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TESTUINGURUA

TESTUINGURUA
Eskuliburu honen edukia ulertzeko, garrantzitsua da
alferrik galdutako janariaren eta bazterkinaren artean
bereiztea. Alferrik galdutako janariaz mintzatzen
garenean, kontsumitzeko modukoak izan arren, eta
elikagaiak ekoizteko kateko falta edo gabeziengatik,
azkenik erabiltzen ez diren produktuez ari gara
(kolpatutako frutak edo finkatutakoa ez beste itxura
dutenak, esaterako). Bazterkina hitzak, ordea, hasieratik
giza kontsumorako balio ez dutela erabakitako
lehengaiaren zatiak hartzen ditu barnean (bananaazalak edo orburuen kanpoko hostoak, adibidez).
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FAOren arabera, 1.300 milioi tona
elikagai gelditzen dira erabili gabe
urtean. Banaketa eta kontsumo-katean alferrik galdutako elikagaietan
oinarritzen dira azterketa horiek, eta
ez dituzte kontuan hartzen lehengaia eraldatzeko garaian elikagaitzat
hartzen ez diren bazterkinak. Lan
honek bazterkinak birbalorizatzea
hartuko du ardatz, lehen sektorearen
ahalduntzea laguntzearren. Ez da
gauza bera orburu-landare osoa erabiltzea eta infloreszentziaren erdigunea bakarrik baliatzea. Era berean, ez
du balio bera bazterkinak konposta
egiteko erabiltzeak edo janari-produktu berri bat merkaturatzeko erabiltzeak.

garria eta elikagarria eskuratzeko
aukera ematen diete, gizarteak, merkaturatzeko sistemen akatsen ondorioz, kontsumitzen ez dituen egoera
oneko produktuetan oinarriturik. Dan
Barber chef eta Blue Hill jatetxearen
jabekideak, berriz, wastED proiektua
zuzentzen du. Proiektu horrek sukaldari, nekazari, abeltzain, arrantzale,
ekoizle, banatzaile eta merkatariez
osatutako komunitate bat sortu nahi
du, sukaldaritzaren bitartez, elikagaien ekoizpen-kateko bazterkin
guztiak erabiltzeko eta birbalorizatzeko.
Industrian ere sortu dira ekoizpenean
sortutako bazterkinei eta alferrik galdutako elikagaiei probetxua berriz
ateratzeko ekimenak. Adibidez, gaztak egitean sortzen den gazura graduazio handiko alkoholdun edariak
egiteko erabiltzen da, eta enpresa
batzuek, berriz, okintzako soberakinak erabiltzen dituzte garagardoa
egiteko.

Nazioarteko erakundeek sustatutako
zenbait ekimen daude sektorean,
bazterkinak zein alferrik galdutako
elikagaiak birbalorizatzea ardatz
dutenak. Bestelako proiektuak ere
badaude, banakoek edo talde txikiek bultzatuta, munduko hainbat
udalerritan, horrelako erronkei aurre
egitea helburu dutenak. Massimo Botturak, chef italiar eta Osteria Francescana jatetxearen jabeak, Food for
soul izeneko proiektuari ekin zion,
zeinaren bitartez refettorioak antolatu baitira mundu osoan. Esparru
gastronomiko horietan gizarte-bazterketa pairatzeko arriskuan dauden
pertsonak dira bezeroak. Hala bada,
pertsona horiei janari gozoa, osasun-

Sukaldeetan sortu ohi diren bazterkin nagusiak jaso ditugu eskuliburu
honetan, bazterkinok baliatzeko
irtenbide errazak proposatzea helburu. Era berean, hainbat teknika ere
zehaztu ditugu, inspirazio-iturri gisa,
lehengai horiek eraldatuz balio gastronomiko handiko emaitzak lortzeko bidea ematen dutenak.
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OHIKO BAZTERKINAK

ZERGATIK ERABILI BAZTERKINAK?

OHIKO BAZTERKINAK
Eskuliburu honek irtenbide praktikoak eman
nahi ditu «bazterkin» deitu ohi ditugun horiek
produktu berriak garatzeko erabil ditzagun,
horretarako kozinatzeko teknikak erabiliz
(hartzitzea, deshidratatzea edo karamelutzea,
besteak beste). Prozesu horiek urratsez urrats
zehaztuta daude, baita behar diren materialak
ere. Elaborazioak jarraitzea are errazagoa izan
dadin, gainera, zenbait errezeta ere jaso ditugu,
baita ohiko bazterkinak erabiliz egindako jakien
argazkiak ere.
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Alferrik galdutako janariaren eta
bazterkinaren artean zer alde dagoen ulertuta, garrantzitsua da produktu horiek baliorik gabekotzat
hartzeari uztea, eta kalitatezko beste edozein lehengairen modu berean
erabil daitezkeela ulertzea.

Horregatik, kontuan izan behar dugu
produktu horiek guztiek karbohidratoak, proteinak eta lipidoak ere
badituztela, eta hainbat errezeta
prestatzeko balio digutela. Karbohidratoak azukre hartzigarri bilaka
daitezke, eta proteinek umami zapore
bereizgarria eta hainbat aroma garatzeko balio dezakete.

Produktuak ulertzeko era aldatzea
funtsezkoa da pentsamendu hori
gorpuzteko. Sukaldaria lehengaiaren
egiazko balioaz jabetzen denean,
eta ez ohiko eran merkaturatu edo
kontsumitutako
produktuarenaz
bakarrik, ulertuko du produktuaren beste atal askok ere, lehen ezjakintasunagatik edo sentikortasun
ezagatik baztertzen zituen horiek,
badutela baliatzen zuen zatiaren
potentzial bera. Horrek, produktuaren balio-kate osoan, paradigma-aldaketa handia ez ezik, sukaldariek
sormenaren eta praktikotasunaren
alde egitea ere ekarriko luke, esparru profesionalean zein norberaren
etxean bertan.

