
  

 

 

ΧΤΑΠΟΔAΚΙΑ  

 
 

 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 1 δέσμη μαϊντανό, φρέσκο, μόνο 

τα φύλλα 
· 40 γρ. εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο  
· 1 σκελίδα σκόρδο  
· 1 κόκκινη πιπεριά τσίλι, φρέσκια, 

κομμένη στα 4 
· 1000 γρ. χταποδάκια, μκρά 

ολόκληρα ή χταπόδι μεγάλο, 
καθαρισμένο και κομμένο σε 
κομμάτια  

· 50 γρ. λευκό κρασί, ξηρό  
· 250 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες, 

σε κονσέρβα ή ντομάτες, 
ώριμες, κομμένες 
πολτοποιημένες, χωρίς 
σπόρους 

· ½ κ.γλ. αλάτι  
· 1 πρέζα μαύρο πιπέρι, αλεσμένο  
· 15 γρ. κάππαρη, σε άλμη, 

ξεπλυμένη (προαιρετικό) 

 1 Βάλτε στον κάδο τον μαϊντανό και κόψτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8. Αδειάστε 

σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
2 Βάλτε στον κάδο το ελαιόλαδο, το σκόρδο, την πιπεριά τσίλι, κόψτε 5 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και σοτάρετε 3 λεπτά/120°C/ταχύτητα 1. 

3 Προσθέστε τα χταποδάκια και σοτάρετε 5 λεπτά/120°C/ /ταχύτητα 1, 

βοηθώντας στο ανακάτεμα με τη σπάτουλα 1-2 φορές από το άνοιγμα της 
μεζούρας. 

4 Προσθέστε το κρασί και σβήστε 5 λεπτά/Varoma/ /ταχύτητα 1, χωρίς τη 

μεζούρα. 
5 Προσθέστε τις ντομάτες, το αλάτι και μαγειρέψτε 

20 λεπτά/Varoma/ /ταχύτητα 1. 
6 Δοκιμάστε για να δείτε αν χρειάζεται περισσότερο αλάτι, προσθέστε το πιπέρι, 

τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, την κάππαρη και αναμείξτε 

20 δευτερόλεπτα/ /ταχύτητα 1, βοηθώντας με τη σπάτουλα από το άνοιγμα 

της μεζούρας. Σερβίρετε ζεστό.  
 

 

  ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

· Σερβίρετε με μπρουσκέτες ή με ρύζι και σαλάτα. 
· Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το μέγεθος των χταποδιών. Αν χρειάζεται, 

προσθέστε χρόνο ανάλογα. 
· Πως να καθαρίστε τα χταποδάκια/χταπόδι.  Σκίστε τη σακούλα και αφαιρέστε 

το μελάνι και τα εντόσθια. Τραβήξτε το στόμα με το νεύρο για να βγει εντελώς και 
με ένα μυτερό μαχαίρι αφαιρέστε τα μάτια. Πλύνετε καλά να φύγει τελείως η άμμος 
από τη σακούλα και τα πλοκάμια. Κόψτε σε κομμάτια ή αφήστε ολόκληρο. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

· Για να μην είναι πολύ σκληρό, αν είναι μεγάλο το χταπόδι, βάλτε το πρώτα στην 

κατάψυξη ή χτυπήστε το επανειλημμένα σε ένα ξύλο κοπής. 
 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

· Αν χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένα χταποδάκια, ξεπαγώστε από την προηγούμενη 

στο ψυγείο, ξεπλύνετε, σκουπίστε και συνεχίστε με τη συνταγή ώς έχει. 
 

 

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
10 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
45 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
4 μερίδες  


