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Medenjaki za pande 
Napisala: Maja Monrue 

 

Zelo se je ohladilo in leto se je že krepko iztekalo v zimo, ki je znanilka tistega 

prav posebnega časa ob koncu leta, polnega sladkih dobrot, mamljivih vonjav 

in priljubljenih melodij. Saj veste, takrat zapade prvi sneg in se prižgejo lučke 

v mestih, ki se nato bleščijo kot kakšne pisane zakladnice. Ljudje v mestih pa 

so zaviti v eskimska oblačila, šale, kape in rokavice, in imajo obute zimske 

škornje, s katerimi se prebijajo po zasneženih ulicah. V božičnem času sta mraz 

in tema dobrodošla, saj brez teme lučke ne bi tako bogato sijale in brez mraza 

vroč kakav ne bi nikoli tako teknil. To ve že vsak otrok. Toda o tem čarobnem 

času je govora tudi med živalmi, še posebej tistimi mestnimi psi in mačkami, 

še bolj pa, ne boste verjeli, med levi, žirafami, nilskimi konji in sloni. Ja, tudi 

oni so lahko del mesta in tako del zasnežene božične zgodbe polne lučk. Kako 

vendar?  

Velika mesta imajo živalske vrtove. Zagotovo ste že kakšnega obiskali, pa 

čeprav je to najbrž bilo v tistih bolj toplih dneh. Toda, tudi zdaj, ko v večini 

mest po svetu sneži in je mrzlo, živalski vrtovi živijo. Pomislite, severni 

medvedi in pingvini so končno prišli do snega, ki so ga vse leto pogrešali. Levi, 

žirafe, nilski konji in sloni pa se držijo bolj v notranjosti, na toplem. A za njih 

to ni žalosten, kaj šele dolgočasen čas. Ne, tudi oni se veselijo božiča in to še 

posebej zaradi ene stvari. Medenjakov. Medenjakov!? Ja, medenjakov. Pa da 

ne boste mislili, to niso navadni medenjaki, ne, to so najboljši božični 

medenjaki na svetu in poznajo jih živali v prav vseh živalskih vrtovih.  

Ti medenjaki nastajajo v pekarni na Severnem polu, tam, kjer domuje Božiček. 

Kakor Božiček ne pozabi na nobenega otroka, tudi nikoli ne pozabi na živali v 

živalskih vrtovih. Za njih ima v svoji velikanski tovarni daril prav poseben 

oddelek, ki se imenuje Pekarnica medenjakov. V Pekarnici delajo bele miške, 

ki slovijo kot najboljše pekarice daleč naokoli. Miške skrbno pečejo medenjake 

noč in dan. Toda to še ni vse. Recept za medenjake se vsako leto nekoliko 

spremeni. Vsako leto namreč dodajo skrivnostno sestavino z drugega konca 

sveta. To je zato, da bi vse živali, ki prebivajo v različnih krajih sveta, vsaj 

enkrat v medenjakih začutile okus po domačih jedeh. Prejšnje leto so bili tako 

medenjaki začinjeni s kavnimi zrni iz Južne Amerike, leto poprej pa s sokom 

tropsko-afriške tamarinde. Letos je posebna sestavina še skrivnost, ki bo 

razkrita z zvezdo Repatico, tisto posebno zvedo, ki kot utrinek švigne čez nebo 

na božični večer. Zvezda Repatica je zvezda, ki je dobila svoje ime po svetlečem 

zlatem repu, ki ga vleče za seboj, na njem pa nosi mnoga pomembna sporočila, 

med drugim tudi skrivnost o sestavini v medenjakih za živali v živalskih 

vrtovih. Toda, ker Repatica švigne čez nebo na božični večer, medenjake pa je 

potrebno po vsem svetu raznositi do božičnega jutra, si lahko mislite, kako 

napeto je zmeraj v Pekarnici medenjakov. Že tedne vnaprej morajo bele miške 

zbrati vse ostale sestavine in zamesiti testo, ki nato do božičnega večera čaka v 

posebnih glinenih posodah, ki jih greje ogenj iz pekarniške peči. Medtem ko 
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testo počiva, miške pripravijo še sladko belo polivko, ki jo bodo dodale čisto na 

koncu na še vroče medenjake.  

Živali v živalskih vrtovih pa si seveda niti približno ne predstavljajo, kako 

nastajajo odlični božični medenjaki, s katerimi se sladkajo na božično jutro. 

