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Crăciunul  este  poezia iernii
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Bucuria primei ninsoŕi
Prima zăpadă pe care o văd a nu-ştiu câta 
oară... Primul fulg de nea care se topeşte în palma 
caldă... Este frig şi ger, se merge îngreunat, dar 
ne bucură atât de mult eleganţii ţurţuri de gheaţă 
de la streaşina casei.
Ninsoarea este frumoasă în orice moment al zilei. 
Atunci când viscoleşte, natura este copleşitoare, 
parcă totul este îngheţat într-un peisaj monocrom, 
dar atât de viu. Dacă avem noroc să ningă în 
seara de Ajun, atunci visul unui Crăciun alb s-a 
împlinit. Această ninsoare este mai specială, căci 
vine ca o binecuvântare din ceruri, este plină de 
linişte. Se spune că îngerii şi-au scuturat aripile... 
Ninge sfânt.
Dar în orice noapte de iarnă, zăpada ce dansează 
în lumina felinarului din faţa casei îşi face loc 
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pe banca alăturată. Atmosfera pare să aibă 
un iz romantic, nostalgic. Se creează un fel de 
complicitate între raza caldă de lumină şi micile 
fragmente de gheaţă care plutesc delicat, ca într-
un glob de zăpadă. 
Desigur, pentru mulţi, nămeţii nu sunt ceva 
extraordinar sau vreun motiv de bucurie prea 
mare. În secolul vitezei, orice ne opreşte din drum, 
nu este foarte apreciat. Însă ar cam trebui să ne 
mai oprim din alergătură, măcar la final de an. 
Să admirăm prima ninsoare care este altfel de 
fiecare dată şi ne spune, cu fiecare fulg, să ne 
bucurăm de iarnă!
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De câte feluri e ninsoarea ?
Lumea zice doar atât,
C-a venit iar zăpada.

Dar eu ştiu ceva mai mult
Când ninge cu grămada.

Există un joc secret
Al micilor fulgi de nea,
E un cod şoptit discret,
Celor ce iubesc iarna.

Dacă ninge, dar nu ţine,
Fulgii sunt cam somnoroşi.

Crăiasa abia vine
Când devin moi şi pufoşi.
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Se instalează bine
Cum covorul scârţâie,
Sub mantia argintie
De sclipiri ce pâlpâie.

Uneori ei s-aruncă
Parcă ar fi supăraţi.

Dar de fapt se bucură,
Căci de zână sunt chemaţi.

Încet, ei se domolesc,
În lumină dansează,
La felinar povestesc

Despre ce-n cer visează.

Şi mare e mirarea,
Căci oricât i-aş studia,

Una e întrebarea:
Cum iubesc fulgii de nea?



Crăciunul  este plin de bucurii simple
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Pregătirea casei de sărbătoare
It`s the most wonderful time of the year... Aşa 
cum ne transmite un cântec internaţional celebru, 
cea mai frumoasă perioadă din an se apropie. 
Sărbătoarea Crăciunului este o tradiţie, se repetă 
la finele anului, dar reuşeşte să fie mereu unică, 
magică, memorabilă. Sunt atâtea ocazii pentru 
mese festive, dar de Crăciun gustul bucatelor parcă 
e mai bun. Putem face cadouri şi-n timpul anului, 
însă ne simţim din nou copii când vedem darurile 
sub brad. Vrem totuşi ca locuinţele noastre să fie 
frumos amenajate, iar cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă decorăm totul.
Nu e niciodată prea devreme să ne pregătim pentru 
Crăciun sau cel puţin aşa cred fanii sărbătorilor 
de iarnă. Dar nu trebuie să ne stresăm, din contră, 
să ne bucurăm de anotimp, într-o atmosferă caldă 
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şi primitoare. Lângă o pernă pufoasă ne aşteaptă, 
într-un decor festiv, bunătăţi pregătite cu drag şi 
cana cu ceaiul fierbinte. Însă mai înainte, trebuie 
să începem cu o sesiune de curăţenie. Pe lângă 
bunătăţile speciale pe care le pregăteşte, mama, 
cred că împodobitul casei începe cu... ordinea şi 
curăţenia. 
Atenţia pentru detalii este de dorit tot timpul 
anului. Numai că de Crăciun te înnoieşti şi, 
indiferent câţi musafiri ai la masă, cea mai 
importantă este sărbătoarea în sine. Şi este 
frumos măcar o dată pe an să-ți transformi casa 
într-un loc de poveste, cu decoraţiuni şi luminiţe 
ce aduc un strop din magia Crăciunului în fiecare 
colţ al casei. Cum îmi place să spun, cu un mic 
decor, casa pare mai călduroasă şi sărbătorile 
sunt mai aproape de noi. 
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Luminiţele de la fereastră
Pun perdele din lumină
Ferestrelor îngheţate,
Cu sclipire cristalină
Şi coji de fructe parfumate.
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Crăciunul este o sărbătoare plină de lumină şi 
singura perioadă din an când decorăm ferestrele 
cu licăriri festive. Dacă ar fi după mine, tot anul 
ar trebui să avem o luminiţă la geam. Dar poate 
totuşi, când ar veni din nou sezonul lor de glorie, 
şi-ar mai pierde din farmec. De aceea sunt atât 
de speciale şi mult aşteptate de Crăciun.

