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Alde biak ditu,

ona eta ona ez dena:

ona da eztia, eta ona ez dena... 

Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: eztena.

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburua, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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Zorion agurrak
argitaratu ahal izateko,
gogoan izan mezuak
astearte arratsaldea
baino lehen jaso behar
ditugula. Asteartetik
aurrera jasotzen diren
mezu guztiak hurrengo
asteko zenbakian
argitaratuko ditugu.
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ZORiON AGURRAK

Zorionak, Irati eta Ainhoa.
Batak 6 eta besteak… 40. Ongi-ongi pasa

eguna, eta muxu pila-pila biei.

Zorionak, Izar! Muxu pila-pila bat

Mari eta etxeko guztien partetik!

Anizko Elorrik eta Harrietek 8 eta 6 urte

beteko dituzte buruilaren 7an eta 13an. Zorionak eta

aunitz urtez!!!! Urteak bezainbertze muxu biendako!!!!

Zorionak,

Eider!!!
Abuztuaren 31n 8

urte bete zituen

gure printzesak.

Musu handi bat

eta besarkada bat

Inhar, ama eta

aitaren partez.

Zorionak, Ekhi!! Jarraitu ezazu orain arte bezain irribarretsu! Muxu

handi bat familia guztiaren partez!

Kuku,

MANTANGORRI!

Beñat
Arranz
Berasategi
naiz: ea

gustatzen

zaizkizuen bi

marrazki hauek!

Zuenak ere ikusi

nahi ditut!!
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ZU ERE ARTiSTA
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Kaixo, MANTANGORRIko lagunak!

Amaia, Ixone, Maren, Aner eta

Xuban gara, Zarauzko
Orokieta herri
eskolako ikasleak.
Marrazki bana egin dugu zuei

erakusteko: gustatzen

zaizkizue? Ikasturte berrian

gehiago egiteko irrikaz gaude!

Kaixo, MANTANGORRI!

Irati
Ormazabal
Lasa naiz,

Urretxukoa, eta 

5 urte ditut. Asko

gustatzen zait

marrazkiak egitea,

eta zuei erakutsi

nahi dizkizuet! 
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MARRAZKIAK EiDER EiBAR IPUINA TXILIKU SUKALDE KONTUAK MUGARITZ JATETXEA

MILA BIDAIA MUNDUKO SUKALDEETARA

DASHI SALDA 

Askotan, prestaketa bat izaten da beste prestaketa askoren
oinarria. Japonian halakorik badago, hori dashi salda da.
Badaude haragi salda ordezkatzen duten pastilla
kontzentratuak denboraz larri gabiltzanean laguntzen
digutenak, baina, oinarriak egiten jakitea ere ez dago gaizki.
Dashi salda prestatuko dugu, eta aurreko batean
tenpurarentzat esandako Tentsuyu saltsa egingo dugu
ondoren. Beste baterako, dashi salda erabilita egiten diren
miso zopa, tamagoyaki tortilla…

Osagaiak
d 1  litro ur
d 20 gramo konbu alga (lehorra aurkituko dugu belar dendan)
d 30 gramo katsuobushi (edo atun lehorra)

Egiteko modua:

1 Konbu alga garbitu, eta ur hotzetan utzi 10-20
minutuz. Alga hidratatu denean, kazolan jarri eta ur
litroa bota.

2 Berotzen jarri su ertainean, eta, irakin aurreko
burbuilatxoak agertzean, alga uretatik atera. Jarraian,
katsuobushia gaineratu, eta sua jaitsi. 10 minutuz prestatu,
sua itzali, eta utzi. Pixkanaka, katsuobushia ondoratuz joango
da. Orduan, oihal fin batekin iragazi, eta prest dago dashi
salda.

Tentsuyu salda:
d 6 parte dashi
d 1 parte soja saltsa
d 1 parte mirin

1 Ontzi batean mirina berotzen jarri. Irakiten
hastean, gainontzeko osagaiak bota, eta ia irakin
arte berotu. Sua itzali, eta hozten utzi.

Bentzaiten

A
ma betaurrekoak
jantzi eta neskaren
galtza batzuen
barrenak hartzen
ari den bitartean,
horrela jarraitu du

kontatzen Izarok.
–Ez dakit lehen esan dizudan,

baina urteko bigarren egunean
gauza bitxi bat egin behar da.
Badakizu urtero hiru egunez
dabiltzala Zoriaren zazpi jainko
japoniarrak lurtarroi bisita egiten;
bada, bigarren egunean, lo egitera
joan aurretik, burkoaren azpian
haien irudia jarri behar da.
Gehienetan Takarebuneren irudia
izan ohi da: ontzia eta haren
barruan zazpiak, bakoitza bere
tresnarekin. Japonian horrelako
asko saltzen omen dira.

–Eta zertarako da hori? –
galdetu du amak betaurrekoen
gainetik begiratuz Izarori.