Zato so že več dni pred božičnim jutrom povsem neučakane. V živalskem vrtu 

na Dunaju, v Avstriji, pingvini neprestano glasno klepetajo ali celo kričijo en 

čez drugega in se prerivajo po skalah. Severna medveda se prestavljata z ene 

skale na drugo in vsake toliko zaplavata v ledeni kopeli, kakor da ju sploh ne 

zebe. In res ju ne zebe, ker imata zelo debelo plast sivega podkožuha, ki se 

nahaja pod belim kožuščkom. Lev in levinja se nemirno sprehajata gor in dol 

po ogradi, kakor to počno tudi druge velike mačke. Ko se od takšnega sprehoda 

utrudijo, se zvijejo v klobčič, kot domače muce, in prav nič strašne ne izgledajo 

več. S spancem skušajo pregnati neučakanost, a jih ta čez nekaj ur spet znova 

prebudi. »Mami, zakaj so vse živali tako nemirne in neučakane?« vpraša Fu 

Ban, nekaj mesecev star medvedek panda, ki se je skupaj s sestrico Fu Feng 

skotil to poletje in je šele pred kratkim pričel opazovati svet okoli sebe. Do 

nedavnega je bil nebogljena štručka s komaj kaj dlake in je vse dni prespal v 

varnem in toplem maminem naročju. Mama ga je smeje pogledala: »Fu Ban, 

isto bo doletelo tudi tebe naslednje leto, ko boš ugotovil, kako sladko je božično 

jutro.« »Sladko?« je radovedno pogledala Fu Feng, »Saj vednar nič ni slajšega 

od tvojega mleka, mami.« »Oh, verjemi, mala Fu Feng, da je lahko kaj še 

slajšega in bolj čarobnega.« »Čarobnega?« je bil zdaj še bolj radoveden Fu Ban. 

Mama Panda se je nasmehnila in pogledala kvišku, kjer se je skozi stekleno 

strešno okno videlo snežinke, ki so v vetru poplesovale in elegantno pristajale. 

»Mami, povej vendar več o božičnem jutru!« je prosila Fu Ban in cukala mamo 

Pando za črno-beli kožušček. V tistem pa je v prostor, kjer so bivali mama 

Panda in njena dva mladička, Fu Feng in Fu Ban, priletel krokar Boris. 

»Pozdravljene, pande!« je veselo zaklical, »kaj bo zanimivega danes?« Mama 

Panda se je Borisu nasmehnila in rekla: »Ponavadi si ti tisti, ki prinaša 

zanimive novice, Boris. Čeprav, moram priznati, da je danes tudi tukaj nekaj 

novega.« Boris je radovedno pogledal in v pričakovanju novice stresel z glavo: 

»Le kaj bi pa to utegnilo biti?« »Fu Feng in Fu Ban bosta letos doživela svoje 

prvo božično jutro,« je ponosno povedala mama Panda. »Oooo,« se je 

nasmehnil Boris, »to pa bo nekaj prav posebnega!« »Kaj vendar?!« je bil zdaj 

že ves iz sebe Fu Ban, Fu Feng pa je prav tako nestrpno pogledovala zdaj k 

mami, zdaj h krokarju Borisu. »A ne veš?« je veselo vprašal Boris. »Ne!« sta v 

en glas zavpila Fu Ban in Fu Feng. »To je vendar najbolj čarobno jutro v letu,« 

je pričel pripovedovati Boris, pa ga je Fu Feng takoj prekinila, »to že veva! 

Povej nama raje, zakaj je to jutro tako posebno, tako čarobno!« »No, no, kar 

potrpežljivo, male pande, čeravno je neučakanost med živalmi v živalskih 

vrtovih v teh dneh nekaj povsem naravnega, če sem iskren. Torej, čez nekaj dni 

bo na nebu zasvetila prav posebna zvezda. Zvezda, ki bo imela zlat in svetleč 

rep, na katerem bo nosila pomembna srčna sporočila. Eno izmed teh sporočil 

je še posebej zanimivo, ker prinaša informacijo o skrivnostni sestavini za 

božične medenjake iz Božičkove Pekarnice medenjakov.« Fu Feng in Fu Ban 

sta napela oči in ušesa, Fu Ban pa je ponovil: »Medenjakov? Kaj pa so 

medenjaki?« »Oh, medenjaki, moj mali panda medvedek, so nekaj najslajšega, 
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kar lahko kdaj okusiš,« je zadovoljno in skoraj nekoliko zasanjano rekel krokar 

Boris. Fu Feng in Fu Ban sta obliznila svoje gobčke in poslušala s še večjim 

zanimanjem, Boris pa je nadaljeval: »Torej, vsako leto zvezda Repatica na 

svojem repu prinese skrivnost o posebni sestavini v medenjakih za tisto leto. 