Beste lehengai batzuekin dugun
irizpide bera izatea funtsezkoa da;
freskoak eta kalitatezkoak izan
behar direla hartu behar dugu
kontuan beti. Bazterkinak ez badaude jateko moduan, hartzitzeko,
deshidratatzeko edo beste edozein
teknika egiteko ere ez dira egoera
onean egongo. Garrantzitsua da
bazterkinak behar bezala biltegiratzea eta hotz-katea mantentzea,
baita lehengaiaren kalitatea, eskuratzeko unean, bermatzea ere.
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OHIKO BAZTERKINAK FRUTA ETA BARAZKIAK

01

FRUTA ETA BARAZKIEN OHIKO BAZTERKINAK

hostoak

bihotza

Fruta eta barazkietan, edozein izanik ere, bazterkinak honela
sailka daitezke, zer sortzen den aintzat hartuta: azalak, hostoak,
mamiak eta haziak.
Gaian sakondu aurretik, fruten eta barazkien talde nagusiak argi
edukitzea garrantzitsua da, horietatik sortzen diren bazterkinei
zer erabilera eman dakiekeen ulertu ahal izan dezagun, kontuan
hartuta, betiere, haien ezaugarri organoleptikoak azken
produktuan ere islatuta egongo direla.
Frutei dagokienez, honela sailkatzen dira: fruta pipitadunak edo
pomazeoak (sagarra, udarea...); fruta hezurdunak edo drupak
(mertxikak, abrikotak, aranak...), edo fruta pikordunak (pikua,
mugurdiak...).
Barazkiak sailkatzeko, berriz, jateko zer atal erabiltzen den
hartzen da kontuan: barazki hostodunak (zerbak, ziazerbak...),
lekaleak (lekak, ilarrak, babak...), sustraiak (arbia, errefaua,
txiribia, azenarioa...), tuberkuluak (patata, batata...), erraboilak
(baratxuria, tipula, arbi-aza...), zurtoinak (zainzuria, apioa...),
infloreszentziak (orburua, brokolia...), fruituak (alberjinia,
kuiatxoa, kuia...), errizomak (jengibrea). Fruituen beste atal
batzuk, intxaurrak adibidez (hurrak, gaztainak, ezkurrak...), ere
erabil daitezke hainbat errezeta prestatzeko.
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hostoak

zurtoina
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01
FRUTA ETA BARAZKIEN OHIKO BAZTERKINAK

Azalak
Fruta pipitadun eta hezurdunen azalak, barazkienak, bai
eta lekaleen zorroak ere infusioak edo saldak egiteko
erabil daitezke, eta askotariko hartzitzeak egiteko
oinarri ere izan daitezke (konbutxa edo ozpina). Era
berean, alkoholean ere beratu liteke, limoncelloa egiteko
erabiltzen den modu berean. Produktu hauen ezaugarri
organoleptikoak baliteke areagotzea edo aldatzea, erabili
aurretik deshidratatu eta/edo txigortzen baditugu.

12

13
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01
FRUTA ETA BARAZKIEN OHIKO BAZTERKINAK

Hostoak
Fruta pipitadunen arbolen hostoak gordinik jan ohi
dira, hosto samurrak, ozpinez onduta edo laktikoki
hartziturik daudenean. Zitrikoen hostoak hosto aromatiko
gisa erabiltzen dira pastelak eta likoreak egiteko.
Ahuakatearenak ere erabil daitezke, ereinotz-hostoen
ordez, gisatuak eta bestelako errezetak egiteko.
Barazki jakin batzuen hostoak (azenarioa edo erremolatxa)
gero eta gehiago erabiltzen dira sukaldaritzan, baina haien
erabilera ez da gizarteratu oraindik. Hala ere, potentzial
handia dute barazki gisa erabiltzeko.
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01
FRUTA ETA BARAZKIEN OHIKO BAZTERKINAK

Mamia
Mamiaz ari garenean fruta eta barazkiei zukua atera
ondoren dirauen atal solidoaz ari gara. Mami hori zuntzeta azukre-iturria da oraindik, eta hainbat elaboraziotan
erabil daiteke, hala nola oreak, betegarriak edo saltsak
egiteko. Horrelakoak egiteko, kontuan hartu behar dugu,
ordea, zukua atera ondoren mamian geratzen den ur
kopurua.
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FRUTA ETA BARAZKIEN OHIKO BAZTERKINAK

Haziak
hezurrak
Barazkien eta fruten haziek –kuia edo meloienek,
adibidez– karbohidrato hartzigarriak dituzte, eta hartzitze
laktikoaren bitartez eralda daitezke. Hori eginez gero,
choucroute edo kimchian daudenen antzeko profilak lor
litezke, baina bestelako testura eta aromekin.
Drupa batzuen hezurrek interes berezia dute konposatu
aromatikoak direla eta. Horietako bat, bentzaldehidoa
amarettoen arbendol mingotsaren aroma bereizgarriaren
erantzulea da; likore horri arbendol-likorea esan ohi zaio,
baina abrikota-hezurrez eginda dago, hain zuzen ere.
Drupa horien hezurretan dagoen konposatu aromatiko hori
errezeta batzuk egiteko erabil daiteke (gozokiak egiteko
edota esneki, alkohol edo uraren infusioetan erabiltzeko).
Fruta pipitadunen bihotzak baztertu egiten dira sarritan,
eta baita, horiekin batera, mami kopuru handia ere.
Horrenbestez, bentzaldehidoz gain, pektinak eta azukreak
ere badituzte, eta saltsak eta marmeladak egiteko erabil
ditzakegu horiek.
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OHIKO BAZTERKINAK HARAGIAK

