
Aurtengo 

2017ko      Gabonak

Mercadonako arrandegia

Gabonetarako       

errezetak
Gabonetarako       

errezetak



8 lagunentzat

nola prestatu:
Tipulatxei azala kendu eta xehatu, eta su eztitan jarri; ondoren, 
perretxikoak erantsi eta jarraitu su eztitan, dena bigundu arte.
Jarraian, gehitu azala kendutako ganboiak, bota gatza eta piperra 
nahierara eta su baxuan nahasi.
Botatzen duen salda pixka bat gutxitu arte itxaron, eta esne-
gaina gehitu; behin berotzen denean, whiskiarekin flanbeatu 
dena, eta utzi gutxitzen.
Gehitu piperrauts gozoa, ganboiek esne-gainari ematen dioten 
kolore gorrixka indartzeko.
Bolobanak bete eta arrabekin apaindu.

Ganboiz eta perretxikoz 
beteriko bolobanak

Mahaira ateratzeko 

unean betetzea da 

onena, bolobana 

kurruskari gera 
dadin.

osagaiak:
24 ganboi
2 tipulatx edo tipula gorri
Haztegiko perretxikoak, 250 g
Whiskia
Kozinatzeko esne-gaina

8 boloban
Gatza eta piperbeltza
Piperrauts gozoa
Oliba-olioa
Arrain-arrabak edo kabiar 
gorriaren suzedaneoa

30-45 minutu



4 lagunentzat
ordu 1 eta 20 minutu

osagaiak:
12 ganboi
3 koilara oliba-olio
Limoi-erdi baten zukua
Limoi-erdi baten birrindura
2 baratxuri-ale xehatu

Perrexila
Gatza eta piperbeltz beltza, 
xehatu berria
Koilaratxo bat azukre
Koilaratxo bat piperrauts gozo

nola prestatu:
Kendu azala ganboiei, isatsaren punta utziz, eta hozkailuan gorde 
(ebaki txiki bat egin, ganboiari hestea kentzeko eta harearik ez 
geratzeko).
Marinatua prestatzeko, jarri ontzi batean oliba-olioa, limoi-zukua, 
limoi-birrindura, baratxuri xehatuak, perrexil xehatua, gatza, 
piperbeltza, koilaratxo bat azukre eta koilaratxo bat piperrauts gozo; 
dena ondo-ondo nahasi.
Sartu marinatuan ganboi zurituak, estali film garden batekin, eta utzi 
hozkailuan beratzen ordubetez.
Denbora hori igarota, sartu ganboiak brotxetetan eta plantxan erre 2 
minutuz, marinatu pixka bat gehituz.

Ganboi marinatuak

Marinatuari 

pipermina eta soja-

saltsa gehituz gero, 

ekialdeko ukitu bat 

emango diogu.



4 lagunentzat
60 minutu

osagaiak:
Legatza, 4 solomo
12 ganboi
Tipula bat

2 azenario
Ardo zuria, edalontzi bat
Arrain-salda, edalontzi bat
Olioa eta gatza

Legatza ganboi-saltsan

Gari-irina edo arto-

irina gehitu daiteke, 

saltsa lodiagoa 

lortzeko.

nola prestatu:
Kendu azala ganboiei, eta gorde buruak eta azalak. 

Kazola batean olioa berotu, eta zati txikitan ebakitako tipula eta 
azenarioa gehitu. Gorritu. Behin bigundu ondoren, ganboien buruak 
eta azalak gehitu eta dena batera su eztitan eduki. Edalontziko 
ardoa gehitu (itxaron minutu batzuk alkohola lurruntzeko) eta 
arrain-salda erantsi; utzi egosten 25 minutu inguruan su baxuan. 
Ondoren, dena irabiagailuan irabiatu eta txinotik pasatu.

Beste zartagin batean, egin legatz-solomoak buelta eta buelta, 
barrutik urtsu gera daitezen, eta azala kendutako ganboien isatsak 
salteatu. Gorde.

Azkenik, jarri kazola batean solomoak, ganboiak eta saltsa, eta 
utzi egosten (irakin gabe), 5 minutuz.



Legatza ganboi-saltsan

6 lagunentzat
25 minutu

osagaiak:
2 kg-ko zapoa
Ganbak azala kenduta, 250 g
Txirla japoniarrak, 500 g
Misera eta ganben itsaski-
krema

2 arrautza
Irina, zapoa bertan pasatzeko
Oliba-olioa
3 baratxuri-ale
Gatza

Jaki honi patatak 

gehitzen badizkiogu, 

plater biribila 

lortuko dugu.

