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ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΝΕΛΑΣ 

 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 400 γρ. ζάχαρη  
· 2 ξυλάκια κανέλα (περίπου 5 εκ.) 
· 500 γρ. αμύγδαλα, με τη φλούδα 
· 2 κ.γλ. μέλι, π.χ. μέλι ακακίας (30 

γρ.) 
· 3 ασπράδια αυγού  

 1 Βάλτε στον κάδο 100 γρ. ζάχαρη και αλέστε 10 δευτ./ταχύτητα 10 . Αδειάστε 

σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
2 Βάλτε στον κάδο τα υπόλοιπα 300 γρ. ζάχαρη, τα ξυλάκια κανέλας και αλέστε 

15 δευτ./ταχύτητα 10. Αδειάστε σε ένα άλλο μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3 Βάλτε στον κάδο τα αμύγδαλα και αλέστε 25 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10 . 

4 Προσθέστε το μείγμα ζάχαρης-κανέλας και αλέστε για ακόμα 
15 δευτ./ταχύτητα 10. 

5 Προσθέστε το μέλι, τα δύο ασπράδια και αναμείξτε 10 δευτ./ταχύτητα 5. Βάλτε 

το μείγμα σε ένα μπολ και ζυμώστε με τα χέρια σας. 
6 Προθερμάνετε το φούρνο στους 150°C. Καλύψτε 3 ταψιά με αντικολλητικό 

χαρτί και αφήστε στην άκρη. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά τον κάδο. 
7 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη άχνη, το 1 ασπράδι που έμεινε και χτυπήστε 

3 λεπτ./ταχύτητα 3.5 μέχρι το μείγμα να φουσκώσει, να ασπρίσει εντελώς και 

να γίνει σαν σιρόπι. 
8 Ανοίξτε τη ζύμη σε πάχος 6-8 χιλιοστά ανάμεσα σε 2 κομμάτια αντικολλητικό 

χαρτί (βλ. συμβουλή) και κόψτε με κουπάτ σε σχήμα αστεριού, περίπου 60 
μπισκότα. Βάλτε τα πάνω στα ταψιά που έχετε ετοιμάσει και απλώστε 
προσεκτικά το γλάσο από πάνω με ένα πινέλο για να μη τρέξει το γλάσο στα 
τοιχώματα του μπισκότου. Ψήστε για 12-14 λεπτά στους 150°C. Αφήστε να 
κρυώσουν 5-10 λεπτά στο ταψί, γιατί θα είναι ακόμα πολύ μαλακά, προτού τα 
βάλετε σε σχάρα να κρυώσουν καλά. 

9 Διατηρούνται σε αεροστεγώς κλειστό δοχείο. 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· ταψιά 
· αντικολλητικό χαρτί 
· πλαστική μεμβράνη 
· πλάστης 
· κουπάτ 
· σχάρα 

 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΣ ΑΝΑ 1 
ΚΟΜΜΑΤΙ 

 

Ενέργεια 325 kJ / 77 kcal 

Πρωτεΐνες 2 γρ. 

Υδατάνθρακες 
 

Λιπαρά 

7 γρ. 
 

4 γρ. 
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

1) Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξυλάκια κανέλας μπορείτε να βάλετε 2 κ.γλ. 
κανέλα αλεσμένη στη ζύμη. 
 
2) Αν δεν έχετε τρία ταψιά μπορείτε να βάλετε μερικά και σε αντικολλητικό χαρτί. 
 
3) Η ζύμη είναι λίγο σκληρή στην αρχή και χρειάζεται λίγη πίεση με τον πλάστη για 
να ανοίξει καλά. 

 
ΒΗΜΑΤΑ 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
45 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 30 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
60 κομμάτια  


