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Mézeskalács nyolcadikos módra… 

Jól sikerült közösségi program lett a mézeskalács sütésünk december 20-án. 

Minden évben készítünk a családoknak valamilyen apró karácsonyi meglepetést. 

Tekintettel arra, hogy a cukrászattal kapcsolatosan már volt egy sikerélményünk, 

idén úgy döntöttünk, hogy saját kezűleg készített és kidíszített mézeskaláccsal lepjük 

meg a szülőket. 

A tervek megvalósításához a Cseh család ajánlott fel egy helyszínt erre a célra, így 

tökéletes körülmények között készíthettük el a karácsonyi finomságot, ráadásul 

mindnyájan kényelmesen el is fértünk. Köszönjük a lehetőséget! 

Megadott recept alapján, 5 csoportban készítettük el a mézeskalács tésztáját és a 

kiszúró formákkal történő alakítást. Akadtak azért eléggé fantáziadús, egyedi ötlet 

alapján készített formabontó változatok is... 

A tészta gyúrásánál, a cukormázzal való díszítésnél már be-besegítettek egymásnak 

a különböző csoportok tagjai, mert a gyúráshoz kellett azért türelem. Közben volt, 

aki éppen elszaladt egy különórára, míg más éppen egy edzésről érkezett meg. 

Mindenki ott és akkor kapcsolódott be a munkába, ahol és amikor éppen tudott. 

Amíg sütésnél a sorukra vártak a mézeskaláccsal rakott tepsik, addig a kisült 

példányokat már lehetett is díszíteni. Persze a kóstolás sem maradhatott el. Egy kis 

száradás után, celofántasakba tettük az elkészült mézeskalácsokat. Mindenkinek két 

csomag jutott, amit haza is vihetett, de készítettünk apró meglepetést az iskola 

dolgozóinak is. 

A takarítás idejére már csak kevesen maradtunk, Lyly és anyukája oroszlánrészt 

vállalt ebben a fázisban.  

Ekkor sütöttük ki azt a tésztát is, amely véletlenül rétesliszt felhasználásával készült 

el és emiatt semmiképpen sem tudott összeállni. Nem szerettük volna elpazarolni az 

értékes alapanyagokat, így egy tepsibe morzsolva sütöttük ki az aznap elkészült 

tészták közül -mint kiderült- a legjobb ízű változatot. Még másnap is mézeskalács-

morzsát ettünk. 

Igazi karácsonyi hangulatú, közös tevékenységben lehetett részünk, amely jól 

megalapozta a másnapi osztálykarácsony hangulatát, melynek során átadhattuk 

egymásnak is ajándékainkat, amelyek gazdáinak nevét még december elején húztuk 

ki nagy titokban. 

Ez az utolsó karácsonyi közös együttlétünk, amire később is szívesen fogunk 

visszagondolni. 

Kelemen Ildikó, a 8. osztály osztályfőnöke 
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