
  

Vegan τάρτα λεμόνι 

Μερίδες: 8 | Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά | Χρόνος μαγειρέματος: 
35 λεπτά | Χρόνος αναμονής: 2 ώρες | Σκεύος: ταρτιέρα διαμέτρου 26 εκ. 

Υλικά για την ζύμη 

● 220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

● ½ κ.γ. αλάτι 

● 50 γρ. ζάχαρη 

● ξύσμα από ½ ακέρωτο λεμόνι 

● 120 ml ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο 

● 45 ml ρόφημα αμυγδάλου, χωρίς ζάχαρη 

Υλικά για την γέμιση 

● 240 ml φρέσκο χυμό λεμονιού 

● 400 γρ. ζάχαρη 

● 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας 

● ξύσμα από ½ ακέρωτο λεμόνι 

● ¼ κ.γ. αλάτι 

● 400 ml κρέμα καρύδας 

● 65 γρ. κορν φλάουρ, κοσκινισμένο 

Επιπλέον υλικά 

● σαντιγί από κρέμα καρύδας ή ζάχαρη άχνη, για το σερβίρισμα 

Εκτέλεση 

1) Ετοιμάζουμε την ζύμη. Σε μπολ ανακατεύουμε με κουτάλι το αλεύρι, το 

αλάτι, την ζάχαρη και το ξύσμα. 

2) Προσθέτουμε το ηλιέλαιο (ή το ελαιόλαδο) και το ρόφημα αμυγδάλου και 

ανακατεύουμε στην αρχή με κουτάλι και στη συνέχεια με τα δάχτυλά μας, 

μέχρι να σχηματιστεί ενιαία μαλακή ζύμη. 

3) Πιέζουμε την ζύμη στην βάση και στα τοιχώματα ελαφρώς λαδωμένης 

ταρτιέρας. Τρυπάμε την ζύμη με πιρούνι. 

 
 



  

4) Ψήνουμε την ζύμη σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C στον αέρα, 

για περίπου 20 λεπτά μέχρι να χρυσίσει στις άκρες. Την βγάζουμε από τον 

φούρνο και την βάζουμε πάνω στον πάγκο να κρυώσει όσο ετοιμάζουμε την 

γέμιση. Δεν κλείνουμε τον φούρνο. 

5) Ετοιμάζουμε την γέμιση. Ρίχνουμε σε κατσαρολάκι τον χυμό λεμονιού, την 

ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας, το ξύσμα, το αλάτι, την κρέμα καρύδας και το 

κορν φλάουρ και ανακατεύουμε πολύ καλά με σύρμα. 

6) Βάζουμε το κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνέχεια. 

Αφήνουμε να σιγοβράσει, ανακατεύοντας μέχρι να πήξει το μείγμα. 

7) Αποσύρουμε από την φωτιά και ρίχνουμε την γέμιση πάνω στην ζύμη. 

Ισιώνουμε την επιφάνεια με σπάτουλα ζαχαροπλαστικής. 

8) Ξαναβάζουμε την ταρτιέρα στον φούρνο και ψήνουμε για άλλα 15 λεπτά. 

9) Αφήνουμε την τάρτα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου κι έπειτα την 

βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες πριν σερβίρουμε. Αν θέλουμε 

σερβίρουμε με σαντιγί καρύδας ή πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. 

 

 
 


