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to usunie pani
.

NORWEGIA
Tradycyjne, nieznane nam potrawy

.

Wśród ryb najbardziej znany jest łosoś. Norwegowie przyrządzają go na grillu,solą, suszą, dodają do sałatek,
wędzą, podają z sosem śmietanowym. Fiskepudding to pudding rybny z łososia, podają go jako danie główne lub
zajadają go na zimno z ciemnym chlebem. Innymi popularnymi gatunkami ryb są dorsze, a także śledzie,
makrele, sola. Sztokfisz – tørrfisk – to inaczej suszona na słońcu ryba, nie solona wcześniej, wykorzystuje się do
tego dorsza. Norwegowie ryby podają również w formie kotlecików fiskekaker,  a do tego ziemniaki. 
Podstawą dań mięsnych jest drób, baranina, wieprzowina oraz mięso z renifera, które jest tutaj bardziej
popularne. Mięso z renifera kroi się na małe plastry i smaży, bądź dusi z warzywami, przygotowuje się z niego
również pieczeń dyrestek. Bardzo popularne są żeberka wieprzowe svineribbe lub fårikål, czyli baranina w
kapuście.
Norwegowie używają dużej ilości pożywnych ziemniaków. Podaje się je w podobny sposób jak w Polsce, a także
wykorzystuje jako podstawa dla wielu klusek, pyz, knedli, podawanych z mięsem bądź na słodko. 
Deser stanowią gofry o charakterystycznym wyglądzie i smaku. Są okrągłe, a nie jak w Polsce prostokątny. Są
miękkie i puszyste i nie takie duże. Zazwyczaj podawane z dżemem, bitą śmietaną lub serem. 
Serów w Norwegii również pod bardzo dużo. Znajdziemy tam owcze, kozie, najbardziej znane krowie.
Przysmakiem jest Jarlsberg o łagodnym orzechowym smaku lub Gjetost kozi, słodki ser, barwiony karmelem.
O.G

.
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Droga Trolli Trochę
norweskiego

Droga Trolli/Drabina Trolli –
droga, która jest położona na
południe od Åndalsnes w
miejscowości Geiranger (popularnej
wśród turystów). Ta trasa została
otwarta 31 lipca 1936 roku po 8
latach budowy. Średnie nachylenie
drogi wynosi 9%. Składa się z
jedenastu serpentyn w większości
zakręconych pod kątem 180°,
dlatego pojazdy dłuższe niż 12,4m
nie mogą się po niej
poruszać. Stanowi ona jedną z
większych atrakcji turystycznych
Norwegii.                    O.G.

.

.

Przy Trollstigen
znajduje się
jedyny w
Norwegii znak
"Uwaga Trolle".
W połowie drogi
umieszczony
jest kamienny
most. Drogę
Trollstigen
odwiedza
rocznie ponad
700 tysięcy
turystów z
całego świata.
Jest ona
częścią „Złotej
drogi”
prowadzącej z
Åndalsnes do
Geiranger.  
                  O.G.

Rozróżnia się
typy
systematyczne
zórz: pasma,
łuki, kurtyny,
promienie,
korony i inne.
Kolor zorzy
zależy również
od określonego
gazu oraz od
wysokości, na
jakiej występuje
zjawisko. Na
czerwono i na
zielono świeci
tlen, purpurowo i
bordowo azot,
mieszanina
azotu i tlenu
daje barwę
żółtą, wodór i
hel – świecą
odcieniach
niebieskiego i
fioletowego.
O.G.

Cześć -(na pow.) Hi! Hallo!
(na pożeg.) Ha det!
Dzień dobry-(rano) God morgen!
(po poł.) God dag!
Dobry wieczór- God kvedl!
Witajcie- Velkommen!
Dobranoc- God natt
Tak- Ja     Nie- Nei
Do zobaczenia- Vi ses/snakles
Proszę- Vær så snill/god
Dziękuję-Takk
Wielkie dzięki- Tusen takk
Przepraszam- Beklager/Unnskyld
O.G.

Zorza polarna - zjawisko świetlne, które
widujemy przy biegunach magnetycznych planety 
      O.G.

