
Mercadonako harategia

2018ko     Gabonak

Aurtengo 

Gabonetarako errezetak    





6 lagunentzat
60 minutu

Solomo errea   
sojarekin, jengibrearekin eta eztiarekin
Osagaiak:
Txerri-solomoa, 2 pieza
50 ml soja-saltsa
25 g jengibre
Koilarakada bat erromero-ezti
Kilo erdi bat patata 
3 azenario
2 erremolatxa egosi

200 g gaztaina, zurituta
2 baratxuri-ale
Ezkaia
Oliba-olioa 
Piperbeltz beltza 
Gatza

nOla prestatu:
Bezperan, nahasi soja-saltsa, jengibrea eta eztia, eta bota haragiari; beratzen utzi 
24 orduz.

Ebaki patatak puskatan, azenarioak —azal eta guzti— xerratan, eta erremolatxak 
laukitxotan, bota gatza eta piperbeltza, eta gehitu olio pixka bat. Horiei gehitu 
gaztainak eta baratxuria, eta jarri dena labeko erretilu batean. 

Atera haragia, bota piperbeltz ehoa eta ezkaia, eta jarri labeko erretiluan, 
barazkiekin eta patatekin batera.

Aurrez labea berotuta, 150 gradura erre, 45 bat minutuz. Haragiari darion 
salda haragiaren beraren gainera botatzen joan. Saldarik gabe geratuz gero, 
ur pixka bat bota. Patatak kolorea hartzen hasten direnean, itzali labea.

Moztu solomoa xerratan, eta zerbitzatu patatekin, barazkiekin eta saltsa pixka 
batekin.

Haragi-
saldari 

baso erdi 
bat garagardo 

botatzen badiozu, 
zapore berezia 

emango diozu, eta 

haragia samurragoa   
geratuko da.



2/3 lagunentzat 4/6 lagunentzat
100 minutu 40 minutu

Arkume-beso  
errea, boilur-saltsarekin
Osagaiak:
1 arkume-beso 
25 g boilur
1 tipula 
1 pakete tipulin
50 g gurin 

Kopa erdi bat brandy 
Ura
Oliba-olioa 
Piperbeltza eta gatza
Patatak

nOla prestatu:
Berotu labea 160 gradutan.

Arkume-besoari gatza eta piperbeltza bota, eta igurtzi olio pixka batekin. 
Sartu labean, eta, gorritzen hasten denean, bota baso bat ur. Ordu eta erdiz 
erre, 20 minututik behin bere saldarekin bustita.

Zartagin batean, bota olioa, gurinaren erdia eta tipula, ondo txikituta. 
Erregosi, eta gorritzen hasitakoan, boilur txikitua eta brandya bota. Alkohola 
agortutakoan, arkume-salda eta gurina (beste erdia) gehitu eta nahi den 
neurrian loditzen utzi.   

Zerbitzatzeko, arkume besoari gainetik saltsa eta tipulina bota, fin-fin ebakita.

Laguntzeko, patata erreak ere gehitu dakizkioke.

Labean dagoen 
haragiari botatzeko 
urari bi tanta jerez-
ozpin eta boilurren 

ontziko likidoa gehitu; 

hala, arkumeak urrin 

handiagoa izango du.



4/6 lagunentzat
40 minutu

Baserriko oilaskoa, 
ganboiekin eta almendrekin
Osagaiak:
Baserriko oilasko bat 
3/4 ganboi pertsonako 
2 tipula 
2/3 tomate txiki (helduak) 
3 edo 4 baratxuri-ale 

Almendrak xerratan, 50 g 
Piperrauts gozoa
20 g perrexil, txiki-txiki eginda
Oilasko-salda
Oliba-olioa 
Piperrautsa eta gatza

nOla prestatu:
Ontzi batean, jarri olioa eta frijitu oilaskoa, baratxuriekin batera. Gorritutakoan, 
atera eta gorde gerorako.

Olio bera erabilita, ganboiak frijitu. Ondoren, tipula erregosi, txiki-txiki eginda. 
Tipula gorritzen hasitakoan, gehitu tomateak (zurituta eta txikituta) eta 
etengabe nahastu, ongi agortu arte. Piperrauts gozoa bota. Marmelada-
itxura izan behar du.

Prest dagoenean, gehitu oilaskoa eta bota salda, estali arte (bi behatz 
gehiago). Bota gatza eta egosi, tapatuta, su txikian, 15-20 minutuz.

