Pierniczki Katarzynki
Popularne pierniczki Katarzynki
są dość grube i mają charakterystyczny
kształt chmurek. Jeśli chcecie, aby te
pierniczki były u Was na święta, to
powinniście się za nie zabrać już teraz w
dzień Świętej Katarzyny czyli 25
listopada. Ciasteczka muszą długo
leżakować, aby zmiękły.
Pierniczki przechowujemy
w szczelnie zamkniętej puszcze. Jeśli
chcemy przyśpieszyć proces mięknięcia
to wtedy najlepiej jest włożyć skórkę z
jabłka do puszki lub wyłożyć pierniczki
na talerz
i pozostawić je nieprzykryte na parę dni,
aż zmiękną.

Przepis pochodzi z książki: „Ciasta
domowe” Barbary Bytnerowiczowej.
Składniki:
Ciasto:
•

200g płynnego miodu

•

1 łyżeczka przyprawy do piernika

•

100g cukru

•

1 jajko

•

400g mąki pszennej

•

3 łyżeczki proszku do pieczenia

•

ewentualnie kilka łyżek karmelu lub łyżeczka kakao dla koloru

Dodatkowo:
•

woda lub 1 łyżeczka miodu i łyżka wody do posmarowania

Sposób przygotowania:

1.

Miód wlać do miski. Dodać przyprawę, cukier, jajko i mąkę wymieszaną z

proszkiem do pieczenia. Zacząć zagniatać ciasto. (Ciasto jest suche i ciężko się zagniata).
Dodać karmel lub kakao i wytrwale zagniatać dalej, aż do uzyskania jednolitej masy.
(Ciasto nie powinno już się kruszyć. Powinno być plastyczne). Można dodać łyżkę
śmietany.
2.

Ciasto rozwałkować, na blacie posypanym mąką, na grubość 1cm. Wykrawać

foremką pierniczki.

3.

Pierniczki układać w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

4.

Łyżeczkę miodu wymieszać z łyżką wody. Przy pomocy pędzelka posmarować

pierniczki.

5.

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 12- 13 minut w temperaturze 180°C.
Smacznego

https://www.youtube.com/watch?v=OtJt-dddHSs
https://www.youtube.com/watch?v=52FtxITZEA4

KATRARZYNKI
Katarzynki

– polski zwyczaj świąteczny, obchodzony przez chłopców.

W nocy z 24/25 listopada odbywają się wróżby młodych mężczyzn
dotyczące ślubu i poszukiwania partnerki.
W katarzynkowy wieczór kawalerowie wkładali pod poduszkę pióro
i karteczki z literami, by następnego dnia rano poznać imię i charakter
przyszłej żony.

„Wskaż proszę wróżbo
wybrankę,
Żonę i przyszłą kochankę.
Wyciągam karteczki cztery,
Są jej imienia litery.”

Po wypowiedzeniu tych
słów młody mężczyzna
rankiem 25 listopada
(Dzień św. Katarzyny) – losuje spod
poduszki karteczki z literami, z których
układa imię przyszłej żony.
Pióro pod poduszką miało wywołać sen
z ptakiem symbolem przyszłej żony:
biała kura – ślub z młodą dziewczyną
czarna kura– ślub z wdową
sowa - żona mądra, ale brzydka
kogut – w najbliższym roku brak ślubu
siwy koń – brak ślubu

Kawalerowie ścinali też gałązkę wiśni i wstawiali do wody. Gdy gałązka
zakwitła na Boże Narodzenie, oznaczało to, że ślub odbędzie się jeszcze w
najbliższym karnawale.

Wróżono również z kubków. Polegało to na losowaniu ukrytych pod
kubkami przedmiotów symbolizujących ożenek (np. obrączka), majątek
(np. monety), dobrą pracę (zboże). Losowaniu towarzyszyć mógł wierszyk:
„Kasiu daj znać, co się będzie ze mną dziać.”

Po katarzynkowym wieczorze pełnym zabawy - chłopcy spotykali się na
śniadaniu. Każdy zjadał sucharek na zakończenie śniadania. Kto skończył
jako pierwszy – jako pierwszy miał się ożenić

ANDRZEJKI

Andrzejki,jędrzejówki, jędrzejki– wieczór wróżb
dla dziewcząt w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja,
patrona Szkocji, Grecji i Rosji.
Andrzejki w dawnej
Polsce były bardzo ważne,
a wróżby odprawiane w
ten wieczór traktowano z
ogromną powagą. Wokół
domów palono wielkie
ogniska, które miały
odpędzać złe duchy.

Proponujemy kilka andrzejkowych zabaw, które w listopadowy
wieczór można zorganizować w domowych warunkach.

„Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.”

Wyścig butów
Chodzi o to, żeby lewe buty uczestników ustawić rządkiem w kącie pokoju.
Następnie powinniśmy przestawiać je tak, aby ostatni but „wskakiwał” na
pierwsze miejsce i tak aż do momentu, kiedy któryś z butów dotknie
progu. Osoba, która jest właścicielem tego buta będzie wedle wróżby tą,
która pierwsza wyjdzie za mąż lub ożeni się.

Rzut trzewikiem
Inną popularną wróżbą był rzut butem. Uczestnik zabawy odwracał się
tyłem do drzwi, a następnie rzucał za głowę lewy trzewik. But, który upadł
podeszwą do podłogi i był skierowany czubkiem ku drzwiom, zwiastował
pannom i kawalerom rychły ślub.
Praktyczna rada – koniecznie zamieńcie ciężkie buty na kapcie.

Cztery filiżanki
Pod trzy z czterech filiżanek wkładamy: obrączkę, listek i monetę. Pod
czwartą nie umieszczamy nic. Zamieniamy miejscami filiżanki, a następnie
wybieramy jedną z nich. Obrączka oznacza miłość, listek – małżeństwo,
moneta – bogactwo.
Możemy użyć większej liczby filiżanek i umieścić tam też inne
przedmioty (np. klucz symbolizujący przeprowadzkę, kostkę cukru
oznaczającą słodkie i beztroskie życie). Jeśli trafimy na pustą filiżankę,
w najbliższym czasie nic się nie zmieni.

Najdłuższa obierzyna
Do tej zabawy potrzebne są jabłka. Uczestnicy obierają je. Kto ma
najdłuższą obierkę, ten będzie miał najdłuższy związek.

Następnie – każdy uczestnik rzuca swoją obierzynę za siebie i w
kształcie, w jaki się ona ułoży, może dopatrywać się litery, która będzie
inicjałem jego przyszłej miłości.

Karteczki
Na małych karteczkach wypisujemy imiona. Karteczki składamy,
umieszczamy pod poduszką i zostawiamy na noc. Rano wyciągamy pierwszą
lepszą karteczkę – imię na niej zapisane będzie imieniem naszego
przyszłego ukochanego albo przyjaciela na całe życie.

Serce z imionami
Wycinamy dwa papierowe spore serca. Na jednym z nich wypisujemy
popularne imiona żeńskie, na drugim – męskie. Jedna osoba przytrzymuje
serce, a uczestnicy przekłuwają (oczywiście z drugiej strony, tak, aby nie

widzieć imion) papier. Imię, w które uczestnik trafi szpilką, będzie
imieniem jego przyszłej żony lub męża.
UDANYCH ANDRZEJEK!
https://www.youtube.com/watch?v=OtJt-dddHSs
https://www.youtube.com/watch?v=52FtxITZEA4

