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Aurkezpena 
 

 
Hemezortzi urte bete nituenean, Leioan ostalaritza ikasten hasi nintzen. Hogei urte 
geroago ikasten jarraitzen dut. 
 
Sukaldean aritzea erraza da, baina sukaldeko neurriak, trikimailuak eta berezitasunak 
jakitea oso zaila. Denbora, nahi izatea eta horretan segitzea beharrezkoak dira. 
 
Galdakaoko Ostalaritza Eskolan egiten dut lan. Ikasleekin aritzen naiz, eta beti gauza 
bera esaten diet: “Nirekin sukaldeko hiztegia, teknikak eta lehenengo pausoak ikasiko 
dituzue. Bidea oso luzea da, eta, hortik aurrera, norberaren lana da”.  
 
Aurten euskara gehiago ikastea eta errezetak egitea erabaki dut. IRALEri esker lana 
burutzea lortu dut. 
 
Eskolan egunero zortzi plater egiten ditugu, eta hemen azaltzen ditudan errezetak 
horietako batzuk dira. Nire lankideei esker atera ditut plateren argazkiak. 
 
Lan hau erabilgarria izatea espero dut. 
 
Mila esker nirekin egon diren eta lagundu didaten guztiei.  
 
 
 
 

Aranzazu Liceranzu 
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Arroza saltsa berdean 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 800 g arroz 
• 1 kg txirla 
• 10 arrautza 
• 200 g ilar 

Arrain-salda (fumet): 
• Legatz-burua eta -hezurrak 
• 1 tipula 
• 2 porru berdea 
• 2 l ur 
• Gatza 

Saltsa berdea: 
• 1 dl oliba-olio 
• 4 baratxuri-ale 
• Perrexil pikatua 
• 60 g irin 
• 1 kopa ardo zuri 
• 2 l arrain-salda 

 

Nola egin 

1. Arrain-salda (fumet): legatz-burua, legatz-hezurrak, tipula eta porru berdea ur hotzetan 
egosten ipini. Ordu-erdiz egosi eta iragazi. 

2. Arroza: 4 l ur irakiten ipini. Irakiten ari denean, 1 kg arroz bota, nahastu eta egosten utzi. 
Egina dagoenean, hoztu eta gerorako gorde.  

3. Saltsa berdea: baratxuria zati txikitan ebaki eta oliba-oliotan sutan ipini. Erdigorrituta 
dagoenean, perrexil pikatua, 60 g irin eta 2 l arrain-salda gehitu. Azken unean, ilar egosiak 
bota. 

4. Arrautzak: ur irakinetan ozpin-tanta batzuk bota eta bertan egin (galdarraztatu). 
5. Txirlak: uretan garbitu; gero, ondo estalitako kazola batean ur-tanta batzuekin lurrunean 

ipini; lurrunarekin oso arin irekitzen dira. 
6. Katilu bat arroz egosi lapiko batean ipini, saltsa berdea gehitu eta berotu. Arroza platerean 

ipini, ehun gramo txirla jarri eta saltsa berdeko geruza fin batekin dena estali. Arrautza 
galdarraztatu batekin hornitu. 

 

Jakingarriak 

▬ Arrozak karbohidrato eta proteina asko dauka. 
▬ Saltsak koipe eta kaloria asko ematen dizkio. 
▬ Arroza ureztatutako soroetan landatzen da. Gehien asetzen duen elikagaia da. 
▬ Komeni da arroz mota erabilpenaren arabera aukeratzea. 
▬ Hauek dira arroz mota batzuk: basmati-a, integrala, lurruneztatua, arroz-ale biribila eta 

arroz-ale luzea. 
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Bakailao eta perretxikoekin 
egindako risotto-a 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 800 g arroz 
• 10 pikillo piper 
• 10 bakailao-zati 
• 300 g perretxiko 
• Olioa eta gatza 

Saltsa berdea: 
• 1 dl oliba-olio 
• 4 baratxuri-ale 
• Perrexil txikitua 
• 60 g irin 
• 1 kopa ardo zuri 
• 2 l arrain-salda 

 

 

Nola egin 

1. Arroza uretan hamabost minutu egosi eta gero hoztu. 
2. Arrain-salda egin bakailao-hezurrekin. 
3. Saltsa berdea: oliba-oliotan baratxuri txikitua sueztitu. Perrexila, irina, ardo zuria eta salda 

gehitu. Bukatu ondoren, irabiatu eta iragazi, fina gera dadin. 
4. Perretxikoak juliana eran ebaki eta olio-apur batean salteatu. 
5. Arroza berotu saltsa berdearekin eta perretxikoekin. 
6. Bakailao-zatiak oliba-oliotan egin eta, platerean, pikillo piper gainean utzi. 
7. Argazkian agertzen den moduan, plateraren alde batean arroza utzi, beste aldean bakailaoa 

eta piperra, eta gainean saltsa berdea bota. 
8. Kolorea emateko, bizkaitar saltsaren tanta batzuk bota. 
 

Jakingarriak 

▬ Arroza zereal findua da, hau da, alearen kanpoko azala kenduta du eta azal horretan 
daude bitaminak eta mineralak. Hori dela eta, ez dauka mineralik, ezta bitaminarik ere. Oso 
elikagai kalorikoa da, karbohidratoak eta proteina begetalak dauzkalako.  

▬ Aldagaiak: era honetako plater asko osa daiteke lehengaiak aldatuta, hala nola untxiarekin 
eta txipiroiekin, perretxiko eta txipiroiekin eta abar prestatuta.  
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Azalore gainerrea 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 3 azalore 
• Litro eta erdi esne 
• 90 g gurin 
• 90 g irin 
• Gatza eta piperra 
• Gazta-hautsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Azalorea garbitu, hostoak kendu eta sortak egin. 
2. Bexamela: bexamela egin, gero azalorea estaltzeko.  
3. Aukerakoa da urdaiazpiko frijitua osagarri modura erabiltzea.  
4. Azalorea uretan edo lurrunetan egosi. 
5. Egosita dagoenean, platerean ipini eta bexamelarekin estali. 
6. Gazta bota eta labean sartu gainerretzeko. 
 

Jakingarriak 

▬ Azaloreak bitamina (A eta B) eta gatz mineral (potasioa, fosforoa eta sufrea) ugari ditu; 
aldiz, proteina eta kaloria gutxi, eta koiperik ez. 

▬ Ehun gramoko 25 kaloria ditu. 
▬ Azalorearen osagai nagusia ura da, baina bexamelarekin oso proteiko eta kaloriko 

bihurtzen da. 
▬ Azalore egosia odola garbitzeko eta sabelusteko primerakoa da. 
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Barazki-menestra 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

Barazkiak: 
• 1 kg leka 
• 1 kg azenario 
• ½ kg ilar 
• 2 tomate 
• 1 azalore 
• 2 kg alkatxofa 
• 1 poto zainzuri 
• Zerbaren orri-mamiak 

Goarnizioa: 
• 10 patata torneatu 
• 10 urdaiazpiko-xerra 
• 5 arrautza egosi 

Saltsa: 
• Olioa eta gatza 
• 4 baratxuri-ale 
• 100 g urdaiazpiko 
• 2 koilarakada irin 
• 2 dl ardo zuri 
• Barazki-salda 

 

 

Nola egin 

1. Barazkiak garbitu eta ebaki. 
2. Barazki bakoitza bere aldetik egosi, hoztu eta salda gorde saltsa egiteko. 
3. Behar diren barazkiak arrautzaztatu eta frijitu: tomateak, alkatxofak eta zerbaren orri-mamiak. 
4. Saltsa: baratxuria txikitu eta oliba-oliotan sutan ipini. Erre baino lehen urdaiazpiko txikitua 

gehitu; ondoren, irina, ardo zuria eta salda. Gatza bota, dena ondo nahastu eta hamar 
minutu egosi. Kolorea emateko, bi katilukada tomate-saltsa erantsi. 

5. Platerean, lehenengo, barazki egosiak ipini; gero, arrautzaztatuak, goarnizioa eta, gainean, 
saltsa bota. 

 

Jakingarriak 

▬ Barazki-menestrak osagarri asko dauzkanez, oso inportantea da guztia bero zerbitzatzea. 
▬ Barazkiek bitamina eta mineral asko dauzkate. 
▬ Barazki freskoek egositakoek baino bitamina eta mineral gehiago dauzkate. 
▬ Dietan bitamina eta mineralak hartu behar dira, gorputzak elikagaietakoak bakarrik 

sintetizatzen baititu ondo. Beraz, bitaminak pilulen bidez hartzen badira, litekeena da 
asimilatu ezinak izatea. 

▬ Aldagaiak: panatxea, tinbal batean egindako menestra, lurrezko kazolan egindakoa, 
arrautzaztatua... 
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Barazkiekin egindako milorria 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• ½ kg kalabazin 
• ½ kg berenjena 
• 2 tomate eder 
• ½ kg azenario 
• ½ kg leka 

Porru-saltsa: 
• 1 tipula 
• 4 porru 
• 400 g patata 
• Ura edo barazki-salda 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa (10 burruntzi): 
• 1 kalabazin 
• 10 perretxiko 
• 1 tipula 
• 2 piper gorri 
• 3 piper berde 

 

Nola egin 

1. Porru-saltsa: tipula eta porruak zatitu. Kazola batean oliotan barazkiak sueztitu. Patata 
puskatu eta kazolara bota. Jarraian ura edo salda gehitu. Ordu-erdiz egosi dena bigundu 
arte. Irabiatu eta iragazi. Gatz-puntua eta loditasuna zaindu. 

2. Goarnizioa (10 burruntzi): barazkiak laukitan ebaki eta burruntzi bakoitzean barazki-zatiak 
sastatu. Burruntzia olioarekin igurtzi, gatza bota eta plantxan egin. 

3. Milorria egiteko, azenarioa eta leka juliana eran ebaki. Egosi. Kalabazina, berenjena eta 
tomatea xerretan ebaki eta plantxan egin.  

4. Barazkiak altzairuzko uztai batean geruzetan ipini. Behean kalabazina eta azenarioa, erdian 
tomatea eta lekak, eta gainean berenjena. Barazki-tinbalak berotzeko, labean 4-5 minutuz 
sartu, 180 gradutan. Barazkien ordena alda daiteke. 

5. Platerean porru-saltsa ipini, gainean barazkiekin egindako tinbala eta alde batean 
burruntzia. 

 

Jakingarriak 

▬ Milorria egiteko barazki asko erabil daiteke. 
▬ Barazki gainean bexamela edo olio errea bota daiteke. 
▬ Ez gaixotzeko, ondo jatea komeni da. Lekariak, ortuariak, fruituak eta fruitu lehorrak jatea 

komeni da. Jaki onak jaten, janez ikasten da.  
▬ Barazkien aurkezpena oso garrantzitsua da. Errezeta honetan oso polita gelditzen da. 
▬ Plater hau oso landua da, eta saltsa asko botaz gero kaloriko bihurtzen da. 
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Barazkiz beteriko alkatxofak 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 30 alkatxofa 
• Gazta birrindua 

1 l bexamel: 
• 60 g gurin 
• 60 g irin 
• 1 l esne 
• Gatza eta piper zuria 

Betegarria: 
• 1 tipula 
• 2 azenario 
• 2 porru 
• 100 g leka 
• 100 g txanpinoi 
• Olioa eta gatza 

Porru-saltsa: 
• 1 tipula 
• 4 porru 
• 400 g patata 
• 2 l ur edo barazki-salda 
• Olioa eta gatza 

 

Nola egin 

1. Porru-saltsa: tipula eta porruak zatitu. Kazola batean oliotan barazkiak sueztitu. Patata 
puskatu eta kazolara bota eta jarraian ura edo salda. Ordu-erdiz egosi dena bigundu arte. 
Irabiatu eta iragazi. Gatz-puntua eta loditasuna neurtu. 

2. Betegarria: barazki guztiak brounoise eran ebaki, segidan lapiko batean olio-apur batean 
su epelean jarri. Egiten ari direnean maneatu. 

3. Alkatxofak garbitu eta salda zurian (ura, irina, limoi-ura eta gatza) egosi bigundu arte. 
4. Alkatxofak koilara txiki batekin barrualdetik hustu eta barazki betegarriarekin bete. 
5. Alkatxofa-oinarria aizto batekin berdindu, tente geldi dadin. 
6. Bexamela egin. 
7. Bexamel-apur batekin alkatxofa betea estali, gainean gazta hautseztatu eta labera sartu 

berotzeko eta, bide batez, gainerretzeko. 
8. Plater azal batean saltsa bota, gainean hiru alkatxofa gainerre jarri eta tomate-tanta 

batzuekin hornitu.  
9. Argazkian agertzen den moduan erramu-hostoekin apainduta ondo gelditzen da. 
 

Jakingarriak 

▬ Azken bolada honetan edozein dietatan alkatxofak agertzen dira, bitamina, gatz mineral eta 
zuntz asko daukatelako. 

▬ 100 g alkatxofak, hondakinak kenduta, 50 kcal, 50 mg kaltzio eta A, B, C bitaminak dauzka.  
▬ Alkatxofekin hainbat plater egin ditzakegu: alkatxofak saltsa berdean, arrautzaztatuak, 

haragiz beteak, frijituak, labean... 
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Perretxiko beteak 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 40 perretxiko 
• 10 gazta-xerra, erditik 

ebakiak 
• 10 urdaiazpiko egosiko 

xerra, erditik ebakiak 
• Arrautza 
• Irina 
• Olioa eta gatza 

Bizkaitar saltsa: 
• 1 kg tipula 
• 10 piper txorizero 
• 40 g irin edo ogi 
• 2 l bakailao-salda edo ura 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioak: 
• ½ kg tipula 
• ½ kg piper gorri 
• ½ kg piper berde 
• Olioa eta gatza 

 

Nola egin 

1. Bizkaitar saltsa: piper txorizeroak ordu batzuetan ur hotzetan beratzen utzi. Tipula juliana 
eran ebaki eta olio-apur batean kazola batean sueztitu. Bigundutakoan piperrak gehitu eta 
hamar minutuz su motelean egin. Saltsa loditzeko ogia edo irina bota eta segidan hondoa 
(salda). Saltsa egosi, gatza bota eta, bukatzeko, iragazi eta irabiatu. 

2. Piperrada: tipula juliana eran ebaki eta olio-apur batean sueztitu. Bitartean piperrak labean 
egin olio-apur batekin. Piperrak eginda daudenean, zuritu, zerrendatan ebaki eta tipulari 
gehitu. Bost minutuz egin, probatu eta gatza bota. 

3. Perretxikoak 10 minutuz labean egin, 180 gradutan, olio eta gatzarekin. Plaka atera eta 
perretxikoak hoztu. 

4. Gazta eta urdaiazpikoa xerretan ebaki.  
5. Perretxikoak gazta eta urdaiazpikoarekin bete, arrautzaztatu eta frijitu. 
6. Platerean saltsa ipini, saltsa gainean bi perretxiko bete eta ondoan piperrada eta perrexil-

-hostoa. 
 

