
  

  

 

 

 

HALLOWEEN ΚΕΪΚ 

 
 
 

 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 100 γρ καρύδια 
· 250 γραμμάριο σάρκα κολοκύθας, 

σε κομμάτια 3 εκ 
· 4 αυγά 
· 150 γρ ζάχαρη  
· 75 γρ ηλιανθέλαιο  
· ½ κουταλάκι κανέλα  
· 200 γρ αλεύρι φαρίνα 
· 1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ  
· 1 κουταλάκι μαγειρική σόδα  
· 1 πρέζα αλάτι  

Γλάσο: 

· 350 γρ ζάχαρη  
· 50 γρ χυμό καρότου  
· βρώσιμο χρώμα σε πορτοκαλί 
· 1 σωληνάριο διακοσμητικής 

γραφής σε καφέ ή μαύρο 

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180
ο
, βουτυρώστε  μια φόρμα με αποσπώμενο 

πάτο διαμέτρου 26 εκ. και αφήστε στην άκρη. 
2 Βάλτε τα καρύδια στον κάδο και  αλέστε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  

Αδειάστε σε μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3 Βάλτε στον κάδο την κολοκύθα και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  

Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 
4 Προσθέστε τα αυγά, τη ζάχαρη, το λάδι, την κανέλα και αναμείξτε 5 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 
5 Προσθέστε το αλεύρι, το μπέϊκινγκ πάουντερ, τη σόδα, το αλάτι, τα καρύδια και 

αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3. 
6 Αδειάστε στη φόρμα και ψήστε στο φούρνο (180

ο
) για περίπου 40 λεπτά.  

Καθαρίστε και στεγνώστε τον κάδο.  Αφήστε το κέϊκ να κρυώσει 15 λεπτά στη 
φόρμα προτού ξεφορμάρετε και βάλετε σε σχάρα να κρυώσει καλά. 

Γλάσο: 

7 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη και αλέστε 15 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  
8 Προσθέστε το χυμό καρότου, το χρώμα και αναμείξτε 35 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 
9 Αδειάστε το γλάσο πάνω στο κέϊκ και απλώστε καλά να καλύψετε και τα πλάγια.  

Αφήστε να δέσει καλά προτού προχωρήσετε με τη διακόσμηση.  Με το 
διακοσμητικό σωληνάριο σχηματίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.  

 
 
 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 
ΚΟΜΜΑΤΙ 

 

Eνέργεια 1590 kJ / 380 
kcal 

Πρωτεϊνες 6 γρ 

Υδατάνθρακες 57 γρ 

Λιπαρά 15 γρ 
 

 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το βρώσιμο χρώμα με ½ κουταλάκι κουρκουμά 
(turmeric) αν δεν σας πειράζει να μην είναι πολύ εντονο το χρώμα.  Αν δεν έχετε 
βρώσιμο χρώμα σε πορτοκαλί, μπορείτε να συνδυάσετε το κόκκινο με το κίτρινο.  
Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε το σωληνάριο διακοσμητικής γραφής με 
λιωμένη σοκολάτα.  Αλέστε πρώτα τη σοκολάτα 7 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8 και 
λιώστε 2 λεπτά/50

ο
/ταχύτητα 2.  Βάλτε σε χωνί για εύκολη διακόσμηση. 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ENΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
30 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 50 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
12 κομμάτια  

 
 

 
 

  

ΚΟΣΤΟΣ 
χαμηλό 

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 
40 λεπτά (180°C) 

 

 
 

 


