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Gabonetan senide zein lagunei opariak 
egiteko ohitura oso errotua dago. 

Gabonetako erosketa horiek egiteko, 
ordea, eskualdetik kanpora jotzen dugu 
sarritan. Baina badago aukera opariak 
Aiaraldetik mugitu gabe eskuratzeko, 

herrietako saltokietan topatu baitaitezke 
beharrezko osagai guztiak.

Ilusiorako
osagaiak



IRATI GAZTELURRUTIA 
SOLABARRIETA (ONDARRU, 
1991) BIZKAIKO URTXINTXA 
ESKOLAKO KIDEA DA. 
OPARI, JOSTAILU ETA 
LIBURU EZ SEXISTAK 
IDENTIFIKATZEKO GAKOEN 
INGURUAN MINTZATUKO DA 
ABENDUAREN 12AN LAUDION. 

Haurren aisialdi baliabideetan 
sexismoa presente al dago? 
Bai, noski. Zoritxarrez, 
produktuen izaera berdina 
izaten jarraitzen du. Zorionez, 
aukera berri gehiago daude, 
baina lan asko dago egiteke bai 
produktu berriak sortzeko, baita 
komunitatea sentsibilizatzeko 
ere.

Zeintzuk dira, hori ekiditeko, 
erreparatu beharreko gakoak?
Gure buruari galderak egitean 
datza: aproposa da denek 
jolasteko? jolas kooperatiboa 
al da? Estereotipo sexistak ditu 

produktuak? Azken finean, 
zer lantzen duen ikustea da, 
nori dagoen bideratua jakitea. 
Aniztasuna lantzen du, edo 
ez? Estereotipoen transmisioa 
bideratzen du? Jendartean 
aniztasuna da nagusi, 
baliabideetan islatzen al da?

Liburuek, jostailuek... zer arazo 
dute, zure ustez?
Ipuinek, esaterako, balore anitz 
transmititzen dituzte. Beraz, 
garrantzitsua da liburuetan ere 
arreta jartzea.

Jolas baliabideetan zein 
elementu sexista antzematen 
dituzu?
Denok ezagutzen ditugu 
sukaldetxo edo traktoreak. 
Edo, produktuen iragarkietako 
norbanakoen izaerak. Batik 
bat, iragarkiak dira kontuan 
hartzeko edo identifikatzeko 
aproposenak. Oso bisualak 
dira: nork eta nola jolasten 

duen ageri da, hor dago gakoa. 
Badira, baina, hain bistakoak 
ez diren elementuak: jolasaren 
nolakotasuna (bakarrik 
aritzekoak dira maiz, edo 
lehiakortasuna garatzen dute). 
Panpinak, esaterako, zuriak eta 
argalak dira gehienak. Iragarkian 
bertan ohartu beharko ginateke 
baliabidearen izaeraz.

Ba al dago alternatibarik? 
Zeintzuk?
Bai. Zorionez, geroz eta gehiago 
gainera. Orain liburu gehiagok 
hartzen dituzte kontutan orain 
arte ikusgarritasunik izan ez 
duten kolektiboak. Adibidez, 
desberdina den pertsonaren 
normaltasun prozesua 
lantzen da, jada ez da tabua. 
Pertsonaiak ez dira betiko 
estereotipoetan erortzen, 
“Tximeleta belarriak” liburuan 
kasu. Ume belarri handi bat da 
protagonista, eta berezitasun 
horretatik edertasuna, 

ahalduntzea eta ongizatea 
ateratzen ditu.
Eta ikus-entzunezkoetan?
Telefono mugikor eta tablet 
aplikazioetako jolasak lantzen 
hasi gara orain. Irrien Lagunaken 
jolas programek, esaterako, 
bestelako balioak sustatzen 
dituzte. Sexismoa zeharkakoa 
da, zeharkakoa, horregatik 
eragiten die baliabide guztiei. 
Egun, gure jendartean indar 
handia dute teknologia berriek, 
haurren artean batez ere. 

Teknologia berrietako 
programetan, nola eragotzi 
liteke sexismoa mantentzea?
Ume txikiek jaiotzetik dute 
pantailekin konexioa. Teknologia 
berrien presentzia agerikoa 
da. Hortaz, baliabide horietan 
aplikazio edo jolas ez sexistak 
sortzea oso beharrezkoa da; 
hori baita bide berria. Eremu 
horretan ere lanketa handia egin 
behar da oraindik.

