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SARRERA
Elikadurak inolako beharrik
gabe alferrik galtzea gizarte
moderno honetan bizi garen hiritar
guztion kezkarako gaia izaten
da. Gure bizimodua, erosketak
egiteko eta gero ganoraz jateko
denborarik ez edukitzea, erostetxe
handietan eskaini ohi dituzten
ontzi eta “pack” handi banaezinen
eskaintzak eta, azken batean,
kontsumo ugariaren kultura dira,
besteak beste, janari asko erostera
bultzatzen gaituzten eragileetako
batzuk, gero janari horietako
asko kontsumitu gabe zamarpotora badoaz ere. Janari ugari,
kiloak eta kiloak, ondoren inolako
aprobetxamendurik ez dutenak,
kasurik onenean ere konposta
egiteko gai bilakatzen badira.
Guk sortzen ditugun hondakinetan
dagoen janari-hondakin piloa berez
jasotako etxebizitza-hondakinen
kopuru osoaren % 30 inguru da,
eta seguruen janari horietako asko
berriro erabiltzeko eta kontsumitzeko
modukoak izango lirateke. Bizkaian
sortutako batez besteko 350 kg/bizt/
urteko kopuru horretatik, 100 kilo
hirietako edukiontzietan bukatzen
duten janari-hondakinen kopuruari
dagozkio.

Sarri nahi gabekoa izaten den
janarien neurri gabeko gastatze
horri aurre egiteko, azken
aldian kontzientzia bat sortu
da, iraunkortasunerako aldaketa
baten beharra gogorazten digun
kontzientzia bat, hain zuzen ere.
Eta aldaketa gauzatzeko era
gure esperientzia pertsonaletan
aurki dezakegu, esaterako janarihondakinak edo janari-apurrak
etxeko errezeta gozo-gozoa
bihurtzen zituen gure amamen
praktika haiek berreskuratuz.
Hondakinik edo apurrik uzten
ez duen sukaldaritza tradizional
hori berreskuratzeko asmoz,
Artxandako Ostalaritzako Goi
Eskolako sukaldariek Bizkaiko
Foru Aldundiko Ingurumen
Sailarekin lankidetzarekin herri
errezeten sorta hau prestatu dute,
gaur egun “sukaldaritza iraunkorra
edo jasangarria” izena jarri diogun
eta hondakinak edo apurrak
murrizteko joera zuen praktika
zahar hori berreskuratzeko
helburua duena.
On egin!
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GLOSARIOA
BK: Beharrezko kantitatea/
Nahi bezain beste
G: GRAMO

L: LITRO
ML: MILILITRO
U: UNITATE

HONDAKINAK
GURE ETXEETAN:
Aholku
praktikoak
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Hondakin kantitate itzelak sortzen dira egunero; egoera horrek gure
erosketa-ahalmena ahuldu egiten du, benetan handia baita urte osoan
zehar eragiten den gastu ekonomikoa.
Hilero familia elikatzeko egiten dugun gastua gure ekonomiaren
gasturik altuenetako bat da. Hori dela-eta, nahikoa da jarraibide
bakun batzuk kontuan hartzea, gastu hori nabarmen murrizteko eta,
modu horretara, gure etxeko ekonomika hobetzeko.
Esan dugun moduan, nahiko da jarraibide erraz batzuk jarraitzea
diru kopuru garrantzitsua aurrezteko; ondoren, aurreztutako diruari
beste erabilera bat eman ahal izango diogu, gainera. Jarraibide
horiek eskura ditugun elikadura-baliabideen kudeaketa eraginkorrean
oinarrituta landu dira.
Jarraibide hauek funtsezko momentuak hobeto kudeatzeko balio
izango digute:

1. Gure menua antolatzea.
2. Gure erosketa antolatzea.
3. Kopuru egokia sukaldatzea.
4. Berrerabiltzea.

Adibidea:

Beste honen ordez:

Barazkia urdaiazpikoarekin Lekak urdaiazpikoarekin
Arraina olio errearekin Txitxarroa olio errearekin
Fruta
Gereziak
Gure menua planifikatu behar dugunean, ahalik eta hondakin gutxien
sortzeko modua bilatzeaz gain, ez dugu gure osasuna ahaztu behar,
eta, horretarako, menu osasungarri eta orekatu bat prestatu behar
dugu, gomendio nutrizionalak kontuan hartuta.
Gure asteko menua definitu eta gero, eta erosketa egin aurretik,
etxeko jaki-tokia begiratzea komeni da, modu horretara behar ez
ditugun edo jada baditugun produktuen erosketa ekiditeko.
Ondoren, erosi beharreko produktuen zerrenda osatuko dugu,
etxean ditugun izakinak eta gure asteko menua kontuan hartuta.
Oso garrantzitsua da adierazitakoa egitea —nahiz eta askotan ahaztu
egiten dugun—, behar ez ditugun produktuak erosi nahi ez baditugu.

1. GURE MENUA ANTOLATZEA
Gure hondakinak gutxitu nahi baditugu, gure erosteko moduari
arreta berezia eskaini behar diogu, lehenik eta behin. Lehen urratsa,
erosketa egin aurretik menu egoki bat definitzean datza. Menua ez
da itxia izango, ezta zorrotza ere, modu horretara, gure beharretara
egokitzeko; gainera, unean uneko eskaintzaren arabera egokitu ahal
izango da menua.
Norberak hartu beharreko nutrienteen arabera diseinatu beharko
genuke menua, elikagai zehatzen arabera egin beharrean, eta elikagai
generikoekin (arraina) planifikatu beharko genuke gainera, arrain
jakin bat zehaztu beharrean (txitxarroa, urraburua eta abar).
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2. GURE EROSKETA ANTOLATZEA
Dendan, azokan edo supermerkatuan gaudela, gure menurako egokiak
izan daitezkeen eskaintzak begiratuko ditugu. Etiketak irakurtzea
ere garrantzitsua da, iraungipen-data edo lehentasunez kontsumitzeko
data ezagutzeko.
Zehaztutako datatik aurrera produktua kontsumitzeko egokia ez dela
adierazten du iraungipen-datak; lehentasunez kontsumitzeko datak,
berriz, adierazitako egunetik aurrera produktuaren kalitatea gutxitu egiten
dela adierazten du, nahiz eta arriskurik gabe kontsumitu daitekeen.
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Dendara edo azokara denborarekin joatea komeni da,
eskaintzak alderatu ahal izateko; halaber, atseden
hartuta eta goserik gabe joatea komeni da, izan ere,
erosketa egiteko orduan eragina duten bi faktore dira
aipatutakoak.