haragi-zatiak

02

gantzak

HARAGIEN OHIKO BAZTERKINAK

Haragiaren
ezaugarri
organoleptikoak
aldatzen dira behikia, ardikia, txerrikia,
ahunzkia edo zaldikia den, baita etxeko
hegaztiak edo ehizatutako hegaztiak
diren ere. Haien bazterkinen erabilera
espezie guztietara estrapola daiteke, zer
lehengairekin lan egiten ari garen kontuan
harturik (gantzak, ebakitako haragi-zatiak
edo hezurrak).
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hezurrak
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HARAGIEN OHIKO BAZTERKINAK

Gantzak
Haragi-zatiak
Animalia batzuetatik lor daiteke gantza edo bilgorra;
ohikoenak txerri-gantzak edo behi-bilgorra izaten dira.
Gantza gozogintza tradizionalean erabili ohi da, ogian
zabalduta jateko edo, besterik gabe, kozinatzeko.
Garrantzitsua da gantzak 45ºC eta 50ºC arteko tenperatura
apalean desegitea, ezpurutasunak kentzeko; horrez
gain, baldintza anaerobikoetan gorde behar dira (hutspoltsetan edo ontzi hermetikoetan gutxienez), oxidazioa
eragozteko, eta hotzean gorde behar dira beti.
Hau da, beste pieza batzuk prestatzen ditugunean
gelditzen diren ebakinak: haragi-hondarrak, tendoiak,
kartilagoak edo normalean kontsumitu ohi ez diren zati
gihartsuak. Ebakin horiek, salda eta saltsetan erabiltzeaz
gain, hartzitutako saltsak egiteko ere erabil daitezke
(garuma egiteko, adibidez). Era horretako saltsak egiteko
orduan, entzima batzuk –proteasa, esaterako– proteinak
aminoazidotan deskonposatzeko gauza dira; azken
horiek konposatu aromatikoaren eta azido glutamikoaren
aitzindari dira (umami zapore bereizgarriaren erantzulea).
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HARAGIEN OHIKO BAZTERKINAK

Hezurrak
Hezurrek, salda egiteko erabili ohi direnek, mineral
kopuru handia izaten dute (kaltzioa eta fosforoa, besteak
beste). Erabili ondoren, 500ºC-an baino gehiagoan
pirolizatu daitezke animalia-ikatza sortzeko. Ikatz hori
elikagaiak parrillan egiteko, gaztak ontzeko edo urak
arazteko erabil daiteke.
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OHIKO BAZTERKINAK ARRAINAK / KRUSTAZEOAK

burua

03

ezkatak

ARRAINEN ETA KRUSTAZEOEN OHIKO BAZTERKINAK

hezurrak

Arrain eta krustazeoen buruak, hezurrak eta oskolak saldak eta
fumetak egiteko erabili izan dira tradizioz, arrainak xerratan
ebakitzeko sortzen diren ebakinak bezala.

azala

26

27
8

OHIKO BAZTERKINAK ARRAINAK / KRUSTAZEOAK
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ARRAINEN ETA KRUSTAZEOEN OHIKO BAZTERKINAK

Buruak
Hezurrak
Ebakinak, buruak eta hezurrak arrain-saltsak egiteko erabil
daitezke, kojiaren bitartez entzimak erantsita (Aspergillus
oryzaea inokulatua duen zereala) animalia-haragiaren
soberakinekin egingo genukeen bezalaxe. Teknika hori
bera ere erabil daiteke txipiroien eta moluskuen hondar
eta ebakinekin.
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ARRAINEN ETA KRUSTAZEOEN OHIKO BAZTERKINAK

Azalak
Ezkatak
Oskolak
Arrain-azala proteina-iturri bat da, eta, 80ºC-ko
tenperaturan, elikaduran erabiltzeko moduko kolagenoa
zein gelatina ateratzeko erabili ohi da, ondoren saltsak
edo zopak loditzeko. Kurruskariak egiteko ere balio
du, deshidratatu eta frijitu ondoren. Kasu horretan,
garrantzitsua da gantz eta haragi guztia kentzea, erre ez
daitezen.
Espezie batzuen ezkatak ere erabil daitezke. Frijitzen
baditugu, zizka-mizka kurruskariak lortuko ditugu, eta
testura emango diote beste jaki batzuei. Garrantzitsua da
ezkatak ur ugaritan garbitzea, ur irakinetan zuritzea eta
deshidratatzea, eta azkenik, olio beroan frijitu eta ontzea.
Teknika hori tradizionala da Asiako herrialdeetan, eta azala
kendu gabe ere egiten dute.
Krustazeoen oskolak (izkirak, ganbak...) saldak eta saltsak
egiteko erabiltzeaz gain, ongailu gisa ere erabil daitezke.
Deshidratatuko ditugu, ur guztia kentzeko, eta gatzarekin
prozesatuko ditugu gero; oso garrantzitsua da nahastura
ongi bahetzea, hondar eta ezpurutasunik geldi ez dadin.
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OHIKO BAZTERKINAK ZEREALAK

