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Txo, hori da hori,
bertan izan, eta ezin igarri! 

Zer ote?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Txoria.
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Asmakizunaren jatorria: ‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Zorionak, Naroa!! 5 urte bete dituzu gaur!
Ondo-ondo pasa zure eguna, polit hori! Muxu handi

bana aitaren, amaren eta Oihanen partez. Zorionak, Araitz. Asteartean 4 urte bete dituzu. Zorionak
Gasteiztik Adurren partez! Ea laster elkarrekin egoteko aukera

dugun. Muxu bat Haizeari ere.

Zorionak, Ekai! Bihar 10
urte beteko dituzu! Ze azkar

pasatu diren... segi beti

bezain jator izaten. Muxuak

etxeko denen partez.

Kuku, Afrika Leiza naiz, eta, aste hau ikastolan

besta eman zigutenez, amatxorekin Nafarroan ibili naiz:

Iruñeko karrikak bizikletaz ezagutzen, Urederreko

iturburuan, Basaberen, mongolen etxolan lo egiten...

gustura pasatu dut astea.

Zorionak, Laia!
Gure pinpirinak

astelehenean

jada 6 urte!!!

Segi beti bezain

alai. Muxuak

etxeko denen

partez.

Zorionak,

Nora, saltsati
trebea! Joan

den asteko

asteazkenean

3 urte bete

zenituen. 

Muxu pilo bat

aitonaren eta
etxekoen
partez.

Zorionak, Alain! Gaur 6 urte bete dituzu, 
muxu handi bat familia guztiaren partetik.

Asko maite zaitugu. 

ZORiON AGURRAK
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Aupa! Urko eta Elaia gara,

elizondoarrak. Gaur Andelos ikusten egon

gara amatxo eta aitatxorekin. Erromatarrak

bizi ziren aspaldi, eta, orain, gu jostatu gara

hemen.
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MARRAZKIAK EiDER EiBAR IPUINA TXILIKU SUKALDE KONTUAK MUGARITZ JATETXEA

MILA BIDAIA MUNDUKO SUKALDEETARA
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Maleta, kaxa eta traste ugari etxe-
an sartzen ari diren bitartean, Osaba
Manex Izaroren alderantz zuzendu,
eta zirkuko magia-egile baten itxurak
hartu ditu.

–Badakizue nor topatu dudan Lon-
dreseko aireportuan? Tatxaaan! –
esan du, eta eskailetara joan eta
«Anttton!» deitu du ozenki. Eta Izarok:

–Aita!
Anttonek besotan hartu du Izaro,

eta eskuko maleta txikia askatu gabe
emaztearen eta alabarengana joan
da gizona. Une batean sekulako na-

haspila izan da: Manexek ekarritako
trasteak, Antton Aines eta Izaro be-
sarkatu nahian, maleta eskuan, aska-
tu gabe… Hirurek begiaren ertzean
dute malkoa, baina besarkatu dira
eta barre egin dute.

–Ezin nuen sinetsi. Antton eta biok
hegazkin berbera hartuta etxerantz!
–Manexek.

–Aukera txiki bat izan nuen Seyche-
lle uharteetatik Londresera joateko,
eta aireportuan nor topatuko, eta
Manex gurea. Berak lagunduta lortu
dut honako txartela. Eskerrik asko,

Aioooo! 

Manex. Oraindik ez dizkizut eman-eta.
–Ez horregatik, Antton. Baina
ez pentsa hori dela gaurko sor-
presa bakarra. Badakizue Polo-
niara joan nintzela miss Victo-
riari bidaia bat antolatzeko –
Manexek–. Bada, Vienatik
pasatu nintzen, eta badaki-
zue nor aurkitu nuen han?
Tatxaaan!
Trasteen artetik pakete

bat hartu du Manexek, kaiola
baten itxurakoa. Gaineko
papera urratu eta kaiola
bistaratu aurretik, Izarok
salto egin eta oihukatu du:
–Fifi!

–Bai, Fifi. Vienako zoologikoan
aurkitu eta neronekin eraman
nuen Londresera, justu konfi-
namendua hasi baino pixka bat
lehenago, baina ez zen gauza

erraza izan! Ez zela nirekin etorriko
ez banuen berarekin batera ekartzen
Fräulein, bere adiskide mina. 

Hitz egiten ari den bitartean Mane-
xek beste kaiola bat bistaratu du, eta
gaineko paperak kendutakoan, beste
loro bat agertu da!

