
2018ko     Gabonak

Mercadonako urdaitegia
Aurtengo 

Gabonetarako errezetak    



5/6 lagunentzat
20 minutu



5/6 lagunentzat
20 minutu

Mozzarella-perlak, 
tenpuran, pesto gorriarekin eta atunarekin

Osagaiak:
1 poto pesto rosso
1 poto mozzarella-perla 
1 lata atun 
1/2 poto pinazi

nOla prestatu:
Tenpura: hagaxka batekin, nahastu irin prestatua urarekin eta gatz pixka batekin; jada 
pikorrik gabe dagoenean, utzi 10 bat minutuz.

Berotu oliba-olio ugari 180 ºC-ra, xukatu mozarella-perlak, irineztatu pixka bat, 
tenpuran murgildu eta banan-banan bota olio berotara, apur bat gorritu arte.

Gorritu pinaziak zartagin batean, olio pixka batekin. 

Berotu pestoa eltze batean. 

Muntatu platera, oinarrian pesto pixka bat ipiniz; gehitu perlak, atun-zati 
batzuk eta pinaziak.

 

Ipini tipulin-zati batzuk perlen artean.

Albaka
Tipulina
Oliba-olioa



4/6 lagunentzat
20 minutu

Ahate-urdaiazpikoaren    
eta zezinaren entsalada
Osagaiak:
50 g ahate-urdaiazpiko
100 g zezina 
1 udare 
50 g azukre
1 gazta-zati (Grana Padano)
Intxaur zurituak

Hur gatzgabeak
Kimu samurrak
Oliba-olioa 
Jerez-ozpina
Pipermina
Gatza

nOla prestatu:
Zuritu udarea, eta puskatan zatitu; karamelizatzeko, azukre pixka bat bota eta labean sartu, tenperatura 
maximoan, minutu batzuez.

Erre hurrak eta intxaurrak, zati handitan txikituak, zartagin batean, olio eta gatz pixka batekin.

Ondu kimu samurrak olioz, gatzez, piperbeltzez eta Jerezeko ozpin pixka batez.

Jarri platerean kimu samurrak, zezina, ahate-urdaiazpikoa (zati txikitan) eta udare karamelizatuaren puskak; 
ondoren, gehitu fruitu lehorrak eta Grana Padano gazta arraspatua.

 



4 lagunentzat
25 minutu

nOla prestatu:
Harrotu, katilu handi batean, zuringoak eta azukre pixka bat elur-punturaino; 
gehitu mascarponea eta, azkenik, amaretto likorea. Nahastu dena, eta gorde 
hozkailuan.

Zatitu puska txikitan sagar berdea eta gorria, bai eta ahuntz-gaztaren biribilkia 
ere.

Izozki-koilara batekin, egin irasagar-gozoaren bolatxoak.

Ipini edalontzi zabal batean mascarpone-krema pixka bat; gehitu irasagarraren, 
sagar berdearen eta gorriaren eta ahuntz-gaztaren bola batzuk, zenbait geruza 
osatu arte; azkenik, apaindu almendra xerratu eta sagar-puska batzuekin.

Osagaiak:
 1 terrina mascarpone gazta (500 g)
50 g azukre
25 ml amaretto likore 
4 arrautza-zuringo 
1 sagar berde 

1 sagar gorri
1 ahuntz-gaztaren biribilki
1 pakete almendra xerratu 
1 irasagar-gozo

Erre almendra xerratuak labean, pixka bat gorritu arte.

Hur gatzgabeak
Kimu samurrak
Oliba-olioa 
Jerez-ozpina
Pipermina
Gatza

Mascarpone gaztaren 
krema



4/5 lagunentzat
30 minutu

2/3 lagunentzat
25 minutu

Tomate- eta mozzarella-tartarra
zereal-enpanadarekin
Osagaiak:
1 mozzarella 
2 tomate gorri
1 erretilu izokin marinatu
25 g irin
1 arrautza
50 g zereal

1 limoi
Ezkaia
Albaka freskoa
Oliba-olio suabea
Piperbeltz zuria
Gatza

nOla prestatu:
Zuritu tomateak, zatitu kubo txikitan eta utzi xukatzen iragazki batean.

Albaka-maionesa egiteko: Ipini ura irakiten ontzi batean, bota albaka-hostoak eta 
15 segundoz eduki, hoztu eta xukatu; irabiatu litro-erdi bat oliba-olio eta albaka-
hostoak, eta xukatu olioa. Harrotu maionesa arrautza, limoi pixka bat, gatza eta 
albaka-olioarekin batera. 

Birrineztatu mozarella irinarekin, arrautza irabiatuarekin eta zereal 
birrinduekin; olio ugaritan frijitu.

Ondu tomatea olio, gatz, piperbeltz zuri eta ezkaiarekin.

Ipini azpian, oinarri gisara, tomate zatitua, izokin-xerra batzuk, mozarella 
birrineztatua eta albaka-maionesa pixka bat. Apaintzeko, jarri albaka 
freskoaren hosto batzuk.

Ogi 
txigortuaren 
xerrak igurzteko ere 

erabil daiteke  
albaka-maionesa.



4/5 lagunentzat
30 minutu

Barazki erreen txigorkiak   
solomo-hestebetearekin
Osagaiak:
Ogia, xerratan ebakia 
1 ahuntz-gaztaren biribilki
1 kalabazin
1 alberjinia
1 tipula

1 puska solomo-hestebete
Tipulina
1 oregano
Oliba-olioa
Pipermina 
Gatza

nOla prestatu:
Ebaki tipulina, kalabazina eta alberjinia xerratan. 

Erre plantxan barazki guztiak. 

Ebaki solomo-puska ahalik eta xerrarik finenetan; sartu 2 minutuz mikrouhin-
labera (edo 8-10 minutuz labera), lehortu eta kurruskatsu gera daitezen.

Txigortu ogi-xerrak.

Ogi-xerra txigortu baten gainean, ipini tipula-, alberjinia- eta kalabazin-xerra 
bana; bota gatz pixka bat, piperbeltz ehoa eta oreganoa.

Ipini gainean ahuntz-gazta xerra bat eta oregano gehiago, eta gainerre labean.

Atera labetik gazta gorritzen hasten denean; gehitu solomo kurruskaria eta 
tipulin xehatu pixka bat.

Tomate- eta mozzarella-tartarra
zereal-enpanadarekin

Aldez aurretik, gatzetan ipini alberjinia minutu batzuez, beratu dadin.




