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ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

BROWNIES

LEMON CHEESECAKE

ΜΕ ΑΧΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΑ
BROWNIES
{ΥΛΙΚΆ}
225γρ. Βούτυρο 82%
120γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα 58% SCHOKINAG
250γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
4τμχ. Αυγά
15γρ. Κακάο
145γρ. Αλεύρι μαλακό

MOUSSE ΓΑΛΑΚΤΟΣ
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
325γρ. Σοκολάτα γάλακτος 34% SCHOKINAG
420γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

ΛΕΥΚΌ ΚΡΆΜΠΛ

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Λιώνουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα σε
μπαίν-μαρί ή σε φούρνο μικροκύματων.
• Χτυπάμε στο μίξερ, με το σύρμα, τα αυγά με τη
ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν καλά.
• Ενώνουμε τα δύο μίγματα, προσθέτουμε
σταδιακά το κακάο με το αλεύρι και
ομογενοποιούμε.
• Φορμάρουμε σε ταψί το οποίο το έχουμε
βουτυρώσει και αλευρώσει.
• Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
180°C για 17-20 λεπτά περίπου (ανάλογα το
φούρνο).

{ΥΛΙΚΆ}
100γρ. ΜΑΡΓΑΡΊΝΗ LUNA SOFT (σε κύβους
κρύα)
100γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
100γρ. Αλεύρι μαλακό
100γρ. Πούδρα Αμυγδάλου

MOUSSE CHEESECAKE
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
325γρ. Σοκολάτα γάλακτος 34% SCHOKINAG
420γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε καλά το γάλα και το τοποθετούμε
πάνω στη σοκολάτα γάλακτος.
• Όταν η θερμοκρασία του μίγματος πέσει,
ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη
κρέμα γάλακτος με μια μαρίζ.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Σε ένα ποτηράκι τοποθετούμε περιμετρικά AMBRATA AL CARAMELLO
κάνοντας ακανόνιστα σχήματα.
• Κόβουμε κυβάκια το Brownies και το τοποθετούμε στον πάτο του ποτηριού.
• Προσθέτουμε VARIEGATO PERA και γεμίζουμε τα ¾ του ποτηριού με Mousse Γάλακτος.
• Παγώνουμε καλά.
• Κλείνουμε με μια λεπτή στρώση AMBRATA AL CARAMELLO.
• Διακοσμούμε με μικρά κυβάκια brownies και με ζάχαρη άχνη που δεν υγρασιάζει.

ΣΎΝΘΕΣΗ: BROWNIES,
MOUSSE ΓΆΛΑΚΤΟΣ,
VARIEGATO PERA,
AMBRATA AL CARAMELLO

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΛΕΥΚΌ
ΚΡΆΜΠΛ, MOUSSE
CHEESECAKE,
LEMON CREAM CRISPY
VARIEGARE.

CHEESECAKE
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Μπισκότo λευκό τριμμένο
80-100γρ. Βούτυρο 82% (λιωμένο)

ΚΡΕΜΑ ΤΥΡΙΟΥ
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Τυρί κρέμα
50γρ. Ζάχαρη άχνη
1 Στικ βανίλιας
½ Λεμόνι ξύσμα
20γρ. Ποτό κίρς
2τμχ. Φύλλα ζελατίνης
100γρ. MASCOTTA PASTE
450γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

JOLIE
ΛΕΥΚΌ ΚΡΆΜΠΛ
{ΥΛΙΚΆ}
100γρ. Μαργαρίνη LUNA soft σε κύβους κρύα
100γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
100γρ. Αλεύρι μαλακό
100γρ. Πούδρα Αμυγδάλου

{ΥΛΙΚΆ}
160γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
15γρ. Ιμβερτοζάχαρο
15γρ. Γλυκόζη
260γρ. Σοκολάτα γάλακτος 34% SCHOKINAG
450γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Τρίβουμε τα μπισκότα στο μπλέντερ (μέχρι να
γίνουν τρίμμα).
• Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και
αναμιγνύουμε με ένα κουτάλι.
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Μαλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο
νερό.
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα την κρέμα
γάλακτος φτιάχνοντας μια ελαφριά σαντιγί και
την κρατάμε στο ψυγείο για αργότερα.
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα την κρέμα
τυριού, την άχνη, τη βανίλα και το ξύσμα.
• Ζεσταίνουμε το ποτό κίρς σ’ ένα σκεύος ή στο
φούρνο μικροκύματων και διαλύουμε σε αυτό
τα φύλλα ζελατίνης (τα οποία αρχικά έχουμε
μαλακώσει σε κρύο νερό).
• Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ και
ενώνουμε τα δύο μίγματα
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη
κρέμα γάλακτος με μια μαρίζ.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Σε ένα ποτηράκι ή ένα τσέρκι τοποθετούμε ως βάση μια λεπτή στρώση από την Τραγανή βάση.
• Γεμίζουμε, αφήνοντας λίγο χώρο για τη γαρνιτούρα, με κρέμα τυριού.
• Γαρνίρουμε με ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΕΡΑΣΙ 67% ΣΕ ΖΕΛΕ.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Στον κάδο του μίξερ με το σύρμα χτυπάμε όλα
τα υλικά μαζί εκτός από την γεύση μέχρι να
δέσει και να αποκτήσει μια ομοιόμορφη δομή η
κρέμα μας.
• Στην συνέχεια προσθέτουμε τη γεύση και με
μια μαρίζ ανακατεύουμε απαλά μέχρι την πλήρη
ομογενοποίηση του μίγματος.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Τοποθετούμε στην βάση από το ποτηράκι μας το λευκό κράμπλ, προσθέτουμε λιγο Lemon crispy.
• Στη συνέχεια ρίχνουμε λίγο κάτω από την μέση Μους CHEESECAKE και παγώνουμε ελαφρώς.
• Ρίχνουμε Variegato Lemon Crispy και κλείνουμε το ποτηράκι.
• Διακοσμούμε με φρέσκο λεμόνι το οποίο το έχουμε περάσει από ουδέτερο ζελέ.

ΜILK CHOCOLATE WHIPPED
GANACHE

ΤΡΑΓΑΝΉ ΒΆΣΗ

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το φτερό όλα τα υλικά
μαζί μέχρι να έχουμε μια ζύμη με αμμώδη υφή.
• Απλώνουμε τη ζύμη πάνω σε όλη την επιφάνεια
ενός σιλ-πατ μέσα σε λαμαρίνα.
• Ψήνουμε στους 170°C για 15 λεπτά περίπου.

PANNA COTTA VANILLA
{ΥΛΙΚΆ}
10γρ. Φύλλα Ζελατίνης
280γρ. Κρέμα γάλακτος 35% DENSA
200γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
40γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
50γρ. Σοκολάτα λευκή SCHOKINAG
5γρ. MADAGASCAR VANILLA PASTE
10γρ. Ποτό ρούμι

ΠΟΥΡΕ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ
{ΥΛΙΚΆ}
5γρ. Φύλλα ζελατίνης
200γρ. RASPBERRY PUREE
45γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
20γρ. Νερό

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΤΡΑΓΑΝΗ
ΒΑΣΗ, ΚΡΕΜΑ ΤΥΡΙΟΥ,
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΕΡΑΣΙ 67%
ΣΕ ΖΕΛΕ

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΛΕΥΚΌ
ΚΡΆΜΠΛ, PANNA COTTA
VANILLA, RASPBERRY
PUREE, MILK CHOCOLATE
GANACHE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Στον κάδο του μίξερ με το φτερό
ομογενοποιούμε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να
έχουμε μια αμμώδη υφή.
• Απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια της
λαμαρίνας πάνω σε σιλ-πατ.
• Ψήνουμε στους 170°C για 15 λεπτά περίπου.
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε τα πρώτα 160γρ. από την
κρέμα γάλακτος μαζί με τη γλυκόζη και το
ιμβερτοζάχαρο.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στην σοκολάτα
γάλακτος και ομογενοποιούμε με μπίμερ.
• Προσθέτουμε τα υπόλοιπα 450γρ. από την
κρέμα γάλακτος και τοποθετούμε στο ψυγείο
για τουλάχιστον 8-10 ώρες.
• Την επόμενη μέρα το χτυπάμε στο μίξερ με το
σύρμα μέχρι να δέσει και το χρησιμοποιόυμε
για να γαρνίρουμε με σακούλα ζαχ/κής.
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Μαλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο
νερό.
• Βράζουμε το γάλα με την κρέμα γάλακτος και
τη ζάχαρη μαζί.
• Προσθέτουμε τη ζελατίνη και ομογενοποιούμε
• Τοποθετούμε το μίγμα σε ένα άλλο σκεύος και
προσθέτουμε τη σοκολάτα τη βανίλια και το
ρούμι
• Αφήνουμε το μίγμα να κρυώσει.
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Μαλακώνουμε την ζελατίνη σε κρύο νερό.
• Ζεσταίνουμε πολύ καλά τον πουρέ βατόμουρο
με τη ζάχαρη και το νερό (σχεδόν να βράσει).
• Προσθέτουμε μέσα στο μίγμα τη ζελατίνη και
ομογενοποιούμε καλά.
• Αφήνουμε το μίγμα να κρυώσει σε εξωτερικό
χώρο.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Σε ένα ποτηράκι τοποθετούμε ως βάση την Panna Cotta Vanilla και αφήνουμε να παγώσει.
• Προσθέτουμε (μέχρι λίγο κάτω από την μέση) Πουρέ βατόμουρο και αφήνουμε πάλι
να παγώσει κάλα.
• Προσθέτουμε μια στρώση από το Λευκό Κραμπλ και απο πάνω το Milk Chocolate Ganache
(το οποίο το έχουμε χτυπήσει και έχουμε βάλει σε σακούλα ζαχ\κης) κάνοντας κυκλικά σχήματα.
• Διακοσμούμε με φρέσκα κόκκινα και μαύρα βατόμουρα, μπεζεδάκια και φράουλες.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

BUENO PROFITEROL
ΚΡΥΑ ΚΡΕΜΑ
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. Νερό ή Γάλα πλήρες 3,5%
400γρ. PRIMY CREAM PASTRY CREAM
500γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

ΣΑΛΤΣΑ ΒUENO
{ΥΛΙΚΆ}
150γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
200γρ. EXPERTS VANILLA CREAM
450γρ. LATTE E NOCCIOLA

ΤΡΙΛΟΓΊΑ ΜΟΎΣ
GENOISE CACAO

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα, αρχικά στην 1η
ταχύτητα για 1 λεπτό και στη συνέχεια στην 3η
ταχύτητα για 5 λεπτά, το νερό ή το γάλα με την
Primy Cream Pastry Cream.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη
κρέμα γάλακτος.

{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE CACAO
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε το γάλα μέχρι τους 65°C.
• Προσθέτουμε την πραλίνα Latte E Nocciola και
ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε την EXPERTS VANILLA
CREAM ανακατεύοντας σιγά σιγά με μια μαρίζ.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην 1η
ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην 3η ταχύτητα,
όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου (ανάλογα το
φούρνο).

ΤΡΑΓΑΝΗ ΡΙΠΛΑ
{ΥΛΙΚΆ}
200γρ. LATTE E NOCCIOLA
25γρ. Ηλιέλαιο
100γρ. BLACKY CRUMBLE ΜΠΙΣΚΟΤΟ

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Τοποθετούμε στην βάση του μπολ λίγη έτοιμη Σάλτσα Προφιτερόλ (προαιρετικά) και παγώνουμε.
• Προσθέτουμε κρύα κρέμα και τα γεμισμένα (με κρύα κρέμα) σουδάκια. Παγώνουμε ξανά.
• Γεμίζουμε μέχρι το χείλος με σάλτσα Bueno και διακοσμούμε.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Σε ένα σκεύος τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί και τα
αναμιγνύουμε με μια μαρίζ.