–Tiens, tiens! –esan du Fifik.
–Auf Widersehen! –Fräulein adiski-

deak.
Izarok zorabioaren antzekoa senti-

tu du, gelako gauzak desagertu egin
zaizkio, eta begiak itxi egin behar izan
ditu. Ireki dituenean, Berria egunkari-
ko atarian agertu dira denak, Antton,
Aines, Manex, Fifi, Fräulein… Izarori iru-
ditu zaio miss Victoria ere han dabile-
la bazterrak endredatzen. Norbaitek
esan du:

–Hemen amaitzen dira Izaroren
abenturak.

Eta laino baten artean bezala pa-
satu dira Izaroren burutik ehun eta
gehiago ataletan bizitakoak. «Auf Wi-
dersehen!» egin du oihu loroak, eta
Izarok «Aiooooo» luze-luzea bidali die
irakurle guztiei.

I
zarok oihu egin du.
–Osaba Manex etorri da
Londresetik!
–Bai, halaxe da –esan du
Manexek–. Eta sorpresaz
beteta etorri ere!

Izaroren ama ateraino irten da. Be-
sarkatu egin du Manex anaia, eta mu-
suak eman.

–Ongi etorria gurera, Manex. Zer
moduz joan dira azkeneko hilabete
horiek? Zer moduz miss Victoriarekin
etxeratuta eta mugitu ezinik?

–Nik uste baino arinagoa –esan du
osaba Manexek–. Gure miss hori ez da
zuk uste duzun bezain gaiztoa –esan
dio Izarori–. Baina bai, nahiko gogorra
izan da. Pentsatzen dut hemen ere ez
zaretela gehiegi dibertitu birus naz-
kagarri hori inguruan izan duzuen bi-
tartean. Baina orain elkarrekin gara,
eta sorpresa handiekin etorri naiz,
gainera. 
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Agur, agur, agur, ilargira no

G
aurko ipuinean «Aioo-
ooo» luze-luzea bidali
die Izarok irakurle
guztiei. 
Betirako agurra diru-
di. 

Gainera, norbaitek esan berri du:
–Hemen amaitzen dira Izaroren

abenturak.
Egia ote da? Amaitu ote dira Izaro-

ren abenturak Berriako Mantango-
rrin? 

Hala dirudi. 
Hala eta guztiz pozik gaude. Abes-

ten ari gara.
Agur, agur, agur, ilargira noa!
Hala zioen aspaldiko abesti batek. 
Eta esan didate hori abestuz desa-

gertu dela Izaro, eta, berarekin bate-
ra, abenturetan ibilitako pertsonaia
guztiak: Antton, Aines, Manex, Fifi,
miss Victoria… 
Aspaldiko gure adiskideak.

Gure kontakizunetako abenturazale-
ak. 
Izaro eta lagunen lehendabiziko

abentura 2012ko ekainaren 30ean ar-
gitaratu zen. 
Ia bederatzi urte badira dagoene-

ko! 
Denbora horretan guztian, zintzo-
zintzo, hilean behin, gutxi gora-

behera, Izaroren kontakizunak, aben-
turak eta jaki goxoak prestatzeko
errezetak osatzen joan gara gure
egunkariko Mantangorri gehigarrian,
eta irakurgaiak beti prest egon dira
Mantangorrira bisita eginez irakurri
nahi zituen jendearentzat. 
Ehun eta bi atal izan dira, gaurkoa

barne, eta horietako
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erdietan Fifi loroaren magiak eraman
gintuen munduko bazter eta sukalde-
etan barrena hango eta hemengo bi-
txikeriak eta jakiak erakutsiz. 

Abentura haiek Mila bidaia
munduko sukaldeetara izeneko
liburuan daude bilduak, Mugaritz
jatetxearen errezeta-liburua
dutela barnean. 

Gainerakoak, bigarren erdiko aben-
turak, 52.etik gaurko atalerainokoak,
Munduari itzulia 80 egunetan Jules

Verne ospetsuaren liburuko bidaiari
jarraituz egindakoak dira. 

Horiek ez daude liburuetan. 
Oraindik ez, behintzat. 
Bigarren zati horretan munduari

bira eman diogu Izarorekin batera,
berriz ere munduko sukaldeetara be-
girada luzea botaz. 

Kuxkuxero hutsak gara!
Izan ere, mila bidaia egitea zen

gure asmoa, eta mila bidaia horietan
mila abentura bizitzea eta mila sukal-
de bisitatzea. 

