Kéményből
tekereg a füst,
tó tükrén
remeg az ezüst.
Szőlőszem
kerekedik és
érik, mint a nevetés.
Megborzongsz,
ha sziszeg a szél,
szárad már,
fakul a levél.
Meglátszik
ma a lehelet
Ősz zsongja
tele szívedet.

Barcsay
Firka
2017 ősze
4. évfolyam — 2017. ősz
Barcsay Jenő Általános Iskola

(Csengery Kristóf)

2000 Szentendre, Kálvária út 18.
barcsayfirka@gmail.com

1

Én szeretem az őszt, mert...

A TARTALOMBÓL:

Maci és az Űrbólyai

3

….szépek a színek
….sok gyümölcsöt hoz
….lehet kirándulni

Szent Mihály napja a néphagyományban

4-5

Te szereted ezt az évszakot?

Babonák

..Ősszel történt

Folytasd a megkezdett mondatot!

6-7

Csibeavató
A zene világnapja

Kirándultunk

8-9

A finn iskolák

10

Állatok otthon

11-12

Fatum

13-14

Babonák

15

Hajfonás

16

Praktikus és őszi ételek

2

17-19

Maci és az Űrbólyai
Volt egyszer egy Űrbólyai,
Űrből pottyant le a pasi.
Talált egy kis síró macit,
Aki terjeszt jó sok bacit.
Nem tanulás, sírás, rívás
Most fejezem be az írást.
Na, jó inkább folytatom már,
Az olvasó nem várhat rám.
Űrbólyaink ezt nem bánja,
Belemászik bundájába.
Látott ő már jó sok butust,
Macinknak a matek mumus!
Van itt sok szám öttől húszig,
Titokban a fejbe kúszik.
A kis űrlény sokat segít,
Dolgozatba belejavít.
Ötöst is kap a kis maci,
Szüleitől jár a pacsi.
Örül a szőrben a bolha,
Olyan sok, hogy nem fér polcra.
Búcsúzik az Űrbólyai,
Várják őt már utódai.
Búcsúzásként a kis maci
Kacsint egyet, mint a Laci.

Illés Bence 6.b
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Szent Mihály napja a néphagyományban

A nap az arkangyal ünnepe. Ő a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa,
bírája. Névnapjával megkezdődött az ún. kisfarsang, a lakodalmak
őszi időszaka, ami Katalin-napig tart.
A gazdasági év fordulója is egyben ez a nap. A legelőre hajtott állatokat ilyenkor viszik vissza a falvakba.
A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének is ideje. A Hortobágy
vidékén ez volt a legnagyobb ünnep, ilyenkor mulatságokat tartottak.
Gyakran volt vásár is. A pásztorok ilyenkor egészítették ki felszerelésüket. A cselédfogadás egyik időpontja is.

A naphoz kötődő babonák

Az Ipoly mentén azt mondták, ha a fecskék Szent Mihály napjáig maradnak hosszú lesz az ősz.
Hosszú lesz viszont a tél, ha Szent Mihály napján összefekszenek a juhok. Az erős keleti szél is kemény telet ígér.
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Szent Mihály napi ünnepség az iskolánkban

Szent Mihály napján tartották az idei alsós és napközis őszi délutánt.
A tanító nénik vásári játékokkal vártak mindenkit a közel húsz állomáson. Tibi bácsi megnyitója után mehetett mindenki, és kipróbálhatta ezeket. A részvételért pecsétet lehetett kapni a menetlevelére.
Majd Tibi bácsi egy kolomppal hívott mindenkit a focipályára, ahol meg
lehetett nézni egy látványos baranta bemutatót. Vukics Ferenc és tanítványai, ill. fia mutatták be az ostor helyes használatát. Ezután az osztályok
az ebédlő előtti térre vonultak, ahol a szülők sok finomsággal várták a játékban megéhezett gyerekeket. Mindenki teletömte a pocakját finom
pásztorételekkel.
16 órakor kezdték bontani az asztalokat, s indulhatott haza a vendégsereg.
Én mindig szerettem ezeket az őszi fesztiválokat, mert a tanítók jó játékokkal szórakoztatják a gyerekeket, a szülők is mindig kitesznek magukért, hogy teljes legyen a jó hangulat.

