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120 گرم آرد

25 گرم پودر کاکائو

1.2 ق.چ بکینگ پودر

1.2 ق.چ جوش شیرین

1.2 ق.چ وانیل

125 گرم شکر

220 م.ل شیر

50 م.ل روغن

1.2 ق.چ آب لیمو

150 گرم شکالت تلخ

60 گرم شیر

1.2 ق.چ کره

کیک شکالتی بدون فر و بدون تخم مرغ

تمام مواد خشک را در الک بریزید و الک کنید، سپس شیر و روغن و آب لیمو را اضافه کنید و خوب هم بزنید
تا کامال یکدست شود

11

قالب را چرب کنید، کاغذ روغنی را در کف آن قرار دهید و آن را هم مجددا با کره یا روغن چرب کنید 22

مواد را داخل قالب بریزید و با یک سیخ چوبی وسط آن را هم بزنید تا کامال هوای داخل مواد گرفته شود 33

در یک قابلمه آب بریزید تا بجوشد، سپس یا سبد بخار پز را داخل قابلمه قرار دهید یا از توری مایکروفر پایه
دار، یا یک آبکش فلزی برعکس(کامال محکم) داخل قابلمه استفاده کنید و در آن را بگذارید تا بخار داخل آن

جمع شود

44

روی قالب را با فویل بپوشانید، سپس در قابلمه روی توری قرار دهید و با حرارت متوسط بگذارید یک ساعت
بماند

55
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سپس از داخل قابلمه خارج کنید، فویل را بردارید و بگذارید در دمای محیط خنک شود 66

در این فاصله، در یک قابلمه یا تابه کمی آب بریزید و بگذارید بجوشد، داخل یک کاسه شکالت تلخ و شیر
بریزید و کاسه را داخل آب قرار دهید تا به روش غیر مستقیم آب شود، کمی کره اضافه کنید تا وقتی که کامال

مخلوط و مایع شود هم بزنید

77

کیک را از قالب خارج کنید، مایه شکالتی را روی آن بریزید و برای مدت یک ساعت در یخچال قرار دهید و
سپس سرو کنید

88

نوش جان :) 99