Erosketa planifikatzeko eskema:
✓ Asteko menua planifikatu
✓ Jaki-tokia begiratu erosketa egin aurretik
✓ Erosi beharreko produktuen zerrenda egin
✓ Arreta jarri eskaintzetan eta prezioak alderatu
✓ Erosketa egitera denborarekin, atseden hartuta
eta goserik gabe joan
✓ Irakurri etiketak produktuak erosi aurretik
Erosketa egin eta gero, jaki-tokia eta hozkailua antolatuko
ditugu: produkturik zaharrenak aurrean eta berrienak
atzean jarriko ditugu. Berehalakoan kontsumituko ez
ditugun produktuak banakako anoatan izoztuko ditugu.
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Jakiak izozteko izozte-poltsak edo paper gardena
erabiliko dugu. Jakia osorik estaltzea garrantzitsua
da, kaltetzea ekiditeko, eta garrantzitsua da,
halaber, izozkailuan ondo kokatzea eta ondorengo
desizoztea erraztea. Horrez gain, etxeko
izozkailuaren arabera, elikagaiak 2 egunetik
hainbat hilabetera bitartean eduki ahal izango
ditugu izozkailuan gordeta; edozein modutan,
ahalik eta azkarren kontsumitzea komeni da.

3. KOPURU EGOKIA SUKALDATZEA
Hondarrik ez sortzeko, garrantzitsua da jakiak pisatzea eta jakikantitatea gure menuko anoetara egokitzea.
Errezeta bat badugu eta baskularik ez badugu, errezetan
adierazitako gramoak etxean erabiltzen ditugun neurrietara
egokitzea komeni da, lana errazteko.
Gosaltzeko zerealak

banakako anoa

30-40 g

Arroza eta pasta (gordina)

zoparako anoa
banakako anoa

25-30 g
60-100 g

arrasean betetako
zopa-koilara
zopa-koilara betea
xerra
edalontzia/katilua
unitatea
xerra
unitate ertaina

10-15 g
20-25 g
20-25 g
200-250 g
125 g
40-60 g
45-60 g

banakako zatia

125-175 g

lata txiki biribila
zopa-koilara
azkenburuko koilara
margarina zopa-koilara
azkenburuko koilara
goarnizioa
banakako anoa
banakako anoa
zoparako anoa
banakako anoa
kafe-kikara
unitate handia
unitate ertaina
unitate txikia
pieza ertaina
eskukada itxi bat
zorroa
azkenburuko koilara betea
zopa-koilara
azkenburuko koilara

40-60 g
8-10 g
4-5 g
20-30 g
10-15 g
100-120 g
200-300 g
200-300 g
100-120 g
60-100 g
70-80 g
250-400 g
150-200 g
80-100 g
120-180 g
15-25 g
6-8 g
6-8 g
20-30 g
10-15 g

Irina
Ogi zuria
Esnea
Jogurta
Gazta
Oilaskoaren arrautza
Bakailaoa, legatza, izokina
eta abar (gordina)
Kontserbako atuna
Olioa
Gurina
Barazkia (gordina)
Askotariko entsalada
Lekale lehorrak (gordinak)
Patata
Sagarra, laranja, udarea eta abar
Almendrak, hurrak, eta abar
Azukrea
Maionesa
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4. BERRERABILTZEA
Soberan ditugun produktuen berrerabiltzea errazteko, produktuak
saltsekin ez nahastea komeni da. Plantxan zein labean egiten
diren eta saltsarekin lagunduta jaten diren haragi eta arrainen
kasuan, saltsa bereizita zerbitzatuko dugu, berrerabiltzea errazteko.
Saltsarekin kontsumitzen diren arroza eta pasta gisako produktuen
kasuan, anoa bakoitzak behar duen saltsa bakarrik jarriko dugu eta
produktu bakoitza bereizita gordeko dugu.
Jarraian, jaki mota desberdinak berrerabiltzeko aldagai ohikoenen
eskema bat ikus daiteke.

Lekaleak
Lekalea beratzearekin batera hobera egiten duen produktu bat
da; lekaleak prestatu eta 24 ordu igarota zaporeak hobera egiten
duela esan dezakegu. Egun pare batean hozkailuan gordeta eduki
ditzakegu lekaleak, bere ezaugarriak kaltetu gabe; halaber,
izoztu egin daitezke eta ez dira ia aldatzen. Hala ere, askotariko
erabilerak eman diezazkiegu: birrinduta krema gisa, mamituak
pudding gisa, xukatuak hainbat entsaladaren osagai nagusi gisa;
bestalde, nazioarteko hainbat produktu landuri izena ematen diote,
hala nola humusa, Esau krema, Conti krema.

Ogia
Gogor geratu den ogia honela berrerabil
dezakegu: baratxuri-zopak, tipula-zopak, ogi
birrindua, ogi-torradak, ogi-apurrak haragibolako, ogi-txigorkiak, ogi-pudinga (calatrava
ogia), artzain-apurrak.

Or tuariak eta barazkiak
Egunean bertan kontsumitzen ez ditugun
ortuari prestatuak honela berrerabil
ditzakegu: hainbat krema mota egiteko,
erregosien goarnizio gisa, gure fartsa eta
betegarrien osagarri gisa, eta zenbait
kasutan, haragi edo arrainen goarnizio gisa,
arrautzeztatuak edo frijitzeko orean pasata.

12

Pastak
Pastaren berrerabiltzea zaila da, horregatik, saltsa egunean
erabiliko den pastari bakarrik botatzea gomendatzen dugu
eta une horretan erabiliko ez dena olioarekin bustitzea.
Soberan geratzen den pasta beste mota bateko plateren
osagai nagusi gisa erabil daiteke, saltsa aldatuz (saltsa
napolitarra, saltsa boloniarra eta abar). Hainbat plateren
goarnizio gisa ere erabil dezakegu.

Arrozak
Pastaren antzeko erabilera eta berrerabiltzea eman ahal
zaio arrozari. Beste mota bateko plater prestatuetan
erabil dezakegu, hala nola arroz saldatsuetan,
kremosoetan… Halaber, betegarri edo fartsa gisa erabil
dezakegu, birrineztatua kroketen antzera, deshidratatua
eta frijitua, arroz puztuaren antzera.
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Haragiak (oilaskoa, indioilarra, arkumea,
zerria eta abar)

Saltsan egindako haragiek hobera egiten dute prestatu eta 24
ordu ondoren, eltzekarien antzera, hortaz, haragi erregosiak
kontserbatzeko egokiagoak dira. Egunean bertan kontsumitzen
ez ditugun plantxan erretako haragiak berriro erabil ditzakegu,
lasagna eta kaneloiak betetzeko, pizzen goarnizio gisa,
enpanadak eta enpanadillak betetzeko, kroketen osagai nagusi
gisa; eta produktu motaren arabera, makina bat entsaladatan ere
erabil daitezke.

Arrainak eta itsaskiak
Saltsan egindako arrainak
kontserbatzeko egokiak dira, eta
egunean bertan kontsumitzen ez diren
plantxan edo labean egindako arrainak,
berriz, fartsa edo betegarri gisa erabil
ditzakegu, edo salpikoietan, kroketetan,
zein arrain- edo itsaski-boletan.

