
  

  

 

 

ΣΑΛΑΜΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 
 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 100 γρ ζάχαρη 
· 200 γρ μπισκότα digestive 
· 80 γρ φέτες ασπρισμένα 

αμύγδαλα 
· 80 γρ αποξηραμμένα μούρα 

Cranberries 
· 80 γρ χαλεπιανά, καθαρισμένα 
· 80 γρ κρασί Port, ή κουμανταρία 
· 200 γρ μαύρη σοκολάτα (70% 

κακάο), σε κομμάτια 
· 80 γρ βούτυρο ανάλατο 
· 2 κρόκους 
·  1 πρέζα αλάτι 
· 80 γρ γάλα ζαχαρούχο 
· ½ κουταλάκι σπιτική ζάχαρη 

βανίλιας 
· κακάο 
 
 
 

 1. Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  
Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 

2. Προσθέστε τα μπισκότα και κόψτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4.  
Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 

3. Βάλτε το μπολ με τα μπισκότα πάνω στον κάδο και ζυγίστε μέσα τα 
αμύγδαλα, τα μούρα, τα χαλεπιανά, 40 γρ κρασί, ανακατέψτε και αφήστε 
να μουλιάσουν. 

4. Βάλτε τη σοκολάτα στον κάδο και αλέστε 6 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8.   
5. Προσθέστε το βούτυρο και λιώστε 2 λεπτά/50

ο
/ταχύτητα 2. 

6. Προσθέστε τους κρόκους, το αλάτι, τη ζάχαρη άχνη, το ζαχαρούχο γάλα, 
τη ζάχαρη βανίλιας, τα υπόλοιπα 40 γρ κρασί και θερμάνετε 6 
λεπτά/60

ο
/ταχύτητα 2. 

7. Προσθέστε το μείγμα με τα μπισκότα και αναμείξτε 6 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 2, βοηθώντας με τη σπάτουλα.  Αφήστε το 
μείγμα να κρυώσει λίγο για να είναι πιο εύκολο στη χρήση του.  Αδειάστε 
το μείγμα πάνω σε διπλή πλαστική μεμβράνη και με τη βοήθεια της 
μεμβράνης τυλίγετε το μείγμα σε σχήμα σαλαμιού.  Στριφογυρίστε τις  
άκρες όπως ακριβώς το σαλάμι και βάλτε στην κατάψυξη μέχρι να πήξει. 
(περίπου 4 ώρες) 

8. Κόψτε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί περίπου 10 εκ. πιο μακρύ από το 
σαλάμι και απλώστε πάνω μπόλικο κακάο.  Αφαιρέστε την μεμβράνη 
από το σαλάμι και το κυλάτε πάνω στο κακάο μέχρι να περιτυλιχθεί 
εντελώς.  Τυλίξτε το μέσα στο αντικολλητικό χαρτί και στριφογυρίστε  τις 
άκρες να κλείσει.  Διατηρήστε στο ψυγείο για λίγες μέρες ή στην 
κατάψυξη. 

   
 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 5 ώρες 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
1 δόση 

    

  

 
 

 
 

 


