
  

  

 

 

ΝΑΠΟΛΕΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
Από τον σεφ Μάριο Χ’Ιωσήφ 

 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 2 φύλλα σφολιάτας, κομμένα σε 
48 κομμάτια 5 x 9 εκ. 

· 300 γρ. κρέμα γάλακτος 
· 150 γρ. ζάχαρη άχνη (βλ. 

Συμβουλή 1) 
· 1 κ.γλ. ζάχαρη βανίλιας 
· 300 γρ. τυρί κρέμα ή τυρί 

μασκαρπόνε 
· 300 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 

σε κομμάτια 
· 10 γρ. βούτυρο ανάλατο 

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο, ετοιμάστε 2 ταψιά φούρνου και 
αφήστε στην άκρη. 

2 Απλώστε τα φύλλα σφολιάτας στα ταψιά φούρνου.  Τρυπήστε τα με ένα πηρούνι 
και ψήστε στο φούρνο (200ο) για 5 λεπτά.  Αναποδογυρίστε και ψήστε ακόμα 5 
λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν.  Αφαιρέστε προσεχτικά σε σχάρα και αφήστε να 
κρυώσουν καλά. 

3 Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη 
άχνη, τη ζάχαρη βανίλιας και χτυπήστε στην ταχύτητα 3, 
παρακολουθώντας από το άνοιγμα της μεζούρας, μέχρι να γίνει σαν 
παχύρευστο γιαούρτι.  Αφαιρέστε το χτυπητήρι, αδειάστε σε ένα μπολ και 
διατηρήστε στο ψυγείο μέχρι να χρειαστεί. 

4 Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε  το τυρί κρέμα ή το τυρί 
μασκαρπόνε και χτυπήστε 2 λεπτά/ταχύτητα 4.  Αφαιρέστε το 
χτυπητήρι, αδειάστε σε ένα μπολ και διατηρήστε στο ψυγείο μέχρι να 
χρειαστεί.  Πλύνετε και στεγνώστε καλά τον κάδο. 

5 Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4.   
6 Προσθέστε το βούτυρο και λιώστε 4 λεπτά/50ο/ταχύτητα 3.  Αφήστε στον κάδο 

για περίπου 5 λεπτά για να κρυώσει λίγο. 
7 Τοποθετήστε το χτυπητήρι στον κάδο με τη σοκολάτα, προσθέστε το 

τυρί κρέμα ή μασκαρπόνε και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3. 
8 Προσθέστε τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος και αναμείξτε 5 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3.  Αδειάστε το μείγμα σε ένα κορνέ και βάλτε 
στο ψυγείο για περίπου ½ ώρα.  Εν τω μεταξύ, όπως είναι φουσκωτά τα 
ψημένα κομμάτια σφολιάτας, χωρίστε τα σε δύο πιο λεπτά κομμάτια το 
καθένα με ένα κοφτερό μαχαίρι και αφήστε στην άκρη.  (βλ. συμβουλή 2) 

9 Βγάλτε το κορνέ από το ψυγείο, κόψτε τη μύτη σε διάμετρο περίπου 2 εκ. 
και συναρμολογήστε τα ναπολεόν απλώνοντας με το κορνέ μια στρώση 
κρέμας σοκολάτας σε ένα κομμάτι σφολιάτας.  Βάλτε από πάνω ένα 2ο 
κομμάτι σφολιάτας χωρίς να το πιέσετε πολύ και απλώστε μια 2η στρώση 
κρέμας σοκολάτας.  Καλύψτε με ένα 3ο κομμάτι σφολιάτας και βάλτε σε 
μια πιατέλα σερβιρίσματος.  Συναρμολογήστε με τον ίδιο τρόπο όλα τα 
κομμάτια.  Πασπαλίστε με τα υπόλοιπα 50 γρ. ζάχαρης άχνης και 
διατηρήστε στο ψυγείο μέχρι να σερβίρετε. 

  ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

1 Αν δεν έχετε ζάχαρη άχνη, πριν ξενικήσετε τη συνταγή, αλέστε τη ζάχαρη 15 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  Αδειάστε σε μπολ και αφήστε στην άκρη.  Συνεχίστε 
με το βήμα 1 της συνταγής. 

2 Διαλέξτε τα καλύτερα κομμάτια και ξεχωρίστε 3-3 όσο το δυνατόν ίσου μεγέθους.  
Τα κομμάτια που θα περισσέψουν μπορείτε να τα σπάσετε στο χέρι και να 
διατηρήσετε σε ένα αεροστεγώς κλειστό δοχείο για να τα χρησιμοποιήσετε όταν 
τα χρειαστείτε. π.χ. Μιλφέϊγ 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 10 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
22 κομμάτια 

    


