
  

Τυροπιτάκια με ανθότυρο: γλυκά και αλμυρά 
   

Μερίδες: 12 αλμυρά & 12 γλυκά τυροπιτάκια  
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά  
Χρόνος ψησίματος: 30-35 λεπτά 
  
Υλικά για τα αλμυρά τυροπιτάκια  

  
● 250 γρ. ανθότυρο  
● 80 γρ. γραβιέρα τριμμένη  
● αλάτι  
● φρεσκοτριμμένο πιπέρι  
● 1 αυγό  
● 3 χωριάτικα φύλλα “κιχί με αλεύρι ολικής άλεσης” alfa  

 
Υλικά για τα γλυκά τυροπιτάκια 

  
● 250 γρ. ανθότυρο  
● 3 κ.σ. μέλι  
● ½ κ.γ. κανέλα  
● 1 κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού  
● 1 αυγό  
● 3 χωριάτικα φύλλα “κιχί με αλεύρι ολικής άλεσης” alfa  

 
Άλλα υλικά  

  
● ελαιόλαδο για τα φύλλα  
● σουσάμι ωμό για τα αλμυρά τυροπιτάκια  
● μέλι για τα γλυκά τυροπιτάκια  

     
 

 
    

Εκτέλεση 
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Δύο ώρες πριν ξεκινήσουμε, αφήνουμε το χωριάτικο φύλλο “κιχί με αλεύρι ολικής 
άλεσης” alfa να ξεπαγώσει για δύο ώρες περίπου σε θερμοκρασία δωματίου μέσα στη 
συσκευασία του ώστε να διατηρήσει την υγρασία του. 
 
1) Για τη γέμιση για τα αλμυρά τυροπιτάκια: λιώνουμε σε μπολ το ανθότυρο και 
προσθέτουμε τη γραβιέρα, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και το αυγό και 
ανακατεύουμε καλά. 
2) Για τη γέμιση για τα γλυκά τυροπιτάκια: λιώνουμε σε μπολ το ανθότυρο και 
προσθέτουμε το μέλι, την κανέλα, το ξύσμα και το αυγό και ανακατεύουμε καλά. 
 
3) Για να ετοιμάσουμε τα αλμυρά και τα γλυκά τυροπιτάκια, κόβουμε κάθε χωριάτικο 
φύλλο “κιχί με αλεύρι ολικής άλεσης” alfa σε 4 ισομεγέθεις λωρίδες. 
 
4) Σε κάθε λωρίδα, βάζουμε στην κάτω άκρη από 1 κουταλιά γέμιση, και διπλώνουμε σε 
τρίγωνα προς τα πάνω. Λαδώνουμε το σημείο του φύλλου που καλύπτει τη γέμιση. 
Συνεχίζουμε να διπλώνουμε διαγωνίως δεξιά και αριστερά (εναλλάξ) το φύλλο, 
διατηρώντας το τριγωνικό σχήμα και λαδώνοντας κάθε φορά την επιφάνεια που 
διπλώνει. 
 
5) Όταν το κάθε τυροπιτάκι είναι έτοιμο, το τοποθετούμε σε ταψί περασμένο με 
λαδόκολλα και λαδώνουμε την επιφάνειά του. Για να τα ξεχωρίζουμε, πασπαλίζουμε τα 
αλμυρά τυροπιτάκια με λίγο σουσάμι. Επαναλαμβάνουμε για όλες τις λωρίδες φύλλου 
(συνολικά 12 αλμυρά και 12 γλυκά τυροπιτάκια). 
 
6) Ψήνουμε τα τυροπιτάκια σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180oC στον αέρα, για 
30-35 λεπτά, μέχρι να χρυσίσουν και να είναι το φύλλο τους τραγανό. 
 
7) Τα σερβίρουμε ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν θέλουμε, περιχύνουμε τα 
γλυκά τυροπιτάκια με λίγο μέλι. 

 

#LoveOnly, 

Madame Ginger 
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