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AURKEZPENA

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde
Plangintza eta Nekazaritza eta Arrantza
Sailak Euskadiko Ardoen Dastaketarako
Esku-liburua aurkezten dizue gure ardoen
mundu zoragarrira hurbilarazteko.
Hori dela eta, Arabako Errioxako ardoen
eta txakolinaren aurkezpena egiteaz gain,
ardoaren kulturaren sekretuak aurkitzen
laguntzea da gure xedea: dastaketarako
metodologia, kalitatea zehazten duten
ezaugarriak, ardoa egiteko moduak eta ardoa aukeratzeko, erosteko eta gordetzeko
jarraibideak.
Ongi etorri, esku-liburu honi eta jasotzen
ari zaren Dastaketa-ikastaro honi esker, ardoaren mundu liluragarri honetan erraz eta
modu atsegin eta praktikoan murgilduko
zara, eta gainera, zeure irizpidearen arabera
aukeratzeko eta dastatzeko gaitasuna eskuratuko duzu, ziur gaude.

SARRERA
Edonor da ardo bat dastatzeko gai. Ardo
bat dastatzeko erabiltzen den teknika eta
baremoak ikastea da garrantzitsuena;
gero, hainbat ardo dastatuta trebatu egin
behar da. Izan ere, zenbat eta lagin gehiago
eta desberdinagoak dastatu, orduan eta
ñabardura gehiago hautemateko eta
bereizteko gai izango gara.

Ardo bat dastatzeko prozedura beste
edozein jaki dastatzekoaren antzekoa
da: zentzumenak erabilita, azterketa
organoleptikoa egiten da. Kasu honetan,
ikusmena, usaimena, dastamena eta
ukimena erabiliko ditugu. Entzumenak ez
du aparteko zereginik ardo bat dastatzeko
orduan.

Euskadiko ardoen eta
horien dastaketaren mundu
zirraragarrirako hurbilketa.

04

DASTAKETA-TRESNA

Dastaketan kopa mota
bakoitzak inpresio desberdinak
sorraraziko dizkigu.
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Ardo bat dastatzeko nahiz edateko,
kopa bat erabiliko dugu beti. Ez da
komeni edalontzia erabiltzea, ardoak
eragiten dituen sentipenak behar bezala
hautematea eragotziko digulako.

Koparen ezaugarrien arabera koparen
ahoaren tamaina, gorputzaren forma,
edota kristal mehekoa den ala ez, ardo
batek inpresio batzuk edo beste batzuk
eragingo dizkigu.
Kopak tamaina ertainekoa (oso txikia
bada ezin izango dugulako ardoa biratu
edo mugitu), fina, gardena eta tailurik edo
marrazkirik gabea izan behar du.
Koparen heren bat beteko dugu, eragin
eta hobeto maneiatu ahal izateko,
eta ondoren, koloreari erreparatuko
diogu. Hainbat lagin dastatuz gero,
konparatu ahal izateko guztiek
ardo kopuru bera izan behar dute,
ardo gehiago edo gutxiago badugu,
kolorea alda daitekeelako.
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IKUSMEN FASEA

ERTZA

ERDIGUNEA

Ikusmen fasean koloreari, homogeneotasunari eta ñabardurei erreparatuko diegu.
Ñabardura edo tonalitatea bereizteko,
hondo zuri baten gainean 45º okertuko
dugu kopa. Beste kolore bateko hondoaren
gainean ipiniz gero, ez dugu benetako
kolorea hautemango.
Ardoak ez du arre egon behar, baizik eta
garbi eta distiratsu. Jalkinak aurkitzen
baditugu, hau da, ligak, ez dugu zertan
kezkatu.
Mahatsaren
konposatuak
besterik ez dira, denboraren joan-etorrian
sortutakoak edo ardoari garbiketa bortitzik
egin ez zaiolako botilara igaro direnak.
Batzuen iritziz antiestetikoa izan badaiteke
ere, gero eta gehiagotan agertzen dira, batik
bat ardo beltzean. Ardo gorri eta zurietan,
aldiz, normalean ez da hondarrik egoten.
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Kopa okertzean, ardoaren kolorearen
hainbat tonalitate ikusiko ditugu. Kopa
ertzean, bolumena txikiagoa denez, hobeto
bereizten da ardoaren benetako kolorea.
Erdialdean, berriz, bolumena edo ardogeruza handiagoa denez, kolorea aldatu
egiten da.

