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Errezetak
Gabon hauetarako errezetak eta ideiak
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 6 Hestebete iberikoen ohola

 7 Gazta-ohola 

 8 Mokaduak

10 Ganboi- eta hirugihar-broxetak koktel-saltsarekin

12 Tartaletak galeper-arrautzekin

14 Olagarroa tenpuran piperrauts-maionesarekin

Plater nagusiak  16-33
 18 Biribilki betea hostorearen gainean, 
 antzinako mostazarekin 

20 Azpizuna barazkiekin eta piper-marmeladarekin 

22 Txerrikume errea melokotoi eta fruitu gorriekin 

24 Bildots-besoa eztiarekin eta batata-purearekin 

26 Legatza barazkiekin eta usain-belarren saltsarekin

28 Urraburu ganboiekin barrubetea, labean

30 Atuna plantxan, ozpinetakoen saltsarekin

32 Izokina azafraiarekin, pistatxo-zarakarrez inguratua

35 Mariskoa eta olagarroa egosteko denborak 

Postreak eta gozokiak  36-43
38 Limoi-tarta (Lemon Pie)

40 Gaztanberazko eta gazta leunezko tarta
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Mahai-tresnak eta mahai-zapiak  50-51
50 Apaindu mahaia gabon-giroz
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Hasierakoak
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Erosketak egiteko zerrenda

H
as

ie
ra

ko
ak

P
later gutxi dira hestebete iberiko 
eta gazta onen ohol bat bezain 
erakargarriak eta gustagarriak. 
Mokadutxo informalak egiteko erabil 

daiteke, baina baita jatordu berezietarako ere, 
hala nola Gabonetako bazkari eta afarietarako. 
Hestebete iberikoen ohola prestatzeko, 
komeni da produktuak tenperatura fresko eta 
lehorrean izatea minutu batzuez, produktu 
iberikoak hobeto dastatzeko. Gazta-oholak 
maite eta zapore-kontrasteak bilatzen 
dituzuenoi, gomendatzen dizuegu bizitasun 
txikienekotik hastea. Bai hestebete iberikoak 
bai gaztak ezin hobeto konbinatzen dira fruitu 
lehorrekin edo ogi-pikoekin. 

Gazta-gutiziak 
Irasagarrarekin

Brie Gazta 
Ahabiaduna

Datil 
hezurgabeak

Jerezko 
baserriko pikoak

Papaia-
mokadutxoak

Intxaur natural 
zurituak

Gorgonzola 
Gazta

Brie Gazta-krema 
Boilurduna

Datilak 
Hirugiharrarekin

Txerri Iberiko 
Gizenduaren 
Saltxitxoia

Txerri Iberiko 
Gizenduaren 

Solomoa

Txerri Iberiko 
Gizenduaren 

Txorizoa

Sultana 
mahaspasak

Almendra natural 
azalik gabeak

Jerezko 
baserriko pikoak

Hestebete iberikoen ohola Gazta-ohola

Gazta-biribilkia, 
Almendrekin eta 

Eztiarekin

Gazta Zahar 
txigortua 

Ogi 
mahaspasaduna 

Boilur- eta 
Ahabia-patea

1

2

3
4 5

6

7

8

1

5

2

6

3

7

4

8

5 6 7

Camembert 
Boilurduna

1 2 3 4

12 139 10 118

1

2

3
4

13

5

6

7

10

12

11

8

9

Erosketak egiteko zerrenda

Txerri Iberiko 
Gizenduaren 
Urdaiazpikoa
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Izokinezko eta 
mascarponezko 
vol au ventak
1. urratsa  Bete vol au ventak 
mascarpone gaztarekin.

2. urratsa  Jarri izokin ketuaren 
xerra txiki bat gainetik.

3. urratsa  Jarri tipulin xehatu berria 
guztiaren gainetik.

12 vol au 
vent txiki

Mascarpone 
gazta

Izokin ketua

Tipulina

Ogi mahaspasaduna 
Gorgonzola eta 
udarearekin
1. urratsa  Zabaldu Gorgonzola 
gazta mahaspasadun ogian.

2. urratsa  Erdibitu udarea, kendu 
haziak, eta moztu makilatxotan.

3. urratsa  Jarri makilatxoak 
Gorgonzolaz igurtzitako ogietan.

Ogi 
mahaspasaduna, 

12 unitate

75 g Gorgonzola 
Gazta

1 Conferencia 
udare

Mokaduak

8 gari-tosta txiki Ahate-
gibela

Piku-
marmelada

Gatz-
ezkatak

Txigorkia 
foie-xerrarekin
1. urratsa  Moztu foie-blokea alde 
estutik, hatz-erdiko xerratan.

2. urratsa  Jarri foie-xerra gari-
txigorki txikian.

3. urratsa  Hautseztatu gatz-
ezkatak foiearen gainean.

4. urratsa  Jarri piku-marmelada 
guztiaren gainean. 

pertsona minutu
4 30

H
as

ie
ra

ko
ak

egiteko zerrenda
Erosketak

egiteko zerrenda
Erosketak

egiteko zerrenda
Erosketak
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Ganboi- eta 
hirugihar-broxetak 
koktel-saltsarekin 

1. urratsa  Zuritu ganboiak eta 
geroko gorde buruak.

2. urratsa  Bildu ganboi bakoitza 
hirugihar-xerra baten erdiarekin.

3. urratsa  Iltzatu hirugiharretan 
bildutako hiru ganboi broxeta 
bakoitzeko.

4. urratsa  Zartagin batean olio 
apur bat jarrita, gorritu baratxuria 
xerratan moztua eta kaiena-
pipermin osoak.

5. urratsa  Bota piperrauts eta 
gatz apur bat.

6. urratsa  Frijitu broxetak bi 
aldeetatik su bizian. Atera.

