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Ahuakatea, mozzarellaz eta gulaz betea

• 2 ahuakate

• 1 mozzarella fresko

• 18 oliba beltz (gutxi gorabehera)

• 25 g errukula

• Limoi-erdi baten zukua

• 250 g gula

• Oliba-olio birjina estra

• Jerez-ozpina

• Gatza

Osagaiak

1) Erditik ebaki ahuakateak, koilara batez 
haragia atera, laukitxotan moztu, hezurren 
ondoan utzi ontzi batean, eta limoi-erdi 
baten zukua gehitu, ez daitezen herdoildu.

2) Mozzarella laukitxotan moztu, eta 
ahuakateari gehitu oliba osoekin                 
eta errukula-hosto batzuekin.

3) Frijitu gulak olio askorekin. Xukatu, eta 
nahastu gainerako osagaiekin.

4) Ondu olio, gatz eta ozpinarekin, eta bete 
katilu gisako ahuakate-azala.

Allegretto Alba

Ardo erdigozoa, 
leuna eta arina, 
fruta-ukituekin.

Lagundu 
honekin....

Prestaketa 20 minx 4
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Camembert-broxetak arto-
kurruskariarekin eta sagarrarekin

• 1 camembert gazta
• 1 poltsa arto frijitu kurruskari
 eta samur
• Broxetak
• 1 sagar gorri

1) Kendu azala gaztari, eta lauki-formako 
zatitan ebaki.

2) Birrindu arto frijitua, eta bota bol batean.

3) Gazta-zatiak arto-birrindutan pasatu.

4) Garbitu eta moztu sagarra antzeko neurriko 
kubotan, azal eta guzti.

5) Ondoren, egin broxeta sagar-zatiak eta 
camembert-zatiak txandakatuz.

Sagarrak urtsua 
eta garaikoa izan behar 
du. Azal gorrikoak ezin 

hobeak dira testuragatik: 
Fuji, Gala, Red 

Delicius...

Chefaren sekretua

Dulzze Verdejo

Alkohol-graduazio 
txikiko edaria, 
azidotasun txinpartatsu 
eta gozotasun 
finekoa. Aproposa 
bakarrik edateko nahiz 
aperitiboekin, janari 
arinekin edo postreekin 
hartzeko.

Lagundu honekin....

Osagaiak Prestaketa 10 minx 4
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Ahuntz-gaztazko bolatxoak

• 1 ahuntz-gaztaren biribilki

• 1 pakete fruta 
 deshidratatuko koktel

• 3 koilarakada esne

1) Txikitu fruta deshidratatuaren koktela,     
eta gorde katilu batean.

2) Ontzi batean, nahasi ahuntz-gaztaren 
biribilkia esnearekin. Utzi hozten 
ordubetez.

3) Ondoren, egin bolatxoak eskuekin, eta 
fruta deshidratatu txikituetan pasatu, 
ahalik eta biribilenak gelditu arte.

Lambrusco gorria
Freskoa eta 
fruta-gustukoa. 
Ezin hobea aperitibo, 
entsalada, pasta eta 
pizzekin edateko.

Lagundu       
honekin....

Osagaiak Prestaketa 15 minx 4

Bolatxoen, biribilkien 
eta mokadutxoen jaialdia
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Mokadutxo gaztaz beteak

• 1 dozena cherry tomate edo mini 
kumato

• 1 dozena mahats beltz eta beste 
dozena bat mahats zuri, hazirik gabe

• 1 dozena datil

• Gazta hauetako bakoitzetik 100 g:
 - mascarpone
 - camembert-krema 
 - krema suabea 
 - igurzteko izokin-gazta
 - igurzteko belar finen gazta

1) Cherry tomateak: erditik zatitu,            
eta igurzteko izokinaren eta belar finen 
gaztarekin bete, bereizita.

2) Mahats beltzak: alboan ebakia egin,     
eta, koilaratxo batez lagunduta, gazta  
leunez bete.

3) Mahats zuriak: beltzekin bezala, baina 
hauek mascarpone gaztaz bete.