MOUSSE CHOCOLATΕ 58%

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΣΟΥΔΑΚΙΑ
‘ΒIGNE’, PRIMY CREAM
PASTRY CREAM, ΣΑΛΤΣΑ
BUENO

ΜΕ ΕXPERTS CHOCOLATE CREAM

{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. Νερό ή Γάλα πλήρες 3,5%
400γρ. PRIMY CREAM PASTRY CREAM
500γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

ΣΑΛΤΣΑ PROFITEROL
{ΥΛΙΚΆ}
150γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
200γρ. EXPERTS VANILLA CREAM
450γρ. LATTE E NOCCIOLA

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα, αρχικά στην 1η
ταχύτητα για 1 λεπτό και στη συνέχεια στην 3η
ταχύτητα για 5 λεπτά, το νερό ή το γάλα με την
Primy Cream Pastry Cream.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη
κρέμα γάλακτος 35%.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε το γάλα, το περιχύνουμε πάνω στη
σοκολάτα και ομογενοποιούμε με μια μαρίζ.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος.

MOUSSE ΜILK
CHOCOLATE 34%
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Γάλα 3,5%
400γρ. Σοκολάτα Γάλακτος 34%
SCHOKINAG
450γρ. Κρέμα γάλακτος DENSA
35% (ελαφρώς χτυπημένη)

ΣΆΛΤΣΑ PROFITEROL
ΚΡΥΑ ΚΡΕΜΑ

ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE
ΚΑΚΑΟ, ΤΡΑΓΑΝΗ ΡΙΠΛΑ,
MOUSSE CHOCOLATE 58%,
MOUSSE CHOCOLATE 34%
MOUSSE WHITE
CHOCOLATE, CHOCOLATE
SPLENDIDEE MIRROR
GLAZE

{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
350γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα 58%
SCHOKINAG
450γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35%
DENSA (ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε το γάλα, το περιχύνουμε πάνω στη σοκολάτα
και ομογενοποιούμε με μια μαρίζ.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος.

MOUSSE WHITE
CHOCOLATE
{ΥΛΙΚΆ}
340γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
35γρ. GELEE DESSERT (ζελατίνη
σε σκόνη) ή
2 τμχ Φύλλα Ζελατίνης
400γρ. Λευκή σοκολάτα
SCHOKINAG
20γρ. VANILLA PASTE
MADAGASCAR
600γρ. ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ UHT
35% DENSA (ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε το γάλα και προσθέτουμε τη
σοκολάτα απομίμηση.
• Προσθέτουμε την Experts Chocolate Cream και
ανακατεύουμε πολύ καλά με μια μαρίζ μέχρι την
πλήρη ομογενοποιήση.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Τοποθετούμε στην βάση του μπόλ λίγη έτοιμη κρύα κρέμα
και τα γεμισμένα (με κρύα κρέμα) σουδάκια.
• Γεμίζουμε μέχρι το χείλος με Σάλτσα Profiterol και διακοσμούμε.

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΣΟΥΔΑΚΙΑ
‘ΒIGNE’, PRIMY CREAM
PASTRY CREAM, ΣΑΛΤΣΑ
ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε το γάλα στους 80°C, προσθέτουμε το Gelee
Dessert και ομογενοποιούμε.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στην λευκή σοκολάτα και
ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις.
• Προσθέτουμε την γεύση Vanilla Madagascar.
• Αφού κρυώσει το μίγμα ρίχνουμε την ελαφρώς χτυπημένη
κρεμα γάλακτος και ομογενοποιούμε.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Σε ένα ποτηράκι τοποθετούμε ως βάση ένα λεπτό φύλλο παντεσπάνι Genoise Cacao,
το σιροπιάζουμε ελαφρώς και προσθέτουμε από πάνω λίγη Τραγανή Ρίπλα.
• Προσθέτουμε λίγη Mousee Chocolate 58% και αφήνουμε να παγώσει .
• Προσθέτουμε τη Mousse Milk Chocolate 34% ως την μέση του ποτηριού περίπου και παγώνουμε.
• Προσθέτουμε και τη Mousse White Chocolate και αφήνουμε να παγώσει ξανά.
• Καλύπτουμε με CHOCOLATE SPLENDIDEE MIRROR GLAZE και διακοσμούμε.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

PISTACHIO-AMARENA CRISPY

R50

GENOISE

ΤΡΑΓΑΝΉ ΒΆΣΗ ΑΜΥΓΔΆΛΟΥ

{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

MOUSSE VANILLA LOVER’S
{ΥΛΙΚΆ}
340γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
35γρ. GELEE DESSERT (ζελατίνη σε σκόνη)
ή 2 τμχ Φύλλα Ζελατινής
400γρ. Λευκή σοκολάτα SCHOKINAG
30γρ. VANILLA LOVER’S PASTE
600γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην
1η ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην
3η ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε με το φτερό την
{ΥΛΙΚΆ}
Μαργαρίνη με την ζάχαρη.
150γρ. Μαργαρίνη LUNA soft σε κύβους κρύα
• Στην συνέχεια προσθέτουμε την πούδρα και το
150γρ. Ζάχαρη καστανή
αλεύρι.
40γρ. Αλεύρι μαλακό
• Τέλος ενσωματώνουμε το αμύγδαλο.
150γρ. Πούδρα Αμυγδάλου
• Τοποθετούμε τη ζύμη στο ψυγείο για 1 ώρα.
100γρ. Αμύγδαλο κροκάν ή Φιλέ αμύγδαλο
• Κόβουμε σε μικρά κομμάτια ή το περνάμε από
χοντρή σχάρα.
• Απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια της λαμαρίνας
πάνω σε σιλ-πατ και ψήνουμε στους 170°C για 15
λεπτά περίπου.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε το γάλα στους 80°C, προσθέτουμε τη
ζελατίνη και ομογενοποιούμε.
• Προσθέτουμε τη γεύση Vanilla Lover’s και
ομογενοποιούμε.
• Περιχύνουμε το μίγμα στη σοκολάτα και
ομογενοποιούμε
• Αφού κρυώσει ελαφρώς ενσωματώνουμε την
ελαφρώς χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

GANACHE MANGO
{ΥΛΙΚΆ}
180γρ.Πουρέ Μανγκο
80γρ. Ινβερτοζάχαρο
285γρ. Σοκολάτα Λευκή SCHOKINAG
35γρ. Βούτυρο 82%

CREMEUX PISTACHIO
{ΥΛΙΚΆ}
60γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
150γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
55γρ. Κρόκο Αυγού 30γρ.Ζάχαρη κρυσταλλική
10γρ. Φύλλα ζελατίνης
80γρ. Σοκολάτα Λευκή SCHOKINAG
100γρ. PISTACHIO MED. GOLD PASTE
200γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Μαλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό.
• Ζεσταίνουμε στους 85°C το γάλα, τους κρόκους,
την κρέμα γάλακτος και τη ζάχαρη.
• Προσθέτουμε τη μαλακωμένη ζελατίνη στο μίγμα.
• Περιχύνουμε το μίγμα στη σοκολάτα με τη γεύση
Φιστίκι και ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε ενσωματώνουμε την ελαφρώς
χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Τοποθετούμε ως βάση στο ποτήρι ένα μικρό κομμάτι παντεσπάνι.
• Προσθέτουμε Μousse Vanilla Lover’s μέχρι λίγο κάτω από τη μέση και παγώνουμε ελαφρώς.
• Στην συνέχεια με τη βοήθεια μιας σακούλας ζαχ/κής προσθέτουμε μια στρώση Cremeux Pistachio
και παγώνουμε ξανά.
• Προσθέτουμε λίγο VARIEGATO AMARENA CRISPY και κλείνουμε με Mousse Vanilla Lover’s.
• Παγώνουμε πολύ καλά.
• Επικαλύπτουμε με AMARENA SPLENDIDEE LINE και διακοσμούμε.

ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE,
MOUSSE VANILLA LOVER’S,
MOUSSE PISTACHIO,
VARIEGATO AMARENA
CRISPY, AMARENA
SPLENDIDEE LINE

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΤΡΑΓΑΝΉ ΒΆΣΗ
ΑΜΥΓΔΆΛΟΥ, ΣΟΚΟΛΆΤΑ
ΛΕΥΚΉ SCHOKINAG,
MASCOTTA PASTE,
PASTEURIZED PUREE
MANGO, MANGO CREAM
CRISPY, RUBY SPLENDIDEE
GLAZE

MOUSSE MASCOTTA
{ΥΛΙΚΆ}
340γρ. Γάλα
35γρ. Gelee Dessert (ζελατίνη σε σκόνη)
ή 2 τμχ Φύλλα Ζελατινής
400γρ. Λευκή ΣΟΚΟΛΑΤΑ SCHOKINAG
150γρ. Mascotta Paste
600γρ. Κρέμα γάλακτος DENSA 35%
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε πολύ καλά τον πουρέ Μανγκο με το
ινβερτοζάχαρο.
• Προσθέτουμε το μίγμα στην Λευκή σοκολάτα και
ομογενοποιούμε καλά.
• Τέλος ρίχνουμε σε κομμάτια το βούτυρο και
ομογενοποιούμε με το μπίμερ.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε το γάλα στους 80 βαθμούς και
ρίχνουμε το Gelee Dessert και ομογενοποιούμε.
• Pίχνουμε το μίγμα στην σοκολάτα και
ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις, προσθέτουμε
την γεύση Mascotta.
• Αφού κρυώσει ελαφρώς ρίχνουμε τη
μισοχτυπημένη σαντιγί και ομογενοποιούμε καλά.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Τοποθετούμε στην βάση από το ποτηράκι μας την Τραγανή Βάση Αμυγδάλου.
• Στη συνέχεια ρίχνουμε λίγο κάτω από την μέση Ganache Mango και αφήνουμε να παγώσει κάλα.
• Προσθέτουμε λίγο από το MANGO CREAM CRISRY VARIEGARE
• Ρίχνουμε το Mousse Mascotta και αφήνουμε να παγώσει κάλα.
• Τέλος επικαλύπτουμε με RUBY SPLENDIDEE GLAZE και διακοσμούμε ανάλογα.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΤΑΡΤΕΣ

BLACK TEMPTATION

TART MARRON
ΣΥΝΤΑΓΉ
ΓΙΑ 3 ΤΆΡΤΕΣ
ΔΙΑΜΈΤΡΟΥ
14X14 CM.

COMPOTE ΚΌΚΚΙΝΩΝ ΦΡΟΎΤΩΝ
{ΥΛΙΚΆ}
130γρ. Πουρέ Φράουλα
130γρ. Πουρέ Βατόμουρο
50γρ. Γλυκόζη
8γρ. Πηκτίνη
60γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε τους πουρέδες με την γλυκόζη.
• Στους 60°C ενσωματώνουμε την κρυσταλλική
ζάχαρη και την πηκτίνη και βράζουμε όλο
το μίγμα μέχρι τους 103°C.

ΚΡΥΑ ΚΡΕΜΑ MARRON
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. Νερό ή Γάλα πλήρες 3,5%
400γρ. PRIMY CREAM PASTRY CREAM
100γρ. ΚΑΣΤΑΝΟ- CHESTNUT CREAM
500γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΌ ΚΑΣΤΑΝΟ
CREMEUX BITTER CHOCO
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ.Γάλα 3,5%
250γρ.Kρέμα γάλακτος 35%
120γρ.GGOVO
300γρ.Σοκολάτα κουβερτούρα 68%
SCHOKINAG

{ΥΛΙΚΆ}
300γρ. Πατέ κάστανο
300γρ. ΚΑΣΤΑΝΟ- CHESTNUT CREAM
100γρ. Βούτυρο 82% (μαλακωμένο)
30γρ. Ποτό κονιάκ

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος με το γάλα και το
GGOVO.
•Ό
 ταν φτάσει στους 82oC το ρίχνουμε στην
σοκολάτα χρησιμοποιώντας ένα σουρωτήρι.
• Ανακατεύουμεμέχρι να αποκτήσουμε ένα
ομοιογενές μίγμα.
• Αφήνουμε ελαφρώς να κρυώσει το cremeux μας.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα, αρχικά στην
1η ταχύτητα για 1 λεπτό και στην συνέχεια στην
3η ταχύτητα για 5 λεπτά, το νερό ή το γάλα με την
Primy Cream Pastry Cream.
• Προσθέτουμε την κρεμα κάστανο και
ομογενοποιούμε με μια μαρίζ.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη Κρέμα
γάλακτος 35%.
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Αναμιγνύουμε στο μίξερ με το φτερό όλα τα
υλικά μαζί μέχρι να έχουμε μια λεία και
ομοιόμορφη ζύμη.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Στη βάση μιας έτοιμης τάρτας τοποθετούμε μια στρώση CHESTNUT CREAM.
• Προσθέτουμε από πάνω Κρύα Κρεμά Marron. • Π
 αγώνουμε ελαφρώς.
• Διακοσμούμε με το Διακοσμητικό Κάστανο, MARRONCINI και ζάχαρη άχνη.

