
PENKAK BERE KREMAN,
URDAIAZPIKOZ BETETA,

PATATA-MATAZA KURRUSKARIAREKIN

Prestakuntza
Baserriko zerba-hosto berdeen krema:
Tipulina juliana eran moztu eta gurinetan jarri izerditzeko. Hegazti-saldarekin busti eta 15 minututan egosi su geldoan. Zerbak eskaldatu eta hoztu eta, ondoren, salda 
eta tipulinarekin nahastu.
Birrindu eta iragazi. Hozkailuan hoztu.

Penkak: 
Penkei hariak kendu, ur gazitan egosi eta izotzetan hoztu. Penken ertzak moztu bi orri elkarrekin bat etor daitezen, tartean urdaiazpiko iberikoa sartu, arrautza-irinetan 
pasatu eta alde batera utzi. 

Patata-mataza: 
Patatak zuritu eta zuritzeko tresnarekin tira luze eta finak atera, mataza eran bildu eta oliotan frijitu, kurruskari egon arte.

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
Plater azal baten erdian bi koilarakada zerba-hosto krema jarri, gainean, betetako hiru penka eta patata-mataza, eta, azkenik, apaindu kimu eta perrexil-olio tanta
batzuekin. 

Trukoak eta gomendioak 
Penkei hariak errazago kentzeko, minutu batzuk lehenago uretan sartu daitezke jela batzuekin. Hotzarekin zurrunagoak jartzen dira eta hariak erraz ateratzen dira.
Penkak arrautza-irinetan pasatzeko, zeliakoek gari-irina erabili beharrean maizena erabil dezakete.
Arrautzari alergia dioten pertsonek penkak arrautzetan pasatu beharrean tenpura erabil dezakete.
Ekialdeko herrietan barazki eta arrainak frijitzeko asko erabiltzen den orea da tenpura.

Ba al zenekien...?
Zarautzen badaude ustiategi bizi-biziak! Bertako baserritarrek, eguneroko erronka eta zailtasunei aurre 
eginda, nekazari lanbideari eusten diote eta horretaz harro daude.

Gure baserritarren lanari esker bertako eta garaiko produktuak bertatik bertara erosteko aukera 
paregabea dugu! Aprobetxatu dezagun eta goazen denok Zarauzko Merkatu Plazara erostera.

Gurea baloratuta eta zainduta, harro sentituko gara!

Osagaiak (4 pertsonentzat): 
Baserriko zerba-hosto berdeen krema: Penkak: Patata-mataza:

Nutrizio–informazioa:
[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]



Prestakuntza
Marinatutako antxoak:
Antxoei burua eta hezurrak kendu, odola kentzeko uretan pasatu eta 10 minutuz gatz larritan sartu.
Denbora hori pasatu eta gero, antxoak uretan pasatu soberan daukaten gatza kentzeko eta ozpinetan sartu (20 edo 30 minututan, tamainaren arabera).
Antxoei ozpina kendu eta oliba olio birjinetan sartu baratxuri ale batzuekin.

Frijitutako baratxuri freskoa: 
Baratxuri freskoei lehenengo azala kendu eta, ondoren, ur irakinetan minutu batez egosi. Hozten utzi eta paper xurgatzailearekin lehortu. Olioa berotu, baratxuri freskoa
irinetan pasatu eta frijitu. 

Bakailaoz betetako Cherry piperrak: 
Bakailaoa eta patata hartu eta ur pixka batean egosi. Ura kendu eta pitxer batean jarri. Esnea gehitu eta baratxuri-olioarekin nahastu emultsionatzeko. Nahasten jarraitu
olio guztia xurgatu arte. Piperra bete eta gorde.

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
Piper betea labean epeldu eta kraska-koilararen gainean jarri. Horren gainean marinatutako antxoa, tipula- ernamuin ale bat, baratxuri freskoa korapiloa eginda eta 
tomate-erredukzioaren tanta batzuk. 

Trukoak eta gomendioak 
Antxoak odol asko baldin badu, guztiz odolusteko minutu batzuetan uretan sar daiteke jela pixka batekin.
Koilara forma duen gaileta gazia da kraska-koilara. Oso egokia da aperitibo bat prestatzeko.
Arraina, haragia edo barazkiak kontserbatzeko sistema bat da marinatua. Horrela gehiago irauten dute.
Zeliakoak diren pertsonek gari irina erabili beharrean maizena erabil dezakete.

