GASTRO BARAZKI
Udazkeneko Elikadura Tailerrak

Errezetak

Sukalde eta
elikadura kontzienteak
Elikatzeko moduak eragina du gure GORPUTZ eta INGURUNEAN. Oro har, goseak gaudelako jaten dugu, edo zerbait zehatza nahi dugulako, edo gustatzen zaigulako, gure osasunari
eta ekintza horien ingurumen-ondorioei buruz arduratu gabe.
Azken hamarkadetan, izugarri aldatu dira herrialde industrializatuen jateko moduak eta erreakzio energetikoak, eta, ondorioz, mundu mailan gehiegi elikatutako gutxiengoa sortu da:

Animalien proteina gehiegi

Jaten ditugun proteinen % 75 animalia-jatorrikoak dira. Duela
mende bat ehuneko hori ez zen % 20ra iristen. Gaur egun,
gure organismoaren premien 2 edo 3 aldiz gehiago kontsumitzen ditugu proteinak. Haragiek azido uriko bihurtzen diren
purinen proportzio handia dute, eta horien odol-soberakinak
biltegiak edo kalkuluak agertzea errazten du. Gure erreserba
alkalinoak odolaren azidotzea neutralizatu behar du mineraletan, horrek dakarren desmineralizazioarekin.
Kilo bat animalia-proteina lortzeko, 16 kg landare-proteina
(ale) sortu behar dira, gizentzeko animaliek kontsumitzen dutena. Haragiaren kontsumoa murriztuko balitz, CO2 isuriak jai
tsi egingo lirateke eta zerealen ekoizpena modu orekatuagoan
banatuko litzateke. Bestalde, baso-soiltzea geldiarazten lagunduko genuke, basoak suntsitzeko faktore nagusia abeltzaintza
baita.
Landare-proteinekin pertsona gehiago elikatu daitezke, kostu
txikiagoan eta efektu askoz ere osasuntsuagoarekin.
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Azukre gehiegi

Zuzenean edo ezkutuan kontsumitzen da freskagarrietan, sal
tsetan, ogian, etab. Odolaren efektu azidotzailea dauka, eta ez
ditu mineralik, oligoelementurik ezta bitaminarik gorputzean
erabat metabolizatzeko. Karbohidrato osoak (zereal integralak) kontsumitzen ditugunean ordea, gure metabolismoak
glukosa bihurtzen ditu, eta ez da efektu desmineralizatzailerik
edo B bitamina-defizitik sortzen.

Kontserba eta elikagai findu gehiegi

Elikagaien industriak prozesatutako elikagai gehienak desnaturalizatuta daude. Bitamina, mineral eta bizi-energia asko galdu dituzte (aleen kasuan, ernetzeko gaitasuna), eta gehigarri
handiak dituzte.
Gure elikadura-ohiturak aldatzeko, garrantzitsua da galdera
jakin batzuei arreta jartzea, erabakiak ahalik eta modu kon
tzienteenean eta jasangarrienean hartzeko:
• NONDIK DATOZ ELIKAGAIAK?
• NOLA EKOIZTU DIRA?
• NOLA KONTSUMITZEN DITUGU?
• NOLA PRESTATZEN DITUGU?

