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errezil

sagarra

Sagar barietate hau ehunka urtetan Errezil eta inguruko baserri guztietan ekoiztu
izan da. Barietate zaharrenetarikoa da eta euskal sukaldaritzan oso ezaguna da.
Kolore berde-horixka du (baina ilun samarra ere izan liteke), neurri ertainekoa da eta
itxura nahiko zapala du (txorten ondoan koskor txiki bat edo, izan ohi du, baina ez
ale guztiek). Azal gogorra eta latz samarra du, eta, zaporea, berriz, gazia du.
Errezil Sagarra gordinik jateko, sagardorako edota sukalderako erabili daitekeen
bertako sagar barietate bakarrenetarikoa da. Sagardogileen esanetan, sagardoa
egiteko dagoen sagarrik onenetakoa da. Eta sukalderako oso preziatua da, batik
bat postreak egiteko: sagar erreak, konpota, tartak, menbrilloa, marmelada...

ibarbi
Errezilgo Errezil sagarraren elkartea

IBARBI ERREZILGO ERREZIL SAGARRAREN
ELKARTEKO KIDEAK
Elkarte berri honen helburua Errezil sagarraren
ezagutza bultzatzea da.
Bere ekintzen artean, herrian bertan diagnostiko bat egitea, barietateen identifikazioa egitea, formakuntza sustatzea eta promozio ekintzak bultzatzea da.
Halanola, Errezil sagarrak sukaldaritzan izan duen eta oraindik duen indarra
aldarrikatzeko asmoarekin sukaldari ezagunak gonbidatuko dituzte urtero,
errezeta ezberdinak denon eskuragarri jartzeko.

Errezil eta inguruko herrietako azoketan erosi daiteke.

Ekoizleen zerrenda

Leku freskoan edukiz gero, udaberrira arte iraun lezake.

Lizarreta Errota Baserria

Izagirre Baserria

Aurelio Ayerza

Rafael Aranburu

Errezilek duen produktu bereizgarrienetako bat da Errezil edo Ibarbia sagarra.
Abenduko lehenengo asteburuan, Errezilgo Azokak, Errezil sagarraren azoka antolatzen du.

Aranguren Baserria

Mugarrieta Baserria

Bittor Astigarraga

Simon Aizpuru

Iraola Zaharra Baserria

Agerre Baserria

Ibai Arakistain

Susana Gonzalez eta
Iñaki Iurrebaso

Egun horretako protagonista herrian bertan ekoitzitako sagarra da. Sagarrak eta sagarkiak (marmeladak, likoreak eta postreak) izaten dira nagusi herritarren postuetan.

Ezuitza Baserria 		
Inazio Agirretxe

Basabil Baserria

Errezilgo Azoka 		

Jose Mª Eizmendi

Jone Irulegi

Zuazketa baserria

Basabe Baserrena Baserria

Iñaki Aiertza

Jose Antonio Labaka

Irure Txiki Baserria
Joxe Ramon Agirre eta Arrate Otaegi

TXULETA
SAGAR
PATATEKIN
ETA BERE
ENTSALADA

Igor Zalakain Arzak Jatetxea

“Herriaren izena,
sasoiko atzena,
errege sagarra
ezizena.
Euskal Herriko
usai eta zapore,
guztiok sagar
honi adore.”

Osagaiak (6 lagunentzat)
Txuletaren
Tipula bat
prestaketarako:
2 errezil sagar
Kiloko txuleta eder bat,
1 dl. oliba olio
zaharrarena
Perrexil txikitua
Gatz lodia
Gatza eta piper hautsa
Sagar pataten prestaketarako: Eskarola eta sagar entsala2 patata eder
daren prestaketarako:

Eskarola buru bat
Sagar eder bat (zuritu eta
txotxetan moztua)
Ozpin goilarakada bat
Intxaur olio goilarakada
pare bat
Gatza

Prestaketa

Txuletaren prestaketarako:

Sua bizi-bizia eta zartagi edo plantxa oso beroa dagoela, jarri gainean txuleta, gainaldea gatz larriz estalita.
Behealdea ondo gorritua dagoenean, irauli txuleta, beste aldetik erre dadin. Egindakoan, igurtzi azalera
gehiegizko gatza kentzeko eta jarri erretilu bero batean, ebakitzen hasi aurretik.

Sagar pataten prestaketarako:

Zuritu patata eta sagarrak eta ebaki xerra berdinetan. Ebaki tipula ziritan. Jarri labeko erretiluan tipula,
patata eta sagar xerrak olioarekin, eman gatza eta piperra. Egosi 20 minutuz labean 195 Cº.
Azkenean, zabaldu gainetik perrexil xehatua.

Eskarola eta sagar entsaladaren prestaketarako:

Eskarola burua ondo garbitu bere orririk zatarrenak kenduaz. Eskarola orriak sagar txotxekin nahastu.
Olio gatz eta ozpinarekin presatutako oliozpina gehitu entsaladara eta nahastu.