Ikusmen fasean
koloreari, homogeneotasunari
eta ñabardurei erreparatuko diegu.
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IKUSMEN FASEA

GAZTEAK

BELTZAK

GORRIAK

ZURIAK

ZAHARRAK

Zahartu ahala,
ardo mota bakoitzak
dastaketan baliagarri
egingo zaigun koloregama bereizgarria
hartzen du.

ARDO BELTZAK
Ardo beltzen
intentsitatea
apaldu egiten
da denbora igaro
ahala: granate kolore
bizikoa eta ertz bioletakoa
izatetik, laranja kolore eta
ertz anbarreko ardo argia
izatera igaroko da.
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ARDO GORRIAK
Ardo gorriak,
berriz, gorriminbioleta kolorea
izatetik, izokin tonu
laranjatsura igaroko dira.

ARDO ZURIAK
Ardo zuriak, ordea,
beltzak ez bezala,
ilundu edo oxidatu
egiten dira denboraren
joan-etorrian. Kolore
hitsa eta ertz berdekoa
izatetik, urre-kolorea
izatera igaroko dira, eta
bukaeran anbar kolorea
hartuko dute.
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USAIMEN FASEA

USAIMEN-ERREBOILA

ZUZENEKO BIDEA
SUDUR-ATZEKO BIDEA:
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Usaimena: dastaketan lan
bikoitza duen zentzumena.

Usaimena –orokorrean behar baino
gutxiago erabili ohi dugun zentzumen
hori– garrantzitsua da oso gure bizitzan.
Jaio ostean, gure usaimena oso garatuta
dago, baina garrantzi handirik ematen ez
diogunez, pixkanaka-pixkanaka gaitasun
hori galdu egiten dugu. Gizakiengan,
erreboila da usaimenaren muina. Sudurhobiaren goialdean dago organo hori, eta
ardoaren (edo beste edozein produkturen)
aroma-molekulak bertara iristen dira.
Molekula-kopuruaren eta haien osaeraren
arabera, nerbio-bulkada iristen da
burmuinera, eta, bertan, usain-zentzazioa
igarri, sailkatu eta hauteman egiten da.
Aromak usaimen-erreboilera
bideak bitarikoak dira:

heltzeko

Zuzenak:
aromak sudur-hobira igaroko dira.

Usaimen-azterketan,
kopa
sudurrera
gerturatuko dugu. Lehen urratsa kopa
geldian izango da; alegia, inolako
mugimendurik egin gabe. Aromaren
intentsitatea neurtuko dugu, eta ardoak
aroma garbiak edo usain desatseginak ote
dituen hautemango dugu. Usain garbiak
eta “zikinak” bereizteko, sudurra kopan
sartuko dugu, eta bost segundoz horrela
eutsiko diogu. Denbora-tarte horretan
burmuinak ez badigu atzera egin dezagula
agintzen, ardoaren usaina atsegina dela
adieraziko du horrek.
Gero, kopari eragin ostean, berriz ere
usainduko dugu, lehen igarritako usainetan
aldaketarik ote dagoen begiratzeko, eta
aldi berean, aromak hautemateko. Kopari
eraginda, ardoa egurastu, eta aromak bizitu
egiten dira.

Sudur-atzekoak:
ardoa ahoan dugula, aromak eztarritik igaro
ostean, usaimen-erreboilera igoko dira.
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Ardoaren aromak hiru
azpitaldetan sailkatzen dira:
LEHEN MAILAKOAK
Mahatsak emandakoak:
fruta, loreak...

BIGARREN MAILAKOAK
Hartzidura alkoholikoak
eta malolaktikoak
emandakoak: kanela,
platanoa.....