Irati Gaztelurrutia Solabarrieta
B I Z K A I K O  U R T X I N T X A  E S K O L A

elkarrizketa

“Jolas eta liburuetan sexismoa 
identifikatzeko galderak 

egitea da gakoa” 
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ORANGE LAUDIO

1

Informatika eta teknologia

1

2

QUICK PC REPAIR

HP, portatila. 590€

PC Business. 590€

Huawei P20 Lite. 4,5€/ hilabetero

(Limiterik gabeko Love tarifa)

* Laudioko Orange dendan baldintzak kontsultatu.

· Super Amoled Full HD + · 5,84” Pantaila
· 16Mpx+2Mpx/ 16Mpx / Atzeko kamera / Selfie
· 64 Gb Barne- eta Kanpo-memoria

1

2 %50eko
deskontua 

Love tarifetan
(3 hilabete)

Optika

CENTRO
OPTICO JOSU

Iturralde kalea 3, AMURRIO
Tel.: 945 39 37 78

1

2

KARAM

Zumalakarregi 38, LAUDIO
Tel.: 688 60 36 56
ckaramsl@hotmail.com

IMAC, Mudbrown. 89€

SECRID, miniwallet 49,95 edo 54,95€

2

7

5
Charmant, Line art. 325€

TFA, barometroa. 39,90€

Ilusiorako osagaiak

Telefonia
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ORANGE LAUDIO

Zumalakarregi 44, LAUDIO
Tel.: 94 403 60 70
www.orange.es

3

Informatika eta teknologia

1

2

QUICK PC REPAIR

HP, portatila. 590€

PC Business. 590€

· Super Amoled Full HD + · 5,84” Pantaila
· 16Mpx+2Mpx/ 16Mpx / Atzeko kamera / Selfie
· 64 Gb Barne- eta Kanpo-memoria

Dionisio Aldama 2, AMURRIO
Tel.: 685 701 956
quickpcrepair@quickpcrepair.es
www.quickpcrepair.es

1

2 %50eko
deskontua 

Love tarifetan
(3 hilabete)

4

5

Zapata-denda eta osagarriak

IMAC, Mudbrown. 89€

SECRID, miniwallet 49,95 edo 54,95€

6

6

74



Emakumeen moda eta osagarriak

Moda eta osagarriak

10
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TXIMELETA

TRENPEA

Blusa kremailerarekin, gorria edo txuria.

Parka, ile-forruarekin.

Zumalakarregi 50, LAUDIO
Tel.: 94 672 27 20

Ezka 12, LAUDIO
Tel.: 94 672 84 08
trenpea@gmail.com

1

14

2

Moda eta osagarriak
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LEVI´S LAUDIO

KENDAS

Araba kalea 1, LAUDIO
Tel.: 94 672 62 24

Alberto Acero 16, LAUDIO
Tel.: 94 672 84 08
kendas2015@gmail.com
www.kendastubolso.com

Levi’s, kirol-jertsea. 65€

Kimmidoll, motxila. 51,99€

Levi’s, 501 praka. 89€

Kimmidoll, poltsa. 46,99€

1

2

13

2

15

14

Parka. Details. 54,99€

Ile jaka. 52,99€

Blusa kremailerarekin, gorria edo txuria. 69€

Parka, ile-forruarekin. 149€

10

15

Osagarriak
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12

12

9

13

11

eskaintza

8

9



Zaku bete ilusio ekarriko dute Olentzerok eta 
Maridomingik Aiaraldera

Eskualdeko udalerri guz-
tietatik igaroko dira Olentze-
ro eta Maridomingi datozen 
egunetan. Iragan igandean 
Izorian egon ziren, “Olen-
tzero solidarioa” ekimenean 
parte hartzen. Haurren gutu-
nak eta bigarren eskuko jos-
tailuak bildu zituzten bertan, 
Amurrioko Laguntza elkar-
teari emateko. 