Jakingarriak 

▬ Gauza askorekin bete daitezke: piper berdearekin, izokinarekin, urdaiazpiko onduarekin, 
Idiazabal gaztarekin... 

▬ Plater hau perretxiko mota askorekin egin daiteke. 
▬ Perretxikoak bete baino lehen egin, bestela oso zaila da betetzea. 
▬ Plater hau oso kalorikoa da, betegarria, saltsa eta olioa dauzkalako.  
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Perretxikoz eta hegaztiz beteriko 
kalabazinak 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 5 kalabazin 
• Olioa eta gatza 
• ½ l bexamel 

Betegarria: 
• 300 g oilasko haragi 
• 1 tipula 
• 2 azenario 
• 200 g perretxiko 
• Olioa eta gatza 

Pikillo piperreko saltsa: 
• 2 tipula 
• 2 azenario 
• 3 baratxuri-ale 
• 10 pikillo piper 
• 30 g irin 
• 1 ½ l ur edo hondo zuri 
• Olioa eta gatza 

 

Nola egin 

1. Kalabazina 4 cm-ko luzerako zatitan ebaki. 
2. Lurrunean edo uretan egosi bigundu arte. Lurrun-labean 5 minutuz, 115 gradutan egosi. 
3. Kalabazina hustu eta ateratakoa gorde.  
4. Betegarria: oilaskoa egosi. Barazkiak eta oilasko-haragia txikitu. Tipula eta azenarioa 

oliotan sueztitu, biguntzean perretxikoak gehitu eta segidan oilasko-haragia. Betegarria 
nahikoa ez bada, kalabazinetatik ateratako haragia gehitu eta gatza bota. 

5. Piper-saltsa: tipula, azenarioa eta baratxuria juliana eran ebaki. Barazkiak oliotan sueztitu, 
bigundutakoan piperrak gehitu eta ondoren irina ere bai. Ondo nahastu ondoren, ura eta 
gatza bota.  

6. Kalabazinak bete bexamel-apur batekin, estali gazta birrinduarekin eta gainerre. 
7. Platerean saltsa ipini eta gainean kalabazinak. Goarnizioan tomate-zati bat ipin daiteke, 

argazkian agertzen den moduan. 
 

Jakingarriak 

▬ Plater hau oso landua da eta normalean jatetxetan jatekoa.  
▬ Plater honetan osagai asko agertzen dira; hori dela eta, mota askotako elikagaiak dauzka 

eta oso koipetsua da. 
▬ Jatetxetan oso plater baloratua da, jendeak horrelako jaki bereziak jan nahi dituelako. 
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Sardina eta porruekin egindako 
lasagna 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 30 sardina 
• Porruaren zati zuriak  
• 1 porru 
• Oliba olioa eta gatza 

Ozpin-olioa (Ravigote-a): 
• 3 dl oliba olio 
• 1 dl ozpin 
• Gatza 
• ½ tipula 
• 1 piper berde 
• ½ piper gorri 
• 1 poto ozpinetako pepino 
• 2 arrautza-zuringo egosi 

Goarnizioa: 
• 200 g indaba zuri 
• 2 letxuga mota 
• 2 azenario 

 

Nola egin 

1. Ozpin-olioa (Ravigote-a): tipula, piper berdea eta gorria oso mehe txikitu (brounoise eran). 
Ozpinetako pepinoa eta zuringoa zati txikitan ebaki. Ozpina, olioa eta gatza azpil batean 
nahastu eta bertara osagaiak bota. 

2. Goarnizioa: beratzen hamar orduz edukitako indabak egosi. Bi letxuga mota garbitu. 
Azenarioa juliana eran ebaki. 

3. Sardinak garbitu eta hezurrak kendu. 
4. Porruaren zati zuria txikitu eta oliba-oliotan sueztitu. Gainean sardinak ipini eta bi minutuz 

egin. Gatza bota. 
5. Porru-potoa ireki eta zati karratuak egin. 
6. Platerean porru-zatiak eta sardinak ipini geruzetan, eta labean berotu.  
7. Zerbitzatu baino lehen ozpin-olioa (ravigote-a) bota ondo busti arte, eta alde batean 

goarnizioa jarri. 
8. Apaintzeko olioa perrexilarekin ipin daiteke. 
 

Jakingarriak 

▬ Oso plater modernoa da. 
▬ Leku berezietan bakarrik ipin daiteke. 
▬ Plater batean porruak eta sardinak nahasten dira. 
▬ Oso inportantea da ozpin-olio ona egitea zaporea emateko. 
▬ Sardina arrain urdina da, % 6 baino koipe gehiago daukalako. 
▬ Sardinak 100 g-ko 160 kcal, 6,5 g koipe, 22 g proteina, 100 mg kaltzio, 3 mg burdina eta 

bitamina batzuk dauzka. 
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Urdaiazpikoz eta gaztaz beteriko 
zerbaren orri-mamiak 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• Zerbaren orri-mamiak 
• 100 g gazta 
• 100 g urdaiazpiko egosi 
• 3 arrautza 
• 100 g irin 
• Olioa 

Ilar-saltsa: 
• 2 tipula 
• 2 porru 
• ½ kg ilar 
• 1 ½ l ur 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

Nola egin 

1. Zerbak 5 cm-ko luzerako zatitan ebaki, eta oso lodiak badira erditik ebaki. 
2. Zerbak urdaiazpiko eta gaztarekin bete. 
3. Zerba beteak arrautzaztatu eta oliotan frijitu. 
4. Ilar-saltsa: tipula eta porrua zatitu eta lapiko batean sueztitu bigundu arte. Ondoren ilarrak, 

ura edo barazki-salda gehitu. Ordu-erdiz egosi, irabiatu eta iragazi. Saltsa loditzeko denbora 
gehiago egosi edo arto-irinarekin loditu. 

5. Platerean saltsa ipini eta gainean zerba arrautzaztatuak. 
6. Goarniziorako ilar batzuk zabaldu. 
 

Jakingarriak 

▬ Zerbak oso kaloria gutxiko barazkiak dira, baina kasu honetan gaztaz eta urdaiazpikoz 
beterik daudelako kaloriko bihurtzen dira. 

▬ Zerbaren orri-mamiak osagai askorekin bete daitezke, eta azken bolada honetan izokin 
ketuarekin betetzea modan dago.  

▬ Ilar-saltsa ipini ordez, beste saltsa batzuk ere ipin daitezke (piper-saltsa, azenario-saltsa, 
txanpinoi-saltsa...). 

▬ Orri-mamiak pototan ere saltzen dira eta zenbaitetan oso erabilgarriak dira. 
▬ Plater hau egun batetik bestera hozkailuan kontserba daiteke. 
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Txipiroiz beteriko piperrak 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 30 pikillo piper 
• 1 tipula 
• 700 g txipiroi 
• 80 g irin 
• 1 l esne 
• Olioa eta gatza 

Saltsa beltza: 
• 2 tipula 
• 2 azenario 
• 2 tomate 
• 50 g ogi 
• 2 dl ardo zuri 
• 1 ½ l arrain-salda 
• 10 tinta 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa: 
• Arroza 
• Perrexila 
• Arrautza 

 

Nola egin 

1. Piper-potoa ireki eta piperrak atera. 
2. Betegarria egin: txipiroiak eta tipula txikitu. Kazola batean tipula, olio-apur batean, su 

motelean egin. Tipula biguntzen ari denean, txipiroiak gehitu eta salteatu. Bertara irina bota, 
nahastu eta apurka-apurka esnea bota. Gatza bota eta loditasun-maila zaindu. 

3. Saltsa beltza: tipula, azenarioa eta tomatea oliotan su motelean egin. Biguntzen ari denean 
ogia, ardoa eta salda gehitu. Ondo nahastu eta tintak bota. Hamabost minutuz egosi, 
irabiatu eta iragazki txinatar batetik iragazi. Probatu eta loditasuna zaindu. Gatza bota. 

4. Piperrak bete eta labean berotu. 
5. Platerean saltsa ipini, gainean piper beteak eta ondoan goarnizioa. 
6. Perrexila bota. 
 

Jakingarriak 

▬ Lehenengo eta bigarren platera izan daiteke. 
▬ Merkatuan modu askotan egoten dira: hutsean ontziratuak, izoztuak, pototan, egin berriak, 

kontrolpeko atmosferan... 
▬ Goarnizioa alda daiteke: arroza, patatak, entsalada, txanpinoiak, perretxikoak, arrautza, 

azalorea... 
▬ Hainbat betegarri aurki daiteke: bakailaoz beteak, haragiz beteak, krabarrokaz beteak, idi-

-buztanez beteak, eta abar. 
▬ Oso landuak diren platerek kaloria asko dauzkate, eta ez da komeni oso maiz jatea. 
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Zainzuri beteak 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 30 zainzuri lodi 
• Arrautza eta irina 
• Gatza eta olioa 
• 2 porru frijitu 

Betegarria: 
• 100 g pinazi 
• 200 g espinaka 
• Gatza 

Piper berdeko saltsa: 
• 1 tipula 
• 2 porru 
• 600 g piper berde 
• 30 g irin 
• 1 ½ l ur edo hondo zuri 
• Olioa eta gatza 

 

Nola egin 

1. Betegarria: espinakak egosi, xukatu, hoztu eta txikitu. Pinaziak espinakarekin nahastu, 
gatza bota eta salteatu. 

2. Piper berdeko saltsa: tipula eta porru zatituak olio-apur batean sueztitu, gero piper 
berdeak gehitu eta salteatu. Ondoren irina, ardoa eta ura bota. Ordu-erdiz egosi, irabiatu, 
iragazki txinatar batetik iragazi eta gatza bota.  

3. Zainzuriak erditik ebaki eta bete.  
4. Gero arrautzaztatu eta frijitu. 
5. Platerean saltsa ipini, gainean hiru zainzuri jarri eta porru frijituarekin apaindu. 
 

Jakingarriak 

▬ Merkatuan barazki freskoak, lehortuak, deshidratatuak, izoztuak eta pototakoak aurki 
ditzakegu. 

▬ Ortuariak hozkailuan, izozkailuan, hutsean ontziratuta eta kontrolpean ontziratuta 
kontserbatzen dira. 

▬ Bi zainzuri mota daude: zuriak eta berdeak.  
▬ Zainzuriak hainbat eratan jan ditzakegu: erreta, gainerreta, gordinik, beteta, plantxan, 

egosita ... 
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Arrain-budina 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 500 g bakailao 
• 10 arrautza 
• 250 ml esnegain edo esne 
• 250 ml tomate edo saltsa 

amerikar 
• Piper zuria eta gatza 

Saltsa arrosa: 
• 3 dl maionesa 
• 1 dl kepchup 
• ½ laranjaren zukua 
• 1 kopa brandy 
• Gatza 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Bakailaoa lurrunetan edo uretan denbora gutxian egosi, lehor gera ez dadin. 
2. Arrautzak, tomate-saltsa, esnegaina eta bakailaoa nahastu. 
3. Probatu eta maneatu. 
4. Budin-molde batean plastiko gardena ipini eta gainean nahaskia bota. 
5. Lurrun-labean 35 minutuz sartu, 115 gradutan. 
6. Mahai gainean epeltzen utzi eta bitartean saltsa egin. 
7. Saltsa arrosa egiteko osagai guztiak nahastu. 
 

Jakingarriak 

▬ Budina egiteko ezinbestekoa da arrautzak erabiltzea, baina egin daiteke bakailaoarekin 
edo beste arrain mota batekin ere. 

▬ Tomate-saltsarekin egin ordez, saltsa amerikarrarekin ere egin daiteke. 
▬ Esnegainarekin leunago eta goxoago gelditzen da, baina esnearekin ere egin daiteke. 
▬ Lurrunetan arinago egiten da, baina posible da bestelako labean egitea ere. Labean 

egiteko 200 gradutan Maria bainuan ipini ordu betez.  
▬ Jan daiteke hotza edo beroa. 
▬ Gustuen arabera saltsa desberdinekin zerbitzatu (arrosa, maionesa, amerikarra, espainola, 

piper-saltsa...).  
▬ Budina lehenengo platera izan arren, oso proteikoa da arrautzak, arraina eta esnekia 

dauzkalako.  
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Ajoarrieroz betetako 
kaneloi-entsalada 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 20 kaneloirako pasta 
• 2 letxuga 
• Ozpina 
• Olioa eta gatza 

Ajoarrieroa: 
• 1 dl olio 
• 4 baratxuri-ale 
• 4 piper gorri 
• 500 g bakailao 

Goarnizioa: 
• 1 kalabazin 
• 20 otarrainxka 

 

 

 

Nola egin 

1. Kaneloi-pasta egosi. 
2. Bakailaoa beratzen utzi. 
3. Piperrak labean sartu, gero zuritu eta zati txikitan ebaki. 
4. Kalabazina lau zatitan moztuta egosi.  
5. Ajoarrieroa: zartagin batean baratxuria oliotan frijitu. Kolorea hartzen ari denean, piperrak 

ondo txikituta gehitu. Dena bigundu. Bakailaoa azkenean bota, oso arin egiten da eta. 
Ajoarrieroari kolorea emateko, tomate-apur bat edo bizkaitar saltsa bota daiteke. 

6. Kaneloiak ajoarrieroz bete. 
7. Goarnizioa: 4 cm-ko luzerako zatitan ebaki kalabazina, 4 minutu lurrunetan egosi, hustu 

eta ajoarrieroz bete. Otarrainxkak frijitu. 
8. Platerean dena ondo jarri; kaneloiak, kalabazina, otarrainxka frijituak eta letxuga. 
9. Ozpin-olioko saltsa prestatu, gatza bota eta zerbitzatu baino lehen maneatu. 
 

Jakingarriak 

▬ Entsalada hotza edo beroa jan daiteke. 
▬ Kaneloiak osagai askorekin bete daitezke: itsaskiekin, barazkiekin, haragi xehatuarekin... 
▬ Bakailaoak oso haragi biguna eta leuna du. Oso proteikoa eta gatz gutxikoa da.  
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Endibia-entsalada 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• Endibiak 
• 2 letxuga 
• 2 letxuga berezi (lolo rosso) 
• 100 g intxaur 
• 2 azenario 
• Ozpina 
• Olioa eta gatza 

Gazta-krema: 
• ½ l esnegain 
• 200 g gazta urdin 
• Gatza 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Letxuga garbitu eta juliana eran ebaki. 
2. Azenarioa zuritu eta xerretan ebaki. 
3. Endibiak garbitu. 
4. Gazta-krema egin: gazta urdina altzairuzko lapiko batean ipini. Koilara batekin nahastu eta 

apurka-apurka esnegaina bota. Krema egiteko sukaldeko hagaxka batekin ondo nahastu, 
bolumena bikoiztu arte. Probatu eta gatza bota. Hozkailuan gorde erabili arte. 

