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Przepis na palce czarownicy

ŚWIĘTO W KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCHZYCZNYCH

Składniki:
·  225 g masła, zimnego, posiekanego
·  3/4 szklanki  cukru  pudru
·  1  jajko
·  1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
·  1  łyżeczka  ekstraktu  z  migdałów
·  2  i  2/3 szklanki  mąki  pszennej
·  1  łyżeczka  proszku  do  pieczenia
·  1  łyżeczka  soli
Dla straszniejszego wyglądu:
·  3/4 szklanki obranych migdałów
·  Czerwony barwnik (około 10 g)

Sposób przygotowania:
Do miski wrzuć posiekane, zimne masło oraz 1 jajko. Wsyp 3/4 szklanki cukru pudru, 2 i 2/3 szklanki mąki,
łyżeczkę proszku do pieczenia i łyżeczkę soli. Wlej również łyżeczkę ekstraktu z wanilii i łyżeczkę ekstraktu z 
migdałów. Wymieszaj te składniki dokładnie. Gotowe ciasto zwiń w kulkę i  owiń ją folią spożywczą. Włóż to do
lodówki. Po 30  minutach wyjmij kulkę z lodówki. Na blachę połóż papier do pieczenia.  Z ciasta uformuj palce,
które muszą być mniejsze niż twoje, dlatego że w piekarniku urosną. Widelcem lub łyżeczką możesz zrobić
detale. Migdały będą jako paznokcie. Nagrzej piekarnik  do 200˚C  i ustaw na 10 minut. Wyjmij ciasteczka z
piekarnika. Jak ostygną, polej je czerwonym barwnikiem spożywczym imitującym krew. No i palce gotowe.

HALLOWEEN
to wieczór 31
października
czyli przed
dniem
Wszystkich
Świętych. Jest
to zwyczaj
związany z
maskaradą i
odnoszący się
do świata
zmarłych.
Najhuczniej jest
obchodzony 
USA, Kanadzie,

Irlandii i Wielkiej
Brytanii. 

Głównym
symbolem
święta jest
wydrążona i
podświetlona od
środka dynia z
wyszczerbionymi
zębami.
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Gen.Stanisław Maczek

                                                     GENERAŁ STANISŁAW MACZEK

Urodził się 31 marca 1891 w Szczercu pod Lwowem. 

Generał broni Wojska Polskiego.

Honorowy obywatel Irlandii.

Podczas I wojny światowej wcielony do armii  austro-węgierskiej i wysłany na front włoski. 

Od września 1945 dowodził jednostkami polskimi, które powstały w Wielkiej Brytanii. 

Zmarł  w wieku 102 lat 11.12. 1994r. w Edynburgu.

 "Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów,
                         Ale umiera tylko dla Polski."

.
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Święty Marcin

lampiony

Laternenfest

      ŚWIĘTA W KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
Martinstag  to dzień upamiętnienia świętego Marcina z
Tours. Dzieci biorą udział w pochodach z lampionami oraz
chodzą po domach śpiewając piosenki i zbierając za to
słodycze.

W czasie Dnia Świętego Marcina odbywają się jarmarki Marcińskie (Martinimärkte), na których można
spróbować pieczonych gęsi Marcińskich (niem. Martinsgans, aust. Martinigansl). W zależności od regionu gęś
jada się z czerwoną kapustą, ziemniaczanymi knedlami, czy z chlebem. Do kupienia są też wypieki drożdżowe
w kształcie gęsi bądź ludzika, które w różnych regionach mają różne nazwy
np Stutenkerl, Weck(en)mann, Krampus czy Kiepenkerl.
Święty Marcin urodził się na terenie dzisiejszych Węgier w IV w. n.e. i był rzymskim legionistą. Pewnego dnia
jechał konno razem ze swoimi towarzyszami kiedy spotkał pod bramą miasta Amiens marznącego żebraka.
Wspaniałomyślnie przeciął mieczem swój ciepły płaszcz na dwie części i postanowił ofiarować połowę
zmarzniętemu mężczyźnie. Krótko po tym Marcin porzucił wojsko, ochrzcił się i postanowił służyć bliźnim.

                     MARTINSTAG  11 listopada
                     DZIEŃ ŚWIĘTEGO MARCINA
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