
 
 
PUNCH ROŞU (PUNCH CU VIŞINE ŞI BITTER LEMON) 
 
Ingrediente pentru 4 pahare: 
• cca. 70 g de vişine din compot Harvin  
• 400 ml nectar de cireşe  
• 100 ml suc de portocale Vitafit   
• 1 plic de zahăr vanilat Castello  
• 1 linguriţă de scorţişoară Mikado   
• 400 ml Bitter Lemon  
 
 
Mod de preparare: 
Se scurg vişinele. Se repartizează în compartimentele unei tăviţe pentru gheaţă, 
se umple apoi tăviţa cu apă şi se pune la congelator.  
 
Se amestecă nectarul de cireşe cu sucul de portocale, se adaugă zahărul vanilat 
şi scorţişoara, se acoperă şi se pune la frigider cel puţin 1 oră, pentru 
omogenizare. Apoi se strecoară într-un vas de punch, se adaugă cuburile de 
gheaţă şi Bitter Lemon rece. 
 
Sugestie: Pentru adulţi, în loc de Bitter Lemon se adaugă vin spumos, şi, după 
gust, lichior de cireşe. 
 
Timp de preparare: cca. 15 minute plus timp de congelare şi omogenizare 
 
Grad de complexitate: simplu 
 



 
 
BRIOŞE CU GLAZURĂ “PÂNZĂ DE PĂIANJEN” 
 
Ingrediente pentru 12 bucăţi: 
• 75 g alune  
• 175 g făină Castello 
• 1 linguriţă de praf de copt Castello  
• 125 g de unt Pilos  
• 125 g zahăr 
• 1 vârf de cuţit de sare iodată  
• 2 ouă  
• 50 ml lapte Pilos  
• 200 g ciocolată albă Bellarom  
• 30 g ciocolată amăruie J.D.Gross  
• În plus: forme mici de hârtie de copt (pentru brioşe), pungi pentru congelare, ţepuşe 
de lemn 
 
Mod de preparare: 
Se macină alunele şi se amestecă cu făina şi praful de copt. Se amestecă untul, 
zahărul şi sarea până se obţine o compoziţie cremoasă. Se adaugă pe rând ouăle, 
amestecul cu alune şi laptele. Coca se repartizează în cupele tapetate cu hârtie de 
copt ale unei tăvi de brioşe. Se coc timp de 30-35 de minute în cuptorul preîncălzit, 
la 175 °C, până se rumenesc bine. Se lasă la răcit, iar apoi se scot din cupe. 
 
Ciocolata albă şi ciocolata amăruie se mărunţesc separat, apoi se topesc succesiv în 
bain-marie. Suprafaţa brioşelor se unge cu ciocolată albă. Cu ciocolata neagră se 
umple o pungă pentru congelare. Se închide şi se taie într-un colţ. Se şpriţează cercuri 
subţiri pe brioşe, iar apoi se întind, cu ajutorul unei ţepuşe de lemn, dinspre interior 
spre exterior, formându-se un model de pânză de păianjen. Se lasă la uscat. 
 
Timp de preparare: cca. 70 de minute (plus timp de răcire) 
Grad de complexitate: simplu 



 
 
MICI FANTOME (BEZELE) 
 
Ingrediente pentru 15-20 de bucăţi: 
• 150 g de zahăr pudră Castello 
• 2 albuşuri de ouă  
• 1 vârf de cuţit de sare iodată  
• 15 g de ciocolată amăruie J.D.Gross  
• În plus: hârtie de copt, pungi de congelator 
 
Mod de preparare: 
Se cerne zahărul pudră. Se bat albuşurile cu sare până se întăresc. Se adaugă 
treptat zahărul pudră, câte o lingură, în timp ce se bate în continuare până se 
obţine o spumă groasă, strălucitoare. Se umple o pungă de ornat cu capăt de 
dimensiune medie şi se şpriţează mici fantome pe o tavă tapetată cu hârtie de 
copt. Se coc în cuptorul preîncălzit, la 120 °C, timp de cca. 1 oră, până devin 
crocante şi sunt încă albe. Se lasă să se răcească complet. 
 
Se mărunţeşte ciocolata amăruie şi se topeşte în bain-marie. Se umple o pungă 
pentru congelare, se taie un colţ foarte mic şi se şpriţează feţele fantomelor. Se 
lasă la uscat. 
 
Timp de preparare: cca. 90 de minute (plus timp de răcire şi de uscare) 
Grad de complexitate: simplu 
 



 
 
CIUPERCI OTRĂVITOARE (OUĂ CU PĂLĂRIE DIN ROŞIE) 
 
Ingrediente pentru 4 bucăţi: 
• 4 ouă  
• 2 roşii de mărime mijlocie  
• sare de mare  
• piper negru Mikado  
• 1-2 linguriţe de maioneză Mikado  
• 1 legătură de creson 
 
 
Mod de preparare: 
Se fierb ouăle în apă clocotindă timp de 10 minute. Se lasă apoi în apă rece 
timp de 2 minute. Se cojesc şi se taie câte puţin din ambele capete, astfel încât 
să poată avea stabilitate.  
 
