
aurrez aurre
betiko sukaldaritza edo abangoardiakoa?

“Eguberrietakoa garai bikaina da 
sukaldean gauza berriak egitera 

ausartzeko”
Abangoardiari lotuta doazkio izena 
eta ibilbidea. Profesional handiekin 
trebatu ondoren, Jorge Bretonek 
oso proposamen pertsonala landu 
zuen Valentzian zeukan jatetxean, 
eta Michelin izar bat ere lortu zuen. 
Gauzak berritzeko interesak adi-
tuen aitortza eta bezeroen estimua 
ekarri dizkio, eta horrekin batean, 
Estatuan dagoen zentro gastrono-
mikorik ospetsuenetakora eraman 
du, Basque Culinary Center-era, 
non Sukaldaritzako Berrikuntza 
Saileko burua den. Aurten, Master 
Chef saioan, abangoardiako sukal-
daritzaren zenbait teknika erakutsi 
dizkie parte-hartzaileei.
Edozeinek gozatu al dezake aban-
goardiako sukaldaritzarekin? Ez, 
abangoardiak ez dira mundu guztia-
rentzat. Bestela ez lirateke abangoar-
diak izango. Gastronomiak, ordea, 
badu abantaila bat artearen aldean: 
proposamena jan egiten da. Agian ez 
duzu erabat ulertuko sukaldariak esan 
nahi duena, kontzeptua, baina plater 
goxo bat jaten ariko zara.
Ze herrialdek berritzen du gehien? 
Espainia doa gastronomia arloko be-
rrikuntzaren buruan. Teknikan eta 
teknologian, adibidez, El Bulli zen 
munduko jatetxerik onena. Gaur egun, 
hamar jatetxerik onenen artean, Es-
painiakoak dira hiru. 
Zein dira gaur egungo joerak, nondik 
berotzen du suak? Egungo joera da 
etxean aritzea sukaldean. Une hone-
tako kontzeptua hauxe da: “zuk zeuk 
egin”. Jendeak orain muffinak ez ditu 
erosten, egin egiten ditu, edo bere 
ogia egiten du. Gainera, handitzen ari 
da gastronomiaren ezagutza ere. Jen-
dea sortzaileagoa da etxean.
Etxean ere berritu al daiteke? Egu-
nero egiten dugu. Berrikuntza ez da 
besterik: tresna batzuk edukitzea ara-

zoak modu originalean konpontzeko. 
Bakarrik bizi den pertsona bat gai 
izatea plater fresko eta gozoak pres-
tatzeko eta izozkailuan antolatzeko 
astean zehar zer jana izan dezan, 
berrikuntza izugarria da hori. Edo 
zerbait desberdina prestatzea gon-
bidatuak ditugunean, gourmet erako 
produkturen bat sartzea bestelako 
zapore batzuk lortzeko... Etxeko labeek 
ere laguntzen gaituzte berrikuntzare-
kin. Lehen, oilasko bat egiteko, sartzen 
zenuen labean eta kito. Orain esaten 
duzu: “45 minutu eduki dut 120 ºC-an 
eta azken 15 minutuetan 220 ºC-ra 
igoko dut hezea eta kanpotik kurrus-
katsua egon dadin”.
Eguberriak tradizioari lotutako fes-
tak dira... Sortzaileagoak izan behar 
al genuke mahaian? Kendu egin be-
har dugu burutik Eguberriak, gastro-
nomiaren ikuspegitik, festa tradiziona-
lak direla.  Hain zuzen, garai bikaina 
da sukaldean zertxobait ausartagoak 
izateko. Zer gertatuko da, bada? Fa-
miliakoek adarra joko al dizute? Ez. 
Orduan, aukera aparta da haiek akuri 
gisa erabiltzeko. 
Proposamen berritzaile bat Egube-
rrietarako? Betiko osagaiak beste 
modu batean erabiltzea. Betiko ganba 
eta otarrainxka erretilua atera beha-
rrean, bazkaltiar bakoitzari zerbitzatu 
diezaiokegu plater bat ongi antolatuta, 
bere ganbarekin, baina modu diberti-
garriagoan, harritzeko eran. Gauza 
bera fianbreekin. Etxe askotan plater 
hotzak zerbitzatzen dira pateekin eta 
foie-arekin. Zergatik ez jolastu horre-
kin? Egin dezakegu mousse txiki bat 
pate horietako batekin eta fianbree-
tako batekin bildu. Kaneloi hotz baten 
gisan aurkeztu eta plater zoragarria 
da. Zergatik ez bilatu beste herrial-
deetan zer jaten duten Eguberrietan? 
Seguru badirela aski gozoak diren 
plater tipikoak, hona originaltasuna 

eta beste ukitu bat ekarriko lukete-
nak. Edo txerrikumearen ordez txahal 
masailak presta ditzakegu: sutan on-
gi egin, patata eta azenario txikiekin 
guarnizioa prestatu, eta labean eduki. 
zerbitzatu arte, bero-bero.
Eguberrietan, aritzen al zara sukal-
dean? Bai eta praktikoa izaten saiatzen 
naiz, zeren egun horietako arazo na-
gusia izaten da denek gozatzen du-
tela norberak izan ezik, larritu egiten 
baikara sukaldean hamalau edo hama-
bost lagunentzako platerak prestatzen, 
gainerakoak eserita dauden bitartean 
cava edanez. Horrek ez du zentzurik. 
Nik txahal masail ketu batzuk egiten 
ditut, zangar batzuk edo zezen isatsa; 
ondoren, papurtu eta kaneloi batzuk 
prestatzen ditut. Horrek aukera ema-
ten dit gauzak aurrez prestatzeko eta, 
egun horretan mahaian egon naiteke 
gainerakoekin.
Sukaldariek garai ona bizi dute Es-
painian. Espainia oso herrialde gas-
tronomikoa da. Etxeetan beti jan izan 
da oso ongi. Baina orain sukaldaritzak 
hedadura soziala hartu du. Lehen, Ri-
viera Mayara joatea zen ihesaldi erro-
mantiko bat. Orain Bangkok-era zoaz 
eta gero Chiang Mai-ra Thailandiako 
sukaldaritza tradizionalaren inguruko 
ikastaro bat egitera. Dena pakete 
bakarrean. Bikoteak ez doaz Thailan-
diara hondartzak ikustera, oilasko cu-
rry bat nola egiten den ikastera baizik.
Izan al dute eraginik sukaldaritzaren 
inguruko telebista saioek? Jakina! 
Karlos Arguiñanok aspaldi erakutsi 
zuen mantala daraman gizon bat inte-
resgarria dela. Zalantzarik gabe esan 
daiteke gaur egun izugarrizko eragi-
na dutela. Milioika lagunek jarraitzen 
dituzte. Eztabaidatu dezakegu for-
matuen inguruan, baina ukaezina da 
lortu dutela erakustea sukaldaritza ez 
dela zartagin batean haragi zati bat 
botatzea bakarrik.
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