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ΚEΙΚ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟY - ΒΑΣΙΛOΠΙΤΑ 

 
 
 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 250 γρ. ζάχαρη  
· 280 - 300 γρ. πορτοκάλι (1 

πορτοκάλι), καλά πλυμένο, με τη 
φλούδα, κομμένο στα δύο 

· 100 γρ. χυμό πορτοκάλι  
· 170 γρ. ηλιανθέλαιο  
· 4 αυγά  
· 40 γρ. κονιάκ  
· 300 γρ. αλεύρι φαρίνα  
· 3 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ  
· 200 γρ. ασπρισμένα αμύγδαλα 

(και ακόμα 10 γρ. σε λεπτές 
φέτες, για γαρνίρισμα) 
(προαιρετικά) 

 1 Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C. Βουτυρώστε και αλευρώστε μια 
στρογγυλή φόρμα διαμέτρου 26 εκ. και αφήστε στην άκρη. 

2 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη και αλέστε 15 δευτ./ταχύτητα 10. Καθαρίστε τα 
τοιχώματα του κάδου με τη σπάτουλα. 

3 Προσθέστε το πορτοκάλι, το χυμό πορτοκαλιού και αλέστε 20 δευτ./ταχύτητα 7. 
Καθαρίστε τα τοιχώματα του κάδου με τη σπάτουλα. 

4 Προσθέστε το ηλιανθέλαιο, τα αυγά, το κονιάκ και αναμείξτε 
30 δευτ./ταχύτητα 5. 

5 Προσθέστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τα ασπρισμένα αμύγδαλα και 
αναμείξτε 5 δευτ./ταχύτητα 5. 

6 Αδειάστε το μείγμα στη βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα, ραντίστε με τις 
λεπτές φέτες ασπρισμένων αμυγδάλων και ψήστε για 45-55 λεπτά (180°C). 

7 Αφήστε στη φόρμα για 10 λεπτά, ξεφορμάρετε και βάλτε σε σχάρα να κρυώσει 
καλά προτού σερβίρετε. 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· φόρμα για κέικ (Ø 26 εκ.) 

· σχάρα 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 
ΚΟΜΜΑΤΙ 

 

Ενέργεια 1342 kJ / 321 
kcal 

ΠρωτεΪνες 6 γρ 

Υδατάνθρακες 34 γρ 

Λιπαρά 18 γρ 
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

· Άσπρισμα αμυγδάλων: Βάλτε στον κάδο 1500 γρ. νερό, τοποθετήστε το 

καλαθάκι στη θέση του, ζυγίστε μέσα τα αμύγδαλα και βράστε 
12 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. Αφαιρέστε το καλαθάκι με τη σπάτουλα, περάστε 
κάτω από κρύο νερό, ξεφλουδίστε και βάλτε τα πάνω σε χαρτί κουζίνας να 
στραγγίσουν πριν τα χρησιμοποιήσετε. 
 
 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

· Κέικ λεμονιού: Αντί για προτοκάλι βάλτε μισό λεμόνι με τη φλούδα του (80 γρ.). 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
10 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
16 κομμάτια  