7. urratsa  Olio horretan bertan, 
sueztitu ganboien buruak eta bota 
ardo zuria. Urritu alkohola lurrundu 
arte, eta iragazi zukua.

8. urratsa  Zerbitzatu platerean, 
bota zukua broxeten gainean 
eta atera mahaira berehala; jarri 
koktel-saltsa saltsaontzi batean.

Prestaketa

Kaienak osorik kozinatuz, 
platera hain pikantea ez 
izatea lortuko dugu.

Chefaren 
sekretua

12 ganboi

2 kaiena-
pipermin

Piperbeltz beltz 
ehogailuduna

6 Hirugihar-
xerra 

Baso-erdi bat 
ardo zuri

Koktel-saltsa

2 
baratxuri-ale

Gatz-ezkatak

Oliba-olio 
birjina estra

pertsona minutu
4 15

H
as

ie
ra

ko
ak

egiteko zerrenda
Erosketak
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Tartaletak  
galeper-arrautze-
kin eta...

... gula eta 
baratxuriekin
1. urratsa  Moztu baratxuri-aleak 
xerra finetan.

2. urratsa  Berotu olio pixka bat 
zartaginean, eta gorritu baratxuriak; 
gehitu pipermina eta, gero, gulak. 
Eragin erabat berotu arte. Gorde.

3. urratsa  Frijitu arrautzak beste 
zartagin batean, ia oliorik jarri gabe.

4. urratsa  Bete tartaletak gulekin, 
eta ipini gainean galeper-arrautza 
frijitua. 

... Brie gazta eta 
antxoekin
1. urratsa  Jarri antxoa bat biribilean 
tartaletaren barruan.

2. urratsa  Bete antxoarekin 
egindako biribila Brie gazta mehe 
zatituarekin.

3. urratsa  Ipini gainean galeper-
arrautza frijitu bat.

... atunarekin 
eta Brie gazta 
boilurdunarekin

150 g Brie 
gazta4 antxoa

4 tartaleta

4 galeper-
arrautza

4 tartaleta

4 galeper-
arrautza

4 tartaleta 125 g gula

4 galeper-
arrautza

Oliba-olio 
birjina 
estra

1 kaiena-
pipermin

1. urratsa Katilu batean, jarri atuna 
dadotan, egin gatza eta piperra, 
gehitu lima-zukua, estali oliba-olioz 
eta gaineratu soja-saltsa eta usain-
belar guztiak (oreganoa, ezkaia eta 
erromeroa).

2. urratsa Utzi ordu-erdiz 
mazeratzen (ez bazaigu gustatzen 
oso gordinik, utzi 2 orduz).

3. urratsa Atera atuna ontzitik, 
garbitu belar guztiak, gorritu pixka 
bat sesamo-hazi batzuk zartagin 
batean eta gehitu atunari. Jarri 
atuna tartaleten hondoan.

4. urratsa Atunaren gainean, jarri 
boilurdun brie gaztaren krema, eta, 
gainean, beste atun pixka bat.

5. urratsa Ipini gainean gatzez eta 
piperrez ondutako galeper-arrautza.

6. urratsa Sartu tartaletak labean 
(berotu aldez aurretik 200 ºC-an), 
eta eduki arrautza egin arte. Ez 
eduki 4 minutu baino gehiago.

Brie gazta 
boilurrarekin

100 g atun hoztu 

Picual 
oliba-olio 

birjina estra

1 koilaratxokada 
soja-saltsa

Gatz larria

Sesamo-haziak

Oreganoa

ErromeroaEzkaia

Lima bat

Piperbeltz beltz 
ehogailuduna

pertsona minutu
4 40

H
as

ie
ra

ko
ak

2 
baratxuri-

ale

egiteko zerrenda
Erosketak

egiteko zerrenda
Erosketak

egiteko zerrenda
Erosketak



ı 15  14 ı

Olagarroa tenpuran
piperrauts-maionesarekin

1. urratsa  Ebaki olagarroaren 
erroak 3-4 cm-ko lodierako 
zatietan.

2. urratsa  Katilu batean, nahasi 
irina arrautza-gorringoarekin eta 
gatz apur batekin.

3. urratsa  Gaineratu garagardoa 
(edo ur gasduna; zenbat eta 
hotzagoa, hobeto) eta eragin ore 
arin eta pikorrik gabea lortu arte.

4. urratsa  Jarri sutan zartagin 
sakon bat eta oliba-olio ugari.

5. urratsa  Pasatu olagarro-zatiak 
oretik eta frijitu su ertain/bizian.

6. urratsa  Frijituta daudenean, 
atera eta jarri paper xurgatzaile 
baten gainean.

7. urratsa  Nahasi maionesa 
piperrauts gozoarekin.

8. urratsa  Tenpuran egindako 
olagarroarekin batera zerbitzatu 
piperrautsdun maionesa, eta 
hautseztatu tipulin xehe-xehez.

Prestaketa

Tenpura on baten gakoa 
da janari-zatiak ongi 
estaltzea irin-orearekin, 
eta frijitzeko olioaren 
tenperatura egokia 
izatea, ertainetik handira 
bitartekoa: 180 ºC.

Chefaren 
sekretua

Olagarro egosia, 
erretilu bat

Verako 
Piperrauts 

gozoa, 
koilaratxo bat

150 g 
maionesa

Gatz larria

130 g 
Gari-irin

Arrautza-
gorringo 

bat

Oliba-olio 
birjina estra

1 edalontzi 
garagardo arin 

Tipulina

pertsona minutu
4 30H

as
ie

ra
ko

ak

egiteko zerrenda
Erosketak
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Plater nagusiak
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Biribilki betea hostore  
kurruskariaren gainean, antzinako 
mostaza eta sagar-konpotarekin

4. urratsa  Biribilki beteak labeko 
berotasun handiena galdu 
duenean, bota gainetik antzinako 
mostazaren haritxo bat, eta igurtzi 
kontuz. Ebaki 1 cm inguruko 
xerratan. 

