
 

 

 

Maiatzak  25 

BAKAILAOA 
 

Bakailaoaren solomo osoaren zatiak prestatzea. 

Bakailaoaren eta legatzaren ia zati guztiak erabiltzen dira, eta oso antzekoak dira formari 
dagokionez. Solomo oso bat hartuko dugu eta zatitu egingo dugu, prestaketa bakoitzerako 
zernolako zatiak dituen jakiteko. Ezkata oso txikiak ditu, jaten dugunean ia oharkabean jaten 
direnak, batez ere azala kentzen zaienean. 

 

Bakailao-buztana arrautza-irinetan pasatuta tomate frijituarekin eta 
arrautza-gorringoarekin 

 

Osagaiak: Tomate frijitua: 3 tomate, 2 tipulin, olioa, gatza, azukrea, bakailao-buztan 1 
pertsonako, irina eta arrautza. 

Tipulak eta tomatea bronuise fin-finean pikatu. Potxatzen jarri lehenengo tipula eta ondo eginda 
dagoenean tomatea erantsi, 5 minutu gehiago utzi eta azukrea eta gatza erantsi. Ura kendu, 
gero bakailaoaren gainean jartzeko; eta kendu den likido hori erabili. Bakailao-buztana arrautza-
irinetan pasatu eta ondo lehortu. Jarri koilarakada bat tomate frijitu, arrautza-irinetan pasatu 
den bakailaoaren gainean, eta utzi zirkulu bat utzi erdian, gorringoa ipintzeko. Sartu labean, 
gorringoa berotzeko, baina ez dadila pasatu. 

 

Bakailaoa pil-pilean eta ranero kluba 

 

Osagaiak: Bakailao-solomo 1 pertsonako, oliba olibo birjina, arbequina motakoa, 4 baratxuri-
alde, pipermín 1. 

Kazola txiki bat surtan jarri, olioa eta baratxuriak xerratan moztuta, eta bero ertainean ipini, 
baratxuriak kizkurtzen hasten direnean kendu, eta bakailaoa larruazalaz gora jarri, olioaz zati 
guztiak estalita egon daitezen saiatuz, su baxuan ipini. Bakailaoaren larruzala hatz batez 
zeharkatu ahal dugunean, horrek adieraziko du eginda dagoela, eta erretilu batera atera. 



 

 

 

 

Pil-pila kazola batean loditzen hasi, iragazki edo makiltxo batekin, bakailaoari ura kentzean 
botatzen duen gelatinarekin. Pixkanaka olioa eransten daoan, erabat loditu arte. Beharrezkoa 
ez balitz, ez erantsi bakailaoa botatzen duen salda guztia, bestela oso arin gera baitaiteke. 

Ranero kluba: Tipula eder bat, piper berde 1, 3 madari-tomate eta kalabazin txiki bat. Osagai 
guztiak dado ertainetan moztu eta olioarekin frijitu alde desberdinetan eta amaieran nahastu, 
gaztza zuzendu eta pasatzerako orduan, ura kendu oliorik atera ez dadin. 

Bakailaoa platerean jarri, eta estali pil-pilarekin, eta pisto xukatu koilarakada bat zatiaren 
gaineran jarri eta estali pil-pilarekin (Ranero kluba) 

Bizkaiko erara 

Osagaiak: 1,5 kg Tipula gorri, ogi siku xerra 1, ½ baratxuri-buru, 10 piper txorizero, gatza, Jabugo 
urdain zati 1. 

Prestaketa: Kazola handi atean, berotu olioa baratxuri.-bruarekin, Jabugo urdaiarekin eta ogi 
siku xerra. Kolorea hartu dutenean, Juliana eran moztutako típula erantsi. Potxatzen diren 
bitartean, piper txorizeroak garbitu pipitak kenduz eta jarri irakiten uretan 3 aldiz (irakin, xukatu, 
ur berria erantsi eta errepikatu 3 aldiz). 

Azkenean, ura kendu eta tipulekin nahasten da 3 orduz surtan potxatzen daramanean, eta gutxi 
gorabehera beste ordu bat utzi. Robot edo txinotik pasatu eta, gero, iragazki fin batetik pasatu, 
irakin eta gatza zuzendu. 

Oliotan konfikatutako bakailao xerra ipini, su baxuan berotuta, eta Bizkaiko eran egindako 
saltsarekin estali. 

Erabiltzen diren bakailaoaren azken zatiak goiko aldea edo goiko aldeko solomoa, edo Bakailao-
muturrak dira, entsaladak egiteko, pil-pilerako Bakailao-kokotxak, saltsa-berdean, arrautza-
irinetan pasatuta, plantxan…; eta Bakailao-tripakiak, tripak hezurretatik babesten dituen azala, 
gelatina piloa daukana, hainbat prestaketatan erabiltzen da. 

 


