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CZY WIECIE, ŻE: 
✦ DYNIA to owoc, którego rodzina obejmuje 760 gatunków. 
✦ Do dyniowatych należą m.in.: arbuzy, melony, kabaczki, 
cukinie, ogórki i tykwy.  
✦ W Polsce najchętniej uprawia się dynie o żółto-
pomarańczowym miąższu - odmianę śródziemnomorskiej 
dyni olbrzymiej, o owocach ważących nawet powyżej 50 kg.  
✦ Szczególnie warta uwagi jest dynia hokkaido, która jest 
niewielka, ma przepiękny soczysty pomarańczowy kolor,     
nie trzeba jej obierać ze skórki. 
✦ Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej.  
✦ W Polsce popularnie zwana była banią.  
✦ Historia dyni sięga czasów starożytnych – słynny wódz, 
polityk i wielki smakosz Lukullus (117–56 r. p.n.e.) podawał 
na swoich słynących z przepychu ucztach dynię smażoną        
w miodzie.  
✦ W XV w. dynia przypłynęła na statkach Kolumba – on sam 
zresztą odnotował w swoim pamiętniku dzień, w którym po raz 
pierwszy ujrzał to niezwykłe olbrzymie warzywo.   
https://dziecisawazne.pl/wszystko-co-musimy-wiedziec-o-dyni/ 
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SONDA
CZY OBCHODZISZ HALLOWEEN?

JAKIE JEST TWOJE ULUBIONE PRZEBRANIE?

CZY LUBISZ WYCINAĆ DYNIE? 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TAK NIE CHCIAŁBYM

CZAROWNICA WAMPIR DYNIA MUMIA BIAŁA DAMA NIETOPOPERZ

TAK NIE NIGDY TEGO NIE ROBIŁEM
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HALOWEENOWY KOMIKS 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SONDA
CZY JADŁEŚ/JADŁAŚ JAKĄŚ POTRAWĘ ZDYNI?

JEŻELI JADŁEŚ, TO CO TO BYŁA ZA POTRAWA?

CZY POTRAWA CI SMAKOWAŁA? 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TAK NIE

ZUPA DYNIOWA CIASTO DYNIOWE BABECZKI Z DYNI GRILOWANA DYNIA
FASZEROWANA DYNIA

TAK NIE
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PRZEPISY NA POTRAWY Z DYNI

PALUCHY WIEDŹMY 

Składniki:
• 225 g masła, zimnego i posiekanego
• 3/4 szklanki cukru pudru
• 1 jajko
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
• 1 łyżeczka ekstraktu z migdałów
• 2 i 2/3 szklanki mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1/2 łyżeczki soli

Dodatkowo:
• 3/4 szklanki obranych migdałów

Wszystkie składniki na ciastka szybko posiekać i zagnieść (można również wyrobić         
w malakserze). Z ciasta uformować kulę, lekko spłaszczyć, owinąć folią spożywczą           
i włożyć do lodówki na 30 minut.
Po tym czasie ciasto wyjąć z lodówki, formować palce (powinny być trochę cieńsze       
od Waszych palców - w piekarniku urosną), na końcu ciastka wciskając migdał (może 
być przecięty na pół, by paznokcie były cieńsze). Przed samym pieczeniem zalecane jest 
schłodzenie ciastek w lodówce - wtedy nie tracą kształtu, nie rozlewają się na blaszce.
Piec około 10 minut w temperaturze 200ºC. Wyjąć, wystudzić na kratce.
Smacznego? ;-)

MINISERNICZKI DYNIOWE Z PAJĘCZYNĄ

Składniki na około 9 serniczków:
• 400 g twarogu półtłustego lub tłustego, zmielonego przynajmniej dwukrotnie
• 100 ml śmietany kremówki 30 lub 36%
• 2 duże jajka
• pół szklanki drobnego cukru do wypieków
• pół szklanki puree z dyni*
• 1 łyżka ekstraktu z pomarańczy
• skórka otarta z 1 pomarańczy
• 1 łyżka mąki pszennej
• 1 łyżeczka cynamonu