Ikazkinak ere egongo dira 

bisitak egiten, 16an Artzinie-
gan egongo dira eta 21ean 
Laudion. Baina egun nagu-
sia, logikoa denez, abendua-
ren 24a izango da. Kalejira 
maratoia egingo dute Olen-
tzero eta Maridomingik egun 
horretan eskualdeko hainbat 
herrietan barrena.

Aurreko urteetan bezala, 
aurten ere Olentzero eta Ma-
ridomingik deiak egingo di-

tuzte Laudioko umeen etxee-
tara, Apill merkatari elkar-
tearen eskutik. Abenduaren 
11tik 23ra egingo dira deiak. 

Deia jasotzeko kupoi bat 
bete eta merkatari elkartea-
ren goitzan (Zumalakarregi, 
33) utzi behar da, hilaren 19a 
baino lehen. Kanpainan par-
te hartzen duten establezi-
menduetan lortu daitezke 
txartelak.

12.16
Igandea
10:30/11:15 AMURRIO
GOIKOMENDIRA BISITA
Tiketak turismo bulegoan

12.16
Igandea
13:00 KEXAA
OLENTZEROREN BISITA
Arcos de Quejana jatetxea

12.16
Igandea
18:00 ARTZINIEGA
IKAZKINEN BISITA
Artziniega Museoa

12.18
Asteartea
17:30 MENAGARAI
OLENTZEROREN BISITA
Amodio errukitsuaren 
ikastetxea

12.19
Asteazkena
17:30 AMURRIO
OLENTZEROREN BISITA
Jesus Maria ikastetxea

12.21
Ostirala
18:00 LAUDIO
IKAZKINEN BISITA
Ugarteko plaza

12.22
Larunbata
16:30 AMURRIO
OLENTZEROREN BISITA 
APDEMARI

12.23
Igandea
10:30 URDUÑA
MARIDOMINGIREN 
ETXERA TXANGOA
Foru plaza

12.23
Igandea
17:30 AMURRIO
ESKUTITZEN BILKETA
Frontoia

12.23
Igandea
19:00 ARAKALDO
OLENTZERO ETA 
MARIDOMINGIREN BISITA
Plazan

12.24
Astelehena
OLENTZERO ETA 
MARIDOMINGI
Arrankudiagan eta 
Artziniegan
16:00 // Amurrio
16:30 // Orozko
18:00 // Urduña
18:00 // Okondo
18:15 // Laudio
18:30 // Amurrio

Ilusiorako osagaiak
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Gaztainak, turroia, xanpaina... 
Gabonek badituzte zapore propio 

ugari. Otordu oparoen garaia izan 
ohi da abendua. Familia topaketak, 
laneko zein koadrillako afari eta 
bazkariak... janariak protagonismo 
berezia izan ohi du agendan. 
Zorionez, eskaria bezain zabala 
eta anitza den eskaintza topatu 

daiteke Aiaraldean.

Eskualdekozaporeak



Musikaren eta gastronomiaren topalekua 
izango da Tolo taberna, astebururo

Etengabeko berrikuntza zurrunbiloan murgildua dagoen establezimendua 
da Laudioko Tolo taberna. Eguneko zein asteburuko menuak, pintxoak, 
kontzertuak, ekitaldi kulturalak... eskaintza oparoa dute, eta proiektu berria 
dute esku artean: afari musikatuak.

Ostiral eta larunbat guztietan eskainiko dituzte, 21:00-22:00ak aldera. 
“Egunaren arabera goizago edo beranduago hasiko da emanaldia”, 
azaldu dute Toloko kideek. Kantautoreak igoko dira jangelan atondutako 
oholtzara, afariak girotzeko. “Hainbat motatako musikariak izango dira, 
90. hamarkadako zein gaur egungo estiloetakoak. Egongo dira bertsioak 
jotzen dituztenak, baina baita euren abesti propioak taularatzen dituztenak 
ere”.  Aurreratu dutenez, “eskualdeko zein eskualdetik kanpoko musikariak”  
bertaratuko dira. Afarietako menua ere anitza izango da. “Mota askotako 
jakiak eskainiko ditugu: errazioak, bokatak...”, nabarmendu dute. 

