
  

 

ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ 
ΓΛΟΥΤΕΝΗ) 

 
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Κέικ σολολάτας και πορτοκαλιού 

· 300 γρ. ζάχαρη  
· 300 γρ. αμύγδαλα  
· 2 πορτοκάλια, με τη φλούδα, 

κομμένα στα 4, χωρίς 
κουκούτσια 

· 1000 γρ. νερό  
· 200 γρ. μαύρη σοκολάτα, σε 

κομμάτια 
· 100 γρ. βούτυρο, σε μικρούς 

κύβους 
· 8 αυγά  

Γλάσο σοκολάτας 

· 200 γρ. μαύρη σοκολάτα, σε 

κομμάτια 
· 150 γρ. κρέμα γάλακτος  

 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· κουμπωτή φόρμα (Ø 26 εκ.) 
 

 Κέικ σοκολάτας και πορτοκαλιού 

1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C, βουτυρώστε μια φόρμα Ø 26 εκ., 

καλύψτε τον πάτο με αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 
2 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη και αλέστε σε κάστερ 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 9. 

Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3 Βάλτε στον κάδο τα αμύγδαλα και αλέστε 8 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8. 

Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
4 Βάλτε τα πορτοκάλια στον κάδο, καλύψτε με το νερό και βράστε 20 

λεπτά/100°C/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα . 
5 Τοποθετήστε το καλαθάκι στον κάδο και σουρώστε το νερό. Αφαιρέστε το 

καλαθάκι και πολτοποιήστε τα πορτοκάλια που έμειναν στον κάδο 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7, να γίνουν σαν πάστα. Αδειάστε σε ένα μπολ και 

αφήστε στην άκρη. Πλύνετε και στεγνώστε καλά τον κάδο. 
6 Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα και αλέστε 7 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8. 
7 Προσθέστε το βούτυρο και λιώστε 2 λεπτά/60°C/ταχύτητα 2. 
8 Προσθέστε τα αυγά, τη ζάχαρη κάστερ, την πάστα πορτοκαλιού και αναμείξτε 

20 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 
9 Προσθέστε τα αλεσμένα αμύγδαλα και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 
10 Αδειάστε το μείγμα στη φόρμα και ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο (180°C) 

για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. Εν τω μεταξύ, φτιάξτε το γλάσο για να μπει 
στο ψυγείο μέχρι να τελειώσετε. 

11 Αφήστε το κέικ στη φόρμα για 15 λεπτά και αναποδογυρίστε σε σχάρα μέχρι να 

κρυώσει καλά. 

Γλάσο σοκολάτας 

12 Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8. 
13 Προσθέστε την κρέμα και λιώστε 6 λεπτά/50°C/ταχύτητα 3. Βάλτε στο ψυγείο 

μέχρι να κρυώσει το κέικ. 
14 Γαρνίρετε το κέικ με το γλάσο και σερβίρετε. 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
10 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
2 ώρες 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
16 κομμάτια 


