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Ordiziako Udala
Ayto. de Ordizia

Espeziak

mundu bat aurkitzeke
Espezia hitza Europan XII. mendearen bukaera aldera azaldu zen.
Latinezko jatorrizko species hitzak ezaugarri bereziko produktu asko
izendatzen zituen, garia tarteko. Espezia eta aho gozagarriak besteetatik
bereizteko “aromatiko” izenlaguna gehitu zitzaien.
Teknikoki, egun, espezia bezala hartzen dira hainbat landare aromatikoren
hazi edo azala eta beraien sustrai, kimu, lore edo baiak. Hauez gain,
beraien ezaugarri bereziengatik, “belar aromatiko” izenpean, trataera
berezia dute beste hainbat belar eta beraien hosto lurrintsuek.
Gaur egun gehienbat jakiak ondu, gorde eta hainbat plater maneatu eta
prestatzeko erabiltzen diren arren, espeziek historian zehar eragin
magikoa izan dute gure gizarteetan. Kolore, usain eta zapore deigarri
eta bereziek gure zentzumenak bizitzeaz gain, askoren ezaugarri
antiseptikoak direla eta, jaki ugariren biziraupena luzatzeko eta zapore
eta usain txarrak mozorrotzeko erabili izan dira. Honekin batera, espezia
batzuk sendagarri eta botika moduan erabiltzeak eta askori loturiko
ustezko ezaugarri miragarriek, altxorrik preziatuenetarikoetan bihurtu
izan dituzte.

Altxorraren bila
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Antzina, babiloniar, egiptoar, feniziar, greziar eta erromatarrek, besteak
beste, modu ezberdinetan eta helburu ezberdinetarako erabiltzen
bazituzten ere, europar gehienentzat ezkutuko misterioa zen espezia
harrigarri hauen jatorria. Horren testigu dira Marco Polo eta antzekoen
bidaia miragarrien kontakizunak.
XII. mendetik aurrera, gurutzadek bultzaturik, mendebaldea ekialdearekin
harreman zuzenean sartu zen eta ekialdeko eta Venezia eta Genoako
merkatariek irekitako komertzio bideek gerturatu eta gizarteratu
zituzten espezia preziatu hauek Europan.
Veneziar eta genoarren monopolioak, hain zuzen ere, inperio otomandarra
zabaltzeak Asiako bidea zailduz eta espezien prezio izugarriek, garaiko
Europako herri indartsuenak, Gaztela eta Portugal kasu, espezien
lurraldeetara bide berriak irekitzera bultzatu zituzten.
Honela, XV. mendean, musulmanen aurkako kanpainak bukatu ondoren,
portugaldarrek lehenik eta gaztelarrek ondoren, beren baliabide eta
indar gehientsuenak bide berri hauek irekitzera bideratu zituzten.
Portugaldarrek ekialderantz, afrika inguratuz Indiara eta handik Ekialde
Urrunera zeraman bidea ireki asmoz, eta gaztelarrek mendebalderantz,
atlantikoa zeharkatu eta 2.600 mila eskasetara Cipango (Japonia)
ospetsua aurkituko zutelakoan. Portugaldarrek,Vasco de Gama bitarteko,
Indiarako ekialdeko bidea laster ireki bazuten, gaztelarrek kontinente
berri batekin topo egin zuten eta ozeano berri bat zeharkatzeko
premiarekin horren gutiziatuak ziren Espezien Uharteetara (Moluketara)
iritsi ahal izateko.
Azkenean Magallanes eta Elkano Ameriketako hego muturra zeharkatuz
aspaldian amestutako Moluketara iritsi baziren ere, Andres Urdaneta

izango zen Asiatik Ameriketara, Ozeano Barea mendebaldetik ekialdera
zeharkatuz, itzulera bidea egiteko modua aurkituko zuena, Gaztelarentzat
behin betikoz Espezien Uharteetarako eta ekialderako bere bide
komertzial propioa irekiz. Bide honek Manilako Galeoi ospetsuari ateak
ireki zizkion eta XIX. mendearen hastapenera arte Asia, Amerika eta
Europaren arteko truke komertzial eta kultural garrantzitsuenari hasiera
eman zion.
XVII. mendez geroztik holandarrak nagusituko dira altxor preziatu
hauen komertzioan, nahiz eta beranduxeago ingelesekin elkarbanatu
behar izan nagusigo hau.
XVIII. mendeaz gero hirugarren herrialde bat gehitu zen komertzio
garrantzitsu honetara: Frantzia. Moluketatik ezkutuan espezia
garrantzitsuenen sustraiak eraman eta bere lurraldeetan landatuz
potentzia berri bezala agertu zen espezien merkatuan.
Honek guztiak, espezien monopolioaren amaiera ekarri zuen XIX.
mendean eta ondorioz prezioen gainbehera, espezien gizarteratze
zabalagoa eta beraien komertzioak zekartzan irabazi izugarrien murriztea.
Egungo espezien komertzioa, antzinako gatazka odoltsuak nolabait
atzean utzita, herrialde eta enpresa ekoizle, bitartekari eta
kontsumitzaileen arteko gauza izatera pasa da. Gaur egun espeziak
munduko txoko guztietan kontsumitzen diren arren inportatzailerik
handienetarikoak A.E.B., Frantzia, Japonia edo Alemania bezalako
h e rr i a l d e a k d i r a , b e s t e a k b e s t e , e t a e s p o r t a t z a i l e r i k
garrantzitsuenetarikoak Singapur, Hong Kong, Madagaskar, Tanzania edo
Indonesia.

P I P E R B E L T Z A (Piper nigrum)
Espezia preziatua eta antzinako moneta
Piperbeltz aleak Indian “piperbeltzaren kosta” bezala ezagutzen den Malbar eskualdean
hazten den tropikoko landare baten baiak dira. Bertatik dator mundu osoan zabaltzen den
piperbeltz gehiena. Piper ale hauek heltze prozesuaren arabera berdeak, beltzak edo zuriak
izan daitezke.
Egun oso estimatua den gozagarria izan arren, antzina trukerako moneta baliagarri ere
bazen. Honela gertatu zen ia Erdi Aro osoan zehar. Giltzapean gordetzen zuenik ere bazen,
izan ere pertsona baten aberastasuna piperbeltzetan neurtzera ere iritsi baitziren. Alemanian
aberatsei “piperbeltz poltsa” deitzeraino eta Ingalaterran, XI. mende hasieran, barkuek
portusaria piperbeltzetan ordaindu eta alokairuak piperbeltz ale baten trukearekin
irudikatzeraino. Denbora pasa hala ordea, bere balioa galduz joan zen txiroenen espezia
bihurtzeraino.
Erabilera hauez gain, oinarririk izan ala ez, beste hainbat erabilera eta sinesmen lotu izan
zaizkio piperbeltzari. Honela, afrodisiako, pizgarri, lasaigarri, diuretiko, nahiz aneurisma,
buruko min, amorreria edota sifilisa bera ere sendatzeko balio zuela uste izan da.
Piperbeltz berdea India, Madagaskar, Brasil eta Malaysian ekoizten da gehienbat; piperbeltz
soila aurrekoez gain Vietnam, Indonesia eta Sri Lankan; eta piperbeltz zuria berriz Indonesia,
Txina, Brasil eta Malaysian
Sechuan edo Jamaikako piperbeltz modura ezagutzen direnak edota piper arrosa modukoak
izenez antzekoak izan arren ez daukate piperbeltzarekin inongo harreman botanikorik.
Eta sukaldean zer?
Bere ezaugarri kontserbatzaileei esker, piperbeltza asko erabiltzen da hestebete eta haragi
onduak prestatzeko. Marinatu eta saltsa ugariren oinarrizko osagaietariko bat da eta barazki,
entsalada, zopa, arroz, pasta, arrautza, gazta foundea, xerra piperbeltzetan, saltsa tartariar
edota haragi gisatuetan oso erabilia da. Txokolate tarta bezalako postreetan ere lagungarri
bikaina gertatzen da.
Piperbeltz zuria beltza baino zertxobait minagoa da, baina bere kolorea dela eta saltsa zuri
eta krematsuekin erabiltzen da, baita arrautza, krema, tarta gazi edota maionesetan ere.
Zenbait iradokizun:
Gaztari piperbeltz hautsa bota, olio txorrotara batekin busti eta etxeko ogi xigortu gainean
zerbitzatu.
Arrain zuriz osaturiko platerak piperbeltz berde ale batzuekin maneatu.
Hegazti platerak koñak txorrotara eta piperbeltz berde apur batekin bizitu.
Gatzik gabeko dieta gustagarriagoa gerta daiteke momentuan xehatutako piperbeltz soila
edo piperbeltz zuria erabiliz.
Txokolate eginari edo txokolatezko postreei piperbeltz xehatu apur bat gehitu zaporea
indartzeko.
Meloi xerrei gainean piperbeltza xehatu gozotasuna indartzeko.
Azukreztaturiko marrubiei 15 bat ale piperbeltz gehitu.
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ILTZE-BELARRA

(Eugenia caryophyllus)

