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CzarodziejskieCzarodziejskie
Bo�e NarodzenieBo�e Narodzenie

w jab�kowym domkuw jab�kowym domku
Bożonarodzeniowa opowieść Sabiny Städing

Petronela z Jabłoniowego Sadu rozejrzała się zadowolona. Dokładnie tak 
powinien wyglądać dom jabłoniowej czarownicy w Boże Narodzenie. Wszę-
dzie wokół leżały sosnowe szyszki, pięknie porozkładana jedlina i ozdobny 
papier do  pakowania prezentów. Plasterki jabłek suszyły się na  sznurkach, 
a worek orzechów laskowych stał tuż obok kanapy.

–  Tak się cieszę, że już wkrótce Boże Narodzenie –  nucił zadowolony
Lucjusz, chrząszcz jelonek rogacz.
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–  Zgadza się –  potwierdziła 
jabłoniowa czarownica ze 
śmiechem. –  I  gdy teraz 

upiekę jeszcze czarodziej-
ski piernik, będziemy mieli 
wszystko, czego potrzeba 

na nadchodzące święta.
Pieczenie w okresie adwentu 

było dla Petroneli równie oczywiste, 
jak taniec czarownic w noc świętojańską 

na Łysej Górze. Jabłoniowa czarownica przez całe przedpołudnie była bardzo 
zajęta gotowaniem syropu i pieczeniem piernika.

Wtem z ogrodu dobiegły znajome głosy:
– Petronelo! Petronelo!
Lilka i  Leon wspinali się pospiesznie po  zaczarowanej drabince i  już 

po chwili stali na gałęzi przed drzwiami jabłkowego domku.
Czarownica błyskawicznie otworzyła drzwi. Wschodni wiatr gnał lodowa-

te chmury nad ziemią.
–  Wchodźcie szybko, zanim was zmiecie to wietrzysko –  powiedziała 

na powitanie.
Bliźniaki nie dały się dwa razy prosić. W środku ściągnęły czapki i ręka-

wiczki, po czym podążyły za Petronelą do kuchni.
– Hmm, ależ tu fajowo pachnie! – Dzieci rozkoszowały się unoszącym się 

w powietrzu aromatem.

–  Zgadza się –  potwierdziła 

upiekę jeszcze czarodziej-
ski piernik, będziemy mieli 
wszystko, czego potrzeba 

na nadchodzące święta.
Pieczenie w okresie adwentu 

było dla Petroneli równie oczywiste, 
jak taniec czarownic w noc świętojańską 

na Łysej Górze. Jabłoniowa czarownica przez całe przedpołudnie była bardzo 

Petronella.indd   10Petronella.indd   10 20.10.2020   10:3420.10.2020   10:34



11

– Jak tylko zamykam oczy, natychmiast czuję w brzuchu cudowne-bożo-
narodzeniowe-łaskotanie – westchnęła Lilka, na co Leon przytaknął.

– I gdyby jeszcze wreszcie spadł śnieg, poczulibyśmy cudowne-bożo-
narodzeniowe-łaskotanie także na zewnątrz. Wyobraź sobie, co moglibyśmy 
wtedy zrobić! Ulepić śnieżnego potwora, pojeździć na sankach…

– A czy próbowaliście już przywoływać śnieg śpiewaniem? – zaintereso-
wała się Petronela, na co bliźniaki zgodnie pokręciły przecząco głowami.

– W takim razie sami jesteście sobie winni. Z doświadczenia wiem, że to 
doskonały sposób.

– Naprawdę? Co w takim razie trzeba
zaśpiewać?

– Spróbujcie na początek Śniegu płateczki, 
białe koroneczki. Znacie chyba tę piosenkę?

– I to pomoże? – zdziwił się Leon.
– Naturalnie. Musicie tylko odpowiednio gło-

śno śpiewać –  zapewniła maleńka czarownica 
z uśmiechem. – A teraz, jeśli macie ochotę, mo-
żecie mi pomóc przy pieczeniu waniliowych 
rogalików.

– Jasne, że mamy! – zawołały zgodnie bliźniaki.

Czy chcecie się dowiedzieć, jak wyglądały dalsze przygotowania 
Petroneli z Jabłoniowego Sadu do świąt Bożego Narodzenia? 
W takim razie czytajcie dalej na stronie 38.

– Naturalnie. Musicie tylko odpowiednio gło-

– Jasne, że mamy! – zawołały zgodnie bliźniaki.

Czy chcecie się dowiedzieć, jak wyglądały dalsze przygotowania 
Petroneli z Jabłoniowego Sadu do świąt Bożego Narodzenia? 
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Smacznego!

Petronella.indd   12Petronella.indd   12 20.10.2020   10:3420.10.2020   10:34



13

Przepisy z kuchniPrzepisy z kuchni
czarownicyczarownicy

Pieczenie

Hmm… A cóż tak pięknie pachnie
w kuchni czarownicy? Petronela z Jabłoniowego Sadu 

z zapałem zabrała się do wypieków, żeby
zapełnić różnymi pysznościami swoją spiżarnię.

Na następnych stronach znajdziecie dużo przepisów
na bożonarodzeniowe pyszności.

Smacznego! 

Petronella.indd   13Petronella.indd   13 20.10.2020   10:3420.10.2020   10:34



14

Pieczenie

PrazPraz··oneone
migda�ymigda�y

Stopień trudności: 

Przy jaciel Petroneli Lucjusz uwielbia nade wszystko 
prażone migdały. Dlatego też oboje mają zawsze na 

święta wystarczający zapas tego specjału, który -- ma się 
rozumieć -- przeważnie zostaje

błyskawicznie zjedzony.
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Co b�dzie  po t r zebne,  �eby Co b�dzie  po t r zebne,  �eby 

p r z y r z�dzi�  wys ta rc zaj�c� po rcj�

200 g cukru
1 opakowanie cukru wanilinowego
100 ml wody
200 g całych migdałów
cynamon

I  jak  p r z ygotowa� : I  jak  p r z ygotowa� : 

1. Wsyp cukier, cukier wanilino-
wy oraz nieco cynamonu do garnka 
i zalej wodą. Zagotuj, ale w żadnym 
razie nie mieszaj. Następnie dodaj 
migdały i bardzo dokładnie wymie-
szaj, aż masa cukrowa zgęstnieje 
i się zestali.

2. Podgrzej na średnim ogniu 
i dalej mieszaj, aż cukier zacznie się 
topić. Gdy tylko migdały zaczną 
połyskiwać, możesz zdjąć garnek 
z palnika.

3. Ostrożnie, by się nie poparzyć, 
przełóż migdały na blachę do pie-
czenia, każdy osobno, i zostaw
do wystudzenia. Najlepiej użyj 
do tego łyżeczki.

p r z y r z�dzi�  wys ta rc zaj�c� po rcj�p r z y r z�dzi�  wys ta rc zaj�c� po rcj�

1 opakowanie cukru wanilinowego
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