
 

 

 

 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΜΕ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
 

  

+ 10 λεπτ. * 1 ωρ. 20 λεπτ. - εύκολη , 60 κομμάτια ) no 
information 
 

ΥΛΙΚΑ 
Μπισκότα με ξύσμα λεμόνι 
250 γρ. ζάχαρη 
1 κ.σ. σπιτική ζάχαρη βανίλιας 
ξύσμα λεμονιού, από 2 μεγάλα λεμόνια 
130 γρ. βούτυρο, ανάλατο, κομμένο σε 
κομμάτια 
2 αυγά 
65 γρ. γάλα 
50 γρ. χυμό λεμονιού, φρεσκοστυμμένο 
550 γρ. αλεύρι 
3 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ 
 
Γλάσο σοκολάτας 
300 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, σε κομμάτια 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
μπολ, ταψί και αντικολλητικό χαρτί, στρογγυλό 
κουπ-πατ 
 
 

  
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Μπισκότα με ξύσμα λεμόνι 
1. Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη, τη ζάχαρη βανίλιας, το ξύσμα 

λεμονιού και αλέστε 10 δευτ./ταχύτητα 10. 
2. Προσθέστε το βούτυρο, τους κρόκους αυγών και αναμείξτε 10 

δευτ./ταχύτητα 5. 
3. Προσθέστε το γάλα, το χυμό λεμόνι, το αλεύρι, το μπείκιν πάουτερ 

και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και 30 δευτ./ταχύτητα 
στάχυ. Πλάστε τη ζύμη σε 2 ρόλα μήκους 40 εκ και πάχους 2,5 εκ, 
τυλίξτε σε αντικολλητικό χαρτί και μεταφέρετε στην κατάψυξη για 
30 λεπτά.  

4. Προθερμάνετε το φούρνο στου 180°C. Καλύψτε ένα ταψί φούρνου 
με αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. Κόψτε τα ρολά σε 
πλάτος 1 εκ., αλείψτε τα μπισκότα με το ασπράδι αυγού και 
μεταφέρετε στο ταψί φούρνου. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο 
(180°C) για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν. Εν το μεταξύ 
φτιάξτε το γλάσο σοκολάτας. 

Γλάσο σοκολάτας 
5. Βάλτε στον κάδο τη σοκολάτα και αλέστε 10 δευτ./ταχύτητα 8. 

Μεταφέρετε σε ένα μπολ. 
6. Βάλτε στον κάδο 200 γρ. αλεσμένη σοκολάτα και λιώστε 6 

λεπτ./45°C/ταχύτητα 1,5. Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη 
σπάτουλα. 

7. Προσθέστε τα υπόλοιπα 100 γρ. αλεσμένης σοκολάτας και λιώστε 
5 λεπτ./37°C/ταχύτητα 3. Μεταφέρτε σε ένα μπολ και αφήστε 
στην άκρη. 

Συναρμολόγηση 
8. Αφήστε τα μπισκότα να κρυώσουν για 15 λεπτά. Καλύψτε το κάθε 

μπισκότο μέχρι τη μέση με το γλάσο σοκολάτας και μεταφέρτε σε 
μια πιατέλα σερβιρίσματος. 

 
 


