
Το ΑΠΟΛΥΤΟ Σοκολατένιο κέικ με γλάσο
Υλικά:

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΪΚ
• 260 γρ αλεύρι ντίνκελ ολικής
• 50γρ σκούρο κακάο (ή και λίγο 

παραπάνω αν έχετε απλό κακάο)
• 2 κ.γ. baking powder
• 1 κ.γ. σόδα
• 1/4 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 1/3 κ.γ. σκόνη φυσικής βανίλιας
• 1 1/3 κούπα μουλιασμένοι 

(απύρηνους φυσικούς κατά 
προτίμηση, χωρίς γλυκόζη δηλαδή, ή 
βασιλικούς)

• 1 κούπα χλιαρό νερό
• 1 κ.γ. μηλόξυδο
• 60γρ λάδι καρύδας (εγώ βάζω το ωμό γιατί δίνει ένα ωραίο διακριτικό άρωμα στο κέικ)

ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΣΟ
• 100γρ λάδι καρύδας (εγώ βάζω μισό/μισό ωμό και άοσμο)
• 180γρ σιρόπι αγάβης
• 50γρ σκούρο κακάο
• 1 κ.γ. ξύσμα ακέρωτου (βιολογικού) πορτοκαλιού
• 1/3 κ.γ. σκόνη φυσικής βανίλιας (αν βάλετε bourbon μειώστε το σε 1/4 καθώς είναι πολύ έντονο το άρωμά της)

Εκτέλεση:

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΪΚ
1. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς.
2. Ανακατεύουμε όλα τα στεγνά υλικά μαζί σε ένα μπωλ. Αν μπορούμε τα κοσκινίζουμε όλα. (γίνεται πάντα πιο αφράτο όποιο 

κέικ και να κάνετε).
3. Βάζουμε τους χουρμάδες στο  μούλτι σε δόσεις και προσθέτουμε λίγο λίγο το  νερό  χτυπώντας ανά διαστήματα μέχρι να 

γίνουν μία ομοιόμορφη πάστα/κρέμα.
4. Προσθέτουμε το ξύδι και το λάδι και χτυπάμε ξανά, να ομοιογενοποιηθεί το μείγμα.
5. Ενώνουμε τα στεγνά με τα υγρά υλικά και χτυπάμε λίγο  με το μίξερ χειρός. Αν το μείγμα σας φαίνεται πολύ σφιχτό, 

προσθέστε λίγο νεράκι ακόμα, όχι όμως πολύ μη γίνει πολύ ρευστό γιατί δε θα φουσκώσει καλά το κέικ.
6. Λαδώνουμε λίγο τη φόρμα και ρίχνουμε το μείγμα μέσα. 
7. Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα του φούρνου, για 40-50 λεπτά ανάλογα με το φούρνο. Δοκιμάζουμε με μια οδοντογλυφίδα να 

ελέγξουμε αν έγινα πριν το βγάλουμε από το φούρνο. Ξεφορμάρουμε όταν κρυώσει καλά, αλλιώς θα σπάσει πιθανόν.
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ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΣΟ
1. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπωλ με ένα κουτάλι ή ένα αυγοδάρτη, έτοιμο!

Σημειώσεις:

- Αν θέλετε να το κάνετε πιο γλυκό για να το τρώτε χωρίς το γλάσο, αυξήστε την ποσότητα των χουρμάδων σε 1,5 
κούπα.

-  Αν δεν τους μουλιάσετε ίσως να ζορίσετε και να χαλάσετε το μούλτι σας.
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