
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ FROZEN ΡΟΦΗΜΑΤΑ 
 
1η. Bάση για Frozen Chocolate 
Ρίχνουµε στο blender το γάλα (ανά ένα λίτρο). Εκεί, και όχι στη γρανιτοµηχανή, προσθέτουµε 
τη 
σοκολάτα σε µικρές ποσότητες. Ανακατεύουµε καλά για 15’’. Στη συνέχεια αδειάζουµε το 
µείγµα 
που ανακατέψαµε στον κάδο της γρανιτοµηχανής και ανοίγουµε το γενικό διακόπτη 
λειτουργίας της. 
Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία προετοιµασίας του µείγµατος έως ότου ανακατέψουµε καλά 
όλα τα 
υλικά και περιµένουµε περίπου 45’ για να παγώσουν τα 5 λίτρα και να µπορέσουµε να 
σερβίρουµε. 
 

Frozen BiscuitcCino 

 
Με τη βάση για frozen chocolate και σε 
συνδυασµό µε µπισκότα µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε παγωµένα τραγανά 
ροφήµατα. Για παράδειγµα, θρυµµατίζουµε 
µερικά µπισκότα µε το muddler και 
βάζουµε 2-3 κουταλιές σε ψηλό ποτήρι. 
Προσθέτουµε τη βάση frozen σοκολάτας 
και επαναλαµβάνουµε µε τις στρώσεις 
µπισκότου-σοκολάτας. 
 
Βήµα 1: Ρίχνουµε πρώτα στο blender το γάλα, ανά ένα λίτρο. 

 
 
Βήµα 2: Προσθέτουµε στο blender τη σοκολάτα σε µικρές ποσότητες για να ανακατευτεί καλά 
µε το γάλα. 
Προσοχή: δεν ρίχνουµε τη σοκολάτα κατευθείαν στον κάδο της γρανιτοµηχανής. 



 
 
Βήµα 3: Ανακατεύουµε στο blender το γάλα µε τη σοκολάτα για 15’’. 

 
 
Βήµα 4: Αδειάζουµε το ανακατεµένο µείγµα στον κάδο της γρανιτοµηχανής. 

 
 
ΥΛΙΚΑ 
(Για µείγµα 5 λίτρων): 
• 1 κιλό σοκολάτα 
σε σκόνη 
• 4,5 λ. κρύο φρέσκο γάλα 
• 500 ml κρέµα γάλακτος 
• 80 ml-100 ml λικέρ ή ρούµι 
(προαιρετικά) 



 
 
 
 
 

2η Bάση για Frozen White chocolate 
Ρίχνουµε στο blender το γάλα (ανά ένα λίτρο). Προσθέτουµε ένα µέρος από τη σοκολάτα σε 
µικρές 
ποσότητες και ανακατεύουµε στο blender για 15’’. Αδειάζουµε το µείγµα που ανακατέψαµε 
στον κάδο 
της γρανιτοµηχανής και ανοίγουµε το γενικό διακόπτη λειτουργίας της. Επαναλαµβάνουµε τη 
διαδικασία 
προετοιµασίας του µείγµατος έως ότου ανακατέψουµε καλά όλα τα υλικά και περιµένουµε 
περίπου 40’ 
για να παγώσουν τα 5 λίτρα και να µπορέσουµε να σερβίρουµε. 
 

 



CREAMOCCINO CRUNCHY 
Η συγκεκριµένη εκδοχή frozen 
ροφήµατος συνδυάζει τη βάση λευκής 
σοκολάτας µε τα τριµµένα σοκολατένια 
µπισκοτάκια µε βανίλια. Για παράδειγµα, 
βάζουµε 2-3 κουταλιές τριµµένα µπισκότα 
σε ένα ποτήρι και συµπληρώνουµε µε το 
έτοιµο frozen µείγµα λευκής σοκολάτας. 
Επαναλαµβάνουµε τις στρώσεις και 
γαρνίρουµε µε χοντρό καλαµάκι. 
 
Βήµα 1: Ρίχνουµε πρώτα στο blender το γάλα (ανά ένα λίτρο). 

 
 
Βήµα 2: Προσθέτουµε ένα µέρος από τη σοκολάτα σε µικρές ποσότητες για να ανακατευτεί 
καλά µε το γάλα. 
Και, βέβαια, φροντίζουµε να µη ρίχνουµε τη σοκολάτα κατευθείαν στον κάδο της 
γρανιτοµηχανής. 

 
 
Βήµα 3: Ανακατεύουµε στο blender το γάλα µε την σοκολάτα για 15’’. 



 
 
Βήµα 4: Θα πρέπει να περιµένουµε περίπου 40’ για να παγώσει το µείγµα µας. 

 
 
ΥΛΙΚΑ 
(Για µείγµα 4,5 λίτρων): 
• 1 κιλό λευκή σοκολάτα σε 
σκόνη 
• 4 λ. κρύο φρέσκο γάλα 
• 400 ml κρέµα γάλακτος 
• 80 ml λικέρ ή ρούµι 
(προαιρετικά) 



 
 
 
 
 
 
 

3η Bάση για Frozen Mochaccino VANILLA 
Για ένα πιο εντυπωσιακό οπτικό και 
γευστικό αποτέλεσµα, µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε για τη βάση 
σκούρα σοκολάτα αντί για λευκή. Για το 
Mochaccino Vanilla, πάλι, δεν έχουµε 
παρά να ρίξουµε µείγµα ως τη µέση ενός 
ποτηριού, να προσθέσουµε 15 ml σιρόπι 
βανίλιας και να συµπληρώσουµε µε τη 
βάση για frozen mochaccino. 
 



 
Ρίχνουµε στο blender το γάλα (ανά ένα λίτρο). Προσθέτουµε ένα µέρος από τη λευκή 
σοκολάτα και 
ανακατεύουµε για 15’’. Αδειάζουµε το µείγµα στον κάδο της γρανιτοµηχανής και ανοίγουµε το 
γενικό 
διακόπτη λειτουργίας της. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία προετοιµασίας του µείγµατος έως 
ότου 
ανακατέψουµε καλά όλα τα υλικά. Προετοιµάζουµε τις δόσεις espresso και τις προσθέτουµε 
στη 
γρανιτοµηχανή, όπως και τη ζάχαρη. Περιµένουµε περίπου 40’ για να παγώσει το µείγµα µας.  
 
Βήµα 1: Προσθέτουµε ένα µέρος από τη λευκή σοκολάτα στο blender και ανακατεύουµε καλά 
µαζί µε το γάλα. 

 
 
Βήµα 2: Ανοίγουµε τους διακόπτες λειτουργίας της µηχανής, συντήρησης στην ψύξη και 
κίνησης της φτερωτής 
και αδειάζουµε στη συνέχεια το µείγµα στον κάδο της µηχανής. 



 
 
Βήµα 3: Προετοιµάζουµε τις δόσεις espresso και τις ρίχνουµε και αυτές µέσα στη 
γρανιτοµηχανή. 

 
 
Βήµα 4: Τέλος, προσθέτουµε στον κάδο κατευθείαν την κρυσταλλική ζάχαρη. 

 
 
ΥΛΙΚΑ 
(Για µείγµα 4,5 λίτρων): 
• 1/2 κιλό λευκή σοκολάτα 
• 3,5 λ. κρύο φρέσκο γάλα 
• 400 ml κρέµα γάλακτος 
• 8 διπλές δόσεις espresso 
• 150 γρ. ζάχαρη (10 κ.σ.) 
• 80 ml λικέρ ή ρούµι (προαιρ.) 



 
 