TARTE CARRE FRISSON
{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
•Σ
 την έτοιμη τάρτα μας με την βοήθεια μια σακούλας ζαχ/κής βάζουμε μια στρώση Compote
Κόκκινων Φρούτων.*(προαιρετικά προσθέτουμε και κρανμπερι στο μίγμα εάν θέλουμε)
•Ρ
 ίχνουμε Cremeux Bitter Choco μέχρι το χείλος της τάρτας και παγώνουμε.
•Δ
 ιακοσμούμε με Olcream Nocciola 8% ή ότι άλλο επιθυμούμε.

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΤΆΡΤΑ ΑΤΟΜΙΚΉ
ΤΕΤΡΆΓΩΝΗ ΣΟΚΟΛΆΤΑΣ
80X80, GGOVO,
PASTEURIZED PUREE
RASPBERRY, PASTEURIZED
PUREE STRAWBERRRY,
ΣΟΚΟΛΆΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤ. 68%
SCHOKINAG, OLCREAM
NOCCIOLA 8%

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΚΡΥΑ ΚΡΕΜΑ
MARRON, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ
ΚΑΣΤΑΝΟ, MARRONCINI,
ΤΑΡΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ Ø102

1) ΖΎΜΗ ΤΆΡΤΑΣ
{ΥΛΙΚΆ}
220γρ. Βούτυρο 82%
70γρ. Αχνη ζάχαρη
20γρ. Γλυκόζη
30γρ. Λευκή πούδρα αμυγδάλου
50γρ. Αυγά
15γρ. Κρόκο αυγού
340γρ. Αλεύρι ζαχαροπλαστικής

2) FINANCIER ΦΟΥΝΤΟΎΚΙ
{ΥΛΙΚΆ}
75γρ. Βούτυρο 82%
95γρ. Ασπράδια αυγού
75γρ. Πούδρα φουντουκιού
150γρ. Άχνη ζάχαρη
60γρ. Αλεύρι ζαχαροπλαστικής
70γρ. Ολόκληρα φουντούκια

ΤART OREOTO
ZΥΜΗ ΤΑΡΤΑΣ
{ΥΛΙΚΆ}
220γρ. Βούτυρο 82%
70γρ. Αχνη ζάχαρη
20γρ. Γλυκόζη
30γρ. Λευκή πούδρα αμυγδάλου
50γρ. Αυγά
15γρ. Κρόκο αυγού
340γρ. Αλεύρι ζαχαροπλαστικής

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το φτερό όλα τα υλικά μαζί.
• Βάζουμε τη ζύμη στο ψυγείο να ξεκουραστεί για 1
ώρα.
• Προετοιμάζουμε όλα τα τσέρκια με ζύμη και τα
τοποθετούμε για 30 λεπτά στην κατάψυξη
• Ψήνουμε στο φούρνο στους 170°C για 20-25 λεπτά.

3) ΤOFFE ΚΑΡΑΜΈΛΑΣ
{ΥΛΙΚΆ}
160γρ. Ζάχαρη κρυστ.
160γρ. Κρέμα γάλακτος DENSA 35%
125γρ. Βούτυρο DOUX 82%
2γρ. Αλάτι

MOUSSE MASCARPONE 30
{ΥΛΙΚΆ}
700γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
100γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
100γρ. UNICO 2
80γρ. MASCARPONE 30

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα όλα τα υλικά μαζί,
μέχρι να έχουμε μια λεία και ομοιόμορφη κρέμα.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
•Σ
 ε μια έτοιμη-ψημένη τάρτα προσθέτουμε μια λεπτή στρώση OLCREAM CACAO 32%
με τη βοήθεια μιας σακούλα ζαχ/κής.
•Τ
 οποθετούμε το BLACKY CRUMBLE και παγώνουμε.
•Μ
 ε τη βοήθεια μιας σακούλας ζαχ/κής με στρογγυλό κορνέ, γαρνίρουμε την τάρτα
με Mousse Mascarpone 30.
•Δ
 ιακοσμούμε ανάλογα.

4) ΜΟΥΣΕΛΊΝ ΒΑΝΊΛΙΑ

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΖΥΜΗ ΤΆΡΤΑΣ,
MOUSSE MASCARPONE
30, OLCREAM CACAO 32%,
BLACKY CRUMBLE

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΖΥΜΗ ΤΑΡΤΑΣ,
FINANCIER ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ,
TOFFEE ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ,
ΜΟΥΣΕΛΙΝ ΒΑΝΙΛΙΑ,
COLOSINTESE TROPICAL

{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
22γρ. Ζεστή κρέμα πατισερί
FLAVORS & CHEFS
2γρ. Εκχύλισμα βανίλιας
60γρ. Κρόκος αυγού
60γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
50γρ. Βούτυρο 82% (θερμοκρασία
δωματίου)
110γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το φτερό όλα τα υλικά μαζι.
• Τοποθετούμε τη ζύμη στο ψυγείο να ξεκουραστεί
για 1 ώρα.
• Προετοιμάζουμε όλα τα τσέρκια με ζύμηκ αι τα
τοποθετούμε για 30 λεπτά στην κατάψυξη.
• Προψήνουμε στο φούρνο στους 170°C για 12 λεπτά.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Xτυπάμε στο μίξερ με το φτερό όλα τα υλικά μαζι.
• Τοποθετούμε τη ζύμη στο ψυγείο να ξεκουραστεί
για 1 ώρα.
• Προετοιμάζουμε όλα τα τσέρκια με ζύμηκαι τα
τοποθετούμε για 30 λεπτά στην κατάψυξη.
• Προψήνουμε στο φούρνο στους 170°C για 12 λεπτά.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ψήνουμε την ζάχαρη ώστε να γίνει καραμέλα.
• Ρίχνουμε την ζεστή Κρέμα γάλακτος για να σταματήσουμε
να παίρνει χρώμα η καραμέλα.
• Προσθέτουμε το αλάτι και ξαναβράζουμε ως τους 106°C.
• Αφήνουμε να πέσει η θερμοκρασία μέχρι τους 80°C και
ρίχνουμε το Βούτυρο.
• Ομογενοποιούμε καλά πριν το τοποθετήσουμε στο ψυγείο.
• Τοποθετούμε στο πάνω μέρος της τάρτας.
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε το γάλα με τη ζάχαρη, τη ζεστή κρέμα
πατισερί και τους κρόκους.
• Αφήνουμε να πέσει η θερμοκρασία της κρέμας.
• Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με την έτοιμη κρέμα.
• Στην συνέχεια προσθέτουμε σιγά-σιγά την κρέμα
γάλακτος μέχρι να δέσει.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Στην προψημένη τάρτα με την βοήθεια μια σακούλας ζαχ/κής τοποθετούμε το FInancier Φουντούκι
και ψήνουμε στους 170°C για 15 λεπτά.
• Αφήνουμε να κρυώσει και προσθέτουμε μια στρώση από COLOSINTESE TROPICAL.
• Με τη βοήθεια μια σακούλας ζαχ/κης και κορνέ ΝΟ12 προσθέτουμε από πάνω Μουσελίν Βανίλια σε
σχήματα «σταγόνας». Ανάμεσα από τις σταγόνες προσθέτουμε Toffee Καραμέλας.
• Διακοσμούμε ανάλογα.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΠΑΣΤΕΣ-ΤΟΥΡΤΕΣ

CHOCOLATE GB

BUENITO
GENOISE
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

ΚΡΥΑ ΚΡΕΜΑ LATTE E NOCCIOLA
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. Νερό ή Γάλα πλήρες 3,5%
400γρ. PRIMY CREAM PASTRY CREAM
400γρ. LATTE E NOCCIOLA (μαλακωμένη)
300γρ. Φυτική Κρέμα UNI WHIPPING CREAM
500γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA

ΤΡΑΓΑΝΉ EΠΙΚΆΛΥΨΗ ΥΓΕΊΑΣ
{ΥΛΙΚΆ}
300γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα υγείας 58%
SCHOKINAG
80γρ. Ηλιέλαιο
150γρ. Φουντούκι κροκάν ή
Αμύγδαλο κροκάν (καβουρδισμένο)

BISCUIT GLUTEN FREE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην
1η ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην
3η ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).

{ΥΛΙΚΆ}
160γρ. Βούτυρο 82%
75γρ. Άχνη ζάχαρη
10γρ. Κακάο (κοσκινισμένο)
90γρ. Κρόκους αυγών
60γρ. Αυγό
190γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα 58%
SCHOKINAG
290γρ. Ασπράδι αυγού
110γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα, αρχικά στην 1η
ταχύτητα για 1 λεπτό και στην συνέχεια στην 3η
ταχύτητα για 5 λεπτά, το νερό ή το γάλα με την
Primy Cream Pastry Cream.
• Προσθέτουμε την μαλακωμένη Πραλίνα Latte E
Nocciola και συνεχίζουμε το χτύπημα.
• Προσθέτουμε τις κρέμες γάλακτος και αναμιγνύουμε μέχρι να δέσει και να σφίξει η κρέμα μας.

MOUSSE CHOCOLATE 58%
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
350γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα 58%
SCHOKINAG
450γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Λιώνουμε την σοκολάτα σε φούρνο μικροκύματων,
προσθέτουμε το ηλιέλαιο και με μια μαρίζ
ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε το Φουντούκι ή το Αμύγδαλο
κροκάν στο μίγμα.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Σε ένα τετράγωνο τσέρκι τοποθετούμε ένα φύλλο από το παντεσπάνι Genoise το οποίο
σιροπιάζουμε ελαφρώς.
• Προσθέτουμε κρύα κρέμα Latte E Nocciola ως την μέση του τσερκιού.
• Τοποθετούμε ακόμα ένα φύλλο από το παντεσπάνι Genoise το οποίο σιροπιάζουμε ελαφρώς.
• Προσθέτουμε ατόφια πραλίνα OLCREAΜ LATTE E NOCCIOLA ώστε να καλύψουμε το παντεσπάνι.
• Γεμίζουμε με κρύα κρέμα Latte E Nocciola και παγώνουμε πολύ καλά.
• Ξεφορμάρουμε και κόβουμε μακρόστενες πάστες.
• Βουτάμε τις πάστες στην Τραγανή Επικάλυψη και τις αφήνουμε σε μια σχάρα να στραγγίξουν.
• Διακοσμούμε ανάλογα.

CREMEUX BITTER
ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE,
ΚΡΥΑ ΚΡΕΜΑ LATTE E
NOCCIOLA, ΤΡΑΓΑΝΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΣΎΝΘΕΣΗ: BISCUIT
GLUTEN FREE, CREMEUX
CHOCOLATE 68%, MOUSSE
CHOCOLATE 58%,
CHOCOLATE SPLENDIDEE
LINE, OLCREAM
CACAO 32%

CHOCOLATE PESCARANCIA
GENOISE CACAO
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE CACAO
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

{ΥΛΙΚΆ}
170γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
170γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
100γρ. GG OVO
250γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα 68%
SCHOKINAG

GENOISE CACAO
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE CACAO
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε το γάλα, το περιχύνουμε πάνω στη
σοκολάτα και ομογενοποιούμε με μια μαρίζ.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος 35%.

