
Φραουλένιες

Υλικά για 8 γλυκά:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ
• 600γρ γάλα καρύδας ή βρώμης (όχι κονσέρβας)
• 2/3 κ.γ. σκονη φυσικής βανίλιας
• 200γρ σιρόπι αγάβης ή μέλι
• 80γρ κορν φλάουερ
• 30γρ άοσμο βούτυρο ή λάδι καρύδας
• 400γρ φράουλες κομμένες με μικρά κυβάκια 8 
εμφανίσιμες φράουλες για την κορυφή του γλυκού! 
(ζυγίστε αφού τις καθαρίσετε)

ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ “ΜΠΙΣΚΟΤΟΥ”
• 65γρ κάσιους ψιλοκομμένα στο μούλτι
• 65γρ αμύγδαλα ψιλοκομμένα στο μούλτι (προσοχή μη τα 
χτυπήσετε πολύ και γίνουν σκόνη)

• 2 κ.σ. κοφτές ζάχαρη καρύδας
• 50γρ λιωμένο άοσμο λάδι καρύδας (ή και ωμό αν θέλετε να έχουν μία διακριτική γεύση καρύδας)

Εκτέλεση:
1. Βάλτε σε ένα κατσαρολάκι τα 500γρ γάλα με τη βανίλια και την αγάβη και  ανακατέψτε τα καλά με ένα 
σύρμα. Ανάψτε  το μάτι σε μέτρια προς  δυνατή φωτιά και περιμένετε μέχρι να πάρει μία βράση 
ανακατεύοντας που και που, μην κάτσει κάτω η αγάβη και καραμελώσει.

2. Διαλύστε το κορν φλάουερ στο υπόλοιπο γάλα και μόλις το κατσαρολάκι αρχίσει  να βράζει ρίξτε  το 
μείγμα μέσα, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να σφίξει  η κρέμα σας. Αφαιρέστε το από τη φωτιά και 
ρίξτε μέσα τα 30γρ βούτυρο/λάδι καρύδας, ανακατέψτε μέχρι να ομοιογενοποιηθεί η κρέμα.

3. Ρίξτε τη σε ένα γυάλινο καλύτερα μπωλ, και κόψτε  ένα κομμάτι  ζελατίνα, κολλήστε το πάνω στην 
κρέμα, ώστε από τον εξωτερικό αέρα να μην κάνει κρούστα. Αφήστε την στην άκρη ή βάλτε την λίγο 
αργότερα και στο ψυγείο για να κρυώσει πιο γρήγορα.

4. Εν τω μεταξύ μπορείτε να ετοιμάσετε το κάτω μέρος του γλυκού. Ανακατέψτε σε ένα μπωλ τα κάσιους, 
τα αμύγδαλα και τη ζάχαρη καρύδας και το λάδι. Μοιράστε σε 8 μικρά μπωλ (αυτά που θα σερβίρετε 
τα γλυκά σας), εγώ  χρησιμοποιώ κάτι μικρά ποτηράκια που έχω. Πολύ ωραία σερβίρονται και σε βάζα 
των 250ml περίπου (που κλείνουν και με το καπάκι για καλύτερη διατήρηση), αν έχετε τόσα πολλά.

5. Μόλις η κρέμα είναι έτοιμη (έχει κρυώσει) ρίξτε μέσα τις φράουλες και ανακατέψτε (φροντίστε να 
στεγνώσετε καλά τις φράουλες  ώστε να μην έχουν υγρασία, και  να μη χαλάσει η υφή της  κρέμας). 
Μοιράστε την ποσότητα στα 8 μπωλ και βάλτε από πάνω μία φράουλα για ντεκόρ! 
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