
OFERTA
PRODUKTÓW

NA HALLOWEEN

OD PONIEDZIAŁKU, 18.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



SKŁADNIKI:

• półkoliste foremki
• blender

2 porcje4:45h
poziom 
średni

ZOBACZ, JAK PRZYGOTOWAĆ EFEKTOWNĄ 
PANNA COTTĘ, KTÓRA SPRAWDZI SIĘ PODCZAS 

KAŻDEGO PRZYJĘCIA HALLOWEENOWEGO! 

• śmietanka UHT 30% – 500 g
• cukier biały – 50 g
• cukier wanilinowy – 2 opakowania
• płatki białej żelatyny – 3 szt.
• mrożone maliny – 200 g
• cukier puder – 25 g
• śliwki – 2 szt.
• suszone żurawiny lub rodzynki – 6 szt.

• woda różana
• dżem morelowy

DODATKOWO

PRZYGOTUJ

HALLOWEENOWA 
PANNA COTTA 

https://kuchnialidla.pl/halloweenowa-panna-cotta


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

  KROK 1: ZAGOTOWUJEMY ŚMIETANKĘ

Śmietankę zagotowujemy z 40 g cukru i cukrem wanilinowym. Gotujemy 
na wolnym ogniu przez 10 minut, od czasu do czasu mieszając, a 
następnie studzimy przez 5 minut. Żelatynę moczymy w zimnej wodzie. 
Lekko odciskamy, rozpuszczamy w gorącej śmietance i przelewamy do 6 
wypłukanych zimną wodą, półkolistych foremek. Studzimy, a następnie 
wstawiamy na co najmniej 4 godziny lub na noc do lodówki do stężenia.

  KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY SOS MALINOWY

Rozmrażamy maliny. Dodajemy cukier puder i miksujemy blenderem 
na gładką masę, a następnie przecieramy przez sitko. Doprawiamy do 
smaku kilkoma kroplami wody różanej. Śliwki myjemy, kroimy w poprzek 
na cienkie, okrągłe plasterki, usuwając przy tym pestkę.

  KROK 3: DEKORUJEMY PANNA COTTĘ

Panna cottę wysuwamy z foremek na talerze. Na środku każdej 
umieszczamy plasterek śliwki i żurawiny lub rodzynki. Owoce możemy 
posmarować podgrzanym dżemem morelowym, aby się świeciły. Sos 
malinowy rozlewamy dekoracyjnie wokół „oczu”.



OD PONIEDZIAŁKU, 18.10R 42/21
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  

HALLOWEEN
Chrupiące
ziemniaczki
450 g/1 opak.
produkt mrożony
1 kg = 11,09

450 g

4,99

HALLOWEEN
Płatki
śniadaniowe
475 g/1 opak.
1 kg = 12,61

475 g

5,99

HALLOWEEN
Nuggetsy z kurczaka
400 g/1 opak.
kawałki kurczaka w chrupiącej panierce,
delikatnie przyprawione, w zabawnych 
kształtach, produkt mrożony
1 kg = 24,98

400 g

9,99

Strasznie
pyszne

Halloween

Produkty

w supercenach!

HALLOWEEN
Pianki
275 g/1 opak.
1 kg = 21,78

275 g

5,99

HALLOWEEN
Makaron trzy 
kolory
500 g/1 opak.
1 kg = 9,98

500 g

4,99



OD PONIEDZIAŁKU, 18.10 R 42/21
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  

HALLOWEEN
Minibatoniki mix,
z certyfikatem
Fairtrade 
500 g/1 opak.
1 kg = 23,98

500 g

11,99
HALLOWEEN
Lizaki, 
z certyfikatem RFA
150 g/1 opak.
100 g = 3,33

150 g

4,99

HALLOWEEN
Kulki 
czekoladowe,
z certyfikatem 
UTZ
200 g/1 opak.
100 g = 3,00

200 g

5,99
HALLOWEEN
Cukierki 
barwiące język 
z nadzieniem 
owocowym
300 g/1 opak.
1 kg = 16,63

300 g

4,99

HALLOWEEN
Przekąski
ziemniaczane
100 g, 110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,79/4,35

RÓŻNE RODZAJE

4,79
HALLOWEEN
Chipsy tortilla
z niebieskiej
kukurydzy
200 g/1 opak.
100 g = 2,50

200 g

4,99

HALLOWEEN
Chrupki
100 g/1 opak.

100 g

3,99



SKŁADNIKI:

• piekarnik rozgrzany do temperatury 150°C 
• mikrofalówkę (opcjonalnie)
• sitko o drobnych oczkach
• łopatkę silikonowa
• tarkę o małych oczkach 
• papier do pieczenia
• wałek do ciasta
• małe foremki listki (opcjonalnie)

8 porcji1:00h łatwy

HALLOWEEN MOŻE BYĆ… STRASZNIE SŁODKIE! 
DYNIE Z EKSPANDOWANYCH NASION TO POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 

DLA DOROSŁYCH I SUPERFRAJDA – NIEZALEŻNIE DO WIEKU! 
PRZYGOTUJ TE DYNIE I ZASKOCZ SWOICH GOŚCI!