Espezien paradisuko altxorra
Historikoki espezien paradisutzat jo eta “espezien uharte” izena hartu duten Indonesiako Moluka
Uharteetako espezia guztiz preziatu hau iltze-belarraren zuhaitzak ematen duen lorearen
kimua da. Zuhaitz tropikal altu honek 50 urtetan ere eman ditzake bere kimu
preziatuak.
Egun zuhaitz hauek Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Madagaskar, Tanzania
eta Granada uhartean aurki ditzakegu.
Zuhaitzaren kimuak urtean gutxienez lau bat aldiz biltzen dira,
zenbait egunez eguzkitan lehortzen utzi eta jatorrizko kolore
gorrixka galduz merkaturatzen direneko kolore marroia
hartzen dute.
Iltze-belarra gehien estimatu eta ordaindu den
espezietarikoa izan da, kiloa 7 g urre kostatzeraino.
Historian zehar hainbat ezaugarri berezi uste izan zaizkio.
Besteak beste, hortz-oiak iltze-belarrez igurtziz gero
buruko mina arintzen zuenaren ustea. Garai batean,
gizon inpotenteek iltze-belarrez gozaturiko esnea
hartuz gero beraien gizontasuna berreskuratzen
zutenaren ustea ere izan zen. XVI. mendean mediku
alemaniar ospetsu batek zirkulazio txarra eta hanka
hotzak osatzeko burua iltze-belar txikituz estaltzea
gomendatzen zuen. Duela gutxira arte ere, Indiako
lekukoek sudur eta ezpainetako zuloetan iltze-belarrak
ezartzen zituzten gorputzetik deabruak uxatzeko.
Antzinako uste eta erabilera hauekin guztiekin loturan,
egun badakigu, bere usain eta zapore indartsuaren
eragileak, eugenolak, ezaugarri antiseptiko eta anestesiko
garrantzitsuak dituela.
Eta sukaldean zer?
Iltze-belarra osorik nahiz zehatuta aurki dezakegu. Xehatuak
oso erabiliak dira espezien nahasketetarako Jamaikako piperra
edo currya osatzeko esaterako.
Osoek berriz plater askoren zaporea indartzen dute, ardo beroa,
mazedonia, espezia ogia, gailetak, marinatuak, arrain saldak, hegaztiak,
ehiza haragiak, eta abar.
Zenbait iradokizun
Haragia, hegaztiren bat edo arroza prestatzeko saldatan iltze-belar bat sarturiko tipula bat egosi.
Edozein haragiren zaporea indartu beratzerakoan edo egosterakoan hiru iltze-belar gehituz.
Udareak ardotan egiterakoan hiru iltze-belar bota.
Gazta oliotan 48 orduz ondu 2 iltze-belar eta koilarakadatxo bat kaiena gehituz.
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INTXAUR MUSKATUA (Myristica fragans)
Fruitu lehor bertutetsua
Intxaur muskatuaren zuhaitza Indonesiako Moluka Uharteetakoa da izatez,
Banda Uharteetakoa hain zuzen ere. Egun Celebesen (Sulawesi uhartean)
eta Granada Uhartean hazten da. Azken honen bandera gorri, berde eta
horiko intxaur muskatu irudiak garbi azaltzen du espezia honek bertakoentzat
duen garrantzia.
Intxaur muskatu edo banda fruitua, intxaur muskatu zuhaitzaren fruitu hazia
da. Hazi hau, aldi berean, oso preziatua den mazis izeneko kolore gorrixkako
azal lehor batez estalia dago. Behin fruitua jaso ondoren epelean lehortzen
uzten da, pazientziaz oskol gogorra kendu eta mazisa bereizten zaio hazia
gordez.
Indiar eta txinatarrek erakutsi zieten intxaur muskatua arabiarrei eta hauek
izan ziren Europan zabaldu zutenak. Bertan, hazia eta loreak ukenduak,
perfumeak, xaboiak eta xanpuak egiteko erabiltzen zirelarik. Asiarrek ordea,
bronkio infekzio eta erreumaren aurka erabiltzen zuten eta medikuntza
tradizionalean nerbio sistema eta digestio aparatuaren gaixotasunei aurre
egiteko. Erdi aroan izurria ekiditeko baliagarri zenaren ustea ere zabaldu
zen.
Sineskeriei dagokionez, aspaldi, intxaur muskatua gainean eramateak erorikoa
eta hezurren baten haustea ekidin zezakeenaren ustea omen zekarren.
Eta sukaldean zer?
Intxaur muskatua patata pure, espinaka, entsalada, ekialdeko arroz, esnegain
eta tipula pasta, haragi erregosi, hegazti, oilasko, arrain, muskuilu eta, nola
ez, bexamelarekin bikain dator bat.
Kanela eta iltze-belarrarekin batera fruta tarta, gaileta, krema, pontxe, urardo
eta bestelako likoreei zapore bikaina ematen die.
Zenbait iradokizun:
Gazta tortilla goxo askoa egin daiteke arrautzei intxaur muskatu apur bat,
esne koilarakada bat eta gazta xehatua gehituz.
Bexamel saltsaren zaporea indartu intxaur muskatu apur bat gehituz.
Esne edo esnegainez eginiko pureak intxaur muskatuarekin gozatu.
Gaztarekin gainerreriko patatek edo bestelako ezerk zapore berezia
hartzen dute intxaur muskatua gehituz gero.
Arrautz-irineztaturiko txahal edo oilasko xerrek bizitasun berezia hartzen
dute arrautzetara intxaur muskatu apur bat botaz gero.
Etxeko haragi edo arrain budin edo gazta tarta egiterakoan orea intxaur
muskatuz gozatu.
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K A N E L A

(Cinnamomum verum)

Zuhaitz-azal miragarria
Kanela izen bereko zuhaitzaren azal edo oskola da. Azal hau tiratan mozten da, ximenki lehortzen utzi
eta tutu eran biltzen da. Zaporeak orekatu asmoz kanela mota ezberdinak nahasten dira,
honela zapore gozokoa edo indartsuagokoa emanez.
Espezia bikain hau ez da atzo goizeko kontua, izan ere, txinatarrek k.a 2700
urtean jada ezagutzen omen zuten eta testu sanskrito eta biblikoetan ere
aipamen egiten zaio. Erromatarrei dagokienez Vespasiano enperadoreak
urre eta kanela koroak egin ziezazkioten agintzen omen zuen eta
Neronek, Popea bere emaztea hiltzerakoan, maitasun eta dolu modura,
arabiarren urteko kanela ekoizpena baina gehiago erre arazi zuela
diote.
Arabiarrek haragiak gozatzeko erabili ohi zuten, izan ere, espezia
honek duen fenolak haragia usteltzen duten mikroorganismoak
eragozten baititu.
Bere zapore berezi eta ezaugarri lasaigarriengatik, haurrak
lokartzeko eta min arinak leuntzeko ere erabili ohi zen.
Kanela Sri Lanka (garai bateko Zeilan), Seychelle Uharteak
eta Madagaskarren ekoizten da. Txina, Indonesia eta Vietnamen
“cassia” izeneko bestelako mota mingotsagoa lantzen da.
Eta sukaldean zer?
Kanela egoki dator bai plater gazi nahiz gozoekin ere.
Kanela hautsa txerriki, muskuilu, patata, azenario, gazta, arrautzirindutako xerra edota urdaiazpiko erregosi plateretan erabili
ohi da.
Plater gozoetan, hautsean edo adar moduan, oso ongi dator
konpota, arrozesne, natila, krema, izozki edo sagar-tartak prestatzeko.
Zurrakapote, urardo, esne, te eta, nola ez, egindako txokolateari ere
bere zapore berezia ematen die.
Zenbait iradokizun:
Kanela apur bat gehitu tarta egiteko oreari.
Sagar, udare edo bestelako fruta tartak labetik ateratzerakoan gainetik kanelaztatu.
Txerriki edota bestelako haragien gisatu eta errekiek zapore oso berezia hartzen dute kanela adar
bat gehituz gero.
Konpotei egosterakoan 2 kanela adar gehitu.
Txokolate pastela gozatu oreari kanela gehituz.
Teari zapore berezia eman kanela eta intxaur muskatua teontzian botaz.
Kanelak azukrearen gozotasuna gehitzen duenez, azukre askoko postreetan gutxiago erabiltzen
lagun dezake.
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J E N G I B R E A (Zingiber officinale)
Marco Poloren bidai kutxatik
Jengibrea tropikoko landare iraunkor baten errizoma edo lurrazpiko zurtoina da. Behin lurretik
atera ondoren garbitu eta eguzkitan lehortzen uzten da bere pisuaren hiru laurdenak
galtzeraino. Honela, bere zapore min bereziagatik guztiz gutiziatua den espezia
bikainean bihurtzen da.
Indian jatorria izanda (izena Pondichery eskualdeko Gingi hiritik datorkio),
ezaguna zen jada erromatarrentzat, lurrezko ontzi txikitan ekar arazten
zutelarik.
Marco Polok Txinan aurkitu zuen XIII. mendean, baina txinatarrek
askoz lehenago ere erabiltzen zuten, k.a. 500. urteko Konfuzioren
idatziek aitortzen duten moduan.
Urdail eta hesteetako eragile bikaina da eta goragale nahiz
zorabioen sintomak leuntzen ditu. Flema eta karkaxak
kanporatzen ere lagungarri gertatzen da. Antzina, sexu
indargarri bikain moduan erabiltzen zuten.
Jengibrerik onena Indiako Malabar eskualdetik dator, baita
Jamaika, Txina, Nigeria eta Nikaraguatik ere.
Eta sukaldean zer?
Curry edo bestelako espezien nahasketetan oso erabilia
da eta bere lekua du entsaladetarako saltsetan eta
gozogintzan. Garai batean ardo eta garagardoari ere
botatzen zitzaion.
Jengibre lehorra nahiko mina da eta oso aromatikoa.
Bizigarri ona da salda eta lapikokoentzat, piperbeltza ere
ordezka dezakeelarik
Jengibre hautsa oso egokia da gozo eta ogigintzarako. Tarta
nahiz gaileten orea gozatzeko erabili ohi da. Txinatarrek haragi
erregosietan soja saltsarekin erabiltzen dute. Jengibre gozoa,
bikaina gertatzen da fruta eta txokolate tartetan, baita bakarrik
ere.
Merkatuan jengibrea osorik, hautsean eta batzutan, oso ohiko ez
den arren, ozpineztatua eta kontserban ere aurkitu daiteke.
Zenbait iradokizun:
Jengibre apur batek pina, meloi edo kiwiak bezalako frutei zaporea bizitzen die. Esaterako
hamaiketako moduan meloi zatitxo batzuei gainetik bota.
Mazedoniei ere jengibre koilarakadatxo bat botatzeak zaporea indartuko die.
Arrain eta itsaski, zopa, marinatu eta haragi egosiak jengibrearekin goza daitezke mahaira
atera aurretik.
Jengibrea platera prestatzerakoan edo bukaeran gehitu daiteke.
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K A R D A M O M O A