On egin!
Sukaldaritza osasungarri eta begetarianoari buruzko tailerra.
Marta Marimónek emana
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Elikadura osasungarriago
baterako trantsizioa
• Elikagai freskoak, bertakoak eta garaikoak jan.
• Haragi gorrien (txerria, idia, txahala, arkumea, hestebeteak)
eta arrautzen kontsumoa ezabatu edo murriztu.
• Landare-proteinak ezagutu eta prestatu: lekaleak, seitana,
tofua eta tempeh.
• Esnekien eta gantz aseen kontsumoa ezabatzea edo
murriztea.
• Janari bakoitzean barazki plater bat sartu.
• Produktu izoztuen, lataratuen eta prestatuen kontsumoa
murriztea.
• Gure otorduetan egunero algak prestatzen eta erabiltzen
ikastea.
• Sartu hazi eta fruitu lehorren kantitate txikiak.
• Astean behin edo bitan miso zopak hartzea hesteetako flora
birsortzeko.
❑ Gure sukaldeko elementu batzuen ordez beste batzuk
jartzea:
• Gatz zuria itsas gatzaren ordez.
• Animalia-koipeen ordez, findu gabeko eta hotzeko
presiodun landare-olioak.
• Karbohidrato finduen ordez, zereal, pasta eta ogi integral
barietate handiagoarekin.
• Edari bizigarrien eta alkoholaren kontsumoa murriztea: gaseta azukre-edariak, kafea, ardo ez-naturalak...
• Edari naturalen kontsumoa areagotzea: fruta-zukuak, zerealkafea, infusioak, artisau-garagardoa…
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TEMPEH
Jatorriz Indonesiakoa, lekalearen hartziduratik lortzen da (batez ere
soja horitik, nahiz eta garbantzuak edo dilistak ere merkaturatzen
diren) rhizopus izeneko onddo batekin. Onddo honek antibiotiko
natural bat sortzen du, gure gorputzari infekzioei aurre egiten
laguntzen diona. Proteinetan aberatsa izateaz gain, ase gabeko
koipeak (kolesterolik gabeak), omega 3 taldeko olioak eta B taldeko
bitaminak (B12 bezalakoak) ditu.
Oso zapore berezia du, eta testura bakarra, mendebaldeko
herrialdeetan ohituta gaudenaz bestelakoa.
Jan aurretik, tamari eta alga pixka batekin (kombu edo wakame)
prestatu behar da 15-20 minutuz. Ondoren, zopak, salteatuak,
hanburgesak... egiteko erabil daiteke. Egosketa luze bat erabiliko
badugu, erregosi bat bezala, ez da beharrezkoa urrats hau egitea.
TAMARI
Hatcho miso edo soja-misoaren hartziduraren ondoriozko likidoa
da, garirik gabea, beraz, ez du glutenik. Bere zaporea shoyua (soja
saltsa) baino indartsuagoa eta gaziagoa da. B taldeko mineral,
proteina eta bitamina asko ditu.
Zerealak eta barazkiak digeritzen laguntzen du, haien zapore
naturala indartuz.
MISO
Lekale batetik (oro har, soja), gatzetik eta kojitik (Aspergillus oryzae
eta Aspergillus hatcho onddoarekin inokulatutako zereala) lortzen
den hartzia da.
Erabilitako osagaien arabera miso mota bat edo beste lortzen da.
Mendebaldean gehien merkaturatzen eta erabiltzen direnak honako
hauek dira:
- Hatcho miso: soja gatzarekin.
- Mugi miso: soja garagarrarekin eta gatzarekin.
- Genmai miso: soja arrozarekin eta gatzarekin.
- Shiro miso: soja arrozarekin eta gatzarekin, baina hartzidura
laburragoarekin.
Digestio-prozesuetan laguntzeko hartzigarririk onenetako bat da,
gorputzean egoera alkalinoa sortzen du, sendagaiek uzten dituzten
elementu erradioaktiboak eta hondakinak ezabatzen ditu. Mineral,
proteina eta bitamina ugariko hartzigarria da. Ahalik eta onura
handiena lortzeko, 2-4 minutu bitartean prestatu behar dugu, irakin
gabe; bestela, entzima-ekintza suntsituko dugu.
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Menu orekatu bat
egiteko jarraibideak
1.- Osagaiak

