Birziklatu
zure sukaldea
Irudimenaren goxoa;
errezeta berriak,
janari-hondarrak erabilita

Sustatzaileak

Garatzaileak

Laguntzaileak

Sustatzaileak

Mankomunitateak
Bortziriak
Eska-Salazar
Mairaga

Hondakinak
kudeatzeko
Mankomunitateak

Birziklatu zure sukaldea
Urtero, lagun bakoitzeko, 180 kilo elikagai botatzen
ditugu zaborretara. Alferrik galtzen den janari guztiarekin, gose diren munduko 1.000 milioitik gora
gizon-emakumeak hainbat aldiz elikatuko lirateke.
Kontua da jan beharko genukeena baino gehiago
erosten dugula; ez diegula iraungitze-datei erreparatzen eta janaria gaizki gordetzen dugula. Zer esanik
ez, arrazoi horiek eta beste batzuk tarteko, elikagaiak
alferrik galtzen dira.
Alex Múgica, Iñaki Pikabea eta Mikel Ceberio ekarri
ditugu errezeta-liburu honetara; hirurak ere izen
handiko sukaldariak dira Nafarroan, eta hainbat ideia
eman dizkigute, janaria prestatzerakoan elikagaiak
alferrik ez galtzeko eta, era berean, janari-hondarrak
irudimenez aprobetxatu eta errezeta errazak egiteko.
Horrela, elikagai gutxiago botako ditugu, eta, horren
ondorioz, hondakin gutxiago ere sortuko ditugu,
jakina. Hain zuzen ere, hondakin gutxiago sortzea da
Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko Plan Integratuaren helburuetako bat. Nafarroako Gobernuak egina
da eta, Planaren arabera, 2020rako, hiri hondakinak
edo gure herrietan sortzen ditugun hondakinak % 10
murriztu eta % 52 birziklatu behar ditugu.

Hasteko eta bat:
heldu kontsumo responsable
Zure sukaldeko birziklapena janaria erosterakoan
hasten da. Izan ere, guk geuk aukeratzen dugu zer
erosi, eta orduantxe izaten dugu kontsumitzaile arduratsu gisa jokatzeko aukera. Hona hemen, beraz,
hainbat aholku eta gogoeta, janaria erosterakoan:
•

Egizu zerrenda bat etxetik atera aurretik, behar
duzun huraxe erosteko.

•

Erabili poltsa berrerabilgarria edo erosketa-gurdia,
eta ez erabili erabilera bakarreko poltsarik.

•

Erosi ahal den bilgarri gutxien dituzten elikagaiak
(handiagoak, soltean eta bilgarri gehiegi ez dutenak).

•

Erosi garaian garaiko elikagaiak eta tokian tokikoak.

•

Erreparatu elikagaien iraungitze-datari.

•

Elikagaiak hozkailu barruan hobeki kontserbatzeko, gorde itzazu janari-ontzian; horrela, ez dute
usainik xurgatuko eta errazago aprobetxatuko
ditugu.

Sarrerak

Errezeta honekin foie-patearen
hondarrak aprobetxatuko dituzu

Foie-trufak txokolatearekin
eta almendrarekin
Alex Múgica, “Reciclaje y alta cocina” liburutik aterata

Osagaiak
• Foie-patearen hondarrak
• Kakao-hautsa
• Almendra txigortua, pikor txikitan
• Menda-hostoa
• Mugurdia
• Sagarra
• Sagar-purea

Prestaketa
1. Hasteko, hartu foie-patea, egin bolatxoak bolak
ateratzeko koilara txikiarekin eta jarri erretiluan.
2. Pasatu bolatxo erdiak kakao-hautsetan, eta beste
erdiak, almendra xehatutan.
3. Jarri bolatxoak plateraren oinarrian, kakaohautsaren gainean eta apaindu sagar-purearekin,
sagar atalekin, magurdiarekin eta mendarekin.

