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ONENA

onena oparitzeko

ERREZETARIK ONENAK

onena oparitzeko

Gabonetan onena eskaini nahi izaten diezu maite dituzunei.
Guk ere bai. Aperitibo, arrain, haragi eta postreen errezeta batzuk
hautatu ditugu zuretzat, gonbidatuak aho zabalik utz ditzazun; bete-betean
asmatuko duzu. Chefaren iradokizunak, ardo-uztartzeak eta
erosketak egiteko zerrendak ere bai, guztia errazteko.

Prestatuko ditugu elkarrekin?

AURKIBIDEA

APERITIBOAK

ARRAINA ETA ITSASKIAK

minak
08 Muskuilu
sagardoarekin

gatzetan, hiru saltsarekin: limoizkoa,
20 Lupia
jogurtezkoa eta saltsa tartariarra

Arrautzak poché erara urdaiazpikoarekin
10 eta
22
panadera patatekin

12

Txahal-carpacciozko kaneloiak
foie grasarekin, Grana Padano
gaztarekin eta gatz-ezkatekin

14

Gaztaz betetako
bastoiak

Wellington izokina
espinakekin eta gazta-kremarekin

24 Urraburua ogi birrinduzko zarakarrarekin
plantxan baratxuri
26 Olagarroa
beltzezko saltsarekin eta patatekin
eta mariskoa
30 Olagarroa
egosteko denborak

ERREZETAK
2021eko Gabonak

HARAGIAK

POSTREAK

34 Behi-azpizunaren roast beefa
36 Bildots-besoa
eztiarekin eta patata-pastelarekin

48 Sagarrezko Tatin tarta
50 Turroi-, kafe- eta gazta-flana

errea tipulatx
38 Txerrikume
karamelizatuekin eta kukuluekin
Indioilaskoa,
40 intxaurrez
eta foiez betea

APERITIBOAK

APERITIBOAK

4 lagunentzat

25 min

Muskuilu
minak

sagardoarekin
Osagaiak

.....................................................................

1 kg muskuilu fresko
1 adar apio
1 tipula gozo
1 atal baratxuri
2 kaiena-pipermin
250 ml sagardo (botilatxo bat)
1 koilarakada curry-hauts
1 koilarakada perrexil
2 koilarakada oliba-olio birjina estra
100 ml kozinatzeko esne-gain (brick-erdi)

Nola prestatu

............................................................

1. pausoa: Garbitu ondo muskuiluak.
2. pausoa: Txiki-txiki egin baratxuria, tipula, apioa eta
piperminak.
3. pausoa: Jarri olioa eltze batean eta frijitu baratxuria
minutu batez, gehitu tipula eta apioa, eta frijitu beste
5 minutuz.
4. pausoa: Gehitu curry-hautsa eta pipermin txikituak,
gaineratu sagardoa eta utzi 3 minutuz irakiten.
5. pausoa: Gehitu muskuiluak, estali, eta utzi ireki arte;
gaineratu esne-gaina, nahasi, eta, azkenik, hautseztatu
perrexil xehe-xehea.

8
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CHEFAREN SEKRETUA
Pikante-ukitu arina nahi
baduzu, jarri piperminak
osorik, haziei ateratzen
utzi gabe.

Hypatia gorria
Aroma bizia, zaporetsua,
fruta-kutsukoa eta
orekatua.

Arrautzak poché erara
urdaiazpikoarekin eta
panadera patatekin

APERITIBOAK

Osagaiak

4 lagunentzat

80 min

.....................................................................

1 arrautza pertsonako
4 patata ertain
1 tipula gozo
3 atal baratxuri
Belar usaintsuak: ezkaia, erromeroa...
1 pakete urdaiazpiko iberiko
1 edalontzi ardo zuri
Gatz-ezkatak
Piperbeltz beltz ehogailuduna
1 koilarakada oliba-olio birjina estra

Nola prestatu

............................................................

