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 Palce lizać

Od redakcji
Witamy Cię, Drogi Czytelniku w kolejnym numerze „Urwisa”. Tak się
składa, że wydanie naszego pisma zbiega się z lubianymi przez większość
Andrzejkami. Może skorzystacie z propozycji wróżb, jakie zamieszczamy. Z głębi
serca życzymy Wam wszystkim udanej zabawy, która pozwoli wyszaleć się i
wyciszyć na czas Adwentu. Nie zapomnijcie napisać listu do Świętego
Mikołaja Redakcja

Z kartek kalendarza
1 i 2 listopada to doskonała okazja, aby cofnąć się w przeszłość. Snujemy
wówczas rodzinne opowieści o babciach, dziadkach, ciociach, wujkach,
bliższych i dalszych zmarłych. Lubimy słuchać wspomnień z otwartą buzią, bo
w pewien sposób czujemy bliskość osób, które były dla nas ważne. Odwiedzając
cmentarze, zapalając znicze rozmawiamy o śmierci, pogrzebach, chorobach,
odchodzeniu… Okazujemy szacunek bliskim nam osobom. Nie zapominamy o
tych, którzy polegli w obronie wolności. Podczas wizyty na cmentarzach
odwiedzamy mogiły opuszczone. Zapalając znicze przenosimy się w czasy
minione, choć niezapomniane. Zatrzymujemy się, wyciszamy i zastanawiamy
nad tym, co w życiu jest ważne.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
ks. J. Twardowski
W Zaduszki
Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
Smutek to jest mrok po zmarłych tu,
ale dla nich są wysokie jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.
J. Kulmowa

Dzień 11 listopada obchodzony jest
bardzo uroczyście w całej Polsce. W tym
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Narodowe Święto Niepodległości

dniu w 1918 r. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość i pojawiła
się na mapie Europy. Dzięki odzyskaniu niepodległości możemy dziś rozmawiać
w ojczystym języku, z dumą recytować „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy.
- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Czym ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię
- Coś jej winien?
- Oddać życie.
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Niegdyś wróżby i zabawy andrzejkowe
przeznaczone były wyłącznie dla niezamężnych panien
i miały na celu znalezienie kandydata na męża. Dziś
imprezy andrzejkowe to ostatnia okazja do hucznej
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Andrzejki

4
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zabawy przed adwentem. Wróżby odprawia się w wigilię św. Andrzeja, czyli w
nocy z 29 na 30 listopada.
Jest to też świetna sposobność, aby zorganizować zabawę. Nawet najmłodsi
spośród nas z przyjemnością zaangażują się w tajemnicze, pełne magii, ciekawe
i czasami śmieszne atrakcje.
Najbardziej znaną wróżbą, bez której nie może się obyć żadna zabawa
andrzejkowa jest oczywiście lanie wosku. Polega ona na przelaniu roztopionego
wosku przez dziurkę od klucza do naczynia z zimną wodą. Z powstałego w ten
sposób kształtu odczytujemy przyszłość. Wosk przelany do wody przez klucz
symbolizuje poznanie tajemnic naszego życia i oczyszcza ze złej energii.
Pamiętajcie, że tę wróżbę należy przygotować pod okiem osoby dorosłej (ogień,
gorący wosk).
Zabaw i wróżb andrzejkowych jest cała masa. Postanowiliśmy przybliżyć
wam te, które nie wymagają zbytniego nakładu pracy, a dostarczają mnóstwo
radości.
Kubeczki
Wersja 1 – pięć kubeczków, pod każdym z nich schowany inny przedmiot. Dzieci
wybierają kubek:
– pierścionek – wyjazd do krainy złota
– kluczyk – nowy, piękny dom
– pieniążek – bogactwo
– cukier – słodkie i wesołe życie
– autko – podróż w nieznane
Wersja 2- cztery kubeczki, pod każdym z nich ukryty
jest inny przedmiot. Losujemy kubek, odkrywamy
jego zawartość i sprawdzamy, co też nas czeka:
obrazek – symbol zakonnego życia
moneta – znak bogactwa
obrączka – symbol szybkiego zamążpójścia
nic – to przepowiednia staropanieństwa (starokawalerstwa).
Wróżba z monetą
Każdy dostaje grosik i ustawia się w kolejce,
wymyślając sobie jakieś życzenie. Następnie
monetę rzucamy z ustalonej odległości do
miski. Jeżeli moneta wpadnie- życzenie spełni
się w tym roku.
Andrzejkowe wyścigi bucików
Będziesz potrzebować: po jednym bucie
każdego z uczestników zabawy. Od najbardziej
oddalonego od drzwi miejsca sali/pokoju

