
Μπάρες βρώμης με cranberries
Υλικά:

• 1 κούπα νιφάδες βρώμης
• 1 1/3 κούπας ξηρούς καρπούς (αμύγδαλα και κάσιους ή καρύδια 

και σουσάμι)
• 1/3 κούπας cranberries αποξηραμένα
• 1/3 κούπας ινδοκάρυδο
• 1/3 κούπας ζάχαρη καρύδας
• 1/3 κ.γ. κανέλα
• 1/8 κ.γ. μοσχοκάρυδο
• 1/4 κ.γ. βανίλια φυσική σε σκόνη
• 1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού (1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού)
• 1 κ.σ. σπασμένο λιναρόσπορο μουλιασμένο με 2 κ.σ. νερό για 15 

λεπτά, δηλαδή ένα "αυγό λιναρόσπορου"
• 115γρ μέλι
• 60γρ λάδι καρύδας

Εκτέλεση:

1. Ανακατεύουμε όλα τα στεγνά υλικά μεταξύ τους.
2. Προσθέτουμε το "αυγό λιναρόσπορου", το  μέλι και το λάδι καρύδας και ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι για να 

ομοιγενοποιηθεί το μείγμα.
3. Βάζουμε αντικολλητικό  χαρτί σε μία φόρμα του κέικ, εγώ χρησιμοποιώ μία μήκους 27 εκ. περίπου, γιατί μου αρέσει το 

"πάχος" στο οποίο  βγαίνουν οι μπάρες σε αυτή. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μακρύτερη ή κοντότερη. Απλώνουμε το 
μείγμα στη φόρμα και ΠΑΤΑΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ να γίνει "σφιχτό" ώστε να δέσουν καλά τα υλικά στο ψήσιμο και να μη 
διαλυθούν στο κόψιμο μετά.

4. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο  στους 180 βαθμούς για 25-35 λεπτά (ανάλογα με το  φούρνο όπως πάντα, θα δείτε το 
δικό σας).

5. Αφήστε να κρυώσει καλά πριν κόψετε σε μερίδες με ένα μεγάλο μαχαίρι και με κοφτή κίνηση (όχι όπως κόβουμε το ψωμί 
πέρα δώθε!). Επιλέξτε το σχήμα και το μέγεθος που σας ταιριάζει.

Σημειώσεις:

- Διατηρούνται σε αεροστεγές τάπερ μέχρι 1 μήνα.
- Αλλάξτε και συνδυάστε τους ξηρούς καρπούς που αρέσουν σε εσάς, έχετε υπόψη σας ότι ο κολοκυθόσπορος, τα φυστίκια 

αιγίνης, τα αράπικα φυστίκια και ο ηλιόσπορος, λόγω της έντονης γεύσης τους δεν πολύταιριάζουν με την κανέλα και το 
πορτοκάλι. 

- Μπορείτε να βάλετε ξύσμα λάιμ ή λεμονιού και να αλλάξετε το άρωμα τους.
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