
 

 

 ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΤΑΡΤΑ ΛΙΝΤΣ 
(LINZERTORTE) 
 

  

a 15 λεπτά �� b1 ώρα 10 λεπτά c μέτρια �� d12 κομμάτια  

 

ΥΛΙΚΑ 
175 γρ. αλεύρι και λίγο επιπλέον για το 
αλεύρωμα 
75 γρ. φουντούκια ή αμύγδαλα 
50 γρ. ζάχαρη  
50 γρ. μαύρη ζάχαρη 
λεπτές φέτες φλούδας από 1 λεμόνι 
½ κ.γλ. αλεσμένη κανέλα 
1 πρέζα αλεσμένο μοσχοκάρυδο ή 
γαρίφαλο 
1 πρέζα αλάτι 
110 γρ. βούτυρο 
2 κρόκους αυγού 
350 γρ. μαρμελάδα σμέουρων ή 
κράνμπερι 
Λίγη ζάχαρη άχνη για το ράντισμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Φόρμα τάρτας (∅23-24 εκ.) καλύτερα με 
ελεύθερη βάση 
Ταψί φούρνου 
Αντικολλητικό χαρτί 
Κουπ πατ σε 2 μεγέθη, σε σχήμα 
αστεριού 
 

  
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
1. Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C. Βουτυρώστε μια φόρμα τάρτας 

23-24 εκ. με ελεύθερη βάση και αφήστε στην άκρη. Καλύψτε ένα ταψί 
φούρνου με αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 

2. Βάλτε στον κάδο τα φουντούκια, τη ζάχαρη, τη φλούδα λεμονιού και 
αλέστε 15 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10. 

3. Προσθέστε το αλεύρι, το αλάτι, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το 
βούτυρο, τους κρόκους, αναμείξτε 25 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 
Πλάστε σε μπαστούνι και κόψτε σε 3 ίσα μέρη. Βάλτε το ένα κομμάτι στο 
ψυγείο σε πλαστική μεμβράνη και ενώστε τα 2 υπόλοιπα κομμάτια σε 
ένα. Απλώστε τη ζύμη στη φόρμα για τάρτα πιέζοντας ελαφρά με τα 
δάχτυλα. Πρέπει να καλύψετε και τα τοιχώματα της φόρμας. Καλύψτε τη 
βάση με τη μαρμελάδα και απλώστε ομοιόμορφα. Με ένα πλάστη που 
έχετε αλευρώσει ελαφρά, ανοίξτε το υπόλοιπο 1/3 της ζύμης που βάλατε 
στο ψυγείο σε φύλλο διαμέτρου 21-22 εκ. και πάχους 5 χιλιοστών πάνω 
σε αλευρωμένο αντικολλητικό χαρτί. Χρησιμοποιήστε δύο διαφορετικά 
μεγέθη κουπάτ σε σχήμα αστεριού ή νιφάδας χιονιού για να 
διακοσμήσετε το πάνω μέρος της τάρτας. Μαζέψτε τη ζύμη από τα 
σχήματα που αποκόψατε και βάλτε στο ψυγείο. Με τη βοήθεια του 
αντικολλητικού χαρτιού, απλώστε το φύλλο ζύμης που έχετε ανοίξει 
πάνω από τη μαρμελάδα και ενώστε τις άκρες με τη ζύμη της βάσης 
πιέζοντας ελαφρά. Βάλτε την τάρτα στον προθερμασμένο φούρνο (180ο) 
και ψήστε για 20-25 λεπτά. Εν τω μεταξύ, ανοίξτε φύλο με τη ζύμη που 
έμεινε πάνω σε αντικολλητικό χαρτί και κόψτε σε σχήματα αστεριού. 
Τοποθετήστε το αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί φούρνου και αφήστε 
στην άκρη. 

4. Βγάλτε την τάρτα από το φούρνο και προσθέστε το ταψί με τα μπισκότα. 
Ψήστε για ακόμα 10 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν. 

5. Αφήστε την τάρτα και τα μπισκοτα να κρυώσουν λίγο προτού ραντίσετε 
με λίγη ζάχαρη άχνη. Σερβίρετε ζεστή ή κρύα. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Μια πολύ γνωστή τάρτα από την πόλη Λιντς της Αυστρίας που σερβίρεται 
πολύ τα Χριστούγεννα. 

 


