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Parraren itzalpean

Mikel Begoña/Higinia Garay

Bi hilean behin komiki berri bat:

www.bizkaikotxakolina.eus • www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea

Txakolina eta 
komikia

Uztartzea da jaki bat eta horrekin hobekien ezkontzen den edaria batzea. 
Sukaldaritzan jakiak eta ardoak elkartzean ohi datza uztartzea, eta 

sommelierra arduratzen da mahaikideei konbinazioak gomendatzeaz.

Oraingo honetan, uztartze berriak probatuko ditugu, txakolin eta 
komikiaren artekoak, alegia, garaiotan etengabe berritzen ari batira biak. 

Ziur aski,elkartze bitxia dela pentsatuko dute askok, baina egia esateko, 
jatorri etimologikotik bertatik daude elkarrekin lotuta biak: bineta 

hitza(viñeta, gaztelaniaz) vignettee frantses  hitzetik (vigne hitzaren 
txikigarria) dator, gaztelaniaz viña esan nahi duena, eta horren jatorria 

latinez vinea da.

Ekainaren lehenengo bi asteburuetan, Bakioko 
Txakolingunea Museoa eta Mendibile Jauregia 
elkargune bilakatuko dira, txakolina eta euskal 

komikigintza protagonista izan daitezen.

Uztartze freskagarria



Higinia GarayMikel Begoña Garaizar

Arte Ederretan lizentziatua da. 2002az ge-
roztik egiten du lan ilustratzaile eta disei-
natzaile grafi ko gisa, eta bere estudioaren 
kontura 2013az geroztik, jarduera horiek 
irakaskuntzarekin uztartzen ditu.

Bere ibilbide eta sentsibilitateak kulturare-
kin, genero-desberdintasunarekin eta giza 
eskubideen urraketarekin lotutako gaietan 
espezializatzera eraman du. Arlo horien 
gainean ikuspena eta kontzientziazioa bi-
latzeak beste narratiba batzuetarantz al-
datzea dakar, ezarritako arauditik kanpo, 
eta, beraz, ezaugarri bereizgarria da haien 
irudietan.

Azken egindako lanak, garrantzitsuenen ar-
tean, hauek dira, Guggenheim Bilbao Mu-
seoa, Thyssen-Bornemisza Museo Nazio-
nala, Astiberri, Gurutze Gorria, “La Caixa” 
Gizarte Ekintza, “El Correo”egunkaria, Ta-
bakalera Donosti, Azkuna Zentroa, Farma-
mundi, Anesvad, Mundubat eta BBK Live, 
besteak beste.

 (Bilbao, 1978)

Historian lizentziatua eta komiki gidoila-
ria. Matxitxakoko guduaren 70. urteurrena 
zela eta, “Berunezko itsasoa” (Gure Erroak, 
2007), bere lehen albuma, argitaratu zuen 
Ricardo Sendra marrazkilari argentinarrare-
kin batera.

Ondoren, 2008an, Iñaket ilustratzaile bil-
botarrarekin hasi zen elkarlanean, eta be-
rarekin publikatu ditu ondorengo sei elebe-
rri grafi koak: “Tristísima ceniza” (Norma/
Cambourakis, 2011); “El pico de los cuer-
vos. Matar a Franco” (Norma/Cambou-
rakis, 2013); “Ötzi” trilogia (Norma, 2015-
2019); eta “Helize” (Harriet, 2020). Tartean, 
euskarazko beste komiki bat argitaratu 
zuen Adur Larrea marrazkilariarekin: “Ardi-
tutakoak” (Bertzozale Elkartea, 2017).

2012an Komikeri bloga sortu zuen, euska-
razko komiki ekoizpena aztertzea helburua 
duen webgunea. Kike Infamerekin batera 
“Komikia” (Bizkaiko Foru Aldundia, 2017) 
idatzi zuen, 1975 eta 2017 arteko euskal ko-
mikigintzaren historia jasotzen duen libu-
rua.

