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Μηλόπιτα 
 

Αγαπημένο γλυκό και εύκολο γλυκό που πρέπει να υπάρχει στο βιβλίο συνταγών κάθε σπιτιού!  Εδώ έχουμε μία vegan 

εκδοση της κλασικής μηλόπιτας, που είναι όχι μόνο πιο θρεπτική, καθώς περιέχει λάδι και ζάχαρη καρύδας και μέλι, 

αλλά και πολύ νόστιμη, δεν της λείπει τίποτα σε γεύση, της λείπουν μόνο θερμίδες!  Απολαύστε την χωρίς τύψεις! 

 
 

Υλικά: 

 ½ κούπα χυμό πορτοκαλιού 

 2-3 κ.σ. ζάχαρη καρύδας 

 50γρ βούτυρο/λάδι καρύδας λιωμένο (αν προτιμάτε 

άοσμο) 

 λίγα καρύδια σπασμένα (προαιρετικά) 

 ¼ κ.γ. σκόνη φυσικής βανίλιας (ή μία βανίλια) 

 10γρ baking powder 

 μισή μπανάνα πολτοποιημένη 

 μία πρέζα αλάτι 

 ½ κ.γ. κανέλα και λίγο για πασπάλισμα από πάνω 

 2 μεγάλα ή 3 μεσαία μήλα 

 1½ περίπου κούπα αλεύρι ντίνκελ ολικής (να μη γίνει πολύ σφιχτή η ζύμη) 

 3-4 κ.σ. μέλι (ανάλογα με το γούστο μας) 

 

 

Εκτέλεση: 

1.Στο ταψί ή το πυρέξ αλείφουμε λίγο από το βούτυρο στον πάτο και τα πλαϊνά. 

2.Πασπαλίζουμε γύρω γύρω και κάτω με τη ζάχαρη και ρίχνουμε λίγη κανέλα. Αν βάλετε καρύδια, μπορείτε να τα 

τοποθετήσετε σε αυτό το στάδιο, ή αλλιώς  στο σερβίρισμα. 

3.Κόβουμε τα μήλα σε λεπτές φέτες και καλύπτουμε τον πάτο του ταψιού. Αν μείνουν κενά ανάμεσα, τρίβουμε το 

υπόλοιπο των μήλων και γεμίζουμε ανάμεσα. 

4.Για τη ζύμη ξεκινάμε ανακατεύοντας πρώτα τα στεγνά υλικά μεταξύ τους. 

5.Προσθέτουμε το λάδι, το χυμό και τελευταία το αλεύρι και το μέλι λίγο-λίγο ενώ η ζύμη δουλεύεται στο μίξερ. 

6.Ρίχνουμε τη ζύμη πάνω από τα μήλα. 

7.Ψήνουμε στους 180°C για 45-60’ (ανάλογα με το φούρνο) μέχρι να ροδίσει. 
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Σημειώσεις 

 Μπορείτε να προσθέσετε διπλή δόση βουτύρου και ζάχαρης καρύδας στον πάτο για έξτρα καραμέλα! 

 Μπορείτε να φτιάξετε και ατομικά μηλοπιτάκια για πάρτυ ή κεράσματα χρησιμοποιώντας τις θήκες των 

muffins! 

 Ξεφορμάρουμε αναποδογυρίζοντας το ταψί αφού κρυώσει καλά. 
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