Ako si vyrobiť vianočný veniec?

Tento tradičný symbol nesmie chýbať v žiadnej domácnosti, rovnako ako vôňa koláčikov a
všadeprítomná výzdoba.
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Ak ho teda ešte nemáte, je najvyšší čas si nejaký zaobstarať. Prečo ale zbytočne míňať, keď si
ho ľahko môžete vyrobiť doma. A to presne podľa svojich predstáv.

1. Červený veniec s vianočnou hviezdou

Budete potrebovať: kruh z kvetinárskej peny , vetvičky jedľa, poprípade ďalších vždy zelených
rastlín, 4 veľké sviece a vhodný tanier, na ktorý veniec položíte
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Postup:

Základ venca celý obaľte zelenými vetvičkami a stiahnite viazacím drôtom. Vetvičky
usporiadajte tak, aby veniec úplne zakryli. Do sviečok zapichnite silný drôt a potom ich upevnite
do základu venca. Z vianočnej hviezdy opatrne odrežte kvetenstvo. Rez na stonke nahrejte nad
sviečkou alebo ho ponorte do horúcej vody do doby, než prestane vytekať mliečna lepkavá
tekutina. Pozor, tá je jedovatá a môže aj poleptať kožu, pracujte preto radšej v ochranných
rukaviciach! Vetvičky potom zapichajte podľa vlastnej fantázie do základu. Tie pravidelne
vlhčite, kvety vám vydržia 14 dní aj dlhšie - potom ich môžete vymeniť.

2. Strieborný veniec z makovíc

Budete potrebovať: polystyrénový kruhový základ, prázdne makovice, strieborné nitky a
farebné stuhy, strieborná farba v spreji, 4 ružové sviečky, horúce lepidlo v tavnej pištoli,
strieborné guličky

Postup: Prázdne a rozporcované makovice postupne zapichujte do polystyrénového korpusu a
nezabudnite vynechať miesto na umiestnenie sviečok. Hotový venček prestriekajte striebornou
farbou v spreji. Do spodnej strany sviečok zapichnite drôtik a tiež pod sviečku umiestnite kovový
kalíšok, aby vám veniec nezhorel.

3. Veniec z borovicových šišiek

Budete potrebovať: veniec zo slamy, asi štyridsať šišiek, štyri bodce a sviečky, palmové
hviezdy, zlaté, biele a čokoládové hviezdičky, škoricu, zlatú vetvičku a jedlé gaštany, drôtik
alebo povrázok, tavnú pištoľ alebo lepidlo

Postup: Pomocou drôtika alebo šnúrky naviažte ku slamenému základu šišky. Klaďte jednu
vedľa druhej po vonkajších aj vnútorných stranách základu. Hornú časť nechajte prázdnu. Do
tej zapichnite rovnomerne bodce a umiestnite sviečky. Zo škorice vytvorte tesný zhluk a okolo
nej lepte hviezdičky zlaté a tie z palmového dreva. Niektoré hviezdičky nalepte aj na hornú časť
škorice, aby zdobenie vyzeralo plasticky. Drôtiky po stranách venca, ktorými ste priväzovali
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šišky zakryte zlatými vetvičkami a dozdobte hviezdičkami podľa vášho uváženia. Celý postup
opakujte po celom venci.

4. Perníkový adventný veniec

Suroviny: na cesto: 1 kg hladkej múky 250 g práškového cukru 100 g kryštálového cukru 15 g
sódy bikarbóny 2 vajcia 50 g tuku na pečenie 6 lyžíc medu 1 lyžicu perníkového korenia 2 lyžice
vody 1 vajce na potretie medovníkov

na polevu: 1 bielok práškový cukor podľa potreby

Postup: V hrnci skaramelizujte kryštálový cukor. Karamel zalejte 200 ml vody. Všetky prísady
zmiešajte s hotovým karamelom a vypracujte cesto, ktoré nechajte minimálne dve hodiny stáť
na chladnom mieste. Medzitým si pripravte z tvrdého papiera šablónu v tvare kruhu s vonkajším
priemerom 22 cm a vnútorným 10 cm. Cesto rozvaľkajte a podľa šablóny vykrojte kruh.
Pomocou formičiek s vianočným motívom si vykrojte štyri hviezdy, ale aj rybu, prasiatko, vtáčika
a kométu alebo iné ďalšie tvary podľa toho, aké formičky máte k dispozícii. Vykrojené
medovníky rozložte na plech vyložený papierom na pečenie a potrite ich rozšľahaným vajcom,
aby sa pekne leskli. Perníky si upečieme približne za 10 až 15 minút pri 180 ° C. Necháme
vychladnúť.

Ako vyrobiť Perníkový veniec?

Budete potrebovať: Upečený perníkový kruh, 4 perníkove hviezdy a ďalšie tvary 4 čajové
sviečky, polevu na zdobenie perníku

Postup: Pripravte si perníkový kruh, ktorý bude slúžiť ako podklad, na ktorý budete pripevňovať
ostatné časti. Okraj kruhu ozdobte jemnou vlnovkou. Na spodnú časť čajových sviečok naneste
polevu na zdobenie. Prilepte ich na perníkovú hviezdu a nechajte zaschnúť. Takto pripravené
hviezdy a ostatné perníky prilepte taktiež polevou na kruh.
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ODPORÚČAME:

Vyrobte si kreatívne vianočné ozdoby zo šišiek

Pozrite sa na vianočné výzdoby z celého sveta

Maslová vianočka recept

Čokoládové osie hniezda

Recept na mäkké vianočné perníčky
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