
Kraszanki – występują w północnej części Polski, zwane malowankami i byczkami. Nazwa pochodzi od
słówka „krasić”, czyli „barwić”, bo kraszanki to jajka gotowane w barwnym wywarze – dawniej
uzyskiwanym tylko z naturalnych składników, takich jak łupiny cebuli, kora dębu, łupiny włoskiego orzecha,
sok z buraka czy pędy młodego żyta. Często wydrapuje się na nich przeróżne wzory.
Nalepianki – popularne w Krakowskiem i Łowickiem, to jaja zdobione kolorowymi wycinankami z papieru.
Oklejanki – spotykane w części mazowieckiej, to wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia i kolorową włóczką,
co tworzy piękne ornamenty.
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Przed nami Wielkanocne Święta i chociaż uparta zima
nie bardzo chce ustąpić, my się nie poddajemy            
i czynimy do tych świąt różne przygotowania.
Niektóre gospodynie pomyły już okna, inne są         
 w ferworze zakupów, a pozostali domownicy
przygotowują świąteczne stroiki i dekorują jajka,
które mogą być sporządzone różnymi metodami.           
O tym i o innych świątecznych zwyczajach
przeczytacie poniżej…
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A oto sposoby zdobienia jaj wielkanocnych – może staną się dla Was inspiracją?

Czy wiesz, co to?
Co to za gałązka, co
kotków ma bez liku i chociaż
nie zamruczy - miła jest w
dotyku?

- sporządzanie i święcenie palm
- zdobienie i święcenie pisanek
- dzielenie się jajkiem
- oblewanie wodą w Poniedziałek
Wielkanocny czyli Śmigus Dyngus

Święta lubimy celebrować, ponieważ
dzięki temu mają one niepowtarzalny
urok. Elementem owej celebracji są
świąteczne zwyczaje. Najbardziej
popularne zwyczaje wielkanocne to:

Leży w koszyczku pięknie

wystrojone, malowane, pisane,

drapane lub kraszone?



- W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.
- Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu uciecha mała.
- Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny.
- Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada.
- Jak pada we Wielkanoc, to trzeci kłos na polu ginie, ale jak pada na
     Zielone Świątki, to naprawi.
- Jeżeli w wielkanocną niedzielę deszcz, między Wielkanocą i Świątkami 
       więcej słoty niż pogody.

Wszystkiego, co najlepsze na święta Wielkiej Nocy,
 wiosennych nastrojów, ciepłej radosnej atmosfery,

miłych spotkań z najbliższymi
oraz smacznego jajka i mokrego lanego poniedziałku
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Wielkanocne przysłowia

W dużej mierze jesteśmy łasuchami a święta dają na to dodatkową dyspensę. Poniżej ciasta, których
nie może zabraknąć na wielkanocnym stole...

Tradycyjnie na Wielkanoc oprócz święconki, dań zimnych i ciepłych przygotowuje się ciasta.
Na stołach wówczas królują baby i mazurki. Piecze się baby puchowe, muślinowe,
szafranowe i parzone, jedno-, dwu- i trójkolorowe, a także sękacze, czyli tzw. baby z
rożna.

Z kolei nugatowe, orzechowe, piankowe, kajmakowe, czekoladowe i pomarańczowe mazurki
słyną z pięknych dekoracji. Są to cienkie placki przygotowane na kruchym spodzie lub na
cieście biszkoptowym, na których układa się bakalie, kładzie smażone lub kandyzowane
owoce, warstwy galaretek, mas, pianek i lukrów.

Zawsze na świątecznym stole były również serniki. Są to pyszne ciasta z masy serowej i z
bakalii, pieczone na kruchym spodzie lub bez niego. Dzisiaj kruchy spód można zastąpić
herbatnikami, które są dostępne w sklepach spożywczych. Ponadto w niektórych regionach
Polski na te święta przygotowuje się deser z sera i bakalii, czyli paschę.