Eta
bukatzeko
Y para
terminar
Erabili
sagar-azalak
eta ymagurdi-txortenak
zure
Las cáscaras
de la manzana
los rabos de las frambuekonpost-ontzian
eta,
ezin
baduzu,
bota
gai
orgasas usalos en tu compostera y si no puedes depositalas
nikoen
edukiontzira.
Nafarroako
hondakinen
Konsoren el contenedor
de materia
orgánica.
El Consorcio
y las
tzioak
eta
Mankomunitateek
etxeko
gai
organikoak
mancomunidades de residuos de Navarra están
konpostatzeko
programak
egiten dituzte.
Galdetu
desarrollando programas
de compostaje
doméstico.
zure
Mankomunitatean.
Infórmate en tu mancomunidad.

Sarrerak

Errezeta honekin, fabeak txirlekin
plateraren hondarrak aprobetxatuko dituzu

Fabeak txirlekin:
buñueloak
Alex Múgica, “Reciclaje y alta cocina” liburutik aterata

Osagaiak
• Fabeak Txirlekin plateraren
hondarrak
• Baratxuria
• Tipula
• Ereinotza
• Olioa

•
•
•
•
•

Ura
Gatza
Perrexila
Arrautza
Irina

Prestaketa
1. Atera maskorretatik txirlen haragia eta nahasi
fabeekin.
2. Pasatu fabeak puregailuan, ore mehe-mehea
lortzeko.
3. Koilara batekin edo izozkia ateratzeko koilararekin,
hartu orearen zati txikiak eta pasatu arrautzaz eta
irinez osaturiko nahasketa batean.
4. Frijitu aski ongi berotua dagoen oliotan eta atera
paper xurgagarrira.
5. Zerbitzatu aperitibo-kopetan.

Eta bukatzeko
Utzi olio erabilia edukiontzi laranjetan edo garbigunean

Sarrerak

Errezeta honekin, patatak errioxar erara
plateraren hondarrak aprobetxatuko dituzu

Patatak errioxar erara:
kroketak
Alex Múgica, “Reciclaje y alta cocina” liburutik aterata

Osagaiak
• Patatak Errioxar erara plateraren hondarrak
• Irina
• Arrautza
• Ogi birrindua
• Berroak
• Lasto-patatak
Prestaketa
1. Xukatu ongi patatak, likidorik batere gabe utzi arte.
2. Bereizi txorizoa pataten artetik eta xehatu mehemehe.
3. Pasatu patatak puregailuan; bolak ateratzeko
koilararekin, egin bolatxo txikiak eta utzi erretilu
batean.
4. Pasatu bolatxoak arrautza-irinetan eta ogi birrindutan, frijitu olio bero-berotan eta atera paper xurgagarrira.
5. Egin sumendi txiki bat lasto-patatekin eta bete zulo
hori kroketekin.
6. Hautseztatu txorizo xehatua plateraren gainean.

Eta bukatzeko
Gorde elikagaiak armairu batean, bero- eta argiiturrietatik urrun, eta gehiago iraunen dute. Elikagaiak
irekita badaude, gorde itzazu ontzi tapadunean,
hezetasuna ez sartzeko.

Sarrerak

Errezeta honekin Arkume Errearen
hondarrak aprobetxatuko dituzu

Arkume errearen
birziklapena
Alex Múgica, “Reciclaje y alta cocina” liburutik aterata

Osagaiak
• Arkume errea patatekin plateraren hondarrak
Prestaketa
1. Zanpatu patatak.
2. Kendu azala arkume erreari eta xehatu.
3. Kendu koipea txano batekin.
4. Nahasi patatak eta bildotsa.
5. Bete banakako tamaina duten moldeak ertzeraino
eta sartu labean, 170 bat gradutan, 10 bat minutuz.
6. Kendu moldeak, jarri erretiluan eta apaindu
perrexil-hostoekin.