Oraingo honetan, ardoak dituen aromak
hautematea izango da gure lana. Ardo
onak aroma sendo eta konplexuz jantzi

HIRUGARREN MAILAKOAK
Buket izena ere badute,
eta barrikan eta botilan
ondutakoek izaten dute:
tabakoa, erregaliza...

behar du bere burua. Aroma-gama zabal
eta orekatsuak ematen dio ardoari
konplexutasun aromatikoa.
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DASTAMEN ETA UKIMEN FASEA
Aromak hautemandakoan, ardoa ahora eramango dugu, sentsazio
zaporetsuak (ardoaren zaporeak), sudur-atzetik datozen aromak eta
ukimen-sentsazioak aintzat hartzeko.

UKIMENA
Ardoa ahora eramaterakoan ez ditugu
soilik zapore-sentsazioak hartzen. Aitzitik,
substantzia kimiko batzuek ere sentsazioak
eragiten dituzte, eta ez mihian soilik,
baita hortz-oietan, masailean, ezpainaren
barnealdean eta aho osoan ere. Ukimensentsazioak dira horiek, eta beroak nahiz
ukimenak eragiten dituzte.

Astringentzia: ona ala txarra izan
daiteke, eta lehor sentsazioa emango
digu. Ahoaren erdialde eta aurrealdean
hautemango dugu.

Ikus ditzagun batzuk:

Tanizitatea: lehortasun eta gorpuzkera
atsegineko sentsazioa da. Dena den,
tanizitatea
desatsegina
ere
izan
daiteke, mahats-mordoko txortenetako
edo pipitetako taninoak direla eta.
Halakoetan, lehortasun latza eta
desatsegina eragingo dugu.

Karbonikoa: eferbeszentzia- eta gozotasunsentsazioa emango du mihi-puntan.
Alkohola: ahoan beroa edo erremina
eragiten ditu.

Gorputza: ardoaren konposatuek eta
estraktu lehorrek ematen duten garraztasun
eta itsaskortasun sentsazioa da.

MINGOTSA
GARRATZA
GAZIA

GARRATZA
GAZIA
GOZOA
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Sentsazio horiek guztiak hauteman
ahal izateko, ardo-kopuru txiki bat ahora
eraman, eta aho-barruan mugitu egingo
dugu, ahoko txoko guztietara zabal dadin.
Aho-barrunbean ardoa oxigenatu egiten
da, aromak nabarmendu egiten dira, eta
sudur-atzeko bidetik usaimen-erreboilera
igotzen dira.
Ardoa jaurti edo edan egingo dugu, eta
urratsez urrats hautemandako sentsazio
guztien berri jasoko dugu fitxa batean edo
dastaketa-kideekin hitz eginda.

ZAPOREA
Zaporeak
dastamen-papilei
esker
identifikatzen dira, eta ahoan zehar
sakabanatuta daude. Zaporeak honela
hautematen dira, batez ere:
Zapore gozoa mihi-puntan igartzen da, eta
azukreak eta alkoholak eragiten dute.
Zapore garratza mihiaren alboetan igartzen
da, eta ardoaren azidoek ematen dute.
Zapore gazia ertzetan igartzen da, eta gatz
mineralek eta azido organikoek eragiten dute.
Zapore mingotsa mihiaren amaierako
erdigunean hautematen da, eta konposatu
fenolikoek sorrarazten dute.
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ARDOAK ZERBITZATZEKO TENPERATURA

Ardo bakoitzak dastatzeko
eta kontsumitzeko tenperatura
egokia du.

