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Legatza

TXIPIROI-TALLARIN ETA TXIRLEKIN, ETA CAVAREKIN

x2
xx 44

25 min

PRESTAKETA ERRAZA

15 min
30 min
30 min

OSAGAIAK
• 4 legatz-solomo (200 g
inguru errazio bakoitzeko)
• 2 txipiroi
• 3 baratxuri-ale
• Perrexila
• 1/2 kg txirla
• 1/4 tipula gozo
• Gari-irina
• 1/2 baso cava
• 1/2 baso arrain-salda
• Oliba-olio birjina estra
• Gatz-ezkatak
• Piperrauts gozoa

NOLA PRESTATU
1. Eman gatza legatzari. Zartagin bero
batean, friji ezazu azala beherantz
duela, zuku gutxiago gal dezan.
2 minutura, estali eta utzi geroko.
2. Beste zartagin zabal batean, ipini fin
moztutako tipula eta arin frijitu, gehitu
koilarakadatxo-erdi bat irin, eragin, eta
gehitu txirlak eta cava. Utzi alkoholari
lurruntzen, eta bota arrain-salda pixka
bat. Gehitu legatza, eta egin
2 edo 3 minutuz, gutxi gorabehera,
su motelean.
3. Moztu txipiroiak zerrenda oso finetan.
4. Txikitu baratxuria eta perrexila batera
motrailuan.
5. Zartagin batean, olio oso beroarekin,
salteatu txipiroiak baratxuri eta perrexil
txikituarekin.
6. Platerean, jarri errazio bakoitzean
legatz-solomo bat eta txipiroi eta txirla
batzuk. Apaindu piperrauts gozo eta
perrexil txikitu pixka batekin.

Izokina plantxan

PATATA-PURE ZITRIKOAREKIN ETA TIPULIN-MAIONESAREKIN

x2
xx 44

30 min

PRESTAKETA ERRAZA

15 min
30 min
30 min

OSAGAIAK
• 4 izokin-solomo (170 g
inguru errazio bakoitzeko)
• 400 g patata
• 1 limoi
• Oliba-olio birjina estra
• Gatz-ezkatak
• Piperbeltz beltza, aletan
(errotarekin)
• Maionesa leuna
• Tipulina (edo aneta)

NOLA PRESTATU
1. Zuritu patatak, zatitu eta egosi. Pasatu
puregailutik —edo txikitu sardexkarekin—,
eta loditu oliba-olioarekin, piperbeltz
eho berriarekin, limoi-zukuarekin eta
gatzarekin.
2. Txikitu tipulina oso fin, eta nahasi
maionesarekin.
3. Berotu burdinazko zartagin bat edo
parrilla bat olio gutxirekin, eta prestatu
izokina gatza eta piperbeltza botata.
Buelta emandakoan, estali minutu pare
batez, lurruna sor dadin eta ezkoago
egon dadin.
4. Platerean, jarri izokina pure-geruza baten
gainean, eta apaindu maionesarekin eta
tipulin apur batekin.

AHOLKUA

Hobe da azalik gabeko
izokin-solomo bat aukeratzea.
Azala baldin badu, azaletik
hasiko gara beti prestatzen,
zukua gal ez dezan.

Bakailao-solomoak

OGIAREKIN, OLIBEKIN ETA PATATA- ETA BROKOLI-PUREAREKIN

x2
xx 44

40 min

PRESTAKETA ERRAZA

15 min
30 min
30 min

OSAGAIAK
• 4 bakailao-solomo gezatu
• 1 ogi biribil, 350 g-koa,
gutxi gorabehera
• Oliba beltzak
• 1/2 baso ardo zuri
• Perrexila
• 1 brokoli-lore, handia
• 2 patata handi
• Gurina
• 1/2 baso esne
• Gatz-ezkatak

NOLA PRESTATU
1. Prestatu bakailao-solomoak.
Kendu hezurrak.
2. Papurtu ogia, xehatu mamia eta nahastu
perrexil oso txikituarekin eta oliba beltz
xerrekin. Gehitu 1/4 baso ardo zuri.
3. Irakin brokolia eta bi patatak, eta,
irabiagailuarekin, egin purea gurin apur
bat, gatza eta baso-erdi bat esne gehituta.
4. Laberako erretilu batean, bota gainerako
ardo zuria, eta jarri gainean bakailaoa.
Sartu labe beroan 6-7 minutuz, aurrez
labea 180 OC-an berotuta.
5. Atera bakailaoa labetik, eta igurtzi
solomoak purearekin. Gainetik, estali
ogi-mamien nahastearekin.
6. Labekatu beste 10 minutuz, gaina
kurruskari eta doratua izan arte.

