
BOLDOG 
KARÁCSONYT!

JÓ SZÓRAKOZÁST A REJTVÉNYEKHEZ!



Keresd meg az alábbi szavakat!

AJÁNDÉK
ANGYAL
BEJGLI
CSALÁD
CSILLAG
FENYŐFA

GÖMB
HAL
ÖRÖM

SZALONCUKOR
SZENTESTE
SZERETET
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Milyen szót rejtenek a gömbök?
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Pótold a hiányzó betűket!
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A lisztet elvegyítjük a porcukorral, majd hozzáadjuk a
felkockázott vajat, a kissé felvert tojásokkal együtt, és
alaposan összedolgozzuk az egészet. Folpakba
csomagolva a tésztát a hűtőbe tesszük 1 órára.
Lisztezett felületen kinyújtjuk a tésztát 3-4 mm vastagra,
és kiszúrunk belőle tetszés szerinti alakú formákat,
például csillagot, házikót, fenyőfát vagy hópelyhet. A
kekszeket sütőpapírral bélelt tepsibe rendezzük, és 160
fokra előmelegített sütőben sütjük 6-8 percig, majd
hagyjuk őket kihűlni a tepsiben.
A tojásfehérjét félkemény habbá verjük, majd
beleszitáljuk a porcukrot, és sűrűn folyós mázzá
keverjük, a kekszek tetejére simítjuk, és hagyjuk
megszilárdulni egy éjszaka alatt, vagy 50 fokon szárítsuk
meg 30 perc alatt.

      dkg liszt
      dkg porcukor
      dkg vaj
      db tojás
      db vaníliarúd
 

1.

2.

3.

 

Számold ki, miből mennyire van szükség a
recept elkészítéséhez!

Karácsonyi vajas keksz

A mázhoz:
      db tojásfehérje
      dkg porcukor

100:2 75:3 4x8-7 6x6-3x8

27x0+1 9x8-71 150:10
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Szabadulj ki a karácsonyi labirintusból!
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Olvasd el a verset és egészítsd ki a megadott
szavakkal úgy, hogy rímeljen!

Csanádi Imre: Karácsony fája
 
 

A karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba _______, —

nem is sárba, latyakba…
Ropog a hó _______.

 
Hegyek hátán zöld ________,

kis madárnak pihenő, —
búcsúzik a _________,

őzikéktől elpártol.
 

Beszegődik, beáll _______
szép karácsony fájának;

derét-havát lerázza,
áll csillogva, __________.

 
Ahány csengő: csendüljön,

ahány gyerek: _________,
ahány gyertya: mind égjen
karácsonyi _____________.

 

lép
alatta

fenyő

madártól
szikrázva

örüljön

szépségben

csak
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Keresd meg a
két kép közti

10
különbséget!
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