
  

  

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΕΙΚ 
 

 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 4-5 γλυκά καρυδάκι 
· 5 γλυκά περγαμόντ 
· 3 γλυκά κιτρόμηλο 
· 50 γρ κόκκινα κεράσια γλασέ, 

κομμένα σε μικρά κομμάτια 
 · 50 γρ πράσιινα κεράσια γλασέ, 

κομμένα σε μικρά κομμάτια 
· 200 γρ σταφίδες 
· 3 κουταλιές κονιάκ 
· 50 γρ αμύγδαλα 
· 50 γρ καρύδια 
· 50 γρ φουντούκια 
· 230 γρ ζάχαρη 
· ½ λεμόνι, με τη φλούδα, χωρίς 

κουκούτσια 
· 5 αυγά 
· 230 γρ βούτυρο, σε κομμάτια 
· 1 κουταλάκι κακάο 
· 1 κουταλιά χαρουπόμελο ή 

έψημα 
· 1 κουταλάκι ανάμεικτα 

μπαχαρικά (mixed spices) 
· 230 γρ αλεύρι ζαχαροπλαστικής 
· 1 κουταλάκι μπέικινγκ πάουντερ 
 
 
 
 
 
 

 1. Βάλτε τα γλυκά καρυδάκι, περγαμόντ και κιτρόμηλο στο καλαθάκι, κόψτε σε μικρά 
κομμάτια, περάστε κάτω από τη βρύση να φύγει το περίσσιο σιρόπι, τοποθετήστε 
το καλαθάκι σε ένα πιάτο και αφήστε στην άκρη.  Προσθέστε τα κόκκινα και 
πράσινα κεράσια γλασέ, καλύψτε με μια πετσέτα κουζίνας και αφήστε να 
στραγγίσουν καλά για 2-3 μέρες. 

2. Βάλτε τα γλυκά που έχουν στραγγίσει σε ένα βαθουλό μπολ, προσθέστε τις 
σταφίδες, ανακατέψτε καλά και προσθέστε 2 κουταλιές κονιάκ.  Ανακατέψτε πολύ 
καλά, καλύψτε με πετσέτα κουζίνας και αφήστε για 2-3 μέρες.  Κάθε τόσο, 
ανακατεύετε για να απορροφήσουν όλα το κονιάκ ομοιόμορφα. 

3. Προθερμάνετε το φούρνο στους 160
ο
 , λαδώστε καλά μια φόρμα, καλύψτε την με 

αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 
4. Βάλτε στον κάδο τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα φουντούκια και κόψτε 4 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  Αδειάστε σε μπολ και αφήστε στην άκρη. 
5. Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, το λεμόνι και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6, 

να λιώσει καλά το λεμόνι. 
6. Προσθέστε τα αυγά, το βούτυρο, 1 κουταλιά κονιάκ και αναμείξτε 1 

λεπτό/ταχύτητα 5.   
7. Προσθέστε το κακάο, το χαρουπόμελο, τα μπαχαρικά και αναμείξτε 1 

λεπτό/ταχύτητα 5. 
8. Προσθέστε τα αλεσμένα αμύγδαλα, καρύδια και φουντούκια στο δοχείο με τα 

γλυκά και αναμείξτε καλά.  Αδειάστε από πάνω τη ζύμη από τον κάδο και 
ανακατέψτε καλά.  Προσθέστε το αλεύρι, το μπέικινγκ πάουντερ και ανακατέψτε 
προσεχτικά με ξύλινο κουτάλι.  Βάλτε το μείγμα στην προετοιμασμένη φόρμα, 
απλώστε το ομοιόμορφα με το πίσω μέρος ενός κουταλιού και καλύψτε το με 2 
κομμάτια αντικολλητικό χαρτί, στη διάμετρο της φόρμας, αφού πρώτα βγάλετε μια 
τρύπα στο κέντρο, σε μέγεθος ενός νομίσματος 50 σεντ.  Γύρω από το ταψί, δένετε 
διπλό αντικολλητικό χαρτί (βλ. φωτογραφία).  Όλα αυτά βοηθούν να ψηθεί καλά 
χωρίς να καεί.  Βάλτε το κέικ στο φούρνο (160

ο
) και ψήστε 1 ώρα στους 160

ο
 , 1 

ώρα στους 140
ο
, και 1 ώρα στους 100

ο
. (βλ. συμβουλή) 

9. Αφήστε στη φόρμα για 10-15 λεπτά να κρυώσει και ξεφορμάρετε σε σχάρα να 
κρυώσει καλά.  Το καλύπτετε εξ ολοκλήρου με αντικολλητικό χαρτί και μετά με 
ασημόχαρτο να κλείσει αεροστεγώς. Διατηρείται σε πλαστικό κουτί που κλείνει 
αεροστεγώς.  Μια-δυό φορές τη βδομάδα το ποτίζετε με 1-2 κουταλιές κονιάκ.  
Καλύπτετε το κέικ με αμυγδαλωτό και ζαχαρόπαστα ή αυγόγλασο (royal icing), 
λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· 1 στρογγυλή φόρμα, 
διαμέτρου 24 εκ., με ψηλά 
τοιχώματα ή άλλο σχήμα με την 
ίδια χωρητικότητα 

 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Μπορείτε επίσης να ψήσετε το κέικ 2 ½ με 3 ώρες στους 150
ο
. Σε καμία 

περίπτωση μην ανοίξετε το φούρνο πριν περάσoυν τουλάχιστον τα ¾ ώρας 
ψησίματος. 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
40 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 βδομάδα 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
16 κομμάτια  

 
 

   

  

 
 

 
 

 


