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ΦΛΑΟΥΝΕΣ ME ANAΡΗ 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

1 ώρα και 15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

3 ώρες 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

δύσκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 

16 κομμάτια 

YΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ζύμη 

· 1 κ.γλ. ζάχαρη 
· 9 κόκκους μέχλεπι 
· 9 μέτριους κόκκους μαστίχα 
· 230 γρ. ηλιανθέλαιο  
· 220 γρ. χυμό πορτοκαλιού 
· 140 γρ. γάλα 
· 730 γρ. αλεύρι ζαχαροπλαστικής 

(self-raising flour) 
· 1 κ.γλ. μπέϊκινγκ πάουντερ 

Γέμιση (Φωκός) 

· 1 κ.γλ. ζάχαρη  
· 9 κόκκους μαστίχα 
· 9 κόκκους μέχλεπι 
· 2 χαλλούμια (από αιγοπρόβειο 

γάλα), σε κομμάτια 4 εκ (500 γρ.) 
· 1 αναρή ξερή, σε κομμάτια 4 εκ 

(250-280 γρ.) 
· 25 κλωνάρια φρέσκο δυόσμο 

(μόνο τα φύλλα, μεγάλα) 
· 1000 γρ. φρέσκα αναρή, 

αλατισμένη, κομμένη σε κύβους 
5-6 εκ. 

· 5 αυγά ολόκληρα 
· 4 ασπράδια (κρατήστε τα 

κροκάδια για επάλειψη) 
· 120 γρ. αλεύρι φαρίνα (4 κ.σ. 

καλά γεμάτες) 
· 160 γρ. σιμιγδάλι (10 κ.σ. καλά 

γεμάτες) 
· 1 κ.γλ. καλά γεμάτο μπέϊκινγκ 

πάουντερ 
· 300-350 γρ. σταφιδάκια  
· 300 γρ. ασπρισμένο σουσάμι  

 

 Ζύμη 

1 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, το μέχλεπι, τη μαστίχα και αλέστε 20 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.   

2 Προσθέστε το ηλιανθέλαιο, το χυμό πορτοκαλιού, το γάλα, το αλεύρι, το 
μπέϊκινγκ πάουντερ, αναμείξτε 15 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και ζυμώστε 1 
λεπτό και 30 δευτερόλεπτα/ταχύτητα στάχυ.  Αδειάστε τη ζύμη σε πλαστικό 

δοχείο και καλύψτε με πλαστική μεμβράνη για μισή ώρα περίπου, να 
ξεκουραστεί.  

Γέμιση (Φωκός) 

3 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, τη μαστίχα, το μέχλεπι και αλέστε 20 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  Αδειάστε σε ένα μεγάλο μπολ και αφήστε στην 

άκρη. 
4 Βάλτε στον κάδο το χαλλούμι και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  

Αδειάστε στο μπολ με τη ζάχαρη και μέχλεπι. 
5 Βάλτε στον κάδο την ξερή αναρή και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  

Αδειάστε στο δοχείο με το χαλλούμι. 
6 Βάλτε στον κάδο το δυόσμο και κόψτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8.  Αδειάστε 

στο δοχείο με τα τυριά και αφήστε στην άκρη. 
7 Βάλτε στον κάδο 500 γρ. φρέσκα αναρή και αλέστε 10 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  Αδειάστε στο δοχείο με τα τυριά και αφήστε στην 

άκρη. Επαναλάβετε με τα υπόλοιπα 500 γρ. αναρή.  Αδειάστε στο δοχείο με τα 
τυριά και αφήστε στην άκρη. 

8 Βάλτε στον κάδο τα ολόκληρα αυγά, τα ασπράδια και χτυπήστε 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  Αδειάστε στο δοχείο με τα τυριά και αφήστε στην 

άκρη. 
9 Βάλτε το δοχείο με τα τυριά στο καπάκι του κάδου, ζυγίστε μέσα το αλεύρι, το 

σιμιγδάλι, το μπέϊκινγκ πάουντερ και αναμείξτε πολύ καλά με το χέρι μέχρι να 
ενωθούν. 

10 Προσθέστε τα σταφιδάκια και αναμείξτε καλά.  Καλύψτε με πλαστική μεμβράνη 
και αφήστε 30 λεπτά να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. 

11 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180-200ο .  Καλύψτε ένα ταψί με 
αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 

12 Κόψτε τη ζύμη σε 16 ίσα μέρη, περίπου 80 γρ το κάθε κομμάτι.  Ανοίξτε με 
πλάστη το κάθε κομμάτι σε στρογγυλή πίτα, διαμέτρου 15 εκ.  Απλώστε την 
κάθε πίτα σε ένα πιάτο με ασπρισμένο σουσάμι και βάλτε στο κέντρο 160 γρ 
γέμιση.  Κλείστε σε σχήμα φλαούνας και τοποθετήστε στο ταψί.  Προτού τις 
βάλετε στο φούρνο, χτυπήστε τα κροκάδια με ένα πηρούνι και αλείψτε τις 
φλαούνες.  Ψήστε στο φούρνο (180ο-200ο) για περίπου 30-40 λεπτά, ανάλογα 
με τον κάθε φούρνο.  

 


