
Γλυκά χριστουγεμμιάτικα μπισκοτάκια 

 
 

Υλικά 

 1 θμύπα βμύηονμ 

 1 θμύπα δάπανε 

 3 θμύπεξ αιεύνη 

 4 βακίιηεξ 

 1 αβγό 

 2 θμοηαιάθηα baking powder 

 

Εκτέλεση 

 Ρίπκεηε ημ baking powder θαη ημ αιεύνη ζημ μίλεν θαη ακαθαηεύεηε. Σμ 

αθήκεηε ζηεκ άθνε. 

 Ρίπκεηε ημ βμύηονμ θαη ηε δάπανε θαη ακαθαηεύεηε θαιά με ημ μίλεν 

μέπνη κα αθναηέρμοκ. Πνμζζέηεηε ημ αογό θαη ηε βακίιηα θαη 

ζοκεπίδεηε ημ ακαθάηεμα. 

 Γκώ ακαθαηεύεηε νίπκεηε ιίγμ-ιίγμ ημ αιεύνη θαη ζοκεπίδεηε ημ 

ακαθάηεμα. 

 Με ηε δύμε πμο ζα θηηαπηεί ακμίγεηε έκα μηθνό θύιιμ, όπη πμιύ ιεπηό, 

θαη θόβεηε ηα μπηζθόηα ζηα ζπήμαηα πμο ζέιεηε. 

 Απιώκεηε ηα μπηζθόηα ζε αβμοηύνςημ ηαρί αθήκμκηαξ απόζηαζε 

μεηαλύ ημοξ θαη ηα ρήκεηε γηα 15-20 ιεπηά ζημοξ 200C. 

Λίγα μυστικά ακόμα 

Μπμνείηε κα ζέιεηε κα πνςμαηίζεηε μένμξ ηεξ δύμεξ με ιίγμ πνώμα 

δαπανμπιαζηηθήξ θαη κα θηηάλεηε πμιύπνςμα μπηζθόηα με ζπέδηα ή πςνίξ. 

Γπίζεξ, μόιηξ ρεζμύκ, μπμνείηε κα ηα δηαθμζμήζεηε με όπμημκ ηνόπμ ζέιεηε. 

 



Γλάσο για μπισκότα  

Υλικά   

 3 θ.ζ. δεζηό κενό 

 2 1/2 θι. άπκε δάπανε 

Εκτέλεση 

 Βάδμομε ζε μπμι ημ κενό θαη πνμζζέημομε ζηγά ζηγά ηεκ άπκε μέπνη κα 

γίκεη πεπηό ώζηε κα απιώκεηαη. 

 οκεπίδμομε ημ πηύπεμα γηα ιίγμ αθόμα γηα κα γίκεη πημ θνεμώδεξ. 

 Σμ βάδμομε ζε θμνκέ θαη θάκμομε ζπήμαηα πάκς ζηα μπηζθόηα. 

Λίγα μυστικά ακόμα 

Πνμζέληε ημ πόζμ αναηό ζα θάκεηε ημ μείγμα ζαξ. Γάκ είκαη πμιύ αναηό, δεκ 

ζα έπεη έκημκα ιεοθό πνώμα όηακ ζηεγκώζεη. 

Ακάιμγα με ημ πόζμ αναηό ημ θάκεηε, είκαη θαη ε πνήζε ημο. Δειαδή ιίγμ πημ 

αναηό μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα κα απιςζεί ζημ μπηζθόημ. Λίγμ πημ 

ζθηπηό γηα κα γίκμοκ πενηγνάμμαηα, κα γνάρμομε ιέλεηξ, κα θάκμομε ζπέδηα. 

 Μπμνμύμε κα βάιμομε ηα μπηζθόηα πάκς ζε ζπάνα, κα βάιμομε ημ γιάζμ ζε 

θμνκέ με ζηνμγγοιή μύηε θαη κα ημ "νίλμομε" από πάκς ζε αθακόκηζηεξ 

γναμμέξ. 

Ακηί γηα κενό μπμνμύμε κα πνεζημμπμηήζμομε γάια, πομό ιεμμκημύ ή 

πμνημθαιημύ ή θαθέ. 

Ακ ζέιμομε μπμνμύμε κα ημ θάκμομε πνςμαηηζηό, πνμζζέημκηαξ ιίγεξ 

ζηαγόκεξ πνώμα δαπανμπιαζηηθήξ. 

 

Γλάσο λεμομιού  

Υλικά 

 1 θμύπα δάπανε άπκε 

 1 θμοηαιάθη λύζμα ιεμμκημύ 



 2 θμοηαιηέξ πομό ιεμμκημύ 

Εκτέλεση 

Σα ακαθαηεύεηε όια ζε έκα μπμι με έκα ζύνμα. 

Λίγα μυστικά ακόμα 

Ακ πνεηαζηείηε πενηζζόηενε πμζόηεηα απιά νίπκεηε παναπάκς άπκε θαη πομό 

εκαιιάλ. Σμ απμηέιεζμα πνέπεη κα είκαη πεπηό. 

 

 

 

 

 