zaczynamy ustawiać buty jeden za drugim tak, żeby pięta jednego, dotykała
przodu drugiego. Buty ustawiamy wzdłuż ściany, w kierunku drzwi, te z końca
„kolejki” przekładamy na początek. Tej osobie, której but pierwszy „dotrze do
mety” i przekroczy próg, spełni się największe
marzenie.
Zabawy ze sznurówką
Czyja sznurówka jest najdłuższa Do
pudełeczka,
koszyka
lub
reklamówki
wrzucamy, uprzednio wyciągnięte z butów,
sznurówki. Każde z dzieci wyciąga po jednej sznurówce, a następnie
porównujemy ich długość. Dziecko, które wyciągnie najdłuższy sznurek, urośnie
największe. Musisz jednak pamiętać, żeby wśród sznurówek nie znalazła się
jedna bardzo króciutka, żeby nie zrobić któremuś z dzieci przykrości.
Najdalszy rzut sznurówką Zabawa ta polega oczywiście na najdalszym rzucie
sznurówką. Aby jednak wszystko przebiegało sprawiedliwie, należy ustawić
zainteresowanych w szeregu na linii startowej, z której będą musieli wykonać
swoje rzuty. Ten, kto rzucił najdalej, również w życiu zajdzie najdalej – będzie
sławny
i
bogaty.
Sznurówkowe literki Każde dziecko musi rzucić swoją sznurówką za siebie,
przez lewe ramię. Jeżeli sznurówka ułoży się w kształt, podobny do konkretnej
litery alfabetu, wówczas będzie ona pierwszą literę imienia najlepszego
przyjaciela. Jeżeli znak na podłodze nie przypomina litery, można wówczas
powtórzyć rzut.
Rozbite serca
Wytnijcie z kartonu lub brystolu serca, przy czym powinno ich
być dwa razy mniej, niż osób biorących udział w zabawie. Każde z
serc trzeba „rozbić” w sposób charakterystyczny – przeciąć je na
połówki zygzakiem, falką itp. Warto przy tym zaznaczyć żeńską i
męską część serduszka. Gotowe połówki trzeba dokładnie wymieszać i wręczyć
każdemu z przychodzących gości. Gdy wszyscy będą na miejscach, pary z
„rozbitych” serc mają się połączyć i zatańczyć wspólnie choć jeden taniec.

Prowadząca odczytuje charakterystykę każdej cyfry:
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Przy okazji wróżb andrzejkowych można poćwiczyć… matematykę! Każde
dziecko oblicza swoją urodzeniową cyfrę (dodajemy kolejne cyfry w dokładnej
dacie urodzin aż do otrzymania liczby jednocyfrowej) .
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Andrzejkowa numerologia

