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Κρέμα σοκολάτας  

 
 

για 10 ποτήρια 120cc 

 

 

Κραμπλ σοκολάτας 

165 g βνύηπξν 

200 g αιεύξη δαραξνπιαζηηθήο 

50 g θαθάν ΙΟΝ 

85 g δάραξε θξπζηαιιηθή 

 

Κόβνπκε ην βνύηπξν ζε κηθξά θπβάθηα πιεπξάο 2 cm θαη δπκώλνπκε κε ηα ππόινηπα 

πιηθά, κέρξη λα δεκηνπξγεζεί κηα δύκε κε ακκώδε πθή. Τνπνζεηνύκε ηα θνκκάηηα 

δύκεο ζε κηα ιακαξίλα κε αληηθνιιεηηθό ραξηί θαη ςήλνπκε ζηνλ θνύξλν ζηνπο 

160
o
C γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά, κέρξη λα θύγεη όιε ε πγξαζία θαη λα είλαη ηξαγαλά.  

 

Mοσς σοκολάτας  

400 ml γάια 

100 ml θξέκα γάιαθηνο 

125 g δάραξε θξπζηαιιηθή 

45 g θνξλ θιάνπξ 

100 g αβγά 

25 g βνύηπξν 

120 g ζνθνιάηα πγείαο ION 

70 g Nucrema 

 



Ζεζηαίλνπκε ζε κηα θαηζαξόια ζε κέηξηα ζεξκνθξαζία, ην γάια, κε ηελ θξέκα 

γάιαθηνο θαη ηε κηζή πνζόηεηα δάραξεο, κέρξη λα βξάζνπλ. Σε κηα κπαζίλα, 

ηνπνζεηνύκε ηελ ππόινηπε δάραξε κε ην θνξλ θιάνπξ θαη αλαθαηεύνπκε κε έλα 

ζύξκα ρεηξόο. Πξνζζέηνπκε ηα αβγά θαη 50ml από ην δεζηό γάια, θαη ζπλερίδνπκε ην 

αλαθάηεκα κέρξη ην κίγκα λα απνθηήζεη θξεκώδε πθή ρσξίο ζβώινπο. Σνπξώλνπκε 

ην κίγκα ζε κηα άιιε κπαζίλα. Μόιηο αξρίζεη λα βξάδεη ην γάια, ξίρλνπκε όιν ην 

πεξηερόκελν ηεο θαηζαξόιαο ζην κίγκα ησλ αβγώλ θαη αλαθαηεύνπκε έληνλα. 

Μεηαθέξνπκε ην κίγκα ζηελ θαηζαξόια θαη ζπλερίδνπκε ην έληνλν αλαθάηεκα πάλσ 

ζηε θσηηά κέρξη ε θξέκα λα αξρίζεη λα βξάδεη. Απνζύξνπκε από ηε θσηηά, 

πξνζζέηνπκε ην βνύηπξν θαη κεηαθέξνπκε ακέζσο ηελ θξέκα ζηνλ θάδν ηνπ κίμεξ, 

αλαθαηεύνληαο ζε κέηξηα ηαρύηεηα κέρξη λα θηάζεη ηνπο 45
o
C. Πξνζζέηνπκε ηε 

ιησκέλε ζνθνιάηα θαη ηε Nucrema, ζπλερίδνληαο ην αλαθάηεκα κέρξη λα 

νκνγελνπνηεζεί ην κίγκα. 

 

 

Σύνθεση:  Γεκίδνπκε έλα πνηήξη ζθελάθη  κε Νucrema θαη θξακπι ζνθνιάηαο κέρξη 

λα θαιπθζεί ε βάζε ηνπ. Πξνζζέηνπκε κηα ζηξώζε θξέκα Νucrema πγείαο θαη 

ηειεηώλνπκε κε ηξνύθα.  

