
  

  
 

 

ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΥΛΙΚΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ) 
 

 
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ζύμη 

· 250 γρ. χυμό πορτοκαλιού  
· 120 γρ. φυστικέλαιο  
· 40 γρ. νερό  
· 500 γρ. αλεύρι ζαχαροπλαστικής, 

χωρίς γλουτένη 
· 2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ, χωρίς 

γλουτένη 

Γέμιση 

· 300 γρ. χαλλούμι, κομμένο στα 
έξι 

· 150 γρ. φέτα  
· 10 φύλλα φρέσκου δυόσμου, 

(μεγάλα) 
· 2 αυγά  

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C. Καλύψτε δύο ταψιά φούρνου με 
αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 

Ζύμη 

2 Βάλτε στον κάδο το χυμό πορτοκάλι, το φυστικέλαιο, το νερό, το αλεύρι, το 

μπέικιν πάουντερ, αναμείξτε 10 δευτ./ταχύτητα 4 και ζυμώστε, 4 λεπτά/ , 
χωρίς τη μεζούρα. 

3 Βάλτε τη ζύμη σε σακουλάκι και αφήστε για τουλάχιστον μισή ώρα να 
ξεκουραστεί. Στο μεταξύ, φτιάξτε τη γέμιση. 

Γέμιση 

4 Βάλτε στον κάδο το χαλλούμι και αλέστε 5 δευτ./ταχύτητα 6. 
5 Προσθέστε τη φέτα, το δυόσμο, τα αυγά και αναμείξτε 5 δευτ./ταχύτητα 6. 

Συναρμολόγηση 

6 Χωρίστε τη ζύμη σε τέσσερα ίσα μέρη. Ανοίξτε σε ελαφρά αλευρωμένη 
επιφάνεια κάθε κομμάτι σε ορθογώνιο φύλλο 40 x 18 εκ. 

7 Χωρίστε τη γέμιση σε τέσσερα ίσα μέρη. Απλώστε το ¼ της γέμισης πάνω στο 
κάθε φύλλο, αφήνοντας κενό περιμετρικά 1 εκ. και τυλίξτε σε ρολό 
(βλ. συμβουλή και φωτογραφία). 

8 Ψήστε για 20-30 λεπτά περίπου (200°C). 
9 Σερβίρετε τις τυρόπιτες ολόκληρες ή κόψτε σε μικρά ατομικά κομμάτια, 8 

κομμάτια το κάθε ρολό. 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 2 ταψιά 
 αντικολλητικό χαρτί 

 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 1 
ΚΟΜΜΑΤΙ 

 

Ενέργεια 585 kJ / 140 kcal 

Πρωτεΐνες 5 γρ. 

Υδατάνθρακες 13 γρ. 

Λιπαρά 8 γρ. 
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

· Αν θέλετε να ροδίσουν, αλείψτε το κάθε ρολό με γάλα ή χυμό πορτοκαλιού. 

Μπορείτε επίσης να πασπαλίσετε τα ρολά με σουσάμι. 
 

 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

Ελιόπιτες: Φτιάξτε τη ζύμη όπως στη συνταγή. Για τη γέμιση αναμείξτε σε ένα 
δοχείο 100 γρ. ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 250 γρ. ελιές μαύρες κομμένες, 5 κλωνάρια 
φρέσκου δυόσμου (μόνο τα φύλλα) και 2 κουταλιές ελαιόλαδο. 
Λουκανικόπιτες: Για τη γέμιση χρησιμοποιήστε 500 γρ. λουκάνικα Φρανκφούρτης. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 10 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
32 κομμάτια 
μήκους 4-5 εκ. 
περίπου 