5. Platerean bi letxuga mota ipini. Inguruan endibiak eta gainean gazta-krema. 
6. Intxaurrak plater gainean bota. 
7. Apaintzeko perrexil-sorta bat ipini.  
 

Jakingarriak 

▬ Esnegainak hotza egon behar du loditzeko. 
▬ Oso garrantzitsua da esnegainaren kalitatea. Azken bolada honetan esnegain mota asko 

atera dira oso merkeak, baina kalitate gutxikoak. 
▬ Hiru esnegain mota dago (lodia, arrunta eta mehea) koipe-kopuruaren arabera: % 50 baino 

koipe gehiago daukana lodia da, % 35 inguru koipe daukana arrunta da eta % 15 inguru 
koipe daukana mehea. 

▬ Esnegaina gauza askotarako erabiltzen da: saltsak loditzeko, gozokiak egiteko, kremei 
zaporea emateko, goarnizioa apaintzeko, entsaladak osatzeko eta abar. 

▬ Esnegaina duen platera oso kalorikoa da, koipe asko daukalako. 
▬ Koipeak, 100 g-ko, 1000 kcal dauzka. 
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Entsalada mistoa 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 3 letxuga 
• 2 kg patata 
• 1 poto oliba beltza 
• 3 tipula 
• 5 tomate eder, 

entsaladarakoak 
• 10 zainzuri 
• 5 arrautza 
• Atuna 
• Ozpina 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Letxuga garbitu eta zatitu. 
2. Ozpin-olioa egin. 
3. Patatak egosi eta xerretan ebaki. 
4. Tomatea eta tipula garbitu eta juliana eran zatitu. 
5. Arrautzak egosi, zuritu eta zatitu. 
6. Olibak, atuna eta zainzuriak pototik atera eta prestatu. 
7. Platerean letxuga jarri, eta gainean beste osagai guztiak. 
8. Zerbitzatu aurretik entsalada maneatu. 
 

Jakingarriak 

▬ Entsalada honetan oso garrantzitsua da osagaiak ondo apaintzea. 
▬ Edozein dietatan ezinbestekoa da entsalada jatea. 
▬ Barazki gordinek bitamina eta mineral asko dituzte. 
▬ Mineralek gure hezurretan eta hortzetan eragina dute; hori dela eta, egunero barazkiak eta 

fruituak jatea komeni da. 
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Hegaluze, patata eta piperrekin 
egindako entsalada 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 2 kg patata 
• 1 poto atun 
• 3 piper gorri 
• 3 piper berde 
• 20 antxoa 
• 1 poto arto 

Ozpin-olioa (Ravigote-a): 
• 3 dl oliba-olio 
• 1 dl ozpin 
• Gatza 
• ½ tipula 
• 1 piper berde 
• ½ piper gorri 
• 1 poto pepino, ozpinetakoa 
• 2 arrautza-zuringo egosi 

 

Nola egin 

1. Patatak azalarekin egosi, zuritu eta xerretan ebaki. 
2. Piper gorriak eta berdeak labean egin, zuritu eta xerratan ebaki. 
3. Atuna, antxoa eta arto-potoa ireki. 
4. Ozpin-olioa (Ravigote-a): tipula, piper berdea eta gorria zati txikitan ebaki (brounoise 

eran). Ozpinetako pepinoa eta zuringoa zatitu. Ozpina, olioa eta gatza azpil batean nahastu. 
Osagaiak ozpin-olioarekin batu. 

5. Zerbitzatu baino lehen ozpin-olioa goarnizioari bota. 
6. Plateraren erdian patatak ipini, gainean piperrak eta antxoa, inguruan atuna eta artoa. 
7. Apaintzeko, porrua eta azenarioa, juliana eran ebakita, ipin daitezke. 
 

Jakingarriak 

▬ Gustuen araberako saltsarekin zerbitzatu (arrosa, maionesa...). 
▬ Barazki gordinen entsaladek bitaminak eta gatz mineralak dituzte. 
▬ Mineralek gure hezurretan eragin handia daukate. 
▬ Entsalada egin eta laster jan behar da, baina olio-ozpina egun batetik bestera hozkailuan 

gorde daiteke. 
▬ Plater hau erraz egiten da eta oso osasuntsua da. 
▬ Aldagaiak: era honetako plater asko osa daiteke osagaiak aldatuz, hala nola tomate-

-entsalada, letxuga-entsalada, zainzuriekin egindako entsalada...  
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Hegazti-entsalada 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 5 oilasko-bularki 
• 2 letxuga 
• 5 sagar 
• 200 g urdaiazpiko egosi 
• 100 g almendra txigortu 

Saltsa arrosa: 
• 3 dl maionesa 
• 1 dl kepchup 
• ½ laranjaren zukua 
• 1 kopa brandy 
• Gatza 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Letxuga garbitu eta juliana eran ebaki. 
2. Sagarra zuritu eta juliana eran ebaki. 
3. Bularkiak egosi eta zatitu. 
4. Urdaiazpiko egosia zatitu. 
5. Saltsa arrosa egin: azpil batean maionesa jarri, gainean kepchup-a, laranja-zukua, 

brandy-a eta gatza. 
6. Platerean letxuga ipini. 
7. Gainean urdaiazpikoa, sagarra eta bularkia jarri.  
8. Osagaiak saltsa arrosarekin estali eta, nahi izanez gero, gainean almendrak zabaldu. 
 

Jakingarriak 

▬ Barazki gordinen entsaladek bitaminak eta gatz mineralak dituzte. Barazki horiek funtsezko 
erreakzio biokimiko askotan hartzen dute parte. Hegazti-entsaladak, horrez gain, haragi-
-proteinak eta koipeak ditu. 

▬ Entsalada hau egin bezain pronto jan behar da, bestela dauzkan osagaiak oxidatu egiten 
baitira. 

▬ Gaur egun bi motako entsalada saltzen da: freskoa eta kontrolpean ontziratua. Ontziratuak 
denbora gehiago irauten du. 
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Itsaski-entsalada 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 200 g txatka 
• 200g muskuilu 
• 200 g otarrainxka 
• 1 tipulin 
• 1 piper berde 
• 1 letxuga 
• Ozpin-olioa 

Goarnizioa: 
• 250 g arroz 
• 10 otarrainxka 
• 100 g izokin ketu 

Saltsa arrosa: 
• 3 dl maionesa 
• 1 dl kepchup 
• ½ laranjaren zukua 
• 1 kopa brandy 
• Gatza 

Olioa perrexilarekin: 
• 2 dl ekilore-olio 
• Perrexil txikitua 
• Gatza 

 

Nola egin 

1. Txatka, muskuiluak, otarrainxkak, tipulina eta piper berdea zati txikitan ebaki. 
2. Letxuga juliana eran ebaki. 
3. Ozpin-olioa egin eta osagaiarekin nahastu.  
4. Perrexil-olioa egiteko osagaiak nahastu eta irabiatu. 
5. Saltsa arrosa egin osagaiak nahastuta. 
6. Goarnizioa: arroza egosi, hoztu eta maneatu. Otarrainxkak erditik moztu. Arroza bildu 

izokin ketuarekin.  
7. Platerean saltsa arrosa ipini, gainean letxuga eta itsaskiak eta ondoan goarnizioa.  
8. Zerbitzatu baino lehen maneatu. 
 

Jakingarriak 

▬ Entsalada hau egiteko moluskuak eta krustazeoak erabiltzen dira. 
▬ Entsalada honetan oso garestiak ez diren itsaskiak erabili ditugu: otarrainxkak eta 

muskuiluak.  
▬ Mota askotako itsaskiak daude, baina normalean oso garestiak izaten dira; horrexegatik, 

prezioaren arabera aukeratzen ditugu. 
▬ Garrantzitsua da ondo kontserbatzea, bestela kutsakor bihurtzen dira. 
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Olagarro-entsalada 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 1 zerbaren orri-mamien 
potoa 

• 2 kg olagarro 
• 2 letxuga 
• 1 kalabazin 
• Ozpina 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa: 
• 4 zati olagarro 
• 4 otarrainxka 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Olagarroa egosi bigundu arte.  
2. Olagarroa ebaki 2 cm-ko zatitan. 
3. Zerbaren orri-mamiak juliana eran ebaki. 
4. Letxuga garbitu eta juliana eran zatitu. 
5. Kalabazina xerratan ebaki eta minutu batez lurrunetan egosi edo plantxan egin. 
6. Tinbal batean osagai guztiak ipini: azpian letxuga, tartean zurtoinak eta kalabazinak eta 

gainean olagarroa. 
7. Goarnizioa: olagarro- eta otarrainxka-burruntzi txiki bat egin daiteke.  
8. Azkenean maneatu. 
 

Jakingarriak 

▬ 100 gramoko letxugak 21 kaloria dauzka. Gordinik dauden barazkiak jatea oso 
komenigarria da ongi elikatua egoteko. 

▬ Entsalada honek balio biologiko altuko proteinak dauzka. 
▬ Olioak kaloria-kopuru handia dauka: entsaladatan, 100 g-ko, 900 kcal dauzka. 
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Espagetiak carbonara eran 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 1 kg espageti 
• Perrexila 
• Olioa eta gatza 
• Gazta birrindua 

Carbonara: 
• 1 dl olio 
• 4 baratxuri-ale 
• 200 g urdai 
• 1 l esnegain 

 

 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Espagetiak ur irakinetan gatz- eta olio-apur batekin egosi. 
2. Egosten ari direnean eragin, itsatsita gera ez daitezen. 
3. Puntu-puntuan daudenean hoztu. 
4. Erabili arte olio-apur bat nahastu. 
5. Hautatutako saltsa egin. 
6. Espagetiak zartaginean eta olio-apur batekin salteatu, ondo berotu arte. 
7. Platerean ipini eta gainean saltsa bota. 
8. Carbonara: baratxuria olioarekin bigundu, gero urdaia gehitu, kolorea hartzen hasten 

denean esnegaina bota eta su epelean utzi saltsa loditu arte. 
9. Pasta gazta birrinduarekin labean gainerre. 
10. Apaintzeko perrexila bota. 
 

Jakingarriak 

▬ Plateraren osagai nagusiak karbohidratoak dira. Horiek dira gizakiaren energia-iturri 
nagusia. Bromatologoek diotenez, kaloria guztien % 55-65 azukreak kontsumitzetik lortu 
behar da. Komenigarriagoa da zereal integrala, fruta, lekari lehorra eta barazkiak 
kontsumitzea azukre sinplea baino, digestioan polikiago xurgatzen direlako. Gainera 
karbohidrato integralek zelulosa asko daukate. 

▬ Carbonara oso saltsa kalorikoa da. 
▬ Carbonara saltsan bi gorringo bota daitezke. 



Galdakaoko Ostalaritza Eskolako errezetak 

 35 

Espagetiak italiako eran 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 1 kg espageti 
• Olioa eta gatza 

Saltsa italiarra: 
• 2 tipula 
• 300 g txanpiñoi 
• 200 g urdaiazpiko egosi 
• 1 ½ l tomate-saltsa 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Makarroiak lapiko handi batean 
ur askorekin egosi. 

2. Ur irakinetan bota makarroiak eta eragin solte gelditzeko. 
3. Egosita daudenean hoztu. 
4. Olio-apur bat bota makarroiak ondo mantentzeko. 
5. Txanpiñoiak garbitu eta ebaki. 
6. Urdaiazpiko egosia juliana eran ebaki. 
7. Tipula zuritu eta zatitu. 
8. Tomatea prestatu. 
9. Saltsa italiarra: tipula oliotan sutan ipini. Baratxuria bota daiteke. Erdiegina dagoenean, 

txanpiñoiak gehitu eta salteatu. Segidan, urdaiazpikoa eta tomate-saltsa erantsi, eta gatza 
bota. 

10. Makarroiak ondo berotzeko, salteatu eta platerean ipini. 
11. Italiar saltsarekin estali. 
12. Gustuaren arabera, perrexila hautseztatu. 
 

Jakingarriak 

▬ Plater honek, gehienbat, karbohidratoak ditu. 
▬ Hiru pasta mota daude: lehorra, freskoa eta egosia. 
▬ Pasta egostekotan, hobe da behar dugun kopurua soilik egosi; hala ere, soberan badago 

hozkailuan gorde daiteke olio-tanta bat botata edo ur hotzetan sartuta. Kontuan hartu 
hozkailuan egun gutxi irauten duela eta kalitatea jaitsi egiten dela. 

▬ Pasta lehorra oso ondo kontserbatzen da, eta denbora luzez irauten du leku lehor eta 
ilunean. 

▬ Pasta freskoa egin eta jan egin behar da. 
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Espagetiak marinel-eran 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 1 kg espageti 
• Perrexila 
• Olioa eta gatza 

Marinel-eran: 
• 1 dl olio 
• 5 baratxuri-ale 
• 200 g txatka 
• 200 g muskuilu 
• 200 g otarrainxka 
• 1 l saltsa amerikarra 
• Gatza 

Saltsa amerikarra: 
• 4 azenario 
• 2 tipula 
• 2 porru 
• 60 g arroz edo irin 
• 1 dl brandy 
• Otarrainxkaren burua 
• Tomate saltsa 
• Arrain-salda 
• Olioa eta gatza 

 

Nola egin 

1. Espagetiak ur irakinetan gatza eta olio-apur batekin egosi. 
2. Egosten ari direnean, eragin itsatsita ez gelditzeko. 
3. Puntu-puntuan daudenean hoztu. 
4. Erabili arte olio-apur batekin nahastu. 
5. Hautatutako saltsa egin. 
6. Espagetiak zartaginean eta olio-apur batean salteatu ondo berotu arte. 
7. Platerean ipini eta gainean marinel saltsa bota. 
8. Marinel-eran: baratxuriak oliotan gorritu, gainean itsaskiak ondo moztuta gehitu eta 

salteatu. Saltsa bat botatzekotan amerikarra bota.  
9. Saltsa amerikarra: barazki guztiak ebaki (mirepoix eran txikitu), eta barazkien 

gogortasunaren arabera olioarekin biguntzen jarri. Bigun daudenean saltsa loditzeko arroza 
edo irina bota daiteke. Ondoren otarrainxkaren burua eta brandy-a gehitu. Kolorea emateko 
tomate-saltsa bota. Guztiari arrain-salda edo ura erantsi. Dena egina dagoenean ondo 
irabiatu eta iragazki txinatar batetik iragazi. 

