
Πίτα με φύλλο, χωρίς αλεύρι και γλουτένη (low-carb, keto)

Υλικά για τα φύλλα:

• 390γρ ALMOND FLOUR MIX 1
• 3 κ.γ. σόδα χωρίς αλουμίνιο
• 1 κοφτό κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 1 κοφτό κ.γ. βεγγέτα χωρίς 
ζάχαρη (χτυπήστε τη στο 
μούλτι να είναι πιο ψιλή, 
προαιρετικά)

• 6 κ.γ. βιολογικό μηλόξυδο
• 30γρ κοπανισμένος 
λιναρόσπορος μουλιασμένος 
με 9 κ.σ. νερό για 10 λεπτά 
περίπου

• 90γρ λιωμένο άοσμο λάδι 
καρύδας

• 50γρ νερό χλιαρό

Υλικά για τη γέμιση:

• 2 κ.σ. άοσμο λάδι καρύδας
• 1/5 κ.γ. σκόνη σκόρδου
• 1 μικρό κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
• 2 πράσα μεγάλα ψιλοκομμένα
• 1 κοφτό κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 1 κοφτό κ.γ. βεγγέτα χωρίς ζάχαρη
• λίγο κατσικίσιο τυρί ή vegan υποκατάστατο - προαιρετικά
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Εκτέλεση:

1. ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ: Βάλτε σε ένα τηγάνι πρώτα το λάδι με το σκόρδο και 
το κρεμμύδι και γυρίστε τα λίγο μέχρι να μαραθούν.

2. Προσθέστε τα πράσα και τα υπόλοιπα υλικά, και εννοείται ότι μπορείτε 
να βάλετε ότι μυρωδικό τραβάει η όρεξή σας, όπως και αντί για πράσο 
σπανάκι ή άλλα χόρτα. Μολις φύγουν τα υγρά τους, βάλτε σε ένα 
πιάτο τη γέμιση και αφήστε τη στην άκρη να κρυώσει λίγο.

3. ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ (5τμχ): Ανακατέψτε όλα τα στεγνά υλικά σε ένα μπωλ.
4. Προσθέστε τα υγρά και ανακατέψτε με ένα κουτάλι, κατόπιν με ένα 
γάντι ζυμώστε με το χέρι μέχρι να γίνει μία ομοιογενής ζύμη.

5. Απλώνετε προσεκτικά τη ζύμη ΟΣΟ ΠΙΟ ΛΕΠΤΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ , 
χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί μεταξύ της ζύμης 
και του πλάστη για να ανοίξει πιο εύκολα, και κόβετε με τη βοήθεια 
ενός καπακιού κατσαρόλας τα πρώτα 2 λίγο μεγαλύτερα από τη 
διάμετρο του πυρέξ (για καλυφθούν τυχώματα και να έχει λίγο να 
γυρίσει από πάνω) και τα άλλα 3 τελευταία στο άνοιγμα του πάτου της 
φόρμας, θα δείτε και παρακάτω φωτογραφία.

6. Λαδώνετε το πυρέξ, και βάζετε τα πρώτα 2 φύλλα κάτω φροντίζοντας 
να τα απλώσετε σε όλο το ανοιγμα της φόρμας και να "κρεμαστούν" 
λίγο έξω από το στόμιο. Βάλτε το τρίτο φύλλο (το ένα από αυτά που 
έχει ίδια διάμετρο με τη φορμα) πάνω από τα δύο φύλλα αυτά, στον 
πάτω της πίτας, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΛΑΔΩΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ ΠΡΙΝ 
ΒΑΛΕΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ.

7. Ρίξτε τη γέμιση και απλώστε την ομοιόμορφα.
8. Τέλος από πάνω βάζετε τα δύο τελευταία φύλλα, λαδώνοντας το ένα 
πριν βάλετε το δεύτερο, και "κλείνετε" την πίτα με τα κομμάτια των 
δύο πρώτων φύλλων που "περίσσεψαν" έξω από το πυρέξ. Κόψτε τα 
κομμάτια που θέλετε και έτοιμη για το φούρνο!

9. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς χωρίς αέρα για 
1.5 ώρα περίπου, μέχρι να ροδίσουν λίγο τα φύλλα από πάνω. Αφήστε 
την να κρυώσει λίγο πριν κόψετε για αφαιρέσετε το κομμάτι σας. 
Καλή όρεξη!!!
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