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Nareszcie nadeszła wiosna ........planujmy zatem wyjazdy wakacyjne
i weekendowe...
W dzisiejszym numerze :
1. Zabytki Unesco w Polsce

2. 7 Cudów Świata

3. Hollywood

4. Zwyczaje żywieniowe różnych narodów świata
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ZABYTKI UNESCO w POLSCE
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO jest rejestrem
najcenniejszych obiektów na świecie. Została utworzona w 1978 roku, aby chronić światową
spuściznę kulturalną i naturalną. Na pierwszą listę dziedzictwa UNESCO zostały wpisane dwa
obiekty z Polski: Kraków i Wieliczka. Dziś znajduje się na niej czternaście unikatowych miejsc
które koniecznie trzeba zobaczyć.
1.Stare Miasto w Krakowie jako
pierwszy zabytek z Polski zostało
wpisane
na
Listę
Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Miasto kupieckie z
XIII wieku ma największy w Europie
rynek, zabytkowe kamienice, pałace i
kościoły. O wspaniałej przeszłości
Krakowa
świadczą
zachowane
fragmenty XIV- wiecznych murów
miejskich, średniowieczna, żydowska
dzielnica
Kazimierz,
Uniwersytet
Jagielloński,
renesansowy
Zamek
Królewski, gotycka katedra na Wawelu, w której pochowani są królowie Polski.
Cracovia totius Poloniae urbs celeberrima – „Kraków, miasto całej Polski najsławniejsze
i najświetniejsze” w 2007 roku obchodził 750-lecie nadania praw miejskich. Wciąż jest jednym
zbbnajbardziejbbmagicznychbbmiastbbwbbEuropie.

2.Kopalnia soli Wieliczka - działa
nieprzerwanie od XII wieku, jest jedynym
tego typu obiektem w Europie i zarazem
najstarszym oraz najdłużej działającym
i wpisanym na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Łączna długość
korytarzy
wynosi
około
300
km,
usytuowanych na 9 poziomach, do
głębokości aż 327 metrów !. Pod ziemią
znajduje się nie tylko korytarze, lecz całe
urządzone wnętrza – kaplice, podziemne
jeziora, rzeźby i płaskorzeźby, zachowany
górniczy sprzęt z przekroju lat , jest też sklep
z pamiątkami, restauracja, organizowane są tam przyjęcia, śluby, bankiety i różne uroczystości.
Dziś to zabytkowe miejsce odwiedzają miliony turystów , którzy poznają miejsce i ciekawe
legendy z nią związane jak ta o Królowej Kindze i jej pierścieniu czy Skarbku. Trasa turystyczna
składa się z 3 km i 20 komór.
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3. Kościoły Pokoju - powstały w XVII wieku i znajdują się w Świdnicy i Jaworze, stanowią one
największe drewniane budowle religijne w całej
Europie. Kościół w Jaworze ma 43,5 m długości, 14
m szerokości, 15,7 m wysokości, powierzchnia
budowli 1180 m2, mieści 6000 osób !, równie
imponujący kościół w Świdnicy ma 44 m długości,
30,5 m szerokości, powierzchnia budowli 1090 m2,
mieści 7500 osób, z czego 3000 miejsc siedzących.
Zbudowane one zostały po przegranej przez
protestantów wojnie trzydziestoletniej, zgodnie z
postanowieniami traktatu westfalskiego powstać
miały trzy kościoły – głogowski nie przetrwał do
naszych czasów, wszystkie bowiem miały zostać zbudowane z nietrwałych materiałów, tylko
na takie zgodę wyraził cesarz. Wnętrza nie ograniczone, zbudowane zostały w bardzo
wyszukany sposób – w Kościele w Świdnicy przykuwa uwagę loża honorowa dla właścicieli
zamku Książ - rodziny Hochbergów. Kościół w
Jaworze ma na parapetach empor wymalowane
aż 143 sceny ze Starego i Nowego Testamentu.
Są to jedyne tak bogato wyposażone Świątynie
w całej Europie, dlatego od 2001 roku figurują na
światowej liście dziedzictwa UNESCO.

