
  

  

 

 

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 

  

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Σάλτσα 

· 1 πορτοκάλι (65 γρ.), φλούδα και 
χυμό 

· 1 λεμόνι (30 γρ.), φλούδα και 
χυμό 

· 1 πρέζα χοντρό θαλασσινό αλάτι 
· 1 πρέζα ξανθή ζάχαρη 
· 3 κλωνάρια φρέσκο κόλιανδρο, 

τα φύλλα μόνο 
· 30 γρ. εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο  
· ½ φρέσκο πράσινο τσίλι, 

κομμένο στα 2 
· 1 κ.σ. γλυκιά σάλτσα τσίλι (sweet 

chili sauce) (5 γρ.) 
· 30 γρ. σάλτσα ψαριού (fish 

sauce) 
· 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα 

σε ροδέλες (60 γρ.) 
· 2 κ.γλ. ξύδι ρυζιού (rice wine 

vinegar ) (5 γρ.) 

Σαλάτα 

· 500 γρ. νερό  
· 300 γρ. άσπρο φιλέτο ψαριού, σε 

κύβους (3 εκ.) 
· 500 γρ. φρέσκο σολομό, σε (3 

εκ.) 
· 300 γρ. μέτριες γαρίδες με ή 

χωρίς ουρά 
· 1 - 2 κουτάλι της σούπας 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 
για σοτάρισμα 

· 300 γρ. χτένια, κομμένα στη μέση 
(βλ. συμβουλή) 

· 100 γρ. μικρά φρέσκα φύλλα 
σπανακιού ή άλλα σαλατικά 

· ½ κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε 
λεπτές φέτες 

· διάφορα φρέσκα βότανα για 
γαρνίρισμα 

· 1 λεμόνι, κομμένο σε μοίρες με 
τη φλούδα για γαρνίρισμα 

 Σάλτσα 

1 Βάλτε στον κάδο 3 κομμάτια λεπτή φλούδα από το πορτοκάλι, 3 κομμάτια λεπτή 
φλούδα από το λεμόνι, το αλάτι, τη ζάχαρη και αλέστε 3 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7.  Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα και αλέστε 
ακόμα 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7.  Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 

2 Προσθέστε το χυμό πορτοκαλιού, το χυμό λεμονιού, τον κόλιανδρο, το 
ελαιόλαδο, το πράσινο τσίλι, τη σάλτσα τσίλι, τη σάλτσα ψαριού, τα φρέσκα 
κρεμμυδάκια, το ξύδι ρυζιού και αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6, ή 
μέχρι να δέσει η σάλτσα.  Μην χτυπήσετε πολύ για να μην κόψει.  Αδειάστε σε 
ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 

Σαλάτα 

3 Βάλτε στον κάδο το νερό, τοποθετήστε το Varoma στη θέση του και ζυγίστε μέσα 
το φιλέτο ψαριού.   

4 Τοποθετήστε τον ξέβαθο δίσκο Varoma στη θέση του και ζυγίστε μέσα το 
σολομό, τις γαρίδες και μαγειρέψτε στον ατμό 15 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1.  
Αφαιρέστε το Varoma πάνω στο καπάκι του και αφήστε να κρυώσουν τα 
θαλασσινά. 

5 Εν τω μεταξύ, βάλτε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι πάνω σε μέτρια φωτιά και 
σοτάρετε τα χτένια και από τις δύο μεριές μέχρι να ροδίσουν και να ψηθούν 
(περίπου 1-2 λεπτά η κάθε μεριά).  Αδειάστε τα χτένια σε ένα πιάτο καλυμμένο 
με χαρτί κουζίνας να κρυώσουν και να στραγγίσουν. 

6 Όταν όλα τα θαλασσινά έχουν έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, μεταφέρτε τα σε 
ένα μπολ και βάλτε στο ψυγείο να κρυώσουν καλά για περίπου ½ ώρα. 

7 Απλώστε τα φύλλα σπανακιού σε μια στρώση σε μια πιατέλα, ραντίστε με το 
κρεμμύδι και τοποθετήστε από πάνω τα θαλασσινά.  Ραντίστε με λίγη σάλτσα 
εσπεριδοειδών και γαρνίρετε με τα φρέσκα βότανα και το λεμόνι.  Σερβίρετε 
αμέσως με την υπόλοιπη σάλτσα εσπεριδοειδών στο πλάϊ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Αν προτιμάτε, αντικαθιστάτε τα χτένια με 100 γρ. επιπρόσθετο ψάρι φιλέτο, 100 γρ. 
επιπρόσθετο σολομό και 100 γρ. επιπρόσθετες γαρίδες.  Σοτάρετε στο τηγάνι όπως 
με τα χτένια.   

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
4 μερίδες 


