
  
 Happy Easter!
      Gleðilega Páska! (Icelandic)



Easter traditions can be 
different in different 
countries.



 Icelanders who do not like sweets, which are part of Easter, are waiting at 
malshaettir, which is Icelandic proverbs. Said at the Easter table, they become a topic 
of discussion among family members. Many of them are difficult to translate, because 

they come from one of the times of Viking rule. The tables are dominated by meals 
made of groats and cereals, and we can also find here lamb dishes. Easter color  in 
Iceland is yellow - we can find here many decorations in this color, mainly fresh 

yellow flowers decorating Easter tables.



Tradycyjne Islandzkie potrawy
Champ – ziemniaki podsmażane na maśle z cebulką.             Boxty - ziemniaczany placek, w który zawija się kawałki

wołowiny, surówek, a wszystko polane jest sosami.

Z ziemniaków przyrządza się również Colcannon, czyli puree 
ziemniaczane wymieszane z kapustą  – potrawa ta jest
daniem najczęściej spożywanym podczas Halloween.





Islandzki słowniczek:

● Páskar = Wielkanoc
● páskalambið= Baranek Wielkanocny
● Páska súkkulaðiegg = Wielkanocne Jajko Czekoladowe
● Pálmasunnudagur= Niedziela Palmowa
● frábær fimmtudagur= Wielki Czwartek
● Góður föstudagur= Wielki Piątek
● annar í páskum = Poniedziałek Wielkanocny



Tradycja rozbijania Páskaegg - jajek wielkanocnych
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Wielkanoc w Islandii zaczyna się w Wielki Czwartek. 
Przerwa wielkanocna jest tutaj dłuższa niż ta 

bożonarodzeniowa, gdyż dni wolnych od pracy jest aż pięć. 
Z tego względu godziny otwarcia sklepów na wyspie są 

zmieniane. W Wielkanoc wszystkie dzieci w Islandii 
poszukują wielkanocnych jaj ukrytych przez ich rodziców. 

Zwyczaj ten zawitał na wyspie około 1920 roku. 
Początkowo wielkanocne jaja były robione z tektury, które 

w środku wypełnione były słodkościami. Później 
przeistoczyły się w jaja czekoladowe – Páskaegg. Są 
dostępne w wielu rozmiarach – od rozmiaru 1 aż do 

rozmiaru 7, który jest wielkości ludzkiej głowy!



Sizes of Easter eggs in Iceland
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