(Elletaria cardamomum)

Hesteetarako lagungarri bikaina
Jengibrearen familiako belar iraunkor honetatik bere haziak besterik ez dira erabiltzen. Erabileraren
lehen datuak, India hegoaldean kokatzen dute,VIII. mendean hain zuzen ere. Badirudi
1200 inguruan ekarri zutela Europa aldera.
Indiako oihan tropikal, Sri Lanka, Malaysia eta Sumatran jatorria izan
arren, egun Nepal,Tailandia eta Ertamerikan ere lantzen da, Guatemala
mundu mailako ekoizlerik garrantzitsuena delarik. Bertan
“paradisuko mingranondo” moduan ezagutzen da.
Espezia honen osagarriei esker, aho gozotzeaz gain, apetitua
bizitu, listu jarioa gehitu, haizeak botarazi eta muskuluak
lasaitzen ditu.
Hau dela eta, digestio haize arazoak, hesteetako minak
edo aho kiratsa hobetzeko erabili izan da.
Jengibrearen moduan, sexu indargarri zela uste izan
da.
Eta sukaldean zer?
India eta Pakistanen oso preziatua, arrozez eginiko
platerei zapore bizia emateko oso erabilia da. Era
berean, asko erabiltzen da curryak egiteko, arroz,
postre, tarta, ogi, opil edo gailetatan baita kafea edo
tea gozatzeko ere.
Antxoak marinatzeko, haragitan, fruta mazedonia eta
konpotetan edota likoreekin ere oso ongi dator bat.
Herri eskandinaviarretan, iltze-belar, jengibre eta kanelarekin
batera opilak eta gailetak egiteko oso erabilia da.
Arabiarrek kardamomo haziak gehitzen dizkiote kafeari irakin
aurretik zapore gozoaz gain aurrez aipaturiko onurak bilatu asmoz.
Zenbait iradokizun:
Bizkotxo edo gaileta oreari kardamomo apur bat gehitu.
Etxeko ogia egiterakoan oreari pixka bat gehituz ogi zoragarria lortzen da.
Edozein arroz platerari apur bat gehitu.
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BAINILA
(gen. Vainilla)

ZIAPEA
(gen. Brassica)

Orkideen fruitu zoragarria
Bainila orkideen familiako genero bat da eta landareak izen bereko
aho gozagarria bezala erabiltzen ditugun haziz beteriko leka ematen
du. Hain zuzen ere, espainiarrek ezagutu zutenean leka txiki batzuk
ziruditelako jarri zioten “vainilla” izena.
Biltzen den espezie nagusia Vanilla planifolia da, nahiz eta Vanilla pompona
eta Vanilla tahitiensis bezalakoak ere erabili. Leka bakoitzak bere zapore
bereziaren erantzule nagusi diren milaka hazi txiki gordetzen ditu
barruan. Hala ere, leka bera bere osotasunean erabili ohi da.
Izatez Mexikokoa baina kolon-aurreko
Ertamerika osoan oso estimatua,
konkistatzaile espainiarrek ekarri
zuten Europara. Aztekek beren
jakiak maneatzeko eta
txokolatez eginiko “jainkoen
edariak” gozatzeko erabili
ohi zuten.
Egun mundu osoan da
ezaguna eta erabilia, eta bere
lantzea oso hedatua dago
tropikoetan. Madagaskar da
ekoizlerik nagusienetarikoa.
Bere ezaugarri nagusienen artean
daude digestiorako lagungarri
izatea eta bihotzerako lasaigarri. Uste
izan zaizkion beste ezaugarrien artean
afrodisiako izatea eta sexu gogoaren pizgarri izatea daude.

Ale moduan edo saltsan, beti bizigarri
Gure artean ziape, mustarda edo mostaza bezala ezagutzen dena
Brassica generoko hainbat landareren haziekin egiten den saltsa edo
pasta mina da.
Ziape zuri gozoa (Brassica alba) Afrika iparralde, Ekialde Hurbil eta
mediterraneo aldeko Europan hazten da berez, baina landaketa ugariaren
eraginez asko zabaldu da. Ziape arrea (B. juncea), jatorriz Himalaia
mendiko maldetakoa izan arren, komertzialki Erresuma Batu, Kanada
eta A.E.B.-etan lantzen da. Ziape beltza (B. nigra) berriz Argentina, Txile,
A.E.B. eta Europako hainbat herrialdeetan. Kanadiarrek landatzen dute
nazioarteko komertzioan mugitzen den
ziape haziaren ia % 90-a.
Ziape hitzak berak latin eta
grekoko sinapi hitzean du bere
j a t o rr i a e t a b i r i ke t a ko
gaixotasun eta katarroei aurre
egiteko bularrean ezartzen
ziren ziape enplasto edo
kataplasmei egiten die
e rre fe re n t z i a . E g u n go
mustarda deitura berriz,
e r ro m a t a r re k m a h a t s
zukuari, muztioari alegia, ziape
haziak bota eta muztio min,
mustum ardens, bihurtzeko
ohituratik dator.
Hauez gain, antzina, ezaugarri
antiseptiko eta digestiboak dituen
espezia hau, buruko minen aurkako
erremedio moduan edo digestioak errazteko erabili ohi zen. Greziarrek
jada bizigarri moduan erabiltzen omen zuten eta Pitagoras berak,
oroimena bizkortu eta gogoa pizten zuelakoan biziki gomendatzen
zuen.
Erdi Aroan ziapearen erabilerak gorakada nabarmena bizi izan zuen
eta asko zabaldu zen, gehienbat behikien lagungarri moduan. Ziurrenik
txartzen hasitako jakien zaporeak ezkutatu asmoz.

Eta sukaldean zer?
Bere erabilera ohikoena krema, budin, izozki, bizkotxo, tarta eta antzeko
postre eta gozoekin izaten bada ere, bere erabilera haragi, arrain edo
bestelako plateretara ere zabal daiteke.
Zenbait iradokizun:
Edozein haragi gisaturi bainila leka bat bota zapore berri eta
interesgarriak lortzeko.
Arrainak frijitu edo erretzeko olioa aurrez bainila leka batez gozatu.
Txokolate eginari edota edozein txokolate postreri bainila gehitu.
Bainila leka bat sartu edozein infusio, kafe edo esnetan.
Zapore indartsuagoa lortzeko leka erditik ebaki daiteke.
Lekak behin baina gehiagotan erabil daitezke.
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Eta sukaldean zer?
Ziapea bera eta gehienbat ziape saltsa, modu guztietan eta era guztietako
jakien lagungarri bezala, mundu guztian erabiltzen da.
Etxeko ziape saltsa bikaina egin daiteke 30 g ziape zuri, ziape arre apur
bat eta ziape beltz hazi batzuk txikitu, ozpina gehitu, egoki gatzatu eta
norberaren gustura bestelako espeziaren batekin zapore bereziren
bat emanez.
Edozein eratako haragi eta arraien lagungarri eta bizigarri bikaina da.
Zenbait iradokizun:
Edozein haragi gisaturi ziape saltsa gehitu.
Edozein entsaladetarako olio-ozpinetan ziape apur bat botaz gero
zapore bereziak lortzen dira.
Zapore handirik ez duten ur gezetako arrainek indar berezia hartzen
dute ziape apur batekin.

