
 

 

 

Apirilak 27 

LEGATZA PRESTATZEKO MODUAK 

 
BUZTANETIK KOKOTERAINO 

Legatza moztuko dugu, ahalik eta ondoen, legatzaren zati bakoitzarekin zer prestaketa mota egin 
dezakegun jakiteko: 

Legatzaren buztana, marinel eran: 

Osagaiak: olioa, baratxuria, irina, gatza, tomate frijitua, brandya, perrexila eta arrain- edo fumet-salda. 

Ebaki zatia eta kendu barruko hezurra, bete ahal izateko; kasu honetan, txangurroa, dagoeneko eginda 
daukaguna. Kasu honetan legatza itsas saltsan eta tapadun zartagin batean egingo dugu, barrutik ondo 
egin dadin. 

Legatza ondarroar eran: 

Osagaiak: olioa, baratxuria, ozpina, perrexila, gatza. 

Legatzaren erdiko zatia moztu, hezurra laua izatetik triangelua izatera pasatzen den inguruan. Plantxa edo 
zartagina bi aldeetatik markatu eta olio errea prestatu, baratxuri perrexil eta ozpinez, eta akabera labean 
edo zartaginean su baxuan. 

Saltsa berdean: 

Osagaiak: olioa, baratxuria, irina, perrexila, txakolina eta arrain-salda. 

Zartagin batean, baratxuri batzuk jarri kizkortzen. Kizkortzen hasten denean, irina, perrexil txikitua, 
txakolina eta fumet-a bota. Legatza solomoak sartu, lehenengo zuritik, buelta eman eta beste aldetik 
egiten den arte utzi. 

 

 

 

 

 

 

LEGATZA TENPERATURA BAXUAN, HEZURREN PILPILAREKIN ETA MUSKUILUEN 



 

 

EMULTSIOAREKIN 
 
Osagaiak: 200 g-ko legatza solomo bat pertsonako, oliba-olio birjina, gatza, ilar-kimu biziak, albahaka eta 
errukula, hutseko poltsa. 
 
Hezurrak pili-pilean: 
Legatzaren burua eta hezurrak, 250 gr oliba-olio birjina, arbekina motakoa, arrain-fumeta eta hutseko 
poltsa 
Sartu burua eta soberako hezurrak oliba-olioarekin hutseko poltsa batean eta itxi poltsa, sartu 
erronnerrean 65 ºC-tan 45 minutuz, atera eta xukatu. 
Thermomixaren laguntzaz, hasi pil-pila prestatzen, lehendabizi askatzen duen gelatinarekin, eta poliki-
poliki olioa gehitu, gorputza hartu arte. 
Biberoi batean gorde eta maria bainuan berotuko dugu 
 
Muskuiluen emultsioa: 
Kilo bat muskuilu, 200 gr mahonesa leun, limoi-erdiko zukua. Muskuiluak lurrunean egosi, eta ireki 
ondoren, oskola kendu eta gorde. 
Sartu muskuiluak thermomixean eta birrindu, gehitu mahonesa eta limoi-zukua dena ondo nahastuta 
egon arte, pasa iragazkitik eta jarri biberoi batean. 
Hotzean aterako dugu, berotzen badugu alferrik galduko zaigulako. Errukula-kimu pakete 1. 
 
Prestaketa 
Solomoak atera eta zatitan moztu, sazonatu eta hutseko poltsan sartu banaka edo poltsa handiago batean 
hainbat zati. Oliba-olioa bota eta poltsa itxi. 
Sartu erronerrera edo maria bainuan 65ºCtan 8 minutuz eta atera poltsatik eta jarri erretilu batean. 
Poltsatik atera eta platerean jarri muskuiluen emultsioarekin eta pil-pilarekin eta kimuekin 
 
Legatza frijituaren solomoak 
Legatz-solomoari, kendu larruazala eta nahi dugun tamainako zatiak egin; sazonatu, zapaldu pixka bat, 
irinetik pasatu eta gero irabiatutako arrautzatik (hagaxka batekin bagabiltza, oso muntatuta geratu arte, 
legatza frijitzean harrotuta eta itxura hobea izango du). Jarri zartagin itsasgaitz bat olioarekin (150 g), 
hasieran oso bero, legatza botatzen dugunean, pixka bat kizkukrtzen utziz; ondoren, pasatu su oso 
baxuan, eman buelta eta utzi egiten den arte. Legatza eginda dagoen itxura izango du, lehenago markatu 
dugun zatian tanta zuri batzuk agertzen direnean. Orduan atera erretilu batera paper xurgatzailearekin. 

Mozketa, legatz-kokotea eta kokotxak pil-pilean jartzeko 

Osagaiak: oliba-olio birjina, gatza, kokotxak, baratxuria eta perrexila. 
Olioa baratxuriarekin zartaginean jarri, kizkurtzen hasten direnean, kokotxa sazonatuak kendu eta sutik 
kanpo sazonatutako kokotxak gehitu. Utzi egiten den arte, olioa kendu eta zirkuluetan eragin, pil-pilak 
gorputza har dezan, eta olioa bota poliki-poliki, eragiteari utzi gabe, gorputza denean eginda izan arte. 
 


