
Húsvét

Régi népszokás a húsvéti locsolkodás. Húsvéthétfôn a legények ház-
ról házra járták a lányos házakat. A küszöbön megállva bekiabáltak:
„Szabad-e vízbe vetni?” Ha igent mondtak, bementek a házba és vízzel
vagy illatos kölnivel meglocsolták a lányokat. Gyakran mondtak köszön-
tôt is a locsolkodás elôtt.

Ajtó megett állok, Kicsi csürke vagyok,
piros tojást várok, ajtó mögött állok,
ha párját nem adják, vízbe vetni jöttem,
estig is itt állok. piros tojást várok.

Szabad-e bejönni ebbe a kis házba?
Hol lelem, merre van a ház szép virágszála?
Meglocsolom egy-kettôre, hogy viruljon esztendôre!

A locsolkodókat szíves szó, terített asztal és hímes tojás várta.
A tojásfestés mindig az asszonyok, lányok dolga volt. Hagymalevéllel,

különféle gyümölcsök héjának fôzetével színezték a tojást. Mások viasz-
szal írtak, rajzoltak rá különféle mintákat. Volt olyan is, aki hegyes szer-
számmal karcolta ki a mintát a már befestett tojásból. Nagyon nagy
ügyességet igényelt a patkolt tojás elkészítése.

Az öntözés a télen összegyûlt bajoktól való megszabadulást, megtisz-
tulást, a tojás pedig a termékenységet jelenti.

Mindkét szokás ma is él. Csupán annyit változott, hogy inkább kölni-
vel locsolkodnak, és sokan pénzt is ajándékoznak a locsolónak a piros
tojás mellé.

1. Olvasd el a szöveget! Írásban válaszolj a következô kérdésekre!

Melyik napon szokás locsolkodni?

Mivel jutalmazzák a locsolókat?

Mit jelent a locsolkodás?

2. Keresd ki a következô kérdésekre a szövegbôl a választ, és húzd alá!

Szabad-e locsolni? – Hogyan kérdezték ezt régen?
Mivel díszítették, mintázták a tojásokat?
Mit jelent a tojás ajándékozása?
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II.

Te is festhetsz hímes tojást. A tojásfestéshez válaszd ki a legvilágo-
sabb, szinte fehér héjú tojásokat! Fôzd ezeket keményre! (Ebben kérd
felnôtt segítségét!) Ha sót teszel a fôzôvízbe, akkor nem reped meg a
tojás héja fôzés közben.

Ma már sokféle tojásfestéket vásárolhatunk. Ezeket vízben kell felol-
dani. A legpraktikusabb, ha tisztára mosott, nagyobb méretû konzerv-
dobozban készíted el a festôoldatot. Tegyél a festôlébe egy evôkanál
ecetet! Ez zsírtalanítja a tojásokat. Így a festék mindenütt megfesti majd
a tojáshéjat. Kanál segítségével óvatosan tegyél egy fôtt tojást a festé-
kes lébe! Hagyd benne néhány percig! Ha már szép a színe, vigyázva
vedd ki az oldatból, és tedd újságpapírra száradni! Szalonnabôrrel kend
be a megszáradt színes tojást! Így szép fényes lesz.

Ha temperát használsz a festéshez, akkor a tojást akár többféle szí-
nûre, mintásra is festheted.

Ha szeretnéd a hímes tojást a tavaszi barkacsokor ágaira aggatni, ak-
kor ne fôzd meg, hanem óvatosan kocogtasd meg a héjat egy nagyobb
varrótûvel! Fúrj mindkét végére egy pici lyukat! Most megmutathatod,
hogy milyen erôs vagy. Fújd ki a tojás belsejét, a fehérjét és a sárgáját
egy tálba! Ha kiszáradt a tojás belseje, fesd be temperával! Készíts rá
akasztót! Húzz át egy hosszú tû segítségével színes fonalat a tojáson!
Kösd csomóra a fonalat a tojás két végénél és a keskenyebb végéhez
közel! Ha szeretnéd eltakarni a két pici lyukat, akkor két kis filckoron-
got tegyél rá!

1. Olvasd el a szöveget! Írd ki belôle, mi mindenre van szükség a tojás-
festéshez!

2. Igaz vagy hamis? Jelöld így: !

Ha sós vízben fôzzük a tojást, akkor nem reped meg a héja.