5. urratsa  Jarri platerean, 
hostopil-oinarriaren gainean, bi 
koilarakada konpota eta gainean 
biribilki betearen xerra bat edo bi.

SAGAR-KONPOTARAKO:

1. urratsa  Zuritu sagarrak, txikitu 
laurdenetan, kendu haziak eta 
moztu hiru zatitan laurden 
bakoitza.

2. urratsa  Lapiko batean, berotu 
gurina, bota sagar-zatiak eta 
hautseztatu azukrea.

3. urratsa  Sueztitu pure pikordun 
bat lortu arte, hautseztatu 
kanela-hauts pixka bat, eta eragin 
indarrez.

1. urratsa  Jarri biribilki betea 
labeko erretilu batean olio pixka 
batekin eta ardo zuriaren zurrusta 
batekin. Erre 180 ºC-an gutxi 
gorabehera ordubetez, kolore gorri 
polit bat hartu arte. Gorde.

2. urratsa  Hostorea prestatzeko, 
ziztatu orea sardexka batekin, ez 
dadin hazi eta testura kurruskaria 
lortzeko. Hautseztatu azukre apur 
bat gainetik.

3. urratsa  Egosi orea labean 
180 ºC-an 15 minutuz, labeko 
papera jarrita erretiluaren gainean. 
Gorrizta (gari-koloreko) eta 
kurruskari geratu behar du. Utzi 
hozten eta ebaki zerradun labana 
batekin, nahi dugun neurrian.

Prestaketa

Kontrolatu tenperatura 
haragiaren barruan, 
metalezko orratz batekin 
sastatuta: ateratzean ez 
du egon behar ez epel ez 
oso bero; tarteko zerbait 
baizik.

Chefaren 
sekretua

Txahalki-biribilki 
betea

1 hostore

1 edalontzi 
Ardo zuri

4 Golden 
sagar

100 g gurin 

1 koilarakada 
antzinako 
mostaza

Kanela-
hautsa

Pl
at

er
 n
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ia
k

100 g azukre

Picual 
oliba-olio 

birjina estra

pertsona ordu
4 1:30

egiteko zerrenda
Erosketak
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Txerri-azpizuna barazki 
erreekin eta 
piper-marmeladarekin 

1. urratsa  Gorritu ondo azpizuna 
zartagin zabal batean; aldez 
aurretik bota gatza eta piperra bi 
aldeetatik.

2. urratsa  Azpizuna gorritu 
ondoren, labean erreko dugu, 130 
ºC-an, 20 minutuz. Denbora hori 
igarotakoan, utzi labetik kanpo 10 
bat minutuz, zerbitzatu aurretik.

3. urratsa  Garbitu eta txikitu 
barazkiak: piperra zerrendatan, 
alberjinia eta kalabazina makilatan, 
zainzuriak erditik ebakita eta 
cherry tomateak osorik.

4. urratsa  Erre barazkiak gatz eta 
piperrarekin, azpizuna gorritzeko 
erabilitako zartagin berean, olio 
pixka bat gehituta. Gorritu ondo 
alde guztietatik.

5. urratsa  Jarri barazkiak plater 
hondoan, ipini haragia barazkien 
gainean, medailoi handitan 
moztuta, eta koroatu piper-
marmelada apur batekin eta tipulin 
xehatuarekin.

Prestaketa

Ebaki azpizuna, zerbitzatzeko 
unean, haragi-zukuak barruan 
gera daitezen haragia lehortu 
gabe.

Chefaren 
sekretua

1 Txerri-azpizun

1 kalabazin

1 piper gorri

1 alberjinia

Piperbeltz 
beltz 

ehogailuduna 

Picual oliba-olio 
birjina estra

Piper-
marmelada

Gatz larria

12 cherry 
tomate

Tipulina 

12 Zainzuri fin

pertsona minutu
4 30Pl

at
er
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ag

us
ia

k egiteko zerrenda
Erosketak
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Txerrikume errea 
almibarretako  
melokotoiekin eta fruitu gorriekin

1. urratsa  Igurtzi txerrikume-erdia 
baratxuriarekin, eta jarri labeko 
erretilu batean. Ebaki batzuk egin 
azalean labanarekin. Gaineratu 
melokotoien almibarra eta oliba-
olioa. 

2. urratsa  Jarri ezkaia, oreganoa eta 
erromeroa, piperbeltz beltza unean 
bertan ehota, gatza eta limoi- eta 
laranja-azalak (alde zuria kenduta, 
mingotsa baita).

3. urratsa  Estali aluminio-
paperarekin.

4. urratsa  Berotu labea 120 ºC-ra 
eta sartu erretilua; utzi lau orduz 
egiten. Kendu aluminio-papera, 
jarri erramu-hostoa eta eduki 
labean beste ordu-erdiz; igo 
tenperatura 180 ºC-ra, txerrikumea 
gorritu arte.

5. urratsa  Itzali labea, eta bota 
egosketako zukua (erramua 
kenduta) robotaren edo 
irabiagailuaren basora. Birrindu 
saltsa bat izan arte.

6. urratsa  Jarri erretiluan 
melokotoiak ataletan ebakita 
eta fruitu gorriak nahieran. Sartu 
labean eta utzi 10-15 minutuz 
hondar-berotan egiten.

7. urratsa  Atera plater bakoitzera 
2 koilarakada saltsa, melokotoi-
atalak, fruitu gorriak eta 
txerrikumea, azala gorantz duela.