Frutak

BARAZKIAK ETA
ELTZEKARIAK
APROBETXATZEKO
ERREZETAK

Frutak alperrik galdu aurretik, hainbat erabilera eman
diezaiekegu: goarnizio gisa arrozekin, pastarekin… Haragi
batzuei ekialdeko ukitua emateko, gure flanak eta pudingak
aberasteko, saltsak edo fruten marmeladak egiteko, txikituta
eta izoztuta gure izotz-edariak egiteko, esne-gainarekin
eta izozkiekin irabiatuta, gure irabiaki pertsonalizatuak
sortzeko, osagai gisa jogurt-bizkotxoetan…
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ZAINZURI
ETA ESPINAKA
KREMA
Krema prestatzeko:

(ZAINZURIAK)

Tipula eta hirugiharra fin-fin xehatu eta olibaolioarekin sueztitu. Zainzuriak gehitu eta berriro
sueztitu. Patata zuritu eta lodiegiak ez diren
zatietan kraskatu. Gehitu zainzuriei, zainzurien
urarekin busti eta egosten utzi, patata bigundu
arte. Espinakak eta esne-gaina gehitu eta beste
5 minutuz egosi. Gatz-puntu egokia eman,
birrindu eta iragazi.

Oharra:
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Zainzurien ura nahikoa ez bada, gehitu
salda edo ura.

45

OSAGAIAK
(1 anoa)

MINUTu

zainzuri (3 u)
espinaka (50 g)
patata (50 g)
tipula (20 g)
esne-gain (25 ml)
hirugihar (15 g)
oliba-olio (15 ml)
zainzurien ura
ogi-txigorkiak

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA

5
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Denbora, guztira:

Krema zopaontzi batean
jarri eta ogi-txigorkiekin
edo ogi frijituarekin
lagundu.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Ohola
* Burruntzalia

* Labanak
* Eltzea

* Irabiagailua
* Iragazkia
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QUICHE

Denbora, guztira:

75

OSAGAIAK
(8 anoa)

(ZAINZURIAK)
Quichea prestatzeko:

Zainzuriak moztu (lodieraren arabera unitate gehiago
edo gutxiago lortuko ditugu). Tipula zati txikitan txikitu
(brunoise) eta erdigosi. Urdaiazpikoa xehatu. Arrautzak
esne-gainarekin irabiatu eta gazta arraspatua gehitu;
gazta pixka bat erreserbatu. Zainzuriak, tipula erdigosia
eta urdaiazpikoa gehitu. Gatz-puntu egokia eman.

MINUTu

zainzuri (6 u)
hostore edo ore hautsi (1 u)
tipula (½ u)
urdaiazpiko edo urdaiazpiko egosi (50 g)
arrautza (3 u)
esne-gain (200 ml)
gazta arraspatu (150 g + 50 g)

Orea arrabol batekin zabaldu. Labe-molde
bat gurinarekin busti eta irineztatu. Moldea
orearekin estali, nahasketa bota eta aurretik
erreserbatutako gaztarekin hautseztatu. Labean
sartu 190ºC-ra, mamitu arte eta urre koloreko
zarakarra egin arte.

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA

Quichea anoatan zatitu
eta barazki-krema
arin batekin lagunduta
zerbitzatu.

190ºC
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ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Ohola
* Arrabola

* Labana
* Hagaxka

* Katilua
* Labe-moldea
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KREMA

OSAGAIAK
(1 anoa)

(LEKALEAK)
Lekale krema egiteko:

Ura eltze batean berotu. Jada bero dagoenean, lekale
egosiak gehitu eta irakin arte berotu.
Apar burruntzaliaren laguntzarekin, txitxirioek dituzten
haragi-hondakinak kendu. Txitxirioak irabiatu
eta irazi, azal-arrastoak kentzeko. Gatza zure gustura
gehitu.

Denbora, guztira:

15

MINUTu

Lekale egosiak (150 g)
Ogi gogorra (15 g)
Oliba-olioa (15 ml)

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Krema zopaontzi batean
aurkeztu eta ogi-dadotxoak
eta sakramentuak aparteko
boletan.

Jaki puskak aprobetxatzeko, dado txikietan
moztu eta zartaginean erregosi gorritu arte.
Ogia gutxi gorabehera 1 cm-ko aldea duten
kuboetan moztu eta olio berotan frijitu.
Paper xurgatzailean jarri, gantza kentzeko.
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ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Eltzea
* Labanak
* Burruntzalia

* Pasadorea
* Irabiagailua
* Zartagina

* Bolak
* Apar burruntzalia
* Taula
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ENTSALADA
(LEKALEAK)
Lekale krema egiteko:

Txitxirioak, kominua eta piperrautsa irabiatu eta
oliba-olioa eta sesamoarena gehitzen joan, pasta bat
egiten den arte. Gatza gehitu eta gorde.

Bakailao-xaflak egiteko:
Bakailaoa uretan egosi ostean,
urganetu eta xaflatan moztu.

OSAGAIAK
(1 anoa)

Denbora, guztira:

30

Txitxirio egosi eta urgabetuak (100 G)
Kuminoa (1 g)
Olio intentsoa (20 Ml)
Piperrauts gozoa (1 g)
Sesamo-olioa (10 ml)
Piper gorri erreak (40 g)
Bakailaoa (50 g)
Uraza desberdinak (30 g)

30

MINUTu

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
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Plater lau batean jarri,
modu orekatuan.

Piper gorriak egiteko:

Piper gorri erreak xaflatan moztu.
Txitxirio krema metalezko erantzun baten
barruan jarri. Gainetik piper gorri erreak jarri
eta azken horien gaineti bakailao-xaflak.
Urazak gatzozpindu eta eraztunaren goiko
aldean jarri. Uztaia plater batean jarri eta
ostean kendu.
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ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Bol bat
* Taula
* Irabiagailua
* Labanak

* Pasadorea
* Eltzea
* Xukatzailea
* Erretilua
* Metalezko 		 * Apar burruntzalia
eraztuna
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KREMA

Denbora, guztira:

30

OSAGAIAK
(1 anoa)

(BARAZKIAK ETA PATATAK)
Krema egiteko:

MINUTu

Barazki egosiak (150 g)
Patatak (50 g)
Soja saltsa (15 ml)
Ogi lehorra (25 g)
Oliba-olioa (15 ml)
Piperbeltza
Gatza

Patatari azala kendu, garbitu eta hautsi. Uretan utzi, ez
erdoiltzeko.
Patata ur gazitan egosi. Egosten denean, aprobetxatu nahi
ditugun barazki egosiak gehitu eta minutu batzuez irakin.
Soja saltsa eta oliba-olioa gehitu. Irabiatu eta irazi.

Ogi-txigorkiak egiteko:
Ogi lehorra laukietan
moztu, frijitu eta paper
xurgatzailearen gainean jarri.

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
Krema zopaontzi batean
aurkeztu eta ogi-txigorkiak
aparteko bol batean
zerbitzatu.
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ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Taula
* Eltzeak
* Labanak

* Burruntzalia
* Bol bat
* espatula

* Irabiagailua
* Pasadorea
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ITSASKIAK
ETA ARRAINAK
APROBETXATZEKO
ERREZETAK
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KREPEAK

Denbora, guztira:

(ITSASKIAK)
Krepeak prestatzeko:

Esnea epeldu (ez gehiegi berotu) eta gurina urtu. Katilu batean,
irina galbahetu, arrautzak gehitu eta nahastu; esnea gehitu eta
hagaxkarekin irabiatu, nahasketa homogeneo bat lortu arte.
Gurin urtua gehitu, nahastu, nahasketa iragazi eta hozkailuan
pausatzen utzi. Zartagin itsasgaitza berotu, zartaginaren oinarria
krepearen nahasketarekin estali, sutan utzi ertzak askatu arte
eta buelta eman; beste aldetik egin. Atera eta estalita utzi, lehor
ez daitezen.