MOUSSE GIANDUJA
{ΥΛΙΚΆ}
60γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
150γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35%
DENSA
55γρ. Κρόκο αυγού
30γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
8γρ. Φύλλα ζελατίνης
50γρ. Σοκολάτα λευκή SCHOKINAG
90γρ. GIANDUJA PASTE
200γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35%
DENSA (ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Λιώνουμε τη σοκολάτα γάλακτος σε μπαιν μαρί
ή σε φούρνο μικροκυμάτων, προσθέτουμε την
πραλίνα και ομογενοποιούμε.
• Στην συνέχεια ενσωματώνουμε τη Φεγεντίνη.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Γεμίζουμε ατομικές φόρμες σιλικόνης της αρεσκείας μας με Μousse Chocolate 68%
μέχρι λίγο κάτω από την μέση.
• Προσθέτουμε μια λεπτή στρώση VARIEGATO PESCARANCIA και σκεπάζουμε
με ένα λεπτό φύλλο παντεσπάνι.
• Προσθέτουμε το υπόλοιπο Μousse Chocolate 68%.
• Παγώνουμε στη κατάψυξη.
• Ξεφορμάρουμε το παγωμένο γλυκό, επικαλύπτουμε με CHOCOLATE SPLENDIDEE LINE
και διακοσμούμε.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Φτιάχνουμε μια κρεμα ανγκλέζ μέχρι τους 85°C.
• Αποσύρουμε από την φωτιά και μεταφέρουμε
απευθείας την κρέμα σε άλλο σκεύος, περνώντας
την από το σινουά.
• Ενσωνατώνουμε τη σοκολάτα με ένα μπίμερ.
• Αφήνουμε να κρυώσει.

GOLOSINTESE AMARENA-GIANDUJA

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην 1η
ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην 3η
ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).

TΡΑΓΑΝΗ ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ
{ΥΛΙΚΆ}
120γρ. Σοκολάτα Γάλακτος 34% SCHOKINAG
(Λιωμένη)
180γρ. Πραλίνα OLCREAM NOCCIOLA 8%
160γρ. ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ-CROQUETINE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε το γάλα, το περιχύνουμε πάνω στη
σοκολάτα και ομογενοποιούμε (με μαρίζ).
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος 35%.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
•Γ
 εμίζουμε ατομικές φόρμες σιλικόνης της αρεσκείας μας με Μους CHOCOLATΕ 58%
μέχρι λίγο κάτω από την μέση.
•Π
 ροσθέτουμε με τη βοήθεια μιας σακούλας ζαχαροπλαστικής το Cremeux Bitter.
•Π
 ροσθέτουμε το υπόλοιπο Μους CHOCOLAT 58%
•Γ
 εμίζουμε τη φόρμα με λίγο OLCREAM CACAO και το Biscuit Gluten free. Παγώνουμε στη κατάψυξη.
•Ξ
 εφορμάρουμε το παγωμένο γλυκό, επικαλύπτουμε με CHOCOLATE SPLENDIDEE LINE
και διακοσμούμε.

MOUSSE CHOCOLATE 68%
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
350γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα 68%
SCHOKINAG
450γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα το βούτυρο, την
άχνη και το κακάο μέχρι να ομογενοποιηθούν και
στη συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά τους κρόκους
με τα αυγά.
• Χτυπάμε ξεχωριστά τα ασπράδια με την
κρυσταλλική ζάχαρη σε μαρέγκα.
• Προσθέτουμε στο πρώτο μίγμα τη σοκολάτα
(λιωμένη).
• Προσθέτουμε και τη μαρέγκα, για να αφρατεψουμε,
ανακατεύοντας με μια μαρίζ.
• Απλώνουμε σε λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί.
• Ψήνουμε στους 180°C για 15 λεπτά.

ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE
CACAO, MOUSSE
CHOCOLATE 68%, ΤΡΑΓΑΝΗ
ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ, VARIEGATO
PESCARANCIA,CHOCOLATE
SPLENDIDEE LINE

ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE
CACAO, MOUSSE
GIANDUJA, GOLOSINTESE
AMARENA DARK,
CHOCOLATE
SPLENDIDEE LINE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην 1η
ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην 3η
ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Τοποθετούμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό για
να μαλακώσουν.
• Ζεσταίνουμε στους 85°C το γάλα, με τους κρόκους,
την κρέμα γάλακτος και τη ζάχαρη.
• Προσθέτουμε τη μαλακωμένη ζελατίνη.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στη σοκολάτα με τη
γεύση Gianduja και ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη Κρέμα
γάλακτος.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Γεμίζουμε φόρμες σιλικόνης της αρεσεκείας μας με Mousse Gianduja και με τη βοήθεια μιας
σακούλας ζαχ/κής βάζουμε μια στρώση GOLOSINTESE AMARENA DARK.
• Τοποθετούμε από πάνω ένα μικρό κομμάτι παντεσπάνι.
• Γεμίζουμε την υπόλοιπη φόρμα με Mousse Gianduja και κλείνουμε με παντεσπάνι το οποίο έχουμε
αλείψει με GOLOSINTESE AMARENA DARK (με μία λεπτή στρώση).
• Παγώνουμε πολύ καλά.
• Επικαλύπτουμε το παγωμένο γλυκό, με CHOCOLATE SPLENDIDEE LINE και διακοσμούμε.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΠΑΣΤΕΣ-ΤΟΥΡΤΕΣ

ΚΟΡΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟ
GENOISE
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

MARRON-CHERRY MARSALA
GENOISE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην
1η ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην
3η ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).

{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην
1η ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην
3η ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).

MOUSSE MARRON-WHITE CHOCOLATE

MOUSSE MARRON-WHITE CHOCOLATE

{ΥΛΙΚΆ}
680γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
75γρ. GELLE DESSERT (ζελατίνη σε σκόνη)
ή 4τμχ. Φύλλα Ζελατίνης
800γρ. Λευκή σοκολάτα SCHOKINAG
150γρ. MARRON PASTE
1.200γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε το γάλα στους 80°C, προσθέτουμε το
Gelee Dessert και ομογενοποιούμε.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στην σοκολάτα και
ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις.
• Προσθέτουμε την γεύση Marron Paste.
• Αφού κρυώσει ρίχνουμε την ελαφρώς χτυπημένη
κρεμα γάλακτος και ομογενοποιούμε.

{ΥΛΙΚΆ}
680γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
75γρ. GELLE DESSERT (ζελατίνη σε σκόνη)
ή 4τμχ. Φύλλα Ζελατίνης
800γρ. Λευκή σοκολάτα SCHOKINAG
150γρ. MARRON PASTE
1.200γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε το γάλα στους 80°C, προσθέτουμε το
Gelee Dessert και ομογενοποιούμε.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στην σοκολάτα και
ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις.
• Προσθέτουμε την γεύση Marron Paste.
• Αφού κρυώσει ρίχνουμε την ελαφρώς χτυπημένη
κρεμα γάλακτος και ομογενοποιούμε.

MOUSSE CHOCOLATE 34%

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Τοποθετούμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό
για να μαλακώσουν.
• Βράζουμε το γάλα,και προσθέτουμε τη
μαλακωμένη ζελατίνη.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στη σοκολάτα και
ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος.

MOUSSE MARRON

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Τοποθετούμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό για
να μαλακώσουν.
• Bράζουμε το γάλα και προσθέτουμε τη
μαλακωμένη ζελατίνη.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στη σοκολάτα και
ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος.

{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
350γρ. Σοκολάτα Γάλακτος 34% SCHOKINAG
8γρ. Φυλλα Ζελατίνης
450γρ. ΚΡΈΜΑ ΓΆΛΑΚΤΟΣ UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

TΡΑΓΑΝΗ ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ
{ΥΛΙΚΆ}
120γρ. Σοκολάτα Γάλακτος 34% SCHOKINAG
(Λιωμένη)
180γρ. Πραλίνα OLCREAM NOCCIOLA 8%
160γρ. ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ-CROQUETINE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Λιώνουμε την σοκολάτα γάλακτος σε μπαιν μαρί
ή σε φούρνο μικροκυμάτων, προσθέτουμε την
πραλίνα και ομογενοποιούμε.
• Στην συνέχεια ενσωματώνουμε τη Φεγεντίνη.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
•Γ
 εμίζουμε τη φόρμα σιλικόνης σε σχήμα κορμού, με Mousse MARRON PASTE μέχρι την μέση.
•Π
 ροσθέτουμε CREMA DI MARRONI και σκεπάζουμε με ένα λεπτό φύλλο παντεσπάνι.
•Π
 ροσθέτουμε Mousse Σοκολάτα Γάλακτος και κλείνουμε τη φόρμα με παντεσπάνι
ή με την Τραγανή Φεγεντίνη
•Π
 αγώνουμε στη κατάψυξη.
•Ξ
 εφορμάρουμε το παγωμένο γλυκό, επικαλύπτουμε με SPRAY ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΚΑΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ και διακοσμούμε με MARRONCINI.

ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE,
MOUSSE MARRON-WHITE
CHOCOLATE, MOUSSE
CHOCOLATE 34%,
ΤΡΑΓΑΝΗ ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ,
CREMA DI MARRONI,
SPRAY AMBRA ΒΟΥΤΥΡΟ
ΚΑΚΑΟ, ΜΑRRONCINI

ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISEMARRON PASTE, PRIMY
CREAM, CHERRY
MARSALA, MARRONCINI

{ΥΛΙΚΆ}
340γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
3 τμχ. Φυλλα ζελατίνης
400γρ. Λευκή σοκολάτα SCHOKINAG
100γρ. ΜARRON PASTE
600γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

ΚΡΥΑ ΚΡΕΜΑ
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. Νερό ή Γάλα πλήρες 3,5%
400γρ. PRIMY CREAM PASTRY CREAM
500γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα, αρχικά στην 1η
ταχύτητα για 1 λεπτό και στην συνέχεια στην 3η
ταχύτητα για 5 λεπτά, το νερό ή το γάλα με την
Primy Cream Pastry Cream.
• Ενσωματωνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος 35%.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΌ ΚΑΣΤΑΝΟ
{ΥΛΙΚΆ}
300γρ. Πατέ κάστανο
300γρ. ΚΑΣΤΑΝΟ- CHESTNUT CREAM
100γρ. Βούτυρο 82% (μαλακωμένο)
30γρ. Ποτό κονιάκ

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Αναμιγνύουμε στο μίξερ με το φτερό
όλα τα υλικά μαζί μέχρι να έχουμε μια λεία
και ομοιόμορφη ζύμη.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Γεμίζουμε ατομικές φόρμες σιλικόνης ή τσέρκια της αρεσκείας μας (ανάποδο κόλλημα)
με Mousse Marron μέχρι την μέση.
• Προσθέτουμε το CHERRY MARSALA και ένα λεπτό φύλλο από τo παντεσπανι.
• Παγώνουμε ελαφρώς.
• Γεμίζουμε με την Κρύα Κρέμα και κλείνουμε τη φόρμα με παντεσπάνι.
• Παγώνουμε καλά στη κατάψυξη.
• Ξεφορμάρουμε το παγωμένο γλυκό και διακοσμούμε με το διακοσμητικό καστανο.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΠΑΣΤΕΣ-ΤΟΥΡΤΕΣ

MASCOTTA PISTACHIO

RED VELVET ÉCLAIR

ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ ΦΥΣΤΙΚΙ

ΖΎΜΗ ΕΚΛΑΙΡ

{ΥΛΙΚΆ}
450γρ. Genoise
100γρ. Φυστίκι αιγίνης
(ψημένο ψιλοκομμένο)
350γρ. Αυγά
50γρ. Νερό

ΚΟΥΛΙ ΡΟΔΙ
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. POMEGRANATE VARIEGATO
4τμχ. Φύλλα ζελατίνης

ΜΟΥΣ ΦΥΣΤΙΚΙ
{ΥΛΙΚΆ}
330γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
35γρ. GELLE DESSERT (ζελατίνη σε σκόνη)
140γρ. PISTACHIO PASTE
420γρ. Λευκή σοκολάτα SCHOKINAG
600γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

MOUSSE MASCOTA
{ΥΛΙΚΆ}
330γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
40γρ. GELLE DESSERT (ζελατίνη σε σκόνη)
2τμχ. Φύλλα ζελατίνης
150γρ. MASCOTTA PASTE
420γρ. Λευκή σοκολάτα
600γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα, για 5-6 λεπτά στην
γρήγορη ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Στρώνουμε το μίγμα σε πάχος 0,5 εκ., σε λαμαρίνες
με αντικολλητικό χαρτί.
• Ψήνουμε στους 200°C βαθμούς με τάμπερ κλειστά
για 10-15 λεπτά (αναλογα το φούρνο).