Ardo mota bakoitzak edateko eta dastatzeko
tenperatura egokia du. Ardo bera tenperatura
desberdinetan hartzen badugu, sentsazio
desberdinak sorraraziko dizkigu.
Ondoren, ardo mota bakoitza dastatzeko
tenperatura egokiak seinalatzen dira.
Ardo apardunak: 6 eta 8 º C bitarte
Tenperatura beroagoa bada sotiltasuna eta
karbonoa galduko dute; eta horiexek dira,
hain zuzen, euren ezaugarri nagusiak.
Ardo gozoak: 6 eta 8 ºC bitarte
Tenperatura altuagoa denean, zapore
gozoak indartu eta gainerako zaporeekiko
oreka galdu egingo da, gozoak besterik ez
baititugu hautemango.
Ardo zuri lehor gazteak
eta erdi-lehorrak: 8 /10 ºC bitarte
Ardo horiek freskoak eta garratzak izan
behar dute; ardoak tenperatura horretan
egonda sentsazio atsegin eta fresko hori
igarriko dugu.
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Ardo zuri zahartuak eta barrikan
hartzituak: 11 / 13 ºC bitarte
Ardo zuri freskoen tenperatura egokitik
graduren bat igoko dugu, ardoak barrikan
eta botilan ondu ostean eskuratu dituen
aromak hobeto igartzeko.
Ardo gorriak: 10 eta 12 ºC bitarte
Zuriaren eta gorriaren arteko ardo mota
honen ezaugarri guztiez gozatzeko
tenperatura hori da egokia.
Ardo beltz gazteak: 12 eta 14 ºC bitarte
Ardo beltzaren ñabardurak izango ditu,
eta beste motak baino freskoagoa eta ez
horren latza izango da.
Ardo beltz zahartuak: 16 eta 18 ºC bitarte
Tenperatura horretan, ontze-prozesuan
eskuratutako aromak nabarmenduko dira.
Tenperatura baxuagoa bada, ordea, aroma
horiek lurrundu, eta ardoa ahoratzean
latzegiak irudituko zaizkigu. Tenperatura
altuagoa
denean,
berriz,
alkohola
nabarmendu, eta gainerako aromak
itzalean utziko ditu.

Ardoak ez ditu tenperatura-aldaketa
bortitzak gustuko. Ezin dugu ahaztu
ardoa ezin dela 4 ºC baino hotzago
zerbitzatu inolaz ere, tenperatura horren
azpitik dastamen-papilak anestesiatu
daitezkeelako, eta ez dugulako inolako
sentsaziorik hautemango.

Kopan aipatutako tenperaturak mantendu
ahal izateko, kontuan hartu behar dugu
zerbitzatzean ardoak bere tenperatura alda
dezakeela. Ardoa egoki zerbitzatzeko oso
garrantzitsua da izotzontziak erabiltzea,
batez ere udan eta toki beroetan; lokalaren
tenperatura eta edaten ari garen ardo
mota aintzat hartuta, bitara bete dezakegu
izotzontzia: urarekin edo ura eta izotzarekin.
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EUSKADIKO ARDOEN DESKRIBAPENA

BILBAO

DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

VITORIA - GASTEIZ

Euskadiko
ardogintzako guneak

Bizkaiko txakolina

Arabako txakolina

Arabako Errioxa

Getariako txakolina

ARABAKO ERRIOXA
Euskal Autonomia Erkidegoaren hegoaldean
kalitate handiko ardoak ekoizten diren
eskualde bat dago; Arabako Errioxa, hain
zuzen.
Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuaren hiru
azpiguneetariko bat da Arabako Errioxa.
Arabako 18 udalerri ditu bere baitan,
Buradon Gatzagatik Oionera –mendebaldetik
ekialdera–, eta Toloño mendilerrotik Ebro
ibaira –iparraldetik hegoaldera.
Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuak guztira
dituen mahatsondo-hektareetatik % 21
Arabako Errioxan daude.
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Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuaren ardo
ekoizpen guztiaren % 27 inguru Errioxako
Araban ekoizten da, eta ardo onduari eta
erreserbakoei dagokionez, % 33ra iristen da.
Arabako Errioxak ospe handia du ardogintzan.
Bertako ardoak mundu osoan preziatzen dira.
Mahastien
kokapenak
gainontzeko
ardogintzako guneetatik bereizten du. Izan
ere, lur malkartsuak dira, terraza ugari
eta lursail txikiak dituztenak, eta Toloño
mendilerrotik Ebroraino doan malda handian
kokatzen direnak. Maldak daukan iparhegoranzko norabideak nabarmen hobetzen
du mahatsaren kalitatea.