.
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Skandynawskie zwierzęta

.

Wieloryby, łosie, niedźwiedzie i oczywiście renifery.
Chociaż niektóre ze skandynawskich zwierząt
mieszkają też w Polsce, to w Skandynawii 
przetrwanie jest dla nich większym wyzwaniem. Łoś
podczas jednej skandynawskiej zimy traci aż jedną
piątą swojej masy ciała!  Jeśli młode lisa stracą
matkę, ich ojciec musi wykarmić je samodzielnie.
Zwierzęta wykształciły więc przystosowania niezbędne
do przeżycia w trudnych warunkach. Puszczyk
mszarny ma tak wyostrzony słuch, że słyszy swoje
ofiary, takie jak małe gryzonie, nawet głęboko pod
śniegiem.  Życie renifera w mroźnych warunkach to
ciągła walka o przetrwanie. Przystosował się do zimna
do tego stopnia, że zjada zamrożone porosty czy
jagody, a ich strawienie nie stanowi dla niego problemu.
Reniferom pomaga w przetrwaniu zdolność widzenia
w ultrafiolecie. Ulubione przez te zwierzęta porosty,
intensywnie wchłaniające promieniowanie
ultrafioletowe, są dla nich doskonale widoczne na
śniegu jako ciemne plamy. Zdolność ta pozwala też
uniknąć spotkania z drapieżnikami, których sierść i
mocz również doskonale absorbują promienie
ultrafioletowe.
Piżmowoły lubią suche obszary tundry, bo chociaż ze
swoimi rogami i bujną sierścią wyglądają mocarnie, to
mają delikatne zdrowie i przy nadmiarze wilgoci
potrafią chorować. Kiedy jednak nadciąga zagrożenie
ze strony drapieżników czy zawiei śnieżnej, piżmowół
okazuje siłę i hart ducha. By chronić młode, dorosłe
osobniki tworzą wokół nich mur. Drapieżnika straszą
rogami, a przed arktyczną zawieruchą osłaniają swoje
potomstwo, stając tyłem do kierunku wiatru i
przyjmując całą jego siłę na siebie.
Wodna fauna Skandynawii jest równie bogata. W
Norwegii można obserwować między innymi
wieloryby. Organizowane są nawet rejsy safari dla
turystów marzących o spotkaniu z tym ogromnym
ssakiem. Tam, gdzie dawniej stały wioski
wielorybnicze, dziś tworzone są centra turystyczne.
Największe szanse na podpatrzenie wieloryba
uczestnicy rejsów mają w rejonie miejscowości
Gryllefiord. .

google
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 Tereny Szwecji...

Szwedzi obchodzą tradycyjne
święta chrześcijańskie: Boże
Narodzenie, Wielkanoc, Zielone
Świątki, Wniebowstąpienie.
Świeckie dni świąteczne to: 1 maja
z tradycyjnymi pochodami ruchu
robotniczego i 6 czerwca – od 2005
r. Święto Narodowe Szwecji.
Szwedzi obchodzą też święta o
tradycji pogańskiej: Noc Walpurgi
30 kwietnia i Noc świętojańską. 13
grudnia tradycyjnie świętuje się
przynoszącą światło Świętą
Łucję. 

Różne szwedzkie święta, których
możecie nie znać

Szwecja – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii
Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią oraz z Danią .Oficjalnym językiem Królestwa Szwecji
jest język szwedzki. Używany jest przez 9 mln ludzi: w Szwecji (7,8 mln) i Finlandii (300 tys.) – jest tam językiem
urzędowym.
 Popularnym obyczajem szwedzkim jest fika. Oznacza on przerwę w pracy lub innej działalności w celu wypicia
kawy lub innego napoju z przekąskami w towarzystwie znajomych, przyjaciół lub rodziny. Ta tradycja ma wielkie
znaczenie dla Szwedów, bowiem Szwedzi są jednymi z największych konsumentów kawy na świecie.
Tradycyjne szwedzkie potrawy to:
Pokusa Janssona – zapiekanka z pokrojonych w cienkie plasterki ziemniaków, pokrojonej w talarki cebuli, a
także filetów sardeli. Wszystko to zalane jest mlekiem zmieszanym ze świeżą śmietaną i zapieczone w
piekarniku na złoty kolor. Zapiekankę spożywa się głównie w okresie świąt Bożego Narodzenia.
Flygande Jakob – pieczony kurczak z bananami, orzechami i sosem chili.
Köttbullar – kulki mięsne przyrządzane z mięsa wołowego. Podawane są zwykle z purée ziemniaczanym i
dżemem z borówek.
Blodpudding – danie z krwi wieprzowej, mleka, mąki żytniej, smalcu, piwa lub syropu z przyprawami.
Pyttipanna – drobno pokrojone ziemniaki, cebula i mięso podsmażone na patelni. Pyttipanna podawana jest
tradycyjnie z jajkiem sadzonym i burakami.
Surströmming – kiszony śledź o silnym, charakterystycznym zapachu sprzedawany w zalewie solnej w
puszkach.                                                                                                                                                    Z.K.

Około 85% obszaru Szwecji należy
do zlewiska Morza Bałtyckiego,
reszta ma odpływ do Skagerraku i
Kattegatu. Szwecję cechuje gęsta
sieć przeważnie krótkich rzek
posiadających liczne progi i
wodospady. Najdłuższa rzeka Klar
ma źródła w Norwegii i uchodzi do
jeziora Wener, które jest
największe w Szwecji (5546 km²).
Wener jest trzecim co do wielkości
jeziorem Europy. W skład
terytorium Szwecji wchodzi także
39 030 km² terenów wodnych, w
tym około 95 700 jezior..

..

.

..



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 9 12/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBystrzak

Szwedzka literatura i nauka 

Znana na całym świcie
Astrid Lindgren

Bierzmy z nich przykład

Skala ocen jest
trzystopniowa:
zaliczony (G),
zaliczony z
wyróżnieniem
(VG) lub
zaliczony ze
specjalnym
wyróżnieniem
(MVG). 

Szkoła Podstawowa w Szwecji
liczy aż dziewięć klas. Ten etap
edukacji jest dla młodych Szwedów
obowiązkowy. Dany przedmiot
można zaliczyć, zaliczyć z
wyróżnieniem albo ze specjalnym
wyróżnieniem.Dzieci rozpoczynają
naukę w wieku siedmiu lat.Rok
szkolny zaczyna się pod koniec
sierpnia i kończy na początku
czerwca.

Astrid Anna Emilia Lindgren (ur. 14 listopada 1907,
zm. 28 stycznia 2002)- cudowna szwedzka autorka.
Wśród jej dorobku literackiego znajduje się ponad 20
powieści, a ponadto sztuki teatralne i słuchowiska
radiowe. Pisarka dostała wiele nagród szwedzkich i
zagranicznych. Na wniosek polskich dzieci otrzymała
Order Uśmiechu. W Polsce przyznano jej tytuł doktora
honoris causa.

Najbardziej znanymi jej dziełami  są
Pippi Pończoszanka, Dzieci z
Bullerbyn i Bracia Lwe Serce.
Zostały one przetłumaczone na 73
języki. O dużej popularności pisarki
w Niemczech świadczy fakt, że jej
imię nosi 186 szkół.Z.K.

Hej Pipi Lansztrung, kolali,
kolala, każdy mnie tu zna...

.

Szwedzi są jednym z narodów,
który czyta najwięcej gazet.
Prawie każde miasteczko ma
swoją lokalną gazetę. Szwedzka
gazeta Metro została wpisana do
Księgi Rekordów Guinnessa jako
gazeta o największym nakładzie na
świecie, rozdawana jest ona na
ulicach. Svenska Dagbladet
to gazeta założona w 1884. Jedna z
większych gazet szwedzkich,
nakład 195 200 egzemplarzy.Z.K.

Szwedzka
literatura
najczęściej
tłumaczona
jest na język
niemiecki.
Chyba dla
ludzi z
Niemiec
bardzo się
podoba. .
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