10. Perrexil pikatua hautseztatu zerbitzatu aurretik. 
 

Jakingarriak 

▬ Espagetiak marinel-eran egiteko ez da beharrezkoa saltsa amerikarra egitea. 
▬ Merkeenak diren itsaskiak aukeratzen ditugu; bestela, platera oso garesti atera daiteke. 
▬ Espagetiek, 100 g-ko, 360 kcal, 0,6 g koipe eta 10 g proteina dauzkate. 
▬ Plateren osagai nagusiak karbohidratoak dira. Komenigarriagoa da zereal integrala, fruta, 

lekari lehorra eta barazkiak kontsumitzea, azukre sinplea baino. 
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Haragiz betetako kaneloiak 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 3 baratxuri-ale 
• 1 tipula 
• 2 azenario 
• 30 kaneloi 
• 400 g haragi txikitu 
• 1 l tomate-saltsa 
• 1 kopa ardo zuri 
• Gazta birrindua 
• Olioa eta gatza 

Bexamela (2 litro): 
• 80 g gurin 
• 80 g irin 
• 2 l esne 
• Gatza 
• Piper zuria 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Espagetiak bezala egosi, baina pasta mota hau ahula denez, oso astiro bota eta oso kontuz 
eragin. 

2. Egosita daudenean, hoztu eta eskuzapi baten gainean banan-banan ipini, bestela itsatsita 
gelditzen dira eta gero ezin dira erabili. 

3. Betegarria prestatu. Lapiko batean tipula eta azenario txikitua biguntzen ipini, gainean 
baratxuri xehatua gaineratu eta haragia gehitu. Hau guztia eginda dagoenean, ardoa, 
tomate-saltsa eta bexamel-apur bat gehitu betegarria loditzeko. Saltsa honek bolognar du 
izena. 

4. Bexamela egin: lehenengo gurina sutan ipini, gero irina, eta ondo nahastuta dagoenean 
esne beroa apurka-apurka bota. Bukatzeko, gatza eta piperra gehitu. 

5. Kaneloi bakoitzaren barruan saltsa bolognar apurtxo bat ipini, eta gero bildu. 
6. Aurkezteko, azpian tomate-saltsa ipini, gainean kaneloiak eta estaltzeko, bexamela.  
7. Gainerretzeko, gazta birrindua bota. 
 

Jakingarriak 

▬ Pasta mota guztiek antzeko konposizioa dute, 100 g-ko 360 kcal. Gainera haragiz beteak 
daudenez, otordu bat egiteko nahikoa da. Pasta-prestaketak elikadura aldetik biribilak 
izaten dira. Hala ere, diabetikoek integralak eta gutxi jan behar dituzte hipogluzemia-
-arazorik ez izateko.  
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Garbantzu-krema 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 1 kg garbantzu 
• 2 tipula 
• 2 porru 
• 3 azenario 
• ½ dl oliba-olio 
• Gatza 

Goarnizioa: 
• 300 g espinaka 
• 10 txipiroi txiki 
• 2 tipula 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Garbantzuak ur epeletan 24 orduz beratzen utzi. 
2. Presio-eltzean ur epelean barazkiekin egosi bigundu arte. 
3. Irabiatu eta iragazki txinatar batetik iragazi. 
4. Gatza eta oliba-olioa bota. Loditasun-maila zaindu. 
5. Goarnizioa: txipiroiak salteatu eta tipula juliana eran sueztitu. Txipiroiak tipularekin nahastu 

eta 5 minutuz egosi. Espinaka ur irakinetan egosi, gero hoztu, ura kendu eta biribil txikiak 
egin. 

6. Plater sakon batean krema zerbitzatu eta ondoko platerean goarnizioa ipini.  
7. Saltsa beltzeko tanta batzuk erantsi goarnizioari kolorea emateko. 
 

Jakingarriak 

▬ Garbantzuekin egindako kremak Gaztelakoa (Castellana) du izena. 
▬ Krema honen elementu nagusia egoskariak (garbantzuak) dira. Barazkiak ongarri dira, 

garbantzuak loditzeko, ura edo hondo zuria bustitzeko eta espinakak eta txipiroiak 
goarniziorako. 

▬ Krema hau, berehala jateko ez bada, lehenbailehen hoztu eta hozkailuan gorde. Berriro 
berotzeko ez da egokia, batez ere, lodia bada. Kasu horretan Maria bainuan berotu. 

▬ Egoskari lehorren krema egiteko normalean kuzinatutakoak eta soberan geratutakoak 
erabiltzen dira. 

▬ Garbantzuek, 100 g-ko, 360 kcal dauzkate, 6 g koipe, 20 g proteina, bitamina eta mineral 
batzuk. 
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Indaba zuriak txirlekin 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 1 kg babarrun zuri 
• 1 tipula 
• 1 porru 
• Gatza 

Txirlak saltsa berdean: 
• 500 g txirla 
• 4 baratxuri-ale 
• 1 dl ardo zuri 
• 20 g irin 
• Perrexila 
• Oliba-olioa eta gatza 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Kazola batean uretan babarrunak su motelean eta luzaroan egosi. 
2. Tipula eta porrua txikitu eta kazolara bota. 
3. Txirlak garbitu eta kazola batean ur-tanta batzuekin lurrunetan egosi; gero, ateratako salda 

gorde saltsa egiteko. 
4. Saltsa berdea: baratxuri-aleak zuritu eta xehatu. Oliba-oliotan baratxuriak gorritu, ondoren 

perrexila erantsi eta segidan irina, ardoa eta txirlen salda. Saltsa probatu, nahastu eta txirlak 
gehitu. 

5. Zerbitzatzeko unean babarrunak txirlekin eta saltsarekin lurrezko kazola batean ipini. 
6. Saltsaren loditasuna eta gatz-puntua probatu. 
 

Jakingarriak 

▬ Elikadura aldetik babarrunak jatea oso inportantea da, osagai asko dauzkatelako. 
▬ Babarrun zuriek 100 g-ko 330 kcal dauzkate, 3 g koipe, 20 g proteina, 130 mg kaltzio, 7 mg 

burdina eta bitamina batzuk. 
▬ Txirlak moluskuak dira eta oso garrantzitsua da bizirik erostea. 
▬ Txirlak kontserbatzeko hozkailuan gorde 5 gradutan. Hozkailua oso hotz badago, hil egiten 

dira. 
▬ Hozkailuan gorde baino lehen, bustita dagoen zapi batekin bildu. Bizirik egun gutxi irauten 

dute. 
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Patatak Errioxako eran 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 3 kg patata 
• 250 g txorizo 
• 2 tipula 
• 4 baratxuri-ale 
• 4 piper txorizeroren mamia 
• 250 ml tomate-saltsa 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Patatak zuritu eta uretan gorde. 
2. Tipulak eta baratxuriak zuritu eta txikitu. 
3. Txorizoa zatitu. 
4. Kazola sutan jarri, olioa berotu eta tipula gorritu. 
5. Baratxuria gehitu eta erdiegina dagoenean txorizoa bota. 
6. Patatak puskatu, erantsi eta ura edo hondo zuria gehitu estali arte. 
7. Tomate-saltsa bota kolorea eta zaporea emateko. 
8. Patatak bigundu arte utzi sutan. 
 

Jakingarriak 

▬ Patatak osagai hauek ditu: karbohidrato asko, proteina eta koipe gutxi, bitaminak eta 
mineralak. 

▬ Patatak egindako egunean jan behar dira, bestela gorbezitu (gogortu) egiten dira. 
▬ Patata gordinak uretan kontserbatzen dira hozkailuan. 
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Porru-krema 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 2 tipula 
• 4 baratxuri-ale 
• 2 kg patata 
• 6 porru handi 
• 2 dl oliba-olio eta gatza 

Goarnizioa: 
• 500 g bakailao 
• 2 porru juliana eran 
• Ogi txigortua 

 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Tipula eta baratxuria xehatu. 
2. Patatak zuritu eta uretan utzi momentuan puskatzeko. 
3. Porruak 3 cm luzeko zatitan ebaki. 
4. Bakailaoaren hezurrarekin eta porruen berdearekin salda prestatu. 
5. Goarnizioa prestatu: porrua frijitu, bakailaoa saltsan egin, ogia xerratan moztu eta labean 

txigortu. 
6. Lapiko batean tipula eta baratxuria oliotan jarri, izerdi-pixka bat atera dezaten. 
7. Ondoren porruak bota biguntzeko. 
8. Patatak puskatu, erantsi eta saldarekin edo urarekin estali. Salda egiteko, bakailao-

-hezurrak, porru-hostoak eta tipula ur hotzetan ipini eta ordubetez egosi. 
9. Patatak 40 minutu egosten utzi, dena bigundu arte. 
10. Hau guztia xehatu eta txanoan iragazi. Nahi izanez gero, 1 dl esnegain bota.  
11. Plater batean goarnizioa ipini; gero, aparteko beste plater sakon batean krema zerbitzatu.  
 

Jakingarriak 

▬ Porruek kaloria gutxi daukate, 100 g-ko 25 kcal. 
▬ Oso osasuntsuak omen dira: lasaigarriak, diuretikoak... 
▬ Patata oso oinarrizko jakia da, baina bitaminak eta mineralak azalaren azpian biltzen dira 

eta kontuz ibili patata zuritzean. 
▬ Patatek, berez, ez daukate kaloria asko; baina frijitzen badira kaloriko bihurtzen dira.  
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Arrain-salda 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 4 azenario 
• 3 tipula 
• 3 porru 
• 50 g arroz 
• 2 dl brandy 
• Otarrainxkaren burua 
• ½ l tomate-saltsa 
• 3 l arrain-hondo edo ur 
• Olioa eta gatza 

Arrain-hondoa: 
• Barazki-muturrak 
• Zapo-hezurrak 
• 3 dl ardo zuri 
• 3 l ur 
• Gatza 

Goarnizioa: 
• 10 muskuilu 
• 10 otarrainxka 
• 10 zapo-zati 
• 100 g txirla 
• 2 arrautza 

 

Nola egin 

1. Arrain-hondoa: kazola batean barazki-muturrak eta zapo-hezurrak ipini. Ardo zuria bota 
daiteke. Ur hotzarekin estali eta ordu-erdiz egosi. Gero iragazki txinatar batetik iragazi eta 
gatza bota. 

2. Arrain-salda: Barazkiak (mirepoix eran ebakiak) olio-apur batean kazolan sueztitu, egiten 
ari direnean otarrainxken burua eta arroza bota. Dena nahastu eta salteatu. Bustitzeko, 
lehenengo brandy-a bota eta gero arrain-hondoa edo ura. Kolorea emateko, tomate-saltsa 
gehitu. Ordubetez egosi barazkiak eta arroza, bigundu arte. Dena egina dagoenean, ondo 
irabiatu eta txino batetik iragazi. Gatz-puntua probatu eta saldaren loditasuna zaindu. 

3. Goarnizioa: otarrainxkak zuritu eta minutu batez egosi. Azala gorde arrain-salda egiteko. 
Muskuiluak eta txirlak kazola txiki batean lurrunean egosi eta ateratzen den likidoa gorde 
arrain-hondoari botatzeko. Zapoa garbitu, hamar zati atera eta bost minutuz egosi. 
Arrautzak egosi eta txikitu. 

4. Azpil sakon batean salda ipini. 
5. Goarnizioa salda barruan edo azpil zapal batean ipin daiteke. 
 

Jakingarriak 

▬ Arrain-salda izan daiteke saltsa amerikarra baino likidoagoa. 
▬ Arrain-salda egiteko hainbat errezeta dago: tomate gabeko salda, lodigarri gabekoa... 
▬ Saldaren osagaiak alda daitezke: legatza, ganbak, almejak... 
▬ Garrantzitsua da bero mahairatzea.  
▬ Neguan jateko oso plater egokia da. 
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Zurrukutuna 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 400 g bakailao 
• 3 baratxuri-ale 
• 5 piper txorizeroren mamia 
• 1 “zopako” ogi 
• 2 litro salda 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Bakailaoa hiru egunez beratzen utzi. 
2. Piperrak bezperatik beratzen utzi.  
3. Baratxuriak zuritu eta brounoise eran ebaki. 
4. Bakailao-hezurrarekin eta barazki-hostoekin salda egin. 
5. Altzairuzko kazolan olioa eta baratxuriak sutan jarri erdigorritu arte. 
6. Ogi-xerrak oso mehe ebakiak kazolara bota. 
7. Piperrak gehitu eta saldarekin estali. 
8. Bakailaoa saltsan egin, gero aparte aurkezteko. 
9. Zurrukutuna irabiatu, krema egin eta plater sakon batean zerbitzatu. 
10. Goarnizioa azpil txiki batean aurkeztu.  
 

Jakingarriak 

▬ Zurrukutuna zerbitzatu aurretik krema egin daiteke, baina normalean lurrezko kazolan 
egiten da. 

▬ Zopak, batzuetan digestio-laguntzaile onak dira, baina kasu honetan oliba-olioarekin eta 
ogiarekin eginda dagoenez, digestio zailekoa eta asegarria izan liteke. Esnegain eta 
gorringorik ez badute, hozkailuan nahiko ondo kontserbatzen da. Gaur egun, ugari dira 
krema ontziratuak merkatuan, baina elikadura aldetik hobe da egin berria jatea. 

 
 



 

 

 
 

BBBiiigggaaarrrrrreeennn      
ppplllaaattteeerrraaakkk
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Bakailaoa hiru eratan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 2 ½ kg bakailao 85 g-ko  
xerratan ebakia 

Bizkaitar saltsa: 
• 1 kg tipula 
• 10 piper txorizero 
• 40 g irin 
• 2 l bakailao-salda 
• Olioa eta gatza 

Pil-pil saltsa: 
• 1 l oliba olio 
• 5 baratxuri-ale 

Piper berdeko saltsa: 
• 1 tipula 
• 2 porru 
• 600 g piper berde 
• 1 dl ardo zuri 
• 40 g irin 
• 2 l ur edo arrain-salda 
• Olioa eta gatza 

 

Nola egin 

1. Bakailaoa beratzen eduki hiru egunez. Hezurrak kendu, 85 g-ko zatitan ebaki eta lehortu. 
2. Bakailaoa hiru eratan egingo dugu: pil-pil eran, Bizkaiko eran eta piper berdeko saltsarekin. 
3. Bakailaoa pil-pilean: 5 baratxuri litro bat oliba-oliorekin lurrezko kazolan gorritzen ipini. 

Hamar bakailao-zati ondo lehortu. Olioetatik baratxuriak atera eta bakailaoa sartu su 
epelean egin arte. Bakailaoa eginda dagoenean su gainetik kendu eta epeltzen utzi. Epel 
dagoenean lurrezko kazolari mugimendu zirkularra eragin saltsa loditu arte. Ez da batere 
erraza, eta lehenengo aldiz egin baino lehen komeni da ikustea. 