 (Sopela, 1964)

IrudigileaGidoilaria







Txakolinaren mahatsondoaren unibertso 
akustikoan soinuen eskutik murgiltzea. 
Esperientzia paregabea, lurretik datozkigun 
soinuak teknologia berriekin eta adimen 
artifi zialarekin lotzen dituena. Hau barne: bi 
txakolin dastaketa.

22 urte dauzka, eta After Effects-en soinu-sortzaile 
eta animatzaile digital gisa ari da.

Arduinoei (jasotzen dituzten estimuluetatik 
ikasten duten robotak)buruzko gradu amaierako 
lanean buru-belarri aritu ondoren, cum laude 
lizentzia lortu zuen Danel Garayek, Arte Ederren 
karreraren amaiera gisa. Soinu esperimentalaren 
artean izandako jardunbide bikainak,soinu-klipak 
editatzeko hainbat lehiaketa irabazi ditu.

PORTAVOCES 
DEL BOSQUE
Danel Garay

25€ 9€

Danel Garay



GYOTAKU
Sukaldaritza: Txoko Mendibile Irudigilea: Rober Garay

36€ 12€

Grabatu-sistema japoniar tradizionala da Gyotaku-a, paper inprimaketaren bidez arrainen 
arima modu grafi koan atzematen duena. Rober Garay irudigileak arte horren erakustaldia 
egingo du eta, aldi berean, Txoko Mendibile jatetxeko arrain hauen pintxoen eta hiru 
txakolinen dastaketa egingo da.  Txakomic-ek dirauen bitartean, irudigile horrek egindako  
Gyotaku-erakusketa egongo da ikusgai Mendibilen. Hau barne: hiru txakolin dastaketa.

Garayen itsaso eta naturarekiko grina dela eta, 
haren ekoizpenaren ardatz bilakatu dira.Izan ere, 
Garayek surf-oholak, gurpil-oholak, horma-irudiak 
edo naturako instalazioak irudiztatu ditu,besteak 
beste, eta moldakortasun itzela erakutsi du 
lanetan. Agroskate enpresarekin kamiseta-lerro 
bat sortu zuen, zeinaren protagonista ilustrazioa 
zen. 

2012. urtera arte, Garay marka horrekin lotuta 
egon zen: denda bat zabaldu zuen Gernikan, eta 
geroago Bermeora eraman zuen. Aldi berean, 
erabilera anitzeko karrera izan zuen irudigileak, 
ilustrazioa beste agertoki batzuetara eramatea 
abiapuntutzat hartuta.

Rober Garay
Mendibile Txokoa 2013ko ekainaren 21ean sortu zen. 
Kristalezko eraikin moderno batean dago,izen bereko 
XVII. mendeko baserri bati atxikia. Baserri hori, gaur 
egun, Bizkaiko Txakolina Jatorri Deitura Arautzeko 
Kontseiluaren egoitza da. 

Mendibile Txokoaren kartak ahaztu ezin den 
esperientzia eskaintzen du, tradizioa, sukaldaritza eta 
euskal kultura uztartzen baititu. Euskal sukaldaritza 
tradizionala, egungo sukaldaritza modernoari keinu 
eginez, 0 km produktuaren kalitate bikainaren 
eta Bizkaiko Txakolina txakolin-mota ugariarekiko 
egokitasunaren garrantzia nabarmenduz. 

Arkitektura-inguru paregabe batean dago,euskal 
baserriaren tradizioa eta arkitektura modernoa 
batuta, eta material nobleak -kristala, burdina, 
altzairua, zura eta harria- elkartzen ditu.Kultura ere 
badago bertan, hala nola erakusketa-aretoetan, Herri 
Kirolak Museoan eta kanpoko muraletan. Bizkaiko 
Txakolinaren ondare eta egoitza da eraikina. 

