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βουτυράτα κρουασάν 
(προσαρμογή από συνταγή του σέφ Άρη Πετρεντζίκη) 
 
 
υλικά (για 35 - 40 τεμάχια) 
 
ανθότυρο  250 γρ.  
βούτυρο  250 γρ. 
γιαούρτι  2 κουταλιές  
αλεύρι ντίνκελ  300 γρ. 
βανίλια    2 πρέζες 
αλάτι   1 πρέζα 
γάλα   λίγο για άλειμμα  
 
επιλογές για τη γέμιση 
μια ή δύο μαρμελάδες που σας αρέσουν ή 
μαρμελάδα με καρύδια ή 
λιωμένη σοκολάτα κουβερτούρα, με ταχίνι ολικής αλέσεως (σε ίσες αναλογίες) ή 
ταχίνι ολικής αλέσεως με λίγη μαύρη ζάχαρη ή 
μαρμελάδα σύκο με γραβιέρα ή 
κίτρινο τυρί με γαλοπούλα καπνιστή 
 

εκτέλεση             
 
 

 

Βάζουμε το βούτυρο, τον ανθότυρο και το γιαούρτι στον κάδο του μίξερ 
μας και τα χτυπάμε με το σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν.  
Προσθέτουμε στα υλικά μας σιγά σιγά το αλεύρι, το αλάτι και τη βανίλια. 
Χτυπάμε τα υλικά μας μέχρι να γίνουν μια απαλή ζύμη.  
Τυλίγουμε τη ζύμη σε μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για 3-4 
ώρες, μέχρι να γίνει σκληρή.  
Όταν είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τα κρουασανάκια μας, χωρίζουμε τη 
ζύμη στα τέσσερα. Παίρνουμε ένα ένα κομμάτι ζύμη και την υπόλοιπη την 
αφήνουμε στο ψυγείο, μέχρι να έρθει η ώρα να την ανοίξουμε.  
 

 
Πασπαλίζουμε τον πάγκο εργασίας μας με λίγο αλεύρι και ανοίγουμε τη 
ζύμη σε λεπτό φύλλο. Για να διευκολυνθούμε στο άνοιγμα της ζύμης 
πασπαλίζουμε και την πάνω επιφάνεια με λίγο αλεύρι. Η ζύμη είναι 
εύπλαστη και πολύ μαλακή, γι’ αυτό ανοίγει πολύ εύκολα.  
Με ένα μαχαίρι ή ακόμα καλύτερα με μια ρόδα που κόβουμε την πίτσα, 
χωρίζουμε τη ζύμη μας σε τετράγωνα 7Χ7 ή 6X6. (Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε και ένα χάρακα για να διευκολυνθούμε και να είμαστε 
σίγουροι ότι θα κόψουμε σε τετράγωνα τη ζύμη μας). 
Βάζουμε τη γέμιση της αρεσκείας μας διαγώνια στη μια γωνία του 
τετραγώνου μας και τυλίγουμε σε κύλινδρο. Δίνουμε το σχήμα του 
μισοφέγγαρου στο κρουασάν μας φέρνοντας τις άκρες λίγο προς τα μέσα.  
 

 
Αλείφουμε τα κρουασάν με λίγο γάλα για να πάρουν χρώμα όταν θα 
ψηθούν. 
 

 
Προσέχουμε η άκρη που τελειώνει το κρουασάν μας να είναι από κάτω 
όταν θα το τοποθετήσουμε για ψήσιμο στο ταψί, που θα έχουμε πρώτα 
στρώσει με αντικολλητικό χαρτί. 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190°C.  

 
Ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Τα αφήνουμε λίγο να 
κρυώσουν και είναι έτοιμα.  
 

 


