
  

  

 

 

ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 

 
ΥΛΙΚΑ 

  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 3-4 μεγάλα πορτοκάλια, χωρίς 
φλούδα, χωρίς το άσπρο, σε 
μοίρες 

· 30 γρ. ζάχαρη 
· 40 γρ. μαύρη ζάχαρη 
· 20 γρ. κονιάκ 
· 14 μπισκότα σαβουαγιάρ 

Κρέμα σοκολάτας 

· 130 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, 
σε κομμάτια 

· 5 κρόκους αυγών 
· 45 γρ. ζάχαρη 
· 1 κ.γλ. κορν φλάουερ 
· 1 κ.γλ. σπιτική ζάχαρη βανίλιας 
· 400 γρ. κρέμα γάλακτος 

Επικάλυψη 

· 200 γρ. κρέμα γάλακτος 

· 120 γρ. μάντολες (ή 
καραμελωμένα αμύγδαλα) 

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 200
ο
, καλύψτε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί 

και αφήστε στην άκρη. 
2  Βάλτε στο ταψί τα πορτοκάλια και πασπαλίστε με τη ζάχαρη, τη μαύρη ζάχαρη, 

το κονιάκ και ψήστε στο φούρνο (200
ο
) για περίπου 20 λεπτά. 

3 Εν τω μεταξύ, τοποθετήστε τα μπισκότα σαβουαγιάρ σε ένα πυρέξ (32 χ 22 εκ.) 
και αφήστε στην άκρη. 

4 Όταν κρυώσουν τα πορτοκάλια, τοποθετήστε τα πάνω από τα μπισκότα 
σαβουαγιάρ και αφήστε στην άκρη. 

Κρέμα σοκολάτας 

5 Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα κουβερτούρα και αλέστε 6 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8.  Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 

6 Βάλτε στον κάδο τους κρόκους, τη ζάχαρη και χτυπήστε 30 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 

7 Προσθέστε το κορν φλάουερ, τη βανίλια, την κρέμα γάλακτος και θερμάνετε 5 
λεπτά/90

ο
/ταχύτητα 3.5. 

8 Προσθέστε την αλεσμένη σοκολάτα και λιώστε 2 λεπτά/90
ο
/ταχύτητα 3.5.  

Αφήστε το μείγμα στον κάδο για ½ ώρα περίπου να κρυώσει.  Ανακατέψτε με τη 
σπάτουλα και αδειάστε ομοιόμορφα πάνω από τα πορτοκάλια.  Απλώστε καλά 
με το πίσω μέρος ενός κουταλιού, βάλτε στο ψυγείο και αφήστε να κρυώσει. 

Επικάλυψη 

9 Τοποθετήστε το χτυπητήρι στον κάδο, προσθέστε την κρέμα γάλακτος και 
χτυπήστε στην ταχύτητα 3.5 μέχρι να πήξει, παρακολουθώντας από το άνοιγμα 

της μεζούρας.  Πλύνετε και στεγνώστε τον κάδο. 
10 Βάλτε στον κάδο τις μάντολες και αλέστε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  

11 Πασπαλίστε την κρέμα με τις μάντολες προτού σερβίρετε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνταγή διασκευασμένη για το Thermomix από το βιβλίο ΚΑΥΤΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ του 
Σεφ Χρίστου Χριστοδούλου 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 15 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
8 κομμάτια 
 

 


