
Χριουγεννιικες
ολαύσεις!



Και φος η Γιώτης ρώνει µαζί σας 
το πιο γιορτινό τρέζι! 

∆ηµιουργήε για τους αγηµένους σας 
µοναδικά χριουγεννιικα πια 

µε τα υλικά Γιώτης που αγε και ειεύεε. 
Ακολουθήε τις συαγές που σας προτείνουµε 
για µοναδικές γλυκές και αλµυρές δηµιουργίες 

και δώε α Χριούγεννά σας ακόµη πιο γιορτινή γεύση. 
Μπεε ο www.jotis.gr και πάρτε 

ακόµη περισσότερες ιδέες για νόιµα πια 
που θα εωσιάσουν!

Και αά τα Χριούγεννα, 
εµείς βάζουµε τα υλικά, εσείς βάζε την τέχνη!



ΥΛΙΚΑ • 1 κουτί Κρέπες ΓΙΩΤΗΣ • 1 λίτρο (5 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 3 αυγά              
• 60 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 500 γρ. µανιτάρια φρέσκα       

• 100 γρ. (1 τεµάχιο) κρεµµύδι ξερό • 3 πατάτες • 1 καρότο • 100 γρ. σέλινο               
• 200 γρ. πράσο • 5 φέτες µπέικον • 1 σκελίδα σκόρδο • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 
κρέµα γάλακτος • Ελαιόλαδο • Αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ετοιµάζετε τις κρέπες σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού. Τσιγαρίζετε στο 
ελαιόλαδο τα µανιτάρια, το µπέικον, το κρεµµύδι και το σκόρδο. Προσθέτετε την κρέµα 
γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και τα αφήνετε να σιγοβράσουν µέχρι να πήξει η σάλτσα. Σε 
µία κατσαρόλα βάζετε τα λαχανικά και τις πατάτες σε κοµµατάκια, καλύπτετε µε νερό 
και τα αφήνετε να βράσουν µέχρι να µαλακώσουν. Τα στραγγίζετε και τα πολτοποιείτε, 

προσθέτοντας το υπόλοιπο γάλα. Μοιράζετε στις κρέπες το µίγµα µε τα µανιτάρια και 
τις διπλώνετε σαν πουγκί. Σε ένα πιάτο απλώνετε λίγη από τη σάλτσα λαχανικών. 

Σερβίρετε τις κρέπες, γαρνίροντας το πιάτο µε τη σάλτσα λαχανικών.

Κρα πουγκί µε µανάρια
και σάσα βελοέ ό

αρωµικό ζωµό



Ταουλέ µε ξερά φροά,
γαλοπούλα και βινεγκρ

µααρίνι
ΥΛΙΚΑ • 1/2 πακέτο Πλιγούρι Fytro • 70 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) δαµάσκηνα 

ξερά • 70 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βερίκοκα ξερά • 50 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) 
σταφίδες ξανθές • 1 ρόδι • 30 γρ. (3 κουτ. σούπας) µέλι • 100 ml (1/2 φλιτζ. 

τσαγιού) χυµός µανταρίνι • 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ξύδι λευκό balsamico • 2 
κρεµµυδάκια φρέσκα • 30 γρ. (6 κουτ. σούπας) κονιάκ • 1 κουτ. σούπας µίγµα 4 

µπαχαρικών • 300 γρ. γαλοπούλα ή χοιρινό • 30 γρ. (3 κουτ. σούπας) κέτσαπ • Αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Μουλιάζετε το πλιγούρι σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού. Ψιλο- 
κόβετε τα δαµάσκηνα και τα βερίκοκα και τα µαρινάρετε µαζί µε τις σταφίδες και το 
ρόδι, στο κονιάκ. Κόβετε το χοιρινό ή τη γαλοπούλα σε µικρά κοµµάτια, πασπαλίζετε 
µε τα µπαχαρικά και την κέτσαπ, περιχύνετε µε τον χυµό µανταρίνι και ψήνετε σε 

δυνατή φωτιά στην κατσαρόλα. Ψιλοκόβετε το κρεµµύδι και το ανακατεύετε µε το 
πλιγούρι, το κρέας και τα φρούτα. Ανακατεύετε τον υπόλοιπο χυµό µανταρίνι µε το ξύδι 

και το µέλι και περιχύνετε το ταµπουλέ. Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και σερβίρετε.