Krepeak:
irin (200 g)
esne (500 Ml)
gurin (100 g)
arrautza (3 u)

Kendu itsaski-hondarren oskolak edo zati gogorrak. Tipula
fin-fin xehatu eta gurinarekin erdiegosi. Gehitu itsaskihondar xehatuak eta su geldoan sueztitu; irina gehitu,
minutu batez sueztitu eta esnearekin busti. 10 minutuz su
geldoan egosi, gatz eta piperbeltz zuriaren puntu egokia
eman eta erreserbatu.
Krepearen ertzak kendu, berdintzeko, eta betegarriarekin
bete (betegarria hotza dagoenean).

28

MINUTu

Betegarria:
gurin (10 g)
esne (100 ml)
irin (10 g)
itsaski-hondar (60 g)
tipula (50 g)
saltsa (bizkaitarra,
amerikarra…) (125 ml)

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA

Betegarria prestatzeko:
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1 doan egosi
gel

60

OSAGAIAK
(2 anoa)

10

Krepeak labean edo
mikrouhin-labean berotu
eta prestatu dugun saltsa
(amerikarra, bizkaitarra…)
gainetik bota.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Zartagina
* Erretilua
* Katilua

* Espatula
* Hagaxka
* Ohola

* burruntzalia
* Labanak
* Eltzea

29

ITSASKI
KOKTELA
(ITSASKIAK)

Itsaski koktela egiteko:

Tipulina, piper berdea eta piper gorria txikitu
(brunoise). Gorde. Itsaskiei azala kendu eta
zati ertainetan moztu. Ostean, barazkiei gehitu.
Oliba-olioa, ozpina eta gatza gehitu. Nahastea
landu, homogeneo bihurtu arte. Hozkailuan
gorde.

Denbora, guztira:

30

OSAGAIAK
(1 anoa)

MINUTu

Itsaski desberdinak (100 g)
Tipulina (15 g)
Piper berdea (25 g)
Piper gorria (25 g)
Oliba-olioa (60 ml)
Ozpina (20 ml)
Gatza (cs)

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Itsaski koktela plater
sakon batean jarri, modu
orekatuan.

30
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30

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Taula
* Tipula mozteko

* labana
* Sastakaia

* Bazina
* Koilara
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BAKAILAO
BRANDADA

OSAGAIAK
(1 anoa)

Brandada prestatzeko:

Bakailao-hondarrei hezurrak eta azala kendu. Patatak ura eta
gatzarekin egosi.
Irabiatzeko edalontzi batean bakailaoa, patata egosia, esne
pixka bat eta pil pil saltsa jarri eta birrindu, ore sendo bat
lortu arte. Gatz-puntu egokia eman.

Bakailao-hondarrak ez badaude pil pilean prestatuta,
baratxuri-olioa erabili brandada birrintzeko.

32

MINUTu

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA

45

Oharra:

45

pil pilean prestatutako
bakailao-hondar (150 g)
Patata (40 g)
esne (50 ml)
pil pil saltsa (20 g)
piper gorri erre
edo pikillo piper (30 g)

(BAKAILAOA PIL PILEAN)
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Denbora, guztira:

Nahasketa buztinezko
kazola batean edo plater
batean jarri. Pil pil saltsa
gehitu nahierara eta
piper, ogi txigortu eta
abarrekin lagundu.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Ohola
* Labana

* Katilua
* Irabiagailua

* Irabiatzeko edalontzia

33

Denbora, guztira:

BAKAILAO
ENTSALADA

(BAKAILAOA SALTSAN)

Entsalada prestatzeko:

Bakailaoaren hondarrak eta hezurrak kendu eta bakailaoorriak egin. Patatak zuritu, xerra finetan moztu, olioarekin
estali eta su geldoan prestatu. Patatak egin eta olioa xukatu.

Piperrada prestatu:

BAKAILAOA SALTSAN (60 g)
(pil pilean, Bizkaiko erara,
tomatearekin…)
Patatas (70 g)
tipula (100 g)
piper berde (¼ u)

piper gorri (¼ u)
uraza (25 g)
Cherry tomate (3 u)
Olioa
ozpin
gatz

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Zopa-plater batean
patata konfitatuak jarri,
erdialdean, pataten gainean
piperrada jarri eta
bakailao-orriekin estali.
Inguruan uraza jarri eta
gainean Cherry tomateak.
Gatz, ozpin eta olioarekin
ondu.

60

34

MINUTu

OSAGAIAK
(1 anoa)

Barazkiak julianan moztu eta erdiegosi.
Uraza garbitu eta moztu.
Cherry tomateak garbitu eta erditik
moztu.

u
t
z
o
m
n
a
n
a
i
l
u
j
k
a
i
k
z
i
s
o
g
e
a
i
d
r
r
e
a
eta
B

60

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Ohola
* Xukadera
* Labanak

* Espatula
* Erretilua
* Katilua

* Kazola

35

ARROZ BELTZA
Baratxuria zati txikitan moztu eta oliotan sueztitu, arroza
gehitu eta bi minutuz sueztitu.
Arrozaren kantitate bikoitza ur gehitu, 10 minutuz egosi eta
5 minutuz beratzen utzi (pilaf arroza).
Txipiroiak saltsatik atera eta zatitu.
Tipula, porrua eta kubo txikitan
moztutako txanpiñoiak oliba-olioarekin
sueztitu. Txipiroiak eta saltsa
gehitu eta su geldoan egosi 2 minutuz.
Arroza gehitu eta berotu arte sutan utzi.

25

OSAGAIAK
(1 anoa)

(TXIPIROIAK BEREN TINTAN)

Arroza prestatzeko:

Denbora, guztira:

beren tintan prestatutako
txipiroien hondar (80 g)
Arroz (80 g)
baratxuri-ale (1 U)
tipula (25 g)
porru (20 g)
txanpiñoi (1 u)
oliba-olio (25 ml)
perrexil xehatu

MINUTu

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA

Arroza plateraren erdian
jarri, metalezko uztai
baten laguntzarekin.
Perrexil xehatuarekin
apaindu.

2
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ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Ohola
* Labanak

* Espatula
* Eltzea

* Erretilua
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ENPANADILLAK
Legatzaren azala eta hezurrak kendu. Xehatu.
Barazkiak zati txikitan moztu eta erdiegosi. Barazkiak
eta legatza nahastu. Ilar, zainzuri edo arrautza egosiaren
hondarrik edukiz gero, aurreko nahasketari gehitu.
Betegarriari saltsa pixak bat gehitu, urtsu geratzeko, baina
ez da komeni urtsuegi geratzea, enpanadillen orea gehiegi
biguntzen baita.

