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Ez dut giltzarraporik, ez dut morroilorik,
baina etxea gorde ohi dut 

ondo baino hobeto nik.
Nork daki?

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

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburua, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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ZORiON AGURRAK

Zorionak, Adur! 4 urte dagoeneko gure txikiak! Jarraitu orain

bezain jator eta alai! Muxuak etxekoen partez!

Aunitz urtez, Peru! Astelehenean 

2 urte beteko dituzu, eta merendu

goxoa eginen dugu elkarrekin. Muxu

potoloak Kantaneko guzien partez.

Zer nahi duzu oparitzea, hortz berriak?

Zorionak, Bidatz! 8 urte

asteazkenean! Etxekoen partez.

ZOZKETA

‘Musua’ eta ‘Familia
mila kolore’ disko-
liburu bikoitzaren
hamar ale oparitu

dizkigute Pirritx,
Porrotx eta
Marimototsek,
MANTANGORRIko irakurleen

artean oparitzeko. Eskuratu

nahi duzu bat? Oso erraza da:

egin marrazki bat eta bidali

mantangorri@berria.eus

helbidera abenduaren 12a

baino lehen. Parte hartzaile

guztien artean zozketa

egingo dugu, eta

abenduaren 15eko

MANTANGORRIn emango dugu

hamar sarituen izen-abizenen

berri. Denok marraztera!

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.

Kaixo, MANTANGORRI! Portugaleteko La Guia eskolako lagun
guztiok bildu gara emakumeenganako indarkeriaren aurka.



m a n t a n g o r r i 3berria LARUNBATA, 2018KO ABENDUAREN 1A

Bidali zure gutunak helbide hauetara Helbide elektronikoa: mantangorri@berria.eus Egoitza nagusia: BERRIA. MANTANGORRI. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain.

Argitaratzailea: Euskal Editorea SM    Lege Gordailua: SS-616/05    Zuzendaria: Martxelo Otamendi     Koordinatzailea: Izaro Zinkunegi Barandiaran

Egoitza: Martin Ugalde kultur parkea. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain   ISSN: 1699-728x

ZU ERE ARTiSTA

Emakumearen aurkako indarkeria salatzeko eguna da

azaroaren 25a, eta gaia aztertu dugu Orioko
Zaragueta herri eskolako ikasle
eta irakasleok. Hainbat jarduera egin ditugu
Tratu ona, guztiona leloarekin: LHkoek eskolako

egunerokoan gertatzen diren egoerak sailkatu

dituzte. DBHko ikasleek, berriz, ikasitakoarekin eta

ateratako ondorioekin azalpenak eman dizkiete

LHkoei. HHko ikasleek margotutako puntu more handi

bat ere jarri dugu eskolako atarian. Gero, gela

bakoitzean idatzitako esaldi eta marrazkiekin

apaindu dugu. Bukatzeko, eskolako frontoian elkartu

gara LH5 eta LH6ko ikasleek eskaini diguten zinta

dantzaz gozatzeko. Berdintasunean hezi eta hazitako

pertsonen eskutik, emakumeen aurkako indarkeriarik

gabeko mundua eraiki dezagun!!!

Zubietako eskolako
ikasle, irakasle eta

gurasook gonak jantzi

genituen azaroaren 23an,

Emakumeenganako Indarkeriaren

Kontrako Egunaren harira. Xabier

Solanoren Erre zenituzten abestia

kantatu eta dantzatu genuen

guztion artean, aske izan nahi

dugula aldarrikatzeko. 
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I
zarok sorpresa txiki bat
izan du gaur. Aurrekoan,
aitarekin hitz egin zuene-
an, hark esan zion orain-
dik luzea zela txostena,
jarraituko zutela. Mezu

bat jaso du gaur Izarok, eta mezua-
ri atxikita aitaren txostena etorri
zaio, San Frantziskori buruz. Hain-
bat puntu ditu; berehala sumatu
du neskak aitaren estiloa. Honela
dio txostenak:
–Golden Gate pasatu ondoren,

istriborrera, eta San Frantziskoko
penintsula atzean utzi ondoren,
badia dator. Badia handia da, moi-
laz eta herriz betea. Pentsa ezazu
San Frantzisko hiriak milioi bat biz-
tanle eskas dituela, baina badiaren
inguruan zazpi milioitik gora bizi di-
rela. Herri eta hiri ugari daude: San
Mateo, Palo Alto, San Jose…
–Badiaren inguruan uti tribueta-