Αλµυρό κέικ µε ξηρούς
καρπούς και λαχανικά

ΥΛΙΚΑ • 250 γρ. (1¼ φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 6 αυγά • 4 γρ. (1/2 
φακελάκι) Μαγιά ΓΙΩΤΗΣ • 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα Κόκκινη 

ΓΙΩΤΗΣ • Ξύσµα από 1 λεµόνι • Ξύσµα από 1 πορτοκάλι • 100 ml (1/2 φλιτζ. 
τσαγιού) γάλα • 40 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) φιστίκια Αιγίνης καθαρισµένα και 

ανάλατα • 70 γρ. (1 τεµάχιο) καρότο • 70 γρ. (1 τεµάχιο) κολοκύθι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βράζετε λίγο τα λαχανικά και τα κόβετε σε µικρά κοµµατάκια. Βάζετε στο 
µπολ του µίξερ το βούτυρο και το χτυπάτε στη δυνατή ταχύτητα µέχρι να ασπρίσει. 

Προσθέτετε ένα-ένα τα αυγά, τη φαρίνα, τη µαγιά και το ξύσµα και συνεχίζετε το 
χτύπηµα στη χαµηλή ταχύτητα για 2-3 λεπτά. Προσθέτετε το γάλα, τα λαχανικά και τα 
φιστίκια. Βουτυρώνετε µία µακρόστενη φόρµα, αδειάζετε το µίγµα και ψήνετε σε 
µέτρια προθερµασµένο φούρνο για 45 λεπτά περίπου.



Quiche µε γαλοπούλα
γραβιέρα και αχαρικά

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ • 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα Κόκκινη ΓΙΩΤΗΣ    
• 4 γρ. (1/2 φακελάκι) Μαγιά σε Σκόνη ΓΙΩΤΗΣ • 80 γρ. (4 κουτ. σούπας) 

βούτυρο ή µαργαρίνη • 1 κουτ. σούπας νερό • Λίγο αλάτι ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΕΜΙΣΗ • 400 ml (2 φλιτζ. τσαγιού) κρέµα γάλακτος • 4 αυγά • 1 κουτ. γλυκού 

µίγµα µπαχαρικών • 250 γρ. γαλοπούλα καπνιστή • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) 
γραβιέρα τριµµένη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά για τη ζύµη και χτυπάτε µε το 
φτερό µέχρι να γίνει οµοιόµορφη. Αφήνετε τη ζύµη στο ψυγείο να ξεκουραστεί για µισή 
ώρα περίπου. Ανοίγετε τη ζύµη και τη βάζετε σε στρογγυλή φόρµα διαµέτρου 28 εκ. 
Ψήνετε σε µέτρια προθερµασµένο φούρνο για 15 λεπτά περίπου. Σε ένα µπολ χτυπάτε 
τα αυγά µε την κρέµα γάλακτος. Προσθέτετε τη γαλοπούλα σε κοµµατάκια και τη 
γραβιέρα. Πασπαλίζετε µε τα µπαχαρικά και αδειάζετε το µίγµα πάνω από τη ζύµη. 

Συνεχίζετε το ψήσιµο για µισή ώρα περίπου.



Πα µε σολοµό,
τυρί κρέµα και σπανάκι 

ΥΛΙΚΑ • 500 γρ. (4 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ           
• 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 4 γρ. (1/2 φακελάκι) Μαγιά 

Στιγµής ΓΙΩΤΗΣ • 5 κρόκοι αυγών • 15 γρ. (3 κουτ. γλυκού) αλάτι • 125 ml (2/3 
φλιτζ. τσαγιού) νερό • 1/2 κιλό σολοµός φρέσκος • 200 γρ. τυρί κρέµα • 4 κρεµ- 

µυδάκια φρέσκα • 600 γρ. σπανάκι καθαρισµένο • Λίγο µαύρο πιπέρι • 1 αυγό           
• 2 κουτ. σούπας γάλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάζετε στο µπολ του µίξερ το αλεύρι, το βούτυρο, τη µαγιά και ζυµώνετε 
για 2-3 λεπτά. Χτυπάτε τους κρόκους, το νερό και το αλάτι και τα προσθέτετε στο αλεύρι. 
Ζυµώνετε µέχρι να γίνει µία οµοιόµορφη ζύµη, την οποία βάζετε στο ψυγείο να 
ξεκουραστεί για µισή ώρα περίπου. Βάζετε σε τηγάνι λίγο ελαιόλαδο και τσιγαρίζετε 
το σπανάκι και τα κρεµµυδάκια. Προσθέτετε αλάτι και πιπέρι. Ανοίγετε τη ζύµη σε ένα 
παραλληλόγραµµο, απλώνετε τον µισό σολοµό και αλατίζετε. Βάζετε από πάνω το 

