
  

 

 

ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΑΓΑΝΗ ΚΡΟΚΕΤΑ, ΠΟΥΡΕ 
ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΔΗ ΣΑΛΤΣΑ ΑΠΟ ΑΝΗΘΟ 

 
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Σολομός και λαχανικά  Σολομός και λαχανικά 

· 8 φιλέτα σολομού, φρέσκα, χωρίς 
πέτσα (150-160 γρ. το καθένα) 

· 8 πράσινα σπαράγγια (αφαιρέστε 
τις άσπρες άκρες και κόψτε στη 
μέση) 

· 1 βολβό μάραθου, κομμένο σε 
μικρά τριγωνάκια (wedges) 

· 500 γρ. νερό  
· 50 γρ. μπιζέλια, κατεψυγμένα  
· 8 μικρά καρότα (baby)  
· 1 πρέζα αλάτι  
· 1 πρέζα πιπέρι  
· 10 γρ. βούτυρο (θερμοκρασία 

δωματίου) 

 1 Ετοιμάστε τα φιλέτα σολομού, κόβοντας τα ομοιόμορφα και αφαιρώντας τις 

άκρες από κάθε φιλέτο ωστε να έχετε 8 όμορφα κομμένα φιλέτα περίπου 10 x 4 
εκ. Οι άκρες θα μείνουν αμαρινάριστες και θα χρησιμοποιηθούν για τις 
κροκέτες. 

 

Πάστα μαρινάδας σολομού 

· 10 γρ. σπόρους άνηθου  
· 10 γρ. σπόρους κόλιανδρου  
· 10 γρ. κόκκους μαύρου πιπεριού  
· 100 γρ. θαλασσινό αλάτι  
· 1 φλούδα πορτοκαλιού (1 

λωρίδα), τσακισμένη 
· 1 κλωνάρι δεντρολίβανο, φρέσκο, 

μόνο τα φύλλα 
· 1 κλωνάρι θυμάρι, φρέσκο, (μόνο 

τα φύλλα) 
· 100 γρ. ζάχαρη  

Κροκέτες σολομού 

· 200 - 250 γρ. σολομό  
· 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, 

χοντροκομμένο 
· 5 γρ. κόλιανδρο, φρέσκο (μόνο τα 

φύλλα) 
· 2 κομμάτια φλούδα λεμονιού  
· 30 γρ. ψωμί  
· 1 πρέζα αλάτι  
· 1 πιπέρι  
· ½ ασπράδι αυγού  
· 10 γρ. χυμό λεμονιού  
· 20 γρ. κρέμα γάλακτος  
· 300 γρ. ηλιανθέλαιο, για το 

τηγάνισμα 
 

 

 Πάστα μαρινάδας σολομού 

2 Βάλτε στον κάδο τον άνηθο, τον κόλιανδρο, τους κόκκους πιπεριού και ρυθμίστε 
5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 9. 

3 Τοποθετήστε το χτυπητήρι. Προσθέστε το αλάτι, τη φλούδα πορτοκαλιού, το 
δεντρολίβανο, το θυμάρι και ρυθμίστε 10 λεπτά/37°C/ταχύτητα 1. 

4 Προσθέστε τη ζάχαρη και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 1. 
5 Πασπαλίστε το φιλέτο με το μείγμα και αφήστε το να μαριναριστεί για 35-40 

λεπτά. 

Κροκέτες σολομού 

6 Βάλτε στον κάδο τις άκρες του σολομού που αφαιρέσατε και αλέστε κιμά 5 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 

7 Βάλτε στον κάδο το κρεμμυδάκι, τον κόλιανδρο, τη φλούδα λεμονιού, το ψωμί, 
αλατοπιπερώστε και αλέστε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10. Προσθέστε τον κιμά 
σολομού, το ασπράδι, το χυμό λεμονιού, την κρέμα και αναμείξτε 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3. Αδειάστε σε ένα μπολ και βάλτε στο ψυγείο για 15 

λεπτά να δέσει. 

Πουρέ σελινόριζας 

8 Βάλτε στον κάδο τη σελινόριζα, το κρεμμύδι, το βούτυρο, το νερό, το ζωμό 
κοτόπουλου, το αλάτι, το πιπέρι και μαγειρέψτε 45 λεπτά/90°C/ταχύτητα 2. Εν 

τω μεταξύ, βάλτε ηλιανθέλαιο σε τηγάνι να κοχλάσει, βγάλτε το μείγμα για τις 
κροκέτες από το ψυγείο, μοιράστε το σε 8 ίσα μέρη και πλάστε τα σε 
στρογγυλές μπαλίτσες. Πανάρετε τις μπαλίτσες με το αλεύρι, το αυγό και την 
αλεσμένη φρυγανιά και ρίξτε τις μέσα στο καυτό λάδι να τηγανιστούν όπως τους 
κεφτέδες. Αφαιρέστε σε πιάτο στο οποίο έχετε τοποθετήσει χαρτί κουζίνας για 
να απορροφήσει το λάδι. 