{ΥΛΙΚΆ}
120γρ. Βούτυρο 82%
130γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
130γρ. Νερό
5γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
3γρ. Αλάτι
160γρ. Αλεύρι μαλακό
260γρ. Αυγά
2 γρ. Κόκκινο χρώμα
(υδατοδιαλυτό)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Μαλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό.
• Διαλύουμε τη ζελατίνη σε 20γρ. κονιάκ.
• Ζεσταίνουμε το Variegato ροδί στους 40°C.
• Προσθέτουμε στο Variegato τη διαλυμένη ζελατίνη.
• Αφήνουμε το μίγμα να κρυώσει καλά.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε το γάλα στους 80°C, προσθέτουμε το
Gelee Dessert και ομογενοποιούμε.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στην σοκολάτα και
ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις.
• Προσθέτουμε την γεύση Φυστίκι.
• Αφού κρυώσει ρίχνουμε την ελαφρώς χτυπημένη
κρεμα γάλακτος και ομογενοποιούμε.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε στους 80°C το γάλα, προσθέτουμε το
Gelle Dessert και ομογενοποιούμε.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στη σοκολάτα με τη
γεύση Mascotta και ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
•Σ
 ε τσέρκι διαμέτρου 20 x 50 εκ τοποθετούμε ένα φύλλο παντεσπάνι φυστίκι.
•Τ
 οποθετούμε από πάνω το κουλί ροδί σε λεπτή στρώση και παγώνουμε.
•Π
 ροσθέτουμε Mousse Φιστικί σε πάχος 1,5 εκ. και παγώνουμε πάλι.
•Π
 ροσθέτουμε το VARIEGATO BIANCA PISTACHIO και παγώνουμε ξανά.
•Τ
 οποθετούμε από πάνω άλλη μια στρώση παντεσπάνι.
•Γ
 εμίζουμε το υπόλοιπο τσέρκι με το Mousse Μascotta και τοποθετούμε στην κατάψυξη.
•Ε
 πικαλύπτουμε το γλυκό μόνο από πάνω με WHITE SPLNDIDEE LINE και παγώνουμε.
•Κ
 όβουμε σε πάστες 10 x 3 εκ.
•Δ
 ιακοσμούμε ανάλογα.

RED CRAQUELIN

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ
ΦΥΣΤΙΚΙ, ΚΟΥΛΙ ΡΟΔΙ,
MOUSSE ΦΥΣΤΙΚΙ, MOUSSE
MASCOTTA, VARIEGATO
BIANCA PISTACHIO,
WHITE SPLENDIDEE LINE

ΣΎΝΘΕΣΗ: ΖΥΜΗ ΕΚΛΑΙΡ,
RED CRAQUELIN,
MOUSSE MASCOTTA,
COMPOTEE AMARENA

{ΥΛΙΚΆ}
200γρ. Βούτυρο 82%
165γρ. Ζάχαρη καστανή
200γρ. Αλεύρι μαλακό
1,5γρ. Κόκκινο χρώμα
(υδατοδιαλυτό)

MOUSSE MASCOTA
{ΥΛΙΚΆ}
700γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
100γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
100γρ. UNICO 2
100γρ. MASCOTTA PASTE

COMPOTEE AMARENA
{ΥΛΙΚΆ}
500γρ. ΑMARENA VARIEGATO
1τμχ. Φύλλα Ζελατίνης
20γρ. Ποτό κονιάκ

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Σε ένα σκεύος, πάνω στη φωτιά, τοποθετούμε το
βούτυρο, το γάλα, το νερό, τη ζάχαρη και το αλάτι.
• Μόλις το μίγμα πάρει βράση χαμηλώνουμε τη
φωτιά και ρίχνουμε το κοσκινισμένο αλεύρι
σταδιακά, ανακατεύοντας συνέχεια.
• Ψήνουμε για 1 λεπτό το μίγμα και στην συνέχεια το
μεταφέρουμε στο μίξερ όπου ανακατεύουμε με το
φτερό για να κρυώσει, προσθέτοντας παράλληλα
το χρώμα.
• Ρίχνουμε λίγα-λίγα τα αυγά και κόβουμε
μακρόστενα εκλέρ με σακούλα ζαχαροπλαστικής
και κορνέ Νο12.
• Τοποθετούμε στο πάνω μέρος του εκλερ το Red
Craquelin.
• Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175°C
για 25-30 λεπτά.
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το φτερό όλα τα υλικά μαζί
έως ότου να έχουμε ένα λείο, ομοιογενές ζυμάρι.
• Ανοίγουμε τη ζύμη ανάμεσα σε δύο φύλλα κιθάρας
σε πάχος 2mm.
• Παγωνουμε στην κατάψυξη.
• Κόβουμε σε σχήμα εκλέρ με το ανάλογο κουπατ.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα όλα τα υλικά μαζί,
μέχρι να έχουμε μια λεία και ομοιόμορφη κρέμα.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Μαλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό.
• Διαλύουμε τη ζελατίνη σε 20γρ. κονιάκ.
• Ζεσταίνουμε το Variegato Αmarena, στους 40°C.
• Προσθέτουμε στο Variegato τη διαλυμένη ζελατίνη.
• Αφήνουμε το μίγμα να κρυώσει καλά.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Κόβουμε τα εκλέρ εγκάρσια στη μέση και στις βάσεις τους τοποθετούμε λίγο Compotee Amarena.
• Προσθέτουμε Mousse Mascotta με σακούλα ζαχ/κης με κατσαρό κορνέ.
• Βάζουμε το καπάκι και διακοσμούμε σε διακοσμητικό σοκολάτας.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΠΑΣΤΕΣ-ΤΟΥΡΤΕΣ

CHOUX ROCHE
CRAQUELIN
{ΥΛΙΚΆ}
180γρ. Βούτυρο 82%
230γρ. Ζάχαρη καστανή
230γρ. Αλεύρι μαλακό
1 Βανίλια

ΖΎΜΗ CHOUX
{ΥΛΙΚΆ}
120γρ. Βούτυρο 82%
130γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
130γρ. Νερό
5γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
3γρ. Αλάτι
160γρ. Αλεύρι μαλακό
260γρ. Αυγά

ΚΡΥΑ ΚΡΕΜΑ PRALINE
{ΥΛΙΚΆ}
500γρ. Νερό ή Γάλα
200γρ. PRIMY CREAM PASTRY CREAM
100γρ. OLCREAM NOCCIOLA 8%
25γρ. Gianduja Paste
400γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

ROCHE EΠΙΚΆΛΥΨΗ
{ΥΛΙΚΆ}
300γρ. Σοκολάτα Γάλακτος 34% SCHOKINAG
80γρ. Ηλιέλαιο
150γρ. Καραμελωμένο Φουντούκι σπασμένο ή
κροκάν

TROPICAL STORM
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το φτερό όλα τα υλικά μαζί
έως ότου να έχουμε ένα λείο, ομοιογενές ζυμάρι.
• Ανοίγουμε τη ζύμη ανάμεσα σε δύο φύλλα κιθάρας
σε πάχος 2χιλ.
• Κόβουμε σε σχήμα εκλέρ με το ανάλογο κουπατ.
• Παγωνουμε στην κατάψυξη.

GENOISE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Σε ένα σκεύος, πάνω στη φωτιά, τοποθετούμε το
βούτυρο, το γάλα, το νερό, τη ζάχαρη και το αλάτι.
• Μόλις το μίγμα πάρει βράση χαμηλώνουμε τη
φωτιά και ρίχνουμε το κοσκινισμένο αλεύρι
σταδιακά, ανακατεύοντας συνέχεια.
• Ψήνουμε για 1 λεπτό το μίγμα και στην συνέχεια το
μεταφέρουμε στο μίξερ όπου ανακατεύουμε με το
φτερό για να κρυώσει.
• Ρίχνουμε λίγα-λίγα τα αυγά και κόβουμε
μακρόστενα εκλέρ με σακούλα ζαχαροπλαστικής
και κορνέ Νο12.
• Τοποθετούμε στο πάνω μέρος του choux το
Craquelin.
• Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175°C
για 25-30 λεπτά.

MOUSSE COCONUT-WHITE CHOCOLATE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα, αρχικά στην
1η ταχύτητα για 1 λεπτό και στην συνέχεια στην
3η ταχύτητα για 5 λεπτά, το νερό ή το γάλα με την
Primy Cream Pastry Cream.
• Προσθέτουμε την Olcream Nocciola, τη Gianduja
Paste και ομογενοποιούμε.
• Ενσώματωνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος.

{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

{ΥΛΙΚΆ}
680γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
75γρ. GELEE DESSERT
(ζελατίνη σε σκόνη)
800γρ. Λευκή σοκολάτα SCHOKINAG
80γρ. COCONUT PASTE
1.200γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

ΣΎΝΘΕΣΗ: CRAQUELIN,
ΖΥΜΗ CHOUX, ΚΡΥΑ
ΚΡΕΜΑ PRALINE,
ROCHE ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ,
NAPOLITANER VARIEGAΤΟ

ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE,
MOUSSE COCONUT WHITE
CHOCOLATE,
GOLOSINTESE TROPICAL,
WHITE SPLENDIDEE LINE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην
1η ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην
3η ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε το γάλα μέχρι τους 80°C,
προσθέτουμε το Gelee Dessert και
ομογενοποιούμε.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στη σοκολάτα και
ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις.
• Προσθέτουμε τη γεύση Coconut Paste.
• Αφού κρυώσει ενσωνατώνουμε την ελαφρώς
χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Τοποθετούμε σε ατομικές φόρμες σιλικόνης της αρεσκέιας μας, Mousse Coconut μέχρι την μέση,
προσθέτουμε από πάνω ένα λεπτό φύλλο παντεσπάνι και παγώνουμε.
• Στην συνέχεια προσθέτουμε GOLOSINTESE TROPICAL.
• Γεμίζουμε την υπόλοιπη φόρμα με Mousse COCONUT
• Προσθέτουμε ένα επιπλέον λεπτό φύλλο παντεσπάνι και παγώνουμε στην κατάψυξη.
• Ξεφορμάρουμε το παγωμένο γλυκό, επικαλύπτουμε με WHITE SPLENDIDEE LINE και διακοσμούμε.

NOCCIOLATA

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Λιώνουμε την σοκολάτα σε φούρνο μικροκύματων,
προσθέτουμε το ηλιέλαιο και ομογενοποιούμε με
μια μαρίζ.
• Ενσωματώνουμε το κροκάν φουντουκιού.

GENOISE CACAO
{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE CACAO
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
•Σ
 το κάτω μέρος από τα Choux κάνουμε μία τρύπα και τα γεμίζουμε με λίγη Κρύα Κρέμα PRALINE,
με NAPOLITANER VARIEGAΤΟ και ξανά με Κρύα Κρέμα PRALINE.
•Β
 ουτάμε τα Choux μας ένα-ένα στην ROCHE ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ και τα τοποθετούμε σε μια σχάρα
να στραγγίξουν.
•Τ
 α τοποθετούμε σε μια βάση μπισκότου.
•Δ
 ιακοσμούμε ανάλογα.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην 1η
ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην 3η
ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).