Gabon eta gabon zahar gauetan zabalik
Urte hau indartsu amaitu eta berria ere indartsu hasteko asmoa dute 

Toloko kideek. “Abenduaren 24 eta 31 gauetan taberna zabalik egongo da”. 
Horrez gain, errege eguneko bezperan -urtarrilak 5- kotilioia egingo dute. 
“Datorren urteari begira kotilioi pribatuak eskaintzeko asmoa dugu”, 
aurreratu dute.

Afari musikatuak eskainiko dituzte Laudioko Tolo tabernan ostiral eta larunbatetan. Hainbat estilotako musikariak igoko dira 
jangelako oholtzara, otorduak girotzeko. Horrez gain, taberna zabalik egongo da abenduaren 24 eta 31 gauetan, eta errege eguneko 
bezperan -urtarrilak 5- kotilioia antolatuko dute. 

Aldai enparantza, Laudio www.tolobar.com T. 672 23 50 65 

BABESTUTAKO EDUKIA

POSTREA

Eskualdeko zaporeak

Okindegia

IZA

Tritordeum errege-opila

OSAGAIAK:
Tritordeum (gluten gutxiko zereala, 
integrala eta ekologikoa), arrautza, 
gurina, oliba olio birjina extra, 
azukrea, azahar ura, ron txupitoa, 
limoi eta laranja birrindurak, eztia, 
ama orea, laranja eta kiwi melatuak, 
almendrak, azukre perlak eta esne-
gain harrotuak. 

ESKAINTZA:
Argazkiko errege-opil bereziaz 

gain, ohiko opilak ere egiten dituzte 
Iza okindegian. Hainbat betegarri 
jartzen dituzte, bezeroaren 
gustuaren araberakoak: esne-gain 
harrotua, trufa eta krema. Errege-
opil gaziak ere prestatzen dituzte. 

Baina hori ez da Gabonei 
begira eskaintzen duten produktu 
bakarra. Italiako “panettoneak”, 

Alemaniako stollen ogia, polboroiak 
eta beste hainbat jaki eskainiko 
dituzte, ohikoan egiten dituzten 
ogi mota guztiekin batera. Etxean 
eginiko orea baliatzen dute, ama 
ore naturala. Gehigarri kimikorik 
gabe ekoizten dituzte produktuak; 
hartzidura prozesu luzea baliatuta 
eta labeko harrian erreta. Hainbat 
sari jaso dituzte Izako kideek. 
Estatu Espainiarreko 80 okin artisau 
onenen zerrendan daude, besteak 
beste.

Era berean, okindegiko labea 
bezeroen esku utziko dute 
Gabonetan, edozein janari 
erretzeko prest.

ERRESERBAK: 
Dendetatik pasatu edo 
telefonoetara deituta egin daitezke. 

Zumalakarregi 30, LAUDIO Tel.: 94 672 84 94
Kurtzegan 3, OROZKO Tel.: 94 661 00 68

GORA OGI
OSASUNTSUA!

okindegiaizahnospanaderia@gmail.com  



Urdaitegia
M. PAZ

Oilasko barrubetea

OSAGAIAK:
Oilaskoa, onddoak, txerri eta 
oilasko haragi txikitua, patea, 
trufa, sagarra edo aranak 
(aukeran).

ESKAINTZA:
Ibilbide luzeko denda da 
Laudioko Abastos plazan 
dagoen Mari Paz urdaitegia, 
belaunaldiz belaunaldi pasa 
baita. Bertako kideek -Gentzanek 
eta Josunek- esperientzia handia 
dute negozioan, eta ez dute 
euren ezagutza bezeroekin 
partekatzeko arazorik. 

Arreta pertsonalizatua 
eskaintzen dute, produktuak 
prestatzeko aholkuak 
ematearekin batera; baita 
eskaintzen dituzten elikagaiak 

prestatzeko errezetak eman ere.
Badute espezialitate bat: 

oilasko barrubeteak. Kalitate 
paregabeko produktuekin 
osatzen dituzte eta oso 
aproposak dira edozein motatako 
ospakizunetarako (Gabonak 
kasu), oso erraz prestatzen 
baitira. 

Horrez gain, haragi-sorta anitz 
eta paregabea eskaintzen dute: 
iberikoak, labanarekin moztutako 
urdaiazpikoa, tokiko gaztak, 
pateak eta baserriko hegaztiak 
(labean prestatzeko). 