Eta bukatzeko
Sukalde-trukua. Hozkailuko atean tenperatura maiz
eta oso nabarmen aldatzen da. Ez gorde atean,
beraz, aise galtzen den elikagairik; arrautzarik, adibidez.

Lehen platerak

Errezeta honekin tripakiak
madrildar erara plateraren
hondarrak aprobetxatuko dituzu

Tripakiz eta
onddoz osaturiko fideua
Alex Múgica, “Reciclaje y alta cocina” liburutik aterata

Osagaiak
• Tripakiak Madrildar erara plateraren hondarrak
• Zirikilote-fideoak edo zero-zenbakiko fideoak
• Onddo salteatuak

Prestaketa
1. Frijitu fideoak olio oso berotan
2. Berotu tripakiak beste eltze batean eta erantsi
onddoak eta fideua.
3. Eragin zurezko koilara batekin eta, beharrezkoa
bada, erantsi salda pixkanaka.
4. Jarri plater baten oinarrian limoi-atal ba, ereinotzhosto bat, ali-oli pixka bat eta berezkoa duen
saltsa pixka bat.

Eta bukatzeko
Sukalde-trukua. Latako elikagaiak kontserbatzeko,
gorde ezazu erabili ez duzuna ontzi tapadunean eta
sartu hozkailuan.

Lehen platerak

Errezeta honekin hondar hauek
aprobetxatuko dituzu:
otarrainxka-buruak eta -oskolak,
piper-puntak, porruaren alde berdea,
itsas zapoaren edota mero zuriaren
hezurra eta isats-azalak

Amerikar krema
Mikel Ceberio

Osagaiak
• Otarrainxka-buruak eta -oskolak.
• Piper-puntak, porruaren berdea, tipula, baratxuria eta azenarioa.
• Itsas zapoaren edo mero zuriaren hezurra eta
isats-azalak.
• Arroz zuria
Prestaketa
1. Irakin uretan otarrainxka-buruak eta -oskolak, bai
eta arrainaren hezurrak eta azala ere.
2. Salteatu barazkiak zartaginean; hau da, piperpuntak, porrua, tipula, azenarioa eta baratxuria.
3. Erantsi zartaginari irakin dugun ura, bai eta arroz
pixka bat ere, saltsa loditzeko.
4. Bukaeran, erantsi otarrainxka-buruak eta -oskolak, bai eta arrain-azala ere. Pasatu saltsa txanotik
edo irabiatu, saltsari eman nahi diogun testura
lortu arte.
5. Berriz ere, irakin saltsa.
6. Zerbitzatu, sarrera gisa, txupito edalontzietan, edo
lehen plater gisa.
Eta bukatzeko
Irabiagailua, zukugailua, txigorgailua edo sukaldeko
edozein tresna elektriko edo elektroniko hondatzen
bazaizu, saia zaitez konpontzen; konpontzen ez
baduzu, jo zure mankomunitatera eta erabili tamaina
handiko hondakinak biltzeko zerbitzua edo garbigunea. Bestela, eraman dendara, tresna berria erostera
zoazenean.

Lehen platerak

Errezeta honekin piper-puntak
eta porruaren alde berdea
aprobetxatuko dituzu

Barazki risottoa
Mikel Ceberio

Osagaiak
• Arroz zuria (kilo erdia)
• Janariak prestatzeko esnegaina (litro laurdena)
• Amerikar kremaren barazki salteatuak (aurreko
errezeta)
Prestaketa
1. Arroz zuri bat prestatuko dugu.
2. Erantsi litro laurden bat esnegain eta eragin su
motelean (oso lodia gelditzen bada, erantsi ur
pixka bat).
3. Barazkiak txanotik pasatuko ditugu, saltsa egin
arte.
4. Saltsari arroz zuria erantsiko diogu eta su gainean
jarriko dugu, loditu arte.
5. Erretiluan zerbitzatuko dugu, plantxan egindako
ganba irekiekin apainduta.

