
 

 

 

 ΛΑΥΡΑΚΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ BEURRE 
BLANC-ΠΡΑΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ 
 

  

+ 5 λεπτ. * 55 λεπτ. - μέτρια , 6 μερίδες 

 

ΥΛΙΚΑ 
Σάλτσα beurre blanc πράσου 
180 γρ. βούτυρο 
80 γρ. πράσο, σε κομμάτια 
40 γρ. λευκό κρασί 
100 γρ. νερό 
1 κοφτό κ.γλ. πάστα ζωμού λαχανικών 
σπιτική 
½ κ.γλ. αλάτι 
1 πρέζα λευκό πιπέρι, αλεσμένο 
 

Ψάρι και πατάτες 
6 φιλέτα ψαριού, λαυράκι (από 3 
λαυράκια, 500 γρ. το κάθε λαυράκι) 
λίγο λάδι για το λάδωμα του Varoma 
500 γρ. νερό 
500 γρ. πατάτες, σε μικρά κυβάκια 2 εκ. 
λίγο αλεσμένo κουρκουμά ή κιτρινόριζα 
(turmeric) 
λίγα φύλλα μαϊντανού για γαρνίρισμα 
 
 

  
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Σάλτσα beurre blanc πράσου 
1. Κόψτε 50 γρ. βούτυρο σε κομμάτια 2 εκ. και αφήστε στην άκρη. Κόψτε τα 

υπόλοιπα 130 γρ. βούτυρο σε κυβάκια 1 εκ. και διατηρήστε στο ψυγείο 
μέχρι να τα χρειαστείτε. 

2. Βάλτε στον κάδο το πράσο και κόψτε 5 δευτ./ταχύτητα 5. Καθαρίστε τα 
τοιχώματα με τη σπάτουλα. 

3. Προσθέστε τα 50 γρ. βούτυρο που αφήσατε στην άκρη και σοτάρετε 8 
λεπτ./120°C/ταχύτητα 1. 

4. Προσθέστε το κρασί και σοτάρετε 5 λεπτ./120°C/ταχύτητα 1 χωρίς τη 
μεζούρα. 

5. Προσθέστε το νερό, την πάστα ζωμού λαχανικών και μαγειρέψτε 3 
λεπτ./100°C/ταχύτητα 1. 

6. Ρυθμίστε 3 λεπτ./100°C/ταχύτητα 3 ρίχνοντας τα υπόλοιπα 130 γρ. 
βούτυρο σταδιακά (¼ του βουτύρου κάθε φορά) από το άνοιγμα της 
μεζούρας ενώ τα μαχαίρια δουλεύουν. 

7. Προσθέστε το αλάτι, το πιπέρι και αναμείξτε 50 δευτ./ταχύτητα 8 να 
γαλακτωματοποιηθεί. Μεταφέρετε σε ένα πυρίμαχο δοχείο, καλύψτε και 
αφήστε στην άκρη. 

Ψάρι και πατάτες 
8. Σχηματίστε τα φιλέτα ψαριού ομοιόμορφα κόβοντας το λιπαρό κομμάτι 

στο πλάι και την ουρά. Με μια τσιμπίδα αφαιρέστε τα κόκκαλα. Λαδώστε 
τους δίσκους Varoma, τοποθετήστε πάνω τα φιλέτα ψαριού και αφήστε 
στην άκρη. 

9. Βάλτε στον κάδο το νερό, τοποθετήστε το καλαθάκι στη θέση του, βάλτε 
μέσα τις πατάτες και μαγειρέψτε στον ατμό 20 λεπτ./Varoma/ταχύτητα 
1. 

10. Τοποθετήστε το Varoma στη θέση του πάνω από τις πατάτες και 
μαγειρέψτε στον ατμό 10 λεπτ./Varoma/ταχύτητα 1. Αφαιρέστε το 
Varoma και το καλαθάκι με τις πατάτες. Μεταφέρετε τις πατάτες σε 
πιατέλα σερβιρίσματος σχηματίζοντας ένα βουναλάκι. Αφαιρέστε την 
πέτσα από τα φιλέτα ψαριού και σερβίρετε με τις πατάτες. Περιχύστε με 
τη σος beurre blanc πράσου. Γαρνίρετε με λίγο μαϊντανό και ραντίστε το 
χείλος του πιάτου με λίγο κουρκουμά. Σερβίρετε αμέσως. 

 



 

 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

• Είναι σημαντικό να αφήσετε το βούτυρο για τη γαλακτωματοποίηση της 
σος στο ψυγείο μέχρι να χρειαστεί. 

• Αν μέχρι να χρησιμοποιήσετε τη σος χρειάζεται ξανά 
γαλακτωματοποίηση, βάλτε στον κάδο και αναμείξτε 10-20 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8-10. 

• Η σος beurre blanc δεν μπορεί να ξαναβράσει εκτός αν προσθέσετε 
πρώτα 1-2 κουταλιές κρέμα και τη ξαναβράσετε σε θερμοκρασία 80-90°C 
στον κάδο του Thermomix. 

 

 
 

 


