
Mercadonako harategia

2017ko      Gabonak

Aurtengo Gabonetarako       

errezetak
Gabonetarako       

errezetak



4 lagunentzat
1½ ordu

Rotia ardo beltzarekin, 
garaiko barazkien gainean

Laguntzeko barazkiak 

nahierara aukeratu 

daitezke. Padrongo 

piper batzuk, adibidez.

osagaiak:
Txahal-roti bat
4 urdaiazpiko-xerra
Tipula bat
Piper gorri bat
Piper berde bat
Azenario bat
250 cl ardo beltz
Laranja baten zukua 

Oliba-olioa
Gatza, piperrautsa eta oreganoa
Eskukada bat zainzuri
Kalabazin bat
Perretxikoak edo txanpinoiak 
Cherry tomate batzuk
2 patata
Pastilla bat haragi-salda
Edalontzi bat haragi-salda

nola prestatu:
Ebaki tipula, eta egin su baxuan zartagin batean, oliba-olio pitin batekin. 
Gehitu piper gorriak, berdeak eta azenarioa, lauki txikitan ebakita. Gehitu 
gatza, eta sueztitu minutu batzuetan. Ondoren, gehitu ardo beltza, 
laranja-zukua eta oregano pixka bat, murriztu, eta gorde gerorako. 
Ebaki txahalkia: ireki erditik, bi aldeak erabat bereizi gabe. Bete 
urdaiazpiko serranoarekin, eta kiribildu eta itxi, betegarria ez ateratzeko 
moduan. Horretarako, erabili txotxak. Bota gatza eta piperbeltza, eta 
markatu alde guztiak zartagin batean, oliba-olio pitin batekin. Hartu 
lehen prestatutako saltsa, eta pasatu irabiagailuarekin. Jarri rotia labeko 
erretilu batean, bota gainetik saltsa, eta egin 200 °C-an 20 bat minutuz, 
haragiaren neurriaren arabera. Erretzen ari dela saltsarik gabe geratzen 
bada, bota haragi-salda. Ebaki esparragoak, kalabazina, perretxikoak, 
Cherry tomateak eta patatak, eta egin plantxan, gatz pixka bat botata. 
Atera haragia saltsarekin eta barazkiekin.



4 lagunentzat
4 ordu

nola prestatu:
Gozatu indioilaskoa barrutik eta kanpotik, eta busti apur bat ardo 
beltzarekin. Xiringa batekin, sartu bi koilara gurin eta brandyaren 
murrizketa, eta utzi beratzen 12 orduz. Bestalde, prestatu 
betegarria; erregosi aranpasak oliba-olioarekin (eduki beratzen 
aldez aurretik). Bota pinaziak zartaginera, eta gehitu gatza eta 
piperbeltza. Bota gainetik perrexil pitin bat, koilara-erdi bat kanela, 
ardo beltz zurrusta bat, hirugiharra zatitan ebakita, urdaiazpikoa 
eta saltxitxak, utzi sutan minutu batzuetan, eta kendu. Gorde 
indioilarkia hurrengo egunera arte, eta bete. Josi kozinatzeko 
hariarekin, eta jarri labeko erretilu batean. Bota berriro gatza eta 
piperbeltza, eta gehitu oregano eta erramu pixka bat eta tipula, 
zurituta baina zatitu gabe. Estali laberako paperarekin, eta utzi 
erretzen, egoste-balbula aktibatzen den arte.

Zerbitzatu 

haragia ebakita, 

betegarriarekin 

lagunduta. 

osagaiak:
Indioilasko bat
Tipula bat
100 ml brandy
Gurina
Oliba-olioa
Erramua eta oreganoa
Piperrautsa eta gatza

Betetzeko: 
Aranpasak
Pinaziak
100 ml ardo beltz
100 g urdaiazpiko
5 saltxitxa eta hirugiharra
Kanela eta perrexila

Oliba-olioa
Gatza, piperrautsa eta oreganoa
Eskukada bat zainzuri
Kalabazin bat
Perretxikoak edo txanpinoiak 
Cherry tomate batzuk
2 patata
Pastilla bat haragi-salda
Edalontzi bat haragi-salda

Indioilasko betea



4 lagunentzat
60 minutu

osagaiak:
Arkume-zangoa edo -besoa
4-5 baratxuri-ale
300 ml ardo zuri
300 ml ur
150 ml oliba-olio birjina

Gatza
Piperbeltz beltz ehoa
Oreganoa
Ezkaia
Erromeroa

Arkumea labean

Ezin hobeto geratzen 

da “pobreen erara” 

prestatutako patata 

batzuekin.

nola prestatu:
Berotu labea 180 °C-an.

