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NΤΙΠ με EDAMAME (φρέσκα φασόλια σόγιας) 
 

  
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 1400 γρ νερό 
· 1 ½ κ.σ. αλάτι  
· 400 - 500 γρ edamame (φρέσκα 

φασόλια σόγιας) βλ. συμβουλή 
· 8 - 10 κλωνάρια φρέσκο 

κόλιανδρο (τα φύλλα μόνο)  
· 2 σκελίδες σκόρδο 
· 50 γρ εξ. παρθένο ελαιόλαδο 
· 2 κ.σ. χυμό λεμονιού (20 γρ) 
· 1 κ.γλ. ζάχαρη  
· ¼ κ.γλ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι  
· 1 κ.γλ. toasted σησαμέλαιο  
· 1 κ.σ. καβουρδισμένο σουσάμι 
· διάφορα λαχανικά (crudites), 

κομμένα σε μπαστουνάκια 
 

 1 Βάλτε το νερό στον κάδο και βράστε 10 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. 
2 Προσθέστε 1 κ.σ. αλάτι, τοποθετήστε το καλαθάκι, ζυγίστε μέσα τα φασόλια 

σόγιας και μαγειρέψτε στον ατμό 8 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 2.  Αφαιρέστε το 

καλαθάκι με τη σπάτουλα και στραγγίστε τα φασόλια.  Αδειάστε το ζωμό από τον 
κάδο σε ένα πυρίμαχο δοχείο και αφήστε στην άκρη.  Στεγνώστε τον κάδο. 

3 Βάλτε στον κάδο τον κόλιανδρο και κόψτε 7 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7.  

Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
4 Βάλτε στον κάδο το σκόρδο, το ελαιόλαδο, κόψτε 4 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7 

και σοτάρετε 5 λεπτά/120ο/ταχύτητα 0.5. 

5 Ξεφλουδίστε τα φασόλια σόγιας, βγάλτε 1 κουταλιά φασόλια από το καλαθάκι, 
αφήστε στην άκρη και βάλτε τα υπόλοιπα στον κάδο.  Προσθέστε 50 γρ από το 
ζωμό που κρατήσατε, 1 κ.γλ. αλάτι, το χυμό λεμονιού, τη ζάχαρη, το πιπέρι, 1 
κουταλιά από το ψιλοκομμένο κόλιανδρο και πολτοποιήστε 1 λεπτό/ταχύτητα 
5-10, αυξάνοντας ταχύτητα σταδιακά.    

6 Προσθέστε 10-20 γρ ζωμό και πολτοποιήστε 30 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5-10, 

αυξάνοντας ταχύτητα σταδιακά.  Αδειάστε σε ένα μπολ, γαρνίρετε με τον 
υπόλοιπο κόλιανδρο, τα φασόλια που αφήσατε στην άκρη και πασπαλίστε με το 
σουσαμέλαιο και το καβουρδισμένο σουσάμι. 

7 Σερβίρετε με διάφορα λαχανικά (crudites). 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Μπορείτε να βρείτε edamame, φρέσκα φασόλια σόγιας, στα ψυγεία των 
υπεραγορών με τα κατεψυγμένα. 

   

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
40 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
1 δόση 