ANTXOA MARINATUA,
BARATXURI FRESKO KURRUSKARIA,

CHERRY PIPER ERREA, ETA 
BRANDADAZ BETETAKO BAKAILAOA

Osagaiak (4 pertsonentzat): Nutrizio–informazioa:

[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]



SALTEATUTAKO ILARRAK
URDAIAZPIKO-TXIRBILEKIN 
ETA POCHÉ ARRAUTZAREKIN

Prestakuntza
Salteatutako ilarrak:
Zartagin baten olioa berotzen jarri eta oso fin txikitutako tipulina gehitu. Tipulina biguntzen denean, urdaiazpiko-txirbilak gehitu 
eta minutu pare batean sueztitu. Ondoren, ilar freskoak zartagira bota eta minutu batzuetan egosten eduki, samurtu arte. 
Beranduago erabiltzeko gorde.

Poché arrautza:
Kafe-katilu bat hartu eta oliba-olioz igurtzitako film paperaz forratu barrutik. Arrautza kraskatu eta zaku bat balitzan itxi, soka 
mutur batekin. Lapiko bat urez bete eta irakitera doanean arrautza zakua sartu, eta gutxi gorabehera minutu t’erdi edo bi 
minututan eduki. Kanpotik guztiz egina dagoela ikustean, uretatik atera. 

Urdaiazpiko kurruskaria: 
Zartagin batean urdaiazpiko-xerrak jarri eta laberako paper zati batekin estali. Horren gainean beste zartagin bat jarri 
urdaiazpiko-xerrak zanpatu ditzan, horrela ahalik eta zapalen gelditzeko. Potentzia baxuan pixkanaka txigortzen utzi.

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
Plater sakon bat hartu eta salteatutako ilar koilarakada bat jarri. Horien erdian poché arrautza ipini, Añanako gatz-lore pittin 
bat bota, eta gainean, urdaiazpiko kurruskaria jarri.

Trukoak eta gomendioak 
Hasierako ilar lekei tirabekeak deitzen zaie eta osorik jaten dira. Leka barruan erne berri diren ilarrei “ilar-malkoak” deitzen zaie.

Ba al zenekien...?
Emakume baserritarrak merezi du aitorpena. Bera izan da, eta oraindik ere bada, baserri 
askotan, kanpoko lanak egiten dituena, merkatuko salmentaz arduratzen dena eta etxe 
barruan, etxeko lanak egin eta haur eta aitona-amonak zaintzen dituena.

Zatoz Zarauzko Merkatu Plazara eta aukera izango duzu gure emakume baserritarrak 
zuzen-zuzenean ezagutzeko! Asko gozatuko duzu beraiekin hizketan!

Osagaiak (4 pertsonentzat): 

Salteatutako ilarrentzat: Poché arrautza:

Nutrizio–informazioa:

[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]



Prestakuntza
Azenario krematsua:
Azenarioak garbitu eta patatekin batera egosten jarri lapiko batean. Egosi direnean, uretatik atera eta pitxer batean sartu. 
Ondoren, esne-gaina gehitu eta gatz eta piperbeltzaz ondu. Guzti horri olioa gehitzen joan turmixarekin birrindu ahala 
emultsionatzeko. Nahasketa iragazi, sifoia bete, karga bat sartu eta astindu. Maria bainu beroan sartu.

Ilar eta baba salteatuak: 
Zartagin batean olioa berotzen jarri eta txiki-txiki egindako tipulina gehitu. Tipulina bigundutakoan urdaiazpiko txirbilak gehitu 
eta minutu pare batean sueztitu. Ilar eta baba freskoak zartagira bota eta minutu batzuetan egosten eduki samurtu arte. 
Beranduago erabiltzeko gorde.

Urdaiazpiko kurruskaria: 
Urdaiazpikoa juliana eran txikitu eta zartaginean frijitu  kurruskari geratu arte.

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
“Krujileta” (gaileta gazia) batean baba koilaratxokada bat eta ilarretako beste bat jarri. Azenario-apar pixka bat ipini gainean 
eta horren gainean urdaiazpiko kurruskaria. 

