
11/6/2020 طرز تھیھ کیک شکالتی شیک و ساده+ویدیو | نون سیر

https://noonesir.com/?post_type=recipe&p=4742&preview=true 1/2

150 گرم شکالت ساده

6 عدد تخم مرغ

60 گرم شکر

10 گرم پودر کاکائو

1.4 ق.چ نمک

300 گرم پنیر خامه ای

300 گرم خامه

100 گرم شکر آیسینگ

30 گرم پودر کاکائو

150 گرم شکالت ساده

کیک شکالتی

150 گرم شکالت ساده را به مدت 30 ثانیه در مایکرویو قرار دهید (یا به روش بن ماری آب کنید) سپس هم بزنید تا یکدست شود 11

زرده و سفیده تخم مرغ را جدا کنید، سفیده را همراه با نمک با مخلوط کن کامال هم بزنید سپس 20 گرم شکر را اضافه کنید و آنقدر هم بزنید تا با
برگرداندن ظرف سفیده نریزد

22

زرده ها را با 40 گرم شکر هم بزنید سپس پودر کاکائو را اضافه کنید و با همزن مخلوط کنید، شکالت آب شده را اضافه کنید و هم بزنید 33
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سفیده تخم مرغ زده شده را کم کم به مخلوط زرده و کاکائو اضافه کنید و هم بزنید 44

روی سینی فر کاغذ روغنی قرار دهید و مواد را کامال روی آن پخش کنید و به مدت 15 دقیقه در فر از پیش گرم شده در دمای 180 درجه سانتی گراد قرار
دهید

55

در این فاصله، 150 گرم شکالت دیگر را به مدت 30 ثانیه در مایکروویو آب کنید، پنیر خامه ای را همراه با خامه شکر آیسینگ، کاکائو و شکالت آب شده
کامال مخلوط کنید تا فر م بگیرد

66

کیک پخته شده را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید، خامه شکالتی را بین هر الیه و روی آن پخش کنید و به مدت 12 ساعت در یخچال قرار دهید و
سپس سرو کنید

77

نوش جان :) 88


