
Acasă la Hundorf
DE SĂRBĂTORI CU POVESTE, COLINZI ŞI CU PREGĂTELI



ACASĂ LA HUNDORF: de sărbători cu poveste, colinzi şi cu pregăteli

Acasă la Hundorf  sărbătorile sunt ca la Hundorf !

Cu tot tipicul pregătelilor în casă, în curte, prin toată gospodărie, la 

biserică, cu oamenii, cu frigul şi cu zăpada. 

Şi cu focul care arde în sobe şi mirosul de ceva anume, un miros de iarnă 

tare amestecat cu multă linişte.

Departe de oraş, departe de telefoane, departe de stres.

Doar cu aer tare.

Şi zăpadă. Şi cu focul care arde în casă.

Printre focuri, lemne, linişte şi zăpezi ne-am gândit că poate unii tineri vor 

să facem pregătelile împreună, acasă.

Dacă doresc, pot să şi rămână şi de sărbători.



ÎNAINTE DE CRĂCIUN: 19 – 22 decembrie

Joi, 19 decembrie

o Sosire, masă, o scurtă plimbare prin sat ca să ne ia aerul tare, după care Clacă!

De spart nuci pentru cuptor, cu poveşti

Vinerea mare: 20 decembrie

o Participare la pregătirea bisericii de Crăciun: întâlniri cu oamenii din sat,

curăţenie în biserică, poveşti despre cum aşteptăm Crăciunul

o Învăţat colinde acasă împreună cu una-două bătrâne din sat care ne învaţă

colinde de Hundorf şi copiii din sat care învaţă şi ei, la rândul lor

o Pregătiri pentru cuptor, seara: de pregătit locurile, cernut făina, etc.

Sâmbătă: 21 decembrie

Se face în cuptor toată ziua ! La final avem cozonaci şi lichiu.

o Dis de dimineaţă începe frământatul trocilor cu făină. După tot dichisul ! În

paralel se arde cuptorul bine

o Imediat, încep pregătirile pentru coacere: de făcut lichiul, de făcut cozonacii, de

pus în forme, de băgat în cuptor, de păzit.

o În pauze – se mănâncă ! Pentru cine doreşte o mică relaxare după-amiaza avem

drumeţii pe dealuri !

Duminică: 22 decembrie

o Pregătiri pentru plecare şi drumuri de rămas bun

o Pentru doritori – cumpărături la Târgul de Hundorf, Acasă

o Tot pentru doritori – drum și vizită la Sighișoara



ÎNTRE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU: 26 – 29 decembrie

Joi, 26 decembrie

o Sosire, masă

o O vizită scurtă prin sat ca să ne ia aerul tare; după care jocuri la gura sobei cu 

poveşti

Vineri, 27 decembrie, a treia zi de Crăciun

o Mers la săniuş / şi / sau plimbat cu căruţa cu cai

o După-amiază învăţăm colinzi de Hundorf

o Seara – se merge la colindat

Sâmbătă, 28 decembrie

o De făcut în cuptor SAU

o De făcut salate (salată de fasole, salată de sfleclă roşie cu porumb şi hrean, etc.)

o Făcutul în cuptor presupune aceleaşi etape descrise mai sus. Adică avem 

treabă toată ziua !

o Pentru cine are chef de o drumeţie – avem drumuri la stână sau drumuri 

cu căruţa cu cai pe hotarele Hundorfului !

Duminică, 29 decembrie

o Pregătiri pentru plecare şi drumuri de rămas bun

o Pentru doritori – cumpărături la Târgul de Hundorf

o Tot pentru doritori: drum și vizită la Sighișoara



Comune celor două tabere sunt treburile gospodăreşti:

o tăiat lemne, dus lemne, pus pe foc

o de măturat zăpada din curte şi din stradă

o participări la pregătirea meselor !

Târgul de Hundorf, Acasă

Oferă pentru cumpărare diverse produse de la oamenii din sat (eu le trec selectiv, dar la 

faţa locului va fi oferta !): produse de porc proaspăt tăiat, ţuică tare de casă, miere, 

brânză şi ouă, sucuri şi siropuri, etc.

Cazarea:

o 9 persoane au asigurată cazarea Acasă, 6 persoane au asigurată cazarea acasă la 

oameni în sat

o Masa şi activităţile au loc Acasă şi în sat

TERMEN

Data limită de înscriere: 8 decembrie 2013

Contact?



SEJURUL

Costul unui sejur pentru o persoană: 300 lei. Numărul maxim de persoane: 15.

Cine doreşte, poate să rămână Acasă, la Hundorf pe toată durata celor două tabere.

Costul acoperă: 

o Casa

o Masa: în ziua sosirii – cina; cele două zile pline – trei mese; în ziua plecării – micul 

dejun. Mâncarea e cea de la Hundorf: preparate gătite în casă, cu tot ce ne-a oferit 

grădina peste vară şi cu ce ne oferă satul peste iarnă !

o Activităţile şi produsele pe care vizitatorul nostru le primeşte la plecare (şi la a căror 

pregătire a participat !) Produsele sunt: doi cozonaci făcuţi în cuptor, 1 litru de vin de 

casă, o sticlă de sirop de soc sau de porumbele,  un borcan de gem (de dovlecei sau 

de mere).

RECOMANDĂRI ŞI DISCOUNTURI

Fiind vorba de mini-tabără cu aer de familie, recomandăm participarea de mici grupuri; 

4-5 oameni care se cunosc deja, în aşa fel încât să armonizăm micile grupuri într-o mare 

familie !

Discounturi:

o Pentru participarea grupurilor mai mari de cinci persoane: 50 de lei

o Pentru înscrieri înainte de timpul limită (până la 1 decembrie): 50 de lei



Contact: Maria Morar

Telefon: 0735 156 986

Email: mariam@arealonline.ro

http://acasalahundorf.wordpress.com/
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