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“Gero eta hobeto egiten 
saiatzen zarenean bihurtzen da 

sukaldaritza sormen”

egun ezagutzen dugunarekin. Buztin 
egosiarekin egindako ontzi handiak 
erabiltzen ziren jakiak erretzeko. La-
bea irekitzen zenuen, eta kantuan 
entzuten zenituen arrainak eta hara-
giak. Han agertzen ziren azal haiek, 
kurrusk eginez, hanlekak edo patatak 
egosten... Ni bezalako ipurterre ba-
tentzat, magia baino gehiago zen une 
hori; ikuskizun liluragarria.
Ba al dago berritzen jarraitzerik 
hainbeste urteren ondoren? Bai, ja-
kina. Sukaldari izatea lanbide batean 
bidaia bat egitea da. Ni orain dela 41 
urte hasi nintzen sukaldean aprendiz 
gisa nire gurasoekin eta izebarekin, 
eta aprendiz izaten jarraitzen dut ora-
in ere. Orduan ezagutza bat nuen eta 
gaur beste bat, hori da aldea. Beste 
inon baino gusturago sentitzen naiz 
sukaldean; platerak sortzeak indar-
berritu egiten nau eta amets egina-
razten dit. Emozioen ehiztaritzat dut 
neure burua, eta uste dut hori ez de-
la inoiz agortzen, batez ere konfor-
magaitza bazara berez. Sukaldaritza 
sormena izaten hasten da gero eta 
hobeto egiten saiatzen zarenean. 
Ba al duzu osagai kuttunen bat? Zi-
nezko jende ona inguruan. Jende mai-

Platerak tontor betetzeko adina ga-
raikur badu: Michelin izarrak zazpi, 
AAA Diamanteak hamazazpi eta ja-
tetxeak hamalau munduan barrena. 
Balio handikoak dira, halaber, 2005. 
urtean jaso zuen Urrezko Danborra 
(Donostian), Tours-eko Unibertsi-
tateak 2013an eman zion Honoris 
Causa doktore titulua eta TripAd-
visor-ek berriki eman diona, zeinak 
munduko jatetxerik onena izenda-
tu baitu, bigarren urtez jarraian, 
Berasategik Lasarten duena. Han 
azaldu dira, orain dela gutxi, A Ga-
me of Thrones telesaileko aktoreak, 
janariaz gozatu, harekin argazki bat 
egin eta hango sukaldean jakin-
mina asetzeko. Hori da normalta-
suna Martin Berasategirentzat; ez 
alferrik, munduko sukaldaririk erres-
petatuenetakoa da. Arrakastaren 
eztia eta aparra darie bere platerei, 
baina bera ere modurik xumeenean 
hasi zen, familiako jatetxe arrunt 
batean, buztinezko kazolen artean.
Nola oroitzen dituzu garai haiek? 
Bodegón Alejandro izena zuen nire fa-
miliaren jatetxeak, eta hura izan nuen 
lehenbiziko eskola. Hura arrunt des-
berdina zen, ez zuen zerikusirik gaur 
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na, nik neuk neure buruari emana. 
Duela asko, 1975. urteko irailean, ama 
eta izeba aurrez aurre eseri zitzaiz-
kidan, zurezko mahai batean -orain-
dik ere badaukat- eta galdera egin 
zidaten: “Martin, sukaldaria izan na-
hi al duk?”. Baietz erantzun nien. Eta 
halaxe esan zidaten: “Ongi da, hator 
bihar 08:00etarako gurekin jatetxera 
gauerdia jo arte”. Eta horrela egun bat 
eta bestea, hori baita sukaldari baten 
egiazko lanbidea. Handik sei urtera, 
nik neuk eserarazi nituen mahai be-
rean, leku berean, eta esan nien lehoi 
eme batek eta tigre eme batek beza-
la egin zutela borroka, eta aski zela, 
bukatu zituztela lanak. Egun hartan 
eman nien erretiroa. Sari handia, ba-
rren-barrenean ukitzen nauen unea, 
biei erretiroa eman nien horixe da. 
Izan al da harritu zaituen sariren 
bat? Lehenbizikoa, Bodegón Alejan-
drorekin jaso nuena 1986an. Ez le-
henago eta geroago ere, Michelinek 
sekula ez zion izarrik eman halako 
jatetxe bati. Etxean inork ez zuen 
espero, ustekabean harrapatu nin-
duen arrunt, eta sukaldari gisa amets 
eginarazteko ere balio izan zidan. 
Mugarria izan zen nire lan bizitzan. 
Alejandro unibertsitate izugarria eta 
jauzi egiteko leku paregabea izan 
zen, baina mugatua iruditzen zitzai-
dan nik egin nahi nuena egiteko. Sa-
riak adorea eman zidan saltzeko eta 
Lasarteko jatetxea egiteko, orain hi-
zketan ari garen hau. 
Munduan ezaguna den jatetxea eta 
izan handia duena. Bai, baina izena 
ez da nirea, nahiz eta mundu guztiak 
hala uste duen. Jatetxeak aitaren ize-
na darama; nik ere izen-abizen horiek 
ditut, ez besterik... Are gehiago, eskuz 
idatzitako sinadura ere, hain ospetsua 
egin dena, harena da, ez nirea. Jate-
txeak Martín Berasategui izena du 
harengatik, hura da-eta sukaldari gisa 
arrakasta lortzen ikusi ez nauen baka-
rra. Etxean, guztiek ikusi naute haz-
ten, ikusi dituzte Michelin izarrak edo 

