
 

 

 

Maiatzak 18 

Aizian postreak 
 

Ogi-torrada karamelizatua laranjazko 
karameluarekin  
 
OSAGAIAK: Briotxe 1, 25 gr de azukre, 25 gr. gurin 
APARAILURAKO: 1,5 lit. esnegain, 0,5 lit. esne, kanela-adar 1,500 gr. azukre ,10 arrautza-
gorringo, laranja-azal 1. 

Esnegaina irakin, esnearekin, kanelarekin eta laranja-azalarekin batera. Bestalde, gorringoak 
azukrearekin irabiatuko ditugu. Esnegainak irakin duenean, gorringoei eta azukreari erantsiko 
diegu pixkanaka, arrautzak ez mamitzeko. Behin dena nahastuta, pixka bat hozten utziko dugu. 

Briotxea moztuko dugu erdigunea bakarrik utzita, azala aparte utziz. Krema epelduta botako 
dugu briotxearen gainetik, errazionatuta, eta hozkailuan gordeko dugu. 

 

PASTEL-KREMARAKO 

OSAGAIAK: 1 lt. esne, 200 gr. azukre, 4 arrautza, 2 gorringo, 50 gr. maizena 

Alde batetik, esnea bakarrik egosiko dugu, eta, bestetik, gainerako osagaiak katilu batean jarriko 
ditugu, ondo irabiatuz, nahasketan pikorrak egin ez daitezen. Esneak irakiten duenean, 
nahasketari erantsiko diogu, ondo eraginez. Dena berriro egosiko dugu, eta gero hozten utziko 
dugu. 

 

LARANJA-KARAMELURAKO 

OSAGAIAK: 200 gr. azukre, 200 ml. laranja-zukua 

Zartagin batean azukrea botako dugu eta surtan jarri, karamelizatzen utziko dugu, kolore 
handirik hartu gabe. Zukua botako diogu eta urritzen utziko dugu guk nahi dugun puntua hartu 
arte. 



 

 

 

 

Aurkezpena: 

25 gr. azukre jarriko ditugu 25 gr. gurinarekin, eta utziko dugu alboetan kolore apur bat hartu 
arte. Briotxea botako dugu, aurretik aparailuan zenbait orduz beratzen izanda, eta alde 
guztietatik karamelizatuko dugu. Atera eta pastel-krema botako diogu gainetik. Beharrezkoa 
bada, labean sartu, eta azukre pixka bat botako dugu krema gainetik. Ondoren, erregailu batez 
erreko dugu. 

Laranjazko karameluaren gainean jarriko dugu platerean (apaingarri gisa), eta horrekin batera, 
esnedun arroz-bola bat eta kanela-hautsak botako ditugu gainetik. 
 

Krema tostada 
OSAGAIAK 

Krema: 1 l. esne, 100 gr. irin, 100 gr. azukre, 30 gr. gurin, 3 arrautza, kanela-adar 1, 0’25 dl. Anis. 

Arrautza-irinetan pasatu: arrautza 1, 25 gr. irin, 1 dl. Olio. 

Ontzi batean, irakin esnea kanelarekin. Bestalde, arrautzak ondo nahastu katilu batean 
azukrearekin, irinarekin eta gurinarekin pomada-puntuan, pikorrik ez dagoen arte. Esneak 
irakiten duenean, osagai guztiak nahasten dira, anisa erantsita, eta 10 minutuz berriz ere irakiten 
jarriko dugu. Jarraian, krema zabaldu egiten da olio pixka batez bustitako plaka batean, itsatsi 
ez dadin, eta hozten utziko dugu. 

Hotz dagoenean, karratutan moztu, arrautza-irinetan pasatu eta frijitu. 

Hautseztatzea: 40 gr. azukre, 5 gr. kanela-hautsa, nahastu eta gainetik bota 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aizian gazta tarta 
Brisa orea 

3,6 kg. irin, 1,4 azukre, 2 kg. gurin, 8 arrautza 

Arrautzak eta azukrea jarri eta irabiatuko dugu dena ondo nahastu arte. Bestalde, gurina ontzi 
batean ipiniko dugu, pomada-puntuan egon arte, eta orduan irinari botako diogu, oratu gabe 
nahastuz. Ondoren, irina eta gurina arrautzekin eta azukrearekin nahastuko ditugu, eta oratzen 
utziko dugu, orea hormetatik bereizi arte. 

 

Gazta-tartazko betegarria 

450 ml. esnegain, 160 gr. azukre, 225 gr. gazta-krema, 4 arrautza, 50 gr. gazta urdin 

Prestaketa 

Labea 180º C-tan aurreberotzen da. Orea hartzen da eta molde batean jarriko dugu, geruza fin 
bat eginez, hormak barne. Moldea labean sartzen da eta hamahiru minutuz kuzinatuko dugu. 

Denbora igaro ondoren, tarta betetzeko osagai guztiak thermomixean sartuko ditugu eta 
potentzia handienean birrinduko da minutu batez. 

Labetik pasatutako oinarriari erantsiko diogu eta labean berriro sartuko dugu, 18 minutu gutxi 
gorabehera. 

 

 

 


