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Ezt az újságot nem nyomtattuk ki. Védjük a természetet!

Advent
Az adventi időszakot Szent András napját követő
vasárnaptól, vagyis november 30-tól kell számolni,
méghozzá úgy, hogy karácsonyig egy-egy gyertyát kell
meggyújtani az adventi koszorún. Az ünnep a Jézus
születéséig tartó várakozást jelenti, a koszorún lévő
gyertyák az ő életét jelképezik.

Luca széke
Luca napját, vagyis december 13-át gonoszjáró napnak is tartják a néphagyomány szerint. A
babona azt mondja, hogy a 13 napon át készített, kilenc fából barkácsolt Luca székre állva
meg lehet pillantani a boszorkányokat. Ezután a széket tűzbe kell dobni, ezzel elpusztítva a
banyákat. Állítólag aki mindezt helyesen teszi, az hallhatja, ahogy a boszorkányok sírnak a
szék megsemmisítése közben.

Betlehemezés
A többszereplős, énekes pásztorjáték arról kapta a
nevét, hogy a Betlehemben történteket meséli el
Heródes intézkedésétől, Mária és József szökésén át a
háromkirályok látogatásáig. Fő kelléke a jászol vagy a
kézzel barkácsolt betlehem, amit a szereplők házról
házra visznek magukkal, miközben minden családnak
előadják a jól ismert történetet jókívánságaikkal
tarkítva. A műsort követően pedig a házigazda
figyelmessége jeléül megvendégeli a beöltözött résztvevőket.

Karácsonyfa állítás
A fenyő feldíszítésének története egészen a 16. századig
nyúlik vissza. Úgy tartották, hogy a zöld, illatos fa elűzi a
rossz szellemeket és cserébe egészséget és szerencsét
hoz a ház lakóinak. Ezért fenyőgallyakat akasztottak fel
mindenhová, csak később kezdődött a fák kivágása és
egészben való beállítása a szobába. Eleinte kizárólag
gyertyákat rögzítettek fel rá, később almával, dióval,
valamint fából és textilből készült díszekkel dekorálták.
Magyarországon csak a 19. században terjedt el a
karácsonyfa állítás szokása.

Jászolállítás
Mivel a kis Jézust születése után a jászolba tették, ezért a fekvőhelynek szimbolikus
jelentősége van. Méghozzá annyira erős, hogy régi hagyomány szerint vidéken az ünnepi
vacsorakor az asztal alá szénát és szalmát tesznek, hogy a ház a betlehemi istállóra
hajazzon. Sőt vidéken az is szokás, hogy saját jászolt barkácsolnak az emberek.

Éjféli mise
A keresztények körében a december 24-én tartott
éjféli miselátogatása az egyik legfontosabb
hagyománynak számít a karácsony kapcsán. Ha
valaki feláll Luca székére, megláthatja a
boszorkányokat, de azt is tartja a szóbeszéd, hogy
amíg az emberek a misét vannak, addig állataik
összegyűlnek és kibeszélik gazdáikat.

Regölés
Vidéken - elsősorban a Dunántúlon - még manapság is
szokás a regölés, ami egyfajta termékenységvarázslás. A
regösök hangos énekkel és még hangosabb zajjal furulyával, köcsögdobbal és csörgő lánccal zavart keltve
- a ház népének jó jövő évi termést, bőséget és
gazdagságot kívántak. Általában hátsó szándéka is volt a
fiúknak, hiszen többnyire olyan házakhoz jártak, ahol
még akadt hajadon leány

Aprószentek napi vesszőzés
December 28-án, vagyis aprószentek napján azokra
a kisdedekre emlékeznek, akiket Heródes, Jézus
keresése közben halálra ítélt. Ilyenkor a férfiak
fűzfából készültvesszővel, illetve korbáccsal járják a
falut, hogy gyengéden megcsapkodják az lányokat
és asszonyokat, mondván, hogy hajdanán a fiúk
szenvedtek, most a nőknek kell.

