
Μακαρόνια χωρίς 
αλεύρι/γλουτένη

Υλικά: 
• 285γρ αλεύρι αμυγδάλου
• 75γρ αλεύρι καρύδας
• 6 κ.γ. ξανθάνι κόμμι (xanthan gum)
• 3/4 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 6 κ.γ. μηλόξυδο
• 30γρ τριμμένος χρυσός τριμμένος 
λιναρόσπορος

• 180γρ λάδι καρύδας
• λίγη σκόνη σκόρδου προαιρετικά

Εκτέλεση:
1. Βάλτε το λιναρόσπορο σε ένα μπωλ και προσθέστε 3 κ.σ. νερό, αφήστε το να φουσκώσει για 10-15 
λεπτά.

2. Βάλτε στον επεξεργαστή τροφίμων το αλεύρι αμυγδάλου, το αλεύρι καρύδας, το xanthan gum και το 
αλάτι και ανακατέψτε τα καλά. Αν δεν έχετε επεξεργαστή τροφίμων θα κάνετε τη διαδικασία με μία 
κουτάλα και το χέρι σε ένα μπωλ.

3. Ενώ είναι σε λειτουργία ο επεξεργαστής προσθέστε λίγο λίγο το μηλόξυδο, και στη συνέχεια το 
λιναρόσπορο. Προσθέστε 2-4 κ.γ. νερό για να γίνει μία ζύμη που πλάθεται, θα κολλάει πολύ, μην 
ανησυχήσετε.

4. Τυλίξτε τη ζύμη σε διαφανή ζελατίνα και πατήστε τη λίγο με τα χέρια, για 1-2 λεπτά. Κατόπιν αφήστε 
λίγο τη ζύμη στην άκρη να "ξεκουραστεί" για 30 λεπτά.

5. Ανοίξτε φύλλο με τη βοήθεια αντικολλητικού χαρτιού μεταξύ της ζύμης και του πλάστη, όσο πιο λεπτό 
μπορείτε. Κάντε το ένα παραλληλόγραμο σχήμα και χαράξτε το οριζόντια σε λωρίδες των 1,5-2 εκ.

6. Στη συνέχεια κάντε κάθετες  γραμμές για να σχηματίζονται μικρά παραλληλόγραμμα. Πατήστε όπως 
βλέπετε στις φωτογραφίες για να φτιάξετε τα "φιογκάκια" σας.
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7. Βάλτε τα ζυμαρικά στην κατάψυξη για 15 λεπτά πριν τα μαγειρέψετε. Στην κατάψυξη διατηρούνται 
μέχρι και 2 μήνες, έτσι μπορείτε να χωρίσετε μερίδες  όπως  κάνω εγώ και  να τα έχετε έτοιμα για 
μαγείρεμα. Σε αυτή την περίπτωση θα περιμένετε 2-3 λεπτά παραπάνω πριν τα βάλετε στην κατσαρόλα 
σας. 

8. Αν μαγειρέψετε όλη την ποσότητα της συνταγής, θα χρειαστείτε 180γρ λάδι καρύδας, εγώ χωρίζω  το 
1/3 της  συνταγής  για εμένα και τον άντρα μου (2 μερίδες  δηλαδή για τις  οποίες  χρειάζεστε 60γρ λάδι 
για το μαγείρεμα) και τα υπόλοιπα τα βάζω  στην κατάψυξη όπως σας είπα παραπάνω. Άρα ανάλογα, 
βάζετε την ποσότητα του λαδιού που χρειάζεται η μερίδα σας (για όλη τη συνταγή θέλουμε 180γρ), 
και το αφήνετε να λιώσει. Προσθέτετε αν θέλετε και τη σκόνη σκόρδου ή μόνο τα ζυμαρικά και 
ανακατεύετε μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα.

9. Στη συνέχεια βάζετε τη σάλτσα της επιλογής  σας, εγώ εδώ έκανα μία απλή σάλτσα τομάτας με βασιλικό 
και έβαλα από πάνω και λίγο τυράκι! Καλή σας όρεξη!
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