Bukaera eta aurkezpena

Txuletari hezurra kendu garbi-garbi. Zatitan moztuko dugu txuleta, berau lau lagunentzako izango bait da.
Platerean, txuleta eta ondoan sagar patatak. Hauen alboan entsalada “fresko” ukitua emanaz platerari.

SAGAR ETA FOIE GRASEZKO MAMIA
Osagaiak (4 lagunentzat)
Errezil sagar
“kompota”:
4 Errezil sagar
20 gr. Azukre
Gatza

Foie-grasezko mamia:
200 g foie-gras natural
1 koilaratxo azukre
¾ l ardi esne
gatzagi artifiziala (tanta batzuk)

piperbeltza
gatz lodia eta fina
Arto ale frijituak
Errezil sagar koadrotxo
txikitan ebakita

SAGAR ETA
OLIBA
TARTA

Labe erretilu batetan jarri sagarrak aurrez zuritu eta bere bihotz
eta hazi guztiak kenduta. Gehitu sagarren gainera azukre eta gatz
apur bat. Sartu labe berora (180 Cº) 20 minutuz. Sagarrak prest
daudenean, birrindu hauek trituragailu batetan pasatu. Utzi hozten
hoztgailuan.

Foie-grasezko mamia:

Laban txiki zorrotz batekin kendu zainak gibelari.
Ebaki gibela pusketatan eta jarri kazo batetan su baxuan urtu dadin,
gatza, azukre eta xerez ardoarekin.
Pasa txinotik eta ondo irabiatu, krematsu agertu arte. Irakin esnea
kazoan eta utzi epeltzen, 34º - 36º C-tara iritsi arte.
Gatzagi tantak gehitu eta, ondoren, foie-gras purea. Eman gatz eta piperbeltza eta nahasi ondo-ondo.
Mahaian aterako ditugun kopa edo kikara batzutan ipini sagar “kompota” goilarakda bat eta estali foie
gras pureaz.
Utzi pausatzen toki freskoan, esnea mamitu arte.

Bukaera eta aurkezpena

Apaintzeko, azalean arto aleak eta sagar koadrotxoak.

Azukre integralezko
bizkotxoa
75 gramo azukre integral
75 gramo azukre
2,5 gramo legamia hauts
25 gramo intxaur hauts
75 gramo irin

50 gramo almendra hauts hezur gabe
Baita...
200 gramoarrautza-zuringo 10 gramo oliba olio birjina Azukrea
150 gramo gurin
15 gramo azukre
Laranja-azala
Oliben eta sagarren Gazta saltsa
lehorra
gratinatua
100 gramo gazta-krema hautsetan
2 Errezil sagar
10 gramo azukre
35 gramo oliba beltz,
25 gramo oliba olio birjina

Prestaketa

Prestaketa
Errezil sagar “kompota”:

Osagaiak (6 lagunentzat)

Azukre integralezko bizkotxoa

Nahasi bol batean irina, legamia, intxaurra, almendra eta azukreak.
Irabiatu eta, ondoren, erantsi zuringoak.
Epeldu gurina eta gehitu.
Nahasi dena ondo eta utzi hozkailuan 3 orduz pausatzen.
Luzatu masa hori, zentimetro bateko lodierako molde luzangetan
(3 X 6 cm).
Erre labean 10 minutuz, 180ºC-tan.
Oliben eta sagarren gratinatua
Zuritu sagarrak eta erauzi zuztarra.
Ebaki sagarrak eta olibak neurri bereko koadrotxo txikitan. Nahasi
batzuk eta besteak bol batean eta erantsi azukrea. Emultsionatu hori
olioarekin eta oliben zukuarekin (koilarakada bat), eraginez.

Gazta saltsa:
Nahasi dena, krema berdin bat bihurtu arte.

Bukaera eta aurkezpena

Jarri nahasketa bizkotxo hotzaren gainean.
Hautseztatu gainetik azukre pixka bat eta gratinatu edo karamelatu, sopletearekin.
Antolatu plateraren eskuinaldean tarta eta, ondoan, saltsa. Honen gainetik hautseztatu laranja-azala

Mikel Uria

TXERRI IBERIKOAREN AZPIZUN
HOSTOREA, FOIE ETA SAGARRAREKIN

Mikel Uria Jatetxea
Loiolako Inazio Hiribidea, 5
20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
Tel.: 943 81 43 15 • mikeluriajatetxea@gmx.es

Osagaiak (4 lagunentzat)

www.mikeluriajatetxea.com

4 Txerri-azpizuna, 800 g
Hostorea, 300 g
12 sagar-xerra
12 foie-xerra, sukaldatuta
Azukre beltza, koilaratxo erdi

sukaldean
munduko
sagarrik
onena

Prestaketa
Saltsa nola egin:

OTARRAINXKEN ENTSALADA
SAGAR-APARRAREKIN
Osagaiak (4 lagunentzat)

Prestaketa

Macetilla ozpina, 3 koilara
Haragi-zukua, 300 ml
Oliba-olioa
Gatza

300 g otarrainxka.
100 g tomate azalik
eta hazirik gabe,
dadotan moztuta
25 g tipula, brunoise
eran moztuta.
40 g haritz-hostore
40 g lollo roso