–Esan dizut lehenago ere –egin
dio errieta txikia Izarok–. Ez dakit
arretarik jartzen diozun esaten
dizudanari. Irudi horren eraginez,
zoriaren ametsa egiten omen da.
Amets ona egiten baduzu, hasi
berri den urte horretan izango
duzu lo lasai egiteko suertea, eta
baita zori ona ere, eta, beharbada,
aberastasunak ere bai. 

–Eta amesgaiztoa izanez gero?
–galdetu dio amak.

–Ametsa ez bada zure
gustukoa, burkoaren azpian
zeneukan irudia hartu eta ibai
batera bota dezakezu. Horrekin
lasaitzen omen dira jeinu gaiztoak
eta ez omen zaizu ezer txarrik
gertatzen.

–Ez dago gaizki. Datorren urtean
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–Eta?
–Menderatu egin zuen.

Herensugearekin ezkondu zen.
Amak barre egin du lasai asko.

Betaurrekoak erori zaizkio
sudurraren gailurretik eta lehen
baino barre-algara handiagoak
egin ditu.
–Nik entzundako ipuin

guztietan, eta entzun ditut
makina bat –esan du amak–, ez
dut sekula herensugeak
menderatzeko modu hori bazenik
ezagutu.
Eta barrez jarraitu du.
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egin dezakezu aproba. Aitatxori
edo osaba Manexi eskatzea
izango duzu onena. Haiek beti «hor
nonbait» ibiltzen dira, eta, agian,
izango dute horrelako irudi
magikoren bat ekartzeko aukera.
Aizu, eta ez al didazu lehentxeago
esan jainkoak baztertu eta
jainkosaren kondaira kontatu
behar zenidala?
–Ondo, ama, ondo. Ikusten dut

arreta jartzen duzula. Bentzaiten
emakume bakarra da zazpi jainko
horien artean, eta jendeak asko
maite du. Bentzaitenen tenpluak
itsasoaren ertzean edo itsasotik
hurbil egon ohi dira. Emakume
ederra da, oso ederra, eta ondo
jantzitakoa, apaina. Biwa jotzen
du, eta…
–Biwa? –esan du Izaroren amak–

. Zer da biwa? 
–Musika-tresna bat da, laute

berezi bat, mandolinaren antzeko
tresna bat. Badakizu Txinako eta
Japoniako emakumeek jotzen
duten gitarratxo tankerakoa,
bada, horixe. Musikarekin
liluratuta edo, suge zuriak
izaten ditu bere inguruan.
Japonian uste dute suge zuriek
zorte ona ekartzen dutela.
Bentzaitenek mozorrotu nahi
duenean suge zuriaren irudia
hartzen omen du.
–Gure Marik ahariaren itxura

hartzen du, eta suzko igitai
batena ere bai.
–Gure Mari jainkosa indartsua

da, benetan, baina Bentzaiten,
beste era batekoa da… emakume
fina. Musikaren eta artearen
jainkosa da, eta berarengana
joaten dira, laguntza eske,
jakintsuak, musikariak, artistak,
dantzariak eta geishak.
–Señorita fina, orduan.
–Ez pentsa, ama. Behin batean

zeruetatik jaitsi zen herensuge
baten aurka borroka egitera.
Herensuge gaiztoa. Ume txikiak
jaten dituen horietakoa.

I
a segurutzat jotzen da Benten edo
Bentzaiten jainkosa Indiatik joan
zela Japoniara; hau da, Indiako

Sarasvati jainkosa bilakatu zela
Japoniako Bentzaiten. 
Hasieran, Bentzaiten jainkosa

borrokalari bat omen zen, zortzi beso
zituena, bi errezatzeko eta beste sei
armak eramateko. Hauek ziren armak:
gezia, giltza, uztaia eta gezi-zorroa,
ezpata, gurpila eta bitxi bat. Gero, biwa
jotzen zuen emakume eder baten
irudia eman zioten.
Urarekin, isurtzen den edozerekin,

eta aldatuz doan gauzekin lotura duen
jainkosa da Bentzaiten: musika, artea,
literatura, poesia, hitz egiteko

abilidadea, antzerkia, dantza… Haren
santutegiak uraren ertzean egon ohi

dira: itsasertzean, ibai batetik hurbil
edo aintzira edo putzu baten ondoan.
Edertasunaren, aberastasunaren eta
zori onaren jainkosa ere bada.
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DENBORA-PASAK

1. 
Batuketak. Hondartzan eguzkitakoak saltzen ari diren 
hiru pertsona ikusi ditu Itziarrek. Nork du eguzkitako
gehien?

LUTXIMARGARIFERNANDO

2. 
Nor ote da? Armairutik
hainbat jantzi atera dituzte Aratzek
eta Nahiak. Ba al dakizu
zeinenak diren?

Erantzunak: 1.-Margarik du eguzkitako gehien. 2.-Meatzaria.
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3. 
Asmatu eta margotu.
Komiki bat irakurtzen ari da Kaiet,
eta protagonistaren irudia du parez
pare. Egin eragiketak,
lauki bakoitza dagokion
kolorez margotzeko.