ERRESERBAK: 
Erreserbak egin daitezke, 
dendara bertaratuta edo 
telefonoz deituta, betiere 48 
orduko aldearekin. 

Abastos plaza, LAUDIO 
Tel.: 94 672 04 67

ERRESERBATU
ZUREA

PLATER NAGUSIAK

Gastrobar
ALBOKA

Bisonte hanburgesa
OSAGAIAK:
Bisonte haragia, maionesa, tomatea, 
ogia, letxuga nahasketa, gazta, 
menbriloa eta fruitu gorriak.

ESKAINTZA:
Noizbait jan duzu bisonte, gamelu, 
zebra, krokodilo, kanguru edota 
ostruka haragia? Alboka tabernan 
baduzu horretarako aukera, haragi 
exotikoz eginiko hanburgesak 

eskaintzen baitituzte astebururo. 
Barazkijaleentzako menuak, errazio 
tradizional zein berritzaileak 
eta etxean eginiko pastelak ere 
badituzte. Pintxoei dagokionez, 
eskaintza zabala dute eta hainbat 
sari jaso dituzte. 

ERRESERBAK: 
Deitu eta kontsultatu dauden 
aukerak. 

Batzalarrin 10, LAUDIO
Tel.: 94 602 43 32

Pizzeria

TELEPIZZA 
LAUDIO

Tandem pizza
OSAGAIAK:
Karbonara saltsa, tipula, 
barrengorria, barbakoa orea 
eta mozzarella, behi-haragia, 
hirugiharra eta belar eta oilasko 
topping-a

ESKAINTZA:
Parekorik ez duen zapore ahaztezin 
batez gozatzeko parada eskaintzen 
du Telepizzak. Kalitate gorena 
lortzea dute helburu: masa freskoa, 

osagai naturalak eta gazta urtua. 
Ezaguna da establezimenduaren 
lema: “Sekretua masan dago”. Eta 
hala da, masa artisau-eran egiten 
baitute. Horrez gain, eskaintza 
zabala dute, egunero berritzen 
dutena.  

ERRESERBAK: 

Bertara joanez edo telefonoz 
deituta egin daitezke. Etxera 
eraman ditzakete eskatutakoa.

Zumalakarregi 44, LAUDIO

Tel.: 94 672 05 90

ESKAINT ZA
BEREZIAK

www.telepizza.es

eskaintza



Jatetxea
ABIAGA

Azpizuna trufara

OSAGAIAK:
Behi-azpizuna, trufa eta patata gratena.

ESKAINTZA:
Amurrion dago Abiaga jatetxea, izen 
bereko kalean. Herrigunetik oso gertu 
dago, baina oso ingurugiro ederrean: 
Gorobel mendilerroa ikusi daiteke 
bertatik, besteak beste.

Gabonen aurretik ere taldeentzako 
bazkariak eskainiko dituzte, eta Errege 
Egunean ere -urtarrilak 6-  otorduak 
emango dituzte. 

Bi mugarri ditu jatetxearen 
filosofiak: kalitatea eta tradizioa. 
Gustu guztietarako platerak 
dituzte, denboraldiaren araberako 
proposamenekin. 

“Ekimen edo egitasmo garrantzitsu 
eta handietarako sukaldaritza” 
egitean datza Abiagaren apustua. 

Plater klasikoak eta azken sorkuntzak 
eskaintzen dituzte, baserriaren giro 
dotorean. Tokia oso aproposa da 
edozein ospakizun mota egiteko: 
ezkontzak, jaunartzeak, bataioak...  
Era berean, bazkariak astelehenetik 
igandera art eskaintzen dituztee. 
Hilabeteko laugarren igandean baino ez 
dute ixten. 

Umeentzako menuak ere badituzte, 
eta taldeentzako menuak ere prestatzen 
dituzte, zortzi kide edo gehiagoko 
taldeentzat. 

Jatetxean, parking pribatua, terraza 
eta lorategia ere aurkitu daitezke, 
egonaldia eroso eta gozagarriagoa 
egiteko. 

ERRESERBAK: 
Deitu beharra dago erreserba egiteko. 
945 39 36 18 da jatetxearen telefonoa. 

