
  

Σπιτικό Προφιτερόλ 
   

Μερίδες: 6-8  
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά  
Χρόνος ψησίματος: 35-40 λεπτά  
Χρόνος αναμονής: 2 ώρες  

  
Υλικά για τα σου  

  
● 120 ml φρέσκο γάλα  
● 120 ml νερό  
● 100 γρ. βούτυρο  
● 1 κ.γ. ζάχαρη  
● ½ κ.γ. αλάτι  
● 150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
● 3 αυγά  

  

Υλικά για την κρέμα Πατισερί  
  

● 300 ml γάλα  
● 250 ml κρέμα γάλακτος  
● 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας  
● 125 γρ. ζάχαρη  
● 3 αυγά  
● 25 γρ. κορν φλάουρ  
● 25 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
● 50 γρ. βούτυρο κρύο  

  

Υλικά για την κρέμα σοκολάτας 
  

● 200 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη  
● 150 γρ. φρέσκο γάλα  
● 50 γρ. κρέμα γάλακτος  
● 40 γρ. βούτυρο  

  

 
 



  

Υλικά για τη σαντιγύ  
  

● 200 ml κρέμα γάλακτος  
● 1 κ.σ. ζάχαρη  

  

Υλικά για το Zacapa Old Fashioned  
  

● 60ml ρούμι Zacapa 23   
● 10ml απλό σιρόπι ζάχαρης  
● 2 «ριξιές»/σταγόνες Angostura bitters  
● 2 «ριξιές»/σταγόνες bitter σοκολάτας  
● μια φλούδα πορτοκαλιού  
● ξύσμα μαύρης σοκολάτας  

     
Εκτέλεση  
1) Ετοιμάζουμε τα σου. Σε κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το γάλα, το νερό, το βούτυρο, τη 
ζάχαρη και το αλάτι. 
 
2) Όταν αρχίσει να βράζει, αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το αλεύρι, 
ανακατεύοντας ζωηρά με ξύλινη κουτάλα, να ομογενοποιηθεί. 
 
3) Ξαναβάζουμε το κατσαρολάκι στη φωτιά, ανακατεύοντας συνέχεια με την κουτάλα. 
Μετά από περίπου 2 λεπτά, η ζύμη θα γίνει μπάλα και θα ξεκολλά από τα τοιχώματα 
της κατσαρόλας. 
 
4) Μεταφέρουμε τη ζύμη στον κάδο του μίξερ και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα, 
για 1-2 λεπτά, με το φτερό, για να κρυώσει ελαφρώς. 
 
5) Ανεβάζουμε την ταχύτητα σε μέτρια και προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, περιμένοντας 
να ομογενοποιηθεί καλά το καθένα. 
 
6) Μεταφέρουμε το μείγμα σε κορνέ ζαχαροπλαστικής, κόβοντας την άκρη του. 
 
7) Σχηματίζουμε μικρές ισομεγέθεις μπαλίτσες σε ταψί περασμένο με λαδόκολλα, 
αφήνοντας απόσταση 3-4 εκατοστά μεταξύ τους. 
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8) Ψήνουμε τα σου σε προθερμασμένο φούρνο, στους 190oC, για περίπου 5 λεπτά κι 
έπειτα χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 175oC. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για 25-30 
λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να χρυσίσουν. 
 
 Super tip: Το ψήσιμο των σου εξαρτάται από το πόσο μικρά ή μεγάλα τα κάνουμε. 
Έχετε το νου σας καθώς ψήνονται, να μην παραψηθούν, γιατί κάθε φούρνος είναι 
διαφορετικός. 
 
9) Αφήνουμε να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. 
 
10) Ετοιμάζουμε την κρέμα Πατισερί. Βάζουμε σε μικρή κατσαρόλα το γάλα, την κρέμα 
γάλακτος, το εκχύλισμα βανίλιας και τη ζάχαρη. Ζεσταίνουμε το μείγμα σε μέτρια φωτιά, 
χωρίς να ανακατέψουμε, φροντίζοντας να φτάσει τους 60 C, δηλαδή να είναι αρκετά 
ζεστό, αλλά να μην φτάσει σε σημείο βρασμού. 
 
11) Τοποθετούμε σε μεγάλο μπολ τα αυγά, το κορν φλάουρ και το αλεύρι. 
Ανακατεύουμε το μείγμα, χρησιμοποιώντας σύρμα χειρός, μέχρι να ομογενοποιηθεί. 
 
12) Ρίχνουμε το μισό μείγμα γάλακτος από το κατσαρολάκι στο μπολ, ενώ 
ανακατεύουμε ζωηρά, μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. 
13) Αδειάζουμε το περιεχόμενο του μπολ πίσω στην κατσαρόλα και βράζουμε την 
κρέμα, ανακατεύοντας με σύρμα, σε μέτρια προς δυνατή θερμοκρασία, μέχρι να πήξει. 
 
14) Αποσύρουμε την κρέμα από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε 
μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να έχουμε μια λεία κρέμα πατισερί. 
 
