
Νες χουρμέ

Υλικά: 
• 150γρ βούτυρο καρύδας άοσμο (προτιμήστε χωρίς άρωμα και 
βούτυρο που είναι πλάκα στα ψυγεία των καταστημάτων 
βιολογικών προϊόντων)

• 150γρ ταχίνι ολικής άλεσης
• 230γρ απύρηνοι χουρμάδες (τους μουλιάζουμε από την 
προηγούμενη μέρα ή για μισή ώρα περίπου σε καυτό νερό)

• 1 1/3 κ.γ. ρόφημα κριθαριού σε σκόνη
• cacao nibs για γαρνίρισμα - προαιρετικά

Εκτέλεση:
1. Σε ένα μπρίκι λιώνετε το ταχίνι μαζί με το βούτυρο καρύδας.
2. Ετοιμάζετε 22 φορμάκια σιλικόνης για muffins και τα τοποθετείτε σε ένα δίσκο ή στο συρτάρι της κατάψυξης για 
τα παγάκια. Αν δεν έχετε φορμάκια σιλικόνης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φόρμα ψησίματος για muffins στην 
οποία θα τοποθετήσετε μικρές λωρίδες αντικολλητικού χαρτιού #Sanitas ώστε να μπορέσετε μετά εύκολα να 
αφαιρέσετε  τα γλυκά από τις θήκες αφού παγώσουν, απλά τραβώντας τα χαρτάκια. Ρίχνετε περίπου 1/2 κ.σ. από 
το μείγμα του βούτυρου και του ταχινιού σε κάθε φόρμα. Δείτε τη φωτογραφία από το πλάι, όπου θα δείτε ότι 
είναι μόλις 2 χιλιοστά σε ύψος. 

3. Τοποθετήστε τα στην κατάψυξη για 10-15 λεπτά, μέχρι να στερεοποιηθεί η βάση.
4. Εν τω μεταξύ, ετοιμάζουμε το διάλυμα του "καφέ" βάζοντας 1/3 της κούπας  νερό από αυτό στο οποίο μουλιάζουν 
οι χουρμάδες στο οποίο διαλύουμε τη σκόνη του κριθαριού.

5. Βάζουμε τους χουρμάδες στο μούλτι, και  χτυπάμε βάζοντας λίγο λίγο από το νερό με το κριθάρι. Ίσως χρειαστεί 
να βοηθήσουμε  λίγο με μία σπάτουλα, ξεκολλώντας  από τα τοιχώματα του μούλτι τους χουρμάδες μέχρι να γίνουν 
μία πάστα όπως βλέπουμε στη φωτογραφία. Αν η πάστα είναι πολύ σφιχτή, προσθέτουμε λίγο νερό.

6. Βγάζουμε από την κατάψυξη τις βάσεις που κρύωσαν, και μοιράζουμε την πάστα των χουρμάδων, περίπου 1 κ.γ. 
σε κάθε θήκη. 

7. Στη συνέχεια ρίξτε από πάνω άλλη μισή κ.σ. περίπου από το μείγμα του βούτυρου με το ταχίνι, μοιράζετε δηλαδή 
το υπόλοιπο στις θήκες.

8. Αν θέλετε διακοσμήστε τα από πάνω  με λίγα cacao nibs, τους ταιριάζουν πολύ και σα γεύση! Τοποθετήστε τα πάλι 
στην κατάψυξη, θα είναι  έτοιμα σε 1 ώρα περίπου, για να προλάβει να στερεοποιηθεί και  η κρέμα εσωτερικά 
τους.
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