
OSAGAIAK
•  1 untxi garbi eta zatitu 
•  100 gr perrexil xehatu
•  1 zopa-koilarakada oregano
•  1 zopa-koilarakada ezkai lehor
•  1 katilu oliba-olio
•  4 baratxuri-ale txikituta
•  2 patata
•  Gatz pixka bat 
•  Piper txikitua
•  12 cherry tomate 
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Labea aurrez berotu 190º - 200º 
gradutan.

Untxia zati ertainetan moztuko dugu 
eta ontzi batean jarriko dugu oliba-olio, 
oregano, ezkai eta perrexilarekin. 
Gatzpipertu nahi erara.

Ondo nahasiko dugu zati guztietan 
ondo bustitzeko.

Zapore osoa har dezan utziko dugu 
ordu erdiz hozkailuan. Gero erretiluan 
jarri eta labean sartuko dugu 15-20 
minutuz. 

Patatak zuritu eta 20 minutuz egosiko 
ditugu su altuan. Egositakoan, ataletan 
moztu eta olio gutxirekin zartaginean 
pasatuko ditugu.

Cherry tomatetxoak gehituko dizkiogu 
untxiari atera baino bost minutu 
lehenago. Patatekin lagunduta 
zerbitzatuko dugu.

Tipula zati handietan zatituko dugu eta 
ontzi batean jarriko dugu, su altuan, 
untxiarekin.

Sueztitu eta ardoa, gatza, ezkaia eta 
piperbeltza gehituko diogu. 
Sueztitutakoan, baratxuri-buru osoekin 
batera labean sartuko dugu 160 
gradutan eta 25 minutuz utziko dugu 
erretzen. Behar izanez gero, ur pixka 
bat gehituko diogu erre bitartean.

Zurituta eta zatituta, patatak egosiko 
ditugu uretan. Puregailuan pasatuko 
ditugu eta erretako eta zuritutako 
baratxuri-buruak gehituko dizkiogu.

Pure homogeneoa lortu artea txikitu 
eta oliba-olio birjina tanta batzuk 
gehituko dizkiogu.

Plateraren hondoan purea jarri eta 
gainean untxia jarriko dugu, 
erretakoaren saltsa pixka batekin.

OSAGAIAK
( 4 pertsonarentzat )
• 1 untxi zatitu
•  1 tipula
•  2 baratxuri-buru
•  2 patata
•  1 edalontzi ardo zuri 
•  1 zopa-koilarakada ezkai
•  Piperbeltza alean

Untxia erretako
baratxurien
purearekin

BAITA ZURE   
LURRERAKO ERE

ONA ZURE
FAMILIARENTZAT

Euskal Herriko unitxizainen federazioak, EUSKAL UNTXIAk, 
akordioa egin du BM Supermerkatuekin. Hala, harentzat 
gutxienez 1,2 kiloko pieza haragitsuenak eta zaporetsuenak 
aukeratzen ditu. Kalitate goreneko untxiak, BMrentzat esklusiban 
aukeratutakoak, gure saltokietan BERTAKO BM UNTXIA 
izenarekin topatu ahal izango duzu.

Marka hau kontsumituta, bertako ekoizleei laguntzen diezu, baita 
ekoizpen-prozesuan esku hartzen duten eragile guztiei ere, eta 
haiek ere bertakoak dira: pentsu-lantegiak, baserriak eta 
hiltegiak. 

Gainera, ziurtapen hori lortzeko trazabilitate- eta kalitate-kontrola 
pasatu izana ziurtatzen duzu.

• Kolesterol baxuko dietatan eta argaltzeko   
 dietatan gomendatuta dago. 

• Haurdun daudenentzat edo edoskitzaroan     
   kontsumitzeko aholkatuta dago.

• Urdaileko arazoak dituztenei laguntzen die.

• B3, B6, B12 bitamina-eduki altua 
 eta gatz-eduki baxua.

• Balio biologiko handiko proteinatan aberatsa.

Untxia
belar finekin 
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