 

Σαμπλέ σοκολάτας 

 

 
 

465 g βνύηπξν 

370 g  καύξε δάραξε 

155 g  δάραξε 

5 g  αλζό αιαηηνύ  

2 g  βαλίιηα 

465 g  ζνθνιάηα πγείαο ΙΟΝ 70% ςηινθνκκέλε  

540 g  αιεύξη  

92 g  θαθάν ΙΟΝ 

15 g  ζόδα 



 

Τνπνζεηνύκε ζ’έλα κίμεξ κε ην θηεξό, ην βνύηπξν κε ηα 2 είδε δάραξεο, ηνλ αλζό 

αιαηηνύ θαη ηε βαλίιηα θαη ρηππάκε κέρξη λα καιαθώζεη ην βνύηπξν. Πξνζζέηνπκε 

ην αιεύξη, ην θαθάν, ηε ζόδα θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ ςηινθνκκέλε ζνθνιάηα. 

Ζπκώλνπκε κέρξη λα δεκηνπξγεζεί κηα εύπιαζηε δύκε. Πιάζνπκε ηε δύκε ζε 

καθξόζηελα κπαζηνπλάθηα δηακέηξνπ 3cm θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζηελ θαηάςπμε γηα 2 

ιεπηά. Κόβνπκε ηα κπαζηνπλάθηα ζε δίζθνπο πάρνπο 1 cm θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζε 

ιακαξίλα κε αληηθνιιεηηθό  ραξηί. Ψήλνπκε ζηνλ θνύξλν ζηνπο 170
o
C γηα πεξίπνπ 

10 ιεπηά.  

 

 

Σοκολατάκι  σακούλας 

 

 
 

Γκανάς 

375 g ζνθνιάηα γάιαθηνο ΙΟΝ 

80 g   ζνθνιάηα πγείαο ΙΟΝ 

150 ml  θξέκα γάιαθηνο 

25 g κέιη 

75 g Nucrema 

400 g ζνθνιάηα γάιαθηνο ION ζηξσκέλε  

 

Ψηινθόβνπκε ηα δύν είδε ζνθνιάηαο θαη ηα ιηώλνπκε ζηνπο 40°C ζε κπελ καξί ή 

ζηνλ θνύξλν κηθξνθπκάησλ.  Βξάδνπκε ηελ θξέκα γάιαθηνο καδί κε ην κέιη θαη ηελ 

ξίρλνπκε πάλσ ζηηο ιησκέλεο ζνθνιάηεο. Αλαθαηεύνπκε απαιά κε κηα καξίδ, 

μεθηλώληαο από ην θέληξν θαη δηεπξύλνληαο ηελ θίλεζε πξνο ηα ηνηρώκαηα. 

Πξνζζέηνπκε ηε Νucrema ζπλερίδνληαο ην αλαθάηεκα κέρξη λα νκνγελνπνηεζεί 

πιήξσο ην κίγκα. Τνπνζεηνύκε ηελ γθαλάο ζε έλα πιαηύ ζθεύνο, ώζηε λα θξπώζεη 

νκνηόκνξθα, θαιύπηνληάο ηελ κε κηα κεκβξάλε θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζην ςπγείν γηα 

πεξίπνπ 30 ιεπηά. Αδεηάδνπκε ην κίγκα ζε κηα ζαθνύια δαραξνπιαζηηθήο κε 

ζηξνγγπιό θνξλέ No5 θαη δεκηνπξγνύκε ισξίδεο κήθνπο 20 εθ. Σηε ζπλέρεηα, 

θόβνπκε ηηο ισξίδεο ζε κπαζηνπλάθηα 4cm θαη ηα βνπηάκε ζηε ζνθνιάηα γάιαθηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηξνύθα.   

 



 

 

Συνταγές  Σαββάτου 5 &  Κυριακής 6 Δεκεμβρίου 

 



 

 

 



 

 

 



Συνταγές  Σαββάτου 21 &  Κυριακής 22 Νοεμβρίου 
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