CREMEUX VANILLA LOVER’S
{ΥΛΙΚΆ}
60γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
150γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
55γρ. Κρόκο Αυγού
30γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
10γρ. Φύλλα ζελατίνης
80γρ. Σοκολάτα Λευκή SCHOKINAG
20γρ. VANILLA LOVER’S PASTE
200γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE
CACAO, ΟLCREAM
NOCCIOLA 8%, CREMEUX
VANILLA LOVER’S,
CHOCOLATE SPLENDIDEE
LINE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Μαλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό.
• Ζεσταίνουμε στους 85°C το γάλα, τους κρόκους,
την κρέμα γάλακτος και τη ζάχαρη.
• Προσθέτουμε τη μαλακωμένη ζελατίνη στο μίγμα.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στην σοκολάτα και την
γεύση Vanilla Lover`s και ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε με την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος και γεμίζουμε τις φόρμες ή τα τσέρκια
μας.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Σε ένα τσέρκι τετράγωνο τοποθετούμε ως βάση ένα φύλλο από το παντεσπάνι και σιροπιάζουμε.
• Στην συνέχεια ρίχνουμε ατόφια πραλίνα OLCREAM NOCCIOLA 8% περίπου 1εκ.
• Προσθέτουμε άλλο ένα φύλλο παντεσπάνι και σιροπιάζουμε ελαφρώς.
• Παγώνουμε στην κατάψυξη.
• Γεμίζουμε μέχρι πάνω το τσέρκι με Cremeux Vanilla και παγώνουμε ξανά.
• Ξεφορμάρουμε και περνάμε μια στρώση CHOCOLATE SPLEDIDEE.
• Κόβουμε μακρόστενες πάστες και διακοσμούμε.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΠΑΣΤΕΣ-ΤΟΥΡΤΕΣ

MILK FRAGOLA CRISPY

COOL ENJOYMENT

GENOISE CACAO

GENOISE

{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE CACAO
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

MOUSSE ΜILK CHOCOLATΕ 34%
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
400γρ. Σοκολάτα Γάλακτος 34% SCHOKINAG
1, 5τμχ Φύλλο ζελατίνης
450γρ. Κρέμα γάλακτος UHT 35% DENSA
(ελαφρώς χτυπημένη)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην
1η ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην
3η ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).

{ΥΛΙΚΆ}
1000γρ. GENOISE
600γρ. Αυγά
200γρ. Νερό

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Μαλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό.
• Βράζουμε το γάλα, προσθέτουμε τη ζελατίνη και
ομογενοποιούμε.
• Περιχύνουμε το μίγμα πάνω στη σοκολάτα
γάλακτος.
• Ενσωματώνουμε την ελαφρώς χτυπημένη κρέμα
γάλακτος.

MOUSSE YOGURT
{ΥΛΙΚΆ}
340γρ. Γάλα
35γρ. Gelee Dessert (ζελατίνη σε σκόνη)
ή 2 τμχ Φύλλα Ζελατινής
400γρ. Λευκή ΣΟΚΟΛΑΤΑ SCHOKINAG
50γρ. PERYO YOGURT Paste
600γρ. Κρέμα γάλακτος DENSA 35%
(ελαφρώς χτυπημένη)

TΡΑΓΑΝΗ ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ
{ΥΛΙΚΆ}
120γρ. Σοκολάτα Γάλακτος 34% SCHOKINAG
(Λιωμένη)
180γρ. Πραλίνα OLCREAM NOCCIOLA 8%
160γρ. ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ-CROQUETINE

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Λιώνουμε την σοκολάτα γάλακτος σε μπαιν μαρί
ή σε φούρνο μικροκυμάτων, προσθέτουμε την
πραλίνα και ομογενοποιούμε.
• Στην συνέχεια ενσωματώνουμε τη Φεγεντίνη.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Γεμίζουμε τις ατομικές φόρμες σιλικόνης με Mousse Milk Chocolate 34% μέχρι την μέση.
• Προσθέτουμε από πάνω ένα λεπτό φύλλο παντεσπάνι και παγώνουμε ελαφρώς.
• Προσθέτουμε VARIEGATO FRAGOLA CRISPY.
• Προσθέτουμε το υπόλοιπο Mousse Milk Chocolate 34%, κλείνουμε τη φόρμα με παντεσπάνι και
παγώνουμε.
• Ξεφορμάρουμε και επικαλύπτουμε με SPRAY BOYTYRO KAKAO KOKKINO ψεκάζοντας 20εκ.
μακριά από το γλυκό,
• Τοποθετούμε το γλυκό μας πάνω στην τραγανή βάση και διακοσμούμε.

CREMEUX STRAWBERRY
ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE
CACAO, MOUSSE MILK
CHOCOLATE 34%,
VARIEGATO FRAGOLA
CRISPY, ΤΡΑΓΑΝΗ
ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ, SPRAY
ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΚΑΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΣΎΝΘΕΣΗ: GENOISE,
RERYO YOGURT PASTE,
VARIEGATO BLUEBBERRY,
FRAGOLA PASTE, WHITE
SPLENDIDEE LINE,
ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΔΥΑΛΙΤΑ
ΑΜΒRA

{ΥΛΙΚΆ}
60γρ. Γάλα
150γρ. Κρέμα Γάλακτος DENSA 35%
55γρ. Κρόκο Αβγού
30γρ. Ζάχαρη κρυστ.
10γρ. Φύλλα ζελατίνης
80γρ. Σοκολάτα Λευκή SCHOKINAG
20γρ. STRAWBERRY Paste
200γρ. Κρέμα γάλακτος DENSA 35%
(ελαφρώς χτυπημένη)

WHITE CHOCOLATE WHIPPED
GANACHE
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. Κρέμα γάλακτος 35%
250γρ. Φυτική UNI WHIPPING CREAM
15γρ. Ινβερτοζάχαρο
25γρ. Γλυκόζη
380γρ. Σοκολάτα κουβερτ. ΛΕΥΚΗ
SCHOKINAG
5γρ. Vannilla Lover’s Paste

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα για 1 λεπτό στην
1η ταχύτητα και στη συνέχεια για 6-8 λεπτά στην
3η ταχύτητα, όλα τα υλικά μαζί.
• Γεμίζουμε με το μίγμα φόρμες της αρεσκείας μας.
• Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Ζεσταίνουμε το γάλα στους 80 βαθμούς και
ρίχνουμε το Gelee Dessert και ομογενοποιούμε.
• Ρίχνουμε την γευση γιαούρτι ανακατεύουμε
και στην συνέχεια ρίχνουμε στο μίγμα την
σοκολάτα και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις,
προσθέτουμε την γεύση.
• Αφού κρυώσει ελαφρώς ρίχνουμε την
μισοχτυπημένη σαντιγί και ομογενοποιούμε καλά.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
•Μ
 αλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό.
•Ζ
 εσταίνουμε στους 85ο C το γάλα,τους κρόκους,τη
κρέμα γάλακτος και τη ζάχαρη.
•Π
 ροσθέτουμε τη μαλακωμένη ζελατίνη στο μίγμα.
•Ρ
 ίχνουμε το μίγμα στην σοκολάτα και την γεύση
Vanilla Lover`s και ομογενοποιούμε.
•Ε
 νσωματώνουμε με την χτυπημένη Κρέμα γάλακτος
και γεμίζουμε τις φόρμες η τα τσέρκια μας.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
•Β
 ράζουμε την Κρέμα γάλακτος 35% την Φυτική,τη
γλυκόζη και το ινβερτοζάχαρο.
•Τ
 ο περιχύνουμε στην Λευκή σοκολάτα και
ομογενοποιούμε με το μπίμερ.
•Α
 φήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 8-10 ώρες.
•Τ
 ην επόμενη μέρα το χτυπάμε στο μίξερ με το
σύρμα μέχρι να δέσει και γαρνίρουμε με σακούλα
ζαχ\κής.

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
• Γεμίζουμε μια φόρμα σιλικόνης ή τσέρκια μέχρι την μέση με Μousse Yogurt και παγώνουμε
ελαφρώς. *(στις φόρμες σιλικόνης κάνουμε ανάποδο κόλλημα)
• Στην συνέχεια με σακούλα ζαχ/κής βάζουμε μια στρώση Variegato Bluebberry
και σκεπάζουμε με ένα μικρό κομμάτι παντεσπάνι Genoise.
• Γεμίζουμε την υπόλοιπη φόρμα με cremeux Strawberry και στο τέλος κλείνουμε
με παντεσπάνι Genoise.
• Παγώνουμε πολύ καλά.
• Αφού είναι παγωμένο το γλυκό, επικαλύπτουμε με White Splendidee Line το οποίο το έχουμε
χρωματίσει Μώβ (Μπλέ και Κόκκινο ΥΔΑΤΟΔΥΑΛΙΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ AMBRA) και διακοσμούμε
με το White Chocolate Whipped Ganache

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΣΙΡΟΠΙΆΣΤΆ

ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΎΡΕΚΟ
ΣΟΚΟΛΆΤΑΣ-MΠΟΥΡΕΚΙΑ

ΚΑΡΥΔΌΠΙΤΑ

ΚΡΕΜΑ

{ΥΛΙΚΆ}
1.000γρ. Yummy Cake
400γρ. Ηλιέλαιο
400γρ. Νερό
50γρ. Βούτυρo 82% (λιωμένο)
10-12γρ. Κανέλα σκόνη
½ κουτ. γλυκού Γαρίφαλο σκόνη
3γρ. Κακάο σκόνη
200γρ. Καρύδι τριμμένο

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΈΜΑ}
• Σε ένα σκέυος (σε μέτρια φωτιά) βράζουμε το
γάλα με την μισή ποσότητα ζάχαρης.
• Σε ξεχωριστό σκεύος αναμιγνύουμε την υπόλοιπη
ζάχαρη, τα αυγά, το σιμιγδάλι, το κόρν φλάουερ
και ομογενοποιούμε.
•Ό
 ταν φτάσει το γάλα σε βρασμό χαμηλώνουμε
τη φωτιά και ενώνουμε τα δύο μίγματα
ανακατεύοντας με σύρμα χειρός.
• Φέρνουμε το νέο μίγμα σε βρασμό μέχρι να πήξει
ελαφρώς.
• Αφαιρούμε από την φωτιά και προσθέτουμε
την πραλίνα κακάο, τη βανίλια, το βούτυρο και
ανακατεύουμε μέχρι να ομοιογενοποιηθει.
• Αφήνουμε την κρέμα να κρυώσει ελαφρώς πριν
χρησιμοποιηθεί.

{ΥΛΙΚΆ}
1.000γρ. Γάλα πλήρες 3,5%
300γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
30γρ. Κορν φλάουερ
80γρ. Σιμιγδάλι ψιλό
4τμχ Αυγά
1στικ Βανίλια σκόνη
50γρ. Βούτυρο 82%
420γρ. OLCREAM BAKING CACAO

ΣΙΡΌΠΙ 34 ΓΡΑΔΑ
{ΥΛΙΚΆ}
1.000γρ. Νερό
2.000γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
400γρ. Γλυκόζη

ΦΥΛΛΟ
{ΥΛΙΚΆ}
500γρ. Φύλλο Κρούστας
250-300γρ. Βούτυρο GHEE (λιωμένο)

ΜΕ YUMMY CAKE

ΣΙΡΌΠΙ 27ΓΡΆΔΑ
{ΥΛΙΚΆ}
1.000γρ. νερό
1.100γρ. ζάχαρη κρυστ.
200γρ. γλυκόζη
1 φλούδα λεμόνι

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΌΠΙ}
• Σε ένα σκεύος τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί και
τα βράζουμε για 2 λεπτά.
• Γράδα σιροπιού: 34

{ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ}
•Β
 ουτυρώνουμε ένα φύλλο κρούστας με βούτυρο γάλακτος και το διπλώνουμε στη μέση.
•Α
 πλώνουμε στο κέντρο μια ποσότητα κρέμας (2 κουτ. της σούπας).
•Δ
 ιπλώνουμε προς τα μέσα τα πλαϊνά του φύλλου και τυλίγουμε.
•Τ
 οποθετούμε σε ταψί.
•Σ
 υνεχίζουμε την ίδια δισδικασία μέχρι να γεμίσουμε το ταψί.
•Β
 ουτυρώνουμε καλά τα μπουρέκια μας και τα ψεκάζουμε με νερό.
•Ψ
 ήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45-50 λεπτά περίπου.
•Α
 φαιρούμε από το φούρνο και στραγγίζουμε το βούτυρο αν υπάρχει.
•Σ
 ιροπιάζουμε το ζεστό γλυκό με κρύο σιρόπι.

