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Ostiral berezia da Noarentzat, Maxentzat, eta Kika izeneko euren 
txakurrarentzat. Gurasoak bidaian joan dira, eta beraiek aito-
na-amonekin igaroko dute asteburua. Aitona-amonek duela gutxi 
hartu dute erretiroa, eta herritxo batera joan dira bizitzera.

—Telebistakoak bezalako animalia basatiak ikusi ahal izango di-
tut? —galdetu du Maxek, jakin-minez.

—Max, uste dut hemen txakurrak eta katuak baino ez ditugula aur-
kituko —erantzun dio Noak bere neba txikiari.

—Ba, a ze herri gogaikarria… izugarri aspertuko gara! —kexatu da 
Max, desilusionatuta.

—Badakit… Baina ez esan aitona-amonei —xuxurlatu dio Noak. Berak 
ere uste du asteburua guztiz aspergarria izango dela. Bitartean, ta-
bleta atera du maletatik, baina konturatu da ez duela funtzionatzen.

Jan era 
askotako 
gauzak!
Sar itzazu 

elikagai guztiak 
zure dietan.



5

Zorionez, aitona-amonek afari aparta prestatu diete: entsalada, 
patata-tortilla, eta, postrerako, sagarrak labean.

—Ze gozoa! Etxeko eta eskolako jatekoak gustura sartzen dira, 
baina aitona-amonek prestatutakoak benetan gozoak dira! —dio 
Noak. Aitona-amonek pozik egin dute barre, eta esan diete hu-
rrengo egunean kontatuko dietela zein den jatekoak hain gozo 
egoteko sekretua. Gero, denak lotara joan dira.
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Bi neba-arrebak ohean daude jada. Noa ipuin bat irakurtzen ari 
zaio Maxi; gauero egiten du, eta mutikoari izugarri gustatzen zaio. 
Bat-batean, zarata arraro bat entzun dute, eta Noa altxatu egin da. 
Bere gauzen artean bila hasi, eta, azkenean, linterna aurkitu du; 
berak egindakoa, led-ak erabiliz, zientzia eta robotikako tailerrean; 
izan ere, astearteetan, eskolatik irtetean, tailer horretara joaten da.

—Zertan zabiltza? —galdetu dio Maxek.

—Ez al duzu entzun? Behean norbait dago. Nor den ikustera noa. 
Zu geratu hemen.

—Ez! Zurekin noa —dio Maxek, apur bat ikaratuta.

Kika esnatu egin da. «Hau da hau nagia», pentsatu du txakurrak; 
lotan segitzea gustatuko litzaioke, baina Noa eta Max zaindu be-
har ditu.

Umeek eta Kikak sudurra atera dute isil-isilik dauden eskailereta-
ra, baina Maxek estropezu egin du, eta bueltaka erori da.

—Aaaai! —egin du oihu Maxek.

Amonak kezkatuta dirudi. Maxek minik hartu ez duela egiaztatu 
ondoren, esan die sukaldean zegoela esne beroa prestatzen, hori 
edanda hobeto egiten duelako lo; eta, bide batez, ortua zaintzen 
ari zela. Aurreko egunean, erosketak egiten ari ziren bitartean, 
azenarioak lapurtzera sartu ziren. Duela gutxi, zaratak entzun di-
tuela iruditu zaio, eta lapurra izango zela pentsatu du. Baina, hain-
besteko zalapartarekin, ihes egingo zuen. Amonak esan die joate-
ko lotara, eta, oraingoan, berehala lokartu dira.
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Hurrengo goizean, Noak eta Maxek deskubritu dute zein den aitona-
amonen jatekoak hain gozo egoteko sekretua: ortua eta oilategia.

—Atzo jan genituen barazkiak eta frutak ez ziren supermerka-
tukoak? —galdetu du Maxek, harrituta.

—Ez, gure ortukoak ziren —erantzun dio aitonak, gustura.