4. Puszcza Białowieska - stanowi ona pozostałość dawnej rozległej puszczy Białowieskiej,
Ladzkiej, Świsłockiej i Szereszewskiej, jej całkowita powierzchnia przekracza 1500 km/2.
Znajduje się na niej ponad 1070 gatunków roślin naczyniowych, ponad 26 gatunków drzew,
około 200 gatunków mchów, paproci , zachowane są tam ostatnie w Europie fragmenty lasów
w stanie pierwotnym nigdzie indziej nie
spotykane. Florę stanowi zaś 12 tysięcy
gatunków zwierząt, a według podawanych
danych znanych jest tylko jej 50 proc. !Występuje
tam 58 gatunków ssaków, 250 ptaków, 7 gadów
(m.in. żółw błotny i gniewosz plamisty), 13
płazów, 32 ryb, ponad 9000 owadów, 331
pająków, 20 pijawek. „Wizytówkę” stanowi
oczywiście król puszczy Żubr. Przez puszczę
prowadzi 13 szlaków turystycznych , zarówno
pieszych jak i rowerowych. Obszar ten poza
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bogactwem fauny i flory jest także ciekawym regionem pod względem historyczno kulturowym
łącząc w sobie tradycje wschodnią i zachodnią – kulturę polską, białoruską
i ukraińską.
5. Stare miasto w Krakowie - architektoniczny układ
Starego Miasta wpisany na światową listę dziedzictwa
UNESCO , jest niezwykłym zabytkiem zachowanym w
niezmienionej formie od czasów średniowiecza. Początki
potwierdzonego osadnictwa na tym terenie sięgają VIII
wieku, pozostałości reliktów dawnych osad Wiślan
znaleziono w wielu miejscach Rynku. Pierwsze miasto
Kraków związane z powstałym w 1000 roku biskupstwem,
obejmowało głównie rejon Starego Rynku – tu działy się
najważniejsze wydarzenia, przechowywano też insygnia
królewskie, bo przecież Kraków był stolicą. Najważniejszymi
zabytkami wchodzącymi w skład Starego Miasta są Kościół
Mariacki, Sukiennice i wieża ratuszowa, otaczają to
wszystko Planty, czyli miejski pas zieleni oraz Brama
Floriańska i Barbakan. Dziś to tętniące życiem miejsce ,
liczniebbodwiedzanebbbbbprzeznnnnnnnnnnturystów
z wieloma magicznymi miejscami o których warto
wspomnieć choćby na chwilę - Restauracja Wierzynek,
Piwnica pod Baranami Pod Jaszczurami , a do tego liczne
kościoły i pomniki tworzą niezapomnianą atmosferę tego miejsca.

