
 

 

 

Ekainak 8  

Txipiroiak 
Txipiroiak tintan 
1 kg amu-txipiroi, 2 tipula ertain, 2 piper berde, 2 tomate heldu, ogi siku 2 zati, oliba-olioa, gatza 
eta azukrea, txipioi-tinta 4-6 sobre. 

Txipiroiak garbitu eta bere hankekin bete, sazonatu. Bestalde, metalezko kazola batean barazki 
guztiak potxatzen dira, aurretik garbituta eta zati txikitan moztuta, 15 bat minutuz, ogi 
gogorrarekin, saltsa loditzeko. 

Jarraian, txipiroiak gehituko dizkiogu eta kazola estalita jarri, izerdia bota dezaten bigundu arte, 
10 edo 15 minutuz su baxuan. Samur daudenean, kazolatik erretilu batera aterako ditugu. 
Barazkiak sobreko tintekin tumixetik pasatuko ditugu, txikitu eta iragazkitik kazolara pasatu. 
Gero, txipiroiak gehitu. Gatza eta azukrea probatu eta 10 minutuz su motelean irakiten utzi. 

Tipulaztatuak 
6 amu-txipiroi 10 cm ingurukoak, 2 tipula handi, piper berde 1, olioa eta gatza. 

Moztutako tipula oso fina potxatu ordubetez, gutxi gorabehera, poliki-poliki, erre gabe, ia purea 
egin arte piper berdearekin batera. 

Txipiroiak garbitu, baina larruazala utzita, horrek emango baitio kolorea. Zartagin handi batean, 
kipula potxatua eta piper berdeak frijitzen dira, txipiroien gorputzak bota, dena ondo sueztitzen 
da eta hankak gehitzen zaizkio, surtan dagoela eragin, erre gabe, eta samur gertazen diren arte. 
Sazonatu eta surtatik kendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Begihandiak plantxan, kalabaza- eta almendra-pure 
gainean 
 

OSAGAIAK: 

-1 kg kalabaza zuritua, 200 gr. almendrak, olioa, 50 gr. gurina, gatza. 

Zitriko-gurina: 4 laranja, pomelo 1, limoi 1, 50gr. gurina. 

Tinta olioa: Txipioi-tinta, oliab-olioa, limoia, harrabeteko 3 palmo-txipiroi 

PRESTAKETA: 

Kalabaza zatituta potxatu, almendrekin, olioarekin eta gurinarekin. Eginda dagoenean 
Termomixetik pasatu eta iragazi. Zitrikoen zukua egin eta burruntzali batean urritu, eta nahiko 
urrituta dagoenean, gurina bota eta pixkanaka loditzen egon dadila. 

Txipiroiak barrutik ondo garbitu, hankak bereiziz, baina azala utzita, sazonatu eta oliba-olio 
birjina pixka batekin zartagin itsasgaitz batean egin, lehenengo alde batetik eta gero bestetik. 

Jarri irabiagailu batean tinta, olioa, gatza eta limoia, eta nahastu. Plater batean, kalabaza-krema 
jarri, koilarakada bat kremaren gainean, txipiroia osorik edo zatituta, hankak gainetik dituela, 
zitrikoen gurina inguruan eta tinta-olioa gainetik 

 