45

OSAGAIAK
(3 anoa)

(LEGATZA SALTSA BERDEAN)

Enpanadillak prestatzeko:

Denbora, guztira:

MINUTu

saltsa berdean prestatutako
legatz-hondar (350 g)
enpanadilla-olata (1 pakete)
tipula (80 g)
porru (80 g)
Ilar, zainzuri, arrautza
egosiaren hondarrak
Saltsa berdea

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Platerean saltsa berdea
jarri eta enpanadillak
gainean jarri.

Enpanadillak bete eta orea
ertzetatik itxi, sarde baten
laguntzarekin. Enpanadillak frijitu
eta paper xurgatzailera atera.
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s
Oharra:

38

Enpanadillak labean ere egin daitezke. Kasu horretan,
aldez aurretik arrautzarekin margotuko dira.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Labana
* Bitsadera
* Ohola

* Erretilua
* Katilua

* Zartagina
* Sardea
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ARRAIN
BOLAK

(ARRAINA)

Bolak egiteko:

Arrain erreari azala eta arantzak kendu eta labanarekin
txikitu, haragi txikituaren tankerako pasta bat lotzeko.
Ogi gogorraren mamia esnetan busti, ahi itxura hartu arte.
Baratxuria eta tipula txikitu (brunoise) eta sueztitu.
Barazkiak sueztitu ostean, mami bustia, arrain txikitua eta
arrautza gehitu. Osagai guztiak nahastu, masa bat sortuz.
Gatzitu.

OSAGAIAK
(1 anoa)

Denbora, guztira:

30

MINUTu

Arrain errea (200 g)
Ogi gogorraren mamia (30 g)
Baratxuria (2 g)
Tipula (20 g)
Esnea (10 ml)
Arrautzak (1/3 u)
Saltsa (berdea, beltza,
tomatearena...) (125 g)

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA

Bolak egin, irineztatu eta
frijitu. Paper xurgatzailean
jarri eta saltsan sartu. 5
minutuz egosi eta zerbitzatu.

Plater sakon batean jarri,
modu orekatuan.

5
ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
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* Bol bat
* Eltzea
* Taula

* erretilua
* Labana

* Zartagina
* Apar burruntzalia

41

ZO P A

Arrain-salda prestatu arrain-buru eta –hezurrekin (arrain
zuria, legatzaren antzekoa). 20
minutuz irakiten utzi eta iragazi.
Barazkiak xehatu eta erdiegosi, arrain-salda iragazia gehitu
eta guztia batera egosi 15 minutuz. Birrindu
eta iragazi.
Arrain-zatiak —aurretik azala eta hezurrak kendu—,
otarrainxkak eta muskuiluak xehatu eta gehitu.

90

OSAGAIAK
(1 anoa)

(ARRAIN ZOPA)

Zopa prestatzeko:

Denbora, guztira:

MINUTu

arrain-buru eta -hezur (500 g)
itsaski-hondar (200 g)
otarrainxka (8 u)
muskuilu (8 u)
tipula (1 u)
porru (1 u)
azenario (2 u)
tomate (1 u)

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Zopa-ontzian aurkeztu.

20
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ri akiten utzi eta iragazi
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Oharra:

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU

Errezeta honetan, arrain-hondarrak aprobetxatzeaz
gain, otarrainxka egosiak edo plantxan egindakoak
berrerabil ditzakegu, baita muskuiluak ere (tigreak,
lurrunetan egindakoak…)

* Eltzea
* Erretilua
* Ohola

* Espatula
* Labana

* Iragazkia
* Irabiagailua
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ARRAIN
KAUSERAK

(ARRAIN ERREA)

Bakailao kauserak egiteko:

Gurina urarekin nahastu eta irakin. Sua jaitsi, irina gehitu
eta su moderatuan utzi, irinaren zaporea desagertu arte.
Sutik kendu eta arrautzak banan-banan gehitzen joan,
eragiteari utzi gabe. Arraina, perrexila, gatza eta baratxuria
gehitu, ondo txikituta (brunoise). Nahastea landu, homogeneo
bihurtu arte. Bolatxoak egin koilararen laguntzarekin eta
olio askorekin frijitu, gorritu arte. Paper xurgatzailean jarri.
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OSAGAIAK
(1 anoa)

Arraina (100 g)
Esnea (125 ml)
Irina (75 g)
Gurina (50 g)
Arrautzak (2 u)
Gatza (BK)
Eguzkilore-olioa (1l)
Baratxuria (1 u)
Perrexila (BK)

Denbora, guztira:

30

MINUTu

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA

Plater lau batean jarri,
modu orekatuan.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Taula
* Plastikozko 		
koilara
* Tipula mozteko
* Armiarma

* labana
* Haga
* Sastakaia
* Bazina

* Eltzea
* Metalezko erretilua
* Bolatxoak egiteko koilara
(parisien)

45

ENPANADA
(ARRAIN ERREA)

Enpanada egiteko:

Arrain erreari azala eta arantzak kendu. Izpitu eta gorde.
Barazkiak juliana eran moztu. Tipula sueztitu gardena bihurtu
arte, piperrak gehitu eta sueztitu.
Arraina, piperrautsa eta tomate saltsa gehitu. 10 minutuz sutan
utzi. Hortik sortutako nahastea urgabetu, likidoa gehiegi izan ez
dezan.
Enpanada-masa erdia laberako erretilu batean
zabaldu, azken hori olioztatu ostean (paperaren
gaineran ere zabal daiteke). Barrubetea gehitu,
kanpotik 2 cm-ko marjina hutsik utziz. Geratzen
den masarekin estali. Masa zigilatzeko, bi ertzak
barrurantz tolestu. Gainazala arrautza irabiatuarekin
margotu eta enpanadaren erdigunean zulo bat egin,
lurruna hortik ateratzeko. Labean 190 ºC-tan eduki,
masa egin arte. Oliba-olioarekin margotu distira
emateko.

190ºC
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Denbora, guztira:

OSAGAIAK
(6 anoa)

Prest datorren enpanada-masa (1 u)
Arrain errea (500 g)
Tipula (1 u)
Piper berdea (½ u)
Piper gorria (1/3 u)
Tomate saltsa (200 ml)
Arrautzak (½ u)
Piperrautsa (BK)
Oliba-olioa (BK)

90

MINUTu

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Enpanada plater lau batean
jarri, modu orekatuan.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Taula
* Erretilua
* Labana

* Pasadorea
* Eltzea
* bol bat

* Mokozabala
* Zurdakia

47

PUDINA
(ARRAIN ERREA)

Pudina egiteko:

Arraina izpitu, arantza guztiak eta azala kenduz.
Esnegaina irakin. Arrautzak jo eta tomate saltsa
gehitu. Ondoren arrain izpitua eta esnegain irakina
ere gehitu.
Gatza eta piperbeltz beltza bota. Irabiagailuarekin
irabiatu.