Urrezko Danborra... Hark ez. Familian, 
aita zena da bakarra gertatu zaidana 
ikusteko aukerarik izan ez duena. 
Izena, beraz, omenaldi bat da? Bai. 
Eta berdin egin dut gainerako jate-
txe guztietan, hasi Kanarietatik eta 
Playa del Carmeneraino, Mexikon. 
Guztietan daude aitaren sinaduratik 
hartutako letrak. Guztiek badute ha-
ren zerbait, harengandik jaso baitut 
gauzak egiteko modua. Familiak eta 
lagunek badakite, baina gainerako 
pertsonek ez. Sekula ez dut kontatu, 
ez banaiz gai hunkitu gabe egiteko. 
Playa del Carmen aipatu duzu. No-
la diseinatzen duzu menu bat mun-
duaren beste muturrean? Euskal 
osagaiekin lur hartzen duzu edo 
tokiko gastronomiako elementuekin 
lan egiten duzu? Aspaldi ikasi nuen 
baloratzen ateak zabaltzen dizkida-
ten herrialdeetako kultur aberasta-
suna, bereziki ni hautatu nautenean 
han platerak diseinatzeko. Noan leku 
guztietan aurkitzen dut inspirazioa, 
modu naturalean, eta ahal dudan 
onena sortzen saiatzen naiz tokiko 
produktuak erabilita. Gustua ere kul-
tura kontua da eta tokiko zaporea 
oso garrantzitsua da. Niretzat berriak 
diren produktuetan kontzentratzen 
naiz, eta horiekin esperimentatzen 
dut sormenezko nire probalekuan. 
Sukaldean, gauza guztietan bezala, 
jakin egin behar duzu zer nahi duzun, 
egiten duzun horretan sinetsi eta non 
zauden jakin.
Hori al da sukaldariaren bereizga-
rria? Sukaldariaren bereizgarria da 
sukaldaritzarekiko pasioa eta ongi 
jateko gustua izatea. Nik ez dut eza-
gutzen sukaldaririk, gozogilerik edo 
okinik, mahai onaren zale ez denik. 
Horretarako sortu zen lanbide hau, 
sentsazio berriak bilatzeko eta hor-
kien gozatzeko. Ni, azken batean, ho-
rretan aritzen naiz. Zorion garraioan 
dabilena baino ez naiz.
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tagarria eta oso saiatua. Horrek ado-
retu egiten nau konfiantzaz sentitzeko, 
pozik eta segurtasuna transmititzeko. 
Sukaldea ez da “ni”, “gu” baizik. Ez da 
aski sortzailea izatea, entrenatu egin 
behar da sormena. Saiatzeko gaita-
suna eduki behar da eta adimena, eta 
funtsezkoa da inguruan pertsona onak 
izatea. Ikusten duzun guztiaren atzean 
xehetasun ikusezin mordoa dago, eta 
horien guztien baturak ematen du 
sukaldari handi bat.
Hortaz, arrakasta ez da gaitasun 
kontua bakarrik. Jende batek berezko 
dohaina du sukalderako, baina gero 
izerdiarekin egiten da dena, jarraikita-
sunarekin, handinahi osasungarriare-
kin. Sukaldari lanbidea polita da baina 
gogorra. Otordu bakoitzak erabakitzen 
du arrakasta edo porrota. Horregatik 
izaten da beti presio kuota saihetsezin 
bat. Ni ez naiz moden zalea. Miretsi 
egiten dut jende sortzailea, ikuspegi 
pertsonala duena eta horri fidel zaiona.