6. Starówka w Warszawie - stanowi
najstarszą część miasta, zniszczone
całkowicie
w
czasie
powstania
warszawskiego
zostało
na
nowo
odbudowane i odtworzone w dawnej
formie, o czym świadczy wpisanie jej na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Tereny te zabudowane były dość
niedawno, bo zaledwie 70 lat temu ,
a architektura odzwierciedla styl XVIII
wieku. Rynek Starego Miasta był miejscem
najbardziej wyszukanego handlu z całego
świata . W jego skład wchodzi rynek otoczony kamienicami, Plac Zamkowy z Królewskim
Zamkiem i kolumną Zygmunta oraz Barbakan. Dziś jest to miejsce licznych atrakcji, chętnie
odwiedzane przez turystów, stanowiące obowiązkowy punkt wycieczki po Warszawie.
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7. Stare miasto w Zamościu - Zamojskie stare
miasto jak i cały Zamość stanowi przykład
„idealnego miasta” z renesansową włoską
urbanistyką, nic więc dziwnego, że figuruje na
światowej liście dziedzictwa kultury UNESCO.
Zabudowa i plan urbanistyczny są dzieła Bernardo
Morando, włoskiego architekta pochodzącego z
Padwy,
który
stworzył je na
zlecenie hetmana
Jana Zamoyskiego w 1580 roku. Nawiązuje ona do budowy
ludzkiego ciała - głowę stanowić miał Pałac Zamoyskich,
kręgosłup ulica Grodzka, która ze wschodu na zachód w
kierunku pałacu przecina Rynek Wielki, a ramionami miały
być ulice poprzeczne takie jak ulica Solna czy ulica Moranda.
Wielki Rynek z XVI wieku to jeden z najwspanialszych europejskich placów – przepiękne
kamieniczki , ocienione arkady. Wart zobaczenia jest tez wielki zamojski Ratusz i Zamojska
Katedra.
8. Wawel w Krakowie - Na
Wawelskim
wzgórzu
Wawel
znajdują się najważniejsze zabytki
Krakowa – Zamek Królewski i
Katedra Świętego Stanisława i
Wacława.
Pierwszy
zamek
postawał
za
czasów
króla
Bolesława Chrobrego, później był
rozbudowany ii przebudowywany ,
ostateczny kształt ustalił się w
latach 1506-1534 za panowania
króla Zygmunta Starego. Dziś w
jego wnętrzach znajduje się pięć ekspozycji muzealnych - "Komnaty królewskie", "Apartamenty
prywatne", "Wschód w zbiorach wawelskich", "Skarbiec Koronny", "Zbrojownia", "Wawel
zaginiony". Kościół Katedralny Świętego Stanisława i Wacław wzniesiony został na początku IX
wieku , wraz z ustanowieniem biskupstwa w 1000 roku, otaczają go liczne kaplice oraz wieże ,
w tym najważniejsza Zygmuntowska z największym dzwonem w Polsce Zygmuntem. Wawel to
także liczne pozostałości murów obronnych, baszt znajdują się tam także Pomnik Kościuszki czy
słynna Smocza Jama, w której miał mieszkać legendarny smok wawelski.
9. Średniowieczny zespół miejski Torunia - Toruń miasto znane już od czasów średniowiecza
obfituje w liczne i bogate zabytki, często nazywa się go Krakowem Północy, albo Małym
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Krakowem, gdyż również figuruje na światowej liście dziedzictwa UNESCO. W średniowieczu
miast hanzeatyckie , o rozległych
europejskich kontaktach , miasto Kopernika i
Pierników. Wśród zabytków warto wymienić
staromiejski
Ratusz
–
jedna
z
najwspanialszych budowli tego typu w
Europie , zbudowany w XIV wieku, na dole
znajdowały się sukiennice a w nich
pomieszczenia handlowe, górne kondygnacje
pełniły miejsce władz miasta. Innym
ciekawym zabytkiem jest Dwór Artusa –
reprezentacyjny i wielki gmach, znacznie
wyróżniający się spośród innych kamienic, niestety nie udostępniony wewnętrznie do
zwiedzania. Pozostałe zabytki Miasta Torunia to rozliczne kamienice i pałace mieszczańskie,
mury, baszty , Dwór Świętego Jerzego, liczne kościoły - Kościół św. Jerzego, Kościół św.
Wawrzyńca, Kościół św. Krzyża, Kościół św. Mikołaja, etc. apteki, arsenały, Collegium Maius
UMK, banki, Ekonomia, Generałówka, Grzybek, inne kamienice patrycjuszowskie, Most
Pauliński, Kolegium Jezuickie, Koszary Racławickie, poczta główna, sądy, szkoły, Teatr im.
Horzycy, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, wozownia, dawny zabór ewangelicki św. Trójcy,
Tuba De.
10. Zamek w Malborku - Stanowi on jeden z największych zachowanych gotyckich zabytków
w Europie. Początki jego budowy sięgają 1278
roku, w latach 1309 – 1457 stanowił siedzibę
Wielkich Mistrzów Krzyżackich, a po sprzedaży ,
od 1457 rezydencję królów polskich, w 1772 roku
Zamek przejęli Prusacy przebudowując go na
koszary. Składa się z zamku niskiego, zamku
średniego i zamku wysokiego o kubaturze ponad
250 000 m3. Od 1961 w zamku zostało
utworzone muzeum . W grudniu 1997 roku zespół
zamkowy wpisany został na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO. Muzeum
zamkowe prezentuje zarówno wystały stałe całoroczne - Wielki Refektarz. Dzieje restauracji
w XIX i XX wieku , Kuchnia Konwentu na Zamku Wysokim w Malborku, Wieża główna zamku
malborskiego, Apokalipsa malborska, Przemiany architektoniczne Zamku Malborskiego,
Malborska kolekcja bursztynu, Średniowieczny system ogrzewczy Zamku Malborskiego,
Średniowieczny detal architektoniczny - ekspozycja studyjna magazynowa , Lista Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Obiekty w Polsce , jak i czasowe - Goście Zamku
Malborskiego w latach 1309-2009., Chrystus, Madonna i Święci Wizerunki Chrystusa i świętych
na tle religijności średniowiecznej, Post mortem vivus - Żyw po śmierci. Rytuały pogrzebowe
wielkich mistrzów Zakonu Niemieckiego oraz królów polskich w późnym średniowieczu
i symbolika ich przedstawień nagrobnych.
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11. Hala ludowa we Wrocławiu - zwana także Halą Stulecia, wzniesiona została w Parku
Szczytnickim we Wrocławiu w latach 1911-1913 . W 2006
roku, wraz z zespołem architektonicznym obejmującym
m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę wpisana
została na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Stanowi przykład najstarszego, a zarazem największego
gmachu rekreacyjno - widowiskowego w Polsce.
Zbudowana 92 lata temu posiada mimo to doskonałą
akustykę i warunki dla wielu typów imprez i widowisk .
Trochę danych powierzchnia użytkowa parteru 14 000 m2
, powierzchnia sali widowiskowej 3 200 m2 , kubatura obiektu 180 000 m3, - kubatura sali
widowiskowej 126 000 m3 , maksymalna ilość miejsc na widowni 7 200 widzów, wysokość
obiektu 42 m, maksymalna rozpiętość wnętrza 95 m, średnica kopuły 65 m, wysokość
głównego poziomu oświetleniowego 20 m, centralny żyrandol akustyczny, robi naprawdę
imponujące wrażenie.

