
 

Hiru hilabete daramatzagu afari hobezinekin eta ailegatu da El 

Correok antolaturiko Arabako lehiaketa ezagun honen amaiera. 
Roberto Rejadok aurkeztutako ekitaldia Andere jatetxean ospatu da, 

bertan elkarte guztien kideek Fabián Tobalinaren janaria dastatu dute 

eta giroa bikaina izan da. Alfonso Sáenz de Cámara eta Roberto Ruiz 

de Infante izan dira Udaparen 

izenean aurkeztu direnak. 

Hilabete luzeak izan dira lapikoen 
artean lehiatzen eta parte-

hartzaileek epaimahaiaren 

emaitzaren zain zeuden irrikan. 

Kakiturri izan da irabazlea, eta 
prestatutako platerak: 

legatzarekin eta saltsa berdean egindako patatak eta txingarretan 

egindako Bakailaoa, euren pil-pilean prestatutako piperrekin. 

Sukaldari irabazleek Fidel González de Artazak eta Txiki Lasernak 
saria jaso dute. Esan beharra dugu ez dela Kakiturriren lehen saria, 

iaz ere Gastronomia Elkarteen Lehiaketa hau irabazi baitzuten.  

Bigarren saria Bustinzuri Gaztedik eraman du eta Iván Saldaña eta 

Tomás Rojo sukaldariek jaso dute saria. Hirugarrena 

Zabaldegiarentzat izan da, Guillermo Bello eta Álvaro Aguayo 

sukaldarientzat. Laugarrena Eskola Zaharrarentzat, Ángel Zabala eta 
Eugenio Paunero sukaldarientzat. Eta bosgarrena Kukubarrerentzat 

izan da, Vale Tena eta Fernando Martín sukaldarientzat. Gainera, 

lehiaketak esker on bereziak eskaini ditu Ametzako Julio Hozentzat, 

eta Abendañoko José Mari Mancholarentzat, Arabako 
sukaldaritzarekin duten zaletasunagatik eta sukaldaritzaren ohitura 
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iraunarazteagatik. Azkenik, 'Silverio Quintana' ohorezko izendapena 

Kapilduik irabazi du, eta saria Claudio Aramaionak jaso du. 

Udapa patata eta Giraldo bakailaoa izan dira derrigorrezko osagaiak, 

horregatik patata eta bakailaoarekin egindako platerik onenei sariak 

eman dizkiegu. Udapak Zaldiaran elkarteari eman dio saria, txirlekin 
eta saltsa berdean egindako patatei . Alfonso Saez de Camarak, 

Udapako nagusiak, Maxi Cillero eta Santi Toledo sukaldariei Udapako 

produktu-sail batzuk eskuratzeko txartelak eman zizkien. 

Bakailaoarekin egindako errezetarik onena Amairu Bat-ek irabazi 
zuen odoloste frijitu eta arrautza saltsan egindako bakailao xaflak 

onddoekin errezetari esker. Iñaki Etxeandiak, Giraldoko nagusiak, 

Fernando Aránguizi, Fernando Sáezi, Joaquín Gonzálezi eta Quique 

Herrerari eman zien bakailao txartelak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alfonso Sáenz de Cámara irabazleekin sarien banaketan   
  Elkarteen kanala   

http://info.elcorreo.com/sociedades-gastronomicas-alava/index.php

