
ΣΥΝΤΑΓΗ

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ!



ΤΛΗΚΑ

• Βνύηπξν

• Εάραξε άρλε

• Καθάν

• Κνξλ θιανπξ



ΔΚΣΔΛΔΖ

• Πξώηα ξίρλνπκε ην βνύηπξν ζην 

θαηζαξνιάθη θαη ην αθήλνπκε λα 

ιηώζεη



• Μεηά ξίρλνπκε ην θαθάν θαη 

αλαθαηεύνπκε



• Αθνύ γίλνπλ απηά ξίρλνπκε ηε δάραξε 

άρλε θαη αλαθαηεύνπκε θαιά



• Έπεηηα ξίρλνπκε θαη ην θνξλ θιανπξ



Σέινο βνπηάκε ηα κπηζθόηα θαη ην 

απνιακβάλνπκε



ΚΟΡΜΟ 

ΟΚΟΛΑΣΑ



ΤΛΗΚΑ

• 250 γραμμάρια βιτάμ

• 200 γραμμάρια άχνη 

• 50 γραμμάρια κακάο

• 40 γραμμάρια κονιάκ

• 1 πακέτο μπισκότα



• Πξώηα ιηώλνπκε ην βηηακ ζε κηα 

θαηζαξόια

ΔΣΟΗΜΑΗΑ



• Μεηά ξίρλνπκε ην θαθαν θαη ηελ άρλε 

δάραξε θαη αλαθαηεύνπκε



• Μεηά ξίρλνπκε ην γάια θαη 

αλαθαηεύνπκε μαλά



• Μεηά ξίρλνπκε ην θνληάθ θαη ην 

ηξηκκέλν κπηζθόην 

• Σέινο ξίρλνπκε ην κείγκα ζε έλα 

θνκκάηη αινπκηλόραξην

• Αθνύ ην ηπιίμνπκε ην βάδνπκε ζηελ 

θαηάςπμε γηα δύν ώξεο 

• Μεηά ........απιά ην ηξώκε!!!





ΠΗΣΑ 

ΟΚΟΛΑΣΑ....

burnt edition!



ΖΥΜΗ
Γηα ηε δύκε:

• Αιεύξη

• Μαγηά

• Μηα πξέδα αιάηη

• Νεξό



ΔΚΣΔΛΔΖ

• Ρίρλνπκε ην αιεύξη ζε έλα κπνι

• Μεηά πξνζζέηνπκε ην λεξό



• Έπεηηα ηε καγηά θαη ην αιάηη θαη 

δπκώλνπκε



• Μεηά ηε βάδνπκε ζε έλα ιαδόραξην θαη 

ηελ απιώλνπκε



ΓΔΜΗΖ
Γηα ηε γέκηζε:

• Μεξέληα

• Μπαλάλα

• Μπηζθόην



ΔΚΣΔΛΔΖ
• Πξώηα ξίρλνπκε θαη απιώλνπκε ηε 

κεξέληα ζηε δύκε

• Μεηά βάδνπκε ηηο θέηεο ηεο κπαλάλαο 

πάλσ ζηε κεξέληα

• Σέινο ηξίβνπκε ην κπηζθόην παληνύ 

πάλσ ζηε δύκε





ΟΚΟΛΑΣΟ-ΜΠΑΝΑΝΟ-

ΜΠΗΚΟΣΟΠΗΣΑ



ΤΛΗΚΑ

• 2-3 κπαλάλεο

• 1 παθέην κπηζθόηα

• 1 κεζαία ζπζθεπαζία κεξέληα

• 2 θύιια ζθνιηάηαο

• 1 ιαδόθνιια



• Βάδνπκε ηε ιαδόθνιια ζην ηαςί

• ηξώλνπκε  ηε κηα ζθνιηάηα ζην ηαςί

• Απιώλνπκε όιε ηε κεξέληα ζηε 

ζθνιηάηα

ΔΚΣΔΛΔΖ



• Σξίβνπκε ην κπηζθόην πάλσ ζηε 

κεξέληα

• Απιώλνπκε ηηο κπαλάλεο πεξηκεηξηθά 

πάλσ ζηε ζθνιηάηα



ΣΔΛΟ



ΟΚΟΛΑΣΑ ΜΔ 

ΗΝΓΟΚΑΡΤΓΟ



ΤΛΗΚΑ

• Κνπβεξηνύξα

• Ηλδηθή Καξύδα

• Εαραξνύρν γάια



ΔΚΣΔΛΔΖ

• Πξώηα βάδνπκε 2 παθέηα θνπβεξηνύξα 

ζε έλα θαηζαξνιάθη ζε 

πξνζεξκαζκέλν κάηη



• Ύζηεξα βάδνπκε ην γάια



• Μεηά ηελ θαξύδα



• Μεηά από 5 ιεπηά ην βάδνπκε ζην 

ςπγείν γηα 20 ιεπηά



ΔΣΟΗΜΟ!





ΣΔΛΟ

• Υξήζηνο ηαιίδεο

• Μάξηνο ακπαλάη

• Υξήζηνο απέξαο

• άθεο Σξηαληαθύιινπ

• Σδέλε νύιε


