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    Udapa Elkargest Txoko txapelketan. 

7.topaketa eta itxiera 
   

  

Larunbatean Elkargest Txoko 

Txapelketaren lehenengo edizio honen 

azken topaketa ospatu zen. La Pea 
elkartea PORTUGALETEKO ZINE EXPRESS 

JAIALDIAREN kideekin aritu zen 

sukaldean. 

Bazkideak goizean goiz hazi ziren janariak 

prestatzen. Bakailaoa pil-pilean, patata 

tortilla eta babarrunak. Sukaldarientzako 
egun berezia izan zen zineman eskenak 

nola grabatzen diren ikusteko aukera izan 

baitzuten. Gainera, laburmetraien 

emanaldia ikusteko aukera izan zuten. 

 

  

  

  

Igandean lehiaketaren amaiera ospatu zen. Arado Txokoa izan zen 

berriro La Guia txokoan eta Galdakaoko Ostalaritza Eskola gehitu 

zen janari goxoak prestatzera. Eskolak, lehiaketaz kanpoko hainbat 

errezeta prestatu zituen: 

• "Aparrean egindako patata tortilla, tipula nahiz piper berde 

kurruskariarekin" 
• "Babarrunak kreman, barruntzian aurkeztutako sakramentuekin 

eta txorizoaren hautsarekin"  

• "Bakailao melatua, piperrautsean egindako pilpilarekin, fruitu 

lehorrezko ozpin-olioarekin maneiaturiko txokozko pistoarekin eta 

gari-zainzuriekin" 

Galdakaoko Ostalaritza Eskolaren platerek oso aurkezpen 

erakargarria zuten, babarrunen krema cocktail kopa baten gainean 

zegoen eta haren ertzetan sakramentuen barruntzia, aparrean 

egindako tortilla tipula karamelatuzko gurpil batekin apaindutako 

arbelezko erretilu batean zegoen eta bakailaoa kalabazaren, 
piperren eta piperrautsaren koloreekin apaintzen zen. Epaimahaiak 

emaitza bikaina zela esan arren, zapore nahiz ehunduren zenbait 

detaile hobetu ahal zirela esan zuen. 

  

     

  



  

Bestalde, Arado Txokoak aurreko egunean egindako bakailaoa 

hobetu ezin izan zuen bat aurkeztu zuen. Babarrunekin ordea, 

epaimahaiak lehiaketa osoan dastaturiko hoberenak izan zirela 

azaldu zuen. Puntuan egosita, osoak eta bai barazkien bai 
haragiaren zaporeak neurri egokian mantenduz. 

Ondoren Bakailaoaren azken sailkapena, eta Arabako Errioxako 
bazkariaren irabazlea: 

   1º EZETZ ASMATU TXOKOA (ALAIA) - 164 Puntu  

   2º ARADO/1 TXOKOA- 152 Puntu  

   3º KOROKOTA ELKARTE GASTRONOMIKOA - 134 Puntu  
   4º SUTAN GAUDENAK TXOKOA - 121 Puntu  

   5º LA PEA TXOKOA - 119 Puntu  

   6º BIRGUEROS DICASTILLO ELKARTE GASTRONOMIKOA eta 

ARADO/2 TXOKOA - 118 Puntu  
   7º BERRIA PORTU ZAHARRA TXOKOA- 116 Puntu  

   8º ESKOLA ZAHARRA ELKARTE GASTRONOMIKOA- 111 Puntu  

   9º IZAERA TXOKOA - 110 Puntu  

   10º REPELEGA TXOKOA – 105 Puntu  
   11º MAMARIGA TXOKOA - 99 Puntu  

   12º BETIKOAK TXOKOA - 71 Puntu 

ERREZETA ORIGINALEN AIPAMEN BEREZIA "SORMENA": 

ZABALDEGIA ELKARTE GASTRONOMIKOA 

LEHIAKETATIK KANPO: "ELABORAZIOAGATIK" AIPAMEN BEREZIA: 

GALDAKAOKO HOSTALARITZA ESKOLA. SUKALDEKO 

ZUZENDARITZAKO IKASTAROA 
  Elkargest Txoko txapelketa 

 
 

http://www.txokotxapelketa.com/