Se spală roşiile, se şterg şi se taie în două. Suprafaţa tăiată se condimentează 
cu sare şi piper. Pe partea rotunjită se pun mici bobiţe de maioneză, iar roşiile 
se aşează pe ouă. Se taie cresonul şi se aranjează in farfuria de prezentare 
printre ouă, pe post de iarbă. 
 
Mod de preparare: cca. 25 de minute plus timp de răcire 
Grad de complexitate: simplu 
 



 
 
PĂIANJENI DE HALLOWEEN DIN BRIOŞE 
 
Ingrediente pentru 9 păianjeni: 
• 50 g de margarină Promienna  
• 125 g de zahăr brun  
• 2 ouă  
• 125 g de făină Castello  
• 1 linguriţă de praf de copt Castello  
• 4 linguriţe de pudră de cacao Castello  
• 125 g smântână Pilos  
• 1 pacheţel de ciocolată pentru glazură   
• bombonele multicolore cu ciocolată Mister Choc  
• Sticks-uri de ciocolată 
• ciocolată răzuită  
• forme de hârtie pentru brioşe 
 
Mod de preparare:  
Pentru prepararea brioşelor se pun într-un castron margarina, zahărul brun, ouăle, făina, 
1 linguriţă de praf de copt şi cacao şi se amestecă cu mixerul. Se adaugă smântâna şi se 
mai amestecă puţin. Se umplu formele de brioşe şi se coc cca. 20 de min. la 175°C. Se 
topeşte ciocolata pentru glazură. Sticksurile de ciocolată se înjumătăţesc, iar capetele se 
îmbină cu glazura topită. De preferinţă se lasă peste noapte în frigider. 
 
Mod de servire: 
Brioşele se lasă să se răcească şi se înlătură hârtia. Se topeşte restul de glazură şi se 
glasează brioşele cu aceasta. Se presară cu ciocolată răzuită şi se fixează ochii din 
bombonele. Picioarele din ciocolată se înfig cu grijă în brioşe. 
 
Timp de preparare: cca. 40 min. (plus timp de răcire) 
Grad de complexitate: mediu 



 
 
SUPĂ DE DOVLEAC CU GHIMBIR   
 
Ingrediente pentru 4-6 porţii: 
• 1 ceapă 
• 1 bucată de ghimbir (cca. 20 g) 
• 5 dovleci mici( de câte cca. 650 g) 
• 2 linguri de unt Pilos  
• 700 ml de concentrat de legume  
• 300 ml de suc de mere Vitafit  
• sare iodată  
• piper Mikado  
• 2 mere (a câte cca. 125 g) 
• 100 g de smântână Pilos  
 
Mod de preparare: 
Se cojeşte ceapa şi ghimbirul şi se toacă mărunt. Se taie capacul a 4 dovleci, se 
îndepărtează seminţele, se îndepărtează pulpa lăsându-se o margine de cca. 0,5 
cm. Se cojeşte dovleacul rămas, se îndepărtează seminţele şi se taie în cuburi 
pulpa.  
 
Se căleşte ceapa cu ghimbirul în ulei fierbinte, până ceapa devine sticloasă. Se 
adaugă pulpa de dovleac şi se prăjeşte 5 minute. Se stinge cu concentrat de 
legume şi cu suc, se condimentează cu sare şi piper şi se dă în clocot. Se fierbe 
la foc mic 10-12 minute.  
 
Între timp se cojesc merele, se îndepărtează seminţele şi se taie cuburi. Se 
adaugă la supă şi se mai fierb cca. 5 minute, la foc mic, până se înmoaie. Se 
scoate un polonic de cuburi de mere şi dovleac. Restul de supă se mixează, se 
drege cu smântână şi se condimentează cu sare şi piper, după gust. Se umplu 
dovlecii cu supă şi se ornează cu cuburi de mere şi dovleac. 



 
 
 
Sugestii:  
Pentru supă puteţi folosi şi un dovleac mare golit, ca "supieră". Dacă astfel 
obţineţi mai multă pulpă, utilizaţi-o, de ex., pentru o dulceaţă sau, răzuită, 
pentru o mâncare de legume la tigaie.  
Dovlecii mici sunt şi mai frumoşi dacă sunt crestaţi înainte de servire. Pentru 
aceasta se schiţează o faţă înfricoşătoare şi se desprinde cu grijă, cu ajutorul 
unui cuţit ascuţit, pentru legume, doar coaja, astfel încât dovleacul să nu fie 
străpuns. 
 
Timp de preparare: cca. 85 de minute 
Grad de complexitate: mediu 
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