
Τραγανά ταχινορολάκια

Υλικά για 40 κομμάτια περίπου:
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 
• 500γρ αλεύρι ντίνκελ ολικής
• 4 κ.γ. baking powder
• 2 κ.γ. σόδα χωρίς αλουμίνιο
• 120γρ ζάχαρη καρύδας
• 1 πρέζα αλάτι
• 2/3 κ.γ. κανέλα
• 100γρ λιωμένο άοσμο λάδι καρύδας
• 200γρ φρέσκο χυμό πορτοκαλιού (σε θερμοκρασία 
δωματίου για να μη σφίξει το λάδι στο πλάσιμο)

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ
• 300γρ ταχίνι ολικής άλεσης
• 200γρ ζάχαρη καρύδας (αυξήστε την ανάλογα με το γούστο σας)
• 3 κοφτά κ.γ. κανέλα

Εκτέλεση:
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
1. 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.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ
4. Σε ένα μπωλ ανακατεύετε τη ζάχαρη καρύδας με την κανέλα. Μετά προσθέτετε το ταχίνι και 
ανακατεύετε καλά με ένα κουτάλι, να ομοιογενοποιηθεί το μείγμα.

5. Απλώνετε το μείγμα ομοιόμορφα πάνω στο φύλλο μέχρι τις άκρες.
6. Με ένα μαχαίρι πίτσας, χωρίζετε σε κομμάτια τη ζύμη σας  περίπου όπως τη φωτογραφία, ανάλογα με 
το σχήμα που έχετε δώσει στο φύλλο σας, εμένα μου βγαίνουν 4 στήλες και 10 γραμμές, οπότε 
βγαίνουν περίπου 40 κομμάτια. Να έχετε στο νου σας ότι ένα βολικό σχήμα και  για το ψήσιμο είναι να 
έχουν τα κομμάτια περίπου 2-2,5 εκ. φάρδος και 10-11 μήκος. 

7. Τυλίγετε τα ρολάκια και τα τοποθετείτε στο ταψί σας.
8. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους  180 βαθμούς για 20-25 λεπτά ανάλογα με το πόσο τραγανά 
τα θέλετε.
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