
  

 

 

ΛΕΜΟΝΑΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ) 
 

 
 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 12 ΚΟΜΜΆΤΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ζύμη 

· 60 γρ. ζάχαρη  
· 2 κομμάτια φλούδα λεμονιού  
· 130 γρ. βούτυρο, ανάλατο  
· 180 γρ. αλεύρι ζαχαροπλαστικής, 

χωρίς γλουτένη 
· 1 κ.γλ. αλάτι, χοντρό  

Κρέμα λεμονιού 

· 200 γρ. ζάχαρη  
· 4 αυγά  
· 140 γρ. χυμό λεμονιού  
· 95 γρ. αλεύρι ζαχαροπλαστικής, 

χωρίς γλουτένη 
· 3 κοφτά κ.γλ. μπέικιν πάουντερ, 

χωρίς γλουτένη 

Γαρνίρισμα 

· 20 γρ. ζάχαρη άχνη  

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C. Βουτυρώστε ένα ταψί (ή πυρέξ) 20 x 30 

x 3 εκ. και καλύψτε με αντικολλητικό χαρτί με τις άκρες να εξέχουν από τα 
τοιχώματα του ταψιού. Βουτυρώστε το αντικολλητικό χαρτί και καλύψτε με ένα 
2° κομμάτι αντικολλητικό χαρτί σε σχήμα σταυρού (και πάλι να εξέχουν οι άκρες 
από τα τοιχώματα του ταψιού). Αφήστε στην άκρη. 

Ζύμη 

2 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, τις φλούδες λεμονιού και αλέστε 15 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10. 

3 Προσθέστε το βούτυρο, το αλεύρι, το αλάτι, αναμείξτε 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6 και ζυμώστε 1 λεπτό και 30 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα . Αδειάστε το μείγμα στο ταψί και απλώστε 

ομοιόμορφα με το πίσω μέρος ενός κουταλιού. 
4 Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο (180°C) για 15 λεπτά. Αφήστε να κρυώσει 

για 20 λεπτά. Μή σβήσετε το φούρνο. 

Κρέμα λεμονιού 

5 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, το αυγό, το χυμό λεμονιού και αναμείξτε 1 
λεπτό/ταχύτητα 5. 

6 Προσθέστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και αναμείξτε 30 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. Αδειάστε την κρέμα πάνω από τη ζύμη και ψήστε 

στον προθερμασμένο φούρνο (180°C) για περίπου 20 λεπτά. Αφήστε να 
κρυώσει στο ταψί για περίπου 20 λεπτά. Μετά βάλτε το ταψί στο ψυγείο και 
αφήστε να κρυώσει καλά και να δέσει τουλάχιστον 4-6 ώρες. 

7 Αφαιρέστε από το ταψί με το αντικολλητικό χαρτί πάνω σε επιφάνεια κοπής και 

κόψτε σε 12 τετραγωνα κομμάτια. 
8 Πασπαλλίστε με τη ζάχαρη άχνη και σερβίρετε. 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· ταψί φούρνου (20 x 30 x 3 εκ.) 

· αντικολλητικό χαρτί 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η συνταγή αυτή έγινε διασκευή στο Thermomix από την ιστοσελίδα 
http://glutenfreeonashoestring.com/  
 

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
10 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
7 ώρες και 40 
λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
12 κομμάτια  

http://glutenfreeonashoestring.com/