Dudás Eszter

A karácsony története
A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Minden év
december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének.
Feltehetőleg vagy azért esett erre a választás, mert egyes keresztény szerzők szerint Jézus
szenvedése, azaz a húsvét, illetve fogantatása az év azonos napján, március 25-én történt, vagy
azért, mert ekkor volt a téli napforduló a Föld északi féltekéjén.
Minden országban máshogy ünneplik. A karácsonyi ünnep szellemiségéhez, és jellegéhez hasonló
ünnepek már korábban is léteztek, például a pogányok téli napfordulós ünnepe, a szaturnália
ünnepségek. Az ókori Rómában december 17-25 között tartották a földművelés istenének,
Szaturnusznak ezt a nagy ünnepét. Ekkor nagy táncos vigadalmakat tartottak birodalomszerte. A
fény diadalát ünnepelték a halál és a sötétség felett. A régi pogány ünnep vigasságokkal volt tele,
mivel a téli napforduló a régi földművesek körében az újjászületést, a reményt táplálta. A
földművesek számára fontos volt a meleg eljövetele, mivel a létük múlott rajta. A meleg időszak a
bőség időszaka volt, míg a hideg időszak a sötétség és a nélkülözés időszaka, ilyenkor az isteneket
igyekeztek jókedvre deríteni. A szolgák megajándékozása is elterjedt volt. A házakat örökzöld
borostyánokkal díszítették. Miután a kereszténység államvallássá vált, hamarosan hivatalos
ünneppé nyilvánították Jézus születését. Ezt az eseményt a 4. századtól kezdték ünnepelni, január
6-án epifánia (Epiphaneia) néven vízkereszt ünnepén. Karácsony ünnepe 325-ben került át
december 25-re, az első nikaiai zsinat döntése alapján. Ezen a zsinaton fogadták el a Symbolum
Nicaeno-Constantinopolitanumot, ami a kereszténység legfontosabb hitvallásává vált. I.
Constantinus római császár kiadta a milánói ediktumot és ezek a fontos lépések a kereszténység
elterjedését és államvallássá válását segítették.

A karácsonyfa története
Néhány forrás szerint középkori szokás volt, hogy egy fiatal fát vágtak ki, ami az
ifjú élet feláldozását jelképezte, hasonlóan Jézushoz, aki fiatalon áldozta fel életét
az emberekért. Sok egyéb legenda kötődik a karácsonyfához, például hogy Luther
Márton állított gyermekének először karácsonyfát. Más források szerint a
karácsonyfa elődje a karácsonyi piramis volt, ami egy nagy virágcserépbe állított
vagy fatönkhöz erősített deszkaszál volt, melyre két-három vékony, felfelé rövidülő deszkadarabot
szegeztek keresztbe. A felszegezett deszkák végén gyertyát gyújtottak. A karácsonyi piramis A 18.
század közepén kezdték Németország egyes helyein az egyszerű karácsonyi piramis dísztelen vázát
karácsonyi gallyakkal ékesíteni. Hagyománya Németországból került át, de nem vált
hagyománnyá Magyarországon. Az első feljegyzés karácsonyfáról Sebastian Brant német írótól
származik, Strasbourgból a 15. század végén. Ekkoriban almával, ostyával díszítették. A 20. század
elején terjedt el igazából a karácsonyfa-állítás, egyre többen díszítettek fel egy kis fát vagy ágat
karácsonykor.

Csont Sára

KARÁCSONY MÁS
ORSZÁGOKBAN :
OLASZORSZÁGBAN ÉS SPANYOLORSZÁGBAN az
ajándékozás fő napja nem Szenteste, avagy
karácsony napja, hanem Vízkereszt napja,
január 6. Itália több vidékén LaBefana, vagyis
Vízkereszt szülötte hozza az ajándékokat, bár
ma már külföldi hatásra újabban már divatba
jött BabboNatale, azaz a Télapó, aki
Karácsonykor hozza az ajándékokat. Az olasz
gyerekek nem virgácsot, hanem szenet
kapnak a Télapótól, ha nem fogadnak szót.
Spanyolországban Vízkeresztkor a gyerekek a
kitisztított, kifényesített cipőiket a küszöb elé
teszik, és abba kapják - a magyar Mikulás
szokáshoz hasonlóan- az ajándékot. A spanyol
gyerekek a bibliai napkeleti
bölcstől(Háromkirályok) várják az ajándékot.