❑ Janariek honako hauek izan ditzaten saiatu:
• % 10-20 landare-proteina (lekaleak, deribatuak edo seitana).
• % 30-50 zereal integral itxurako asimilazio moteleko
karbohidratoa (arroza, artatxikia, sarrazenoa), energia
egonkorra, kontzentrazioa eta epe luzerako bizitasuna
emango diguna.
❑ Konbinazio horrek honako hauek ekarriko dizkigu:
• Aminoazidoen kate osoa
• Ez dugu mokadu beharrik izango denbora gutxiren buruan,
eta ez dugu azukre azkarrik beharko arratsalde erdian
(gailetak, opilak, txokolatea...).
• % 25-40 barazkiak: hainbat estilotan prestatutako barazkiak.
• Algak
• Hazi eta fruitu lehorrak.
• Hartzidurak (pickleak, misoa, chucrut-a).
• Kalitate oneko postrea, arratsalde erdian har daitekeena.
* Arazo espezifikoak dituzten pertsonek espezialista batek
egokitu beharko ditu egosteko proportzioak eta estiloak.

2.- Estiloen aldakortasuna elaborazioan

Gordina, ernatua, beratua, prentsatua, hartzidura laburra,
galdarraztatua, egosia, salteatu laburra, lurruna, plantxa,
frijitua, estofatua, presioa, salteatu luzea, labea, barbakoa,
ketua, hartzidura luzea.

3.- Ebaketa-estiloak
Egosketa-mota bakoitzerako egokiak.

|6

4.- Zaporeak
• Gozo naturala: zereal integralak, barazki freskoak, fruta fresko
eta lehorrak, gozagarri naturalak, …
• Gazia: itsas gatza, soja saltsa, tamari, miso, kaparrak eta
olibak, …
• Azidoa: ozpina, arroza, sagarra, umeboshi, zukuak eta
arraildura zitrikoak, barazki hartzituak, umeboshi aranak, …
• Mikatza: barazkiak, hosto berdea, eskarolak, endibiak,
orburuak, hazi txigortuak, zereal-kafea, …
• Pikantea: baratxuria, mostaza, jengibrea, rabanitoak, espezia
pikanteak, arbi gordin birrindua, …

5.- Koloreak
- Horia: artoa, txiribibia, …
- Laranja: kalabaza, azenarioa, boniatoa, …
- Berdea: barazki hosto berdeak, …
- Gorria: rabanitoak, erremolatxa, piperrak, tomateak, …
- Beltza: algak, …
- Marroia: sarrazenoa, intxaurrak, hurrak, …
- Zuria: tipulak, azalorea, herdoila, arroza, …

6. Egiturak
- Kurruskaria eta hezea: entsaladak, galdarraztatuak, salteatu
laburrak, frutak, hartzituak, …
- Karraskaria eta lehorra: zerealak, frijituak, plantxa, fruitu
lehorrak eta haziak, …
- Biguna eta hezea: lurruna, erregosiak, presioa, salteatu
luzeak, kremak, konpotak, …
- Biguna eta lehorra: zerealak, lekadunak, barbakoa, barazki
frijituak, …
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Sukaldaritza kontzientea
udazkenean
GEHITU BEHARREKO ELIKAGAIAK:

• BARAZKIAK
Barazki biribilak eta errokoak handituko ditugu: tipula,
kalabaza, azenarioa, boniatoa, azalorea, aza eta abar.
• ZEREALAK
Ahal dela, ale ertain eta laburreko arroza, artatxikia eta oloa
erabiliko ditugu.
• LEKALEAK
Txitxirioak eta dilistak.
• LANDARE-PROTEINAK
Tempeh eta seitana.
• ALGAK
Dulse, itsas espaguetti, wakame, nori eta kombu.
• FRUTAK
Udareak eta sagarrak.
• HAZIAK ETA FRUITUAK
Kalabaza-haziak, sesamoa, hurritzak, intxaurrak, almendrak
eta gaztainak.
• GOZAGARRIAK
Jengibrea, sagar-zuku kontzentratua, sesamo-olioa.

