
   

  
 
 

 

ΚΕΙΚ ΜΕ ΣΠΟΡΟΥΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ 

 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ζύμη 

· 150 γρ. γάλα  
· 1 φακελάκι ξηρή μαγιά ή 30 γρ. 

φρέσκια μαγιά  
· 100 γρ. ζάχαρη  
· 400 γρ. αλεύρι  
· 1 αυγό  
· 70 γρ. βούτυρο, κομμένο σε 

κύβους 
· 1 πρέζα αλάτι  

Κράμπλ 

· 250 γρ. αλεύρι  
· 150 γρ. βούτυρο, κομμένο σε 

κύβους 
· 120 γρ. ζάχαρη  
· 1 κ.γλ. ζάχαρη βανίλιας, σπιτική  

Γέμιση 

· 250 γρ. παπαρουνόσπορο  
· 1 - 2 φέτες φλούδα λεμονιού, 

λεπτές φέτες χωρίς άσπρο 
· 130 γρ. ζάχαρη  
· 500 γρ. γάλα  
· 80 γρ. σιμιγδάλι 
· 80 γρ. βούτυρο, κομμένο σε 

κύβους 
· 2 αυγά  

 Ζύμη 

1 Καλύψτε μια τετράγωνη φόρμα με άνοιγμα στο πλάϊ ή πυρέξ (28 εκ.) με 

αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 
2 Βάλτε στον κάδο το γάλα, τη μαγιά, τη ζάχαρη και αναμείξτε 

2 λεπτά/37°C/ταχύτητα 1. 

3 Προσθέστε το αλεύρι, το αυγό, το βούτυρο, το αλάτι και αναμείξτε 2 λεπτά/  . 
4 Πιέστε τη ζύμη με αλευρωμένα χέρια στο ταψί και απλώστε ομοιόμορφα. 

Καλύψτε με πετσέτα κουζίνας και διατηρήστε τη ζύμη σε ζεστό μέρος για 
περίπου 30 λεπτά. Εν τω μεταξύ, φτιάξτε το κράμπλ και τη γέμιση. 

Κράμπλ 

5 Βάλτε στον κάδο το αλεύρι, το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη ζάχαρη βανίλιας και 
αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6 . Αδειάστε σε ένα μπολ κα ιαφήστε 

στην άρκη. 

Γέμιση 

6 Βάλτε στον κάδο τον παπαρουνόσπορο, τη φλούδα λεμονιού και αλέστε 
1 λεπτό/ταχύτητα 9 . Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 

7 Προσθέστε τη ζάχαρη, το γάλα, το σιμιγδάλι, το βούτυρο, τα αυγά και βράστε 
9 λεπτά/100°C/ταχύτητα 3. (βλ. παραλλαγή) Αφήστε να κρυώσει ελαφρά. Εν 

τω μεταξύ, προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C. 
8 Απλώστε τη γέμιση στο ταψί πάνω από τη ζύμη ομοιόμορφα με το πίσω μέρος 

ενός κουταλιού, καλύψτε με το κράμπλ και ψήστε στον προθερμασένο φούρνο 
(180 °C) για περίπου 35 λεπτά. Αφήστε στο ταψί για 5-10 λεπτά και αφαιρέστε 
σε σχάρα να κρυώσει καλά. 

9 Κόψτε σε τετράγωνα κομμάτια 5 εκ. προτού σερβίρετε. 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· ταψί και αντικολλητικό χαρτί 

ΘΡΕΠΤΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ ΑΝΆ 
1 ΚΟΜΜΆΤΙ 

 

Ενέργεια 1352 kJ / 323 
kcal 

Πρωτεΐνες 7 g 

Υδατάνθρακες 37 g 

Λιπαρά 16 g 
 

 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

· Προσθέστε 100 γρ. σταφίδες στο μείγμα παπαρουνόσπορου μετά το βήμα 7 και 

αναμείξτε με τη σπάτουλα 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 25 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
25 κομμάτια 