Az íreknél a karácsonyi
ünnep két hétig tart. A
karácsonyi mise előtt a
Télapónak sört, whiskyt és
rétest, a rénszarvasoknak
pedig egy csokor
sárgarépát készítenek ki
az ajtó elé. December 25én bontják ki az
ajándékokat, 26-án pedig
az emberektöbbsége
lóversenyre megy

Sönperger Nóra

Itt a tél, mindenki izgatottan
várja a karácsonyt. Az
izgalom mindenhol
ugyanolyan, a szokások
azonban a világ tájain
különböznek. Alábbi
cikkünkből megtudhatod,
hogyan ünneplik a
karácsonyt a világ különböző
országaiban!

Az AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOKBAN hasonló
módon várják Santa
Claust, akinek csak a
ruhája más egy kicsit,
mint angol „rokonáé”, ő
ugyanis nem hosszú,
hanem rövid köpenyt
visel, és az Északi-sarkon
él.

OROSZORSZÁGBAN teljes
en más az ünnep, hiszen
az ajándékozás nem
decemberben történik,
hanem január elsején, de
ugyanúgy a feldíszített
karácsonyfa alatt. Ennek
oka a pravoszlávok
eltérő naptára, náluk a
karácsony későbbre esik,
mint Európában. A kék
vagy piros ruhájú, trojkán
közlekedő Gyed Moroz
segítője Sznyegurocska
(Hópelyhecske), Fagy
Apó unokája.

Karácsonyi vásárok
Budapesti karácsonyi vásár
Európa egyik legnépszerűbb karácsonyi vásárait Budapesten rendezik meg minden évben, a
Vörösmarty téren. Több mint 100 fapavilon vonzza a látogatókat egyedülálló folklór és
iparművészeti termékekkel. Karácsonyi díszek, apró ajándékok, gyertyák, kesztyűk, sapkák,
kovácsoltvas és fonott termékek kavalkádja ejti ámulatba a vendégeket. Olyan különleges
termékeket kapni itt, mint sehol máshol a világon.
Megtapasztalhatod a tél igazi csodáit, megkóstolhatod az igazi magyaros ételeket, amelyeket
zsűri értékel. Szomjadat forralt borokkal olthatod, desszertnek pedig érdemes megkóstolni a
kürtőskalácsot, sült gesztenyét vagy mézeskalácsokat. Amikor a színes pavilonok közt sétálsz
érdemes magadnál tartanod a forralt bort és a lángost, miközben magadba szippantod az ünnepi
hangulat varázsát. Előadások, táncok, népi énekesek, kórusok szórakoztatnak.
Egy óriási karácsonyfa és adventi koszorú világít a tér közepén, különleges
világítástechnikával, hogy a látogatók az egész Advent alatt megtapasztalhassák az ünnepi
hangulatot. November közepétől december végéig tart a budapesti karácsonyi vásár.

