
 

  

 

 ΤAΡΤΑ ΜΕ ΚΡAΝΜΠΕΡΙ, 
ΑΜYΓΔΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΝEΛΑ 
 

  

�	10 λεπτ.	�	3 ωρ. 35 λεπτ.	�	εύκολη	�	10 κομμάτια  
 

ΥΛΙΚA 
Γλυκιά ζύμη μπριζέ 
100 γρ. ζάχαρη 
200 γρ. βούτυρο, ανάλατο, σε κομμάτια 
370 γρ. αλεύρι 
1 αυγό 
1 πρέζα αλάτι 
1½ κ.γλ. σπιτική ζάχαρη βανίλιας 
 
 
Γλάσο μούρων 
70 γρ. ζάχαρη 
25 γρ. νερό 
150 γρ. κράνμπερι  
 
Γέμιση 
225 γρ. μαρμελάδα κράνμπερι 
175 γρ. αμύγδαλα 
140 γρ. βούτυρο 
100 γρ. ζάχαρη και λίγη έχτρα για το 
ράντισμα 
3 αυγά μεγάλα 
1 κ.γλ. σπιτική ζάχαρη βανίλιας 
1 κ.γλ. αλεσμένη κανέλα 
¼ κ.γλ. αλάτι 
 

ΧΡHΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΑ 
κουμπωτή φόρμα (Ø 20 εκ.), 
αντικολλητικό χαρτί 
 
 

  
 

ΕΚΤEΛΕΣΗ 

Γλυκιά ζύμη μπριζέ 
1. Βάλτε τη ζάχαρη στον κάδο και αλέστε 15 δευτ./ταχύτητα 10. 
2. Προσθέστε το βούτυρο, το αλεύρι, το αυγό, το αλάτι, τη ζάχαρη 

βανίλιας και αναμείξτε 30 δευτ./ταχύτητα 5 με τη βοήθεια της 
σπάτουλας.  Βγάλτε τη ζύμη από τον κάδο, πλάστε σε πλακουτσωτή 
μπάλα και τυλίξτε με πλαστική μεμβράνη. Βάλτε στο ψυγείο για 1 ώρα. 

3. Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C. Bουτυρώστε μια στρογγυλή 
κουμπωτή φόρμα Ø 20 εκ., καλύψτε τον πάτο με αντικολλητικό χαρτί 
και αφήστε στην άκρη. 

4. Ανοίξτε τη ζύμη σε φύλλο Ø 40 εκ. μεταξύ 2 φύλλων αντικολλητικού 
χαρτιού. Απλώστε τη ζύμη στη φόρμα καλύπτοντας και τα τοιχώματα. 
Κόψτε τυχόν περιττή ζύμη από τα τοιχώματα, τρυπήστε την επιφάνεια 
της ζύμης με ένα πηρούνι, καλύψτε την με αντικολλητικό χαρτί και 
βαρίδια και ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο (180°C) για 10 λεπτά. 
Αφαιρέστε τα βαρίδια και το αντικολλητικό χαρτί, αλείψτε την επιφάνεια 
της ζύμης με λίγο ασπράδι και επιστρέψτε στο φούρνο για περίπου 25 
λεπτά ή μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Βάλτε το υπόλοιπο ασπράδι στο 
ψυγείο μέχρι να ξαναχρειαστεί. Βάλτε τη φόρμα σε σχάρα να κρυώσει 
για 30 λεπτά. 

Γλάσο μούρων 
5. Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, το νερό και βράστε 5 

λεπτ./115°C/ταχύτητα 2. 
6. Προσθέστε τα κράνμπερις και βράστε 5 λεπτ./90°C/anαντίστροφη 

κίνηση/ταχύτητα 1. Αδειάστε σε ένα πυρίμαχο μπολ και αφήστε στην 
άκρη να κρυώσουν καλά. 

Γέμιση 
7. Καλύψτε τον πάτο της ζύμης στη φόρμα με τη μαρμελάδα κράνμπερι 

και αφήστε στην άκρη. Βάλτε στον κάδο τα αμύγδαλα και αλέστε 10 
δευτ./ταχύτητα 10. 

8. Προσθέστε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά, τη ζάχαρη βανίλιας, την 
κανέλα, το αλάτι και αναμείξτε 20 δευτ./ταχύτητα 5. Αδειάστε το μείγμα 
πάνω από τη μαρμελάδα και ψήστε στο φούρνο (180°C) για περίπου 
45 λεπτά, μέχρι να δέσει και να πάρει χρώμα (αν αρχίσει να παίρνει 
χρώμα νωρίς καλύψτε με αλουμινόχαρτο). Αφαιρέστε τη φόρμα από το 
φούρνο, αλείψτε με το υπόλοιπο ασπράδι και ραντίστε με λίγη ζάχαρη. 
Ξαναβάλτε στο φούρνο (180°C) και ψήστε για ακόμα 5 λεπτά. Βάλτε τη 
φόρμα σε σχάρα να κρυώσει για 15 λεπτά, ξεφορμάρετε σε μια πιατέλα 
και καλύψτε με το γλάσο μούρων. Σερβίρετε ζεστή. 


