
Ρολάκια κανέλας 
χωρίς αλεύρι/γλουτένη

Υλικά για το φύλλο: 
• 390γρ Almond Flour Mix 1
• 3 κ.γ. baking powder
• 1/8 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 30γρ κοπανισμένος χρυσός λιναρόσπορος
• 6 κ.γ. βιολογικό μηλόξυδο
• 15 κ.γ. νερό
Υλικά για τη γέμιση: 
• 15γρ λιωμένο άοσμο λάδι καρύδας
• 145γρ ερυθριτόλη χτυπημένη όσο γίνεται πιο λεπτή
• κανέλα

Εκτέλεση:
1. ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ: Βάζετε το λιναρόσπορο σε ένα μπωλ με 100ml νερό για να φουσκώσει, 5-10 λεπτά.
2. Ανακατεύετε σε ένα μπωλ, το Almond Flour Mix 1 με το baking powder και το αλάτι. 
3. Ανακατεύετε το νερό και το μηλόξυδο σε ένα μικρό μπωλ.
4. Προσθέτε στο μείγμα των στεγνών υλικών τα υγρά και με ένα κουτάλι ανακατεύετε καλά μέχρι να 
ομοιογενοποιηθεί η ζύμη. Αν χρειάστεί ζυμώστε και λίγο με  τα χέρα. Βάλτε τη ζύμη σε μία ζελατίνα 
και αφήστε τη στην άκρη για 10 λεπτά. 

5. ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ: Στη συνέχεια ανοίξτε τη ζύμη σε φύλλο, περίπου πάχους περίπου 2-3 χιλιοστών. 
Απλώστε με ένα πινέλι το λάδι καρύδας σε όλη την επιφάνεια και πασπαλίστε την ερυθριτόλη όσο πιο 
ομοιόμορφα γίνεται.

6. Τέλος ρίξτε την κανέλα και με το ρολό της πίτσας χωρίστε τη ζύμη σας σε λωρίδες, εγώ ανάλογα με το 
σχήμα του φύλλου, φτιάχνω περίπου 40 ρολάκια με αυτή την ποσότητα. Οι  λωρίδες θα πρέπει να 
είναι πάχους  1εκ περίπου, αν είναι πολύ χοντρές  θα βγουν πολύ ψηλά τα ρολάκια, εξαρτάται πώς σας 
αρέσουν. Τυλίγοντας στο τέλος το κάθε ρολάκι προσπαθήστε να κολλήσετε τη ζύμη για να μην 
ανοίξουν πολύ, αλλά και να ανοίξουν δεν πειράζει.

7. Ψήστε τα ρολάκια σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς χωρίς αέρα, για 30-35 λεπτά 
ανάλογα με το φούρνο. Αν τα προτιμάτε πιο μαλάκά και όχι τραγανά ψήστε τα ακόμα λιγότερο (πχ. 
20-25 λεπτά).
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