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ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΥΚΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 6 φρέσκα σύκα 
· 40 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, 

σε κομμάτια 
· 50 γρ. ασπρισμένα αμύγδαλα 
· 50 γρ. λιωμένο βούτυρο 
· 2 φύλλα κρούστας 
· 200 γρ. κρέμα γάλακτος, 

τουλάχιστον 35% λιπαρά 
· 2 κ.σ. ζάχαρη άχνη 
Σάλτσα φρούτου 

· 50 γρ. φρέσκα μούρα (φράουλες, 
raspberries ή φρούτα του 
δάσους), σε θερμοκρασία 
δωματίου 

· 15 γρ. ζάχαρη 
· 3-4 σταγόνες χυμό λεμονιού 
Γαρνίρισμα 

· 6 μικρά μπουκετάκια φρέσκο 
δυόσμο  

 
 
 

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο, καλύψτε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και 
αφήστε στην άκρη. 

2 Κόψτε το πάνω μέρος του σύκου και αφήστε στην άκρη.  Με ένα κουταλάκι, 
αφαιρέστε το φρούτο κρατώντας τη φλούδα ολόκληρη.  Αφήστε και τα δύο 
ξεχωριστά στην άκρη. 

3 Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα, τα αμύγδαλα και κόψτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 
7. 

4 Προσθέστε το φρούτο που αφαιρέσατε και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 
4.  Γεμίστε τα σύκα με το μείγμα αυτό και καλύψτε με το πάνω μέρος του σύκου 

που κρατήσατε.  Πλύνετε και στεγνώστε τον κάδο καλά. 
5 Βάλτε στον κάδο το βούτυρο και λιώστε 2 λεπτά/80ο/ταχύτητα 1.  Αδειάστε σε ένα 

μικρό μπολ και αφήστε στην άκρη. 
6 Αλείψτε το ένα φύλλο κρούστας με λιωμένο βούτυρο, βάλτε από πάνω το δεύτερο 

φύλλο κρούστας και αλείψτε με τον υπόλοιπο βούτυρο.  Κόψτε το φύλλο στη μέση 
και μετά κόψτε το κάθε κομμάτι σε 3 ίσα μέρη (περίπου16 x 15 εκ. το καθένα).  
Τοποθετήστε ένα γεμισμένο σύκο στο κέντρο του κάθε κομματιού φύλλο κρούστας 
και τυλίξτε το φύλλο γύρω από το σύκο.  Βεβαιωθείτε ότι θα φαίνεται το πάνω 
μέρος του σύκου, δηλαδή να μην κλείσει το φύλλο εντελώς.  Βάλτε τα σύκα με το 
φύλλο κρούστας στο ταψί και ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο (180ο) για 
περίπου 10 λεπτά.  Αφαιρέστε το ταψί και αφήστε να κρυώσουν. 

7 Τοποθετήστε το χτυπητήρι στον κάδο, προσθέστε την κρέμα γάλακτος,  1 κουταλιά 
ζάχαρη άχνη και χτυπήστε στην ταχύτητα 3, χωρίς να έχετε ρυθμίσει χρόνο, μέχρι 

να αποκτήσει την επιθυμητή πυκνότητα, προσέχοντας ώστε να αποφύγετε το 
υπερβολικό χτύπημα. 

Σάλτσα φρούτου 

8 Βάλτε στον κάδο τα μούρα, τη ζάχαρη, το χυμό λεμονιού και αναμείξτε 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5-7, αυξάνοντας την ταχύτητα σταδιακά.  Καθαρίστε τα 
τοιχώματα με τη σπάτουλα. 

9 Μαγειρέψτε 5 λεπτά/90ο/ταχύτητα 2.  Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε να 
κρυώσει πριν σερβίρετε. 

Συναρμολόγηση 

10 Βάλτε το κάθε σύκο σε ένα πιάτο, πασπαλίστε με την υπόλοιπη ζάχαρη άχνη, 
προσθέστε στο κάθε πιάτο 1 κουταλιά καλά γεμάτη χτυπημένη κρέμα και 
γαρνίρετε με τη σάλτσα φρούτου και το δυόσμο. 

  ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

 
 
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
35 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες 


