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Hamaika saltsatan sartuta
ibili ohi naiz lanpetuta;

hamaika saltsatan busti,
txano zuri eta guzti. Zer da?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).
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Azukredun 
gozo goxoa
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ZORiON AGURRAK

Bizipoza
Bizipoza elkarteak, aurten ere, Mundu berri bat guztiontzategitasmoari helduko dio,

eta euskal sortzaileek eta elkarteek elkarlanean sortutako 10 kantu eta bideoklip

egingo ditu. Horretarako, grabaketak martxan dituzte dagoeneko, Elkarren Donos-

tiako estudioan. Etiopia Utopia elkartea, Ane Labaka Maioz bertsolaria eta kantaren

hitzen egilea, eta abestiari ahotsa jarriko dion Demode Quartet taldea dira argazki-

koak. CD-DVDa urtarrilean kaleratuko dute!
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Zenbat egun falta da?

Artega diñozu

Prestatu belarriak,

Kolko bete mosu

Bederatzigarrena

heldu jaku, aizu!

Ospatu beharko dogu

danok jo eta su

Zorionak, Iradi
Itzela zara zu!

Kaixo, irratizaleok:

Datorren urriaren 5etik aurrera Orioko Zaragueta irratiamartxan jarriko dugu.

Aurtengo ikasturtean tailerretan landuko dugu, eta, asti gehiagorekin, maiztasun handiagoa

izango dute irratsaioek. Herriko albisteak, elkarrizketak, menua, urtebetetzeak, erreportajeak

eta beste hainbat gauza izango dira entzungai. Beraz, 11:40an entzungo dugu, eta gerora

blogean entzungai egongo da. Lehenengo irratsaioan LH5ko taldeko ikasleak izango dira

esatari. Entzun Zaragueta irratia!!!

Anitz urtez, Eider!! Orain dela 7 urte gure etxea
alaitasunez bete zenuen. Ordutik, familia guzia elkartu

gara zure urtebetetzea ospatzeko. Segi zaren bezain alai,

aktiboa eta goxoa izaten. Guk zurekin disfrutatzen

segituko dugu. Axular, ama eta aita.

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.



MUNDUARI ADI TXOKOLATEA

m a n t a n g o r r i 3berria LARUNBATA, 2021EKO URRIAREN 2A

ZER DA
KAKAOA?
Kakao aleak kakaoaren zuhaitzean
hazten den fruitu baten haziak di-
ra. Zuhaitzean kakao-artaburu bat
irteten da, eta barruan kakao aleak
egoten dira. Aleak lurpean sartuz
gero, berriro ere hazi egiten dira.
Ameriketatik ekarri zuten 1540. ur-
te inguruan. Ekuatoreko marraren
inguruko lurraldeetan landatzen
da, leku epel hezeetan, itzalpean.
Aleek zapore mingotsa dute.

1.

NONDIK
DATOR
TXOKOLATEA?

Ameriketan, 3.000 urtez, txokola-
tea edan egiten zuten, baina azu-
krerik gabe; espeziak, piperbeltza,
txilea, eztia... botatzen zizkioten.
Edari horri xocoatldeitzen zitzaion,
eta ur mingotsaesan nahi zuen.
Izan ere, azukrerik gabea zenez, mi-
katza zen. Europan ere, kakaoa iri-
tsi ondoren, 1800. urte ingurua ar-
te, edan egiten zen txokolatea. On-
doren hasi ziren azukrearekin na-
hastu eta tabletak egiten. Gorro-
txategi museoan ikus daitekeenez,
metate izeneko harri batzuetan
ehotzen zituzten aleak.

2.

Kakao aletik,
sabelera
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SASHENKA GUTIERREZ / EFE



KamerunBoli Kosta Ghana NigeriaBrasilEkuador

%5,1
%36,3

4,1

%21,5 %6,0%5,4%4,8

%9,4

milioi tona

Beste ekoizleak

(Kolonbia, Mexiko,

Dominikar 

Errepublika,

Malaysia)

Ekoizpena
guztira
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MUNDUARI ADI  TXOKOLATEA Kakaoa txanpon gisa
erabiltzen zen Mexikon.
Elikagaiak erosterakoan,

kakaoaren aleak erabiltzen
ziren gauzei prezioa jartzeko.

Horrela konturatu ziren
gerora Europa eta haren

taldekideak kakaoak zuen
garrantziaz.