Txoko MendibileMikel Begoña Garaizar
2008an, Iñaket ilustratzaile bilbotarrarekin hasi 
zen elkarlanean, eta berarekin publikatu ditu 
ondorengo sei eleberri grafi koak: “Tristísima 
ceniza” (Norma/Cambourakis, 2011); “El pico 
de los cuervos. Matar a Franco” (Norma/
Cambourakis, 2013); “Ötzi” trilogia (Norma, 
2015-2019); eta “Helize” (Harriet, 2020). Tartean, 
euskarazko beste komiki bat argitaratu zuen 
Adur Larrea marrazkilariarekin: “Arditutakoak” 
(Bertzozale Elkartea, 2017).

2012an Komikeri bloga sortu zuen, euskarazko 
komiki ekoizpena aztertzea helburua duen 
webgunea. Kike Infamerekin batera “Komikia” 
(Bizkaiko Foru Aldundia, 2017) idatzi zuen, 1975 
eta 2017 arteko euskal komikigintzaren historia 
jasotzen duen liburua.

Kike Infame
2010. urteaz geroztik, solasaldiak gidatu ohi ditu 
irudigileekin Euskal Irudigileak Elkartearentzat. 
2017an, Mikel Begoñarekin, bere lehenengo liburua 
kaleratu zuen, “KOMIKIA”. Hainbat euskarritan 
(Rockdelux, Aux, 13 millones de naves) idazten 
du noizean behin.

Aldi berean, irudigile lan egiten du eta komikigile 
argitaratu du, bakarrik edo beste baten 
gidoiarekin, Astiberri-n (“El hombre que vino del 
cielo”) eta Dolmen-en (“Corina y el pistolero”, 
“Quatroccento”). “Morirse en Bilbao” da bere 
komiki berriena, Señor Verde musikariarekin 
batera egin duena, izenburu bereko seriea biltzen 
duen autoedizioa dena.

Euskal komikigintzari buruzko erakusketarik handiena irudigileen beraien eskutik ezagutzeko 
ibilbidea. Hau barne: txakolin eta pintxo baten dastaketa.

KOMIKIA Bisita gidatua eta dastaketa
Mikel Begoña / Kike Infame

18€ 4€



Azken urte hauetan albumak burutzeari ekin diot, 
gidoia eta marrazkiak ene gain harturik: “Eusklabo 
Alaiak” 2017an, “AztiHitzA” 2018an, “1620: 
“Nafarroa BeHereGaina” 2019an, “Sugarren 
Mende” 2020an...Hondar urte horretan, gidoilari 
izan naiz “Basolarik Berri Onik Ez” albumean, 
Joseba Larratxerekin elkarlanean. Ilustrazioari 
eta zuzeneko marrazketari ez diet inoiz utzi, 
izan bakarka edo performantzian. Oraingo 
egunean parte hartzen dut “H28” agerkari digital 
kolektiboan, “Gureberriak”hedabidean, eta 
“Xabiroi” komikia-aldizkarian.

Sari nazional batzuk ere bildu ditut: “Sormen” 
2017an, “Euskadi” eta “Urteko Nafarrari” sariak, 
2018an.

Asisko
Iñaki Suárez sommelierra, Epikuriaren 
sortzaileetako bat, ardozale eta jazzale amorratua 
da, eta mundu bi horien artetik dabil, armonia 
ugariren bila. Ardoaren munduaren maisua da, 
Sommelierren Espainiako Elkarteen Batasuneko 
(U.A.E.S.) batzorde teknikoaren kide eta 
Bizkaiko Txakolina Jatorri Deituraren dastaketa 
batzordearen kidea, eta azken horretan Bizkaiko 
Txakolinaren bilakaera ezagutu du  hasiera-
hasieratik. Haren dastatze-tresnak maletatxoan 
prest daude beti,eta ikusmen, usaimen eta 
dastamenaren bidez, kartsutasunez transmititzen 
ditu botila baten atzean edo mahai baten inguruan 
ezkutatzen diren istorio zoragarri guztiak.