4. Bakailaoa Bizkaiko eran: bakailao-zatiak irinetan pasa eta frijitu eta gero bizkaitar 
saltsarekin berotu. Bizkaitar saltsa egiteko piper txorizeroak ordu batzuetan ur hotzetan 
beratzen utzi. Tipula juliana eran ebaki eta olio-apur batekin kazola batean sueztitzen ipini. 
Biguntzean piperrak gehitu eta hogei minutuz su motelean egin. Saltsa loditzeko, ogia edo 
irina bota, eta segidan hondoa (salda). Saltsa egosi, gatza bota eta, bukatzeko, iragazi eta 
irabiatu. Saltsaren loditasuna zaindu. 

5. Bakailaoa piper berdeko saltsarekin: hamar bakailao-zati irinetan pasa eta frijitu, 
platerean ipini eta gainean piper berdeko saltsa bota. Piper berdeko saltsa egiteko tipula eta 
porruak zatituta olio-apur batean sueztitu, gero piper berdeak gehitu eta salteatu. Ondoren 
irina, ardoa eta ura bota. Ordu-erdiz egosi, irabiatu, txino batetik iragazi eta gatza bota.  

6. Plater batean hiru eratako bakailaoa ipini.  
 

Jakingarriak 

▬ Saltsa hauek alda daitezke, bakailaoa era askotara presta daitekeelako: perretxiko-
-saltsarekin, piperradarekin, pistoarekin, espinaka-saltsarekin... 
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Bakailaoarekin eta patatekin 
egindako milorria 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• ½ kg piper gorri 
• ½ kg piper berde 
• ½ kg tipula 
• 1 ½ panadera patata 
• Olioa eta gatza 

Bizkaitar saltsa: 
• 1 kg tipula 
• 10 piper txorizero 
• 40 g irin 
• 2 l bakailao-salda 
• Olioa eta gatza 

Bakailaoa pil-pilean: 
• 1 l oliba-olio 
• 5 baratxuri-ale 
• 2 kg bakailao 200 g-ko  

xerretan ebakia 
 

 
Nola egin 

1. Bakailaoa pil-pilean: 5 baratxuri litro bat oliba-oliorekin lurrezko kazolan gorritzen ipini. Hiru 
egunez beratzen utzitako bakailaoa uretatik atera eta ondo lehortu. Oliotatik baratxuriak 
atera eta bakailaoa sartu, su epelean egin arte. Bakailaoa eginda dagoenean, su gainetik 
kendu eta epeltzen utzi. Epel dagoenean lurrezko kazolari mugimendu zirkularra eragin, 
saltsa loditu arte. Ez da batere erraza, eta lehenengo aldiz egin baino lehen komeni da 
ikustea. 

2. Bizkaitar saltsa: piper txorizeroak ordu batzuetan ur hotzetan beratzen utzi. Tipula juliana 
eran ebaki eta olio-apur batean kazola batean sueztitzen ipini. Biguntzen denean, piperrak 
gehitu eta hamar minutuz su motelean egin. Saltsa loditzeko ogia edo irina bota, eta 
segidan hondoa (salda). Saltsa egosi, gatza bota eta, bukatzeko, iragazi eta irabiatu. 

3. Panadera patatak: patatak xerratan ebakita tipula, olioa eta gatzarekin labean egin. 
4. Piperrada: piperrada egiteko piper gorriak eta berdeak labean egin, ondoren zuritu, ebaki 

eta zartagin batean tipularekin salteatu.  
5. Platera aurkezteko, tinbal batekin hiru geruzatan jarri: lehenengo geruzan patatak, 

bigarrenean piperrada, eta goian bakailaoa orritan. 
6. Tinbala berotzeko labean sartu. Kontuz ibili, bakailaoa lehor gera ez dadin. Gero platerean 

jarri eta bi saltsekin estali. 
 

Jakingarriak 

▬ Bakailaoa arrain zuria da, % 6 baino koipe gutxiago dauka.  
▬ Bakailaoak, 100 g-ko, 75 kcal, 0,5 g koipe, 17 g proteina, 20 g kaltzio eta hainbat bitamina 

dauzka. 
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Krabarroka errea barazki 
konfitatuen gainean 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• ½ kg-ko 5 krabarroka 
• Olioa eta gatza 
• Perrexila 

Barazkiak: 
• 1 ½ kg panadera patata  
• 2 kalabazin 
• 4 tomate 
• Olioa eta gatza 

Olio errea: 
• 4 dl oliba-olio 
• 4 baratxuri-ale 
• Limoi baten zukua 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Krabarroka garbitu eta hezurrak kendu. 
2. Patatak panadera eran prestatu: patatak zuritu eta xerratan ebaki. Tipula juliana eran ebaki 

eta salteatu. Gastronof plakan, patatak eta tipulak ilaran jarri, gatza bota eta olioarekin 
estali. Gero labera sartu patatak bigundu eta gorritu arte. 

3. Kalabazina eta tomatea xerratan ebaki eta plantxan egin.  
4. Olio errea: baratxuriak zuritu eta txikitu. Oliba-olioa baratxuriekin sutan ipini gorritu arte. 

Limoi-zukua erantsi baino lehen olioa hozten utzi, bestela zipriztindu egiten da. 
5. Krabarroka-xerrak olioarekin igurtzi, gatza bota eta labean 10 minutuz egin, 200 gradutan. 
6. Barazkiak platerean ipini; azpian patatak, tartean kalabazina eta tomatea, eta gainean 

krabarroka. 
7. Apaintzeko perrexil-sorta bat ipini. 
 

Jakingarriak 

▬ Krabarroka arrain-salda egiteko ere erabiltzen da, oso zaporetsua delako. 
▬ Hezur asko ditu eta landu baino lehen guztiak kendu behar dira. 
▬ Komeni da astean gutxienez hiru aldiz arraina jatea.  
▬ Arrainek, prestatzeko eraren arabera, kaloria gehiago edo gutxiago daukate.  
▬ Kaloria gutxi izateko, plantxan edo labean egitea hobe da. 
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Legatza amerikar eran 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• Kilo eta erdiko bi legatz 
• Olioa eta gatza 

Saltsa amerikarra: 
• 2 tipula 
• 3 azenario 
• 2 porru 
• 200 g otarrainxka-buru 
• 3 dl tomate-saltsa 
• 40 g irin 
• 1 kopa brandi 
• 2 l legatz hezurrekin egindako  

salda 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa: 
• 10 otarrainxka plantxan 
• 20 azenario 
• 10 pikillo piper 
• 10 patata-xerra 

 

 

 

Nola egin 

1. Legatza garbitu eta hezurrak kendu. 
2. 200 gramoko xerrak moztu. 
3. Goarnizioa: plater bakoitzeko otarrainxka bat plantxan egin; azenarioa juliana eran ebaki, 

egosi eta bi multzo egin, eta pikillo piper bat biribildu eta patata biribil baten gainean jarri. 
4. Saltsa amerikarra: Barazkiak (mirepoix eran ebakiak) olio-apur batekin kazola batean 

eztitzen ipini, gero otarrainxken burua gehitu, jarraian irina pixkanaka bota eta dena 
nahastu. Bustitzeko lehenengo brandia bota eta gero arrain-hondoa. Kolorea emateko 
tomate-saltsa gehitu. Dena eginda dagoenean, ondo irabiatu eta iragazki txinatar batetik 
iragazi. 

5. Legatza plantxan egin. Lodia bada, barrualdetik gordinik ez gelditzeko, plantxan egin ostean 
8 minutuz labean sartu, 180 gradutan. 

6. Platerean saltsa ipini, gainean legatza eta alde batean goarnizioa. 
 

Jakingarriak 

▬ Saltsa amerikarra duten jakiak oso elikagarriak dira. Alde batetik barazki mota asko 
dauzkalako, eta bestetik otarrainxkak dauzkalako. Saltsa egiteko olio gutxi erabili, bestela 
olioa gainean geratzen da, eta, itxura txarra ez ezik, kaloria asko ere ematen dizkio. 

▬ Legatza arrain zuria da (koipe gutxikoa). 
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Legatz betea 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 3 kg-ko legatza 
• 1 kg hostore 
• 2 porru 

Saltsa amerikarra: 
• 4 azenario 
• 2 tipula 
• 2 porru 
• 40 g arroz edo irin 
• 1 dl brandy 
• Otarrainxkaren burua 
• Tomate-saltsa 
• Arrain-salda 
• Olioa eta gatza 

Betegarria (duxelle): 
• 1 tipula 
• 200 g txanpiñoi 
• 200 g urdaiazpiko egosi 
• Olioa eta gatza 

 

Nola egin 

1. Betegarria egin (duxelle): osagai guztiak xehatu (brounoise eran txikitu). Tipula olio-apur 
batean sutan ipini, gero txanpiñoiak bota eta dena egiten ari denean urdaiazpiko egosia 
gehitu, ondo nahastu eta gatza bota. 

2. Saltsa egin (amerikarra): barazki guztiak ebaki (mirepoix eran txikitu), eta barazkien 
gogortasunaren arabera olioarekin biguntzen jarri. Bigun daudenean, saltsa loditzeko arroza 
edo irina bota daiteke. Ondoren, otarrainxkaren burua eta brandy-a gehitu. Kolorea emateko 
tomate-saltsa bota. Guztiari arrain-salda edo ura erantsi. Dena eginda dagoenean, ondo 
irabiatu eta iragazki txinatar batetik iragazi. 

3. Legatza garbitu eta hezurra kendu, 40 xerra egin, bakoitza 50 g ingurukoa. 
4. Legatz-xerrak bete. 
5. Legatz-xerra beteak labean egin. Politago gelditzeko, labera sartu baino lehen hostore-

-geruza batekin estali. 
6. Platerean saltsa bota, gainean legatza jarri eta inguruan porru frijitua. 
 

Jakingarriak 

▬ Arrainak digeritzen errazak dira. Oso proteina onak dituzte, eta koipea ez du % 2 baino 
gehiago (gainera asegabea). 

▬ Arrain zuritan errege da, eta era askotan prestatzen da: erreta, saltsa berdean, frijituta, 
betea, papillote eran, amerikar eran, parrillan, arrautzaztatua...  
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Legatza porru-saltsan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 3 kg-ko legatza 
• 20 otarrainxka 
• Olioa eta gatza 

Porru-saltsa: 
• 1 tipula 
• 5 porru 
• 2 koilarakada irin 
• 1 dl ardo zuri 
• Salda edo ura 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Legatza garbitu eta berrehun gramoko xerratan ebaki. 
2. Otarrainxkak zuritu. 
3. Porru-saltsa prestatu: porruak eta tipulak txikitu, eta lapiko batean oliotan sutan ipini. 

Bigundutakoan irina gehitu eta ondo nahastu. Ondoren ardo zuria eta salda bota. Ordu-
-erdiz egosten utzi, eta gero ondo irabiatu eta iragazi. 

4. Legatzari kolorea emateko, plantxan egin; baina lodia bada, barrualdetik egiteko hamar 
minutuz labean eduki.  

5. Aurkezteko, platerean saltsa jarri, gainean legatza eta inguruan otarrainxka. 
6. Perrexil pikatua hautseztatu zerbitzatu aurretik. 
 

Jakingarriak 

▬ Arraina komenigarria da astean hirutan jatea, dauzkan proteinak eta koipeak osasuntsuak 
direlako. 

▬ Merkatuan arrain izoztuak edo freskoak aurki ditzakegu, eta gaur egun saltsak ere pototan 
saltzen dira (elikadura industrialak azken urteotan berebiziko gorapena izan du). 

▬ Jatorriari dagokionez, mota askotako legatza dago eta bakoitzak bere prezioa du 
(arrastekoa edo amukoa eta Angolakoa, Senegalgoa, Hego Amerikakoa...). 

▬ Pisuaren arabera izen desberdinak ditu: txikitan karioka; kilo ingururaino, merlenka; bi kilo 
ingururaino, tarteko legatz, eta bi kilotik aurrera legatz. 
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Legatza saltsa berdean 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• Kilo eta erdiko bi legatz 
• 300 g ilar 
• 10 arrautza 
• 2 poto zainzuri-mutur 
• 2 kg patata 
• Gatza eta olioa 

Saltsa berdea: 
• 1 dl oliba-olio 
• 4 baratxuri-ale 
• Perrexil pikatua 
• 60 g irin 
• 1 kopa ardo zuri 
• 2 l arrain-salda 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Legatza garbitu, hezurrak kendu eta 200 gramoko xerretan moztu. 
2. Ilarrak egosi. 
3. Arrautzak hamar minutuz egosi. 
4. Patatak zuritu, xerratan ebaki eta lurrunetan 5 minutuz egosi.  
5. Saltsa berdea: baratxuria, ondo xehatuta, oliba-olioarekin lapiko batean gorritzen utzi. Erre 

baino lehen perrexila gehitu, eta segidan 60 g irin. Hau guztia nahastu, ardo zuriarekin busti 
eta legatz-hezurrekin egindako salda bota. Gatza bota eta bi minutuz egosten utzi. 

6. Legatz-xerrak utzi hamar minutuz saltsa berdean, oso kontuz, apurtu ez daitezen. 
7. Goarnizio ugari erabil daiteke: ilar egosiak, lurrunetan egindako patatak, zainzuri-muturrak, 

arrautza egosia... 
8. Guztiari perrexil txikitua bota. 
 

Jakingarriak 

▬ Arrainak dituen ezaugarriak kontuan izanik (proteinak, gatz mineralak, A, B, D bitaminak 
eta koipe gutxi), elikagai ona dela esan daiteke. 

▬ Legatzak % 5 baino koipe gutxiago dauka. 
▬ Legatzak dituen gantz-azidoak asegabeak dira, eta osasunerako onak omen dira. 
▬ Arraina astean gutxienez hiru aldiz jatea komeni da. 
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Mihi-arrain bildua marinel-saltsan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 1 kg-ko 2 ½ mihi-arrain 
• 10 otarrainxka 
• Plastiko gardena 
• Gatza 

Marinel-saltsa: 
• 1 dl oliba-olio 
• 2 baratxuri-ale 
• 20 g irin 
• ½ l arrain-salda 
• Perrexila 
• 1 l tomate-saltsa 

Goarnizioa: 
• Azenario torneatua 
• Kalabazin torneatua 
• Patata torneatua 
• Izokin ketuarekin egindako  

kanapea 
 

 

 

Nola egin 

1. Mihi-arraina garbitu eta hezurrak kendu. 
2. Hogei arrain-xerra atera, bakoitza otarrainxka batekin bete eta biribildu. 
3. Xerra bildu bakoitza plastiko gardenarekin inguratu. 
4. Marinel-saltsa: baratxuri txikitua oliba-oliotan gorritu, irina gehitu eta arrain-salda bota. 

Segidan tomate-saltsa erantsi, ondo nahastu eta perrexila hautseztatu.  
5. Goarnizioa: barazkiak torneatu eta egosi. Nahi izanez gero, izokin ketuarekin kanapea 

egin. 
6. Mihi-arraina prestatu, ondoren lurrunetan egosi. Plastikoa kendu eta xerra bildua plateraren 

erdian ipini. 
7. Marinel-saltsa gainean bota eta goarnizioa alde batean jarri. 
 

