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4 lagunentzat

nola prestatu:
Gazta birrindu, eta, sutan jarritako ontzitxo batean, berotu esne-
gaina piperbeltzarekin batera. Gazta birrindua gehitu, eta su 
ertainean eduki hiru minutuz, etengabe nahasiz. 

Banatu nahaste hori edalontzi txikietan, eta gorde.

Gurutze-formako ebaki batzuk egin cherry tomateei azpialdean. 
Beste ontzi batean, jarri ura irakiten, eta bertan egin tomateak 
segundo batzuetan; azala kendu eta gorde. 

Gordeta genituen edalontzi txikietan, cherry tomate bat, oliba-
purearen koilaratxo bat eta albaka-orri bat jarri.

Gazta-edalontzi txikia
osagaiak:
Nahaste gazta ondua, 120 g
Kozinatzeko esne-gain likidoa, 
240 g
4 cherry tomate

Oliba beltzen purea, 40 g
Albaka freskoa, 4 orri
Piperbeltz beltza
Oliba-olio birjina estra

20 minutu

Plater hau egiteko, 

gustuko dugun 

edozein gazta ondu 

erabil dezakegu.



osagaiak:
6 otarrainxka handi
Urdaiazpiko iberikoa, 4 xerra 
mehe
Lingote-formako 2 meloi-zati, 
bakoitza 50 g-koa

Oliba-olioa
Perrexila
Verako piperrautsa, koilaratxo 
bat
Gatza eta piperbeltza

nola prestatu:
Otarrainxka gordinei azala kendu, gatza bota eta salteatu zartaginean 
une batez, olio-zurrusta txiki bat botata. Bildu otarrainxkak 
urdaiazpiko-xerrekin, laberako egokia den molde batean jarri eta 
grill-ean egin labean, tenperatura altuenean eta 10 minutuz. Gorde.

Meloi-lingoteei gatza eta piperra bota, zartaginean salteatu olio 
pixka batekin, eta gorde. Olioari piperrautsa bota, eta gorde.

Plater bakoitzean jarri meloi-lingote bat eta inguruan otarrainxkak. 
Piperrauts-olioarekin gozatu, eta perrexil xehatua bota gainera.

Otarrainxkak 
meloiarekin eta 
urdaiazpiko iberikoarekin

Plater honekin pintxoak 

ere egin ditzakegu, 

pintxo bakoitzean jarriz 

meloi-kubotxo bat eta 

otarrainxka bat.

2 lagunentzat
20 minutu



4 lagunentzat
12 minutu +  

2 ordu egonean

osagaiak:
Camembert gazta, 250 g
Kozinatzeko esne-gain likidoa, 
50 g 
Igurzteko gazta naturala, 60 g
Almendra txigortuak, 50 g 

 
Pistatxoak, oskola kenduta, 30 g
30 g pinazi
30 g intxaur
Aluminiozko molde angeluzuzen 
bat

Camembert gaztarekin 
eginiko turroia

Platerari laguntzeko, 

ogi-erroskak eta 

konfitura nahierara 

edo masusta gorriak 

jar daitezke.

nola prestatu:
Jarri ontzi batean Camembert gazta esne-gainarekin, eta su baxuan 
eduki nahasteak irakin ez dezan, ore homogeneo bat izan arte. 

Lorturiko ore horri fruitu lehorrak eta igurzteko gazta gehitu, eta 
irabiagailuarekin irabiatu.

Jarraian, nahastea moldean jarri eta hozkailuan sartu gutxienez 2 
orduz.

Platerean jartzeko, turroia moldetik atera eta fruitu lehorrekin 
apaindu.



4 lagunentzat
15 minutu

Bolatxoetan 

makilatxoak sartzen 

baditugu, piruletak 

emango dute.

nola prestatu:
Aurrez ebakitako gazta-zatitxo bakoitza moldatu, orea lortu arte, 
eta bolatxoen forma eman.

Bolatxoen erdia urre-koloreko liho-hazitan pasatu eta beste 
erdia chia-hazitan.

Bolatxo bakoitza trufen molde banatan jarri.

Platerean jartzean, bolatxoak beren moldeetan jarriko ditugu, 
txandaka jarriz urre-koloreko liho-hazien bolatxoak eta chia-
hazienak. 

osagaiak:
Ahuntz-gaztaren biribilkia, 
aurrez ebakita

Chia-haziak
Urre-koloreko liho-haziak
Trufen moldeak

Ahuntz-gazta  
kurruskaria

Semillas

Camembert gaztarekin 
eginiko turroia



4 lagunentzat
20 minutu

osagaiak:
Mahaspasen ogi txigortua, 8 
xerra
Foie osoa, 160 g

Ahate-urdaiazpikoa, 8 xerra
Masusta gorrien marmelada
Tipula konfitatua

nola prestatu:
Ogi-xerrak hartu; lau xerratan masusta gorrien marmelada jarri, 
eta beste lau xerretan tipula konfitatua. Gorde.

Jarraian, eta kontu handiarekin, zentimetro bateko lodierako 
zatitan moztu foie-a.

Plantxa berotu eta bertan pasatu foie-a buelta eta buelta, 
epeltzeko. Gorde.

Arbel beltzez eginiko plater batean, lehenengo mahaspasen ogi-
xerra jarriko dugu (marmelada edo tipularekin), gero foie-a eta 
azkenik ahate-urdaiazpikoaren xerra.

Bota gatza nahierara.

Maldon gatza 

botako diogu gainera, 

foie-aren zaporea 

indartzeko.

Foie eta ahate- 
urdaiazpiko kanapea



6 lagunentzat
30 minutu +  

6 ordu egonean

Tiramisua

Molde handi batean 

presta dezakegu, pastela 

bezala, edo banakako 

edalontzi txikietan.

osagaiak:
4 arrautza
8 koilara azukre
Maskarpone gazta, 500 g 
Almendra-likorea (amaretto),  
2 koilara

Soletillako bizkotxoak, 250 g
Baso bat ur
Kafe disolbagarria, 2 zorro
Kakao-hautsa eta kanela
Masusta gorri freskoak
Menda, apaingarri gisa

nola prestatu:
Arrautzen zuringoa eta gorringoa bereizi. Katilu batean, gorringoak 
azukrearekin irabiatu, krema zurixka bat lortu arte. Aipaturiko nahaste horri 
maskarpone gazta gehitu eta berriro irabiatu, ehundura leun eta homogeneoa 
lortu arte. Zuringoak elur-punturaino irabiatu, sendotu arte, eta pixkanaka 
gehitu gazta eta gorringoen nahasteari, gomazko espatula baten bidez. 
Kafe disolbagarria uretan disolbatu edalontzi batean, eta likorea gehitu (beste 
azukre-koilara bat gehitu dezakegu, oso gozoa gustatzen bazaigu). Ontzi lau 
batean jarri, bizkotxoak bustitzeko.
Edalontzi batean geruzak jarri; hasieran maskarpone gaztaren krema jarriko 
dugu, eta, gero, bustitako bizkotxoen geruza. Hori errepikatu, ontzia bete arte. 
Azken geruzak kremazkoa izan behar du. Bahetu gainean kakaoa kanelarekin 
batera, eta apaindu masusta gorriekin eta mendarekin.
Hoztu hozkailuan gutxienez 6 orduz, mahaira atera baino lehen.




