VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
Dočkali jsme se!!!
Jaro je tu a s ním i soutěž.
Letošní VELIKONOCE nebudou sice tradiční,
ale my u tradic zůstaneme.
Do 31. března zašlete na e-mailovou adresu
eva.prerostova@zspacejov.cz
foto:

- kraslice
- pomlázky
PODMÍNKY: Žádné další podmínky naše soutěž nemá.
Těším se na originální velikonoční vajíčka. Způsobů zdobení je
nepřeberně. Některé techniky níže připomínám, stejně jako i základní
návod na pletení pomlázky. Ta může být nejdelší, nejkratší, ze speciálního
materiálu, pletená netradičně …

Účastníky odměna nemine!
Vítěze vybere nestranná porota :-D

Velikonoce
Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanské svátky. Připomínáme si v
nich, že Pán Ježíš kvůli nám zemřel na kříži, abychom my sami
nemuseli trpět za naše hříchy. A to je ta největší radost Velikonoc!

Svatý týden
Svatý týden je tak trochu na pomezí postní doby a samotných
Velikonoc. Začíná Květnou nedělí, ve které si připomínáme
Ježíšův příjezd do Jeruzaléma a pokračuje celý týden – přes
vzpomínku na Ježíšovo utrpení až k veliké oslavě jeho vzkříšení.

Květná neděle
Na květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a
oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na to začalo jeho velké trápení – byl zatčen a
ukřižován.

Škaredá středa
Škaredá nebo také Sazometná středa, která připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek.
Sazometná proto, že se v ten den vymetaly saze z komína. O tomto dnu se sice uklízí, ale přesto
bychom se neměli škaredit.

Zelený čtvrtek
Večerem tohoto dne vstupujeme do velikonoční doby a připomínáme si především Ježíšovu poslední
večeři s učedníky. Také si připomínáme Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zatčení
poté, co ho Jidáš zradil.

Velký pátek
Je to den, kdy připomínáme Ježíšovo utrpení a ukřižování. Myslíme na to, že to vše podstoupil kvůli
nám – chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom sami museli vytrpět jako důsledek našeho špatného a
zlého jednání.

Bílá sobota
To je den velkého smutku – vzpomínáme na to, jak těžké to muselo být pro Ježíšovy učedníky a
přátele, když byl Ježíš ukřižován. Najednou leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho
příběh končí. V tento den je v mnoha kostelích otevřeno a lidé se mohou přijít pomodlit na místo,
které připomíná Ježíšův hrob.

Neděle zmrtvýchvstání
Ježíš vstal z mrtvých za svítání v neděli a je to tedy pro křesťany ten nejslavnější den v roce. Ježíš
zvítězil nad smrtí a tak i my doufáme, že s Jeho pomocí jednou vstaneme z mrtvých.

VELIKONOČNÍ JIDÁŠE
Suroviny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 vejce
250 ml čerstvého mléka
20 g droždí
60 g cukru krystal
250 g hladké mouky + na podsypání
250 g polohrubé mouky
60 g vepřového sádla
100 g medu
1 citron (šťáva)
Špetka soli

•
Do misky si nalijeme vlažné mléko, do kterého rozdrobíme droždí. Zasypeme lžící cukru a mouky.
Vše společně zamícháme a necháme vzejít kvásek.
Do mísy si nasypeme hladkou a polohrubou mouku a také cukr. Vše zamícháme a uprostřed
vytvoříme důlek.
Připravený kvásek zamícháme, abychom dostali kvasnice od dna misky a nalijeme do důlku.
Přidáme 1 žloutek a sůl. Vypracujeme těsto, které pomoučníme a necháme na teplém místě kynout.
Vykynuté těsto vyklopte na pracovní desku a válečkem rozválejte. Jen lehce. Ostrým nožem pak
vykrájejte proužky (samozřejmě je také možné z těsta odtrhávat kusy). Každý kousek těsta ještě
rozválejte ručně a tvořte Jidáše.
Připravené Jidáše vložte na plech. Nechte dostatečné rozestupy.
Těsto bude ještě kynout a při pečení také nabude na objemu.
Jidáše potřete rozšlehaným vajíčkem. Při šlehání si dejte záležet a
šlehejte tak dlouho, aby se netáhl bílek. Jidáše nechte kynou
minimálně dalších 15 minut, aby bylo těsto krásně nadýchané.
Plech vložte do vyhřáté trouby na 180 °C a pečte 30–35 minut.
Než se Jidáše upečou, připravte si zálivku, kterou je budete
potírat ihned poté, co jidáše vytáhnete z trouby. Med důkladně
smíchejte se šťávou z citrónu. Já použila šťávu z půlky citrónů. Vznikne sladkokyselá zálivka, která
Jidášům dodá trochu jiný šmrnc :). Potřením touto zálivkou budou Jidáše také krásně lesklý.
Z uvedené dávky surovin upečete si 18 Jidášů. Tak dobrou chuť :)
Určitě nezapomeňte i na další velikonoční speciality jako je BERÁNEK, MAZANEC,
NÁDIVKA a především VAJÍČKA ve všech možných podobách :-))

ZDOBENÍ VAJÍČEK
Barvené v cibulových slupkách

Zdobené voskem

Madeirová vajíčka

Vyškrabované kraslice

Drátovaná vajíčka

Háčkovaná vajíčka

PLETENÍ POMLÁZKY

Zvládla jsem to podle tohoto návodu i já :-DDD

KRÁSNÉ
VELIKONOCE
PROŽITÉ VE ZDRAVÍ
V KRUHU SVÝCH
MILOVANÝCH

INSPIRACE
Takto jsme se na Velikonoce připravili u nás doma