Jakingarriak 

▬ Oso garrantzitsua da dena bero zerbitzatzea. 
▬ Arrain bilduek, eskutan asko erabilita daudenez, hozkailuan gordeta ere egun gutxi irauten 

dute. 
▬ Arrain mota hau zuria da; beraz, koipe gutxiko arraina da. 
▬ Mihi-arrainak, 100 g-ko, 100 kcal, 2 g koipe eta 17 g proteina dauzka. 
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Txipiroiak beren tintan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 50 txipiroi txiki edo 30 ertain 
• 4 tipula 
• Irina 
• 2 dl ardo zuri 
• 1 l ur 
• Barruko tinta edo 10 poltsa 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa: 
• Arroza 
• Arrautza 
• Perrexila 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Txipiroiak garbitu eta barrukoarekin bete. 
2. Txipiroiak irineztatu eta zartaginean olio-apur batekin salteatu. 
3. Tipula txikitu eta oliotan sueztitu.  
4. Bertara txipiroiak bota, kazolari tapa jarri eta su motelean hamabost minutuz egin. 
5. Txipiroiak kazolatik atera eta saltsa egin. 
6. Saltsa: kazolan, tipula gainean, hiru koilarakada irin bota. Ondo nahastu. Tintak, ardoa eta 

ura gehitu. Hogei minutuz egosi. Saltsa irabiatu eta iragazi. Gatza bota. Berriro bost minutuz 
egosi. Loditasuna eta kolorea zaindu. 

7. Txipiroiak saltsarekin batu eta berotu. 
8. Platerean txipiroiak ipini, gainean saltsa eta ondoan goarnizioa. 
9. Perrexila bota. 
 

Jakingarriak 

▬ Txipiroiek hozkailuan egun gutxi irauten dute.  
▬ Gure Herriko plater famatuetako bat da. 
▬ Oso garrantzitsua da kolorea, oso beltza izan behar baitu. 
▬ Koloretako goarnizioak egokiak dira. 
▬ Txipiroiek, 100 g-ko, 80 kcal, 1 g koipe, 14 g proteina, 144 mg kaltzio, 1,7 mg burdina eta A 

bitamina dute. 
▬ Txipiroiak denbora gutxi eduki egosten, bestela haragia gogortu egiten da eta. 
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Txipiroiak tipuletan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 50 txipiroi txiki edo  
30 ertain 

• 4 tipula 
• Olioa eta gatza 
• Irina 

Saltsa beltza: 
• 2 tipula 
• 2 azenario 
• 50 g irin 
• 2 dl ardo zuri 
• 1 ½ l arrain-salda 
• 5 tinta 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Txipiroiak irinetan pasa eta su bizian salteatu zartaginean. 
2. Kazola batean tipula juliana eran ebaki eta su motelean sueztitu. 
3. Gatza bota. 
4. Tipula eginda dagoenean, txipiroiekin batu eta hamar minutuz egosi. 
5. Saltsa beltza: tipula eta azenarioa oliotan su motelean egin. Biguntzen ari denean irina, 

ardoa eta salda gehitu. Ondo nahastu eta tintak bota. Hamabost minutuz egosi, irabiatu eta 
iragazki txinatar batetik iragazi. Gatza bota. 

6. Platerean txipiroiak tipularekin jarri. Kolorea emateko, saltsa beltzarekin apaindu. 
7. Perrexila bota. 
 

Jakingarriak 

▬ Txipiroi freskoekin eginda, oso plater goxoa da. 
▬ Txipiroiak gauza askotarako erabiltzen dira: arroza egiteko, betegarriak egiteko, plater gisa, 

goarnizio modura... 
▬ Txipiroiak, oso gutxi eginda, zapore berezia dauka. 
▬ Hainbat modu dago txipiroiak egiteko: beteta, saltsan, erreta, plantxan, tipularekin, 

piperrekin... 
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Txitxarro betea txakolin-saltsan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• ½ kg-ko 5 txitxarro 
• Olioa eta gatza 

Saltsa: 
• 1 porru 
• 3 dl txakolin 
• 5 dl esnegain 
• Olioa eta gatz 

Betegarria: 
• 2 tipula 
• 200 g atun 
• 4 arrautza egosia 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Txitxarroak garbitu, erditik moztu eta hezurrak kendu. 
2. Txakolin-saltsa: porru baten zati zuria txikitu eta olio-apur batekin sutan ipini. Porrua 

biguntzen denean txakolina bota, eta jarraian esnegaina. Saltsa hau su epelean hamar 
minutuz egosi, loditu arte. 

3. Betegarria: tipula xehatu eta lapiko batean olioarekin biguntzen ipini. Eginda dagoenean, 
atera eta atunarekin nahastu. Arrautzak egosi, zuritu, txikitu eta betegarriarekin nahastu.  

4. Txitxarroak bete eta labean 10 minutuz egin, 200 gradutan. 
5. Platerean txitxarroa ipini, gainera saltsa bota eta inguruan entsalada jarri. 
 

Jakingarriak 

▬ Txitxarroa oso arrain merkea eta goxoa da, baina hezur asko ditu. Zerbitzatu baino lehen 
hezurrak kendu egin behar zaizkio. 

▬ Txitxarroa koipetsua da, baina dituen koipeak (omega 3) gorputzerako oso osasuntsuak 
omen dira. 

▬ Txitxarroak, 100 g-ko, 170 kcal, 10 g koipe eta 20 g proteina ditu. 
▬ Azken bolada honetan entsaladetan ere ikus daiteke. 
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Urraburu errea Bilboko eran 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• ½ kg-ko 5 urraburu 
• 1 dl oliba-olio 
• 5 baratxuri-ale 
• 1 limoi 
• Perrexila 
• Gatza 

Panadera patatak: 
• 2 kg patata 
• 2 tipula 
• 750 ml ekilore-olio 
• Gatza 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Urraburuari hezurrak kendu, garbitu eta erditik ebaki. 
2. Panadera patatak: patatak zuritu eta xerratan ebaki. Tipula juliana eran ebaki eta salteatu. 

Gastronof plakan patatak eta tipulak ilaran jarri, gatza bota eta olioarekin estali. Gero labean 
sartu patatak bigundu eta gorritu arte. 

3. Urraburua erditik ebakita gastronof plakan labera sartu. 
4. Olio errearen osagaiak prestatu, azken momentuan baratxuriak frijitzeko. 
5. Olio errea egin: oliba-oliotan baratxuri xehatua frijitu, erre baino lehen atera eta hotza 

dagoenean limoi-tantak gehitu.  
6. Aurkezteko, platerean patatak jarri eta pataten gainean urraburua. Urraburuari gatza eta olio 

errea bota. 
7. Perrexil pikatua hautseztatu zerbitzatu aurretik. 
 

Jakingarriak 

▬ Urraburua oso proteina eta kaloria gutxikoa da. 
▬ Patatek karbohidratoak (zelulen erregaia) dauzkate eta olioarekin egindakoan oso 

kalorikoak dira.  
▬ Arraina hiru egunez hozkailuan kontserba daiteke, panadera patatak ,ordea, hozkailuan 

gorbezitu eta oxidatu egiten dira. 
▬ Panadera patatak gauza askotarako erabiltzen dira: milorriak egiteko, arrainak prestatzeko 

eta edozein plateren goarniziotarako... 
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Txipiroiak eta izokina burruntzian 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 40 txipiroi txiki 
• 1 ½ kg izokin 35 g-ko zatitan 
• 10 perretxiko 
• Olioa eta gatza 

Ardo zuriko saltsa: 
• 70 g gurin 
• 70 g irin 
• 750 ml ardo zuri 
• 750 ml arrain-salda 
• Gatza 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Txipiroiak garbitu. 
2. Izokina zatikatu. 
3. Burruntzi batean bi txipiroi eta bi zati izokin sastatu. 
4. Olioarekin igurtzi eta gatza bota. 
5. Burruntziak 5 minutuz plantxan eta 10 minutuz labean egin, barrua ondo egiteko. 
6. Ardo zuriko saltsa: altzairuzko kazola batean gurina sutan ipini, gainean irina bota, ondo 

nahastu eta ardoa gehitu. Poliki-poliki salda guztia bota. Probatu eta gatza bota. Loditasuna 
zaindu eta Maria bainuan gorde erabili arte. 

7. Platerean saltsa ipini, gainean burruntziak eta, apaintzeko, perretxiko bat. 
 

Jakingarriak 

▬ Arraina, plantxan eginda dagoenez, erraz digeritzen da. 
▬ Izokina arrain urdina da, % 6 baino koipe gehiago daukalako. 
▬ Txipiroia molusku mota bat da. Oso egokia da burruntzian sastatzea, haragia gogorra 

delako. 
▬ Gordinik gorde daiteke egun batetik bestera hozkailuan, baina egin bezain pronto jan behar 

da. 
▬ Saltsa alda daiteke: piper-saltsa, azenario-saltsa, Porto-saltsa, eta abar erabil daitezke. 
▬ Plater hau batez ere jatetxeetan egiten da, lan handia duelako. 
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Zapo eta perretxikoak burruntzian 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 35 g-ko 40 zapo-zati 
• 40 perretxiko 
• Olioa eta gatza 
• Barazki torneatuak 

Azenario-saltsa: 
• 600 g azenario 
• 2 tipula 
• 10 g irin 
• 2 dl ardo zuri 
• 2 l barazki-hondo edo ur 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

Nola egin 

1. Zapoa garbitu eta zatitu. 
2. Perretxikoak prestatu eta garbitu. 
3. Burruntzi batean bi zapo-zati eta perretxiko bat sastatu. 
4. Gatza bota eta olioarekin igurtzi.  
5. Burruntziak plantxan egin, nahiko arin egiten baitira.  
6. Azenario-saltsa: azenarioa eta tipula zuritu eta zatitu. Kazola batean olio-apur batean 

tipula eta azenarioa sueztitu. Egina dagoenean irina, ardoa eta salda bota. Gatz-puntua eta 
loditasuna zaindu. Saltsa irabiatu eta iragazi. Bost minutuz egosi eta Maria bainuan utzi, 
gero erabiltzeko. 

7. Platerean saltsa ipini, gainean bi burruntzi eta hornitzeko patata eta kalabazin torneatua. 
 

Jakingarriak 

▬ Azenario-saltsa egin ordez saltsa amerikarra egin daiteke. 
▬ Burruntziekin hainbat plater egin ditzakegu: txipiroi eta otarrainxkekin egindakoa, izokina-

rekin, txanpiñoiarekin, sagarrarekin eta zapoarekin egindakoa. 
▬ Plater hauek egokiak dira, baina lan handia ematen dute. 
▬ Plantxan egindakoa denean, ez da oso jaki kalorikoa. 
▬ Arrainek, proteinak izateaz gain, gatz mineralak eta bitaminak ere badituzte.  
▬ Zapoa arrain zuria da, gantz gutxi daukalako. 
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Okela burruntzian 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 850 g txerriki 
• 850 g txahalki 
• 850 g indioilar 
• 1 tipula 
• 1 piper gorri 
• 20 hirugihar-xerra 
• Olioa eta gatza 

Ardo beltzeko saltsa: 
• 2 tipula 
• 40 g irin 
• ½ l ardo beltz 
• 1 ½ l hondo ilun 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa: 
• 1 letxuga 
• 10 ozpinetako pepino 
• 2 azenario 
• Ozpina 
• Olioa eta gatza 

 

Nola egin 

1. Okela garbitu eta 30 g-ko zatiak egin. 
2. Piper gorria eta tipula zati handitan ebaki. 
3. Burruntzi bakoitzean hiru okela mota sastatu hirugihar-xerrarekin, piper gorri zati batekin eta 

tipularekin. 
4. Dena olioarekin igurtzi, gatza bota eta bost minutuz plantxan egin. Gero labean 10 minutuz 

egin, 180 gradutan.  
5. Ardo-saltsa: tipula zati txikitan ebakita olio-apur batean gorritzen utzi. Kolorea hartzen 

hasten denean irina gehitu, segidan ardo beltza isuri eta bukatzeko hondo iluna bota. Ordu-
-erdiz egosten utzi, eta gero irabiatu eta iragazi. Gatza bota, eta, bukatzeko, berriro 
hamabost minutuz egosten eduki eta lodiera neurtu. 

6. Platerean bi burruntzi ipini, gainean ardo-saltsa eta ondoan entsalada. Azken unean 
entsalada maneatu. 

 

Jakingarriak 

▬ Oso elikagai ona da proteinak, bitaminak, koipeak, gatz mineralak eta zuntzak dauzkalako. 
▬ Kutsakorra izan ez dadin ondo egitea komeni da. 
▬ Izoztuta ondo kontserbatzen da, baina gero gogor samarra izaten da. 
▬ Hozkailuan bi egun baino gehiago ezin da gorde, kolorea eta usaina aldatu egiten direlako. 
▬ Egun bat gehiago irauteko, adobatu egin daiteke.  
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Txerri-azpizuna burruntzian 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 2 kg txerri-azpizun 
• 40 hirugihar-xerra 
• 4 piper berde 
• 4 piper gorri 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa: 
• Patata frijituak 
• Piperrak 
• Entsalada 

 

 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Txerri-azpizunak 50 g-ko xerretan ebaki.  
2. Piper berdeak eta gorriak zati handitan ebaki. 
3. Txerri-azpizunak hirugihar-xerrekin bildu.  
4. Burruntzi bakoitzean bi azpizun eta lau piper-zati sastatu. 
5. Gatza bota eta olioarekin igurtzi. 
6. Kolorea emateko eta goxoa izan dadin, plantxan egin. 
7. Azpizuna lodia bada, plantxan ez da barrua egiten; horrexegatik, labean egin behar da, 180 

gradutan eta 10 minutuz. 
8. Plateraren erdian burruntziak ipini, alde batean patatadunak eta bestean piperdunak. 
9. Gainean saltsa botatzekotan, olioa perrexilarekin prestatu. 
10. Goarnizioa mota askotakoa izan daiteke: entsalada, perretxikoak, txanpiñoiak, pikillo 

piperrak... 
 