4) Datilak: datil batzuetan (hezurrik 
gabekoak), egin ebaki bat alboan, 
eta, koilaratxo batez lagunduta, bete 
camembert-kremaz.

Urdaiazpiko egosizko biribilki beteak

• 4 xerra urdaiazpiko-egosi
• 20 g kanonigo
• 20 g errukula
• 1 dozena cherry tomate
• 10 g kakahuete txigortu
• 90 ml oliba-olio birjina estra
• Gatza
• 30 ml ardo zuriaren ozpin

1) Xehatu kakahueteak. Jarri katilu batean, 
eta gehitu olioa, ozpina eta gatz pixka bat.

2) Beste katilu batean, jarri kanonigoak, 
errukula, cherry tomateak laukitan moztuta, 
eta dena kakahuetedun ozpin-olioarekin 
ondu.

3) Hartu urdaiazpiko egosizko xerra bakoitza, 
eta bete nahasketarekin, biribilki-forma 
emanez. Betetakoan, jarri erretilu batean, 
eta apaindu nahierara.

OsagaiakOsagaiak Prestaketa 15 minx 4Prestaketa 15 minx 4
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Ahuntz-gazta labean erreta, ezti, 
erromero eta chutney berdearekin

15

Gazta labean erretzeko

• Bi errulo ahuntz-gazta
• Erromero freskoa
• Koilarakada bat ezti likido
• Kristal-ogiaren txapata bat

Chutney berdea prestatzeko

• 25 g martorri fresko
• 10 g mendafin fresko
• 2 baratxuri-ale
• 10 g jengibre fresko
• 100 ml koko-esne
• 2 koilarakada limoi-zuku
• Koilarakada bat sesamo-hazi
• Koilarakadatxo bat gurin
• Koilarakadatxo ½ kumino eho
• Koilarakadatxo ½ gatz

1) Aldez aurretik, berotu labea 200 Cº-an.

2) Ipini gazta ontzi erregogor batean. 
Isuri eztia gainean, eta jarri erromero 
freskoaren hosto batzuk. Egosi labean 
12 minutu.

3) Chutney berdea prestatzeko:       
nahasi osagai guztiak irabiagailuan, 
eta zerbitzatu saltsaontzi batean.

4) Sartu ogia labean zenbait minutu, 
pixka bat txigortzeko.

5) Ogi gainean, ipini gaztaren xerra bat, 
eta gainetik, chutneya.

Chefaren sekretua

Gazta labean ez 
desegiteko, ipini ahalik 

eta estuena den 
ontzi batean.

Osagaiak Prestaketa 30 minx 4/6
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Brie gazta ogi gainean, urdaiazpikoarekin, 
eta foie grasa ogi gainean, udarearekin
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Brie gazta ogi gainean, urdaiazpiko, txanpiñoi eta 
piperrarekin
1) Koilarakada bat oliorekin, ez gehiago, sueztitu txanpiñoiak 

xerratan, batetik, eta piper berde xehe-xehea, bestetik. 
 Bota gatza eta piperra.

2) Ogi-xerrak zertxobait txigortu ostean, ipini gainean txanpiñoiak 
eta piperra lehenbizi. Gero, jarri gazta-zati bat, eta hautseztatu 
tipulin txikituz. Amaitzeko, jarri urdaiazpiko-xerra bat, 
gizentzeko txerri iberikoarena, gain-gainean.

 Beroa nahiago bada: Berotu labeko grilla 200 Cº-an,                   
eta sartu ogi-xerrak, gainean gazta dutela, harik eta urtzen 
den arte. Labetik ateratakoan, jarri gainean tipulin xehatua              
eta urdaiazpiko-xerra.

Foie grasa ogi gainean, udarearekin
1) Ogi kurruskariaren gainean, jarri Konferentzia udarearen xafla 

mehe bat, eta beste xafla bat foie gras.

2) Bota gatz pixka bat ezkatatan, eta, amaitzeko, eman 
 marmelada-ukitu bat: tomatearena, pikuarena eta abrikotarena, 

bakoitza bere aldetik.

