
  

  

 

 

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ ΚΕΚΑΚΙΑ 

 
 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 100 γρ αλεύρι φαρίνα 
· 1 κουταλιά κακάο 
· ¼ κουταλάκι μαγειρική σόδα 
· 50 γρ σοκολάτα κουβερτούρα, σε 

κομμάτια 
· 100 γρ βούτυρο, σε κύβους 
· 1 κουταλιά σπιτική ζάχαρη 

βανίλιας 
· 2 κουταλάκια στιγμιαίο καφέ 

διαλυμένο σε 1 κουταλιά ζεστό 
νερό 

· 140 γρ ξανθή μαλακή ζάχαρη (soft 
brown sugar) 

· 2 μεγάλα αυγά 
· 85 γρ γιαούρτι 
ΓΕΜΙΣΗ 
· 250 γρ κρέμα γάλακτος 
· 100 γρ σοκολάτα κουβερτούρα 
· 100 γρ στραγγιστό γιαούρτι 
ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ 
· 100 γρ λικέρ Baileys 
· 200 γρ λευκή σοκολάτα 
· Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά 

(π.χ. φύλλα πρίνου (holly) 
 
 

 
 
 
 
 

 1. Προθερμάνετε το φούρνο στους 180
ο
, λαδώστε 8 ατομικά πυρίμαχα φορμάκια, βάλτε 

τα σε ένα ταψί και αφήστε στην άκρη. 
2. Βάλτε στον κάδο το αλεύρι, το κακάο, τη σόδα και πατήστε το κουμπί Turbo 2 φορές 

στιγμιαία.  Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3. Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα και αλέστε 8 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8. 
4. Προσθέστε το βούτυρο, τη ζάχαρη βανίλιας, τον καφέ, τη ζάχαρη και λιώστε 2 

λεπτά/60
ο
/ταχύτητα 2. 

5. Προσθέστε τα αυγά, το γιαούρτι και αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 
6. Προσθέστε το αλεύρι και πατήστε το κουμπί Turbo 2 φορές στιγμιαία.  Μοιράστε το 

μείγμα στα φορμάκια και ψήστε στο φούρνο (180
ο
) για 20-30 λεπτά.  Αφήστε να 

κρυώσουν στα φορμάκια για 10 λεπτά πριν ξεφορμάρετε και βάλτε τα σε σχάρα να 
κρυώσουν καλά.  Πλύνετε και στεγνώστε τον κάδο καλά. 

ΓΕΜΙΣΗ 
7. Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε την κρέμα γάλακτος και χτυπήστε στην 

ταχύτητα 3.5 παρακολουθώντας από το άνοιγμα της μεζούρας μέχρι να δέσει.  
Αδειάστε σε ένα μπολ και διατηρήστε στο ψυγείο. Πλύνετε και στεγνώστε τον κάδο 
καλά. 

8. Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα, αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8 και λιώστε 3 
λεπτά/37

ο
/ταχύτητα 3. 

9. Προσθέστε το γιαούρτι και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4.  Προσθέστε την 
χτυπημένη κρέμα γάλακτος από το ψυγείο και αναμείξτε προσεκτικά με τη σπάτουλα.  
Αδειάστε σε ένα μπολ και διατηρήστε στο ψυγείο. 

10. Απλώστε πλαστική μεμβράνη μέσα στα ατομικά φορμάκια που ψήσατε τα κεκάκια.  
Κόψτε τα κεκάκια σε 3 ίσα μέρη.  Βάλτε το πάνω μέρος στον πάτο της φόρμας 
ανάποδα, ραντίστε με λίγο λικέρ, προσθέστε μια στρώση από τη γέμιση και βάλτε το 
μεσαίο κομμάτι κεκάκι από πάνω.  Ραντίστε με λίγο λικέρ και βάλτε ακόμα μια στρώση 
γέμισης από πάνω.  Τελιώστε με το τρίτο κομμάτι κέϊκ και κλείστε καλά με την 
πλαστική μεμβράνη.  Επαναλάβετε με τη διαδικασία με τα άλλα κεκάκια.  Βάλτε τα στο 
ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες (αντέχουν μέχρι και 2 μέρες). 

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ 
11. Βάλτε στον κάδο τη λευκή σοκολάτα, αλέστε 8 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8 και λιώστε 

3 λεπτά/50
ο
/ταχύτητα 3.  Αδειάστε σε ένα δοχείο και ανακατέψτε λίγο μέχρι να 

κρυώσει λίγο και να αρχίσει να σφίγγει. 
12. Αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη από τα κεκάκια, αναποδογυρίστε τα και χύστε λίγη 

σοκολάτα στο πάνω μέρος ώστε να τρέξει στα πλάγια και να σφίξει κατεβαίνοντας.  
Διακοσμείστε με Χριστουγεννιάτικα βρώσιμα στολίδια.  Αφήστε στο ψυγείο να πήξει 
καλά η σοκολάτα πριν σερβίρετε. 

  
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Μπορούν να γίνουν μέχρι και 5 μέρες πριν.  Διατηρούνται αεροστεγώς 
κλειστά σε πλαστική μεμβράνη στο ψυγείο ή και 6 βδομάδες στην 
κατάψυξη.  Αυτό πριν μπει η γέμιση. 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
30 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
4 ώρες 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
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