
,, Zakupy i prezenty świąteczne-
plan i kosztorys, przepisy’’

*Barszcz owsiany wigilijny*

*Ozdoby*



Składniki

Mąka tortowa (1kg) - 1,50zł

Płatki górskie owsiane (500g)- 3,20zł

Żur Vortumnus (290g)- 2,50zł

Mleko Mlekovita (1l) - 2,80zł

Woda (1l)

Drożdże (10dag) -1,50zł

Pieprz czarny (20g)- 1,60

Sól (1kg)- 1,70zł

Borowik szlachetny (20g) - 6,20zł

Razem 21zł



Kosztorys przepisu

200g mąki  - 200g  = 1/5kg       

1,50 : 5 = 30gr

200g płatków  owsianych - 500g : 10  
=50g       3,20zł : 10 = 0,32zł   4 X 50g 
= 200g    0,32zł X 4 = 1,28zł

 Żur = 2,50zł

 Drożdże- 10dag : 10 = 1dag      1,60: 
10 =16gr

Sól  - 1dag = 1/100kg     1,70 : 100 
=0,017zł = ok. 2gr

Pieprz -szczypta 



Rachunki zakupów

30gr + 1,28zł + 2,50 + 16gr + 2gr =

Złotówki - 1 + 2 = 3zł

Groszówki – 30 + 28 + 50 + 16 + 2 =  
126gr = 1zł 26gr

3zł + 1,26zł = 4,26zł



Przepis
Z 1l ciepłej wody, żurku, 200g płatków owsianych, nie

całej łopatki mąki, i 1 dag drożdży rozmieszaj zakwas.
Przykryj go ściereczką i pozostaw na około 3 -4 dni w
ciepłym miejscu. Po ukiszeniu dodaj do zakwasu 1 litr
wody przecedź przez duszlak, a następnie przez sito.
W dużym garnku przygotuj 3,5 litry wody z kostką
grzybową, solą i pieprzem i wlej do niej zakwas. Gdy
przy zagotowaniu będzie odchodzić jak krochmal, wlej
szklankę ciepłego mleka. Mieszaj przez cały czas. Gdy
się ponownie zagotuje, ściąg garnek z ognia.



Tak powinien wyglądać barszcz



Ozdoby Świąteczne: 

Choinka  Bombka  



Czego potrzebujemy do zrobienia choinki?

Potrzebne będą:

foremki papierowe do babeczek (15szt.) – 4,50 

4,50 : 15 = 30gr jedna foremka

Klej – 1,20

Cekiny (różne kolory) – 1,50

Kosztorys: 1,20 + 1,20 + 1,50 = 3,90zł



Jak zrobić choinkę?

Na samym początku musimy rozłoży foremki i je spłaszczyć

Ma to wyglądać następująco:



Następnie musimy je zgiąć na pól 2 razy

Teraz trzeba to skleić



Kiedy sklejamy musimy zostawić troszkę miejsca



Robimy tak z czterema foremkami

A później łączymy w ten sposób



Gdy powstanie nam cos takiego

Możemy dodać sznurek i cekiny



Tą ozdobę możemy przywiesić na  choinkę



Teraz czas na bombkę  
Potrzebujemy:

Żarówka  - 5,50zł

Brokat - 3,00zł

Klej – 1,20 

Razem 9,70zł



Na samym początku będziemy musieli 
podłożyć pod żarówkę kartkę żeby nie 
pobrudzić stanowiska



Następnie musimy posmarować żarówkę klejem

I później szybko posypać brokatem żeby się 
przykleił



Tak ma to wyglądać



Można dodać wstążeczkę dla lepszego efektu



Teraz trzeba dodać  sznureczek żeby 
przywiesić na choinkę



Tak oto wygląda na choince



Dziękuję za uwagę.

Życzę radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia.

Magdalena Kędra kl.6


