
Η Θάλασσα Μας Κάνει το Τραπέζι



Η ιστορία του ψαρέματος του βακαλάου 
είναι πηγή θρύλων, που ξεκίνησαν από 
τότε που οι Βίκινγκς κυνήγησαν τους μπα-
καλιάρους φθάνοντας στην άλλη άκρη 
της θάλασσας, που είχε ως αποτέλεσμα να 
ανακαλύψουν κατά λάθος τον Νέο Κόσμο.

Μετά ήρθαν οι αινιγματικοί Βάσκοι ψα-
ράδες, οι οποίοι εμπορευματοποίησαν τον 
μπακαλιάρο από τον Μεσαίωνα και τον 
πάστωσαν. Όταν οι Βάσκοι πάστωσαν τον 
μπακαλιάρο, πέτυχαν δύο σημαντικότα-
τα πράγματα. Κατ’ αρχήν, το παστό ψάρι  
τούς έτρεφε στα μακρινά και δύσκολα  
ταξίδια τους στον άγριο Βόρειο Ατλαντι-
κό και, δεύτερον, είχαν στα χέρια τους ένα 

προϊόν, το οποίο είχε μεγάλη διάρκεια ζωής 
και ήταν σχετικά φθηνό. 

Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την παρου-
σία του μπακαλιάρου στην ελληνική αγο-
ρά, κατά πάσα πιθανότητα είναι οι Άγγλοι. 
Εξετάζοντας την ιστορία του εμπορίου 
μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας, διαπιστώ-
νει κανείς ότι οι Άγγλοι έστελναν μεγά-
λες ποσότητες μπακαλιάρου, τον οποίο 
αντάλλασσαν με σταφίδες. Ίσως, μάλιστα, 
γι’ αυτό τον λόγο, στην Κορινθία, αλλά 
γενικότερα στην Πελοπόννησο, βρίσκου-
με τον μεγαλύτερο πλούτο συνταγών με 
μπακαλιάρο.

Ο υγράλατος Βακαλάος Ισλανδίας (Gadus 
Morhua) είναι τροφή υψηλής ποιότητας 
και μεγάλης διατροφικής αξίας. Ψαρεύεται 
στον βόρειο ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό 

που είναι από τους πιο καθαρούς και πλού-
σιους υγροβιότοπους στον κόσμο. Επίσης, 
ο Βακαλάος Ισλανδίας ψαρεύεται με πα-
ραγάδι κοντά στις ακτές και όλο το χρόνο, 
εκτός της περιόδου αναπαραγωγής. Έτσι, ο 
Βακαλάος Ισλανδίας ξεχωρίζει, λόγω του 
ότι το πάστωμα γίνεται ενώ το ψάρι είναι 
ακόμα φρέσκο, και όχι κατεψυγμένο όπως 
συνηθίζετε σε άλλες χώρες. Με αυτόν τον 
τρόπο ο βακαλάος Ισλανδίας συγκρατεί 
όλη την υγρασία του και στο μαγείρεμα γί-
νετε άφρατος και γευστικός.

Γιατί ο υγράλατος βακαλάος της Ισλανδίας είναι ο κορυφαίος

Ιστορία του Βακαλάου



Η κατανάλωση του βακαλάου μπορούμε 
συνοπτικά να αναφέρουμε ότι:

•  Θωρακίζει τον οργανισμό μας απέναντι 
σε καρδιαγγειακά νοσήματα

•  Περιορίζει τον κίνδυνο ισχαιμικών εγκε-
φαλικών επεισοδίων

•  Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
•  Συμβάλλει στην εξασφάλιση υγιής δια-

τροφικής συμπεριφοράς
•  Ενδυναμώνει την νοητική δραστηριότη-

τα του εγκεφάλου και τη μνήμη

Πρωτεΐνη 16,7 g
Ολικό Λίπος 0,9 g
Κορεσμένα Λίπη 0,2 g
Μονοακόρεστα Λίπη 0,1 g
Πολυακόρεστα Λίπη 0.4 g
ω-6 0,05 g
ω-3 μακράς αλυσού 0,32 g
Βιταμίνη Β12 0,5 μg
Ασβέστιο 33 mg
Σίδηρο 0,33 mg
Φώσφορο 33 mg
Μαγνήσιο 11 mg
Κάλιο 28 mg
Αλάτι 580 mg
Νιασίνη 1mg
Νερό 81,5 g
Ενέργεια Kcal 76
Τα στοιχεία είναι από τον ISGEM. 
www.matis.is

