
   

 

ΤΣΟΥΡEΚΙΑ 

 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 150 γρ. ζάχαρη 
· 5 κόκκους μέχλεπι 
· 5 κόκκους μαστίχα 
· φλούδα ½ πορτοκαλιού (25 γρ.) 
· 80 γρ. βούτυρο  
· 100 γρ. γάλα 
· 3 αυγά και 1 χτυπημένο για 

επάλειψη 
· 2 φακελάκια ξηρή μαγιά (20 γρ.) 
· 550 γρ. αλεύρι φαρίνα 
· 1 κ.γλ. μπέϊκινγκ πάουντερ 
· 2-3 κόκκινα αυγά βραστά 

(προαιρετικά) 
· 50 γρ. ασπρισμένα αμύγδαλα για 

γαρνίρισμα (προαιρετικά)  
 

 1 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, το μέχλεπι, τη μαστίχα, τη φλούδα πορτοκαλιού 
και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 9. 

2 Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα, προσθέστε το βούτυρο, το γάλα και 
θερμάνετε 2 λεπτά/60ο/ταχύτητα 3.  

3 Προσθέστε τα 3 αυγά, τη μαγιά και αναμείξτε 30 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6. 
4 Προσθέστε το αλεύρι, το μπέϊκινγκ πάουντερ και ζυμώστε 1 λεπτό/ταχύτητα 

στάχυ.  Βάλτε τη ζύμη σε ένα μπολ, σκεπάστε με πλαστική μεμβράνη και 

αφήστε να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε μέγεθος (περίπου 1 ώρα).  
Στρώστε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη.  Χωρίστε τη 
ζύμη σε 3 ίσα μέρη και πλάστε κάθε κομμάτι σε μακρόστενο κορδόνι, μήκους 
45 εκ.  Βάλτε τα 3 κορδόνια στο ταψί ενώνοντάς τα στο ένα άκρο και πλέξτε σε 
κοτσίδα.  Ενώστε τα ξανά στο άλλο άκρο.  Αν έχετε έτοιμα βρασμένα κόκκινα 
αυγά, τοποθετήστε τα τώρα στην κοτσίδα σε τακτά διαστήματα.  Σκεπάστε το 
τσουρέκι με πλαστική μεμβράνη μέχρι να φουσκώσει και να διπλασιαστεί σε 
μέγεθος (περίπου 30 λεπτά). 

5 Εν τω μεταξύ, προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο. 
6 Πριν βάλετε το τσουρέκι στο φούρνο, αλείψτε με το χτυπημένο αυγό και 

γαρνίρετε με τα ασπρισμένα αμύγδαλα.  Ψήστε στο φούρνο για 45-50 λεπτά 
(180ο) ή μέχρι ένα μαχαίρι ή μια οδοντογλυφίδα στο βαθύτερο μέρος να βγαίνει 
καθαρή. 

7 Αφήστε σε μια σχάρα να κρυώσει προτού σερβίρετε. 

   

 

 
 

 
 

 
  

 

ENEΡΓΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

2 ώρες και 15 
λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 

1 μεγάλο ή 2-3 πιο 
μικρά 


