
  

  
 

 

ΤΑΡΤΑ ΜΟΥΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 
 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 12 ΜΕΡΊΔΕΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 300 γρ. μπισκότα digestive  
· 80 γρ. βούτυρο  
· 200 γρ. λευκή σοκολάτα, (σε 

μικρά κομματάκια) 
· 750 γρ. κρέμα γάλακτος  
· 750 γρ. πλήρες γάλα  
· 3 καλά γεμάτες κουταλιές της 

σούπας σκόνη για κρέμα βανίλιας 
(custard), (15 γρ. το καθένα) 

· 200 γρ. σοκολάτα γάλακτος, (σε 
μικρά κομματάκια) 

· 200 γρ. μαύρη σοκολάτα, (σε 
μικρά κομματάκια) 

 1 Βάλτε ένα στεφάνι από στρογγυλή κουμπωτή φόρμα Ø 24 εκ. σε μια πιατέλλα 
σερβιρίσματος και αφήστε στην άκρη. 

2 Βάλτε στον κάδο τα μπισκότα και αλέστε 15 δευτ./ταχύτητα 8. Αδειάστε σε ένα 

μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3 Βάλτε στον κάδο το βούτυρο και λιώστε 2 λεπτά/50°C/ταχύτητα 3. 
4 Προσθέστε τα αλεσμένα μπισκότα και αναμείξτε 1 λεπτό/50°C/ταχύτητα 3. 

Απλώστε το μείγμα στην πιατέλλα μέσα στο στεφάνι και πιέστε το ελαφρά με το 
πίσω μέρος ενός κουταλιού. Αφήστε στην άκρη. 

5 Χωρίς να πλύνετε τον κάδο, βάλτε μέσα τη λευκή σοκολάτα, 250 γρ. κρέμα 
γάλακτος, 250 γρ. γάλα, 1 κουταλιά καλά γεμάτη σκόνη για κρέμα βανίλιας 
custard και ρυθμίστε 7 λεπτ./90°C/ταχύτητα 5. Αδειάστε το μείγμα στη φόρμα 

με τη βοήθεια ενός κουταλιού για να μη χαλάσετε τη στρώση του μπισκότου. 
Βάλτε στο ψυγείο.  

6 Χωρίς να πλύνετε τον κάδο, βάλτε μέσα τη σοκολάτα γάλακτος, 250 γρ. κρέμα 
γάλακτος, 250 γρ. γάλα, 1 κουταλιά καλά γεμάτη σκόνη για κρέμα βανίλιας 
custard και ρυθμίστε 7 λεπτ./90°C/ταχύτητα 5. Αν στην πρώτη στρώση που 

είναι στο ψυγείο έχει δημιουργηθεί τσίπα, περάστε ένα πηρούνι από πάνω και 
αδειάστε το μείγμα από τον κάδο από πάνω με τη βοήθεια ενός κουταλιού 
ώστε να μπορέσουν να ενωθούν καλά οι στρώσεις. Βάλτε στο ψυγείο. 

7 Χωρίς να πλύνετε τον κάδο, βάλτε μέσα τη μαύρη σοκολάτα, 250 γρ. κρέμα 
γάλακτος, 250 γρ. γάλα, 1 κουταλιά καλά γεμάτη σκόνη για κρέμα βανίλιας 
custard και ρυθμίστε 7 λεπτ./90°C/ταχύτητα 5. Περάστε ένα πηρούνι πάνω 

από τη στρώση της σοκολάτας γάλακτος ώστε να μπορέσουν να ενωθούν καλά 
οι στρώσεις και αδειάστε το μείγμα του κάδου με ένα κουτάλι πάνω από τη 
στρώση της σοκολάτας γάλακτος. 

8 Αφήστε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν τη ξεφορμάρετε, ή από την 
προηγούμενη. Στη συνέχεια, βγάλτε από τη φόρμα, διακοσμήστε και σερβίρετε.  

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· κουμπωτή φόρμα (Ø 24 εκ.) 

 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 1 
ΜΕΡΙΔΑ 

 

Ενέργεια 2855 kJ / 682 
kcal 

Πρωτεΐνες 9 γρ. 

Υδατάνθρακες 48 γρ. 

Λιπαρά 51 γρ. 
 

 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

Ανάμεσα στις στρώσεις μπορείτε να ρίξετε και μερικές νιφάδες από τραγανά 
μούσλι. 
 

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
40 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
6 ώρες και 40 
λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
12 μερίδες  