Varga Boglárka, Csépány Zsófia

Bécsi karácsonyi vásár
Bécsben az adventi időszakban felépül egy karácsonyi falu. Itt az adventi időszakban több
mint 70 stand szolgál hagyományos kézműves alkotásokkal és eredeti ajándékötletekkel. A
karácsonyi vásár a belvárosi Freyung téren hagyomány hű esemény. Már 1772-ben volt itt
karácsonyi vásár, ma kézműves alkotások, üvegdíszek, hagyományos jászlak és kerámiák kaphatók.
Délután 4-től ünnepi hangulatú adventi zene tölti be a teret. Nem messze innen igényes kézműves
alkotásokat vásárolhatunk. Mindig nagy élmény az óriáskerék előtti téren rendezett téli vásár.
Élőzenét hallgathatunk, és vidám show műsorokat élvezhetünk.
A hagyományos Wiener Adventzauber (bécsi adventi varázslat nevű karácsonyi vásár)
alkalmából, fénylő mesevilággá változik. A körülbelül 150 stand karácsonyi ajándékokat,
fenyődíszeket, édességeket és meleg italokat kínál. Egy 12 méter átmérőjű, óriási adventi koszorú
uralja a teret, a környező fák pedig ünnepi díszben csillognak és fényárba borítják a környéket.
Az első bécsi karácsonyi vásárt, több mint hét évszázaddal ezelőtt rendezték meg. Albrecht
császár 1294-es rendelete alapján a helyi kereskedők és iparosok árusítási privilégiumot kaptak, és
ezzel tulajdonképpen letette a téli vásárok alapjait.
Az eseményt 1984 óta nevezik Adventi Varázslatnak, ami nem túlzó elnevezés: a vásár, a
körülötte levő kivilágított park, a gyerekeknek fenntartott barkácsműhelyek; a puncs, a forralt bor
és a többi finomság illata miatt a környék tényleg olyan, mintha egy mesevilágba csöppentünk
volna. A városvezetés és a kereskedők is gondoskodnak arról, hogy a hangulat legalább olyan
meghitt és bájos legyen, mint a kezdetekkor.

Varga Boglárka, Csépány Zsófia

Karácsony
"Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben."

Mondókák
Karácsonyi csengő
vagyok
csilingelek az ágon,
örüljetek megérkezett
Tél országból
Karácsony
Hátamon a zsákom,
zsákomban a mákom.
Mákomban a rákom.
Kirágta a zsákom,
kihullott a mákom,
elszaladt a rákom.
Aki látja károm,
fizesse meg mákom
Nyilas Márk, Suha Tibor

A szaloncukor receptje
Zománcozott lábasba tegyünk 28 dekagramm cukrot, és adjunk hozzá 1 deciliter vizet.
Folytonos kavargatás mellett, és attól fogva, mikor felforr, főzzünk hét nyolc percig, amíg
hólyagos és átlátszó nem lesz, ekkor ujjpróbát veszünk úgy, hogy a mutató és
hüvelykujjunkat hideg vízbe lehűtjük, ezzel csípünk a keverőkanálban lévő masszából. Ha
2-3 cm hosszú, nyúlós szálak képződnek a megnyitott ujjak között, akkor kész.
A pépet osszuk annyiféle, cukor kissé kihűlt, főzőkanállal még jól összekeverjük,
befedjük, és egynéhány percig magára hagyjuk. Ez a fondant-tömeg lesz az alapja a
különféle szaloncukroknak.
Ezután jöhet az ízesítés. Bármilyen gyümölcsös, rumos: a kihűlt fondant tömeget újra
lassú tűzön összekavarjuk a tetszés szerinti mennyiségű gyümölcsnedvvel vagy
rumesszenciával melegedésig, majd levesszük a tűzről, és hűlésig kavargatjuk. Ha a tömeg
keményedni kezd, márványlapra vagy porcelán lapra öntjük, kézzel leaprítjuk, és ha
egészen kihűlt, vizes késsel kis darabokra metsszük, csokoládébevonóval bevonjuk, és
színes papírba göngyölítjük.

