
! ! ! !     ROUTE 33 JATETXEA!!!
Txangurroarekin betetako legatza  txipiroi saltsarekin eta tipulinarekin egindako 
olioa 

!
*Txangurroa egiteko osagaiak:  

-Tipula 1 

-Azenario 1 

-Tomate bat (azala eta pipitak kenduta) 

-20g olioa 0,4 

-150g txangurroaren haragia papurkatua 

Nola egin: 

Tipula eta azenarioa zuritu eta kubo txikitan moztu (brunoisse). Jarraian ontzi batean 
olioa bota, berotzen utzi eta txikitutako barazkia gehitu. 15 minututan zehar su 
ertainean utzi, kubo erara txikitutako tomatea gehitu eta 10 minutu gehiago utzi su 
geldoan tomatearen ura lurrintzeko. Ondoren papurkatutako txangurroa gehitu 10 
minututan zehar, sutik kendu eta erreserbatzen utzi.  

!
*Txipiroien saltsa egiteko osagaiak:  

-20g olio 0,4 

-Tipula handi 1 

-Tomate heldu txiki 1 (azala eta pipitak kenduta) 

- Piper berde 1 

-Baratxuri ale 1 txikituta 

-2 ogi xerra (txapata)  

-3 poltsa txipiroi tintarena (tamaina ertainekoa, freskoak), ez balitz egongo 2 poltsa 
erabili 

-300ml ur 

!
Nola egin: 
Tamaina ertaineko ontzi batean olioa jarri, berotzen utzi eta frijitutako baratxuria gehitu 
ondoren, piper berdea eta tipula ipini. 20 minututan zehar potxatu,  jarraian txikitutako 



tomatea, ogia, tinta eta ura ezarri. 20 minutuz su geldoan utzi, osagaiak ondo egosteko. 20 
minutuak pasatzean dena txikitu eta listo. 

*Legatza betetzeko osagaiak: 
-150g legatza 

-60g betetzeko txangurroarena  

-Gatza 

-Soka 1 (piz) 

-Film papera 

Nola egin: 
Legatza garbitu, azala kendu, erditik moztu eta film paperean (orri baten tamainakoa gutxi 
gorabehera) jarri, ondoren txangurroarekin egindako betegarria ezartzeko. Ondoren, film papera 
bi aldetatik heldu bola edo borobil forma eman arte eta sokarekin lotu, barrura ura ez sartzeko. 
Jarraian ontzi batean ura berotzen jarri eta irakiten hasten denean sua jaitsi. Aurretik egindako 
borobila urean sartu eta 5 minututan zehar burbuilak egiten utzi. Denbora pasatzean uretik 
atera eta plastiko berean mantendu.  

*Tipulina olioa egiteko osagaiak: 
-5g tipulina (txikitua) 

-20g ekilore 

-3 tanta Jerezeko ozpinarenak 

-Gatza 

Nola egin: 
 Osagai guztiak elkartu eta txikitu, ondoren jartzeko.  

!
Chef.- Félix Garrido