Prestaketa

Platereko elementu 
guztiek bero egon behar 
dute, baina ez gehiegi; 
fruitu gorriek testura ona 
mantendu behar dute, 
eta txerrikumearen azalak 
txigortuta eta kurruskari 
egon behar du.

Chefaren 
sekretua

Pote bat 
Melokotoi 

almibarretan

Laranja-erdi bat

Txerrikume-erdi bat

Limoi-erdi bat

Oreganoa 

Fruitu gorriak

Erromeroa 

Baratxuria

Ezkaia

Piperbeltz beltz 
ehogailuduna

Oliba-olio 
birjina estra

1 erramu-
hosto

Gatz larria

pertsona ordu
4 4:30

Pl
at

er
 n

ag
us

ia
k egiteko zerrenda

Erosketak
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Bildots-besoa  
eztiarekin, espinakekin eta 
batata-purearekin

1. urratsa  Bildots-besoari bota 
gatza, piperbeltz beltza unean 
bertan ehota, txerri-gantza eta 
baratxuri-atal bat azal eta guzti; 
ondo igurtzi haragia, zaporeak 
barneratu daitezen.

2. urratsa  Erre labean 150 ºC-an, 
ordu eta erdiz.

3. urratsa  Buelta eman piezari 
zenbait aldiz egosketan zehar, 
eta tarteka bota ura eta ardoa, 
bustitzen joan dadin eta 
samurrago dadin. Beharrezkoa 
bada, bota ur gehiago zukuak 
ateratzeko. Egosketaren erdian 
jarri gainerako baratxuri-aleak 
osorik, azal eta guzti, eta erramua.

4. urratsa  Denbora hori igaro 
ondoren, igo tenperatura 200 ºC-
ra, eman ezti-geruza bat bildots-
besoaren alde haragitsuenari, eta 
itxaron pixka bat gorritu arte (8-10 
minutu inguru).

5. urratsa  Zerbitzatu platerean 
batata-purearekin eta espinaka 
salteatuen hornigai batekin.

BATATA-PURERAKO

1. urratsa  Egosi batatak zuritu eta 
xerra loditan ebaki ondoren.

2. urratsa  Birrindu irabiagailuarekin
edo puregailuarekin, eta egin gatza 
eta piperra.

3. urratsa  Nahastu gurinarekin, 
nahi duzun testura lortu arte.

Prestaketa

Zerbitzatu aurreko unean, zartagin 
batean jarri olio-hari bat, gorritu 
baratxuri-ale bat, eta salteatu 
espinakak. Eduki minutu bat baino 
gutxiago.

Chefaren 
sekretua

1 bildots-beso

Erromero-
eztia

50 cl ardo zuri

50 cl ur

100 g 
espinaka

5 atal 
baratxuri

100 g 
txerri-gantz

Kilo-erdi batata

Piperbeltz beltz 
ehogailuduna

Gatz larria

20 g gurin

1 erramu-hosto 

pertsona ordu
2 1:45Pl

at
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k egiteko zerrenda
Erosketak
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10 g perrexil

Legatza lurrunetan 
barazkiekin eta usain-belarren 
saltsarekin

USAIN-BELARREN 
SALTSARAKO

1. urratsa  Galdarraztatu 
belarrak (perrexila, mendafina 
eta espinakak) ur irakinetan 
5 segundoz, jengibre fresko 
zurituaren xerra finekin batera. 

2. urratsa  Hoztu berehala ur 
izotzdunetan. Hoztu ondoren, 
xukatu, lehortu eta izoztu dena. 
Geroko gorde. 

LEGATZA BARAZKIEKIN 
PRESTATZEKO

3. urratsa  Eltze batean, jarri 
ura gatzarekin, piperbeltz 
beltzaren ale batzuk eta oliba-olio 
koilarakada bat. Irakin.

4. urratsa  Gehitu barazkiak aldez 
aurretik juliana lodian ebakita 
(azenarioa, tipula gozoa, porrua, 
kalabazina eta apioa), eta egosi 
al dente (2 minutu inguru). Atera 
barazkiak eta mantendu bero. 
Gorde egosketa-ura.

Prestaketa

5. urratsa  Legatza prestatzeko, jarri 
saski bat edo lurrunetarako ontzi 
bat eltze berean, lehengo urarekin; 
saiatu produktua ahalik eta isolatuen 
edukitzen, errazago egosteko 
lurrunetan. Jarri bertan gatzez eta 
piperrez ondutako legatz-solomoak 
(bakoitza 200 g ingurukoa), estali, eta 
egosi 4-5 minutuz, gutxi gorabehera.

USAIN-BELARREN SALTSA EGITEKO 
AZKEN URRATSAK

6. urratsa  Lapiko batean oliba-olio 
pixka bat jarrita, sueztitu baratxuri-ale 
txikitua eta exalota txikituak.

7. urratsa  Bota ardo zuria eta barazkiak 
eta legatza egiteko erabilitako uraren 
baso-erdi. Murriztu, salda berri horren 
edalontzi-erdi geratu arte.

8. urratsa  Irabiagailu batean (basoduna, 
ahal bada) jarri murriztutako salda 
berria, limoi-zuku pixka bat, gurina, 
belar berde izoztuak eta olio-zurrusta 
txiki bat. Xehatu eta bota gatz gehiago, 
behar izanez gero.

9. urratsa  Zerbitzatu plater sakon 
batean, hondoan saltsa berdea jarrita, 
gainean barazkiak eta gain-gainean 
legatza. Apaindu olio gordinaren hari 
batekin.

Ez baduzu 
lurrunontzirik, saretarik 
edo janariak lurrunetan 
prestatzeko tresnarik, 
legatza gatzez eta 
piperrez ondutako 
uretan egos daiteke 
zuzenean, 3 minutu 
inguru.