BA AL DAKIZU?

3.    

NON 

EKOIZTEN DA

KAKAOA? 

4. NOLA

EGITEN DA?

Hasteko, kakao aleak tra-
tatu behar dira, lehenik,
fermentatu eta lehortuz.
Haziak txigortu egiten

dira, eta ondoren azala ken-
tzen zaie. Jarraian, ehotu
egiten dira, eta hortik, kakao
pasta izeneko nahasketa liki-
do lodi bat lortzen da.

Pasta hori zanpatuta,
kakao gurina atera-

tzen da. Horiek
azukrearekin
nahastu eta

masa findu
ondoren, hozten

uzten da, gero mol-
deetan sartzeko.

Gaur egun, tx
modu askota
da, eta geroz
gai gehiago n
zaizkio: laran
hurrak, alme
lletak, Ezpele
rra... Kakaoti
kakao pasta 
gurina azukre
beste osagai
ru desberdin
hastuta lortz
txokolate mo
dinak. 
d Txokola

tza: Azukrea
pasta nahast
tzen da txok
tza. Kakao gu
ka argiagoa d

5.

TXOKOLATE

MOTAK



Indonesia Papua
Ginea Berria

%10,7 %1,0%1,0
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1,1
GRAMO

%85eko kakao 
kontzentrazioa duen

txokolate tableta bateko
ontza batek duen 
azukre kopurua. 

Duela gutxi, Picassoren Gernika koadroaren
erreplika egin zuen euskal gozogileen talde ba-
tek. Euskal Gozogileak federazioak bultzatu zuen
egitasmoa. 7’70 metro zabal eta 3’5 metro luze
zen txokolatezko artelana sortu zuten, hain zu-
zen ere, jatorrizko koadroaren tamaina berekoa.

BA AL DAKIZU?

GORKA RUBIO / FOKU
IDOIA ZABALETA/ FOKU

 xokolatea
an jaten
z eta osa-
 nahasten
nja, menta,
ndrak, ga-
etako pipe-
k lortutako
 eta kakao
earekin eta
iekin kopu-
netan na-
zen dira
ota ezber-

ate bel-

a eta kakao
tuta lor-
olate bel-

 utxi badau-
 da, eta ge-

roz eta kakao gehiago,
ilunagoa. 
d Txokolate esne-

duna: Kakao pasta eta
kakao gurinari azukrea
eta esnea gehituta lor-
tzen da txokolate es-
neduna.
d Txokolate zuria:
Txokolate esnedunari
kakaoa kentzen badio-
zu, txokolate zuria lor-
tzen da. Kakao gurina,
esnea eta azukrea
dauzka.
d Kakao hautsa:

Kakao hautsa azukre
askorekin nahastuta
lortzen da esnearekin
nahastuta edan ohi
den kakao hautsa. 

6. ZER PREZIO DAUKA
TXOKOLATEAK?
Hasieran, oso garestia zen txokolatea, eta aberatsek
bakarrik jan ahal zuten. Gerora, kakaoaren prezioa mer-
katutakoan, txokolatea ere merkatu zen, denen eskura
jarriz. Gaur egun, berriz, kakaoaren ekoizleen baldintzak
okertuta, txokolate batuk oso merkeak dira. . 

7. NOR DIRA
TXOKOLATEGILEAK?
Txokolategileen ofizioa sortu aurretik, argizarigi-
leak izan ziren txokolategileen aurrekariak. Izan
ere, erlauntzetatik argizaria hartu, eta kandelak
egiten zituzten. Hainbeste kandela egiten zituz-
ten, eztia sobran gelditzen baitzitzaien. Ezti
horrekin, Iruñean, 1512an, argizarigileak turroia
egiten hasi ziren, almendrarekin nahastuta, eta
gozogile bihurtu ziren. Gerora, 1540 inguruan
kakaoa Ameriketatik iritsi zenean, argizarigile eta
gozogilez gain, langile horiek txokolategileak ere
bihurtu ziren. Tolosako Gorrotxategi museoan
argizarigileen lan egiteko modua azaltzen dute.

