
 

          

  

 

 

KEIK ΝΟΥΤΕΛΑΣ 

 

 
ΥΛΙΚΑ 

  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Κέικ 

· 250 γρ. βούτυρο ανάλατο και λίγο 
ακόμα για το βουτύρωμα 

· 280 γρ. αλεύρι φαρίνα και λίγο 
ακόμα για το αλεύρωμα 

· 200 γρ. νερό 

· 40 γρ. κακάο 

· 80 γρ. νουτέλα 

· 300 γρ. ζάχαρη 

· 3 αυγά 

· 60 γρ. ξινή κρέμα (sour cream) 

· 1 κουταλάκι καλά γεμάτο ζάχαρη 
βανίλιας  

· ½ κουταλάκι μπέικινγκ πάουντερ 

· ½ κουταλάκι μαγειρική σόδα 

· ½ κουταλάκι αλάτι 

Σιρόπι νουτέλας 

· 40 γρ. γάλα, πλήρες 

· 40 γρ. νουτέλα 

Γκανάς νουτέλας 

· 160 γρ. νουτέλα  

· 80 γρ. κρέμα γάλακτος  

Γαρνίρισμα 

· 1 κ.σ. χρωματιστά βερμισέλι (βλ. 
παραλλαγή) 

 
 

 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· φόρμα  23.εκ με τρύπα στην 
μέση  

· αντικολλητικό χαρτί 

· πετσέτα κουζίνας 

· πιατέλα σερβιρίσματος 
 
 
 
  

 Κέικ  

1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 175C. Βουτυρώστε και αλευρώστε μια φόρμα 

 23.εκ με τρύπα στην μέση και αφήστε στην άκρη.  
2 Βάλτε στον κάδο το νερό και θερμάνετε 2 λεπτά/70ο C/ταχύτητα 1. 
3 Προσθέστε το κακάο, τη νουτέλα και λιώστε 1 λεπτό/70ο C/ταχύτητα 2. 

4 Προσθέστε τη ζάχαρη, το βούτυρο, τα αυγά, τη ξινή κρέμα, τη βανίλια και 
αναμείξτε 30 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 

5 Προσθέστε το αλεύρι, το μπέικινγκ πάουντερ, τη μαγειρική σόδα, το αλάτι και 
αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 

6  Αδειάστε στη φόρμα και ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο (175C) για 40-
50 λεπτά, ανάλογα με το φούρνο.  Αφήστε το κέικ στη φόρμα για 5 λεπτά πριν 
το ξεφορμάρετε.  Εν τω μεταξύ, ετοιμάστε το σιρόπι. 

Σιρόπι νουτέλας  
7 Βάλτε στον κάδο το γάλα, τη νουτέλα και λιώστε 2 λεπτά/60ο C/ταχύτητα 2.  

Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
8 Αναποδογυρίστε το κέικ σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και απλώστε το σιρόπι 

νουτέλας με ένα πινέλο σε όλη την επιφάνεια του κέικ. Αφήστε στην άκρη να 
κρυώσει για περίπου 30 λεπτά. Εν τω μεταξύ ετοιμάστε την γκανάς.  

Γκανάς νουτέλας  
1 Βάλτε στον κάδο τη νουτέλα και την κρέμα γάλακτος και λιώστε 2 

λεπτά/50οC/ταχύτητα 2.  Αδειάστε σε ένα μπολ και διατηρήστε στο ψυγείο 

μέχρι να κρυώσει το κέικ. 
Γαρνίρισμα 

2 Περιχύστε το πάνω μέρος του κέικ με την γκανάς, πασπαλίστε με τα 
χρωματιστά βερμισέλι και σερβίρετε.  

 
 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

Για μια πιο συνηθισμένη απογευματινή λύση, αντικαθιστάτε τα χρωματιστά 
βερμισέλι με 40 γρ. φουντούκια.  Για να τα ξεφλουδίσετε, βάλτε πρώτα τα 
φουντούκια σε ένα ταψί φούρνου και ψήστε για 6 λεπτά.  Αδειάστε σε μια καθαρή 
πετσέτα κουζίνας και τρίψτε τα να φύγει όσο περισσότερη φλούδα.  Μετά βάλτε τα 
στον κάδο και κόψτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η συνταγή είναι από την ιστοσελίδα της Γαλάτειας Παμπορίδη www.cuisinovia.com 
σε διασκευή Thermomix. 

 

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

10 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

1 ώρα 40 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

Εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 

12 κομμάτια 
 
  

http://www.cuisinovia.com/