—Azenario-krema prestatu nahi nizuen, baina gutxi batzuk baino 
ez dira geratu —dio amona Lolak, penatuta, erdi hutsik dagoen 
azenario-soroa erakusten dien bitartean.

—Amonak sukaldaritza-lehiaketa bat irabazi zuen herrian, bere 
kremari esker —esan die aitona Víctorrek, harro; eta galdetu die—: 
Ea, nork nahi du aitzurrean aritu eta landareak ureztatu?

Noak eta Maxek eskua altxatu dute, eta aitonak pala eman dio 
Noari, eta ureztagailua Maxi. Lanean ari diren bitartean, azaldu 
die ortuek gauza asko esaten dizkigutela.

—Hara...! Eta zer esaten digute, ba? —galdetu du Maxek, dena 
ikasteko gogoz.

—Ba, urtaroaren berri ematen digute, adibidez. Orain, udaberria-
ren amaieran gaude, eta marrubiak, tipulak eta letxugak daude 
ortuetan. Eta tomateak eta piperrak ernetzen hasi dira, laster hel-
duko delako uda.

—Eta ez da beharrezkoa Interneten kontsultatzea ere! —dio Noak.

—Frutek eta barazkiek beren egutegia dute, eta ez daude eskuraga-
rri urte osoan. Produkturik onena garaian garaikoa da, hori delako 
inguruak modu naturalean eskaintzen diguna —gehitu du amonak.
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Aitonak azaldu die nola zaindu behar den ortua, eta esan die mari-
gorringoek laboreei eraso egiten dieten zomorroak jaten dituztela, 
eta landare batzuek intsektuak uxatzen dituztela; adibidez, albakak. 
Max hain adi dagoenez aitonaren azalpenak entzuten, ohartu gabe, 
katu baten isatsa zapaldu du. Zikin da, auzokideen katua. Pape-
rezko bola batekin ari zen jolasean, eta, gertatutakoaren ondorioz, 
miauka hasi da. Txilioa entzutean, Kika katuaren atzetik hasi da. Zi-
kin ihesean joan da, eta, haren erruz, aitonak estropezu egin du, eta 
tomate-landareen gainera erori da. Gainera, Kikak eta Zikinek ba-
razkiak zapaldu dituzte. Hondamendia!

Bazkalostean, aitona-amonak siestan dauden bitartean, Maxek 
hasperen egin du. Txarto sentitzen da gertatutakoagatik. Arrebak 
besarkatu eta kontsolatu egin du.

—Anima zaitez, Max. Ideia bat daukat. Azenarioen misterioa argi-
tuko dugu, eta aitona-amonak oso pozik jarriko dira.

Noak tableteko reset botoiari eman dio, berriz funtzionatu dezan. 
Tabletarekin argazkiak aterako dituzte, pistak aurkitzeko.

Umeak ortura irten dira. Kika atzetik doakie, loguraz. «Ume hauek 
ez al didate lo egiten utziko?», pentsatu du. Noak argazki bat atera 
du, eta, orduan, lurrean dirdira egiten duen zerbait ikusi du azena-
rio-soroaren ondoan. Giltzatakoa da, eta oso marrazki bitxia dauka.

—Ziur lapurrarena dela! —esan du, emozioz—. Goazen herrira, pis-
ta gehiagoren bila!

Ohar bat idatzi diete aitona-amonei, badoazela esanez; urez bete 
dute kantinplora; eta ikertzera abiatu dira.
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Hidratatu zure 
gorputza!

Edan ura  
maiztasunez.
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Noa eta Max behitegi batera heldu dira, eta galdetzera sartu 
dira. Agian, azenarioak behar zituzten, animaliak elikatzeko...

—Azenarioak? Ez, gure behiek larreetako belarra baino ez dute 
jaten —argitu die abeltzainak.

Noa eta Max aho zabalik geratu dira, behiak nola jezten dituzten 
ikustean: jezteko makina mekanikoak erabiltzen dituzte.

