
ERRENTERIAN	11	ZAPORE	

� ESPEZIEN	EZAGUTZA/ANALISIA.	(INDIA)	 	

◦ CHAI	TEA	EGITEA/DASTATZEA.	 	

▪ Litro bat ur

▪ 0,5 litro behi-esne oso

▪ 4 koilarakada te beltz edo berde

▪ Usaiako 2 iltze

▪ Kanela adar 1

▪ Kardamomo berdeko 3 leka 

▪ Jengibre fresko zati bat, gutxi gorabehera. 4 cm, birrindua

▪ 120 g-tik 150 g-ra azukre beltzarana edo molasseak,

▪ gustuaren/gozotasunaren arabera

▪ 2 tbsp chai masala hauts

Sutan berotzen dugu esnea espezia lehorrekin batera. Irakina iristen denean, gehitu tea eta 

jengibrea. Irakiten hasten denean, gehitu azukrea eta masala hautsean. Nahastu ondo eta utzi 

berriro irakiten 4 minutuz. Beste 3 minutuz utzi estalita pausalekuan. Azukrea zuzedu, kolatu eta

gozatu. Hautseztatu kanela eta jarri edalontziaren ertzean jengibre-xerra kon,itatu bat.



� GARAM	MASALA	EGITEA,	BOMBAY	ESTILOKOA.	 	

▪ Zopa koilarakada bat kumino (jeera).

▪ 1,5 postre koilarakadatxo zilantro hazi (dhaniya).

▪ 1,5 postre koilarakadatxo kardamomo berde (elaichi).

▪ Piperbeltz alezko 1,5  postre koilarakadatxo (kali mirch).

▪ 1,5 postre koilarakadatxo kanela eho (dalchini).

▪ Koilarakadatxo erdi iltzeak (long).

▪ Postre koilarakadatxo bat intxaur muskatua (jayfal).

▪ Postre koilarakadatxo bat kashmiri chili eho (lal mirch).

Txigortu espezia osoak zartagin batean, su ertainean, 3-5 minutuz, lurrina handitu dadin. Jarri 

errotatxo edo mortero batean, hauts-espeziekin batera. Eho, hauts bihurtu arte eta usain guztia 

eman arte. Ehotutako espeziekin nahastu. Gorde kristalezko poto batean gehienez 3 hilabetez.

1. PORRUAK	TXIMITXURRIAREKIN	(EUSKADI/ARGENTINA):	 	

� Osagaiak:	 	

◦ 5 porru ertain

◦ 50 ml oliba-olio estra birjina

◦ 50 ml olio ekilore

◦ 2 baratxuri ertain, ernamuinik gabe, 10 g inguru

◦ Perrexil sorta 1, hostoak, 10 g inguru

◦ Tsp 1 ajı́ eho lehor eta 2 chili thai/mararrokiar super amara, pikantea gustura

◦ 1 tbsp ur, 15



◦ 2 tbsp ozpin jerez edo sagardo, 20 g

◦ 1 tbsp zuku limoi, 10 g

◦ 1 tsp oregano lehor

◦ Kino-hazi apur batzuk

◦ Gatz eta piperbeltz eho berria

◦ 1 tomate adar zuritua, pikatua (aukerakoa)

◦ Ezkai edo belar proventzal pittin bat (aukerakoa)

� Elaborazioa:	 	

◦ Zatitu porru handi xamar batzuk  6/7 cm gutxi gorabehera eta gatz-ur 

oparoan egosi, zaporetsua demagun. Samurrak direnean, utzi saldan 

pausatzen.

◦ Irabiagailu batean baratxuria, olioa eta perrexilaren erdia birrindu, olio ,in, 

berde, homogeneo bat geratu arte.

◦ Gehitu ura, ozpina, limoia, “ajı”́-a, txili pikatuak haziekin, oreganoa, beste 

perrexil erdia ongi xehatua, gatz pixka bat, piperbeltza, kumino-hazi gutxi 

batzuk, eta nahastu saltsa homogeneo eta zaporetsu bat geratzen den arte.