Arabako Errioxako lurzoruek materia
organikoko eta buztin-kareko eduki urria
dute. Orokorrean, ez dute errendimendu
esanguratsurik sortzen; alabaina, mahatsaren
kalitatea ezin hobea da.
Arabako Errioxan eragin atlantikoko klima
mediterraniarra dagoela esan daiteke.
Klimaz eta lurzoruaz gain, Arabako Errioxaren
ardoen berezitasuna laboratutako mahatsen
barietateei zor zaie. Barietate horiek eremu
horretako klimatologia eta lurzorura moldatu
dira, eta kalitate handiko eta izaera bereziko
ardoa da horren emaitza. Zazpi mahatsbarietate daude baimenduta, besteak beste:
Beltzak: Tempranillo, Garnacha,
Mazuelo eta Graciano.
Zuriak:

Tempranillo Arabako Errioxako barietate
autoktono
hedatuenetarikoa
da.
Mahastiaren hedapen osoaren % 85 inguru
hartzen du.
Baldintza natural horiei eta barietate
autoktonoen egokitzapenari beste hainbat
faktore gehitzen dizkiegu, esaterako
mahastia arreta eta kontu handiz zaintzen
duen ardogileen trebezia, belaunaldiz
belaunaldi
helarazitako
laborantza
sistemak, enologoen eta upategien jabeen
abilezia, etab. Ondorioz, munduan bakarrak
diren ardoak lortzen dira, mahatsondoa
finkatzen den eta mahatsa heltzen
den lurzoruaren ezaugarriak adierazten
dituztenak, eta bertako esentzia berezia
eskuratzen dutenak. Horri guztiari esker,
Arabako Errioxan kalitate handiko ardoak
ekoizten dira.

Viura, Malvasia eta Garnacha Zuria.
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Arabako Errioxako upategietan gero eta ardo
mota gehiago ekoizten dira. Gehienak ardo
gazteak eta zahartuak dira, baina zuriak,
gorriak eta cavaren bat edo beste ere aurki
ditzakegu.

Arabako Errioxako ardoak, elaboraziometodoaren arabera, urteko kontraetiketarekin
merkaturatu daitezke, edota Kontseiluak
zahartze-aldiari buruz ezarritako araudiari
jarraikiz. Honako hauek izan daitezke:

Eskualde horretan bi modutan ekoizten dira
ardo beltzak, eta ondorioz, guztiz desberdinak
diren bi ardo sortzen dira:

Urteko ardoak: (azaldu)

1- Ardo gazteak, beratze karbonikoaren edota
Arabako Errioxako metodo tradizionalaren
bitartez eratzen dira. Metodo horretan mahatsmordoa oso-osorik sartzen da. Hala, kolore
biziko eta indar aromatikoko ardoak lortzen
dira, eta ahoan freskotasun eta arintasun
sentsazioa sortzen dute. Urtean bertan
edo bi urte igaro baino lehen kontsumitzea
gomendatzen dute.
2- Barrikan eta ondoren botilan zahartutako
ardoak. Aromari dagokionez, konplexutasun
handiko ardoak dira. Ahoan egituratuak dira,
nortasun handikoak, eta oso ongi orekatutako
azidotasun tipikoa dute.
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Ardo onduak: hirugarren urtean dauden
ardoak, eta gutxienez urtebete barrikan eta
hainbat hilabete botilan eman dutenak.
Erreserbako ardoak: urtabe bakoitzean
aukeratutako ardoak, ezaugarri onak
zituztenez hiru urtez zahartu direnak, eta
horietatik bat, bederen, barrikan ondutakoa.
Gainerako denbora botilan ematen du.
Erreserba Handiko ardoak: urtabe bikainetan
aukeratutako ardoak, barrikan gutxienez bi urte
eta botilan gutxienez hiru urte eman dituztenak.
Aipagarria da, halaber, Oion, Guardia eta
Moreda Arabako udalerriak Cava Jatorrideiturari atxikita daudela, baina horien
ekoizpena ez da esanguratsua.