Garas Viktória, Mikó Liza

Receptek karácsonyra
Mézeskalács receptje
Hozzávalók:
•

1 kg finomliszt

•

30 dkg porcukor

•

1 csipet só

•

30-40 dkg virágméz

•

3 tojás

•

3 evőkanál margarin

•

1 teáskanál szódabikarbóna3 dkg fahéj

•

1 dkg őrölt szegfűszeg

•

1 csomag mézeskalács-fűszerkeverék

Üsd bele az egész tojásokat! A tésztát lágyíthatod úgy, hogy csak egy egész tojást és 2-3 tojássárgáját ütsz
bele, a tojásfehérjéket pedig üvegpohárban letakarva hűtőszekrénybe teszed, jó lesz a cukormázhoz. Tedd
a szobahőmérsékletű margarint is a tésztába, és dolgozd, majd öntsd hozzá az üvegben forró vízbe állított,
meglangyosított mézet. Ha a tálhoz ragadna a tészta, kevés liszt hozzáadásával addig gyúrd, amíg elválik az
edény falától. Viszonylag lágy tésztát gyúrj - margarin, esetleg kevés langyos víz hozzáadásával
megpuhíthatod -, mert az érlelési idő alatt megkeményedik. Takard le vastag konyharuhával, és legalább 35 órán keresztül - legjobb, ha egy egész éjszakán át - hagyd állni. Ne ijedj meg, ha pihenés után repedezett
a tészta, addig gyúrd újra, amíg ismét képlékennyé lesz.
Nyújtás, szaggatás, sütés - A tésztát szedd több részre, és egyszerre mindig csak egy cipót nyújts ki.
Gyúródeszkán vagy gondosan letisztított, vékonyan belisztezett asztallapon sodrófával nyújtsd ki a tésztát
körülbelül 3-4 milliméter vastagra, de nagyobb figurák sütésénél vastagabbra. Apró, türelmes
mozdulatokkal dolgozz! Miután kinyújtottad a tésztát, lisztbe mártott kiszúró-formákkal szaggasd ki a
mézeskalácsot. Hagyj elegendő helyet a sütemények között, hisz sütés közben megduzzadnak,
megnövekednek. Használhatsz sütőpapírt vagy zsiradékkal vékonyan kikent, esetleg csak lisztezett tepsit,
de arra minden esetben ügyelj, hogy ne égjenek meg a mézeskalácsok. Forró sütőbe tedd, de közepes
lángon süsd, és amikor már érzed a fűszerek illatát, akkor nézd meg! Ha egyenletesen aranybarna, vedd ki!
Fontos! Egy-két percig hagyd hűlni a figurákat, mert forrón még nagyon puhák, majd sütőlapáttal emeld ki
őket egy tálcára.
Tippek a díszítéshez - Fényesítés: a mézeskalácsok felületére kenőtollal tojásfehérjét kenhetsz, így szép
fényes lesz a felületük, illetve a ráhelyezett magvak könnyen ráragadnak. Magvak: az apróbb magvakat mák, szezámmag - hintsd a tojásfehérjével megkent nyers tészta felületére, és így süsd meg. A nagyobb
magvakat - napraforgómag, tökmag, dió, mandula - nyomd egyszerűen a nyers tésztába, miközben sül,
szépen beágyazódik a tésztába, és benne marad.

Adventi koszorú
1. A fenyőt és a zöldeket vágjuk fel 15 cm-es darabokra.
2. A drótból a mutatóujjunkra hajtva kis U betűket vágunk a zöldek rögzítéséhez. Ajánlatos a drót
végét átlósan levágni így könnyebb lesz beszúrni az alapba.
3. A fenyőből és egyéb zöldekből 3-4 db-ot kis csokrokba fogunk, majd az alapra fektetve a
száruknál fogva megtűzzük az U alakú drótokkal. Ezt a tevékenységet mindaddig csináljuk, amíg
a koszorúalap teljes felületét be nem borítjuk.
4. 8 db 10 cm-es drótot levágunk majd fogóval, vagy esetleg drótvágóval megfogjuk, és akár
gyertyalángnál vagy tűzhelynél a drótok végét addig melegítjük, amíg azok pirosan nem izzanak.
Kettőt - kettőt a gyertyák aljába szúrunk.
5.A gyertyákat beleszúrjuk a koszorúba. Lehet egymás mellé a 4 gyertyát, lehet úgy, hogy hármat
egymás mellé egyet külön, (középsővel szemben). A klasszikus és hagyományos elrendezés a
koszorút négy részre osztó, szimmetrikusan betűzdelt gyertya.
6. A gyertyák közé helyezzük fel a díszeket. A bogyókat, gyümölcsöket, U alakúra hajtogatott
dróttokkal rögzítsük. Ha tobozt is szeretnénk használni, akkor a tekerjük köré a drótot, csavarjuk
meg erősen és így tűzzük fel a koszorúba.
7. Tűzzük a masnikat a gyertyák mellé. A drót végére kampót hajtunk, a masni közepére
helyezzük, majd erősen megcsavarjuk, és feltűzzük a koszorúra.

