Coconut Coffee Delight
Καξύδα γεκηζηή κε ζαληηγί θαξύδαο, θαξακέια από θαθέ κε γεύζε θαξύδα θαη crumble θαθάν

Υλικά:
για ηη ζανηιγύ Καρύδας
500g θξέκα γάιαθηνο 35%
250g θαηεςπγκέλν πνπξέ
θαξύδαο
για ηο κραμπλ Κακάο
100g ακύγδαιν ζθόλε
100g βνύηπξν θνκκέλν ζε
θύβνπο
60g αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο
40g θαθάν ζε ζθόλε
100g θαζηαλή δάραξε
Για ηην Καραμέλα Καθέ Καρύδα
400g θξπζηαιιηθή δάραξε
80g λεξό
80g γιπθόδε
400g θξέκα γάιαθηνο
240g θαθέ Tropical Coconut
Flavor Nespresso
320g βνύηπξν θνκκέλν ζε
θύβνπο
8g αλζό αιαηηνύ
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για ηο ζηήζιμο ηοσ πιάηοσ
1 θαξύδα
θαθάν γηα ην παζπάιηζκα
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Βάδνπκε ζηνλ θάδν ηνπ κίμεξ, πνιύ θξύα ηελ θξέκα γάιαθηνο
θαη ηελ ρηππάκε κε ην ζύξκα κέρξη λα αξρίζεη λα δέλεη.
Πξνζζέηνπκε ηνλ πνπξέ θαξύδαο θαη ζπλερίδνπκε λα
δνπιεύνπκε ην κείγκα κέρξη λ απνθηήζνπκε κηα ιεία ζαληηγί.

Εγθαζηζηνύκε ζην κίμεξ ην θηεξό θαη ηνπνζεηνύκε όια ηα πιηθά ζηνλ
θάδν.
Αλαδεύνπκε ζηελ ηαρύηεηα 1 κέρξη λα έρνπκε ηελ πθή ελόο crumble
(δειαδή ρνληξά, ζπαζκέλα θνκκάηηα δύκεο)
Απιώλνπκε ηα θνκκάηηα απηά ζε έλα ηαςί, ζην νπνίν έρνπκε
ηνπνζεηήζεη έλα αληηθνιιεηηθό ραξηί θαη ςήλνπκε ζηνπο 170ν C γηα
12 - 15ι. Αθήλνπκε λα θξπώζεη.
Βάδνπκε ζε κία θαηζαξόια, ηνλ θαθέ καδί κε ηελ θξέκα γάιαθηνο θαη
ηνλ θέξλνπκε ζε ζεκείν ζρεδόλ βξαζκνύ. Αθήλνπκε ζηελ άθξε.
Σε κηα δεύηεξε θαηζαξόια, θάλνπκε κηα θαξακέια βάδνληαο ην λεξό,
καδί κε ηε δάραξε θαη ηε γιπθόδε θαη ηα θέξλνπκε ζηνπο 180νC.
Πξνζζέηνπκε κε κεγάιε πξνζνρή (επεηδή ζα θάλεη πνιύ ηζρπξέο
θνπζθάιεο), ην δεζην κείγκα θαθέ - θξέκα γάιαθηνο ζε 2-3 δόζεηο.
θαη ζηγνβξάδνπκε γηα 1ι.
Αθαηξνύκε ην θαηζαξνιάθη καο από ηε θσηηά θαη αθήλνπκε λα πέζεη
ε ζεξκνθξαζία ζηνπο 42ν.
Σ εθείλν ην ζεκείν ελζσκαηώλνπκε ην βνύηπξν κε ηε βνήζεηα ελόο
ζύξκαηνο δαραξνπιαζηηθήο ή ελόο ξαβδνκπιέληεξ
Τειεηώλνληαο, πξνζζέηνπκε θαη ηνλ αλζό αιαηηνύ θαη αλαδεύνπκε
ειαθξά.
Αθήλνπκε ζηελ άθξε λα θξπώζεη γηα ην ζεξβίξηζκα

Κόβνπκε ηελ θαξύδα ζηα 2 θαη θξαηάκε ην λεξό ηεο γηα άιιε ρξήζε.
Βάδνπκε ιίγε ζαληηγύ θαξύδαο, crumble θαθάν θαη θαξακέια θαθέ.
Σπλερίδνπκε θαιύπηνληαο ηελ θαξύδα κε ηελ ππόινηπε ζαληηγί θαθέ,
ελώ παζπαιίδνπκε ζην ηέινο κε ιίγν θαθάν.
Γαξλίξνπκε ηελ θαξύδα κε θινύδεο απν θαξύδα