Birkenau
obóz
12.mAuschwitz
koncentracyjny, symbol ludobójstwa i
terroru niemieckiego. Utworzony został w
1940
roku
przez
Niemców
na
przedmieściach Oświęcimia, początkowo
był obozem dla więźniów politycznych
polskich,
następnie
głównie
przeprowadzano tam eksterminację
ludności Żydowskiej, ale także cygańskiej,
polskiej i wielu innych. W skład jego
wchodziły trzy części (zespoły) Auschwitz I
(Oświęcim I), pierwszy obóz, głównie
pracy przymusowej, pełniący również funkcję centrum zarządzającego dla całego kompleksu,
Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka), początkowo obóz koncentracyjny, potem także obóz
śmierci wyposażony w komory gazowe i krematoria oraz Auschwitz III – Monowitz (Monowice),
obóz pracy przymusowej w fabryce Buna-Werke koncernu IG Farben. Według danych zginęło
tam około 1,5 miliona ludzi.
13. Kalwaria Zebrzydowska - Sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej powstało na początku XVII wieku i
stworzone było na wzór drogi krzyżowej w Jerozolimie.
Pomysłodawcą jego budowy był wojewoda krakowski
Mikołaj Zebrzydowski. Istnieje tu barokowa bazylika z
cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej,
klasztor, zespół barokowych i manierystycznych
kościołów i kaplic. Wszystkie obiekty i symboliczne
miejsca Męki Pańskiej i życia Matki Boskiej,
wkomponowane są malowniczo w krajobraz beskidzki. Do sanktuarium nieustannie
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przybywają kilkudziesięciotysięczne rzesze pielgrzymów, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu przed
Wielkanocą i w sierpniu.

14.Drewniane kościoły na południu Małopolski
pokazują tradycję budowania średniowiecznych
kościołów rzymskokatolickich, która polega na
poziomym układaniu drewnianych bali. Technika
ta rozpowszechniona była od średniowiecza w
Europie Północnej i Wschodniej. Unikalne
kościoły, skarbnice dawnych malowideł i rzeźb,
powstały dzięki fundacjom rodzin szlacheckich:
Binarowa (ok.1500), Blizne (poł. XV w.), Dębno
(1335 r.), Haczów (XIV/XV w.), Lipnica Murowana
(koniec XV w.), Sękowa (1520 r.)