OSAGAIAK
(1 anoa)
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MINUTu

Arrautzak (2 u)
Esnegaina (250 ml)
Tomate saltsa (65 ml)
Piperbeltz beltza (1 g)
Arrain errea (225 g)
Gatza (BK)

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA

Pudina egiteko moldea gurinarekin koipetu.
Jarraian ogi birrindua gehitu. Moldearen
aldeetan gehiegi botatzen badugu hobe
da kentzea, pudina ez itsasteko. Moldea
nahasketarekin bete eta labean maria bainuan
utzi 180ºC-tara, 30-40 minutuz.

180ºC

Denbora, guztira:

Plater lau batean jarri,
modu orekatuan.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Taula
* Plastikozko 		
koilara
* Tipula mozteko
labana

* Haga
* Sastakaia
* Bazina
* Eltzea

* Metalezko erretilua
* Labea
* Pudinaren moldea
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HARAGIA ETA
HEGAZTIAK
APROBETXATZEKO
ERREZETAK

51

HARAGI
PASTELA

(MASAILAK/BUZTANA...)
Patata-purea prestatzeko:

Patatak uretan egosi. Xukatu eta birrindu, pure lodi bat
prestatzeko. Gurina gehitu, eta esnea gehitu, behar izanez
gero, eta gatza eta piperra bota.

Pastela prestatzeko:

OSAGAIAK
(1 anoa)

Denbora, guztira:

60

MINUTu

haragi erregosiaren hondar (150 g)
tipula (80 g)
azenario (60 g)
haragi erregosiaren saltsa (100 ml)
Patata (200 g)
gurin (50 g)
esne (100 ml)
gazta (30 g)

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA

Haragia bere saltsatik atera eta papurtu. Barazkiak
erdiegosi, haragiarekin nahastu eta saltsa gehitu pixkanaka,
urtsu geratu arte; ez da komeni likidoegi geratzea. Labemolde bat patata-purearen geruza batekin estali, haragigeruza bat jarri gainean, eta amaitzeko, beste pure-geruza
bat jarri. Gazta arraspatua bota azken pure-geruzaren
gainean eta labean sartu, 180ºCra. Berotu, gazta gainerre
arte.

Pastel zati bat moztu
eta haragi erdiegosiaren
saltsarekin batera
aurkeztu.

180ºC
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ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Eltzeak
* Birringailua
* Labanak

* Espatulak
* Ohola
* Iragazkia

* Puregailua/Irabiagailua
* Hagaxka

53

FAJITAK

45

OSAGAIAK
(1 anoa)

(ARKUMEA)

Fajitak prestatzeko:

Haragia haritxotan papurtu.
Barazkiak sutan prestatu,
bigundu arte. Tomate-saltsa eta
kaiena gehitu eta nahastu.
Nahasketa eta haragia elkartu
eta erreserbatu. Uraza fin-fin
xehatu.

Denbora, guztira:

45

arkume, txahal, zerri,
oilaskoaren hondar (200 G)
gari- edo arto-tortilla (2 u)
tipula (80 G)
piper berde (60 G)
piper gorri (60 G)
tomate-saltsa (50 G)
uraza (40 G)
esne-gain (30 ML)
kaiena
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MINUTu

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
Tortillak mikrouhinlabean edo zartaginean
berotu, haraginahasketarekin bete,
uraza xehatua gehitu eta
esne-gain pixka bat gehitu.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU

54

* Zartagina
* Katilua

* Labanak
* Eltzeak

* Oholak
* Espatulak
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KANELOIAK LASAGNA
(ARKUMEKI ERREA)

Arkumekia egiteko:

Azala eta hezurrak kendu. Fin-fin
izpitu eta gorde.

Kaneloiak egiteko:

Denbora, guztira:

45

OSAGAIAK
(1 anoa)

Arkumeki errea (150 g)
Baratxuri-Ale (½ u)
Tipula (75 g)
Porrua (75 g)
Azenarioa (50 g)
Irina (10 g)

MINUTu

Esnea (100 ml)
Tomate saltsa (125 ml)
Pasta xaflak (3 u)
Bexamel saltsa (100 ml)
Gaztai birrindua (15 g)
Arkumekiaren saltsa (150 ml)

Barazkiak zati txikietan moztu (brunoise) eta sueztitu.
Arkumekia eta bere saltsa gehitu, sabore gehiago har dezan.
Su eztian frijitu likidoa lurrundu arte. Ostean irina eta esnea
gehitu. 20 minutuz utzi, barrubetea egiten joan dadin. Hozten
utzi. Pasta xaflak ur irakinetan egosi eta gatz pixka bat bota.
Urgabetu eta hozten utzi. Lasagna edota kaneloi modura bete.
Erretiluan tomate-salta bota oinarri gisa eta gainean kaneloiak
edo lasagna-xaflak jarri, bexamelez estali eta gaztai birrinduz
hautseztatu. Labean sartu berotu arte eta ondoren gaztaia
gratinatu.

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
Plater lau batean jarri,
modu orekatuan.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
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* Taula
* Haga
* Labana

* Burruntzalia
* Bol bat

* Eltzea
* Birringailua
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PASTA
BOLOGNESA
ERARA
(XERRAK)

Pasta bolognesa erara egiteko:

Txahal-xerra zati txikietan moztu, haragi txikituaren antzera.
Tipula, piper berdera eta azenarioa zati txikietan moztu
(brunoise) eta sueztitu. Ondoren xerra txikitua gehitu, su
eztian frijitu eta ardo beltzetan busti. Oreganoa, albahaka
eta tomate birrindua gehitu eta 20 minutuz egosi. Gazitu.
Pasta ur irakin gazian egin, urgabetu eta oliba-olio pixka bat
bota. Eragiozu. Tallerinoak erregosi, plateraren erdian jarri
eta bolognesa salta gehitu. Gaztai birrinduarekin apaindu.

20

58
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Denbora, guztira:

30

OSAGAIAK
(1 anoa)
Pasta (70 G)
Txahal xerrak (1 u)
Tipula (30 g)
Azenarioa (30 g)
Piper berdea (30 g)
Haragi txikitua (50 g)

MINUTu

Ardo beltza (20 ml)
Tomate birrindua (150 ml)
Oreganoa (BK)
Piperbeltz beltza (BK)
Albahaka (BK)

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
Plater sakon batean jarri,
modu orekatuan.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Taula
* Erretilua
* Labanak

* espatulak
* Eltzea

* Xukatzailea
* Bol bat
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Denbora, guztira:

OILASKO
KROKETAK

(OILASKO ERREA)

Oilasko kroketak egiteko:

Tipula eta piper berdea zati txikietan moztu (brunoise) eta
su mehean gorritu, olio apur batekin. Oilaskoa izpitu eta zati
txikietan moztu. Barazki sueztituei gehitu, nahastu eta sutik
kendu. Bexamela egiteko, esnea irakin eta aparteko eltze batean
gurina urtu. Azken horri irina gehitu, nahasi eta kolorea hartu
arte sutan eduki. Sutik atera eta esne beroa gehitu. Jarraian
berriz ere sutan jarri eta 20 minutuz beran utzi, irinaren kolorea
galtzen duen arte.
Gatza eta piperbeltza zure gustura gehitu ostean, oilaskoaren eta
barazkien nahastea bexamelaren eltzera gehitu. Mugitu eta olio
pixka batez zikindutako edukigailu baten jarri.
Paper gardenarekin estali. Kroketen masak papera
ikutu behar du, zarakarrik sortu ez dadin. Hotzitzen
utzi trinkotasuna har dezan. Kroketak labanarekin
ebaki eta irinetan, arrautzan eta ogi birrindutan
busti. Olio askorekin frijitu eta ondoren paper
xurgatzailearen gainean jarri.
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OSAGAIAK
(1 anoa)
Oilasko errearen
soberakinak (300 g)
Tipula (100 g)
Piper berdea (100 g)
Irina (120 g)
Gurina (120 g)
Esnea (1 l)