„1” Cichy i spokojny, ale też sumienny i obowiązkowy. Kiedy już wybierze
zamierzony cel, dąży do niego wytrwale. Nie sprawia problemów
wychowawczych, staranie prowadzi zeszyty, pilnie
notuje wiadomości, zawsze ma odrobione lekcje.
Uczeń idealny! Lubiany przez nauczycieli za
sumienność, nie lubi jednak robić więcej niż musi.
Bardzo często jest uzdolniony artystyczne.
„2” Dobry uczeń. Łagodny, uprzejmy, ale skryty,
żyjący często w świecie własnych planów i marzeń.
Szkoła nie jest jego pasją, ale nie ma żadnych
problemów w nauce, a dzięki wrażliwości i miłości do czytanie, najlepiej czuje
się na przedmiotach humanistycznych – języku polskim i historii. Nie ma wielu
przyjaciół i chodzi własnymi drogami, ale dla osób, które wzbudzą jego zaufanie
jest bardzo koleżeński i uczynny.
„3” Klasowa gaduła . Zadaje mnóstwo pytań, bierze udział we wszystkich
dyskusjach. Ciekawski i dociekliwy i zawsze uśmiechnięty, co owocuje sympatią
kolegów i nauczycieli. Ci ostatni zwykle starają się utemperować jego szaloną
naturę, zwykle bezskutecznie… Interesuje się nowymi technologiami,
ciekawostkami, wszystkim co intrygujące i tajemnicze. „Trójkę” charakteryzuje
doskonała pamięć i zdolności aktorskie.
„4” To osoba dobra, myśląca, obdarzona zdrowym rozsądkiem i lubiącą ruch na
świeżym powietrzu. W szkolnych murach nie czuje się najlepiej, ulubionym
przedmiotem jest wychowanie fizyczne. Elokwencja i bystrość sprawiają jednak,
że wszelkie testy i sprawdziany zalicza bez problemu. Otwarta na ludzi i
koleżeństwo, szybko zyskuje sympatię kolegów i nauczycieli. Są wrażliwe na zło
i krzywdę – chętnie pomagają w schroniskach dla zwierząt, dbają o czystość
środowiska.
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„6” Uczciwy, skromny, towarzyski i otwarty na innych. W klasie unika spięć i
konfliktów. Nauka to dla niego przyjemność, choć często towarzyszą jej stresy
przed sprawdzianami. Posiada poczucie obowiązku, nie skuszą go wagary czy
psikusy robione kolegom i nauczycielom. Wszystko co robi, wykonuje z pasją i
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„5” Szkolny łobuziak, który zrobi wszystko, żeby w szkole się nie nudzić. Osoba
ruchliwa i uparta, ale inteligentna i wszechstronnie uzdolniona. Jeśli lubi jakiś
przedmiot, poświęca się mu całkowicie i osiąga doskonałe efekty, także na
konkursach i olimpiadach. Ma oryginalne poczucie humoru, potrafi stworzyć
karykaturę kolegi czy nauczyciela. Lubiany, wszędobylski i energiczny.

zaangażowaniem. Jeśli jednak przedmiot go nudzi, to za nic nie będzie chciał się
go uczyć.
„7” Uczy się sumiennie, ale nie dla stopni i wyróżnień, wybiera sobie ulubione
przedmioty i na nich skupia całą uwagę. Ma naturę samotnika, nie lubi
szkolnych imprez ani publicznych wystąpień. Nauczyciele doceniają go za
obowiązkowość i upór w obronie własnych poglądów, przyjaciele – za lojalność
i wierność.
„8” W życiu i szkole kieruje się emocjami. Do nauki podchodzi z
pasją, wszystko go interesuje, jest ambitny i dociekliwy. Bierze
aktywny udział w życiu szkoły, działa w samorządzie, chętnie
wyjeżdża na szkolne wycieczki, rajdy, pomaga w ich
organizacji. Nie lubi jednak rywalizacji, dlatego zawody
sportowe nie są jego mocną stroną. Jest bardzo krytyczny
wobec siebie i niepowodzenia szybko go zniechęcają.
„9” Ambitny i zdolny. Uwielbia być w centrum uwagi, chciałby być klasowym
przywódcą i we wszystkim być najlepszy. Lubi szkołę, bo może się w niej
wykazać, zabłysnąć polotem i inteligencją. Bierze udział we wszystkich apelach i
uroczystościach, dobrze się uczy i uwielbia poznawać nowych ludzi. Jest
uczynnym kolegą, pomaga słabszym, mimo zabiegania zawsze znajduje czas na
rozmowę.
Wróżba z kolorami
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Wróżba
„imiona
z
serca”
Wróżba polega na napisaniu imion na dużym
sercu wyciętym z kartonu lub papieru. Po
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Ze szklanego naczynia uczestnicy zabawy losują jeden z kolorowych kartoników.
Po wylosowaniu pokazują go wróżce, która odczytuje
wróżbę.
Kolor zielony – spełnią się Twoje marzenia
Kolor szary – smutek
Kolor fioletowy – czeka Cię kłótnia z bliska osobą
Kolor żółty – uważaj, zazdroszczą ci sukcesów
Kolor biały – szczęście
Kolor czerwony – jesteś
lubianą osobą
Kolor czarny – pech
Kolor niebieski – powodzenie