HOLLYWOOD
Dzielnica miasta Los Angeles w Stanach
Zjednoczonych
i
najważniejszy
ośrodek
amerykańskiej kinematografii. Słowo Hollywood
jest używane jako skrótowa, popularna nazwa dla
amerykańskiego przemysłu filmowo-telewizyjnego.
Hollywood zostało założone przez Harveya
Hendersona Wilcoxa, który w 1886wykupił 160
akrów (0,6 km²) ziemi i 1 lutego 1887 roku
zarejestrował nazwę "Hollywood" dla nowo
powstałego miasta, które sam zaprojektował.
Sama nazwa "Hollywood" została zaproponowana
przez żonę Wilcoxa, Daeidę, a nie jak się powszechnie uważa od nazwy krzewów, które bez
powodzenia próbowano zaszczepić na okolicznych wzgórzach ("English holly" – ostrokrzew).
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WYTWÓRNIE FILMOWE
20th Century Fox
Jedna z głównych amerykańskich wytwórni
filmowych, położona w Century City
w obszarze hrabstwa Los Angeles na zachód
od Beverly Hills, własność News Corporation.
Dzięki tej wytwórni powstało wiele filmów
i seriali, a oto kilka wybranych: Batman,
Zorro, Przygody Sherlocka Holmesa, Romeo
i Julia, Kevin sam w domu, Gwiezdne wojny,
Titanic, Simsonowie, Kości

PARAMOUNT PICTURE
Amerykańska wytwórnia filmowa założona 8 maja 1912
roku przez Adolpha Zukora, zajmująca się produkcją
i
dystrybucją filmów,
mająca
swą
siedzibę
w Hollywood. Jest ona drugą najstarszą działającą
wytwórnią
w
USA
(zaraz
po Universal
Pictures).Założycielem Paramount Pictures był Adolph
Zukor. Firma przez dwa pierwsze lata istnienia nosiła
nazwę Famous Players Film Company. Pierwszymi
partnerami Zukora byli Daniel Frohman i Charles
Frohman. W roku 1914, dołączył do niego Jesse L. Lasky,
właściciel niewielkiej wytwórni Lasky Feature Play
Company (sponsorowanej w części przez Samuela
Goldwyna), dla którego pracował już mało znany
reżyser teatralny Cecil B. DeMille (który stać się miał
potem renomowanym reżyserem filmowym).
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HOLLYWOOD SIGN
Punkt
orientacyjny w Hollywood
Hills, Mount
Lee, góry
Santa
Monica w Los Angeles, Kalifornia. Jest
to biały, wysoki na 14 metrów i długi na
110 metrów napis „HOLLYWOOD”.
Został zaprojektowany przez Thomasa
Fiska Goffa, a postawiony w 1923 roku,
jako reklama budowanego niedaleko
osiedlabbbbbbbbbbbbmieszkaniowego
"HOLLYWOODLAND" (i taki też był
pierwotnie napis). Hollywood Sign
często pada ofiarą wandalizmów. W
2010 roku pojawiły się plany zburzenia
napisu na wzgórzu Hollywood i sprzedania terenu pod budowę luksusowych osiedli
mieszkalnych. Ostatecznie gwiazdy, m.in.Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Steven
Spielberg, Hugh Hefner, zebrały 12,5 miliona dolarów i wykupiły teren należący do spółki
z Chicago.

CO WARTO ZOBACZYĆ W HOLLYWOOD
HOLLYWOODZKA ALEJA SŁAWY
Hollywoodzka
Aleja
Gwiazd
chodnik wzdłuż HollywoodBoulevard oraz
Vine Street w Hollywood, w Kalifornii w
USA,
zawierający
ponad
2400
pięcioramiennych
pięknych
gwiazd,
upamiętniających znane osobistości
świata show-biznesu.Pierwszą gwiazdą
nagrodzona została Joanne Woodward, 9
lutego 1960.
Kilka wybranych osób nagrodzonych
gwiazdą: - Jim
Carrey,
James
Cameron,Walt Disney,Tom Hanks, Alfred
Hitchcock, Benny Hill, Michael Jackson,
Bruce Lee, Bob Marley

11

WHISKY A GO GO
Duży
Klub
nocny
w West
Hollywood w Kalifornii w Stanach
Zjednoczonych mieszczący się przy
ulicy Sunset Boulevard pod nr
8901. Klub został otwarty w 1964
roku. Jego założycielami byli Elmer
Valentine, Phil Tanzini, Shelly Davis
oraz Theodore Flier.