Trukoak eta gomendioak 
Esne-gainaren laktosa saihesteko laktosarik gabeko esne-gaina erabil daiteke.
Sukaldaritzan esne-gaina harrotzeko erabiltzen den tresna da sifoia. Beste produktu batzuk sartzen baditugu barazki-pure 
oso arin eta leunak egitea lortuko dugu.

AZENARIO KREMATSUKO KRUJILETA,
BABA TXIKI ETA ILARREKIN

Osagaiak (4 pertsonentzat): Nutrizio–informazioa:

[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]



“BASATXERRI” PLUMA, 
PATATA KREMATSU ETA

KURRUSKARIAREKIN

Prestakuntza
Patata krematsua:
Kraskatutako patatak uretan egosi ia deseginda geratu arte. Ura kendu eta, gainerako osagaiekin batera, pitxarrean irabiatu. Nahasketa guztia ondo 
emultsionatu, iragazi, sifoia bete, itxi eta gas karga bat sartu. Ondo astindu eta Maria bainuan berotu 70 gradu zentigradutan.

Patata kurruskariak:
Lapiko bat urez bete eta irakiten hasten denean patata txikiak sartu eta 3 minututan egosi. Ura kendu, eta ataletan moztu. Oliba-olio zurrusta bat, 
gatza eta piperbeltz beltza bota eta labean sartu, xigortu eta samurtu arte. Beranduago erabiltzeko gorde. 

“Basatxerri” pluma:
Plumari gehiegizko koipea kendu, piperrauts gozoaren pastaz igurtzi, eta zartaginean markatu. Tiratan moztu.

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
Plater sakonean patata kurruskari “bouquet” bat ipini eta, gainean, “Basatxerri” pluma tirak jarri. Patata krematsua hartu eta “bouquet” inguruan 
koilarakada bat jarri. Txikitutako tipulina gehitu, eta “Basatxerri” plumaren gainean patata txip batzuk jarri.

Trukoak eta gomendioak 
Ez da komenigarria patatak hozkailuan gordetzea, hotzarekin azukrea sortzen hasten zaielako.
Patatak zuritu ondoren urez estalita mantendu behar dira ez belzteko.
Pluma txerriaren haragi zati bat da, eta parrilan eginda samur eta oso fin geratzen da.

Ba al zenekien...? Zarautzen ekoizten diren barazki gehienak, Zarautzen bertan kontsumitzen dira. Ustiategi askoren 
merkaturatze sistema bertatik bertarakoa da. Salmenta eredu horri eutsi behar diogu eta, 
horretarako, saia gaitezen bertakoa eta garaian garaikoa kontsumitzen. Zarauzko Merkatuko 
baserritar eta saltzaileek gustura aholkatu eta lagunduko dizute erosketa egiten!  

Osagaiak (4 pertsonentzat): 

Patata krematsua prestatzeko:
Nutrizio–informazioa:

[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]



Prestakuntza
Patata aparra:
Patatak kraskatu eta uretan egosi ia deseginda geratu arte. Ura kendu eta, gainerako osagaiekin batera, pitxarrean irabiatu.
Nahasketa guztia ondo emultsionatu, iragazi, sifoia bete, itxi eta bi gas karga sartu. Ondo astindu eta maria bainuan berotu 70 gradu
zentigradutan.

Apurtutako arrautzak: 
Lapiko bat urez bete eta irakiten hasten denean arrautzak sartu eta 5 minututan eduki. Arrautzak uretatik atera, apur bat freskatu, kraskatu, 
hagaxka batekin apurtu eta Maria bainuan su txikian berotu.

Kellog’s iberikoak: 
Osagaiak txikitu eta zartaginean frijitu kurruskari geratu arte. Beranduago erabiltzeko gorde.

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
Koktel edalontzi txiki bat hartu, apurtutako arrautza koilarakada bat jarri, patata aparrarekin bete eta Kellog’s iberikoak gainean jarri.

Trukoak eta gomendioak 
Ez da komeni patatak hozkailuan gordetzea, hotzarekin azukrea sortzen hasten zaielako. Patatak zuritu ondoren urez estalita mantendu behar dira
ez belzteko. Laktosari alergia dioten pertsonek, esne-gaina erabili ordez, soja-gaina edo laktosarik gabeko esnea erabil dezakete.
Arrautza aukerakoa da. Patata mota ugari daude: egosteko edo gisatzeko egokiena MONALISA barietatea da; frijitzeko, aldiz, ESPUNTA
edo AGRIA dira egokienak.