Szalma Lilien 5.b
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...

ami még ősszel történt nálunk

Csibeavató

Interjú Bánfi Kata nénivel a Csibeavatóról
Mennyire volt elégedett a 6. évfolyam munkájával?
- Nagyon meg voltam elégedve. Az ötödikesek élvezték az egészet.
Melyik játék tetszett a legjobban Kata néninek?
- Minden játék tetszett, de a legtöbbet a kacsintós játékon nevettem. A célba lövést is nagyon
élveztem.
Nehéz volt összehozni a nap programját?
- Először szerveztem ilyet, sok mindenre oda kellett figyelni, de sok segítséget kaptam a tanártársaimtól és a hatodikosoktól is.
Mennyi időbe telt megszervezni a Csibeavató napját?
- Nagyjából két hétig.
Melyik 5.-es osztály műsora tetszett a legjobban?
- Természetesen a sajátunk. (5.c!)
Honnan jött az előadás ötlete?
- Az előző osztályommal is ilyesmit adtunk elő, csak kicsit átalakítottuk.
Belső Bori, Illés Bence 6 .b
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A zene világnapja
Interjú Pintér Krisztina nénivel

Október 3-án iskolánkban egy kis házi koncerttel ünnepeltük a zene világnapját, ahol zeneiskolás diákok léptek fel. A programot Pintér Krisztina tanár néni szervezte, vele beszélgettünk.
Kriszta néni tudta, hogy régi és mostani barcsays diákok fognak szerepelni?
Igen, tudtam, mert megbeszéltem Knyazovitzky Zoli bácsival, aki a zeneiskola Barcsay tagozatának vezetője, hogy szeretnénk megmutatni diákjainknak, hogy mennyi tehetséges zenész fiú
és lány jár hozzánk, az iskolánkba.
Melyik fellépő tetszett a legjobban?
Nem tudom kiválasztani közülük, valamennyien bátor és tehetséges kis nebulók voltak, hiszen
kellett bátorság ekkora gyerekközönség előtt fellépni.
Mi nem tetszett esetleg Kriszta néninek?
Néhány gyereknek még meg kell tanulnia a kulturált és értő viselkedést a koncerteken, de pár
ilyen történés nem tudja felülírni a többiek elmélyült, megtisztelő zenehallgatását.
Miért fontos a zene az embereknek?
A zene mindent elmond a maga nyelvén, ami az életünkről és rólunk szól, nincs ehhez fogható
kifejezőeszköz.
Ha tehetné, újra átélné ezt a rendezvényt?
Igen, én még nagyon sokszor szeretnék átélni hasonló kis koncertet a mi iskolánkban, és szeretném, ha lenne erre minél több lehetőség.
Urbán Zsófia 7.b és Ujhely Csenge 7.c
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...és kirándultunk
Október 7-én a 7.a osztály Drégelyben járt

A 6.d egy utolsó kerékpártúrán Karaffa Laci bácsival és gyalogtúrán a Bükkös
mentén

Az 5. évfolyam a Hősök terén
Reggel busszal indultunk egy élménydúsnak ígérkező kirándulásra a Hősök terére.
Amikor megérkeztünk, csoportonként kaptunk a helyszínről szóló lapot.
Miután megoldottuk a feladatlapot, elmentünk a budapesti Vajdahunyad várába. Ott megnéztük a Jégtorony Titka című interaktív kiállítást. A feladatok elvégzése után jutalmunk egy kis
csoki és egy memóriajáték volt. Végül a vár udvarán vásárolgattunk, játszottunk, állatokat
simogattunk.
Szalma Lilien, Petkó Panni, Horváth Csenge
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A 8. évfolyam a Kerepesi temetőben
Részlet Bódi Péter 8.c osztályos tanuló beszámolójából

Ködös, hideg reggel volt aznap. Busszal indultunk az iskolától, az út kellemes volt
odafelé. Ahogy megérkeztünk egy nagy fekete kapu állt előttünk. Kiszálltunk a
buszból és visszamentünk a főbejárathoz, ahol vártuk az idegenvezetőket. ..
Elsőnek az 56-osoknak felépített sírnál álltunk meg, ahol gyertyákkal és verssel emlékeztünk meg róluk. Tovább indultunk a Kossuth-mauzóleumhoz..
...megtaláltuk Barcsay Jenő sírját, ahol gyertyagyújtással emlékeztünk meg róla.

