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Święta Bożego
Narodzenia w innych

Państwach

Belgia to kraj katolicki i dlatego mieszkańcy starają się bardzo
uroczyście obchodzić Święta Bożego Narodzenia. Atmosfera
świąteczna panuje już od listopada, gdzie na rynku stawia się
szopkę i wysoką choinkę. W Belgii Wigilia jest dniem
przeznaczonym na ceremonie religijne i jasełka, a najważniejszym
dniem jest Boże Narodzenie, podczas którego zjada się uroczyste
śniadanie. Na stole mogą się wówczas znaleźć zarówno ostrygi,
homary, jak i indyk oraz baba z kremem mokka. Głównym
daniem jest zaś dziczyzna w sosie śliwkowym i sorbet. Na deser
Belgowie podają ciasto w kształcie pnia polanego czekoladą.
Święty Mikołaj odwiedza głównie dzieci i zostawia dla nich
prezenty pod choinką.

Francuzi kupują choinki na początku
grudnia i ubierają je w rodzinnym gronie.
Pierwszego grudnia dzieci dostają
kalendarze adwentowe, w których kryją się
małe upominki na każdy dzień aż do 25
grudnia. Wigilia Bożego Narodzenia to
dzień roboczy. Jednak wieczorem całe
rodziny zbierają się przy wykwintnej i
obfitej kolacji wigilijnej. Spośród
świątecznych dań w Alzacji popularna jest
pieczona gęś, w Burgundii - indyk, a w
Paryżu - ostrygi. W niektórych francuskich
domach przetrwał jeszcze zwyczaj
dzielenia się chlebem. W Wigilię dzieci
zostawiają swoje buty przy kominku,
wierząc, że Mikołaj wypełni je prezentami.
Po uroczystej kolacji zostawia się na
dworze płonące świeczki na wypadek
gdyby przechodziła Matka Boska.

W Austrii okres kilku tygodni poprzedzających Święta Bożego
Narodzenia to czas szczególny i niezwykle nastrojowy. Miasta i
wioski wyglądają wtedy jak bajkowe krainy, mieniące się
kolorowymi światełkami, pachnące choinką, piernikiem i grzanym
winem. Bardzo popularne są adwentowe jarmarki, na których
można skosztować lokalnych specjałów oraz kupić prezenty pod
choinkę. Na austriackim stole wigilijnym króluje indyk, choć w
zależności od regionu spożywane są też inne potrawy.
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Przepis na orzechowy 
sernik na pierniku

Święta Bożego Narodzenia w Estonii są niezwykle
ciekawe. Żyją tam luteranie, prawosławni, katolicy i
ateiści. Wiele rodzin obchodzi więc święta dwukrotnie -
w obrządku luterańskim i prawosławnym. W dzień
Wigilii Estończycy udają się na mszę. Przed wyjściem,
zgodnie z tradycją, zażywają kąpieli w saunie. Po
mszy czeka na nich odświętnie nakryty stół. Na stole
stawia się dodatkowe nakrycie. Na kolację wigilijną
podawanie są tradycyjne posiłki - pieczony indyk (lub
gęś) z jabłkami, kiszona kapusta, ziemniaki, brukiew
podana z łbem wieprza, salceson, sałatka
ziemniaczana z czerwonymi burakami oraz
marynowana kapusta. W Wigilię pod choinką pojawiają
się prezenty, które otwiera się zaraz po kolacji
wigilijnej. W Estonii tradycją jest też pokaz fajerwerków
w wieczór wigilijny.

W wigilię Bożego Narodzenia rodziny portugalskie
zbierają się w domach wokół choinki i oczekują
nadejścia północy, by wybrać się do kościoła na
pasterkę. Po skończonej mszy wszyscy udają się do
domów, by zasiąść do wigilijnego posiłku. Drzewko
ustawia się w wiklinowym koszyku lub w wazonie na
środku stołu. Starą tradycją jest zapraszanie dusz
zmarłych, dla których pozostawia się puste nakrycie
przy wigilijnym stole lub wrzuca się do kominka
okruszki z wigilijnych potraw. Na świątecznym stole
musi się znaleźć dorsz. Podstawowym daniem jest
nadziewany indyk. Może też być kurczak lub kura z
kasztanami, rodzynkami i migdałami. Prezenty
przynosi Święty Mikołaj, ale najwięcej upominków
świątecznych rozdawanych jest w Święto Trzech Króli.