To sporočilo preberejo bele miške, ki pečejo medenjake v Božičkovi Pekarnici 

medenjakov in nato hitro dodajo skrivnostno sestavino v testo ter napečejo 

toliko medenjakov, kolikor je živali v živalskih vrtovih po vsem svetu. Te 

medenjake nato razdeli Božiček na svoji poti okoli sveta. Skozi dimnike hiš pod 

smrečice prinaša darila za otroke, vmes na tej poti pa se s svojimi čarobnimi 

sanmi in letečimi jeleni ustavi tudi nad prav vsako ogrado v živalskem vrtu ter 

razdeli slastne medenjake. Mmmmm, komaj čakam, da ugotovim, katera bo 

letošnjo skrivnostna sestavina v medenjakih ,« je sanjavo zaplahutal Boris in 

priprl oči, da bi se še bolje lahko vživel v misel o slastnih medenjakih. »Prav 

vsaka žival dobi svoj medenjak?« je vprašala Fu Feng. »Seveda,« je prijazno 

rekla mama Panda in pogladila oba svoja mladička po kosmatih črnih 

uheljčkih. »Sedaj sem pa tudi jaz pošteno neučakan,« je priznal Fu Ban in se 

privil v mamino naročje. Krokar Boris se je za trenutek nasmehnil, nato pa 

povsem zresnil svoj izraz in dejal: »Vendar …  letos ne bo šlo tako zlahka, sem 

slišal.« Mama Panda in mladička so ga začudeno pogledali. »Kako to misliš,« 

je vprašala mama Panda. Boris je nadaljeval z resnim glasom: »Na ušesa mi je 

prišlo, da bodo na božični večer sivi oblaki prekrili nebo in tako se zvezde 

Repatice sploh ne bo dalo videti. To se je zgodilo že pred sto petdesetimi leti in 

takrat so živali v živalskih vrtovih ostale brez medenjakov, saj jih nikakor ni 

mogoče speči brez čarobne sestavine.« »Ojej,« je sedaj zaskrbelo mamo Pando, 

»to pa res ne bi bilo lepo, da bi ostali brez medenjakov na prav prvi Fu Fanov 

in Fu Fengin božič.« »Se strinjam,« je prikimal krokar Boris, » toda govori se 

že nekaj časa, zato so živali v živalskih vrtovih letos še posebej nemirne.« Fu 

Feng je pomislila, nato pa rekla: »Ali ne moremo ničesar storiti, da bi odgnali 

oblake?« Boris jo je nemočno pogledal in žalostno rekel: »Če na kaj, potem se 

na oblake ne moremo zanašati. Zmeraj počnejo, kar jih je volja in nihče jih še 

ni nikoli uspel prepričati, da bi se uklonili želji drugih. Na božični večer smo 

prepuščeni na milost in nemilost njihove volje.« V prostoru je nastala žalostna 

tišina, nato pa je krokar Boris razširil svoja krila in rekel: »Tako. Grem 

pozdravit še k drugim živalim, da se ne bomo tukaj razjokali od žalosti. Sicer 

pa, zakaj bi bili vnaprej žalostni, saj še ni rečeno, da se bo res tako zgodilo. 

Glavo gor!« Zaplahutal je s svetlečimi črnimi perutmi, pomežiknil in odletel. 

Fu Feng in Fu Ban sta zamišljeno strmela predse, medtem pa ju je mama 

Panda, tudi sama nekoliko zamišljena in zaskrbljena, privila v svoje naročje in 

legla na toplo slamo.  

