
  

 

 

ΚΡΑΚΕΡ ΤΥΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 200 γρ.τυρί ένταμ ή γραβιέρα 
σε κομμάτια  

· 200 γρ. αλεύρι 
ζαχαροπλαστικής, χωρίς 
γλουτένη 

· 100 γρ. βούτυρο, κατευθείαν 
από το ψυγείο, σε κομμάτια 

· ½-1 κ.γλ. αλάτι  
· κύμινο σε σπόρους για 

πασπάλισμα (προαιρετικό) 
· σουσάμι σε σπόρους για 

πασπάλισμα (προαιρετικό) 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· πλαστική μεμβράνη 

· ταψί και αντικολλητικό χαρτί 

· σχάρα 

· αεροστεγές δοχείο 

 

 

 

 1 Βάλτε στον κάδο το τυρί και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7.   
2 Προσθέστε το αλεύρι, το βούτυρο, το αυγό και το αλάτι και αναμείξτε 2 

λεπτά/ταχύτητα στάχυ. 

3 Βγάλτε τη ζύμη από τον κάδο, τοποθετήστε τη σε ένα μεγάλο φύλλο 
πλαστικήςς μεμβράνης και πλάστε τη σε λεπτό μπαστούνι (μήκους 

περίπου 40 εκ,  4 εκ. Τυλίξτε το μπαστούνι σε πλαστική μεμβράνη και 
βάλτε το στο ψυγείο έως ότου σφίξει αρκετά για να μπορείτε να το 
κόψετε σε φέτες (περίπου 2 ώρες). 

4 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο. Στρώστε ένα ταψί με 
αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 

5 Κόψτε το μπαστούνι σε λεπτές φέτες ( πάχους 3 χλστ.), βάλτε τις φέτες 
στο ταψί που έχετε ετοιμάσει, πασπαλίστε με κύμινο ή/και σουσάμι και 

ψήστε για 10-15 λεπτά (180C), μέχρι να πάρουν χρυσοκάστανο χρώμα. 
Αφήστε να κρυώσουν σε σχάρα πριν τα σερβίρετε ή τα αποθηκεύσετε σε 
αεροστεγές δοχείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

   

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
2 ώρες και 30 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
60 κομμάτια 
 
 

· Σερβίρετε τα κράκερ τυριού ως συνοδευτικό για μπύρα ή κρασί. 
· Μπορείτε να προετοιμάσετε τη ζύμη για τα κράκερ τυριού μια ή δύο μέρες 

πριν ή να την καταψύξετε για αρκετές εβδομάδες και να την κόψετε σε φέτες 
και να την ψήσετε λίγο πριν τα σερβίρετε.  

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

· Αντικαταστήστε το ένταμ με οποιοδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί με έντονη 
γεύση (π.χ τσένταρ). 

· Παραλείψτε το αλάτι στη ζύμη και πασπαλίστε τα κράκερ με χοντρό αλάτι πριν τα 
ψήσετε. 

· Αλέστε 250 γρ. τυρί αντί για 200 γρ. και κρατήστε τα 50 γρ. για να πασπαλίσετε τα 
κράκερ πριν τα κόψετε. 

· Κριτσίνια τυριού: Αντί να πλάσετε τη ζύμη σε μπαστούνι και να την κόψετε σε 
φέτες, πλάστε την σε πλακουτσωτή μπάλα και τυλίξτε σε πλαστική μεμβράνη. 
Βάλτε στο ψυγείο για 1 ώρα και κατόπιν ανοίξτε τη ζύμη σε φύλλο (πάχους 3 
χλστ.) ανάμεσε σε 2 φύλλα αντικολλητικού χαρτιού και κόψτε σε λωρίδες (περίπου 
10 εκ. Χ 1.5 εκ) με έναν ραβδωτό κόφτη ζύμης. Ψήστε σύμφωνα με τις οδηγίες 
της συνταγής.  

 


