
  

  

 

 

ΣΕΜΙΦΡΕΝΤO ME ΛΙΚΕΡ-ΚΡΕΜΑ ΟΥΙΣΚΥ 
 

 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 50 γρ μπισκότα σοκολάτας με 

chocolate chips  

Μπισκότο Γένοβας 

· 2 αυγά 
· 60 γρ ζάχαρη 
· 1 κουταλάκι ζάχαρη βανίλιας ή 

εκχύλισμα βανίλιας 
· 60 γρ αλεύρι ζαχαροπλαστικής 
· 1 πρέζα αλάτι 

Σεμιφρέντο 

· 7 φύλα ζελατίνης (14 γρ) 
· 500 γρ παγωμένη κρέμα 

γάλακτος 
· 80 γρ ζάχαρη 
· 150 γρ λικέρ-κρέμα ουϊσκυ (π.χ. 

Baileys) 

Γαρνίρισμα 

· 3 καλά γεμάτα κουταλάκια κακάο 
 

 1. Βάλτε στον κάδο τα μπισκότα και αλέστε 2 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  

Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 

Μπισκότο Γένοβας 

2. Προθερμάνετε το φούρνο στους 180
ο
.  Καλύψτε ένα ταψί μεγέθους 30 x 40 εκ 

με αντικολλητικό χαρτί ή σιλικόνη. 
3. Τοποθετήστε το χτυπητήρι στον κάδο, βάλτε μέσα τα αυγά, τη ζάχαρη, τη 

ζάχαρη βανίλιας και θερμάνετε πρώτα 3 λεπτά/37
ο
/ταχύτητα 4 και μετά 3 

λεπτά/ταχύτητα 4, χωρίς θερμοκρασία. 
4. Αποφεύγοντας το χτυπητήρι, προσθέστε το αλεύρι, το αλάτι και αναμείξτε 4 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3.  Αφαιρέστε το χτυπητήρι και αν χρειάζεται, 

ανακατέψτε ελαφρά με τη σπάτουλα.  Αδειάστε το μείγμα στο ταψί, απλώστε 
ομοιόμορφα και ψήστε στο φούρνο (180

ο
) για περίπου 8 λεπτά ή μέχρι να 

ροδίσει.  Αφήστε το να κρυώσει. 
5. Με τη βοήθεια ενός κουπάτ κόψτε 6 στογγυλά δισκία διαμέτρου 7 εκ.  Βάλτε το 

κάθε δισκίο στις θήκες μιας φόρμας σιλικόνης με 6 καλούπια διαμέτρου 7 εκ. 
Από πάνω μοιράστε τα αλεσμένα μπισκότα με chocolate chips.  Αφήστε στην 
άκρη και φτιάξτε την κρέμα. 

Σεμιφρέντο 

6. Βάλτε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό μέχρι να ενυδατωθούν και να είναι 
έτοιμα για χρήση. 

7. Τοποθετήστε το χτυπητήρι σε καθαρό και στεγνό κάδο και βάλτε μέσα την 
κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη και χτυπήστε στην ταχύτητα 3,5 παρακολουθώντας 

από το άνοιγμα της μεζούρας μέχρι να μισοσφίξει.  Αφαιρέστε από τον κάδο και 
βάλτε στο ψυγείο μέχρι να τη χρειαστείτε. 

8. Χωρίς να πλύνετε τον κάδο, βάλτε μέσα το Baileys και θερμάνετε 2 
λεπτά/60

ο
/ταχύτητα 2.  

9. Προσθέστε τη ζελατίνη καλά αναμιγμένη και αναμείξτε 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 3.  Αδειάστε σε ένα μπολ και βάλτε στο ψυγείο για 8-

12 λεπτά μέχρι να φτάσει στην ίδια θερμοκρασία με την κρέμα γάλακτος.  
Αναμείξτε τα δύο μείγματα αναδεύοντας με τη σπάτουλα σιγά-σιγά και 
προσεκτικά μέχρι να έχετε ένα λείο μείγμα.  Μοιράστε το μείγμα στα καλούπια 
της φόρμας και βάλτε στο ψυγείο μέχρι να δέσουν καλά.  Ραντίστε με το κακάο 
και αφαιρέστε από τα καλούπια. 

  ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Αν προτιμάτε μπορείτε να το φτιάξετε σε μια μεγάλη φόρμα αντί σε ατομικά 
καλούπια. 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
30 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 κομμάτια 


