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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΚΕΪΚ 
 
 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Κέϊκ 

· 200 γρ. αμύγδαλα 
· 250 γρ. αλατισμένο βούτυρο, 

μαλακό και λίγο έξτρα για 
βουτύρωμα φόρμας 

· 300 γρ. ζάχαρη 
· 6 αυγά 
· 80 γρ. καλαμποκάλευρο  
· 1 φακελάκι μαγιά (11 γρ.) 
· 10 γρ λικέρ/κονιάκ Grand Marnier  

Γλάσο σοκολάτας 

· 300 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, 
σε κομμάτια (70% κακάο κατά 
προτίμηση) 

· 300 γρ. κρέμα γάλακτος, 35% 
λιπαρά 

Φωλιά σοκολάτας 

· 100 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, 
σε κομμάτια, (70% κακάο, κατά 
προτίμηση) 

· 7 σοκολατένια πασχαλινά αυγά 
 

 Κέϊκ 

1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο.  Βουτυρώστε μια φόρμα διαμέτρου 26-
28 εκ. και αφήστε στην άκρη. 

2 Βάλτε στον κάδο τα αμύγδαλα και αλέστε 20 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10 (να 

γίνει αλεύρι).  Αδειάστε σε μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3 Βάλτε στον κάδο το βούτυρο, τη ζάχαρη και αναμείξτε 3 λεπτά/ταχύτητα 4. 
4 Προσθέστε τα αλεσμένα αμύγδαλα, τα αυγά και αναμείξτε 3 λεπτά/ταχύτητα 5. 

5 Προσθέστε το καλαμποκάλευρο, τη μαγιά, το λικέρ και αναμείξτε ελαφρά με τη 
σπάτουλα.  Αδειάστε στη φόρμα και ψήστε στο φούρνο (180ο) για περίπου 40 
λεπτά.  Αφήστε στη φόρμα να κρυώσει, πλύνετε και στεγνώστε τον κάδο.  
Αφαιρέστε από τη φόρμα και κόψτε το κέϊκ στη μέση κατά μήκος με ένα μαχαίρι 
ψωμιού.  Αφήστε σε σχάρα να κρυώσει καλά. 

Γλάσο σοκολάτας 

6 Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα και αλέστε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  

Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 
7 Λιώστε τη σοκολάτα 5 λεπτά/55ο/ταχύτητα 1. 
8 Προσθέστε την κρέμα γάλακτος και αναμείξτε 20 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  

Απλώστε το ¼ του γλάσου στο πρώτο κομμάτι κέϊκ και βάλτε από πάνω το 
δεύτερο κομμάτι κέϊκ.  Καλύψτε το κέϊκ εξ’ ολοκλήρου με το γλάσο και βάλτε στο 
ψυγείο.  Πλύνετε και στεγνώστε τον κάδο. 

Φωλιά σοκολάτας 

9 Καλύψτε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και βάλτε στην κατάψυξη για 20 
λεπτά. 

10 Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα και αλέστε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  

Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 
11 Λιώστε τη σοκολάτα 5 λεπτά/55ο/ταχύτητα 1.  Αδειάστε τη λιωμένη σοκολάτα 

σε ένα μια πλαστική σακούλα και κάνετε μια πολύ μικρή τομή στη μια άκρη. 
Βγάλτε το ταψί από την κατάψυξη και αδειάστε τη λιωμένη σοκολάτα σε λεπτές 
μακριές γραμμές όσο πιο ομοιόμορφες γίνεται, πάνω στο αντικολλητικό χαρτί.  
Βάλτε στην κατάψυξη για 5 λεπτά.  Ξεκολλήστε τη σοκολάτα από το χαρτί με 
την άκρη ενός μαχαιριού και φτιάξτε τη φωλιά.  Τοποθετήστε τη φωλιά στο κέϊκ 
και διακοσμήστε με τα σοκολατένια αυγά. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· Αντικολλητικό χαρτί 
· Ταψί 
· Στρογγυλή φόρμα (Ø 26-28 εκ.) 
· Πλαστική σακούλα 
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ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
35 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και  55 
λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
12 κομμάτια  