Jakingarriak 

▬ Txerrikiak, beste okelen aldean, koipe asko daukala esan daiteke. 
▬ Azpizunak, 100 g-ko, 280 kcal, 25 g koipe, 15 g proteina, gatz mineralak eta bitamina 

batzuk dauzka. 
▬ Burruntzikoa egitean okela berotu egiten da. Horrexegatik, egin eta gero hozkailuan 

denbora gutxi irauten du. 
▬ Edozein dendatan ontziratuak eta izoztuak eros daitezke.  
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Txanpiñoi, baratxuri berri eta 
piperrekin egindako nahaskia 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 20 arrautza 
• 1 poto baratxuri berri 
• 2 piper gorri 
• 2 piper berde 
• 300 g txanpiñoi 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa: 
• 2 piper gorri 
• 2 piper berde 
• 1/2 l tomate-saltsa 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Piper gorriak eta berdeak juliana eran ebaki eta zartaginean olio-apur batekin salteatu. 
2. Txanpiñoiak garbitu, juliana eran ebaki eta salteatu. 
3. Baratxuriak pototik atera eta ura kendu. 
4. Goarnizioa: tomate-saltsa prestatu eta piper batzuk (juliana eran ebakiak) frijitu.  
5. Itsasgarria ez den zartaginean piperrak, txanpiñoiak eta baratxuriak salteatu. Jarraian 

arrautza gutxi irabiatuta gehitu eta erdimamituta dagoenean gatza bota. 
6. Platerean jarri, inguruan goarnizioa ipini eta perrexil-sorta batekin apaindu. 
 

Jakingarriak 

▬ Oso elikagai ona eta besteen aldean merkea da. Nutrizio aldetik aberatsa da. 
▬ Arrautzak lau osagai ditu: azala, mintza, gorringoa eta zuringoa. 
▬ Azalean kaltzioa dago, baina ez da erabiltzen; gorringoan ura, koipea eta proteinak daude; 

zuringoan, ordea, ura eta proteinak. 
▬ Merkaturatzen diren arrautzak galeperrarenak eta oiloarenak dira.  
▬ Modu askotan kontsumitzen dira: plater moduan, lagungarri moduan, saltsen lodigarri 

moduan, entsaladetan eta abar.  
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Txipiroi eta perretxikoekin 
egindako nahaskia 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 20 arrautza 
• 10 txipiroi txiki 
• 200 g perretxiko 
• Perrexil pikatua 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa (hamar burruntzi): 
• 10 otarrainxka 
• 10 txipiroi txiki 
• 10 perretxiko 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Txipiroiak garbitu. 
2. Otarrainxkak zuritu. 
3. Perretxikoak erditik zatitu. 
4. Goarnizioa. Burruntzi bakoitzean hiru osagaiak sastatu plantxan egiteko.  
5. Txipiroiak zatitu eta salteatu. 
6. Erabili gabeko perretxikoak juliana eran ebaki eta salteatu. 
7. Nahaskia: itsaskorra ez den zartagin batean olio-apur bat jarri eta hara txipiroiak eta 

perretxikoak bota. Salteatu eta arrautza gutxi irabiatuta gehitu. Zurezko sardexka batekin 
nahastu, eta, bukatzeko, gatza bota. 

8. Argazkian dagoen moduan, nahaskia, burruntzia, ogi txigortua eta saltsa beltza platerean 
ipini eta perrexilarekin hautseztatu. 

 

Jakingarriak 

▬ Bi arrautzak 160 kcal, 12 g koipe, 12 g proteina, kaltzioa, burdina eta bitamina batzuk 
dauzkate. Horrek elikagai osoa dela esan nahi du . Arrautzak dauzkan proteinak balio 
biologiko handikoak dira. Baina gorringoak kolesterola dauka, eta, horrexegatik, ezin da 
nahi beste jan. Batez beste, pertsona osasuntsu batek egunero arrautza bat baino gehiago 
ez jatea komeni da.  

▬ Nahaski asko egin daiteke: urdaiazpiko-nahaskia, porru-nahaskia, eta abar. 
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Albondigak etxeko eran 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 1.500 g txahal-haragi xehatu 
• 3 tipula 
• 1 piper berde 
• 4 baratxuri-ale 
• 2 arrautza 
• Ogi birrindua 
• Irina 
• Olioa eta gatza 
• Piperbeltz ehoa 
• 3 dl tomate-saltsa 

Goarnizioa: 
• 20 azenario torneatu 
• 20 patata torneatu 
• 100 g ilar 
• 200 g txanpiñoi 

 

 

Nola egin 

1. Piper berdea, tipula bat eta baratxuri-aleak txikitu eta olio-apur batean sueztitu. 
2. Haragia azpil batean ipini; ondoren, bi arrautza eta egindako barazkiak gehitu. Apurka-

-apurka ogi birrindua bota orea loditu arte. 
3. Gatza eta piperbeltz ehoa gehitu haragiari eta ondo nahastu. 
4. Albondigei forma eman. Irinetatik pasa eta oliotan frijitu. 
5. Saltsa: bi tipula txikitu eta olio apur batekin sueztitu, hiru koilarakada irin bota eta ondo 

nahasi. Ardo zuria eta salda bota. Irabiatu, eta, kolorea emateko, tomate-saltsa bota. 
6. Albondigak kazola batean ipini eta gainean saltsa bota. Su motelean 15 minutuz egin. 
7. Goarnizioa: azenarioak eta patatak torneatu eta egosi. Ilarrak egosi. Txanpiñoiak salteatu. 
8. Albondigak saltsarekin platerean ipini eta gainean goarnizioa ezarri. 
 

Jakingarriak 

▬ Goarnizioa alda daiteke: patata frijituak, perretxikoak... 
▬ Egun batetik bestera hozkailuan gorde daiteke. 
▬ Txerrikiarekin ere egin daiteke platera. 
▬ Albondigak egiteko, gogorrak eta merkeak diren haragi-zatiak aprobetxatzen dira. 
▬ Plater honek saltsa duenez, oso kalorikoa da. 
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Entrekota plantxan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 2 kg entrekot 
• Olioa eta gatza 

Porto saltsa: 
• Olioa eta gatza 
• 1 porru 
• 1 dl Porto ardo 
• ½ l espainiar saltsa 
• 2 dl esnegain 

Perretxiko-saltsa: 
• Olioa eta gatza 
• 1 tipula 
• 200 g perretxiko 
• 10 g irin 
• 1 dl ardo zuri 
• 3 dl esnegain 

Goarnizioak: 
• Entsalada 
• Patata frijituak 
• Patata erreak 
• Piper gorriak 
• Txanpiñoiak 
• Piperrada 
• Tomate txigortua 

 

Nola egin 

1. Ondo hautatu haragia, urdaia kenduz garbitu eta hozkailuan gorde. 
2. 200 g-ko xerretan moztu.  
3. Goarnizioa aukeratu eta prestatu. 
4. Saltsa aukeratu eta prestatu.  
5. Plantxa erabili behar den aldi bakoitzean garbitu. 
6. Entrekota plantxan egin. Plantxak bero egon behar du, kanpokoa erreta eta barrukoa 

gordinik geldi dadin. 
7. Entrekotari gatza bukaeran eman, lehor ez dadin. 
8. Egin bezain pronto azpil bero batean zerbitzatu, hoztu ez dadin. 
9. Nahi den saltsa edo goarnizioarekin zerbitzatu. 
 

Jakingarriak 

▬ Haragiak proteina asko ditu. Goarnizioren arabera, menua oreka daiteke: patatekin eta 
entsaladarekin karbohidratoak eta bitaminak erantsiko dizkiogu. 

▬ Proteinak funtsezko lehengaia dira (balio biologiko handia dute). Hala ere, ez da komeni 
haragi-proteina gehiegi jatea, koipe asko daukalako eta kolesterol-maila igoarazi egiten 
duelako. 

▬ Plantxan egindako haragiak kaloria gutxi dauzka, baina saltsa eta goarnizioaren arabera 
oso kaloriko bihur daiteke.  

▬ Entrekot gordinak luzaro iraun dezan, tratamendu fisikoak edo kimikoak erabiltzen dira. 
Fisikoak: izoztu, ganberan gorde, kontrolpeko atmosferan kontserbatu, hutsean ontziratu. 
Kimikoak: mikroorganismoen hazkundea eragozten duten gehigarriak gehitu. 
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Galeperrak saltsan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 20 galeper 
• 2 tipula 
• 2 azenario 
• 2 porru 
• 4 dl ardo zuri 
• Hegazti-salda edo ura 
• Olioa eta gatza 
• Piperbeltza 

Goarnizioa: 
• Patata-purea: 500 g patata  
 3 dl esne 
 gurina 
 gatza 
• 20 azenario torneatu 
• 20 kalabazin torneatu 
• Perrexila 

 

Nola egin 

1. Galeperrak ondo garbitu. 
2. Eltze batean olioa jarri eta galeperrak gorritu. 
3. Gatza eta piperbeltza bota. 
4. Galeperrak gorritu ondoren, tipula, azenarioa eta porrua bertara bota (txiki-txiki eginda). 

Hogeita bost minutuz nahaste guztia sueztitu. 
5. Ardo zuria bota, eta jarraian hegazti-saldarekin edo urarekin dena estali. 
6. Su motelean, gutxi gorabehera ordu-erdiz egin. 
7. Galeperrak eginda daudenean, eltzetik atera eta saltsa irabiatu eta iragazi. 
8. Saltsaren gatz-puntua probatu eta bertara galeperrak bota. Bi minutuz egosi. 
9. Goarnizioa: patata-purea egiteko, patata puskatuak uretan egosi. Bitartean esnea, gurina 

eta gatza berotu. Patata egosiak, esnea, gurina eta gatza puregailutik pasa. Maria bainuan 
berotu eta erabili arte gorde. Bestalde, azenarioak eta kalabazinak torneatu eta uretan 
egosi. 

10. Galeperra zatitu eta plater bakoitzean bi ipini. 
11. Plateraren erdian pure-apur bat jarri, gainean galeper-zati bat, ondoan barazki torneatuak 

eta, inguruan, beste galeperra. 
 

Jakingarriak 

▬ Hezur asko duen jakia da. 
▬ Gisatutako galeperra egun batetik bestera galtzen ez den jakia da. 
▬ Goarnizioa alda daiteke: patata frijituak, ilarrak, piper gorriak... 
▬ Galeperra proteina asko duen jakia da. 
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Gisatutako idi-buztana 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 4 kg idi-buztan 
• 3 tipula 
• 4 azenario 
• 3 porru 
• 4 tomate 
• 1 l ardo beltz 
• 1 l ur 
• Irina 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa: 
• 2 kg aza 
• 5 baratxuri-ale 
• 100 g urdaiazpiko 
• Olioa eta gatza 

 

 

Nola egin 

1. Idi-buztana kartilagoarekin lotuta dagoen tokitik moztu. 
2. Buztanari gatza eta irina bota eta zartagin batean salteatu gorritu arte. 
3. Kazola batean barazki zatituak sueztitu eta gainean buztana jarri. 
4. Ardoa eta ura bota estali arte, eta bi orduz su epelean egin. 
5. Samur egonez gero, buztan-zatiak kazolatik kendu eta saltsa iragazi. 
6. Saltsa buztanarekin berotu, gatz-puntua probatu eta loditasuna zaindu. Saltsa gainean 

koipea agertzen bada, kendu. 
7. Goarnizioa: aza uretan egosi, xukatu eta baratxuriarekin salteatu. Urdaiazpiko frijitua gehitu 

eta gatz-puntua neurtu. 
8. Platerean buztana saltsarekin ipini eta alde batean aza. 
 

Jakingarriak 

▬ Buztana ondo eginda dagoen jakiteko, zatiak banan-banan sastatzea komeni da. 
▬ Saltsa duten platerak, egun batzuetan, ondo mantentzen dira hozkailuan.  
▬ Goarnizio mota asko ipin daitezke: patata frijituak, txanpiñoiak, perretxikoak, piperrak... 
▬ Hirugarren kategoriako haragia izan arren, oso goxoa da, eta azken bolada honetan modan 

dago. 
▬ Idi-buztanarekin hainbat plater egin daiteke: milorria, piper beteak, krepeak, eta abar. 
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Haragiz beteriko piperrak 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 30 pikillo piper 
• 600 g haragi xehatu 
• 2 tipula 
• 60 g irin 
• 700 ml esne 
• Olioa eta gatza 

Tomate-saltsa: 
• 2 tipula 
• 2 azenario 
• 2 porru 
• 2 kg tomate 
• 10 g azukre 
• Olioa eta gatza 

 

 

 

Nola egin 

1. Piperrak pototik atera. 
2. Tipula brounoise eran ebaki eta olio-apur batekin sueztitu. 
3. Haragi xehatua bertara gehitu eta salteatu. 
4. Irina bota, nahastu eta apurka-apurka gehitu esnea.  
5. Zurezko koilara batekin guztia irabiatu eta gatza bota. 
6. Piperrak bete eta hoztu. 
7. Tomate saltsa: barazkiak juliana eran ebaki. Kazola batean tipula, azenarioa eta porrua 

sueztitu. Tomatea azkena bota, arinago egiten baita. Ordu-erdiz egosi, dena bigundu arte. 
Probatu, azukrea eta gatza bota. Irabiatu eta iragazi. Berriro egosi bost minutuz.  

8. Piperrak irinetan eta arrautzatan pasa eta frijitu.  
8. Platerean saltsa ipini, gainean hiru piper eta inguruan goarnizioa. 
 

Jakingarriak 

▬ Bai lehenengo eta bai bigarren platera izan daiteke. 
▬ Hozkailuan egun gutxi irauten dute, baina izozkailuan urte-erdia. 
▬ Birrineztatuta edo arrautzaztatuta frijitzen dira. 
▬ Piper beteak labean ere egin daitezke. 
▬ Piperrak betetzeko osagai asko erabil daitezke: bakailaoa, legatza, otarrainxka, odolostea, 

barazkiak, muskuiluak... 
▬ Betegarriaren arabera saltsa desberdina da: bizkaitarra, piper-saltsa, saltsa beltza... 
▬ Mota askotako goarnizioak daude: arroza, patatak, zainzuriak, entsalada... 
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Mingainarekin egindako tinbala 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 1 behi-mingain 
• 2 tipula 
• 1 ½ kg patata 
• 150 g fruitu lehor 
• Gatza eta olioa 

Piperrada: 
• 6 piper berde 
• 3 piper gorri 
• 2 tipula 
• Olioa eta gatza 

Saltsa: 
• 2 tipula 
• 50 g irin 
• 5 dl ardo beltz 
• 1 ½ l hondo ilun 

 

 

 

Nola egin 

1. Mingaina, ura, gatza eta barazki-muturrak ordubetez presio-eltzean egosi. 
2. Mingaina xukatu eta bero dagoela zuritu eta gorde. 
3. Piperrada: tipula juliana eran ebaki eta salteatu. Piper gorriak eta berdeak ordu-erdiz 

labean sartu eta gero zuritu. Piper zurituak juliana eran ebaki. Zartaginean oliotan tipula 
sueztitu, gero piperrak gehitu eta salteatu. Gatza bota.  

4. Saltsa: tipula zati txikitan ebakita oliotan gorritu. Kolorea hartzen hasten denean, irina 
gehitu, segidan ardo beltza eta hondo iluna. Ordubetez egosten utzi eta gero irabiatu eta 
iragazi. Gatza bota, loditasuna eta kolorea zaindu eta, bukatzeko, berriro bost minutuz 
egosi. 

