
Mercadonako arrandegia

2018ko      Gabonak

Aurtengo 

Gabonetarako errezetak    



(1) Lurrunetan egosi, 

ontzian ur-hondar 

bat jarrita, eta, ireki 

ahala, atera eltzetik.

* Itsaskia egosteko, bizirik badago ur hotzetan sartzen da, eta hilik badago, ur irakinetan.

* Egosteko denbora ura 

irakiten hasten denean 

hasten da kontatzen; 

itsaskia hilik badago, 

berriz, itsaskia sartu 

eta gero berriro irakiten 

hasten den unetik

*Behin egosita, bota 

berehala ur oso hotza 

duen ontzi batera 

(ahal bada, izotza 

jarri ontzi horretan).

Itsaskia egostean, gehitu erramu-orri batzuk.

(2) Gramoak ur-litroko. Koilarakada batean 15-20 g gatz egoten dira, gutxi gorabehera.

  Minutuak  Gatza(2) 

Txirlak 3-4(1) 45 g

Berberetxoak 3(1) 45 g 

Karrakelak 5 60 g

Lapagorriak 8 30 g

Muskuiluak 3-5(1) 45 g

Lanpernak 1 70 g

Olagarroa 10-12 60 g

Gorputz / Aho txikiak* 2-3 45 g

Gorputz / Aho handiak* 6-7 60 g

Zigala handiak / oso handiak* 2 eta 1/2 60 g

Zigala txikiak / ertainak* 1 eta 1/2 60 g

Ganbak* 1 50 g

Otarrainxka handiak* 2-3 50 g

  Minutuak  Gatza(2)

Otarrainxka ertaina* 1-2 50 g

Abakando ertaina* 20 60 g

Abakando handia* 25-30 60 g

Buia ertaina* 18 60 g

Buia handia* 20 60 g

Txangurru ertaina* 15 60 g

Txangurru handia* 18 60 g  

Nekora ertaina* 5 60 g

Nekora handia* 6-7 60 g

Otarrain ertaina* 20 60 g

Otarrain handia* 30 60 g

Karramarroak* 5-6 45 g

Itsaskia egosteko 
denborak



4 lagunentzat
70 minutu

Txipiroi beteak
Osagaiak:
Txipiroi freskoak (bi txiki, 
pertsonako)
300 g ganboi
2 tipula ertain
4 koilarakada tomate frijitu
100 g almendra frijitu
3 eskukada ogi birrindu

3 eskukada gazta-hauts
2 arrautza
Perrexila
Piperbeltza 
1 baso Jerezeko brandy
2 erramu-orri
Gatza

nOla prestatu:
Betetzeko: Zuritu ganboiak, eta puska oso txikitan zatitu, txipiroien hankekin 
batera. Zatitu tipulak, eta frijitu eltze batean. Ondo bigunduta daudenean, 
xukatu olioa iragazki batean, eta gorde erdia.

Prestatu katilu handi batean txipiroien betegarria: eskukada bat perrexil 
(ondo xehatua), bi koilarakada tomate-saltsa, ogi birrindua, gazta-hautsa 
eta bi arrautza gordin (betegarria loditzeko). Nahastu osagai guztiak, eta 
ondo bete txipiroiak. Itxi haien puntak txotx batekin.

Ipini su ertainean eltzea, gorde dugun tipula bigunduarena. Jarri txipiroi 
beteak; bota almendra xehatuak, piperbeltz ehoa, gatza, erramua eta 
brandya (basokada bat). Alkohola lurruntzean, bota ur pixka bat (baso-
erdia edo). Egosten eduki 40-50 bat minutuz, txipiroiak ondo bigundu arte; 
ondoren, bota bi koilarakada tomate.

Txipiroiak 
txotxekin 
itxita eta 
eta puntak moztuta, 

egostean betegarria 
irtetea saihestuko 

dugu.



4 lagunentzat
30 minutu

Legatza buia- 
eta ganboi-kremarekin
Osagaiak:
4-8 legatz-solomo (800 g)
1 erretilu ganboi-isats zuritu eta 
izoztu
1 buia egosi eta izoztu
1 porru
1 baso arrain-salda

1 baso ardo zuri lehor
1 esne-gain brik (kozinatzekoa)
Azafraia
Tipulina
Oliba-olioa 
Gatza

nOla prestatu:
Garbitu eta txikitu porrua, eta frijitu eltze batean, olio berotan. Ipini legatz-
solomoak, bota gatza eta markatu sutan; atera eltzetik, eta gorde.

