
Μπουγάτσα με κρέμα

Υλικά για 8-10 ατομικές μπουγάτσες:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ
• 600γρ γάλα καρύδας ή βρώμης
• 200γρ σιρόπι αγάβης (ή μέλι)
• 2/3 κ.γ. σκόνη φυσικής βανίλιας
• 1/3 κ.γ. ξύσμα ακέρωτου βιολογικού λεμονιού 
ή1/8 κ.γ. μαστίχα Χίου σε σκόνη (προαιρετικά)

• 80γρ corn flour
• 30γρ λιωμένο άοσμο λάδι καρύδας

ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ
• 10 φύλλα κρούστας ψυγείου (αν πάρετε κατάψυξης, δε θα μπορέσετε μετά να τις καταψύξετε, θα 
πρέπει να τις ψήσετε και να τις φάτε)

• 90-100γρ λιωμένο άοσμο
• 8-10 κ.γ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
• λίγη άχνη από ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου
• λίγη κανέλα

Εκτέλεση:
1. Βάλτε σε ένα κατσαρολάκι τα 450γρ γάλα με τη βανίλια, την αγάβη και το ξύσμα ή τη μαστίχα (αν 
βάλετε) και ανακατέψτε τα καλά με ένα σύρμα. Ανάψτε το μάτι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και 
περιμένετε μέχρι να πάρει μία βράση ανακατεύοντας που και  που, μην κάτσει  κάτω η αγάβη και 
καραμελώσει.
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2. Διαλύστε το κορν φλάουερ στο υπόλοιπο γάλα και μόλις το κατσαρολάκι αρχίσει  να βράζει ρίξτε  το 
μείγμα μέσα, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να σφίξει  η κρέμα σας. Αφαιρέστε το από τη φωτιά και 
ρίξτε μέσα τα 30γρ βούτυρο/λάδι καρύδας, ανακατέψτε μέχρι να ομοιογενοποιηθεί η κρέμα.

3. Ρίξτε τη σε ένα γυάλινο καλύτερα μπωλ, και κόψτε  ένα κομμάτι  ζελατίνα, κολλήστε το πάνω στην 
κρέμα, ώστε από τον εξωτερικό αέρα να μην κάνει κρούστα. Αφήστε την στην άκρη ή βάλτε την λίγο 
αργότερα και στο ψυγείο για να κρυώσει πιο γρήγορα.

4. Μόλις κρυώσει η κρέμα, μπορείτε να τυλίξετε τις μπουγάτσες σας. Απλώνετε ένα ένα φύλλο κρούστας 
στον πάγκο, το λαδώνετε με λιωμένο λάδι καρύδας και πασπαλίζετε την επιφάνειά του με ζάχαρη 
καρύδας. Βάζετε περίπου 100-110γρ κρέμα σε κάθε φύλλο. Εγώ χωρίζω μερίδες, για να είναι ισομερώς 
μοιρασμένη, αν όμως βαριέστε να το κάνετε αυτό, βάζετε με  το μάτι με το κουτάλι της  σούπας 
περίπου 3-4 κουταλιές, ίσως  κάποιες βγουν πιο γεμάτες από άλλες, αλλά δεν πειράζει. Τις τυλίγετε σε 
φακελάκι.

5. Λαδώνετε το ταψί  στο οποίο θα τις ψήσετε και τοποθετείτε τις ατομικές μπουγάτσες  σε αυτό. Λαδώνετε 
τις μπουγάτσες και από έξω, γύρω γύρω και από πάνω και ψήνετε σε  προθερμασμένο φούρνο στους 
180 βαθμούς για 20-25 λεπτά ανάλογα με το φούρνο μέχρι να ροδίσουν. 

6. Τις σερβίρετε σκέτες  (έτσι τις προτιμάει ο γιος μου) ή πασπαλίζετε από πάνω και λίγη άχνη από 
ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου και λίγη κανέλα.
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