Abiaga kalea 7, AMURRIO Tel.: 945 39 36 18
E-posta: info@abiagajatetxea.com Web-gunea: www.abiagajatetxea.com

GABONAK ETA
ERREGE MENUAK

Restaurant
TOLO

Lekeitioko lupia barazki eta fruitu 
mazedoniarekin

OSAGAIAK:
Kantauriko lupia, garaiko 
barazkiak, garaiko fruituak eta 
piper coulisea. 

ESKAINTZA:
Sukaldaritza tradizionala lantzen 
dute Tolo tabernan, baina platerei 
ukitu propioa emanda. Tokiko 
produktua da euren errezeten 
oinarria. Alde horretatik lanketa 
handia egiten ari dira: tokiko 
nekazaritza plan bat garatzen ari 
dira, tokiko ekoizleekin lan eginez. 
Helburua honakoa da: produktua 
kalitatezkoa izatea. Menu 
inklusiboak prestatzen dituzte. 
Glutenik gabeko jakiak eskaini eta 
beste edozein intolerantzia ere 
kontuan izaten dute. 

Eguneko menuez gain, 
taldeentzako bazkari eta 
afariak ere prestatzen dituzte. 
Abenduaren 25ean eta urtarrilaren 
1ean ere eskainiko dituzte 
otorduak, baina soilik aurretik 
erreserbatuz gero. Datorren 
urterako, berriz, badute Gabon 
eta Gabon Zaharretan ere afariak 
eskaintzeko asmoa. Horrez gain, 
afari musikatuak eskaintzeari ere 
ekin diote, ostiral eta larunbatetan. 
Hainbat estilotako musikariak 
igoko dira jangelan prestatutako 
oholtzara, bertan afaltzen ari diren 
pertsonen gozamenerako. 

ERRESERBAK: 
Pasatu tabernatik eta egin zure 
erreserba. 

Aldai enparantza, LAUDIO 
Web-gunea: www.tolobar.com

JAI
ZORIONTSUAK

PLATER NAGUSIAK

Eskualdeko zaporeak



Txakolindegia
ASTOBIZA

Foie Astobiza

OSAGAIAK:
Lafitte ahatearen gibela, 
txakolin uzta berantiarraren 
tantak, Añanako gatza, arto 
apurrak, piku marmelada eta 
pipermina. 

ESKAINTZA:
Bere txakolinaren kalitate 
apartagatik da ezaguna 
Astobiza. Munduko hainbat 
herrialdeetan ere ospetsua 
da Okondoko upategia,  
nazioarteko hainbat sari jaso 
baititu. Baina edatekoaz 
gain, jatekoa ere eskaintzen 
du txakolindegiak. 30 kide 
edo gehiagoko taldeentzako 
otorduak prestatzen dituzte. 
Menu itxiak ere bai, bi 
motatakoak. Horien barruan 

daude bisita gidatua, txakolin-
dastatzea eta otordua. 
Berezia da eskaintza: 
aurreko guztia eta edaten 
den txakolin guztia sartzen 
da. Gainera, bazkalostean 
tokiko ginebrarekin eginiko 
gin-tonica zerbitzatzen dute 
doan. Eskaintzen duten 
jatekoa ez dela cateringekoa 
nabarmentzen dute, upategiko 
sukaldean prestatutakoa 
baizik. Horrez gain, bisita 
gidatuak eskaintzen dituzte 
hileko lehen larunbatetan, 
12:00etan.  

ERRESERBAK: 
Telefono, e-posta edo 
whatsapp bide egin daitezke 
erreserbak. 

Jandiola 16, OKONDO Tel.: 945 89 85 16 / 607 400 321
E-posta: cocina@astobiza.es Web-gunea: www.astobiza.es

TALDEENT ZAKO 
BAZKARIAK

LEHEN PLATERRA

eskaintza



PLATER NAGUSIAK

Hanburgesategia

TXANTXIKU

Txantxiku hanburgesa serranoa
OSAGAIAK:
Letxuga, tomatea, tipula, gazta, 
arrautza, hirugiharra, ozpin-
pepinoak eta ogia (etxekoa edo 
opila).