EGOSTEKO METODOAK:
Egosketa onenak elikagaien beroa eta gozotasuna uzkurtu,
lehortu eta kontzentratzen dutenak dira, eta eragin sakonagoa,
nutritiboagoa eta lasaigarriagoa eragiten dute.
• Surik gabeko egosketak murriztuko ditugu.
• Egosketa motelagoak integratuko ditugu, su gehiagorekin
eta denbora gehiagorekin.
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• Lurruna.
• Erregosia.
• Salteatu luzeak.
• Ekaitza.
• Frijituak.
• Presioa.
• Egosketa arinagoak konbinatuko ditugu platerean
polaritatea sortzeko: galdarraztatuak, salteatu laburrak,
irakinak.

SAIHESTU BEHARREKO FAKTOREAK
• Janari hotzak eta gordinak.
• Edari hotzak.
• Belar freskoak.
• Likido gehiegi.
• Esneak eta esnekiek (esne-gainak, gazta onduak, jogurtak)
mukositateak eta flemak errazten dituzte.

Gomendatzen ez diren produktuak:
• Elikagai finduak
• Azukre sinpleak
• Haragi gorriak eta proteina
gehiegi
• Gantz aseak eta
hidrogenatuak
• Opil industrialak
• Aurrez prestatutako janaria

