
 

Μπισκότα Βουτύρου 
Μερίδες: 50-60 μπισκοτάκια, Χρόνος Προετοιμασίας: 15-20', Χρόνος 

Ψησίματος: 35-40' 

 

Υλικά 

Για τα μπισκοτάκια 

●  650 γρ. Αλεύρι μαλακό (Νο2 Μύλων Αγίου Γεωργίου) 
● 250 γρ. βούτυρο αγελάδος 
● 170 γρ. ζάχαρη 
● 1/4 κούπας κονιάκ 
● 1/2 κούπας χυμό πορτοκαλιού 
● 1 κουταλάκι baking powder 
● 1 αυγό 

Για το γλάσο 

● 1 ασπράδι 
● 2 φλυτζάνια άχνη 
● 1 κ.γ. λεμόνι 

● Χρώματα ζαχαροπλαστικής 
 

Εκτέλεση 

Για τα μπισκοτάκια 

1. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη και τα χτυπάμε με το φτερό 

μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν. 

 

2. Προσθέτουμε στον κάδο σιγά-σιγά το κονιάκ και το χυμό πορτοκαλιού και χτυπάμε 

μέχρι να ομογενοποιηθούν. 

 

3. Κλείνουμε το μίξερ, προσθέτουμε το μισό αλεύρι και χτυπάμε μέχρι να το πάρει όλο η 

ζύμη. Στη συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά το υπόλοιπο. Μπορεί να μην το χρειαστούμε 

https://www.facebook.com/alevri.com.gr?fref=ts


 

όλο ή να χρειαστούμε λίγο παραπάνω. Μόλις η ζύμη μας ξεκολλήσει από τον κάδο και 

μαζευτεί στο φτερό, την κατεβάζουμε. 

 

4. Ανοίγουμε την μισή ζύμη με ένα πλάστη σε πάχος περίπου μισού δαχτύλου. Κόβουμε 

τα κουλουράκια με τα κουπάτ και τα αραδιάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα. 

 

5. Αλείφουμε τα μπισκοτάκια με το αυγό χτυπημένο με λίγο νερό. Ψήνουμε σε 

προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180oC, για 35-40 λεπτά και 

επαναλαμβάνουμε μέχρι να τελειώσει η ζύμη. 

 

Για το γλάσο 

1. Χτυπάμε στο μούλτι το ασπράδι με την άχνη και το λεμόνι. Αν χρειαστεί αραιώνουμε 

με λεμόνι ή πήζουμε με άχνη ζάχαρη. 

2. Χωρίσουμε το γλάσο σε μπολάκια και χρωματίζουμε το καθένα με διαφορετικό 

χρώμα. Βάλτε μια σταγόνα από το χρώμα για παλ αποχρώσεις και προσθέστε κατά 

βούληση. 



 

 

3. Βουτάμε τα μπισκοτάκια με την πάνω πλευρά στο γλάσο και αφήνουμε να στεγνώσει. 

Κάνουμε ματάκια και σχεδιάκια με μια οδοντογλυφίδα. 

 



 

Αφήστε τα παιδιά να δημιουργήσουν. να λερωθούν, να γελάσουν και να 

παίξουν. Πιστέψτε με, η χαρά τους θα είναι μεγάλη!  

#Love #Only, 

Madame Ginger 

 