• 4 kristal-ogi
• Brie gazta bat
• 150 g gizentzeko txerri iberikoaren urdaiazpiko
• 150 g txanpiñoi
• Piper berde erdia
• Tipulina
• 1 bloke ahate-gibel
• 1 Conferencia udare
• Piku, tomate eta abrikotaren marmeladak
• Piperbeltz beltza, ehogailuz
• Gatz-ezkatak
• Oliba-olio birjina estra

Osagaiak

Prestaketa 15 minx 4



ARRAINAK 
ETA ITSASKIAK
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Egosi koko-esnea 
3 koilarakada 

kakahuete-kremarekin 
eta curry apur 

batekin.

SATAY SALTSA

Ganboi-broxeta satay saltsaz

• Dozena bat ganboi
• 3 koilarakada kakahuete-krema
• 15 g anakardo
• Martorria
• Koilarakadatxo bat curry-hauts
• 1 lata koko-esne
• 100 g leka
• Azenario bat
• 150 g brokoli
• 4 broxeta
• Gatza
• Oliba-olio birjina estra

1) Garbitu barazkiak, eta zatitu bastoi-forma 
emanez.

2) Garbitu ganboiak ere, eta sartu lau 
broxetatan. Bota gatza eta pasatu pitin      
bat zartagin bero-bero batean. Gorde.

3) Zartagin berean, salteatu bastoi-formako 
barazkiak olio gutxitan, 7 minutu inguru. 
Gehitu satay saltsaren bi koilarakada eta 
kozinatu dena batera beste 2 minutu.

4) Platerean, kokatu barazkiak eta saltsaren 
gainerakoa oinarri moduan, eta, gainean, 
ipini ganboien broxetak. Hautseztatu 
anakardo eta martorri xehatuz.

Osagaiak Prestaketa 25 minx 4
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Muskuiluak saltsan

• 1 kg muskuilu fresko
• 100 ml ardo zuri
• 4 baratxuri-ale
• 2 kaiena-pipermin
• Oliba-olio birjina estra
• Etxekoaren gisako tomate-saltsa
• Perrexila

1) Garbitu muskuiluak eta kendu bizarrak.

2) Joan olioa berotzen, eta bota pipermin 
txikituak eta baratxuri-ale zatituak.             
Ez gehiegi txigortu. Ipini muskuiluak        
eta isuri ardo zuria. Ondoren, bota          
tomate-saltsa ere.

3) Itxaron muskuiluak ongi zabaldu arte, 
hautseztatu perrexil xehatuz, eta zerbitzatu.

El Pescaíto

Fruta-gustuko ardoa, 
arina eta suabea.

Lagundu 
honekin....

Chefaren sekretua

Piperminak txikitzen 
baditugu, indartu egingo 
da haien efektu pikantea. 
Osorik botatzen baditugu, 

ordea, pikantea askoz 
ere leunagoa 
izango da.

Osagaiak Prestaketa 20 minx 4
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Izokina mostazarekin

• 4 izokin-trontzo
• Oliba-olio birjina estra
• 300 ml kozinatzeko esne-gain
• 2 edo 3 koilarakada moztaza zahar
• 1 tipula
• 1 baratxuri-atal
• Esnea (hautazkoa)
• Gatza
• Piperbeltz beltza, ehogailuz
• 200 g espinaka

1) Bota gatza eta piperra izokin-trontzoei, eta 
kozinatu turrustatxo bat olioz (labean edo 
plantxan), gehiegi ere egin gabe.

2) Bitartean, sueztitu tipula, mehe-mehe 
txikitua. Prest dagoenean, gehitu esnegaina 
eta bi edo hiru koilarakada mostaza 
zahar, zaporea zeinen bizia nahi duzun.      
Emaiozu irakinaldi bat.

3) Ipini baratxuri xehatua zartagin batean, 
olio gutxitan, eta txigortzen hasten 
denean, bota ziazerbak eta gatz pixka bat.               
Sueztitu 2 minutu.

4) Platerean, jarri izokin-trontzoa albo batean, 
saltsa gainean isurita, eta beste aldean, 
ziazerba salteatuak.Abadía Mantrús

Rueda Verdejo ardoa, 
intentsitate aromatiko 
handikoa, eta 
fruta-ukitu freskoekin.