• Pestizida, koloratzaile,
gehigarri, antibiotiko
eta abarrekin tratatutako
produktuak.
• Transgenikoak.
• Produktu izoztuak,
ontziratuak, etab.
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PORRU KREMA ETA ESPINAKA,
KURRUSKARI ETA KOMINOAREKIN
OSAGAIAK
• 8 porru.
• 1 kipula handi.
• 500 gr espinaka.
• Kominoa.
• Ura.
• Oliba-olio birjina estra.
• Itsasoko gatza.
ELABORAZIOA
- Tipula zuritu eta juliana eran mozten dugu. Lapikoa bero
dagoenean, olioa jarri eta tipula gehituko diogu, su bizian
egosi dadin; atera eta sua jaitsiko dugu, 12-15 minutuz egosi.
- Porrua zati ertainetan garbitu eta ebakiko dugu (sustraiak
gordeko ditugu) eta lapikora gehituko dugu barazkiak
tipularekin batera kozinatzeko 5 minutuz.
- Urez estali, sua igo eta estalita prestatu.
- Irakiten hasten denean, su ertainera jaitsi eta 20 minutuz
sukaldatu.
- Ziazerbak garbitu eta kokzioari gehituko dizkiogu, dena beste
5-7 minutuz irakin dezan.
- Irabiatu nahi dugun loditasuna lortu arte.
- Porruen sustraiei lurra kendu eta olio ugariz frijituko ditugu,
kirrinka egin arte. Sukaldeko paperean lehortzen utzi.
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UDAZKENEKO ENTSALADA
OSAGAIAK
• Rukula
• Eskarola
• Hosto berdeak
• Mizuna
• Kalendula
• Chucrut
• Granada
• Sagarra
• Txigortutako intxaurrak
• Azenarioa
• Erremolatxa
• Dulse alga
• Pipak
• Laranja 1
• Gatzozpina: sagar-zuku kontzentratua, oliba-olio birjina
estra, arroz- edo sagar-ozpina, misoa edo tamaria.
ELABORAZIOA
- Hostoak garbitzea: mizuna, rukula, eskarola ...
- Azenarioa zuritu eta pospolo finetan moztu, gatzarekin
nahastu eta masajea eman eta laranja-birrindura gehitu.
- Granada laranjaren zukuarekin beratu.
- Erremolatxa zuritu eta laminatu.
- Alga beratzen jarri 5 minutuz.
- Intxaurrak txigortu.
- Sagarra zuritu eta moztu (xafla edo laukitxo txikitan) eta
beratu limoi 1eko zukuarekin.
- Bereizi petaloak kalendulatik eta utzi ur hotzean.
- Gatzozpina egiteko nahastu sagar-zuku kontzentratua, olibaolioa, misoa eta ozpina.
- Entsalada nahi bezala muntatu: kolore-geruzen arabera,
osagaien arabera ...
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TXUKRUT
OSAGAIAK
• 1‘5 kg aza
• 20 ipuru-hazi
• 1 edo 1 1⁄2 koilarakada itsas gatz.
ELABORAZIOA
- Azaren kanpoko orriak kendu eta ondo zorroztutako aizto
batekin edo mandolina batekin ebakiko dugu.
- Moztutako aza bol batean jarri, gatza eta ipuru-haziak gehitu
eta eskuekin nahastu.
- Nahasketa tarte batez pausatu eta berriro nahastu.
- Behealdean likidoa geratu dela egiaztatuko dugu. Azaren
zukuarekin eta gehitutako gatzarekin egindako gatzuna da.
- Hartzigarrientzako ontzi batean edo kristalezko poto batean
aza sartu eta zurezko makila baten laguntzaz prentsatu
egingo dugu, geratzen den airea kentzeko.
- Ondo prentsatuta dagoenean, hosto oso batzuk jarri goiko
aldean, eta gainean pisua (ibai edo itsasoko harri bat,
adibidez).
- Garrantzitsua da azaren likidoa azaren gainetik geratzea.
Airearekin kontaktuan geratzen den guztia egoera txarrean
jarriko da.
- Ontzia trapu batekin estaliko dugu, hartzitzen den bitartean
ezer sar ez dadin.
- Potea leku fresko batean jarriko dugu 5-7 astez. Noizean
behin berrikusi egingo dugu likidoak barazkia estaltzen duela
ziurtatzeko, eta presio egingo dugu hartzidurak sor ditzakeen
burbuilak kentzeko.
- Behin prest egonda, hozkailuan gorde daiteke.
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AZAK ARROZ INTEGRALAREKIN ETA
SESAMOAREKIN
OSAGAIAK
• Lonbarda erdia
• Aza erdia
• Pak choi 1
• 300 gr kale
• Arroz integral katilu 1
• Sesamo-katilukada erdia
ELABORAZIOA
- Arroz integrala garbitu, xukatu eta lapiko batean jarri ur
bikoitzarekin.
- Irakiten jarrikzk, gatzatu, estali eta sukaldatu su baxuan 45-50
minutuz.
- Moztu azak juliana fin diagonalean, bakoitza bere aldetik
bereizita.
- Aza mota bakoitza sesamo-olio pixka batekin salteatu 3-5
minutuz, etengabe eragiten.
- Sesamoa garbitu, xukatu eta zartaginean txigortu 7-10
minutuz, su baxuan, eta suribachi (edo mortero) batekin
zatitu hoztu denean.
- Nahastu arroza azekin eta sesamoarekin eta zerbitzatu
perrexil pixka batekin.
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KALABAZA ETA TEMPEH LASAGNA ONDDO
ETA ALMENDRA BEXAMELAREKIN
OSAGAIAK
• 375 gr tempeh
• 2 kipula
• 6 porru
• Kalabaza
• 3 baratxuri
• Oliba-olio birjina estra
• Arroz-irina
• Oreganoa
• Piperbeltza
• Nutrizio-legamia
• Almendra xehatua

BEXAMEL-OSAGAIAK
• 1 l. almendra edaria
• 150 g arroz irin
• Tipula txiki bat
• Intxaur muskatua
• Piperbeltza
• 300 gr boletus edulis
• Oliba-olio birjina estra
• Itsasoko gatza

