
 

 

 

Ekainak 1  

Frijituen prestaketa 
 

Urdaiazpiko-kroketak 
Osagarriak: litro bat esne, 100 g urdaiazpiko serrano eta 100 gr. urdaiazpiko txigortua, 140 g 
gurin, 140 gr. irin, paper sulfurizatua, ogi kizkurtua edo pankoa, 50 ml oliba-olio, intxaur 
muskatua eta piperbeltz ehotua, gatza. Irina, arrautza irabiatuak. 

Bi urdaiazpiko motak bronuisean pikatu, eta kazola batean olio pixka batekin sutan jarri, eta, 
bestetik, esnea irakiten ipini intxaur muskatu apur batekin. Urdaiazpikoa frijituta dagoenean, 
gurina botako dugu, urtu dadila, eta ondoren irina erantsi; ondo nahastuko dugu, irina gordinik 
gera ez dadin. Jarraian, esneak irakin duenean, dena batuko dugu, hagaxka batekin eraginez, 
multzo osoak irakiten duen arte. Sutan utziko dugu suave 4 minutuz, irakiten, baina ez dadila 
erre, eta gero, erretilura bota olioarekin edo paper sulfurizatuarekin. Hozkailuan hozten utziko 
dugu, nahi dugun forma eman ahal izateko, irinetik, arrautza irabiatutik eta ogi kizkurtutik edo 
pankotik pasatuta, edo beste ogi kizkurtu bat nahiago badugu. 

 

Txipiroi-kroketak 
Litro bat esne, 2 tipulin bronuisse, 300 gr. txipiroi-puntak, hobeto izoztuta badaude, 140 gr. 
gurin, 140 gr. irin, txipiroi-tintako 3 sobre, paper sulfurizatua, ogi birrindua edo pankoa, 50 ml 
oliba-olio, intxaur muskatua eta piperbeltz ehotua, gatza. Irina, arrautza irabiatuak 

Prestaketa aurrekoa bezalakoa da. Kasu honetan, urdaiazpikoa moztu beharrean, tipulinak eta 
txipiroiak izango dira. Izoztuta edo erdi izoztuta badaude, hobeto, labanarekin bronuisean 
moztu ahal izateko. Kasu horretan, tipula olio pixka batekin egina dagoenean, txipiroiak botako 
dizkiogu, ondo egiten uzten da eta, gero, txipiroi-tinta, irina eta esnea eransten da… 

Imajina dezakegun era guztietako kroketak egin daitezke (oilasko, perretxiko, barazki, bakailao, 
arraina…), ordenari jarraituz, eta bildu egin ditzakegu, ez bakarrik ogi kizkurtuarekin, 
pankoarekin, kiko birrinduekin … …, espeziekin, curryrekin, kardamomoarekin …, bururatzen 
zaiguna. 

Ostore beteak: Kasu honetan egokiena da eginda dagoen hostorea hartzea, izoztua zein freskoa, 
eta arrabol baten laguntzaz, luzatu irin pixka batekin. Txistorraz, txorizoz edo eskura dugun beste  



 

 

 

edozein hestebetez bete dezakegu, arrautza irabiatuaz itxi eta 200ºCtan labean sartu 6-8 
minutuz, edo beharrezkoa dena, labe bakoitzaren arabera. Era berean, hostorea luzatu eta 
karratutan edo angeluzuzenean ebaki dezakegu. Sartu labean eta puztu dadila. Hoztu denean, 
bururatu zaigun edozein betegarriz beteko dugu, nahasteak edo pureak. 

Txibierro eta ganbetarako orlya 
Osagarriak: 200 gr. gari-irina, 20 gr. erroio-legamia edo emultsionatzaile bat, gatz fin apur bat, 
eta ura gasarekin edo garagardoarekin, edo soda, kantitate nahikoa nahasketa irabiatzean lodia 
gera dadin, baina ez oso likidoa, arrautza-irinetan pasatuko dugunari itsasteko moduan, ordu 
erdi gehiago hartzitzen utzi ondoren. Denbora hori igarotakoan, txipiroiak, barazkiak edo nahi 
duguna, zuritutako ganbak … sazonatu. Eta olio ugaritan frijitu 170ºCtik gorako tenperaturan. 
Sukaldeko paper lehortzailean xukatzen utzi … 

Frijituei laguntzeko alioli desberdinak: 

Parmesano aliolia: 500gr. maionesa, 2 baratxuri-ale, 200gr. parmesano, ura eta gatza 

Thermomix batean parmesanoa dadotan jarri eta 2 baratxuri-ale erdikioa kenduta, (horren 
indartsu egon ez dadin), birrindu ia hauts bihurtu arte, eta maionesa gehitu ur pixka batekin, 
galdu ez dadin. 

Ezti eta hurritzen aliolia: 20 ml esne, ½ baratxuri-ale, 3 koilarakada hurritz-praline, koilarada 1 
ezti, ekilore-olioa. 

Turmix ontzi batean jarriko ditugu esnea, baratxuria eta eztia. Guztia turmixarekin birrindu eta 
emultsionatuko dugu, lehenik pralinearekin eta gero ekilore-olioarekin. Gatz puntuan jarri. 

Ezti- eta sagar-aliolia: Maionesa irabiatu, 2 baratxuri-hortzekin, ezti-koilarakada bat, sagar-erre 
koilarakada bat eta ur pixka bat, irabiagailu batean, eta iragazi. 

Muskuiluen aliolia: Gauza bera, baina kasu honetan muskuilu egosiak sartuko ditugu oskolik 
gabe. 

Eta bururatzen zaigun edozein gauza. Kolorea eman diezaiokegu piperrautsa, txipiroi-tinta eta 
curry erabiliz. Nork bere gustura… 

 

 

 
 


