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VITELLO TONNATO (ΚΡΥΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΜΕ 
ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΝΟΥ) 

 

 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Μοσχάρι  Μοσχάρι 

· 900 γρ. νερό  
· 80 γρ. καρότο, σε κομμάτια  
· 60 γρ. κλωνάρι σέλινου, σε 

κομμάτια 
· 60 γρ. κρεμμύδι, κομμένο στα 4 
· 1 κ.γλ. αλάτι, και ακόμα λίγο 

ανάλογα με τις προτιμήσεις σας 
· 600 γρ. νουά μοσχαριού, σε ένα 

μεγάλο κομμάτι (βλ. συμβουλή 1) 

 1 Βάλτε στον κάδο το νερό, το καρότο, το σέλινο, το κρεμμύδι, το αλάτι, λαδώστε το 
Varoma, τοποθετήστε το στη θέση του και βάλτε μέσα το μοσχάρι. Ψήστε 30 
λεπτ./Varoma/ταχύτητα 1. 

2. Γυρίστε προσεκτικά το μοσχάρι και ψήστε ακόμα 10 λεπτ./Varoma/ταχύτητα 1. 

Μεταφέρτε το κρέας σε ένα βαθύ μπολ και περιχύστε με το ζωμό που υπάρχει στον 
κάδο. Αφήστε το κρέας να κρυώσει καλυμμένο με το ζωμό για περ.ίπου 2 ώρες. 
(βλ. συμβουλή 2) 

Σάλτσα τόνου  Σάλτσα τόνου 

· 300 γρ. ηλιανθέλαιο  
· 200 γρ. τόνο, σε κονσέρβα, σε 

λάδι  
· 4 φιλέτα αντζούγιας, σε λάδι, 

στραγγισμένα (10 γρ.) 
· 40 γρ. κόκκους κάπαρης σε άλμη, 

πλυμένους και ξαρμυρισμένους 
· ½ λεμόνι, μόνο το χυμό του (30 

γρ.) 
· 1 κ.σ. ξύδι  
· 3 κρόκους αυγού, σε 

θερμοκρασία δωματίου 

 3. Βάλτε μια κανάτα στο καπάκι του κάδου, ζυγίστε μέσα το ηλιανθέλαιο και αφήστε 
στην άκρη. 

4. Βάλτε στον κάδο τον τόνο, τα φιλέτα αντζούγιας, τους κόκκους κάπαρης, το χυμό 
λεμονιού, το ξύδι και αλέστε 10 δευτ./ταχύτητα 5. Ανακατέψτε καλά με τη 

σπάτουλα. 

5. Προσθέστε τους κρόκους, αναμείξτε 3 λεπτ./ /ταχύτητα 5 και ενώ τα μαχαίρια 

γυρίζουν ρίξτε το ηλιανθέλαιο στο καπάκι γύρω από τη μεζούρα, ώστε να στάζει 
λίγο-λίγο μέσα στον κάδο για να δέσει η σάλτσα. Μεταφέρτε τη σάλτσα σε ένα 
μπολ, καλύψτε με πλαστική μεμβράνη και διατηρήστε στο ψυγείο. 

 

Για το σερβίρισμα  Για το σερβίρισμα 

· 1 καρότο, κομμένο σε λεπτές 
φέτες σαν ταλιατέλες 
χρησιμοποιώντας αποφλοιωτή 
πατάτας (προαιρετικά) 

· κόκκους κάπαρης, τουρσί  

 6. Κόψτε το κρέας σε λεπτές φέτες, κατά προτίμηση με ηλεκτρικό μαχαίρι, 
τοποθετήστε τις φέτες σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και καλύψτε με τη σάλτσα 
τόνου. Αν επιθυμείτε, διακοσμήστε με ένα καρότο κομμενο σε λεπτές φέτες με 
αποφλοιωτή πατάτας και κόκκους κάπαρης τουρσί. Βάλτε στο ψυγείο μέχρι να 
σερβίρετε. 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 1 
ΜΕΡΙΔΑ 

 

Ενέργεια 2711 kJ / 648 
kcal 

Πρωτεΐνες 32 γρ. 

Υδατάνθρακες 1 γρ. 

Λιπαρά 57 γρ. 
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

1. Το νουά είναι το πίσω μέρος του μηρού. Εμφανίσιμο και για επίσημο τραπέζι. 
Δίνεται συνήθως ολόκληρο και είναι ιδανικό για μαγείρεμα στην κατσαρόλα ή 
στον ατμό. Μετά το μαγείρεμα, κόβεται εύκολα σε λεπτές φέτες, καθώς δεν 
"τρίβεται". 

2. Μην το ψήσετε περισσότερο, θα συνεχίσει να ψήνεται στο ζωμό. 
3. Αν θέλετε να είναι πιο πηκτή η σάλτσα σας, αυξήστε την ποσότητα 

ηλιανθέλαιου μέχρι να αποκτήσει η σάλτσα σας την υφή που επιθυμεί 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αυτό είναι ένα από τα παραδοσιακά πιάτα της περιοχής Piemonte στην Ιταλία. 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
10 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
2 ώρες και 45 
λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες  