A 6. b és 6.c Hollókőn

A 7. évfolyam Budán a Várban és
a Hadtörténeti Múzeumban
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A 6.a és 6.d Visegrádon

A finn iskolák

Az olvasók között minden bizonnyal vannak olyanok, akik ha tehetnék, messziről elkerülnék az iskolát. Összegyűjtöttem néhány jellemzőt, ami miatt a finn gyerekeknek a fejében
biztosan nem fordul meg ilyen gondolat.
1.
Kevesebb időt töltenek az iskolában, tehát több a szabadidejük.
A finn diákok reggel 9 és 9,45 között kezdik a napot, valamint 14 és 14,45 között
végeznek. Átlagosan három-négy 75 perces tanórájuk van egy nap 15-20 perces
szünetekkel.
Így mind a gyerekek és a tanárok is kipihentek.
2.
Kutyák a könyvtárban!
A finn iskolai könyvtárban azért töltik idejüket a kutyák, hogy a gyerekek olvassanak nekik.
3.
Nincsenek teljesítménymérők! (Olyanok, mint nálunk a kompetenciamér és.)
Bíznak az oktatási rendszerükben, ez jelentős stresszt levesz a pedagógusokról.
4.
Maximum 30 perc lehet a házi feladat.
5.
Ha nem érdekli őket a tananyag, csöndesen elfoglalhatják magukat a diákok,
például rajzolhatnak.
6.
Néha ott alszanak az iskolában.
Ilyenkor pizsamában mennek suliba, és fagyit kapnak reggelire.
7.
Az étkezésük ingyenes, és a kínálatból önállóan választanak, aszer int, hogy mihez van kedvük aznap.
8.
Az oktatás ingyenes.
A legszegényebb gyerek is olyan iskolába jár, mint a gazdagabb társai.
9.
Hatodikos korukig nem kapnak érdemjegyeket, csak szöveges értékelést.
10. Nem kell hangosan bediktálni az osztályzatot!
Senki nem szégyenül meg, ha rosszabb eredményt ért el az átlagnál!
11. Nincsenek tantárgyak!
6 hetes blokkokban vesznek át egy-egy témát.
12. Valóban hasznos dolgokat tanulnak!
Mi magyarok hamarabb ismerjük meg a Kalevalát( a finn nemzeti eposzt), ők sokkal
jobban főznek, varrnak, professzionálisan használják a számítógépet, úszásórán életmentést tanulnak.
13. Egyes finn iskolákban már nem tankönyvekből tanulnak, számítógépet, tabletet használnak.
Forrás: koloknet.hu/Kaderják Anita: A kevesebb néha több

A jellemzőket válogatta Urbán Zsófia 7.b
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Állatok otthon
Deguk
A degukat tartó Gál Ambrussal készítettem interjút:
-Melyik fajcsoportba tartozik ez az állat?
-Chilei mókus.
-Mik a tulajdonságaik?
-Kb. másfél métert ugranak, ledobják a farkukat, erős a foguk.
-Okos állatok?
-Igen.
-Mivel etetitek őket?
-Szotyival, magvakkal.
-Ki vigyáz rájuk, ha elutaztok?
-Ha 3 napnál több ideig vagyunk távol, az unokatestvéreim vigyáznak rájuk.
Szalma Lilien 5.b

Mit tegyünk a tengeri malacunkkal elutazás,üdülés idején?
Megkérdeztem Gotsik Szonját, hogy ő mit szokott tenni a tengeri malacával elutazás idején , és
még pár kérdést feltettem neki.
-Mit szoktatok tenni, magatokkal viszitek vagy otthon hagyjátok felügyelettel?
-Mi meg szoktunk valakit kérni, hogy vigyázzon rá, ameddig elutazunk.
-Egy tengeri malac mekkora felelősség, nagy vagy kicsi?
-Kicsi felelősség.
-Szerinted melyiket könnyebb gondozni, tartani: a kutyát vagy a tengeri malacot?
-Szerintem egy tengeri malacot könnyebb gondozni, de mondjuk egy kutya hosszabb ideig él.
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Mit tegyünk papagájainkkal elutazás,üdülés idején?

Simon Sárát kérdeztem, hogy ő mit szokott tenni a papagájaival elutazás idején:
-Mit szoktál tenni: magatokkal viszitek vagy otthon hagyjátok felügyelettel?
-Hát amikor elutazunk: vagy felhívjuk az egyik ismerősünket, vagy valaki otthon marad.
-Egy papagáj körülbelül mekkora felelőség, nagy vagy kicsi?
- Nagy felelősség.
-Szerinted melyiket lehet könnyebben gondozni, tartani: a teknőst vagy a papagájt?
-Szerintem egy teknőst könnyebb tartani,mert nem kell rá figyelni,hogy kirepül-e az ablakon vagy sem.
- Vannak teknőseid is?
- Igen, három, nagyon szeretem őket.