Az első gyertyát advent első vasárnapján gyújtsuk meg, majd minden héten egy gyertyával
többet.
(forrás: http://www.gazlap.hu )

Karácsonyi üzenőtábla

1.

Vágjunk ki a kartonpapírnál körben 5-5 cm-rel nagyobb darabot a textíliából és a frízből.

2.

Helyezzük az asztalra a textíliát, rá a frízt majd középre a kartonlapot. A széleket hajtsuk
vissza és ragasszuk le. Először az oldalak közepén dolgozzunk, majd a sarkokon.

3.

A selyemszalagot rögzítsük az egyik sarokban.

4.

Átlósan vezetve készítsük el a hálót. Ez fogja tartani az üzeneteket.

5.

A tábla hátuljára ragasszuk fel az akasztót, mely szintén a selyemszalagból készül.

6.

Így néz ki, amikor elkészült a háló. Tulajdonképpen már így is tökéletes az üzenő tábla,
de aki szeretné még tovább dekorálhatja.

7.

Egy madeira szalagot húzzunk be és hátulról, körben rögzítsük a táblához.

8.

A hátsó oldalt is fedjük be a textíliával.

9.

A selyemszalagok találkozását díszítsük gombokkal vagy kárpitos díszszegekkel.
(forrás: www.csinaldmeg.hu )

Karácsonyi angyalka

1. Vágjátok ki a tojástartó középső részét, és vizes kézzel formázzátok szoknya formájúra
2. Ha megszáradt, fessétek le tetszőleges színű akril festékkel, de gondolom, jó a tempera is.
3. A fejet én egy kicsit beszíneztem halványan sima piros ceruzával és elkentem az ujjammal
rajta, hogy ne legyen fehér (lehet kész fejet is kapni, csak az drágább).
4. Rajzoljátok meg filctollal az arcát.
5. Ragasztóval ragasszátok rá a hajat.
6. Zseniliából két darab kell, egy rövidebb kéznek, egy hosszabb szárnynak.
7. A meghajtott szárnyra ragasszatok tollat.
8. Ragasztópisztoly segítségével ragasszátok a testre a fejet, alá a karját, alá a szárnyát.
9. A fejére arany vagy ezüst zseniliából csináljatok egy kis kört, és ragasszátok rá.
10. A kezébe tehettek valami csillogót vagy gyöngyöt.
11. A ruhája ragasztóval és csillámporral tetszőlegesen díszíthető.

SÍELÉS
Olimpiai sportág. A sífelszereléshez tartozik a síléc, a síbakancs, és a megfelelő
ruházat. Hasznos a síszemüveg, a sisak és a kesztyű is. Sokan szoktak úgynevezett
síbottal síelni. A sízés elterjedését Fridtjof Nansen Sítalpakon Grönlandon át című
könyve indította el (1890).
A síelés formái:
Alpesi sí





Lesiklás
Szuper-óriásműlesiklás
Óriás-műlesiklás
Műlesiklás

Északi sí




Síugrás
Sífutás
Északi összetett

Hasonló sport a snowboard.

Forrás: wikipedia
Csont Sára

Szabad stílusú számok





Buckasízés
Síakrobatika
Mogul
Hot Dog

Alternatív síelés





Túrasízés (síalpinizmus)
Telemark sízés
Sí jöring
Sítájfutás

Ajánlók :)
Program

Film Könyv

Karácsonyi ének
Az 1800-as évek
Londonja, karácsony idején.
Az ünnep iránt semmilyen
kötődést sem érez Ebenezer
Scrooge, a kapzsi és
szívtelen öregember. Egész
életében csak a pénz
érdekelte, az érzelmekre, az
emberi kapcsolatokra nem
pazarolt időt. Ám ez
a karácsony más, mint a
többi. Scrooge-ot
meglátogatja a múlt, a jelen
és a
jövő karácsony szelleme,
akik magukkal viszik egy
időutazásra. Szembesítik
addigi kiábrándító életével,
érzéketlenségével és
hamarosan bekövetkező
halálával. A fösvény és
mogorva vénember kap egy
utolsó lehetőséget, hogy
átértékelje az életét, és
nemcsak a saját, hanem
környezete sorsát is
megváltoztassa.