◦ Zuritu tomatea, kendu errabitoaren zati gogorra eta txiki-txiki egin. Gehitu 

saltsari eta nahastu ondo. Gatza berriro zuzendu.

◦ Saltsa ontzen utzi zerbitzatu baino ordu batzuk lehenago.

◦ Porruak xukatu, plateretan jarri eta tximitxurriarekin salseatu.

2. PUNTALETTE	LIMOI	SALTSAREKIN	(ITALIA):	 	

� Osagaiak:	 	

◦ 100 g gurin

◦ 4 limoi

◦ 300 g esnegaina

◦ 100 g parmesano birrindua

◦ Albaka sorta 1

◦ Gatz pittin bat

◦ Piperbeltz pittin bat

◦ 300 g puntalette, puntu-puntuan egosita

� Elaborazioa:	 	

◦ Egosi puntu-puntuan puntaletteak, bitartean…

◦ Saltsarako, birrindu parmesanoa eta garbitu albaka-hostoak. Erreserbatu.

◦ Limoia birrindu eta haren azala kontserbatu, alde zuriko ezer gabe.

◦ Zartagin ertain batean, urtu gurina. Gehitu limoi-birrindura, eta horrek bere 

lurrina askatzen duenean, eta gurina txigortu baino lehen, gehitu esnegaina 

eta parmesanoa.

◦ Su leunean nahastu espatula batekin, irakitera heldu gabe.



◦ Osagaiak gehitu ondoren, gehitu albaka hostoak eta piperbeltz beltza.

◦ Prestatu saltsan puntaletteak hortzetan egosita eta sukaldatu elkarrekin 

minutu erdiz.

◦ Azkenik, jarri gatz puntuan, eta behin puntuan, zerbitzatu.

3. CHANA	MASALA	(INDIA).		 	

� Osagaiak:	 	

◦ 800 g garbantzu egosi 

◦ 5 baratxuri-hortz, txikituta

◦ 1 tbsp jengibre freskoa, birrinduta

◦ 2 tipula txuri, txikituta

◦ 350 g tomate frijitu

◦ Etxean egindako 1 tbsp garam masala 

◦ 2 tsp zilantro-hautsa

◦ 2 tsp kurkuma-hautsa

◦ 2 tsp kumino-hautsa

◦ “Cayena” pittin bat

◦ Kurry-hosto sorta ½ (aukerakoa)

◦ Garbantzuak egosteko salda edo barazki-salda

◦ Oliba-olio leuna

◦ Gatz eta piperbeltz eho berria

◦ 200 ml koko-esnea

◦ Zizantro fresko sorta erdia, hautazkoa

� Elaborazioa:	 	

◦ Egositako garbantzuak garbitu ur azpian, eta ondo xukatu. Etxean 

prestatutako garbantzuak erabiltzen baditugu, askoz hobe!!!



◦ Berotu lapiko batean oliba-olioa, gehitu baratxuriak eta jengibrea txikituta, 

frijitu pixka bat eta gehitu txikitutako tipula. Erdi sutan frijitu elkarrekin 

urreztatu arte, pazientziaz egin, hemen dago gakoa!

◦ Gehitu orduan espeziak, curry-hostoak eta sukaldatu 4 minutu gehiago eta 

gehitu tomate frijitua, nahastu ondo eta sukaldatu minutu batzuk. Gehitu 

salda edo ura (300 ml inguru, gehitu pixkanaka, eskatzen duen heinean), 

nahastu ondo eta sukaldatu beste 10 minutuz saltsa lodi bat geratu arte. 

Gehitu orduan garbantzuak ur/salda pixka bat gehiagorekin batera, behar 

izanez gero, eta egosi 10 minutu gehiagoz zapore guztiak integra daitezen.

◦ Gehitu 200 ml koko-esne eta egosi 7 minutu gehiago.

