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ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
30 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 40 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες  

 
 

 
 

  

ΚΟΣΤΟΣ 
μέτριο 

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 
40 λεπτά (180°C ) 

 

 
 

 

 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 6 ΜΕΡΙΔΕΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· ½ δέσμη μαϊντανό, φρέσκο, μόνο 

τα φύλλα 
· 120 γρ. κρεμμύδι, κομμένο στα 

τέσσερα 
· 80 γρ. ελιές, πράσινες, χωρίς 

κουκούτσι  
· 500 γρ. νερό  
· 700 γρ. πατάτες, καθαρισμένες 

και κομμένες σε κύβους 
· 50 γρ. βούτυρο  
· 120 γρ. ξινή κρέμα (sour cream), 

10% λιπαρά ή γιαούρτι  
· 40 γρ. μαγιονέζα  
· 20 γρ. μουστάρδα  
· 3 αυγά  
· 1 κ.γλ. αλάτι  
· 1 πρέζα μαύρο πιπέρι, αλεσμένο  

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C, καλύψτε ένα τετράγωνο πυρέξ 28 εκ. με 

αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 
2 Βάλτε στον κάδο τον μαϊντανό, το κρεμμύδι, τις ελιές και κόψτε 3 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. Αδειάστε το μείγμα σε ένα μπολ και αφήστε στην 

άκρη. 
3 Βάλτε στον κάδο το νερό, τοποθετήστε μέσα το καλαθάκι και προσθέστε τις 

πατάτες σε κύβους. Μαγειρέψτε 28 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 2. Αφαιρέστε το 

καλαθάκι με τη σπάτουλα και αφήστε στην άκρη. Αδειάστε το νερό του κάδου 
και ξεπλύνετε. 

4 Βάλτε στον κάδο το βούτυρο, τη ξινή κρέμα, τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα, τα 
αυγά, το αλάτι, το πιπέρι και αναμείξτε 20 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 

5 Προσθέστε τις πατάτες και αναμείξτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 
6 Τοποθετείστε το χτυπητήρι στη θέση του πάνω από το μείγμα, προσθέστε το 

μείγμα με το μαϊντανό και αναμείξτε 15 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. Αδειάστε το 

μείγμα στο πυρέξ και ψήστε στο φούρνο (180°C) μέχρι να ροδοκοκκινήσει και 
να δέσει. 

7 Σερβίρετε σαν συνοδευτκό για κρέας ή σαν κύριο χορτοφαγικό πιάτο με σαλάτα. 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΚΕΥΗ 

· τετράγωνο πυρέξ, 28 εκ. 

· αντικολλητικό χαρτί 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 
ΜΕΡΙΔΑ 

 

Eνέργεια 1200 kJ / 287 
kcal 

Πρωτεϊνες 7 γρ. 

Υδατάνθρακες 21 γρ. 

Λιπαρά 19 γρ. 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η συνταγή αυτή διασκευάστηκε για το Thermomix στο Μεξικό από τη Μόνικα 
Γκονζάλες, από μια παλιά οικογενειακή συνταγή της γιαγιάς της. 
  
 

 
 

 