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 

W misie miksera umieścić wszystkie składniki i zmiksować tylko do połączenia się 
składników. Nie dłużej, by niepotrzebnie nie napowietrzać masy serowej. Masę serową 
rozdzielić pomiędzy 9 papilotek, wyrównać.
Piec w temperaturze 150ºC przez około 30 minut. Powierzchnia serniczków powinna być 
ścięta i lekko sprężysta przy dotyku patyczkiem. Przestudzić w stygnącym piekarniku. 
Schłodzić przez noc w lodówce. 
Kolejnego dnia serniczki udekorować bitą śmietaną i czekoladową pajęczyną.
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Dodatkowo:
• 250 ml śmietany kremówki 36%, schłodzonej
• 2 łyżeczki cukru pudru
• kilka kostek czekolady, mlecznej lub gorzkiej, 

roztopionej w kąpieli wodnej

Śmietanę kremówkę ubić do sztywności, pod koniec 
ubijania dodając cukier puder. Wyłożyć na schłodzone 
serniczki.
Roztopioną czekoladę umieścić w jednorazowym 
rękawie cukierniczym, odciąć cienki rożek. Wyciskać 
czekoladę w kształcie spiralnych kółek na każdy 
serniczek, następnie kilkoma szybkimi ruchami 
przeciągnąć patyczkiem od środka w kierunku brzegów 
serniczka. Można zrobić też pająka!
Przechowywać w lodówce.  Smacznego :-).

NAWIEDZONE CIASTO

Składniki na ciasto:
• 85 g kakao
• 200 g mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
• 375 g cukru muscovado*
• 4 jajka
• 200 ml mleka
• 175 ml oleju
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Wszystkie składniki powinny być o temperaturze 
pokojowej.

Kakao, mąkę, sodę, proszek - wymieszać                 
i przesiać. Wymieszać z cukrem, by rozbić grudki.
W misie miksera umieścić mleko, roztrzepane jajka, 
olej, ekstrakt z wanilii. Dodać suche składniki            
i zmiksować, tylko do połączenia się składników, 
nie dłużej. W cieście nie powinno być grudek.
Formę o wymiarach dolnych 20 x 30 cm wyłożyć 
papierem do pieczenia, wylać do niej ciasto. Piec   
w temperaturze 180ºC przez około 30 - 40 minut 
lub do tzw. suchego patyczka. Wystudzić w formie, 
wyjąć.  Ciasto może wyrosnąć z lekką górką. Górkę 
odkroić nożem i pokruszyć razem z kakaowymi 
ciastkami (lub Oreo), będzie to ziemia.
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Składniki na polewę czekoladową:
• 200 ml śmietany kremówki 36%
• 200 g gorzkiej lub mlecznej czekolady**

Śmietanę przelać do garnuszka z grubym dnem, podgrzewać na małej mocy palnika. 
Dodać połamaną czekoladę i dalej podgrzewać, co pewien czas mieszając, by czekolada 
się roztopiła. Zdjąć z palnika, lekko przestudzić, by polewa zgęstniała. W polewie maczać 
biszkopty (lub inne ciastka na 'pomniki'), odkładać na folię do zastygnięcia (najlepiej 
zrobić to wieczór wcześniej). Z polewy również zrobić oczy duszkom. Resztę polewy 
wylać na ciasto, posypać ziemią.
Ciasto udekorować.

BABECZKI NA HALLOWEEN

Składniki:
• Wasze ulubione babeczki, upieczone 

i wystudzone
• lukier plastyczny lub marcepan, do 

rozwałkowania
• barwniki z żelu/paście
• 2 łyżki jasnego dżemu np. 

morelowego
• szablony do babeczek
• pędzelek

Upiec babeczki (w papilotkach) z Waszego 
ulubionego przepisu. Na Halloween mogę 
polecić muffinki czekoladowe lub Red 
Velvet. Wystudzić. Przy pomocy noża z piłką 
odciąć im 'czapeczki' by wierzch był prosty i 
równy z papilotkami.
Luk ie r p l as t yczny ( l ub marcepan ) 
rozwałkować na grubość około 2 mm, 
podsypując delikatnie cukrem pudrem. Przy 
pomocy os t re j fo remk i do c ias tek              
(lub szklanki) wycinać kółka o średnicy 
babeczek. Wierzch babeczek posmarować bardzo cienką warstwą dżemu, przykleić 
lukier plastyczny, wyrównać.
Do lukru plastycznego przyłożyć szablon, pędzelkiem maczanym w odrobinie barwnika 
odmalować wzory. Szablony można kupić (np. na ebayu) lub wykonać samemu. Użyłam 
barwników Wilton (w kubeczkach), kolory: black i golden yellow.
Smacznego :-).

WSZYSTKIE PRZEPISY POCHODZĄ ZE STRONY mojewypieki.com  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https://www.mojewypieki.com/przepis/muffiny-potrojnie-czekoladowe
https://www.mojewypieki.com/przepis/pocalunek-drakuli-babeczki-red-velvet
https://www.mojewypieki.com/przepis/pocalunek-drakuli-babeczki-red-velvet
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       COŚ ,, DZIEWCZĘCEGO”

Styl ,,  krwawa dama” to połączenie elegancji  i  horrorowego stylu dla dziewczyn, małych i  dużych. 

Najczęściej  ten  styl  wykorzystuje  kolory:  czerwony,  czarny,  ewentualnie  złoty  i  srebrny.  Do  tego 

oczywiście różyczki, plisowania i legendarne rękawki noszone już 300 lat temu!  