◦ Gazitu eta orekatu gozotasuna (azukrea) eta erantsi zilantro fresko hosto 

batzuk, nahi izanez gero.

3.2)	JAZMIN	ARROZA	AROMATIKOA

� Osagaiak:	 	

◦ 250 g jazmin arroz

◦ 380 ml ur edo barazki-salda

◦ 1,5 tbsp koko-olio

◦ Tbsp 1 baratxuri birrindu

◦ Tbsp 1 jengibre fresko birrindu

� Egitea:	 	

◦ Koko-olioan, baratxuria eta jengibrea frijitu. Urreztatu gabe, gehitu arroza, 

frijitu elkarrekin su erdian 2 bat minutuz arrozaren usain naturala aska 

dezan. Gehitu ur beroa. Irakiten hasten denean, jarri gatz puntuan.

◦ Jaitsi su minimora, estali tapa batekin eta egosi 10 minutu inguru. Kendu 

sutatik eta utzi beste 10 minutuz estalita pausatuta.



4. GYOZAK	(32	un.)	(JAPONIA)	 	

� Osagaiak:	 	

◦ 200 g aza txikituta oso ,in

◦ 1/2 tsp + 1/4 tsp sal

◦ 170 g txerri haragi xehatua

◦ 130 g ganba zuritu eta pikatuak

◦ 2 tbsp tipulin txikitua edo baratxuri samurrak (zuria eta berdea)

◦ 1,5 tbsp soja saltsa leuna

◦ 1 tsp sesamo-olioa

◦ 2 baratxuri-hortz xehatuta

◦ Tsp 1 jengibre birrindu 

◦ Tsp 1/2 azukrea

◦ Tsp 1/2 piperbeltz ehoa

◦ Gyoza-olaten pak. 1

◦ Sesamo-olioa

◦ 4 tbsp soja saltsa leuna

◦ Tbsp  1 eta erdi arroz-ozpina

◦ Tsp 1 sesamo-olio

� Elaborazioa:	 	

◦ Bowl batean, gehitu tsp 1/2 gatz aza txikituari. Nahastu ondo eta utzi 

atseden hartzen 15 minutuz, hezetasunaren zati bat gal dezan. Estutu eskua 

itxita 4 txandatan ura xukatzeko, jarri koladore batean eta garbitu iturriko 

urarekin eta xukatu berriro. Sakatu aza eskuekin harraskaren gainean, 

ahalik eta ur gehien ateratzeko, eta jarri bowl-ean, beste osagaiekin batera.

◦ Nahastu beste bowl batean txerri-haragia, ganbak, baratxuria, tipulina eta 

jengibrea. Nahastu ondo osagaiak integratzen joan daitezen.

◦ Gehitu azukrea, piperbeltz beltza, soja-saltsa, sesamo-olioa eta, azkenik, 

gatza ere bai,  haren zaporea behatuz, osagai guztiak integratuz. Zaporeak 

garatzeko, ,ilmarekin estali eta 30 minutu utzi giro-tenperaturan.

◦ Jarri sulfurizatutako papera duen erretilu bat eta irin pixka bat, hoztu edo 

izoztu beharko bagenu. Berehala prestatzen baditugu, ez da irinik beharko.

◦ Bete olatak eta itxi "gyoza" teknikarekin, enpanadillak lortu arte.

◦ Plantxa bat berotu, sesamo-olioa + ekilore-olioa gehitu eta gyozak euren 

oinarritik urreztatzea. Urreztatuta daudenean, gehitu ura eta estali gyozak 

ur horretan egosi daitezen. 4/5 minutu igaro ondoren, askatu eta utzi ura 

lurruntzen, harik eta gyozaren oinarria urreztatuta eta goiko aldea samur 

geratu arte.Saltsarako, nahastu soja-saltsa, arroz-ozpina, sesamo-olioa eta 

shichimi togarashi.