04

ZEREALEN OHIKO BAZTERKINAK

Zerealak (arroza, artoa, garagarra, garia...) gramineen
familiako aleak dira. Zuntza, karbohidratoak, lipidoak
eta proteinak kopuru handian dituzte, baina kopuru
horiek aldatzen dira barietate batetik bestera. Gaur
egun, zerealetan oinarritutako edariak gero eta gehiago
erabiltzen dira behi-esnearen ordez; horrek hondakin
kopuru handia sortzen du, eta zuntz- eta karbohidratoiturri da oraindik. Zereal horien zahia, nagusiki zuntzez
osatua, baztertu ere egiten da aleak prozesatzeko orduan.

haziak
mamia

zahia
hostoa

zurtoina
32
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04
ZEREALEN OHIKO BAZTERKINAK

Zahia
Zahia, zerealak eho ondoren lortzen dena, haien kanpoazalez osatua da. Batez ere zuntz disolbaezinez osatuta
dago, baina baditu oraindik karbohidratoak, proteinak eta
mineralak. Zahi horrek zenbait erabilera ditu gozogintzan;
ogia, muffinak edo bizkotxoak egiteko, adibidez.
Mantenugai eta zuntzagatik ere estimatua da, elikagaigehigarri gisa. Nukazuke deritzona egiteko ere erabili ohi
izan da; hartzidura bat da, eta zahia oinarri gisa erabiltzen
du mikroorganismoak –bakterio laktikoak nagusiki– hazi
eta landareak hartzitzeko. Arroz-zahia, zehazki, arraingisatuak eta eltzekariak egiteko era erabiltzen da.
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ZEREALEN OHIKO BAZTERKINAK

Mamia
Zerealetan (oloa edo arroza, adibidez) oinarritutako
edarien oraingo kontsumoa dela eta, hondar-mamia,
iragazi ondoren, lehengai garrantzitsua da. Mami fresko
hori gozogintzako errezetak eta oreak egiteko erabil
daiteke. Mami hori deshidratatuz edo izoztuz kontserba
daiteke.
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KAFEAREN OHIKO BAZTERKINAK

Kafea munduan gehien erabiltzen den edarietako bat da, eta
hori egiteko metodoa zein den (iragaztea, espresoa...) alde
batera utzita, haren hondarrak erabil daitezke beti.

Hondarrak
Kafearen hondarrak, hura atera edo infusioa egin ondoren,
kafetegi eta jatetxeetako galera handienetako bat dira.
Konposatu organiko asko dituzte, hala nola gantz-azidoak,
polifenolak, mineralak eta polisakaridoak, eta era askotako
prestakinak egiteko erabil daitezke (gozogintzako
produktu tradizionalak, saltsak eta gisatuak, besteak
beste), eta haien infusioa berriz egin daiteke zenbait
hartzidura egiteko (ozpinak edo konbutxak, adibidez).
Horrez gain, belarri landua izeneko perretxikoak hazteko
substratuaren oinarri gisa ere erabil daiteke. Lehengai
horren aukera berriak erakusten ditu erabilera horrek.

38

39

OHIKO BAZTERKINAK ESNEKIAK

06
ESNEKIAK

Esnekiak –gaztak eta jogurtak, esaterako– egitean sortzen
diren ohiko hondakinak esne-gazura eta gazta-azalak dira, eta
erabilera asko dituzte horiek sukaldaritzan.

Gazura
Gazura likido erdi garden bat da, esnea gatzatu eta iragazi
ondoren lortzen dena; gaztagintzaren azpiproduktu bat da
eta erabilera ugari ditu industrian. Nolanahi ere, ekoizpen
txikietan baztertu ohi dute.
Gazurak esne-proteina, laktosa, bitamina eta mineral
kopuru handia du, eta bestelako gaztak egiteko erabili
ohi izan da (gaztanbera edo brunosta, adibidez). Koipeeduki oso txikia bada ere, «gazur-gurina» egiteko atera
daiteke. Halaber, laktosa duenez, zenbait teknika ere erabil
daiteke; adibidez, karamelutzea, gozokiak prestatzeko,
edo hartzitzea, edari alkoholdunak lortzeko.
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06
ESNEKIAK

Gazta-azalak
Erabil daitezkeen gazta-azal mota ezberdinak daude,
dela lizuna duten gaztenak (Camembert) edo azal ondu
naturalak dituzten gaztenak (Parmigiano-Reggiano edo
Stilton); horiek guztiek testura gogorragoa eta zapore
biziagoa dute gaztak berak baino. Lizuna duten gazten
azalek onddo- eta egur-zaporea izan ohi dute; gatzunez
garbitutako azala duten gaztek, berriz, zapore garratzagoa,
sagardo- edo ardo-dastekin, bakterio laktikoak direla eta.
Gazta onduen azalek, azkenik, dasta garratzak dituzte.
Horri esker, azalak esnekiak aromatizatzeko erabil
daitezke, saltsak egiteko edota salda eta zopetan umamizaporea areagotzeko ere bai. Kontuan hartu behar
dugu gazta askok argizariz estalita dutela azala; ez dira
jangarriak, horrenbestez.
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APLIKAZIOAK

APLIKAZIOAK
Atal honetan sukaldean modu erraz eta praktiko
batez gauza daitezkeen teknikak zein ideiak
azalduko ditugu. Aplikazio horiek gida edo
inspirazio-iturri izan nahi dute bazterkinak
erabiltzeko orduan, era horretako produktuak
beste elaborazio batzuetan erabiltzeko aukerak
zabaltzearren. Adibideei esker, errazagoa da teknikak
ulertzea eta beste bazterkin batzuekin erabil
daitezkeen produktu jakin batzuetan aplikatzea.
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INFUSIOA/BERATZEA

amaieran beste ñabardura batzuk–
mingostasuna edo astringentzia
adibidez–ageriko dira. Zer ingurune erabiltzen dugun ere badu garrantzirik, alkoholaren irakite-puntua urarena baino txikiagoa baita;
horrenbestez, alkohola, oro har,
hotzeko beratzeak edo destilatuak
egiteko erabiliko da.

