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Μπισκότα σοκολάτας με πίτουρο βρώμης 
 

Αυτά τα μπισκότα παραγγέλνουν οι γιοι μου για να κεράσουν σε γιορτές και γενέθλια στο σχολείο (και τους ονειρεμένους 

κουραμπιέδες μου, αλλά αυτούς σας τους κρατάω έκπληξη για τα Χριστούγεννα, χαχα!).  Αρέσουν δε και στους φίλους 

τους, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένας ωραίος τρόπος να φάνε ταχίνι τα παιδιά που δεν το προτιμούν, ή να αρχίσουν 

να το μαθαίνουν.  Πλούσιο σε φυτικές ίνες και ασβέστιο, είναι ιδανική τροφή για μικρούς και μεγάλους.  Τα μπισκότα 

είναι πολύ χορταστικά, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και καλούς υδατάνθρακες για ενέργεια και δύναμη.  Ιδανικά 

και πριν το γυμναστήριο ή την εκάστοτε προπόνησή σας, καθώς θα σας δώσουν ενέργεια χωρίς να βαρύνετε. 

 

Υλικά: 

 150γρ πίτουρο βρώμης 

 60γρ αμύγδαλα ψιλοκομμένα στο μούλτι 

 60γρ φουντούκια ψιλοκομμένα στο μούλτι 

 15γρ κακάο σκόνη 

 100γρ ταχίνι ολικής άλεσης 

 160γρ μέλι (ή αγάβη) 

 

Εκτέλεση: 

1. Ανακατεύουμε όλα τα στεγνά υλικά σε ένα μπωλ με ένα κουτάλι. 

2. Προσθέτουμε το ταχίνι και το μέλι και ανακατεύουμε ξανά, στο τέλος με τα χέρια. 

3. Φτιάχνουμε πατημένα μπισκότα (“flat”), διαμέτρου περίπου 4εκ, πάνω σε αντικολλητικό χαρτί ή σιλικόνη, όχι απ’ 

ευθείας σε ταψί καλύτερα γιατί μάλλον θα κολλήσουν και όταν πάτε να τα βγάλετε θα σπάσουν.  Αν χρειάζεται 

ενδιάμεσα βρέχουμε λίγο τα χέρια μας γιατί θα κολλάει πολύ η ζύμη. 

4. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις (χωρίς αέρα) για 18-25 λεπτά ανάλογα με το φούρνο.  Εναλλακτικά 

μπορείτε να τα ψήσετε στους 180 βαθμούς με αέρα για 10-12 λεπτά, αλλά θα φουσκώσουν λίγο. 

 

Σημειώσεις: 

 Όταν κρυώσουν θα σκληρύνουν ακόμα περισσότερο από ότι όταν τα βγάζετε από το φούρνο. Δείτε πόσο 

χρόνο χρειάζεται ο δικός σας φούρνος και σημειώστε το για την επόμενη φορά. 

 Αν δεν έχετε ταχίνι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο nut butter. 

 Προτιμήστε την αγάβη αντί για το μέλι, για διαβητικούς ή άτομα που προσέχουν το βάρος τους. 

 Διατηρούνται σε αεροστεγές τάπερ και 1 μήνα! 

http://www.gojimary.gr/

