
 

 

 

Maiatzak 11 

Txerri-masail iberikoa eta osagarriak 
 

Osagaiak 

Masailak, Ardo beltz botila 1, 2 Tipula, Baratxuri-ale 1, Tomate 1, Porru 1, Azenario 1, 
100 gr. Azukre. 

 

Prestaketa: 
Irinetik pasatu eta sazonatu. Zartagin batean olioarekin, frijitu txerri-masailak bi 
aldeetatik, zartaginetik atera eta bota barazkiak zartagin berean. Ondo potxatuta 
dagoenean, salda erantsi, denbora batez irakiten eduki eta Thermomixetik pasatu. Sartu 
dena batera lapikoan eta surtan eduki 40 minutuz lapiko azkarrean. Atera txerri-
masailak eta saltsa iragazki batetik pasatu, hozten utzi eta hozkailuan gau bat eduki, 
goian geratzen den koipea kentzeko. Azukrearekin karamelua egin eta ardoa erantsi, 
erdira urritu eta saltsarekin nahastu, probatu gatza eta, beharrezkoa bada, loditu 
maizenarekin. 
 

Osagarriak: 
Oliba beltzen marmelada: Hezurrik gabeko oliva beltzen lata 1, 50 gr. Azukre, Modena 
ozpin-zurrusta 1 
 

Zartagin batean, jarri azukrea karamelua egiteko, kizkurtzen hasten direnean olibak eta 
salda bota, eragin eta erantsi modena-ozpina. Irakiten eduki 5-10 minutuz, turmixetik 
pasatu eta gorde. 

 

 

 



 

 

 

Tomate-marmelada: 3 tomate gorri, 100 gr. Azukre, 50 ml. Modena-ozpina, gatza. 

Tomateak zuritu, pipitak kendu eta karratu txikietan pikatu; azukrearekin karamelua egin 
eta, kolorea hartzen hasten denean, tomatea eta gainerako osagaiak erantsi, sueztitu eta 
irakiten utzi trinkotasuna hartu arte. 

Patata-purea, egiteko modu desberdinak 

Patata-purea: 2 patata, ura, gatza, oliba-olio birjina, arbekina mota. 

Patatak txikitu, zatitu eta gatzarekin uretan egosiko ditugu. Xukatu eta hagaxka batekin 
birrindu ondoren, oliba-olioa erantsiko diogu gustura. 

Gurinarekin… 

Kalabaza- eta almendra-marmelada: -1 Kg. Kalabaza zurituta, 200 gr. almendra, Olioa, 
50 gr. gurin, gatza. 

Zatitutako kalabaza potxatu, almendrekin, olioarekin eta gurinarekin. Eginda 
dagoenean, Thermomixetik pasatu eta iragazi. 

Baratxuri- eta gazta-brotxeta freskoa 
4 erromero- edo ezkai-adar, 8 Baratxuri-ale konfitatuta, 4 Gazta Fresko zati 
½ l. Ekilore olio. Baratxuriak konfikatu (azal eta guzti), olio horretan su geldoan, irakin 
gabe, 15 minutuz. 

Atera, zuritu eta ezkai-adarrean jarri, brotxeta eran: Baratuxuri-ale 1 + gazta fresko 
zatia + baratxuri-ale 1. Pasatzerako orduan, egin plantxan edo zartagin itsasgaitzean 

 


