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ELKARRIZKETA

Maite

GURMENDI GOIKOA
Merkatuan salmenta zuzena egiten duen 3. belaunaldikoa
da. Orain dela 6-7 urte hasi zen merkatuan, senarraren
familiari oinordea hartu eta gero. Loidi tomatea
berreskuratu dute, eta garaia denean eduki ohi dute.

Zer eta nola hasi zinen nekazaritza munduan?

Jaiotzetik baserritarra naiz. Beraz ez naiz hasi nekazaritza munduan,
bertan jaiotakoa naiz.
Beste baserri batetara ezkondu nitzan eta nire bikotearen familiaren
jardunari jarraitu nion.

Nolako garrantzia dauka merkatua bizirik mantentzeak?

freskua!

7. zk.
ZARAUZKO MERKATUKO ALDIZKARIA
DOAN
FRESKUA Zarauzko merkatu plazako aldizkaria
da. CYCLUS OFFSET %100 PAPER BIRZIKLATUAN
inprimatuta dago. Zarauzko Merkatu plazako
ekoizleen, dendarien eta sasoiko produktuen berri
ematea da bere helburua.
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Inkesta

Gabonetan ere,
bertakoa eta garaikoa
Zarauzko Merkatu Plazan urte osoan topa
daiteke garaiko eta bertako produktuen
eskaintza zabala. Datozen egunak urteko
berezienetakoak izango dira, eta, egun
horietan ere, kontsumo jasangarriaren
aldeko apustua egiten jarraituko dugu
Zarauzko Merkatu Plazan. Eguberriak
kontsumo handiko garaiak dira, eta,
horregatik, zarauztarrek eta inguruko
herritarrek bertako, garaiko eta kalitatezko
produktuak Merkatu Plazan erosten
jarraitzeko aukera dute.
Gure etxeetako sukaldeetan prestatuko
ditugun Gabonetako menuetan erabil
ditzakegun osagai gehienak gure merkatuko
kideen postuetan topa ditzakegu: arrain
freskoa Itziar eta Batela arrandegietan,
haragia Kukulu eta Xelina postuetan,
kutixiak Juantxo Delicatessen, Benetako
Berezia eta Menosca postuetan, gazta
goxoa Zabala Gaztak postuan eta garaiko

fruta Jesusa frutategian. Horrez gain,
ekoizleek egunero euren baratzetatik
zuzenean ekartzen dituzten barazki
freskoak ere eskuragarri izango ditugu, beti
bezalaxe, eta ez jakiak bakarrik: gure etxeak
atontzeko ere Pagoa Loradendan lore eder
batzuk eskura ditzakegu, edo Zarautzen
oinarritutako dekorazio pieza politak
Aitaren Tolduan.
Garrantzitsua da urte guztian zehar
kontsumo jasangarriaren eta bertako eta
garaiko produktu freskoen aldeko apustua
egitea.
Eta, noski, Gabonetan ere Zarauzko
Merkatu Plazan egingo dugu apustu hori.

Garrantzi handia dauka; azkenean bertako produktuak merkaturatzeko
gune bat da merkatua.
Guretzat oso garrantzitsua da merkatu zuzena egitea, zuzenean
kontsumitzaileari saltzea.

“Guretzat oso
garrantzitsua da
zuzenean
kontsumitzaileari
saltzea”

Kontsumo ohiturak aldatzen ari dira?

Bai, asko. Supermerkatuen albo kalteak gara bai merkatuko ekoizle eta
postuak eta baita herriko denda txikiak ere. Denok lan handia egiten dugu
herritarrak herrian erosteko.
Pandemia honek ere ez digu asko lagundu, erosteko ohiturak aldatu egin
dira.

ELKARRIZKETA

ZABALA GAZTAK
Egungoa 2. belaunaldia da. Martinek berak
45 urte daramatza postuan lanean. Bertan,
gaztaz gain, edariak eta kontserbak saltzen
ditu.

Martin

Nola izan ziren zure lehen momentuak Zarauzko
merkatuan?
Ederrak! Lana gustukoa denean, aldaparik ez.

Zer aldaketa sumatu dituzu merkatuan urte hauetan?

Ni hasi nintzenetik asko aldatu da. Orain 40 urte martxa gehiago
zegoen merkatuan, herrian bertan komertzio gutxiago zegoen eta
orduan denak merkatura etortzen ziren erosketak egitera. Egun
herrian denda gehiago dago eta horregatik biztanleria banatu egiten
da erosteko garaian.

