
HaragiakHaragiak MERCADONA

ERREZETAK
2019KO GABONAK 



Arkume-beso errea
PATATEKIN, GAZTAINEKIN, TOMATE LEHORRAREKIN, 
EZKAIAREKIN ETA ARDO ZURIAREKIN



OSAGAIAK 

NOLA PRESTATU

• 1 arkume-beso
• 300 g patata 
• 1/2 baso ardo zuri
• Baratxuria
• 150 g gaztaina, zurituta
• 50 g tomate lehor
• Oliba-olio birjina estra 
• Gatza
• Piperbeltz beltz aleak
 (errotarekin) 
• Ezkaia

1. Zuritu eta xerratu patatak, eta jarri 
labeko erretilu batean. 

2. Gehitu tomate lehorrak, gaztaina 
zurituak eta gatza. Eho piperbeltz 
beltza, ebaki erditik baratxuri-aleak azal 
eta guzti, eta gehitu. Gehitu oliba-olioa, 
ardo zuria eta ezkai pixka bat.

3. Bota gatza eta piperbeltza 
 arkume-besoari, eta jarri labeko 

erretiluan, aurrez 180 oC-an berotuta. 
Erre haragia barazkiekin batera.

4. Tarteka, busti haragia bere zukuarekin, 
eta, behar izanez gero, gehitu ur 

 pixka bat. 

5. 90 minutu inguru beharko ditu egiteko, 
gutxi gorabehera.

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 2 110 min

AHOLKUA

Erre aurretik, igurtzi beso 

osoa baratxuri-ale batekin.



Indioilanda labean 
PATATA-, PERRETXIKO- ETA EZKAI-HORNIGAI KREMATSUAREKIN



OSAGAIAK 

NOLA PRESTATU

• 1 indioilanda
• 1 kg patata
• 1 laranja
• 1 limoi
• 3 baratxuri-ale
• Hur txigortuak
• Gurina
• 250 g perretxiko-salteatu
• Oliba-olio birjina estra 
• Gatza
• Piperbeltz beltz aleak
 (errotarekin)
• Ezkaia

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 6 100/110 min

AHOLKUA

Erre bitartean, indioilandak 

hidratatuta egon behar du beti, 

bere zukuarekin edo, behar 

izanez gero, ur pixka batekin.

1. Egin saltsa bat osagai hauekin: 200 g 
gurin, laranja baten zukua eta laranjaren 
birrindura. Igurtzi indioilanda saltsarekin.

2. Erre indioilanda gutxienez ordu eta erdiz 
180 oC-an, tarteka buelta emanez.

3. Zuritu eta egosi patatak. Egosi ondoren, 
pasatu puregailutik —edo txikitu 
sardexkarekin—, gurin, gatz 

 eta piperbeltz pixka batekin. 
 Birrindu limoi-azal pixka bat.

4. Salteatu perretxikoak baratxuri 
xehatuarekin eta ezkaiarekin. Gehitu 
patata-pureari. Nahastu dena ondo, 
saltsa krematsu bat lortu arte.

5. Zerbitzatu indioilanda perretxiko-saltsa 
krematsuarekin batera, txikitutako 

 hurrak gainean hautseztatuta.



Azpizuna
MAHATS-SALTSAREKIN ETA AHATE-FOIEAREKIN



OSAGAIAK 

NOLA PRESTATU

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

• 1 txerri-azpizun 
• 50 g mahats, haziak kenduta
• 50 g ahate foie gras, freskoa
• Portoa, kopatxo-erdia
• Oliba-olio birjina estra
• Gatza
• Piperbeltz beltz aleak 
 (errotarekin) 
• Tipulina

1. Garbitu eta xerratu azpizuna, 
 eta bota gatza eta piperbeltza.

2. Berotu zartagin bat olio-tanta batzuekin. 
Markatu haragia bi aldeetatik, 

 gorritu arte. Gorde.

3. Zartagin berean, gehitu foiea zatitan, 
egin minutu batez, eta gehitu mahats 
zurituak eta portoa. Loditu saltsa, gehitu 
haragia, eta egin bi minutu gehiagoz.

4. Jarri platerean, eta hautseztatu tipulin 
txikituarekin.

AHOLKUA

Plater osatua den arren, 
erants dakizkioke purea edo 

parmentierra, patata-soufl éa, 

lurrunetan egindako barazkiak 

edo tipula glaseatuak.



Txerrikume errea
ABRIKOT-OREJOIEN EMULTSIOAREKIN



OSAGAIAK 
• Txerrikume-erdia
• Abrikot-orejoiak
• Banilla-leka natural bat
• Oliba-olio birjina estra 
• Gatza
• Piperbeltz beltz aleak 
 (errotarekin)

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 8 120 min

AHOLKUA

Erre ond� en, azalak kol� e 

biziagoa izatea eta kurruskariago 

egotea nahi badugu, igo labearen 

tenperatura 200-220 ºC-ra 

10 edo 15 bat minutuz.

NOLA PRESTATU
1. Beratu orejoiak 2 orduz. Gorde batzuk 

apaintzeko.
2. Bota gatza eta piperbeltza, eta igurtzi 

pixka bat txerrikume-erdia olioarekin, 
barrutik eta kanpotik. Utzi pausatzen 2 
ordu inguruan. Zulatu azala punta batez.

3. Berotu labea aurrez 160 oC-an, eta erre 
haragia. Piezak 30/40 minutu inguru 
egon behar du alde bakoitzetik, eta 
beste 30 minutu azalaren aldetik.

4. Busti 30 minutuan behin, beraren zukua 
edo ur pixka bat erabiliz. Egin ondoren, 
atera labetik, eta utzi epeltzen. 

5. Bitartean, xukatu orejoiak, eta jarri 
irabiagailuaren ontzian. Gehitu zuku 
pixka bat eta banilla-leka natural baten 
haziak. Irabiatu dena, eta eman gatz-
puntua.

6. Moztu txerrikumea erraziotan, eta 
lagundu orejoi-purearekin eta orejoi 
hidratatu gutxi batzuekin.



Txahalki-biribilkia
FRUITU GORRI ETA INTXAURREN SALTSAREKIN



OSAGAIAK 

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 65 min

• 1 txahalki-biribilki
• 250 g fruitu gorri fresko: 
 ahabiak, mugurdiak eta masustak
• 1 koilarakada Modenako 
 ozpin baltsamiko 
• 1 koilarakada ezti
• Gurina
• Gatza
• Piperbeltz-mixa
• 100 g intxaur
• Tipulina

AHOLKUA

Edozein fruitu g� ri edo nahi 

ditugun guztien konbinazioa 

erabil dezakegu: baratze-
marrubiak, mugurdiak, 
ahabiak, masustak...

NOLA PRESTATU
1. Erre haragia 40 minutuz 180 oC-an, 
 eta beste 25 minutuz 160 oC-an. 
 Egin ondoren, utzi epeltzen, eta, gero, 

kendu sarea kontu handiz guraizeekin.

2. Zartagin batean, jarri gurina, fruitu 
gorriak, koilarakada bat ezti eta 
koilarakada bat Modenako ozpin 
baltsamiko. Egin 15-20 minutuan. 

 Bota gatza eta piperra.

3. Gehitu haragiaren zukua saltsari, 
 eta loditu saltsa berriro.

4. Zatitu eta txigortu intxaurrak 
zartaginean.

5. Zerbitzatzeko, bota saltsa gainetik 
haragiari, eta hautseztatu intxaur 
txigortuak eta tipulina.
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