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H
alloween, czyli święto duchów, jest ob-

chodzone 31 października. W tym dniu 

domy i ogrody są dekorowane mrocznymi 

oraz przerażającymi ozdobami. Straszne 

dekoracje można też spotkać w: sklepach, restaura-

cjach, kawiarniach, na imprezach, na których w stroje 

rodem z horrorów przebierają się dzieci „duże i małe”. 

Najpopularniejsze motywy wykorzystywane do de-

koracji i przebierania się to: duchy, demony, zom-

bie, wampiry, manekiny znanych postaci z horrorów, 

czarownice, trupie czaszki, nietoperze, czarne koty, 

pająki bądź robaki. W Polsce zwyczaj świętowania 

Słodycze
na Halloween

Do symboliki święta Hallowe-
en nawiązują liczne, produko-

wane w tym okresie wyroby 
cukiernicze o niepowtarzalnym 

i przerażającym wyglądzie. 
W artykule prezentujemy ro-

dzaje i charakterystykę słody-
czy przygotowywanych 

na tę okoliczność. 
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Halloween pojawił się w latach 90. Nie obchodzi się 

tego święta tak hucznie jak w krajach anglosaskich, 

ale tradycje związane z Halloween coraz częściej po-

jawiają się w polskich domach. 

Dynia jako podstawowy element 
Halloween
Jesień jest sezonem na dynie. Istnieje wiele odmian 

tego warzywa, różniących się kształtem (może być 

spłaszczony, wydłużony, kulisty) oraz zabarwieniem 

skórki (zielona, żółta lub pomarańczowa). Najpopu-

larniejsza jest dynia olbrzymia (Cucurbita Maxima). 

Każdego roku o dyniach przypomina w październiku 

amerykańskie święto Halloween. Dynie nadają się 

idealnie do wycinania i dekorowania domu. Zaś naj-

ważniejszym symbolem tego święta jest wydrążona 

dynia z wyciętymi otworami na oczy i wyszczerbio-

nymi zębami, którą podświetla od środka zapalona 

świeca. Jest to forma lampionu, tradycyjnie stawia-

nego w oknie lub wieszanego w drzwiach domostwa 

w czasie święta.

Również różne słodkie wypieki sporządzone z dyni 

są symbolem tego święta. Na tę okazję można przy-

gotować z dyni: ciasta, ciastka, słodkie bułki oraz tor-

ty. Dzięki dodatkowi dyni wypieki stają się delikatne, 

puszyste i bardzo smaczne. Z dyni można wypiekać: 

kruche ciasto dyniowe, kruche ciasto z nadzieniem 

dyniowym, ciasto drożdżowe z dynią bądź lekkie cia-

sta czekoladowe z dynią. Popularne jest ciasto dy-

niowo-marchewkowe „Pajęczynka”, ozdobione nicią 

pajęczą z czekolady i czekoladowymi pająkami. Moż-

na też sporządzać dyniowe cupcakes z dodatkiem po-

marańczy. Z wierzchu babeczki dekoruje się cukrem 

pudrem i polewą czekoladową, tworząc pajęczą sieć. 

15

Halloween pojawił się w latach 90. Nie obchodzi się 

tego święta tak hucznie jak w krajach anglosaskich,

ale tradycje związane z Halloween coraz częściej po-

jawiają się w polskich domach. 

Dynia jako po
Halloween
Jesień jest sezonem

tego warzywa, róż

spłaszczony, wydłu

skórki (zielona, żół

larniejsza jest dyn

Każdego roku o dy

amerykańskie świ

idealnie do wycina

ważniejszym symb

dynia z wyciętymi

nymi zębami, któr

świeca. Jest to form

nego w oknie lub w

w czasie święta.

Również różne sł

są symbolem tego

gotować z dyni: cia

ty. Dzięki dodatkow

puszyste i bardzo s

kruche ciasto dyni

dyniowym, ciasto d

sta czekoladowe z

niowo-marchewko

pajęczą z czekolady

na też sporządzać d

marańczy. Z wierzc

pudrem i polewą c

W Polsce zwyczaj 
świętowania Halloween 
pojawił się w latach 90. 
Nie obchodzi się tego święta 
tak hucznie jak w krajach 
anglosaskich, ale tradycje 
związane z Halloween 
coraz częściej pojawiają się 
w polskich domach.



Trendy
cukiernictwo i piekarstwo 10-11/2019

16

Różne słodkie wypieki 
sporządzone z dyni 

są symbolem Halloween. 
Na tę okazję można 
przygotować z dyni: 

ciasta, ciastka, słodkie 
bułki oraz torty.
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Również babeczki dyniowe ozdobione lukrowymi 

duszkami doskonale pasują jako deser. Halloween 

jest okazją do przygotowywania tortów z dyni lub 

z dodatkiem dyni. Jednym z nich jest tort makowy 

z kremem z dyni. Innym – tort dyniowy z czekoladą 

bądź tort dyniowo-pomarańczowy.