MINUTu

Oilasko errearen
saltsa (100 ml)
Irina (120 g)
Arrautzak (3 u)
Ogi arraspatua (150 g)
Olioa (BK)

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
Plater lau batean jarri,
modu orekatuan.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Taula
* Erretilua
* Tipula mozteko
labana

* Zartagina
* Eltzea
* Sastakaia
* Burruntzalia
* Apar 			
burruntzalia
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Denbora, guztira:

ENTSALADA

OSAGAIAK
(1 anoa)

(OILASKO ERREA)

Oilaskoa egiteko:

Oilaskoa izpitu, azala eta
hezurrak kenduz.

Entsalada egiteko:

Oilasko errea (70 g)
Bacon (30 g)
Uraza (50 g)
Anana (30 g)
Azenarioa (30 g)

Bacona su bizian erregosi, paper xurgatzailea jarri zaion
erretiluan jarri eta gantza kendu.
Tomatea, anana eta arrautza dado erregularretan moztu.
Azenarioa birrindu, birringailuaren laguntzarekin.
Bol batean azenarioa, arrautza, tomatea, anana eta oilaskoa
nahastu, maionesarekin.
Uraza oinarri gisa jarri platerean, olio-ozpin saltsan busti ostean.
Bere gainean oilaskoa jarri eta azken
horren gainetik bacon dadoak.
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20

MINUTu

Tomatea (40 g)
Arrautza egosia (½ u)
Maionesa (20 g)
Olio-ozpin saltsa (15 ml)

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
Plater lau batean jarri,
modu orekatuan.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Zartagina
* Eltzea
* Bolak
* Apar burruntzalia

* Taula
* Erretilua
* Labana

* Mokozabala
* Birringailua
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FRUTAK
APROBETXATZEKO
ERREZETAK

65

IRABIAKIA
(FRUTA)

Irabiakia prestatzeko:

Fruta zuritu eta zatitu. Irabiatzeko ontzi egoki batean sartu
eta izozkia, azukrea eta esnea gehitu. Irabiagailuarekin
birrindu (irabiagailuaren potentzia maximoa erabili).
Beharrezkoa bada, esne gehiago bota eta azukre-puntu
egokia eman.

Frutaren gozotasunaren arabera, azukre gehiago edo
gutxiago gehituko dugu; eta frutaren urkantitatearen
arabera, esne gehiago edo gutxiago gehituko dugu.

66

10

OSAGAIAK
(1 anoa)

MINUTu

Fruta (banana, marrubiak,
melokotoia…) (200 g)
izozki (banilla, esne-gaina,
marrubia eta abar) (100 g)
esne (100 ml)
azukre (BK)
esne-gain harrotua
azukrearekin (40 ml)

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
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Oharra:

Denbora, guztira:

Kopan edo edalontzian
zerbitzatu, lastotxo
batekin eta esnegainarekin lagunduta.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Irabiagailua
* Labana

* Katilua
* Ohola

* Lastotxoak
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JOGURT
BIZKOTXOA
(FRUTAK)

Bizkotxoa prestatzeko:

Jogurt naturala katilu batera bota. Ekilore-olioaren neurri bat
gehitu (erabili jogurtaren potoa neurri gisa). Azukrea, irina eta
arrautzak gehitu. Legamia-zorroa eta limoi- edo laranjabirrindura
gehitu. Irabiatu nahasketa irabiagailuarekin. Bizkotxo-molde bat
olioztatu eta irineztatu. Fruta zuritu. Bi edo lau zati berdinetan
moztu eta moldearen hondoan jarri. Bizkotxo-nahasketarekin
estali eta 175 ºC-ra egin labean, 25-30 minutuz (bizkotxoa prest
egon arte). Hozten utzi eta moldetik atera.

OSAGAIAK
(1 anoa)

Oharra:

68

Jogurtaren erreferentzia 125 g-ko jogurtpoto bat da.
Txokolatezko aletxoak, fruitu lehorrak
eta abar gehitu ahal zaizkio nahasketari.

60

MINUTu

Fruta (2 u)
jogurt natural (1 u)
ekilore-olio (1 NEURRI)
azukre (2 NEURRI)
irin (3 NEURRI)
arrautza (4 u)
legamia kimiko (zorroak) (1 zorro)
laranja-birrindura, limoi-birrindura

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Bizkotxoa zirietan moztu
eta txokolatezko
saltsarekin,
marmeladarekin,
esne-gainarekin eta
abar lagunduta
zerbitzatu.

175ºC

175 ºC-ra
egin labean, 25-30 minutuz

Denbora, guztira:

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Katilua
* Ohola
* Irabiagailua

* Labana
* Birringailua

* Azal-kentzekoa
* Moldea
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KONPOTA
(FRUTAK)
Fruta konpota egiteko:

OSAGAIAK
(1 anoa)

Denbora, guztira:

60

MINUTu

Fruta desberdinak (30 g)
Azukrea (100 g)
Limoia (1 u)

Frutei azala kendu eta zati ertainetan moztu.
Azukrea eta limoi-zukua gehitu eta sutan jarri.
Estali eta sutan eduki, nahastea lodi geratu arte.
Hozkailuan gorde.

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
Konpota plater sakon
batean jarri, modu
orekatuan. Fruitu lehorrak,
jogurta, gatzatua...
gehitu dakioke.
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ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Labana
* Azal-kentzailea
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* Taula
* bol bat
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FRUTA
ENTSALADA
(FRUTAk)

Fruta entsalada egiteko:

Denbora, guztira:

30

MINUTu

OSAGAIAK
(1 anoa)

Fruta desberdinak (200 g)
Laranja (1 u)

Frutei azala kendu eta zati ertainetan zatitu. Forma
desberdinetan moztu daitezke: dadoak, xaflak,
ilargi-erdi forma, fruta osoak (txikienak).
Laranja-zukua gehitu eta hozkailuan gorde.

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Fruta entsalada plater
sakon batean jarri, modu
orekatuan. Esne-gain
harrotua, izozkia,
jogurta, gatzatua... gehitu
dakioke.
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ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Labana
* Azal-kentzailea
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* Taula
* bol bat

73

TATIN TARTA

OSAGAIAK
(10 anoa)

(FRUTA)

Azukrea eta kanela nahastu.
Fruta zuritu eta lau zati berdinetan moztu luzetara.
Tarta-molde baten oinarrian 35 g gurin jarri. Azukre- eta kanelanahasketarekin hautseztatu eta gainean fruta-zatiak jarri.
Frutaren kanpoaldea moldearen hondora begira jarri.
Azukrearekin eta kanelarekin hautseztatu berriro.
Beste fruta-geruza bat jarri, alderantziz oraingoan, fruta ondo
ahokatuta geratzeko.
Azukrearekin eta kanelarekin hautseztatu berriro eta gurinaren
gainerakoa gehitu.