Csengettyűszó, szikrázó
hóesés, gyertyafényben
tündöklő karácsonyfa, a friss
sütemények illata... Ha
végre eljön a várva várt
karácsony, szeretnénk, ha
minden tökéletes lenne.
Ebben a könyvben mindent
megtalálunk, ami a meghitt
és emlékezetes ünnephez
szükséges. Hasznos tippeket
és kreatív ötleteket kapunk
ahhoz, hogyan díszíthetjük
fel ízlésünknek megfelelően
a lakásunkat, a karácsonyfát
és az ünnepi asztalt.
Számos részletes leírás
mutatja meg lépésről
lépésre, hogyan
készíthetünk saját kezűleg
látványos díszeket,
koszorúkat vagy éppen
betlehemet. Természetesen

Az egri belvárosi
rekonstrukciós
munkálatok miatt ebben
az évben az Eszterházy
tér ad otthont az Egri
Advent
programsorozatának. A
város két, talán
legimpozánsabb épülete
fogja közre az ünnepi
helyszínt, a Bazilika és a
Líceum. Az ünnepi
fényekkel hangulatossá,
meghitté varázsolt téren
kézműves termékek,
édességek, puncs és
forralt bor kínálat várja
az ünnepváró sokaságot.
Az adventi színpadon
programok, a
játszóházban
gyermekfoglalkozások
nyújtanak
kikapcsolódást.

a karácsonyi receptek sem
hiányoznak. A könyv célja,
hogy ráhangoljon az
ünnepre, és számos régi és
új ötlettel, sok hasznos
tippel megszépítse a
várakozás
idejét.

Sönperger Nóra

Szilveszteri menü
LENCSELEVES FÜSTÖLT SAJTTAL
Hozzávalók: 25 dkg lencse, 10 dkg füstölt sajt, fél dl
olaj, 5 dkg vöröshagyma, 2 dl tejszín,2-evőkanál:
mustár, fokhagyma, só, babérlevél
Elkészítés: Egy lábosban olajon megpároljuk a finomra
vágott vöröshagymát, beletesszük az előzőleg
kiválogatott,
beáztatott
lencsét.
Fűszerezzük
fokhagymával, babérlevéllel, vízzel felöntjük, és lassan
puhára főzzük. A megfőtt lencsét szitán áttörjük, vagy
turmixgépben pépesítjük, hozzáadjuk a mustárt, a tejszínt, felforraljuk, majd átszűrjük. A füstölt
sajtot kockára vágjuk, és forró sütőben hirtelen megpirítjuk. Az elkészült levest csészébe mérjük, és
tálalás előtt helyezzük bele a pirított sajtkockákat.

VIRSLIS LENCSELEVES
Hozzávalók: 25 dkg lencse, 2 gerezd fokhagyma, 1
babérlevél, 1 vöröshagyma, 1 evőkanál mustár, 1
púpozott evőkanál finomliszt, 1 dl tejföl, 2-3 virsli, 1
csapott kiskanál só, fél mokkáskanál őrölt fekete bors, fél
csokor petrezselyem
Elkészítés: A lencsét átválogatjuk, megmossuk, 2-3 órára
hideg vízbe áztatjuk. Ezután leszűrjük, lábasba töltjük és
bő 1 liter vízzel felöntjük. Megsózzuk, a babérlevelet meg
a megtisztított, finomra vágott hagymát beledobjuk.
Fölforraljuk, majd lefedve, kis lángon kb. 35 perc alatt
puhára főzzük. Mustárral ízesítjük, megborsozzuk, a
zúzott fokhagymával fűszerezzük. A lisztet a tejföllel simára keverjük, a levest ezzel sűrítjük. Karikára
vágott virslivel és felaprított petrezselyemmel még 2-3 percig forraljuk.