5. Panadera patatak: patatak zuritu eta uretan gorde. Bi tipula juliana eran ebaki eta zartagin 
batean oliotan salteatu. Labean sartzeko, plaka batean patatak eta tipula jarri, gatza bota 
eta olioarekin estali. Labean 50 minutuz egin, 180 gradutan. 

6. Tinbala: uztai baten beheko aldean panadera patata jarri, erdian piperrada eta gainean 
mingaina xerratan ebakita. Berotzeko, labean 5 minutuz sartu. Bero dagoenean, platerean 
jarri, saltsa gainera bota eta, apaintzeko, fruitu lehorrak ipini. 

 

Jakingarriak 

▬ Barrukiek, 100 g-ko, 140 kcal, 7 g koipe, 16 g proteina, 12 g kaltzio, burdina eta bitamina 
batzuk dauzkate. Balio nutrizional handiko elikagaiak dira. Baina kolesterola eta azido 
urikoarekin arazoak dituenari ez zaio komeni.  

▬ Mingainarekin egindako plater berezi bat da tinbala. Mingainarekin hainbat plater egin 
daiteke: arrautzaztatuta, saltsan, milorrian, beteta... 
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Oilasko-bularkiak milorrian 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 5 oilasko-bularki 
• 150 g hirugihar 
• Biribildutako barazki batzuk  

(torneatuak) 
• Olioa eta gatza 

Piperrada: 
• 2 tipula 
• 6 piper berde 
• 3 piper gorri 
• Olioa eta gatza 

Panadera patatak: 
• 2 kg patata 
• 2 tipula 
• 750 ml ekilore-olio 
• Gatza 

 

 

 

Nola egin 

1. Hirugiharra xerra finetan ebaki. 
2. Oilasko-bularkiak hirugihar-xerrekin bildu, labean 15 minutuz jarri, 180 gradutan. Atera eta 

gero lau zentimetroko xerretan moztu, tinbal gainean jartzeko. 
3. Piperrada: piperrada egiteko piperrei olio-apur batekin azala igurtzi. Azala egin arte labean 

sartu, 180 gradutan. Labetik atera eta piperrak plastikozko poltsa batean jarri. Horrela oso 
ondo zuritzen dira. Piperrak tiratan ebaki. Tipula juliana eran ebaki eta olio-apur batekin 
sutan jarri; tipula biguntzen denean, piperrak gehitu eta maneatu prest gera dadin. 

4. Panadera patatak: patatak panadera eran egin eta oso goxoak izaten dira; horrela egiten 
da jatetxeetan, gero oso erabilgarriak direlako. Patatak xerratan ebaki, gatza bota eta tipula-
-apur batekin labean sartu, 180 gradutan, bigundu eta kolorea hartu arte. Perrexila edo 
baratxuria bota daiteke.  

5. Altzairuzko tinbalean patata, piperrada eta bularkia geruzatan ipini; beheko aldean patatak, 
erdian piperrada eta gainean bularkia. 

6. Berotzeko, labean sartu. Gero, platerean ipini, Porto saltsa bota eta ondoan biribildutako 
barazki egosiak ipini. 

 

Jakingarriak 

▬ Plater honekin bazkari osoa egin daiteke, elikagai mota asko dauzkalako. 
▬ Plater hau orekatzeko, goarnizioan entsalada ipin daiteke. 
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Oilasko-bularkiak, perretxikoz 
beteak 

 
Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 5 oilasko-bularki bitan zatituak 
• 10 alkatxofa 
• 1 ½ kg patata 

Betegarria: 
• 1 tipula 
• 200 g perretxiko 
• 1 dl tomate-saltsa 
• Olioa eta gatza 

Porto saltsa: 
• 2 porru 
• 2 dl Porto 
• ½ l saltsa espainol 
• 2 dl esnegain 
• Gurina eta gatza 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Betegarria: tipula eta perretxikoa brounoise eran ebaki (oso xehe pikatuta). Lapiko txiki 
batean tipula olioarekin minutu batzuetan sueztitu, gero perretxikoak bota eta sutan utzi 
egin arte. Betegarria loditzeko, kopa bat tomate-saltsa bota. 

2. Saltsa: porrua garbitu eta porruaren zati zuria zati txikitan ebaki eta olioarekin sueztitu. 
Egiten ari denean, kopa bat Porto gehitu; segidan, litro-erdi bat saltsa espainol bota, eta, 
bukatzeko, esnegaina. 

3. Bularki-erdia bi xerratan moztu. Xerra artean betegarria jarri eta elkartu. 
4. Labea 200 gradutan jarri; bularki betea sartu eta 15 edo 20 minutuz egin. 
5. Eginda dagoenean, platerean jarri eta saltsarekin estali. 
6. Goarnizioa: patata frijituak, alkatxofa beteak edo piperrak jar daitezke. 
 

Jakingarriak 

▬ Oso landuak diren platerak nahiko kalorikoak dira. Alde batetik osagai nagusia oso koipe 
gutxikoa da; bestetik, saltsa eta betegarria oso koipetsuak dira. 

▬ Goarnizioa ere oso kalorikoa da: patata frijituak, bexamelaz betetako alkatxofak dituelako.  
▬ Plater hauek jatetxeetan jan ohi dira, nahiko konplexuak direlako. 
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Oilasko errea 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 2 oilasko eta erdi 
• 2 kopa ardo zuri 
• 20 g arto-irin 
• Piper zuria 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioa: 
• Entsalada 
• Patata frijituak 
• Piperrak 

 

 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Oilaskoa garbitu eta lumak kendu. 
2. Barrualdean eta kanpoaldean gatza bota eta, nahi izanez gero, piper zuria hautseztatu. 
3. Labean sartu baino lehen, olioarekin igurtzi. 
4. Labea 180 gradutan jarri eta berrogeita bost minutuz egin. 
5. Saltsa (deglase): oilaskoa erre dugun plakan gelditzen den saltsa sutan ipini eta ardo 

zuriarekin nahastu. Gero lapiko txiki batera pasa. Ondo irakiten hasten denean, ardo zuri 
pixka batekin nahastutako arto-irin finduarekin saltsa loditu. Pare bat minutuz irakin eta 
iragazi, gero oilaskoa zerbitzatu baino lehen bustitzeko.  

6. Goarnizioa: elikagaiak garbitu, ebaki, maneatu eta prestatu. Entsalada bada, letxuga bat, 
tomate bi eta tipula-erdia prestatu.  

 

Jakingarriak 

▬ Oilasko errea kaloria gutxiko jakia da. Edozein dietatan agertzen da, erraz digeritzen 
delako eta proteikoa eta koipe gutxiko jakia delako. 

▬ Oilaskoak, 100 g-ko, 185 kcal, 18 g proteina eta 15 g koipek dauzka. 
▬ Elikagai honen proteinak balio biologiko handikoak dira, eta merkeak. 
▬ Oilaskoarekin plater ugari egin daitezke: egosia, errea, saltsan, betea... 
▬ Gaur egun oilaskoak granjakoak direnez, oso bigunak dira, eta oso arin egiten dira labean. 
▬ Neurriaren arabera, labean egiteko denbora desberdina izango da, baina kilo eta erdiko 

oilaskoa ordubetean egiten da.  
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Oilasko-izterra whisky-saltsan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 20 oilasko-izter txiki edo  
10 handi 

• 2 tipula 
• 4 baratxuri-ale 
• 2 kopa whisky 
• Irina 
• Hondo zuria 
• ½ l esnegain 
• Gatza eta olioa 

Goarnizioa: 
• Madari egosiak 
• Patata frijituak 
• Piper gorriak 

 

 

 

Nola egin 

1. Oilasko-izterrei hezurra kendu eta biribildu. Ondoren, gatza bota eta irinetan pasa. 
2. Eltze batean olioa jarri eta oilasko-izterrak gorritu.  
3. Tipula eta baratxuria, txiki-txiki eginda, bertara bota. Dena sueztitu bigundu arte. Barazkiak 

eginda daudenean, whiskya bota eta jarraian hondo zuria. Esnegainarekin dena estali. Su 
geldoan utzi ordubetez. Dena eginda dagoenean, izterrak atera eta saltsa irabiatu eta 
iragazi. Berriro sartu izterrak, berotu eta gatza bota. Saltsaren loditasuna zaindu. 

4. Goarnizioak: madari egosiak, patata frijituak edo piper gorriak jar daitezke.  
5. Platerean oilaskoa ipini, gainean saltsa, ondoren goarnizioa eta guztiari perrexila bota.  
 

Jakingarriak 

▬ Oilaskoren haragia oso elikagai goxoa da, eta behikiaren aldean merkea.  
▬ Elikaduraren ikuspuntutik haragiak balio handiko proteinak, B taldeko bitaminak, burdina 

eta fosforoa dauzka. 
▬ Oilaskoaren elikadura eta bizitzeko moduaren arabera, kategoria desberdina izango du. 
▬ Oilaskoak, 100 g-ko, 200 kcal dauzka. 
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Txahal-masailak gainerreta 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 3 kg behi-masail 
• 4 tipula 
• 2 azenario 
• 2 porru 
• Irina 
• 10 gazta-xerra 
• ¼ l ardo beltz 
• Hondo beltza 

Goarnizioa: 
• 2 porru 
• 2 kg patata 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Masailak garbitu, irineztatu eta salteatu kolorea eta zaporea emateko. 
2. Kazola batean barazki zatituak sueztitu. Gainean masailak jarri, ondoren ardoa eta hondoa 

bota dena estali arte. 
3. Ordubetez masailak egosi bigundu arte; bitartean saltsa loditu egiten da eta kolorea hartzen 

du. 
4. Masailak eginda daudenean, kazolatik atera eta hoztu; gero, xerra loditan ebaki. 
5. Gelditzen den saltsa irabiatu eta iragazki txinatarretik iragazi. 
6. Saltsa probatu; loditasuna zaindu eta gatza bota. 
7. Xerrak saltsarekin berotu eta Maria bainuan utzi, erabili arte. 
8. Goarnizioak: patatak kubo txikitan moztu eta frijitu. Porruak juliana eran ebaki eta frijitu. 

Gatza bota. 
9. Platerean masail-xerrak ipini saltsa-apur batekin eta gainean gazta-xerra bat. 
10. Gazta gainerre eta plater inguruan patatak eta porruak jarri. 
 

Jakingarriak 

▬ Hau masailak aurkezteko modu berri bat da. 
▬ Prestatu bezain laster jan behar da; bestela, gazta hondatu egiten da. 
▬ Patata frijituak oso kalorikoak dira, baina oso gozoak dira eta plater askotarako egokiak 

dira. 
▬ Masailak saltsan hozkailuan lau egun kontserba daitezke, eta izoztuta urte-erdia. 
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Txahal-masailak saltsan 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 3 kg behi- edo txahal-masail 
• 5 tipula 
• 3 azenario 
• 2 porru 
• Irina 
• ½ l ardo beltz 
• Hondo beltza 

Goarnizioa: 
• Patata-purea oliba-olioarekin  

eta esnegainarekin 
• 1 azalore 

 

 

 

 

Nola egin 

1. Masailak garbitu, irineztatu eta salteatu kolorea emateko. 
2. Kazola batean barazki zatituak sueztitu. Masailak gehitu, ondoren ardoa eta hondoa bota, 

dena estali arte. 
3. Ordubetez egosi masailak, bigundu arte. 
4. Masailak eginda daudenean, kazolatik atera eta gelditzen den saltsa irabiatu eta iragazki 

txinatarretik iragazi. Saltsa probatu, loditasuna neurtu eta gatza bota. 
5. Masailak xerra lodietan ebaki eta egindako saltsan berotu. 
6. Patata-purea egin: patatak uretan egosi. Ura kendu, ondoren esnegainarekin eta oliba-

-olioarekin bost minutuz egosi. Ondo irabiatu eta gatza bota. 
7. Platerean purea ipini, gainean bi masail-xerra eta saltsa.  
8. Apaintzeko, azalore-xortak ipin daitezke. 
 

Jakingarriak 

▬ Masail-okela bigarren kategoriako okela da, gogor samarra delako, baina nutrizio aldetik, 
haragi guztiak antzekoak dira. Oro har proteinak, B bitaminak, burdina eta fosforoa 
dauzkala esan daiteke. 

▬ Masailek proteina asko daukatenez, onak dira giharrak eta hezurrak garatzeko. 
▬ Saltsarekin egindako platerak oso erosoak dira kontserbatzeko. 
▬ Hozkailuan astebete irauten du, izozkailuan urte-erdia eta hutsean ontziratua bi aste. 
▬ Azken bolada honetan masailak modan daude, eta edozein jatetxetan erraz aurkitzen dira. 
▬ Jaki honekin hainbat plater egin ditzakegu: masail gainerreak, masailak Porto saltsan, 

milorriak... 
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Untxi-lasagna 
 

Osagaiak (hamar lagunentzat) 

• 3 kg untxi 
• 2 tipula handi 
• 4 azenario 
• 2 porru 
• 30 lasagnarako pasta 
• 2 dl ardo beltz 
• Olioa eta gatza 

Goarnizioak: 
• Patata egosiak 
• Azenario torneatuak 
• Alkatxofa salteatuak 
• Azalore arrautzaztatua 

 

 

 

Nola egin 

1. Untxia saltsan: untxia zatitu, irinetan pasa eta gorritu. Beste ontzi batean tipula, azenarioa 
eta porrua, zati handitan ebakita, olioarekin sutan ipini biguntzeko. Untxia barazkiak dauden 
kazolara pasa eta ardoa bota. Salda edo ura erantsi eta horrela ordubete inguru eduki. 
Ondoren untxi-zatiak atera eta beste guztia irabiatu, eta mehego nahi izanez gero, iragazi. 
Gatza bota. 

2. Lasagna: lasagna egiteko, untxiari hezurrak kendu behar zaizkio. Gelditzen den haragia 
saltsarekin berotu. Lasagna pasta egosi, hoztu eta molde biribil batekin ebaki.  

3. Lasagna eta untxia geruzatan ipini eta gainera saltsa bota. 
4. Mahairatzeko, goarnizioak inguruan jarri.  
5. Dena goxoa geldi dadin, bero-beroa zerbitzatu. 
 

Jakingarriak 

▬ Untxia gantz gutxiko aberea da, baina saltsarekin nahiko kaloriko bihurtzen da. 
▬ Untxia saltsan nahiko ondo kontserbatzen da: hozkailuan lau egun, izoztuta urte-erdia, 

hutsean ontziratuta astebete eta pototan urtebete. 
▬ Untxiak, 100 g-ko, 160 kcal, 10 g koipe, 20 g proteina, kaltzioa, burdina eta bitamina batzuk 

dauzka. 
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