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μπισκότα βουτύρου κουκουβάγιες  
με ή χωρίς γλουτένη (GF, SF)  

 
υλικά (για 18 - 20 μπισκότα) 
 
 
βιολογικό βούτυρο 225γρ 
ζάχαρη rapadura ή ζάχαρη καρύδας 
ή ζάχαρη καστανή 

1 φλυτζάνι 

αυγό βιολογικό 1 
βανίλια φυσική σε σκόνη ή 
εκχύλισμα βανίλιας 

1/4 κουταλάκι σε σκόνη ή 1 
κουταλάκι εκχύλισμα 

αλεύρι μαλακό βιολογικό ΑΒ ή 
αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

3 φλυτζάνια 

αλάτι μια πρέζα 
σταγόνες κουβερτούρας 36 - 40 σταγόνες 
αμύγδαλα ολόκληρα με το φλούδι 18 - 20 αμύγδαλα 
αμύγδαλα λευκά 40 αμύγδαλα 
σκόνη κακάο λίγη για πασπάλισμα 

 
 
εκτέλεση  
 
 Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη και τα χτυπάμε για 

λίγο (με το εξάρτημα Κ) να αφρατέψουν.  
 Προσθέτουμε το αυγό και τη βανίλια και χτυπάμε να ενσωματωθούν στο 

μίγμα.  
 Προσθέτουμε το αλεύρι και το αλάτι και χτυπάμε ξανά. Όταν η ζύμη για 

τα μπισκότα ξεκολλάει από τα τοιχώματα και ‘κάθεται’ πάνω στο εξάρτημα 
του μίξερ, είναι έτοιμη η ζύμη. Αν η ζύμη μαζεύεται στα τοιχώματα, 
σταματάμε το μίξερ και τα μαζεύουμε με μια σπάτουλα στο κέντρο. Αν δεν 
ομογενοποιείται η ζύμη μας, μπορούμε να προσθέσουμε 1 κουταλιά κρύο 
νερό τη φορά, μέχρι να αποκτήσει συνεκτικότητα.  

 Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μπαλίτσες. Τις τυλίγουμε σε μια μεμβράνη και 
τις βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.  

 Βάζουμε την πρώτη  μπαλίτσα της ζύμης ανάμεσα σε δύο φύλλα 
αντικολλητικό χαρτί και με ένα πλάστη ανοίγουμε ένα φύλλο με πάχος 5 
με 6 χιλιοστά.  

 
Πως φτιάχνουμε την κουκουβάγια 
 Κόβουμε κύκλους με διάμετρο 7 εκατοστά (με ένα τσέρκι ή ποτήρι). 

Μαζεύουμε τη ζύμη ανάμεσα στους κύκλους και φτιάχνουμε με αυτή 
μπαλίτσες σε μέγεθος λίγο μεγαλύτερου από ένα ρεβύθι. Τις μπαλίτσες 
αυτές θα τις χρησιμοποιήσουμε για τα μάτια της κουκουβάγιας (δύο 
μπαλίτσες για κάθε μπισκότο).  

 Βάζουμε τις μπαλίτσες στη θέση για τα μάτια της κουκουβάγιας και πάνω 
σε κάθε μπαλίτσα τοποθετούμε πιέζοντας λίγο μια σταγόνα κουβερτούρας 
σε κάθε μάτι. 

 Τοποθετούμε για μύτη της κουκουβάγιας ένα αμύγδαλο με φλούδι κάθετα 
ανάμεσα στα μάτια πιέζοντας λίγο για να στερεωθεί.  
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 Με το τσέρκι ή το ποτήρι που χρησιμοποιήσαμε για να κόψουμε το 
μπισκότο μας στρογγυλό, χαράζουμε (όχι μέχρι κάτω να κόψει η ζύμη του 
μπισκότου) δύο ημικύκλια δεξιά και αριστερά για να σχηματίσουμε τα 
φτερά (το καφέ κομμάτι του μπισκότου).  

 Με ένα μαχαίρι χαράζουμε λίγο μπακλαβαδωτά το εσωτερικό κομμάτι που 
σχηματίζεται από το ημικύκλιο.  

 Βουτάμε ένα πινέλο ζωγραφικής στο κακάο σκόνη και περνάμε την 
επιφάνεια του ημικύκλιο να γίνει καφέ.  

