


 
Czy wiecie, że 2 II obchodzony jest 

Dzień Niedźwiedzia?
 

Miś zabawka, miś pudełko, miś z czekolady, miś w zoo 
lub miś w górach – wszystkie małe misie kiedyś zamienią się 

w duże niedźwiedzie. Z okazji Dnia Niedźwiedzia
przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Do proponowanej
aktywności zainspirował nas czerwony miś stworzony przez
Edwarda Manitiusa i niebieski niedźwiedź, z którym możecie
zrobić sobie zdjęcie na naszym muzealnym dziedzińcu, przy

okazji zwiedzania wystawy „Rzeczy do zabawy. Edward Manitius
i jego wytwórnia”.

 



 
Dzień Niedźwiedzia obchodzony jest w naszym kraju 2 lutego. 
To święto to pozostałość po dawnych wierzeniach pogańskich. 

Według dawnych wierzeń w tym czasie śniący zimowym snem niedźwiedź
przewraca się na drugi bok. 

W ten sposób zwiastuje przełom zimy, zaś kiedy wyjdzie ze swojego
legowiska to sprawdza czy nadejdzie wiosna. 

 
Taki niedźwiedź, gdy już obudzi się z zimowego snu, będzie bardzo głodny.

Potrafi wchłaniać aż 20 000 kalorii dziennie, 
a jego menu składa się z korzeni, trawy, jagód, owadów, larw, ryb, miodu 

i padliny. 
 

Z myślą o wszystkich głodnych misiach – i to nie tylko tych prawdziwych –
proponujemy Wam przygotowanie pysznych marchewkowych muffinek

oblanych polewą na bazie miodu.
Życzymy miłej zabawy w kuchni i smacznego!

 



Mikser
Tarka do warzyw lub blender
Papilotki do muffinek
Forma do muffinek
Łyżka do lodów (opcjonalnie)
Rondelek lub mały garnek

INSTRUKCJA
Potrzebujesz:



4 jajka
250 g cukru 
200 g marchewki
250 g oleju słonecznikowego
250 g mąki pszennej
Proszek do pieczenia (2 łyżeczki)
soda oczyszczona (1 łyżeczka)
Cynamon zmielony (1 łyżeczka)
Gałka muszkatołowa (0,5 łyżeczki)
Szczypta soli
Skórka z jednej pomarańczy

80 -100 g masła
2 łyżki miodu
1 łyżka soku z pomarańczy
20-30 g migdałów, żurawiny lub rodzynek (do wyboru)

 
Składniki na ciasto:

Polewa:



 Cukier i skórkę z pomarańczy zblenduj. Powstanie pamarańczowy cukier puder.   
Możesz też zetrzeć skórkę z pomarańczy na drobnych oczkach tarki i połączyć 

1.

         z cukrem bez blendowania;
 



 
2. Marchewkę zetrzyj na tarce lub za pomogą blendera;



 
3. Pomarańczowy cukier połącz z jajkami. Pomoże Ci w tym mikser;



 
4. Do powstałej masy dodaj mąkę, cynamon, gałkę muszkatołową 
i marchewkę. Zmiksuj;



 
5. Dodaj olej. Zmiksuj;



 
6. Wyłóż formę do muffinek papilotkami;
7. Ciasto nakładaj dużą łyżką lub łyżką do lodów bezpośrednio do papilotek;
8. Piecz w 180 stopniach Celsjusza przez ok. 30 minut.

 



 
W oczekiwaniu na ciasto przygotuj polewę:

1. Rozpuść w rondelku masło;
2. Dodaj miód i sok z pomarańczy;
3. Mieszaj do rozpuszczenia składników;
4. Dodaj migdały, rodzynki lub żurawinę;



 

5. Pozostaw w chłodnym miejscu do
całkowitego wystudzenia;
6 .Po ścięciu polewy dokładnie ją
wymieszaj i nałóż na wystudzone muffinki.



Smacznego! 


