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II. FELIPE´ren auts opilak
Felipe II Polvoroia. Goxoki bikain onen jatorria aur-
kitu daiteke espaniar errege entzutesuena bizi zan 
mendean. Esan oi da Benavente Kondeak Felipe IIren 
emazte Isabel de Valoiseri eskeñitakoa oparia dala. 

IBAÑEZ´en TURROigintza.
1860an Migel Jauna Jijona erritik Bilbora etorri zan 
ta Bidebarrietako 7 ta 9 ko zenbakian kokatu 1919tik 
ezkeroz bere familiko Eladio Ibañezek darama. Gabo-
netako etekiñen denda biurtu da bilbotar askorentzat. 

THATE´n txarriki denda.
 XX gizaldi asieran Herman Thatek zabaldu eban 
Bilbon berak atonduten ebazan txarrikiak saltzeko. 
Asieran Hurtado de Amezagan egoan. Gar egun 
Colon de Larreategin darrai. 

txOBIL-txokolateak.
CHOBIL. CHOCOLATES BILBAINOS, Ti-
boli kalean sortu zan 1920an. José Antonio Lenda-
kariaren familiartekoarena zan. Txokolate tabletak 
guztiz goxoak ziran, agian amerikar kolakaogaz 
nastuta egozalako. 

BILBOKO EDERGARRIAK II.
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txIkILIN´en opillak.
1907.04.7an Isasa ta Artiachek galletak egin ta 
saltzeko lantoki bat eraiki eban García Salazar ka-
lean. 1947an egunero saltzen ziran galletak 18.000 
kilo osatzen eben. 1983ko udaldiezkeroz Deustuko 
Riberatik Orozkora aldatu zan. 

EME´ren iru-ertzekoak.
Eleuterio Aznarezek sortu eban 1959an Bar-Jate-
txe EME deritzona. Sekulako arrakasta lortu eban 
Triangulo EME izen ospetsuak. Ogi artesau, York 
jamoia, mayonesa ta ta ixilleko saltsagaz landuten 
eban. 

errusia´ko opil-gosoa.
Parisen Alejandro Errusiako Zar zanaren ome-
nez egindako bazkariaren azkenaldera, postre lez 
txundituta itxi ei zitun bazkadarrak almendrazko 
guriñez osaturiko goxoki barri onek  

kilkerrak.
“El Grillo” len banderilla ta orain pintxo lez eza-
gutua da. Ez dakigu zein dan bere jatorria. Alan da 
be osagai errazekoa da: letxuga (txirtxirren janaria) 
tipula, ta patata, oliba olioaz onduta. 
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txistor berebilla.
Txakurtxu beroak saltxitxa biren laguntza eska-
tzen dauz. Olantxe jokatu eban urte askotan Pedro 
Abajos del Rio jaunak. Pedro ta bere SALCHI-
CHAUTO guztiz ezagunak ziran inguruko Insti-
tutoetako ikasle eta Operazaleen artean. 

SANTIAGITO.
San Blasetako malbabizko gozokia bikañetarikoa 
dogu. Irureun urte izango ditu asi zala eta bere 
lengo egituran darrai gaur egun be: azukrea, mal-
babisko ta fruturen klareaz. 

ARROZaren opil-gosoa.
Arrozpastela euskeraz diñoguna, Filipinasetik eka-
rri ei eban gure itsagizon batek. Guztiz ondo dator 
kafea artzeko orduan, bai goxetan ta bai arratsal-
detan. 

karolina gozokiak.
Goxoki ezaguna da. Bilbotar batek bere alaba jatun 
eskasa bizkortuteko asmatu ei eban. Ojaldre tarta-
ren gañean zabaldu, merenge krema-gaz lagundu, ta 
arrautzezko aletxoa dira bere osagaiak. Alaba bizkortu 
ba zan, ez pazan, erritarrentzat apartekoa gertatu zan. 
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guriña´ren opilla.
Opiltxu bat erdibitu, ta erdien gurin apur bat ipiñi. 
Ori da bilbotar usaña artzeko modua. 

ARRIKIBARKO ZOROA.
Arrikibarko Plazan jarten zan andratxu bat betiko 
ezarlekuan. Josten beti ta beti leku jakin batera be-
gira. Amore gai galdutako batengana,bear bada.  

zato TA ZAGI EGILLEAK. 
Alondigako ardaoa eroateko upel asko bear zala ta 
bota ta zagiak egiten asi ziran Iparragirre ta Fz. 
del Campo kaleetan. Auntzen larrua erabilten zan 
bape zatikatu eta loitu barik.  

ardandegia.
Ricardo Bastidak eraiki eban La Alhondiga 1905tik 
1909 urte bitartean. Irurogei (60) urtez egon zan 
ardao-gordeleku lez. Ogei urte ateak itxita eginda, 
gaur egun jendearen asialdi ta kulturgintzarako 
prestatuta ikusi leike.  
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urdiñezko bus-txikerra. 
1960ko amaieran sekulako aurrerapen lortu eban 
Bilbok, El Azulito deritxon errigarraioa kalera-
tuaz. Autobus barriak erosoago ibilten ziran kale 
estuetatik zear. Erabiltzaleek, ordea, konfort obea 
nabaritzen eben jarleku barri bigunekaz. 

TRANBIA.
Bilbo ta Las Arenas arteko bidean lenengoz asi 
zana, zaldiekaz eroanda ibilten zan. “Paloma” 
izenez zan ezagutua. Geroago “tximistindarragaz 
(elektrizidadeagaz) mugituten zan. Gaur egun 
itxura barrienagaz atonduta ikusi leike. 

aide argindarreko 
bus´ak.
Estatu osoan Bilbok erakutsi eban lenengoz ga-
rraio mota au. Santiagotik Misericordiaraño egiten 
eban bere joanetorria. Ogeirañoko kolore gorridun 
taldea ikusi eikean aldikada baten. Pisu bikoak, 
Pegaso motordunak ziran.  

bilbaoko urdiñ 
margokia. 
Ezta itxasuraren urdintasuna, ez eta zeruarena Ko-
lore bizi ta gardena da.  Kobalto apur bat, añil pitin 
bat, Titanic zuria batu ta eioa, ta Bilboko urdiña 
eskuratu dozu. 
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BILBAO´ko 
ikurriña.
Bilbo Itxas Eskualdekoa 
legez onartu eban Bilboko 
Udaletxeak 1895en urtean. 

AThLETIC 
elkartasuna.
Futbol kirol sallean, iru 
talde dira lenengo maillatik 
berantza egin eztabenak. 
Iru orrein artekoa da Bilbao 
Atletik taldea. 

ASTE 
NAGUSIA.
1987 ostetik ospatzen 
da. Konparsen eta Uda-
letxe artean antolatzen 
da. Pregoia aldarrikatu 
ta Txupinazoa jaurtiteko 
Teatro Arriagako balkoia 
aukeratzen da.
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Udaletxeko erakusketatik artuta


