
Andrzejki to tradycyjne 
święto, które obchodzimy 
30 listopada. Jest to 
ostatnia okazja, żeby zor-
ganizować huczną zaba-
wę przed zbliżającym  się 
Adwentem.   

 Najbardziej  znanym zwy-

czajem andrzejkowym jest wróżenie. 

Kiedyś wróżyły sobie niezamężne 

dziewczęta, które brały na poważnie 

swoje wróżby. Dzisiaj organizuje się 

również zabawy z wesołym akcen-

tem. Najbardziej znanymi zwyczaja-

mi w Polsce są:  

- lanie wosku na wodę, jeżeli zapo-
mnimy o tej wróżbie, nie możemy 
uznać Andrzejek za ważne. Wróżba 
ta polega na tym, że leje się roztopio-
ny wosk przez dziurkę od klucza do 
miski z zimną wodą. Stygnący wosk 
tworzy różne kształty, których cień  
odpowie,  co nas czeka w przyszłym 
roku. 

Zwyczaje  

Andrzejkowe 

Jesienny katar      
Gdy na dworze pogo-
da nieznośna, łatwo 
się przeziębić. Jeżeli 
chcesz uniknąć takiej 
niemiłej sytuacji, za-
cznij  stosować domo-
we sposoby na prze-
ziębienie. Do najbar-
dziej znanych należą: 

-picie gorącej herbaty  
z cytryną lub sokiem 
malinowym, 

-jedzenie owoców su-
szonych oraz sezono-
wych, 

-włączenie do swego 
jadłospisu chrzanu, po-
nieważ zawiera cenne 
witaminy takie jak  
A, B, C, 

-przygotowanie domo-
wych inhalacji, wystar-
czy do miski wrzucić 
garść rumianku i zalać 

gorącą wodą, a następ-
nie  należy wdychać 
przez kilka minut, 

-zalecany jest również  
syrop z czosnku  
i cebuli. 

Zastosowanie tych na-
turalnych metod pomo-
że nam szybko uporać 
się z przeziębieniem.  

   Natalia Kopia 

Herbata z lipy na kaszel 

Jeżeli męczy Cię kaszel przygotuj 
sobie herbatę z kwiatu lipy, która 
pomoże rozrzedzić zalegającą 
w oskrzelach wydzielinę i ma dzia-
łanie obniżające gorączkę. Należy 
pamiętać, że lipa ma działanie na-
potne i najlepiej w czasie jej stoso-
wania nie wychodzić z domu. J
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-wróżba ustawiania butów. Polega na 

tym, że ustawia się buty  jeden za drugim  

i który but wyjdzie przez próg, ta osoba 

wyjdzie w następnym roku wyjdzie za 

mąż. 

-kolejna wróżba, to taka, do której po-
trzebna jest para. Wróżba ta polega na 
tym, że puszcza się łupiny orzechów na 
wodę, jeżeli łupiny zatoną, oznacza to, że 
osób nie połączy miłość, a jeżeli łupiny 
się połączą, wtedy osoby na pewno się  
pobiorą. 

- można również zorganizować wróżby 
dla dzieci, takie jak na przykład przeku-
wanie szpilką serduszek.  

Natalia Kopia  

Syrop z cebuli 

-3 średnie cebule  
-3 ząbki czosnku 
-3 cm korzenia imbiru 
-2 cytryny 
-10 goździków 
-miód/cukier 
-cynamon  
Przygotowanie: 
Cebulę, imbir, czosnek,  
cytrynę pokrój w plastry. 

Do słoika wykładaj war-
stwami: cebulę, czosnek, 
imbir, cytrynę, 2-3 goź-
dziki, odrobinę cynamo-
nu, następnie zasyp cu-
krem lub miodem i tak do 
samej góry. Na końcu 
ugnieć wsad w słoiku  
i zasyp cukrem/miodem. 
Zalej wyciśniętym so-
kiem z cytryny. Syrop 
jest gotowy po 24h. 


