
  

  

. 

 

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΕ ΜΠΟΛ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ 

  
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Καλαμάρι: 

· 1000 γρ. μικρά καλαμαράκια 
· 500 γρ νερό 
· 2 μεγάλες ώριμες ντομάτες 
· ½  δέσμη μαϊντανό, πλυμένο και 

στραγγισμένο 
· 1 εσαλότ, κομμένο στη μέση 
· 1 σκελίδα σκόρδο, αλεσμένο 
· 30 γρ. εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 
· αλάτι, ανάλογα με τις προτιμήσεις 

σας 
· πιπέρι, ανάλογα με τις 

προτιμήσεις σας 
· 30 γρ. λευκό ξηρό κρασί 

Μπολ παρμεζάνας: 

 200 γρ. παρμεζάνα, σε μεγάλα 
κομμάτια 

Για διακόσμηση: 

· σαλάτα εποχής 

 
 
 
 

 Καλαμάρι 

1 Πλύνετε και καθαρίστε καλά τα καλαμαράκια σε αλατισμένο νερό και βάλτε τα 
στο Varoma. Bάλτε στον κάδο το νερό, τοποθετήστε το Varoma στη θέση του 
και μαγειρέψτε στον ατμό  10 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1.  Εν τω μεταξύ, 

αφαιρέστε τους σπόρους από τις ντομάτες και κόψτε τις σε κύβους.   
2 Αφαιρέστε το Varoma, αφήστε στην άκρη, ξεπλύνετε και στεγνώστε τον κάδο. 
3 Βάλτε στον κάδο τον μαϊντανό και ψιλοκόψτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7.  

Αδειάστε σε μπολ και αφήστε στην άκρη. 
4 Βάλτε στον κάδο το εσαλότ, το σκόρδο, το ελαιόλαδο και ψιλοκόψτε 

3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7. 
5 Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα και σοτάρετε 3 

λεπτά/120°C/ταχύτητα 1. 

6 Προσθέστε τα καλαμαράκια, το αλάτι, το πιπέρι, το κρασί και μαγειρέψτε 

16 λεπτά/Varoma/ /ταχύτητα 1, χωρίς τη μεζούρα. 

7 Αφαιρέστε το μείγμα από τον κάδο και βάλτε σε ένα μπολ. Προσθέστε τις 
ψιλοκομμένες ντομάτες, μια πρέζα αλάτι, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, 
ανακατέψτε και αφήστε να κρυώσει.  

Μπολ παρμεζάνας 

8 Βάλτε την παρμεζάνα στον κάδο και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  

Αδειάστε σε μπολ και αφήστε στην άκρη. 
9 Ζεστάνετε ένα επίπεδο αντικολλητικό τηγάνι, διαμέτρου περίπου Ø 16 εκ. 

Βάλτε μέσα ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί στο οποίο έχετε απλώσει 3 
κουταλιές παρμεζάνα (περίπου 30 γρ) σε στρογγυλό σχήμα Ø 15 εκ. και βάλτε 
το τηγάνι στη φωτιά. Μόλις λιώσει και αρχίσει η παρμεζάνα να ροδίζει, βάλτε 
το αντικολλητικό χαρτί με την παρμεζάνα μέσα σε ένα πυρίμαχο μπολ 
(διαμέτρου περίπου Ø 12-13 εκ.).  Δουλεύοντας γρήγορα, βάλτε από πάνω 
άλλο ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί και ένα πυρίμαχο μπολ ακριβώς ίδιων 
διαστάσεων με το πρώτο.  Πιέστε ελαφρά να πάρει το σχήμα του μπολ και 
αφήστε λίγο να κρυώσει.  Αφαιρέστε το μπολ και το αντικολλητικό χαρτί.  
Επαναλάβετε μέχρι να έχετε 6 μπολ. (βλ. συμβουλή) 

 

10 Προτού σερβίρετε, βάλτε τα μπολ παρμεζάνας σε μια πιατέλα, γεμίστε με τη 
σαλάτα καλαμαριού, πασπαλίστε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο και γαρνίρετε το 
πιάτο με σαλάτα εποχής.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Τα μπολ παρμεζάνας διατηρούνται μέχρι 5 μέρες σε δοχείο αεροστεγώς κλειστό.  
Αν κάποιο μπολ σπάσει λίγο, σπάστε με το χέρι και το υπόλοιπο και προσθέστε σε 
μια σαλάτα ή σούπα για γαρνίρισμα.   
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
13 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες  


