
Σπιτικά bake rolls & κρουτόν

Υλικά: 
• 1 μπαγκέτα ολικής άλεσης
• ελαιόλαδο σε συσκευασία με σπρέι
• θαλασσινό αλάτι
• μυρωδικά της αρεσκείας σας
• τριμμένο τυρί - προαιρετικά

Εκτέλεση:
1. Κόβετε τη μπαγκέτα σε λεπτές φέτες  (αν την αφήσετε 
μία μέρα στη σακούλα και την κόψετε την επόμενη, 
θα κόβονται πιο εύκολα και ίσια γιατί θα είναι  λίγο 
"μπαγιάτικο" το ψωμί!).

2. Αν θέλετε να κάνετε τρύπες όπως κάνουμε εμείς, για να μοιάζουν πιο πολύ στα έτοιμα bake rolls, 
χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα όπως αυτό που έχω εγώ ή παρόμοιο. Εγώ χρησιμοποιώ τη μεταλλική 
τάπα του μπουκαλιού, το κάτω μέρος που είναι μικρό και στρόγγυλο για να κάνω τρύπες στις  φέτες 
μου. Την πατάτε στη φέτα και  στρίβετε λίγο δεξιά αριστερα για να κοπεί, όπως κάνουμε με τα κουπάτ 
τα μπισκότα στη ζύμη. ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ τα στρόγγυλα κομματάκια που βγαίνουν γιατί θα τα κάνουμε... 
crouton για τις  σούπες και τις σαλάτες μας! Τίποτα δεν πάει χαμένο! Αν δε θέλετε να κάνετε 
τρύπες, ή δεν έχετε παρόμοιο εξάρτημα, απλά παραλείψτε αυτό το βήμα.

3.  Απλώστε τα bake rolls, σε ταψιά πάνω σε αντικολλητικό χαρτί και τα στρόγγυλα κομματάκια σε ένα 
μικρό πυρέξ.

4. Ψεκάστε από πάνω με ελαιόλαδο, αν δεν έχετε ειδικό δοχείο, θα βρείτε έτοιμο λάδι σε σπρέι  στο 
σούπερ μάρκετ.

5. Πασπαλίστε από πάνω αλάτι και τα μυρωδικά της αρεσκείας  σας, εγώ εδώ  χρησιμοποίησα 
τσούμπριτσα (σα ρίγανη), πάπρικα και διατροφική μαγιά σε σκόνη. Το ίδιο κάνετε και με τα κρουτόν. 
Αν θέλετε σε αυτό το σημείο ρίχνετε και τριμμένο τυρί από πάνω.

6. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο 12-15 λεπτά μέχρι να ξεραθούν τελείως, ελέγξτε γιατί  ανάλογα με 
το φούρνο σας και τη θέση των ταψιών ίσως καποια να χρειάζονται λιγότερο ή περισσότερο χρόνο. 
Εγώ όταν έχω 2-3 ταψιά μέσα στο φούρνο αλλάζω τη θέση τους κατά την πορεία του ψησίματος. 
Διατηρήστε τα αεροστεγώς για μεγαλύτερη διάρκεια.
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