1. pausoa: Zuritu patatak, eta moztu 3-4 mm-ko
xerratan. Zuritu tipula gozoa, moztu tira finetan, eta
apurtu baratxuri-atalak.
2. pausoa: Jarri patatak, tipula eta baratxuriak labeko
erretilu batean. Gatza eta piperra bota, eta gehitu
oliba-olioa. Estali guztia aluminio-paperez. Egin labean
ordubetez, 150 graduan.
3. pausoa: Aluminio-papera kendu, eta gehitu
edalontzi bat ardo zuri eta belar usaintsuak. Igo
labearen tenperatura 180 gradura eta gorritu patatak:
15-20 minutu gehiago beharko dituzte.
4. pausoa: Moztu film-papera karratu-forman eta
igurtzi oliba-olioz. Forratu ontzi bat harekin, apurtu
arrautza bat barruan, gaineratu gatz-ezkatak eta unean
bertan ehotako piperbeltz beltza. Itxi birak emanez,
poltsa baten moduan itxita geratu arte.
5. pausoa: Sartu poltsatxoak ur irakin ugaritan, eta
egosi arrautzak hiru minutuz gutxi gorabehera.
6. pausoa: Egin ohe bat platerean patatekin, eta jarri
gainean urdaiazpiko iberikoaren xerrak eta arrautza.
Gehitu unean bertan ehotako piperbeltz beltza.
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CHEFAREN SEKRETUA
Arrautza egosi aurretik,
zapore biziagoa nahi izanez
gero, jarri boilurra edo
usain-belarrak
film-paperean.

Comportillo
ardo ondua
Errioxako ardo ondua,
12 hilabetez haritzezko
upelean edukia. Errubiaren
kolore gorrikoa, zaporetsua
eta fruta-gustukoa.

APERITIBOAK

4 lagunentzat

15 min

Txahal-carpacciozko
kaneloiak

foie grasarekin, Grana Padano
gaztarekin eta gatz-ezkatekin
Osagaiak

..............................................

2 erretilu behi-carpaccio
1 pakete ahate-gibel oso
Gatz-ezkatak

Nola prestatu

...................................

1. pausoa: Osatu kaneloi bakoitza txahalcarpacciozko bi xerrarekin.
2. pausoa: Moztu foie grasa xerra finetan,
bete haiekin kaneloia eta bildu. Jarri
erretilu batean.
3. pausoa: Jarri Grana Padano gaztazko
xerra txikiak (carpaccioarekin batera
datorren paketekoak) eta gatz-ezkata
batzuk biribilkien gainean.
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CHEFAREN SEKRETUA
Apaindu errukula freskoarekin
edo balerianelarekin, eta ondu
oliba-olio eta ozpin baltsamiko
pixka batekin.

Condado de Teón
haritz-barrikan
edukia
Ribera de Dueroko ardo beltza,
5 hilabetez haritzezko upelean
ondua. Bizia, fruta-zaporekoa
ahoan, biribila eta inguratzailea.

APERITIBOAK

4 lagunentzat

Makilatxo

gaztaz beteak
Osagaiak

.................................

1 paketa filo ore
1 terrina Camembert-krema
1 terrina gazta leunaren krema
1 terrina belar finezko krema
1 puska Gorgontzola
Txia-haziak
Sesamo-haziak
1 arrautza

30 min

Nola prestatu

............................................................

1. pausoa: Aldez aurretik, berotu labea 180 ºC-an.
2. pausoa: Moztu filo orea 15 cm-ko zabalerako tiretan,
eta moztu tira horiek erditik.
3. pausoa: Bete erdialdea gaztekin (tira bakoitza
gazta-mota batekin); ez jarri gaztarik ertzetan, bestela
atera egingo baita gero. Kiribildu.
4. pausoa: Pintatu makilatxoak arrautza irabiatuarekin,
oreari kolorea emateko. Apaindu sesamo- eta
txia-haziekin.
5. pausoa: Jarri labeko papera erretilu batean, ipini
makilatxoak eta utzi gorritu arte (15 minutu gutxi
gorabehera).
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CHEFAREN SEKRETUA
Oreganoa eta tomatezko edo
piper gorrizko marmelada jar
dakioke, eta kalabaza-konfitura
ere bai.

Lambrusco
Rosso Amabile
Ardo txinpartaduna, beltza.
Freskoa, masustaren eta
andere-mahatsaren
usainekoa. Edan oso hotz,
baina ez hoztu izozkailuan.

