
luCA-BúZA
luca napjához számos népszokás fűződik, 
például az, hogy ekkor kötelező szabadnap 
van, szigorúan tilos dolgozni. nem szabad főz-
ni, mosni, takarítani, mert súlyos következ-

ménye lesz: nem fog tojni a 
tyúk... de búzát vetni le-

het, sőt, nagyon is 
ajánlott! Ezért de-

cember 13-án rejt-
sétek el a seprű-
ket és vessetek 
búzát! A seprű-
ket azért kell el-

dugni, hogy a bo-
szorkányok ne go-

noszkodjanak. A bú-
zavetésből pedig megjó-

solhatjátok a jövő évi termést. 
Ha karácsonyig minden szem kibújt, akkor 
jövőre bátran tervezhetitek a veteményest, 
biztosan gazdag szüretben lesz részetek.
A luca-búzát vethetitek cserépbe, vagy 
akár tejesdobozba is. takarjátok vékony ré-
teg földdel a magokat, és locsoljátok meg. 
tegyétek világos, meleg helyre, és tartsá-
tok nedvesen. Ha tejesdobozba vetitek, ne 
feledjétek kilyukasztani alul a dobozt, hogy 
a fölösleges víz kifolyhasson. A hagyomány 
szerint ha karácsonyig mind kibújnak, ak-
kor bő termés várható.
Mi történjen a búzafűvel, amit neveltetek? A 
karácsonyi számlálás után le lehet vágni és 

salátába téve elfogyasztani. A házi kedven-
cek is szívesen megeszik, még a cica és a ku-
tya is. A téli hónapokban a búzafű kiváló vi-

taminforrás. Általában ki szokták préselni 
búzafűlének, de egyetlen cserépnyi mennyi-
ségnél ezzel nem érdemes bajlódni.

Rejtsétek el a seprűt, 
vessetek búzát

BosZoRKÁnyoK	
ijesZTGeTése
A munkavégzésen kívül tiltólistán van a 
kölcsönadás is ezen a napon, mert az elkért 
dolgok a boszorkányok kezére kerülhetnek.
Készítsétek el saját boszorkányotokat, hát-
ha így megakadályozhatjátok, hogy gonosz-
kodjon. A boszorkányt fenyőtobozból és bo-
rostyánlevélből állítottuk össze, ragasztó-
pisztollyal rögzítettük. Minden igazi bo-
szorkánynak van seprűje, így ne feledjetek 
neki seprűt készíteni egy ágból és örökzöld 
levelekből.

Magyarországon régen szokás volt a világí-
tó luca-tök készítése is. Faragjatok minél 
ijesztőbb töklámpást, legyenek rajta sze-
mek és vigyorgó száj is. Egy mécsessel a 

belsejében a sötét esti órákban elijeszti a 
gonosz szellemeket, sőt, még a szomszédo-
kat is.

szakács-nagy zsuzsa

A	BúZAFű	GondoZÁsA
tartsátok nedvesen, a cserép alá tehet-
tek egy kis tálkát, abba töltsetek vizet, 
és tegyétek világos, meleg helyre.

A képeken 
megnézhetitek, 
hogy hogyan fejlő-
dik a luca-napon ve-
tett búza. tavaly az ötö-
dik nap, december 18-án 
kezdett kibújni a föld-
ből, január 4-én már 
levágtuk a hosszú 
hajtásokat.
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