Infusioa eta beratzea tekniken
bidez konposatu aromatiko jakin
batzuk balia daitezke. Konposatu horiek nolakoak diren, horrelakoa izango da inguruneetan
disolbatzeko gaitasuna. Hortaz,
eta horren arabera, ur, alkohol
edo koipetan aterako ditugu. Garrantzitsua da, beraz, konposatu
horiek ezagutzea nola aterako ditugun aukeratu aurretik.

Oso ohikoa da infusioan edo beratzean erabilitako produktuak
aldez aurretik deshidratatzea.
Kontserbatzeko nagusiki, baina baita konposatu aromatikoak
errazago ateratzeko ere.

Tenperaturak ere aldatuko du
emaitzaren kalitatea; izan ere,
zenbat eta tenperatura handiagoa, orduan eta azkarragoa izango da prozesua, baina gehiago
ere izango dira lurrunduko diren konposatu aromatikoak, eta
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APLIKAZIOAK INFUSIOA/BERATZEA

INFUSIOA/BERATZEA

ZITRIKO-AZALEN

Almibarra
OSAGAIAK

METODOA
Disolbatu azukrea
uretan eta irakiten jarri.
Gehitu zitriko-azalak eta
infusionatu 5 minutuz.
Sutatik kendu eta iragazi.
Hozten utzi eta hotzean
kontserbatu.

1 L Ur
1 kg Azukre
0,3 kg Zitrikoen azal
deshidratatu
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APLIKAZIOAK INFUSIOA/BERATZEA

INFUSIOA/BERATZEA

MERTXIKA-HEZURREN

Amarettoa
OSAGAIAK

METODOA
Beratu mertxika-hezurrak
vodkan hilabetez, hotzean.
Disolbatu azukrea uretan
eta irakiten jarri, almibarra
prestatzeko. Utzi hozten
eta nahasi beratutakoarekin
hotz dagoenean.
Kontserbatu ontzi
hermetikoan edo botilan.

0,5 L Ur
0,5 kg Azukre
1 L Vodka
0,1 kg Mertxika-hezur
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APLIKAZIOAK HARTZIDURA

HARTZIDURA
LAKTIKOA

Hartzidura laktikoak bakterio laktikoak asimilatzeko moduko azukre
sinpleak behar ditu. Horiek azido
laktikoa eta era horretako hartziduren bestelako aroma bereizgarri

batzuk sortuko dituzte. Asko erabiltzen da, horregatik, barazkietan,
eta zapore -eta aroma- konplexutasun handiagoa ematen dute.

KUIA-HAZIEN

Choucroutea
OSAGAIAK

METODOA

0,5 L Kuia-hazi

Desinfektaturiko ontzi batean,
nahasi kuia-haziak eta gatza,
eskularruak erabilita. Ongi
integratuta dagoenean, kontserbatu
% 100eko huts-poltsetan. Horrelako
makinarik ez badugu, beirazko
poto batean hutsa sor dezakegu,
gainazala olioz estaliz eta ontzia
estalki hermetiko batez itxiz.
Garrantzitsua da CO2 irteteko
modua edukitzea; komeni da, beraz,
airlock bat jartzea. Hartzitzeko
tenperatura 4 eta 35ºC artean egon
daiteke. Tenperatura hotzetan
mantsoagoa izango da prozesua,
baina freskoago kontserbatuko
dira lurrinak. Tenperatura igotzen
badugu, berriz, prozesua azkarrago
burutuko da, baina aldatu egingo
dira aromak.

0,011 kg Gatz iodo gabe
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APLIKAZIOAK HARTZIDURA

HARTZIDURA
LAKTIKOA

GAZURETAN ONDUTAKO

Luzokerrak
OSAGAIAK

METODOA

1 L Gazur

Disolbatu gatza gazuretan eta gehitu
luzokerrak. Kuia-hazien hartzidura
bezala, % 100eko huts-poltsetan
kontserba daiteke. Horrelako makinarik
ez badugu, beirazko poto batean hutsa
sor dezakegu, gainazala olioz estaliz
eta ontzia estalki hermetiko batez
itxiz. Garrantzitsua da CO2 nondik
irten egotea; komeni da, beraz, airlock
bat jartzea. Hartzitzeko tenperatura
4 eta 35ºC artean egon daiteke.
Tenperatura hotzetan mantsoagoa
izango da prozesua, baina freskoago
kontserbatuko dira lurrinak. Tenperatura
igotzen badugu, berriz, prozesua
azkarrago burutuko da, baina aldatu
egingo dira aromak.

0,5 kg Luzoker
0,031 kg Gatz

54

55

APLIKAZIOAK HARTZIDURA

HARTZIDURA
LAKTIKOA

nahasturaren bakterio-karga eta mantenugaiak ugaritzeko. Ondu beharreko
landareak nahastura horrekin estali eta
hartzitzen utziko ditugu. Nukazukearen tenperaturaren eta heldutasunaren
araberakoa izango da hartzitze-denbora. Egun batean pixka bat ondutako
landarea lor daiteke, edo hainbat hilabetez manten daiteke.

