
Ταχινοcookies με αλεύρι ζέας

Υλικά για το φύλλο:
• 250γρ αλεύρι ζέας 
• 2 κ.γ. baking powder
• 1 κ.γ. σόδα
• 70γρ ζάχαρη καρύδας
• 1 πρέζα αλάτι
• 1/3 κ.γ. κανέλα
• 50γρ λιωμένο άοσμο λάδι καρύδας
• 100γρ φρέσκο χυμό πορτοκαλιού
Υλικά για την κρέμα με ταχίνι:
• 150γρ ταχίνι ολικής
• 110γρ ζάχαρη καρύδας
• 1 1/2 κ.γ. κανέλα

Εκτέλεση:
1. ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ: Ανακατεύετε όλα τα στεγνά υλικά σε ένα μπωλ.
2. Ρίχνετε το λάδι  και το χυμό πορτοκαλιού και  ανακατεύετε με ένα κουτάλι, μετά ζυμώνετε λίγο με τα 
χέρια μέχρι να γίνει μία μπάλα.

3. Απλώνετε τη ζύμη σας  σε φύλλο, περίπου 3 χιλιοστών σε ύψος. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι 
αντικολλητικό χαρτί  για να σας βοηθήσει να ανοίξετε πιο εύκολα το φύλλο, μιας και  το ντίνκελ δεν 
είναι το ίδιο εύκολο με το κοινό αλεύρι. Κόβετε τα περισσεύματα και τα τοποθετείτε  έτσι ώστε να γίνει 
ένα ορθογώνιο σχήμα.

4. Απλώνετε το ταχίνι με μία σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια του φύλλου.
5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ:Σε ένα μπωλ, ανακατεύετε  καλά τη ζάχαρη καρύδας με την κανέλα και την 
πασπαλίζετε πάνω στο ταχίνι.

6. Με το μαχαίρι της πίτσας, χωρίζετε σε μερίδες, εγώ χωρίζω περίπου 14-16.
7. Παίρνετε στη χούφτα σας την κάθε χωρισμένη μερίδα και σφίγγοντας στην παλάμη σας  το φτιάχνετε 
σε  σχήμα στρόγγυλου μπισκότου. Το ταχίνι  θα βρεθεί  τυχαία ανάμεσα στις πτυχές  του μπισκότου, δε 
χρειάζεται δηλαδή να το πλάσετε γιατί δε θα μείνει ξέχωρο από τη ζύμη. Θέλουμε να μείνει σε 
διάφορα σημεία του μπισκότου και το να νιώθουμε σα γέμιση όταν τα τρώμε.

8. Τοποθετείτε τα μπισκότα σε αντικολλητικό χαρτί  ή επιφάνεια σιλικόνης και ψήνετε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος των μπισκότων και φούρνο σας 
(να θυμάστε ότι σκληραίνουν λίγο περισσότερο όταν κρυώνουν). Κρυώστε τα σε μία σχάρα.
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