jednej stronie piszemy imiona męskie. Ktoś musi stanąć naprzeciwko osoby,
która sobie wróży i trzymać kartkę z nie zapisaną stroną skierowaną do
wróżącej osoby. Wróżący nakłuwa szpilką papier, a przekłute imię będzie
imieniem przyszłego partnera.
Podczas zabawy pamiętajmy w stworzeniu klimatu tajemniczości i magii.
Do tego mogą nam się przydać odpowiednia muzyka, świece, zasłonięte okna
(koniecznie przygaszone światło), strój wróżki, lampiony, różdżka, itp.
Dzień Tolerancji
Międzynarodowe święto obchodzone 16
listopada. Zostało ustanowione przez
Zgrom adzenie Ogólne ONZ z inicjatywy
UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była
pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji
i przemocy. Uczymy się szanować różnice
kulturowe, jakie możemy obserwować na
całym świecie. Bądźmy wyrozumiali dla
„innych”, bo inny to nie znaczy gorszy.
Tolerancja Małgorzata Wiśniewska-Koszela
Nie wiem, co to - tolerancja,
zawsze tylko moja racja,
a ten, kto ma inne zdanie,
zaraz za swoje dostanie.

Strona

Oj, nie jesteś zbyt marudny?
Świat się stanie... szary, nudny.
Niechże każdy sobie myśli,
mówi, żyje po swojemu,
pod warunkiem, że nie robi
tym krzywdy drugiemu.
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Trzeba wyśmiać go, ukarać,
niech się zmieni szybko, zaraz!
Niech będzie taki jak ja,
i poglądy moje ma,
i ubiera się podobnie,
głową potakuje zgodnie.

Śniadanie daje moc
Od kilku lat w naszej szkole bierzemy udział w akcji „Śniadanie daje moc”.
Nawet najmłodsi spośród nas wiedzą, że śniadanie to „podstwa”. W ramach
podsumowania akcji 8 listopada odbyło się
spotkanie,
podczas którego uczniowie klas 0-III mieli
okazję sprawdzić swoją wiedzę na
temat
zdrowego
odżywiania.
Zaproszeni goście w osobach:
ocenili, że udział w akcji świetnie
wzbogacił naszą wiedzę w tym
zakresie, a nabyte umiejętności
pozwoliły nam przygotować zdrowy
poczęstunek dla całej społeczności
szkolnej. Dziękujemy naszym mamom i
babciom, że wspierały nas podczas przygotowań.
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Z wróżbami ściśle związane są zabobony. Czy wiecie, co one
oznaczają? Postanowiliśmy je Wam po krótce przybliżyć.
Zabobon- fałszywe przekonanie o istnieniu związku przyczynowoskutkowego między zdarzeniami. Najczęściej jest pozostałością dawnego
systemu wierzeń, uważanego za przestarzałe formy magii, przejawy ciemnoty i
zacofania (tak traktowano pogańskie wierzenia dawnych Słowian po
wprowadzeniu w Polsce religii chrześcijańskiej).
Sama nazwa zabobon pochodzi od tzw. bobonienia, czyli niewyraźnego,
mrukliwego sposobu wypowiadania słów przez wróżbitów w trakcie obrzędów
kultowych.
Oto kilka przykładów przesądów:
 dzwonienie w prawym uchu oznacza złą nowinę, a w lewym dobrą;
 buty na stole doprowadzą właściciela do bankructwa;
 gdy upada używana kostka mydła, należy spodziewać się czegoś
nieoczekiwanego;
 szczęśliwa siódemka, pechowa trzynastka;
 nie wolno kichać ani witać się na progu;
 kiedy wszyscy równocześnie zamilkną podczas ożywionej rozmowy, to
znak, że na świat przyszło dziecko;
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Polskie zabobony