σπανάκι µε τα κρεµµυδάκια και µετά το τυρί κρέµα και τελειώνετε µε τον υπόλοιπο 
σολοµό. ∆ιπλώνετε τη ζύµη. Χτυπάτε 1 αυγό µε 2 κουταλιές σούπας γάλα και αλείφετε 

τη ζύµη. Ψήνετε σε µέτρια προθερµασµένο φούρνο στους 190οC για µία ώρα περίπου.



Σουφλέ γαλοπούλας
ΥΛΙΚΑ • 5 αυγά • 500 ml (2½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 300 γρ. στήθος 

γαλοπούλας • 1 φακελος Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ • 150 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) 
γραβιέρα τριµµένη • 80 γρ. (4 κουτ. σούπας) βούτυρο ή µαργαρίνη • 50 γρ. 

µπέικον σε φέτες • 40 γρ. (8 κουτ. σούπας) κονιάκ • Αλάτι, πιπέρι, µοσχοκάρυδο 
• 2 κύβοι λαχανικών 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ιαλύετε του κύβους σε βραστό νερό, προσθέτετε τη γαλοπούλα 
και την αφήνετε να βράσει. Τσιγαρίζετε το µπέικον. Ετοιµάζετε τη µπεσαµέλ σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κουτιού και προσθέτετε το τυρί, το µπέικον, τους κρόκους των 

αυγών, τα µπαχαρικά και το ποτό. Αφού ψηθεί η γαλοπούλα την αφήνετε να κρυώσει, 
την ψιλοκόβετε και την προσθέτετε στη µπεσαµέλ. Χτυπάτε τα ασπράδια σε µια σφικτή 
µαρέγκα και την ανακατεύετε σιγά-σιγά µε τη µπεσαµέλ. Αδειάζετε το µίγµα σε µια 
βουτυρωµένη φόρµα σουφλέ και ψήνετε σε δυνατά προθερµασµένο φούρνο στους 
210°C για µισή ώρα περίπου.



Γαλοπούλα γεµιή
ΥΛΙΚΑ • 1 γαλοπούλα 2-2,5 κιλά • 3 κουτ. σούπας µουστάρδα • 400 ml       

(2 φλιτζ. τσαγιού ) λευκό κρασί • 2 κουτ. σούπας Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ         
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) κόκκινο κρασί • 2 κουτ. σούπας µουστάρδα ή 1/2 

φλιτζ. τσαγιού ροκφόρ ή 1 φλιτζ. τσαγιού • Μανιτάρια σοταρισµένα ή 1 φλιτζ. 
τσαγιού πουρές κάστανο ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ • 2 κρεµµύδια ξερα ψιλοκοµµένα         

• 700 γρ. κιµάς µοσχαρίσιος • 1 φλιτζ. καφέ κουκουνάρι καβουρδισµένο • 100 γρ. 
σέλερι ψιλοκοµµένο • 100 γρ. πράσο ψιλοκοµµένο • 3 καρότα ψιλοκοµµένα • 2-3 

σκελίδες σκόρδο • 20 κάστανα • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • 100 γρ. µπέικον 
• 10 φετες ψωµί του τόστ χωρίς κόρα • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) χυµός πορτοκάλι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάζετε στο τηγάνι λίγο ελαιόλαδο και τσιγαρίζετε όλα τα λαχανικά, τα  
κρεµµύδια, τα σκόρδα και το µπέικον. Σβήνετε µε το κρασί, προσθέτετε τον χυµό 
πορτοκαλιού και τα αφήνετε να σιγοβράσουν µέχρι να µαλακώσουν τα λαχανικά. 
Κατεβάζετε από τη φωτιά και τα αφήνετε να κρυώσουν. Προσθέτετε τον κιµά, το 
κουκουνάρι, τα κάστανα αφού πρώτα τα έχετε βράσει και κόψει σε κοµµατάκια, το 

ψωµί του τόστ σε κοµµατάκια και τα ζυµώνετε όλα µαζί. Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και 
γεµίζετε τη γαλοπούλα. Πασπαλίζετε τη γαλοπούλα µε αλάτι, πιπέρι και την αλείφετε µε 