ΚΑΤΑΪΦΙ
{ΥΛΙΚΆ}
Φύλλο Κανταΐφι
Βούτυρο GHEE 99,9% (λιωμένο)
Ξηρούς Καρπούς
(αμύγδαλο, καρύδια, φιστίκι Αιγίνης)
Κανέλα σκόνη

ΣΙΡΟΠΙΑ
ΝΕΡΟ

ΖΑΧΑΡΗ

1 ΚΙΛΟ

1600 γρ

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά (εκτός από τα
καρύδια) στο μίξερ με το φτερό για 4 λεπτά.
• Προσθέτουμε τα καρύδια και ομογενοποιούμε.
• Τοποθετούμε σε βουτυρωμένο και
αλευρωμένο ταψί.
• Ψήνουμε στους 160°C για 40-45 λεπτά περίπου.
• Βγάζουμε από το φούρνο κόβουμε σε μερίδες
και αφήνουμε να κρυώσει.
• Σιροπιάζουμε το κρύο γλυκό με ζεστό σιρόπι.
• Διακοσμούμε κάνοντας λεπτές γραμμές με
OLCREAM NOCCIOLA 8% και βάζοντας μισό
καρύδι στο πάνω μέρος κάθε μερίδας.

ΓΛΥΚΟΖΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
300 γρ

30

1 ΚΙΛΟ

1700 γρ

350 γρ

30,5

1 ΚΙΛΟ

1800 γρ

360 γρ

31

1 ΚΙΛΟ

1900 γρ

380 γρ

31,5

1 ΚΙΛΟ

2 ΚΙΛΑ

400 γρ

32

1 ΚΙΛΟ

2100 γρ

420 γρ

33

1 ΚΙΛΟ

2200 γρ

440 γρ

34

1 ΚΙΛΟ

2300 γρ

460 γρ

34,5

1 ΚΙΛΟ

2500 γρ

500 γρ

35

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Παίρνουμε το φύλλο κανταΐφι και το τρίβουμε
ελαφρώς με τα χέρια μας, ώστε να αφρατέψει.
• Το χωρίζουμε σε μακρόστενες λωρίδες (η
ποσότητα της κάθε λωρίδας εξαρτάται από
το μέγεθος του κανταϊφιού που θέλουμε να
φτιάξουμε).
• Παίρνουμε μια μακρόστενη λωρίδα και
τοποθετούμε στην άκρη τη γέμιση.
• Τυλίγουμε όσο πιο απαλά μπορούμε σε ρολό.
• Τοποθετούμε τα κανταϊφια σε ταψί βουτυρωμένο
και προσθέτουμε στο κάθε κανταϊφι λίγο βούτυρο
λιωμένο.
• Ψήνουμε στους 165-170°C για 30 λεπτά περίπου,
ανάλογα το μέγεθος του κανταιϊφιού.
• Σιροπιάζουμε (σε 2-3 δόσεις), με σιρόπι 30-31
γράδα, το ζεστό κανταϊφι με χλιαρό σιρόπι.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΣΙΡΟΠΙΆΣΤΆ

ΜΑΝΤΗΛΆΚΙΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΌΠΙΤΑ
ΜΕ YUMMY CAKE

{ΥΛΙΚΆ}
Φύλλο Βυρηττού
Βούτυρο GHEE 99,9% (λιωμένο)
Ξηρούς Καρπούς
(αμύγδαλο, καρύδια, φιστίκι Αιγίνης)
Υδατόκρεμα σοκολάτας ή
Υδατόκρεμα βανίλιας)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Απλώνουμε 15 φύλλα βυρηττού βουτηρωμένα,
το ένα πάνω στο άλλο.
* Εάν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε ενδιάμεσα
και ένα φύλλο Σοκολατας εναλλάξ έτσι ώστε να
έχουμε διχρωμία στο τελικό αποτέλεσμα.
* Για τη γέμιση μπορούμε να βάλουμε διάφορους
ξηρούς καρπούς ή υδατόκρεμα σε συνδυασμό με
τους ξηρούς καρπούς.
• Αφού τα βουτυρώσουμε και τα βάλουμε για λίγο
στο ψυγείο τα κόβουμε σε τετράγωνα μικρά
κομμάτια.
• Τοποθετούμε στο κέντρο από κάθε τετράγωνο
την ανάλογη γέμιση και διπλώνουμε τις τέσσερις
γωνίες μεταξύ τους έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα
μαντηλάκι.
• Τα τοποθετούμε σε βουτυρωμένο ταψάκι το ένα
δίπλα στο άλλο και τα ψήνουμε στους 160-170°C
για 35 λεπτά περίπου.
• Σιροπιάζουμε με σιρόπι 31 γράδα, τα ζεστά
μαντηλάκια με χλιαρό προς ζεστό σιρόπι.

{ΥΛΙΚΆ}
1.000γρ. Yummy Cake
400γρ. Ηλιέλαιο
250γρ. Νερό
150γρ. Χυμό πορτοκάλι
3τμχ. Ξύσμα πορτοκάλι
25γρ. ORANGE PASTE FLAVOURING GIUSO
100γρ. Γιαούρτι στραγγιστό
5γρ. Baking powder

ΣΙΡΌΠΙ 28-29ΓΡΆΔΑ
{ΥΛΙΚΆ}
1.000γρ. Νερό
1.300γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
200γρ. Γλυκόζη
1 Φλούδα πορτοκάλι

ΣΑΡΑΓΛΆΚΙ

ΡΑΒΑΝΊ

ΜΕ ΒΟΎΤΥΡΟ GHEE 99,9%

ΜΕ YUMMY CAKE

{ΥΛΙΚΆ}
500γρ. Φύλλο Βηρυτού
250γρ. Βούτυρο GHEE 99,9% (λιωμένο)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βουτυρώνουμε ελαφρώς ένα ταψάκι.
• Απλώνουμε ένα φύλλο, βουτυρώνουμε καλά με την
βοήθεια ενός πινέλου και τοποθετούμε στο πάνω
μέρος την βέργα.
• Σκεπάζουμε με τα 2/3 του φύλλου την βέργα
και διπλώνουμε σιγά-σιγά και σφιχτά.
• Τοποθετούμε στο ταψάκι μας και
βουτυρώνουμε καλά.
• Ψήνουμε στους 165°C για 30 λεπτά περίπου.
* Μπορούμε προαιρετικά να χρησιμοποιήσουμε
μίγμα ξηρών καρπών ως γέμιση.

{ΥΛΙΚΆ}
1.000γρ. YUMMY CAKE
150γρ. Βούτυρο GHEE 99,8% (λιωμένο)
175γρ. Ηλιέλαιο
375γρ. Νερό
190γρ. Ινδική Καρύδα
40γρ. GIUSO LEMON PASTE FLAVOURING

ΣΙΡΌΠΙ 29ΓΡΆΔΑ
{ΥΛΙΚΆ}
1.000γρ. Νερό
1.300γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
200γρ. Γλυκόζη
1 Φλούδα λεμόνι

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το φτερό για 4΄ λεπτά
όλα τα υλικά (εκτός από το γιαούρτι).
• Στο τελευταίο μισό λεπτό προσθέτουμε
το γιαούρτι και ομογενοποιούμε.
• Τοποθετούμε σε βουτυρωμένο και
αλευρωμένο ταψί.
• Ψήνουμε για 45’ λεπτά περίπου στους 160°C.
• Βγάζουμε από το φούρνο κόβουμε σε μερίδες
και σιροπιάζουμε το ζεστό γλυκό με κρύο σιρόπι.
• Αφήνουμε να κρυώσει και διακοσμούμε με
ΦΈΤΕΣ ΠΟΡΤΟΚΆΛΙ ΣΕ ΣΙΡΌΠΙ GIUSO.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Χτυπάμε στο μίξερ με το φτερό για 4΄ λεπτά
όλα τα υλικά μαζί
• Τοποθετούμε σε βουτυρωμένο και
αλευρωμένο ταψί.
• Ψήνουμε στους 160°C για 40-45’ λεπτά περίπου.
• Βγάζουμε από το φούρνο κόβουμε σε μερίδες
και σιροπιάζουμε το ζεστό γλυκό με κρύο σιρόπι.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΣΟΚΟΛΑΤΆΚΙΑ

ΣΟΚΟΛΑΤΆΚΙΑ
*ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Μπορούμε να γεμίσουμε τα σοκολατάκια μας και
με κάποια έτοιμα προϊόντα της εταιρείας όπως:
• OLCREAM NOCCIOLA
• OLCREAM CACAO
• ΟLCREAM LATTE E NOCCIOLA
• GOLOSINTESE DARK SOUR CHERRY
• GOLOSINTESE MILKY PEAR
• GOLOSINTESE TROPICAL WHITE
• CHESTNUT CREAM
• CREMA MOU VARIEGARE
• AMARENA AMORDIFRUTTA VARIEGARE

{ΥΛΙΚΆ}
1.000γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα 58%
SCHOKINAG
Σοκολάτα γάλακτος 34% SCHOKINAG
Σοκολάτα λευκή SHOKINAG

ΕΠΙΘΥΜΗΤΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ
ΣΤΡΩΣΊΜΑΤΟΣ ΣΟΚΟΛΆΤΑΣ
• ΜΑΎΡΗ ΣΟΚΟΛΆΤΑ:
31-32°C
• ΣΟΚΟΛΆΤΑ ΓΆΛΑΚΤΟΣ: 30°C
• ΛΕΥΚΉ ΣΟΚΟΛΆΤΑ:
28-29°C

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Λιώνουμε την σοκολάτα στους 50°C σε μπαιν-μαρί ή σε φούρνο
μικροκυμάτων.
• Αδειάζουμε τα 3/4 της σοκολάτας στο πάγκο και ξεκινάμε την
διαδικασία στρωσίματος της.
• Κρυώνουμε τη σοκολάτα υγείας στους 28°C (γάλακτος στους 27°C,
λευκή στους 26°C) δουλεύοντας την μέσα έξω με μια σπάτουλα και την
αδειάζουμε στη ζεστή σοκολάτα που έχουμε κρατήσει στην αρχή μέσα
στο σκεύος μας.
• Αφού φτάσουμε τις επιθυμητές θερμοκρασίες γεμίζουμε καλούπια
για σοκολατάκια, χτυπάμε για να φύγουν οι φυσαλίδες του αέρα,
καθαρίζουμε και αφήνουμε να κρυώσουν.
• Γυρνάμε ανάποδα το καλούπι και ξεφορμάρουμε προσεκτικά.

ΓΕΜΙΣΕΙΣ – GANACHE
(ΓΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΆΚΙΑ ΦΌΡΜΑΣ)
PASSION FRUIT-MANGO GANACHE
{ΥΛΙΚΆ}
40γρ. Ιμβερτοζάχαρο
125γρ. PASTEURIZED PUREE MANGO
100γρ. PASTEURIZED PUREE PASSION FRUIT
515γρ. Σοκολάτα Λευκή SCHOKINAG
25γρ. Βούτυρο 82% (θερμοκρασία δωματίου)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε το ιμβερτοζάχαρο μαζί με τους πουρέδες.
• Προσθέτουμε τη λευκή σοκολάτα και ομογενοποιούμε
• Ενσωνατώνουμε το βούτυρο.
• Σκεπάζουμε το Ganache με μεμβράνη και το αφήνουμε να δέσει
στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες.