Θρεπτική Αξία Μπακαλιάρου

Θρεπτικές Ουσίες ανά 100γρ. καλά Ξαλμυρισμένου Μπακαλιάρου:

COD (Gadus Morhua)
Ο Βασιλιάς των Φιλέτων Βακαλάου

LING • Τρυφερό Φιλέτο

Στην αγορά παστός μπακαλιάρος υπάρ-
χει σε 2 τύπους: 
Α) με κόκαλα ή Β) φιλέτο.
Ειδικές συμβουλές για να τον αξιοποιή-
σουμε σωστά:
1.  Αγοράζετε φύλλα μπακαλιάρου με λευ-

κό κρέας, παχιά σάρκα και καλοσχη-
ματισμένα, με μια ελαφριά λάμψη από 
φρέσκο αλάτι. 

2.  Για τις κροκέτες αλλά και για συνταγές 
με πολύ παχιά κρούστα, είναι καλύτερα 
να διαλέξετε ένα φιλέτο χωρίς κόκαλα. 
Μην τον σκεπάζετε αμέσως μόλις τον 
βγάλετε από το τηγάνι, γιατί θα «ιδρώ-
σει» και θα μαλακώσει η εξωτερική 
κρούστα.

3.  Μπορείτε να καταψύξετε τα κομμά-
τια που δε θα καταναλώσετε αμέσως 
εφόσον ο Βακαλάος Ισλανδίας δεν έχει 
καταψυχθεί κατά τη διαδικασία επεξερ-
γασίας του. 

4.  Ο ξαλμυρισμένος βακαλάος, αφού μα-
ριναριστεί για ένα βράδυ, τρώγεται 
και ωμός. Δοκιμάστε τον με λάδι και 
λεμόνι.

Ειδικά Tips

TUSK • Θρεπτικό 
& Οικονομικό Φιλέτο



ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ (ΦΙΛΕΤΟ) 
ΜΕ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

ΥΛΙΚΑ
4 Φιλέτα μπακαλιάρου• 
αυγά• 
1 φλιτζάνι αλεύρι• 
Χυμός λεμόνι (1 τμχ.)• 
Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα• 
Αλάτι- πιπέρι• 

ΥΛΙΚΑ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑΣ
½ κιλό πατάτες (καλά βρασμένες)• 
6 σκελίδες σκόρδο• 
1 ½ φλιτζάνι λάδι• 
2-3 κουταλιές ξύδι• 
1 κρόκο αυγού• 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ξαλμυρίζουμε τα φιλέτα μπακαλιάρου καλά, 
κόβοντάς τα σε μερίδες, σε παγωμένο νερό.
Αλατοπιπερώνουμε και βρέχουμε με το χυμό 
λεμονιού τα φιλέτα.
Πασπαλίζουμε τα φιλέτα σε ένα μπωλ με αλεύ-
ρι.
Περνάμε τις φέτες μπακαλιάρου μέσα από ένα 
διάλυμα νερού και αυγών χτυπημένων.
Τηγανίζουμε σε τηγάνι στο οποίο έχει κάψει το 
λάδι, μέχρι να ροδίσουν, 3-4 λεπτά από κάθε 
πλευρά.
Σερβίρουμε τα φιλέτα ζεστά  με συνοδεία σκορ-
δαλιάς.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑΣ
Χτυπάμε καλά το μείγμα με όλα τα υλικά μαζί 
στο μπλέντερ, ρίχνοντας λίγο- λίγο το λάδι.
Τη σερβίρουμε κρύα.

