
  

  
 

 

ΜΕΛΟΜΑΚAΡΟΝΑ (ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ) 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
30 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 40 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
32 κομμάτια  

 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ζύμη 

· 50 γρ. φυτικό βούτυρο  
· 125 γρ. ηλιανθέλαιο  
· 100 γρ. ζάχαρη  
· 50 γρ. χυμό πορτοκαλιού  
· 50 γρ. κονιάκ  
· ½ κ.γλ. κανέλα  
· ½ κ.γλ. γαρίφαλα  
· 2 φέτες φλούδα πορτοκαλιού 

(λεπτές φέτες) 
· 2 φέτες φλούδα λεμονιού (λεπτές 

φέτες) 
· 520 γρ. αλεύρι, χωρίς γλουτένη 
· 2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ, χωρίς 

ιχνοστοιχεία γλουτένης 
· 1 κ.γλ. μαγειρική σόδα, χωρίς 

ιχνοστοιχεία γλουτένης  

Σιρόπι 

· 300 γρ. ζάχαρη  
· 100 γρ. μέλι  
· 200 γρ. νερό  
· 1 κ.γλ. χυμό λεμονιού  

Γαρνίρισμα 

· 70 - 100 γρ. αμύγδαλα, αλεσμένα 
χοντρά ή καρύδια, αλεσμένα 
χοντρά, χωρίς ιχνοστοιχεία 
γλουτένης 

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C και καλύψτε δύο ταψιά φούρνου με 

αντικολλητικό χαρτί. 

Ζύμη 

2 Βάλτε στον κάδο το βούτυρο, το ηλιανθέλαιο, τη ζάχαρη, το χυμό, το κονιάκ, την 

κανέλα, τα γαρίφαλα, τη φλούδα πορτοκαλιού, τη φλούδα λεμονιού και αλέστε 
1 λεπτ./ταχύτητα 6. Kαθαρίστε τα τοιχώματα του κάδου με τη σπάτουλα. 

3 Προσθέστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, αναμείξτε 

10 δευτ./ταχύτητα 5 και ζυμώστε 2 λεπτ./ . Αν η ζύμη είναι ακόμα πολύ 

σφικτή, προσθέστε 50 γρ. χυμό ή νερό. Αδειάστε τη ζύμη σε ένα βαθουλό 
δοχείο και αφήστε για 30 λεπτά τουλάχιστον να ξεκουραστεί. 

4 Μοιράστε τη ζύμη σε 4 ίσα μέρη, ανοίξτε το κάθε ένα σε μακρόστενο ρολό και 

κόψτε σε 8 ίσα μέρη ξεκινώντας από το κέντρο. Πλάστε το κάθε κομμάτι σε 
σχήμα οβάλ, τοποθετήστε στα ταψιά και πιέστε ελαφρά κατά μήκος με τον 
αντίχειρα και το δείκτη δημιουργώντας μια λεπτή ραχοκοκαλιά. 

5 Ψήστε για 20 λεπτά περίπου (180°C). Αφήστε τα μελομακάρονα να κρυώσουν 

καλά σε σχάρα και ετοιμάστε το σιρόπι. 

Σιρόπι 

6 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, το μέλι, το νερό, το χυμό λεμονιού και βράστε 
10 λεπτ./100°C/ταχύτητα 3. Αδειάστε σε πυρίμαχο δοχείο. 

Γαρνίρισμα 

7 Βάλτε τα κρύα μελομακάρονα στο ζεστό σιρόπι για τουλάχιστον 1 λεπτό και 

μετά πασπαλίστε με αμύγδαλα ή καρύδια αλεσμένα. 
8 Αφήστε να κρυώσουν καλά πριν τα σερβίρετε ή τα αποθηκεύσετε σε αεροστεγές 

δοχείο. 
 

   

 


