
Ρεβανί με άρωμα εσπεριδοειδών

για μία φόρμα ή πυρέξ 20x20 εκ. (6-8 μερίδες)

Υλικά για το ρεβανί:

• 170γρ σιμιγδάλι χοντρό
• 70γρ αλεύρι ντίνκελ ολικής
• 1 κ.γ. γεμάτο baking powder
• 100γρ μέλι (ή αγάβη)
• 80γρ βούτυρο καρύδας
• 100γρ στραγγιστό γιαούρτι
• 2 αυγά
• 1/4  κ.γ. σκόνη φυσικής βανίλιας
• 1/2 κ.σ. ξύσμα λεμονιού

Υλικά για το σιρόπι: 
(μέτρια σιροπιασμένο*)

• 1 κούπα νερό
• 150γρ μέλι (ή αγάβη)
• 1/4 κ.γ. ξύσμα ακέρωτου λεμονιού
• 1/4 κ.γ. ξύσμα ακέρωτου πορτοκαλιού

Εκτέλεση για το ρεβανί:

1. Ανακατέψτε σε ένα μπωλ όλα τα στεγνά υλικά: σιμιγδάλι, αλεύρι (κοσκινισμένο καλύτερα), βανίλια, baking powder και 
ξύσμα λεμονιού.

2. Χτυπήστε σε άλλο μπωλ τα αυγά καλά με τον αυγοδάρτη.
3. Προσθέστε στα αυγά όλα τα άλλα υγρά υλικά: μέλι, λάδι καρύδας, γιαούρτι και ανακατέψτε τα καλά να ομοιογενοποιηθεί το 

μείγμα.
4. Ρίξτε σιγά σιγά ανακατεύοντας με τον αυγοδάρτη τα στεγνά υλικά στα υγρά.
5. Ρίξτε το μείγμα σε ένα λαδωμένο πυρέξ διαστάσεων 20x20.
6. Ψήστε στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά, μέχρι να δείτε ότι έχει ροδίσει.

Εκτέλεση για το σιρόπι:

1. Ρίξτε όλα τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι και ανακατέψτε τα καλά. Αφήστε να πάρει μία βράση, και σβήστε το μάτι αμέσως. 
Αφήστε το πάνω στο ζεστό μάτι για 10 λεπτά, για να δώσετε χρόνο στα ξύσματα να βγάλουν τα έλαιά τους.

2. Σιροπιάστε με ΖΕΣΤΟ σιρόπι κουταλιά-κουταλιά , γύρω γύρω και σταδιακά, αφού το ρεβανί έχει ΚΡΥΩΣΕΙ εντελώς. Αφήστε το 
να τραβήξει καλά το σιρόπι πριν το κόψετε.

Σημειώσεις:

 • Μπορείτε να βάλετε στο σιρόπι και ξύσμα από λάιμ, του δίνει μια άλλη ιδιαίτερη γεύση, για τους πιο τολμηρούς!
 • *Εμένα μου αρέσει μέτρια σιροπιασμένο, αν το θέλετε περισσότερο απλά φτιάξτε λίγο ακόμα σιρόπι, 1/4 της κούπας 

νερό και 40γρ περίπου μέλι και λίγο ξύσμα, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και σιροπιάστε το περισσότερο.
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