CURRYA
Nahasketarik bikainenetakoa
Curry hautsa, “massala” edo nahasketa hindieraz, sukaldariaren
sormenaren arabera bateraturiko hainbat espezia ezberdinen nahasketa
da. Ingelerak bere egindako “curry” termino orokorrak espezietan
aberats zen edozein saltsatan erregosiriko edozein platera adierazten
zuen. Indian, bere burua estimatzen duen edozein sukaldarik dauka
bere curry errezeta sekretua eta bere artelanik hoberena bezala
gordetzen du.
Currya osagai askoren nahasketaz egiten da, besteak beste, kardamomoa,
anis-belar txinatarra, kanela, kuminoa, martorria, iltze-belarra, piperbeltza,
ziape haziak, piperbeltz gorria, Jamaikako
piperbeltza, kurkuma, ailorbea,
jengibrea, mitxoleta, azafraia, intxaur
muskatua, almendrak, kokoa, eta
abar.
Behin ardura handiz espeziak
aukeratuta parrillan jarri eta
txikitu egiten dira pasta
koloretsu bat lortu arte
(mendebaldean curry hautsa
ezagunagoa den moduan,
ekialdean curry pasta da
estimatuagoa).
Garai bateko Zeilan, egungo
Sri Lankako langileek eraman
zuten currya Antilletara, beraien
herrialdeko hiriburuaren izena
emanez “colombo”. Ordudanik
Antilletako gastronomiaren ezaugarrietako bat bihurtu da.
Eta sukaldean zer?
Hobe da currya plater zaporetsuetan erabiltzea honela bere zapore
guztiak azal baititzake. Esaterako krema, tomate zopa, arrain eta
muskuilu zopa, patata, azalore, itsaski, entsalada, arrain, arroz, pasta,
arrautza, tortilla, haragia saltsan, hegazti, bexamel, maionesa, eta abar.
Indiarren errezetaren bat egin nahi izanez gero, beharrezkoa da currya
gurin edo oliotan pixka bat berotzea jakiei gehitu aurretik.
Zenbait iradokizun:
Olio-ozpinetara curry apur bat botaz gero edozein entsaladaren
zaporea bizituko du.
Mazedoniari zaporea eman currya botaz.
Arrozari espezia zaporea eman egiten ari dela currya gehituz.
Haragia edo oilaskoa erretzera sartu aurretik curry apur bat gehituriko
olioarekin igurtzi.

A Z A F R AIA
(Crocus sativus)
Urre prezioko lorea
K.a. VII. mendez geroztik Ekialdean ezaguna bazen ere eta kultura grekoerromatarrean oso preziatua eta erabilia, kultura klasikoaren gainbeheraren
ondoren, bere erabilera ez zen berriro ere zabalduko Europan X. mendera
arte. Espainiarrek, arabiarren eskutik jasota hain zuzen ere, zabaldu zuten
berriro azafraia kontinentean.
Azafraia landare iridazeoen familiakoa den azafrai lorearen estigma lehorretatik
lortzen da (ez da lorategiko azafraiarekin nahastu behar). Landare hau
udazkenean besterik ez da hazten eta erreboil bakoitza bost lore more
ematera ere irits daiteke. Loreak eskuz biltzen dira hiru besoko estigmak
kontu handiz kenduz. Benetako azafraiaren
estigmak kolore gorri ilunekoak izan ohi
dira ertz hits eta kizkurtuak
dituztelarik.
200.000 bat estigma behar dira
kilo bat azafrai osatzeko. Honek
azal dezake agian bere
prezioaren arrazoietako bat.
Erromatarrek azafraia ardotan
nahastuta edari afrodisiako
moduko bat prestatzen zuten,
nahasketa hau ezkonberrien
ohean edota enperadoreen
oinetara isurtzen zutelarik.
Kultura eta garai ezberdinetan
azafraia erabili ohi izan da hainbat
gaixotasun ekiditeko, izurri beltzaren
garaian Europan edota Pizkunde aroan
Frantzian, esaterako.
Azafrai lorearen etimologiak (crocus sativus) mitologia greziarrean du bere
oinarria. Izan ere, Hermes jainkoak Crocus izeneko gazte eder bat nahigabe
hiltzerakoan, gaztearen odolak lurra ukitu bezain laster agertu omen ziren
lehen azafrai loreak. Hala ere, ziurrenik azafrai hitza kolore horixka adierazten
duen arabierako “asfar” hitzetik datorkigu.
Egun azafrai ekoizlerik garrantzitsuenak Espainia, Grezia, Iran, India eta Frantzia
dira.
Eta sukaldean zer?
Azafraia beti paellarekin lotzen bada ere, arroz ezberdin, haragi eta arrainen
prestaketetan oso erabilia da.
Bikaina dator arrainarekin, tomate saltsa, pasta eta hainbat postrerekin, krema,
natila, konpota edo arroz esnearekin esaterako.
Zenbait iradokizun:
Arraina tomatetan egiterakoan zaporea indartu 2 dosi azafrai gehituz.
Hegaztiak labean egiterakoak 2 dosi azafrai gehitu limoi zukutan nahastuta.
Esnegain edo esne saltsei kolore eta zaporea eman azafraia gehituz.
Pasta platerei ere azafrai apur bat gehitu egosi ondoren.
Edozein mazedonia edo txokolate mousse bikain geratzen dira 2 dosi azafrai
gehituz gero.
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PIPERRAUTSA
(Capsicum annuum)

PIPERMINA edo KAIENA
(Capsicum frutescens)

Zaporea, kolorea eta bizitasuna
Kolore gorrixkako piperrauts fina oso minak ez diren piperretatik
lortzen da. Piper hauek behin heldutakoan bildu eta eguzkitan edota
giro epelean lehortzen uzten dira. Piperrauts mina lortzeko piperra
bere horretan, oso osorik, txikitzen da, gozoa lortzeko aldiz mintasunaren
eragile diren barruko hazi eta zainak kentzen zaizkio.
Piperrauts askoren zapore ketu bereizgarria harizki kearen eraginez
lehortzen direlako izan ohi da.
Piper mota hau jatorriz Ertamerikakoa izan arren, Cristobal Colonek
Europara ekarri eta bikain bertakotu zen,
piper mota berri askori bide emanez.
XVII. mendean berriz, turkiarrek
Hungariara eraman zuten bertako
gastronomiaren ezaugarrietako
bat bihurtuz. Mendebaldeko
Europan, eta Espainian
b e re z i k i , p i p e r m o t a
gozoenak landu baziren,
ekialdeko lurretan eta
Ekialde Urrunean minenak
izan zituzten nahiago.
Egun, piperrauts ekoizlerik
nagusienak Hungaria, Bulgaria,
garai bateko Jugoslavia, Espainia,
Maroko, Afrika hegoaldea, Brasil,
Argentina eta A.E.B. dira.

Zenbat eta txikiagoa, are eta minagoa
Pipermin edo kaienak, capsicum generoko zenbait landare iraunkorren
fruituak, ezaugarri berezi bat dauka: zenbat eta txikiagoa izan fruitua
are eta minagoa izan ohi da piperra. Piperminetan aurki daitekeen
barietate ugaria landareak leku ezberdinetara egokitzeko duen gaitasunari
zor zaio.
Andeetan zuhaixka moduan hazten zen espezia hau, Cristobal Colonek
bere bidetan aurkituta iritsi da gugana. Konkistatzaileek, “chili” minak
jatera ohitutako bertakoek sagar moduan jaten zituztela ikustean,
probatu eta ezustekoren bat eraman izango
zuten, leka moduan hazten zen
piperbeltza zela uste izan baitzuten.
Hortik dator capsicum generoko
barietate guztiak piper bezala
izendatzea. Ameriketan ordea,
barietate ugariak izendatzeko
izen ezberdin asko erabiltzen
dituzte oraindik: aji, chile,
piper, pipermin, morroi,
peperonchino…
Erremina, aho berotasuna,
malko eragitea edo aire
bideak irekitzeak kapsaizina
izeneko alkaloideak eraginiko
ondorioak dira. Sustantzia hau,
gehienbat piperren barruko hazi
eta zainetan aurkitzen da, eta bera da,
era berean, piperminen ezaugarri antiseptiko
eta analgesikoen erantzulea.

Eta sukaldean zer?
Gure artean piperrauts gozoa mina baina ezagunago eta erabiliagoa
izan ohi da. Bere zaporea ahul eta desager errazagoa denez egoste
prozesu laburragoa behar duten plateretan hobe irauten du. Minak
berriz, zapore indartsuagoa izaki, egoste prozesu luzeagoak ere ongi
jasaten ditu.
Plater askotara egokitzen da. Batzuk esaterako: patata kremak, berenjena
purea, pistoa, entsalada marokoarra, risottoa, pasta, arroza, behikiak,
oilaskoak, txerrikiak, haragi pikatua, ehiza, betegarriak, maionesak eta
abar.
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Zenbait iradokizun:
Arrautza nahaski, gazta zati edo ganba erregosien gainean piperrauts
apur bat bota.
Tomate saltsari koilarakada bat piperrauts gehitu.
Tortillak egin aurretik arrautzei apur bat bota, zaporeaz gain kolorea
ere emango die.
Arrain zopari koilarakada bat bota.
Haragi gisatu edo erregosiari mahaira atera aurretik koilarakada bat
piperrauts bota.
Piperrautsa oso ongi dator bat foie-grasarekin.

