
Frysta bananspöken
Du behöver:
75 g vit choklad
2 bananer

4 st glasspinnar
1 1/2 dl riven kokos
ca 20 chokladlinser

Gör så här:
1. Smält chokladen över ett vattenbad.
2. Skala och dela bananerna på mitten.  

Tryck fast en glasspinne i varje bananhalva  
och lägg i frysen minst 2 timmar.

3. Doppa bananerna i den smälta  
chokladen och rulla sedan i kokosen.

4. Garnera bananglassarna med choklad
knappar som spökenas ögon och mun.  
Halvera chokladknapparna och använd  
som ögonbryn. Frys minst fyra timmar.

Päronspöken
Du behöver:
päron
citronsaft

gojibär
torkade blåbär

Gör såhär:
1. Skala päronen och låt stjälkfästet vara kvar.

2. Gnid in päronen med pressad citronsaft så 
att det inte mörknar. Skär av en tunn skiva i 
botten av päronet så att det kan stå.

3. Gröp ur lite av fruktköttet med ett kuljärn 
eller försiktigt med en sked i nedre delen av 
päronet som ska bli en mun. Tryck in gojibär 
som tänder och tunga med en pincett.

4. Gör två små hål med en liten kniv i övre 
delen av päronet som ögon och tryck in 
torkade blåbär.

Halloweenpaprikor  
fylld med pastasallad
Du behöver:
200 g pasta (gärna 
pastahjul)
150 g rökt skinka
100 g hårdost
1/4 gurka
1 burk majskorn 
 (à 150 g)
4 oranga paprikor
1/2 tsk italiensk 
salladskrydda

1. Koka pastan enligt anvisningen 
på förpackningen. Låt den rinna 
av och svalna.

2. Skär skinkan, osten och gurkan i 
tärningar.

3. Låt majsen rinna av.

4. Blanda ihop pasta, skinka, ost, 
gurka, majs och italiensk sallads
krydda.

5. Skär bort toppen på paprikorna 
och gröp ur kärnhuset. Skär ut, 
ögon, näsa, mun på paprikorna 
som du gör med en ”halloween
pumpa”.

6. Fyll paprikorna med pasta  
salladen och lägg på locket  
och servera.

Insektsdadlar, 
tusenfoting  
och skalbaggar
Du behöver:

Insektsdadlar
dadlar
mandelsplitter
paprika (eller sockerärtor)
Tusenfoting
rädisor
mandelsplitter

 
 

Skalbaggar
vindruvor
mandelsplitter
paprika

1. Insektsdadlar: Stick fyra små 
hål med en liten kniv i dadlarna 
för att trycka in mandelsplitter 
som ben.

2. Stick också små hål på ovansi
dan på dadlarna för antenner. 

3. Skär små strimlor av t.ex. 
paprika och sockerärter och 
stick in som antenner.

4. Tusenfotingar: Skär bort de 
gröna bladen från rädisorna 
och dela dem i halvor.

5. Gör små hål för ögonen med 
en liten kniv.

6. Skär en liten skåra nertill för att 
sticka in mandelsplitter som 
fötter.

7. Skalbaggar: Dela vindruvorna 
på längden. Stick in mandels
plitter som ben och små papri
kabitar som ögon.

Gör så här:

Gör så här:


