Γιορτινά
γλυκά

Και αυτές τις γιορτές, στολίστε
τις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες σας
με τις πιο λαχταριστές και εντυπωσιακές
δημιουργίες, πάντα με την ποιότητα
των αλεύρων της Μύλοι Λούλη!

Σε αυτό το e-brochure ανακαλύψτε
τις πιο γιορτινές συνταγές για γλυκά εδέσματα
που θα ενθουσιάσουν τους πελάτες σας!
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ΜΕΛΟΜΑΚΆΡΟΝΑ
Υλικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

750 γρ. αλεύρι Ζαχαροπλαστικής
250 γρ. αλεύρι Super Αμερικής
500 γρ. λάδι
200 γρ. χυμό πορτοκάλι
100 γρ. κονιάκ
200 γρ. ζάχαρη
12 γρ. baking powder
6 γρ. αμμωνία
3 γρ. σόδα
10 γρ. κανέλα
1 γρ. γαρύφαλλο
ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Για το σιρόπι
• 1.000 γρ. νερό
• 1.500 γρ. ζάχαρη
• 250 γρ. γλυκόζη
• 2 ξυλάκια κανέλα

Εκτέλεση
1. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί εκτός
2.
3.
4.
5.

Το απόλυτο κέρασμα
των γιορτών!
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από τα άλευρα, για 5' με το φτερό.
Ρίχνουμε τα άλευρα και τα ανακατεύουμε
σιγά-σιγά για λίγο, μέχρι να ομογενοποιηθεί
η ζύμη.
Πλάθουμε οβάλ κομματάκια και τα πατάμε
ελαφρά με το σύρμα.
Ψήνουμε στους 180-200°C για 20-24'.
Μόλις βγουν από το φούρνο τα ρίχνουμε
σε κρύο σιρόπι.
Αλείφουμε με μέλι και πασπαλίζουμε
με τριμμένο καρύδι.

Για το σιρόπι
Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι για 10 λεπτά και
ρίχνουμε λίγη βανίλια, 100 γρ. κονιάκ, 250 γρ. μέλι
και ανακατεύουμε καλά.
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Γιορτινό,
λαχταριστό
Pandoro!

PANDORO
Υλικά
•
•
•
•

2.000 γρ. μείγμα για Τσουρέκι
100 γρ. αμαρέτο ή κονιάκ
500 γρ. κρέμα γάλακτος (φυτική)
300 - 400 γρ. νερό ή χυμό λεμόνι
ή χυμό πορτοκάλι
• 200 γρ. μαγιά
• ξύσμα από 1 λεμόνι
• χυμό από 1 λεμόνι

Εκτέλεση
1. Ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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πολύ καλά για 5' στη 1η ταχύτητα
και για 12-15' στη 2η ταχύτητα
σαν τσουρέκι, μόνο που το ζυμάρι
να είναι πιο μαλακό.
Αφήνουμε το ζυμάρι να ξεκουραστεί
για 1 ώρα.
Κόβουμε ζυμάρι 900 - 1.000 γρ.
και πλάθουμε στρογγυλά μπαλάκια.
Τοποθετούμε τα μπαλάκια στις φόρμες,
αφού πρώτα τις έχουμε βουτυρώσει
πολύ καλά.
Τα στοφάρουμε για 1 ώρα μέχρι η ζύμη
να φτάσει στο χείλος της φόρμας.
Ψήνουμε στους 150-160°C για 40-50'
αναλόγως το βάρος.
Μόλις κρυώσει εάν το επιθυμούμε,
πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.
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ΒΑΣΙΛΌΠΙΤΑ
ΚΈΙΚ
Υλικά
•
•
•
•

1.000 γρ. Μείγμα για Κέικ
375 γρ. λάδι
375 γρ. νερό
ξύσμα από 1 πορτοκάλι
και το χυμό του
• 10 γρ. κανέλα
• 150 γρ. καρύδια
• 150 γρ. cranberries

Εκτέλεση
1. Ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί

Βασιλόπιτα κέικ
με πλούσιο άρωμα
πορτοκαλιού και
κανέλας!
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στο μίξερ με το φτερό ή το σύρμα
για 2 λεπτά στην 1η ταχύτητα
και 3 λεπτά στη 2η ταχύτητα.
2. Ψήνουμε στους 160 -170°C
για 50-60 λεπτά ανάλογα
με το βάρος.
3. Μόλις κρυώσει πασπαλίζουμε
με άχνη ζάχαρη.
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ΜΠΙΣΚΌΤΑ
ΒΟΥΤΎΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΑ
Υλικά
•
•
•
•
•
•

1.000 γρ. αλεύρι Ζαχαροπλαστικής
500 γρ. βούτυρο φρέσκο
350 γρ. ζάχαρη
200 γρ. αυγά
25 γρ. baking powder
1 πορτοκάλι (το ξύσμα και ο χυμός του)

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε όλα τα υλικά μαζί εκτός

2.
3.
4.

5.
6.

7.
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από το αυγό για 5 λεπτά στην 1η
ταχύτητα, προσθέτουμε το αυγό
σιγά - σιγά και συνεχίζουμε
για 5 λεπτά ακόμη στην ίδια
ταχύτητα.
Τοποθετούμε τη ζύμη στο ψυγείο
για 2 - 3 ώρες τυλιγμένη σε μεμβράνη.
Ανοίγουμε φύλλο 5 cm και κόβουμε
με κουπάτ σε σχήματα της αρεσκείας μας.
Φτιάχνουμε δυο ίδια μπισκότα
για κάθε μερίδα και με μικρότερο
κουπάτ φτιάχνουμε μια τρύπα
στη μέση στο ένα από τα δύο.
Ψήνουμε στους 180°C για 15 λεπτά
περίπου, ανάλογα με το μέγεθός τους.
Μόλις κρυώσουν πασπαλίζουμε
με ζάχαρη άχνη το πάνω μπισκότο
και αλείφουμε με μαρμελάδα της
αρεσκείας μας το μπισκότο
που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση.
Στο τέλος, ενώνουμε τα δυο μπισκότα.

Γιορτινά,
βουτυρένια
μπισκότα με
πλούσια γέμιση
μαρμελάδας!
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Το κατάλευκο
παραδοσιακό
γλυκό της Ελλάδας
που σηματοδοτεί
τις γιορτές των
Χριστουγέννων!

ΚΟΥΡΑΜΠΙΈΔΕΣ
ΒΟΥΤΎΡΟΥ
Υλικά
•
•
•
•
•
•
•

7.000 γρ. αλεύρι Ζαχαροπλαστικής
4.000 γρ. βούτυρο
1.000 γρ. ζάχαρη άχνη
1 κ.γ. baking powder
1κ.γ. σόδα
1 κ.γ. κανέλα
2.000 γρ. αμύγδαλα ψημένα
και βουτυρωμένα

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε τη ζάχαρη άχνη

και το βούτυρο στην γρήγορη
ταχύτητα για 20-25'.
2. Κοσκινίζουμε το αλεύρι
και προσθέτουμε σιγά-σιγά
το baking powder, τη σόδα,
την κανέλα και ανακατεύουμε
στην αργή ταχύτητα μέχρι να
ομογενοποιηθεί το μείγμα.
3. Στο τέλος προσθέτουμε
τα αμύγδαλα ψημένα
και κοπανισμένα.
4. Πλάθουμε στο επιθυμητό
σχήμα και ψήνουμε
στους 160-180°C για 20-28'.
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Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.loulismills.gr
και ανακαλύψτε
περισσότερες συνταγές.

Μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε
για τη Μύλοι Λούλη μέσω

Καλές γιορτές!