ko ohlone indiarrak bizi ziren aspal-
di-aspaldian, eta urte askotan
(mende pare bat, behintzat) han
jarraitu zuten, Espainiatik etorrita-
ko jendeak Kaliforniako zenbait le-
kutan bizi baziren ere.
–Halako batean, ordea, espainia-

rrek San Frantziskoko badia aurki-
tu zuten (1769), eta lurralde haiek
kolonizatu behar zituztela sartu zi-
tzaien buruan. Militarrak eta frai-
deak bidali zituzten lurrak koloni-
zatzera. 
–1776. urtean, Juan Bautista de

Anza esploratzaile eta militarrak
aukeratu zuen leku bat gotorlekua
eta presondegia sortzeko. Urte
berean, fraideek misio bat sortu
zuten han inguruan, eta bertako in-
diarrak bataiatzen hasi ziren. Ho-
rrelaxe hasi zen sortzen San Fran-
tzisko herrixka.
–Juan Bautista de Anza horren

aita Hernanikoa zen. Juan Bautista
de Anza izena zuen aitak ere, eta,
semea bezala, militarra eta esplo-
ratzailea zen. Gaztea zela, Espainia

MARRAZKIAK EiDER EiBAR IPUINA TXILIKU SUKALDE KONTUAK MUGARITZ JATETXEA

MILA BIDAIA MUNDUKO SUKALDEETARA

CHOP SUEY

Txinatik ekarritako jakia den arren, ezer gutxi du jatorrian egiten
zen modutik. Beste batzuetan ikusi dugun moduan, jatorriko 
prestaketa leku berriko osagarrietara egokitzeaz gain, zapore
eta ahogozoetara egokitzen dira prestaketak. Oinarrizkoa den
Chop suey-a aukeratu dugun arren, nahi ditugun barazkiekin
presta dezakegu. 

Osagaiak
d 500 g haragi (txekorra, zerria, oilaskoa…)
d 150 g soja ernamuindua
d 1 tipula
d 1 azenario
d 1 piper berde
d 200 g shiitake (barrengorriak bestela)
d 300 ml haragi salda
d 60 ml soja saltsa
d 2 koilarakada Maizena
d 2 koilarakada ekilore olio

Egiteko modua:
1 Haragia tiratan moztu. Barazkiak prestatu: tipula, azenario
eta piper berdea ere tiratan moztu. Shiitakeak edo 
barrengorriak zatitu.

2 Wok edo zartagina sutan jarri. Olio zorrotada bat bota, eta,
bero dagoenean, aurretik zatitutako tipula, azenario eta piper
berdeak bota; minutu pare batez su bizian prestatu.

3Haragia eta shiitakeak gaineratu, eta beste bi minutuz 
erregosi. 

4 Maizena, haragi salda eta soja saltsarekin nahasi. Wokean 
dugun nahasketara isuri iragazkitik pasatuaz, eta nahasi. 
Irakiten hasten denean, sua pixka bat jaitsi irakinaldia geratu ga-
be, eta, puntu horretan, 15 minutuz utzi.

5Amaitzeko, sua itzali eta soja ernamuindua gehitu; nahasi 
eta 5 minutuz atseden hartzen utzita, prest dugu gaurko jakia.

Urrearen sukarra
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Berrira
bidali zuten.
Gaurko Mexi-
kori eta Amerika-
ko Estatu Batueta-
ko zati handi bati Nueva España
edo Espainia Berri deitzen zitzaion
orduan. Juan Bautista de Anza,
aita, kapitaina zen. Apatxeek hil
zuten borroka batean. 
–Gero, Mexiko independente

egin zen (1821), Espainiatik banatu.
San Frantzisko herri txiki bat zen
orduan, eta baita gero ere, Estatu
Batuek Kaliforniako iparraldea
beretzat hartu zutenean (1848).
–Urte horretan gauza xelebrea

