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LEITZAko XVI. TALO EGUNA: Irailak, 19 – Igandea 

Datorren igandean, irailak 19, taloa izango da protagonista Leitzan.  

Pandemia dela-eta joan den urtean bertan behera gelditu ondoren, pixkanaka Leitzaldeko ekital-

dien egutegia berreskuratzen ari da, eta, 15 urtez jarraian egin den bezala, Leitzako Udalak eta Plazaola 

Turismo Partzuergoak “Talo eguna” antolatu dute berriro, gure gastronomiaz, ohiturez eta lehiaketez 

gozatzeko. 

Talogile, artisau eta ekoizleen postuak goizeko 10:00etan irekiko dira.  

Ohitura den bezala, Leitzako “Saralegi” talogileek  goizeko 10:00etan hasiera emango diote jardunal-

diari. Jakina, aukera ederra hamaiketakoaren zaletuentzat, hainbat motako taloak dastatzeko parada 

izango baitute: gazta, txistorra, txokolatea, angulak, hirugiharra, onddoak, etab. Horrekin batera, zonal-

deko ekoizle eta artisauen postuak ere  irekiko dira: gazta, pateak, arrautzak, eztia, gozokiak, garagardoa, 

bitxiak, zeramika, oinetakoak, pilotak, larrua, etab. Horrela, taloak protagonismoa izango badu ere, ber-

toko ekoizleek eta produktuek ere toki berezia izango dute, lehenengo sektorea eta eskulangintza gorai-

patuz eta aldarrikatuz. 

Jardunaldi honen berrikuntzen artean, “Saralegi Taloak” enpresaren iniziatiba azpimarratu behar da. 

Pandemia urte betean, produktu berri bat garatzeko gai izan dira: talo ontziratuak. Etxean, txokoetan, 

festetan eta abarretan kontsumitzeko aukera ematen duen produktua, erraz eta azkar kontsumitzen 

dena. Gainera, Leitzako Arro familia-baserrian hazitako artoarekin egindako produktua dugu honakoa, 

euren errota propioan ehotutako arto-irinarekin egina, produktuaren trazabilitate gehiena etxean bertan 

lortuz. Iaz ia ez zen aukerarik izan produktu berri hau aurkezteko eta, zalantzarik gabe, Talo Eguna apar-

tako unea izango da horretarako. 

 

Umeentzako talo tailerra eta Talo lehiaketa. 

Goizeko 11:00etan haurren txanda izango da. Tradizioa gal ez dadin, umeei irakatsiko zaie taloak egi-

ten, gero etxean beren trebetasunak erakusteko aukera izan dezaten. Karrape izango da tailer horretarako 

tokia. 

Eta Karrape izango da, halaber, 10:00etatik 12:00etara, talo-lehiaketan parte hartzen animatzen di-

ren guztiontzat izena emateko tokia. Testura, zaporea, forma, etab. izango dira epaimahaikideek aurtengo 
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talogile onena izendatzeko kontuan hartuko dituzten irizpide batzuk. Aurten leitzarren eta bisitarien ar-

tean arrakasta handia duen txapelketa honek 12. edizioa beteko da. 14:00ak aldera, epaia emango da eta 

irabazlea sarituko da. 

DJ PORRU eta Azoka arratsaldean. 

Arratsaldean, gainera, merezitako bazkariko atsedenaldiaren ostean, artisau postuak egongo dira 

16:30etik aurrera arratsaldeko 20:00ak arte. Taloak dastatzeko aukera ezin hobea, Saralegi taloen eskutik.  

17:30etan DJ Porruk musikaz eta jai giroaz alaituko du Leitzako plaza. 

Leitzako herriak, apostua egin du berriro festa hau aurrera joan dadin eta, jakina, egutegian jai finka-

turik dugu Talo Eguna. Festaren helburua, besteak beste, iraganean gure baserrietako oinarrizko elikagai 

zena eta belaunaldiz belaunaldi gure amonek etxeko sukaldeko suaren beroarekin prestatzen zutena sus-

tatzea da. Horrela ba, gonbidatuta zaudete egun honetaz gozatzera etor zaitezten. Espero zaituztegu!! 

 

Lekunberri, 2021eko Irailaren 16a 


