Σάλτσες Βουτύρου - Butter Sauces
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Σάλτσα Hollandaise | Hollandaise Sauce
Κρεμωδης Σάλτσα με Βούτυρο
Μία νόστιμη σάλτσα μπορεί να προσθέσει γεύση
στο φαγητό και να κάνει ξεχωριστό κάθε σας
γεύμα.
Η Hollandaise και η Bearnaise, αποτελούν δυο
από τις πιο διάσημες sauce της γαλλικής
γαστρονομίας που επιλέγει όποιος ξέρει από
καλή κουζίνα. H sauce Hollandaise «οι
γουμένισσες» παρασκευάζεται με πραγματικό
βούτυρο και ταιριάζει υπέροχα με πολλά πιάτα
αλλά κυρίως ψαριών όπως σολομού, γαρίδας,
αστακού, φίνων αλλαντικών και λαχανικών, με
πιο συνηθισμένα τα σπαράγγια καθώς και με
αβγά Benedict. Ταιριάζει εκπληκτικά με
κρεατικά όπως μπριζόλες και φιλέτο καθώς και
με ψάρια με σφιχτή σάρκα όπως ο τόνος.
Πρόταση Αναθέρμανσης:15’’ στη χαμηλότερη
σκάλα σε φούρνο μικροκυμάτων ή μπεν-μαρί σε
χαμηλή φωτιά για 3-5 λεπτά ανακατεύοντας
συνεχώς. Διατηρείται σε σκιερό και δροσερό
μέρος. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο
για 4
εβδομάδες.
Creamy Buttery Hollandaise Sauce
A delicious sauce can add flavor to any food and
make your every meal special. The Hollandaise
sauce, is a renown sauce of the French
gastronomy chosen by anyone who understands
good cuisine. The Hollandaise sauce
«goumenisses» is prepared with real butter and
accompanies perfectly many dishes but is best
paired with seafood such as salmon, shrimp,
lobster, or cold cuts and vegetables, with the
most common asparagus and of course Benedict
eggs.
Ενέργεια | Energy: 2223KJ | 540KCal
Λιπαρά | Fat: 58 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 9,9 g
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 3,7 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 2,2 g
Εδώδιμες Ίνες | Fiber: 0,2 g
Πρωτεΐνες | Protein: 1,8 g
Αλάτι | Salt: 1,13 g
Συστατικά: Ηλιέλαιο 50% (ΕΕ), νερό, παστεριωμένος
κρόκος αυγού 9%, μουστάρδα ΕΕ 8%
(σιναπόσπορος, άμυλο αραβόσιτου, ξύδι, αλάτι,
ζάχαρη, χρωστική: κουρκουμίνη, συντηρητικά:
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σορβικο κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), άνυδρο
βούτυρο γάλακτος αγελάδας ΕΕ 5%, χυμός
λεμονιού, ξύδι, καστανή ζάχαρη, αλάτι,
τροποποιημένο άμυλο, αρωματική ύλη,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο.
Ingredients: Sunflower oil 50%(EU), water, pasteurized egg
yolk 9%, mustard (mustard seeds,corn starch,
vinegar, salt, sugar, colour: curcumin,
preservatives: potassium sorbate, sodium
benzoate), anhydrous cow milk fat EU, lemon
juice, vinegar, dark cane sugar, salt, modified
starch, flavouring, preservative: potassium
sorbate
Extras: Αλλεργιογόνα: Αυγό, Γαλακτοκομικά,
Μουστάρδα • Allergens: Eggs, Dairy, Mustard
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Σάλτσα Bearnaise | Bearnaise Sauce
Κρεμωδης Σάλτσα με Βούτυρο

Μία νόστιμη σάλτσα μπορεί να προσθέσει γεύση
στο φαγητό και να κάνει ξεχωριστό κάθε σας
γεύμα.
Η Hollandaise και η Bearnaise, αποτελούν δυο
από τις πιο διάσημες sauce της γαλλικής
γαστρονομίας που επιλέγει όποιος ξέρει από
καλή κουζίνα. Η Sauce Bearnaise «οι
γουμένισσες» είναι μια κρεμώδης σάλτσα
βουτύρου, έντονα αρωματισμένη με εστραγκόν
και με υπέροχη γεύση. Ταιριάζει εκπληκτικά με
κρεατικά όπως μπριζόλες και φιλέτο καθώς και
με ψάρια με σφιχτή σάρκα όπως ο τόνος.
Πρόταση Αναθέρμανσης:15’’ στη χαμηλότερη
σκάλα σε φούρνο μικροκυμάτων ή μπεν-μαρί σε
χαμηλή φωτιά για 3-5 λεπτά ανακατεύοντας
συνεχώς. Διατηρείται σε σκιερό και δροσερό
μέρος. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο
για 4
εβδομάδες.
Creamy Buttery Bearnaise Sauce
A delicious sauce can add flavor to any food and
make your every meal special. The Bearnaise
sauce, is a renown sauce of the French
gastronomy chosen by anyone who understands
good cuisine. The Bearnaise Sauce by
«goumenisses» is a creamy buttery sauce,
flavored with tarragon. It goes amazingly with
meats like steaks or fillets as well as with fish
like tuna or salmon.
Ενέργεια | Energy: 2174KJ | 528KCal
Λιπαρά | Fat: 56 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 9,6 g
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 4,1 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 2,3 g
Εδώδιμες Ίνες | Fiber: 0,2 g
Πρωτεΐνες | Protein: 1,8 g
Αλάτι | Salt: 1,10 g
Συστατικά: Ηλιέλαιο 49% (ΕΕ), νερό, παστεριωμένος
κρόκος αυγού 8%, μουστάρδα ΕΕ 8%
(σιναπόσπορος, άμυλο αραβόσιτου, ξύδι, αλάτι,
ζάχαρη, χρωστική: κουρκουμίνη, συντηρητικά:
σορβικο κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), ξύδι, άνυδρο
βούτυρο γάλακτος αγελάδας ΕΕ 5%, χυμός
λεμονιού, καστανή ζάχαρη, αλάτι,
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τροποποιημένο άμυλο, αρωματική ύλη,
εστραγκόν ΕΕ 0,4%, συντηρητικό: σορβικό
κάλιο, καρυκεύματα.
Ingredients: Sunflower oil 49%(EU), water, pasteurized egg
yolk 8%, mustard (mustard seeds, corn starch,
vinegar, salt, sugar, colour: curcumin,
preservatives: potassium sorbate, sodium
benzoate), vinegar, anhydrous cow milk fat EU
5%, lemon juice, dark cane sugar, salt, modified
starch, flavouring, tarragon EU 0,4%,
preservative: potassium sorbate, seasonings.
Extras: Αλλεργιογόνα: Αυγό, Γαλακτοκομικά,
Μουστάρδα • Allergens: Eggs, Dairy, Mustard
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