TEATR CHIŃSKI GRAUMANA
Kino
położone
przy
6931 Hollywood
Boulevard wHollywood.
Budowę
sfinansował Sid
Grauman (który wniósł jedną trzecią wartości) wraz ze
swoimi
wspólnikami: Mary
Pickford, Douglasem
Fairbanksem i Howardem Schenckiem. Budynek
zbudowano w 18 miesięcy, a oficjalne otwarcie
nastąpiło 18 maja 1927. Odbyła się wówczas premiera
filmu Król Królów Cecila B. DeMille'a. W kinie miało
miejsce wiele premier filmowych, przyjęć urodzinowych,
imprez, a także odbyły się trzy ceremonie
wręczenia Oscarów.

W betonie chodnika na podjeździe Grauman's Chinese
Theatre znajdują się odciski dłoni, stóp, autografy i wpisy
prawie 200 postaci związanych z Hollywood.
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Zwyczaje żywieniowe różnych narodów świata
Zwyczaje żywieniowe Chińczyków
Przysłowie Chińczyków mówi: żywienie się
artykułami spożywczymi jest lepsze niż
żywienie się ziołami. Znaczy to, że ludzie
powinni zwracać uwagę na to co jedzą.
Mimo że niektórzy ludzie nie mają
wystarczających funduszy również starają
się oni o jedzenie zdrowego jedzenia. Ludzie,
którym dobrze się powodzi przywiązywają
szczególną wagę do jakości jedzenia. Akcje
zdrowego jedzenia rozpowszechniły je
wśród wszystkich ludzi. Tradycyjne zwyczaje
żywieniowe utrzymywane są z okazji świąt,
weseli, pogrzebów, urodzin, urodzenia
dzieckanitd.

porozumienia.
W Chinach zwyczaje każdej miejscowości są
różne. W dawnych czasach w Pekinie

Zwyczajów żywnościowych uczy się podczas
kontaktów między ludźmi. Z okazji ważnych
wydarzeń rodzinnych lub związanych
z przyjaciółmi np. urodzenia dziecka,
przeprowadzki do nowego domu, goście
przekazują prezenty, a gospodarz musi się
zastanowić
jakimi
potrawami
ich
poczęstuje. Zwykle czynione są wszelkie

częstowano gości makaronem, co znaczyło,
że prosi się ich o pozostanie w domu na
nocleg. Jeżeli goście wyrazili zgodę na
nocleg, to gospodarz częstował ich
pierożkami.
Podczas wizyty w domu przyjaciół
i krewnych przywiązywano szczególną wagę
do podania 8 rodzajów pekińskich ciastek.
W niektórych wsiach w południowej części
Chin po wejściu gości do domu gospodarz
najpierw podaje herbatę i robi w kuchni
ciasteczka, albo gotuje kilka jajek lub
niangao (ciastka z mąki ryżowej) i dopiero
potem zaprasza gości do oficjalnego
jedzenia.
W Quanzhou w prowincji Fujian,
w południowej części Chin, w domu częstuje
się gości owocami. Mieszkańcy tej
miejscowości nazywają je Tiantian (tian
znaczy po chińsku słodko). Wśród owoców
powinna być pomarańcza ( po chińsku jie),
ponieważ w dialekcie tej miejscowości

wysiłki do przygotowania obfitych ilości
potraw, aby goście wrócili do domu
zadowoleni. Podczas jedzenia posiłków
przeprowadza się rozmowy na temat
biznesu,
po
zakończeniu
jedzenia
w sprawach biznesu lepiej można dojść do
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wymowa wyrazu jie jest podobna do
wymowy wyrazu szczęście. Pomarańcza
symbolizuje więc życzenie gościom szczęścia
i słodkiego życia, takiego jak smak
pomarańczy.

ponieważ w języku chińskim wymowa tego
wyrazu jest podobna do wymowy wyrazu
dostatek. W ten sposób symbolicznie życzy
się gościom dostatku. W codziennym życiu
przyjęcia z okazji wesel są bardzo obfite. Na
przyjęciach takich każde danie ma specjalne
znaczenie. Wszystkie dania symbolizują
szczęście dla nowego małżenstwa. Na
przyjęciach z okazji urodzin starszych ludzi
niezbędny jest makaron, który symbolizuje
długie życie. W miejście Hangzhou i w
północnej części prowincji Jiangsu z okazji
urodzin zwykle na obiad je się makaron,
a wieczorem wydaje przyjęcie dla gości.

