
Τσουρέκι “κλασικό” αλλά… Vegan!!!

Υλικά για τη μαγιά:

• 3,3 κυβάκια νωπή μαγιά
• 1 1/2 κ.σ. ακατέργαστη 
ζάχαρη ζαχαροκάλαμου 
(περιλαβάνεται στο mix)

• 2 κ.σ. λευκό αλεύρι ντίνκελ 
(περιλαβάνεται στο mix)

• 200ml χλιαρό νερό

Υλικά για τη ζύμη:

• ένα πακέτο GojiMix για 
τσουρέκι

• 240γρ λιωμένο άοσμο λάδι 
καρύδας

• 320ml χυμό πορτοκάλι
• 1 κ.γ. ξύσμα ακέρωτου 
βιολογικού πορτοκαλιού

Υλικά για την επικάλυψη:

• 1 κ.σ. σιρόπι αγάβης
• λίγο νερό
• λίγο σουσάμι

 
W. www.gojimary.gr | E. info@gojimary.gr

http://paneri.gr/product/zaxarh-akatergasti/
http://paneri.gr/product/zaxarh-akatergasti/
https://paneri.gr/product/alevri-aspro-dinkel/
https://paneri.gr/product/tsoureki-gojimix/
https://paneri.gr/product/tsoureki-gojimix/
https://paneri.gr/product/aosmo-ladi-karydas/
https://paneri.gr/product/aosmo-ladi-karydas/
https://paneri.gr/product/siropi-agavis/
http://www.gojimary.gr


Εκτέλεση:
1. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΓΙΑ: Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα μπωλ και ανακατέψτε με το 

σύρμα. Βάλτε το στο φούρνο στους 40-50 βαθμούς για μισή ώρα.
2. Ανακατέψτε όλα τα στεγνά υλικά στο μπωλ του μίξερ.
3. Προσθέστε τα υγρά υλικά και ζυμώστε με το "φτερό" μέχρι να γίνει 

μία ομοιόμορφη ζύμη. Πρέπει να είναι ελαστική χωρίς να κολλάει στα 
χέρια.

4. Ξαναβάλτε τη ζύμη σε ένα μπωλ στο φούρνο στους 40-50 βαθμούς 
για 1.5 ώρα, καλυμμένο με μία πετσέτα για να κρατηθεί η υγρασία 
της ζύμης μέσα.

5. Βγάζετε τη ζύμη και τη χωρίζετε σε τρία ίσα μέρη. 
6. Πλέξτε τα 3 τσουρέκια και βάλτε τα σε φόρμες με αντικολλητικό 

χαρτί (για να μπορείτε να τα ξεφορμάρετε αμέσως) ώστε να τα 
βοηθήσετε να φουσκώσουν προς τα επάνω και να μην απλώσουν το 
πλάι.

7. Αλείψτε από πάνω το σιρόπι αγάβης με το νερό και ρίξτε λίγο 
σουσάμι ή φιλέ.

8. Βάλτε τα τσουρέκια στο φούρνο στους 40-50 βαθμούς και πάλι για 30 
λεπτά. 

9. Γυρίστε το φούρνο στους 160 βαθμούς με αντιστάσεις και αέρα και 
ψήστε τα για 30 λεπτά περίπου ανάλογα με το φούρνο μέχρι να 
ροδίσουν από πάνω και να πάρουν το χαρακτηριστικό τους χρώμα. Αν 
σας αρέσει να είναι ελάχιστα πιο μαλακό στο κέντρο, ψήστε στους 
170 (με αντιστάσεις και αέρα) για τα πρώτα 20 λεπτά και μετά στους 
160 για άλλα 10-12 λεπτά.

10. Βγάλτε τα τσουρέκια και ξεφορμάρετε αμέσως, αφήστε τα έξω πάνω 
σε μία σχάρα να κρυώσουν. 
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