
Δίχρωμο κέικ με φρούτα

Υλικά:
• 270γρ αλεύρι ντίνκελ (καλύτερα ολικής άλεσης, 
αλλά μπορείτε να βάλετε και άσπρο

• 1 κοφτό κ.γ. σκόνη φυσικής βανίλιας
• 1 κ.γ. σόδα χωρίς αλουμίνιο
• 1 κ.γ. baking powder
• 300γρ ώριμα φρούτα ή μουλιασμένους 
χουρμάδες

• 100γρ μέλι ή σιρόπι αγάβης
• 80γρ ελαιόλαδο ή λιωμένο άοσμο λάδι καρύδας
• 1 κ.σ. μηλόξυδο
• 150γρ γάλα καρύδας (όχι από κονσέρβα!)
• 30γρ σκούρο κακάο (dutch chocolate ή απλό)

Εκτέλεση:
1. Ξεκινάμε χτυπώντας τα φρούτα ή τους χουρμάδες με λίγο από το γάλα (περίπου τα 100ml) το οποίο 
προσθέτουμε σιγά σιγά. Μπορούμε να το κάνουμε στο μούλτι ή αν έχουμε επεξεργαστή τροφίμων σε 
αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, χτυπάμε προσθέτοντας σταδιακά το γάλα μέχρι  να γίνουν οι χουρμάδες 
μία πάστα, να λιώσουν και να μοιάζουν με πηχτή κρέμα.

2. Σε ένα μπωλ ανακατεύουμε όλα τα στεγνά υλικά καλά εκτός του κακάου, και ενώνουμε τα δύο 
μείγματα: την πάστα χουρμάδων με τα στεγνά. Ανακατεύουμε καλά στον επεξεργαστή τροφίμων ή με 
το μίξερ σε ένα μπωλ (ότι έχουμε).

3. Προσθέτουμε το λάδι, το μηλόξυδο και την αγάβη (ή το μέλι) και  χτυπάμε μέχρι  να ομοιογενοποιηθεί 
το μείγμα. Ανάλογα με τη ρευστότητα του μελιού σας, θα προσθέσετε όλο το υπόλοιπο γάλα (τα άλλα 
50ml) ή λιγότερο, πάντως δεν πρέπει να γίνει πολύ ρευστό το μείγμα γιατί δε θα φουσκώσει  καλά το 
κέικ. Αν είναι αρκετά ρευστό χωρίς το επιπλέον γάλα, μη προσθέσετε άλλο. Λαδώστε  τη φόρμα σας και 
ρίξτε τη μισή ποσότητα της ζύμης που έχετε φτιάξει.

4. Στην υπόλοιπη μισή ζύμη προσθέτετε το κακάο και χτυπάτε καλά πάλι μέχρι να ομοιογενοποιηθεί το 
μείγμα. Αν είναι πολύ σφιχτό, αραιώνετε σιγά σιγά προσθέτοντας  λίγο λίγο γάλα. Ρίχνετε το μείγμα 
πάνω από το άλλο στη φόρμα και αν θέλετε ανακατεύετε λίγο με ένα μαχαίρι πέρα δώθε τη ζύμη για 
να γίνουν σχέδια στο κέικ. Αν το αφήσετε όπως πέσει από πάνω θα είναι ένα κέιν με  δύο στρώσεις. Ότι 
σας αρέσει!

5. Ψήνετε στους 180 βαθμούς για 50-60' ανάλογα με το φούρνο και το μέγεθος  της φόρμας σας. 
Δοκιμάστε με μία οδοντογλυφίδα ή ένα μαχαίρι  αν είναι έτοιμο. Αφήνετε να κρυώσει καλά πριν 
ξεφορμάρετε.
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