
 

 

 

Maiatzak 4 

Barazkiak 
Zainzuriak: 
Osagaiak 
 Ura, gatza, azukrea, oliba-olio birjina eta Nafarroako zainzuriak. 

Zainzuriak zuritu, zurigailu batekin, eta haririk gabe utzi, izan ere, gero, jaterakoan, 
nabaritu egiten direlako. Kazola zabal bat jarri, ura ondo hartzen duena, gatz pixka bat, 
azukrea eta zurrusta bat olio. Zainzuriak erantsi eta irakiten hasten denean 10 minutu 
itxaron. Ondo egosita dauden begiratu eta surtatik kendu, ur berean hozten utziz. Behin 
hoztuta, plantxan berotu ditzakegu, ur berean, eta hotzean bestela, saltsa mahonesa 
edo holandarrarekin. 

Orburuak: Ekilore-olioa, gatza. 

Orburuen orriak kendu eta buztana utzi (eskuarekin); buztantxoa eta orrien alde beltza 
zuritu (puntillaz). Orrien puntak moztu, eta, ondoren, erditik (tipularekin); sutan jarri, 
poliki-poliki, kazola batean, olioarekin estaltzeko; izan ere, horrela egin ezean, beltz 
jarriko lirateke, orburuak berehala oxidatzen diren barazkiak direlako. Gatz pixka bat 
erantsi gainetik. Beste orburu batzuei buztana moztu eta lau-lau utziko ditugu, gero 
muskila kentzeko koilara batekin eta betegarri bat egiteko, kasu honetan onddoekin. 10 
minutu inguru igaro ondoren, pixka bat bigunak daudenean; ez asko, bestela erraz 
desegiten baitira, eta hori ez dugu nahi gertatzea, batzuk aukeratuko ditugu gauza 
baterako eta beste batzuk beste gauza batzuetarako, eta gainerakoak Thermomixean 
sartuko ditugu purea egiteko, oliorik gabe baina ur eta gatz pixka batekin, beharrezkoa 
bada; birrindu eta iragazki batetik pasatuko ditugu. Lauak beteko ditugu, baina 
horretarako saltsa bat egingo dugu. 

 

 

 

 



 

 

 

Ilarrak: Ilarrak bi alditan: Euskal oiloen arrautza eta 
txanpinoi eta urdaiazpiko zukua  
Osagaiak: 
Ilar tipulatuak: 80 gr. ilar birzuritu pertsonako, 2 tipulin, oliba birjina, gatza. 

Ilar-purea: 400 gr ilar zuritu, tipulin eder bat, 100 gr onddo konfitatu, gatza eta olioa, 
100 ml hegazti-salda. 

Arrautza 65º-tan, 1 pertsonako. 

Txanpinoi- eta urdaiazpiko-salda: kilo bat txanpinoi, gatza, olioa, hutseko poltsa, 
urdaiazpiko-hondarrak, malko-ilarrak, ilar kimuak, ilar-orriak, ogi frijitua, zekalea 
dadotan. 

 

PRESTAKETA: 
Zorroko ilarrak zurituta ditugu, galdarraztatuta eta larruazala zurituta. Bronuissean 
moztutako tipulinak olioarekin potxatu, eta, ia pure eginda dagoenean, erantsi ilarrak, 
salteatu eta gatza norbere gustura bota. Tipulina dadotan moztu eta olioarekin eta 
onddo zatikatuekin potxatzen jarri, ondo eginda dagoenean, ilarrak erantsi, sueztitu, 5 
minutu gehiago utzi egiten eta, azkenik, salda erantsi, eta irakiten hasten denean, 
surtatik kendu eta Thermomixetik pasatu eta iragazi. 

Arrautzak ronner-ean 65ºC-tan egosi, 26 minutuz, eta hozten utzi. Pasatzeko unerako 
berotu apur bat hotz egon ez daitezen. 

“Sagarra” platerean, jarri ilar purea azpialdean, ogi frijituzko 4 dado, malko-ilar batzuk 
eta orri bat. Gaineko platerean ilar tipulatuak jarri eta erdian arrautza bat, gainetik gatz 
beltza eta kimuak eta malko-ilarrak gainetik. Bezeroari estalita aurkeztu, eta 
desestalitakoan txanpinoi-salda bota gainetik. Txanpinoiek zuloak dituztenez, hondora 
eroriko da, arrautzaren hondarrekin batera, eta bezeroak jaten duenean berauek ere 
hondoan egongo direnak. 

 

 



 

 

 

Tomateak eta onddoak  
Azalpen azkarra jakiteko nola egiten diren cherry tomateak eta nola berreskuratzen 
diren onddo izoztu osoak. 

 

 

 

 