Obyczaje organizowania przyjęć na cześć
gości również nie są wszędzie takie same. W
Pekinie na przyjęciu podaje się conajmniej 8
talerzy potraw zimnych i 8 misek potraw
gorących. W prowincji Heilongjiang, w
północnej
części
Chin,
podczas
przyjmowania gości na stół podaje się każde
danie w podwójnej porcji. Oprócz tego w
niektórych miejscowościach Chin na stole
niezbędne są ryby ( po chińsku yu),

Zwyczaje żywieniowe Hindusów
Tajniki tradycyjnej induskiej sztuki kulinarnej przekazywane były ustnie z pokolenia na
pokolenie. Dobry kucharz cieszy się ogromnym uznaniem. Tradycyjnie cały posiłek podawany
jest na dużych okrągłych tacach. Na takich tacach ustawia się
miseczki ('katoris) z potrawami mięsnymi, warzywnymi, raitą,
chutney, z sałatkami i deserami. Pośrodku tacy stawia się
miseczkę z ryżem lub chlebkami. Każdy nabiera sobie potrawy w
odpowiadającej mu, dowolnej kolejności. Indusi jedząc u siebie
w domu nie używają sztućców, jedzenie nabierają palcami.
Geograficzny podział kuchni
Ze względu na ogromne zróżnicowanie religijne istnieją w Indiach 4 regiony kulinarne:

•

Północ - kuchnia muzułmańska,
Południe - kuchnia madraska,
Zachód - kuchnia bombajska i goa,
Wschód - kuchnia bengalska.

•

Przygotowanie posiłku

•
•
•

Kuchnia indyjska jest specyficzna pod względem spraw żywienia. Według Hindusów wszelka
żywność jest darem bogów dla ludzi. Zarówno jedzenie jak i spożywanie potraw wymaga
szczególnego podejścia do tej czynności: uwagi, skupienia, szacunku i przede wszystkim
powagi. Przed przygotowaniem posiłku należy wysprzątać kuchnię, staranie umyć naczynia
i produkty żywnościowe. Należy być schludnie ubranym i nie próbować potraw przed ich
podaniem.
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Zwyczaje żywieniowe
W całych Indiach obowiązuje tradycja przygotowywania dwóch lub 3 dań, często
składających się z soczewicy, ryżu, marynat i jogurtów. Posiłek podawany jest na dużych lub
małych okrągłych tacach. Posiłek kończy podanie orzechów, owoców, nasion. Tuż po posiłku
podawany jest napój z korzeni. Ilość potraw zwiększa się na specjalne uroczystości rodzinne
i święta. Przygotowuje się wtedy więcej dań mięsnych i rybnych. Ryż może być zastąpiony
chlebkami indyjskimi- podpłomykami (ćapati), w bogatych domach podaje się ryż i chlebki.
Produkty
Kuchnia indyjska opiera się od wieków głównie na ryżu, znanych jest prawie 30 sposobów jego
gotowania. Większość hindusów to wegetarianie, którzy komponują swoje potrawy z fasoli,
grochu, soczewicy i owoców. Ziemniaki to warzywo luksusowe i bardzo drogie.Oczywiście
w Indiach są też ludzie jedzący mięso. Spożywają na ogół drób, ryby, baraninę, jagnięcinę, czy
mięso kozie. Wołowina z przyczyn religijnych jest wykluczona z jadłospisu.
Przyprawy
Mieszkańcy Indii korzystają z wielu przypraw w celu uszlachetniania potraw.
Podzielone są one na:
•

przyprawy korzenne, zioła a typową przyprawą jest gram masala.

Zwyczaje żywieniowe Francuzów:
Francuzi jedzą z reguły trzy posiłki dziennie. Jedzą śniadanie,
obiad, a następnie kolację. Francuskie śniadanie składa się
z bagietki lub rogalika, kanapek posmarowanych masłem
z konfiturą i kawy z mlekiem. Coraz więcej jest również
Francuzów, którzy piją rano sok pomarańczowy, aby być
pełnymibbenergii.
Pomiędzy południem a 14.00 Francuzi jedzą obiad. Najczęściej
jedzą w małych restauracjach lub w barach bistro.
Ten posiłek składa się zazwyczaj z przystawki,
z dania głównego i deseru, po którym następuje
kawa. Francuzi jedzą kolację dość późno, około
20.00. Jest to najbardziej sycący posiłek dnia.
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