TXAKOLINA
Txakolina Euskal Herrian ekoizten da; ardo
esanguratsu eta berezia.
Ardo horren izaeraren arrazoietako bat
naturaren eragina da; eta berezitasuna
ehunka urtetik hona bildu duen historiaren
xehetasunek ematen diote.
Klima atlantikoak, kokapen geografikoak
eta mahastiak dauden mendien erliebeak
lur motarekin eta Hondarribi Zuri eta
Hondarribi Beltza barietate autoktonoen
egokitzapen
bikainarekin
batera,
bitxitasuna eman eta munduan bakarra
izatea eragiten diote ardo horri.
Euskadin dauden Txakolinaren hiru jatorrideituretatik, lehenengo Getariako Jatorri
Deitura sortu zen, ondoren Bizkaikoa eta
azkenik, Arabakoa.
Jatorri deitura horien Kontseilu Arautzaileek,
kontrol zorrotzen bidez ziurtatzen dute
Euskadiko ardo horren kalitatea eta
benetakotasuna.
Gehien ekoizten den txakolina zuria
da, ekoizpen osoaren % 95era iristen
da. Ekoizpenaren gainerakoa barrikan
hartzitutako ardo zuriek eta ardo gorri
eta beltzek osatzen dute. Beste alde
batetik, “aparduna” eta “mahats-bilketa
berantiarrekoa” Jatorri Deiturek babesten
dituzten arren, ez dira Txakolintzat hartzen
erakunde horien araudietan; horregatik
jasotzen da bertako xedapen gehigarrietan
ezin izango dutela “Chacoli/Txacoli edo
Txakolina” izenik erabili ardo horiek
izendatzeko.

BIZKAIKO TXAKOLINA
Bizkaiko Txakolina Bizkaia osoan aurki
daiteke.
Jatorri Deitura horrek 57 upategi biltzen ditu.
Urteko ekoizpena 1.700.000 botilakoa da,
gutxi gorabehera.
Bizkaian ekoizten diren txakolinak sudurrean
intentsitate ertainekoak dira, baina aromakonplexutasun handikoak. Ñabardura asko
dituzte, eta bereziki nabarmentzen dira fruta
zuriarenak, loreenak, zitrikoak eta belarkarak.
Ahoan, mingostasun leuna du, koipetsua da
eta sentsazio iraunkorra du. Mahats barietate
horren berezitasun den zapore-ondoko
mingots samarra ager daiteke.
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GETARIAKO TXAKOLINA
Jatorri Deitura hau Gipuzkoa osoan hedatuta
dago, baina ekoizpenaren gehiena Getaria,
Zarautz eta Aiako udalerrietara mugatzen
da, hor kokatzen baitzen lehen jatorri deitura,
hain zuzen. Guztira 24 upategi daude atxikita,
eta 2.200.000 botila ekoizten dituzte urtean.
Getarian egiten diren txakolin zurien kolorea
hori leunetik hori berdexkara bitartekoa da.
Sudurrean oso intentsuak dira, zorrotzak
eta fruta zuria eta belar freskoaren ukituak
hautematen dira. Ahoan leunak dira,
karbonikoak ematen duen eferbeszentziaukitu batekin, baina nortasun bakarra ematen
dion azidotasun bereziarekin kontrajarria.

ARABAKO TXAKOLINA
Euskadiko Jatorri Deitura txikiena eta
gazteena da. Aiarako eskualdean kokatzen
da, eta 5 udalerri biltzen ditu: Aiara, Artziniega,
Amurrio, Laudio eta Okondo Zazpi upategi
hartzen ditu, eta urtean 350.000 botila
ekoizten dituzte gutxi gora-behera.
Arabako txakolin zurien kolorea hori
leunetik hasi eta lasto-horira bitartekoak
dira. Sudurrean aromatikoak dira, eta fruta
oroitzapenak ekartzen ditu lore-ukituekin
batera. Ahoan freskoak dira, apur bat
azidoak, eta batzuetan, aho-bukaera mingots
samarrekoak ere bai.
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