
Ωμοφαγικά παστάκια

Υλικά για μία φόρμα διαστάσεων 28x19: 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ
• 100γρ αμύγδαλα
• 200γρ χουρμάδες (προτιμήστε βασιλικούς και ζυγίστε 
τους αφού αφαιρέσετε τα κουκούτσια)

• 100γρ ινδοκάρυδο
• 30γρ σκούρο κακάο (ή ωμό κακάο αν θέλετε να είναι 
ωμοφαγικό το γλυκό σας)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ
• 400γρ ωμά κάσιους
• 60γρ  άοσμο λιωμένο λάδι καρύδας
• 40γρ σιρόπι αγάβης ή μέλι
• 2 σταγόνες έλαιο βανίλιας (ή μία κουταλιά σκόνη βανίλιας)

ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
• 180γρ σιρόπι αγάβης (ή μελι)
• 60γρ  άοσμο λιωμένο λάδι καρύδας
• 30γρ σκούρο κακάο (ή ωμό κακάο αν θέλετε να είναι ωμοφαγικό το γλυκό σας)

Εκτέλεση:
1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ: Ξεκινάμε με την κρέμα βανίλιας, ώστε να μη χρειαστεί να πλύνουμε και να στεγνώσουμε 
ενδιάμεσα τον επεξεργαστή τροφίμων. Βάζουμε τα κάσιους στο μηχάνημα και χτυπάμε μέχρι  να γίνουν 
σκόνη.

2. Προσθέτουμε το λάδι, την αγάβη και τη βανίλια και χτυπάμε μέχρι να σφίξει  το μείγμα και  να γίνει κάτι 
μεταξύ κρέμας ζυμαριού. Βγάζουμε την κρέμα και την αφήνουμε στην άκρη.
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3. ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ:Βάζετε τα αμύγδαλα στον επεξεργαστή τροφίμων και τα χτυπάτε να γίνουν σχεδόν σκόνη.
4. Προσθέτουμε τους χουρμάδες και χτυπάμε ξανά.
5. Προσθέτουμε το ινδοκάρυδο και χτυπάμε ξανά.
6. Τέλος βάζουμε το κακάο και χτυπάμε ξανά καλά το μείγμα να ομοιογενοποιηθεί.
7. Ρίχνουμε το μείγμα στο σκεύος  μας  (με τσέρκι γύρω  γύρω) και απλώνουμε ομοιόμορφα. Χρησιμοποιήστε 
ένα κουτάλι για να πιέσετε παντού το μείγμα ώστε να κολλήσει καλά κάτω, για να γίνει μία σφιχτή βάση.

8. Απλώνουμε ομοιόμορφα την κρέμα από πάνω και τοποθετούμε το σκεύος στο ψυγείο για 10 λεπτά.
9. ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Ανακατεύουμε διαδοχικά την αγάβη με το λάδι  καρύδας και μετά και με το κακάο με 
ένα σύρμα. Απλώνουμε τη σοκολάτα πάνω από τη στρώση της  κρέμας  και  τοποθετούμε πάλι το γλυκό στο 
ψυγείο για 30 λεπτά τουλάχιστον. 

10. Αφαιρούμε το τσέρκι και κόβουμε κομμάτια στο σχήμα της αρεσκείας μας.
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