Eta sukaldean zer?
Osorik, pasta moduan edo hauts eginda, pipermin edo kaienak beste
edozerk baina hobe bizitzen ditu plater eta jakiak. Osorik bere ukitu
mina ematen die plater exotikoei, arrain marinatuei, haragi eta arrain
saltsei edota pizzetarako olioei. Hautsean tomate saltsa edo krema,
piper erregosi, entsalada edo otarrain krema bezalako platerak bizitzeko
oso baliagarri gertatzen da.
Zenbait iradokizun:
Arto eta erremolatxa entsaladei edo bestelakoei kaiena apur bat
bota olio-ozpinetan.
Gazta oliotan beratzen jarri kaiena apur bat eta 2 iltze-belarrekin.
Marinatuak kaiena apur batekin bizitu.
Pistoaren zaporeak indartu kaiena gehituz.
Haragi edo arrainen saltsak bizitu egiterakoan pipermin zati batzuk
edo kaiena apur bat gehituz.
Edozein haragi erre aurretik kaiena, baratxuri eta olio nahasketarekin
igurtzi.

SESAMOA
(Sesamun indicum)

ERRAMUA
(Laurus nobilis)

Sesamo, ireki!
Garaiera handiko landare honek hosto berde eta lore txuri edo arrosak
ditu. Lorearen haziak leketan gordeak egoten dira eta hazi hauexek
dira hain zuzen ere erabiltzen direnak. Ohikoenak zuri, beltz eta errekolorekoak dira.
Bere jatorriaren inguruan hipotesi ezberdinak badaude ere, Indonesia,
Afrika, Iran…, ez dakigu non duen sorburua. K.a. 1500. urteko papiroetan
espezia hau aipatzen den arren k.a. 2000. urtean txinatarrek ezagutzen
zutela uste da.
Esklabo afrikarrek beraiekin eramanda iritsi
zen sesamoa Ameriketara. Esklabo
hauek euren platerak loditu eta
gozatzeko erabiltzen zuten, baina
laster egokitu zen bertako
gastronomiara, era berezian
mexikarrera.
Txinatar eta indiarrek
l a r r u a z a l a e d e r t z e ko
erabiltzen zuten sesamo
olioa, Marco Polo ondoren
oliba olioaren ordezko bezala
ere erabiltzen hasi zen.
Gorputz eta sexu pizgarri uste
den hazi hau koipe asegabe eta
proteinatan oso aberatsa da eta
kaltzio, burdin, zink, E bitamina eta
lezitina ugari duenez zirkulazio aparatu,
heste-igarotze eta nerbio sistemaren
funtzionamendurako onuragarri gertatzen da.
Azken ezaugarri honi lotuta, Ali Babaren kobazuloko sarrera irekitzen
zuen “Sesamo, ireki” formula miragarriak, agian hazi honek burua argitu
eta altxor haietarako bidea aurkitzeko gaitasunari egin ziezaiokeen
erreferentzia. Nahiz eta hazi helduek ukitu hutsarekin irekitzeko duten
erraztasunarekin ere zerikusia izan dezakeen.

Irabazlearen garaikurra
Nahiz eta erramua oso ezaguna izan gure artean, kanela eta alkanforraren
familiako landare honen jatorria Asia Txikian kokatu beharrean gaude.
Aspaldi egokitu zen Europako mendebaldeko klimetara eta garaiera
handietara irits daiteke. Hostoak, goizez eguzkiak gogor berotu aurretik
jasotzen dira, prentsatu eta eguzkitan lehortzen uzten dira. Ez da
komeni zuhaitzean bertan lehortzen uztea, bestela oso berea duten
distira eta usaina galtzen baitute.
Antzina, Grezia eta Erroman, erramuz eginiko koroak ezartzen zitzaizkien
buruan garaileei eta olerkariei. Honez gain,
antzinako erromatar hauek, erramu orri
gainean lo eginez gero ametsak egi
bihurtuko zitzaizkiela uste omen
zuten. Are gehiago, izurrietatik
babesten zituenaren ustea ere
bazen. Ziurrenik uste honek
bultzatuta Neron bera ere
erramu baso batean babestu
omen zen Erroma epidemia
batek jo zuenean.
Horrenbesteko balioak alde
batera utzita, erramu hostoa
urdailerako onuragarri
gertatzen da eta apetitua
esnatzeaz gain, behazun isuria
eragiten du digestioa erraztuz eta
hesteetako haizeak kanporatzen
lagunduz.

Eta sukaldean zer?
Sesamoa oso egokia da haragi gisatu, oilasko edo arrainetarako, eta
ondo dator pasta edo arrozarekin edo entsalada eta postreetan.
Zenbait iradokizun:
Entsaladetan sesamoa botaz gero itxuran eta zaporean irabaziko
dute.
Haragi gisatu edo erregositan bota.
Labean, saltsan, nahiz plantxan egindako arrainei sesamoa gehitu.
Ogi edo bizkotxoen oreei gehitu.

Eta sukaldean zer?
Erramu orriak oso egokiak dira su motelean egiten diren jakietarako,
eta perrexil eta ezkaiarekin batera belar aromatiko sortaren oinarri
dira.
Erramua haragia, arraina, pasta edota edozein saltsa egiterakoan erabil
daiteke.
Arrain urdinen (atun, berdel, txitxarro, antxoa, sardinen) zaporea
indartzen du.
Arrai zopak, pistoak, kalabazinek tomatetan edota sagar erregosiek
asko hobetzen dute erramuarekin.
Zenbait iradokizun:
Eltzeko jakiak asko gozatzen dira erramu orri batzuk edo orri txikitu
koilarakada bat gehituz gero.
Arrain egosia zaporetsuagoa egiteko egosterakoan erramua gehitu.
Haragi edo arrain marinatuei erramua gehitu.
Zopa eta saltsak erramuarekin egosi.
Erramu orri txikituak bikainak dira burruntziak gozatzeko.
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ESTRAGOIA
(Artemisia dracunculus)

ERROMEROA
(Rosmarinus officinalis)

“Dragoi txiki”
Estragoiaren izen botanikoak “herensuge edo dragoi txiki” esan nahi
du. Plinio Zaharrak izenaren jatorriak belar honek suge eta dragoiak
aldentzeko zuen gaitasunaren inguruko herri-ustean zetzala idatzi zuen.
Kamamilaren moduan, asteraceae familiako landare honek 30 cm eta
metro eta erdi inguru bitarte neurtu ohi du eta digestioa eragin eta
errazteko gaitasuna du. Gatza ordezkatzeko ere belar bikaina da.
Bere jatorria Europa ala Siberia duen garbi ez dagoen arren, egungo
estragoirik onena Frantzia eta Iranen lantzen da. Errusian ere hazten
da baina ez da kalitate berekoa.

Landare mitiko eta mistikoa
Bere kide kutun den ezkaiaren moduan, erromeroa landare lamiaceaen
familiakoa da. Horri hits eta oso txikiak ditu bere zurtoin adartsuan
zehar sakabanatuta. Erromero zuhaixkak, bere hosto iraunkorren bidez,
urte guztian eskaintzen du bere lurrin gozoa.
Mediterraneo inguruko lurralde guztietan aurki daiteke, Europa
hegoaldean, Afrika iparraldean eta Asia Txikian.
Belar honek garrantzia handia izan du izpiritualtasun eta sineskeria
munduan. Grezia zaharrean erromeroak oroimena bizkortzen zuela
uste zen eta ikasleek belar honen koroak
janzten zituzten buruan azterketa
garaian. Mitologiak dioenez
Olinpoko jainkoek ere balio
handiagoa ematen omen zioten
e r r o m e r o ko r o a b a t i
urrezkoari baino. Hau gutxi
balitz, erritozale amorratu
ziren erromatarrek jainkoei
erromero eskaintzak egiten
omen zizkieten.
Belar mitiko eta mistiko hau
Jesukristori ere lotu izan zaio.
Istorioek diotenez, Mariak
Egiptora ihes egin zuenean Jesus
haurra lore zuri gainean jarri
omen zuen, baina altxatzerako hauek
urdin bihurtu omen ziren. Hau litzateke
erromero loreen kolorearen jatorri mitikoa.
Bere ezaugarri antiseptikoez gain, erromeroa hesteetarako onuragarri
gertatzen da eta tripetako minak arintzen laguntzen du.

Eta sukaldean zer?
Estragoia Europako sukalde
askotan erabiltzen da. Posible
den heinean hosto jaso
berriak erabiltzea komeni da,
izan ere lehortzen denean
bere zapore eta usaina asko
ahultzen baitira.
B e l a r h o n e n b e re z ko
zaporeak anis kutsua du eta
Europa iparraldeko eta
ekialdeko gastronomietan oso
erabilia da. Frantziako gastronomian
belar-sorta askotan hartzen du parte,
Probentzako belar-sortan edo belar finetan
esaterako. Saltsa biarnesaren osagarri nagusienetarikoa da.
Alemaniako gastronomian maionesa edo ozpin gozatuen lagungarri
moduan erabili ohi da.
Honez gain, gazpatxo moduko zopa hotzetarako oso egokia da, eta
ongi dator hegazti, arkume izter, txahalki erre, arrain edo itsaskiekin.
Zenbait iradokizun:
Hegazti haragiaren saltsari egosten bukatu baina 15 minutu
lehenago 2 koilarakadatxo estragoi nahastu eta gainetik busti.
Entsaladen olio-ozpinetan estragoia gehitu.
Arrain erreari labetik atera baina 5 minutu lehenago estragoi
koilarakadatxo bat bota.
Txerri txuletak tomate saltsa eta koilarakadatxo bat estragoirekin
lagundu.
Estragoi apur batek zapore berezia ematen dio maionesari.
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Eta sukaldean zer?
Mediterraneoko sukaldeetan dezente erabiltzen da. Jaki guztiekin bat
ez datorren arren, hegazti, haragi zuri, pisto, dilista entsalada, perretxiko
frijitu, karramarro zopa edo ilar kremarekin egoki uztartzen da.
Gainerako jakietara ongi egokitzen bada, gatzaren ordezko ere gerta
daiteke.
Bestelako belarrekin batera likoreak gozatzeko erabil daiteke.
Zenbait iradokizun:
Leken zaporea indartu erromero koilarakada bat edo bi botaz.
Erretzeko hegazti haragia erre aurretik 2 koilarakada erromerorekin
estali.
Txerri erreari zapore berezia eman egoste erdian erromero koilarakada
bat botaz.
Labean erretako arrainari koilarakada bat bota.
Eztiz gozaturiko erromero urak goizeko kafea ordezka dezake.

