
  

 

 

ΣΑΜΠΑΓΙOΝ ΜΕ ΚΟΝΙAΚ, ΚΟΥΜΑΝΤΑΡIΑ, ΡΟΖEΤΕΣ 
ΜΑΡEΓΚΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟYΤΑ ΤΟΥ ΔAΣΟΥΣ  

 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ροζέτες μαρέγκας 

· 150 γρ. ζάχαρη και 1 κ.γλ. 

επιπλέον για γαρνίρισμα 
· 3 ασπράδια αυγού, (βλ. 

συμβουλή) 
· 1 κ.γλ. αλάτι  
· 1 πρέζα βρώσιμο χρώμα σε 

σκόνη, κόκκινο ή κακάο  

Σαμπαγιόν 

· 6 κρόκους αυγού  
· 180 γρ. ζάχαρη  
· 50 γρ. κονιάκ  
· 20 γρ. κουμανταρία  
· 1 κοφτό κ.γλ. ζελατίνη σε σκόνη  

Γαρνίρισμα 

· 250 γρ. κρέμα γάλακτος  
· 200 - 300 γρ. ανάμεικτα φρούτα 

του δάσους, κατεψυγμένα  
· 100 - 150 γρ. ανάμεικτα φρούτα 

του δάσους, κατεψυγμένα, 
(βάλτε ανάμεσα σε χαρτί 
κουζίνας για να ξεπαγώσουν και 
να τραβήξει τα υγρά) 

· 50 γρ. ξύσμα σοκολάτας, ή 

σχήματα στρωμένης σοκολάτας 
με διακόσμιση (βλ. συνταγή για 
στρώσιμο σοκολάτας) 

· φύλλα φρέσκου δυόσμου  

 Ροζέτες μαρέγκας 

1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 120°C, καλύψτε 2 ταψιά φούρνου με 

αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 
2 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10. 

Αδειάστε σε μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3 Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε στον κάδο τα ασπράδια, το αλάτι και 

χτυπήστε 2 λεπτά/37°C/ταχύτητα 4. 
4 Καθαρίστε τα τοιχώματα και ρυθμίστε 2 λεπτά/ταχύτητα 3 προσθέτοντας την 

αλεσμένη ζάχαρη κουταλιά-κουταλιά από το άνοιγμα της μεζούρας. Εν τω 
μεταξύ, αναμείξτε καλά σε ένα μπολ την επιπλέον ζάχαρη με το χρώμα ή το 
κακάο. Αδειάστε τη μαρέγκα σε κορνέ με πλουμιστή μύτη και φτιάξτε μικρές 
ροζέτες Ø 2.5-3 εκ. στα ταψιά φούρνου, σε τακτά διαστήματα, αφήνοντας λίγο 
χώρο μεταξύ τους. Ραντίστε με τη χρωματιστή ζάχαρη και ψήστε στο φούρνο 
(120°C) για 15 λεπτά. Σβήστε το φούρνο και αφήστε τις ροζέτες μέσα να 
στεγνώσουν για περίπου 1/2 ώρα. Αφαιρέστε σε σχάρα να κρυώσουν καλά. 
Διατηρούνται σε πλαστικό δοχείο αεροστεγώς κλειστό. 

Σαμπαγιόν 

5 Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε στον κάδο τους κρόκους, τη ζάχαρη, 
το κονιάκ, την κουμανταρία τη σκόνη ζελατίνης και βράστε 9 
λεπτά/70°C°/ταχύτητα 3.5. 

Συναρμολόγηση 

6 Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε στον κάδο την κρέμα γάλακτος για το 
γαρνίρισμα και χτυπήστε στην ταχύτητα 3.5 μέχρι να πήξει παρακολουθώντας 

από το άνοιγμα της μεζούρας. Αδειάστε σε κορνέ με μύτη πλουμιστή και 
διατηρήστε στο ψυγείο μέχρι να τη χρειαστείτε. 

7 Σε ένα ποτήρι για επιδόρπια, βάλτε πρώτα λίγα κατεψυγμένα φρούτα του 

δάσους και συμπληρώστε με το σαμπαγιόν. Διακοσμήστε με ροζέτες μαρέγκας, 
ροζέτες με τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος στο κορνέ, διάφορα φρούτα του 
δάσους που έχετε ξεπαγώσει, ξύσμα σοκολάτας (ή ντεκόρ σοκολάτας) και 
φύλλα δυόσμου προτού σερβίρετε. 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

·  ποτήρια για επιδόρπια 
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Φυλάξτε τους κρόκους για το σαμπαγιόν. (Το σαμπαγιόν θέλει 6 κρόκους, μπορείτε 
να φτιάξετε δύο δόσεις ροζέτες μαρέγκας και να τις διατηρήσετε για διακόσμηση). 

 
Αντί για ατομικά ποτήρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ωραίο διαφανές 
βαθουλό δοχείο/πιατέλα. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνταγή από τον σεφ Σταύρο Χατζηκυριάκου 
 

 

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
25 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 25 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
8 ποτήρια 


