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Taloaren 
errezeta 

☺ Osagaiak (4 pertsonentzako): 
Arto-irina (350 grs.) 
Ura (250 ml.) 
Gatza 

☺ Zelan egin: 
Irina ontzi edo artesa baten jarri. 
Irin tontorraren erdian zuloa egin 
eta gatza pixka bat bota. Ontzi ba-
ten ura berotu eta apurka gehitu. 
Eskuz oratu harik eta orea trinkoa 
eta homogeneoa geratu arte, eskue-
tan itsasten ez dena. Gero zapi bus-
ti batez estali orea eta 30 minutuz 
egoten utzi. Ore-bolatxoak egin eta 
zanpatu harik eta opila mehea lortu 
arte. Plantxa berotu eta opila bero-
nen gainean jarriz alde bietatik egin, 
txigortu arte.  

 

 

El Pobal auzoa z/g 
48550 Muskiz 
Telefono zenbakia: 629 27 15 16 
Posta elektronikoa: info@elpobal.com 

 
Gure museoko instalazioez 
baliaturik taloa egiten ikasi 
ohizko moduan. 
 
Geurea den elikagai honen 
hainbat bitxikeria ezagutuko 
duzu! 
 

Hau da, hau...taloa! 

☺ Hiztegi txikia 
Talo. 1.izena.Arto-irinez egindako 
opila, zapal eta biribila. 2 izenordea. 
Altuera txikikoa eta potxolo samarra 
den pertsonaz esaten da. 
Talo-burdina. Taloak erretzeko pa-
la-antzekoa, burdinazko xafla biribil 
eta kirtendun batez osatua. 
Talo-ohol. Talo-orea zapaltzeko 
ohol biribil kirtenduna. 
Talogile. Taloa egiten duen pertso-
na. 
Morokil. Uretan artirina egosi eta 
irabiatuz egiten den janari lodia. 

☺ Esaera zaharrak 

☺ Talo beroak gazta du jaki; hori 
edonork daki. 

☺ Txalo-txalo, txalo-txin, etorri 
etxera, Joan Martin; zertara eta 
artara, taloa eta esnea jatera, 
txalo txalo, txalo txin. 

El Pobaleko burdinola 

El Pobaleko burdinola 



☺ Taloa Euskal Herriko arto-irinez 

egiten den ogia da. Haren itxurak 

Ertameriketan egiten diren opilatxoak 

gogorarazten digu. 

☺ Patata, tomatea, 

indaba, piperra edo 

kakaoa bezala  

Amerketatik da-

torkigu artoa. 

Horrexegatik 

“borona de Indias” izenpean ezaguna 

zen.   

☺ Euskal Herrian XVI. mendean hasi zen 

landatzen artoa eta bertoko lurretan 

beste labore batzuk baino hobeto egoki-

tu baitzen (artatxikia, oloa, zekale...) 

arrakasta handia izan zuen. 

☺ XIX. menderarte, baserrietan ohizko 

ogia taloa izan zen, egunero kontsumi-

tzen zelarik, alegia. 

☺ Gaur egun taloa lantzean behin egiten 

da, Tomas Deunaren azoka egunean 

kasu. 

Gure ur-errota 
Taloaren historia 

Artoaren gaineko bitxikeriak 

Taloa elikagai bezala 

Garabi-besoa: harriak 
jasotzeko garabia 
 
Tobera: non arto 
aleak sartzen baitira 
    
 Askan irina gordet-
zen da 
 
 Harri mugikorra edo 
gainarria 
   
Harri finkoa edo azpia-
rria   
  
Sifoiak: ubideko ura 
erortzen den tokitik 

 
 
Ur-gurpila: gainarria 
birarazten duena 

 
Taloa egiteko ez da 
legamiarik behar. 
Arto-irinak ez dauka 
glutenik. Hau dela 
eta, zeliakoek taloa 
jan dezakete. Taloa 
txistorraz, hirugiha-
rrez, gaztaz, txoko-
latez edo geure gus-
tukoa den bestelako 
jakiz bete daiteke. 

☺ Errotetan arto-irin mota ezberdin bi 

lortzen dira: gizakientzako arto-

irina eta animalientzako artobi-

rrina. 

☺ Taloaz gain, arto-irinaz ogia, morokil 

eta esnearekin jaten ziren ahiak ere 

egiten ziren. 

☺ Enkarterrietako errotetan mota ez-

berdinetako artoa eho izan da: 

“avinao” deritzona (gorri bizi kolore-

koa), etxekoa (alerik handiena dena), 

arto artatxikia (irina gehiago baina 

kalitate eskasagokoa ematen zuena), 

artaberdea (animalien pentsurako) 

edo “plata” izenekoa (Argentinatik 

ekarritakoa). 