Eta bukatzeko
Utzi arrozaren kaxa hutsa papera eta kartoia biltzeko
edukiontzi urdinean.
Ba al zenekien zortzi zereal-kaxarekin liburu bat
egin daitekeela?

Bigarren platerak

Errezeta honekin piper-puntak
eta porruaren alde berdea
aprobetxatuko dituzu

Isats zapoa barazkiekin
Mikel Ceberio

Osagaiak
• Itsats zapoaren edo meroaren isatsak.
• Piper-puntak, porruaren alde berdea, tipula,
baratxuria eta azenarioa

Prestaketa
1. Frijitu zapo-isatsak edo mero-isatsak zartaginean.
2. Jarri amerikar krema errezetaren barazki salteatuak goarnizioarekin.
3. Apaindu zapoa edo meroa amerikar saltsarekin

Eta bukatzeko
Sukalde-trukua. Onena da barazkiak eta frutak
hozkailutik kanpo kontserbatzea, leku fresko eta
lehorrean. Baina, ez baduzu toki egokirik, gorde
itzazu hozkailuan, gehiago iraun dezaten.

Segundos platos

Errezeta honekin ez duzu deus
alferrik galduko:
hiru plater osagai berberekin

Haragi-zopa barazkiekin,
haragia saltsan
eta kroketak
Iñaki Picabea

Osagaiak
• 1/2 kilo txankarra hezur eta guzti
• 150 gramo oilo haragia
• Azenario bat
• 50 gramo garbantzu
• Perrexila adarrean
• Tipula bat
• 2 arrautza
• 150 gramo pasta, fideo motakoa
• Gatza
Prestaketa
1. Txankarra (aratxearen belaunetik behera doan
zatia) bere hezur eta guzti litro bat eta erdi inguru
urez estali eta bertan azenarioa zuritua eta erdibitua, garbantzuak, perrexil adarrak (4 edo 5 bat)
jarri eta su bizian utzi irakiten hasi arte. Sua jaitsi
eta bitartean, tipula xerratan ebaki eta zartagin
bero batean gorritzen paratu bi aldeetatik.
Behin gorritua dagoenean, lehengo saldaren ontzira eraman, arrautzekin batera, kolorea har dezan
bukaerako zopa izanen denak. Motel-motel egosten utzi ordu eta erdiz eta ondotik, iragazi garbi
gelditu dadin eta sutan jarri; gatza bota behar
adina eta fideo gisako pasta ere bai, eta egosten
utzi hamar bat minutuz. Bukatzeko, arrautza bat
zuritu eta zatitan moztuta zopari nahastu eta
egosita gelditu diren garbantzuak ere olio berotan
frijitu kurruskari gelditu arte eta zopari laguntzeko
ondoan zerbitzatu.

Segundos platos

2. Txankarrarekin, hezurra alde batera utziko dugu eta
haragia beste batera. Tipula bat, azenario erdi bat
eta bi baratxuri ale ongi erregosi eta hezurra bertan
bota. Edalontzi bat ardo zuriarekin busti eta bi
minutuz egosten utzi ondotik, ura bota tapatu arte,
eta, ordu batez egosten utzi nahaskia. Atera hezurra bertatik eta iragazi pasapurean edo puregailuan.
Berriro irakin, gatz puntua probatu eta haragia
zatitan moztu ondotik bertara gehitu. Onddoa eta
ilarbila (ilarra) gustatu ahala gehitu eta guztia hamar
minutuz elkarrekin egosi.
2. Haragia saltsan prest izanen dugu. Gelditu den oilo
haragiari azala kendu eta zati ttikitan ebaki. Prestatu bexamela prestatu, gurina eta olioa erabilita, 75
g denetara, 60 g irin eta litro erdi esne bero. Gehitu
gatza eta piper xuri hautsa eta nahasi oilaskoa.
Gelditu zaigun arrautza egosia ere zatitu eta yorkurdaiazpikoa nahastuko dugu (50 g, mehe
ebakiak).
Hozten utzi, pasatu arrautza-irinetan eta ogi birrindutan, forma borobila emanez, eta egin oilasko
kroketa sorta bat.