Nie tylko dynie wykorzystuje się do robienia sma-

kołyków na  Halloween. Również jesienne owoce 

typu jabłka i gruszki można wykorzystać do zrobie-

nia smacznych deserów. Można zrobić na przykład: 

jabłka w  karmelu i  czekoladzie, 

posypane słodkimi cukierkami, 

gruszkowego ducha bądź poma-

rańczową latarnię-dynię z jabłka.

Rodzaje 
strasznych słodyczy
i ich charakterystyka
Halloweenowe słodkości przygo-

towuje się z różnymi „strasznymi” 

motywami typu: duchy, mumie, zombie, wampiry, 

czarownice, imitacje trupich czaszek, kościotrupy, 

oczy, pająki, pajęczyny, nietoperze, czarne koty itp. 

Im bardziej niesamowicie wyglądają, tym znajdują 

więcej amatorów. Ich przygotowanie nie jest trudne, 

wystarczy odrobina inwencji. Kolorami typowymi 

dla święta Halloween są  czarny i  pomarańczowy. 

Do dekorowania wypieków na Halloween stosuje się: 

posypki, lukier, cukrową masę plastyczną, kolorowe 

cukierki, żelki, dżemy, kolorowe kremy i inne dodatki. 

Torty na Halloween 

Jedną z atrakcji przyjęcia na Halloween może być tort 

w kształcie dyni. Dynia powinna być pomarańczowa. 

Istotną sprawą jest dekoracja takiego tortu, który 

powinien być przerażający, ale śmieszny i oryginalny. 

Przykładem toru na Halloween może być tort cze-

koladowy w kształcie dyni przekładany masą z toffi 

i kremu waniliowego, udekorowany pomarańczową, 

czarną i zieloną masą cukrową. Można też zrobić tort-

-dynię ze straszną miną, wykonaną z czekoladowych 

batonów bądź tort w kształcie dyni 

ozdobiony jesiennymi liśćmi z lu-

kru. 

Black Velvet Cake 

Black Velvet Cake to czarny odpo-

wiednik Red Velvet Cake, ciasta 

pieczonego z okazji Walentynek. 

Ciasto czekoladowe przeznaczone 

na Black Velvet Cake uzyskuje czar-

ny kolor dzięki dodatkowi naturalnego ciemnego ka-

kao, ewentualnie czarnego barwnika spożywczego. 

Blaty ciasta przekłada się kremem z lekko słonego 

serka Philadelphia bądź z serka mascarpone. Kremem 

pokrywa się też wierzch i boki ciasta. Zamiast bia-

łym kremem Black Velvet Cake można pokrywać 

czarną polewą. Do dekoracji tego ciasta stosuje się 

dojrzałe jeżyny lub borówki amerykańskie. Tort jest 

wilgotny i długo zachowuje świeżość. Już czarny ko-

lor ciasta i czarna polewa nadają ciastu Black Velvet 
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Rodzaj ciastka Opis 

Babeczki czarownice
Czekoladowe babeczki z kremem maślanym i kapeluszami zrobionymi z herbatników, rożków do lodów, 

czekolady i lukru plastycznego (czarny i fioletowy).

Babeczki mózgi 
Bardzo słodkie babeczki typu cupcakes. Na babeczkach wyciska się zawijasy z różowego kremu. Im bardziej 

poskręcane są kremowe zawijasy, tym bardziej przypominają „mózg”. Jako imitacji krwi na babeczkach można 

użyć soku wiśniowego, soku malinowego, soku z granatów lub czerwonego barwnika spożywczego. 

Babeczki pająki 

Babeczki z ciasta kruchego ścina się na górze, żeby były płaskie. Po wierzchu smaruje się je kremem wanilio-

wym. Na czekoladowe ciasteczka nakłada się warstwę roztopionej gorzkiej czekolady. Z roztopionej białej 

czekolady robi się oczy, a ciemną rysuje źrenice. Ozdobione czekoladowe ciasteczka układa się na wierzchu 

babeczek z kremem. Po bokach umieszcza się żelkowe nóżki pająków.

Bezy mumie 
Ciastka z ciasta bezowego, lekkie i rozpływające się w ustach. Masę bezową wyciska się zygzakowatym ruchem 

tak, żeby bezy uzyskały kształt mumii. Czarną posypką do ciast tworzy się oczy.

Ciastka duszki Ciastka z ciasta kruchego. Na upieczone ciastka-duszki nakłada się roztopioną białą czekoladę. Po jej zasty-

gnięciu na ciastkach rysuje się mazakami spożywczymi oczy i buzię.