Chefaren 
sekretua

2 exalota

1 baratxuri-atal

10 g mendafin 100 g gurin

1 limoi

30 g espinaka

3-4 xerra 
jengibre

250 g 
kalabazin

1 porru

Picual oliba-olio 
birjina estra

Gatz larria

1 apio-adar

1 azenario

Baso-erdi 
bat ardo zuri

Piperbeltz beltz 
ehogailuduna

pertsona minutu
4 40

Legatza, 
4 solomo 

Tipula 
gozo bat
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k egiteko zerrenda

Erosketak
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Piperbeltz beltz 
ehogailuduna

28 ı

Urraburu ganboiekin 
barrubetea, labean

1. urratsa  Prestatu urraburuak 
azal eta guzti, burua eta hezurrak 
kenduta, liburu-forman. Geroko gorde 
burua eta hezurrak.

2. urratsa  Frijitu ganboiak, eta, 
epeldutakoan, zuritu.

3. urratsa  Sueztitu eltze batean 
ganboien buru eta azalak, urraburuen 
buru eta hezurrak, porruaren 
alde berdearekin, ardo zuriarekin, 
gatzarekin eta unean bertan 
xehatutako piperbeltz beltzarekin.

4. urratsa  Alkohola lurruntzen 
denean, estali urez eta irakin 15 
minutuz su eztian, erramu-hosto 
batekin.

5. urratsa  Iragazi salda eta geroko utzi.

6. urratsa  Labeko erretilu batean, 
egin ohe bat xaflatan (panadera 
eran) ebakitako patatekin eta 
azenario-makilekin. Bota gatza 
eta piperra, eta gaineratu olioa eta 
lehenago prestatutako arrain-salda 
pixka bat. Sartu labean 10 minutu 
inguru, 180 ºC-an. 

Prestaketa

2 urraburu

100 g 
azenario

15 g ogi 
arraspatu

15 g almendra 
xehatu

1 erramu-hosto

Gatz larria

1 porru

100 g 
patata

8 cherry tomate

Tipulina 2 baratxuri-ale

Erosoagoa da 
prestatuta datorren 
arrain-fumeta 
erabiltzea norberak 
egin beharrean. 
Kasu horretan, gatz 
gutxiago jarriko 
diegu urraburuei.

Chefaren 
sekretua

150 g ganboi

Oliba-olio 
birjina estra

Baso-erdi 
bat ardo zuri

pertsona minutu
2 45

7. urratsa  Txikitu fin-fin 
porruaren alde zuria eta 
baratxuri-aleak, eta sueztitu 
zartagin batean su eztian.

8. urratsa  Jarri porru eta 
baratxuri bigundu pixka bat  
eta ganboi zurituen zati handi 
batzuk urraburuen barruan.

9. urratsa  Jarri urraburu beteak 
patata- eta azenario-ohearen 
gainean. Gehitu cherry tomateak 
erditik ebakita. Ondu gatzez eta 
piperrez, eta bota olioa gainetik. 
Jarri ardo zuri pixka bat eta 
prestatu dugun arrain-saldaren 
baso-erdi bat.

10. urratsa  Labea 180 ºC-an 
dagoela, egin 5 minutuz.

11. urratsa  Denbora hori 
igarotakoan, hautseztatu gainetik
ogi birrinduz eta almendra 
xehatuz egindako nahaste bat, 
eta sartu berriro labean, grilla 
jarrita.

12. urratsa  Gorritu grillean 3 
minutuz. Atera eta zerbitzatu 
platerean, alboan fumet murriztu 
pixka bat eta tipulina fin-fin 
txikitua duela.
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Erosketak
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Atuna plantxan,  
ozpinetakoen saltsarekin

1. urratsa  Bereizi arrautza 
egosien zuringoak eta 
gorringoak.

2. urratsa  Katilu batean, 
zanpatu gorringoak sardexka 
batekin ore bat lortu arte. Gehitu 
ozpin-zurrusta bat eta mostaza; 
nahastu. Gaineratu olioa 
pixkanaka, eta irabiatu haga 
batzuekin, saltsa bat lortzeko.

3. urratsa  Txikitu fin-fin 
arrautza-zuringoak eta exalota. 
Txikitu kaparrak eta ozpinetako 
luzokerrak. Gaineratu saltsari.

4. urratsa  Bota saltsari gatza, 
piperbeltz beltza unean bertan 
xehatuta eta ezamihilua.

5. urratsa  Ondo berotu 
zartagin edo parrilla bat, 
eta kozinatu atun-trontzoak 
(200 g ingurukoa bakoitza), 
aldez aurretik olio pixka bat 
igurtzi diegula modu arin eta 
uniformean. Eman gatza eta 
piperbeltza. Gorritu bi aldeetatik, 
eta utzi barrualdea gutxi eginda.

6. urratsa  Zerbitzatu xerrak 
saltsarekin batera.

Prestaketa

Kontu handiz kozinatu atuna, 
ez dadin gehiegi lehortu: 
eman su gogorra bi aldeetatik 
bizkor karamelizatzeko eta 
barrualdea urtsuago gera 
dadin, tatakiaren antzera. 
Soja-saltsaren tanta batzuk 
jar dakizkioke.

Chefaren 
sekretua

4 atun-trontzo 
hoztu

Ozpin zuria

2 arrautza 
egosi

10 ml oliba-olio 
birjina estra

Ezamihilua

1 exalota

1 koilarakada 
kapar

Piperbeltz beltz 
ehogailuduna

8 pepino txiki 
ozpinetan

Gatz larria

1 koilarakada 
antzinako 
mostaza

pertsona minutu
4 20
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Erosketak
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Izokina azafraiarekin, 
pistatxo-zarakarrez inguratua

1. urratsa  Gorritu izokin-
solomoak (200 g-koak) su 
bizian azalaren aldetik, olio-tanta 
batzuekin. 