ELABORAZIOA
- Tipula zuritu eta ebaki laukitxo txikietan, eta olio pixka
batekin prestatu 2 minutuz, gatza bota, sua jaitsi, eta 10-12
minutuz erregosi, noizean behin mugitzen dugun bitartean.
- Porrua zatitxo txikitan moztu eta tipulari gehituko diogu,
guztia 8 minutuz gatz pixka batekin batera egosi dadin.
- Kalabaza txikitu eta porruari eta tipulari gehituko diogu 5
minutuz egosi dadin.
- Kalabaza xaflatu eta lurrunetan prestatu 10 minutuz, hozten
utzi eta lasagna muntatzeko gordeko dugu.
- Tomate birrindua barazkiei gehituko diegu, 7-10 minutuz
irakin dezan.
- Tempeh-a egosi kombu edo wakame alga zatitxo batekin eta
tamari txorrotadatxo batekin 15 minutuz.
- Alga kendu, eta tempeh-a hozten denean, birringailuaren zati
lodiaz birrinduko dugu.
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- Baratxuria zatitxo txikitan moztu eta zartagin batean
prestatuko dugu 2 minutuz, oliba-olio birjina estra pixka
batekin.
- Tempeh-a eta olio pixka bat gehiago gehitu eta 5 minutuz
salteatu eta barazkiekin, tomatearekin eta piperbeltz pixka
batekin nahastu.
BEXAMELERAKO:
- Tipula laukitxo txikietan moztu eta 10-12 minutuz bigunduko
dugu.
- Gehitu olioa eta arroz-irina, 8-10 minutuz egosi dadin,
etengabe.
- Pixkanaka, almendra-edaria gehitzen joango gara, etengabe
mugituz loditu arte.
- Intxaur muskatua eta piperbeltza gehituko ditugu.
- Bestalde, onddoak bi baratxurirekin eta oliba-olio birjina
estrarekin prestatuko ditugu 7 minutuz su motelean.
- Bexamela onddoekin nahastu eta irabiagailu batekin
birrinduko dugu.
MUNTAKETA:
- Bexamel pixka batekin kristalezko iturria igurtziko dugu,
eta kalabaza-xaflen geruza bat, betegarriaren geruza bat,
kalabaza-geruza bat, betegarri-geruza bat eta hirugarren
kalabaza-geruza bat jarriko ditugu.
- Bexamelarekin estali eta gainetik legamia nutrizionala eta
almendra xehatuak botako dizkiogu.
- 180 gradutan Flaberatuko dugu 15 minutuz.
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TXOKOLATE ETA HURRA TARTA
OSAGAIAK OINARRIA:
• Hur txigortuen
katilua.
• Olo-irinaren katilua.
• 4 zopa-koilarakada
koko olio.
• 3 zopa-koilarakada
melaza.
• Olo-maluten katilua.

OSAGAIAK BETEGARRIA
• Katilu 1 anakardo gordin.
• Katilu erdi almendra gordin.
• katilu melaza.
• ¼ katilu txokolate urtua
(100 gr txoko lehorrean)
Maria bainutan.
• Algarrobazko irin.
• Koilara txiki bainila.
• Koilara txiki 1/2 itsasoko
gatza.
• Katilu erdi hur txigortu.
xehatuak

OINARRIZKO LANKETA
- Hurrak birrindu irin bihurtu arte; melaza, koko-olioa eta oloirina gehituko dizkiogu, eta birrintzen jarraituko dugu, masa
homogeneo bat egin arte.
- Olo-malutak gehitu eta ukitu bat emango diogu dena batera
birrintzeko eta ondo integratzeko, irinik egin gabe.
- Moldea olio pixka batekin igurtzi edo labe-paperez estali eta
oinarria jarriko diogu, ertzak ondo landuz, sardexka batekin
ziztatuko dugu eta 15 minutuz laberatuko dugu 170º-tan.
BETELANA EGITEA
- Almendrak eta anakardoak beratzen jarriko ditugu 4 orduz.
- Irabiatu gainerako osagaiekin batera: koko-olioa, txokolatea,
melaza, algarrobo-irina, banilla eta gatza.
- Oinarriaren barruan sartu eta hur txikituekin apainduko dugu.
- Izozkailuan sartuko dugu 4 orduz.

| 16