 nie można sprzedawać mleka albo jajek po zachodzie słońca. Grozi to
tym, że kury mogą przestać znosić jajka, a krowy nie dawać mleka;
 przechodzenie pod drabiną wróży dużego pecha;
 rozsypana sól- kłótnia w rodzinie;
 rozbite lustro- siedmioletni pech;
 trzy szóstki- nieszczęście;
 ściskanie kciuków ma nam przynieść szczęście;
 nie otwieraj parasola w domu, grozi to pechem;
 zobaczysz kominiarza, chwytaj się szybko za guzik, wróży to duże
szczęście;
odpukanie w niemalowane drewno ma odstraszyć zło, pecha.

Na każdy temat
Listopad kończą wszystkim doskonale
znane Andrzejki. Ze świętem tym wiążą się
imieniny Andrzeja. Nasz dyrektor to też Andrzej.
Postanowiliśmy poznać jego osobę bliżej.
Zapukaliśmy do drzwi i poprosiliśmy o udzielenie
odpowiedzi na ułożone wcześniej pytania.
Redakcja: W związku ze zbliżającymi się
Andrzejkami, które z pewnością obchodzi Pan
jako solenizant chcielibyśmy
poznać Pana bliżej. Czy
znajdzie Pan czas i chęci,
aby odpowiedzieć nam na
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Pan Dyrektor: Tak.
Kim chciał Pan zostać będąc chłopem w naszym wieku?
Pan Dyrektor: żołnierzem.
Czy miał pan wielu kolegów?
Pan Dyrektor: Tak.
Czy kontakty koleżeńskie z tamtych lat przetrwały próbę czasu?
Pan Dyrektor: Niektóre tak, ale dzieciństwo spędziłem w województwie
lubelskim i ze względu na odległość kontakty mam utrudnione.
Jaki przedmiot lubił Pan najbardziej, a jaki sprawiał Panu problem?
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kilka pytań?
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Pan Dyrektor: Najbardziej wychowanie fizyczne, najmniej chemię.
Jak długo jest Pan dyrektorem?
Pan Dyrektor: Siedem lat.
Co chciałby Pan zmienić w naszej szkole?
Pan Dyrektor: Chciałbym, żeby szkoła była
bardziej nowoczesna, żeby każdy uczeń
miał tablet zamiast książek.
Jakich lubi Pan uczniów?
Pan Dyrektor: Wszystkich.
Czy lubi Pan zwierzęta?
Pan Dyrektor: Tak.
Czy prowadzi Pan zdrowy styl życia?
Pan Dyrektor: Staram się.
Pana hobby to…
Pan Dyrektor: Od wiosny do jesieni gra w
golfa, a w okresie zimowym jazda na
nartach. Ostatnio nauczyłem się jeździć
również na snowboardzie.
Od jak dawna gra Pan w golfa?
Pan Dyrektor: Od trzech lat.
Pana największe osiągnięcie w tej
dziedzinie to …
Pan Dyrektor: W tym roku wygrałem trzy turnieje.
Jak długo trzeba ćwiczyć, aby dobrze radzić sobie na polu golfowym?
Pan Dyrektor: Trzeba ćwiczyć cały czas.
Pana marzenie jako golfisty …
Pan Dyrektor: Chciałbym zobaczyć najlepsze pola golfowe w Europie i zagrać na
nich.
Skąd biorą się pasje?
Pan Dyrektor: Trzeba spotkać kogoś, kto „zarazi” nas pasją.
Pana ulubiona książka to …
Pan Dyrektor: „Tożsamość Borna” Roberta Ludluma.
Pana ulubiony film …
Pan Dyrektor: Lubię oglądać serial „Stawka większa niż życie”.
Ulubiona potrawa …

Pan Dyrektor: Smażone krewetki z papryką chili.
Gdyby wyjeżdżał Pan na bezludną wyspę zabrałby Pan …
Pan Dyrektor: Sprzęt golfowy i psa.
Dziękujemy za czas, jaki Pan poświęcił naszej gazetce. Życzymy, aby wszystkie
Pana marzenia spełniły się.