ESKAINTZA:
Etxean eta maitasunez eginiko 
janaria eskaintzen dute Txantxikun. 
Hogei urte baino gehiago daramatza 
Laudioko hanburgesategiak irekita. 
Musika eta giro ona topatu daitezke 

bertan, janari eskaintza zabalarekin 
batera. Barazkijaleentzako menua 
ere dute, eta aukera beganoa 
ere eskaini dezakete. Erabiltzen 
duten haragia Laudioko harategi 
onenetakoa da, kalitate onekoa. 
Ez dute haragi prozesatuarekin lan 
egiten. Erabiltzen dituzten barazkiak 
tokiko ekoizleenak dira.

ERRESERBAK: Bertaratuta edo 
telefonoz deituta.

Zubiaur 3, LAUDIO

Tel.: 94 672 27 74

AUKERA
BARAZKIJALEA

Amurrio

BATZOKIA

ESKAINTZA:
Eskaintza gastronomiko handia 
topatu daiteke Amurrioko 
Batzokian. Errazio eta pintxo 
goxoak eskaintzen dituzte, bertan 
jan zein kanpora eramateko. 
Catering zerbitzua ere badute, 
urtebetetze, bilera edo edozein 
ospakizunetarako egokia izan 
daitekeena. 
Gosari oparoak ere eskaintzen 
dituzte egunero, mota askotako 

tosta eta pintxoekin. Horrez gain, 
etxeko postreak prestatzen dituzte 
Batzokiko kideek. Eskaintza 
bereziak ere badituzte eta, 
nabarmendu dutenez, ostegun 
zein ostiraletan egiten dute 
pintxopotea.

ERRESERBAK: Telefonoz 
deituta (945 21 08 53 edo 609 10 
55 98 zenbakira) edo tabernara 
bertaratuta egin daitezke.

Frontoi 4, AMURRIO

Tel.: 945 21 08 53

ET XERA 
ERAMATEKO

609 10 55 98 

Eskualdeko zaporeak



Lezama auzoa, AMURRIO

945 890 633 / 638 963 170
www.restaurantebideko.com

OPARI  edo ESPERIENTZIA
gastronomiko bat, pertsona berezi hori
harritu edo saritzeko 

Aukera - sorta zabala

Kontsultatu itzazu prezio eta baldintzak

OPARITU
GASTRONOMIA

EDARIAK

Kafe

ILUNTZE

Bramble

OSAGAIAK:
Ginebra, limoi zukua, masustak, 
txikitutako izotza, azukre-ziropea eta 
masusta likorea.

ESKAINTZA:
30 urteko eskarmentua du Iluntze 
Kafek. Jateko eta edateko eskaintza 
oparoa eskaintzen du tabernak. 
Bertan sortu eta garatutako koktelak 
dituzte, munduan parekorik ez 
dutenak. Konbinatu bereziak ere 
egiten dituzte, alkoholdunak zein 
alkoholik gabekoak, eta adituak 
dira baita ere vermouth bereziak 
prestatzen. Horrez gain, pintxo 
aukera zabala eskaintzen dute 
egunero. Iluntzeko mokaduen 
kalitatea eztabaidaezina da, hainbat 
sari jaso baititu tabernak; azkena, 
aurtengo Ibilbide Mikologikoan. 
Eramateko pintxoak ere prestatzen 
dituzte, aurretik tabernan bertan 
edo telefonoz deituta erreserba 
daitezkeenak. “Pikoteoa” ere 
eskaintzen dute, eguneko edozein 
unetan, eta afariak prestatzen 
dituzte ostiral, larunbat eta jaiegunen 
bezperetan. 

Zumalakarregi 47, LAUDIO
Tel.: 94 672 50 23

Kafe bar

AZOKA

“Destorni”
OSAGAIAK:
Vodka, schweppes  laranja, 
laranja zukua, marrubi jarabea 
eta izotzak.

ESKAINTZA:
Apeta bat asetzeko toki ezin 
aproposagoa da Azoka taberna. 
Mota guztietako edariak 
eskaintzen dituzte bertan. Leku 
paregabea da afari edo bazkari 
baten ostean tragoa hartzera 
joateko edo Gabonak ospatzeko. 

Alberto Acero 13 behea, LAUDIO
Tel.: 94 672 42 13  

HARTU 
KAPRIT XO 

BAT

@azokakafebar  

eskaintza



EDARIAK

Pub

Estrella Galicia Bodega
OSAGAIAK:
Ura, malta garagarra, artoa eta lupulua.