µουστάρδα. Τη βάζετε στο ταψί, προσθέτετε 2 φλιτζάνια τσαγιού νερό και 2 φλιτζάνια 
τσαγιού κρασί και ψήνετε για 2½ ώρες περίπου. Σε κατσαρολάκι βάζετε 1 φλιτζάνι 
τσαγιού από τον ζωµό της γαλοπούλας και διαλύετε το Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ. Προσθέ- 
τετε το κόκκινο κρασί και σιγοβράζετε για 1-2 λεπτά µέχρι να δέσει η σάλτσα. Στην 

έτοιµη σάλτσα µπορείτε να προσθέσετε 2 κουταλιές σούπας µουστάρδα ή 1/2 
φλιτζάνι τσαγιού ροκφόρ ή 1 φλιτζάνι τσαγιού µανιτάρια σοτα- 

ρισµένα ή 1 φλιτζάνι τσαγιού πουρέ κάστανο. Μπορείτε να σερ- 
βίρετε τη γαλοπούλα σας µε γλυκοπατάτες.



Sacher t�te 
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΪΚ • 170 γρ. Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ • 160 γρ. 

(3/4 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) 
ζάχαρη • 6 αυγά • Λίγη βανίλια • 30 γρ. (6 κουτ. σούπας) Κακάο ΓΙΩΤΗΣ          

• 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) καρύδι • 125 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για 
Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) Μαρµελάδα Βερί- 

κοκο Fytro ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΚΑΝΑΖ • 250 γρ. (2 πλάκες) Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ 
• 30 γρ. (3 κουτ. σούπας) µέλι • 40 γρ. (2 κουτ. σούπας) βούτυρο ή µαργαρίνη             

• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) νερό ζεστό 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάζετε στο µπολ του µίξερ το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπάτε µέχρι να 
αφρατέψουν. Προσθέτετε τους κρόκους των αυγών έναν-έναν και τη σοκολάτα λιωµένη. 
Ανακατεύετε το αλεύρι, τη βανίλια, το κακάο και τα καρύδια και τα προσθέτετε στο 
παραπάνω µίγµα. Αλευρώνετε και βουτυρώνετε µία φόρµα διαµέτρου 26 εκατοστών, 
αδειάζετε το µίγµα και ψήνετε σε µέτρια προθερµασµένο φούρνο, στους 180°C για 
45 λεπτά περίπου. Ξεφορµάρετε, αφήνετε το κέικ να κρυώσει καλά και το κόβετε στη 

µέση. Αλείφετε το κάτω κοµµάτι µε τη µαρµελάδα και βάζετε από πάνω το δεύτερο 
κοµµάτι. Λιώνετε σε µπεν µαρί τη σοκολάτα, προσθέτετε το νερό, το µέλι και το 

βούτυρο, ανακατεύετε και γλασάρετε το κέικ.



Τράιφλ µε ισκότα σοκολας
και µους µααρίνι

ΥΛΙΚΑ • 200 γρ. µπισκότα σοκολάτας • 300 ml (1½ φλιτζ. τσαγιού) χυµός 
µανταρίνι • 1 φάκελος Κρέµα Ζαχαροπλαστικής µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ 

• 1 φάκελος Garni µε γεύση βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) γάλα 
• 100 γρ. Σοκολάτα Γάλακτος σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σπάτε τα µπισκότα σε µικρά κοµµατάκια και τα µοιράζετε σε διάφανα 
ατοµικά µπολάκια, γεµίζοντάς τα µέχρι το 1/3. Βάζετε στο µπολ του µίξερ 1 ½ φλιτζάνι 

τσαγιού γάλα, τον χυµό µανταρίνι και το περιεχόµενο του φακέλου Κρέµα Ζαχαρο- 
πλαστικής µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ και χτυπάτε στη δυνατή ταχύτητα για 5 λεπτά. 
Μοιράζετε την κρέµα πάνω από τα µπισκότα. Ετοιµάζετε τo garni σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κουτιού και γαρνίρετε τα µπολάκια. Προαιρετικά, λιώνετε τη σοκολάτα σε 
µπεν µαρί και σχηµατίζετε κορδόνια πάνω από το garni.