PATATA APARRA, APURTUTAKO
ARRAUTZA ETA KELLOG’S

IBERIKOEKIN

Osagaiak (80 pintxo prestatzeko): 

Patata aparrerako: Apurtutako arrautzetarako: 
Nutrizio–informazioa:

[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]



TXANPIÑOIA ZANGARRAZ BETEA,
KALABAZIN XAFLA GAINEAN DUELA

Osagaiak (4 pertsonentzat): 

Txanpiñoietarako:
• 80 txanpiñoi oso.
• k/ oliba olio.
• Ardo txuri kopa bat
• k/ baratxuri txikitua

Zangarrerako: 
• 2 zangar zati
• 2 tipul handi
• 2 azenario
• 3 porru
• 20 g piperbeltz ale
• Ura
• Apio adar bat
• 250 g txiribio

Piperradarako:
• 8 piper berde
• 4 piper gorri 
• 2 tipul handi
• 6 tomate heldu 
• 2 baratxuriren ale txikituak
• 30 cl. oliba olio birjina
• Perrexil txikitua 
• k/ Gatza 
• k/ Ezpeletako piperrautsa

Frijitutako kalabazin xaflarako:
• 3 kalabazin
• k/ Irina
• k/ Frijitzeko olioa
• k/ Gatza

Nutrizio–informazioa:
Kaloriak 131 kcal / 100g

Proteinak 18,6 g / 100g

Gantza 6,2 g / 100g

Karbohidratoak  0 g / 100g

Indize gluzemikoa  0

[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]

Prestakuntza
Txanpiñoietarako:
Txanpiñoiak garbitu lurra eta zurtoina kenduz. Gorde.
Txanpiñoiak gora begira jarri labeko bandeja batean. Gatza, olio zurrusta bat eta txiki-txiki egindako baratxuria bota. Aldez aurretik berotutako labean 
sartu eta 15 minututan eduki 160ºC-tara.  10 minutu pasatutakoan ardo txuri zurrusta bat bota eta labean utzi. Denbora igarotzen denean 
txanpiñoiak atera eta gorde. 

Zangarrerako: 
Zangarra presio-eltze batean sartu eta urez estali. Zartagin batean txigortutako tipula, gainerako barazkiak, txiribioak eta piperbeltz aleak gehitu. 
Eltzea itxi eta 20 minututan egosten eduki.

Piperradarako:
Piperrak eta tipulak Juliana eran moztu. Tomateak zuritu, pipitak kendu eta dadotan moztu. Baratxuriak txikitu. Su motelean piperrak, tipulak eta 
baratxuriak sueztitu 30 minututan. Gatz piska bat bota.
Tomateak eta piperrautsa gehitu eta 30 minututan zehar egosten utzi.
Piperrada amaitutakoan, txanpiñoi zurtoinak txikitu, zartagin batean sueztitu eta piperrada gehitu. Zangarra apurtu eta dena nahastu. Irakinaldi bat 
eman eta gorde.

Frijitutako kalabazin xaflarako:
Kalabazina xafla meheetan moztu, irineztatu eta olio berotan frijitu. Paper xurgatzailean xukatu eta gatz pixka bat bota.

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
Txanpiñoiak bete piperrada eta zangar nahasketarekin eta labean sartu piska bat berotzeko. Ateratakoan,  platerean edo ogi xerra batean  ipini. 
Kalabazin xafla frijitua gainetik jarri.

Trukoak eta gomendioak 
Edozein barazkirekin kalabazinarekin erabili dugun teknika bera erabiliz, hau da irineztatu eta frijituta, oso txip goxo eta arinak aterako zaizkigu.

Txanpiñoiak tuneletan edo haitzulo heze eta ilunetan landatzen diren onddoak dira. Gaur egun era naturalean ladantzen diren perretxiko mota ugari 
daude.



LEKAK, PATATA ETA
URDAIAZPIKOAREKIN

Ba al zenekien...? 140  baserri daude Zarautzen, gutxi gorabehera.
Horietako 40tan nekazaritza ustiategi profesionala martxan dago.