Na drugem koncu sveta, na Severnem polu, v Božičkovi tovarni daril pa je prav 

tako nastajala vedno večja panika. Vremenska napoved je res napovedovala 

trmaste sive oblake, ki naj bi na božični večer zakrivali jasno nebo, čez katerega 

bo, kot vsako leto, švignila zvezda Repatica. Vsi so bili strašno zaskrbljeni, še 

najbolj pa bele miške, ki so tekale sem ter tja, preverjale testo v glinenih 

posodah in zmigovale z majhnimi glavicami. Spomnile so se pripetljaja pred 

sto petdesetimi leti, ko so bili oblaki na nebu tako gosti, da nihče ni videl zvezde 
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Repatice poleteti čez nebo, kaj šele, da bi komu uspelo prebrati sporočila, ki jih 

je nosila na repu.  

Takrat pa je v tovarno daril vstopil Modri Zajec. Brkce je imel vse zamrznjene 

in modrikasti kožušček se je še komaj kaj videl izpod snežnega pregrinjala, ki 

ga je odelo na poti na Severni pol. Zaprl je vrata za seboj in globoko vdihnil, se 

počasi in natančno razgledal po prostoru, dokler njegov pogled ni ujel Božička, 

ki je zaskrbljen sedel na svojem delovnem gugalniku in si gladil svetlikajočo se 

belo brado. »Dober dan! Sem že pozabil, koliko snega imate tukaj,« se je 

porogal Modri Zajec in stresel s sebe sneg. Vsi delavci in delavčki v tovarni 

daril, to so bili palčki, živalice, škratje in vilinčki, so le za trenutek pogledali 

proti vratom, nato pa naprej delali in delali, saj bilo še toliko za postoriti, da 

nikakor ni bilo časa za počitek. Božiček pa se je Modrega Zajca zelo razveselil 

in mu je zato krepko pomahal v pozdrav ter zaklical: »Modri Zajec, tako hitro 

je minilo leto na okoli in spet se srečava. Pridi bliže, da te pogostim s cimetovim 

čajem in jabolčnimi krhlji!« Modri Zajec je veselo odskakljal proti Božičku in 

občudoval pridne delavce v tovarni daril. Ko je prišel do Božičkovega 

gugalnika, mu je skočil v naročje in se privil k beli bradi. »O-ho-ho,« je 

zagodrnjal Božiček, »objem vedno dobro dene. Povej, kako si?« »Dobro,« je 

rekel Modri Zajec, »le da sem po poti sem izvedel, da se na božični večer obeta 

res slabo vreme. Božiček se je zresnil in odgovoril: »Res je, prav si slišal. 

Oblaki, sivi kot sam pepelni dim, bodo prekrili nebo in bojim se, da nihče ne 

bo mogel prebrati sporočila z letošnjo skrivno sestavino v medenjakih za živali 

v živalskih vrtovih.« »Hm,« je pomislil Modri Zajec, se pogladil po svojih, zdaj 

že odtaljenih brkcih, in naposled rekel, »to bi se morebiti lahko nekako rešilo 

…  samo še ne vem točno kako.« Božiček je vprašal: »Se spomniš, ko sem ti 

pred leti pripovedoval zgodbo o dečku, ki še nikoli ni doživel božičnega jutra. 

Božiča sploh ni poznal, dokler mu niso prekmalu umrli starši in ga je posvojila 

stara soseda. Ta mu je tisto leto pripovedovala o božičnem jutru že mesece in 

mesece vnaprej, a ji deček kar ni in ni hotel verjeti. Kako bi vendar verjel v 

leteče jelene in čarobne sani ali pa v bradatega gospoda, ki leze skozi dimnike 

in okna in nastavlja darila pod drevesca, ko pa niti za božični večer ali božično 

jutro ni vedel. Stara gospa pa je oboževala božič, vendar je bila že nekaj let na 

božični večer in božično jutro zmeraj sama. »Sedaj bova pa končno dva in bom 

lahko svojo radost delila,« je govorila dečku, »pekla bova medenjake, si kuhala 

sladek čaj in krasila smrečico.« Deček jo je radovedno poslušal in se po toliko 

pripovedih in toplih besedah vendarle počasi pričel veseliti tega čarobnega 

časa. Lahko je samo verjel besedam stare sosede in se veselil z nekakšnim 

zaupanjem, da je vse to res. Dnevi so minevali in zapadel je prvi sneg. Takrat 

je stara soseda rekla dečku: »Vidiš, prvi sneg naznanja čarobni čas,« nato mu 

je v roke porinila zavojček z denarjem in listek, »pojdi v mesto in kupi sestavine 

