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ΤΑΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΕΣ 
 

 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Γλυκιά ζύμη βάσης 

· 100 γρ. ζάχαρη 
· 200 γρ. βούτυρο, σε κύβους 2 εκ. 
· 370 γρ. αλεύρι φαρίνα και λίγο 

επιπλέον 
· 1 αυγό 

Γέμιση σοκολάτας 

· 200 γρ. γάλα 
· 200 γρ. κρέμα γάλακτος 
· 4 κρόκους 
· 100 γρ. ζάχαρη 
· 250 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, 

σε μικρά κομματάκια. 

Συναρμολόγηση 

· 250 γρ. φρέσκες φράουλες 
· 20 γρ. ξύσμα σοκολάτας για 

γαρνίρισμα 
· 20 γρ. σπιτική ζάχαρη άχνη 

 Γλυκιά ζύμη βάσης 

1 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη και αλέστε 15 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  

Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 
2 Προσθέστε το βούτυρο, το αλεύρι, το αυγό και αναμείξτε 30 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5, με τη βοήθεια της σπάτουλας.  Αδειάστε τη ζύμη 

στον πάγκο, σχηματίστε μια μπάλα και βάλτε σε πλαστική σακκούλα στο 
ψυγείο για περίπου 1 ώρα. 

3 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο, λαδώστε και αλευρώστε ελαφρά μια 
ορθογώνια φόρμα για τάρτες μεγέθους 35 x 11 εκ. ή μια στρογγυλή διαμέτρου 
22-24 εκ. και αφήστε στην άκρη. 

4 Τοποθετήστε τη ζύμη σε μια ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια και ανοίξτε φύλο σε 
μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από τη φόρμα τάρτας.  Απλώστε τη ζύμη στη φόρμα, 
καθίστε καλά τις γωνίες και φροντίστε να έχει αρκετή ζύμη στα τοιχώματα.  Με 
την ανάποδη ενός μαχαιριού αφαιρέστε τα περισσεύματα και τρυπήστε τη βάση 
με ένα πηρούνι.  Καλύψτε με αντικολλητικό χαρτί, γεμίστε μέχρι το χείλος με τα 
βαρίδια  και ψήστε στο φούρνο (180ο) για 10 λεπτά.  Αφαιρέστε τα βαρίδια και 
το αντικολλητικό χαρτί και ψήστε ακόμα 10 λεπτά.  Αφήστε να κρυώσει καλά. 

Γέμιση σοκολάτας 

5 Βάλτε στον κάδο το γάλα, την κρέμα γάλακτος, τους κρόκους, τη ζάχαρη και 
θερμάνετε 8 λεπτά/90ο/ταχύτητα 3. 

6 Προσθέστε τη σοκολάτα και αναμείξτε 45 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6.  Αδειάστε 

σε ένα μπολ και αφήστε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, περίπου 1 
ώρα. 

Συναρμολόγηση 

7 Αδειάστε τη γέμιση σοκολάτας στη βάση τάρτας και βάλτε στο ψυγείο για 
περίπου 2 ώρες. 

8 Διακοσμήστε με τις φράουλες, το ξύσμα σοκολάτας και τη ζάχαρη άχνη και 
σερβίρετε. 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· πλαστική μεμβράνη 
· πλάστης 
· αντικολλητικό χαρτί 
· βαρίδια (π.χ. ρύζι όσπρια) 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Η ποσότητα της ζύμης είναι για 2 τάρτες.  Μοιράστε τη ζύμη στα 2 και διατηρήστε 
το ένα κομμάτι στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.  H ζύμη αυτή είναι γλυκιά και λόγω 
της ποσότητας ζάχαρης είναι εύθραυστη και λίγο δύσκολη να τη δουλέψετε, αλλά 
αξίζει τον κόπο. 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ENΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
3 ώρες 45 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
10 κομμάτια 


