
 
κουραμπιέδες της γιαγιάς                      
 
Είναι μια εύκολη συνταγή που έχει βέβαια τα μυστικά της, αλλά είναι και μια καλή 
ευκαιρία να μπείτε με τα παιδιά σας στην κουζίνα. Αφιερώστε λίγο δημιουργικό χρόνο 
στα παιδιά και στον εαυτό σας. Οι στιγμές που θα περάσετε μαζί τους, να είστε 
σίγουροι ότι θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στο μυαλό και την καρδιά τους.  
 
        
υλικά   (110 με 120 τεμάχια) 

 
 

αμύγδαλα 750γρ 
βούτυρο 500γρ 
φρέσκο βούτυρο γάλακτος 500γρ 
κρόκοι αυγών 2 
ζάχαρη 4 κουταλιές 
κονιάκ 2 σφηνάκια 
ξύσμα λεμόνι 1  
κανέλα 1 κουταλιά 
αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1500γρ (περίπου) 
άχνη ζάχαρη 2 - 3 πακέτα 
 
 
 

εκτέλεση               
 
 
γονείς 

 

Τοποθετούμε τα αμύγδαλα σε ένα ταψί αραιά. Τα καβουρδίζουμε στο 
φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία (100°C), μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα. 
Για να τσεκάρουμε αν είναι εντάξει βγάζουμε ένα από το φούρνο και αν 
σπάει εύκολα είναι έτοιμα.  

 

Κοπανίζουμε τα αμύγδαλα ώστε να γίνουν κομμάτια που να ‘πιάνονται στο 
δόντι’ (1).  

 
Προσθέτουμε ένα ένα τους κρόκους των αυγών. 
 

 

Συνεχίζουμε να χτυπάμε καλά το μίγμα με το μίξερ. 
 

 
Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το κονιάκ, το ξύσμα λεμόνι και την κανέλα. 
 

 

Συνεχίζουμε να χτυπάμε καλά το μίγμα με το μίξερ. 
 

 

Προσθέτουμε το ένα κιλό αλεύρι και ζυμώνουμε το μίγμα με τα χέρια μας, 
μέχρι να ενσωματωθεί το αλεύρι καλά.  

 
γονείς 

Συνεχίζουμε προσθέτοντας σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι, συνεχίζοντας το 
ζύμωμα. Θέλει αρκετό ζύμωμα μέχρι να ενσωματωθεί καλά το αλεύρι. Μην 
βιαστείτε με το αλεύρι είναι καλύτερα να προσθέτουμε λίγο λίγο, αφού δεν 
μπορούμε να αφαιρέσουμε αλεύρι (2). 

 
Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 170°C στον αέρα. 
 

 

Πλάθουμε τα κουραμπιεδάκια μας και τα τοποθετούμε στο ταψί που 
έχουμε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί (3) 



 

 

Ψήνουμε τους κουραμπιέδες για 20’ με 25’ λεπτά. Θα γίνουν περίπου τρία 
μεγάλα ταψιά (4). 
 

 
Μέχρι να ψηθούν οι κουραμπιέδες πασπαλίζουμε με ένα σουρωτήρι την 
επιφάνεια ενός μεγάλου χαρτιού ή τραπεζομάντηλου με μια καλή στρώση 
άχνη ζάχαρη (5).  

γονείς 
 

Τους βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν για 3 λεπτά.  

 
Έτσι όπως είναι ζεστοί τους τοποθετούμε προσεκτικά με μια σπάτουλα 
πάνω στη στρώση με την άχνη. Αν στη μεταφορά σας σπάνε αφήστε λίγο 
ακόμα να κρυώσουν.  

 
Με το σουρωτήρι μας τους πασπαλίζουμε από πάνω πάλι με μπόλικη 
άχνη ζάχαρη (6). 

 
Αφού κρυώσουν οι κουραμπιέδες τους πασπαλίζουμε ξανά με άχνη 
ζάχαρη.  
Τους τοποθετούμε σε ένα κουτάκι ή σε μια πιατέλα με καπάκι, για να 
μείνουν φρέσκοι για όλες τις ημέρες των γιορτών. 

 
 
1 Μυστικό: Μην τα βάλετε στο multi θα γίνουν σκόνη ή θα κοπούν σε μικρά και 
μεγάλα κομμάτια, που δεν το θέλουμε. 

2 Μυστικό: Το τέστ για να ξέρουμε ότι το μίγμα μας είναι έτοιμο και δεν θέλει άλλο 
αλεύρι είναι να πάρουμε ένα κομμάτι ζύμη. Το πλάθουμε σε μπαλάκι και το κόβουμε 
με το χέρι μας στη μέση. Είναι έτοιμο όταν χωρίζει με την πρώτη το ζυμάρι ‘χωρίς να 
τραβάει’ (βλέπε φωτό).  

3 Μυστικό : Στο κέντρο κάθε κουραμπιέ κάνουμε μια λακουβίτσα με το δάχτυλο μας 
για να πιάσει καλύτερα η άχνη ζάχαρη.  

4 Μυστικό: Θα είναι έτοιμοι όταν πάρουν χρώμα και γίνουν από ‘ξανθοί’ λιγάκι 
‘μελαχρινοί’. 

5 Μυστικό: Αν χρησιμοποιήσετε τραπεζομάντηλο να ξέρετε ότι θα αφήσουν λίγο λεκέ 
από το βούτυρο. Γι’ αυτό μην βάλετε το καλύτερό σας.  

6 Μυστικό: Τοποθετούμε τον ένα κοντά στον άλλο, ώστε η ζάχαρη που πέφτει 
ανάμεσα τους να κολλάει στο γύρω γύρω κάθε κουραμπιέ.   
 
 
 


