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Ahate-foiea 
SAGAR KARAMELATUAREKIN, MAHASPASEKIN, 
EZTIAREKIN ETA MISTELAREKIN



OSAGAIAK 

NOLA PRESTATU

• 150 g ahate foie gras, freskoa
• 1/2 Fuji sagar
• 1 koilarakada ezti
• 75 ml mistela
• Dozena bat sultana mahaspasa
• Tipulina
• Oliba-olio birjina estra
• Gatza
• Piperbeltz beltza, aletan 
 (errotarekin)

1. Moztu sagarra atalka. Jarri zartagin 
batean, olio-tanta batzuekin 

 eta koilarakada bat eztirekin, eta 
karamelutu dena. Urre-kolore leuna 
hartzen dutenean, gehitu mahaspasak 
eta mistela, utzi loditzen saltsari, eta 
bota gatza eta piperbeltz beltz ehoa.

2. Bota gatza eta piperra foieari. Gorritu 
beste zartagin batean, oliorik gabe, 
alde bakoitzeko minutu erdi besterik ez.

3. Jarri foiea plater batean, eta gehitu 
sagar-atalak eta saltsa epela.

4. Zerbitzatzean, hautseztatu tipulin 
txikitu pixka bat.

PRESTAKETA  ERRAZA 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 25 min

AHOLKUA

Prestatzen ari zarela 
desegin ez dadin, foieak 
oso hotz egon behar du: 
hozkailutik sutara.



Gazta belar fi nekin
BARAZKI GORDINEKIN ETA ARRAIN-ARRABEKIN



OSAGAIAK 

NOLA PRESTATU

• 1 terrina gazta belar fi nekin 
• 1 azenario
• 1/2 piper gorri
• 1/2 piper berde
• 1 pepino
• 2 apio-zurtoin fresko
• 5 errefautxo
• 1 poto lunpo-arraba 
 (edo beste edozein arrainena)
• Ogi txigortua mahaspasekin

PRESTAKETA  ERRAZA 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 20 min

1. Moztu barazkiak makilatxotan, 
 eta utzi ur hotzetan.

2. Moztu errefautxoak xerra fi netan.

3. Jarri gazta-terrina plater edo katilu 
batean, eta eman zirkulu-forma. 

 Gehitu barazki-makilatxoak inguruan, 
platerari bolumena emateko.  

4. Gehitu ogi txigortuak. Apaindu 
arrabekin eta errefautxoekin.

AHOLKUA

Barazkiak moztu ond� en, 

utzi ur hotzetan hamabost 

eta hogei minutu bitartean: 

askoz kurruskariago 
geratuko dira.



Ogi gaztaz betea
TOMATE FRESKO, TIPULA GORRI, PERREXIL, OREGANO, 
ERRUKULA ETA URDAIAZPIKO IBERIKOAREKIN



OSAGAIAK 

NOLA PRESTATU

• 4 ogitxo biribil
• Mozzarella gazta, urtzekoa
• Tomate freskoa
• Tipula gorria
• Perrexila
• Oreganoa
• Errukula
• Txerri iberiko gizenduaren 
 urdaiazpikoa, % 50 arraza 
 iberikoa

1. Hustu ogitxoak, eta bete osagai 
hauekin: gazta, tipula oso zatitua, 
tomatea koadrotan, eta perrexil 

 xehatu apur bat. 

2. Sartu labean, 180 °C-an, ogiak 
 kolore txigortua hartzen duen arte.

3. Labetik kanpo, jarri gainean 
urdaiazpiko-xerra batzuk, 

 errukula-hostoak eta oreganoa.

PRESTAKETA  ERRAZA 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 20 min

AHOLKUA

Edozein gaztarekin 
konbina daiteke, baita 
hainbat eratakoekin 
menua egin ere.



Urdaiazpiko egosizko biribilkiak 
ARRAUTZA EGOSIAREKIN, GAZTA BELAR FINDUNEZ BETEAK



OSAGAIAK 

NOLA PRESTATU

• Urdaiazpiko egosi naturala
• Gazta belar fi nduna
• 2 arrautza egosi
• Tipulina

1. Zabaldu urdaiazpiko egosi xerrak, 
igurtzi gaztarekin, eta biribilkatu.

2. Zerbitzatu plater batean, eta 
arraspatu arrautza egosiak gainetik. 
Apaindu tipulinarekin. 

NOLA EGIN  ERRAZA 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 10 min

AHOLKUA

Aperitibo hau ezin hobea 
da haurrentzat, baita 
edozein ozpinetak� ekin 
zerbitzatzeko ere.



Ahuntz-gazta kurruskaria
TOMATE-MARMELADAREKIN



OSAGAIAK 

NOLA PRESTATU

• 1 ahuntz-gaztaren biribilki
• 1 poto tomate-saltsa
• 1 arrautza
• 25 g gari-irin
• 100 g ogi arraspatu
• Ekilore-olioa
• 1 poltsa ardi-mihi

1. Kendu azala gazta-biribilkiari. 
Arrautzaztatu irinarekin, arrautza 
irabiatuarekin eta ogi arraspatuarekin.

2. Frijitu ekilore-olio ugarirekin 180 oC-an.

3. Jarri koilarakada bat marmelada plater 
batean, gehitu ardi-mihi batzuk eta 
bota ahuntz-gazta arrautzaztatua. 

PRESTAKETA  ERRAZA 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 15 min

AHOLKUA

Gazta-biribilkia ogi arrailetan 

pasatu ond� en, hozkailuan 

hoztea komeni da. Hala, gazta 

urtzean ez da desegingo ogi 

arrailaren geruza.
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