‘Eskularru beltzak:
Ikasbidaia’ 
Institutuan ikasbidaia prestatzen ari diren
garaian, Beire, Kar eta Leteren eta Baba, Linda
eta Beyonceren bizitzek hankaz gora jarriak
dirudite. Haien arteko harremanak aldatzen ari
dira, eta guztiak daude euren egoera berrietan

endredatuta. Maltara egingo duten bidaian gauzak are gehiago
nahastuko dira.

Jasone Osoro eta Joseba Larratxe
Argitaletxea: Elkar

‘Isiltasun-harrapariak’ 
Armiarmak arazotan sartzeko ohitura du.
Ausartegia da, eta, borroka baten ondoren,
institututik kanporatu dute. Horregatik, ‘parkour’
izeneko kirolean aurkituko du babesa.
Burugabekeria bat egingo du, eta horrek andre
detektibe batekin lan egitera eramango du. Haren
ondoan, gezurrez eta itxurakeriaz betetako

mundu batean korapilatuko da: sare sozialen munduan. 

Daniel Bautista
Argitaletxea: Ibaizabal

AZOKA

G
ure lorategi eta
baratzeetan haziak
lurrean sartuz lortzen
ditugu interesatzen

zaizkigun landareak. Naturan
dauden haziak, ordea, euren
kabuz sortzen dira, eta,
zabaltzeko, askotan,
animaliak erabiltzen dituzte.
Hainbat landareren haziak
fruitu erakargarri eta goxoetan egoten dira,
animaliek jan eta haziak zabaldu ditzaten:
sagarra, marrubia, masusta… Hazi batzuek,
gainera, derrigorrean animalien sabeletik
pasa eta gorotz edo zirinetan atera behar
dute ondoren ernaltzeko! Mihuraren kasuan,
txoriek, fruitu likatsua jan ostean, zirina
zuhaitzen adarrean egin, eta itsatsita

geratzen da hazia; hala,
bertan landare berria jaiotzen
da. Beste fruitu askok kako
eta ile itsaskorrak izaten
dituzte, animalien ileetan
harrapatuta geratzeko. 
Ez al zaizue inoiz gertatu
zelaian sartu eta galtzak hazi
latz eta marroiez josita
aurkitzea? Eta badaude gure

antzera fruitu eta haziak apropos
lurperatzen dituzten animaliak. Ez baratze
edo lorategi ederrak sortzeko, beharra
dutenean bertatik atera eta jateko baizik.
Katagorriak eta eskinosoak esaterako, fruitu
lehorrak gordetzen dituzte, zuhaitzen
barreiaduran laguntzen ari direla ohartu
gabe!

Natur txokoa

Hazien
barreiaketa9 : 3 =

10-8 =
2 x 2 =
6-1 =

10 -9 =
8 - 7 =                                           

Berde argia
Horia
Berde iluna
Urdina
Gorria
Marroia



Muxu
gazia

E
gun berezia da gaur
Tiritatxo gure
pediatra maitearen-
tzat. Gaur, irailak 8,

Fibrosi Kistikoaren Nazioar-
teko Eguna da. 

Fibrosi kistikoa «muxu ga-
zia» izenez ere ezagutzen
den gaixotasun genetiko la-
rria da, bereziki arnasketa
aparatuan, digestio apara-
tuan eta ugalketa sisteman eragina duena. Gu-
txi gorabehera, 5.000 jaioberritik batek baino
ez du pairatzen gaitz hori, eta, horregatik, Euro-
pako Batasunak gaixotasun arrarotzat hartzen
du. Gaur egun, oraindik sendatu ezin den gaixo-
tasun kronikoa bada ere, azken 10 urteetako
aurrerapenei esker, kaltetuen iraupenak eta

bizi kalitateak ho-
bera egin dute. 

Bizipozaren par-
te den Arnasa el-
karteak gertutik
ezagutzen du gai-
xotasun hori. Gi-
puzkoako Fibrosi
Kistikoaren Elkar-
tea da Arnasa, eta
gaixoek, senideek
eta boluntarioek
osatzen dute.
Haien helburua gai-
xoei eta haien fa-
miliei laguntza
ematea da, eta,

besteak beste, zerbitzu hauek eskaintzen diz-
kiete elkarteko kideei: gaitzaren inguruko infor-
mazioa, fisioterapia zerbitzua, arreta psikologi-
koa, diagnostiko goiztiarra ahalbidetzeko zer-
bitzu medikoa, eta abar.

Horrelako elkarteak ezinbestekoak dira
mundua guztiontzat izan dadin. GORA ARNASA!

m a n t a n g o r r i
berria
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Irrien Lagunak eta Arnasa elkarteko kideak, 2016ko Bizipoza jaian. IRRIEN LAGUNAK


