
Μπακλαβάς

Υλικά για το μπακλαβά: 
• 3 φύλλα κρούστας ψυγείου
• 25γρ άοσμο λάδι καρύδας
• 130γρ αμύγδαλα κομμένα στο μούλτι
• 100 καρύδια κομμένα στο μούλτι
• 1 κ.γ. ξύσμα βιολογικού ακέρωτου πορτοκαλιού
• 1,5 κ.γ. κανέλα
• 1 πρέζα θαλασσινό αλάτι
• 15γρ ζάχαρη καρύδας
• 120γρ σιρόπι αγάβης

Υλικά από πάνω: 
• λίγα καρύδια ακόμα
• 2 κ.γ. ζάχαρη καρύδας
• λίγη κανέλα

Υλικά για το σιρόπι: 
• 50γρ σιρόπι αγάβης
• λίγη κανέλα

Εκτέλεση:
1. Σε ένα μπωλ ανάμειξης, ενώστε τα αμύγδαλα, τα καρύδια, το ξύσμα, την κανέλα, το αλάτι , τη ζάχαρη καρύδας και 
την αγάβη ανακατεύοντας τα καλά με ένα κουτάλι.

2. Παίρνετε το ένα φύλλο κρούστας, το τοποθετείτε στον πάγκο της κουζίνας, το διπλώνετε όπως βλέπετε στη 
φωτογραφία και με ένα κοφτερό μαχαίρι το κόβετε στη μέση.

3. Λαδώστε το φύλλο με το λάδι καρύδας και ξεχωρίστε 60-61γρ γέμισης  για κάθε μισό κομμάτι  του φύλλου που 
κόψατε στα δύο. Τοποθετήστε τη γέμιση σε μακρόστενο σχήμα όπως βλέπετε στη φωτογραφία στην άκρη του 
φύλλου. Τυλίξτε  προσεκτικά και όσο πιο σφιχτά μπορείτε το φύλλο με τη γέμιση, διπλώνοντας τις άκρες στην 
πορεία. Λαδώστε το πυρέξ ή το ταψί που θα χρησιμοποιήσετε. Εγώ όταν κάνω το μπακλαβά για το σπίτι 
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χρησιμοποιώ ένα μικρό πυρέξ ή μεγαλύτερο αν θέλω  να κάνω μεγαλύτερη ποσότητα. Όταν θέλω να πάω επίσκεψη 
και να προσφέρω τον μπακλαβά μου χρησιμοποιώ  ταψάκι αλουμινίου μίας χρήσης  #Sanitas. Λαδώστε το σκεύος 
της επιλογής σας. Τοποθετήστε το γεμισμένο φύλλο στο πυρεξάκι ή το ταψάκι μίας  χρήσης  #Sanitas και λαδώστε 
το πάλι από πάνω καθώς  και στα πλαϊνά του. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τα 6 μισά των φύλλων που 
έχετε.

4. Κόψτε στα κομμάτια που επιθυμείτε, εγώ χωρίζω 24 μπουκίτσες.
5. Παπαλίστε από πάνω 1 κ.γ. ζάχαρη καρύδας, ρίξτε τα σπασμένα καρύδια, μετά ξανά 1 κ.γ. ζάχαρη καρύδας (έτσι 
θα καραμελώσουν τα καρύδια στο φούρνο!!!  πάλι χωρίς κόπο και χρόνο!) και τέλος  πασπαλίστε λίγη ακόμη 
κανέλα. 

6. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, τη μέση του φούρνου χωρίς αέρα, για 15 με 20 λεπτά 
ανάλογα με το φούρνο σας, μέχρι να ροδίσει.

7. Ανακτέψτε το σιρόπι αγάβης και  την κανέλα σε ένα μικρό μπωλ και μόλις βγει ο μπακλαβάς σας  από το φούρνο κι 
ενώ είναι καυτός, ρίξτε ομοιόμορφα το σιρόπι από πάνω με ένα κουτάλι του γλυκού. 
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