Lagundu 
honekin....

Saltsa zerbitzatzeko garaian 
arinagoa nahi dugula 

ohartuz gero, isuri esne 
pixkatxo bat, harik eta 

nahi dugun testura
hartzen duen arte.

Chefaren sekretua

Osagaiak Prestaketa 30 minx 4
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Otarrainxkak ardo zuriarekin

• 20 otarrainxka
• Martorria
• Limoi-erdi baten zukua
• Baso-erdi bat ardo zuri
• 2 koilarakada ostra-saltsa
• 2 baratxuri-ale
• 1 kaiena-pipermin
• Oliba-olio birjina estra

1) Zartagin batean, frijitu baratxuriak, xerra 
mehetan moztuta, olio-koilarakada batekin, 
eta gehitu pipermin bat. Ondoren, erregosi 
otarrainxkak pixka bat zartagin berean.

2) Beste zartagin batean, jarri baso-erdi ardo 
zuri, bi koilarakada ostra-saltsa eta limoi-
erdi baten zukua. Utzi murrizten.

3) Zerbitzatu otarrainxkak saltsa 
murriztuarekin estalita, eta gainetik 
martorri txikitua bota.

Indómito

Chardonnay 
mahatsaren ardoa, 
zapore bizikoa eta 
fruta-gustukoa.

Lagundu 
honekin....

Prestatzeko aukeratzen 
dugun ardo zuria zenbat eta 
usaintsuagoa izan, orduan 

eta aroma gehiago 
lortuko ditugu 
kozinatzean.

Chefaren sekretua

Osagaiak Prestaketa 20 minx 4



30 31

• 500 g olagarro egosi           
(erro handi bat pertsonako)

• 3 baratxuri-ale
• Oliba-olio birjina estra
• 4 koilaratxo bat piperrauts gozo
• Limoi-erdi baten zukua
• Martorria
• Gatza

1) Ebaki erroak zati handitan.

2) Plantxan, su altuan, turrustatxo bat olio 
bota, eta erregosi olagarro-zatiak doratu 
arte, sarri biratuz.

3) Kendu plantxatik, eta nahasi erretilu batean 
ongailuarekin.

Ongailua prestatzeko
Nahasi piperrauts gozoa 3 baratxuri-ale 
birrindurekin, limoi-erdi baten zukuarekin, 
6 koilarakada oliba-oliorekin, gatzarekin             
eta martorri xehatu ugarirekin.

Olagarroa barrutik 
biguna eta kanpotik 

kurruskaria izatea lortu 
behar da: oso su altua 

eta dagokion 
denbora.

Chefaren sekretua

Osagaiak Prestaketa 15 minx 4

Olagarro errea
piperrautsarekin eta limoiarekin



(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) Gramoak ur-litroko. Koilarakada batean, 15-20 g gatz sartzen da, gutxi gorabehera.

  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 (1) ........... 2-3 ......................50 g

Abakando ertaina (1) ............. 20 ........................60 g

Abakando handia (1) .............. 25-30 .................60 g

Gorputzak eta haginak ....... 6 ..........................50 g

Otarraina (1) .............................. 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

Itsaskia egosteko denborak



HARAGIAK
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• Txerri-azpizun bat
• 200 g txanpiñoi xerratu
• 3 patata
• 1 tipula
• 4 baratxuri-ale
• 10 g perrexil fresko
• 2 adaxka erromero fresko
• 1 baso cava erdilehor
• 10 g gurin
• Gatz-ezkatak
• Piperbeltz-mixa
• Oliba-olio birjina estra

1) Garbitu haragia, eta moztu 2 hatzeko 
xerratan, markatu zartaginean eta gorritu 
alde bakoitzetik. Gorde.

2) Zartagin berean olio pixka bat gehitu,       
eta erregosi tipula eta baratxuria pixka            
bat txigortu arte.

3) Egosi patatak 20 bat minutuz, haragiarekin 
batera jartzeko.

4) Gehitu txanpiñoiak eta salteatu pixka bat, 
gehitu cava eta erromeroa, murriztu, jarri 
haragia, eta 5 minutuz egin su motelean.

