
 

 

 

Ekainak 29 

ARROZAK 
 

TXIRLAZKO ARROZA KREMATSUA, TXANGURRU-
BRANDADUNA 
 
OSAGAIAK 
Txirla kilo bat, berakatz txikitua, perrexila, arroz bonba (30 g pertsonako), 
fumet eta esnegain likidoa. 

 

PRESTAKETA 

Saltsa berde bat egin ohi den bezala, ondo garbitutako txirlak gehitu, irakin 
eta txirlak irekitzen utzi, kendu eta xukatu, txirlak saltsa berdetik bereizi, 
hozten utzi haragia oskoletik bereizteko. Lortutako salda esne-gain pixka 
batekin murriztuko dugu. 

Arroza 8 minutuz egosi uretan. Hoztu eta gorde, ondo xukatu ondoren. 

Kazolan oliba-olio birjinezko burrutzalikada txiki bat jarri, berakatz apur bat 
txikituta, eta arroza salteatu, erregosi eta saltsa berdea bota txirlekin, 
eragin eta arrozari uzten utzi, sikatzen utzi gabe, etengabe eraginez. 

 

TXANGURRUA 

2 tipula fresko, txangurru bat egosita eta birrinduta, 20 gr. brandy, tomate 
frituzko 3 koilarakada 

Txangurua labean lurrunetan egosi, hozten utzi eta birrindu. 



 

 

 

Bronuisse moduan moztutako kipula potxatu, ondo potxatuta dagoenean; 
gehitu txangurru birrindua, erregosi, gehitu brandya, flambeatu, gehitu 
tomate frijitua eta utzi irakiten 5 minutuz+-, behar bada ogi xehatu pixka 
bat gehitu, loditu dadin. 

 

ONDDOEN ARROZ KREMATSUA ALI-OLI 
PARMESANOAREKIN ETA KOKOTXAK PILPILEAN 
OSAGAIAK. Arroz bonba, berakatz pikatua, oliba-olioa 

Onddo tipulatua: 2 tipula zuri, oliva-olioa,  blancas, Aceite de oliva, onddo 
konfitatuak* 

Onddoen zopa: 2 tipula zuri, 3 porru, olioa, gatza eta piperbeltza, 
onddoen zukua 

Alioli parmesanoa: Maionesa 500 gr., 2 berakatz-ale, 200 gr. parmesano, 
ura eta gatza 

Kokotxak: 2 edo 3 Kokotxa por pertsonako, oliva-olioa, berakatza eta 
gatza 

PRESTAKETA: 

Ura irakiten ipini, eta irakiten hasetn denean arroz bonba gehitu, irakiten 
utzi 8 minutuz, xukatu eta urarekin hoztu. 

Onddoak konfikatu (izoztuak) 

Ura irakiten ipini, eta irakiten hasten denean, onddoak bota, desizoztu 
gabe; berriro irakiten hasten denean, oliba-olioa bero duen kazola batera 
pasatu, 10 minutuz konfita daitezen, lantzean behin erangingo ditugu eta 
gatza botako diegu. Erreserbatzen ditugu. 

 



 

 

 

2 tipula ipiniko ditugu bronuissean moztuta, kazola batean konfitatutakoen 
olio apur batekin, eta onddoak dadotan moztuta gehituko ditugu, gatza 
puntuan jarri eta utzi egiten 15 minutu gehiagoz. 

Tipulak eta porruak dadotan moztu eta kazolan potxatzen jarri, oso eginda 
dagoenean, onddoak galdarraztatu ditugun salda gehitu, gatza eta 
piperbeltza gehitu eta irakin 30 minutuz. Thermomixetik pasatu eta iragazi. 

Thermomixean ipini parmesanoa dadotan eta 2 berakatz-ale bihotzik gabe 
(hain gogorra ez izateko), birrindu ia hautsa egin arte, eta maionesa gehitu 
ur apur batekin, ebaki ez dadin. 

Kazola bat ipini berakatz apur bat eta oliba-olio apur batekin, gorritzen 
hasten denean, sutatik atera eta kokotxa gatzituak gehitu. Egiten amaitu 
arte utzi eta apurka loditzen hasi dadila. 

Kazo batean, olioa eta berakatz pikatu apur bat ipini, onddo tipulatuak 
gehitu, ondoren arroza, eragin eta onddoen salda gehitu. Utzi irakiten 3 
minutuz, eta bota boilur-olio pixka bat. Eta, azkenean, tipulina pikatua. 

Plater batean ipini alioli apur batekin alde batean eta kokotxak beste alde 
batean. 

ERREZETA AZKARRA PAELLA ONA EGITEKO 
Paella on bat egiteko, hainbat puntu hartu behar ditugu kontuan: 

1. ERABILIKO DUGUN ARROZ MOTA 

Oro har, arroz normala erabil daiteke, nik Bonba motakoa erabiltzea 
aholkatzen dut; luzea erabiltzen duenik ere bada, gustuen arabera. 

2. OLIO ERRE ONA, ERABILIKO DITUGUN OSAGAIEKIN: ARRAINA, 
HARAGIA ETA BARAZKIAK  

Lehein eta behin, olio erre on bat egin, bi tipula, tomate eta piperrekin, 
eta mistoa nahi izanez gero, baina batzuk eta paellan sartu nahi duguna. 



 

 

 

3. SALDA ONA 

Salda on bat egin. Barazkiekin egin behar baditugu, salda egin barazki-
puntekin edo barazkiren bat “al dente” egosi dugun salda erabili. 

Haragizkoa bada, oilasko, buzta edo arkume hezurrekin egin dezakegu, 
arrozaren osagai nagusiaren arabera, baina barazkiren bat ere sar 
dezakegu, hala nola tipulak, porrua eta tomateak, hala behar izanez gero, 
presioko eltzean egin. 

Itsaskizkoa bada, erabili dituzuen itsaski-buruak izoztu, eta mota 
amerikarra egin, tomate eta barazkiekin. 

 

4. ERABILI BEHARREKO SALDA KOPURUA ETA EGOSTEKO DENBORA 

Aurreko guztia baldin badaukagu, paellera edo kazola baxua izan behar 
dugu. Olio errearekin hasiko gara, eta, ondoren, sartuko ditugun osagaiak: 
itsaskia, haragia, barazkiak, perretxikoak… 

Jarraian, arroza botako dugu, 100 gr. pertsonako, erregosi eta salda bota, 
arroz kopuru bikoitza eta apur bat gehiago; irakiten hasten denean, sua 
jaitsi, irakiteari utzi gabe eta estalkirik gabe 10 minutu eduki, eta azken 3 
minutuak estalkia jarrita; sutatik atera eta 5 minutu gehiago eduki 
estalkiarekin. 

Eta jateko prest… 
 

ARROZA ERABILIKO DUGU BESTE ERREZETA BATZUETARAKO  

Arroz frijituak 

Arroz-pasta frijitua… 