Eta bukatzeko
Ba al zenekien 2020an, Nafarroa osoan, bioerregaiak bereizita bildu beharko direla?

(*) Bio-hondakina lorategi eta parkeetatik dator; era berean, gure
sukalde, jatetxe eta handizkako establezimenduetako
janari-hondarretatik, bai eta elikagaiak prozesatzeko plantetan sortzen
diren antzeko hondakinetatik ere, baina, hori bai, beti hondakin
biodegradagarriak dira.

Postreak

Errezeta honekin Xixonako
turroiaren hondarrak aprobetxatuko dituzu

Xixonako Torrija,
cava-zurrupakiarekin
Alex Múgica, “Reciclaje y alta cocina” liburutik aterata

Osagaiak
• Xixonako turroia, tableta 1
• Ogia
• Esnea
• Azukrea
• Cava-zurrupakia
• Laranja txinatar bat

•
•
•
•
•

Menda
Kanela-hautsa
Kanela-zotza
Gurina
Almendra xerratua

Prestaketa
1. Birrindu termomix tresnan 250 g esne 100 g turroirekin, eta berotu 80º C-tan.
2 Aurrez, ogi pusketak laukizuzenetan moztuko
ditugu, 2 cm inguruko lodierarekin. Behin esne eta
turroi birrindua berotutakoan, ogi pusketak bustiko
ditugu. Utzi pausatzen, likido guztia ongi xurgatu
arte.
3 Torrija horiek bi aldeetatik zartaginean gorrituko
ditugu gurina pixka batekin.
4 Hautseztatu glas-azukrearekin plateraren oinarria,
jarri torrijak, zerbitzatu kopatxo bat cavazurrupakirekin eta, apaintzeko, erabili laranja txinatarra, menda eta kanela.
Eta bukatzeko
Utzi cava-botilak, poteak eta flaskoak beirari dagokion edukiontzian.
Ba al zenekien beirazko lau botila birziklatuta,
behar den energia aurrezten dela hozkailu batek
egun batez funtzionatzeko?

Postres

Errezeta honekin freskoak ez dauden
magdalenak, moldeko ogia, bizkotxoak
edo kruasanak aprobetxatuko dituzu,
bai eta fruta oso ondua ere

Fruta-pudinga

Osagaiak
• Freskoak ez dauden magdalenak, edo moldeko
ogia, edo bizkotxoak edo kruasanak
• Litro erdi bat esne
• Litro erdi bat esnegain, janaria prestatzekoa.
• 6 arrautza
• 250 g azukre
• Fruta oso onduak edo urazukretan

Mikel Ceberio
Prestaketa
1. Irakin esnea, esnegaina, arrautzak eta azukrea.
2. Zatikatu bizkotxoak edo moldeko ogia eta frutak,
eta erantsi.
3. Jarri dena molde batean eta sartu maria-bainuan,
aurrez berotutako labean: 20 bat minututan eginen
da, 160 bat gradutan.

Eta bukatzeko
Brik ontziak, plastikoak eta metalak ontzien edukiontzi horira eramanen ditugu.
Ba al zenekien PET plastikozko 40 botilarekin (ur
mineralerako botilekin) forro polar bat egin daitekeela, eta sei brik ontzirekin, zapata kaxa bat?

Eta bukatzeko...

Gai organikoa

Ontziak

Janari hondakinak,
barazkiak, haragia,
arraina, paper zikinak…

Brikak (tomatea,zukuak),
metalezko ontziak (latak,
freskagarriak) eta plastikozko
ontziak (olioa, garbitzaileak…)

Papera eta kartoia

Beira

Kartoizko ontziak,
arrautzen kartoia, etc

Botilak, eta beirazko
beste ontziak