gertatu zen. Urrea aurkitu zuten
Kalifornian. Jendea erotu egin zen.
Denek joan nahi zuten Kaliforniara.
Denek nahi zuten urrea aurkitu,
eta aberastu! Urtebetean, 1.000
biztanle zituen San Frantzisko
herri koxkorra 25.000 biztanle
zituen herri handi bihurtu zen.
–Urrearen sukarra deitu zitzaion

jendeari sortutako eromen horri.
Uste denez, 300.000 pertsona
etorri ziren Kaliforniara Estatu
Batuetatik, Europatik, Txinatik…
–Urrearen sukarra ez zen baka-

rrik meatzariena izan. Jende hark
janaria behar zuen, lanerako tres-

nak, bidaiatzeko garraioak edo
gurdiak, karabanak babesteko
zaintzaileak… Denak erotu ziren,
eta, norbait aberasten zenean,
dirua gastatzeko lekuak nahi
zituen: tabernak, dantzalekuak,
jokorako saloiak… 
–Bertako indiarrak borrokatu

zituzten, lurrak konfiskatu. Edozer
egiten zuten; kosta egin zen legea
ezartzea. Benetako eromena izan
zen urrearen sukarra! Hortik sortu
zen, beharbada, Far West-en kon-
daira. Indiarrak eta unaiak eta
hori…
–1906. urtean lurrikara izan zen

San Frantziskon, eta lurrikararen
ondoren izugarrizko suteak. Hiriko
etxe gehienak egurrezkoak ziren,
eta hiria oso kaltetuta geratu zen,
ia desegina. Hala ere, berehala
eraiki zuten berriz. 
–Garai haietan txinatar ugari

etorri ziren San Frantziskora lan
egitera: eraikuntzan edo trenbi-
deetan lan egitera, sukaldari
lanera… San Frantziskok badu
auzo txinatar ospetsu bat.
Chinatown deitzen zaio. 

K
ontakizun ugari daude urrearen
sukarraren ingurukoak, asko Far
Westeko kondairekin lotuta. Ez daerraza jakiten istorio eta kontakizunhoriek egiazkoak ala asmatutakoakdiren.

Kontakizun batek esaten du txinata-rrak sukaldari onak izan zirela, eta tren-bideak egiten jarduten zuten jendearen-tzat jakiak prestatzen zituztela. Bainaez zen beti erraza izaten jakiak presta-tzeko gaiak eskura izatea, eta sarritanzegoenarekin egin behar izaten zutenbazkaria.
Hor asmatu omen zen chop suey dei-tutako janaria (hainbat gai txikitutaesan nahi omen du). Okela (oilaskoa, txa-hala, txerria…), barazkiak eta arroza izanohi dira osagaiak, eta wok izeneko zar-tagin berezi batean prestatzen da.
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DENBORA-PASAK 2.
Osatu hitzak. Osatu
hitzak. Marrazkiak egiten aritu
da Uraitz jolas denboran.
Zer marraztu duen
asmatzeko, mugitu
silabak lekuz, eta
osatu hitzak. 

LA-TSAS-PUR-I

KA-MA-RRO-RRA

BUR-GE-HAN-SA
Lotu puntuak. Animaliei buruzko dokumental
bat ikusten ari da Matixa. Zein animaliari
buruzkoa den jakiteko, lotu puntuak.1. 
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3. 
Zazpi aldeak.
Urpekaria da Terese, eta
argazkiak atera dizkie itsasoan
ikusitako arrainei. Ez dira
berdin-berdinak,
ordea. Bilatu zazpi
aldeak.

‘Gu gara marimatrakak’ 
Noa eta Lea ahizpak dira, eta beti izan dira
mari-matrakak. Baina zer da mari-matraka
izatea? Pixka bat bihurriak eta pixka bat
aldrebesak izatea. Eta, eskerrak, bestela
mundua oso aspergarria izango litzateke!
Noa da bi ahizpetan zaharrena, eta berari
tokatzen zaio askotan Leari laguntzea. Uste-

kabeko bakoitza abentura bat da bientzat, baita haien gura-
soentzat ere.

Ana Jaka eta Iosu Mitxelena

Argitaletxea: Elkar

‘Ene adiskidea izan
nahi duzu?’ 
Sagu Berde da ipuineko protagonista.
Gainerakoak grisak dira, eta ez dute
haren lagunak izan nahi. Egun batean,
alde egitea erabakiko du Sagu Berdek.
Oti batekin, igel batekin eta kameleoi
batekin topo egingo du bidean, berde-

berdeak haiek ere. Baina ez dute saguaren adiskideak izan
nahiko. Ustekabean, elefante batekin topo egingo du.

