
  

 

 

ΜΠΟΥΡΕΚΙΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑ 
 
 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
40 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
2 ώρες και 40 
λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
δύσκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
50 κομμάτια  

 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 50 ΚΟΜΜΆΤΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Κρέμα  Κρέμα 

· 80 - 100 γρ. ζάχαρη  
· 2 κομμάτια φλούδα πορτοκαλιού  
· 800 γρ. γάλα  
· 120 γρ. αλεύρι φαρίνα  
· 1 κ.σ. ζάχαρη βανίλιας, σπιτική ή 

1 κ.γλ. εκχύλισμα βανίλιας, 
φυσικό  

 1 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη τη φλούδα και αλέστε 20 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 
10. Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 

2 Προσθέστε το γάλα, το αλεύρι, τη ζάχαρη βανίλιας και βράστε 10 
λεπτά/90°C/ταχύτητα 4. Αδειάστε σε ένα ξέβαθο πυρέξ και αφήστε να κρυώσει 

καλά για περίπου 1 ώρα. 
 

Ζύμη 

· 100 γρ. ηλιανθέλαιο  
· 250 γρ. νερό  
· 550 γρ. αλεύρι φαρίνα  
· 1 πρέζα αλάτι  

Τηγάνισμα και γαρνίρισμα 

· 500 γρ. ηλιανθέλαιο για το 

τηγάνισμα 
· 200 γρ. ζάχαρη άχνη, για το 

πασπάλισμα (βλ.. συμβουλή) 
· λίγη κανέλα, αλεσμένη, για 

γαρνίρισμα (προαιρετικό) 

 Ζύμη 

3 Βάλτε στον κάδο το ηλιανθέλαιο, το νερό, το αλεύρι, το αλάτι, αναμείξτε 

10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και ζυμώστε 1 λεπτό/ταχύτητα , χωρίς τη 

μεζούρα. 
4 Τυλίξτε τη ζύμη σε πλαστική μεμβράνη και αφήστε την να ξεκουραστεί 30 λεπτά. 

Συναρμολόγηση και τηγάνισμα 

5 Μοιράστε τη ζύμη στα τέσσερα. Ανοίξτε κάθε κομμάτι σε ορθογώνιο φύλλο 

περίπου 45 x 23 εκ. και πάχος 1-2 χιλ το πολύ. Τοποθετήστε στο κέντρο 
τέσσερα κουταλάκια καλά γεμάτα κρέμα κατά μήκος της ζύμης σε απόσταση 
περίπου 3 εκ. το καθένα. Κλείστε τη ζύμη, πατήστε ελαφρά με τα δάχτυλα και 
κόψτε τα μπουρέκια σε σχήμα ημικύκλιο με τη βοήθεια ενός κουπ-πατ ή 
ποτηριού Ø 7,5 εκ. Αφαιρέστε τη ζύμη που περισσεύει και ξαναχρησιμοποιήστε 
την. 

6 Βάλτε το ηλιανθέλαιο στο τηγάνι, αφήστε να βράσει καλά και τηγανίστε τα 

μπουρέκια μέχρι να πάρουν χρυσοκάστανο χρώμα. Βάλτε τα έτοιμα μπουρέκια 
σε πυρίμαχο τρυπητό καλυμμένο με απορροφητικό χαρτί κουζίνας. 

7 Αφήστε να κρυώσουν λίγο, πασπαλίστε με τη ζάχαρη άχνη, λίγη κανέλα και 

σερβίρετε. 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· πλαστική μεμβράνη 

· χαρτί κουζίνας 

· τηγάνι 
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

· Αν δεν έχετε ήδη αλεσμένη ζάχαρη άχνη, βάλτε 200 γρ. ζάχαρη στον κάδο και 
αλέστε 15 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10 προτού ξεκινήσετε τη συνταγή. 
 

 

 