za pecivo, ki ga bova pekla v prihodnjih dneh.« Deček je veselo pograbil denar 

in listek, oblekel topel plašč, si poveznil kapo na glavo in odhitel skozi vrata, ne 

da bi se poslovil od stare sosede. Skoraj ves dan je porabil, da je našel vse 

sestavine z listka. Nenazadnje je takšen nakup opravljal prvič, saj s starši ni 

nikoli ničesar pekel, še posebej pa ne kakšnih božičnih slaščic. Ko se je 

naposled vrnil domov, je v kuhinji gorela luč, vendar tam ni bilo nikogar. To se 

mu je zdelo zelo nenavadno. Poklical je po hiši, pa se nihče ni oglasil. Stekel je 
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v zgornje nadstropje, kjer je bila spalnica stare sosede in pokukal vanjo. 

Zagledal je onemoglo starko, ki je, vsa bleda in pokrita do vratu, trepetala v 

postelji. »Kaj se dogaja?« je prestrašeno vprašal in vstopil v spalnico. »Ah, prav 

zadaj me je zgrabila nekakšna mrzlica. Mislim, da umiram in ničesar ne morem 

storiti, da bi mi bilo bolje,« je tiho, s tresočim glasom rekla stara soseda. »Naj 

vam skuham cimetov čaj,« je rekel deček in zaskrbljeno strmel v  staro sosedo. 

»No, pa daj,« je rekla soseda in počasi zaprla oči. Deček je odhitel v kuhinjo, 

da bi skuhal čaj, tam pa je sredi mize našel odprto škatlo, iz katere so štrlele 

stare, črno-bele fotografije. Poleg fotografij je v škatli bila tudi velika 

gramofonska plošča in nekaj svetlečih figuric, ki so na vrhu imele privezane 

zlate paske. »To so najbrž okraski,« si je mislil deček, ko se je spomnil na 

pripovedovanje stare sosede o božičnem okraševanju. Pristavil je vodo za čaj, 

nato pa gramofonsko ploščo vstavil v zaprašen gramofon, iz katerega se je že v 

naslednjih nekaj trenutkih razvila čudovita melodija, v kateri so se prepletali 

zvončki, piščali, violine, nato pa se je pridružil še globoko žametni glas, ki je 

zapel o belem božiču. Deček je prisluhnil in v roke prijel prvo fotografijo, pa 

nato še drugo in tretjo in tako je potonil v gledanje starih božičnih fotografij, 

ki so brez besed pripovedovale enako zgodbo, kot jo je poslušal od stare sosede. 

Pri tem je gramofon v njegova ušesa pošiljal lepe melodije, ki so ga objemale, 

kakor bi ga objemala mama, če bi bila sedaj z njim. Ne da bi vedel, je potočil 

solzo, nato pa je čajnik zapiskal in prebudil se je iz sanjarjenja. Hitro je v 

majhno cedilko v lončku natrosil najboljših zelišč in cimeta ter vse prelil z vrelo 

vodo. Stekel je v zgornje nadstropje in v sobo stare sosede. Ta je onemoglo 

ležala v postelji, imela je zaprte oči, a se je smehljala. Na nočno omarico je 

postavil lonček s čajem ter sedel poleg starkine postelje. Zaprl je oči, sklenil 

roke ter si z vso močjo želel, da bi stara soseda ozdravela in da bi lahko z njim 

delila čarobnost božiča. Želel si je, da bi njegov prvi božič bil prav takšen kot 

ga je stara soseda opisovala v svojih zgodbah. Vsak dan je nato deček stari 

sosedi kuhal čaj, ji pripravljal zdravilne kaše ter si ob njeni postelji z zaprtimi 

očmi vedno znova zaželel, da bi starka ozdravela. Božični večer je bil skoraj že 

tu in stara soseda je še zmeraj onemoglo ležala v postelji. Toda obenem se je 

zmeraj bolj široko nasmihala, pa četudi je to bilo vse, kar se je spremenilo. 