Nukazukea zereal-zahian (arrozarena
nagusiki) oinarritutako prestakin bat
da, eta landare-hartzidura mota bat
egiteko erabili ohi da. Nahastura nagusiak zahia, gatza eta ura ditu. Ohikoa
da beste osagai eta ongailu batzuekin,
sake edo garagardoarekin osatzea.
Hartzidura abiarazteko unean, komeni
da landare- edo azal-aztarnak gehitzea

ARROZ-ZAHIAREN ETA TXIRIBI-AZALAREN

Nukazukea
OSAGAIAK
1,5 L Ur
0,250 L Garagardo
1 kg Arroz-zahi
0,3 kg Txiribi-azal
0,16 kg Gatz
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METODOA
Nahasi nukazukearen osagai guztiak
pasta homogeneo bat lortzen dugun
arte. Desinfektatutako ontzi batean,
estali beheko aldea pastarekin eta
joan ondu beharreko barazkiak
jartzen; berriz estali pastarekin.
Bukatu azken geruza barazkiak guztiz
estaltzeko. Jarri filma azken geruza
ukitzen, azaleran lizunak agertzea
eragozteko. Gaztagintzako gaza
batekin estali eta utzi hartzitzen, girotenperaturan (17ºC-25ºC), gutxienez
astebetez. Nukazukea heltzen doan
heinean, hartzitze-denborak laburtu
ahal izango dira.
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APLIKAZIOAK HARTZIDURA

HARTZIDURA
AZETIKOA

izateko; horixe da, hain zuzen
ere, ozpin-lurrin bereizgarriaren
erantzulea.

Hartzidura azetikoa lortzeko,
alkohol etilikoa behar da, bakterioek azido azetikoan oxidatu ahal

ERREMOLATXA-AZALEN

Ozpina
OSAGAIAK
0,7 L Ur
0,3 kg Erremolatxa-azal
txigortu
0,23 kg Vodka
(% 40ko bol.)
0,15 kg Pasteurizatu
gabeko ozpin
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METODOA
Infusionatu ur berotan
erremolatxa-azal txigortuak.
Lortu nahi dugun ozpinaren
indarraren araberakoa izango
dira txigortze-maila eta
infusionatze-denbora. Hotza
dagoenean, gehitu vodka eta
pasteurizatu gabeko ozpina.
Utzi beirazko poto batean
(desinfektaturik), oihal edo
gaztagintzako gaza batez
estalita. Jarri arrainontziko
ponpa bat oxigenazioa
bizkortzeko. Ozpina prest
egongo da 3-7 egunen buruan.
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APLIKAZIOAK HARTZIDURA

HARTZIDURA
SCOBY

konbutxa da, legamiek eta bakterio
azetikoek osatuta; horiek azukrea
kontsumitzen dute, eta horren
ondorioz, bereziki CO2 eta azido
azetikoa sortzen dituzte.

SCOBY
deritzonak
bakterioen
eta legamien kolonia sinbiotikoak
dira. Produktu ezberdinak lortuko
ditugu zer mikroorganismok esku
hartzen duten. Ezagunenetako bat

ORBURU-HOSTOEN

Konbutxa
OSAGAIAK

METODOA

1 L Ur

Jarri ura irakite-puntuan eta
gehitu orburu-hostoak, infusioa
egiteko. Gehitu azukrea, beroan,
desegiten den arte. Iragazi infusioa,
eta utzi epeltzen 35ºC-ra iritsi
arte. Gehitu konbutxa ondua
eta SCOBYa. Utzi beirazko poto
batean (desinfektaturik), eta estali
gaztagintzako gaza batez. Utzi
hartzitzen, giro-tenperaturan (17ºC35ºC), astebetez.

0,008 kg Orburu-hosto
txigortu
0,09 kg Azukre
0,03 kg Konbutxa ondu
0,01 kg Konbutxa
SCOBY
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APLIKAZIOAK HARTZIDURA

HARTZIDURA

GARUMA

batzuek esku hartzen dute
lekaleen eta zerealen hidratoen
eta proteinen degradazioan. Hain
preziatuak diren produktu horien
konnotazio gozoen (azukreak)
eta umamien (aminoazidoak)
erantzuleak dira horiek. Tradizioz, kojia zerealak edo lekaleak
(arroza gehienbat) erabiliz egiten zen, horiei Aspergillus oryzae
onddoaren esporak inokulatuta.
Gaur egun, koji-prestakinak badaude, ordea, misoak edo saltsak
egin ahal izateko.

Garuma Antzinako Erromatik
datorren saltsa tradizional bat
da, arraina eta gatza erabiliz egina. Arrainaren entzimek beraiek
eta bakterio laktikoek lehengaia
deskonposatzen dute, harik eta
beste elaborazio batzuetan ontzaile
gisa erabil daitekeen saltsa lortzen
den arte. Gelditzen den hondakin
lehorra ere erabil daiteke ongailu
gisa.
Gaur egun, arrandegietan baztertu egin ohi dituzte entzima-karga handien duten trinpoilak.
Horrenbestez, ez da ohikoa
etxean ditugun arrain-bazterkinen artean aurkitzea; hori dela
eta, garrantzitsua da osagarri
bat gehitzea, hondarrak deskonposatzen laguntzen duen
entzima-karga hori eman dezan.

Entzima horiek beraiek hezurrak
eta arrainen baztertutako beste
atal batzuk degradatzeko erabiltzen badira, balio gastronomiko handiko saltsak eta ongailuak lor daitezke oso preziatuak
ez diren lehengaiak erabiliz. Zereal
bat gehituta lortzen den gozotasuna lagungarria da saltsa askoz
atseginagoak
lortzeko;
organo-leptikoki garum tradizionala
baino aberatsagoak dira, gainera.