5) Zerbitzatu patata egosien gainean,              
eta perrexila bota gainetik.

Txerri-azpizuna txanpiñoiekin,               
erromeroarekin eta cava-saltsarekin

Abadía Mantrús 
ondua

Ribera del Dueroko 
Herrialdeko mahats 
Beltza, upelean 12 
hilabetez ondua. Bizia, 
lehorra, egituratua eta 
zaporetsua.

Lagundu 
honekin....

Osagaiak Prestaketa 20 minx 4
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Arkume-besoa trufa-saltsarekin

1) Berotu labea 180 graduan.

2) Igurtzi zertxobait haragia              
baratxuri-alearekin. Ondu gatzez             
eta piperrez eta kozinatu ordu eta 
erdi, gutxi gorabehera. Isuri haragiak 
askatutako zukua, eta, behar izanez gero, 
bota baso bat ur ere.

3) Zartagin batean, olio gutxitan, sueztitu 
tipula xehatua, doratu arte. Bota       
laranja-azalaren birrindura pitin bat,      

 eta Oporto ardoa. Itxaron alkohola 
lurrundu arte, eta gehitu errekiaren zuku 
pixka bat, baita potoko trufa-saltsa ere.

4) Zerbitzatu saltsarekin eta txanpiñoi 
salteatuekin.

• 1 arkume-beso
• Poto bat trufa-saltsa
• 6 txanpiñoi
• Tipula txiki ½
• 1 baratxuri-atal
• Laranja-azala
• Kopa ½ Oporto ardo
• Gatz-ezkatak
• Piperbeltz zuria
• Oliba-olio birjina estra

Arteso erreserba

Errioxako ardo beltza, 
tempranillo mahatsarekin 
egindakoa, eta upelean 
24 hilabete igarotakoa.
Ardo hau mahastiak eta 
mahatsak ongi hautatuz 
lortzen da, artisau-eran 
tentuz eginda.

Lagundu honekin....

Osagaiak Prestaketa 1 h eta 40 minx 4
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• Indioilanda bat
• Gatza
• 10 g gurin
• 1 baratxuri-atal
• Baso ½ Oporto
• Dozena bat tipulatx
• 3 koilarakada Modenako ozpin
• Ur minerala
• Adaxka bat erromero

Indioilanda fruitu lehorrekin, 
gaztaina-purearekin eta tipulatx glasatuekin

Betegarria prestatzeko
• 100 g aza edo aza kizkur
• 10 g perrexil
• 250 g txerriki txikitu
• 75 g ogi zuri
• 1 arrautza
• Turrustatxo bat esne
• Kanela apur bat

• Limoi-azal pixka bat
• 20 g pinazi iberiko
• 50 g gaztaina
• 50 g pistatxo
• Oliba-olio birjina estra

Gaztaina-purea egiteko
• 150 g gaztaina
• 200-250 ml esne
• 10 g gurin

Osagaiak



4342

 1) Utzi beratzen aurreko gauean, gopor batean: igurtzi 
indioilanda osoa baratxuri-ale batekin, gurinarekin, 
gatzarekin, eta turrusta bat Oportorekin.

 2) Berotu labea 180 graduan.

 3) Galdarraztatu 100 g aza (edo aza kizkur) ur irakinetan, 
15 minutu. Gorde ura eta bota bertan erromero-adaxka.

 4) Betegarria prestatzeko: desegin ogi zuria esnetan;         
xukatu ostean, nahasi haragi txikituarekin, arrautzarekin, 
kanela apur batekin, gatz pixka batekin, limoi-azalaren

   birrindurarekin, aza zatituarekin, eta perrexil                   
xehe-xehearekin.

 5) Frijitu arin pinaziak, gaztainak eta pistatxoak; oso gutxi, 
kolorea hartzeko besterik ez. Xehatu erdia, eta gorde.       
Beste erdia, gehitu betegarriari.

 6) Bete indioilanda, eta itxi orratz eta hariarekin. 