Deček ni nehal skrbeti za staro sosedo in tudi ni nehal želeti. Obenem je na 

starkinih starih črno-belih fotografijah poskušal poiskati značilnosti božiča, 

kot so božično drevesce, okraski in slaščice. Vse to je pripravil za primer, če bi 

stara soseda čudežno ozdravela. Moral je biti pripravljen, da bosta skupaj 

preživela božični večer.  Njegova želja je bila na koncu že tako močna, da je niso 

mogla preslišati ne drevesa, ne oblaki, ne veter. In veter je bil tisti, ki se je 

odločil pomagati, ker, veš, veter je v bistvu zelo dobrega srca, čeprav včasih 

zavija kot volk in ruva drevesa. Tako je veter ujel dečkovo željo in jo prinesel 

vse do sem, na Severni pol. Bil je tako odločno silovit, da je kar sam odprl vrata 

v tovarno in takoj mi je prišepnil o dečku, ki z vsem srcem skrbi za staro sosedo 

in si želi, da bi ozdravela, zato da bi lahko skupaj z njo doživel svoj prvi božič. 

Takšni želji seveda nikakor nisem mogel oporekati. V trenutku sem prosil svoje 

vilinčke, da namešajo čudežni božični napoj, ki ozdravi še tako bolno telo. Na 

božični večer sem s svojimi sanmi najprej zavil k hiši dečka in starke in napoj 

na skrivaj nastavil pod božično drevesce. Deček je bil pravkar pripravljal čaj za 

staro sosedo, jaz pa sem se še hitro obrnil h gramofonu in navil glasnost, da je 
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božična pesem zapela po hiši. Deček se je silovito obrnil, jaz pa sem še trenutek 

pred tem hitro smuknil skozi okno, sedel na sani in pognal svoje jelene na dolgo 

pot.« »Spomnim se,« je rekel Modri Zajec, »spomnim se te zgodbe, ki si mi jo 

pravil. Veter se je še dolgo po tem hvalil, kako je naredil veliko dobro delo in 

tako tudi vem, da je starka, po tem, ko ji je deček v čaj zlil napoj, takoj 

ozdravela. Celo tako čila je bila, da je vstala iz postelje in se napotila v kuhinjo 

peč medenjake! Z dečkom sta nato preživela najlepši božič v njenem življenju 

ter najbolj čarobni večer v njegovem.« »Tako je. Tudi do mene je prišla ta 

zgodba in vesel sem, da se je tako končalo. Če si nekdo nekaj res močno želi, bo 

želja zagotovo prišla do mene. In ne rečem, da sem vsemogočen, toda mnogim 

željam sem kos, še posebej tistih ljudi, ki še nikoli niso doživeli božiča, a z 

ljubeznijo in skrbjo za druge, verjamejo v njegovo čarobnost. Te želje imajo 

največjo moč in jih je veter po tistem še mnogokrat ponosno prinesel k meni!« 

je pojasnil Božiček in se pogladil po svoji bradi. »Aha, zdaj pa vem, zakaj si mi 

to zgodbo povedal po tem, ko sva se pogovarjala o medenjakih za živali v 

živalskem vrtu in sivih oblakih, ki trmasto želijo prekriti nebo,« je vzkliknil 

Modri Zajec. »Res veš?« se je nasmehnil Božiček. »Res! In niti trenutka ne 

morem več ostati, če želim, da se težave rešijo, še preden bodo nastale,« je 

zaklical Modri Zajec in se ob tem bliskovito pognal proti velikim vratom 

tovarne daril. Še pomahal je v slovo in že izginil v zasneženoi dan. 

Modri Zajec je hitel proti dunajskemu živalskemu vrtu, saj je vedel, da prav 

tam domujeta dva malčka, ki še nikoli nista doživela božiča. Morebiti bi njuna 

močna želja lahko priklicala veter, ki bi silovito razgnal sive oblake in razjasnil 

nebo na Severnim polom.  

Prispel je zgodaj zjutraj, en dan pred božičnim jutrom, torej tisti dan, ki mu bo 