ΥΛΙΚΑ
1 κιλό φιλέτο μπακαλιάρο• 
4-5 πατάτες κομμένες• 
4 μεγάλες ντομάτες ψιλοκομμένες• 
½ φλιτζάνι ελαιόλαδο• 
1 φλιτζάνι νερό• 
1 φλιτζάνι άσπρο κρασί, αλάτι-πιπέρι.• 
4-5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες,• 
Ελιές κομμένες• 
Μαϊντανός ψιλοκομμένος• 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο καλά κόβοντάς 
τον σε μερίδες, βάζοντάς τον σε νερό.
Σε ταψί αντικολλητικό στρώνουμε τις κομμένες 
πατάτες, τις ντομάτες, το σκόρδο, το νερό, το 
κρασί, το ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και πιπέρι.
Ψήνουμε στον φούρνο για 1 ώρα στους 175ο C.
15 λεπτά πριν το τέλος του ψησίματος, προσθέ-
τουμε και τα κομμάτια μπακαλιάρου, φροντίζο-
ντας να καλυφθούν από το ζουμί του φαγητού 
μας. Τα κομμάτια θα πρέπει να είναι μεγέθους 
σπιρτόκουτου. Αν είναι μεγαλύτερα, τότε τα 
προσθέτουμε 20 λεπτά πριν το τέλος του ψη-
σίματος.
Στο τέλος, σερβίρουμε πασπαλίζοντας με ψιλο-
κομμένο μαϊντανό και σκορπίζοντας επάνω τις 
κομμένες ελιές.

Συνταγές:
Το πάστωμα έχει ρόλο συντήρησης και όχι 
γεύσης, δεν αλλοιώνει την θρεπτική αξία του 
ψαριού και ειδικά δεν επηρεάζει καθόλου τα 
πολύ ευεργετικά πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
μακράς αλύσου του τύπου n-3 ή ω-3, που απα-
ντώνται περισσότερο στα ψάρια των ψυχρών 
θαλασσών. Λόγω των χαμηλών ποσοστών ολι-
κού λίπους και αναλογικά υψηλού ποσοστού 
σε ω-3, ο βακαλάος μπορεί να αποτελέσει την 
κύρια πηγή πρωτεΐνης για μικρούς και μεγά-
λους. 
Η επιτυχία του μαγειρέματος είναι στο σωστό 
ξαλμύρισμα. Το ξαλμύρισμα πρέπει να γίνεται 
στο ψυγείο με κρύο νερό, και σε αναλογία 1 
κιλό βακαλάος προς 3-4 κιλά νερό. Για να  μην 
ασχολείστε πολύ με την όλη διαδικασία, αφή-
στε τον βακαλάο 48 ώρες στο ίδιο νερό χωρίς 
να το αλλάξετε. Αυτό θα βοηθήσει να ισορρο-
πήσει η αλμύρα στην σάρκα του ψαριού και 
να το κάνει ακόμα πιο αφράτο στο μαγείρεμα. 
Μετά αλλάξτε το νερό ακόμα 2-4 φορές ανά 
6-12 ώρες ανάλογα με το πάχος του ψαριού. 
Αυτό που παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στο 
τελικό αποτέλεσμα, δεν είναι τόσο οι συχνές 
αλλαγές νερού όσο το πάχος του ψαριού και 
το διάστημα που θα μείνει στο νερό.
Τέλος, το μαγείρεμα του βακαλάου και γενικά 
των ψαριών πρέπει να είναι ολιγόλεπτο, δια-
φορετικά στεγνώνει η σάρκα και χάνεται το 
ζουμί, δηλαδή η γεύση.
Για κομμάτια βακαλάου μεγέθους σπιρτόκου-
του, στο φούρνο αρκούν 12 – 14 λεπτά μαγει-
ρέματος στους 180ο C, ενώ στο τηγάνισμα το 
λάδι πρέπει να έχει ζεσταθεί καλά και ο χρόνος 
να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Ειδικά στα παι-
διά αρέσει να είναι αφράτος και ανάλατος. Τα 
μεγαλύτερα κομμάτια, απαιτούν περισσότερο 
χρόνο στο φούρνο. Η μέγιστη διάρκεια παρα-
μονής τους δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 
λεπτά.

Γρήγορο Ξαλμύρισμα σε 24 ώρες: 
Τεμαχίστε το Βακα-
λάο σε μικρότερα 
κομμάτια και αλ-
λάξτε 5-6 φορές το 
νερό.

Γενικές Συμβουλές:

Θεσσαλονίκης 3-5, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Πειραιάς, 182 33, Τηλ.: 210 4927737, Φαξ: 210 4928755


