
Τούρτα brownie με λευκή σοκολάτα

Υλικά: 
• 200γρ σταγόνες σοκολάτας 100% κακάο (χωρίς ζάχαρη)
• 50γρ βιολογικό σιρόπι αγάβης
• 110γρ βιολογικό άοσμο λάδι καρύδας
• 2 αυγά
• 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο βανίλιας  ή 1/3 κ.γ. 
σποράκια φυσικής βανίλιας

• 130γρ αλεύρι ντίνκελ ολικής
• 100γρ ζάχαρη καρύδας
• 12γρ σκούρο κακάο
• 50-100γρ λευκή σοκολάτα/κουβερτούρα χωρίς 
ζάχαρη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ (προαιρετικά)
• 50-100γρ λευκή σοκολάτα/κουβερτούρα χωρίς 
ζάχαρη

• 10-20γρ (αντίστοιχα) βιολογικό λάδι καρύδας

Εκτέλεση:
1. Λιώνετε τις σταγόνες σοκολάτας, μαζί με το λάδι καρύδας και την αγάβη και  το αφήνετε να κρυώσει 
λίγο, θέλετε να είναι  σε θερμοκρασία μόλις λίγο πιο ζεστό από το χέρι σας για να μη μαγειρευτούν τα 
αυγά όταν τα προσθέσετε.

2. Χτυπάτε σε ένα μπωλ τα αυγά με τη ζάχαρη και τη βανίλια καλά, να αφρατέψουν.
3. Σε ένα άλλο μπωλ ανακατεύετε καλά το αλεύρι με το κακάο.
4. Προσθέτετε το μείγμα των αυγών στη σοκολάτα και με ένα σύρμα ανακατεύετε σιγά σιγά να 
ομογενοποιηθεί το μείγμα.

5. Στη συνέχεια ρίχνετε σιγά σιγά το μείγμα του αλευριού και του κακάου και ανακατεύετε πάλι  με το 
σύρμα.
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6. Αν βάλετε λευκή σοκολάτα, σπάστε σε μικρά κομμάτια 50-100γρ και ανακατέψτε τα στο μείγμα του 
μπράουνι.

7. Λαδώστε και αλευρώστε μία φόρμα (καλύτερα σιλικόνης) διαμέτρου 19εκ.
8. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς χωρίς  αέρα για 20 λεπτά, μετά ανάψτε  και τον 
αέρα για άλλα 5-10 λεπτά ώστε δοκιμάζοντας με την οδοντογλυφίδα να βγαίνουν ίχνη (να μη 
στεγνώσει εντελώς).

9. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ: Λιώνετε σε μπεν μαρί τα 50γρ λευκής σοκολάτας  με τα 10γρ λαδιού καρύδας και 
περιχύνετε το μπράουνι. 

10. Αν θέλετε  τρίβετε λίγο κακάο από τις  σταγόνες σοκολάτας  από πάνω με τον τρίφτη σας για να βγει 
αυτό το "σχέδιο"! 
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