Panie Dyrektorze,
z okazji Dnia Imienin życzymy Panu, aby wszystko, co
Pan zaplanuje udawało się, żeby nie opuszczała Pana
wytrwałość w dążeniu do obranych celów,a pogoda ducha
towarzyszyła Panu na co dzień
Redakcja

Strona

 Samotny, zdesperowany samiec żaby dzwoni do wróżki i pyta o swoją
przyszłość.
Wróżka patrząc w karty odpowiada:
- Spotka pan młodą, atrakcyjną dziewczynę, która będzie chciała wszystko o
panu wiedzieć.
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Na wesoło

- To wspaniale! A gdzie ją spotkam, na zabawie?
- Nie, na lekcjach z biologii.
 Szkoła jest jak:
Geografia- Discovery Channel
W-F- szkoła przetrwania
Religia- dotyk anioła
Historia- sensacje XX wieku
Muzyka- jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza- na każdy
temat
Pan konserwator- mc Gyver
Nowy uczeń- kosmita E.T.
Ostatnia ławka- róbta co chceta
Wyrwanie do odpowiedzilosowanie Lotto
Wywiadówka- z archiwum X
Woźny- strażnik Teksasu
Korytarz szkolny- ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki- wejście smoka

Palce lizać

Sposób przygotowania:

Strona

200g startej na tarce dyni
170 g cukru
150g mąki pszennej
3 łyżki mielonych płatków owsianych
1 łyżeczka proszku do pieczenia
0,5 łyżeczki sody oczyszczonej
2 jajka
90 ml oleju rzepakowego
2 garści rodzynek
1 garść łuskanego słonecznika
1 garść prażonych nasion dyni
8 drobno pokrojonych suszonych śliwek
0,5 łyżeczki cynamonu
1 szczypta soli
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Dyniowe babeczki
Składniki na 12 sztuk:

W jednym naczyniu wymieszaj suche składniki (cukier, mąka, proszek do
pieczenia, soda oczyszczona, sól, cynamon, rodzynki, śliwki suszone, łuskany
słonecznik oraz pestki dyni) w jednym naczyniu.
W drugim naczyniu wymieszaj składniki mokre (roztrzepane jajka, olej i dynię).
Połącz zawartość obu naczyń .
Przelej ciasto do formy na babeczki wyłożonej papilotkami, a następnie piecz je
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza około 25 minut. Po ostudzeniu
babeczek możesz je dowolnie udekorować (posypać cukrem pudrem, oblać
lukrem itp.).
Placki ziemniaczane z dynią
Składniki:
1 kg ziemniaków
0,5 kg dyni
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 jajko
4 łyżki mąki
sól
pieprz
olej

Sposób przygotowania:
Obierz ziemniaki, cebulę, dynię i czosnek, a następnie je umyj i zetrzyj na tarce
o drobnych oczkach. Całość przypraw solą i pieprzem, do daj jajko i mąkę, po
czym dobrze wy- mieszaj masę. Na patelni rozgrzej niewielką ilość oleju. Łyżką
nabieraj porcje ciasta i wylewaj na patelnię, formując placki. Smaż je na złoto z
obu stron. Podawaj z sosem, np. z pieczarkowym lub salsą.
Paluszki wiedźmy
formować palce (powinny być
225g miękkiego masła (margaryny)
trochę cieńsze od Waszych palców,
¾ szklanki cukru pudru
na końcu wciskając migdał przecięty
jajko
na pół w miejsce paznokcia.
łyżeczka cukru waniliowego
Piec około 10 minut w temperaturze
łyżeczka zapachu migdałowego
200ºC Studzić na kratce.
2 i 2/3 szklanki mąki
Zrobić lukier z soku z cytryny, cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki soli
pudru i czerwonego barwnika.
3/4 szklanki obranych migdałów
Po wystudzeniu pomalować
Lukier:
paznokcie czerwonym lukrem.

Strona

Wszystkie składniki (oprócz
migdałów) zmiksować i zagnieść.
Ciasto owinąć w folię i włożyć do
lodówki na 30 minut. Wyjąć ciasto,
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1/2 szklanki cukru pudru
sok z cytryny
barwnik czerwony

Strona
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