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ΑΣΠΡΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΦΑΒΑ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ 

      
 

YΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Γαρίδες 
· 12 μεγάλες γαρίδες, με ουρά 

μόνο (κρατήστε τις κεφαλές 
ξεχωριστά 

· 2 κ.σ. ελαιόλαδο 
· 1 πρέζα αλάτι 
· 1 πρέζα πιπέρι 
· 1 πρέζα πάπρικα γλυκιά 
· 1 πρέζα πάπρικα καυτερή 
· 500 γρ. νερό 
Γαρνίρισμα 
· 1 κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε 

λεπτές φέτες (120 γρ.) 
· 30 γρ. ελαιόλαδο 
· 15 γρ. μαύρη ζάχαρη 
· 10 γρ. βαλσαμικό ξύδι 
· 30 γρ. ελιές μαύρες, κομμένες σε 

μικρά κομματάκια, χωρίς 
κουκούτσι 

· 100 γρ. ντομάτα, χωρίς σπόρους, 
κομμένη σε πολύ μικρούς κύβους 

· 2 κ.σ. κάππαρη 
· 20 γρ. χυμό λεμονιού 
· ½ κ.γλ. ξύδι 
Φάβα 
· 150 γρ. φάβα 
· 500-600 γρ. νερό 
· 3 κ.σ. σπιτικό ζωμό λαχανικών 
· 1 μέτριο κρεμμύδι, κομμένο στα 

4, (120 γρ.) 
· 1 μικρό καρότο, σε κύβους 2 εκ. 

(50 γρ.) 
· 1 μικρό κλωναράκι σέλινο, σε 

μικρούς κύβους, (30 γρ.) 
· 1 ½  κ.γλ. αλάτι 
· 1 πρέζα πιπέρι 
· 90 γρ. χυμό λεμονιού 
· 130 γρ. ελαιόλαδο 
· 3-4 σακουλάκια μελάνι σουπιάς 

(20-30 γρ.) 
 

 Γαρίδες 

1 Βάλτε το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι, την γλυκιά πάπρικα, την καυτερή 
πάπρικα σε ένα μπολ και ανακατέψτε.  Προσθέστε τις γαρίδες, αναμείξτε και 
αφήστε στην άκρη. 

Γαρνίρισμα 

2 Βάλτε στον κάδο το κόκκινο κρεμμύδι σε φέτες, 15 γρ. ελαιόλαδο και σοτάρετε 
10 λεπτά/100

ο
/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα κουτάλι. 

3 Προσθέστε τη ζάχαρη, το ξύδι και σοτάρετε 10 λεπτά/100
ο
/αντίστροφη 

κίνηση/ταχύτητα κουτάλι.  Αδειάστε σε ένα μπολ, προσθέστε τις ελιές, τη 
ντομάτα, το κάππαρη, το χυμό λεμονιού, το ξύδι, ανακατέψτε και αφήστε στην 
άκρη. 

Γαρίδες 

4 Βάλτε στον κάδο τα 500 γρ. νερό για τις γαρίδες και τις κεφαλές από τις γαρίδες. 
Βάλτε τις γαρίδες στο Varoma, τοποθετήστε το Varoma στη θέση του και ψήστε 
στον ατμό 15 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1.  Αφαιρέστε τις γαρίδες από το 
Varoma και σουρώστε το ζωμό περνώντας το από το Varoma σε ένα πυρίμαχο 
δοχείο.  Κρατήστε τις γαρίδες ζεστές. 

Φάβα 

5 Βάλτε στον κάδο τη φάβα, το ζωμό από τις γαρίδες (500-600 γρ.), 
συμπληρώστε με νερό μέχρι να έχετε 1100  γρ. συνολικά, το  σπιτικό ζωμό 
λαχανικών, το κρεμμύδι, το καρότο,  το σέλινο, το αλάτι, το πιπέρι και 
μαγειρέψτε 40 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1.  (βλ. συμβουλή) 

6 Πολτοποιήστε τη  φάβα 1 λεπτό/ταχύτητα 5-10, αυξάνοντας ταχύτητα 
σταδιακά.  Αφαιρέστε 300 γρ. φάβας σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 

7 Προσθέστε στο μείγμα που έμεινε στον κάδο 60 γρ. χυμό λεμονιού, 80 γρ. 
ελαιόλαδο και δέστε 1 λεπτό/80

ο
/ταχύτητα 6. (βλ. συμβουλή) Αδειάστε σε μια 

μικρή σουπιέρα με πώμα και αφήστε στην άρκη. 
8 Βάλτε την υπόλοιπη φάβα στον κάδο, προσθέστε το μελάνι σουπιάς, αναμείξτε 

5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6, καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα  και 
μαγειρέψτε 5 λεπτά/100

ο
/ταχύτητα 2. 

9 Προσθέστε 30 γρ. χυμό λεμονιού, 50 γρ. ελαιόλαδο και δέστε 1 
λεπτό/80

ο
/ταχύτητα 6.   

10 Σερβίρετε την άσπρη φάβα, προσθέστε μαύρη φάβα από πάνω και γαρνίρετε το 
κάθε πιάτο με το μείγμα καραμελωμένων κρεμμυδιών και τις γαρίδες. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

1. Ελέγξτε αν ψήθηκε καλά η φάβα και προσθέστε χρόνο ανάλογα. 
2. Ελέγξτε αν χρειάζεται περισσότερο αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, χυμό λεμονιού ή 

ελαιόλαδο. 
3. Αν δεν θέλετε να φτιάξετε μαύρη φάβα, προσθέστε 90 γρ. χυμό λεμονιού, 130 γρ. 

ελαιόλαδο στο βήμα 7 χωρίς να αφαιρέσετε φάβα.   
 
Συνταγή για το Thermomix από τον κορυφαίο Έλληνα σεφ Μιχάλη Ντουνέτα. 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 50 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες(για 
πρώτο πιάτο) 