ESKAINTZA:
Poteoan aritzeko edo arratsaldean kafe bat 
hartzeko taberna aproposa da Haitzulo Barri. 
Gosari eta kafe ona prestatzen dute egunero, 
pintxo eskaintza zabalarekin batera. Asteburuetan, 
aldiz, giro paregabea dago tabernan, musikarekin, 
DJekin eta konbinatu landuekin. Athleticen 
partiduak dauden egunetan ere giro ederra 
sortzen da. 

Baina argazkiko garagardoa da Haitzulo 
Barriren nobedadea. Estrella Galicia Bodega 
eskaintzen dute. Garagardo hori fabrikatik 
iristen da zuzenean, egin berri eta pasteurizatu 
gabe. Estrella Galiciak dituen kamioi berezi 
batzuen bidez egiten da garraioa. Edaria hotzean 
mantentzen da tabernako tanketetan, kontsumitu 
arte. Horrek ezaugarri bereziak ematen dizkio 
zaporeari.  

Alberto Acero 3, LAUDIO
Tel.: 94 672 13 72HAITZULO BARRI

Sukaldaritza tailer 
andana eskualdean

12.14
Ostirala
17:00 LANTENO
GABONETAKO 
SUKALDARITZA
Eskola zaharrak

12.15
Larunbata
11:00 LAUDIO
POLBOROIAK ETA 
TURROIA EGITEKO 
SAIOA
Azoka plaza

12.15
Larunbata
11:00 LUIAONDO
ERREGE-
OPILA EGITEKO 
HELDUENTZAKO 
TAILERRA
Gizarte Etxea

12.17
Astelehena
19:00 OKONDO
KANAPEAK EGITEKO 
TAILERRA
Ametsuts emakume 
elkartearen egoitza

12.19
Asteazkena
19:00 OKONDO
GABONETAKO 
POSTREEN TAILERRA
Ametsuts emakume 
elkartearen egoitza

12.22
Larunbata
11:00 ARESPALDITZA
ZER EGIN 
GABONETAKO 
BAZKARIETAKO 
SOBERAKINEKIN
Gizarte etxea

12.26
Asteazkena
11:30 URDUÑA
UMEENTZAKO 
SUKALDARITZA 
TAILERRA
Alondegia

Gabonetan askotan 
pertsona berdinen esku 
(ama edo amonak) geratzen 
da familia-otordu oparoak 
prestatzearen ardura 
guztia. Sukaldari onenak 
direla esaten da askotan 
aitzakia gisa, baina sasi-
argudio horrek pisu gutxi 
izango du Aiaraldean, 
sukaldaritza tailer andana 
egongo baita eskualdean 
datozen asteetan, otorduak 
nola prestatu ikasteko ezin 
aproposagoak. 
Mota askotako 

ikastaroak egongo dira. 
Horietako batzuk haurrei 
zuzenduak egongo dira. 
Laudion  sukaldaritza eta 
margolaritza sortzaileari 
buruzko tailerra egongo da 
6-18 urte bitarteko haur eta 
gazteentzat. Abenduaren 
26, 27 eta 28an egingo 
dituzte saioak 11:00etatik 
13:00etara Zubiko Etxean. 
Ikastaroa doakoa izango 
da. Parte hartzeko, baina, 
izena eman beharra dago 
619 414 098  eta 615 700 
117 telefono zenbakietara 
deituta.  
Helduek ere izango 

dute zer ikasi. Turroia, 
polboroiak, errege-opilak 
eta beste hainbat jaki egiten 
ikasteko zitak egongo 
dira. Okondoko Ametsuts 
emakume taldeko kideek, 
adibidez, kanapeak eta 
Gabonetako postreak 
egiteko saioak egingo 
dituzte. 
Interesgarria izango da 

baita ere Arespalditzan 
abenduaren 22an egongo 
den tailerra. Gabonetako 
otordu oparoetatik 
ateratzen diren soberakinak 
nola baliatu ikasi ahalko 
dute bertaratzen direnek. 
11:00etan izango da zita 
Gizarte Etxean. 

INFO + 
aiaraldea.eus

Eskualdeko zaporeak
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