Παςχαλινά κουλουράκια με πορτοκάλι
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500 γραμ. Χωριό βοφτυρο αγελάδοσ πλακάκι
500 γραμ. ηάχαρθ
ξφςμα από 3 ακζρωτα πορτοκάλια
2 βανίλιεσ
1/4 κ.γλ. μαςτίχα κοπανιςμζνθ
1 πρζηα αλάτι
4 αυγά
120 γραμ. χυμό φρζςκο πορτοκάλι
1 κ.γλ. κοφτό ςόδα μαγειρικι
1.350 γραμ. αλεφρι γ.ο.χ.
10 γραμ. μπζικιν πάουντερ (1/2 φάκελο)
Για το διάλυμα αυγοφ
2 κρόκουσ αυγοφ
2 κ.ς. ηάχαρθ
4 κ.ς. νερό

Εκτζλεςθ
Για να γίνουν τραγανά και αφράτα αυτά τα εφκολα παςχαλινά
κουλουράκια με πορτοκάλι, χωρίσ αμμωνία, όλα τα υλικά πρζπει να
είναι ςε κερμοκραςία δωματίου.
Κοςκινίηουμε αλεφρι και baking powder. Στφβουμε τα πορτοκάλια ςτον
ςτίφτθ.

Βάηουμε ςτον κάδο τθσ κουηινομθχανισ, το βοφτυρο με τθ ηάχαρθ. Τα
χτυπάμε για 6-7 λεπτά με το εξάρτθμα ανάδευςθσ (αναδευτιρασ Κ) ι με
το ςφρμα (φουζ). Χτυπάμε τα υλικά μζχρι να αφρατζψει καλά το μείγμα
και να γίνει κρζμα.

Προςκζτουμε το ξφςμα, τθ βανίλια, τθ μαςτίχα και το αλάτι. Ένα ζνα
ρίχνουμε τα αυγά χτυπϊντασ πολφ καλά το μείγμα να τα πίνει.

Διαλφουμε τθ ςόδα ςτο χυμό πορτοκαλιοφ και τα προςκζτουμε.
Χαμθλϊνουμε τθν ταχφτθτα τθσ κουηινομθχανισ και λίγο λίγο ρίχνουμε
το αλεφρι με το baking.

Από τθν ϊρα που βάηουμε το αλεφρι δεν ηυμϊνουμε πολφ γιατί κα
ςκλθρφνουν τα κουλουράκια. Τθν ϊρα που προςκζτουμε το αλεφρι
κρατάμε λίγο. Ίςωσ να μθν το πάρει όλο.

Η ηφμθ πρζπει να είναι αφράτθ και εφπλαςτθ. Τθ ςκεπάηουμε και τθν
αφινουμε για 20 λεπτά να ςτακεί.

Προκερμαίνουμε το φοφρνο ςτουσ 160 βακμοφσ C ςτον αζρα. Σε ζνα
μπολάκι βάηουμε τα υλικά για το διάλυμα αυγοφ και χτυπάμε με ζνα
πιροφνι.
Πλάκουμε τα Παςχαλινά κουλουράκια ςε ότι ςχιμα κζλουμε. Τα
αραδιάηουμε ςε λαμαρίνεσ. Αλείφουμε με διάλυμα αυγοφ.

Ψινουμε τα Παςχαλινά κουλουράκια για 25 λεπτά περίπου να
ροδίςουν. Αφινουμε ςε ςχάρα να κρυϊςουν.
Μυςτικά για αφράτα παςχαλινά κουλουράκια τραγανά και τζλεια
-Για Παςχαλινά κουλουράκια αφράτα, όλα τα υλικά πρζπει να είναι
ςε κερμοκραςία δωματίου.
-Χτυπιςτε πολφ καλά το βοφτυρο με τθ ηάχαρθ, ϊςτε να λιϊςει καλά θ
ηάχαρθ και να αφρατζψει το μείγμα. Έτςι κα καραμελϊςουν ςωςτά ςτο
ψιςιμο.
-Αφιςτε τθ ηφμθ να ξεκουραςτεί το λιγότερο 15-20 λεπτά για να
πλάκεται πιο εφκολα.
-Μθ ηυμϊνετε πολλι ϊρα τθ ηφμθ από τθ ςτιγμι που βάηετε το
αλεφρι, για να γίνουν πιο τραγανά και μπιςκοτζνια.
-Κάκε φορά που προςκζτετε ζνα αυγό, φροντίςτε να χτυπάτε καλά το
μείγμα ϊςτε να το πίνει προτοφ μπει το επόμενο.
-Αν ο φοφρνοσ ςασ είναι δυνατόσ, χαμθλϊςτε τθ κερμοκραςία και
παρατείνετε το ψιςιμο ϊςτε να προλάβουν να ψθκοφν μζχρι μζςα
ςωςτά και να μθ ςασ ξεγελάςει το ςκοφρο χρϊμα λόγω τθσ επάλειψθσ
με το αυγό.
-Αφιςτε τα Παςχαλινά κουλουράκια ςασ, αφοφ τα αλείψετε με το
διάλυμα αυγοφ, να ςτεγνϊςουν τελείωσ ςτθν επιφάνεια και μετά
ψιςτε τα.

-Αφιςτε κενό ανάμεςα ςτα κουλουράκια όταν τα τοποκετείτε ςτισ
λαμαρίνεσ, γιατί φουςκϊνουν αρκετά και μπορεί να κολλιςουν μεταξφ
τουσ.
-Αφιςτε να ςτακοφν αφοφ ψθκοφν για 5 λεπτά και ζπειτα βάλτε τα ςε
ςχάρα ϊςτε να ςτεγνϊςουν καλά χωρίσ υγραςία. Διατθριςτε τα ςε
αεροςτεγζσ κουτί ςκεπαςμζνα για να παραμείνουν τραγανά.
-Χρθςιμοποιιςτε ζνα υπζροχο βοφτυρο και ολόφρεςκα αυγά, γιατί
αυτά κα δϊςουν άρωμα και μοναδικι γεφςθ ςτα Παςχαλινά
κουλουράκια ςασ.
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