—Itzela da! Eta horrek ez die kili-kilirik egiten? —galdetu du Maxek.

—Uste dut ezetz, Max, oso lasai daude —erantzun dio Noak.

Behitegiaren ugazabandrea barreka hasi da, eta gogorarazi die 
egunero edan behar dutela esnea, osasuntsu eta indartsu hazi 
ahal izateko. Esneak kaltzio asko ematen digu, eta kaltzioa beha-
rrezkoa da hezurrak sendotzeko.

Noak giltzatakoa erakutsi, eta galdetu dio ea norena den dakien.

—Marrazkia ezaguna egiten zait, baina ez dakit non ikusi dudan. Joan 
gaztandegira; agian, han zerbait esango dizuete —erantzun die.

Gaztandegian ere ez dakite ezertxo ere giltzatakoaz. Eta esan 
diete ez dutela azenariorik behar gazta egiteko: soilik esnea, ga-
tza eta ezer gutxi gehiago. Eta, gainera, azaldu diete hiru mota-
tako gaztak egiten dituztela, erabilitako esnearen arabera: abel-
tegiko behiena, eta inguruko artzainen ardi eta ahuntzena.

—Hara! —bota du Maxek, elikagaiei buruzko hainbeste gauza inte-
resgarri deskubritzeagatik pozik—. Nolako gogoa dudan baso 
bete esne edateko!
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Noa eta Max herriko bazter guztietatik ibili dira, eta argazki ugari 
atera dituzte.

—Ikusi al duzu ortu gehiago ere badaudela, aitona-amonaren mo-
dukoak? —dio Noak.

Bi neba-arrebak ortu batera gerturatu dira, eta, jabeek jakin dute-
nean Lola eta Víctorren ilobak direla, laguntza emateko prest 
agertu dira. Umeek galdetu diete ea ezagutzen duten giltzatako 
misteriotsuaren jabea, baina inork ere ez daki norena den.

—Eman zorionak amonari! Ze gozo zegoen lehiaketarako prestatu 
zuen azenario-krema! —esan die oso atsegina zen herritar batek. 
Eta, gero, madariz betetako saski bat oparitu die.

—Egunero, frutaren bat jaten dut gosaritan, eta, horrela, ortua lan-
tzeko behar dudan energia daukat. Eta, gainera, frutak egarria 
kentzen digu eta bitaminak ematen dizkigu.

—Eskolako begiraleek gauza bera diote —dio Maxek. 

Eman 5ekoa!
Gogoratu egunero 
5 fruta eta barazki 
errazio jan behar 

dituzula.
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Beste ortu batean, ikusi dute tipulak eta patatak lur azpian hazten 
direla, azenarioen moduan. Gero, beste herritar batzuek azaldu 
diete kontserbak egiten dituztela jan gabe utzi dituzten barazki 
eta frutekin, neguan jateko. Bat-batean, Kika berriro gurutzatu da 
Zikinekin, eta haren atzetik hasi da lasterka. Txakurra umeengana 
bueltatu denerako, iluntzen hasita dago; eta, azenarioak nork har-
tu zituen deskubritu ez duten arren, etxera itzuli beharra dute, ze-
ren, bestela, aitona-amonak kezkatu egingo dira.
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Noak eta Maxek ibilaldiaren berri eman diete aitona-amonei.

—Madariak eta marrubiak eman dizkigute meriendarako —esan 
du Maxek, gozamenez.

—Amona: zure azenario-krema ospetsua da! Eta ze usain gozoa 
duten oparitu dizkiguten frutek eta barazkiek —gehitu du Noak.

—Baina oraindik ez dakigu nork eraman zituen azenarioak —arran-
guratu da Max, etsipenez.

Noa tableteko argazkiak erakusten ari da aitona-amonei, eta, hara 
non, argazkietako batean, giltzatakoaren marrazki bera ikusi duten.