 7) Isuri Oportoaren gainerakoa eta erromeroarekin 
infusionatutako uraren baso erdia. Eduki labean bi ordu     
eta erdi edo hiru, indioilandaren tamaina nolakoa den. 
Ordu-erdian behin, eman buelta eta hidratatu, askatzen 
joango den saldarekin edo koilarakada bat urekin.

 8) Nahasi tipulatxak eta Modenako ozpina. Indioilanda 
egosteko denboraren erdia igarotzean (ordubete), gehitu 
nahaste hori piezaren alboetan zehar.

 9) Gaztaina-purea egiteko, egosi 150 g gaztaina ordu-erdi su 
txikian, 200 ml esnerekin eta 10 g gurinekin. Ondoren, 
irabiatu dena, eta, behar izanez gero, bota gatz eta esne 
gehiago, nahi dugun testura lortzeko.

 10) Indioilanda prest dagoenean, hautseztatu fruitu 
  lehor birrinduak gainean, eta ipini pixka 
  bat grillean, txigortzeko.

 11) Zerbitzatzeko, jarri indioilanda 
mahaiaren erdian, eta osatu        
purearekin eta tipulatxekin.

Chefaren sekretua

Estali indioilandaren 
izterren punta 

aluminiozko paperez, 
ez daitezen 

erre.

Prestaketa 3 hx 6/8
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Txerrikume errea, 
tomate belar findunekin

1) Aldez aurretik, berotu labea 180 Cº-an, 
eta hasi haragia erretzen. Isuri ura, 
lurruna eratu eta zukutsuago gera dadin.       
Kozinatu 2 ordu.

2) Busti Cherry tomateak oliba-oliotan, 
pixka bat, eta, gainean, hautseztatu belar 
probentzalak. Geroago, labean erreko 
ditugu 15 minutu.

3) Prestatu ozpin-olioa limoi-erdiaren 
zukuarekin, tipulin xehe-xehearekin,         
eta bi koilarakada oliba-oliorekin.         
Uraza ontzeko erabiliko dugu.

4) Zerbitzatu txerrikumea erretilu batean, 
tomateekin eta urazarekin batera.

Zulatu txerrikumearen 
azala, gazitu, eta utzi 

horrela 2 ordu, 
kozinatzen hasi 

aurretik.

Chefaren sekretua

• Txerrikume-erdia
• Cherry motako 200 g adar-

tomate
• Proventzako belarrak
• Limoi-erdi baten zukua
• Tipulina
• 100 g Iceberg uraza
• Gatza
• Oliba-olio birjina estra
• Baso bat ur mineral

Osagaiak Prestaketa 2 h y 10 minx 4
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• Txahal-azpizun bat
• Xerra bat foie
• Baso bat moskatel edo ardo gozo
• 75 g tipula kurruskari
• Tipulina
• 25 g gurin
• Gatz-ezkatak
• Piperbeltz beltza, ehogailuz
• Oliba-olio birjina estra

Condado 
de Teón ondua

Dueroko Erriberako ardo 
beltza, Herrialdeko mahats 
beltzarena, upelean 
12 hilabete igarotakoa. 
Fruta helduaren eta 
egurraren zaporea, ahoan 
luze irauten duena.

Lagundu honekin....

Txahal-azpizuna foierekin, tipula 
kurruskariz eta ardo gozoz lagunduta

Kozinatzen hasi baino
2 ordu lehenago atera
haragia hozkailutik. 
Giro-tenperaturan, 

zukutsuago 
geratuko da.

Chefaren sekretua

Osagaiak Prestaketa 25 minx 4

1) Zartagin batean, berotu koilarakada 
 bat olio, eta erre azpizuna su ertainean, 

5 minutu alde bakoitza.

2) Eginda dagoenean, utzi azpizuna 
 plater batean, bota gatza eta piperra, 
 eta estali aluminiozko paperez.

3) Zartagin berean, jarri gurina eta 
 moskatela. Itxaron loditu arte, eta gehitu 

tipulin txikitua, gatza, eta piperbeltza.

4) Erretilu batean, ipini azpizuna osorik, 
 isuri saltsa, eta gainean, jarri foiea 
 eta tipula kurruskaria.
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