Ezaugarri horiek antzematen al ditu-
zu belaunaldi berrietan? Bai. Sukal-
dearen munduak oraindik ere asko du 
berritzeko, eta badago kimu berririk 
lanbidearen etorkizuna bermatzeko, 
gaitasuna eta nortasun handia ageri 
duen jendea. Sukaldari gazteek behar 
dute adin eta esperientzia gehiago 
dugunon maitasuna, errespetua eta 
jakinduria. Gure ezagutza eta haien 
indarra behar ditugu.
Gastronomia urrezko aro batean da 
eta, aldi berean, Mediterraneoko 
dieta lausotzen ari da. Oso irakur-
keta erraza du horrek: borondate po-
litikoari dagokion arazoa da. Haurrek 
Elikadurari buruzko ikasgai bat eduki 
behar lukete eskolan, non bat egin-
go duten medikuen jakintzak, nutri-
zionistenak eta sukaldarienak. Gure 
herrialdea aurrendaria izan liteke 
elikadura ona ikasgeletara eramaten. 
Munduko sukaldaritzan eredugarriak 
izan gintezke haurren bidez. Gurasoei 

“Haurrek Elikadurari buruzko ikasgai bat 
eduki behar lukete eskolan. Gurasoei 

hobeto jaten erakutsiko liokeen lehenbiziko 
belaunaldia izango litzateke”

hobeto jaten erakutsiko liokeen le-
henbiziko belaunaldia osatuko lukete 
haur horiek. Baina erabakiak hartzen 
jende adimendunik ez dagoen bitar-
tean, orain arte bezala jarraituko du-
gu. Pena da, zeren inoiz baino hobeto 
egiten baita sukaldean, baina ez da 
lortzen herritarren zatirik handiena-
rekin konektatzea. Haurrei erakusten 
ez diegun bitartean, zati hori faltako 
zaigu, eta funtsezkoa da.
Zer iruditzen zaizkizu Master Chef 
eta gisakoak? Horien alde nago, eta 
meritu ikaragarria dutela iruditzen 
zait. Naturaltasunez eta errespetuz, 
herrialde honetako etxeetara iristea 
lortu dute. Programa horiek, non la-
gun handiek eta nire ikasleek parte 
hartzen duten, bilakaera nabarmena 
izateko aukera eskaintzen diete, oinak 
lurrean edukita betiere, etxeko gizon 
eta emakumeei. Sukaldari ospetsuak 
eta eltze tartean aritzeko berezko do-
haina dutenak etxeetan sartuta, histo-
rian sekula ez da ikusi horrelakorik.
Ez al zaizu iruditzen gehiago azpi-
marratzen dutela lehia sukaldaritza 
bera baino? Hori gidoian dago, ikus-
entzuleek horixe maite dute. Bestetik, 
gogoan izan behar da bizitza bera ere 
lehiaketa bat dela. Egiten duzuna egi-
ten duzula, onena izateko lehian ari 
zara. Ez dugu geure burua engainatu 
behar, sukaldaritza maratoi bat da.
Zuk maratoi asko irabazi duzu. Pre-
sioz bizi al dituzu? Erantzukizunez bi-
zi ditut. Uneotan, espainiera hitz egi-
ten duten sukaldarietan Michelin izar 
gehien duena naiz. Horrek motibatu 
egiten nau eta indarberritu. Sukalda-
ritzako zerua hatz muturrekin ukitzen 
duzunean, onartu egiten duzu erronka 
eta ordu arte zeneukan herentzia gas-
tronomiko bikaina gaindituko duen 
etorkizuna eraikitzeari ekiten diozu. 
Zein izan da orain arte jaso duzun 
garaikurrik onena? Guztiek markatu 
naute eta ilusioa egin didate, baina 
inork ezagutzen ez duen bat da one-

3332