OREGANOA
(Origanum vulgare)

MAIOARANA edo MENDAROA
(Origanum majorana)

Mediterraneo aldeko sukalde belarra
Albahaka, menda, izpilikua, ezkaia, erromeroa, salbia edo azitraiaren
modura lamiaceae familiakoa da oreganoa. Bere izenak grekoko “oros”,
mendi, eta “ganos”, poz, batzen ditu.
Jatorria mediterraneo inguru osoan du eta berez hazten den arren
herrialde askotan lantzen da, Frantzia, Italia, Grezia, Espainia, Portugal,
Turkia, Albania, Maroko eta Txinan esaterako. Azitraia, maiorana,
erromero eta ezkaiarekin batera Probentzako belar-sorta osatzen du.
Bere ezaugarri antioxidatzaile eta antiseptikoez gain, digestiorako
onuragarri gertatzen da.

Usain gozo, lagungarri on eta heste lasaigarri
Maioranak (origanum majorana) eta oreganoak (origanum vulgare)
antzeko zaporea izatea ez da harritzekoa. Izan ere, lehenengoa
bigarrenaren oso gertuko ahaidea baita. Oreganoa bere gisara ongi
hazten den moduan maiorana hobe da landatzea.
Erdia Aroan Ekialde Hurbiletik Europara ekarritako landare hau oso
ongi egokitu da bertan.
Antzina kolonia ura egiteko erabili ohi zen. XVII eta XVIII. mendeetan,
ur honekin zoruak bustiz etxeak usain-gozatzeko erabiltzen zen.
Egun gehienbat sukalderako gozagarri
moduan erabiltzen den arren,
sendagarri moduan ere ezaugarri
bikainak ditu. Muskuluak
lasaitzeko, digestioa bizitzeko,
hesteetako haizeak
kanporatzeko eta, kopuru
txikitan, lokartzeko ere balio
du. Eta maiorana urak,
besteak beste, eztarriko eta
haginetako mina, eztula eta
legar edo aho ultzerak ere
leuntzen ditu.

Eta sukaldean zer?
Oso aromatikoa eta mingots
xamarra izaki, oreganoa jaki
eta plater asko prestatzeko
erabili ohi da.
Oso egokia da tomate saltsa,
haragi saltsa, barazki frijitu
edota edozein haragiri, erreta
nahiz parrillan, bere zapore
berezia emateko eta, nola ez,
pizzei gehitzeko. Tomate eta
gazta entsalada edota olioozpinetan oso ongi dator.
Bere zapore biziak haragi erre eta
arrainei gehitzen zaizkien olio eta
limoi saltsak bikain indartzen ditu. Oregano
orriak oilasko salda eta txahalki erregosiei ere gehitu dakizkieke eta,
era berean, zopa, pasta edo arrozak ongi gozatzen ditu. Gastronomia
mexikarrean haragi txilia prestatzeko erabiltzen da.
Mediterraneoko haragi burruntziak egiteko ezinbestekoa gertatzen
da.
Zenbait iradokizun:
Pizzei labetik atera baino 5 minutu lehenago oregano koilarakada
bat bota.
Erretako txerrikiari mahaira atera aurretik koilarakada bat oregano
bota.
Untxi erregosiak askaturiko saltsa oregano apur batez gozatu.
Sizilian, haragi eta arrain erreei, egin bitartean, oregano eta baratxuridun
tomate saltsatan bustiriko menta adaxkatxo bat gehitzen zaie.
Oreganoaren zapore bizia hobe aprobetxatzeko komeni da bukaera
aldean botatzea. Prestaturiko plateren gainean ere zabal daiteke.

Eta sukaldean zer?
Maiorana barazki, tomate edo arrain
zopa, berenjena, babarrun, tortilla,
patata, pate eta arrozarekin egoki dator. Oso
erabilia da edonolako betegarriak gozatzeko, arrain eta pizzetarako
eta, nola ez, maiorana gurina egiteko. Orokorrean, zaporea bizitzen
die osagarri nagusi moduan gazta, arraina edo arrautzak dituzten plater
guztiei. Platerak bizitzeaz gain hestebeteak, garagardoa, tea eta likoreak
egiteko ere erabiltzen da.
Zenbait iradokizun:
Untxia, ehiza edo arkume burruntziak egin aurretik maioranaz
gozaturiko oliba olioz igurtzi.
Patata frijituak egin ondoren maiorana koilarakada bat bota.
Tomateak probentzako eran egiteko ezinbestekoa da maiorana.
Britainiarrek sandwichak prestatzeko gurinari maiorana gehitzen
diote ogitan igurtzi eta gazta, pepinoa eta tomatea gehitu aurretik.
Su motelean erregositako hegazti haragiaren zaporea indartzeko
egoki da maiorana adaxkatxo bat gehitzea apio zurtoin eta perrexil,
ezkai, estragoi eta erramu apur batekin.
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EZKAIA
(Thymus vulgaris)

SALBIA
(Salvia officinalis)

Bizi eta hilentzako baltsamoa
Ezkaia, bere ehunka mota ezberdinekin, berez hazten da mediterraneo
inguruko lurraldeetan. Ongi egokitzen da lur ezberdinetara, nahiz eta
batzutan bere indarra zertxobait galdu.
Mitologia greziarraren arabera ezkaia Troiako Helenaren malkoetatik
sortua omen da.
Berezko duen timolak antiseptiko bikain bihurtzen du. Ezaugarri
honegatik erabiltzen zuten egiptiarrek hildakoak enbaltsamatzeko
edota erretzen zuten izurrien ondoren airea garbitzeko. Ezkaia
murtxikatzeak hatsa freskatzen du eta
haginetako mina arintzen. Ezkai urak
loa errazten du eta buruko minak
eta hotzeria ere leuntzen ditu.

Landare miragarria
Salbiak Europa hegoaldean du bere jatorria eta berez hazten da bertan.
Lamiaceae familiako landare honen hosto luze politak iletxoz estalirik
egon ohi dira eta alkanfor usain arina askatzen dute.
Salbia mota ezberdinak aurki ditzakegu, zurtoin morea duen salbia
morea, anana usaina askatzen duten orri berde-horixkako anana salbia
eta ertz zuri eta printza arrosadun orri berdeko hiru koloreko salbia.
Izena sendatzeari erreferentzia egiten dion latinezko salvare hitzetik
datorkio. Izan ere, antzina, mota ezberdinak hirurogei gaixotasun baina
gehiago sendatzeko erabili ohi ziren,
hotzeri, bronkitis, tuberkulosi edo
odoljarioetatik hasi eta epilepsiari
ere aurre egiteko erabiltzeraino.
Ziurrenik hau da Probentzako
biztanleek “bere lorategian
salbia duenak ez du
medikurik behar” esaldi
esanguratsua beraien
esaeren artean izatearen
arrazoia.
Berez dituen olioen
ezaugarriei esker salbiak izerdia
ekiditen du, odoleko azukre
maila murrizten du, hilerokoan
lagungarri gertatzen da edota
muskuluak lasaitzen ditu, besteak beste.