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

APERITIBOAK

Muskuilu minak
sagardoarekin

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

Arrautzak poché erara
urdaiazpikoarekin eta panadera patatekin

MUSKUILU
FRESKOAK

APIOA

TIPULA GOZOA

BARATXURIA

KAIENAPIPERMINA

SAGARDOA

BARATXURIA

CURRY-HAUTSA

PERREXILA

OLIBA-OLIO
BIRJINA ESTRA

EZKAIA

ERROMEROA

OLIBA-OLIO
BIRJINA ESTRA

GATZ-EZKATAK

KOZINATZEKO
ESNE-GAINA

APERITIBOAK

ARRAUTZAK

PATATAK

TIPULA
GOZOA

URDAIAZPIKO
IBERIKOA

ARDO
ZURIA

PIPERBELTZ BELTZ
EHOGAILUDUNA

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

APERITIBOAK

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

Txahal-carpacciozko
kaneloiak

APERITIBOAK

Makilatxo
gaztaz beteak

foie grasarekin, Grana Padano
gaztarekin eta gatz-ezkatekin beteak

BEHICARPACCIOA

AHATEAREN
FOIE GRASA

FILO OREA

CAMEMBERTKREMA

GAZTA LEUNEZKO
KREMA

BELAR FINEZKO
KREMA

GORGONTZOLA

TXIA-HAZIAK

GATZ-EZKATAK

SESAMOHAZIAK

ARRAUTZAK

ARRAINAK ETA ITSASKIAK

Lupia gatzetan,
hiru saltsarekin:
limoizkoa, jogurtezkoa
eta saltsa tartariarra

ARRAINAK ETA ITSASKIAK

Osagaiak

4 lagunentzat

35 min

.............................................................

2 lupia
2 kg gatz larri
1 arrautza-zuringo
Saltsa tartariarra:
100 g maionesa, 15 g tipula gozo,
10 g kapar, 1 ozpin-luzoker
Limoizko saltsa:
Limoi-erdi baten zukua, 30 g gurin,
edalontzi-erdi ardo zuri, 5 g gari-irin,
piperbeltz zuria, perrexila, gatz-ezkatak
Jogurtezko saltsa:
100 g jogurt greko, 15 g tipula gozo,
5 ml ardo-ozpin, gatz-ezkatak
eta 10 ml ekilore-olio

Nola prestatu

..................................................

1. pausoa: Eskatu arrandegian lupiei tripak eta
zakatzak kentzeko, baina ezkatak eta hezurra uzteko.
2. pausoa: Jarri gatz larri guztia ontzi batean eta
gehitu arrautza-zuringoa ondo irabiatuta; nahasi
guztia.

3. pausoa: Labeko erretilu batean eta
labeko paperaren gainean, egin ohe bat
gatz-nahastearekin, eta jarri lupia alboka; jarri
gainerako gatza lupiaren gainean, ondo sakatuta.
Estali lupia guztia, buztana eta begiak izan ezik.

4. pausoa: Sartu 180 °C-an aurrez berotutako labean,
eta eduki 15 bat minutuz.
5. pausoa: Altxatu gaineko gatz-geruza, eta
kendu azala lupiari. Zerbitzatu limoizko saltsarekin
(gurina, limoia, ardo zuria, irina, piperbeltz zuria,
gatz-ezkatak eta perrexil xehatua), jogurtezko
saltsarekin (tipula, jogurta, ozpina eta ekilore-olioa)
eta saltsa tartariarrarekin (maionesa, tipula gozoa
eta ozpinetako luzokerrak). Limoizko eta jogurtezko
saltsak egiteko, osagaiak irabiagailuan nahasten
dira; saltsa tartariarra egiteko, aldiz, maionesa eta
gainerako osagaiak txiki-txiki xehatuta nahasten dira.
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CHEFAREN SEKRETUA
Egin ebaki bana aizto batekin
lupiaren solomoetan; gatza kendu
ondoren azala hobeto kentzen
lagunduko digu.

Rueda Verdejo ardoa
Abadía Mantrús
Intentsitate aromatiko handiko
ardo zuria, fruta-ukitu freskoduna.
Nortasuna, freskotasuna eta
koipe-ukitu arina ditu ahoan. Frutak
eta mineralak dakartza gogora.

ARRAINAK ETA ITSASKIAK

4 lagunentzat

45 min

Wellington izokina
espinakekin eta
gazta-kremarekin
Osagaiak

.....................................................................

1 izokin-solomo (gutxi gorabehera 500 g),
hezurrik eta azalik gabea
Xafla bat hostore fresko
200 g espinaka
125 g gazta leunezko krema
Oliba-olio birjina estra
1 atal baratxuri
1 arrautza
Gatz-ezkatak
Piperbeltz beltz ehogailuduna

Nola prestatu

............................................................

1. pausoa: Zartagin batean, gorritu baratxuria, azalik
gabe eta xehe-xehe eginda. Gero, gehitu espinakak,
jarri gatza eta piperra, eta sueztitu 3 bat minutuz.
2. pausoa: Gehitu gazta, nahasi eta utzi hozten.
3. pausoa: Zabaldu hostore-xafla, eta jarri gainean
espinaka- eta gazta-ohe bat, eta, haren gainean,
izokina, gatzez eta piperrez ondua. Itxi orea pakete
baten moduan, eta buelta eman, espinakak dauden
aldea goian gera dadin.
4. pausoa: Busti arrautza irabiatuarekin eta sartu aldez
aurretik 180 ºC-an berotutako labean. Utzi hostorea
egin arte, 30 minutuz, gutxi gorabehera.
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CHEFAREN SEKRETUA
Plater hau epel jatea
da onena, ez oso bero,
ez oso hotz.