MALACSÜLT
Hozzávalók: 1 malaccomb (kicsontozva), 2-3 gerezd fokhagyma, 1 üvegsör, só, bors, köménymag, 1
szelet füstölt szalonna.
Elkészítés: A malac combjának bőrét egy éles késsel szépen bevagdalom, majd bedörzsölöm a zúzott
fokhagymával, sóval, borssal és köménymaggal. Előmelegített sütőbe teszem és 180°C-on 2 óra alatt
megsütöm. Időnként sörrel öntözgetem és kenegetem a füstölt szalonnával.

KASZINÓTOJÁS
Hozzávalók: 6 kemény tojás, 50 dkg
franciasaláta, 1 kis fej hagyma, kolbászkrém,
gulyáskrém, mustár, pizza krém, majonéz, tejföl,
citromlé, zselatin
Elkészítés: a kemény tojások alját le kell vágni és
kiszedni a sárgáját egy tálba. A levágott fehérjét
bele lehet tenni a franciasalátába. A
tojássárgáját keverjük ki két-három kávéskanál
kolbászkrémmel,
gulyáskrémmel,
pizza
krémmel, mustárral, majonézzel. Ízesítsük
fehér- és fekete borssal, citromlével, reszelt hagymával. Töltsük bele a tojásokba a krémet, majd
állítsuk bele a tojásokat a franciasalátába. A maradék töltelékből tegyünk félre egy kávéskanálnyit,
a többit keverjük simára egy-két evőkanál tejföllel. Fél deci langyos vízben oldjunk fel két kávéskanál
zselatint, majd melegítsük folyamatos keverés mellett. Mielőtt éppen felforrna, keverjük bele a
tejfölös töltelékbe. Ha lehűlt, kenjük be vele vékonyan a tojásokat, majd tegyük hűtőbe. Az öntetet
is hűtsük, de folyamatosan ellenőrizzük, kevergessük. Ha bőrösödni kezd a teteje, kiskanállal szedjük
a tojásokra, vigyázva, hogy ne sok menjen mellé, és mindenütt bevonjuk vele a tojásokat.
Díszítésként a félretett töltelékből nyomjunk kis pöttyöt a tojások tetejére.

KOCSONYA
Hozzávalók: 1-1,5 kg vegyes, bőrös sertéshús (csülök, köröm,
farok), 50 dkg sertéscomb, 15-20 szem szemes bors, 5-6 gerezd
fokhagyma, 2 szál petrezselyemgyökér, 1 szál sárgarépa, 1 fej
vöröshagyma, só, pirospaprika, őrölt pirospaprika
Elkészítés: A bőrös húst alaposan megtisztítjuk, késsel
megkaparjuk, megmossuk (ha lehetőségünk van rá, lángon
megperzseljük), majd feldaraboljuk. A színhúst megmossuk, 2-3
darabba vágjuk, és a bőrös hússal együtt feltesszük főni annyi
vízben, hogy jól ellepje. Rövid ideig főzzük. Ezután hozzáadjuk a megmosott vöröshagymát héjastul
és az egész borsot teatojásba téve. A petrezselyemgyökeret és a sárgarépát megtisztítjuk,
megmossuk, hasábokra vágjuk, és a húshoz adjuk. Kissé megsózzuk, majd lassú tűzön, fedő alatt 23 órán át főzzük. Ha a hús megpuhult, kivesszük a teatojást, a hagymát, a petrezselyemgyökeret, a
sárgarépát, és a lé tetejéről a zsírt leszedjük. A színhúst feldaraboljuk, a bőrös húst kicsontozzuk, és
6-8 tányérba elosztjuk. A levet rövid ideig ülepedni hagyjuk, majd a tányérokba szűrjük a húsra. Kb.
1-1,5 óra elteltével a tetejét ízlés szerint megszórhatjuk pirospaprikával, vagy őrölt erős paprikával.
A teljes dermedéshez 2,5-3 óra szükséges. A kocsonyát tálalhatjuk úgy is, hogy a kicsontozott bőrös
húst és a feldarabolt színhúst egy lapos jénai tál aljára egyenletesen elosztva szétterítjük. Erre öntjük
a leszűrt levet, és hagyjuk kihűlni, megdermedni. A dermedés után a kocsonya szépen szeletelhető
lesz.
Kerestély Zsófia