Κέικ µε µαύρη ζάχαρη
και γιαούρτι

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΪΚ • 250 γρ. (1¼ φλιτζ. τσαγιού) Mαύρη Zάχαρη Fytro            
• 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 4 ασπράδια αυγών • 250 γρ. γιαούρτι 

0% ή 2% • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) φρέσκος χυµός πορτοκάλι • 50 γρ. (8 κουτ. 
σούπας) Κακάο ΓΙΩΤΗΣ • Λίγη βανίλια • Ξύσµα από 1 πορτοκάλι • 500 γρ.              

(4 φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα Ολικής Άλεσης ΓΙΩΤΗΣ • 5 γραµ. (1 κουτ. γλυκού) 
σόδα ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΛΑΣΟ • 250 γρ. (2 πλάκες) Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ • 80 γρ. (4 κουτ. 
σούπας) βούτυρο ή µαργαρίνη • 30 γρ. (3 κουτ. σούπας) µέλι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά του κέικ και ζυµώνετε µέχρι να γίνει 
µία οµοιόµορφη ζύµη. Βουτυρώνετε και αλευρώνετε µία φόρµα διαµέτρου 28 εκατο- 
στών αδειάζετε το µίγµα και ψήνετε σε µέτρια προθερµασµένο φούρνο για 50 λεπτά 
περίπου. Αφήνετε το κέικ να κρυώσει. Βάζετε σε κατσαρολάκι τα υλικά του γλάσου   
και ανακατεύετε πάνω από τη φωτιά, µέχρι να λιώσει η σοκολάτα. Γλασάρετε το  

κρύο κέικ.



Μont blanc κάανο
µε garni 

ΥΛΙΚΑ • 1 συσκευασία παντεσπάνι σοκολάτα • 400 γρ. άγλυκος πουρές 
κάστανο • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο Ολλανδίας • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. 

τσαγιού) άχνη ζάχαρη • 40 γρ. (8 κουτ. σούπας) κονιάκ • 1 φάκελος Garni µε 
γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 1 φάκελος Garni µε γεύση Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ            

• 500 ml (2½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 30 γρ. (6 κουτ. σούπας) Κακάο ΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάζετε στο µπολ του µίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη, το κονιάκ και τον 
πουρέ κάστανο και χτυπάτε στο µίξερ µέχρι να αφρατέψουν και να γίνουν µια µους 

κάστανο. Ετοιµάζετε τα garni σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού. Σε µια πιατέλα 
τοποθετείτε το ένα παντεσπάνι, ραντίζετε µε λίγο κονιάκ και από πάνω απλώνετε τη 
µους κάστανο. Τοποθετείτε το δεύτερο παντεσπάνι, το ραντίζετε µε λίγο κονιάκ και 
απλώνετε από πάνω το έτοιµο garni σοκολάτα. Από πάνω βάζετε το τρίτο παντεσπάνι, 
ραντίζετε µε κονιάκ και απλώνετε το έτοιµο garni βανίλια. Τέλος, πασπαλίζετε την 

επιφάνεια µε κακάο.



Υγρό κέικ σοκολας
µε γλάσο 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΪΚ • 250 γρ. (1¼ φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 250 γρ. 
(1¼ φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 200 ml (φλιτζ. τσαγιού) ζεστό νερό • 80 γρ. (1/3 

φλιτζ. τσαγιού) Κακάο ΓΙΩΤΗΣ • 30 γρ. (6 κουτ. σούπας) κονιάκ • 750 γρ. (6 
φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα Κόκκινη ΓΙΩΤΗΣ • 5 αυγά • Λίγη βανίλια • Σιρόπι 

Σοκολάτας ΓΙΩΤΗΣ
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάζετε στο µπολ του µίξερ το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπάτε στη 

δυνατή ταχύτητα µέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτετε ένα-ένα τα αυγά, το νερό, το 
κονιάκ και τη βανίλια. Στο τέλος προσθέτετε λίγο-λίγο τη φαρίνα και το κακάο και 
συνεχίζετε το χτύπηµα στη χαµηλή ταχύτητα για ένα λεπτό ακόµη. Βουτυρώνετε ένα 
µακρόστενο πυρέξ 30χ23 εκατοστών, αδειάζετε το µίγµα και ψήνετε σε µέτρια 
προθερµασµένο φούρνο για 45 λεπτά περίπου. Μόλις ψηθεί, το χαράσσετε και το 
σιροπιάζετε, αφού ζεστάνετε πρώτα λίγο το σιρόπι. Σερβίρετε όσο είναι ζεστό.