Lambrusco gorria
Ardo apardun fresko eta
fruta-gustukoa, marrubieta mugurdi-ukituduna.
Edan oso hotz.

ARRAINAK ETA ITSASKIAK

4 lagunentzat

35 min
CHEFAREN SEKRETUA
Utzi buztana ogi birrinduz estali
gabe; erraz askatzen denean,
arraina eginda eta puntupuntuan dagoela jakingo dugu.

El Pescaíto
ardo zuria
Ardo zuri gazte eta aromatikoa,
10 gradu baino ez dituena. Erraz
edaten da; oso hotz zerbitzatu.
24 lore-gustukoa.
Fruta-, zitriko- eta

Urraburua
Osagaiak

ogi birrinduzko zarakarrarekin

.........................................................

2 urraburu (garbiak, ezkatarik eta hezurrik gabe)
200 g etxeko ogi birrindu
2 atal baratxuri
Esku bete perrexil
Limoi-erdi baten azalaren birrindura
Oliba-olio birjina estra
300 g Portobello barrengorri
80 g balerianela

Nola prestatu

....................................................

1. pausoa: Jarri urraburuak labeko erretilu batean;
busti urraburuak, eta gaineratu ogi birrindua
baratxuriarekin, perrexilarekin eta limoi-azalaren
birrindura apur batekin.
2. pausoa: Sartu 180 °C-an aurrez berotutako
labean, eta eduki 15-20 minutuz.
3. pausoa: Zerbitzatu Portobello barrengorri
salteatuekin eta balerianelekin.
Ondu oliba-olioarekin.
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ARRAINAK ETA ITSASKIAK

4 lagunentzat

20 min

Olagarroa plantxan
baratxuri beltzezko
saltsarekin eta patatekin
Osagaiak

.....................................................................

4 olagarro-erro
4 atal baratxuri beltz
1 atal baratxuri
200 ml ekilore-olio
25 ml oliba-olio birjina estra
1 arrautza
Gatz-ezkatak
Piperbeltz beltz ehogailuduna
Limoi-erdi bat
2 patata handi

Nola prestatu

............................................................

1. pausoa: Zartagin batean, olio pixka batekin, gorritu
olagarro-erroak.
2. pausoa: Ipini baratxuri-atal beltzak eta baratxuriatala irabiagailuaren ontzian, zurituta eta xehatuta;
gehitu ekilore-olioa, arrautza, gatza, unean bertan
ehotako piperbeltza eta limoi-zuku zurrusta bat.
3. pausoa: Irabiagailuaren besoa hondoan dagoela,
mugitu gabe eta abiadura motelean, irabiatu osagai
guztiak, harik eta saltsa emultsionatzen hasi arte.
4. pausoa: Moztu patatak laurdenetan, bota gatza,
eta irakin azal eta guzti 10-15 minutuz; egositakoan eta
ura kendutakoan, markatu zartagin batean ekilore-olio
pixka batekin, gorritu daitezen.
5. pausoa: Zerbitzatzeko, ipini olagarroa platerean, eta,
albo batean, saltsa eta patatak. Ondu olagarroa olibaolio birjina estraren tanta batzuekin.
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CHEFAREN SEKRETUA
Ondu patatak gatzez eta piperrez
behin egosita daudela, eta, gero,
frijitu: azala gora lehenengo, eta
gero beste aldetik, txigortu arte.

Sílaba “frizzantea”
Burbuila fineko ardoa,
zaporetsua eta freskagarria.
Fruta-sentsazio bizia ematen du.
Oso hotz hartu behar da.