Nola ikusten duzu merkatuko etorkizuna?

Zarauzko merkatua leku onean dago, eta ekoizleek, nahiz postu
itxikoek kalitatezko produktuekin lanean jarraitzen dugun bitartean
merkatuak bizirik iraungo du.

“Ekoizleak, nahiz postu itxikoek
kalitatezko produktuekin lanean
jarraitzen dugun bitartean
merkatuak bizirik iraungo du”
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GARAIAN GARAIKOA

SASOIKO ERREZETA

NEGUKO PRODUKTUAK

Romanesku

Romaneskua oraindik ez da aski
ezaguna gure artean: lore itxura
hartzen duen azalore familiako
barazkia da. Italian du jatorria,
eta hona ekarri dugunetik ez da
hainbeste denbora igaro.
Brokolia eta azalorearen
arteko zaporea du, nahiz
eta sukaldatzean ez duen
hainbesteko usainik botatzen.
Azalorearen antzeko testura du.

Barazki hau hainbat modutan
presta eta jan daiteke. Sukaldatu

gabe jatea badago, tomate eta
tipula apur batekin entsaladan,
limoi saltsaren bat gehituta.
Plantxan egin nahi izatekotan,
loreak erditik banatuta jarri
daitezke zartaginean. Beste
aukera bat romanesku xerrak
egitea da. Beste barazki
batzuekin batera salteatuta ere
egin daiteke.
Baporean ere egin daiteke, olio
eta gatz apur bat botata.

Esneko bildotsa
“erre-gisatua”
patata-gratina
eta eskarolaentsaladarekin
NOLA EGIN
Patata-gratina
Bezperan, zuritu eta moztu patatak xafla
finetan (eskuz edo mandolinarekin).
Jarri bol batean ura, bota gatza eta
piperbeltza eta jarri patatak beratzen.
Patatak prestatu behar dituzunean,
kendu ura eta zabaldu buztinezko
ontzi batean, geruzetan. Busti patatak
beratzeko erabilitako urez eta esnegainez. Bota belar freskoak. Berotu labea
aldez aurretik, eta erre patatak 180 Cºtan, 40 minutuz.
Esneko bildotsa erre-gisatua
Bota gatza bildotsari eta jarri labeko
erretiluan. Zanpatu baratxuri osoa
(zuritu gabe) eta banatu aleak

Arrain hau harrapatzeko ez da inolako
amurik behar. Zergatik? Bada, sare
distiratsuak ikustean, arrain-bankuak
bertara doazelako hura jateko desiraz.
Gorputz urdin luzea dauka, zilar koloreko
hegal eta sabel grisarekin. Bizkarraldean
beltz koloreko lerro finak dauzka. 50
cm luze izatera eta 3 kg pisatzera iritsi
daitekeen arren, normalean 30 cm-ko eta
250-300 g-ko aleak izaten dira.
Azken urteotan asko aldatu dugu arrain

ZARAUZKO MERKATU PLAZAKO ALDIZKARIA

Berdela

honekiko dugun pertzepzioa; izan ere,
lehen baztertu egiten zen esportatzeko,
arrain-irina egiteko edo txakurrentzako
pentsua egiteko.
Arrantzatzeko arte kaltegarrien ondorioz,
bisigua, sardina, antxoa, krispeta eta
hegalaburra izugarri murriztu ziren gure
itsasoetan, eta horregatik hasi ginen arrain
hau jaten. Gaur egun, aldiz, gure flota
baxuetako hiru kanpaina nagusietakoa
da berdela, Kantabriako antxoarekin eta

hegaluzearekin batera.
Berdelak A, D eta E bitaminak ditu, B
bitamina ugari (bereziki B12 kopuru
handia), gantz azidoak, omega 3a eta
proteinak. Kantauri itsasoan erraz aurki
daitekeen arrain hau hainbat modutan
sukalda daiteke. Sardina nahiz antxoen
gisa frijitu daiteke espezia apur batzuekin.
Ale handiagoak labean egin daitezke
erditik zabalduta, baratxuri, perrexil, limoi
eta olio apur batekin.

haragiaren artean (gorde ale bat
entsaladarako). Bota gainetik ura eta
ardo zuria. Sartu labean 220 Cº-tan,
kolorea hartu arte. Atera labetik eta
sartu lapiko batean, azenario eta piper
txorizeroarekin. Estali urez eta egosi
haragia bigundu arte. Iragazi zukua eta
eduki urritzen, zapore ona eta gorputza
hartu arte. Banatu bildotsa errazioetan,
eta azken momentuan eman bero-kolpe
bat labean, azala kurruskari gera dadin.
Eskarola-entsaladarako
Ebaki entsaladarako baratxuri-alea finfin. Garbitu eskarola, jarri katilu batean
eta gehitu baratxuria. Bota gatza eta
oliba olioa.