15) Αδειάζουμε το περιεχόμενο σε ρηχό σκεύος και καλύπτουμε την επιφάνεια της 
κρέμας με διάφανη μεμβράνη, φροντίζοντας να εφάπτεται σε αυτήν. 
 
16) Αφήνουμε την κρέμα της ζαχαροπλαστικής να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου ή τη 
βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει. 
 
17) Όταν η κρέμα έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, την ανακατεύουμε λίγο με 
σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και την περνάμε σε κορνέ. 
 
18) Τρυπάμε τα σου από κάτω και τα γεμίζουμε με κρέμα Πατισερί (με το κορνέ). 
 

 
 



  

19) Ετοιμάζουμε την κρέμα σοκολάτας. Βάζουμε σε μπολ την κουβερτούρα. 
Ζεσταίνουμε το γάλα και την κρέμα γάλακτος σε κατσαρολάκι και λίγο πριν βράσει, 
περιχύνουμε με αυτά την κουβερτούρα. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και 
ανακατεύουμε απαλά με σπάτουλα ζαχαροπλαστικής, μέχρι να έχουμε λείο, 
σοκολατένιο μείγμα. Προσθέτουμε και το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και 
να ενσωματωθεί στο μείγμα. Το αφήνουμε στην άκρη, να κρυώσει λίγο και το βάζουμε 
στο ψυγείο για 1 ώρα. 
 
20) Για να στήσουμε το προφιτερόλ, βάζουμε λίγη κρέμα σοκολάτας στη βάση ενός 
διάφανου μπολ ή σκεύους. Τοποθετούμε μερικά από τα σου και περιχύνουμε με κρέμα 
σοκολάτας. Συνεχίζουμε με μερικά ακόμα σου και κρέμα σοκολάτας, μέχρι να γεμίσουμε 
ομοιόμορφα το σκεύος. 
 
21) Σε κρύο μπολ, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος και τη ζάχαρη με σύρμα ή μίξερ χειρός, 
μέχρι να πήξει σε σαντιγύ. Την περνάμε σε κορνέ και στολίζουμε την επιφάνεια του 
προφιτερόλ. 
 
22) Φυλάμε τα προφιτερόλ στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα. Ιδανικά, τα σερβίρουμε 
μέχρι λίγες ώρες μετά. 
 
23) Ετοιμάζουμε το Zacapa Old Fashioned: Ρίχνουμε το ρούμι Zacapa 23 με το σιρόπι 
ζάχαρης, το Angostura bitters και το bitter σοκολάτας σε ένα ποτήρι ανάδευσης με 
άφθονο πάγο. Αναδεύουμε για μερικά δευτερόλεπτα με τη βοήθεια ενός κουταλιού, 
ώσπου η επιφάνεια του ποτηριού ανάδευσης να παγώσει. Σουρώνουμε το περιεχόμενο 
σε ένα ποτήρι τύπου Old fashioned με αρκετό πάγο. Ψεκάζουμε τα χείλη του ποτηριού 
πιέζοντας τη φλούδα πορτοκαλιού ώσπου να βγουν τα έλαιά της. Στη συνέχεια την 
πετάμε.Γαρνίρουμε με το ξύσμα της μαύρης σοκολάτας.  

     

#LoveOnly, 

Madame Ginger 

 
 

5 λόγοι για τους οποίους πρέπει να τρώς 
δαμάσκηνα 
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Νόστιμο, υγιεινό σνακ για όλες τις ώρες αλλά και 
αγαπημένο συστατικό σε συνταγές! 

 
Super Tips 22.02.2018 

 
● Photography: Αλέξανδρος Ιωαννίδης 
● Words | Food Styling: Μαριλού Παντάκη 

 

Το πεπτικό σου σύστημα θα λειτουργεί ρολόι 
Εάν το να μαγειρεύεις είναι χόμπι και όχι αγγαρεία, χαζεύεις διαρκώς συνταγές 
στο internet και σε βιβλία γαστρονομίας και δε βλέπεις την ώρα να δεις τα 
καινούργια επεισόδια της αγαπημένης σου foodie σειράς, τότε σίγουρα αγαπάς 
το φαγητό. Δε θες με τίποτα να έχεις αργή ή προβληματική πέψη! Πώς θα το 
αποφύγεις αυτό; Υιοθετώντας σωστές διατροφικές συνήθεις, όπως το να τρώς σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ολοκληρωμένα γεύματα, αργά και χωρίς άγχος. 
Επίσης, να επιλέγεις έξυπνα σνακ, όπως τα αποξηραμένα δαμάσκηνα που 
αποτελούν ιδανική πηγή φυτικών ινών και σορβιτόλης. Λίγα δαμάσκηνα 
SUNSWEET κάθε μέρα, θα κάνουν τον οισοφάγο, το στομάχι, το λεπτό και το 
παχύ έντερό σου να λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. 
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Θα αλλάξουν τον τρόπο που μαγειρεύεις 
Βάλτα σε πράσινες σαλάτες, παρέα με ξηρούς καρπούς και την αγαπημένη σου 
βινεγκρέτ. Ή πολτοποίησέ τα μέσα στην ίδια τη βινεγκρέτ! Μαγείρεψέ τα με 
κόκκινο κρέας ή κοτόπουλο για κυριακάτικα γεύματα κατσαρόλας που λιώνουν 
στο στόμα. Ψήστα στο ταψί, να μελώσουν μαζί με αρνάκι ή κυνήγια. 
Ενσωμάτωσέ τα στα αγαπημένα σου κέικ και ψωμιά ή βούτηξέ τα σε λιωμένη 
σοκολάτα, για να απολαύσεις ένα μοναδικό πειρασμό. Τα αποξηραμένα 
δαμάσκηνα προσθέτουν βάθος και ένταση σε κλασικά πιάτα και μεταμορφώνουν 
το απλό φαγητό σε γαστρονομική εμπειρία. 