Mit tegyünk nyulainkkal elutazás,üdülés idején?
Tatai Kittivel beszélgettem a nyuláról:
-Mit szoktál tenni: magatokkal viszitek vagy otthon hagyjátok felügyelettel?
- Általában nem visszük magunkkal, inkább megkérem a nagymamámat, hogy vigyázzon rá:etesse, itassa
és figyeljen rá.
-Egy mekkora felelősség: nagy vagy kicsi?
- Inkább azt mondom , hogy közepes, mert nem kell rá nagyon figyelni :
például, ha kiengedjük, rohangálhat mindenfelé, persze a szobaajtókat becsukjuk,hogy oda nem menjen
be
és amilyen dolgokat meg tud rágni, azokat letakarjuk pokróccal.
- Szerinted kutyát vagy a nyulat lehet könnyebben gondozni ?
- Szerintem a nyuszit, mivel a kutya érzékenyebb tud lenni, ha nem figyelnek rá.

A körinterjút Horváth Csenge 5.b
készítette
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Fatum
Az eset 1912-ben történt, mikor is George L. Huggan gazda Mckenzie nevű, hálaadásra hizlalt pulykáját ment ki megetetni egy viharosabb, október 31-ei estén. Kezébe fogta kosarát, melyben a pulykatáp volt, intett feleségének, az éppen varró Marthának, két lányának, Daisynek és Victoriának, valamint 4 fiának, Alexandernek, Aaronnak, Johnnak és az ifjabbik Georgenak, majd kiment a házból.
Még nem esett. A gazda szórni kezdte a tápot kis kedvenc pulykájának lakhelyénél, ám Mckenzie
nem jött elő. Pedig mindig megkerült, mikor etették. Biztosan csak a vihar miatt ijedt meg. Ám George gazda ekkor hirtelen észrevette, hogy Mckenzie tollai hevernek itt-ott a földön. Hirtelen villámlott,
s mást is megpillantott, nem csak szeretett pulykájának tollait. Egy sütőtökfejű lény bújt meg a fák és
bokrok között a sötétben.
- Ki van ott? – kérdezte a gazda, ám a jövevény elfutott. A gazda követni kezdte. Már negyed órája
futott utána, mikor az idegen megállt, s ráemelte sárgán izzó tekintetét.
- Orcus vagyok – mondta. Teste madártollas volt, keze véres.
- Mit tettél a pulykámmal? – kérdezte a gazda, miután végigmérte a szörnyet. Ám az válasz helyett
ismételten futni kezdett. George meg utána. Mikor már úgy gondolta, beérte a teremtményt, a lény
hirtelen kámforrá vált. Egy lett a sötétséggel.
Nem sokkal később Georget betegség döntötte le lábáról. Köhögött, tüsszögött, magas láza lett. Felesége nem tudta, mit tegyen. Egy nap, mikor a nő megállt férje mellett, az megfogta a kezét:
- Martha, el kell mondanom valamit – mondta. – Mikor kimentem, hogy megetessem a pulykát, megláttam egy démont, ki Orcusként mutatkozott be. Ő vihette el a pulykánk! Hazudtam, mikor azt
mondtam, elszökött! – ekkor valami késztetés folytán ránézett az ablakra. Rögtön meg is ijedt, hiszen
meglátta ott a fenevadat, kiről mesélt.
- Ott van! Ott van! – mondogatta feleségének, aki viszont hiába nézett oda, ahova férje mutogatott,
nem látott semmit.
- Inkább pihenj! Nem volt semmilyen Orcus, vagy mi a fene, aki elvitte a pulykát, csak elszökött és
kész! Majd a szomszédtól kérünk egyet, nekik úgyis több van! – George hinni kezdett feleségének, s
lázálomnak tudta be a tökfejű szörnyet.
Már el is felejtkezett róla, de álmában még mindig kísértette.
Telt-múlt az idő, a gazda pedig teljesen elfelejtette az esetet. Eltelt egy év. Georget felesége elküldte a
piacra, hogy szerezzen sütőtököt, amiből majd csinálhat pitét. Az úr fogta a sétapálcáját, majd elindult a nem messze lévő vásárba. Ám hirtelen eszébe jutott az az eset, mely még tavaly történt vele.
Jó napot kívánok, George! – intett a gazda egyik régi jó barátja, a lelkészként dolgozó James. A gazda viszont hírtelen hátrahőkölt:
- Félsz valamitől? – kérdezte, mivel észrevette barátja félelmét.
- Orcus… - kezdte a gazda. A lelkész meglóbálta a kezét a férfi előtt.
- Sajnálom, először azt hittem, hogy te vagy az a… Ott van! – mutogatott.
- George, az csak a sütőtökárus bódéja!
- Pedig én láttam! Esküszöm, hogy láttam!
- Figyelj barátom! Csak képzelődsz! De nekem mennem kell! Viszlát! - köszönt el barátjától.
A gazda intett neki, majd elindult a bódéhoz, amin a sütőtökök voltak.
- Melyik a legnagyobb? – kérdezte, mire az eladó rábökött egyre. Már fizette volna , ám hirtelen megint meglátta ama démont, aki megette a pulykáját. Pislogott hármat, tényleg a tökszörny az? De
már eltűnt az arca. George hálásan sóhajtott, majd megvette a legnagyobb tököt. Haza is vitte, majd
odaadta feleségének, aki el is kezdte készíteni az ételt. Ám, mikor este, az izzólámpa fényénél George
gazda az újságot olvasta, hirtelen zajt hallott, s kinézett az ablakon. Egy tökfejű lény árnyait látta, de
megrázta a fejét. Nem lehet, nem láthatta azt, Orcus nem létezik!!
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Visszanézett az újságba, ám az egyik cikkben újra rálelt a szörnyetegre.
- Mit keres itt ez megint? – tette fel a kérdést.
- Kicsoda? – ment oda hozzá felesége.
- Orcus!
- Az a tökfejű szörnyeteg? Hol van?
- Itt, ni – mutatott a gazda a képre.
- Nem látok én itt semmilyen lényt! – kezdett kuncogni az asszony. – Ezek csak a fák ágai! Inkább menj aludni, nehogy elvigyen még ez az „Orcus”!
- Jól van – sóhajtott a férfi, majd lerakta az újságot az asztalra, majd eloltotta a lámpát.
. Egy szilveszteri napon, 1913-ból ’14-be átívelő estén George elment egy barátjával mulatozni. Amikor ütött a harang, az úr úgy gondolta, ideje lenne hazamenni. Meg még meg is ígérte
feleségének, hogy elvégzi a ház körüli munkát. Ahogy azonban a kihalt utakon sétált, elhaladt
néhány, az árokban fetrengő részeg ember előtt. Néhányat meg is nézett, s el-elszörnyülködött.
Bár Orcus fejét látta rajtuk, most valahogy mégsem tudott megijedni. Egy kis idő után, mikor
érezte, hogy egyre fáradtabb lesz, mintha látott volna valami narancssárgát. Úgy gondolta,
megnézi magának. Követte őt a sikátorokon keresztül, majd meg is látta a rémet. Épp háttal állt
neki. Egy hirtelen ötlettől vezérelve meg akarta közelíteni, de beverte a fejét, ami miatt a
szörny hátrafordult, majd elfutott. George úgy döntött, inkább hagyja annyiban a dolgot, így
inkább hazaindult. Orcus pedig odament társaihoz, levette fejéről a töklámpást, majd megszólalt.
- Én azért sajnálom ezt a férfit. Elvettük már régebben a pulykáját, most meg már a szellőtől is
fél.
- Nem mehetnénk inkább a mulatságba? – sóhajtott föl a barátja, majd hozzátette:
– Tulajdonképpen miért is vetted föl ezt a jelmezt?
- Ez volt az újévi maszkom! – vont vállat az előbbi rémség, majd a többiekkel együtt elindult a
mulatságba.

Urbán Zsófia 7.b
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Babonaság
Minden ember valamilyen szinten babonás, ha bevallja, ha nem.
A magyarok hitvilágához nagyon sok babona fűződik, de minden babona egy szellem vagy egy isten előtti tisztelgés. A régiek úgy gondolták, hogy ezeket a „szokásokat” be kell tartani, vagy balszerencsés lesz az illető.
Nézzünk pár babonát!

KÉP:
Ha egy kép leesik a falról, akkor a rokonok vagy barátok közül
valaki beteg lesz vagy meghal. Ha viszont a képnek az üvege is
eltörik, akkor szinte biztos, hogy valaki meghal a rokonságból, és
a házat is balszerencse sújtja.

