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Składniki na ciastka:

• 190 g mąki pszennej,
• 80 g gorzkiego kakao w proszku,
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
• 1/2 łyżeczki soli,
• 250 g cukru,
• 170 g masła,
• 1 jajko,
• 1 łyżka ekstraktu waniliowego.

Wykonanie:

1. Połącz w misce przesianą mąkę, proszek do pieczenia, sól i ciemne kakao.
2. W oddzielnym naczyniu ubij masło i cukier na gładką, jednolitą masę.
3. Do maślanej masy dodaj jajo i ekstrakt, całość dokładnie wymieszaj.
4. Połącz zawartość obu misek i wyrób ciasto. Powinno mieć konsystencję miękkiej plasteliny.
5. Podziel je na dwie części, uformuj z każdej kulę, spłaszcz i owiń folią spożywczą. Wstaw

ciasto do lodówki na co najmniej 2 godziny.
6. Schłodzone kawałki ciasta rozwałkuj na podsypanej delikatnie mąką stolnicy na grubość

około 3 mm. Za pomocą foremek wykrój odpowiednie kształty ciastek. Nie musisz posiadać
specjalnych foremek - szkieletów, możesz posłużyć się zwykłymi foremkami do pierników.

7. Tak przygotowane ciastka ułóż na pergaminie i piecz w nagrzanym do 190 stopni piekarniku
przez 6 - 8 minut. Ostudź ciastka całkowicie przed lukrowaniem. W momencie wyjmowania
ich z piekarnika, mogą być jeszcze miękkie, ale po chwili zastygają, dlatego ważne jest, aby
obchodzić się z nimi ostrożnie.

8. Przygotuj lukier i za pomocą szprycy z małą, okrągłą tylką ozdób ciastka wzorkami 
przypominającymi szkielet.

Składniki na lukier:

• 1 białko jaja,
• 1 do 1,5 szklanki cukru pudru,
• parę kropel aromatu waniliowego.

Wykonanie:

1. Cukier puder przesiej, dodaj do niego białko jaja i całość dobrze zmiksuj.
2. Wlej kilka kropel aromatu i jeszcze raz wymieszaj lukier.
3. Przełóż masę do rękawa cukierniczego zaopatrzonego w małą, okrągłą tylkę i zabierz się do

dekorowania ciastek.
4. Lukier do misternych zdobień powinien być nieco gęstszy niż ten, którym oblewamy ciasta.
5. Gęstość możesz regulować ilością dodanego cukru pudru, więc proporcje zależą od Ciebie.



6. Pamiętaj, że lukier dość szybko wysycha, więc warto przykryć folią lub talerzykiem miskę, 
w której się znajduje. Powodzenia!