Eric Battut

Argitaletxea: Ikas

AZOKA

A
rmiarmek xomorroak
ehizatzeko egiten
duten sarea da ama-
rauna. Izan ere, ar-

miarmak irule finak dira; ama-
rauna ehuntzeko hari fin eta
gogorrak sortzen dituzte sa-
belaren atzealdetik. Hari hori
oso berezia da: lodiera be-
reko altzairua baino 5 aldiz gogorragoa
da, eta bere neurria baino 20 bider
gehiago luza daiteke puskatu gabe. Ho-
rrela, arkatz baten lodierako armiarma
haria gai izango litzateke hegaz doan
hegazkin handi bat gelditzeko puskatu
gabe! Haria arrautzak babesteko zo-
rroa egiteko ere erabiltzen dute. Baina
haria armiarma denek egiten badute
ere, armiarma guztiak ez dira amaraun-

gileak. Forma askota-
ko amaraunak daude,
eta armiarma bakoi-
tzak beti berea egiten
du: biribila, triangelua-

rra, inbutu forma-
koa, kanpai forma-
koa... Handiena Ma-
dagaskar uharteko

armiarma batek ehuntzen du: saguzar
eta txori txikiak harrapatzeko moduko 2
metroko diametrodun sarea! Armiar-
mek gure artean izua eta gorrotoa sor-
tzen badituzte ere, mesede galanta egi-
ten digute; zientzialarien kalkuluen ara-
bera, munduan urtero 800 milioi tona
intsektu harrapatzen dituzte amarau-
netan. Kontuan hartzekoa etxeko ama-
raunak puskatu aurretik!

Natur txokoa

Amarauna

Erantzunak:
2.Karramarro, itsaslapur

eta hanburgesa. 

3.Gorila.



L
argabista eta Lagun elka-
rrekin Euskal Herria des-
kubritzera atera dira bes-
te behin ere. Gaurkoan,

Nafarroako ipar-ekialdera jo dute,
gure herriaren historian eta mito-
logian oso esanguratsua den ingu-
ru bat ezagutzera: Zugarramurdi-
ko haitzuloak. 
Oso ezagunak dira garai bateko

sorginen istorioak, eta, horrek erakarrita, irri-
kaz eta urduri iritsi dira bi lagunak kobaren
sarrerara. Eta, noski, leizean barrena oinez
hasi direnean, ezin izan diote sorginei deitze-
ko nahiari eutsi:
—Kaixooooo! 
—Sorginak, non zaudeteeee?
—Graxianaaaa, zurekin jolastu nahi dugu!

Garrasika ari zirela, ahotsak entzun ditu
Lagunek: «ooooohhh», «eeeehhh», «aaa-
ahhhh». Eta poz-pozik jarri da, sorginak ber-
tan zeudela pentsatuta. 
—Sorginak! Hemen daude! –esan dio Larga-

bistari belarrira.
Barrez hasi da orduan gure basozaina.
—Ez, Lagun, entzun berri duzun hori gure

ahotsaren oihartzu-
na da! 
—Oihartzuna? Eta

zer da hori? –galde-
tu du Lagunek tris-
te, baina, erantzuna
entzuteko gogoz. 
—Oihartzuna soi-

nu baten isla da. Is-
piluek irudiak isla-
tzen dituzten beza-
la, paretek soinuak
itzultzen dizkigute.
Baina, oihartzuna
egon dadin, gure
ahotsak zuzenean

jo behar du pareta, eta, gutxienez, hamazaz-
pi metroko distantzia egon behar da. Begira,
«kaixooooo!!!». Pobra ezazu zuk ere Lagun!
Lagun txundituta gelditu da entzundako-

arekin, eta berak ere probatu nahi izan du:
-Kaixoooo!!! –egin du garrasi. –Kendu

paretik Larga, oihartzuna oztopatzen dida-
zu!
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Zugarramurdiko haitzuloetara joan dira Largabista eta Lagun, sorginen bila. IRRIEN LAGUNAK

Sorginekin
hizketan


