
  

 

 

ΚΕΪΚ ΚΑΡΟΤΟ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ 
 

 
 

 
ΥΛΙΚΑ  

  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Γέμιση 

· 250 γρ. τυρί κρέμα  
· 120 γρ. ζάχαρη  
· 2 αυγά  
· 1 κ.σ. χυμό λεμονιού  
· 1 κ.σ. γιαούρτι  

Κέικ 

· 100 γρ. καρύδια, καβουρδισμένα 
· 200 γρ. καρότο, σε κομμάτια 3-4 

εκ. 
· 2 αυγά  
· 120 γρ. ζάχαρη  
· 100 γρ. ηλιανθέλαιο  
· 120 γρ. αλεύρι φαρίνα  
· ½ κ.γλ. μπέικιν πάουντερ  
· ½ κ.γλ. μαγειρική σόδα  
· 30 γρ. μέλι  
· 1 καλά γεμάτα κ.γλ. ζάχαρη 

βανίλιας, σπιτική  
· 1 κ.γλ. μοσχοκάρυδο, αλεσμένο  
· 1 κ.γλ. κανέλα, αλεσμένη  
· 1 πρέζα γαρίφαλο, αλεσμένο  
· 1 πρέζα αλάτι  

Γλάσο τυρί κρέμα 

· 300 γρ. κρέμα γάλακτος  
· 80 γρ. ζάχαρη  
· 250 γρ. τυρί κρέμα  
· 60 γρ. βούτυρο, μαλακό 
· 1 κ.γλ. ζάχαρη βανίλιας  

Σάλτσα καραμέλα για 
γαρνίρισμα (προαιρετικό) 

· 15 γρ. βούτυρο, ανάλατο 
· 100 γρ. ζαχαρούχο 

συμπυκνωμένο γάλα  
· 15 γρ. golden syrup (σιρόπι 

καραμελωμένης ζάχαρης)  
· 1 κ.γλ. χαρουπόμελο ή black 

treacle (μελάσα)  
· 1 κ.γλ. κρέμα γάλακτος  

 Γέμιση 

1 Βάλτε στον κάδο το τυρί κρέμα, τη ζάχαρη, τα αυγά, το χυμό λεμονιού, το 
γιαούρτι και αναμείξτε 30 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. Αδειάστε σε ένα μπολ και 

αφήστε στην άκρη. 

Κέικ 

2 Προθερμάνετε το φούρνο στους 190°C. Βουτυρώστε μια κουμπωτή φόρμα Ø22 

εκ., καλύψτε τον πάτο με αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη.. 
3 Βάλτε στον κάδο τα καρύδια και αλέστε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. Αδειάστε 

σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
4 Βάλτε στον κάδο το καρότο και αλέστε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10. Αδειάστε 

σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
5 Βάλτε στον κάδο τα αυγά, τη ζάχαρη, το ηλιανθέλαιο και αναμείξτε 5 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 
6 Προσθέστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, το μέλι, τη ζάχαρη 

βανίλιας, το μοσχοκάρυδο, την κανέλα, το γαρίφαλο, το αλάτι και αναμείξτε 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 

7 Προσθέστε το αλεσμένο καρότο, 50 γρ. αλεσμένα καβουρδισμένα καρύδια και 
αναμείξτε 20 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3. Αδειάστε το μισό μείγμα στη φόρμα 

και με μια κουτάλα της σούπας βάλτε από πάνω τη μισή γέμιση καλύπτοντας 
όσο το δυνατόν όλη την επιφάνεια. Στη συνέχεια καλύψτε με το υπόλοπο μείγμα 
του κέικ και τελειώστε με την υπόλοιπη γέμιση. Μην ανακατέψετε. Βάλτε τη 
φόρμα στον προθερμασμένο φούρνο (190°C) και ψήστε για περίπου 50-60 
λεπτά. Εν τω μεταξύ φτιάξτε την επικάλυψη και τη σάλτσα καραμέλας. 

Γλάσο τυρί κρέμα 

8 Τοποθετήστε το χτυπητήρι. Βάλτε στον κάδο την κρέμα γάλακτος και 
χτυπήστε στην ταχύτητα 3,5, χωρίς να έχετε ρυθμίσει χρόνο, 

παρακολουθώντας από το άνοιγμα της μεζούρας μέχρι να πήξει. Αφαιρέστε το 
χτυπητήρι. Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη.  Πλύνετε και 
στεγνώστε καλά τον κάδο. 

9 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10. 
10 Προσθέστε το τυρί κρέμα, το βούτυρο, τη ζάχαρη βανίλιας και αναμείξτε 30 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 
11 Τοποθετήστε το χτυπητήρι πάνω από το μείγμα τυριού κρέμα, προσθέστε τη 

χτυπημένη κρέμα γάλακτος και αναμείξτε 20 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3. 

Αδειάστε σε ένα μπολ και βάλτε στο ψυγείο μέχρι να χρειαστεί. 

Σάλτσα καραμέλας (προαιρετικό) 

12 Βάλτε στον κάδο το βούτυρο, το ζαχαρούχο γάλα, το golden syrup, το 
χαρουπόμελο, την κρέμα γάλακτος και θερμάνετε 15 λεπτά/90°C/ταχύτητα 3. 

Αδειάστε σε ένα βαζάκι που κλείνει αιροστεγώς και διατηρήστε στο ψυγείο. 

Συναρμολόγηση 

13 Όταν τελειώσει το κέικ, αφήστε στη φόρμα για 10-15 λεπτά και μετά 

ξεφορμάρετε και βάλτε σε σχάρα να κρυώσει καλά. 
14 Καλύψτε όλο το κέικ με το γλάσο τυρί κρέμα και πασπαλίστε με τα υπόλοιπα 50 

γρ. αλεσμένα καρύδια και τη σάλτσα καραμέλας. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· κουμπωτή φόρμα (Ø 22 εκ.) 

· αντικολλητικό χαρτί 
 

 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη σάλτσα καραμέλας με σάλτσα σοκολάτας. 
(Χρησιμοποιήστε συνταγή για γκανάς και διακοσμήστε προτού σφίξει εντελώς) 
 

 

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
2 ώρες και 35 
λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
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