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

ARRAINAK ETA ITSASKIAK

Lupia gatzetan

ARRAINAK ETA ITSASKIAK

Wellington izokina

hiru saltsarekin: limoizkoa,
jogurtezkoa eta tartariarra

2 LUPIA

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

espinakekin eta gazta-kremarekin

GATZ LARRIA

ARRAUTZA

GURINA

ARDO ZURIA

IZOKINA

HOSTORE
FRESKOA

ESPINAKAK

GAZTA LEUNEZKO
KREMA

OLIBA-OLIO
BIRJINA ESTRA

BARATXURIA

Limoizko saltsa

LIMOIA

GARI-IRINA

PIPERBELTZ
ZURIA

PERREXILA

GATZEZKATAK

Saltsa tartariarra

TIPULA
GOZOA

KAPARRAK

ARRAUTZAK

GATZEZKATAK

PIPERBELTZ BELTZ
EHOGAILUDUNA

Jogurtezko saltsa

MAIONESA

OZPINETAKO
LUZOKERRAK

JOGURT
GREKOA

TIPULA
GOZOA

OZPINA

EKILOREOLIOA

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

ARRAINAK ETA ITSASKIAK

Urraburua

ogi birrinduzko zarakarrarekin

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

ARRAINAK ETA ITSASKIAK

Olagarroa plantxan

baratxuri beltzezko saltsarekin eta patatekin

2 URRABURU

ETXEKO OGI
BIRRINDUA

BARATXURIA

4 OLAGARROERRO

BARATXURI
BELTZA

BARATXURIA

PERREXILA

LIMOIA

OLIBA-OLIO
BIRJINA ESTRA

EKILORE-OLIOA

OLIBA-OLIO
BIRJINA ESTRA

ARRAUTZAK

PORTOBELLO
BARRENGORRIAK

BALERIANELA

GATZ-EZKATAK

PATATAK

LIMOIA

PIPERBELTZ BELTZ
EHOGAILUDUNA

Olagarro ona
prestatzeko sekretuak
Funtsezkoa da olagarroa egosi aurretik
biguntzea; hala, haragiaren zuntzak
hautsiko dira, gogortasuna galduko du eta
askoz xamurrago geratuko da.
Hori lortzeko zenbait modu daude, baina
aldez aurretik izoztea edo izoztuta erostea
gomendatzen dugu.
Olagarroa kozinatzeko, hozkailuan desizoztu
behar dugu 24 ordu lehenago; askatzen
den ura kentzen joan behar da.
Desizoztu denean, ongi garbituko ditugu
erroak eta burua, ur hotzarekin. Gero, 3
aldiz sartu eta aterako dugu ura irakiten ari
den lapiko batean, izutzeko eta azala ez
hondatzeko.
25-30 minutuz edukiko dugu lapikoan
(2 kg-ko olagarro baterako). Aldian behin
sastatuz joango gara, biguntzen ari den
jakiteko.
Kontuan izan behar dugu olagarroak ur
asko askatzen duela eta txikitu egiten dela
egosten ari den bitartean; beraz, lapikoa ez
dugu gehiegi bete behar, gainezka egingo
baitu bestela.
Olagarroa prest dagoenean, utzi minutu
batzuez erretilu batean eta moztu
guraizeekin bero dagoen artean.

Itsaskia egosteko
denborak
Maskordun moluskuak lurrunetan egosten dira, baso-erdi ur jarrita,
eta, ireki ahala, atera egiten dira (ereinotz-orri batzuk jar ditzakegu).
		

MINUTU

GATZA

Txirlak................................................................... 3-4 .......................................... 45 g
Berberetxoak................................................... 3 ............................................. 45 g
Muskuiluak...................................................... 3-5 .......................................... —

Krustazeo hauek, egosi ondoren, azkar-azkar bota behar dira ur oso
hotzeko ontzi batera (ahal izanez gero, izotza duela), eta gatza gehitu.
		

MINUTU

GATZA

Otarrainxka ertaina ............................. 1-2 ........................................... 50 g
Otarrainxka handia .............................. 2-3 .......................................... 50 g

Abakando ertaina ................................ 20 ........................................... 60 g
Abakando handia ............................. 25-30 ....................................... 60 g
Otarraina ....................................................... 20 ........................................... 60 g
		
		

MINUTU

GATZA

Gorputzak eta ahoak.............................. 6 ............................................. 50 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 ............................................ —

Txangurru handia .................................... 18 ............................................ 60 g
(*)

Ur litroko gramotan kalkulatzen da zenbat gatz behar den.
Koilarakada batean, 15-20 g gatz sartzen da, gutxi gorabehera.

HARAGIAK

Txahal-azpizunaren

roast beefa,

sagar-konpotaz lagundua

HARAGIAK

Osagaiak

4 lagunentzat

135 min

...................................................................

1 kg txahal-azpizun
Oliba-olio birjina estra
Gatz-ezkatak
Piperbeltz beltz ehogailuduna
Saltsa tartariarrerako:
200 g maionesa
2 ozpinetako luzoker
20 g kapar
30 g tipula gozo
Sagar-konpotarako:
2 sagar
3 koilara azukre

Nola prestatu

..........................................................

