
Γαλακτομπούρεκο vegan 

Υλικά για τα φύλλα:

• 7 φύλλα κρούστας χωρίς αυγό
• 70-80γρ βιολογικό άοσμο λάδι 
καρύδας

Υλικά για την κρέμα:

• 600γρ γάλα καρύδας ΚΟΚΟ
• 200γρ σιρόπι αγάβης
• 1/2 κ.γ. σποράκια φυσικής βανίλιας
• 80γρ κορν φλάουερ
• 30γρ βιολογικό άοσμο λάδι καρύδας

Υλικά για το σιρόπι:

• 150γρ σιρόπι αγάβης
• 100γρ νερό
• 1/2 κ.γ. ξύσμα ακέρωτου βιολογικού λεμονιού
• 1/6 κ.γ. κανέλα Κεϋλάνης
• 30γρ βιολογικό άοσμο λάδι καρύδας

Εκτέλεση:

1. ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ:  Ξεκινάμε από το σιρόπι μιας και πρέπει να μπει στο 
ψυγείο για να κρυώσει. Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα βάζο ή μία κανάτα 
και ανακατέψτε τα καλά να διαλυθεί η αγάβη. Τοποθετήστε το στο 
ψυγείο μέχρι να έρθει η ώρα να σιροπιάσετε το γλυκό σας.

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ:  Βάζετε σε ένα κατσαρολάκι τα 450γρ γάλα, την 
αγάβη και τη βανίλια και το βάζετε στο μάτι σε δυνατή φωτιά, 
ανακατεύετε καλά και περιμένετε να πάρει μία βράση.

3. Εν τω μεταξύ βάζετε τα άλλα 150γρ γάλα σε ένα μπωλ μαζί με το 
κορν φλάουερ και ξεχωρίστά σε ένα άλλο μπωλ το λάδι καρύδας.

4. Μόλις αρχίσει να βράζει το γάλα στο κατσαρολάκι, ρίχνετε το 
υπόλοιπο γάλα με το κορν φλάουερ και ανακατεύετε συνεχώς με ένα 
σύρμα για να μη σβολιάσει η κρέμα για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι 
να σφίξει.

5. Αποσύρετε την κρέμα από τη φωτιά και ρίχνετε μέσα το λάδι 
καρύδας, ανακατεύετε να γίνει ομοιογενής η κρέμα. Τη βάζετε σε 
ένα μπωλ και την καλύπτετε με διαφανή ζελατίνη (προσέξτε να 
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ακουμπάει η ζελατίνα στην κρέμα για να μην κάνει κρούστα). Την 
τοποθετείτε στο ψυγείο να κρυώσει.

6. ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ: Όταν το σιρόπι και η κρέμα μας είναι 
έτοιμα, μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το 
γαλακτομπούρεκό μας. Λαδώνουμε το ταψί μας με λάδι καρύδας και 
ξεκινάμε τη διαδικασία των φύλλων.

7. Θα χρειαστούμε 4 φύλλα για το κάτω μέρος. Λαδώνουμε το 1ο και το 
βάζουμε να εξέχει λίγο γύρω γύρω από το ταψί. Επαναλαμβάνουμε 
άλλη μία φορά με το 2ο φύλλο.

8. Τα επόμενα δύο φύλλα (3ο και 4ο) πρέπει να κοπούν ώστε να 
μπορέσετε να βάλετε 8 στρώσεις. Το δικό μου ταψάκι είναι τέτοιο 
που κάθε φύλλο διπλωμένο στα 4 χωράει ακριβώς. Έτσι το μόνο που 
κάνω είναι να λαδώσω το φύλλο στη μισή του επιφάνεια, να διπλώσω 
στη μέση το φύλλο και μετά να λαδώσω πάλι τη μισή επιφάνειά του 
και να ξαναδιπλώσω το φύλλο. Αν το σχήμα του δικού σας ταψιού 
δεν βολεύει για να το διπλώσετε στα 4, λαδώστε όλο το φύλλο και 
κόψτε κομμάτια έτσι ώστε να τα τοποθετήσετε για να καλύψετε 4 
φορές τον πάτο (σα να έχετε βάλει 4 φύλλα πάνω από τα 2 πρώτα). 
Επαναλάβετε το ίδιο με το 4ο φύλλο κρούστας. Συνολικά δηλαδή 
έχουμε βάλει 10 φύλλα στο κάτω μέρος του γλυκού μας.

9. Στο σημείο αυτό θα βάλουμε την κρέμα μας. Προσέξτε μόνο πριν 
βάλετε την κρέμα η επιφάνεια του τελευταίου φύλλου να είναι 
λαδωμένη για να μη μαλακώσει πολύ με την κρέμα από πάνω, να 
κρατηθεί όσο γίνεται χωρίς να απορροφήσει υγρασία.

10. Πάνω από την κρέμα θα βάλουμε τα υπόλοιπα 3 φύλλα κρούστας που 
έχουμε. Στη δική μου περίπτωση τα διπλώνω πάλι στα 4, εσείς 
ανάλογα θα τα κόψετε έτσι ώστε να μπουν 12 στρώσεις φύλλου από 
πάνω. 

11. Τέλος, γυρνάμε τα φύλλα που περισσεύουν από πάνω και λαδώνουμε 
ενδιάμεσα και πάνω πάνω στο τέλος. 

12. Χαράσουμε προσεκτικά με το μαχαίρι τα κομμάτια που θέλουμε και 
προαιρετικά πασπαλίζουμε λίγη ζάχαρη καρύδας από πάνω, εμένα 
μου αρέσει, κάποιοι όμως μου είπαν ότι τους φάνηκε ότι πίκρισε, 
δοκιμάστε στο μισό αν θέλετε να δείτε αν αρέσει σε εσάς, 
διαφορετικά τα αφήνετε χωρίς.

13. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς χωρίς αέρα 
για 70 λεπτά και μετά ανεβάζουμε στους 200 βαθμούς για 10-15 
λεπτά ακόμα, προσοχή ελέγχετε το φούρνο σας την πρώτη φορά μην 
καεί μέχρι να δείτε στο δικό σας φούρνο ότι είναι οκ. Είναι έτοιμο 
όταν έχουν ροδίσει τα φυλλα επάνω.

14. Αμέσως μόλις βγάλουμε το γλυκό μας το σιροπιάζουμε με το κρύο 
σιρόπι. 

15. Αφήστε το να κρυώσει πριν κόψετε κομμάτι για να σταθεροποιηθεί η 
κρέμα.
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