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Αξίζει να δεις το Squid Game για το Dalgona candy?

Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων αγαπούν το binge-watching συμ-
φωνούν πως αυτή την περίοδο, στην κορυφή της λίστας με τις πιο 
δημοφιλείς σειρές βρίσκεται το δυστοπικό  Squid Game, μια σειρά 
από τη Νότια Κορέα που έχει σκηνοθετήσει ο Hwang Dong-hyuk.

Το αιματηρό σενάριο έχει την εξής βάση: οι συμμετέχοντες, 456 
απεγνωσμένοι άνθρωποι βουτηγμένοι στα χρέη μέχρι τον λαιμό 
διαγωνίζονται σε μια σειρά από δοκιμασίες, σε έναν στίβο παιχνι-
διών, για ένα ασύλληπτο έπαθλο σε μετρητά. Η παγίδα βρίσκε-
ται στο γεγονός πως όσοι αποτυγχάνουν πυροβολούνται εν ψυ-
χρώ στο κεφάλι.

Μια από τις προκλήσεις μεταξύ των παικτών ονομάζεται Dalgona 
candy και έχει προκαλέσει φρενίτιδα σε παγκόσμια κλίμακα. Πρό-
κειται για ένα μπισκότο που παρασκευάζεται από ζάχαρη και σόδα 
(δηλαδή μόλις δύο υλικά) με τη βοήθεια ενός κουπάτ. Το στοίχημα 
είναι να μπορέσει κανείς να αποσπάσει το σχηματισμένο μπισκότο 
από την υπόλοιπη ζύμη που το περιτριγυρίζει, χωρίς να το σπάσει. 
Ακούγεται απλό, αλλά πιστέψτε με είναι πολύ δύσκολο.

Σε πρώτη φάση, το να φτιάξει κανείς την καραμέλα με τη σωστή 
πυκνότητα είναι από μόνο του μια πρόκληση- ο κίνδυνος για σο-
βαρό έγκαυμα ελλοχεύει συνεχώς. Το δεύτερο πράγμα που πρέ-
πει να προσέξει κανείς είναι όταν αδειάσει το καυτό περιεχόμενο  
να του δώσει το σωστό πάχος, καθώς κινδυνεύει να θρυμματιστεί 
αν είναι πολύ λεπτό, πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Αν θέλετε να το φτιάξετε θα χρειαστείτε ένα αντικολλητικό μικρό 
τηγάνι, 1 1/2 κ.σ. ζάχαρη και μια πρέζα σόδα. Θα ρίξετε τη ζάχαρη 
στο σκεύος, θα ανεβάσετε τη θερμοκρασία, θα ανακατέψετε το πε-

ριεχόμενο μέχρι να καραμελώσει και κατόπιν θα ρίξετε τη σόδα, 
ανακατεύοντας ξανά. Το μείγμα θα αφρίσει. Το μόνο που έχετε να 
κάνετε κατόπιν, είναι να αδειάσετε με προσοχή την καυτή καραμέ-
λα σε ένα αντικολλητικό χαρτί, να το πιέσετε με την ανάποδη πλευ-
ρά ενός φλατ πιάτου ώστε να ισιώσει και χρησιμοποιώντας κου-
πάτ να αποτυπώσετε στο κέντρο το σχήμα του- μπορεί να είναι 
κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο, αστέρι ή ομπρέλα. Αφού κρυώσει, 
το challenge είναι να ξεκολλήσετε, με τα δάχτυλα ή με τη βοήθεια 
μιας βελόνας,  το κεντρικό σχήμα ατόφιο χωρίς να το σπάσετε- εί-
ναι τόσο δημοφιλές που στο Τik Tok και στο youtube υπάρχουν χι-
λιάδες βίντεο με προσπάθειες και πολλά εκατομμύρια views.

Το Dalgona Candy είναι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ιδιαίτερα δη-
μοφιλές στη Νότια Κορέα, τις δεκαετίες του 70 και το 80. Τα παι-
διά που συμμετείχαν, για κάθε επιτυχημένη προσπάθεια απόσπα-
σης της εύθραυστης καραμέλας, κέρδιζαν από μια λιχουδιά. Αλλά 
η ουσιαστική απόλαυση δεν ήταν ποτέ να το φας, αλλά το να παλέ-
ψεις να το βγάλεις χωρίς απώλειες.

Η τρομακτικά μεγάλη επίδραση πάντως του Squid Game στους 
νέους ανθρώπους, έχει θορυβήσει τις αρχές σε παγκόσμιο επίπε-
δο, καθώς εύκολα βρίσκονται μιμητές ανάμεσά τους. Ήδη έχουν 
υπάρξει αναφορές για βίαιες συμπεριφορές στα σχολεία, αλλά 
ακόμη και σε παιδικές χαρές. Η σειρά έχει οριστεί κατάλληλη για 
θεατές άνω των 16 ετών. Παρόλα αυτά όλοι έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, ακόμη και οι μικρότερες ηλικίες που εντυπωσιάζονται 
επικίνδυνα από τα παιχνίδια εξουσίας, όπως δείχνουν οι μελέτες. 
Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να έχει κανείς στο μυαλό του απλά πως 
ότι αρχίζει με ένα παιχνίδι, μπορεί να γίνει τρόπος σκέψης και κατά 
συνέπεια τρόπος συμπεριφοράς.


