
           

  

 

 

ΣΟΚΟΛΑΤΟΨΩΜΟ 

 
 

ΥΛΙΚΑ 
Ζύμη 

 100 γρ. νερό χλιαρό 
 30 γρ. φυτικό βούτυρο 
 30 γρ. ανάλατο βούτυρο 
 1 φακελάκι ξερή μαγιά (10 γρ.) 
 2 αυγά 
 200 γρ. γάλα 
 3 κ.σ ζάχαρη 
 750 γρ. αλεύρι φαρίνα 
Γέμιση 

 400 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, 
σε κομμάτια 

 200 γρ.  φουντούκια ή καρύδια 
 60 γρ. φυτικό βούτυρο 
 60 γρ. βούτυρο ανάλατο 
 3 κ.σ μέλι (60 γρ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· Στρογγυλό ταψί ή φόρμα με 
ελατήριο, διαμέτρου 22-24 εκ. 

· Αντικολλητικό χαρτί 
 

 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1 Βάλτε στον κάδο το νερό, το φυτικό βούτυρο, το ανάλατο βούτυρο και 
θερμάνετε 1 λεπτό/50ο/ταχύτητα 3.   

2 Προσθέστε τη μαγιά και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3.  Αφήστε στον 

κάδο για 5 λεπτά μέχρι να φουσκώσει λίγο η μαγιά. 
3 Προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο  για 5 λεπτά και σβήστε. 
4 Προσθέστε στον κάδο τα αυγά, το γάλα, τη ζάχαρη και αναμείξτε 10 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3. 
5 Προσθέστε 500 γρ. αλεύρι και αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 
6 Προσθέστε τα υπόλοιπα 250 γρ. αλεύρι και ζυμώστε 2 λεπτά/ταχύτητα 

στάχυ.  Πρέπει να έχετε μια ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια.  Πλάστε τη 

ζύμη σε μπάλα και βάλτε την σε ελαφρά λαδομένο μπολ.  Καλύψτε με μια 
πετσέτα και βάλτε στο φούρνο που έχετε ζεστάνει μέχρι να διπλασιαστεί σε 
όγκο (περίπου 25 λεπτά). 

7 Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7.  

Αδειάστε σε μπολ και αφήστε στην άκρη. 
8 Βάλτε στον κάδο τα φουντούκια και αλέστε 2 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.   
9 Προσθέστε το φυτικό βούτυρο, το ανάλατο βούτυρο και λιώστε 5 

λεπτά/60ο/ταχύτητα 1.  Αδειάστε στο μπολ με την αλεσμένη κουβερτούρα, 

προσθέστε το μέλι και ανακατέψτε καλά. 
10 Προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο.   
11 Τοποθετήστε τη ζύμη σε καλά αλευρωμένη επιφάνεια και ανοίξτε φύλλο με τον 

πλάστη, σε μέγεθος 38 x 45 εκ περίπου.  Απλώστε τη γέμιση καλά πάνω στο 
φύλλο, χωρίς να πιέζετε.  Τυλίξτε τη ζύμη σε ρολό από τη μακριά μεριά και 
κόψτε το στη μέση κατά μήκος.  Ενώστε τα δύο ρολά στη μια άκρη και 
σχηματίστε μια πλεξούδα, ώστε να φαίνονται τα στρώματα σοκολάτας και 
ζύμης.  Κλείστε τα 2 άκρα της πλεξούδας σε στεφάνι πάνω σε αντικολλητικό 
χαρτί και βάλτε το σε στρογγυλό ταψί ή φόρμα με ελατήριο, διαμέτρου 26 εκ.  
Ψήστε στο φούρνο (180-200ο,  ανάλογα με το φούρνο) για περίπου 35 λεπτά, 
μέχρι να ροδίσει.  Ελέγξτε αν ψήθηκε η ζύμη και αν χρειάζεται ψήστε για 
ακόμα 5-10 λεπτά.  

12 Αφήστε το ταψί για 5-10 λεπτά και μεταφέρτε σε σχάρα να κρυώσει. 
13 Σερβίρετε το σοκολατόψωμο ζεστό ή κρύο. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Αναμείξτε 2 κουταλιές ζάχαρη άχνη με 1 κουταλιά χυμό λεμονιού και αλείψτε το κέϊκ 
μέχρι να γυαλίσει. 
 
Διασκευή στο Thermomix από τη φίλη Μαρία Χ’Γεωργίου 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

1 ώρα και 45 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 

20 κομμάτια 


