
    

  

 

 

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜE ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
(χωρίς γλουτένη) 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
55 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
2 μέρες και 50 
λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
4-6 μερίδες  

 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ζύμη για σπαγγέτι 

· 300 γρ. αλεύρι χωρίς γλουτένη 
· 1 κ.γλ. ελαιόλαδο 
· 3 μεγάλα αυγά 
· 1 κ.σ. κοφτή xanthan gum 
· 50 γρ. νερό 

Σάλτσα ντομάτας με βασιλικό 

· 100 γρ. κρεμμύδι καθαρισμένο 
και κομμένο στα τέσσερα 

· 40 γρ. ελαιόλαδο 
· 400 γρ. φρέσκες ντομάτες, 

κομμένες στα τέσσερα 
· 1 κ.σ. πάστα σπιτικού ζωμού 

λαχανικών 
· 1 κοφτό κ.γλ. ζάχαρη 
· 1 κ.γλ. αλάτι 
· 1 πρέζα πιπέρι 
· 8-10 κλωνάρια φρέσκου 

μαϊντανού (μόνο τα φύλλα) 
· 3-5 κλωνάρια φρέσκου βασιλικού 

(μόνο τα φύλλα) 

Ψήσιμο μακαρονιών 

· 1200 γρ. νερό 
· 1 ½ κ.γλ. αλάτι 
· 350 γρ. σπαγγέτι (βλ. ζύμη) 

 Ζύμη για σπαγγέτι 

1 Βάλτε στον κάδο το αλεύρι, το ελαιόλαδο, τα αυγά, το xanthan gum, το 
νερό και αναμείξτε 30 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6. 

2 Ζυμώστε 3 λεπτά/ταχύτητα στάχυ.  Αφαιρέστε τη ζύμη, κόψτε σε 
κομμάτια, ανοίξτε σε φύλλο και περάστε από τη μηχανή για μακαρόνια.  
Όταν φτάσετε στο επιθυμιτό πάχος ζύμης, περάστε από το αξεσουάρ για 
σπαγγέτι. 

3 Καλύψτε το πανέρι με αντικολλητικό χαρτί και απλώστε πάνω τα σπαγγέτι.  
Καλύψτε με πετσέτα κουζίνας και αφήστε 2 μέρες να στεγνώσουν. 

Σάλτσα ντομάτας με βασιλικό 

4 Βάλτε στον κάδο το κρεμμύδι, το ελαιόλαδο, κόψτε 5 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και σοτάρετε 3 λεπτά/120

ο
/ταχύτητα 1. 

5 Προσθέστε τις ντομάτες, την πάστα ζωμού, τη ζάχαρη, το αλάτι, το πιπέρι, 
το μαϊντανό, το βασιλικό, αλέστε 8 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7 και 
μαγειρέψτε 20 λεπτά/100

ο
/ταχύτητα 1.  Αδειάστε σε πυρίμαχο σκεύος και 

διατηρήστε τη σάλτσα ζεστή. 

Ψήσιμο μακαρονιών 

6 Βάλτε στον κάδο το νερό και βράστε 10 λεπτά/100
ο
/ταχύτητα 1. 

7 Προσθέστε το αλάτι, τα μακαρόνια από το άνοιγμα της μεζούρας και 
μαγειρέψτε χωρίς τη μεζούρα ρυθμίζοντας το χρόνο που αναγράφεται 
στη συσκευασία/100

ο
/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα 1, ή μέχρι να 

γίνουν al dente.  Στραγγίστε τα μακαρόνια στο Varoma και σερβίρετε με τη 
σάλτσα ντομάτας με βασιλικό. 
 

   

 