În fiecare an, întâmpin iarna cu lumini la 
fereastră, adică primele decoraţiuni ce anunţă 
începerea sărbătorii. Pe vremea când în case 
nu exista încă electricitate, străbunii aşezau în 
Ajun la pervaz lumânări sau o lampă, aşa cum 
ne povestesc colindele. Desigur că astăzi avem 
atâtea opţiuni, ornamente şi jocuri de lumini, pe 
care nici nu mai trebuie să le aprindem în fiecare 
seară. Cel mai nou trend în materie, dacă vreţi, 
sunt instalaţiile cu temporizator, care la o simplă 
setare, se aprind şi se opresc automat, la aceeaşi 
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oră, în fiecare zi. Ba uneori, nu mai avem nevoie 
nici de curent electric, doar de baterii bune. Cu 
toate acestea, să nu uităm că cea mai frumoasă 
şi pură lumină de Crăciun rămâne cea a stelei de 
la răsărit, care a vestit lumii Naşterea Pruncului 
Iisus. 
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Crăciunul are gusturi  şi arome unice
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Foietaj cu mere şi scoŕţişoară
I N G R E D I E N T E : 

 800 gr foietaj congelat
 1 kg de mere
 200 gr zahăr tos
 ½ linguriţă praf de scorţişoară măcinată
 5 linguri de pesmet
 1 ou pentru ungerea foietajului
 zahăr pudră (decor)

M O D  D E  P R E PA R A R E :

1. Înainte de a începe să prepari bunătăţile, 
scoate foietajul din congelator cu aproximativ o 
oră înainte şi lasă-l la temperatura camerei.
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2. După ce s-a dezgheţat, prăfuieşte planşeta 
de lucru cu făină şi întinde o parte din aluat 
în strat subţire. Poţi folosi şi foietaj preparat 
manual în casă, dar cel congelat este mai la 
îndemână gospodinelor.
3. Împarte aluatul pe lungime în fâşii late egale, 
cu ajutorul unei rulete pentru patiserie. Aici vei 
pune compoziţia aromată.
4. Mai întâi, curăţă merele de coajă şi dă-le 
pe o răzătoare mare. Ai grijă la mâini, dar şi 
la sâmburi, ca să nu scape vreunul. Amestecă 
merele rase cu zahărul, scorţişoara şi pesmetul. 
5. Pune compoziţia cu mâna pe fiecare fâşie, 
pornind de la bază, după care începe să formezi 
rulouri lungi. Procedează la fel cu foietajul 
rămas.
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6. După ce ai terminat de umplut toate rulourile, 
taie-le în bucăţele mai mici, potrivite pentru a fi 
servite de pe un platou.
7. Aşază-le într-o tavă pregătită cu hârtie de 
copt, iar după ce le-ai uns pe deasupra cu oul 
bătut, pune-le în cuptorul preîncălzit la 180O C, 
în jur de 20 minute sau până când vor deveni 
aurii la culoare.
8. După ce s-au răcit sunt delicioase, învelite 
într-o ninsoare de zahăr. 
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Crăciunul  are cele  mai frumoase  podoabe
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Mini-brăduţ nins
M AT E R I A L E  N E C E S A R E : 

 Un con de brad mărime mare
 Vopsea acrilică verde şi albă
 Pensulă
 Un ghiveci mic sau o felie de lemn
 Carton buretat cu sclipici auriu
 Foarfece
 Panglică
 Pistol de lipit la cald cu silicon

T U TO R I A L :

1. Pictează conul cu vopseaua acrilică verde 
şi lasă-l la uscat. Cu cea albă colorează doar 
vârfurile conului pentru ca mini brăduţul să pară 
nins.



113

2. Cât timp se usucă vopseaua, decupează din 
cartonul buretat cu sclipici o steluţă şi prinde-o 
în brăduţ cu ajutorul pistolului de lipit. Ai grijă 
atunci când foloseşti aparatul deoarece capătul 
devine fierbinte!
3. Pe suportul ales (un ghiveci mic, o felie de lemn 
sau altceva potrivit) fixează conul tot cu ajutorul 
siliconului. 
4. Mini brăduţul nins este aproape gata, dar nu 
strică mici detalii ca o fundiță roşie decorativă. 
Astfel, ai un decor simplu de realizat, dar special, 
perfect pentru birou, noptieră sau o idee simpatică 
de cadou.
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Brad din globuri
 Con mare din poliester
 Mini conuri de arin
 Globuri mici în diferite nuanțe
 Merişoare decorative
 Bobițe colorate
 Carton buretat cu sclipici

Pentru început, scoate agățătoarea din 
metal a globulețelor pentru a le fixa mai 
bine pe conul de poliester, atunci când 
împodobeşti brăduțul. Nu le arunca, 
poate le vei folosi la alte decoruri.

Crăciunul este mai şic cu un 
strop de sclipici. La fel va fi 
şi bradul din globuri cu o stea 



Notiţe