 Παίρνουμε τα λευκά αμύγδαλα, τα κόβουμε στη μέση οριζόντια. Σε κάθε 
μισό κόβουμε λίγο από τη στρογγυλή πλευρά. Το κομμάτι που μένει με τη 
μυτερή πλευρά του αμυγδάλου, το κόβουμε με ένα μαχαίρι στα τρία. Αυτά 
είναι τα νύχια της κουκουβάγιας που τα τοποθετούμε στη βάση του 
μπισκότου (θέλουμε τρία νυχάκια επί δύο φορές). Συνεχίζουμε μέχρι να 
τελειώσει η ζύμη για τα μπισκότα. 

 
 Στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και μεταφέρουμε με μια 

σπάτουλα τα έτοιμα μπισκότα εκεί για ψήσιμο.  
 Βάζουμε τα μπισκότα στο ψυγείο για 30 λεπτά.  
 Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180°C.  
 Ψήνουμε τα μπισκότα για 15 με 17 λεπτά ή μέχρι να τα δούμε να 

ροδίσουν πολύ λίγο στις άκρες. Όταν είναι ζεστά μπορεί να μας φαίνονται 
λίγο μαλακά, αλλά όταν κρυώσουν θα είναι μια χαρά.  

 Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά και τα φυλάμε σε ένα κουτί που κλείνει 
αεροστεγώς ή τα συσκευάζουμε για δώρο.  

 
 
υλικά για μπισκότα χωρίς γλουτένη ( 10 - 12 μπισκότα) 
 
αλεύρι καρύδας 100γρ 
αλεύρι αμυγδάλου 100γρ 
μπέϊκιν πάουντερ ½ κουταλάκι 
αλάτι ½ κουταλάκι 
βιολογικό βούτυρο 100γρ 
μέλι 100γρ 
αυγό βιολογικό 1 
βανίλια φυσική σε σκόνη ή 
εκχύλισμα βανίλιας 

1/4 κουταλάκι σε σκόνη ή 1 
κουταλάκι εκχύλισμα 

σταγόνες κουβερτούρας 36 - 40 σταγόνες 
αμύγδαλα ολόκληρα με το φλούδι 18 - 20 αμύγδαλα 
αμύγδαλα λευκά ½ φλυτζάνι 
σκόνη κακάο λίγη για πασπάλισμα 

 
 
εκτέλεση  
 
 Σε ένα βαθύ σκεύος ανακατεύουμε το αλεύρι καρύδας, το αλεύρι 

αμυγδάλου το μπέϊκιν πάουντερ και το αλάτι. 
 Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο και το χτυπάμε για λίγο (με το 

εξάρτημα Κ) να αφρατέψει.  
 Προσθέτουμε το μέλι και χτυπάμε ξανά.  
 Προσθέτουμε το αυγό και τη βανίλια και χτυπάμε να ενσωματωθούν στο 

μίγμα.  
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 Προσθέτουμε το μίγμα με τα αλεύρια και χτυπάμε ξανά. Όταν η ζύμη για 
τα μπισκότα ξεκολλάει από τα τοιχώματα και ‘κάθεται’ πάνω στο εξάρτημα 
του μίξερ, είναι έτοιμη η ζύμη.  

 Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μπαλίτσες. Τις τυλίγουμε σε μια μεμβράνη και 
τις βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.  

 Βάζουμε την πρώτη  μπαλίτσα της ζύμης ανάμεσα σε δύο φύλλα 
αντικολλητικό χαρτί και με ένα πλάστη ανοίγουμε ένα φύλλο με πάχος 5 
με 6 χιλιοστά.  

 Φτιάχνουμε τα μπισκότα κουκουβάγιες όπως και στην προηγούμενη 
συνταγή.  

 Στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και μεταφέρουμε με μια 
σπάτουλα τα έτοιμα μπισκότα εκεί για ψήσιμο.  

 Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180°C.  
 Ψήνουμε τα μπισκότα για 7 με 8 λεπτά ή μέχρι να τα δούμε να ροδίσουν 

πολύ λίγο στις άκρες. Όταν είναι ζεστά μπορεί να μας φαίνονται λίγο 
μαλακά, αλλά όταν κρυώσουν θα είναι μια χαρά.  

 Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά και τα φυλάμε σε ένα κουτί που κλείνει 
αεροστεγώς ή τα συσκευάζουμε για δώρο.  

 