E t a s u k a l d e a n ze r ?
Ezkaia haragi, zopa eta
edonolako gisatuak
gozatzeko erabili ohi da.
Mediterraneo inguruko
sukalde gehienetan erabiltzen
da, nahiz eta Karibeko
gastronomian ere oso hedatua
egon.
Asko indartzen ditu haragi eta
barazki saldak, pisto, patata frijitu,
barazki bete, arrautza irabiatuak tomate eta
piperrekin, jaki gainerreak eta labean edo parrillan eginiko arrainak,
esaterako.
Ezkaiak, erramu hosto eta perrexilarekin batera belar aromatiko sorta
osatzen du eta erromeroarekin batera Probentzako belar-sorta.
Oregano, azitrai, erromero eta maioranarekin ere nahasten da
mediterraneo inguruko beste hainbat plater prestatu eta gozatzeko.
Zenbait iradokizun:
Barazki egosien zaporea indar tu irakite uretara
koilarakadatxo erdi bat ezkai botaz.
Txahalkia erre aurretik oliba olio, ezkai eta baratxuriz igurtzi.
Arrain errea labetik atera baino 5 minutu lehenago ezkai koilarakada
bat eta 2 koilarakada perrexilekin gozatu.
Arrozen zaporea indartu egoste ur edo saldatara ezkai koilarakadatxo
bat botaz.
Gisatuetan ezkaia hasieratik gehitzea komeni da zaporea ematen
duten bere olioak osotasunean aska daitezen.
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Eta sukaldean zer?
Salbia mediterraneo inguru osoan da estimatua, baina era berezian
Italian. Bertan baba freskoekin, ogi oreari gehituta edo frijituetan
erabiltzen dute. Britainia Handian berriz saltsetan, antzaren betegarria
gozatzeko edo Derby gazta prestatzeko.
Orokorrean ehiza haragiak gozatzeko, betegarrietarako, arrain, lekari
edo ozpinetan ondutako jakietarako egoki gertatzen da. Haragi koipetsu,
marinatu, gazta edo edari batzuekin ere ongi dator.
Zenbait iradokizun:
Txerri errearen zaporea indartzeko erdi egositakoan salbia
koilarakadatxo bat eta baratxuri xehatua gehitu.
Arkume erregosia erdi egositakoan salbia koilarakada batez gozatu.
Barazkiak egosteko uretan salbia koilarakada bat gehitu.

ALBAHAKA
(Ocimum basilicum)

MENDAFINA
(Mentha spicata)

Landareetan “erregina”
Erromero, menda edo maioranaren antzera, albahaka lamiaceae familiako
kide da. Bere orri handi eta leunak luze baina zabalagoak dira eta
landareak 60 cm-rainoko altuera lor dezake.
Bere izen zientifikoak errege-munduari erreferentzia egiten dion
grezierako basilikon hitzean du jatorria, greziar eta erromatarrek zioten
miresmenaren zeinu. Egiptiarrek hildakoak baltsamatzeko erabili ohi
zuten, greziarrek doluminarekin lotzen zuten eta erromatarrek
gorrotoarekin.
Erdi Aroan hainbat gaixotasuni aurre egiteko
erabiltzen zen, hotzeriari, garatxoei
baita beheraldi edo depresioari ere,
esaterako. Albahakak bere ditu
ezaugarri diuretiko eta lo
eragileak eta buruko min edo
logabeziei aurre egiteko
baliagarri gertatzen da.
Albahaka hobe hazten da
klima beroetan, nahiz eta
bero larregiek kalte egin.
Ekoizlerik nagusienak Italia,
Espainia, Frantzia, Egipto eta
Mexiko dira.

Mendarik gozoena

Eta sukaldean zer?
Pasta plater ezberdinekin, zopa
askotan, pisto, tomate, kalabazin, entsalada,
tortilla, arrautza irabiatu, arroz, txahalki, oilasko, arkume, arrain,
maionesa, olio, gazta fresko eta beste hainbat jakirekin bikain dator.
Besteak beste, baratxuri, gazta parmesano, pinoi eta oliba olioarekin
egiten den pestoa, Italiako saltsa ezaguna, egiteko ezinbestekoa da. Eta,
nola ez, margarita pizza osatzeko.
Zenbait iradokizun:
Tomate entsalada maneatzeko olio-ozpina 2 koilarakada albahaka
eta koilarakadatxo bat baratxurirekin gozatu.
Edozein pizzari labetik atera baino 5 minutu lehenago 2 koilarakada
albahaka eta oliba olio txorrotara bat bota.
Tomate saltsa eta edozein barazki albahaka koilarakada batez gozatu.
Pasta platerei albahaka koilarakada bat gehitu.
Edozein haragi edo arrainei albahaka koilarakada bat gehitu mahaira
atera aurretik.

Europa, Afrika iparralde edo Asian aurki daiteken belar ezagun hau
oso preziatu eta erabilia da bai sukaldean, baita lurringintza eta
kosmetikan ere. Bere mendaren antzeko zaporea, zertxobait suabe
eta gozoagoa, oso ongi dator jaki ugarirekin eta bestelako belarrekin.
Beste menda mota batzuen antzera, berezko duen mentolak zenbait
ezaugarri interesgarri eskaintzen dizkio. Besteak beste edozein min
arintzen du, behazun isuria bizituz digestioa errazten du, hesteetako
mina leundu eta haizeak kanporatzen
laguntzen du. Larruazal gainean
berriz erredurak arintzen ditu.
E t a s u k a l d e a n ze r ?
Mendafinak plater ugari
gozatzen ditu: salda eta
zopak, haragiak, lekariak,
edozein motatako gisatuak
e t a h a i n b a t b e l a r u r.
Ezinbesteko gertatzen da
katalan eran eginiko baba goxoak
prestatzeko.
Karibe osoan eta bereziki Kuban oso
ezaguna da, izan ere mojito ospetsuaren ezinbesteko osagarria gertatzen
baita.
Zenbait iradokizun:
Patata berri egosiei mendafin koilarakada bat gehitu.
Edozein lekari, era berezian baba eta ilarrak, mendafin koilarakada
batez gozatu.
Edozein belar uri hosto batzuk edo koilarakadatxo bat bota, bereziki
te berdeari.
Haragi gisatu edo erregosiak mendafin koilarakadatxo batez gozatu.
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MARTORRIA
(Coriandrum sativum)

ANETA
(Anethum graveolens)

Amerika konkistatu zuen espezia
Martorri landareak mihilu eta perrexilarekin duen antzekotasuna dela
eta zenbait lekutan “perrexil arabiar” bezala ere ezaguna da. Bere izen
zientifikoa zimitz intsektua adierazten duen grezierako korios hitzetik
dator, izan ere, fruituak oraindik heldu gabe daudenean askatzen duten
usai bereziak intsektu honenarekin ba omen du antzekotasunik. Hau
honela izanda ere, fruitu helduek eta hosto fresko nahiz lehorrek salbia
eta laranja zapore zoragarria eskaintzen dute.
Erromatarrak izan ziren bere erabilera Europan zehar zabaldu zutenak
eta beranduago Ameriketara eramandako
lehen espezietarikoa izan zen, asko
hedatuz eta oso ezaguna eginez.
Egun Hego Amerika osoan, Asia
hegoaldean, Afrika iparraldean
eta Europa erdian aurki
daiteke.
Gozogile edo konfitari
europarrek, inauterietan
k a rro z e t a t i k j e n d e a r i
botatzeko gozokiak egiten
omen zituzten martorri
haziak azukrez estaliz.
Aurrerago, gozoki hauek
papertxo zatiengatik ordezkatu
baziren ere bere jatorri izena
mantendu zuten: konfeti.
Hazi hau gogo-bizigarri, muskulu
lasaigarri eta digestiorako lagungarri gertatzen
da.

Lasaigarri bikaina
Aneta, bere orri mehe, bihurri eta usaindun lore horiz jantzirik, anisaren
moduan, apiaceae familiako landarea da. Itxura obalatuko hazi marroi
eta ildaskatuak ditu eta bere anis ukituko zaporeak badu txarpoilarenarekin
antzekotasunik.
Anetarik onena Europa iparraldean hazten da, nahiz eta Egipton ere
lantzen den.
Antzinako kulturetan zoriona eta bizi pozaren zeinu omen zen. Greziarrek
zotina sendatzeko erabiltzen zuten eta Erdi Aroan deabruak uxatzeko.
Belar honen inguruko antzinako erabilera
eta usteak zirenak zirela, aneta
digestiorako lagungarri gertatzen
da eta lasaigarri bikaina da.
Edozein belar uri gehi dakioke
digestioa hobetzeko edota
sabeleko mina arintzeko.
Haziek gosea lasaitzen dute
eta hatsa freskatzen.

Eta sukaldean zer?
Laranja azalaren usainarekin duen antzekotasuna dela eta haragi eta
arrain marinatuei, salda ezberdinei eta barazkiei bere zapore berezia
emateko erabili ohi da.
Martorri hostoak, duten anis zaporeagatik, oso erabiliak dira Afrika
iparraldean zopa, barazki, entsalada, arrain edo hegazti haragiak
gozatzeko.
Zenbait iradokizun:
Martorri haziak oso ongi datoz piperbeltz eta baratxuriarekin.
Edozein haragi gisaturi martorria gehitu.
Salda edo zopak ere martorriarekin gozatu.
Haziak minutu batzutan labean sartu txikitzerakoan zapore guztia
aska dezaten.
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Eta sukaldean zer?
Eskandinaviako herrietan oso
ezaguna da eta bertako
“gravlax” ospetsua egiteko
gehitzen diote izokinari. Aneta
orri gainean zerbitzatzen dituzten
hazi uretan egosiriko karramarroak
prestatzeko ere erabiltzen dute.
Polonia eta garai bateko Sobietar Batasuneko herrialdeetan haragi
erregositan erabiltzen da. Armenian “tere-ote”, “Jainko-belar” deitzen
diote eta bertako “dolma” (mahasparra orri beteak) edo “beureks”
(gazta hojaldreak) plater ezagunak gozatzeko erabiltzen da.
Aneta oso ongi dator saltsan egindako arrain zuriekin, haragi erregosiekin,
arrautza, patata, barazki, zopa, aza edo arrozekin. Ozpinetan ondutako
kontserbetan ere erabiltzen da.
Ogi orea gozatzeko, almendra garrapinatuetan eta likoretan ere erabil
daiteke.
Zenbait iradokizun:
Saltsan egindako arrainari bukatu aurretik koilarakada bat aneta bota.
Ziape, esnegain eta limoiz egindako arraientzako saltsari aneta pixka
bat gehitu.
Izokin marinatua aneta koilarakada batez gozatu.

