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ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΕΙΜΜΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 

 
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· βούτυρο, όσο χρειάζεται για να 
βουτυρώσετε τη φόρμα 

· 300 γρ. αλεύρι φαρίνα, και όσο 
χρειάζεται για αλεύρωμα 

· 300 γρ. ζάχαρη  
· 6 αυγά  
· 200 γρ. ηλιανθέλαιο  
· 80 γρ. νερό  
· 75 γρ. κακάο 
· 1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ  
· 1 κ.γλ. σπιτική ζάχαρη βανίλιας 
· 400 γρ. άλειμμα σοκολάτας με 

φουντούκι, (μερέντα), βλ. 
συνταγή βασικά βιβλία μαγειρικής 

· 350 γρ. κρέμα γάλακτος 
 

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C. Βουτυρώστε και αλευρώστε ένα ταψί 
για ορθογώνιο κέικ 35 x 24 εκ. και αφήστε στην άκρη. 

2 Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε στον κάδο τη ζάχαρη, τα αυγά, 
χτυπήστε 6 λεπτά/37°C/ταχύτητα 3 και 6 λεπτά/ταχύτητα 4. 

3 Ρυθμίστε στην ταχύτητα 3 και προσθέστε το λάδι και το νερό, λίγο-λίγο από το 

άνοιμα της μεζούρας. 
4 Προσθέστε το αλεύρι, το κακάο, το μπέικινγκ πάουντερ, τη ζάχαρη βανίλιας και 

αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3. Αδειάστε στο ταψί και ψήστε στον 

προθερμασμένο φούρνο (180°C) για 20-25 λεπτά. Πλύνετε και στεγνώστε τον 
κάδο καλά. 

5 Αφήστε να κρυώσει μέσα στο ταψί, αναποδογυρίστε πάνω σε ένα πλαστικό 
κοπής και με ένα μαχαίρι ψωμιού, κόψτε το κέικ από τη μέση και τοποθετήστε 
το ένα κομμάτι σε ένα 2ο  πλαστικό κοπής. Καλύψτε και τα 2 κομμάτια με το 
άλειμμα σοκολάτας με φουντούκι (βλ. συμβουλή) και βάλτε στο ψυγείο. 

6 Τοποθετήστε το χτυπητήρι, βάλτε στον κάδο την κρέμα γάλακτος και 

χτυπήστε στην ταχύτητα 3, προσέχοντας από το άνοιγμα της μεζούρας μέχρι 
να πήξει. Απλώστε τη χτυπημένη κρέμα στο ένα μισό του κέικ και καλύψτε με 
το άλλο μισό. Βάλτε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα πριν το κόψτε σε 
κομμάτια. (βλ. συμβουλή) 

7 Καθαρίστε τις άκρες και τις γωνίες με το μαχαίρι ψωμιού και κόψτε το κέικ σε 
κομμάτια 4 x 8 εκ. Τακτοποιήστε σε μια πιατέλα και διατηρήστε στο ψυγείο 
μέχχρι να χρειαστεί. Ραντίστε με ζάχαρη άχνη προτού σερβίρετε.  
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· ορθογώνιο bake κασσίτερο (35 x 
24 εκ.) 

· 2 πλαστικά κοπής 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 1 
ΚΟΜΜΑΤΙ 

 

Ενέργεια 1334 kJ / 319 
kcal 

Πρωτεΐνες 5 γρ. 

Υδατάνθρακες 30 γρ. 
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

· Είναι καλύτερα να μαλακώσετε το άλειμμα φουντουκιού πριν καλύψετε το κέικ για 
να απλώνεται καλύτερα. Βάλτε το άλειμμα σε ένα πυρίμαχο μπολ, βάλτε 500 γρ. 
νερό στον κάδο, τοποθετήστε το Varoma στη θέση του, βάλτε μέσα το μπολ και 
θερμάνετε 5 λεπτά/100°C/ταχύτητα 1. 

· Μπορείτε να φτιάξετε το κέϊκ από την προηγούμενη μέρα και να το κόψετε σε 
κομμάτια τη μέρα που θα το σερβίρετε. 
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ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 55 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
24 κομμάτια  


