
Tartare de saumon en aumônière sur taost 

Pour 2 personnes 

Ingrédients : 

 

150g de saumon frais 

4 à 6 tranches de saumon fumé 

1 avocat bien mûr 

1 pomme grany 

1 citron 

2 tranches de pain aux céréales 

10g de beurre 

 

Instructions : 

 

1)      Retirer la peau et désareter puis émincer le saumon frais en dés 

2)      Eplucher la pomme et la couper en dés 

3)      Eplucher, couper, et  dénoyauter l’avocat en dés 

4)      Emincer l’estragon et le persil 

5)      Mélanger le tout 

6)      Ajouter le zest d'un citron, un filet d’huile d’olive et assaisonner. 

7)      Mélanger à nouveau 

8)      Retirer la croûte des tranches de pain aux céréales 

9)      Les faire dorer des deux côtés dans une poêle préalablement beurrée  

10)   Sur un carré de film alimentaire, disposer les tranches fines de saumon fumé 

11)   Ajouter le mélange de tartare 

12)   Confectionner une ballotine en refermant le film alimentaire  

13)   Disposer la tranche de pain sur l’assiette, ajouter quelques tomates cerises coupées en quartiers  

pour le dressage, ainsi que la ballotine de saumon sur le dessus (après avoir retiré le film alimentaire) 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  טרטר סלמון בשקיק על טוסט

  
  עדים:מצרכים עבור שני סו

  
 גר סלמון טרי 150

  פרוסות סלמון מעושן 4-6
  אבוקדו רך מאוד 1
  תפוח ירוק גרנט 1
  לימון 1
  פרוסות לחם דגנים 2

  חמאה' גר 10
  

  הוראות הכנה:
  

  
  

  אותו וקצצו ,הדג אידרותו עור את הסירו .1



   לקוביות אותו וחתכו התפוח את קלפו .2
  לקוביות האבוקדו את וחתכו גלענו, קלפו .3
   הפטרוזיליה ואת הטרגון את קצצו .4
  הכל ערבבו .5
 זית ושמן לימון מעט הוסיפו .6
 שוב ערבבו  .7
  .הדגנים לחם פרוסות סביב הלחם קרום את חתכו .8
 .חמאה עם במחבת הצדדים משני להזהבה עד אותן טגנו .9

   נצמד ניילון ריבוע על המעושן הסלמון פרוסות את הניחו .10
   מעליהן הטרטר תערובת את הוסיפו .11
   קטן לשקיק האלומיניום נייר את קפלו .12
 ומעליהם שרי עגבניות רבעי כמה פזרו, הצלחת על הלחם פרוסת את הניחו .13

 )הניילון את הסרת אחרי( הסלמון שקיק את
 

  


