
Arabako: Babazorros 

Gara babazorros bezala ezagutzen da Araba, hau da, jateko babarrunak. Egia 
da babarrunak Vitoria duten beti bikaina izan sukaldaritzaren ospea, baina 
ezagutzen ditugun inoiz gutun edo gure jatetxeetako menuetan ikusi behar 
dugu, eta haien orain ikusten dugun dira habitat zerikusirik ez duten egin con 
Arabako produktu horietatik dugu hitz egiten. 
Baina zer neurritan Egia gure dieta dela babarrunak edo plater nagusia 
oinarritzen zen gure arbasoen sukaldeetan izan zen? Non daude errezeta 
zaharrak edo ostatuak bertan babarrunak dira ez dirudi hala erakusten edo 
elikagai grapa-egiaztagiria, eta baita jasotako beste jaki dute eta ez dira 
ezagutzen diren menuak. 
Horrez gain, goitizena du oso zaharra da eta izan da belaunaldiz belaunaldi 
pasatu gaur, non ez gure haurtzaroa lehenbailehen en comiésemos duten 
babarrun gogoratzen dugu ugaritasuna arte, baina noizean behin bazkari eta 
barazki barietate handia barruan eta barazkiak gure ama jartzen dituela gurekin
ontzi hori izan zen gehien betetzen gure urdaila eta baimendutako bigarren 
arinagoak edo gutxiago duten denbora bizi direnen dagoeneko berrogeita 
hamar baino gehiago pasatzen genituen arabera. 
Beraz landua gure arbasoek rolak eta berriak ordenantzak duten ispilu 1767 
idatzi pertsonak gaude, eta transkribatu antzinako aldiz, urte horretan indarrean
zeuden baina "Old gutuna" idatzi eta "Of Parchment aurrera "sartu dugun 
bezala aurrekoak horiek bai, eta bakarrik irakurri eta hezetasuna kalte gisa, 
honako kapitulu nabarmendu dugu, eta transkribatzea zaila baita orduan gaur 
egun zaila zehaztasunez irakurri bihurtzen delako: 

Hamargarren Guardian-bizilaguna kapitulu 

Ordena eta edozein agindua herri honetan bizi duten ikusi fruta kendu duten, 
ABAS (babak), eta edozein gauza mina socargo erabilera izango bere zina eta 
bestela zigorra ordaindu 42 maravedies eta guardia ikusten badu duzu ordaindu
penalti eremua tolestuta. 

Kapitulu horietako hamaika aurkitu duten lapurtzeko 

Genuen, bidali nahi duen edozein cogiesen fruituak lapurtzeko, ABAS (babak), 
ogia eta ezer jangarriak, Aldundiaren eskuetan dago. 

Kapitulu hogeita bat haur 

Agindua eta komando umea ez dela sei urte iritsi lorategiak sartu Osaba, shot 
(Habal) Arbejales edo fruitu-arbolak, bestela eta erreala hazten media 

Kapitulu hirurogeita fruta zortzi 



Agindua eta komando ekainaren eguna San Lucas eguna dira guztiak auzoen 
behartuta edonork asinkronoki lapurtzeko fruta, ABAS, eta fruitu lehorrak eta 
belar (belar) ikus ditzakezu distress arte lehen izateko 

The Village Ordenantzak Mirror kapituluetan hauek, garrantzia izan zuen Gure 
babarrunak adineko indarra ere, eta beraz, bere Habal babesteko buruzko 
behin eta berriro erakutsi nahi dugu. Heldu ez dugula Mirror goitizena duen 
dugu beti lagatuko Arabako babazorros esateko, baina probintzia herriaren 
gainerako aurkitzen antzeko ordenantzak onartzen dugu. 

ere aurkitu dugu zehazki kapitulu hogeita batean aipatu Mirror ilarrak (berdea 
ilarrak) eta pertsonen garrantzia, bai eta han izengoitia Arbejeros de la horiek, 
adinekoak baino ispilu etorri ahal izango Robacristos orain ere ezagutzen dira, 
eta, hori beste istorio bat da. 