Osagaiak (4 pertsonentzat): 

Lekarako:
• 500 g leka
• 2 baratxuri ale
• 100 g urdaiazpiko-dadoak
• k/ oliba olioa

Patata krematsurako: 
• 260 g patata egosia
• 130 g egosketako ura
• 40 g oliba olioa
• 150 g esne-gain likidoa
• Gatza
• Piperbeltza
• Sifoi ertain 1
• Gas karga 1

Urdaiazpiko kurruskarirako:
• 4 urdaiazpiko xerra

Urdaiazpiko frijiturako:
• 100 g urdaiazpiko txikitua
• k/ oliba olio
• Baratxuri ale txikitu 1

Nutrizio–informazioa:
Kaloriak 31 kcal / 100g

Proteinak 1,82 g / 100g

Gantza 0,12 g / 100g

Karbohidratoak  3,6 g / 100g

Indize gluzemikoa  30

[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]

Prestakuntza
Lekarako:
Lekei hariak eta bi muturrak kendu, luzetara erditik moztu eta gero leka bakoitza 2 edo 3 zatitan egin. Sutan ur eta gatzarekin kazola bat jarri lekak 
egosteko. Behin egosi eta gero izotzetan hoztu.

Patata krematsurako:
Patatak kraskatu eta uretan egosten jarri harik eta deseginda geratu arte. Uretatik atera eta pitxer batean sartu gainerako osagaiekin batera. 
Nahastura guztia ondo-ondo emultsionatu, iragazi, sifoia bete, itxi, bi karga sartu eta ondo astindu. Maria bainu berotan sartu 70ºC-tara.

Urdaiazpiko kurruskarirako:
Zartagin batean urdaiazpiko xerrak jarri eta labeko paper zati batez estali. Beste zartagin bat gainean jarri ahalik eta leunen gelditzeko. Urdaiazapikoa 
lehorra dagoenean ontzi itxian gorde.

Urdaiazpiko frijiturako:
Oliba olioa berotzen jarri eta baratxuri txikitua gehitu. Baratxuria dantzan hasten denean urdaiazpiko txikitua gehitu eta utzi sueztitu arte.

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
Plater sakon baten erdigunean leka dorre bat jarri, bastoiak tartekatuz. Dorre horren erdia patata aparraz bete. Koilara batekin olio erre hari bat bota 
eta amaitu urdaiazpiko kurruskaria gainean jarrita.

Trukoak eta gomendioak 
Leka samur ez badago komenigarria da izkinako haria kentzea.
Patata krematsurako sifoi bat ez badaukagu, pure krematsua utzi eta maria bainuan berotu. Bestela bezain ona geratuko da.

“Bioleta” deitutako patata mota bat dago. Bere kolore naturala morea da eta platerean jarritakoan oso itxura polita ematen du.



PORRU EGOSIAK, DATILAREN OZPIN-OLIO
ETA MAIONESA EPELAREKIN

Ba al zenekien...? Irailean ikusi dugun bezala, Zarauzko merkatuan Eusko Labeleko kalitatezko produktuak ere aurki ditzakegu: 
arrautzak, hegaluzea, gazta, oilaskoak, txerrikia, Ibarrako piparrak, babarrunak...

[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]

Prestakuntza
Porru egosietarako:
Urez betetako lapikoan, gatza eta bikarbonato pixka bat bota, eta porru garbiak egosi.

Maionesa epela:
Masa fina eta ondo lotua lortu, sifoia bete, eta bi karga jarri. Maria bainu berotan sartu 60°C-tara.

Datil ozpin oliorako:
Datilak 12 orduz sagardo ozpinetan hidratatu. Xukatu eta datilak fin moztu. Sagardo eta Modena ozpin pixka bat gehitu, eta olioz estali. 
Gorde.

Ozpin olio arrunta:
Piper gorria eta tipulina brunoise finean moztu. Olio, ozpin eta gatzarekin ondu.

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
Porru bakoitza hiru zatitan moztu eta plater atal batean jarri. Porruen gainean koilarakada batzuk ozpin-olio arrunt bota. Inguruan 
maionesa epel pixka bat ipini, eta datil-ozpin puntu batzuk gehitu. Tipulin hari batzuekin apaindu.

Trukoak eta gomendioak 
Sifoirik ez baduzu, maionesa arrunta jar daiteke.
Barazkiak egosterakoan, uretan bikarbonato pixka bat botaz gero, ez dute kolorea galduko.
Datila deshidratatutako fruitu oso energetikoa da.
Palmondoan hazten da eta asko erabiltzen dute Marokoko gozogintzan.