Iñaki Suarez

Fotografía: Izaskun Bernedo

Txakolinaren historian zeharreko ibilaldia Txakolingunea Museoaren eskutik, eta amaiera 
gisa, oso dastaketa berezia. Hau barne: bi txakolin dastaketa antxoekin uztartuta. Bea Aparicio Arte Ederretan lizentziaduna da,UPV-

EHUren eskutik. Irudigile eta marrazki natural, 
giza anatomia eta koloreko irakasle gisa dihardu 
hainbat zentrotan, hala nola, Bilboko Berreginen 
Museoan edo Deustuko Unibertsitatean.

Janire Orduna Ikus-entzunezko Komunikazioan 
lizentziaduna da, UNAVen eskutik.
Ondoren,diseinu grafiko eta multimedia ikasketak 
egin zituen. Irudigile eta diseinugile gisa lan 
egiten du, eta hainbat bezerorekin ari izan da 
elkarlanean: EITB, Bizkaisida edo Bilboko Udala, 
besteak beste.

Bi emakumeek marrazkigintzan eta 
feminismoarekiko konpromisoan aurkitu dute 
elkar. Abiapuntu horrekin, nork bere lanak egiteaz 
gain, elkarrekin lan egiten dute sarri irudikapen 
feministako eta gizartea eraldatzeko proiektuetan. 
Horrela, jakintzak eta tankera propioak batzen 
dituzte, berbatik eta marrazkitik abiatuta, 
Femgarabat izenpean baterako proposamena 
sortzeko.

Bea Aparicio/ 
Janire Orduna

URBELTZA ETA
TXAKOLIN BELTZA
Sommelier: Iñaki Suarez Irudigileak: Asisko (Txakolingunea), Janire 
Orduna eta Bea Aparicio (Mendibile)

25€ 9€



Sukaldariek errezetak gauzatzen dituzten bitartean, Asier Iturralde irudigileak errezetak 
azalduko dituen komikia egingo du. Hau barne: errezeten eta hiru txakolinen dastaketa.

Komikizale sutsua da;izan ere,komikigintzan 
ematen du aisialdiaren zati handi bat. Hainbat sari 
irabazi eta aipamen lortu ditu lehiaketa askotan: 
Portugalete, KMK, Deia, Kutxa Kultur,....

Komikiak argitaratu ditu hainbat aldizkari eta 
fanzinetan: Xabiroi, El Balanzín, Elkar...

2019an, Etxepare Saria lortu zuen, Etxe honetan 
album ilustratuaren eskutik.

Online komiki bat argitaratu du, astero eguneratzen 
dena: “www.betiberdintaberna.art”. 2020an, 
Beti berdin taberna en tiempos del coronavirus 
albumean argitaratu zuen lehenengo bilduma, 
eta horrek euskal erakundeen diru-laguntza jaso 
eta kritika eta jendearen artean onarpen zabala 
izan zuen.

Asier Iturralde
Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza graduan 
graduatua eta ekintzaile petoa txikitatik. Jatea 
oso gogoko duela dio, eta horregatik bakarrik 
ikasi zuela kozinatzen. Sukaldari grinatsua da, 
ez lanbidez, gidari turistiko gastronomiko gisa 
lan egiten du Bilbao Food Tours bere enpresan, 
eta pintxo ibilbideak, bisitaldiak upategietara eta 
euskal sukaldaritzako eskolak antolatzen ditu, 
atzerritik gu bisitatzera datozenentzat. 

Jarduera horretaz gain, errezeten edukia sortzen 
du Foodiario bere bigarren proiektuarentzat. 
Sukaldaritzari buruzko liburu batzuk idatzi ditu 
formatu digitalean, eta gastronomia osasungarriko 
bere akademia sortu du, eta horren bidez online 
ikastaroak ematen ditu. 

Patrizia Vitelli

Txakolinaren historian zeharreko ibilaldia Txakolingunea Museoaren eskutik, eta amaiera 
gisa, oso dastaketa berezia. Hau barne: bi txakolin dastaketa antxoekin uztartuta. 

