
  

  
 

 

ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ 

 
 
ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 100 γρ. τυρί παρμεζάνα, κομμένο 

σε μικρούς κύβους 
· 5 αυγά, χωρισμένα σε ασπράδια 

και κρόκους 
· 40 γρ. ελαιόλαδο  
· 300 γρ. φύλλα σπανάκι, 

κατεψυγμένα, αποψυγμένα και 
καλά στραγγισμένα 

· ½ κ.γλ. αλάτι  
· 1 πρέζα πιπέρι αλεσμένο  
· 1 πρέζα μοσχοκάρυδο  
· 200 γρ. τυρί κρέμα  
· 40 γρ. κέτσαπ  
· 20 γρ. καρύδια  
· 20 γρ. ρόκα  

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C, καλύψτε ένα ξέβαθο ταψί 34 x 20 εκ με 

αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 
2 Βάλτε στον κάδο την παρμεζάνα και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 9. 

Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. Πλύνετε και στεγνώστε καλά τον 
κάδο. 

3 Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε τα ασπράδια και χτυπήστε 5 
λεπτά/ταχύτητα 4. Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. Πλύνετε τον 

κάδο. 
4 Βάλτε στον κάδο το ελαιόλαδο, το σπανάκι, σοτάρετε 5 

λεπτά/120°C/°Cταχύτητα  και πολτοποιήστε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7. 
5 Προσθέστε τους κρόκους, 50 γρ. αλεσμένη παρμεζάνα, το αλάτι, το πιπέρι, το 

μοσχοκάρυδο και αναμείξτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. Σιγά-σιγά, 

προσθέστε λίγο-λίγο το μείγμα στη μαρέγκα ανακατεύοντας ελαφρά. Αδειάστε 
όλο το μείγμα στο ταψί και ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο (180C°) για 
περίπου 15 λεπτά. 

6 Εν τω μεταξύ, βάλτε στον κάδο το τυρί κρεμα, τη κέτσαπ, τα καρύδια, τη ρόκα 
και αναμείξτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε 

στην άκρη. 
7 Αναποδογυρίστε το παντεσπάνι σπανακιού πάνω από αντικολλητικό χαρτί 

ραντισμένο με τα υπόλοιπα 50 γρ. αλεσμένη παρμεζάνα, κόψτε το στη μέση 
σχηματίζοντας 2 ορθογώνια 17 x 20 εκ (βλ. συμβουλή), αλείψτε με το μείγμα 
τυριού κρέμας και τυλίξτε σε ρολό. Κόψτε το κάθε ρολό στη μέση και σερβίρετε 
με φραντζολάκια και σαλάτα.  
 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ ΑΝΆ 
1 ΜΕΡΊΔΑ 

 

Ενέργεια / 497 kcal 

Πρωτεΐνες 27 g 

Υδατάνθρακες 7 g 

Λιπαρά 40 g 
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Κόψτε το παντεσπάνι σπανακιού στη μέση μόλις βγει από το φούρνο αν θέλετε πιο 
λεπτό ρολό. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
10 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
40 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
4 μερίδες  

    