Oilaskoa egindakoan, jarri plateretan, eta gehitu ganboiak eta almendra-
xerrak. Perrexil pixka bat bota, txiki-txiki eginda.

Oilaskoa kozinatu eta hurrengo egunean jan, eta ganboiak eta almendrak egunean bertan gehitu.



4/6 lagunentzat 4/6 lagunentzat
90 minutu 50 minutu

Okela-biribilki betea,   
barrengorri- eta ziape-saltsarekin
Osagaiak:
Okela-biribilki bat, mahaspasa eta 
pinaziekin betea 
500 g barrengorri xerratu 
500 g ilar 
1 kg azenario
1 ziape-ontzi, aleak

200 ml ardo zuri
25 g perrexil, txiki-txiki eginda
4 baratxuri-ale 
Gatza, piperbeltza eta oliba-olioa

nOla prestatu:
Berotu labea 180 graduan.

Jarri haragia labeko erretilu batean, bota baso bat ur eta erre 40 minutuz. Gehitu ardo zuria, eta 
beste 25 minutuz egin, 160 graduan. Kanpotik erreta egon behar du, eta barrutik gorrizta.

Zuritu azenarioak, moztu diagonalean, eta egosi 5 minutuz; ondoren, gehitu ilarrak, eta egosi 
beste10 minutuz. Xukatu, eta gorde gerorako.

Saltsa egiteko: Zuritu eta txikitu baratxuriak, eta gorritu zartaginean. Gehitu 
barrengorriak, zati txikitan ebakita. Salteatu, eta bota koilarakadatxo bat ziape. Horri 
gehitu haragi-salda. Bota gatza eta piperbeltza, eta utzi egiten 5 minutuz, su 
txikian. Oso fina nahi badugu, irabiagailuarekin birrindu dezakegu.

Kendu sarea haragiari, eta ebaki xerratan. 

Erretilu batean, azenarioak eta ilarrak jarri, saltsarekin, eta gainean haragia, 
perrexil pixka batekin.

 

Haragia 
erretzean,
ura beharrean
hezurrekin presta-
tutako salda botatzen 

badiogu, zapore han-

diagoa izango du.



4/6 lagunentzat
50 minutu

Okela-biribilki betea,   
barrengorri- eta ziape-saltsarekin

Txerri-azpizuna   
foiearekin eta azenario-purearekin
Osagaiak:
2 txerri-azpizun
500 g azenario
15 g jengibre fresko
1 laranja
2 tipula fresko 
Kimu samurren entsalada, 1 poltsa
 

50 g hur, gatzik gabeak
50 g gurin
Ahate-gibelaren blokea, 1 pakete 
100 ml oilasko-salda 
Oliba-olioa
Piperbeltz zuria eta gatza 

nOla prestatu:
Zuritu azenarioak eta moztu xerratan. Zuritzekoarekin, laranja (lau azal-zati) eta jengibre zatitxo batzuk 
zuritu. Horri guztiari gatza, piperrautsa eta olioa bota, eta labean egin, 160 graduan, 35 minutuz. 
Azenarioak gorritzen hasitakoan, atera labetik eta xehatu dena, gurinarekin eta oilasko-saldarekin 
nahasita. Irabiagailua edo edalontzi amerikarra erabil dezakezu horretarako. 

Tipula freskoa laurdenetan ebaki, erre plantxan pixka bat xigortzeko, eta bota gatz pixka bat eta 
olio gordin pixka bat. Gorde gerorako. 

Azpizunei gatza eta piperbeltza bota, eta osorik egin zartaginean. Alde guztietatik 
ondo gorritutakoan, gehitu tipulak eta, su txikian eta zartaginari tapa jarrita, haragia 
guztiz egin, 15/20 minutuz. Kanpotik egina eta barrutik gorrizta geratu behar du.

Hurrak motrailuan txikitu. Mi cuit ahate-gibela laukitxotan ebaki. Laranja-azalaren 
zerrenda mehe-meheak egin.

Zerbitzatzeko, jarri azpian azenario-purea, eta gainean azpizun-xerrak (bi 
behatzeko lodierakoak). Gainetik, tipula eta foie-laukitxoak bota, eta kimu 
samurrekin eta laranja-azalarekin apaindu. Azkenik, hur txikituak eta olio pixka 
bat gehitu.

     

Entsalada prestatzeko, kimu samurrei gatza, piperbeltz ehoa, belarrak eta olioa botako dizkiegu, eta zorrotada bat limoi-ur. Freskoago geratuko zaigu. 