8. EUSKAL HERRIKO ZEIN HERRITAN IZAN DU
TXOKOLATEAK GARRANTZIA?
Euskal Herriko hainbat herrik lotura
handia dute txokolatearekin.
d Baiona. Txokolatearen hiria de-
la esaten da, garrantzi handia izan
baitu bertan. Txokolatearen eguna
ospatzen dute urtero, eta txokola-
tegileak kalera irteten dira, jendeari
haien lana ikusarazi eta probatzeko
ematera. Cazenave da Baionako
txokolate markarik zaharrena;
1854an sortu zen. Claudine Bimboi-
rek erosi zuen Cazenave familiakoe-
na zen lantegia, eta gaur egun, ha-
ren bilobak dabiltza bertan lanean.
dTolosa. Tolosako Gorrotxategi
familiak hiru belaunaldi daramatza

txokolatearekin lanean: gaur egun,
Rafa Gorrotxategi dabil buru-bela-
rri, baina haren aita izan zen Oñatira
joan eta txokolatea egiten ikasi
zuena, Garaikoetxea lantegian.
1960 arte aritu zen txokolatea egi-
ten, txokolate industria handiak
sortu arte. Duela hamar bat urte
sortu zuen semeak Rafa Gorrotxa-
tegi 1680 enpresa, hainbat urtez
gozogintzan eta txokolategintzan
aritu ondoren. Txokolatearen mu-
seoa ere badute, haren historia
azaltzeko. 
dOñati.Oñatin 1636. urtetik egi-
ten da txokolatea. 60 bat etxetan

egiten zen, ia-ia autokontsumora-
ko. Makinak eta argindarra etorrita-
koan, artisautza galdu eta hamabi
lantegi geratu ziren Oñatin; zazpi zi-
ren etiketadunak: Gereka, Onena,
Martin Orbea, Loiola, Maiztegi, Ga-
raikoetxea eta Zahor. Loiolak, adibi-
dez, 300 langile inguru izan zituen,
eta Fagorrek, aldiz, 150. Gaur egun,
Zahor enpresa bakarrik dago mar-
txan, Natra izenarekin. Martin Orbea
txokolategia zegoen tokian, aldiz,
Txokolateixia dago, txokolatearen
interpretazio zentroa, Oñatik txo-
kolatearekin duen lotura eta kaka-
oa zer den azaltzen dute bertan.

«Ni asko kexatzen naiz euro bat baino gutxiago balio duten txokolateez,
ekoizleari gutxi ordaindu zaiola esan nahi baitu» Rafa Gorrotxategi GOZOGILEA
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DENBORA-PASAK

1. 
Osatu marrazkia. Julen marrazten hasi da, baina
presaka alde egin behar izan du. Marrazki erdia falta zaio
amaitzeko. Lagunduko al diozu?

2. 
Nor ote da? Nahiak eta
Haritzek hainbat jantzi eta jaki
atera dituzte armairutik. 
Ba al dakizu 
norenak diren?



1 txokolatea
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Erantzunak: 2.-gozogilea. 3.- 1-F, 2-D, 3-A, 4-E, 5-B eta 6-C

m a n t a n g o r r i 7

A aeligozog

B atelbat

C aztno

D aoakak

E aerkuza

F aetalokoxt

2 kakaoa

3 gozogilea

4 azukrea

5 tableta

6 ontza

3. 
Osatu hitzak. Ezkerreko lerroan
hitzak zuzen idatzita ageri dira, eta
eskuinean, berriz, atzekoz aurrera.
Bilatu eskuineko hitz
zerrendan ezkerreko hitza.

Jabier Muguruza
MUSIKARIA

«Umeentzako
disko bat ez da
bigarren mailako
disko bat»

