
Τάρτα με μανιτάρια και σπανάκι

Υλικά για το φύλλο:
• 375γρ αλεύρι ντίνκελ ολικής
• 1 1/2 κ.γ. baking powder
• 1 1/2 κ.γ. σόδα χωρίς αλουμίνιο
• 75γρ λιωμένο άοσμο
• 1/2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• μυρωδικά της αρεσκείας σας (πχ. ρίγανη, θυμάρι, 
κόλιανδρο, δενδρολίβανο)

• 100γρ νερό βρύσης (όχι κρύο)
• 1 κ.γ. μηλόξυδο
Υλικά για τη γέμιση:
• 6 κ.σ. άοσμο λάδι καρύδας
• 6 μανιτάρια portobello σε μικρά κομμάτια ή φέτες
• 2 μικρά ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
• 1 πράσο μέτριο, ψιλοκομμένο
• 2 κ.γ. σκόνη λαχανικών χωρίς ζάχαρη
• 2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 20-25 φύλλα μεγάλα σπανάκι ψιλοκομμένα
• 6  κ.σ. κρέμα καρύδας ή κρέμα γάλακτος σόγιας
• 4-5 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
• 50γρ παρμεζάνα, προαιρετικά

Εκτέλεση:
1. ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ: Ανακατεύετε όλα τα στεγνά υλικά σε ένα μπωλ.
2. Προσθέτετε το λάδι και το νερό και ζυμώνετε μέχρι να ομοιογενοποιηθεί το ζυμάρι σας.
3. Ανοίγετε το φύλλο σας σε πάχος περίπου 3-4 χιλιοστά, σε στρόγγυλο σχήμα. Θα πρέπει να είναι στο 
σχήμα της φόρμας σας, και 3 εκ περίπου εκτός της περιμέτρου του κύκλου της (για να καλύψει και τα 
τοιχώματα).
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4. Σε μία φόρμα τάρτας διαμέτρου 26-28 εκ τοποθετείτε τη ζύμη ομοιόμορφα στον πάτο και τα 
τοιχώματα της.

5. ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ: Βάζετε σε ένα τηγάνι το λάδι, τα μανιτάρια, τα κρεμμύδια και τα πράσα και τα 
σωτάρετε για 3-4 λεπτά περίπου. 

6. Προσθέτετε το αλάτι, τα μπαχαρικά, το σπανάκι και γυρνάτε λίγο το μείγμα να φύγουν τα υγρά από το 
σπανάκι και τα μανιτάρια.

7. Τέλος βάζετε το μαϊντανό και  την κρέμα, και ανακατεύετε. Αφήνετε να σιγοβράσουν 2-3 λεπτά, να 
ομοιογενοποιηθεί το μείγμα.

8. Αφήνετε το μείγμα να κρυώσει ελαφρώς πριν το βάλετε μέσα στην τάρτα.
9. Ρίχνετε τη γέμιση στη φόρμα της τάρτας και αν θέλετε τρίβετε την παρμεζάνα από πάνω, διαφορετικά 
μπορείτε να το αφήσετε χωρίς το τυρί.

10. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου, ανάλογα με το φούρνο.
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