2. urratsa  Igurtzi solomoak olioz 
eta azafraiz egindako nahaste 
batekin.

3. urratsa  Txigortu pistatxoak 
eta txikitu (pikortsu geratu behar 
dute, ez haustuta). Zabaldu 
pistatxoak solomoen alde 
haragitsuenean. Eman gatza eta 
piperbeltza.

4. urratsa  Berotu labeko grilla 
maximoan, 220 ºC inguruan. 
Erre izokin-solomoak pistatxoen 
aldetik 5-8 minutuz, gutxiago 
edo gehiago eginda gustatzen 
zaigun kontuan izanda. Itzali 
labea eta utzi beste 5 minutuan 
hondar-berotan. Gehitu tomate-
marmelada labean bertan, berotu 
dadin.

Prestaketa

Izokin-solomoak prestatzen 
ditugunean mami pixka bat 
sobratzen bazaigu, gorde egin 
dezakegu (edo izoztu) beste 
errezeta batzuetan erabiltzeko; 
esate baterako, izokin-tartarra 
prestatzeko.

Chefaren 
sekretua

Azafrai-
izpiak

1 arrautza

80 g tomate-
marmelada

100 g pistatxo

Ahuntz-gazta

Sagar-
ozpina

Kanonigoak 
eta errukula

Piperbeltz beltz 
ehogailuduna

4 solomo 
izokin fresko

Gatz larria

Oliba-olio 
birjina estra

Ogi birrindua

Gari-irina

pertsona minutu
4 40
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5. urratsa  Ebaki ahuntz-gazta 
hatz-erdi baten lodierako xerratan; 
pasatu irinetatik, arrautzatatik eta 
ogi birrindutik (ordena horretan), 
eta frijitu oliba-olio ugaritan, 
tenperatura ertain/altuan. Gorritu 
eta ipini paper xurgatzaile baten 
gainean.

6. urratsa  Ipini platerean izokin-
solomo bat, bizpahiru gazta-zati 
eta tomate-marmelada (epel eta 
bero artean dagoela).

7. urratsa  Zerbitzatu kanonigoekin 
eta errukularekin batera; ondu 
itzazu gatzarekin, oliba-olioarekin 
eta sagar-ozpinarekin.

egiteko zerrenda
Erosketak
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Funtsezkoa da olagarroa egosi aurretik biguntzea; hala, 
haragiaren zuntzak hautsiko dira, gogortasuna galduko du 
eta askoz samurrago geratuko da. 

Hori lortzeko zenbait modu daude, baina aldez aurretik 
izoztea edo izoztuta erostea gomendatzen dugu. 

Olagarroa kozinatzeko, hozkailuan desizoztu behar dugu 24 
ordu lehenago; askatzen den ura kentzen joan behar da. 

Desizoztu denean, ongi garbituko ditugu erroak eta burua, 
ur hotzarekin. Gero, 3 aldiz sartu eta aterako dugu ura 
irakiten ari den lapiko handi batean, azala ez hondatzeko. 

25-30 minutuz edukiko dugu lapikoan (2 kg-ko olagarro 
baterako). Aldian behin sastatuz joango gara, biguntzen ari 
den jakiteko. 

Kontuan izan behar dugu olagarroak ur asko askatzen 
duela eta txikitu egiten dela egosten ari den bitartean; 
beraz, lapikoa ez dugu gehiegi bete behar, gainezka egingo 
baitu bestela.

Olagarroa prest dagoenean, utzi minutu batzuez erretilu 
batean eta moztu guraizeekin bero dagoen artean.

 (*) Ur litroko gramotan kalkulatzen da zenbat gatz behar den. 
Koilarakada batean, 15-20 g gatz sartzen da, gutxi gorabehera.

MOLUSKU MASKORDUNAK
Molusku maskordunak lurrunetan egosten dira, 
baso-erdi ur jarrita, eta, ireki ahala, atera egiten dira 
(ereinotz-orri batzuk jar ditzakegu).

 ZENBAT MINUTU GATZA

Txirlak .....................................................3-4 .................................45 g
Berberetxoak .......................................... 3 .................................45 g
Muskuiluak ...........................................3-5 .................................   —

KRUSTAZEOAK
Krustazeo hauek, egosi ondoren, azkar-azkar bota 
behar dira ur oso hotzeko ontzi batera (ahal izanez gero, 
izotza duela); han 4-5 minutuz eduki behar dira, eta gatz 
pixka bat gehitu.

 ZENBAT MINUTU GATZA

Otarrainxka ertaina  ........................  1-2  ................................  50 g
Otarrainxka handia  ........................ 2-3  ................................  50 g
Ganba ertaina  ...................................  1-2  ................................  50 g
Ganba handia  ................................... 2-3  ................................  50 g
Zigala ertaina...........................................2 .................................  50 g
Zigala handia  ........................................  3  ................................  60 g
Abakando ertaina  ...........................  20  ................................  60 g
Abakando handia  .....................  25-30  ................................  60 g

 ZENBAT MINUTU GATZA

Gorputz eta matxarda txikiak ... 2-3  ................................  50 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  ................................  —
Txangurru handia  .............................. 18  ................................  60 g

Olagarro ona prestatzeko sekretuak

Itsaskia egosteko 
denborak
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Postreak eta 
gozokiak
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Limoi-tarta (Lemon pie)

1. urratsa  Jarri hostore hautsia 
tartak egiteko molde batean, 
fabrikatzailearen jarraibideen arabera. 
Egin labean eta geroko gorde.

2. urratsa  Ontzi batean, nahasi 220 
g azukre arto-irin finarekin. Bota ura 
eta ondo irabiatu, irina disolbatu arte. 
Berotu, irakin gabe. Gorde.

3. urratsa  Irabiatu gorringoak 
katilu batean, eta isuri haien gainera 
aurreko nahastea, emeki eta 
irabiatzeari utzi gabe.

