
 

 

 

Ekainak 15 

HEGALUZEA 
BARATXURI-OLIOTAN MARINATUTAKO HEGALUZEA TOMATE-
MAMIEN, TIPULETA-KREMAREN ETA TIPULIN-OLIOAREN 
GAINEAN 
OSAGAIAK 
Tomate-migak: 4 tomate heldu, 4 ogi txiki (duela bi egunekoak), oliba-olio birjina, XX ozpina, 
gatza 

§ Migak: 

Tomateak garbitu, zatitu eta turmixetik pasatu; olioa, ozpina eta gatza, zure gustura bota. Ogia 
ondo siku badago, birrindu behar da, ogi birrindua bezala geratu arte. Aurrekoarekin nahastu 
eta hozkailuan gorde. 

Marinatutako hegaluzea, 2 solomo hegaluze, baratxuri-olioa, ura eta gatz lodia. 
Surtan egosi oso suave, 4 baratxuri-buru 2 litro ekilore-olioarekin; xukatu eta gorde. Sartu 
hegaluzea ur hotzean marinatu beharreko solomoetan, gatz nahikoarekin, arrautza batek flotatu 
arte, 8 orduz. Xukatu, sikatu eta olioan sartu baratxuriarekin, gutxienez 4 orduz. 

Tipuleta-krema: 4 tipuleta eder, ura, gatza, 50 ml esne-gain 
Tipuleten zurtoinekin salda ebakia egin behar da, eta gainerakoarekin julianan pikatu eta 
potxatu, kazola batean bigundu arte, olio pixka batekin; salda pixka bat gehitu behar zaio, eta 
irakiten duenean, thermomixetik pasatu behar da, esnegain likidoa eta gatza erantsiz, iragazi eta 
hozten utzi. 

Tipulina-olioa: Ekilore-olioa, kipulina-sorta 1, gatza 
Thermomixean birrindu, iragazi eta biberoi batean sartu.     
  
Tipulina-karraskaria: 3 tipuleta, glass azukrea 
Fiambreran xerratan moztu eta sulfurizatuzko edo labezko paperarekin erretilu batean sikatu, 
eta glass azukrearekin napartu, sikatzen utzi parrilla gainean gogor jarri arte. 

Platerean, molde baten laguntzaz, tomate-migak jarri, krema-koilarakada bat ingurutik, migen 
gainean hegaluze xerra batzuk, eta, batez ere, platerean, tipulina-oliozko tira batzuk, tipulina-
karraskaria apaintzeko. 

 



 

 

 

HEGALUZEA TOMATEAREKIN 

Prestaketa honetan garrantzitsuena datomate frijitua, ondo egina izatea, tipulaz, 
tomate osoekin, baratxuriarekin eta piper berde batekin. Beharrezkoa bada, saltsari 
azukre pixka bat gehituko diogu, turmix-etik pasatu eta iragazi, bai eta hegaluzeari 
egiten diogun ebakia ere frijitu eta sikatu ez dadin. 

 

HEGALUZE-MARMITAKOA 
OSAGAIAK 

1 kg patata, kilo bat hegaluze, tipula 1, 2 baratxuri-hortz, 2 piper berde, 6 piper txorizero, ½ dl. 
oliba-olio birjina, ura, gatza, 4 ogi-xerra. 

PRESTAKETA 

Garbitu hegaluzea solomoak aterata eta hezurrak gorde; urarekin garbituko ditugu odola 
kentzeko. Jarri egosten hegaluzearen hezurrak ur pixka batean, tipula eta porru muturrarekin, 
eta gero salda ondo iragazi. Hegaluze garbia aparte gorde. 

Jarri lapiko batean olioa eta tipula, baratxuria eta bronuisse eran moztutako piper berdeak, utzi 
poliki-poliki egiten kolorerik hartu gabe, gehitu patata ataletan zatitua norbere gustura, sueztitu 
eta salda bota patatak estali arte, eta gehitu piper txorieroak, pipitarik eta aurretik irakinda, 3 
aldiz, mingostasuna kentzeko. Patatak egosi ondoren, atera txorizeroak eta pulpa aterako dugu 
aizto batekin txiki-txiki eginez, sartu berriro eta probatu gatza eta ikusi egosita dagoen, behar 
izanez gero, sazonatuz. Jarraian, zatitutako hegaluzea bota 2 cm-ko zati sazonatuetan, surtatik 
atera eta kazola estali. Utzi pausatzen minutu batzuk hegaluzea egiten amaitu arte. 

HEGALUZEA POTEETAN SARTZEA SASOIA DENEAN ETA PREZIO 
ONEAN DAGOENEAN 

Xerratan mozten da, ontzikiratzeko erabiliko dugun potea baino txikixeago. Nahikoa ur 
eta gatz jartzen da arrautza gordin batek azal eta guzti flotatzen duen arte, eta irakiten 
uzten da ordubetez; irakiten hasten denetik, su baxuan, atera, hozten utzi, eta hotz 
dagoenean poteetan sartu, ondo garbituz; zati angeluzuzenetan moztu, potea ondo 
bete ahal izateko, ekilore-olioa bota goraino, ondo bete dadin. Itxi estalki onekin, estutu 
ondo, eta jarri kazola handi batean inguruko oihalekin, poteak ondo estaliz eta, borborka 
hasten denean, jarri su baxua, ordubetez irakiten, hutsa ondo egin dadin, atera eta 
hozten utzi. Bi egunetan jateko moduan egongo dira. 