Misoak eta soja - saltsa hartzituak
egiteko
orduan,
kojia
egin
bitartean sortzen diren entzima

62

63

APLIKAZIOAK HARTZIDURA

HARTZIDURA

ARRAIN-BAZTERKINEN

Saltsa
OSAGAIAK
1 kg Arrain-hondar
(hezurrak,
buruak, isatsak,
trinpoilak eta
abarrak)
0,5 kg Koji
0,5 L Ur
0,085 kg Gatz
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METODOA
Prozesatu arrain-hondarrak,
gainerako osagaiak integratzea
errazteko, elikagai-prozesadore
bat erabiliz. Nahasi koji, ur eta
gatzarekin. Jarri edukiontzi batean
(desinfektaturik); ahal bada
beirazkoa edo elikagaietarako
plastikozkoa. Zigilatu, filmak
produktua ukitzen duela, airea
sar dadin eragozteko. Estali
gaztagintzako gaza batez edo
hermetikoa ez den estalki batez.
Utzi 35ºC-an hilabetez. Lehengai
guztia deskonposaturik dagoenean,
fase ezberdinetan bereiziko da:
olioa, solido-hondar esekiak eta
likidoa. Hori oihal mehe batetik
edo gaztagintzako gaza batetik
iragaziko dugu, likido garbi
eta zeharrargia lortzen dugun
arte. Lehen produktua hori
izango litzatekeen arren, hondar
solidoa ere erabil daiteke beste
elaborazio batzuen ongailu gisa.

65

APLIKAZIOAK KARAMELUTZEA

KARAMELUTZEA

GAZTA-GAZURA

Gozokia
OSAGAIAK
1 L Gazta-gazur
0,35 kg Azukre
0,005 kg Sodio
bikarbonato

METODOA
Esneak azukre kantitate handia
du (laktosa, adibidez), eta
tenperatura handian karamelutzen
dira. Gazta egitean, gazura
lortzen da bazterkin gisa;
mamiak mamitzean galtzen duen
likidoa da. Azpiproduktu horrek
proteina zein azukre asko eta
zapore handia du oraindik.
Europako iparraldeko herrialdeetan
gazura urritzen ohi dute messmör
deritzona egiteko; azukrearekin
urritutako esne-gazurez egindako
igurzteko jaki bat da, esnegaina
eta gatza gehitzen zaizkiona.
Nahasi azukrea eta bikarbonatoa
disoluzioa errazteko. Gehitu gazura
eta irakiten jarri. Eduki egosten
bi orduz, eta ongi eragin itsastea
edo pikorrak sortzea eragozteko.
Kendu sutatik eta utzi hozten.
Sartu beirazko poto batean.
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Errezeta hauek produktu jakin batzuekin
egin ditzakegun prestakin zehatzetan
oinarritzen dira; ongailuak, zizka-mizkak
edo jaki erraz eta gozoak prestatzeko
egin ditzakegu. Bazterkinak egunerokoan,
jatetxeko sukaldean zein etxekoan,
erabiltzeko modu bat da.
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ERREZETAK BEHI-GANTZEZKO «GURINA»

BEHI-GANTZEZKO

«Gurina»
0,250 kg Txuletagantz
0,1 kg Ur
0,005 kg Inulina hotz
Gatza
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Urtu behi-gantza eltze batean edo
Thermomixean 80ºC-an, prozesatu
eta iragazi. Nahasi inulina urarekin.
Gehitu behi-gantza pixkanaka
nahastura emultsionatzeko. Ur
kopurua alda daiteke lortu nahi
dugun testuraren arabera. Behar
den gatza erantsi.
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ERREZETAK ERREMOLATXA-MAMIZKO HANBURGESA

ERREMOLATXA-MAMIZKO

Hanburgesa
Prozesatu osagai
guztiak, cornflakesak
izan ezik, pasta
homogeneoa lortu arte.
Ondu gatz eta piper
beltzarekin. Pasatu
txiki-txiki egindako
cornflakesetan. Utzi
ordubetez hozkailuan.
Kozinatu zartagin oso
beroan koko-koipe
gehiagorekin.

0,4 kg Erremolatxamami
0,2 kg Kinoa egosi
0,1 kg Olo egosi
0,07 kg Arbendol
lehorren mami
0,1 kg Tipula
karamelutu
0,05 kg Koko-koipe
Gatza eta
piperbeltza
Cornflakesak
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ERREZETAK PASTA, GAZTA-AZALEN BEXAMELAREKIN

Pasta
GAZTA-AZALEN BEXAMELAREKIN

Rigatoni
pasta
1 L Esne oso
0,2 kg Gurin
0,2 kg Gari-irin zuri
0,3 kg Gazta-azal
Gatza eta
intxaur
muskatua
Oreganoa
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Infusionatu gazta-azala
esnetan. Iragazi eta gorde.
Prestatu roux bat gurina eta
irina erabiliz. Gehitu esne
epela pixkanaka, eta eragin
koilara batez pikorrak sor
ez daitezen. Ondu gatza eta
beste espezia batzuk gehituz.
Eraman irakite-puntura pixka
bat irina kozinatzen bukatzeko.
Jarraitu pasta egosteko
argibideak. Egoste-puntuan
dagoenean, atera berehala,
gehiegi ez kozinatzeko. Hozten
utzi gabe, jarri saltsa pastaren
gainean eta gehitu oreganoa.
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ERREZETAK ARRAIN-TXITXARROIA

ARRAIN

Txitxarroia
Izokin-azalak
Frijitzeko olioa
Gatza
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Kendu izokin-azala, haragihondarrik utzi gabe. Azala
uretan irakin eta hozten
uztea da haragia errazago
kentzeko modu bat;
haragia hobeto aterako da
horrela. Deshidratatu azala.
Frijitu oliotan (180ºC),
puztu arte, eta kendu
berehala.
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ERREZETAK ARAN-HEZURREZKO POLO IZOZTUAK

