
  

 

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 
 
 
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Κρέμα  Κρέμα 

· ½ κ.γλ. κόκκους πιπέρι 
· 1 δέσμη μαϊντανό (τα φύλλα 

πλυμμένα και στεγνά και 
ξεχωριστά τα κλωνάρια) 

· 1 κ.γλ. αλάτι ή ανάλογα με τα 
γούστα 

· 50 γρ. εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 

· 20 γρ. χυμό λεμονιού (1/2 λεμόνι) 
· 1 σκελίδα σκόρδο 
· 300 γρ. νερό 
· 100 γρ. λευκό ξηρό κρασί 
· 700 γρ. φρέσκο ή κατεψυγμένο 

χταπόδι, σε κομμάτια 
· 1000 γρ. μαλάκια (μύδια, 

κυδώνια, χτένια κλπ) 
· 300 γρ. κεφαλόποδα (σουπιές, 

καλαμάρια κλπ), σε ροδέλες 
· 200 γρ. οστρακοειδή (γαρίδες, 

καραβίδες κλπ)  
· 300 γρ. ανάμεικτα σαλατικά, 

μικρά ή σε κομμάτια 

 1 Βάλτε στον κάδο το πιπέρι, τον μαϊντανό και κόψτε 15 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8. Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 

2 Προσθέστε το αλάτι, το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού (αφήστε το στυμμένο 
λεμόνι στην άκρη) και αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. Αδειάστε το 

λαδολέμονο σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3 Χωρίς να πλύνετε τον κάδο, βάλτε μέσα το σκόρδο, τα κλωνάρια μαϊντανού, το 

½ στυμμένο λεμόνι σε μικρά κομμάτια, το αλάτι, το νερό και το κρασί.  
Τοποθετήστε το καλαθάκι, βάλτε μέσα το χταπόδι, κλείστε τον κάδο, 
τοποθετήστε το Varoma, βάλτε μέσα τα μαλάκια, τοποθετήστε τον ξέβαθο 
δίσκο Varoma και βάλτε μέσα τα κεφαλόποδα. Με ένα πινέλο περάστε μια 
στρώση από το λαδολέμονο που φτιάξατε και μαγειρέψτε στον ατμό 20 
λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. 

4 Προσθέστε τα οστρακοειδή στον ξέβαθο δίσκο Varoma και μαγειρέψτε στον 
ατμό 20 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε να 

κρυώσουν για 20 λεπτά. Προσθέστε το υπόλοιπο λαδολέμονο και βάλτε στο 
ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά. 

5 Αδειάστε τα μαριναρισμένα θαλασσινά σε πιατέλα σερβιρίσματος και 
προσθέστε τα ανάμεικτα σαλατικά. Σερβίρετε αμέσως. 
 

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

· Για σωστό καθαρισμό των μαλακίων, βάλτε τα πρώτα σε λίγο αλατισμένο νερό, 
σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να απελευθερώσετε την άμμο που μπορεί να 
περιέχεται στα κοχύλια.  Στη συνέχεια, τρίψτε τα κελύφη με ένα βουρτσάκι. 

· Για να καθαρίστε τα χταπόδια και τα κεφαλόποδα, μετά που θα αφαιρέσετε τα 
εντόσθια από το κεφάλι, τρίψτε το δέρμα και τα πλοκάμια με χοντρό αλάτι. 

· Για το σωστό καθαρισμό των οστρακοειδών, αφαιρέστε το κέλυφος και το έντερο 
τραβώντας προς την κατεύθυνση του κεφαλιού. 

· Το πιάτο αυτό μπορεί να σερβιριστεί και ως ορεκτικό (πιο μικρές μερίδες) 
 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

· Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ότι θαλασσινά σας αρέσει, σε ότι αναλογία σας 
αρέσει. Απλά θα πρέπει να προσέξετε την ώρα ψησίματος και να βάλετε τα 
κατάλληλα θαλασσινά στο ανάλογο δοχείο (καλαθάκι, Varoma κλπ) 

 

   

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 50 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