Ciastka mumie
Z ciasta kruchego formuje się mumie, które dekoruje się białą czekoladą oraz czekoladowymi kropelkami lub 

posypką. 

Ciastka pajęczyny

Kruche ciastka powleka się białym lukrem. Na ciastkach rysuje się czarnym lukrem trzy koła. Przez naryso-

wane koła wykałaczką przeciąga się pionowe linie, tworząc pajęczą sieć. Każde ciastko ozdabia czekoladowy 

pająk.

Ciastka paluchy wiedźmy

Ciasto francuskie posmarowane kremowym serkiem zwija się ciasno w wąskie ruloniki. Ruloniki ozdabia się 

połówką obranego ze skórki migdała oraz delikatnie nacina, żeby przypominały palec. Do dekoracji używa się 

dżemu truskawkowego lub czerwonej polewy, które będą imitować krew na upieczonych paluchach wiedźmy.

Ciastka paluchy

zielonej wiedźmy 

Ciastka sporządza się z ciasta kruchego zabarwionego zielonym barwnikiem. W miejscu paznokcia umieszcza 

się migdał. Nożem robi się na ciastkach nacięcia w miejscu zgięć palców. Gotowe, ostudzone ciastka dekoruje 

się czerwonym lub fioletowym dżemem. Zielone paluchy wiedźmy, z brązowymi paznokciami, wyłaniają się 

ze zrobionej z ciasteczek Oreo ziemi. 

Ciastka szkielety Czekoladowe ciasteczka ozdobione białym lukrem tak, żeby powstał kościotrup. 

Ciastkowe lizaki – zombie Ciasteczka na patyku, czyli cake pops o przerażającym kształcie, np. zielonych zombie z mózgiem na wierzchu.

Duszkowa

tarta czekoladowa 

Tarta z kruchego ciasta czekoladowego. Na każdym kawałku tarty wyciska się bitą śmietanę. Duszkowi robi się 

czarne oczy. 

Dynia z galaretek Pomarańczowe galaretki w cukrze formuje się w kształt dyni.

Muffinki czarne pająki 
Czekoladowe muffinki polukrowane czarnym lukrem i posypane czarnym cukrem lub czekoladową posypką. 

W ciastku umieszcza się żelki, tworząc nogi pająków. Jako oczy służą drobne cukierki. 

Muffinki czaszki

Czekoladowe muffinkowe babeczki udekorowane tak, żeby przypominały czaszkę. Na babeczkę nakłada się 

kulkę kremu i wafelek, tworząc czapeczkę na głowie czaszki. Oczy czaszki robi się z małych cukierków,

nos z lukrecji, a zęby z białych fasolek. 

Piernikowe kościotrupy 

Z ciasta piernikowego wycina się ludziki. Upieczone i ostudzone pierniki ozdabia się białym lukrem, rysując 

na nich szkielety. Pierniki wypieka się z jak najciemniejszego kakao. Żeby były idealnie czarne, można dodać 

barwnik spożywczy w proszku.

Tab. 1. Rodzaje ciastek na Halloween

Cake upiorny charakter. Gdy dojdą do tego dekoracje 

w postaci pająków i pajęczyn, powstaje ciasto ideal-

ne na Halloween.

Ciastka i ciasteczka

Na imprezę z okazji Hallloween przygotowuje się 

ciastka nawiązujące wyglądem do tematyki hor-

rorów i innych mrocznych opowieści, potraktowa-

nych z przymrużeniem oka. W tab. 1 przedstawio-

no przykłady pomysłów na halloweenowe wyroby 

ciastkarskie. 

Gotowe wyroby cukiernicze
z okazji Halloween
Również przemysł cukierniczy produkuje słodycze 

z motywami typowymi dla Halloween. Wytwarzane 

są: „straszne” cukierki, żelki, lizaki, dropsy, czekolady 

i czekoladki. Produkowane są: cukierki lepka łapka, 

cukierki szkielety, cukierki zombie, upiorne czekola-

dowy, czekoladowe buty z czaszkami, czekoladowy 

krawat lub samochód z motywami z horrorów, lizaki 

czaszki, lizaki duchy, lizaki dynie, lizaki mumie, lizaki 

Frankenstein, lizaki nietoperze, lizaki smoki z języka-

mi, pianki duszki, żelki długie węże, żelki dynie, żelki 

oczy, żelki owady, robaki, żelki pająki, żelki pianki 

oczy, żelki szczęki wampira oraz żelki tarantule i inne 

pająki. 

Nie tylko dekoracje i przebrania, ale również cia-

sta, ciastka i  inne słodycze w  pomysłowej formie 

ułatwiają wczucie się w klimat święta duchów.  

Piśmiennictwo dostępne u autorki. 




