
  

  
 

 

 

ΑΡΝΙ ΡΟΣΤΟ ΜΕ ΜΗΛΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 800 – 1000 γρ κρέας από 

παγιδάκια αρνιού, καθαρισμένο 
από τα κόκκαλα και ανοικτό σε 
ένα κομμάτι 

· 2 κουταλιές μέλι ή μαύρη ζάχαρη 

με 1 κουταλάκι ζεστό νερό 
· 2 κουταλιές πάστα σπιτικού 

ζωμού κρέατος ή 2 κύβους με 1 
κουταλάκι ζεστό νερό 

· 1 κουταλάκι ανάμεικτα ξηρά 

βότανα Προβηγγείας 
· 1 πρέζα αλάτι 
· 1 πρέζα πιπέρι 
· 30 γρ λαρδί ή βούτυρο 
· 1 μεγάλο μήλο, χωρίς φλούδα, 

κομμένο στα έξι 
· 50 γρ σταφίδες  
· 1250 γρ νερό  
· 250 γρ κρεμμύδια εσαλότ, 

καθαρισμένα και με κομμένες τις 
άκρες 

· 1 κουταλιά εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 
· 100 γρ κόκκινο ξηρό κρασί 
 

 1. Αλείψτε την εξωτερική πλευρά του κρέατος με μια κουταλιά  μέλι και 1 κουταλιά 
πάστας ζωμού.  Προσθέστε τα βότανα Προβηγγείας και αλατοπιπερώστε.   

2. Κόψτε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί σε μεγαλύτερο μέγεθος από το κρέας και 
αλείψτε το με το λαρδί.  Απλώστε πάνω το κρέαςμε την καρυκευμένη πλευρά προς 
τα κάτω.  Αλείψτε τη μέσα πλευρά με τη δεύτερη κουταλιά καραμέλας και ζωμού και 
αλατοπιπερώστε.  Τοποθετήστε στο κέντρο του κρέατος κατά μήκος τα κομμάτια 
μήλου σε τακτά διαστήματα και ραντίστε με τις σταφίδες.  Με τη βοήθεια του 
αντικολλητικού χαρτιού, τυλίξτε το κρέας σε ρολό όσο πιο σφικτά μπορείτε και 
στρίψτε το χαρτί ώστε να κλείσουν οι δύο άκριες σαν κουφέτα.  Τοποθετήστε το 
κρέας στο Varoma και αφήστε στην άκρη. 

3. Βάλτε στον κάδο το νερό, τοποθετήστε το καλαθάκι, βάλτε μέσα τα κρεμμύδια, 
τοποθετήστε το Varoma και μαγειρέψτε στον ατμό 40 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. 

4. Αναποδογυρίστε το ρόστο και μαγειρέψτε στον ατμό 20 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 2.  

Αφαιρέστε πρώτα το Varoma και μετά το καλαθάκι με τη βοήθεια της σπάτουλας.  
Βάλτε το καλαθάκι πάνω από ένα πιάτο για να στραγγίσουν τα κρεμμύδια. 

5. Προθερμάνετε το φούρνο στους 200
ο
. 

6. Βάλτε το ελαιόλαδο σε ένα ταψί και τοποθετήστε μέσα το κρέας αφαιρώντας το 
περιτύλιγμα, αλλά κρατώντας τα υγρά.  Προσθέστε τα κρεμμύδια στο ταψί και ψήστε 
στο φούρνο (200

ο
) για περίπου 10 λεπτά για κάθε πλευρά ή μέχριν να κοκκινήσει.  

Αφαιρέστε το κρέας σε ένα πλαστικό κοπής και αφήστε να κρυώσει λίγο για να 
κόβεται καλύτερα.  Προσθέστε στο ταψί το κρασί και ψήστε για 10-15 λεπτά ή μέχρι 
να εξατμιστεί το αλκοόλ. 

7. Αδειάστε τα κρεμμύδια με τη σάλτσα σε μια πιατέλα και βάλτε από πάνω το κρέας, 
κομμένο σε φέτες 2 εκατοστών.  Σερβίρετε με ρύζι ή πατάτες και σαλάτα. 

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 45 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες  