Salteatu ganboiak, eltze berean, eta 8 atera, platera apaintzeko. Gehitu 
buiaren haragia, aldez aurretik xehatua. Sueztitu, eta bota baso bat ardo 
eta baso bat arrain-salda. Bota azafraia, eta utzi loditzen.

Gehitu esne-gain brika, eta nahastu hiruzpalau minutuz, saltsa erabat 
loditu arte. Ondo nahastuta dagoenean, xehatu irabiagailuarekin eta/edo 
bahetu iragazki txinatar batean, fina eta krematsua gera dadin.

Jarri legatza eltzean, saltsaren gainean, eta eduki egosten pare bat 
minutuz. Zerbitzatu legatz-solomoak saltsaren gainean direla, apaindu 
ganboi-isatsekin, eta bota tipulin xehatua eta azafrai-izpi batzuk.

Bildu azafrai-izpiak 

aluminiozko paperez, 

eta berotu labean 
bi minutuz (ez utzi 

txigortzen); hartara, 

oso erraz desegingo 

dira.



Surimi-makilatxo,  
anana eta otarrainxken tartaletak

Osagaiak:
12 tartaleta txiki
15 surimi-makilatxo
3 anana-xerra 

12 otarrainxka egosi
5 koilarakada koktel-saltsa

nOla prestatu:
Zatitu surimi-makilatxoak eta gorde katilu batean.

Zatitu anana puska txikitan eta surimiarekin jarri.

Zuritu eta zatitu otarrainxkak, eta jarri katiluan surimiarekin eta 
ananarekin batera.

Bota katilura bost koilarakada koktel-saltsa, eta ondo nahastu osagai 
guztiak.

Bete 12 tartaletatxoak katiluko nahasketarekin.

Laurkitu makilatxo batzuk, tartaleten apaingarri jartzeko.

Ananari soberan duen likidoa kentzeko, bildu paper xurgatzailean pare bat minutuz.   

4 lagunentzat
20 minutu



6/8 lagunentzat 4 lagunentzat
30 minutu 25 minutu

Muskuiluak 
almendra-saltsan
Osagaiak:
2 kg muskuilu
2 erramu-orri
2 baratxuri-ale
200 g almendra txigortu

1 kg tomate
3 arrautza egosi
Oliba-olioa 
Gatza

nOla prestatu:
Garbitu muskuiluak eta jarri eltze batean; bota bi koilarakada ur eta bi 
erramu-orri, eta eduki egosten muskuiluak ireki arte. 

Kendu maskor hutsak, eta ipini muskuiluak buztinezko lapiko batean.

Almendra-saltsa: Xehatu almendrak eta baratxuriak, eta jarri 
irabiagailuan tomate zuritu eta zatituekin, egositako arrautzen 
gorringoekin, olio-zurrusta batekin eta gatz pixka batekin. Irabiatu, 
saltsa krematsu bat egin arte, olio pixka batekin.

Jarri saltsa muskuluen gainean, eta birrindu arrautza-zuringoak.

Muskuiluak 
hozkailuan bizirik eta 

fresko egon daitezen, 

bildu zazpi busti eta 

xukatu batekin, eta utzi 

barazkien eremuan.



4 lagunentzat
25 minutu

Izokina labean, hirugiharrarekin eta 
tipula karamelizatuarekin

Osagaiak:
4 izokin-solomo edo -xerra (freskoa, 
hezurrik gabea, 800 g mahaikide 
guztientzat 
2 erretilu hirugihar-kubo
6 koilarakada tipula karamelizatu

2 tomate ertain eta 8 cherry tomate
Tipulina
Kaiena
Piperbeltza
Gatza

Osagaiak:
Jarri labea berotzen, 180 graduan (haizagailurik gabe).
Laberako azpil batean, ipini tomate-xerra fin bat eta, haren gainean, izokin-solomo bat, azala 
beherantz duela. Bota gatza, eta jarri gainetik tipula karamezilatua eta hirugihar-kuboak.
Sartu labean, eta eduki 15-20 minutuz. Ez dadila gehiegi egin izokina.
Zerbitzatzeko, ipini platerean izokin-solomo bat, bi tomate txiki (erdibituta), eta bota tipulin xehatua 
eta kaiena birrindua.




