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Udalak, San Kiriko eta San Adrin egunak bertan daudenez, honako informazio
eta gomendioak plazaratu nahi ditu, denon artean festa osasuntsuagoak izateko
eta ingurumena zaintzeko asmoz:

AHALIK ETAKOTXE GUTXIEN SAN ADRINEN

- Ahalik eta ibilgailu gutxien erabili bazkariaren prestaketetan behar diren
gauzak eramateko, eta ahal den joan-etorri gutxien egin herritik basora. Kotxeak
konpartitzea komeni da.

-Kontuan hartu aurten igandea izanen dela, eta komeni da zelaian kotxe gutxi
egotea. Saiatu kotxeak bidean uzten, denak bertaraino eraman gabe.

- Autoekin bideetatik ez atera, ezpondak ez kaltetzeko edo lohirik ez sortzeko.
Kontuan izan aurten lurra oso bustirik eta lohi dagoela.

- Arratsaldean, komeni da kotxeak basotik ateratzea udaletxeko kamioia atera
aurretik. Hori egiten ez bada, kotxeek kamioiaren atzetrik joan beharko dute,
aurreratu gabe eta bere erritmoa errespetatzen.

- Bidearen aldeetara apartaku, beste ibilgailuei pasatzeko bidea utziz.

SUA, NEURRIAN

- Komeni da su bakoitza bizpahiru mahaik erabiltzea; horrela, higadura txikiago
eraginen dugu, eta belarra ere gutxiago kaltetuko dugu.

- Aurten Udalak egin ohi duen sua erabiltzeko aukera ere badago. Horrela egin
nahi izanez gero, aldez aurretik abisatu.

- Ez surik egin zuhaitz txikien ondoan. Suak eta eguzkiak eragiten duten
gehiegizko transpirazioak estres hidrikoa sortzen diote zuhaitzari, eta kate
handia eragiten diote.

BAZTERRAK GARBI-GARBI

- Sortzen dugun zaborra ongi bi ldu, eta gero dagokion kontenedore edo

lekura eraman.
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ONGI PASA, PASATU GABE

- San Adrin nahiz San Kiriko egunetan, ardoa banatzeaz gain, alkoholik gabeko
edaria ere banatuko zaie ardorik edan nahi ez duten guztiei. Era berean, Udalak
ardoaren eta alkoholaren kontsumo arduratsua egiteko deia egiten du.

DENOK PRESTATU, DENOK GOZATU

Gogorarazi nahi dugu erromeria eguneko prestaketa eta lana denon ardura dela;
gizon zein emakumeona. Hortaz, denok inplika gaitezen bezperako eta eguneko
lanetan, erromeria egunean denok elkarrekin gotzatzeko.

EIN ZIAUN DENOK ALEÑE FESTAK
GIRO ONIEN ETA LASEI GOZATZEKO!

Para que tod@s disfrutemos de nuestras romerías, es importante que respetemos

algunas pautas. Recomendamos uti l izar lo menos posible los coches en San Adrian, y

aparcar los que se puedan fuera de la campa. Además, es preferible sacar los coches

antes de la salida del camión del Ayuntamiento, sino, se tendrá que respetar el ritmo

del camión. Del mismo modo, no deberá de hacerse fuego al lado de árboles

pequeños, y es preferible compartir el fuego. Este año, puede compartirse la hoguera

del Ayuntamiento. Tanto en San Adrian como San Kiriko, además de vino, se repartirá

bebida no alcohólica y se aconseja hacer un consumo responsable del alcohol.

Recordad que es deber de tod@s, hombres y mujeres, participar en los preparativos de

la fiesta.
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ONGI PASA, PASATU GABE!

Nola egiten dira:

1 .- 1 2 arraultzen gorringo eta 3 zuringo nahasten dira.

2.- Ongi nahastuak daudenean azukrea botatzen diogu. Azukre hau desegin
arte ongi nahastu. Gero eta hobe egin hau orduan eta masa hobea lortuko
dugu.

3.- Irina botako diogu. Geldi geldi, grumorik egin ez daitezen.

4.- Txokolate pastilla txikitu (rallatu) eta bota.

5.- guztia ongi nahastua dugunean. Postretako paperean edo aluminiozko
paperean bota, guk nahi dugun tamainuko piperropilak eginez. Bata
bestearengandik urrun , itsas ez daitezen.

6.- gelditzen zaizkigun 3 arraultzen gorringoak azukurearekin nahastu eta
brotxa batekin piperropilen gainetik pasa.

7.- labean sartu.

Orain zure modura idatz dezakezu errezeta hau.

Osagaiak:

1 5 arraultza

Limoizko esentzia

Pasti la bat txokolate

2kg irina

1 kg azukrea

Postre papera

PIPERROPILAK EGITEKO ERREZETA