9 Όταν τελειώσει ο χρόνος για τον πουρέ σελινόριζας, τοποθετήστε το 
χτυπητήρι, προσθέστε την κρέμα γάλακτος και χτυπήστε 20 
δευτερόλετπα/ταχύτητα 4. Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
35 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
2 ώρες 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
δύσκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
8 μερίδες  



  

 

Μείγμα για το πανάρισμα των 
κροκέτων 

· 1 αυγό, χτυπημένο  
· 100 γρ. αλεύρι  
· 100 γρ. αλεσμένη φρυγανιά (ή 

μπαγιάτικο ψωμί, ξεραμένο στο 
φούρνο και αλεσμένο στο 
Thermomix) 

Πουρέ σελινόριζας 

· 200 γρ. σελινόριζα, (celeriac) σε 
κομμάτια 

· 30 γρ. κρεμμύδι  
· 20 γρ. βούτυρο  
· 100 γρ. νερό  
· 1 κ.γλ. ζωμό κοτόπουλου  
· 1 πρέζα αλάτι  
· 1 πρέζα πιπέρι  
· 30 γρ. κρέμα γάλακτος  

Κρεμώδης σάλτσα από άνηθο 

· 50 γρ. λευκό κρασί  
· 200 γρ. κρέμα γάλακτος  
· 1 καλά γεμάτα κ.γλ. κορν 

φλάουερ, διαλυμένο σε 10 γρ. 
κρύο νερό 

· 5 γρ. βούτυρο  
· 1 πρέζα αλάτι  
· 1 πρέζα πιπέρι  
· 2 κλωνάρια φρέσκο άνηθο, 

ψιλοκομμένο (μόνο τα φύλλα) 
 

Σολομός και λαχανικά 

10 Εν τω μεταξύ, ξεπλύνετε το φιλέτο με κρύο νερό, στεγνώστε με χαρτί κουζίνας 

και βάλτε στον ξέβαθο δίσκο Varoma. Στο βαθύ δίσκο Varoma βάλτε τα 
σπαράγγια και τον μάραθο. Βάλτε στον κάδο τα 500 γρ. νερό, τοποθετήστε το 
καλαθάκι στη θέση του, βάλτε μέσα τα μπιζέλια, τα καρότα, κλείστε τον κάδο, 
τοποθετήστε το Varoma στη θέση του και μαγειρέψτε στον ατμό 12 
λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. Αφαιρέστε τα λαχανικά σε ένα μπολ, αναμείξτε με 

το βούτυρο να γυαλισουν και αλατοπιπερώστε. Αδειάστε το νερό από τον κάδο. 

Κρεμώδης σάλτσα από άνηθο 

11 Βάλτε στον κάδο το κρασί και βράστε 3 λεπτά/100°C/ταχύτητα 1. 
12 Προσθέστε την κρέμα, το κορν φλάουερ διαλυμένο σε λίγο νερό και συνεχίστε 

για ακόμη 5-6 λεπτά/100°C/ταχύτητα 1, χωρίς τη μεζούρα. 
13 Προσθέστε το βούτυρο, τον άνηθο, αλατοπιπερώστε και αναμείξτε 10 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 

Συναρμολόγηση του πιάτου 

14 Τοποθετήστε στην πάνω αριστερή πλευρά του πιάτου 1 κουταλιά πουρέ 

σελινόριζας και από πάνω βάλτε μια κροκέτα. Στην πάνω δεξιά πλευρά του 
πιάτου, βάλτε ακόμα μια κουταλιά πουρέ σελινόριζας και από πάνω 
τοποθετήστε χιαστί 2 μισά κομμάτια σπαράγγια. Γαρνίρετε με τα τριγωνάκια 
ρίζας μάραθου, το καροτάκι και λίγα μπιζέλια. Στο κάτω μέρος του πιάτου, βάλτε 
στο κέντρο 1 φιλέτο σολομού οριζοντίως. Γαρνίρετε με τη σάλτσα από άνηθο. 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· τηγάνι 

· χαρτί κουζίνας 

· σπάτουλα 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνταγή από τον σεφ Σταύρο Χατζηκυριάκου 
 
 

 
 

 