Osagaiak (4 pertsonentzat):  

Porru egosiak:
• 12 porru
• s/k bikarbonato
• gatza
• piperbeltz alea

Maionesa epela:  
• 120 g arrautza gorringo
• 260 g arrautza
• 400 g ekilore olioa
• 100 g 0,4 oliba olioa
• 15 g ziapea
• 15 g Jerez ozpina
• 10 g gatza

Datil ozpin olioa: 
• 150 g hezurrik gabeko
datilak
• s/k sagardo ozpina
• s/k Modena ozpina
• s/k oliba olio birjina

Ozpin olio arrunta:   
• 1 piper gorria
• ½ tipulin sorta
• s/k Jerez ozpina
• s/k oliba olio birjina
• gatza



TXIPIROI BARRUBETEAK TINTA
BELTZEAN, ETA ARROZ KURRUSKARIA 

Prestakuntza
Txipiroi barrubeteak:
Txipiroiak garbitu azala kendu gabe. Zartagin batean,oso fin moztutako tipula sueztitu oliba olio zurrustabatekin.
Lau txipiroi hartu eta dadotan moztu. Sueztitu,potxatutako tipularekin elkartu, eta txipiroiak samur egon arte egiten eduki. Oinarria hoztu 
eta txipiroiak bete.Txotx batekin itxi, eta zartagin batean gorritu oliba olio pixka batekin. Ondoren hankak ere gorritu kurruskariak egon 
arte. Hankak eta txipiroiak gorde.

Txipiroi saltsa:
Tipulinak, porrua, piper berdea eta txipiroien kokotxak oliba oliotan sueztitu. Izerditu dutenean ardo txuria bota, lurruntzen utz,i eta 
ondoren, tomate saltsa gehitu. Arrain saldaz busti eta egosten utzi. Tintak eta ogia (aukeran)gehitu eta beste 15 minututan egosten utzi, 
birrindu eta txinotik pasatu. Behar badu gatza gehiago bota. 

Arroz kurruskaria eta tinta:
Arroza ur ugaritan egosten jarri 25 minututan, egosketa puntua pasatu arte. Xukatu, txipiroi tinta gehitu eta,paper filmaren laguntzarekin,  
lukainka modukoak egin eta izoztu. Izoztuta dagoela, ebakigailuan orri finak moztu, deshidratatzeko makinan lehortu, eta ekilore olio 
berotan frijitu ,180°C-tan, harik eta suflatu arte. Xukatu eta gatza gehitu. 

AZKEN IKUTUA ETA AURKEZPENA
Txipiroi oinarria moztu eta labean berotu 5 minutuz150°C-tan. Krujileta gainean jarri, tinta saltsa gehitu, txipiroiaren ondoan hanka 
kurruskaria ipini, eta gainean,arroz kurruskaria jarri.

Trukoak eta gomendioak 
Txipiroia garbitzen dugunean ez badiogu azala kentzen, zartagian gorritzerakoan zapore gehiago eta kolore hobea emango digu.
Tinta saltsari kolorea eta zaporea emateko modurik onena da txipiroiak barnean  dituen tintak erabiltzea.
Arrozaren kasuan, egosketa puntua pasatzen utzi, ondoren lehortu eta, azkenik, olio bero ugaritan frijitzen badugu, snack oso 
zaporetsuak lortuko ditugu.

Osagaiak (4 pertsonentzat): 

Txipiroi barrubeteak:
• 8 txipiroi
• Tipula sorta bat
• Txotxak
• k/ oliba olioa

Txipiroi saltsa:  
• 2 tipulin
• 2 porru
• k/ arrain salda
• 10 cl oliba olioa
• 1 edo 2 koilarakada txipiroi 
   tinta edo txoko tinta.

 
• 15 cl ardo zuri lehorra
• Oso ongi txikitutako 
   piper berde bat
• 50 g tomate saltsa
• Baratxuri ale bat
• Ogi zati bat (aukerakoa)

Arroz kurruskaria:
• 100 g arroz
• k/ txipiroi tinta
• Ura
• Ekilore olioa

Beste osagai batzuk: 
• 4 krujileta 
   (gaileta gazia) 

[ Si desea adquirir esta receta en castellano, acuda al HAZ (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. ]