GANACHE ΦΙΣΤΊΚΙ
{ΥΛΙΚΆ}
150γρ. Κρέμα γάλακτος 35% DENSA
20γρ. Γλυκόζη
300γρ. Σοκολάτα Λευκή SCHOKINAG
35γρ. PASTE PISTACHIO MEDITERRANEAN GOLD
25γρ. OLCREAM BIANCA
50γρ. Βούτυρο 82% (θερμοκρασία δωματίου)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε την κρέμα γάλακτος μαζί με τη γλυκόζη.
• Αποσύρουμε από την φωτιά και προσθέτουμε τη λευκή σοκολάτα.
• Ενσωματώνουμε την πάστα φιστίκι και την λευκή πραλίνα
στο παραπάνω μίγμα.
• Τέλος προσθέτουμε το βούτυρο και ομογενοποιούμε με το μπίμερ.
• Αφήνουμε στο ψυγείο με μεμβράνη για 4-6 ώρες.

GANACHE ΑΧΛΆΔΙ ΜΕ ΜΈΛΙ
{ΥΛΙΚΆ}
250γρ. PASTEURIZED PUREE PEAR
30γρ. Δεξτρόζη
30γρ. Ιμβερτοζάχαρο
35γρ. Μέλι
550γρ. Σοκολάτα Λευκή SCHOKINAG
50γρ. Βούτυρο 82% (θερμοκρασία δωματίου)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε τον πουρέ αχλάδι με τη δεξτρόζη το ιμβερτοζάχαρο
και το μέλι.
• Προσθέτουμε τη λευκή σοκολάτα και ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε το βούτυρο με το μπίμερ.
• Σκεπάζουμε το Ganache με μεμβράνη και το αφήνουμε να δέσει
στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες.

RASPBERRY & DARK CHOCOLATE 68% GANACHE
{ΥΛΙΚΆ}
40γρ. Ιμβερτοζάχαρο
325γρ. PASTEURIZED PUREE RASPBERRY
350γρ. Σοκολάτα υγείας 68% SCHOKINAG
50γρ. Βούτυρο 82% (θερμοκρασία δωματίου)

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε το ιμβερτοζάχαρο μαζί με τον πουρέ βατόμουρο.
• Προσθέτουμε τη σοκολάτα 68% και ομογενοποιούμε.
• Ενσωματώνουμε το βούτυρο με το μπίμερ.
• Σκεπάζουμε το Ganache με μεμβράνη και το αφήνουμε να δέσει
στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ / ΚΕΡΆΣΜΑΤΑ

ΚΕΡΆΣΜΑΤΑ
ΠΟΡΤΟΚΆΛΙ ΦΈΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ OLCOAT FONDENDE
{ΥΛΙΚΆ}
ΠΟΡΤΟΚΆΛΙ ΦΈΤΑ ΣΕ ΣΙΡΌΠΙ GIUSO
500γρ. Απομίμηση σοκολάτα OLCOAT FONDENTE DISCHI.
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Τοποθετούμε σε ένα σουρωτήρι τις φέτες πορτοκάλι ώστε να αφαιρέσουμε το περιττό σιρόπι.
• Αφήνουμε κάποια ώρα να στραγγίξουν.
• Λιώνουμε σε μπαίν-μαρί ή σε φούρνο μικροκύματων τη σοκολάτα ανακατεύοντας ανα τακτά χρονικά
διαστήματα.
• Επικαλύπτουμε το ½ κάθε φέτας πορτοκαλιού με σοκολάτα και τις τοποθετούμε πάνω σε λαμαρίνα με
αντικολλητικό χαρτί.
• Αφήνουμε να παγώσουν.

ΤΡΟΥΦΆΚΙ ESPRESSO
{ΥΛΙΚΆ}
100γρ. Καφέ Espresso
210γρ. Σοκολάτα υγείας 58% SCHOKINAG
25γρ. Μέλι
*250γρ. OLCOAT LATTE Σοκολάτα Απομίμηση γάλακτος (για την επικάλυψη)
*150γρ. Κακάο σκόνη (για την επικάλυψη)

ΚΕΡΆΣΜΑΤΑ
1) ΠΟΥΡΆΚΙ BUENO
• Παίρνουμε έτοιμα πουράκια γκοφρέ, τα γεμίζουμε με πραλίνα OLCREAM LATTE E NOCCIOLA,
ένα ολόκληρο καβουρδισμένο φουντούκι και παγώνουμε.
• Επικαλύπτουμε τις δύο άκρες από τα πουράκια με σοκολάτα OLCOAT LATEE DISCHI.

2) ΔΙΣΚΆΚΙΑ ΦΛΩΡΕΝΤΊΝΑΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΈΛΑ ΚΑΙ ΞΗΡΌ ΚΑΡΠΌ
• Ψήνουμε τις φλωρεντίνες σε μικρά καραμελόχαρτα Νο3 και τις αφήνουμε να κρυώσουν.
• Προσθέτουμε από πάνω λίγη CREMA MOU VARIEGARE, ξηρό καρπό της αρεσκείας μας (πίνατς, κάσιους)
και CREMA MOU VARIEGARE ξανά.
• Επικαλύπτουμε τις φλωρεντίνες σε σοκολάτα OLCOAT BIANCO DISCHI.

3) ΤΑΡΤΆΚΙ ΓΚΟΦΡΈ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΌ ΜΠΙΣΚΌΤΟ
• Φτιάχνουμε μια γέμιση με 1.000γρ Πραλίνα OLCREAM NOCCIOLA 8%, 150γρ. ΦΕΓΕΝΤΙΝΗ-CROQUENTINE
και 200γρ. BLACKY CRUMBLE.
• Παίρνουμε έτοιμα ταρτάκια γκοφρέ, προσθέτουμε τη γέμιση και παγώνουμε.
• Επικαλύπτουμε με sοκολάτα απομίμηση OLCOAT FONDENTE DISCHI.

4) BROWNIES ΜΕ ΠΡΑΛΊΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΎΔΙ
• Εχουμε έτοιμο ψημένο Brownies (βλέπεται την ανάλογη σελ.) και το κόβουμε σε μικρά τετράγωνα.
• Με μια σακούλα ζαχ/κής και κατσαρό κορνέ κάνουμε μια μικρή ‘ροζέτα’ με πραλίνα OLCREAM NOCCIOLA
8% πάνω από κάθε τετράγωνο.
• Τοποθετούμε σε κάθε ροζέτα μισο καρύδι ‘πεταλούδα’ και παγώνουμε.
• Επικαλύπτουμε με σοκολάτα OLCOAT FONDENTE DISCHI.

{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Λιώνουμε τη σοκολάτα υγείας 58% σε μπαίν-μαρί ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
• Ετοιμάζουμε τον καφέ και τον περιχύνουμε ζεστό πάνω στη σοκολάτα, προσθέτουμε το μέλι και
ομογενοποιούμε με μια μαρίζ.
• Τοποθετούμε το μίγμα σε ένα πλατύ σκεύος ώστε να κρυώσει ομοιόμορφα και καλύπτουμε με μεμβράνη.
• Τοποθετούμε στο ψυγείο να δέσει (προσοχή να μην μας παγώσει πολύ).
• Αφού έχει δέσει, το τοποθετούμε σε μια σακούλα ζαχ\κής με στρογγυλό κορνέ Νο12 και κόβουμε μικρές
σφαίρες διαμέτρου 2εκ. περίπου. Παγώνουμε στο ψυγείο.
• Διορθώνουμε το σχήμα με τα χέρια μας.
• Με την βοήθεια ενός πιρουνιού για σοκολατάκια, βουτάμε τα τρουφάκια στην απομίμηση σοκολάτας
γάλακτος ένα-ένα την φορά και τα ρολάρουμε στο κακάο.

ΤΡΟΥΦΆΚΙΑ CRUMBLE
{ΥΛΙΚΆ}
500γρ. Κρέμα γάλακτος 35% DENSA
750γρ. Σοκολάτα Υγείας 58% SCHOKINAG
225γρ. Σοκολάτα γάλακτος 34% SCHOKINAG
120γρ. BLACKY CRUMBLE Μπισκότο
500γρ. Σοκολάτα OLCOAT FONDENTE DISCHI
1.000γρ. SCAGLIETTE OLCOAT FONDENTE (για επικάλυψη)
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Βράζουμε την κρέμα γάλακτος, την περιχύνουμε στις σοκολάτες και ομογενοποιούμε με μαρίζ.
• Προσθέτουμε το μπισκότο Crumble.
• Τοποθετούμε το μίγμα σε ταψί και το αφήνουμε στο ψυγείο για 4-6 ώρες.
• Πλάθουμε σε μπαλάκια, περνάμε ελαφρώς από την σοκολάτα απομίμηση και τα ρολάρουμε στην σκαλιέτα.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΑ CRUNCH MIX ΜΕ OLCOAT FONDENTE DISCHI
5) ΤΑΡΤΆΚΙ ΓΚΟΦΡΈ ΜΕ ΑΜΑΡΈΝΑ
• Αδειάζουμε σε ένα σουρωτήρι την AMARENA 18/20 σε σιρόπι ώστε να στραγγίξει.
• Παίρνουμε έτοιμα ταρτάκια γκοφρέ και βάζουμε στο καθένα, δύο αμαρένες κομμένες στην μέση.
• Γεμίζουμε με πραλίνα OLCREAM NOCCIOLA 8% ή με πραλίνα OLCREAM CACAO 32% και παγώνουμε.
• Επικαλύπτουμε με σοκολάτα OLCOAT FONDENTE DISCHI.

6) ΜΠΑΛΆΚΙ ΛΕΥΚΌ BUENO
• Παίρνουμε έτοιμα μπαλάκια γκοφρέ, και γεμίζουμε με OLCREAM LATTE E NOCCIOLA καθε ημισφαίριο.
• Τοποθετούμε ένα ψημένο φουντούκι στο εσωτερικό του ενός ενώνουμε τα δύο ημισφαίρια και παγώνουμε.
• Επικαλύπτουμε με σοκολάτα OLCOAT BIANCO DISCHI.

7) ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΆΚΙΑ ΦΛΩΡΕΝΤΊΝΑΣ
• Ψήνουμε τις φλωρεντίνες σε μικρά καραμελόχαρτα Νο3 και τις αφήνουμε να κρυώσουν.
• Προσθέτουμε πάνω σε μια φλωρεντίνα λίγη πραλίνα OLCREAM LATTE E NOCCIOLA, τοποθετούμε από πάνω
άλλη μια φλωρεντίνα και παγώνουμε.
• Επαναλαμβανουμε τη διαδικασία για όλες τις φλωρεντίνες.
• Βουτάμε τις φλωρεντίνες σε σοκολάτα OLCOAT BIANCO DISCHI.

{ΥΛΙΚΆ}
500γρ. Φλωρεντίνα CRUNCH MIX
750γρ. Αμύγδαλο φιλέ
500γρ. OLCOAT FONDENTE DISCHI
{ΕΚΤΈΛΕΣΗ}
• Σε ένα σκεύος αναμιγνύουμε καλά το μίγμα φλωρεντίνας με το αμύγδαλο φιλέ.
• Το τοποθετούμε σε λαμαρίνα 60x40εκ. με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180°C για 15 λεπτά περίπου
(ανάλογα το φούρνο).
• Κόβουμε στο επιθυμητό μέγεθος και αφήνουμε να κρυώσει καλά.
• Λιώνουμε την απομίμηση σοκολάτας και βουτάμε σε αυτήν μία-μία τις φλωρεντίνες.

GELATO & BAKERY EXPERTS A.E.B.E.
Αγ. Χριστοφόρου 15, Πικέρμι Αττικής, 19009
+30 2106043333 - 2106043334

