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Πίττα πρωτεΐνης με γέμιση τόνου 

 
Τέλειο για ένα υγιεινό μεσημεριανό  

Μερίδες: 4 
Συνολικός χρόνος: 25 λεπτά 

Διατροφικά στοιχεία: 
Ποσότητα ανά μερίδα πίτας χωρίς τόνο 
Σύνολο Θερμίδων 64kcal 
Σύνολο Λίπος 1.5γρ. 
Σύνολο Υδατανθράκων 5γρ. 
Σύνολο Πρωτεΐνης 8γρ. 
Σύνολο φυτικών ινών 2γρ. 
 
Συστατικά: 
 
1/4 φλιτζάνι unflavored ορού γάλακτος σε σκόνη πρωτεΐνης 
1 ολόκληρο μεγάλο αυγό 
1 μεγάλο ασπράδι αυγού 
2 κουταλιές της σούπας σκόνη φλοιός psyllium 
2 κουταλιές της σούπας Αλεύρι φαγόπυρου 
1/4 φλιτζάνι γάλα ( αμυγδάλου , καρύδα , ή και αγελαδινό) 
 1-2 κουταλάκια του γλυκού θαλασσινό αλάτι 
 1/2 κουταλιά της σούπας εστραγκόν 
 
Οδηγίες: 
 
 Χρησιμοποιώντας μια φορητή μπλέντερ ή επεξεργαστή τροφίμων , αναμειγνύουμε όλα τα 

παραπάνω συστατικά . 
 Ψεκάστε  ένα αντικολλητικό τηγάνι με λάδι καρύδας και βάλτε το μάτι  σε υψηλά επίπεδα 

θερμότητας. 
 Μόλις το τηγάνι είναι καυτό, ρίχνουμε το 1/4 φλιτζανιού του κτυπήματος στο κέντρο . 
 Γυρίστε τη θερμότητα κάτω σε μεσαία επίπεδα και απλώστε το μείγμα σε όλο το τηγάνι με ένα 

κουτάλι , ώστε να είναι λεπτή  η πίτα και να μαγειρευτεί ομοιόμορφα. 
 Όταν έχει ψηθεί , γυρίστε το και αφήστε την άλλη πλευρά να ψηθεί για άλλο ένα λεπτό . 

Αφαιρέστε από το τηγάνι . 
 Επαναλάβετε τη διαδικασία για να κάνετε τις υπόλοιπες πίττες .  
 Όταν όλες οι πίττες είναι έτοιμες , αφήστε τις να κρυώσουν . 
 Ενώ περιμένετε , θα ετοιμάσουμε την γέμιση τόνου . Αναμείξτε μια κονσέρβα τόνου του νερού 

(110γρ.) με κάποιες ψιλοκομμένο ελιές , χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά μαγιονέζα , 
θαλασσινό αλάτι , και εστραγκόν ή  μπορείτε να προσθέσετε στον τόνο ότι άλλο λαχανικό  σας 
αρέσει (π.χ. καρότο, μαϊντανός, κρεμμύδι)  ! 

 Γεμίστε μία πίτα με το μείγμα τόνου και να απολαύσετε ! You
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