
  

 

. 

 

ΦΛΑΟΥΝΕΣ 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

1 ώρα και 5 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

2 ώρες και 50 
λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

δύσκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 

13 κομμάτια 

YΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ζύμη 

· 75 γρ. ζάχαρη 
· 9 κόκκους μέχλεπι 
· 4 μέτριους κόκκους μαστίχα 
· 75 γρ. φυτικό βούτυρο 
· 250 γρ. γιαούρτι 
· 50 γρ. γάλα 
· 5 γρ. ηλιανθέλαιο 
· 500 γρ. αλεύρι φαρίνα 
· 3 κ.γλ. μπέϊκινγκ πάουντερ 
· 1 πρέζα αλάτι 

Γέμιση (Φωκός) 

· 1 κ.γλ. ζάχαρη  
· 40 γρ. αλεύρι φαρίνα 
· 9 κόκκους μαστίχα 
· 9 κόκκους μέχλεπι 
· 830 γρ. τυρί για φλαούνες, 

κομμένο σε κομμάτια 4 εκ. 
· 200 γρ. ώριμο χαλλούμι, κομμένο 

σε κομμάτια 4 εκ. 
· 100 γρ. αναρή ξερή, κομμένη σε 

κομμάτια 4 εκ. 
· 25 κλωνάρια φρέσκο δυόσμο 

(μόνο τα φύλλα) 
· 6 αυγά ολόκληρα (βλ. συμβουλή) 
· 2 ασπράδια (κρατήστε τα 

κροκάδια για επάλειψη) 
· 55 γρ. αλεύρι φαρίνα 
· 120 γρ. σιμιγδάλι 
· 3 κ.γλ. μπέϊκινγκ πάουντερ 
· 150-200 γρ. σταφιδάκια 
· 250 γρ. ασπρισμένο σουσάμι 

(βλ. συμβουλή) 
 

 Ζύμη 

1 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, το μέχλεπι, τη μαστίχα και αλέστε 15 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.   

2 Προσθέστε το φυτικό βούτυρο, το γιαούρτι, το γάλα, το ηλιανθέλαιο, το αλεύρι, 
το μπέϊκινγκ πάουντερ, το αλάτι, αναμείξτε 15 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και 
ζυμώστε 2 λεπτά/ταχύτητα στάχυ.  Αδειάστε τη ζύμη σε πλαστικό δοχείο και 

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

Γέμιση 

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

άκρη. 
4 Βάλτε στον κάδο 430 γρ τυρί για φλαούνες και αλέστε 20 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 9.  Αδειάστε στο μπολ με τη ζάχαρη και το μέχλεπι 

και αφήστε στην άκρη. 
5 Βάλτε στον κάδο  τα υπόλοιπα 400 γρ. τυρί για φλαούνες και αλέστε 20 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 9.  Αδειάστε στο μπολ με το τυρί. 
6 Βάλτε στον κάδο το χαλλούμι, την αναρή και αλέστε 10 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  Αδειάστε στο μπολ με το τυρί. 
7 Βάλτε στον κάδο το δυόσμο και κόψτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  

Αδειάστε στο μπολ με τα τυριά. 
8 Βάλτε στον κάδο τα 6 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, 

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 180ο .  Καλύψτε ένα ταψί με αντικολλητικό 
χαρτί και αφήστε στην άκρη. 

12 Κόψτε τη ζύμη σε  κομμάτια, περίπου 75 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 155 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) για περίπου 40 λεπτά, ή ανάλογα με 
τον κάθε φούρνο. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Ο αριθμός των αυγών εξαρτάται από το τυρί.  Προσθέστε όσα αυγά χρειαστεί 
ώστε να δέσει ο φωκός αλλά να μην είναι στεγνός. 

 Για να ασπρίσετε το σουσάμι, βάλτε στον κάδο 1000 γρ. νερό και βράστε 8 
λεπτά/100ο/ταχύτητα 2.  Προσθέστε 3-4 σταγόνες χυμό λεμονιού, 

τοποθετήστε το καλαθάκι στον κάδο και ζυγίστε μέσα 500 γρ. σουσάμι.  Βράστε 
10 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 2, αφαιρέστε το καλαθάκι με τη σπάτουλα και 

αφήστε πάνω από ένα πιάτο να στραγγίσει το σουσάμι.  Διατηρείται σε 
πλαστική σακούλα στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.  Αφήστε να ξεπαγώσει 
περίπου ½ ώρα πριν το χρησιμοποιήσετε.  Αν είναι πολύ στεγνό, το ραντίζετε 
με λίγο νερό. 

 