Oharra:
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Azukrearekin hautseztatu beharrean, karamelu horitua jarri
daiteke moldearen oinarrian eta horren gainean fruta eta
gurina jarri, labean sartu aurretik.

MINUTu

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Tarta ziritan moztu
eta marmeladarekin
aurkeztu.

40 minutuz labean sartu, labearen azpiko aldea
piztuta. Fruta egosi eta gero, hostorea luzatu eta
gainean jarri; labean egin beste 20 minutuz.
Hozten utzi eta moldetik atera.

20

120

gurin (45 g)
azukre (45 g)
kanela (2 g)
Fruta (600 g)
hostore (100 g)
marmelada

Tarta prestatzeko:

Labean egin
beste 20 minutuz

Denbora, guztira:

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Katilua
* Espatula

* Hagaxka
* Moldeak
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OGIA ETA OPILAK
APROBETXATZEKO
ERREZETAK

77

APURRAK
(OGIA)

Apurrak prestatzeko:

Ogia, hirugiharra eta txorizoa zati berdintsu eta txikitan
moztu. Baratxuria erditik moztu.
Hirugiharra eta txorizoa arin frijitu, txigortu arte, baratxuria
gehitu eta sueztitu. Gehitu ogia eta nahastu dena 2 minutuz,
zarakarra egin arte. Ogiaren gainean ura zipriztindu
pixkanaka, kantitate txikitan, eta nahasten segi beste 10
minutuz, bitsadera batekin lagunduta. Dastatu eta gatz-puntu
egokia eman.

OSAGAIAK
(1 anoa)

Hirugiharrik ez badugu, olio gehiago jarri beharko
dugu baratxuria arin frijitzean.

78

45

MINUTu

ogi gogor (200 g)
hirugihar (50 g)
txorizo (50 g)
baratxuri-ale (1 u)
olio (10 g)
ura

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Apurrak plater sakon
batean jarri eta meloi,
mahats eta abarrekin
lagundu.
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Oharra:

Denbora, guztira:

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Labana
* Ohola
* Zartagina

* Katilua
* Bitsadera
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PUDIN
DIPLOMATIKOA
(ERREGE OPILA)

Pudina prestatzeko:

80 g azukrerekin karamelu horia prestatu eta pudinmoldearen oinarrian jarri.
Gainerako esnea irakin eta kanela-txotxarekin,
laranja-birrindurarekin eta limoi-birrindurarekin egosi.
Arrautzak geratzen den azukrearekin nahastu.
Arrautza eta azukrearen nahasketari esnea gehitu.
Iragazi eta xerretan moztutako errege-opilaren,
briochearen… hondarrekin batera nahastu.
Lortutako nahasketa karameluz estalitako
moldearen gainean bota eta labean sartu,
Maria bainuan jarrita,
mamitu arte. Hozkailuan beratzen utzi
hoztu arte eta moldetik atera ondoren.
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OSAGAIAK
(7 anoa)

Denbora, guztira:

45

MINUTu

brioche ogi, errege-opil,
panettone… (150 g)
esne (1 l)
azukre (260 g)
arrautza (8 u)
marmelada (200 g)

AURKEZTEKO IRADOKIZUNA
Zati bat moztu eta
marmeladarekin
aurkeztu.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Eltzea
* Labana
* Zartagina

* Ohola
* Hagaxka

* Pudding-moldea
* Katilua
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BARATXURI ZOPA A)
(OGI

Baratxuri-zopa egiteko:

Baratxuria garbitu eta kanpoko azala eta sustraiak kendu.
Xafla finetan moztu, oliba-olioarekin frijitu su moderatuan,
piperminarekin batera. Ogia xafla finetan moztu eta
baratxurioliora bota. 10 minututan gorritzen utzi, eragiteari
utzi gabe. Suaren indarra jaitsi eta ondoren piperrautsa
gehitu. Segundu batzuk utzi eta jarraian tomate-saltsa eta
piper txorizeroaren haragia gehitu. Ur beroa edota hegaztisalda gehitu, gatz pixka batekin. 15 minutuz eduki, su
moderatuan. Gatza zure gustura gehitu.

OSAGAIAK
(1 anoa)

Arrautza marratua egiteko:

Arrautza irabiatu eta zopara bota haritxo finen forman,
eragiteari utzi gabe.
Sua itzali eta minutu batzuez utzi.

82

30

MINUTu

BARATXURIA-ALE (3 u)
Cayena pipermina (1 u)
Oliba-olioa (30 ml)
Ogia (8 g)
Piperrautsa (BK)
Piper txorizeroa (1 u)
Tomate frijitua (40 g)
Ura edo hegazti-salda (400 ml)

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
Plater sakon batean
jarri, modu orekatuan.
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Denbora, guztira:

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Taula
* Koilara
* Tipula mozteko
labana

* Sastakaia
* Eltzea
* Burruntzalia
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TORRIJAK
(OGIA)

Ogizko torrijak egiteko:

Bezperako orgia 1,5 cm-ko zabaleradun xaflatan ebaki eta ertz
altuak dituen erretiluan jarri.
Esnea irakin azukrearekin, limoi-azalekin (mamirik gabe) eta
kanela-txotxarekin batera. Irakiten duenean, sua itzali eta
paper gardenarekin estali. Horrela utzi ordu erdiz. Denbora
igarotakoan, gehitu esnea ogi-xaflen gainera, hidratatzeko.
Utzi xaflei esnea xurgatzen, ordubetez gutxi gorabehera.
Arrautza irabiatu. Behin torrijak berriro bustita, arrautzan busti.
Eguzkilore-oliotan frijitu eta ondoren paper xurgatzailearen
gainean jarri.
Erretilu bat hartu eta kanela-txotxaz eta azukre
pixka batez hautseztatu. Oraindik bero dauden
torrija frijituak erretiluan jarri eta berriz ere
kanela-txotxaz eta azukrez hautseztatu.
Oinarrian arrautzesnea, fruten saltsak, txokolatesaltsa, etab. jarriz aurkez daitezke.
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Denbora, guztira:

120

OSAGAIAK
(10 anoa)

MINUTu

Ogi gogorra (1 barra)
Esnea (½ l)
Azukrea (80 g)
Kanelta-txotxa (½ u)
Limoi-azalak (1 u)
Arrautzak (1 u)
Eguzkilore-olioa (100 ml)
Kanela-hautsa (BK)

AURKEZTEKO
IRADOKIZUNA
Plater lau batean jarri,
modu orekatuan.

ONDOKO HAUEK BEHARKO DITUGU
* Erretiluak
* Apar 			
burruntzalia
* Bol bat

* Labanak
* Burruntzalia
* Taula

* Eltzea
* Zartagina
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