
Ciekawostki o Świętach Bożego Narodzenia w innych 

krajach 

Hiszpania-  

Uśmiechnięty kawałek drewna -to brzmi dziwnie, ale taka jest 

bożonarodzeniowa tradycja. Hiszpanie kupują takie drewno, w 

środku puste. Ten środek napełnia się słodyczami, które zjada się 

podczas świąt. Hiszpanie zamiast opłatkiem, dzielą się chałwą. 

Rosja- 

Rosjanie świętują Boże Narodzenie 2 tygodnie po naszej gwiazdce. 

Pierwszy dzień obchodzą 7 stycznia. Zamiast opłatka, mają święcony 

bochenek chleba. Prezenty są wręczane wcześniej, bo nocą z 31 

grudnia na 1 stycznia. Przynosi je dziadek Mróz ze swoją pomocnicą, 

Śnieżynką. 

Portugalia-  

Portugalczycy na świąteczny stół kładą dodatkowe nakrycie. Ono nie 

jest jednak, jak w polskiej tradycji, puste. Jest przepełnione 

jedzeniem. To jedzenie dla zmarłych, aby po drugiej stronie im 

niczego nie brakło. 

 

 

 



Historia toruńskich pierników 

Pierwsze wzmianki o toruńskim specjale pochodzą z około 1380 roku i mówią 

o piekarzu Niclosie Czanie, który poza chlebem wypiekał także korzenne ciastka, 

jednak dopiero po dwóch stuleciach nazwano jej piernikami.  

Powstanie piernika po dziś dzień owiane jest mgiełką tajemnicy. Legendy 

głoszą, iż powstał on dzięki roztargnieniu czeladnika, który przez pomyłkę 

do popularnego ciasta z mąki i miodu, sypnął intensywnie pachnących korzennych 

przypraw. Zaskakujące połączenie smaków dało bogactwo czeladnikowi, a Toruń 

w całej Europie zasłynął jako „piernikowy gród”. 

Przepisy na pierniki stanowiły pilnie strzeżoną cechową tajemnicę. Zachwycali 

się nimi monarchowie, poeci i pisarze, zachwycał się nimi sam Fryderyk Chopin.  

Nie można nie wspomnieć o piernikach figuralnych, często powlekanych 

złotem, ozdabianych drogimi kamieniami, będących symbolem majętności. Jednym 

z najsłynniejszych pierników tego rodzaju był ogromny bogato zdobiony wypiek, który 

w 1778 roku w prezencie od Torunian otrzymała caryca Katarzyna.  

 

Poznajcie 2 przepisy!!! 

Piernik marchewkowy 

Składniki: 

2 szklanki drobno utartej marchewki 

2 szklanki cukru 

2 szklanki mąki 

4 jajka 

2 łyżeczki sody 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

2 łyżeczki cynamonu 

1 i 1/3 szklanki oleju 

10 dag pokrojonych orzechów włoskich 

10 dag rodzynek 

Wykonanie: 

Utrzeć jajka z cukrem, dodać marchewkę, mąkę z proszkiem i sodą, olej, rodzynki i 

orzechy obtoczone w mące. Piec 1 godzinę w piekarniku nagrzanym do 180 stopni 

C. po ostygnięciu można posmarować bardzo gęstym serkiem, np. Toska, utartym z 

niewielką ilością cukru.  



Toruńskie pierniczki 

Pierniczki toruńskie od zwykłych różnią się przede wszystkim rodzajem mąki. Dodajemy 
żytnią typ 720, a nie jak w zwykłych pszenną. Bardzo ważny jest też miód, najlepszy to lipowy. 
Po lekkim przesmażeniu miód uzyskuje karmelowy kolor i zabarwia pierniczki. Nie musimy 
ich przyciemniać dodatkiem kakao. Pierniczki z tego przepisu, aby były najsmaczniejsze 
potrzebują nawet miesiąca w chłodnym i wilgotnym pomieszczeniu. Czas działa na ich 
korzyść. Doskonałe nie tylko do jedzenia, ale także do dekorowania lukrem lub wykrawania 
ludzików piernikowych, a nawet domków. 

Składniki na ciasto: 

 500 g mąki żytniej typ. 720 
 300 g naturalnego miodu, najlepiej lipowego 
 1 jajko 
 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
 2 łyżeczki przyprawy do piernika 
 1/4 łyżeczki mielonego anyżu 
 kieliszek spirytusu, mały 

Składniki na biały lukier: 

 1 szklanka cukru pudru 
 2-3 łyżki gorącej wody 
 1 łyżeczka soku z cytryny 

 Składniki na polewę czekoladową: 

 100 g gorzkiej czekolady 
 100 ml śmietanki kremówki 30% 

Mąkę przesiewamy i podgrzewamy w piekarniku. Po dotknięciu powinna być ciepła, 
ale nie gorąca. Miód przelewamy do rondelka o grubym dnie razem z przyprawą 
do piernika i przesmażamy. Dodajemy do mąki razem z sodą, anyżem, lekko 
roztrzepanym jajkiem oraz spirytusem. Dokładnie wyrabiamy. Stolnicę lekko 
oprószamy mąką. Ciasto dzielimy na dwie części. Każdą rozwałkowujemy na grubość 
ok. 1 cm. Wykrawamy dowolnymi foremkami i układamy na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 160 C na ok. 15 
min do lekkiego zarumienienia. 

UWAGA: pierniczki zaraz po upieczeniu są miękkie, ale później stają się twarde. Najlepiej 
jeśli będą trzymane w dosyć chłodnym i wilgotnym pokoju, aby chłonęły wilgoć. Wtedy 
szybciej zmiękną, ale najlepiej smakują po około miesiącu od upieczenia. Ciasto struchleje i 
nabierze smaku. 

Szybszym sposobem jest zamknięcie pierniczków w szczelnym pojemniku razem z 
obierkami jabłka lub połówką cytryny (wtedy uzyskają lekko cytrynowy aromat). Wymieniając 
co 1-2 dni, aż pierniczki zmiękną. 

Polewamy lukrem lub polewą czekoladową po tym jak zmiękną. Ewentualnie tylko wierzch, 
aby spód mógł chłonąć wilgoć.  