PIERNIK:
    3/4 szklanki
mąki pszennej
    2 łyżki miodu
    1 jajko
    75g masła
    1/2 łyżeczki
sody
    1 łyżeczka
kakao
    1/2 łyżeczki
domowej
przyprawy do
piernika
    SERNIK:
    500g
zmielonego
twarogu
    3 jajka
    1/3 szklanki
cukru
    1 łyżeczka
mąki
ziemniaczanej
    1 łyżeczka
ekstraktu
waniliowego
    100g
orzechów
włoskich
    POLEWA:
    1/4 szklanki
cukru pudru
    1 łyżka
kakao
    3 łyżki wody
    25g masła
    50g
czekolady

gorzkiej

Sposób
przygotowania:
Masło rozpuści
ć razem z
miodem i
przestudzić.
Zmiksować z
jajkiem. Wsypa
ć mąkę
wymieszaną z
sodą oraz
przyprawami i
połączyć.
Wyłożyć do
tortownicy o
średnicy 18 cm.
Na dnie
powinien być
papier do
pieczenia.
Dobrze
zmielony twaró
g zmiksować z
jajkami,
cukrem,
ekstraktem i
mąką
ziemniaczaną,
umieszczając
składniki w
misie miksera.
Orzechy
włoskie
dokładnie
zmielić, dodać
do masy
sernikowej

i wymieszać.
Wylać na ciasto
piernikowe.
Wstawić do
piekarnika
nagrzanego do
180*C i piec
przez 20 min.
Po tym czasie
zmniejszyć
temperaturę do
160*C i nadal
piec przez 40
min.
Przygotować
polewę
umieszczając
połączony
cukier puder,
kakao i wodę w
garnuszku.
Zagotować,
dodać masło i
czekoladę.
Rozpuścić i
przestudzić.
Polać po
wystudzonym
seropierniku.
Smacznego!
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Wymarzony prezent
na święta - wyniki
ankiety.

Nietrafione prezenty
- wyniki ankiety.

Elektronika
20%

Gry
18%

Telefony
komputerowe
14%

Zwierzęta
8%

Pluszaki
8%

Klocki 
6%
Słodycze
6%

Pozostałe
odpowiedzi:
bilety na
koncerty,
pieniądze, buty,
książki, ubrania.

Bielizna
38%

Zwierzęta
14%

Przybory
szkolne
14%

Ubrania
12%

Słodycze
4%

Książki
4%

Pozostałe
odpowiedzi:
pusty prezent,
buty, rózga,
kolejne
rodzeństwo,
okulary.

HUMOR
Jak nazywa się żona Świętego
Mikołaja? Merry Christmas

Pani pyta dzieci, kim chciałyby
zostać, gdy dorosną. 
Prawie wszystkie chcą być
biznesmenami, aktorami,
kosmonautami tylko Jasio
oświadcza, że będzie Świętym
Mikołajem. 
- A to czemu? - pyta zdziwiona
pani. 
- Bo będę pracować jeden dzień w
roku...

Mały chłopczyk pyta kolegę: 
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj
istnieje? 
- Istnieje. 
- A skąd wiesz? 
- Bo rodzice nie kupowaliby mi
takich głupich prezentów.

            KONKURS (poniżej)
W trójkąty wpisz cyfry
nieparzyste, a w kwadraty – cyfry
parzyste tak, by otrzymać
poprawny zapis dodawania
sposobem pisemnym, a
otrzymana suma była największą
z możliwych. Na rozwiązania
czekamy do 21 grudnia. Nagroda:
słuchawki o wartości 39zł!

wytnij i oddaj kupon


