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ΥΛΙΚΑ 
 

Γαρνίρισμα 

 60 γρ τυρί παρμεζάνα, σε 
κομμάτια 

 1 δέσμη φρέσκα ρόκα (μόνο τα 
φύλλα) 

 1 κουταλιά ελαιόλαδο 
 1 πρέζα αλάτι 
 1 πρέζα πιπέρι 

Θαλασσινά 

 12 μικρά καλαμαράκια ολόκληρα 
(350 γρ.) 

 12 μέτριες γαρίδες (μέγεθος16-
20) 

 500 γρ. νερό 
 1 κουταλιά ελαιόλαδο 
 1 πρέζα αλάτι 
 1 πρέζα πιπέρι 

Γκουακαμόλε 

 2 αβοκάντο καθαρισμένα, 
κομμένα στα 8 

 2 κόκκινες ντομάτες 
ξεφλουδισμένες, χωρίς σπόρους 
κομμένες στα 8 

 5 κλωναράκια κόλιανδρο, μόνο τα 
φύλλα 

 2 φρέσκα κρεμμυδάκια κομμένα 
σε κομμάτια 3 εκ. 

 ½ κόκκινη καυτερή πιπεριά 
 10 γρ χυμό λεμονιού 
 10 γρ ελαιόλαδο 
 5 φύλλα φρέσκο θυμάρι 
 1 πρέζα αλάτι 
 1 πρέζα πιπέρι 

Σάλτσα ροδιού 

 180 γρ καθαρισμένο ώριμο 
κόκκινο ρόδι (κόκκους) 

 40 γρ ξύδι μούρων ή άλλο 
αρωματικό ξύδι (ή ξύδι κόκκινου 
κρασιού) 

 50 γρ ζάχαρη 
 2 κουταλιές γρεναδίνη για χρώμα 

(προαιρετικά) 
 

  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

Γαρνίρισμα 

1. Προθερμάνετε το φούρνο στους 160
ο
. 

2. Ζυγίστε την παρμεζάνα σε κομμάτια και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 9.  

3. Απλώστε μια λεπτή στρώση από την αλεσμένη παρμεζάνα σε αντικολλητική 

επιφάνεια, με τη βοήθεια ενός κουπ-πάτ διαμέτρου  5 εκ.  και ψήστε στο 

φούρνο (160
ο
) για 7-10 λεπτά.  Αφήστε να κρυώσει και να γίνει τραγανή σαν 

γαλέτα. 
 

Θαλασσινά 

4. Ενώ λιώνει η παρμεζάνα στο φούρνο, ξεχωρίστε τις κεφαλές από το σώμα στα 
καλαμαράκια.  Κόψτε το σώμα στη μια πλευρά για να ανοίξει.  Χαράξτε στην 
εσωτερική πλευρά με ένα μαχαίρι διαγώνια.  Καθαρίστε τις γαρίδες και αφήστε 
στην άκρη.   

5. Βάλτε 500 γρ νερό στον κάδο, τοποθετείστε τις γαρίδες στον κάτω δίσκο του 
Varoma και τα καλαμαράκια με τις κεφαλές στον πάνω δίσκο. Ρυθμίστε 10 
λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. 

6. Μεταφέρτε τις γαρίδες σε ένα μπολ για να κρυώσουν. Τοποθετείστε το Varoma 
με τα καλαμαράκια στη θέση του και ρυθμίστε 6 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1 να 

ψηθούν. 
7. Μεταφέρτε τα καλαμαράκια στο μπολ με τις γαρίδες, ραντίστε με το ελαιόλαδο 

και αλατοπιπερώστε.  Αναμείξτε με ένα κουτάλι και διατηρείστε στο ψυγείο 
μέχρι να χρειαστούν. 
 

Γκουακαμόλε 

8. Αδειάστε το νερό, πλύντε και στεγνώστε καλά τον κάδο. Βάλτε στον κάδο τα 
αβοκάντο, τις ντομάτες, τον κόλιανδρο, τα κρεμμυδάκια, την πιπεριά, το χυμό 
λεμόνι, το ελαιόλαδο, το θυμάρι, το αλάτι και αναμίξτε 3 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6. 

 

Σάλτσα ροδιού 

9. Ξεπλύντε και στεγνώνστε καλά τον κάδο. Βάλτε στον κάδο το ρόδι, το ξύδι, τη 
ζάχαρη, τη γρεναδίνη και βράστε 10 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1, χωρίς τη 

μεζούρα. Αδειάστε σε ένα μπολ και διατηρείστε στο ψυγείο. 
 

Συναρμολόγηση 

10. Βάλτε στη βάση μιας ξέβαθης πιατέλας σερβιρίσματος λίγο απο το 
γκουακαμόλε εως ότου να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια. Προσθέστε τα ¾ 
της ρόκκας πάνω απο το γκουακαμόλε. Προσθέστε τα θαλασσινά μαζί με την 
υπόλοιπη ρόκκα. Γαρνίρετε με την παρμεζάνα και τη σάλτσα ροδιού.  

 
 
 

   

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
50 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
4 μερίδες 