ANISA
(Pimpinella anisum)

KUMINOA
(Cuminum cyminum)

Gaztetasunaren landarea
Anisa, aterki itxura hartuz biltzen diren bere lore zuriekin eta hain
berea duen usain eta zaporea medio, apiaceae familiako landare
adierazgarrienetarikoa da. Haziek iletxo antzekoak izan ohi dituzte eta
familia bereko kumino edo txarpoilaren modura bost ildaska eta kolore
gris berdexka.
Hazi hauetatik lortzen da gozogileek bere zapore berezia emateko
erabiltzen duten anis esentzia-olioa. Olioa hau anis likorea egiteko
erabiltzen da Frantzia eta Espainian, Turkian rakia egiteko eta Hego
Ameriketan bertako pattarretarako.
Anisak ekialdeko lurretan du bere
jatorria eta egun Turkia, Siria,
Espainia eta Frantzian lantzen
da.
Erromatarren garaian gazte
mantendu nahi zutenei anis
haziak jatea gomendatzen
zieten. Hatsa freskatzeko ere
erabiltzen ziren haziak eta
landareak amesgaiztoak
uxatzen zituela uste zen.
Digestiorako lagungarri
gertatzen da eta hesteetako
minak eta haizeak arintzen
laguntzen du.

Nilo haraneko hazia
Apiaceae familiako landare honek Nilo haranean du sorburua. Bere
hazi luzexkek kolore marroi edo berdea izan ohi dute eta, txarpoil
edo anis hazien moduan, ildaskak dituzte.
Haziak horitzen direnean biltzen dira kumino landareak. Zurtoinak
moztu eta astindu egiten dira ondoren lehortzen jarriko diren haziak
ateratzeko.
Kuminoak zapore mingotsa du eta haziaren olioek ematen diote hain
berea duen usain bizi eta gozoa. Curryaren parte izateak Indiako
gastronomiarekin lotu izan du, baita hainbat
leku exotikotako gastronomiarekin ere
(Afrika iparraldeko edo
Mexikokoarekin esaterako). Hala
ere, bere erabilera iberiar
penintsulan dago gehien
hedatua, Espainia hegoekialdeko sukaldean bereziki.
Bere ezaugarrien artean,
urdail eta hesteetako
funtzioa errazten du, haizeak
arintzen ditu eta lasaigarri
eta lo eragile ona gertatzen
da. Badirudi edoskitzaroko
esne isuria ere bizitzen duela.
Egun Ekialde Hurbilean, Asia
Txikian (Turkia, Siria, Iranen), Indian
eta Pakistanen ekoizten da.

Eta sukaldean zer?
Anisa plater gozo nahiz gaziekin erabil daiteke.
Gaziei dagokienez, azenario, aza, patata krema, lekari, txerriki, ehiza,
muskuilu zopa, arrain, itsaski, arrain zopa edo gaztaina bezalakoei ongi
datorkie.
Gozogintzan bikaina da pinazi pastak, gailetak, espezia ogiak, mermeladak,
mazedoniak, pikuak edo gaztainak gozatzeko eta ezinbestekoa jengibre
ogia, anis erroskilak edo San Blas opila egiteko.

Eta sukaldean zer?
Kuminoa modu ezberdinetara erabil daiteke, osorik, hautsean, bakarrik
edota bestelako espeziekin.
Indian plater ugaritan erabiltzen da, baita bestelako espeziekin nahasturik
ere, Curry edo Garam Massalaren kasu. Afrika iparraldean tajin, merguez
(saltxitxa minak), kuskus edo burruntziak egiteko erabiltzen da eta
“ras-elhanout”-aren osagaietako bat da. Espainian baratxuri, oregano
eta piperbeltzarekin batera txorizoen betegarriak osatzen ditu. Mexikon
ezinbestekoa da haragi txilia edo guakamolea bezalako platerak
prestatzeko.
Plater hauez gain, kuminoak perretxiko krema, ogi zopa, aza, azalorea,
txukruta, arbi, patatak, tortillak, arkumea, txerrikia, faisaia edo kuskusa
gozatzeko balio du.

Zenbait iradokizun:
Janaurreko moduan, intxaurrei edo bestelako fruitu lehorrei gehitu.
Bazkari oparo baten ondoren, kafearen ordez anis ura hartu.
Arrain zuriari (legatz, bakailao edo erreboiloari) anisa gehitu
egiterakoan.
Entsaladak gustagarriago egin olio-ozpin edo maionesari koilarakadatxo
bat anis gehituz.

Zenbait iradokizun:
Aza platerak kumino koilarakadatxo batez gozatu.
Gaztari kumino apur bat bota.
Burruntzietan 100 g haragiko koilarakadatxo bat kumino erabili.
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MIHILUA
(Foeniculum vulgare)

PERREXILA
(Petroselinum crispum)

Garaipenaren ikurra
Brontze garaian txinatarrek jada erabiltzen zuten mihilua. Era berean,
egiptoar eta greziarrek ere erabiltzen zuten espezia bezala eta
erromatarrek barazki moduan jaten zuten.
Mihilua mediterraneo inguruko lurraldeetan eta Asia Txikian hazten
den landare iraunkorra da. Oinarri handirik duenik ez dirudien arren
Plinioren jarraitzaileek landare honek ikusmena hobetzen zuenaren
ustea zuten.
Erromatarrek mihiluari “sarale txikia” deitzen
zioten eta greziarrek “marathon”, k.a.
490. urteko borroka ezaguna
gogoraraziz. Landare hau
garaipenaren ikur moduan
hartzen zuten, izan ere
mitologia greziarraren
mihiluak jainkoen argitasuna
bideratzen omen zuen.
Uste eta mitologiak alde
batera utzita, egun badakigu
landare honek ezaugarri
diuretikoak dituela eta urdail
eta hesteetako lasaigarri dela.
Turkia, Egipto, Siria, India, Txina
eta Argentina dira egungo ekoizlerik
garrantzitsuenak.

Saltsa guztietan… perrexila
Perrexila edonolako plateretan aurki dezakegu, bakarrik ala bestelako
belar eta espeziekin oso leku garrantzitsua betetzen du edozein
sukaldetan.
Apoperrexil, mihilu edo anisaren antzera apiaceaen familiakoa da.
Ezaugarri ditu hirunaka atera ohi zaizkion orri berde ilunak.
Klima epeleko munduko lurralde gehienetan hazten bada ere Kanada,
A.E.B., Erresuma Batua, Belgika, Hungaria, Alemania eta Frantzia bezalako
estatuek landatu eta esportatu egiten dute.
Bere ernetze prozesua ospetsua da bere
moteltasunagatik. Moteltasun honen
harira, esaerek diote perrexilak
zazpitan jotzen duela
deabruarengana zerurako bidea
hartu behar duela
konturatzerako. Antzina,
perrexila joko istmikoetan
parte hartzen zuten heroiei
ohore egiteko erabili ohi zen.
Greziarrek perrexil ugari
jaten zuten alkohola edan
aurretik, honela honen
ondoriorik okerrenak ekidin
asmoz.
Erdi Aroraino perrexilak ez zuen
interes handirik piztu. XVII. mendez
geroztik bakarrik hasi zen gastronomian
merezi duen lekua izaten.
Sukaldeko erabileraz gain, perrexila diuretiko ona da eta tentsio arteriala
orekatzen laguntzen du.

Eta sukaldean zer?
Indiarrek otarraina eta ganbak mihiluarekin indartzen dituzte, kosikarrek
gaztainak eta frantziarrei ez zaie burutik pasa ere egiten arrain eta
itsaskiz eginiko bouillabaisse zopa mihilurik gabe prestatzea.
Mihilu haziak bikainak dira arrain platerak, barazki zopak, ogia, opiltxoak
edo gozoak prestatzeko. Lekari, txerriki, pasta edo arroza gozatzeko
ere erabil daitezke.
Zenbait iradokizun:
Gosea pizteko mihilu ardoa: 15 egunetan 40 g mihilu hazi botila bat
ardo beltzetan beratzen utzi.
Erreka karramarroa mihilu uretan egosiz gero bikaina gertatzen da.
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Eta sukaldean zer?
Edozein plateretan egoki dator eta asko bikain gozatzen ditu. Esaterako
arrain zopa, minestrone zopa, barazki krema, edozein barazki plater,
entsaladak, pasta eta arroz entsalada, tortillak, txahalkia, oilaskoa, arrainak
edo itsaskiak. Eta, nola ez, ezinbestekoa da saltsa berdeak prestatzeko.
Zenbait iradokizun:
Barazki zopak perrexil koilarakada batez gozatu.
Patata egosi edo kremak mahaira atera aurretik perrexil koilarakada
betekin gozatu eta apaindu.
Entsalada edo barazki erregosiak maneatzeko olio-ozpina edo maionesa
koilarakada bat perrexilekin gozatu.
Edozein haragi edo arraini koilarakada bat bota.
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