1. pausoa: Bota gatza eta piperra azpizunari, eta,
zartagin batean olio pixka bat jarrita, gorritu alde
guztietatik.
2. pausoa: Jarri erretilu batean. Gaineratu zartaginean
geratu den olioa, eta sartu aldez aurretik 180 ºC-an
berotutako labean, eta eduki 15 bat minutuz.
3. pausoa: Haragia prest dagoenean (kasu honetan,
gutxi eginda, urtsuago geratuko baita), bota edalontzierdi ur erretilura, haragiaren zukuak berreskuratzeko.
4. pausoa: Jaso lapiko batean erretiluko zukuak, irakin,
gatza bota, eta murriztu nahi adina.
5. pausoa: Utzi haragia pare bat orduz hozten; hala,
xerra finetan moztu ahal izango dugu, apurtu gabe eta
zukurik galdu gabe.
6. pausoa: Saltsa tartariarra egiteko, nahasi maionesa
tipularekin, ozpinetako luzokerrekin eta kaparrekin
(guztia xehe-xehe eginda). Sagar-konpotarako, zuritu
eta zatitu sagarrak; ontzi batean egosiko ditugu
edalontzi-erdi urekin eta azukrearekin. Sagarra egosita
dagoenean, birrindu.
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CHEFAREN SEKRETUA
Egoste-puntua kalkulatzeko, kontuan
hartu: gutxi eginda nahi izanez gero,
labean 15 minutuz egin beharko da
kg bakoitzeko; puntuan egiteko, 17-18
minutuz; eta ondo egiteko, 20-22 minutuz.

Condado
de Teón
Ribera de Dueroko ardo beltza,
12 hilabetez haritzezko upelean
ondua. Bizia, fruta helduaren
eta zuraren ukituduna; biribila
eta orekatua.

		

Bildots-besoa

eztiarekin eta
patata-pastelarekin

HARAGIAK

Osagaiak

4 lagunentzat

85 min

.....................................................................

Esneko arkumearen 2 beso
Ur minerala
Gatz-ezkatak
Erromeroa
Piperbeltz beltza aleka
Eztia
2 ereinotz-orri
Patata-pastelerako:
2 patata handi
200 ml kozinatzeko esne-gain
100 ml esne
Gurin gatzduna

Nola prestatu

............................................................

1. pausoa: Labeko erretilu batean, jarri erromeroa,
piperbeltz-aleak, ereinotza eta baso bat ur, eta, horren
gainean, arkume-besoak, gatzarekin eta piperrarekin
onduta.
2. pausoa: Sartu aldez aurretik 180 ºC-an berotutako
labean, eduki ordubete eta 15 minutuz, eta ura bota
15 minututik behin, gutxi gorabehera. Buelta eman
denboraren erdia igarotakoan.
3. pausoa: 10 minutu geratzen direnean, igurtzi besoak
eztiarekin eta sartu labean berriro. Desglasatu (likidotu
koipea ur epelarekin) eta saltsa gisa zerbitzatu zukuak.
4. pausoa: Patata-pastela egiteko, zuritu patatak, eta
egin ahalik eta xerra finenak. Ondu gatzez eta piperrez.
Ontzi batean, nahasi 200 ml kozinatzeko esne-gain
eta 100 ml esne, eta ondu gatzez eta piperrez berriro.
Forratu paperez molde errektangular bat, igurtzi
gurinez eta txandakatu patata-geruzak eta esne-gain
eta esne-geruzak. Bildotsarekin batera egingo dugu
labean. Patatak sastatzen joan, eta, bigun daudenean,
eginda daudela jakingo dugu.
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Abadía Mantrús
erreserba handiko ardoa
Ribera de Dueroko ardo beltza,
5 urtez upeltegian ondua;
haietatik 24 hilabete, upelean.
Ahoan indartsua, egituratua eta
azidotasun onekoa.

CHEFAREN SEKRETUA
Labeko ontzian geratu diren
zukuak desglasatzeko, bota ur
edo ardo-ozpin pixka bat, eta
sartu labean pare bat minutuz.

HARAGIAK

4-6 lagunentzat

125 min

Txerrikume errea

tipulatx karamelizatuekin
eta kukuluekin
Osagaiak

.................................................

Txerrikume-erdi bat
50 g kozinatzeko txerri-gantz
Gatz-ezkatak
Piperbeltz beltz ehogailuduna
Sare bat tipulatx
50 g gurin gatzdun
30 g azukre beltz edo panela
1 pakete kukulu
Oliba-olio birjina estra
Modenako ozpin baltsamikoa

Nola prestatu

....................................................

