
Vegan σου με σοκολάτα 
χωρίς αλεύρι/γλουτένη

Υλικά για τα σου: 
• 175γρ Almond Flour Mix 2
• μία πρέζα θαλασσινό αλάτι
• 60γρ ερυθριτόλη
• 60γρ άοσμο λάδι καρύδας
• 35γρ τριμμένος λιναρόσπορος
• 3 σταγόνες αιθέριο έλαιο βανίλιας

Υλικά για τη σως σοκολάτας: 
• 20γρ σταγόνες σοκολάτας 100% κακάο
• 20γρ άοσμο λάδι καρύδας
• 20-30γρ ερυθριτόλη άχνη (ανάλογα πόσο γλυκό 
το θέλετε)

Εκτέλεση:
1. Βάλτε το λιναρόσπορο σε ένα μπωλ μαζί με 9 κ.σ. νερό και αφήστε τον για 15'.
2. Βάλτε σε ένα κατσαρολάκι το λάδι καρύδας, την ευθριτόλη το αλάτι και 240ml νερό πάνω  σε μέτρια 
φωτιά. Μόλις  αρχίσει να βράζει  ρίξτε το μείγμα του μείγμα του αλευριού αμυγδάλου και ανακατέψτε 
για 3-4 λεπτά μέχρι να γίνει σα ζυμάρι το μείγμα σας. Τραβήξτε το από τη φωτιά και ρίξτε μέσα το 
λιναρόσπορο, ανακατέψτε καλά και  μεταφέρετε το μείγμα σε ένα γυάλινο μπωλ, σκεπάστε το με μία 
πετσέτα και  περιμένετε 20-30 λεπτά να κρυώσει  λίγο για να μπορείτε να το βάλετε στην σακούλα του 
κορνέ.

3. Μεταφέρετε το μείγμα σε ένα κορνέ ή μία σακούλα όπως εγώ (για να μην πλένω κορνέ!), κόψτε την 
άκρη της σακούλας σε άνοιγμα 2 εκ περίπου και χρησιμοποιώντας το σαν κορνέ βάλτε τα σου στο 
ταψί.

4. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς  χωρίς αέρα για 35-45 λεπτά μέχρι να 
ροδίσουν. Προσπαθήστε να μην ανοίξετε το φούρνο ενδιάμεσα για να μείνουν φουσκωτά.

5. Σε ένα κατσαρολάκι βάλτε όλα τα υλικά της σως, και βάλτε το σε πολύ χαμηλή φωτιά (το δικό μου μάτι 
πάει  μέχρι το 9, το βάζω στο 3). Να είστε από πάνω του για να μην χαλάσει όμως η σοκολάτα, μόλις 
αρχίσουν να λιώνουν οι  σταγόνες  σοκολάτας αρχίστε να ανακατεύετε μέχρι να λιώσουν τελείως και 
αμέσως αφαιρέστε το κατσαρολάκι από τη φωτιά. 

6. Περιχύστε τα σου και απολαύστε!!!
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