
 
 
 
τηγανίτες με κυδώνι        
 
 
Μπορείτε να ψήσετε το κυδώνι και όσο σας περισσέψει να το κρατήσετε στο ψυγείο 
σας. Διατηρείτε για αρκετό καιρό με το σιρόπι του. Σε μια συνταγή κέϊκ μπορείτε να 
αντικαταστήσετε λίγη από την ποσότητα της ζάχαρης με πουρέ από ψημένο κυδώνι. 
Το ίδιο έκανα και με τις τηγανίτες πρωϊνού και έγιναν γευστικότατες. Οι τηγανίτες 
γίνονται πολύ ωραίες και χωρίς το κυδώνι. Προσθέστε τους απλά μια με δύο 
κουταλιές ζάχαρη.  
 
υλικά 
 
για τις τηγανίτες 
 
αυγό   1 
ελαιόλαδο   1 κουταλιά 
γιαούρτι  ½ κεσεδάκι 
κυδώνι ψημένο 1 φλυτζάνι ψημένο 
αλεύρι    1 ¼ φλυτζάνι 
μαγειρική σόδα 1 κουταλάκι 
αλάτι   1/8 κουταλάκι 
γάλα   ½ με 1 φλυτζάνι 
ελαιόλαδο   λίγο για το ψήσιμο 
 
 
 
για το κυδώνι 
 
κυδώνια μέτρια 4 (περίπου ένα κιλό) 
νερό   600γρ 
ζάχαρη   500γρ 
κανέλα   1 ξυλάκι 
ή  
δεντρολίβανο  2 κλωναράκια 
 
 



εκτέλεση         
 
για τις τηγανίτες 
 

 
Σε ένα βαθύ σκεύος αναμειγνύουμε το αυγό, το ελαιόλαδο, το γιαούρτι και 
το κυδώνι.  

 
Σε ένα άλλο σκεύος αναμειγνύουμε το αλεύρι, τη μαγειρική σόδα και το 
αλάτι.  

 

Ρίχνουμε τα στερεά υλικά στα υγρά και ανακατεύουμε καλά.  

 

 

Στο τέλος ρίχνουμε λίγο λίγο το γάλα, μέχρι να αποκτήσουμε ένα 
παχύρευστο χυλό. Το γάλα μπορεί να χρειαστεί όλο, λιγότερο ή λίγο 
παραπάνω, μέχρι να πάρει ο χυλός για τις τηγανίτες τη σωστή υφή.  

 

Παίρνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι, το αφήνουμε να ζεσταθεί και το 
αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο.  

 
Ρίχνουμε περίπου μισό φλυτζάνι από το μίγμα για τις τηγανίτες στο τηγάνι . 

 
 
 
γονείς 

Αφήνουμε να ψηθεί για λίγο από τη μια πλευρά, να πάρει λίγο χρώμα και το 
γυρνάμε και από την άλλη πλευρά.  
Την ποσότητα του μίγματος που βάζουμε κάθε φορά την καθορίζουμε εμείς 
ανάλογα με το μέγεθος που θέλουμε να κάνουμε τις τηγανίτες μας. Μην 
περιμένετε να είναι λεπτές οι κρέπες, θα φουσκώσουν και θα γίνουν σαν 
μικρά λεπτά ψωμάκια.   

 
Τις σερβίρουμε με λίγη άχνη ζάχαρη από πάνω.  

 
 
για τα κυδώνια 
 

 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 150°C. 

 
Βάζουμε τη ζάχαρη και το νερό σε μια κατσαρόλα.  
 

 

 

Αφήνουμε τη ζάχαρη και το νερό σε χαμηλή φωτιά να γίνουν ένα ελαφρύ 
σιρόπι.  
Πλένουμε καλά τα κυδώνια και αφαιρούμε προσεκτικά το χνούδι από το 
φλοιό. Δεν τα καθαρίζουμε.  

γονείς 
 

Κόβουμε τα κυδώνια στα τέσσερα ή στα έξι ανάλογα με το μέγεθός τους.  

 

Ψήνουμε τα κυδώνια μέχρι να μαλακώσουν. Θέλουν αρκετό χρόνο ανάλογα 
με το πόσο σκληρή είναι η σάρκα τους.  

 
Τα βάζουμε σε ένα ταψί, τα περιχύνουμε με το σιρόπι και προσθέτουμε την 
κανέλα ή το δεντρολίβανο για άρωμα. 

γονείς Αφού κρυώσουν αφαιρούμε τα κουκούτσια, τα κόβουμε σε κομμάτια μικρά 
και τα συντηρούμε μαζί με το σιρόπι τους στο ψυγείο.  

 