Piezaren prestaketa: bota gatza eta piperbeltza zangoaren edo 
besoaren alde guztietan, eta jarri labeko erretilu metaliko batean.

Ongailuaren prestaketa: ontzi batean, nahasi baratxuriak zurituta, 
ardo zuria, olioa, ura eta oreganoa, ezkaia eta erromeroa nahierara, 
nahaste homogeneo bat izan arte.

Bota ongailuaren erdia zangoaren edo besoaren gainetik.



4 lagunentzat
3 ordu

Txerrikume errea

Desizoztu 

txerrikumea 

hozkailuan, berak 

dakarren ontzian, 48 

orduz.

osagaiak:
Txerrikume bat
¼ litro oliba-olio
60 g txerri-gurin
Edalontzi bat ardo zuri

Limoi baten zukua
Piperbeltz zuria
Erramua
Gatza

nola prestatu:
Kozinatu aurretik, utzi 4 bat orduan adobatzen, osagai hauekin: 
litro-laurden oliba-olio, limoi baten zukua, piperbeltz zuri eho pixka 
bat eta erramu-hosto txiki bat xehatuta. Denbora hori igarotakoan, 
kendu adobatzea, eta pasatu zapi lehor bat txerrikumeari.

Gehitu gatz pixka bat nahieran, busti txerri-gurin urtuarekin, eta 
estali belarriak eta buztana aluminio-paperarekin, erre ez daitezen.

Eduki labean 160 °C-an 2 orduz, txerrikumea pixkanaka egin 
dadin. Hamabost minututik behin, busti txerrikumea bere 
saltsarekin.

Denbora hori igarotzen denean, gehitu edalontzi bat ardo zuri, 
sartu berriro labean, eta eduki 30 bat minutuan, ondo gorritu arte.



4 lagunentzat
40 minutu

Solomo errea gatzetan, 
ananarekin 

Gozo-ukitu gehigarri 

bat eman nahi badiogu, 

anana zuku eta guzti 

erabil dezakegu.

osagaiak:
Txerri-solomo zati bat 
(1 kg, gutxi gorabehera)
Edalontzi bat ardo zuri 
Edalontzi bat ur

Tipula-erdia 
Oliba-olioa 
Perrexila
Gatz-ezkatak
Anana bat
Piperbeltza

nola prestatu:
Erregosi tipula, zurituta eta zati handitan ebakita, zartagin batean 
oliba-olioa botata, gorritu arte.
Ebaki solomo-errazioak, eta markatu bi aldeetatik, barrutik gorri 
utzirik.
Kendu sutatik, bota gatza eta piperbeltza, eta gehitu perrexil xehatu 
pixka bat.
Jarri haragia labeko erretilu batean anana-azalarekin batera, eta 
busti ardo zuriarekin.
Sartu mikrouhin-labean, eta eduki 10 bat minutuz, 180 °C-an.
Pasatu anana-xerrak plantxa batean, gorritu arte.

Ebaki errazioak, eta jarri platerean, anana-xerrekin batera.



Solomo errea gatzetan, 
ananarekin 

4 lagunentzat
60 minutu

nola prestatu:
Zuritu sagarra, eta ebaki xerratan (ez oso lodiak). Zartagin 
batean, jarri gurina eta azukrea, gehitu sagar-xerrak, eta 
salteatu minutu batzuetan, gogortasuna galtzen duten arte.

Bestalde, bota gatza eta piperbeltza azpizunari, markatu bi 
aldeetatik zartagin oso bero batean, eta utzi egonean. Erre 
azpizuna labean, nahi den puntua eman arte. Azkenik, ebaki 
200 g-ko azpizun-puska bat, jarri platerean, eta gehitu 
koilara bat sagar karamelizatu.

Txerri-azpizuna sagar 
karamelizatuarekin

Laguntzeko, sagar 

freskoa erabil dezakegu, 

zerrenda mehe-mehetan 

ebakita.

osagaiak:
Txerri-azpizun bat
Sagar berde bat
4 zopa-koilara azukre

100 g gurin
Oliba-olioa
Piperbeltza eta gatza