—Ene! Jatetxe bateko fatxadan dago pintatuta! —bota du Noak.

—Ezin liteke… —esan du amona Lolak, harrituta.

—Giltzatakoaren marrazki bera da, amona! —garrasi batean Maxek.

—Azenarioak beharko zituzten, menurako —gehitu du Noak.

—Ui, ui, oso pertsona onak dira eta! Hau da misterio misteriotsua!

Galdetzera joan beharko dugu. Baina hori, bihar. Orain, afaltzera; 
eta, aurretik, eskuak garbitu behar dituzue, infekzioak prebenitze-
ko —esan die aitona Víctorrek.

Gora esku 
garbiak!

Garbitu itzazu eskuak 
maiz; batez ere, 

edozein otorduren 
aurretik!
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Hurrengo goizean, umeak eta aitona-amonak paseoan irten dira, 
eta jatetxea ere bisitatu dute. Eta han, azkenik, misterioa argitu da.

—Neuk hartu nituen azenarioak! —esan die sukaldariak—. Krema 
bat egin nahi nuen, zuen amonak lehiaketarako prestatu zuen 
hura bezain ona; eta, etxean inor ere ez zegoenez, ohar bat utzi 
nuen abisatzeko. Hemen, herrian, hala egin ohi dugu.

—Hara! —erantzun du aitonak—. Ez dugu inongo oharrik aurkitu. 
Haizeak eramango zuen.

Une horretan bertan, Noa xehetasun batekin gogoratu da.

—Zikin izan zen! Atzo paperezko bola batekin jolasean ikusi nuen.

Sukaldariak barkamena eskatu du. Haren asmoa zen gaur bertan 
joatea aitona-amonen etxera, azenarioak ordaintzera. Aldi 
berean, egoera aprobetxatuta, aitortu du krema ez zitzaiola 
amonari bezain gozo irten, eta esan dio, errezeta emanez gero, 
haren izena jarriko diola platerari: «Lolaren azenario-krema». 
Amonak, noski, pozarren onartu du eskaera.

Mugi zaitez!
Egin ariketa 

egunero.
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Berriro aitona-amonen etxera bueltatuta, Noak bideo-errezeten lehi-
aketa bat erakutsi dio amonari, tabletean. Eskolako jantoki-zer-
bitzua ematen duen enpresak antolatutako lehiaketa da, hain justu.

—Amona, blog bat sortu behar dizugu —esan dio Noak.

—Ui, nik tutik ere ez dakit Interneti buruz —esan du amonak, barreka.

—Noak piloa daki —adierazi du Maxek, mirespenez.

—Zuek ortua nola landu irakatsi diguzue, eta nik Interneten ibiltzen 
irakatsiko dizuet —proposatu du Noak, pozik.

Azaldu die amonak errezetak idatzi ahal izango dituela blogean, 
eta aitonak, berriz, ortua zaintzeko trikimailuak eman ditzakeela.

—Aizu, nik ere badakit sukaldean! —kexatu da aitona, umore onez.

—Eta neu ere arduratzen naiz ortuaz —gogorarazi du amonak.

—Beno —erantzun du Noak—; orduan, blogaren izenburua hauxe 
izan daiteke: «Ortua mahaian».
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Igande arratsaldean, Noa eta Maxen gurasoak aitona-amonen 
etxera joan dira umeen bila. Autora igotzear daudenean, berriro 
agertu da Zikin. Denak izutu dira, pentsatuz Kika berriz ere hasiko 
zela haren atzetik, baina, oraingoan, ez du halakorik egin. Txakur-
txoa auto barruan dago jada, lo. Herrian igarotako asteburuak le-
hertuta utzi du, eta, azkenean, lo lasai egiteko aukera aurkitu du. 
Denak hasi dira barreka, eta umeek aitona-amonei agindu diete las-
ter itzuliko direla, ortuaz eta janari gozoez disfrutatzen jarraitzera.
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