
  

  

 

 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 

 
 

 
 

 
  

 

ENΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 30 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
10 κομμάτια  

 
 

   

PRICE LEVEL 
low 

 

 
 

 
 

 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 10 ΚΟΜΜΑΤΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

• 1500 γρ νερό  
• 500 γρ σάρκα κολοκύθας, 

κομμένη σε κύβους 
• 2 ζουμερά πορτοκάλια (1 κομμάτι 

λεπτό φλούδα και το χυμό από 
το 1 και το άλλο  σε φέτες για 
γαρνίρισμα)  

• 80 γρ ζάχαρη  
• 125 γρ πλήρες γάλα  
• 30 γρ κορν φλάουερ 
• 3 αυγά  
Καραμέλα 

• 30 γρ νερό 
• 75 γρ ζάχαρη 
• 1 κουταλιά χυμό λεμονιού 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· ορθογώνια φόρμα μιας χρήσης, 

χωρητικότητας 1 λίτρου 
 
 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 
ΜΕΡΙΔΑ 

 

Ενέργεια 446 kJ / 107 kcal 

Πρωτεϊνες 3 γρ 

Υδατάνθρακες 20 γρ 

Λιπαρά 2 γρ 

 
 

 

 

 1. Βάλτε στον κάδο 500 γρ νερό, τοποθετήστε την κολοκύθα στο Varoma και 
ψήστε στον ατμό 15 λεπτά / Varoma / ταχύτητα 1.  Βάλτε το Varoma  

πάνω σε ένα πιάτο και αφήστε να στραγγίσει η κολοκύθα.  Αδειάστε το 
νερό που έχει μείνει στον κάδο, ξεπλύνετε και στεγνώστε τον κάδο. 

2. Βάλτε στον κάδο τη φλούδα πορτοκαλιού, τη ζάχαρη και αλέστε 30 
δευτερόλεπτα / ταχύτητα 10.  

3. Προσθέστε το χυμό πορτοκαλιού, το γάλα, το κορν φλάουερ, τα αυγά, την 
κολοκύθα και αναμείξτε 30 δευτερόλεπτα / ταχύτητα 5.  

4. Βάλτε σε ένα μικρό τηγάνι το νερό, τη ζάχαρη, το χυμό λεμονιού και 
ανακατέψτε πάνω σε δυνατή φωτιά 7 λεπτά ή μέχρι να σκουρέψει και να 
καραμελώσει.  Αδειάστε την καραμέλα σε μια φόρμα αλουμινένια 
χωρητικότητας 1 λίτρου που να χωράει στο Varoma και αναδέψτε 
γρήγορα να καλύψει τη φόρμα.  Τοποθετήστε τη φόρμα στο Varoma και 
αδειάστε μέσα το μείγμα του κάδου.  Καλύψτε τη φόρμα με 
αλουμινόχαρτο και από πάνω βάλτε χαρτί κουζίνας ώστε να τραβήξει τους 
υδρατμούς.  

5. Βάλτε στον κάδο τα υπόλοιπα 1000 γρ νερό, τοποθετήστε το Varoma στη 
θέση του και μαγειρέψτε στον ατμό 60 λεπτά / Varoma / ταχύτητα 1.  

Αφαιρέστε προσεκτικά το αλουμινόχαρτο και ελέγξτε την κρέμα με μια 
οδοντογλυφίδα.  Αν η οδοντογλυφίδα βγαίνει καθαρή, έχει ψηθεί.  Αφήστε 
την κρέμα να κρυώσει πάρα πολύ καλά και αναποδογυρίστε σε μια 
πιατέλα προσεκτικά.   Γαρνίρετε με φέτες πορτοκαλιού και σερβίρετε. 

 
 

  


