
  

Εύκολες τάρτες σφολιάτας με ό,τι υλικά έχεις στο ψυγείο σου 
 
Μερίδες: 6-8 ατομικές τάρτες  Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά Χρόνος ψησίματος: 30 
λεπτά Χρόνος αναμονής: 30 λεπτά 
 
Υλικά για όλες τις τάρτες: 

● 1 συσκευασία φύλλο σφολιάτας “του χεριού σας” alfa 
● 1 αυγό χτυπημένο με 1 κ.σ. γάλα 

 
Υλικά για τις τάρτες με ντοματίνια: 

● 100 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση 
● 1 κ.σ. ελαιόλαδο 
● αλάτι 
● φρεσκοτριμμένο πιπέρι 
● 2 κ.σ. κατίκι 
● λίγα φύλλα φρέσκια ρόκα 

 
Υλικά για τις τάρτες πρωϊνού:  

● 100 γρ. τυρί τριμμένο (π.χ. μοτσαρέλα) 
● 2 φέτες καπνιστό ζαμπόν, κομμένες σε λωρίδες 
● 2 κ.σ. ελαιόλαδο 
● 2 αυγά 
● αλάτι 
● φρεσκοτριμμένο πιπέρι  

 
Υλικά για τις τάρτες με φρούτα: 

● φρέσκα φρούτα  
● 4 κ.σ. ζάχαρη 
● 2 κ.σ. ξηροί καρποί, κοπανισμένοι 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
Δύο ώρες πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμα, μεταφέρουμε τη σφολιάτα “του χεριού 
σας” alfa από την κατάψυξη στο ψυγείο. Την αφήνουμε να ξεπαγώσει για δύο ώρες 
μέσα στην συσκευασία της ώστε να διατηρήσει την υγρασία της. 
 
1) Κόβουμε κάθε φύλλο σφολιάτας “του χεριού σας” alfa σε 3 ή 4 ισομεγέθη κομμάτια 

και τα βάζουμε σε ταψί φούρνου, στρωμένο με λαδόκολλα. 
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2) Χαράσουμε με μαχαίρι τις άκρες της σφολιάτας σε 1 δάχτυλο απόσταση από το 

τελείωμα τους. 

 

3) Βάζουμε το ταψί στο ψυγείο για 30 λεπτά να παγώσει καλά η σφολιάτα. Έτσι θα 

φουσκώσει καλά και θα γίνει τραγανή.  

 

4) Βγάζουμε από το ψυγείο και με πινέλο, αλείφουμε τις άκρες με το χτυπημένο μείγμα 

αυγό-γάλα, προσέχοντας να μην πάει στη λαδόκολλα, γιατί θα κολλήσει η σφολιάτα και 

δεν θα φουσκώσει. 

 

5) Για να ετοιμάσουμε τις τάρτες με ντοματίνια και κατίκι: βάζουμε σε μπολ τα 

ντοματίνια, τα περιχύνουμε με το ελαιόλαδο, τα πασπαλίζουμε με αλάτι και 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε. Έπειτα τα μοιράζουμε σε 2 απ΄ τα κομμάτια 

σφολιάτας, μέσα από το περιθώριο στο οποίο έχουμε αλείψει αυγό.  

 

6) Για να ετοιμάσουμε τις τάρτες πρωϊνού: μοιράζουμε το τριμμένο τυρί και το κομμένο 

ζαμπόν σε 2 απ’ τα κομμάτια σφολιάτας, μέσα από το περιθώριο στο οποίο έχουμε 

αλείψει αυγό. 

 

7) Για να ετοιμάσουμε τις τάρτες με φρούτα: τοποθετούμε τα φρούτα κομμένα, σε 2 απ’ 

τα κομμάτια σφολιάτας και τα πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη.  

 

8) Ψήνουμε όλες τις τάρτες σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180oC στον αέρα, για 

περίπου 30 λεπτά. Τις αφήνουμε να κρυώσουν. 

 

9) Σερβίρουμε τις τάρτες με ντοματίνια με μια κουταλιά κατίκι και λίγα φύλλα ρόκας 

πάνω απ’ την καθεμία. 

 

 
 



  

10) Σερβίρουμε τις τάρτες πρωϊνού: τηγανίζουμε τα 2 αυγά στο ελαιόλαδο, 

προσέχοντας να μείνει ζουμερός ο κρόκος. Πασπαλίζουμε με αλάτι και φρεσκοτριμμένο 

πιπέρι, τα τοποθετούμε πάνω στις τάρτες και σερβίρουμε.  

 

11) Σερβίρουμε τις τάρτες με φρούτα: πασπαλίζουμε με τους ξηρούς καρπούς και 

σερβίρουμε.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 


