
  

  

. 
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ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
4 μερίδες  

 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Καραμελωμένα κρεμμύδια και 
πατάτες στον ατμό 

 Καραμελωμένα κρεμμύδια και πατάτες στον ατμό 

· 700 γρ. κρεμμύδια, κομμένα στα 4 
· 70 γρ. βούτυρο  
· 30 γρ. εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο  
· 50 γρ. νερό  
· 4 πατάτες, μεγάλες, η κάθε μια 

περίπου 220 γρ., καθαρισμένες 
ή μη (πλυμένες), κομμένες στη 
μέση κατά μήκος 

· 1 κ.γλ. αλάτι  
· 30 γρ. υγρή καραμέλα, βλ. 

συμβουλή 
· 1 πρέζα πιπέρι, φρεσκοαλεσμένο  

 1 Βάλτε τα κρεμμύδια στον κάδο και κόψτε 4 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 

Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 
2 Προσθέστε το βούτυρο, το ελαιόλαδο, το νερό. τοποθετήστε τις πατάτες με την 

κομμένη τους πλευρά προς τα κάτω στους δύο δίσκους του Varoma και βάλτε 
το Varoma στη θέση του. Μαγειρέψτε 35 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. 

3 Αφαιρέστε το Varoma και αφήστε το στην άκρη ανοιχτό. Προσθέστε στον κάδο 
το αλάτι, την υγρή καραμέλα, το πιπέρι και μαγειρέψτε 3 
λεπτά/100°C/ταχύτητα 1. Μεταφέρτε τα κρεμμύδια σε ένα μπολ και αφήστε 

στην άκρη. 
4 Όταν κρυώσουν οι πατάτες, αφαιρέστε ένα μέρος από τη μέση της κάθε 

πατάτας με ένα κουταλάκι. Κρατήστε τα κομμάτια που αφαιρέσατε από τις 
πατάτες για τη γέμιση. 

Γέμιση κρέατος  Γέμιση κρέατος 

· 50 γρ. κρεμμύδια, κομμένα στα 4 
· 20 γρ. λάδι  
· 150 γρ. ανάμεικτο κιμά, ή κάποιο 

κρέας που περίσσεψε από άλλο 
γεύμα, κομμένο σε κομματάκια 
(βραστό, κατσαρόλας, 
στιφάδο...) 

· 1 πρέζα αλάτι  
· 30 γρ. λευκό κρασί  
· 50 γρ. τυρί, αλεσμένο  

 5 Βάλτε στον κάδο το κρεμμύδι, το λάδι και κόψτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 

Μαγειρέψτε 5 λεπτά/Varoma/ταχύτητα . 
6 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C. 
7 Προσθέστε το κρέας, τις πατάτες που κρατήσατε, το αλάτι, το κρασί και 

μαγειρέψτε 3 λεπτά/100°C/ /ταχύτητα . Γεμίστε τις πατάτες με το μείγμα 

αυτό.  
8 Βάλτε τα μισά καραμελωμένα κρεμμύσια σε ένα πυρέξ, βάλτε τις πατάτες από 

πάνω και ρίξτε τα υπόλοιπα καραμελωμένα κρεμμύδια πάνω από τη γέμιση της 
κάθε πατάτας. Καλύψτε με το αλεσμένο τυρί. Ψήστε στο φούρνο για 10 λεπτά ή 
μέχρι να ροδίσουν.  

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· ταψί (30 x 24 x 6 εκ.) 

ΘΡΕΠΤΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ ΑΝΆ 
1 ΜΕΡΊΔΑ 

 

Ενέργεια 2585 kJ / 617 
kcal 

Πρωτεΐνες 17 γρ. 

Υδατάνθρακες 50 γρ. 

Λιπαρά 37 γρ. 
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Αυτή είναι μια καλή συνταγή για να χρησιμοποιήσετε κρέας που περίσσεψε από κάποιο 
ψητό, βραστό ή κρέας κατσαρόλας. 
Για να φτιάξετε τη δική σας υγρή καραμέλα, λιώστε 250 γρ. ζάχαρη με 2 κουταλιές νερό και 2 
κουταλάκια χυμό λεμονιού σε ένα τηγάνι πάνω σε μέτρια προς ψηλή φωτιά. Μην τα 
ανακατέψετε, απλά κάθε τόσο σηκώνετε το τηγάνι από τη φωτιά και το στροβιλίζετε, μέχρι να 
πάρει το χρώμα καραμέλας. Σε αυτό το στάδιο, προσθέστε 100 γρ. ζεστό νερό (προσέξτε 
γιατί θα πιτσιλίσει) και ανακατέψτε πάνω σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει σιρόπι. Αυτό το 
σιρόπι διατηρείται στο ψυγείο για πολλές βδομάδες σε αεροστεγώς κλειστό δοχείο. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνταγή από την Gema Alba Redondo, Ισπανία 

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

 

   
 
 
 