Tojásfestéshez a legcélszerûbb sötét héjú tojást választani.

Ha akasztót készítünk, a festett tojást a barkára akaszthatjuk.

Keményre fôzött vagy kifúrt tojást használj festéskor!
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Finom ajándék anyunak

Május elsô vasárnapján az anyukákat, nagymamákat köszöntjük. Ezen
a napon virággal, jókívánságokkal állunk az édesanyánk, nagymamánk
elé, és megilletôdötten adjuk át az ünnepi csokrot és egyéb ajándékun-
kat. Finom ajándékot készíthetsz anyukádnak, nagymamádnak, de akár
az egész családnak is a következô recept segítségével.

Hozzávalók: • 25 dkg darált dió vagy mogyoró (lehet vegyesen is),
• 20 dkg darált háztartási keksz,
• 5 dkg kakaópor,
• 20 dkg porcukor,
• 25 dkg margarin,
• 1 csomag kókuszreszelék,
• 3–5 evôkanál tej.

Egy fontos tanács: tiszta kézzel kezdj a sütemény elkészítéséhez,
mert elfogyasztjuk, amit a kezeddel készítesz!

A munka a hozzávalók elôkészítésével és összedolgozásával kezdô-
dik. Ahhoz, hogy könnyen összegyúrhasd a kókuszgolyó masszáját, a
margarinnak nem szabad fagyosnak lennie. Ezért hasznos, ha azt néhány
órával korábban elôveszed a hûtôszekrénybôl.

Mérd ki a diót vagy mogyorót, és daráld meg! Mindig kérd felnôtt
segítségét a konyhagépek használatához! Így biztosan elkerülöd a bal-
eseteket.

Öntsd egy mély tálba az ôrleményt! Add hozzá a darált kekszet! Szi-
táld hozzá a porcukrot és a kakaóport! Keverd össze egy kanállal ezeket
az anyagokat! Egy késsel vágd kockákra a szoba-hômérsékletû margarint,
és tedd a tálba! Jól gyúrd össze a kezeddel az egész masszát! Ahogy a mar-
garinba nyomkodod a sokféle darált hozzávalót, meglátod, hogy egyre
könnyebben tapad össze egységes masszává. Ha már sokáig gyúrtad, és a
massza még mindig morzsálódik, tegyél hozzá néhány evôkanál forralt te-
jet! Ettôl majd biztosan összeáll, s ekkor készen is vagy a tésztával. (A ke-
zedre ragadt barna tésztát egy kés segítségével belekapargathatod a tálba.)

A kókuszreszeléket öntsd egy nagyobb, lapos tányérba! Készítsd elô
azt a tálat is, amibe a kész finomságot beleteszed! Formázz dió nagysá-
gú golyókat a meggyúrt masszából! Hengergesd meg a kókuszreszelék-
ben a labdákat, és tedd a tálalóedényre!

Mielôtt átadod a süteményt az ünnepeltnek, tedd be néhány órára a
hûtôszekrénybe!
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1. Olvasd el a szöveget! Gyakorold az aláhúzott szavak olvasását!

2. Milyen anyagok fölöslegesek a kókuszgolyó elkészítéséhez? Húzd át
ôket!

darált dió kókuszreszelék kakaópor zsír
müzli darált keksz kakaóital margarin
mogyoró kifli porcukor tej

3. Számozd meg az 2. feladatban a hozzávalókat a felhasználásuk sor-
rendjében!

4. Milyen alkalomra készíthetsz meglepetés süteményt?

Miért kell korábban elôvenni a hûtôszekrénybôl a margarint?

Miben gyúrjuk össze a süteményhez valókat?

Melyik anyagból kell a legtöbb?

Melyik a sütemény készítésének utolsó mûvelete?

5. Fogalmazz meg két jó tanácsot az édesség elkészítéséhez, amelyek
megvédenek a betegségtôl vagy balesettôl!

6. Igaz vagy hamis? Jelöld így:          !

Porcukorból több kell, mint a darált kekszbôl.

A hozzávalókat tiszta kézzel kell összegyúrni.

Dió nagyságú golyókat formázunk a masszából.

Egy kis vízzel könnyebben összeáll a massza.
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