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Zwyczaje i upodobania kulinarne ludzi są bardzo różne i zależą od tego, jakie 
produkty są najczęściej uprawiane i hodowane w środowisku, w którym dane 
społeczeństwo żyje. W różnych krajach obowiązują odmienne tradycje i nawyki 
związane z jedzeniem. W każdym z państw można znaleźć smakowe rarytasy. 
Zdarza się, że przygotowując jakąś potrawę, na którą przepis dostaliśmy od 
koleżanki nie zdajemy sobie nawet sprawy, że to danie wywodzi się z zupełnie 
innej, znacznie oddalonej od nas kultury. 
 
Chciałabym przybliżyć tę tematykę wskazując po jednej moim zdaniem, 
najbardziej charakterystycznej potrawie z różnych krajów: 
 
1. KUCHNIA FRANCUSKA - Crème brûlée – jeden z najlepiej znanych na świecie 
deserów, w dosłownym tłumaczeniu oznacza przypalony krem, jednak jest do 
smakołyk w pełni wyjątkowy. 
2. KUCHNIA HISZPAŃSKA – paella – danie przygotowywane z ryżu mięsem, 
owocami morza i innymi dodatkami, zależnie od gustu. Nieodłącznie kojarzy się 
właśnie z tym krajem. 
3. KUCHNIA GRECKA – moussaka – zapiekanka na bazie bakłażanów i mięsa 
mielonego z sosem beszamelowym, to jedno ze sztandarowych greckich dań. 
4. KUCHNIA WŁOSKA – spaghetti –przygotowywane na różne sposoby, z 
wieloma dodatkami, to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych dań we 
Włoszech. 
5. KUCHNIA NIEMIECKA – golonka po bawarsku, kuchnia niemiecka 
bezsprzecznie kojarzy się z mięsami dość tłustymi i piwem. 
6. KUCHNIA BUŁGARSKA – sałatka szopska – skład zbliżony do sałatki greckiej, 
jej podstawowe komponenty to świeże warzywa jak ogórek, pomidor czy 
papryka. 
7. KUCHNIA WĘGIERSKA – gulasz – istnieją jego różne odmiany, najbardziej 
tradycyjne są te przygotowywane w bograczu – wszystko w jednym garnku. 
8. KUCHNIA TURECKA – kebab – coraz popularniejsze Fast foody na naszych 
ulicach, jednak bardzo rzadko zdarza się znaleźć ten tradycyjny, z mięsem 
baranim. 
9. KUCHNIA JAPOŃSKA – suschi – wyjątkowy smak coraz szerzej doceniany na 
całym świecie, wiele osób zanim spróbuje i się rozsmakuje zastanawia się jak 
można jeść surowe ryby i owoce morza. Można, a nawet trzeba są bardzo 
zdrowe i przepyszne – zachęcam do spróbowania. 
10. KUCHNIA CHIŃSKA – kaczka po seczuańsku – aromatyczna i pyszna, choć 
pracochłonna w przygotowaniu 
 

2.Pomyślcie przez chwilę co Wy lubicie jeść, jakie są wasze ulubione potrawy? 
Wypiszcie w zeszycie nazwy tych potraw. 
 
3. Uzupełnijcie zdania nazwami potraw z różnych krajów- ćw. 1 s.70. w 
ćwiczeniach. 
 
4. Wykonajcie ćw.2-4 s.70-71 w ćwiczeniach. 
 
5. Poćwicz pisownię wyrazów związanych z kuchnią – ćw.5 s.71 w ćwiczeniach. 
 

 

 

 