2014ko martxoaren 19an ekin zion ibilbideari 
Txakolinguneak foru-museo gisa. Kontzeptu 
modernoa da, eta horretan, ikus-entzunezkoen 
eta baliabide elkarreragileen bitartez, bisitariak 
bertoko tradizio eta kulturarekin hertsiki 
lotuta dagoen Bizkaiko txakolinaren historian 
murgiltzeko aukera du. 

Txakolingintzako tradizio handia duen herriaren, 
Bakioren, historia gozatzeko eta nortasun propioa 
duen ardoa egiteko prozesuaren ezaugarriak 
hurbilagotik ezagutzeko gunea. 

TXAKOLIN MUSEOA
Txakolingunea

TXAKOLINGUNEA
Bisita gidatua eta dastaketa
18€ 4€

Sukaldaritza: Txoko Mendibile (Mendibile),
Patrizia Vitelli (Txakolingunea). 
Irudigilea: Asier Iturralde “Gaston”

36€ 12€

SHOWCOOKING



Sommelierra eta Despierta tus Sentidos-en jabea. 
Negozio horren bidez, jarduera gastronomikoak 
antolatu eta ematen ditu 2014. urteaz geroztik. 
Era askotako gaiak jorratzen ditu tailerretan: ardo-
dastatzeak, maila guztietan, artisau-garagardoa, 
gin-tonic masterclass-a, ron mundua, koktelak 
prestatzeko eskolak, uztartzeak edo txokolateak, 
besteak beste, beti kultura gastronomikoa 
eta ondo edan eta jatea sustatzeko asmoz, 
bertoko ekoizleei eta negozioei lehentasuna 
emanez. Partikularren taldeentzat, enpresentzat, 
erakundeentzat ala etxez-etxeko zerbitzua 
gauzatu ahal izateko behar den guztia emanez.

Bilbotik mundura, azken urteotan enkarguzko 
irrimarra pertsonalizatuan espezializatutako 
marrazkilaria da nire pertsonaia, eta era guztietako 
ekitaldiak zuzenean girotzeko ere. 

Halaber, nire diseinuak KKTEE markako 
kamisetetan irudikatu ditut. Argitalpen pare 
bat,Euskal Herriko Mitologia-Jentilen Aztarnen 
Atzetik eta Ocurrió en una burbuja. Bizitza 
pertsonalean, kozinatzea eta jatea, komikiak goxo-
goxo irakurtzea eta animea eta era guztietako 
filmak (beldurrezkoak izan ezik) ikustea, 
hondartzako txonboak, lagunarteko saskibaloi-
partidak eta itsaso edo basoan zeharreko ibilaldi 
isilak gozatuz.

Elena Urigüen Daniel Castelló

Dastaketa + Karikaturak
Sommelier: Elena Urigüen Irudigilea: Daniel Castelló

25€ 9€
Diseinu grafikoa, ilustrazioa eta irakaskuntza. Norabide beretik 
dabiltzan hiru txalupa. Komunikazio grafikoaren itsasoan 
nabilela esan dezaket. 

Nagore Txintxurreta

KAMISETAK
(4-12 urte) 15€ 3€

Txakolinguneko beirateak mihise bilakatu dira artista txikiek 
gure komikien pertsonaia adierazgarrienak marraz ditzaten.

Kike Infame

BEIRATEAK
(4-12 urte) 15€ 3€

Komikia prentsan sortu zen,eta eguneroko zerrendaren eskutik 
zabaldu zen haren erabilera, eta eredu horrek indarrean dirau 
oraindik ere,egunkari guztietan. Marrazkigileak zerrenda bat 
egingo du jendaurrean.

Rober Garay

TIRAK
(>7 urte) 15€ 3€

UMEENTZAKO 
TAILERRAK
Uztartze biribila 
familia guztiarentzat

Gozatu txakolin dastaketa komentatu batekin Daniel Castelló karikaturagile ezagunak 
momentua gogoratzeko erretratu bat egiten dizun bitartean. Hau barne: lau txakolin 
dastaketa.


