
 

 

 

Maiatzak 18 

PATATAK, PASTA 
 

Patatak garrantzia eran muskuilu-marinelarekin 
Osagaiak: kilo 1 patata, kilo 1 muskuilu egosi eta egosteko urarekin, tipulin 1, berakatz 
ale 1, 2 arrautza, irina, gatza, txakolina, edalontzi 1, tomate frijitua, cognac kopatxo 1 
eta tabasko tanta batzuk, olioa, perrexil xehatua. 

Zuritu patata ertainak, eta xerratan moztu, ondu, pasatu irina eta arrautzatik, eta frijitu. 
Lehortu paper xurgatzailean. Jarri kazola zabal eta baxu abtean olio txorrotada at, bota 
berakatza xehatua eta tipulina bronuissean eta jarri suta; tipulina urre kolorea hartzen 
hasten denean, gehitu irin eskudadatxo bat, erregosi, gehitu irin-arrautzetan pasatutako 
patatak, eragin, erre cognac-arekin eta gehitu muskuilu egosien saldaz erdia eta fumeta 
edo uraz erdia; patatak estali arte, txakolina, norbere gustura, utzi irakiten 15 minutuz. 
Patata egosita dagoenean, kendu sutatik eta sartu muskuiluka irekita daudela, batzuk 
oskol erdiarekin eta besteak oskolik gabe; estali eta utzi muskuiluak berotzen; eta prest 
jateko. 

PATATA ETA OLAGARRO RISOTTO FALTSUA, ALI OLI 
MUSKUILUEKIN 
RISOTTO OSAGAIAK: - 500 gr. patata, 250 gr. olagarro egosi, 50 gr. esnegain, berakatza xehatua, 
oliva-olioa, Aceite de oliva, parmesano gazta, pipermina, perrexila. 

ALI OL OSAGAIAKI: 1/2 kg. muskuilu, 250gr. mahonesa 3 berakatz ale. 

RISOTTO PRESTAKETA: 

Zuritu patatak eta txikitu 0,5 x 0,5 cm-ko tamainako dadoetan. Jarri ur hotzetan gatzarekin eta 
irakin. Xukatu ura eta gorde. Ontzi batean berakatz xehatua eta oliba-olioa jarriko ditugu, bertan 
patata erregosi eta esnegaina gehituko dugu; su baxuan minutu batzuetan egosten utziko 
ditugu. 

Txikitu olagarroa pataten tamaina bereko dadoetan. Ontzi batean jarri berakatz xehatua, 
pipermin zati bat eta oliba-olioa. Erregosi eta olagarroa gehitu. 

 



 

 

 

Pasatzerako orduan, bi prestatuak batu (pata eta olagarroa) ontzi batean eta gehitu parmesano 
gazta, oliba-olioa, berakatza eta perrexila. Gatza neurrira bota eta platerera atera. 

MUSKUILUEN ALI OLI PRESTAKETA: Muskuiluak garbitu eta lurrunetan ireki. Bestalde, berakatz 
aleei bihotza kendu. Birrindu muskuiluen haragia berkatz aleekin thermomixean eta gehitu 
pixkanaka mahonesa. Gatza neurrira bota eta erreserbatu. 

PLATEREAN: Jarri plater batean risottoa eta apaindu piperrautsarekin, tipulin xehatuarekin eta 
kimuren batekin. Horrez gain, jarri ali olia saltsontzi batean, mahaikideak bere gogara har dezan. 

ESPAGUETIAK KARBONARAN 
Osagaiak: 1/2 kilo espagueti, 200 gr. bakoi tiratan moztuta, 6 arrautza gorringo, 100 gr. 
Parmesano birrindua, ura, gatza eta piperbeltza 

Berotu beharreko gatz pixka bat duen uretan jarri, egosten hasten denean espagetiak 
gehitu eta 8-10 minutu inguru egosten utziko ditugu; egosita egon arte maiz mugituko 
ditugu, solte gera daitezen. 

Egosten diren bitartean, karbonara prestatuko dugu. Bol batean 6 arrautza gorringoak 
gehituko ditugu, eta hagaxka batekin indarrez irabiatuko ditugu, piperbeltz ehotua eta 
parmesano birrindua gehituko ditugu, ondo batuta geratu arte, eta egositakoaren ur 
apur bat gehituko dugu 

Kazola zabal bat sutan jarriko dugu oliorik gabe, eta bero dagoenean, bakoia gehituko 
diogu, zerrenda txikitan moztuta. Minutu pare bat igaro ondoren, frijituta daudenean, 
sutatik kendu eta erreserbatu egingo dugu. Espagetiak egosita daudenean, espagetiak 
xukatuko ditugu, salda apur bat gordez, baina uretan hoztu gabe. Pasta bakoia dagoen 
kazolara bota, soberan dagoen koipea xukatu, karbonara eragin eta gehitzen dugu eta 
zurezko espátula batekin mugituko ditugu, saltsa egosten amaitzeko, eta egositakoaren 
salda apur bat. Dena ondoko mugituko dugu sardexka batekin espagetiek saltsa guztia 
xurgatzeko. Oso lodi geratzen bada, egositakoaren salda gehiago gehitu, saltsa krematsu 
geratu arte. Zerbitzatu eta, beharrezkoa bada, gehitu parmesano birrindu gehiago. 

 


