
! ! !              !  CASA UROLA JATETXEA!!!
Olagarroa plantxan aza salteatuarekin, kokospe iberikoarekin egindako ruloak, 
patata-baratxuri zopa eta piperrautsa olioa 

!
4 pertsonentzako osagaiak: 

-480g olagarro egosiarena 

-Patata-baratxuri zopa: 175g patata egosia/ 250g patata egosi eta gero ateratako saldarena/ 40g 
oliba olioa / 2 baratxuri ale xaflatua/ gatza 

-Piperrautsa olioa: 25g oliba olioa baratxuri melatuarekin + 10g piperrautsa nahastu 

-Aza: 80g aza Juliana finean moztuta 

-25g Panko (Japoniako ogi birrindua)/ Baratxuri melatuaren olioa / 8 xerra kokospe 
iberikoarenak  (ez balego hirugiharrarekin egin) / gatza/ gatz-lorea / 4 adaxka Erromero 

!
Nola egin: 

*OLAGARROA GUK EGOSTEN BADUGU (2,5kg-ko olagarro batentzat): kazola handi batean ura 
irakiten jarri eta olagarroa sartu, hiru aldiz sartu eta atera. 30-35 minutu inguru egosten utzi, 
tentakuluaren zatirik zabalenean txotxa batekin pintxatu ikusteko ze egosketa-puntuan dagoen. 
Uste dugunean ia prest dagoela, sua itzali eta egositako urean bertan 10-15 minutu jalkitzen 
(reposar) utzi. Bitsadera edo espumadera batekin olagarroa atera kontu handiarekin, azala ez 
hausteko, ondo kendu ura eta hozten utzi.  

 Kontuan izan behar da olagarroa izoztua egon behar duela, freskoa baldin bada, 
lehendabizi ondo garbitu behar da eta ondoren gutxienez bi egunetan zehar izoztu, bere zuntz 
edo fibrak hausteko eta gero, pixkanaka desizozten edo deskonjelatzen joan. Gaur egun denda 
gehienetan olagarroa egosita eta hutsean ontziratuak saltzen da.  

!
*PATATA-BARATXURI ZOPA: patata errodajetan moztu ondoren uretan egosten jarri eta egosten 
denean, patatak atera eta salda gorde. Baratxuri txikituarekin eta olioarekin refritoa egin. 
Azkenik, túrmix o thermomix batekin osagai guztiak nahastu, ahal den neurrian beroak dauden 
bitartean eta gatza bota.  



*PANKO: melatutako baratxuria oliora bota eta Pankoa bertan frijitu. Kolorea hartzen hasten 
denean, koladore baten laguntzarekin atera eta paper xurgatzaile duen ontzi batean jarri, ahalik 
eta olio gehiena kentzeko.  

*PIPERRAUTSA OLIOA: olioa piperrautsarekin nahastu eta gatza bota.  

*AZA: zartaginean aza salteatu, baina taparekin egin bertan sortzen den baporeari esker apur 
bat egosteko eta gatza bota. Pixka bat krujiente gelditu behar du.  

*XERRA KOKOSPEA: xerrak birbildu errulo forma emanez.  

!
Chef.- Pablo Loureiro


