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TIGREAK MODU ERREZEAN OSAGAIAK:

-Tomate saltsarako: 
-Tipula 1
-Tomate AOVE Carbonell
-Añana gatza
-Tomatea
-Muskuiluak
-Txerri frijitu azala

-Bexamela egiteko:
500 ml esne 
35g gurina
35g irina
Gatza 

Piperbeltz zuria

NOLA EGIN:

-Tomate saltsa: 
Tipula zuritu eta mirapoix-ean moztu. Olioan jarri su bajuan erdi egosi arte. Behin tipula egosten 
denean tomatea bota eta 30 minutu egosten utzi. Garratz puntua ahultzeko gatza eta azukre pixkat 
bota. 

-Muskuiluak: muskuiluak garbitu eta ontzi batean sartu lurrunetan egosteko. Oskolak alde batera 
utzi eta haragia gorde. 

-Txerri frijitu azala: Thermomix batean txititu ahutsa egin arte eta bertan utzi. 

-Bexamela: Esnea irakiten jarri. Gurina urtu eta pixkanaka irina eta esnea gehitzen joan, nahi 
dugun egitura lortu arte. Fina eta leuna gelditu behar du. Gatzpipertu. 

BUKATZEKO: 

Txupitoaren oinarrian saltsa piska bat jarri, gainean muskuilu bat eta bexamelaren saltsarekin tapatu. Gainean 
txerri fritu azalarekin egindako ahutsa jarri.  
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BAKAILOA SALTSA BERDE ETA PATATA BIRRINDU SALTSAREKIN 
OSAGAIAK:

-Bakailoarentzat: 
200 gramoko bi bakailu 
Oliba olioa 

-Saltsa berdearentazat: 
4 goilarakada perrexil xehatuarena
Baratxuri ale bat txikitua
2,5 dl arrain saldarena
15g arto-irina
2 arraultza
25g oliba birjinarena 

-Patatentzako: 
100g patata frijituena

NOLA EGIN 
-Bakailoa: Bakailoari azala kendu eta gelditzen dena oliba birjinarekin busti. Ondoren, 
zartagin batean bakailoa txigortu, baina erdialdekoa mamitsu utziz. Hoztutzen utzi eta 
behatzekin bere xaflak kendu. 

-Saltsa berdea: Ontzi ertain batean olioa eta txikitutako baratxuria su ertainean berotzen jarri. 
Baratxuria mugitzen hasten denean arto-irina gehitu eta buelta batzuk eman metalezko 
hagaxka batekin. Segundu gutxira, arrain salda beroa bota. 3 minutu egosten utzi, iragazi eta 
hozten utzi. Arraultzak nahastu eta saltsara gehitu, perrexil pixkat bota eta egosten utzi bainu 
Marian. 160ºC. 

-Patatak: Patatak zuritu eta birringailuarekin moztu. Uretan garbitu eta fekula kendu. Ontzi bat 
berotzen jarri olioarekin. Beroa dagoenean, birrindutako patata bota frijitu arte eta ondoren 
olioa kendu. 

BUKATZEKO:

Plater sakon batean bakailo xaflak jarri, ondoan flana eta gainean frijitutako patatak. Gainetik 
AOVE tanta batzuk bota. 
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CHEESE CAKE

OSAGAIAK:

-Intxaur strussel-arentzat:
40g goxoki iluna 
100g intxaur hautsena 
100g gurina
60g azukrea

-Gazta mousse egiteko:
500g Philadelfia
400g esne-gainatua
100g azukrea 

-Bertako sagarren mermelada egiteko:
Bertako sagarra
Kanela
Azukrea
Gurina
Lima 1

NOLA EGIN:
-Intxaur strussel-a: gurina urtu eta solido guztiak nahastu. Jarraian, osagai guztiak nahasten joan 
eskuekin masa bat egin arte eta 6 orduz frigorifikoan hozten utzi. 

Bi paper sulfuratuen gainean zabaldu eta 10 minutuz labean sartu 170ºC gradutan. Arrabola baten 
laguntzarekin puskatu eta leku lehor batean gorde. 

-Gazta mousse-a: katilu batean esne-gainatua erdimontatu hagaxka baten laguntzarekin. Azukrea 
gehitu montatzen bukatzeko eta gazta bota. Dena nahastu kontu handiarekin eta gorde. 

-Bertako sagarrekin egindako mermelada: dado formetan moztu sagarra. Sagarra gurinarekin 
salteatu eta azukrea gehitu. Kanela sukaldatzen utzi. Behin sagarrak  egosten direnean thermomix 
batekin txikitu. Limaren zukua gehitu. Ondoren, likidoak kendu eta limaren birrindura jarri.

BUKATZEKO 

Konpota tanta batzuk jarri strussel kaparen ondoan  eta mousse gazta zati bat. 
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