Vánoce jsou
za dveř i

T

ak jako lidé i skřítci mají rádi Vánoce. Když v krajině kraluje paní zima, stromy zdobí mrazivé
perličky a trávu přikryje sněhová peřina, nastává čas vánočních příprav. Ve všech domečcích
i doupatech to voní dobrotami, neboť jak již dobře víme, všichni skřítci jsou náramní mlsouni.
Každý rok o Vánocích přicházejí skřítci a všechny lesní a kouzelné bytosti k babičce Bublince. Mají ji
moc rádi, protože babička umí poradit, pohladit, pofoukat bolístky, každého přivítá vlídným slovem
a pohostí nějakou tou dobrotou. Mezi oblíbené dobroty skřítků patří meluzínky. Je to cukrovíčko
jemné, voňavé, nadýchané jako obláček.
křítek Baculík. Když našel v komoře
Jednou před Vánocemi pomáhal babičce Bublince s úklidem skřítek
krabici s cukrovím, zvědavost mu nedala. Nadzvedl víko krabice a do nosíku mu zavoněla přímo
omamná vůně babiččina cukroví. I řekl si, že ochutná. Jeden neboo dva kousky přeci nikomu nebudou
chybět… Snědl tedy jeden kousek, potom druhý a třetí, ale když to cukrovíčko bylo tak dobré! Sedl si
na podlahu, stále ochutnával a přitom si říkal: „Ještě jeden kousekk a ještě tento poslední a taky
tento kousek a už zavřu krabici…“
Jedl a jedl, až byla krabice skoro prázdná. V tu chvíli přemohla skřítka velká únava.
ul.
S velikánským bříškem zůstal sedět na podlaze, zavřel očka a usnul.
ení, našla
Když se babička Bublinka přišla podívat, jak jde skřítkovi uklízení,
jej spát v komoře na zemi mezi všemi věcmi s krabicí cukroví na klíně.
uvej!
Nakoukla pod víko. Cukroví je pryč! Vtom se Baculík probudil a ouvej!
Plné bříško ho tlačilo a bolelo.
„Babičko, já jsem jen ochutnal a pak ani nevím, jak se to stalo, snědl
jsem všechny tvé meluzínky.“
Bublinka byla moudrá skřítčí babička, a proto se na toho
mlsouna nehněvala. Věděla, že se potrestal sám tím, jak moc jej
nyní bolí bříško.
pý ý vláskách a p
Pohladila skřítka p
po rozčepýřených
povídá:
„Baculínku, vstaň a pojď mi pomoct, připravíme spolu nové
meluzínky.“
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Meluzínky
Suroviny
# 1 kelímek nasekaných ořechů
nekk
# 1 kelímek slunečnicových semínek
# 1 krabička lentilek
oček
# 1 kelímek jemných ovesných vloček
# 1–2 polévkové lžíce oblíbené
marmelády nebo medu
# čokoládová poleva v sáčku
# papírové košíčky na cukroví
# cukrové zdobení

Pot eby
# plastová miska
žijeme jako odměrku)
# prázdný kelímek od jogurtu (použijeme

Post p
1.

Do připravené plastové misky nasypeme
ypeme kelímek oříšků, kelímek ovesných vloček,
kelímek slunečnicových semínek a lentilky.

2.
3.

Vše rukou promícháme, přidáme marmeládu nebo med a znovu promícháme.

4.

Rozehřejeme čokoládovou polevu a tu nalijeme do každého košíčku tak, aby bylo
u.
všechno v košíčku zalito čokoládou.

5.

Nakonec ozdobíme barevným cukrovým
rovým sypáním a vše necháme ztuhnout.

Vezmeme papírové košíčky a do každého
aždého dáme pomocí lžičky kopeček smíchaných
dobrot.
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