Azken ukitua eta aurkezpena
Bildotsa platerean jarri bere saltsarekin.
Osatu platera patata kubo eta eskarola
entsaladaz (entsaladari hur txigortuko
txirbil batzuk bota ahal zaizkio gorputza
emateko)
Trikimailuak
eta gomendioak
Bildotsa egiteko era hau erraza da, eta ez
da lehor geratuko. Erretako patatei esnegaina bota ordez ura edo salda pixka bat
ere bota daiteke.

OSAGAIAK ( 4 pertsonentzat )
PATATA GRATINA:

ESNEKO BILDOTSA:

ESKAROLA ENTSALADA:

4 patata
200 ml esne-gain
Belar freskoak
(erromeroa, ezkaia, salbia…)
Gatza, piperbeltza

Esneko bildots laurden bat
Baratxuri buru bat
Azenario bat
Piper txorizero bat
Baso laurden bat ur
Baso laurden bat ardo txuri
Oliba-olioa

Eskarola bat
Baratxuri ale bat
Oliba-olio estra birjina
Gatza, piperbeltza

INFORMAZIO
NUTRIZIONALA

Kaloriak
Proteinak
Gantzak
Karbohidratoak
Indize gluzemikoa

266 kcal / 100g
24,32 g / 100g
18,15 g / 100g
0 g / 100g
0
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ZARAUZKO MERKATU PLAZAKO ALDIZKARIA

Bete ezazu balorazio inkesta eta utzi ezazu Turismo Bulegoan.
Zure iritzia jakitea garrantzitsua da guretzat. Eskerrik asko!

Azak

Baloratu MERKATUKO ALDIZKARIA 0tik 5era. 0 gutxieneko puntuazioa izanik eta 5 gehiengoa

01 //

Azak milaka urtez erabili ditugu gure sukaldeetan.
Hala ere, aurreko mendearen amaieran, bizimodualdaketa eta beste hainbat arrazoi direla medio,
alde batera utzi ziren. Ikerketa batzuen arabera,
propietate lagungarri ugari dituzte, aberatsak dira
mineraletan eta gomendagarriak dira sodio urriko
dietetan.
Egun, eskaintza zabala dugu: 13 mota desberdin
daude.
Azak hain dira askotarikoak, ezen, landare
motaren arabera, zati desberdinak jaten ditugun:
batzuetan lorea jaten dugu, beste batzuetan hostoak,
ernamuinak edo sustraiak.
Loreko azak dira, besteak beste, azalorea, bimia,
brokolia eta romaneskua, baita aza lisoa edo leuna,
aza kizkurra eta aza gorria ere. Zurtoinetan ateratzen
diren aleen adibide dira bruselazak. Hostokoak
lirateke kalea, mizuna, komatsuna mizuna, bock
choy-a eta pack choy-a. Azkenik, sustrai gisa hazten
diren azak ere baditugu, hala nola arbi-aza eta
errefrau-aza.

SARRERAKO TESTUA
Egin
ezazu atal
bakoitzaren ELKARRIZKETAK
balorazio
orokorra
GARAIAN GARAIKO PRODUKTUAK
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Bakoitza bere erara sukaldatzen da: batzuk gordinik
jaten dira entsaladetan, beste batzuk baporean egiten
dira, eta beste batzuk egosita edo eltzean.

(URTARO ALDAKETAREKIN BATERA ATERATZEN DA ALE BERRIA)

03 //
BALORATU ORRI KOPURUA

04 //
ALDIZKARIAREKIN JARRAITZEA GUSTATUKO LITZAIZUKE?

05 //
MOZTU HEMENDIK

Ba al
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Idatz hemen zure iradokizunak
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BAI

EZ
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