1. pausoa: Aldez aurretik berotu labea 190-200
graduan, eta, saretaren gainean, jarri txerrikumea,
gatzez eta piperrez ondua eta txerri-gantzarekin
igurtzia; saihetsek gorantz geratu behar dute.
Azpian, erretilu batean, jarri 2 edalontzi ur, eta
egin txerrikumea 90 bat minutuz. Denbora hori
igarotakoan, buelta eman, eta egin beste 30
minutuz, azala kurruskari gera dadin.
2. pausoa: Tipulatxak zurituko ditugu, eta,
zartagin batean, gurin pixka batekin eta oso
poliki, sueztitu egingo ditugu; gero, gehitu azukre
beltza, karamelizatu arte. Azkenik, gaineratu ozpin
baltsamikoa, eta utzi murriztu arte.
3. pausoa: Kukuluak onduko ditugu olibaolioarekin, gatzarekin eta ozpin baltsamikoarekin.
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CHEFAREN SEKRETUA
Txerrikiari buelta ematen
diogunean, azala gorantz duela,
zenbait tokitan sastatuko dugu
aizto batekin, ez dadin apurtu.

Arteso erreserba
Errioxako ardo beltza,
upelean 24 hilabete
igarotakoa. Ahoan indartsua,
orekatua eta zapore luzekoa.

HARAGIAK

6-8 lagunentzat

Indioilaskoa,

210 min

intxaurrez eta foiez betea
Osagaiak

..........................................

Indioilasko bat
Tipula gozo bat
2 azenario
100 g intxaur zuritu
100 g ahate-gibel
30 ml oliba-olio birjina estra
2 Royal Gala sagar
100 g baguette
100 g haragi xehatu
(behi- eta txerri-haragia)
Gatz-ezkatak
Piperbeltz beltz ehogailuduna
150 ml esne
8-10 patata txiki
Dozena bat tipulatx

Nola prestatu

....................................................

1. pausoa: Jarri ontzi batean haragia, tipula, azenarioak eta
sagarrak, azalik gabe eta zati txikietan. Beratu ogia esnetan,
eta ipini ontzian ahate-gibelarekin eta intxaur txikituekin
batera. Gatza eta piperra jarri, eta nahastu.
2. pausoa: Bete indioilaskoa nahastearekin. Gero, lotu
hankak.
3. pausoa: Sartu indioilaskoa laberako erretilu batean,
labea aldez aurretik 180 graduan berotuta. Bota baso
bete ur, ondu indioilaskoa gatzarekin eta piperrarekin, eta
egin bi ordu eta erdiz, aluminio-paperarekin estalita.
4. pausoa: Kendu aluminio-papera, eta jarri ur gehiago,
lehor dagoela iruditzen bazaizu. Utzi beste 40 minutuz
labean, gorritu arte.
5. pausoa: Indioilaskoa gorritzen den bitartean, jarri
beste erretilu batean tipulatx zurituak eta patatak azalik
gabe eta erditik moztuta, gatzarekin eta piperrarekin eta
olio-tanta batzuekin. Egin labean 40 bat minutuz.
6. pausoa: Indioilaskoa eginda dagoenean, moztu
erraziotan; zerbitzatu betegarria hornigai gisa, eta
erretiluko zukuak, saltsa gisa.
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Arteso ardo ondua
Errioxako ardo beltza, upelean
12 hilabete igarotakoa. Fruta
helduaren eta txigortuen
aroma. Indartsua, biribila eta
orekatua ahoan.

CHEFAREN SEKRETUA
Hegaztien egoste-denborak
kalkulatzeko: egin labean
180 graduan 30 minutuz
kilogramo bakoitzeko.

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

HARAGIAK

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

Bildots-besoa

Txahal-azpizunaren

roast beefa,

eztiarekin eta patata-pastelarekin

sagar-konpotaz lagundua

AZPIZUNA

GATZEZKATAK

HARAGIAK

OLIBA-OLIO
BIRJINA ESTRA

PIPERBELTZ BELTZ
EHOGAILUDUNA

ESNEKO
ARKUMEAREN
BESOAK

GURIN
GATZDUNA

GATZ-EZKATAK

ERROMEROA

PIPERBELTZ
BELTZA ALEKA

EZTIA

EREINOTZA

PATATAK

KOZINATZEKO
ESNE-GAINA

Saltsa tartariarra

TIPULA
GOZOA

KAPARRAK

MAIONESA

OZPINETAKO
LUZOKERRAK

Sagar-konpota

ESNEA
AZUKREA

SAGARRAK

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

HARAGIAK

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

Txerrikume errea

Indioilaskoa,

tipulatx karamelizatuekin eta kukuluekin

intxaurrez eta foiez betea

TXERRIKUMEERDI BAT

TXERRIGURINA

GATZ-EZKATAK

1 INDIOILASKO

PIPERBELTZ BELTZ
EHOGAILUDUNA

TIPULATXAK

GURIN
GATZDUNA

TIPULATXAK
INTXAUR ZURITUAK

AZUKRE BELTZA
EDO PANELA

KUKULUAK

OLIBA-OLIO
BIRJINA ESTRA

ROYAL GALA
SAGARRAK

MODENAKO OZPIN
BALTSAMIKOA

HARAGIAK

GATZEZKATAK

TIPULA
GOZOA

ZANAHORIAS

AHATEAREN FOIE
GRASA

OLIBA-OLIO BIRJINA
ESTRA

BAGUETTEA

PIPERBELTZ BELTZ
EHOGAILUDUNA

AZENARIOAK

BEHI- ETA TXERRIHARAGI TXIKITUA

ESNEA

PATATAK

POSTREAK

POSTREAK

6 lagunentzat

Sagarrezko

Tatin tarta
Osagaiak

..................................

