
*Projekt 

edukacyjny: 

„Poszukiwacze 

smaku. Apetyt na 

dania kuchni 

hiszpańskiej na 

przykładzie 

Barcelony i 

Madrytu” 

*  



*Hiszpania 

España 

 

*Barcelona  jest drugim co do 

wielkości miastem w 

Hiszpanii. Jest również stolicą 

Katalonii – jednej z kilkunastu 

autonomicznych prowincji 

wydzielonych na terenie całej 

Hiszpanii. 

  

*  Madryt(Madrid)- stolica i 

największe miasto kraju, 

położony w środkowej jego 

części  u 

 podnóża Sierra de 

Guadarrama  (Wyżyna 

Kastylijska) nad 

rzeką Manzanares. 



*Katalonia  Cataluña  



*Sagrada da familia  

w Barcelonie 



* Madryt 

  Madrid 

Muzeum Prado 



*Kuchnia hiszpańska  

cocina española 



* Kuchnia 

katalońska cocina 

catalán 

*Kuchnia katalońska 

odznacza się szczególnym 

eklektyzmem. To 

mieszanka smaku 

owoców morza, ryb oraz 

wszelkiego rodzaju mięs, 

kiełbasy. Popularne jest 

np. połączenie kurczaka z 

homarem. Inną cechą 

kuchni katalońskiej jest 

stosowanie sporej ilości 

przypraw. 

 



*Przystawki  

katalońskie   

Tapas to w hiszpańskiej kuchni szeroki 
wachlarz przekąsek. 



Tradycyjna kiełbasa 

salchicha tradicional 

  
Kiełbaski chorizo z wieprzowiny. 



Paella – jedna z bardziej znanych 
potraw kuchni hiszpańskiej, tradycyjnie 
przygotowywana na wolnym powietrzu. 

Jej głównym składnikiem jest ryż, 
dodatkowo – w zależności od jej rodzaju 

– towarzyszy mu mięso (królik, drób, 
itp.) lub owoce morza. 

Paella 



*Gaspacho 

 

Gaspacho to zimna zupa warzywna 
podawana z chlebem. 



Tortilla de patatas ,zwana też hiszpańskim omletem to 
omlet z jajek i osobno smażonych ziemniaków ,często 
także z cebula , po zmniejszeniu wszystkich elementów 
smażony z obu stron . Dodaje się czasami paprykę ,grzyby 
,czy krewetki. 

Tortilla 



*Consomme 

•Consomme  jest to klarowany 
 i bogaty w smaku warzywno-
mięsny wywar. Klaruje się go 
surowym mięsem mielonym 

 i białkami jaj. 



*Hiszpańskie pączki  

churros 

Churros to hiszpański wypiek z ciasta parzonego, 
smażony na głębokim oleju. Najczęściej podawane 
są na śniadanie, same lub zanurzane w gęstej, 
płynnej, gorącej czekoladzie. Ciasto jest bardzo 
chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku. 



*Przystawki madryckie 

Tapas 



*Kurczak po madrycku 

madrileña de pollo 



    



*Hiszpańskie babeczki 

 magdalenas 

"Magdalenas". Istnieje  legenda związana z genezą 
powstania przepisu. Otóż pewna Magdalena miała 
raczyć owymi ciasteczkami pielgrzymujących do 
grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela co 

tłumaczy charakterystyczny kształt pierwowzoru. 
Z czasem, wraz ze wzrostem ich popularności w 

Hiszpanii ciasteczka utraciły muszelkowatą formę 
na rzecz tej, zbliżonej do popularnych muffinów. 
Obecnie kupowane są tam najczęściej wczesnym 
rankiem w cukierniach lub supermarketach przez 

mężczyzn, którzy zanoszą je pospiesznie dla 
pozostałej części rodziny. 



*Flan pomarańczowy 

flan de naranja 

Jest to deser na bazie soku 
pomarańczowego z dodatkiem jajek, 

cukru, żelatyny, budyniu i likieru 
pomarańczowego. 



*Wielkanoc to w Hiszpanii „święto świąt” 

 i „uroczystość uroczystości”. To najstarsze i 

najważniejsze święto chrześcijańskie 

obchodzone jest z niezwykłym przepychem i 

niespotykaną nigdzie indziej teatralnością 

 

 

Wielkanoc 

Pascua 

 



*Turron 

 turrón 

Turrón – rodzaj nugatu, podawany w 
postaci kostek podczas świąt Bożego 
Narodzenia w Hiszpanii, Włoszech oraz w 
krajach Ameryki Łacińskiej i na Filipinach. 



*Wigilia 

víspera 



*Inne święta 

*15 maja Izydora Oracza- Fiesta de San Isidro 

Święto patrona Madrytu. Walki byków, procesje, 

koncerty oraz jarmarki w Madrycie. 

*19 czerwca-Święto Ognia Fallas de Valencia 

    

 

6 stycznia- Reyes Magos – Trzej 
Królowie, jedno z najważniejszych 
świąt w Hiszpanii 



Zwyczaje kulinarne 

tradiciones culinarias 

Sjesta – pora obiadowa. Trwa ona w całej 

Hiszpanii od 14.00 do 17.00. 

*W tym czasie Hiszpanie spożywają bogaty 

zestaw dań: 

*tapas 

*I danie: sałatka lub makaron 

*II danie: mięso lub ryba 

*III danie: deser np. ciastko lub owoce, lody 

*IV danie: kawa w dużych ilościach 

    

 