DYNIE Z EKSPANDOWANYCH 
NASION
• biała czekolada o smaku sernika  

z mandarynką – 100 g 
• ekspandowane nasiona: orkisz, jagły i 

amarantus – 150 g
• pomarańczowy barwnik naturalny – 10 g 
• skórka otarta z ½ pomarańczy 
• zielona masa cukrowa – 60 g
• brązowa masa cukrowa – 20 g 

• upieczona dynia – 100 g 

PURE Z DYNI

PRZYGOTUJ

DYNIE 
Z EKSPANDOWANYCH NASION

https://kuchnialidla.pl/szyszki-w-ksztalcie-dyni-z-ekspandowanych-nasion


• piekarnik rozgrzany do temperatury 150°C
• mikrofalówkę (opcjonalnie)
• sitko o drobnych oczkach
• łopatkę silikonowa
• tarkę o małych oczkach
• papier do pieczenia
• wałek do ciasta
• małe foremki listki (opcjonalnie)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

• Dynię przekrój na pół, wyjmij gniazda nasienne. Połówki dyni upiecz bez pestek
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 150°C.

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY PUREE Z DYNI
Miąższ z upieczonej dyni łyżką przecieramy do miski przez sitko o drobnych 
oczkach.

KROK	2:	ŁĄCZYMY	CZEKOLADĘ	Z	NASIONAMI	EKSPANDOWANYMI	
Czekoladę kruszymy do miski i rozpuszczamy w mikrofalówce lub roztapiamy 
w rondelku na małym ogniu. 
Do rozpuszczonej czekolady dodajemy ekspandowane nasiona: orkisz, jagły 
i amarantus. Całość mieszamy.

KROK	3:	DODAJEMY	POZOSTAŁE	SKŁADNIKI	
Do czekolady wymieszanej z ziarnami dodajemy barwnik pomarańczowy, otartą 
skórkę z pomarańczy i 2 łyżki purée z dyni. Całość dokładnie mieszamy. 

KROK 4: FORMUJEMY DYNIE
Czekoladę wymieszaną z ziarnami formujemy w kulki o różnej wielkości. Każdą 
z nich lekko rozpłaszczamy. Palcem tworzymy niewielkie wgłębienie na górze 
każdej dyni (miejsce na dekoracje z masy cukrowej: sprężynki, ogonki i listki). 
Uformowane dynie wstawiamy do lodówki na czas przygotowywania dekoracji. 

KROK	5:	PRZYGOTOWUJEMY	DEKORACJE
Sprężynki:
Połowę zielonej masy cukrowej formujemy w niewielkie kulki (przygotowujemy 
tyle kulek, ile mamy dyni z nasion ekspandowanych). Każdą kulkę rozwałkowujemy 
w rękach tak, aby uzyskać wałek grubszy z jednej i cieńszy z drugiej strony. Wałki 
skręcamy dowolnie, tak aby przypominały sprężynki. 

Ogonki:
Brązową masę cukrową dzielimy na części odpowiadające liczbie dyń. Każdą 
część formujemy w kulkę, a następnie palcami rozciągamy w jedną stronę tak, aby 
uzyskać kształt rożka. 

Listki:
Pozostałą część zielonej masy cukrowej formujemy w kulkę i umieszczamy 
pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Masę rozwałkowujemy 
na płaski, cienki placek. Wycinamy z niej listki przy pomocy foremki lub noża. 

KROK 6: DEKORUJEMY DYNIE
Schłodzone dynie z nasion wyjmujemy z lodówki i dekorujemy: ogonki wciskamy 
rożkiem do dołu we wgłębienie zrobione w dyniach. Dodajemy sprężynki i listki.
Do	dekoracji	można	użyć	produktu	z	gazetki:	
TROLLI	żelki	-	tarantula.

PRZYGOTUJ	WCZEŚNIEJ



HALLOWEEN
Żelki oczka
75 g/1 opak.
100 g = 6,65

75 g

4,99

HALLOWEEN
Żelki
1 kg/1 opak.

1 kg

14,99

TROLLI
Żelki 
- tarantula
800 g/1 opak.
1 kg = 18,74

800 g

14,99

TROLLI
Żelki słodkie i kwaśne
450 g/1 opak.
1 kg = 33,31

450 g

14,99

HALLOWEEN
Żelki - zęby 
Draculi
200 g/1 opak.
100 g = 2,00

200 g

3,99

TROLLI
Żelki 
supermózg
175 g/1 opak.
100 g = 2,85

175 g

4,99

OD PONIEDZIAŁKU, 18.10R 42/21
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  



TROLLI
Żelki słodkie i kwaśne
450 g/1 opak.
1 kg = 33,31

OD PONIEDZIAŁKU, 18.10 R 42/21
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  

HALLOWEEN
Dynia - zestaw słodyczy
200 g/1 opak.
100 g = 8,00

200 g

15,99

FINI
Skrzynia ze słodyczami
99 g/1 opak.
100 g = 8,07

99 g

7,99

HALLOWEEN
Czekoladki 
z cukrem, 
strzelające,
z certyfikatem 
UTZ
100 g/1 opak.

100 g

4,99

HALLOWEEN
Mieszanka
do wypieków
279 g, 350 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 21,47/17,11

RÓŻNE RODZAJE

5,99

HALLOWEEN
Kruche ciastka
z czekoladą,
z certyfikatem RFA
150 g/1 opak.
100 g = 2,99

150 g

4,49

HALLOWEEN
Orzechy ziemne
w cieście
200 g/1 opak.
100 g = 1,90

200 g

3,79

Żelki
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 24,98

400 g

9,99



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



