










hurma
  x10

cicibebe
    x20

30  dakika

su bardağı 
rendelenmiş ceviz

x1

yemek kaşığı kakao
x2

muz
x2yumurta

     x4
su bardağı un
        x1.5

su bardağı şeker
        x1

çay bardağı su
        x0.5

paket valinilin
            x1

160-180  C

25 dakika

0

kabartma tozu
            x1

portakal
     x6

karmaşa topu

düzen keki

strüktürel yardımcı eleman



POCİ 

Yenilebilir stürüktür olan Poci karmaşıklık ve düzen kavramlarının iç içeliğini sorguluyor. Zıt kavramlar 

gibi gözüken bu kavramların keşişimi hayatı anlamlı kılıyor. Karmaşık bir dünyada aradığımız düzen 

kadar  düzenli bir dünyada  karmaşaşıklığı ararız. 

Tasarıma iki yönden yaklaşılabilir. Zaman zaman düşüncelerimizin yarattığı karmaşa bizi bir kalıba 

sokar. Bu gibi durumlarda çikolata toplarımızın karmaşıklıktan sıkılıp düz ve sınırları belli bir kalıba 

oturur, düzen ararız.  

Öteki taraftan bu durumun tam tersi de olabilir ve kendimizi aşırı derece kalıba soktuğumuz 

zamanlarda rahatsız hissetmeye başlar, patlama noktasına geliriz. Daha farklı olmak, değişim isteriz 

.Bu durumda kalıptan kopmak isteyen kekimiz çikolata toplarındaki karmaşayı doğurur. Fakat bu 

ikililik bir bütündür ve birbirinden kopamaz, birlikte var olur. 

 

Tarif 

Kek için malzemeler; 

4 yumurta, 1.5 su bardağı un, 1 su bardağı şeker,0.5 çay bardağı su,1 paket vanilin,1 paket kabartma 

tozu, 5-6 adet portakal 

 Çikolata topları için malzemeler; 

10 adet hurma,20 adet cicibebe bisküvisi,1 su bardağı rendelenmiş ceviz.2 yemek kaşığı kakao,2 adet 

muz 

Ek malzeme: kürdan 

 

4 oda sıcaklığında yumurta, 1.5 su bardağı un, 1 su bardağı şeker,0.5 çay bardağı su bir kaba alıp 

birbirlerine karışıncaya kadar çırpıyoruz. Daha sonra üzerine vanilin ve kabartma tozu ekleyip biraz 

daha karıştırıyoruz ve yuvarlak bir kaba,kabı yağlayıp karışımımızı döküyoruz. Önceden 160 dereceye 

ısıtılmıs fırında ilk 15 dakika 160 derecede sonraki 10 dakika 180 derecede pişiriyoruz.  Kekimiz 

piştikten sonra önceden sıkmış ve soğumaya bıraktığımız portakal suyu ile kekimizi ıslatıyoruz ve 

soğumaya bırakıyoruz. 

Çikolata topları için 10 adet hurmanın çekirdeklerini çıkararak küçük parçalara bölüyoruz. 20 adet cici 

bebeyi ufalayarak üzerine ekliyoruz. Dada sonra 1 su bardağı rendelenmiş ceviz,2 yemek kaşığı kakao 

ve 2 adet muzu da ekleyip karışımı koyu bir kıvam alıncaya dek yoğuruyoruz. Kıvamlanan karışımı 30 

dakika buzdolabında bekliyoruz. Beklemenin ardından sertleşen karışımı elimizle küçük toplar haline 

getiriyoruz.  

Kürdanlar yardımı ile çikolata toplarından karmaşa stürüktürümüzü yaratıyoruz ve düzen kekimiz ile 

bir araya getiriyoruz.  




