
Κουραμπιέδες

Υλικά: 
• 300γρ αλεύρι ντίνκελ ολικής
• 3 κ.γ. baking powder
• 1/2 κ.γ. σκόνη φυσικής βανίλιας
• 90γρ ζάχαρη καρύδας
• 140γρ λιωμένο ωμό λάδι καρύδας
• 100γρ χοντροκομμένα καβουρδισμένα αμύγδαλα
• 1/2 κ.γ. ανθόνερο
• ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο (ή αν 
βρείτε έτοιμη άχνη από ακατέργαστη ζάχαρη)

Εκτέλεση:
1. Αν δεν είναι καβουρδισμένα αμύγδαλά σας, ψήστε τα στο φούρνο στους  200 βαθμούς χωρίς αέρα για 15-20 
λεπτά περίπου, αν τα έχετε έτοιμα χοντροκόψτε τα με ένα μεγάλο μαχαίρι.

2. Ανακατέψτε όλα τα στεγνά υλικά εκτός των αμυγδάλων σε ένα μπωλ.
3. Σε άλλο μπωλ, βάλτε το λάδι καρύδας, το ανθόνερο και τα αμύγδαλα και ανακατέψτε καλά επίσης.
4. Ρίξτε  το μείγμα των στεγνών υλικών στα υγρά και  με ένα κουτάλι  ανακατέψτε καλά το μείγμα. Θα σας δώσει την 
εντύπωση ότι είναι σα χώμα, ή άμμος, έτσι πρέπει να είναι, μην ανησυχήσετε! 

5. Πιάστε ποσότητα μίας μπουκιάς περίπου και  σφίξτε την στην παλάμη σας, να σταθεί. Φτιάχνονται περίπου 50 
κουραμπιέδες-μπουκίτσες με την ποσότητα αυτή, γεμίζει ένα ταψί. 

6. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 23-27 λεπτά ανάλογα με το φούρνο. Προσέξτε γιατί το 
λάδι  καρύδας  καίγεται εύκολα αν παραψηθούν. Θα πρέπει να κάνετε μία δόκιμή στο δικό σας φούρνο για να 
δείτε πόσα λεπτά χρειάζονται. Επίσης, αν τους θέλετε πιο τραγανούς τους ψήνετε 2-3 λεπτά περισσότερο την 
επόμενη φορά. Επίσης, αν τους κάνετε μεγαλύτερους σε μέγεθος, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος ψησίματος, 
θα πρέπει να δοκιμάσετε με το δικό σας φούρνο.

7. Χτυπήστε τη ζάχαρη στο μπλέντερ με το ειδικό εξάρτημα της φωτογραφίας  για να γίνει  άχνη και  πασπαλίστε τους. 
Θα είναι λίγο πιο μπεζ από την κλασική άχνη αλλά θα κάνει μια χαρά τη δουλειά της! Αφήστε τους να κρυώσουν 
καλά πριν το κάνετε για να μην υγροποιηθεί η ζάχαρη. 
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