eta horre-
tarako, Eusko Jaularitzaren 57.788,44 euro-
ko diru laguntza jaso zuen. Besteak beste,
udaletik proiektuaren erredakzioa eta zu-
zendaritza lanak kontratatu zituzten; lu-
rrak erosi zituzten; arkeologoen lana bide-
ratu zuten; bertara iristeko bidea atondu
zuten; mahai interpretatzaileak, panelak
eta bankuak jarri zituzten; infografiak egin
zituzten...
Basagain herrixkak daukan garrantzia ai-

tortze aldera, armarria ere aldatu zuten
2004an. Lehengo armarria herriko patroia
den San Joan Batailatzailearen errepresen-
tazio sinbolikoa zen, hau da, arkumea. Gai-
nera, arkumearen inguruan gurutzea eta bi-
blia azaltzen ziren eta goiko aldean espai-
niar etxearen koroa. «Armarri berria
aukeratu zen, elementu naturalagoak di-
tuena: kukua, Basagaingo etxeak eta men-
dixka, eta Oria ibaia», dio Sotok. Horrela,
orain, beste esanahi batzuk azpimarratzen
dira: ondarea, historia eta natura.
Basagain bertatik bertara ezagutzeko au-

kera ere badago eta irailean joatea izaten da
egokiena, Aranzadikoak lanean aritzen di-

relako. Orduan, urtean zehar plastikoz esta-
lita egoten den indusketa-gunea ireki eta
udaletik bisita gidatuak antolatzen dira.
Xabier Peñalver izaten da gidaria eta ikaste-
txeei nahiz norbanakoei ematen dizkie
azalpenak. 
Aurretik kanpaina bat egiten dute pren-

tsa eta kartelen bidez eta izena eman beste-
rik ez da egin behar. «Iraileko bigarren aste-
tik aurrera egiten dira bisita gidatu horiek.
Interesa dutenek udaletxera deitu behar
dute eta nirekin hitz egin», azaldu du kultu-
ra dinamizatzaileak. 

Hainbat aurkikuntza
Hainbat aurkikuntza egin dituzte Aranza-
diko arkeologoek Basagainen. 
Besteak beste, harresia, burdinazko jos-

torratzak, iltzeak, aiztoak eta defentsarako
armak, estelak, txaponak, harrizko errotak,
eskuz nahiz tornuz egindako zeramika za-
tiak, urruneko herrialdeekin merkataritza
egiten zela frogatzen duten beirazko lepoko
aleak eta eskumuturrekoak, animalien az-
tarnak, kiskalitako zereal aleak eta lekale-
ak. 
2017. urteko kanpainan, berebiziko ga-

rrantzia duen aurkikuntza bat egin zen:
Historiaurreko Euskal Herriko lehen hiri
planoa izan daitekeena. Harriaren erdian
kale edo pasabide bat ikusten da eta alboe-
tan etxebizitzak. Trazadura linealek era-
kusten dute bertako biztanleek konplexuta-
sun eta abstrakzio maila handia zutela.
«Aurkikuntza honek sona handia izan zuen
nazioartean ere, eta atzerriko erakunde ga-
rrantzitsuak jarri ziren harremanetan Aran-
zadirekin, gai honen harira», azaldu du So-
tok.

Indusketa kanpainak
Aranzadi elkartekoek urtero hiru astez soi-
lik egoteko aukera daukate, indusketa kan-
painak eskatzen duen aurrekontua dela eta:
«Etortzen direnek ez dute ezer kobratzen,
baina hainbat gastu daude: Land Roverra-
ren alokairua, boluntarioen dietak...». Gi-

Burdin Aroko Basagain herrixka Anoetan dago. Hura bisitatzea garaiko gizakiaren bizitza ezagutzeko parada da. Bertan egin da
azken urteetako aurkikuntza arkeologiko nagusia ere, Euskal Herriko lehen hiri planoa izan daitekeena. Irailean egiten dituzte in-

dusketa lanak Aranzadi Zientzia Elkartekoek, eta udalak bisita gidatuak antolatzen ditu.
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BASAGAIN HERRIXKA
Telefono zenbakiak. 943 65 12 00 (Anoetako
Udala)
Sare sozialak. 
Facebook: Anoetako Udala
E-maila. udala@anoeta.eus
Wegunea. www.anoeta.eus/es/basagain-he-
rrixka

puzkoako Foru Aldundiak 8.000 euroko
diru laguntza ematen du indusketa laneta-
rako eta Anoetako Udalak 2.500 euro jar-
tzen ditu.
Basagain bisitatzearekin batera, turismo

aukera zabalaz gozatu daiteke Anoetan. Az-

pimarratzekoa da ere bertatik igarotzen
dela Done Jakue bidea eta baserri ikusga-
rriak dituela. 
Horrela, historiaz, kulturaz eta naturaz

gozatzeko aukera ezin hobea bihurtzen da
Anoeta bisitatzea.
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