
  

  

 

 

MINCE PIES 

 
 
 

ΥΛΙΚΑ 
 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΓΕΜΙΣΗ 

· 50 γρ ζάχαρη 
· φλούδα από ½ λεμόνι 
· 100 γρ μήλα, καθαρισμένα και 

κομμένα στα τέσσερα 
· 1 κουταλιά κονιάκ 
· 100 γρ suet ή βούτυρο σε 

κομμάτια 
· 40 γρ χυμό λεμονιού  
· 100 γρ μαύρες σταφίδες 

(currants) 
· 100 γρ σουλτάνας 
· 100 γρ σταφίδες 
· 1 κουταλάκι αλεσμένη κανέλα 
· 1 κουταλάκι ανάμεικτα μπαχαρικά 

(mixed spice) 
· 90-100 γρ χυμό πορτοκάλι ή 

μανταρίνι 
ΖΥΜΗ 

· 220 γρ αλεύρι 
· 170 γρ βούτυρο κομμένο σε 

κύβους (στην κατάψυξη για 
τουλάχιστον 10 λεπτά) 

· 1 πρέζα αλάτι 
· 1 κρόκο αυγού 
· 2-3 κουταλιές κρύο νερό 

 
· 20-30 γρ ζάχαρη άχνη για 

διακόσμηση 
 
 
 

 
 

 ΓΕΜΙΣΗ 
1. Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, τη φλούδα λεμονιού και αλέστε 20 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10. 
2. Προσθέστε τα μήλα, το κονιάκ, το suet, το χυμό λεμονιού και κόψτε 7 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3, ή μέχρι να κοπούν ομοιόμορφα. 

3. Προσθέστε τα αποξηραμμένα φρούτα, την κανέλα, τα ανάμεικτα μπαχαρικά 
και αναμείξτε 10 δευτερόλετπα/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα 3, να 

αναμιχθούν καλά.  Αδειάστε σε αποστειρωμένο βαζάκι, προσθέστε το χυμό 
πορτοκαλιού και κλείστε αεροστεγώς.  Διατηρείται στο ψυγείο 2-3 βδομάδες.  
Κάθε τόσο αναποδογυρίζετε το βαζάκι για να ποτίζεται όλο το μείγμα. 

ΖΥΜΗ 

4. Βάλτε στον κάδο το αλεύρι, το βούτυρο, το αλάτι και πατήστε το κουμπί 
Turbo στιγμιαία/2-3 φορές.  Η ζύμη δεν θα είναι ενωμένη ομοιόμορφα αλλά 

σαν χοντρά ψίχουλα. 
5. Προσθέστε τον κρόκο, 2 κουταλιές κρύο νερό και πατήστε το κουμπί Turbo 

στιγμιαία/3-4 φορές ή μέχρι ν’αρχίσει το μείγμα να ενώνεται.  Αν η ζύμη είναι 

πολύ στεγνή προσθέστε ακόμα λίγο νερό και επαναλάβετε. Αφαιρέστε τη 
ζύμη και φτιάξτε σε μπάλα.  Καλύψτε την με πλαστική μεμβράνη και βάλτε 
στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα πριν τη χρησιμοποιήσετε. 

6. Προθερμάνετε το φούρνο στους 180
ο
.  Λαδώστε 2 φόρμες για ταρταλέτες ή 

μικρά cupcakes και αφήστε στην άκρη. 
7. Ανοίξτε τη ζύμη σε πολύ λεπτό φύλλο και κόψτε με στρογγυλό κουπάτ 

διαμέτρου 8 εκ. Καλύψτε με αυτά τους πάτους της φόρμας. Βάλτε από πάνω 
1 κουταλάκι γέμιση και καλύψτε με ζύμη που έχετε κόψει με κουπάτ σε σχήμα 
αστεριού.  Αλείψτε πρώτα το κάτω μέρος των αστεριών με λίγο γάλα και 
σκεπάστε τη γέμιση ενώνοντας τις άκρες του αστεριού με τα τοιχώματα της 
βάσης. Ψήστε στο φούρνο (180

ο
) για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν.  

Όση ώρα ψήνονται κόψτε με κουπάτ την υπόλοιπη ζύμη για να είναι έτοιμα τα 
επόμενα κομμάτια για ψήσιμο. 

8. Αφήστε στη φόρμα να κρυώσουν 5-10 λεπτά πριν ξεφορμάρετε και βάλετε σε 
σχάρα να κρυώσουν καλά.  Ραντίστε με ζάχαρη άχνη και διατηρήστε σε 
αεροστεγώς κλειστό δοχείο. 

   
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
40 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 2 ώρες 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
44-48 κομμάτια 

    

  

 
 

 
 

 