4. urratsa  Pasatu berriro ontzira 
nahaste berria.

5. urratsa  Jarri ontzia sutan, eta 
eragiten jarraitu irakin arte eta 
kremaren sendotasuna lortu arte. 
Kendu sutatik.

Prestaketa
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400 ml ur 60 g arto-irin 
fin

60 g gurin 3 limoi

1 hostore hautsi

Tarta zerbitzatu aurreko unean harrotu eta 
gorritu denbora gutxian zuringoak, itxura 
tenteagoa izango baitu hala.

Chefaren 
sekretua

4 arrautza
420 g 
azukre 

pertsona minutu
4 30

6. urratsa  Gehitu limoien zukua 
eta, eragiteari utzi gabe, gehitu 
gurin-zatiak banan-banan; zati bat 
integratu ahala hurrengoa botatzen 
joan. 

7. urratsa  Isuri limoi-krema 
dagoeneko labean egindako 
hostore hautsizko oinarriaren 
gainean. Estali film gardenarekin, 
ez dadin lehortu azala. Utzi hozten 
giro-tenperaturan.

8. urratsa  Jarri zuringoak katilu 
batean eta, haga batzuekin, hasi 
harrotzen. Gaineratu gutxika beste 
200 g azukre, eta ondo integratu.

9. urratsa  Estali tarta 
merengearekin, eta gorritu 
gozogintzako soplete batekin edo 
labean.

egiteko zerrenda
Erosketak
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Gaztanberazko
eta gazta-krema 
leunezko tarta,
ahabia-marmeladarekin

1. urratsa  Birrindu galletak eta 
nahasi gurin urtuarekin.

2. urratsa  Molde desmuntagarri 
batean edo molde arrunt batean 
landare-papera jarrita, ipini galleta-
nahastea eta ondo sakatu oinarri 
bat eratu arte. Egin 5 minutuz 
labean, 180 ºC-an. 

3. urratsa  Nahasi gaztanbera 
zabaltzeko gazta leunarekin, 
esne-gainarekin, azukrearekin eta 
arrautzekin. Irabiatu irabiagailuan, 
krema homogeneo eta pikorrik 
gabea lortu arte. 

4. urratsa  Egin 30 minutuz 
labean, 180 ºC-an. Gainetik 
txigortuta geratu behar du, baina 
mugitzean “dantza” egin behar du 
pixka bat.

5. urratsa  Zerbitzatu ahabia-
marmeladarekin.

Prestaketa

Tartaren erdigunea likidoagoa eta 
krematsuagoa gelditzeko, 10 minutu 
murriztu egoste-denbora,
eta azken 5 minutuetan grill funtzioa 
erabili goiko aldea karamelizatzeko.

Chefaren 
sekretua

200 g 
gaztanbera

200 ml 
esne-gain

150 g gazta leun

3 arrautza60 g gurin

100 g azukre

150 g galleta

Ahabia-
marmelada

40 ı

pertsona minutu
4 50Po
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Gozoki-ohola 
Bazkalondoko zure unea 
sortzeko ideiak

A
urkeztu Gabonetako gozokiak modu originalean, jai 
hauetarako ezinbestekoen aukeratik abiatuta. Zure 
gonbidatuak harritzeko moduko aurkezpen gozo, koloretsu 
eta askotarikoa egiteko, hartu gogoan ideia hauek. 

Gozoki-oholarekin hasteko, aurtengo Gabonetako turroi izarra: 
Txokokurruskaria. Txokolate esnedunezko turroia, zereal 
kurruskariz betea. Aurten, gainera, krematsuagoa da, eta hur-
zapore biziagoa du.

Zati txikiagoak nahiago dituztenentzat, Mini Turroien aukera ere 
badago; banakako pieza ebakiak, tartean klasikoenak direla: turroi 
gogorra edo biguna, gorringo txigortuzkoa edo Txokokurruskaria.

Haiei laguntzeko, Cocolizze eta Delizze bonboiak dauzkagu. 
Bilgarria kenduta jar ditzakezu, edo bilgarriarekin, taulari 
kolorea emateko. Cocolizzeak ezin hobeak dira kokoa gustuko 
dutenentzat, koko-kremaz eta almendra osoz beteak baitaude. 
Delizze klasikoak, berriz, ezin hobeak dira hurrak gustuko 
dituztenentzat.

Eta ez ahaztu polboroiak eta mantekadoak, txikiei zein helduei 
hainbeste gustatzen zaizkienak. Bilgarriarekin nahiz gabe aurkeztu 
ditzakezu, eta askotarikoak daude, baina ez ahaztu gure lau aukera 
ezinbestekoak: Koko-bolatxoak, Limoi-mantekadoa,
Etxeko mantekadoa eta Almendrazko polboroia.

Eta, bukatzeko, osatu taula fruitu lehorrekin: datilak, orejoiak, 
mahaspasak eta intxaurrak ezin egokiagoak dira taularen ertzetan 
jartzeko.

Delizze

Etxeko 
mantekadoak

Koko-
bolatxoak

Limoi-
mantekadoak

Cocolizze 

Sultana 
mahaspasak

Abrikot-
orejoiak

Txokokurruskaria Mini Turroien 
aukera

Almendrazko 
polboroiak

Intxaur 
naturalak

Datil 
hezurgabeak

1

2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12
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Bodega

Debekatuta dago 18 urtetik beherakoei edari alkoholdunak saltzea eta ematea, eta haiek kontsumitzea
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Erreserbako 
bermuta

dulZ.Ze 
“frizzantea”

El Pescaíto 
ardo zuria

Abadía 
Mantrús Rueda 
Verdejo ardoa

Arteso ardo 
ondua

Cueva Peccato 
Moscato ardoa

El Mayu 
sagardoa

Royal Swan 
irlandar 
kremaren 
likorea

Royal Swan 
turroi-likorea

Makabeo, 
Chardonnay 
eta Moskatela

Moscato TempranilloVerdejo

Ardo apardun 
aromatikoa. Gozoa 
eta burbuila 
leunekoa.