6 Golden sagar
Limoi-erdi bat
Hostore freskoa
100 g azukre zuri
50 g gurin gatzik gabea
Mendafin-orri batzuk

45 min

Nola prestatu

.........................................................

1. pausoa: Karamelua egiteko, jarri sutan 100 g azukre. Gorritzen
denean, gaineratu gurina, eta irabiatu indarrez. Atera sutatik eta
jarri nahastea molde batean.
2. pausoa: Zuritu sagarrak, egin zati handiak eta busti
limoi-erdiren zukuarekin, ez daitezen oxidatu.
3. pausoa: Jarri sagar-zatiak moldean, karameluaren gainean,
zati lodienak beherantz daudela, eta hutsunerik utzi gabe.
4. pausoa: Luzatu hostore-xafla bat, eta estali sagarrak.
Moztu sobera dagoen orea.
5. pausoa: Sartu moldea aldez aurretik 180 graduan berotutako
labean: 30 minutuz, goiko eta beheko suarekin.
6. pausoa: Utzi tarta epeltzen eta atera moldetik: hostorea
behean eta sagarra karameluarekin goian. Zerbitzatu puskatan,
eta apaindu mendafin-orri pare batekin. Epel edo bero
zerbitzatu daiteke.
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CHEFAREN SEKRETUA
Esne-gain harrotuarekin
edo krema ingelesarekin
(arrautzak, esnea eta banilla)
lagundu dezakegu tarta.
Eta izozkiarekin.

El Mayu sagardoa
Asturiar peto-petoa.
Sagar-zapore orekatua.
Freskoa eta arina.

POSTREAK

4 lagunentzat

40 min

Turroi-, kafeeta gazta-flana
Osagaiak

.....................................................................

1 tableta Xixona turroi (biguna)
500 ml esne oso
100 g gazta leunezko krema
50 g azukre
4 arrautza
1 koilarakada Classic kafe disolbagarri
Karamelua egiteko: 100 ml ur
eta 4 koilarakada azukre

Nola prestatu

............................................................

1. pausoa: Aldez aurretik berotu labea 180 ºC-an, eta
jarri ura labeko erretiluan, berotzen joan dadin.
2. pausoa: Prestatu karamelua; horretarako, jarri
100 ml ur eta 4 koilarakada azukre ontzi batean. Eduki
urre-kolorea hartu arte. Atera sutatik, eta bota molde
batera. Utzi geroko.
3. pausoa: Ontzi sakon batean edo robot batean,
nahasi osagai guztiak (turroia, gazta-krema, azukrea,
arrautzak eta kafea), harik eta ore fin bat izan arte.
4. pausoa: Bota nahastea karamelua duen moldera
(molde handi bat edo zenbait txiki), eta sartu labean,
ur beroa duen erretiluaren gainean, 30 bat minutuz.
Denbora hori igarotakoan, hozten utziko dugu, moldetik
atera eta zerbitzatu ahal izateko.
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CHEFAREN SEKRETUA
Apaindu mugurdiekin (edo
beste basafruitu batzuekin) eta
azukre-hautsarekin.

Cueva Peccato
Moscato ardo gozoa
Moskatel mahatsezko
ardo aparduna. Aromatikoa,
gozoa. Orekatua.

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

POSTREAK

Sagarrezko

Tatin tarta

EROSKETAK EGITEKO ZERRENDA

POSTREAK

Turroi-, kafeeta gazta-flana

GOLDEN
SAGARRAK

LIMOIA

HOSTOREA

XIXONA TURROIA
(BIGUNA)

ESNE OSOA

GAZTA LEUNEZKO
KREMA

AZUKREA

GURIN GATZIK
GABEA

MENDAFINA

AZUKREA

ARRAUTZAK

CLASSIC KAFE
DISOLBAGARRIA

Ez baduzu sukaldean aritzeko gogorik,
jaiegun hauetarako aukerarik onena dugu.

G A B O N E TA K O E N K A R G U A K

Informazio gehiago:

onena oparitzeko

www.mercadona.es

