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WRAPS ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΡΙ-ΚΡΕΜΑ 

 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Τορτίγιες 

· 500 γρ. αλεύρι χωριάτικο  
· 100 γρ. λαρδί  
· 2 κ.γλ. αλάτι  
· 250 γρ. νερό  

Γέμιση 

· 80 γρ. φύλλα πράσινου 
μαρουλιού, κομμένα στα 3 

· 150 γρ. νερό  
· 150 γρ. αγγουράκι, καθαρισμένο 

και κομμένο στα 3 
· 150 γρ. καρότο, κομμένο στα 3 
· 2 εσαλότ  
· 15 κλωνάρια μαϊντανό, φρέσκο, 

μόνο τα φύλλα  
· 100 γρ. τυρί κρέμα  
· 10 γρ. ελαιόλαδο  
· 1 πρέζα μαύρο πιπέρι, αλεσμένο  
· 140 γρ. καλαμπόκι σε κονσέρβα  
· 100 γρ. ντομάτα, κομμένη σε 

πολύ μικρούς κύβους 
· 10-12 κλωνάρια ρόκα, μόνο τα 

φύλλα 
 

 Τορτίγιες 

1 Βάλτε στον κάδο το αλεύρι, το λαρδί, το αλάτι και αναμείξτε 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7. 

2 Προσθέστε το νερό, αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7 και ζυμώστε 1 

λεπτό/ /ταχύτητα . 
3 Μοιράστεε τη ζύμη σε 16 ίσα κομμάτια (περίπου 50 γρ.). Ανοίξτε το κάθε 

κομμάτι σε στρογγυλό φύλλο διαμέτρου 18 εκ. σε ελαφρά αλευρωμένη 
επιφάνεια. Τηγανίστε το καθε κομμάτι σε αντικολλητικό τηγάνι 
αναποδογυρίζοντας για να ψηθεί και η άλλη πλευρά και πιέζοντας με μια 
σπάτουλα για να μείνει επίπεδη. Αφήστε σε σχάρα να κρυώσουν προτού τα 
γεμίσετε. 

Γέμιση 

4 Bάλτε στον καδο το μαρούλι, το νερό και κόψτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 

Σουρώστε με το καλαθάκι και αφήστε να στραγγίσουν καλά. 
5 Βάλτε στον κάδο το αγγουράκι, και κόψτε 2 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 

Αδειάστε στο καλαθάκι για να στραγγίσει. 
6 Βάλτε στον κάδο το καρότο και κόψτε 4 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. Αδειάστε σε 

ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
7 Βάλτε στον κάδο τα εσαλότ, τον μαϊντανό και κόψτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 

5. 
8 Προσθέστε το τυρί-κρέμα, το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι και αναμείξτε 5 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. Αδειάστε σε ένα μπολ, προσθέστε το αγγούρι, το 

καρότο, το καλαμπόκι, τη ντομάτα, αναμείξτε και αφήστε στην άκρη. 
9 Γεμίστε τις τορτίγιες με μαρούλι, ρόκα και το μείγμα με τα λαχανικά και τυρί-

κρέμα και σερβίρετε.  
 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 1 
ΜΕΡΙΔΑ 

 

Ενέργεια / 226 kcal 

Πρωτεΐνες 4 γρ 

Υδατάνθρακες 31 γρ 

Λιπαρά 9 γρ 
 

  

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
55 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 15 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
16 κομμάτια  