Asturiasko sagardo 
aparduna, sagar-
zapore orekatukoa. 
Amaierako zapore 
gozo eta iraunkorrak 
bereizten du sagardo 
hau.

Irlandako 
whiskiarekin eta 
esne-gainarekin 
egindako likore
lodia, zapore 
markatukoa, gozoa 
eta nahastezina. 
Zerbitzatu oso hotz 
edo izotzarekin.

Likore-krema 
gozo eta leuna, 
turroi-zaporekoa. 
Zerbitzatu
oso hotz edo 
izotzarekin.

Zur- eta espezia-
ukituek basoko 
belar naturalen 
freskotasuna dakarte 
leungarri. Bermut 
honek zapore 
orekatua du oso, 
ahoan luze irauten 
duena. Zapore
konplexu eta izaera 
handikoa.

Alkohol-graduazio 
baxuko edaria, 
azidotasun
txinpartatsukoa eta 
gozotasun leunekoa.

Kolore hori margula 
eta distira berdexkak.
Kolore garbia, 
distiratsua eta 
gardena. Sudurrean
fruta-ukituak ditu, eta 
zitrikoak eta loreak 
ekartzen ditu gogora. 
Ahoan orekatua, 
freskoa, atsegina eta 
edateko erraza da.

Lastoaren hori 
kolorekoa. 
Intentsitate 
aromatiko 
handikoa fruitu-
ukitu freskoekin. 
Nortasuna, 
freskotasuna eta 
koipe-ukitu arina ditu 
ahoan. Frutak eta 
mineralak dakartza 
gogora.

Errubiaren kolore 
gorrikoa. Fruta 
helduaren eta 
txigortuen aroma. 
Indartsua, biribila eta 
orekatua ahoan.

Rueda 
jatorri-deiturakoa

Errioxa 
jatorri-deiturakoa
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Marmalade Gin

K
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1. urratsa  Jarri izotz ugari koktel-
ontzi batean.

2. urratsa  Gehitu London dry 
Kingerly & Sons ginebra koktel-
ontziari.

3. urratsa  Bota limoi-zukua.

4. urratsa  Sartu laranja-
marmelada koktel-ontzian.

5. urratsa  Osagai guztiak 
ditugunean, koktel-ontzia itxi, eta 
astindu indarrez.

6. urratsa  Zerbitzatu edalontzi 
zabal batean izotzarekin.

7. urratsa  Bukatzeko, gaineratu 
marakuia-nektarra nahieran.

8. urratsa  Apaindu mendafin-
hostoekin.

Prestaketa

6 cl London dry 
Kingerly & Sons 

ginebra

1 koilarakada 
Laranja 

mikatzeko 
marmelada

Mendafina Izotza

Marakuia-
nektarra

5 cl limoi-
zuku

Apple James

Prestaketa
1. urratsa  Jarri izotza koktel-ontzian.

2. urratsa  Bota James Webb whiskia 
koktel-ontzira.

3. urratsa  Gehitu sagar-zukua.

4. urratsa  Gaineratu limoi-zukua.

5. urratsa  Erantsi arrautza-zuringoak.

6. urratsa  Azkenik, bota agabe-
jarabe zurrusta bat koktel-ontzira. 

7. urratsa  Osagai guztiak ditugunean 
koktel-ontzian, itxi eta astindu 
indarrez.

8. urratsa  Zerbitzatu coupette kopa 
batean edo margaritarako kopa 
batean.

9. urratsa  Hautseztatu kanela gainetik.

5 cl James Webb 
eskoziar whiski

3,5 cl limoi-zuku

2,5 arrautza-
zuringo

Izotza 

Kanela ehoa

Agabe-
jarabea 

4 cl sagar-
zuku

pertsona minutu
1 5

pertsona minutu
1 5

egiteko zerrenda
Erosketak

egiteko zerrenda
Erosketak
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3

4

5

6

7
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1

Apaindu mahaia 
gabon-giroz

A
urtengo Gabonetan, bizi inoiz baino gehiago 
mahai inguruko une bereziak, zuretzat hobetu 
dugun gure mahai-tresnen bildumarekin. 
Oihalezko akaberako mahai-zapiek kolorea, 

bizitasuna eta dotorezia ematen dute. Edalontzi 
apainduek distiraz beteko dute zure mahaia, eta 
sofistikatu-itxura emango diote; gainera, berriz erabil 
daitezke eta ontzi-garbigailuan sar daitezke. Erabili eta 
botatzeko plater, katilu eta erretiluak elkarrekin konbina 
ditzakezu, eta ospakizun bakoitzeko estilo bat lortuko 
duzu, kezka bakarra ingurukoekin gozatzea izan dezazun.

Edalontzia Kopa Mahai-zapia 

Plater nagusia Postre-platera Ezpainzapia Zilar-erretilua

Edalontzia Kopa Mahai-zapia 

Mahaikideek 
ezpainzapian jarriko 
dute arreta lehenik. Saia 
zaitez haizemaile baten, 
Gabonetako zuhaitzaren 
edo mahai-tresnentzako 
gutun-azal baten forma 
ematen, eta apaingarri 
paregabe bat lortuko 
duzu, zure mahaiari 
originaltasuna eta 
bereizgarri bat emateko.

Ukitu 
berezi bat

Erretilua Plater nagusia Ezpainzapia Zilar-katilua

3 421

5 6 75 6 7

3 421
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Erosketak egiteko zerrenda Erosketak egiteko zerrenda
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