                       STYL ,,WAMPIRZYCY”

Czy  pamiętacie  Drakulę?  Te  stroje  przeszły  do  historii!  Dlatego  one  na  pewno  sprawdzą  się                 

na Halloween każdego roku.  Chyba każdy zna kolory tego stylu: dominuje czarny, czasami występuje 

też w kolorze czerwonym.  CIEKAWOSTKA: na telefonach Apple (i na komputerach też) występują 

emotikony Drakuli! Jest kobieta i mężczyzna.

                    STYL ,,MUMII”

Na pewno nie papier toaletowy;) Jeśli macie apteczkę w domu, muszą tam być bandaże. Owińcie parę 

wokół ciała. Wyjdzie Wam strój mumii. Teraz możecie straszyć!

                   TANIO, LECZ SZYBKO!

Jest parę  godzin przed imprezą,  a ty nie masz się  w co ubrać? Wszystkie stroje z ubiegłych lat są         

za małe? Jeśli jesteście w takiej sytuacji (albo podobnej), ten sposób idealnie nadaje się  do wykonania 

w Waszych domach!  Nie będziemy pokazywać, jak zrobić strój na Halloween, lecz gdzie tanio kupić 
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Pomysły na halloweenowe przebrania
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strój. Bardzo fajną propozycją jest sieć sklepów PEPCO.  Mają ciekawe ubrania, a cena (najczęściej)    

to coś pomiędzy kwotą 19-25 złotych. Nadaje się również, jeśli chodzi o stroje, H&M i Reserved. Jeśli 

chodzi o dodatki, te same sieci sklepów dysponują bardzo fajnymi rzeczami na Halloween.  

Jeśli to Wam się spodobało, zapraszamy do dalszego czytania!

DLA FANÓW BARBIE…

Też uważacie, że to niesprawiedliwe, że my mamy stroje, a nasze lalki nie? Teraz się to zmieni! 

Zapraszam do ,,lalkowego” pomysłu dla Barbie!

DO  WYKONANIA STROJU  POTRZEBUJECIE:

- plastikowy kubeczek,

- komplet  farbek plakatowych,

- starą opaskę dla lalek,

- nożyczki,

- czarny pisak,

- lalkę ( o na niej będziemy wykonywać strój),

- drucik,

- klej na gorąco,

- czarną bluzeczkę dla lalki.

JAK ZROBIĆ?

1. Weź lalkę i ją rozbierz.

2. Pomaluj kubeczek na czarno i zostaw do wyschnięcia.

3. Gdy kubek wyschnie, wytnij małą dziurkę nożyczkami  na spodzie kubka.

4. Włóż lalkę do dziurki.

5. Wytnij według sylwetki lalki.

6. Wyjmij lalkę i wytnij według wzoru.

7. Pomaluj starą opaskę na czarno-biało.

8. Potnij drucik na małe kawałki.

9. Przylep druciki klejem na gorąco (poproś o pomoc dorosłego).

10. Niech klej zaschnie i nałóż lalce opaskę. 

11. Włóż  kubek na nogi i i dodaj czarną bluzkę i GOTOWE!

12. Teraz jeszcze mały pomponik i lalka jest super!
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PAMIĘTAJCIE  !!! GDY WYMYŚLACIE WŁASNE STROJE, WASZA WYOBRAŹNIA SIĘ 

POWIĘKSZA!!! WŁASNY STYL INSPIRUJE INNYCH DO TWORZENIA I ZABAWY! 

WYSTARCZY BLUZKA, OPASKA, SPÓDNICZKA, RAJSTOPY I ODROBINA 

WYOBRAŹNI!!!

                               Twórczynie tekstu T. Szczapa i G. Sas.

WESOŁEGO HALLOWEEN! I FAJNYCH STYLIZACJI!

To już koniec naszej ,,ubraniowej” przygody, ale mam nadzieję, że wykonacie parę, lub chociaż jedną, z 

naszych propozycji.

No, cóż, dobrego Halloween! A, jeszcze jedno: odpowiedzcie, proszę, w myślach na te poniższe 

pytania:

1. Która z stylizacji się Wam najbardziej podobała?

2. Czy wykonacie jedną z naszych propozycji?

3. Czy chcecie więcej takich artykułów, np. na święta?

4. CZY IDZIECIE DO KINA NA ,,RODZINĘ ADAMSÓW”? :-) 

5. Jaka część Wam się najbardziej podobała?

6. CZY MACIE JAKIEŚ ZASTRZEŻENIA??

7. PA! DOBREGO OGLĄDANIA W KINACH ,, RODZINY ADAMSÓW” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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STOPKA REDAKCYJNA, CZYLI KTO TWORZY GAZETKĘ :)
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