5. PIERRE	HERMÉ	ARROZ-ESNEA	(FRANTZIA)	 	

� Osagaiak:	 	

◦ 2 l esne

◦ Banilla adarra ½

◦ Kanela adar 1

Limoi 1/2, bere arraildura

◦ 160 g bonba-arroz

◦ 200 g azukre

◦ 2 arrautza gorringo

◦ 40 g gurin

◦ Gatz pittin bat

◦ 120 g azukre gehigarri, karamelatzeko, sopletearekin

� Elaborazioa:	 	

◦ Esnea irakin, banilla, kanela eta limoi-arrailadurarekin batera, 10 minutuz 

infusionatu.

◦ Gehitu arroza eta utzi su motelean irakiten, noizean behin mugituz, aleak 

ondo banatuta daudela ziurtatuz.

◦ 25 minutu igaro ondoren, azukrea gehitu, esnean disolbatu eta mugitzen 

jarraitu. Orain sarriago, arrozak prestaketa loditu egingo baitu. Beste 25 

minutu prestatu. Aztertu arrozaren puntua, bigun eta aske egon dadila.

◦ Egosi ondoren, kendu sutatik, erantsi gatza eta banan-banan arrautza-

gorringoak, hagaxka batekin erantsi bitartean. Ondoren, sartu gurina, aldez 

aurretik kubito txikietan moztua, hagaxkarekin errazago sar dadin.

◦ Utzi banakako katiluetan pausatzen, epeltzen joan dadin.



◦ Dastatzeko orduan, gehitu arrozaren gainean azukre pixka bat geruza ,in 

batean ondo banatuta, eta erre soplete batekin karamelatu arte.

6. ENTSALADA	MOTAKO	VIETNAMGO	BIRIBILKIAK.	BARAZKI		 	
GORDINAK+AHUAKATEA	(VIETNAM).

� Osagaiak:	 	

◦ Arrozezko 14 olata zirkular, 20 cm-koak gutxi gorabehera. 

◦ 2 letxuga

◦ 2 azenario

◦ 2 pepino

◦ Piper gorri 1

◦ 3 ahuakate

◦ Tomate lehorra, aukerakoa

◦ Menda hostotxoak

◦ Martorri hostotxoak

◦ Kakahuete edo anakardo txiki txikituak

◦ Saltsa gazi-gozoa, chilli sahce thai motakoa

� Elaborazioa:	 	

◦ Barazki guztiak makila ,inetan txikitzea. Letxuga garbitu eta belar 

usaintsuak hostokatu.

◦ Arroz-olatak uretan hidratatu, maneiagarriak izan arte.

◦ Ur soberakina lehortu, osagaiekin gustura bete. "Gutun-azal" eran bildu eta

muturra zigilatu.

◦ Biribilkia letxuga hosto baten gainean jarri, beste belar batzuk edo 

sesamoa, eta chili saltsarekin busti.



◦ "Entsalada biribilkatu" horren bertsio posibleak in,inituak dira ganbekin, 

baratxuri lorearekin, pentsamenduekin, kolore emateko aza 

lonbardiarrarekin, kolore ezberdineko arbiekin edo beste gastronomia 

batzuen testuinguruan jarrita, adibidez: katalana, bakailao gordin 

mihiztatuarekin, eskarola, salsa romescu…)

6.1)	ETXEKO	CHILI	SALTSA	GAZI-GOZO-PIKANTEA

� Osagaiak:	 	

◦ 100 ml ur

◦ 2 txil gorri fresko txikituta

◦ Tbsp 1 arrain-saltsa

◦ 3 tbsp azukre

◦ 3 tbsp lima-zukua

◦ 3/4 tsp gatza

� Elaborazioa:	 	

◦ Ura epeldu azukrea disolbatzeko.

◦ Gehitu arrain-saltsa, txil freskoak, lima-zukua eta gatza.

◦ Ondo nahastu eta giro-tenperaturan pausatzen utzi.

◦ Xantana pixka batekin lodi liteke, lodiago nahiko bagenu.