sledil božični večer, v katerem bo zvezda Repatica na svojem repu prinesla 

informacijo o skrivnostni sestavini za božične medenjake. Fu Feng in Fu Ban 

sta še globoko dremuckala v naročju mame Pande, ta pa se je počasi prebujala 

iz medvedjega spanca in si ravno mela oči, ko je prišel Modri Zajec. »Modri 

Zajec, kaj pa ti tukaj?« ga je presenečeno vprašala mama Panda. »Kar prebudi 

tvoja dva zaspančka, če hočeš, da doživeta čarobnost božiča, o kateri si jima 

pravila,« je navihano rekel Modri Zajec. »Čarobnost božiča?« je zaspano 

ponovil Fu Ban in na široko zazehal. Prebudila se je tudi Fu Feng, Modri Zajec 

pa ni izgubljal časa in je takoj povedal o medenjakih, o oblakih in o božični 

zgodbi stare sosede in dečka, ki še nikoli poprej ni doživel božiča. O tem, kako 

je zbolela edina oseba, ki je dečku pripovedovala o božiču in s katero bi lahko 

doživel svoj prvi božič. Nato pa si je deček vsak večer na vso moč želel, da bi 

ozdravela in da bi lahko z njo preživel čarobnost božiča o kateri mu je pravila. 

Modri Zajec je zagnano in z iskrico v očeh povedal celotno zgodbo od začetka 

do konca, nato pa vprašal: »Razumeta?« Fu Feng in Fu Ban sta strmela vanj 

tiho in z odprtimi očmi. Nekaj trenutkov je bilo med njimi vse tiho, potem pa 

je Fu Feng končno rekla: »Razumem! Hočeš, da zapreva oči in si tako močno, 

tako kot deček, z vsem srcem želiva, da bi nebo na božični večer bilo jasno in 

bi se skrivnost na repu zvezde Repatice jasno videla.« »Točno tako!« je veselo 

vzkliknil Modri Zajec, »veter bo prisluhnil le želji nekoga, ki božiča še nikoli ni 

doživel, a vseeno verjame v njegovo čarobnost in če bo želja takšna, da bo dobra 

tudi za druge.« »Torej je čarobnost božičnega jutra za vse živali v živalskih 



Publikacija Modri Zajec, oktober 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

9 
Izdelavo publikacije sofinancira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

vrtovih po vsem svetu odvisna od naju?« je vprašal Fu Ban. »Tako je,« je 

prijazno rekel Modri Zajec. Fu Ban je ponosno pogledal proti sestrici in nato 

sta družno zaprla oči ter si zaželela to pomembno željo. Močno sta mislila na 

čarobnost medenjakov, o katerih sta jima pripovedovala mama in krokar Boris, 

in si iz srca zaželela, da bi nebo na božični večer ostalo jasno. Tako sta želela 

vse jutro, ves popoldan in še ves večer. Nista odprla oči, nista jedla, pila, nič, 

samo želela sta, tako močno, da sta naposled utrujena omahnila v spanec.  

Ko sta se zjutraj prebudila, sta najprej zagledala mamo Pando, krokarja Borisa 

in Modrega Zajca, ki so z iskrivimi očmi strmeli vanju in se skrivnostno 

nasmihali. Fu Feng je želela vprašati, ali jima je uspelo, a še preden bi odprla 

usta, je njen smrček napolnila nenavadna sladka vonjava. Tudi Fu Ban je ostal 

brez besed, samo vohljal je po zraku, da bi odkril, od kod prihaja ta sladki vonj. 

Nato je Modri Zajec izza hrbta privlekel dva zlato rumena dišeča medenjaka. 

»To sta vajina medenjaka. Pa vesel božič!« je veselo dejal. »Torej nama je 

uspelo?« je z navdušenjem vprašal Fu Ban. »Seveda! Vesel božič!« je vzkliknila 

mama in ju stisnila v medvedji objem. Fu Feng in Fu Ban sta zagrizla v svoje 

prve božične medenjake in v trenutku ju je preplavil čaroben občutek, ki ga ni 

mogoče opisati. In zato sta ostala kar v tišini in se sladkala z mehkimi, 

okusnimi medenjaki. Božič je tako tudi to leto bil čaroben za vse živali v 

živalskih vrtovih, ki so neučakano preživljale mrzle decembrske dni in čakale 

na božično jutro.  

Veter namreč nikakor ni mogel preslišati močne želje malih pand z Dunaja in 

je hitro ulovil njune dobre misli ter pohitel proti Severnem polu, pri tem pa je 

na svoji poti, ne da bi sploh vedel, razpihal vse goste sive oblake, ki so se zbirali 

na nebu. Ko je veter pripihal do Božička in mu prenesel željo, je ta pogledal 

proti nebu, ki se je jasno razprostiralo v svoji temno modri neskončnosti in 

dejal: »Veter, njuno željo si pa zdaj že ti izpolnil. Kdo bi si mislil, da si tako 

mogočen!« Veter se je ponosno nasmehnil in, če bi jo imel, bi dvignil glavo 

visoko nad ramena. Takrat je zvezda Repatica švignila čez nebo in na svojem 

repu prinesla skrivnost o posebni sestavini v letošnjih medenjakih za živali v 

živalskem vrtu. Miške so pohitele v svojo pekarnico in v naslednjih nekaj urah 

napekle na milijone slastnih medenjakov, ki jih je Božiček nato raznosil po vseh 

živalskih vrtovih okoli sveta.  