40 g txikoria gorri
40 g endibia (zati
horia)
60 g eskarola
50 g anana
8 tomate ale, cherry
erakoak
Ogi frijitua dadotan

Gatzozpinetarako
osagaiak.
15 g ziape, aleak
75 ml oliba olio
15 ml ozpina, Macetilla (Pedro Ximenezen
ozpina)
Gatza

Perexil kizkurra, lau
hosto
Aparra egiteko
osagaiak:
500 ml sagar-pulpa
3 gelatina-orri (uretan
eta izotzetan bustita)
2 zuringo

Aparra nola egin:

Ontzi batean, sagar-pulpa pixka bat berotzen jarriko dugu.
Epeltzen denean, gelatina erantsiko diogu, xukatuta, eta irakiten jarriko dugu, etengabe hagaxka
batekin eraginez. Irakiten duenean, irabiatu egingo dugu, eta hozten utziko diogu. Hozten denean,
arrautza zuringoak erantsiko dizkiogu, eta dena ondo-ondo nahastuko dugu. Ondoren, irabiatu egingo
dugu, mousse itxura hartu arte, eta hozkailuan utziko dugu gerorako.
Gatzozpinak nola egin:
Ontzi batean, olioa, ziapea eta ozpina jarriko ditugu, eta gatza erantsiko diogu. Dena ondo nahastuko
dugu, hagaxka batekin etengabe eraginez.

Otarrainxkak nola egin:

Otarrainxkak zuritu egingo ditugu, eta gero erabiltzeko utziko ditugu.
Ontzi batera, 50 ml olio botako dugu, eta tipula botako dugu gero, 25 g inguru. Su eztitan frijitzen
utziko diogu. Egiten denean, tomatea erantsiko diogu, eta egin dadin sutan utziko dugu.
Jada tomatea eta tipula prest ditugunean, otarrainxkak erantsiko dizkiogu, garbituta eta zurituta, eta
guztia egin dadin utziko dugu. Egiten denean, berotan edukiko dugu.

Bukaera eta aurkezpena

Gatza botako diegu urazei, eta plateraren erdian kokatuko ditugu; inguruan, cherry tomateak,
otarrainxkak tomatetan, ogi frijitua eta sagarra jarriko ditugu, eta gatzozpinak botako dizkiogu gainetik.
Azkenik, sagar-aparra jarriko diogu gainean, eta perrexil kizkurraren hostoekin apainduko dugu.

Hostorea luzatuko dugu, eta 12 karratu moztuko ditugu.
Ontzi batean, azukrea jarriko dugu, eta, ondoren, ozpina erantsiko
diogu; apur bat loditzen utziko dugu. Loditu ondoren, haragi-zukua
gehituko diogu, eta egosten jarriko dugu, bost minutuz.
Saltsa eginda dagoenean, gatz-puntua emango diogu eta berotan gordeko dugu. Azpizunak garbituko
ditugu eta 2 cm-ko zatitan zatituko dugu. Ontzi batean, olioa berotzen jarriko dugu. Berotutakoan,
azpizunak alde guztietatik apur bat gorrituko ditugu, gehiegi egin gabe. Gorritutakoan, hozten utziko
ditugu. Hoztutakoan, azpizunen gainean foie eta sagar-xerrak jarriko ditugu, hostorez estaliko ditugu
eta labean sartuko ditugu.
Labea 180º-tan berotuko dugu; bero dagoenean, azpizunak sartuko ditugu eta bost bat minutuz
egingo ditugu, hostorea gorritu arte. Egin ondoren, bero edukiko ditugu.

Bukaera eta aurkezpena

Saltsa banakako ontzi edo plateretan jarriko dugu, eta azpizun-hostoreak jarriko ditugu gainean. Nahi
dugun erara apainduko dugu.
Osagarri gisa sagar-purea, patatak, etab. erabil ditzakegu.

MAMIA, SAGAR ETA LARANJAZKO
MARMELADAREKIN
Osagaiak (4 lagunentzat)
Ardi-esnea, 500 ml
Gatzagia
Sagar-purea, 200 g

Laranja erdiaren zukua
Laranja erdiaren birrina
Azukrea, 125 g

Prestaketa

Marmelada egiteko:

Azukrea, sagar-purea, laranja-zukua eta laranja-birrina jarriko ditugu
ontzi batean, eta su eztitan loditzen utziko dugu guztia, etengabe
eraginez, guk nahi dugun lodiera hartu arte.
Eginda dagoenean, hozten utziko dugu.

Mamia egiteko:

Ardi-esnea epelduko dugu, gatzagia botako diogu, eragin egingo
dugu eta, ondoren, sagar-marmeladarekin prestatuta ditugun
kikaretara botako dugu. Hozten utziko dugu.

Bukaera eta aurkezpena

Egin ondoren, masusta gorrien saltsa edo intxaurrak gehituko
dizkiogu. Azukre karamelizatuarekin egindako adartxoekin apainduko
dugu.
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www.urolakostaonline.com

www.urolaturismo.net
www.urkome.com
ANTOLATZAILEAK:

ibarbi
Errezilgo Errezil sagarraren elkartea
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