Zer da dodoa?
Dodoa itxura nahiko xelebreko he-
gazti bat da, Lur planetan bizi izan
zena. Hainbat zailtasun tarteko,
desagertu egin zen. Kanta batean
esaten dugu, umorez, beti duda
egiten duela.  «Dodoak duda du /
Duda du Dodoak». Hitz joko hori
egiten dugu.
Nori zuzendua dago?
Hainbat lan kaleratu ditut haurren-
tzat. Iaz kaleratutakoa, Oker (txa-
kurra da) ume txiki- txikientzat
zen, baina hau nik uste zazpi urte-
ra arteko umeentzat dela. 
Nolakoak dira abestiak?
Pop/rock estilokoak dira, baina,
aldi berean, saiatzen naiz sosegua
transmititzen duten kantak sor-
tzen. Askotan bilatzen da umeen-
tzako lanetan dardara edo kitzika-
pen bat. Ni saiatzen naiz lasaitasu-
na transmititzen. Horrekin ez dut
esan nahi kantu mantso eta as-
pergarriak direnik. Kantu alaiak
dira, jostagarriak, baina soseguari
garrantzia ematen diot. 
Dodoa da abesti guztietan pro-
tagonista?
Ez, hainbat protagonista daude.
Gainera, ez da izan bilatu dugun
zerbait, baina gehienak animaliak
dira. Kantu batean bi behi dira
protagonistak, beste batean dino-
sauro bat, Jon Martinez izeneko
mutiko bat, lau arrain, lehoi bat...
Gaitegia oso zabala da. Oso letra
politak idatzi ditu Iñigok, eta esan-
go nuke badutela puntu ganberro
bat ere.  
Nola sortzen dituzu abestiak?
Egunero lan egiten dut, pianoan

jartzen naiz, helburu bati begira.
Ez da gauza bera helduentzako
kantu bat edo umeentzako kantu
bat egitea. Umeentzat zerbait sor-
tzerakoan, irudikatzen dut ume
bat dagoela alboan, eta ume ho-
rrentzat konposatu behar dudala
kantua.
Bosgarren lana duzu
haurrentzat. 
Joan naiz aldian behin umeentzat
lanak argitaratzen literaturan eta
musikan, eta orain horretan zen-
tratuta nabil, buru-belarri lanean.
Ilusio hori daukat orain. 
Goi mailako musika taldea
bildu duzu berriz, ezta?
Niretzat umeentzako disko bat ez
da bigarren mailako disko bat. Ho-
rregatik, taldean luxuzko musika-
riak daude. Askotan iruditzen zait
umeentzako lanak ez direla hain
serio hartzen. Ilusio handiz eginda-
ko lana da Dodoa. Nieves Arilla eka-
rri dugu Zaragozatik abesteko, Mi-
kel Azpiroz dago teklatuan, Jean
Marie Ekai gitarran, perkusioan
Karlos Aranzegi... 
Musikatik ala letretatik abiatu
zarete?
Letretatik. Iñigok bidalitako tes-
tuei nik musika jarri diet, gero mol-
daketak egin dizkiogu Mikel Azpi-
rozekin, eta ondoren jo dugu gai-
nerako musikariengana. 

AZOKA
LIBURUA

d Izenburua: 'Dodoa' 

d Musikaria: Jabier Muguruza.

d Letren egilea: Iñigo Astiz. 

d Adina: Zazpi urtera arteko

haurrentzat.

d Azalaren egilea: Pedro

Balmaseda.

d Musikariak: Nieves Arilla, Mikel

Azpiroz, Jean Marie Ekai eta Karlos

aranzegi.
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AMAREN BILA 

B
aziren behin, basoaren
bihotzean, Untxi Ama
eta Untxi Txiki. Zulotxo
batean bizi ziren,

zuhaitz zahar baten magalean.
Adar, harri eta hostoak bilduta
eraiki zuen etxetxo hura Untxi
Amak bere kumetxoa jaio ordu-
ko, epelean eta babesean egon
zitezen.  

–Egon zaitez hemen, Untxi
Txiki, ni jatekoaren bila noan bi-
tartean –esan zion Untxi Amak,
haizeak orbela astintzen zuen
goiz batean. 

Untxi Txikik baietz egin zion
belarriekin, gorantz eta behe-
rantz, baietz. 

Handik tarte batera, baina,
haizea entzun zuen kanpoan,
uluka, eta belarriak atera zituen
zulotxotik, zer adituko:
Uuuuuu… Uuuuuuuuuuu…

Handik beste apur batera, be-
giak atera zituen Untxi Txikik,
zer ikusiko: hosto pila bat, dan-
tza zoroan, zirimola batean. 

Handik gutxira, sudurra atera
zuen, zer usainduko: udazkene-
ko perretxikoak eta gaztainak. 

Eta, konturatzerako, zulotxo-
tik kanpo zegoen, bera osorik:
bai belarri, bai begi, bai sudur;
orbelaren atzetik jolasean. Sal-
to, korri, jolas! Salto, korri, jolas!!
Salto, korri, jolas!!!

Testua: Alaine Agirre Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Bat

Bi aste barru jarraituko du... 


