ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Sziasztok Gyerekek! Advent 2. hetébe értünk, a várakozás ideje egyre izgalmasabbá válik. Vajon mi
mindent találtatok eddig az Adventi Naptárban? Mack barátommal a legjobban a kakaózást élveztük,
mert közben nagyon jót beszélgettünk, és mókás volt figyelni azt is, ahogy Mack a forró italt a csőrén
át szürcsölgeti. Képzelhetitek! Persze kért még repetát is!
Ha velünk tartottatok a múlt héten Zimbabwéba, akkor biztos gyönyörű képeslapok születtek a családtagjaitoknak, barátaitoknak! Ne felejtsétek el ezeket időben postára adni! Biztos nagy örömet okoz majd!
Az eheti állomásunk Portugália. Tartsatok velünk!

Portugália fő nyelve a portugál. Tudjátok, hogy mondják portugálul a "Boldog Karácsonyt"?
- Feliz Natal!
Ugyanúgy, mint sok más országban, a
portugál gyerekek is hisznek a Mikulásban
(akit Pai Natal-nak hívnak). Ő viszi a
gyerekeknek az ajándékokat Szenteste. A
karácsonyfa alatt hagyja őket, vagy a
kandalló elé kihelyezett cipőkben. Azonban
sok országtól eltérően, néhányan azt is
mondják, hogy a „Jézuska” hozza az
ajándékokat!
A hagyományos karácsonyi fogást consoada-nak hívják, és Szenteste fogyasztják el. Az
emberek általában tőkehalat esznek zöldségekkel és főtt burgonyával, majd
tengergyümölcsét, vadhúst és egyéb drágább ételeket. Desszertnek pedig ott van a Bolo
Rei (a Király tortája), ami kandírozott gyümölccsel és diófélékkel van megtöltve. Továbbá
az emberek gyakran esznek rabanadas-t is, ami olyan, mint a bundáskenyér! Fincsi!
Az étkezés után az emberek éjféli misére mennek a templomokba. Az alkalom alatt egy kis
Jézusról készült képet hoznak elő, amihez az emberek sorban állnak, hogy
megcsókolhassák. Aztán a kis Jézust behelyezik a Betlehembe (amit presépio-nak hívnak).
Ezután az emberek hazamennek és kibontják az ajándékokat.
A mise előtt a szülők titokban belehelyezik a kis Jézust az otthoni Betlehembe
és az ajándékokat berakják a karácsonyfa alá. Így Jézus a jászolban lesz,
amikor hazaérnek! A gyerekek odarohannak megnézni a Betlehemet, ugyanis
ha nincs a kis Jézus a jászolban, akkor ajándék sincs, amit kibonthatnának!
A Betlehem fontos része a Szentestének. A gyerekek feladata az,
hogy összegyűjtsék a presépióhoz szükséges kellékeket és segítsenek
a felnőtteknek annak felállításában. Néhány család csak Józsefet,
Máriát és a kis Jézust jeleníti meg, míg mások több mindent
készítenek, például teheneket, tevéket, és akár még havat is.
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ÉRDEKESSÉGEK:
❖ Portugália néhány részén még mindig hagyomány fát égetni éjszaka a
templomkertben. Ez a hatalmas örömtűz tökéletes alkalom arra, hogy az
emberek találkozzanak a barátaikkal, szomszédjaikkal és boldog karácsonyt
kívánjanak nekik!
❖ Szilveszter éjszakáján pedig az emberek körbejárnak és énekelnek. Ezt

Janeiras-nak hívják és sokban hasonlít a karácsonyi kántálásra, mivel az
emberek csoportokban haladnak házról házra.

RECEPTSAROK:
Készítsünk rabanadas-t!
Ha szereted a bundáskenyeret, biztos, hogy a rabanadas
is ízleni fog! Tulajdonképpen a bundáskenyér egy
verziója fahéjas cukorral. Nyami!
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•

1 pohár cukor
két evőkanál fahéj
4 tojás
2 pohár tej
olaj a sütéshez
1 egész kenyér, kb. 2,5 centis szeletekre vágva

Elkészítési módja:
1. Egy kis tálban jól keverd össze a cukrot és a fahéjat.
2. Egy edénybe keverd össze a tojást és a tejet. Forgasd meg a kenyérszeletek
mindkét oldalát a keverékben, míg megáznak egy kicsit.
3. Egy serpenyőben melegíts fel elegendő mennyiségű olajat.
4. Szedd ki a kenyeret a tojásos keverékből és hagyd a felesleges folyadékot
kifolyni. Ezután süsd a kenyérszelet mindkét oldalát 2-3 percig, vagy amíg
aranybarna nem lesz. Szedd ki papírtörlőre.
5. Forgasd meg a rabanadasokat a fahéjas cukorban, hogy mindenhol ellepje
azt. Addig fogyasszátok, míg meleg! Jó étvágyat hozzá!
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