Χοιρινό με σέλινο από τον
Άκη Πετρετζίκη

Συστατικά
500 γρ. Σέλινο
150 γρ. Λευκό κρασί
1 Κρεμμύδι

Εκτέλεση
1. Καθαρίζουμε το σέλινο, και όλα τα λαχανικά. Κόβουμε τo
σέλινο σε κομμάτια 10 εκ. (κρατάμε μερικά τρυφερά
φύλλα για το σερβίρισμα), τη σελινόριζα σε κύβους 1,5 εκ
και κρατάμε μόνο το λευκό μέρος από τα πράσα.

500 γρ. Πράσα
1 κύβος MAGGI Ζωμός λαχανικών
0.5 κ.γλ. Αλάτι
0.33 κ.γλ. Μαύρο πιπέρι
150 γρ. Ελαιόλαδο
1 κιλό Μπούτι χοιρινό (χωρίς κόκαλο)
1 Σελινόριζα
5 Κρεμμύδια φρέσκα
2 κ.σ. Κορν Φλαουρ
2 Αυγά

2. Σε άφθονο νερό που βράζει βράζουμε το σέλινο για 2-3
λεπτά, σουρώνουμε και κρατάμε στην άκρη. Παράλληλα,
ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα λαχανικά, κόβουμε τα πράσα
και τα κρεμμυδάκια σε ροδέλες.
3. Σε μια μεγάλη και πλατιά κατσαρόλα, σοτάρουμε το ξερό
κρεμμύδι μαζί με τη σελινόριζα και τα πράσα. Αφαιρούμε
από την κατσαρόλα, προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι και
σε αυτό σοτάρουμε το κρέας.Αν η κατσαρόλα μας δεν
είναι πολύ μεγάλη, το κάνουμε αυτό λίγο-λίγο μιας και
θέλουμε να πάρει καλό χρώμα το κρέας μας και να μην
βράσει.

2 Ξύσμα λεμονιού
2 Χυμός λεμονιού

4. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και το αφήνουμε να
εξατμιστεί όλο το αλκοόλ.Καλύπτουμε το κρέας με καυτό
νερό, προσθέτουμε τον κύβο λαχανικών MAGGI,
αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και σιγοβράζουμε για 45
λεπτά.
5. Προσθέτουμε τη σελινόριζα, τα πράσα και το σέλινο και
σιγοβράζουμε για άλλα 30 λεπτά. Στα τελευταία 5 λεπτά
προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι και τα φύλλα από τα
σέλινα που κρατήσαμε.Όταν το κρέας έχει βράσει και
είναι μαλακό, το ίδιο και τα λαχανικά αποσύρουμε την
κατσαρόλα από την φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να
κρυώσει λιγάκι.
6. Για το αυγολέμονο:Χτυπάμε τους κρόκους καλά,
προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και το corn flour
διαλυμένο σε λίγο κρύο νερό.Προσθέτουμε λίγο ζουμί
από το φαγητό συνεχίζοντας το κτύπημα.
7. Ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα και την
κουνάμε δεξιά-αριστερά φροντίζοντας να πάει

παντού.Σιγοβράζουμε για λίγο ακόμα μέχρι να πήξει η
σάλτσα, προσθέτουμε λίγο από το ξύσμα του λεμονιού
και σερβίρουμε.

142 λεπτά
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Ενέργεια

463.77 kcal

Υδατάνθρακες

20.32 g

Πρωτεΐνες

30.11 g

Λιπαρά

27.83 g

Εδώδιμες Ίνες

3.38 g

Σάκχαρα

6.58 g

Αλάτι

0.07 κ.γλ.

8 μερίδες

