
Κιουνεφέ... της δίαιτας!

Υλικά για 12 μερίδες (3 ταψάκια μικρά):

• 1 πακέτο (450γρ) καταϊφι
• 150γρ άοσμο λιωμένο λάδι καρύδας
• 300-450γρ τριμμένη γλυκιά γραβιέρα ή ένα ήπιο 
κασέρι της αρεσκείας σας (όχι πολύ αλμυρό), 
ανάλογα με το πόσο γεμάτο θέλετε το γλυκό σας, 
αν δηλαδή θα βάλετε 100 ή 150γρ τυρί σε κάθε 
ταψάκι

• 450γρ μέλι ή σιρόπι αγάβης
• λίγο τριμμένο ωμό φυστίκι Αιγίνης για το 
σερβίρισμα

Εκτέλεση:
1. Βάλτε το καταϊφι σε μία λεκάνη ή μένα μεγάλο μπωλ και "ανοίξτε" το με τα χέρια σας.
2. Προσθέστε το βούτυρο και ανακατέψτε καλά, φροντίζοντας να καλυφθεί το καταϊφι παντού με το 
λάδι.

3. Πάρτε τρία ταψάκια, ή τάπερ διαμέτρου περίπου 24εκ και τοποθετήστε σε καθένα στον πάτο 100γρ 
από το καταϊφι με το λάδι, πατήστε το καλά.

4. Ρίξτε από πάνω 100γρ τυρί (ή 150 αν το θέλετε πιο πλούσιο) και ξανά άλλα 100γρ από το καταϊφι. 
Πατήστε καλά με τα χέρια σας, ώστε να γίνει όσο πιο επίπεδο γίνεται. Έτσι μπορείτε  να τα διατηρήσετε 
στο ψυγείο έως και 15 μέρες.

5. Όταν θέλετε να το ψήσετε, πάρτε μία μερίδα, βάλτε τη στο τηγάνι  σας και σε μέτρια φωτιά, περιμένετε 
μέχρι να ροδίσει ο πάτος. Γυρίστε από τη άλλη μεριά και περιμένετε πάλι μέχρι να ροδίσει ο πάτος. 

6. Ετοιμάστε το σιρόπι εν τω μεταξύ, βάζοντας 150γρ μέλι (για την κάθε μερίδα) με λίγο νερό, και 
ανακατέψτε με ένα κουτάλι. Βάλτε τόσο νερό ώστε να γίνει λίγο πιο ρευστό (ανάλογα με το μέλι  ή την 
αγάβη θα χρειάζεται λιγότερο ή περισσότερο νερό, να έχει πάντως τη σύσταση του σιροπιού).

7. Μόλις είναι έτοιμο το κιουνεφέ στο τηγάνι, βάλτε το σε ένα πιάτο και έτσι  καυτό όπως είναι  περιχύστε 
το με το σιρόπι! Βάλτε και τα φυστίκια Αιγίνης από πάνω. Απλά μαγικό...!
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