
Προφιτερόλ κλασικό 
(υλικά για δύο μεγάλα προφιτερόλ)

Υλικά για τα σου: 
• 150γρ γάλα καρύδας (όχι κονσέρβα)
• 60γρ λάδι καρύδας
• 3 αυγά μεσαία
• 140γρ αλεύρι ντίνκελ ολικής
• 1 πρέζα ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου
• 1 πρέζα θαλασσινό αλάτι (όχι ιμαλαΐων)
•
Υλικά για τη γέμιση βανίλιας: 
• 600γρ γάλα καρύδας
• 80γρ κορν φλάουερ
• 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο βανίλιας
• 200γρ σιρόπι αγάβης
• 30γρ λάδι καρύδας

Υλικά για τη σοκολάτα: 
• 1200γρ γάλα καρύδας
• 4 σταγόνες αιθέριο έλαιο βανίλιας
• 130γρ κορν φλάουερ
• 700γρ σιρόπι αγάβης
• 130γρ σκούρο κακάο
• 60γρ λάδι καρύδας

Εκτέλεση:
1. ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΥ: Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το γάλα, το βούτυρο, το αλάτι και τη ζάχαρη.  Μόλις  αρχίσουν να 
βράζουν ρίχνουμε το αλεύρι ανακατεύοντας συνεχώς με μία ξύλινη κουτάλα για 3 λεπτά περίπου.  Κατεβάζουμε 
από τη φωτιά, αδιεάζουμε το μείγμα σε ένα σκεύος  και το σκεπάζουμε με μια πετσέτα για να μη ξεραθεί μέχρι να 
κρυώσει. 
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2. Αφού κρυώσει το βάζουμε στο μίξερ και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα με  το εξάρτημα που λέγεται "φτερό" 
και προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά μέχρι να γίνει μία λεία και μαλακιά ζύμη.

3. Σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ή επιφάνεια σιλικόνης, τοποθετούμε τα σου που τα χωρίζουμε με δύο 
κουταλάκια (με το ένα παίρνουμε μερίδα και με το άλλο την αδειάζουμε πάνω στο ταψί), σε διάμετρο περίπου 
2-2,5 εκ.  

4. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους  220 βαθμούς  για 10-15 λεπτά περίπου ανάλογα με το φούρνο, μέχρι 
να ροδίσουν. 

5. Περιμένετε να κρυώσουν καλά πριν τα γεμίσετε.
6. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ  ΒΑΝΙΛΙΑΣ: Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι τα 400γρ από το γάλα, με τη βανίλια και  την αγάβη, 
ανακατεύουμε καλά και περιμένουμε να πάρουν μία βράση.

7. Εν τω μεταξύ διαλύουμε το κορν φλάουερ στο υπόλοιπο γάλα και το προσθέτουμε στο κατσαρολάκι μόλις  πάρει 
μία βράση. Ανακατεύουμε συνεχώς  με το σύρμα για να μη σβολιάσει. Μόλις πήξει  αφαιρούμε από τη φωτιά το 
κατσαρολάκι, και προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά. 

8. Βάζουμε την κρέμα σε ένα μπωλ γυάλινο και τη σκεπάζουμε με ζελατίνα, ακουμπώντας τη ζελατίνα στην κρέμα και 
το τοίχωμα του μπωλ, ώστε να μην έχει  επαφή με τον αέρα καθόλου η κρέμα για να μην κάνει κρούστα. Την 
αφήνουμε να κρυώσει καλά και γεμίζουμε τα σου στη συνέχεια.

9. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ: Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι τα 1000γρ από το γάλα, με τη βανίλια, το κακάο και την 
αγάβη, ανακατεύουμε καλά και  περιμένουμε να πάρουν μία βράση (καλό θα ήταν να κοσκινήσετε το κακάο για 
να μη μείνουν κομματάκια του).

10. Εν τω μεταξύ διαλύουμε το κορν φλάουερ στο υπόλοιπο γάλα και το προσθέτουμε στο κατσαρολάκι μόλις  πάρει 
μία βράση. Ανακατεύουμε συνεχώς  με το σύρμα για να μη σβολιάσει. Μόλις πήξει  αφαιρούμε από τη φωτιά το 
κατσαρολάκι, και προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά. 

11. Βάζουμε την κρέμα σε ένα μπωλ γυάλινο και τη σκεπάζουμε με ζελατίνα, ακουμπώντας τη ζελατίνα στην κρέμα και 
το τοίχωμα του μπωλ, ώστε να μην έχει  επαφή με τον αέρα καθόλου η κρέμα για να μην κάνει κρούστα. Την 
αφήνουμε να κρυώσει καλά, για πιο γρήγορα μπορείτε να τη βάλετε στο ψυγείο.

12.Μπορείτε να βάλετε τα σου σε μία πιατέλα και απλά να τα καλύψετε με τη σοκολάτα ή να κάνετε ατομικές  μερίδες.  
Εγώ βάζω στρώσεις  από σοκολάτα/σου (1-3) ανάλογα με το μπωλ και  πάλι σοκολάτα απο πάνω.  Γαρνίρω με 
αμύγδαλα χοντροκομμένα.
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