
GOD PASKE!!!
Wesołych Świąt Wielkanocnych!!!



Norweska tradycja Wielkanocna  na jednym stole.

Norwegian 
Easter 
tradition on 
one table.



Lammestek!

Przepis:

-z przypraw, ziół i oleju zrób marynatę

-z jagnięciny wyciąć kość i tak utworzoną kieszeń 

wypełnić kozim serem

-nacieramy mięso marynatą i wstawiamy do lodówki

-mięso piec około 1,5 do 2 h



Lammestek!
Recipe:

-make a marinade from spices, herbs and oil

- cut a bone out from the lamb and 

the pocket created in this way

fill in with goat cheese

- rub the meat with the marinade 

and put in the fridge

- bake meat for about 1.5 to 2 hours



Marynowanie mięsa

Mięso nacieramy uprzednio zrobioną marynatą z ziół:  z czosnkiem 

rozmarynem, tymiankiem, musztardą i olejem, dodając sól i pieprz.

W pieczeni jagnięcej dominujący smak wiedzie czosnek i rozmaryn - widać tu 

wyraźny wpływ kuchni południa.

Rub the meat with the previously made herbal marinade: with garlic

rosemary, thyme, mustard and oil, adding salt and pepper.

The dominant flavor in lamb roast is garlic and rosemary - you can see here

a clear influence of southern cuisine.



Peklowanie jagnięciny

Całość wkładamy do naczynia, owijamy folią 

i wstawiamy do lodówki na conajmniej godzinę

a najlepiej na całą noc.

Put everything in a dish, wrap it in foil

and put it in the fridge for at least an hour

and preferably for the whole night.



Pieczenie.

Piec rozgrzewamy do 200 st. C.

Mięso pieczemy 1,5 do 2 godz. pod 

przykryciem, od czasu do czasu 

podlewając sosem. Na ostatni 

kwadrans można ją odkryć aby się 

zarumieniła. 



Pieczenie.

Preheat the oven to 200 degrees 

Celsius.Bake the meat for 1.5 to

2 hours under cover, from time to 

time watering with sauce. 

Uncover the meat for the last 

quarter of an hour and let it brown.



I gotowe !!!

Lammestek - pieczona jagnięcina

z Norwegii !!! Niepowtarzalny smak

pieczeni marynowanej w ziołach.

Lammestek - roasted lamb

from Norway !!! Unique flavor of

roast meat marinated in herbs.



Szybko znika z talerza!

Norwegowie nie przestrzegają 

szczególnych tradycji odnośnie 

potraw wielkanocnych. Panuje 

jednak zasada - ma być 

smacznie!

Norwegians do not respect

special traditions regarding

Easter dishes. They apply

one rule - it has to be

tasty!



SOLO!

W Norwegii króluje na stole pomarańczowa 

gazowana lemoniada norweskiej marki  Solo.

W Polsce robimy ją sami :-)

In Norway sparkling orange lemonade by the 

Norwegian brand Solo rocks!

In Poland, we do it ourselves :-)



Dużo pomarańczy!

Tradycja nakazuje zjadać dużo pomarańczy. 

It is a tradition to eat many oranges.



Na zdrowie!

Sok z pomarańczy - 

smacznie i zdrowo. Czyli po dawce 

witamin idziemy na spacer. W Norwegii

jest powiedzenie: “ Ten kto idzie na 

wycieczkę, nigdy nie ma złego Humoru”



Na zdrowie!

Orange juice -

tasty and healthy. So after a dose of

vitamins, we go for a walk. In Norway

there is a saying: "A man who goes on

a trip, is  never a bad mood "



Kvikk LUNSJ

Jest uwielbiany przez Norwegów

zwłaszcza w Święta. Dlatego 

wszyscy sprawiają sobie przed

 świętami spory ich zapas.

It is loved by Norwegians

especially on Easter and that is why

everyone makes  a large supply of it

for Easter :).



Wspólny posiłek.

W Niedzielę Wielkanocną 

Norwegowie spędzają 

czas z najbliższą 

rodziną.

On Easter Sunday

Norwegians spend their free

time with their families.



Wielkanocne kryminały!

Spokojny tydzień Wielkanocny

kończy się w Norwegii dość

zaskakująco, ponieważ wszyscy

 czytają wtedy kryminały.

Quiet Easter week

ends up in Norway quite

surprisingly because everyone

 reads detective stories then.



Strach i zbrodnia na Wielkanoc!

W latach 20 ubiegłego wieku

narodziła się tam ta trochę

“straszna” tradycja.

 Norwegowie czytają ale 

również oglądają kryminały

 w telewizji.  



Strach i zbrodnia na Wielkanoc!

In the 20s of the last century

this scary tradition was born

there. Norwegians read as 

well as watch detective 

stories on TV.



Paskekrim!!!

Wkrótce ta tradycja będzie

 obchodziła stulecie istnienia.

A zaczęło się od artykułu pt.

“ Pociąg kursujący na lini

do Bergen został 

obrabowany”.



Paskekrim!!!

Soon this tradition will 

celebrate its centenary.

And it started with an article 

entitled “ The train running 

to Bergen was

robbed ".



Dekoracje.

Norwegowie uwielbiają

Dekorować swoje domy,

zwłaszcza w Święta. Dominują

kolory wiosenne czyli

żółty i zielony. Nie można

 zapomnieć też o marcepanie

i innych słodkościach.



Dekoracje

Norwegians love 

decorating their homes,

especially on Easter.

Spring colors dominate, i.e.

yellow and green. You can't 

forget about marzipan

and other sweets.



God påske! Happy Easter! Wesołej Wielkanocy!



                    Koniec 
Dziękujemy za obejrzenie!!!

Thanks for watching!!!