Θα μπορέσεις επιτέλους να μειώσεις τη ζάχαρη και το 
λίπος από τη διατροφή σου 
Δε χρειάζεται να κόψεις τα γλυκά! Απλώς να τα “πειράξεις” με αποξηραμένα 
δαμάσκηνα. Εάν πολτοποιήσεις 60-70 γρ. δαμάσκηνα με 70 ml νερό θα έχεις στα 
χέρια σου ένα φυσικό υποκατάστατο του βουτύρου σε συνταγές. Δηλαδή μπορείς 
να το προσθέσεις σε αγαπημένες συνταγές κέικ, brownies κ.λ.π., μειώνοντας το 
βούτυρο ή αντικαθιστώντας το πλήρως! Λιγότερο λίπος, λιγότερες θερμίδες, 
πολλές περισσότερες φυτικές ίνες. Έπειτα η ζάχαρη. Με το που ενσωματώσεις 
τα δαμάσκηνα σε συνταγές για μπισκότα, κέικ, μους και άλλα γλυκά, θα μπορείς 
να μειώσεις δραματικά την ποσότητα επεξεργασμένης ζάχαρης. Λίγο 
πειραματισμός χρειάζεται, μερικά σακκουλάκια SUNSWEET στο ντουλάπι και η 
κουζίνα σου θα βγάλει θαύματα, που δε θα σε επιβαρύνουν! 

 

Είναι έξυπνο, εύκολο, υγιεινό σνακ 
Μπορείς να μεταφέρεις μια σακκούλα με αποξηραμένα δαμάσκηνα παντού. Στην 
τσάντα σου, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, παντού. Είναι εξαιρετικά υγιεινό σνακ. 
Λίγα δαμάσκηνα ημερησίως, θα σου προσφέρουν πλήθος θρεπτικών 
συστατικών, όπως κάλιο, βιταμίνες Κ και Β6, μαγγάνιο και αντιοξειδωτικά, τα 
οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των κυττάρων. Τρία μόνο 
δαμάσκηνα SUNSWEET, που μπορείς να τα φας μέσα σε 5 λεπτά, αρκούν για να 
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καλύψουν το 1/7 των ημερήσιων αναγκών σου σε φρούτα και λαχανικά. Είναι και 
πρακτικά: για να τα φας δε θα λερωθείς, άσε που δε χρειάζεται να ψάχνεις ψυγείο 
να τα αποθηκεύσεις. 

Πολύ απλά, είναι νόστιμα 
Τα δαμάσκηνα, εκτός από όλα τα θρεπτικά, αντιοξειδωτικά τους χαρακτηριστικά, 
είναι και πολύ νόστιμα. Να τα λέμε κι αυτά. Έχεις ψιλοκόψει ποτέ δαμάσκηνα 
μέσα στο πρωϊνό σου γιαούρτι; Έχεις δοκιμάσει ποτέ δαμάσκηνα πάνω σε 
πλατό τυριών -ειδικά με κατσικίσιο τυρί ή μια καλή γραβιέρα- παρέα με καλό 
κρασί και παξιμαδάκια; Έχεις τσιμπολογήσει ποτέ μπολ με διάφορους ξηρούς 
καρπούς και δαμάσκηνα, βλέποντας την αγαπημένη σου σειρά; Αν όχι, τότε 
κάντο, με την πρώτη ευκαιρία. Όλοι οι παραπάνω συνδυασμοί, απλώς θα σου 
δείξουν πόσο νόστιμα και ευέλικτα είναι τα αποξηραμένα δαμάσκηνα, είτε 
προσέχεις, ή όχι. 

#LoveOnly, 

Madame Ginger 

 

Αυτό το άρθρο περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Στο Madame Ginger, 

προβάλλουμε αποκλειστικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε και οι 

ίδιοι στην κουζίνα μας και βάζουμε στο τραπέζι μας, brands τα οποία 

ταιριάζουν στην φιλοσοφία μας και εστιατόρια στα οποία θα μας δείτε 

να τρώμε συχνά. 

 

 
 


