
    

  

 

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ DIGESTIVE ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
(χωρίς γλουτένη) 

 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Mπισκότα digestive 

· 25 γρ. βρώμη χωρίς γλουτένη 
· 40 γρ. ανάμεικτους σπόρους 

κολοκύθας, ηλιόσπορους και 
λιναρόσπορους 

· 155 γρ. αλεύρι χωρίς γλουτένη 
· 1 κ.γλ. xanthan gum 
· 50 γρ. μαλακή καστανή ζάχαρη 

(soft light brown sugar) 
· ¼ κ.γλ. αλάτι 
· 1 κ.σ. μπέϊκινγκ πάουντερ (20 

γρ.) 
· 80 γρ. μαργαρίνη 
· 20 γρ. γάλα  
Eπικάλυψη 

· 210 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 
σε κομμάτια 

 

 

 Mπισκότα digestive 

1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο, καλύψτε 2 ταψιά με αντικολλητικό χαρτί 
και αφήστε στην άκρη. 

2 Βάλτε στον κάδο τη βρώμη, τους ανάμεικτους σπόρους και αλέστε 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8. 

3 Προσθέστε το αλεύρι, το xanthan gum, τη ζάχαρη, το αλάτι, το μπέϊκινγκ 
πάουντερ, τη μαργαρίνη και αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. 

4 Προσθέστε το γάλα και αναμείξτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  Μην 

προβληματιστείτε αν είναι λίγο στεγνό, αδειάστε σε ένα μπολ, καλύψτε με 
πλαστική μεμβράνη και αφήστε να ξεκουραστεί για 10 περίπου λεπτά. 

5 Κόψτε ένα μικρό κομμάτι ζύμης και ανοίξτε σε φύλλο πάχους 3 χιλιοστών με το 
κάτω μέρος της παλάμης.  Με ένα κουπάτ κόψτε σε στρογγυλά μπισκότα.  
Μεταφέρτε τα μπισκότα με τη βοήθεια μιας σπάτουλας στα ταψιά και τρυπήστε 
τα με ένα πηρούνι. 

6 Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο (200ο) για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να 
ροδίσουν.  Βάλτε σε σχάρα να κρυώσουν καλά. 

Επικάλυψη 
7 Βάλτε στον κάδο 180 γρ. σοκολάτα και λιώστε 4 λεπτά/50ο/ταχύτητα 3.   
8 Προσθέστε τα υπόλοιπα 30 γρ. σοκολάτα και αναμείξτε 3 λεπτά/ταχύτητα 2. 

9 Τοποθετήστε τη σχάρα με τα μπισκότα πάνω από αντικολλητικό χαρτί και 
απλώστε 1 κουταλάκι λιωμένη σοκολάτα πάνω σε κάθε μπισκότο, με το πίσω 
μέρος του κουταλιού. 

10 Βάλτε στο ψυγείο να σφίξει καλά η σοκολάτα και διατηρήστε στο ψυγείο σε 
αεροστεγώς κλειστό δοχείο. 
 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· 2 ταψιά φούρνου 

· αντικολλητικό χαρτί 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

40 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 

18-20 κομμάτια, 
διαμέτρου 5.5 εκ. 
(περίπου 350 γρ.) 


