
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 

 

 

 

 

Τι χρειαζόμαστε: 

 1 1/2 κοφπα μαργαρίνθ ςε κερμοκραςία δωματίου 

 2  1/2 κοφπεσ ηάχαρθ 

 4 χωριςμζνα αβγά 

 4 1/2 κοφπεσ φαρίνα 

 2 κουταλάκια baking powder 

 1/4 κουταλάκι αλάτι 

 το ξφςμα & το χυμό ενόσ πορτοκαλιοφ 

 1 κοφπα ψθμζνα & χοντροκομμζνα φουντοφκια 

 125 γρ. ψθφίδεσ κουβερτοφρασ ι ςοκολάτασ γάλακτοσ 

 άχνθ ηάχαρθ 

 

Πως το κάνουμε: 

1. Χτυπιςτε τα αςπράδια με τθ μιςι ηάχαρθ ςε ςφιχτι μαρζγκα. 

2. Σε άλλο μπολ χτυπιςτε τθ μαργαρίνθ με τθν υπόλοιπθ ηάχαρθ να αφρατζψουν. 

3. Στο μίγμα ηάχαρθ - μαργαρίνθ προςκζςτε ζνα ζνα τα κροκάδια, ανακατεφοντασ να 

ενςωματωκοφν. 

4. Ύςτερα ρίχνουμε το ξφςμα και το αλάτι. 



5. Αφοφ ζχουμε ανακατζψει το αλεφρι με το baking powder καλά, το ρίχνουμε ςτο μίγμα 

εναλλάξ με το χυμό. 

6. Έπειτα προςκζτουμε λίγθ λίγθ τθ μαρζγκα ανακατεφοντασ αργά & πολφ απαλά για να 

μθν ξεφουςκϊςει. 

7. Σε μπολάκι ανακατεφουμε τισ ψθφίδεσ & τα φουντοφκια με φαρίνα για να μθν πάνε ςτον 

πάτο ςτο ψιςιμο και κολλιςουν. 

8. Τα ρίχνουμε ςτο μίγμα ανακατεφοντασ λίγο. 

9. Απλϊνουμε το μίγμα ςε ταψί με βουτυρωμζνθ καλά λαδόκολλα. 

10. Ψινουμε ςε προκερμαςμζνο φοφρνο 180 βακμϊν ςτο ράφι του κζικ για 1 ϊρα και 15 

λεπτά περίπου. 

11. Για να βεβαιωκείτε πωσ ψικθκε, βυκίςτε ζνα ξυλάκι για ςουβλάκι. Πρζπει να βγαίνει 

κακαρό .Προςοχι, μθν "αρπάξει". 

12. Αφοφ ψθκεί και κρυϊςει λίγο, τθν αναποδογυρίηετε ςε πιατζλα, βγάηετε τθ λαδόκολλα. 

13. Μπιξτε το τυχερό νόμιςμα, τυλιγμζνο ςε αλουμινόχαρτο, ςτθ πίςω πλευρά τθσ πίτασ. 

14. Γυρίςτε τθ βαςιλόπιτα ςτθν μπροςτινι πλευρά και παςπαλίςτε με κοςκινιςμζνθ άχνθ. 

15. Μπορείτε να ςχεδιάςετε το νζο ζτοσ με γλάςο ςοκολάτασ (λιωμζνθ ςοκολάτα 

ανακατεμζνθ με βοφτυρο & ηάχαρθ) ι ξφςμα πορτοκάλι. Πρωτότυπθ ιδζα, με ρόδι. 

16. Μπορείτε τριγφρω, ςτθ διάμετρο τθσ πίτασ, να τθν δζςετε με μια κόκκινθ κορδζλα. 

 

Λίγα μυστικά ακόμα 

Η μαργαρίνθ καλφτερα να μθν είναι λιωμζνθ. Μθν ανοίγετε το φοφρνο το πρϊτο μιςάωρο. 

Προςζξτε να μθν ςασ ξεφουςκϊςουν κρόκοι και μαρζγκα ςτο ανακάτεμα. 

Καλι επιτυχία! 

 