AHOLKUA

Barazkiak irakiteko, hobe
da zurituta eta zati txikitan
jartzea: 15 minutu beharko
ditugu patatekin, eta
.
5 minutu �okoliarekin

Otarrainxka-isatsak

URDAIAZPIKO IBERIKOTAN BILDUTA MELOI-PERLEKIN

x2
xx 44

15 min

PRESTAKETA ERRAZA

15 min
30 min
30 min

OSAGAIAK
• 12 otarrainxka egosi berri
• Txerri iberiko gizenduaren
urdaiazpikoa, % 50
arraza iberikoa
• 1/2 meloi
• Gatz-ezkatak
• Piperbeltz beltza, aletan
(errotarekin)
• Oliba-olio birjina estra
• Limoia
• Tipulina

NOLA PRESTATU
1. Zuritu otarrainxkak.
2. Bildu urdaiazpiko-xerra batekin,
eta utzi geroko.
3. Bolak egitekoarekin, egin meloi-perlak,
jarri bol batean, eta ondu olioarekin,
piperbeltz beltzarekin, limoi-erdi baten
zukuarekin, limoi-azalaren birrindura
pixka batekin eta gatzarekin.
4. Osatu platera, eta hautseztatu
tipulinarekin.

AHOLKUA

Otarrainxkak zuritzean,
utzi burua; hala, platera
estetikoagoa izango da.

Ganboiak
BOMBAY SALTSAREKIN

x2
xx 44

15 min

PRESTAKETA ERRAZA

15 min
30 min
30 min

OSAGAIAK
• 12 ganboi
• 1 lata koko-esne
• 2 tomate udarekara heldu
• Eskukada bat martorri
(edo perrexil) txikitu
• Curry-hauts koilarakadatxo bat
• Ekilore-olioa
• Gatz-ezkatak

NOLA PRESTATU
1. Berotu zartagin bat olio gutxirekin.
Erre ganboiak minutu batez alde
bakoitzetik, eta geroko utzi.
2. Zartagin berean, gehitu koko-esnea,
bi tomate birrinduak eta currya.
5 bat minutuz kozinatu. Gehitu ganboi
zurituak. Eman gatza, eta kozinatu su
ertainean beste minutu batez.
3. Jarri platerean ganboiekin,
eta hautseztatu martorriarekin
(edo perrexilarekin).

AHOLKUA

Gehitu saltsari
ganboi-buruen zukua.

Muskuiluak marinel erara
CHERRY TOMATE, TIPULA, BARATXURI ETA BELARREKIN,
ETA ARDO ZURIAREKIN

x2
xx 44

20 min

PRESTAKETA ERRAZA

15 min
30 min
30 min

OSAGAIAK
• 1 kg muskuilu
• 1/4 tipula gozo
• 2 baratxuri-ale
• 1 dozena cherry tomate
• 10 g perrexil fresko xehatu
• 10 g albahaka
• 1/2 baso ardo zuri
• Oliba-olio birjina estra
• 25 g gurin
• Piperbeltz beltza, aletan
(errotarekin)

NOLA PRESTATU
1. Ondo garbitu muskuiluak.
2. Txikitu tipula eta baratxuria oso fin.
Arin frijitu olio gutxirekin su ertainean.
3. Gehitu muskuiluak, eta erantsi gurina,
ardo zuria, perrexil xehatua eta
piperbeltz eho berria. Estali,
eta kozinatu 3 bat minutuz.
4. Erdibitu tomatetxoak, eta gehitu.
Kozinatu beste 2 minutuz,
eta zerbitzatu.
5. Apaintzeko, jarri albaka freskoaren
hosto batzuk eta perrexil oso xehatua.

AHOLKUA

Prestatu justu jan aurretik.
Bezperatik g�de behar
baditugu, sartu hozkailuan,
oihal heze batean bilduta.

Itsaskiaren
egoste-denborak
Minutuak

Gatza (3)

Txirlak

3-4 (2)

45 g

Berberetxoak

3 (2)

45 g

Muskuiluak

3-5 (2)

Otarrainxka ertaina (1)

1-2

50 g

Otarrainxka handia

2-3

50 g

(1)

—

Abakando ertaina

(1)

20

60 g

Abakando handia

(1)

25-30

60 g

Gorputzak eta haginak 6

50 g

Otarraina

20

60 g

Buia ertaina

18

60 g

Buia handia

20

60 g

Nekora ertaina

5

60 g

Nekora handia

6-7

60 g

Txangurru ertaina

15

60 g

Txangurru handia

18

60 g

(1)

(1) Egosi ondoren, bota azkar-azkar ur oso hotzeko ontzi batera
(ahal izanez gero, izotza duela), eta gehitu gatza.
(2) Egosi lurrunetan, ur-hondar bat jarrita, eta, ireki ahala, atera
(erramu-orri batzuk jar ditzakegu).
(3) Gramo-kopurua ur-litroko. Koilarakada batean, 15-20 g gatz
sartzen da, gutxi gorabehera.
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