FEKETE MACSKA:
Ha egy fekete macska jobbról-balra fut át előtted, akkor szerencséd lesz. Ha viszont fordítva, akkor balszerencséd.

AJTÓ:
Ha az ajtó kifelé nyílik, akkor balszerencse sújtja a házat.
TÜKÖR:
Ha összetörik a tükör, akkor hét évig balszerencsés lesz a ház.
Ám nem mindegy, hogy ki töri össze a tükröt, mert az hét évig
nem házasodik meg. Ha azonban a tükör szilánkjait összeszedik és holdfénynél elássák, akkor a balszerencse elkerüli őket.
TÁNYÉR:
Ha eltörik egy tányér, ami még nem volt megrepedve, akkor
balszerencse érhet.

Belső Bori 6.b
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Hajfonás
Halszálkafonás:
A halszálkafonás első lépése az, hogy a hajat két részre osztjuk. A két részt megfogjuk, a
jobb oldaliból egy kis tincset, ami a szélén áll, átteszünk a bal oldaliba. Most a bal oldalival ismételjük meg ugyanezt! Ezt a folyamatot addig csináljuk, míg a haj végére nem érünk. Aztán
ezt összefogjuk egy hajgumival!. Kész a fonatod! Viseld büszkén, mert szép!!!

Gyere el az 5./B-be és
keress meg minket!
Mi megtanítjuk neked,
hogyan fonj más hajakat
is!

Próbababák:
Kákonyi Évi
Kovács Lili
Petkó Panni 5.b
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Praktikus ételek
egy gyors ebéd desszerttel
amivel megvendégelheted a szüleidet

Spagettilángos

Hozzávalók 15 darabhoz:
25 dkg spagetti I 4 tojás I 4 evőkanál liszt
15 dkg füstölt sonka I10dkg parmezán sajt
1 kis csokor petrezselyem I
1 gerezd fokhagyma I só, bors
olaj a sütéshez I tejföl a tálaláshoz

Elkészítése:
A spagettit törjük 3 részre, főzzük kis sós vízben, szűrjük le. Hagyjuk hűlni, majd
keverjük el a felvert tojásokkal, a liszttel, az apróra kockázott sonkával, a reszelt
sajttal, az aprított petrezselyemmel és zúzott fokhagymával. Sózzuk, borsozzuk.
Hevítsük fel egy teflonserpenyőt, öntsük bele vékonyan olajat, majd két kanál segítségével formázzunk a forró olajba lapos köröket a masszából. A sütés elején
még formázható. Ha megpirult a az egyik oldala fordítsuk meg, süssük ropogósra a
másik oldalát is. Papírtörlőn itassuk le, kínáljunk hozzá tejfölt.
Elkészítés: 40 perc

Petkó Panni 5.b

17

Bocipuding házilag

Hozzávalók 5 Nagy adaghoz
3 csomag vaníliás puding
1,5 liter tej
6 evőkanál cukor
5 dkg tej- vagy étcsokoládé
5 evőkanál mascarpone

Elkészítése:
A pudingporból cukorból és tejből a tasakra írt módon pudingot főzzük, majd 6-4
arányban elosztjuk. Még forrón a kisebb részhez keverjük az étcsokoládét. A nagyobb részhez adjuk a mascarponét.
Poharakba adagoljuk a krémeket: alulra vaníliás puding, rájönnek a pöttyük a csokoládéból, majd bevonjuk vaníliással, aztán ismét pöttyök következnek, amíg elfogynak az alapanyagok.
Elkészítés: 25 perc

Az ötleteket gyűjtötte: Petkó Panni 5.b
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Sütőtökös muffin
(kb. 17 adag)

Hozzávalók:
350g sült tök
100g barnacukor
100g kristálycukor
200g liszt
Másfél dl olaj
1 csomag sütőpor
3 db közepes méretű tojás
Vanília aroma
Fahéj
Mézeskalács fűszerkeverék

Elkészítés:

Verd fel a tojást, majd keverd össze a cukorral és ehhez öntsd hozzá a tököt! A
keveréket botmixerrel pépesítsd össze! A liszthez add hozzá a sütőport, a fahéjat
és a mézeskalács fűszerkeveréket! Ezeket kavard össze robotgéppel és közben
fokozatosan öntsd hozzá az olajat! A keveréket muffinsütő formákban süsd fél
óráig!

Kész a sütemény!!
Jó étvágyat!

Szalma Lilien 5.b
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Őszi színező haladóknak
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