ARAN-HEZURREZKO

Polo izoztuak
0,56 kg Esne oso
0,18 kg % 35eko
koipedun
esnegain
0,042 kg Esne-hauts
gaingabetu
0,140 kg Destrosa
0,075 kg Sakarosa
6 g Izozkiegonkortzaile
0,2 kg Aran-hezur
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Infusionatu litro bat esne aranhezurrekin. Kendu sutatik, hoztu
eta iragazi. Pisatu izozkia egiteko
behar diren kopuruak. Nahasi
osagai guztiak, egonkortzailea
eta sakarosaren erdia izan ezik.
Berotu 40ºC-ra iritsi arte, eta
gehitu egonkortzailea gainerako
sakarosarekin nahasi ondoren. Igo
tenperatura 85ºC-ra. Hoztu azkar
4ºC-raino, eta utzi tenperatura
horretan ontzen 6-12 orduz.
Turbinatu izozkia eta bete
berehala polo-moldeak. Izoztu
berehala.
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ERREZETAK ARBENDOL-MAMI ETA KAFE-HONDARREZKO GAILETA

ARBENDOL-MAMI ETA KAFE-HONDARREZKO

Gaileta
0,35 kg Irin zuri

0,005 Kg Altxagarri
0,3 kg Arbendolmami
0,1 kg Kafe-hondar
0,35 kg Gurin
0,38 kg Azukre zuri
0,12 kg Azukre beltz
0,04 kg Legamia
txigortu
2 Arrautza
0,1 L Esne osoa
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Harrotu gurina azukrearekin.
Gehitu arrautzak esnearekin,
nahastura homogeneizatu
arte. Bestaldetik, nahasi
kafe-hondarrak irin zuri
eta altxagarriarekin.
Gehitu aurreko nahasturara
pixkanaka, integratu
bitartean. Jarraitu irabiatzen
masa homogeneoa lortu arte.
Azkenik, gehitu arbendolmamia integratu arte. Eduki
20 minutuz hozkailuan. Jarri
pastelgintzako mahukan, eta
isuri labeko erretilu batean,
labean erretzeko paperaren
edo silpat delakoaren
gainean. Sartu labean,
aurretik 160ºC-ra beroturik,
15 minutuz. Azukrez
hautseztatu eta utzi hozten.
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ERREZETAK IZKIRA-OSKOLEZKO GATZA

IZKIRA-OSKOLEZKO

Gatza
0,5 kg Izkira-Oskol

Deshidratatu izkiraoskolak 60ºC-an. Utzi
hozten eta prozesatu
gatzarekin hauts mehea
lortu arte. Gorde toki
freskoan eta lehorrean.

0,5 kg Gatz
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GLOSARIOA

GLOSARIOA
ASPERGILLUS
ORYZAE: Japoniako
sukaldaritzan
erabilitako onddoa.
Nagusiki arroza harekin
inokulatzen dute soja
hartzitzeko, misoak eta
saltsak egiteko.
DEXTROSA: Azukre
garbia da, artoaren
erabateko eraldaketatik
lortua.
GALDARRAZTATZEA:
Sukaldaritzako teknika
honen bidez elikagaiak
uretan, edo beste likido
batean, egosten dira,
10 eta 30 segundo
artean irakiten utziz.
HAUTSEZTATZEA:
Elementu baten
gainean hauts erako
beste bat (azukreak
edo espeziak)
zabaltzea.

EGONKORTZAILEA:
Izozkiak egitean
testura onena
lortzeko erabiltzen
den karga-agentea.
Landare-jatorriko
emultsionatzaile edo
gomez osatuta
egoten da.

KOJIA: Aspergillus
oryzae onddoaren
izen arrunta izan
daiteke. Baina onddo
hori inokulatuta duen
arrozari ere egiten dio
erreferentzia, misoak
eta saltsak egiteko
prest dagoenari.

GARUMA: Arrainerraiak eta gatza
erabiliz eginiko
arrain-saltsa hartzitua.
Antzinako Erroman
du jatorria, eta beste
errezeta batzuk
ontzeko erabiltzen da.

IZOZKIA ONTZEA:
Izozkiaren nahastura
egonkortzeko, eta
turbinatu aurretik,
geldirik uzten den
denbora.

INULINA: Sustrai
eta tuberkulu
jakin batzuetatik
datorren polisakarido
bat da. Agente
testurizatzaile gisa
duen eginkizunagatik,
errezetetan gantzaren
zati bat ordeztu
dezake.
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MISOA: Soja edo
zerealetan oinarriturik
egindako pasta
aromatizatzailea,
kojiarekin hartzitua.
NUKAZUKEA: Sakea
egitetik soberan
gelditutako arrozzahian barazki batzuk
hartzituz ondutako
Japoniako prestakina.

ROUXA: Koipea eta
irina zati berdinetan
erabiliz egindako pasta,
saltsak loditzeko erabili
ohi dena. Irina koipeari
gehitzen zaio.
SAKAROSA: :
Disakarido eskuragarri
eta erabiltzen erraza.
Azukre arrunta edo
mahiko azukrea esan
ohi zaio.

TURBINAR (IZOZKIA):
Hiztegietan onartuta
ez badago ere,
sukaldaritzaren arloan
asko erabiltzen da.
Izozki-nahastura
emultsionatu eta
hoztea da, produktu
horren testura
bereizgarria lortzeko.

ZAHIA: Zereal-aleen
azala, eho ondoren
geratzen dena.
SILPAT: Sukaldaritzan
erabilitako silikonazko
alfonbra txikia;
gozogintzan erabiltzen
da bereziki, produktuak
itsastea eragozteko.
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OHARRAK
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