Kaj pa skrivnostna sestavina letošnjega božiča? Miške so Modremu Zajcu 

razkrile recept in ta ga je zapisal na naslednji strani. Poglej v recept, poišči 

skrivnostno sestavino in seveda, speci svoje čarobne božične medenjake!  

Pa vesel božič! 
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Sestavine: Recept: 
ZA PREMAZ 
1 beljak 
6 žlic vode 
2 žlici sladkorja v prahu 

1. V posodici počasi segrejemo in 
razpustimo med, sladkor, 
mleko ter maslo. Maso 
prelijemo v skledo in jo damo 
na hladno. 

ZA TESTO 
125 g tekočega medu 
200 g sladkorja 
4 žlice mleka 
100 g masla 
1 vrečka vanilijevega sladkorja 
5 g mletega cimeta 
400 g pirine moke 
100 g jedilnega škroba 
20 g kakava v prahu 
1 vrečka pecilnega praška 
75 g mletih mandljev        

2. Ko se masa ohladi, ji dodamo 
vanilijev sladkor, koriander 
in cimet ter vse skupaj temeljito 
premešamo. Moko zmešamo s 
škrobom, kakavom in pecilnim 
praškom in jo presejemo na 
čisto delovno površino. V 
mešanico moke vmešamo še 
mlete mandlje. Nato dodamo 
zmes z medom in maščobo ter 
na pomokani delovni površini 
ugnetemo gladko testo. Testo 
pokrijemo in pustimo počivati 
2 uri. 

SKRIVNOSTNA SESTAVINA 
2 žlički mletega koriandra 

3. Vklopimo pečico in nastavimo 
temperaturo na 180 °C. Testo 
na pomokani površini 
razvaljamo približno 1,5 cm 
debelo. Z okroglim modelčkom 
izrežemo piškote in jih zložimo 
na pekač, obložen s papirjem za 
peko. 

 

4. Beljak razžvrkljamo in z njim 
tanko premažemo medenjake, 
ki jih lahko dodatno okrasimo 
še s polovicami celih mandljev. 
Medenjake pečemo v ogreti 
pečici največ 20 minut. 

5. Pečene medenjake zložimo v 
neprodušno posodo in jih 
položimo v omaro za 2 ali 3 dni. 
Tako bodo ob zaužitju še 
mehkejši in slastnejši, seveda 
pa ni nič narobe, če se 
posladkamo kar takoj, ko se 
medenjaki nekoliko ohladijo.  

  

Kako ti je uspelo? Fotografiraj svoje medenjake in napiši, iz katere dežele 

prihaja skrivnostna sestavina, koriander, ter pošlji Modremu Zajcu pismo. 

Pošlji ga na naslov: Blauer Hase, Friedlgasse 12/4, 1190 Wien, Österreich in 

morda te Božiček preseneti s prav posebnim božičnim darilom!  Seveda ne 

pozabi pripisati svojega imena, priimka in naslova.  
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SISTEMATIČNA POBARVANKA.  

Polja na spodnji sliki pobarvaj tako, kot velijo navodila spodaj. Kaj je na sliki?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo! Uspelo ti je prebrati pravljico in speči medenjake. Pravilne rešitve nalog iz prejšnje 

številke, kjer je bilo govora o nesrečnem medvedu Srečku, pa najdeš v spodnjem okvirčku. 

 

Rešitve za mesec september:  

1. majhnosti; v dolžino; svetu; roso; plenilci 2. Afriška pigmejska miš; Pigmejci 3. Vitamin C: pomaranče, 

jabolko, listnata zelenjava; Vitamin B: jajca, orehi, sir, listnata zelenjava, med; Vitamin D: sonce, jajca, sir 

     

SREBRNA RUMENA 

RJAVA TEMNO ZELENA RDEČA 

KREMNA SVETLO ZELENA 