Ez ditugu mila egin, egia da, baina
sukalde askotan aurkitutako jakiak
nolakoak diren ikusi dugu, eta nola
prestatzen diren ikasi, eta sukaldean
goxo-goxo egindako errezeta horiek
dastatu ere bai, behin baino gehiago-
tan. 

Mundua eta munduko sukaldeak
erakutsi nahi genituen, esan bezala.
Ez dakit lortu dugun gure asmoa, bai-
na bitarte horretan ondo pasatu
dugu Izaroren pasadizoak asmatu,
marraztu eta ikasitako errezetak
prestatzen. Eta zuek?

Marrazkiak egiten Eider Eibar aritu
da; errezetak aurkitu, antolatu eta
prestatzen Leire eta Janire; ipuinak
asmatzen Txiliku; hainbeste «artista-
ren» erokeriak koordinatzen Berriako
Nagore, Izaro, Uxue… eta beste zen-
bait ere ibili dira egunkariko maketak
prestatu eta txukuntzen…

Zelako ekipoa izan garen! Eta, zer
ondo pasatu dugun!

Agur bero bat zuei, irakurle guztiei. 
Pixka bat hunkitu ta gaude. 
Agur, agur, agur, ilargira goaz! 
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DENBORA-PASAK

2. 
Osatu hitzak. Irakurri
duen azken liburuan ikasitako
hitzak oinarri hartuta, Iraitzek
marrazki batzuk egin ditu.
Mugitu silabak lekuz,
eta osatu hitzak. 

A-LAN-TE-BO A-NE-PAI-TA-KO-EZ TXO-AL-RA

1. Puntuak lotu. Animaliei buruzko film bat ikusi berri du Enarak zineman.
Zein animaliari buruzkoa izan den jakiteko, lotu puntuak.
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Hegaldi motela
Zer gertatzen zaie euliei eguraldi
hotzarekin?

Zer egin

1 Eskatu lagunduko dizun helduari zuloak egiteko tapa
haridunean, mailua eta iltzea erabiliz.

2 Sartu eulia ontzian, eta itxi tapa.

3 Sartu ontzia hozkailuan minutu batzuez.

4 Atera ontzia, eta erreparatu euliari.

5 Kendu tapa ontziari, eta utzi ateratzen euliari.

Zer gertatzen da?

Eulia hozkailuan sartutakoan, haren metabolismoa moteldu
egiten da. Metabolismoak neurtzen du organismo baten edo
izaki bizidun baten prozesu kimikoen abiadura. Prozesu
metabolikoak energia sortzen du. Euliaren metabolismoa
moteldu egin da hozkailuko tenperatura hotzaren eraginez,
eta, horren ondorioz, ezin izan du lehen bezain azkar hegan
egin. Eulia berotutakoan, ordea, metabolismoa ohiko
abiadurara itzuli zaio.

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat segundo

gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

ESPERIMENTUA

Zazpi aldeak. Parkean jolastera
irten dira Amaiur eta Onintza. Amaiurrek
argazki batzuk atera dizkio lagunari, baina

ez dira berdin-berdinak. Bilatu zazpi aldeak!
3. 

Erantzunak: 2.-bolantea,
ezpainetakoa eta altxorra.

MATERIALAK
d Tapa hariduna
duen ontzi bat. 
d Mailu bat. 
d Iltze bat.
d Euli bat. 



Etxe
barruko
ipurtargiak

Zer egin:

1 Infusioa egiteko
zorrotxo bana hartu.

2 Soka kendu.

3 Itxitako aldea gurai-
zez ebaki.

4Menda edalontzian
hustu, eta paperezko
zilindro bana egin. 

5 Paperezko 
zilindroa lurrean zutik
jarri.

6 Goiko aldean su
eman.

Itzali argia, eta gozatu ipurtargiez! Paper-
txoa pixka bat erretzen denean, hegan
hasiko da, guztiz desagertu arte. 

Esperimentua: Ana Galarraga
Irudia: Jorge Madejon

m a n t a n g o r r i
berria

GAZTETXOEN ASTEKARIA  LARUNBATA, 2021EKO OTSAILAREN 27A

MATERIALA

d Menda infusioa

egiteko zorrotxoak.

d Edalontzi bat.

d Papera.

d Guraizeak.

d Txiskeroa.

O
raingoan, Amona Txinpartak
erakutsi didan esperimentu
bat egingo dugu. Ipurtargiak
ekarriko ditugu etxe barrura!

Suarekin arituko garenez, hasi aurretik
laguntza eskatu helduren bati. Hona
hemen gaurko esperimentua:


