Tradycje Świąt Bożego
Narodzenia
w wybranych krajach Unii
Europejskiej

Belgia
Potrawy: Wigilia zazwyczaj nie jest postna,
pojawiają się zarówno ostrygi, homary, jak i
indyk oraz baba z kremem mokka. Głównym
daniem jest dziczyzna w sosie śliwkowym i
sorbet. Regionalną potrawą jest specjalnie
przyrządzany pasztet marynowany w winie
z mnóstwem przypraw i ziół .
Świątecznym deserem jest ciasto w kształcie
pnia polanego czekoladą. Po pasterce jada się
rodzaj kutii
z pęczakiem.
Obyczaje: W Wigilię, głównie dzieci,
odwiedza Święty Mikołaj, który przed północą
zostawia dla nich prezenty pod choinką.
Ciekawostki: Belgowie świętują dzień
Bożego Narodzenia (25 grudnia), natomiast 26
grudnia jest normalnym dniem pracy.

Czechy
Potrawy: Najważniejszą potrawą wigilijną jest
karp podawany z sałatką ziemniaczaną. Na deser
podaje się kruche ciasteczka, pieczone osobiście
przez każdą panią domu.
Obyczaje: W wielu czeskich domach podczas
Bożego Narodzenia słucha się kolęd, popularne
jest również odwiedzanie szopek
bożonarodzeniowych. Również po kolacji
wigilijnej zwyczajem jest kolędowanie. Okres
Bożego Narodzenia kończy się świętem Trzech
Króli.
Ciekawostki: W Wigilię Bożego Narodzenia Czesi odwiedzają cmentarze. Tego dnia groby
najbliższych i przyjaciół ozdabia się wieńcami,
kwiatami, gwiazdami betlejemskimi oraz
koszyczkami ze specjalnymi
bożonarodzeniowymi ciasteczkami. Po kolacji
dzieci dostają prezenty od Jezuska.

Estonia
Potrawy: Tradycyjną potrawą jest pieczony
indyk (lub gęś) z jabłkami, kiszona kapusta,
ziemniaki, brukiew podana z łbem wieprza,
wieprzowina, salceson, sałatka ziemniaczana z
czerwonymi burakami oraz paté, rosolje
i marynowana kapusta, świąteczne
pierniczki z ziarnkami pieprzu, kakao
i cynamonem. Pije się piwo, kwas lub
miód pitny oraz grzane wino.
Ciekawostki: 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 z jedzeniem
i świecami.

Francja
Potrawy: ostrygi, specjalna wątróbka gęsia
lub kacza, wędzony łosoś, biała kaszanka,
indyczka nadziewana jadalnymi kasztanami
oraz świąteczne ciasto: bûche de Noël.
Obyczaje: Święta we Francji obchodzone są w
gronie rodziny i przyjaciół tylko
25 grudnia.
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.
Ciekawostki: We Francji zwyczaj śpiewania
kolęd czy chodzenia na Pasterkę prawie
całkowicie zanikł.

Litwa
Potrawy: opłatek, zjada się 12
potraw, symbolizują one 12 miesięcy
w roku. Potrawy nie mogą zawierać
tłuszczu, mleka, masła i mięsa.
Popularne są śledzie, grzyby, fasolka.
Obyczaje: Zwyczajem jest
przygotowywanie słomianych
łańcuchów na choinkę, dekoracji z
papieru i osadzanie ich na
słomianych patyczkach.
Ciekawostki: Na Litwie choinka
zdobi mieszkanie tylko w Wigilię i
Boże Narodzenie.

Łotwa
Potrawy: głowa prosiaka gotowana
z jęczmieniem,
a także kiełbasa z dodatkiem
groszku, fasoli i jęczmienia, karp
i inne ryby, pierniczki
i mandarynki.
Obyczaje: przygotowuje się
trójwymiarowe dekoracje ze
słomy i trzciny. Najbardziej
znanym zwyczajem jest tzw.
kekatas(kolędowanie od wsi do
wsi) .Zgodnie z tradycją należy
skosztować dziewięciu potraw,
aby nadchodzący rok był bogaty.

Niemcy
Potrawy: Charakterystycznym
przysmakiem jest bakaliowe ciasto.
pieczona kiełbasa z kiszoną kapustą
pieczeń z gęsi, karp.
Obyczaje: Na trzy tygodnie przed
świętami zawiesza się specjalny
kalendarz, w którym dzieci znajdują
czekoladki. Najbardziej uroczystym
momentem jest świąteczny obiad, po
którym rozpakowuje się złożone pod
choinką prezenty.
Ciekawostki: Z Niemiec wzięła się
tradycja zdobienia drzewek
bożonarodzeniowych, która
zapoczątkowana została tam w XVIII w.

Polska
Potrawy: opłatek, karp, makówki, pierogi
z kapustą i grzybami, barszcz
z uszkami, kompot z suszonych
owoców, kapusta z grochem, piernik, kutia.
Obyczaje: kolędy, pasterka, choinka,
prezenty, szopki. W Polsce jest też zwyczaj
słania sobie kartek
z życzeniami, wigilię rozpoczyna się w
momencie pojawienia się pierwszej
gwiazdki, przy stole zostawia się jedno
puste miejsce.
Ciekawostki: W Polsce kładzie się sianko
pod obrusem. Okres świąteczny rozpoczyna
się adwentem. Świętuje się 25 i 26 grudnia.

Słowacja
Potrawy: ciastka, ciasta, orzechy,
owoce, zupa grzybowa,
kapuśniak, sałatka ziemniaczana,
haluszki z makiem oraz opłatki
z miodem.
Obyczaje: okres świąteczny
rozpoczyna się 24 grudnia, przez
cały ten dzień zachowuje się post,
następnie zasiada się do wigilii,
gdy na niebie ukaże się pierwsza
gwiazdka, składa sobie życzenia
i obdarowują się prezentami. W
prawie każdym domu stoi
choinka, prezenty przynosi
Jeżiszka.

Szwecja
Potrawy: kiełbasy, nóżki w galarecie,
salcesony, klopsiki, żeberka , szynka,
tradycyjnym daniem jest też gorąca
zapiekanka z ziemniaków z anchois, kilka
rodzajów marynowanych śledzi, pudding
ryżowy z ciepłym mlekiem
i cynamonem.
Obyczaje: domy dekoruje się figurkami św.
Mikołaja, aniołkami, gwiazdkami. Okres
świąteczny trwa tu od pierwszej niedzieli
adwentu do 13 stycznia. Ważną datą jest 13
grudnia. - noc św. Łucji, według legendy
najdłuższą w roku, w którą spożywa się
dodatkowy posiłek. Świąteczne drzewko
dekoruje się najczęściej kilka dni przed
Wigilią, prawdziwymi świeczkami oraz
zabawkami ze słomy i siana.

Wielka
Brytania
Potrawy: indyk nadziewany kasztanami,
Christmas Pudding
i placek z bakaliami.
Obyczaje: W Londynie, na Trafalgar
Square, ludzie gromadzą się wokół
wielkiej choinki, która od czasów
II wojny światowej jest tradycyjnym
darem Norwegów.
W czasie świąt, występują tam chóry
z różnych stron świata, śpiewając kolędy.
Nie obchodzi się tu Wigilii,
a świąteczny posiłek spożywa się 25
grudnia, około piątej po południu. 26
grudnia, rozpakowuje się prezenty
przyniesione przez Świętego Mikołaja.
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