
  

  
 

 

ROYAL ICING (ΑΥΓΟΓΛΑΣΟ) 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
5 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
10 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
1 δόση  

 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 1000 γρ ζάχαρη άχνη (βλ. 
συμβουλή 1) 

· 120 γρ νερό 
· 30 γρ αλμπουμίνη (σκόνη 

ασπραδιών) 
· 1 κουταλάκι γλυκερίνη 
· 1 ½ κουταλάκι χυμό λεμονιού 

 1 Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε το νερό, ραντίστε την αλμπουμίνη 
αποφεύγοντας τα μαχαίρια και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 2.  
Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα και αναμείξτε 5 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 2.  Βεβαιωθείτε ότι το μείγμα έχει λιώσει καλά και δεν 
έχουν μείνει υπολείματα αλμπουμίνης στα τοιχώματα κουνώντας κυκλικά τον 
κάδο. 

2 Προσθέστε 500 γρ ζάχαρη άχνη και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 2. 
3 Προσθέστε τα υπόλοιπα 500 γρ ζάχαρη άχνη και αναμείξτε 10 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 2. 
4 Προσθέστε τη γλυκερίνη, το χυμό λεμονιού, καθαρίστε τα τοιχώματα και 

αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύητα 2.  Το μείγμα πρέπει να είναι ρευστό αλλά 
ταυτόχρονα σφιχτό, δηλαδή να «κάθεται» στο πίσω μέρος του κουταλιού όπως 
με τη μπεσαμέλ.  Αδειάστε σε ένα μπολ, καλύψτε αεροστεγώς με πλαστική 
μεμβράνη και βάλτε από πάνω μια βρεγμένη πετσέτα κουζίνας.    Διατηρήστε 
στο ψυγείο για περίπου 4-5 μέρες. (βλ. συμβουλή 2) 

 

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

1. Βάλτε στον κάδο 250 γρ ζάχαρη, βάλτε κάτω από τη μεζούρα χαρτί κουζίνας για 
να μην εξατμίζεται η ζάχαρη άχνη και αλέστε 1 λεπτό και 30 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10. Αδειάστε σε ένα μεγάλο μπολ και αφήστε στην 
άκρη. Επαναλάβετε τη διαδικασία ακόμα 3 φορές. 

2. Αυτή η συνταγή είναι αρκετή για να καλύψετε ένα κέϊκ 20-22 εκ. Αν μείνει στο 
ψυγείο για λίγες μέρες μπορεί να χρειαστεί «φρεσκάρισμα».  Τοποθετήστε το 
χτυπητήρι, προσθέστε το μείγμα αυγόγλασου και αναμείξτε 5 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 2.  Αν χρειάζεται, προσθέστε ζάχαρη άχνη και 
επαναλάβετε.  Ο λόγος που χρησιμοποιείται το χτυπητήρι και σε χαμηλή 
ταχύτητα είναι για να μην δημιουργηθούν κενά αέρος, ούτως ώστε την ώρα που 
βγαίνει από το κορνέ να είναι ομοιόμορφο και να μην σπάζει. 

3. Αν θέλετε να χρωματίσετε ολόκληρο το αυγόγλασο, προσθέστε βρώσιμο χρώμα 
στο βήμα 4.  
 

 

 