Zapoa txirla eta  
ganbekin

nola prestatu:
Zapoa prestatu, burua eta isatsa bananduz eta hezurra kenduz. 
Gorde burua eta hezurra salda egiteko, eta solomoa xerratan 
moztu. Garbitu txirlak ur gazitan minutu batzuetan, harearik gera 
ez dadin.

Egosi burua hezurrarekin batera, eta gehitu olio-zurrusta bat 
eta gatz pixka bat. Behin egosita dagoenean, iragazi eta salda 
horretan ganbak egosi. Txirlak lurrunetan egosi.

Pasatu zapoa arrautza-irinetan. Frijitu xehaturiko baratxuri-
aleekin, olio bero-bero eta ugaritan.

Azkenik, jarri kazolatxo batean arrautza-irinetan pasatutako 
zapoa, txirla eta ganbekin batera, eta itsaski-kremarekin 
lagundu. Dena berotu 2 minutuan eta mahaira atera.



4 lagunentzat
2 ordu

Olagarroa Lagareiro 
erara

Perrexil xehatuarekin 

apaindu, platerari 

kolore- eta 

freskotasun-ukitua 

emateko.

osagaiak:
Olagarro gordin bat (2-2,5 kg)
Patata txikiak, egosteko
Tipula bat
2 erramu-orri

Perrexil xehatua
Baratxuri xehatua
Gatza
Oliba-olio birjina estra

nola prestatu:
Jada irakiten dagoen uretan patatak jarri egosten, osorik eta azalarekin, 
soilik gatza botata eta 20 minutuan. Behin egosi ondoren, itxaron apur 
bat hoztu arte, kolpe batzuk eman hausteko, baina zanpatu gabe. 
Gorde.
Bitartean, beste eltze batean olagarroa egosten edukiko dugu, 2 
erramu-orri, gatza eta tipula ertain bat osorik botata; tipula desegiten 
hasten denean, olagarroa egosita dagoela esan nahi du (gutxi 
gorabehera ordu bat eta 15 minutu beharko ditu).
Utzi hozten olagarroa, banandu hankak eta burua, osorik utziz, eta 
dena laberako erretilu batean jarri. Horri gehitu patatak, perrexil eta 
baratxuri xehatuak eta zurrusta handi bat oliba-olio birjina estra. 
Jada 180 graduan berotuta dagoen labean jarri, eta 20 minutuz eduki.



(1) Lurrunetan egosi, 

ontzian ur-hondar 

bat jarrita, eta, 

irekitzen doazen 

neurrian, kendu.

* Itsaskia egosteko, bizirik badago ur hotzetan sartzen da, eta hilik badago ur irakinetan.

* Egosteko denbora ura 

irakiten hasten denean 

hasten da kontatzen; 

itsaskia hilik badago, 

itsaskia sartu eta gero 

berriro irakiten hasten 

den unetik hasten da 

kontatzen.

*Behin egosita, bota 

berehala ur oso hotza 

duen ontzi batera 

(ahal bada, izotza 

jarri ontzi horretan).

Itsaskia egostean erramu-orri batzuk gehitu ditzakegu.

(2) Gramoak  ur-litroko. Koilara bat 15-20 g gatz dira, gutxi gorabehera.

  Minutuak  Gatza(2) 

Txirlak 3-4(1) 45 g

Berberetxoa 3(1) 45 g 

Karrakelak 5 60 g

Lapagorriak 8 30 g

Muskuiluak 3-5(1) 45 g

Lanpernak 1 70 g

Olagarroa 10-12 60 g

Karramarro-gorputz/aho txikiak* 2-3 45 g

Karramarro-gorputz/aho handiak* 6-7 60 g

Zigala handia/erraldoia* 2 eta 1/2 60 g

Zigala txikia/ertaina* 1 eta 1/2 60 g

Ganba* 1 50 g

Otarrainxka handia* 2-3 50 g

  Minutuak  Gatza(2)

Otarrainxka ertaina* 1-2 50 g

Misera ertaina* 20 60 g

Misera handia* 25-30 60 g

Buia ertaina* 18 60 g

Buia handia* 20 60 g

Txangurru ertaina* 15 60 g

Txangurru handia* 18 60 g  

Nekora ertaina* 5 60 g

Nekora handia* 6-7 60 g

Otarrain ertaina* 20 60 g

Otarrain handia* 30 60 g

Karramarroak* 5-6 45 g

Itsaskia egosteko 
denborak




