
Spotkania 
z Portugalią

"Europa dla @ktywnych,
@ktywni dla Europy"

Przygotowanie kulturowe



Portugalia- 
cel naszej pierwszej

mobilności.
Szukamy, poznajemy,

smakujemy, inspirujemy się...

Muzyka
Język

FilmKuchnia

Z czego słynie Portugalia?

Lizbona



 
Śmieszne słowa - 

czyli to co po polsku 
nie znaczy to samo 

po portugalsku

 
Beata- pet papierosa                                

Marta -kuna
vaga(waga)-wolne miejsce pracy       

pipa- beczka
ser- być                                                    

robalo- okoń morski
jantar(żantar)- kolacja                              

cara-(kara) - twarz
luz- światło

nora- synowa                                                
sarna- świerzb

cochorro-(kaczorru)- szczeniak     
ola - cześć

como te chamas?(komu ty szamasz?- 
Jak się masz?
sul -południe

para ( rozkazująco)- przestań



 
Co trzeba umieć powiedzieć 

po portugalsku?  

obrigada/obrigado- dziekuję

Bom dia (bom dźija)- dzień dobry
 Adeus (adejos)- do widzenia

O, desculpe (o, deskulpi)- przepraszam

Boa tarde - dobry wieczór

 Boa noite (boa nojcie)- dobranoc



-obchodziliśmy w naszej
szkole 28.09.2022 podczas

zajęć warsztatowych.
Zagadki, rebusy, zadania w
TIK, wspólny plakat, hity z
europejskich list przebojów,
muzyka fado i słówka po

polsku i portugalsku, które
choć brzmią tak samo znaczą

zupełnie co innego...

Szkolny Dzień Języków Obcych



Muzyka
Portugalia to 

przede wszystkim 
nostalgiczne Fado...



Muzyka
Poznajemy też inny wymiar 

muzyczny Portugalii ...
gitarowy, rockowy,

 popowy oraz 
disco polo czyli pimba



Amalia. Królowa Fado
2008 ‧ Dramat/Romans ‧ 2g 7m

Film po portugalsku

Fatima
2020 ‧ Dramat ‧ 1g 53m



Podczas kulturowych przygotowań do
mobilności oglądałyśmy portugalski serial

"Uśmiech losu" oraz film o kultowej
artystce , królowej fado Amailli

Rodrigez...
 

 

Seans filmowy



Seriale  po portugalsku
życiowe, poruszające...

Uśmiech losu 2019 

Póki życie nas nie rozłączy 2022



Kuchnia
portugalska- 

oczywiście do
spróbowania na miejscu i

... inspiracji przed
wyjazdem
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Pastéis de nata – babeczki budyniowe

Caldo Verde tradycyjna zupa portugalska

Bacalhau á gomes de sá (z Porto) – zapiekanka
z dorszem 

Arroz doce- Tradycyjny portugalski pudding

Pastéis de Bacalhau- paszteciki z dorsza 



Pasteis de nata
Pasteis de nata to jedno ze sztandarowych dań kuchni
portugalskiej. Słodkie i kruche ciasteczka powstały w klasztorze
Hieronimitów w Belem, skąd bierze się inna ich nazwa – pasteis de
Belem. Ciekawostką jest, że w klasztorze tym został podpisany
również słynny dokument dotyczący Unii Europejskiej – Traktat
Lizboński.
Zakonnicy w XIX wieku sprzedali przepis portugalskiemu
biznesmenowi z Brazylii, Domingosowi Rafaelowi Alvaresowi,
którego rodzina do dziś jest w posiadaniu oryginalnej receptury,
która podobnie jak nazwa Pastéis de Belém, jest opatentowana.
Przygotowanie tych wyśmienitych ciastek nie jest trudne, proces
co prawda jest dość złożony, ale z każdym z etapów powinni
poradzić sobie nawet początkujący.



30.08.2022
Upieczone na pierwsze
spotkanie organizacyjne
przed mobilnością do

Portugalii... Nasz smak!!!

 Pastéis de nata – babeczki
budyniowe

Pieczemy,
smakujemy...



Caldo Verde

Caldo Verde to tradycyjna, portugalska zupa, którą my
- Polacy - możemy porównać do naszego kapuśniaku.

Jednak zamiast tradycyjnej kapusty jej głównym
składnikiem jest jarmuż, a zamiast żeberek czy naszej
swojskiej, wędzonej kiełbasy, element mięsny stanowi
chorizo. Od Waszych preferencji zależy tylko, czy

wybierzecie wersję łagodną, czy pikantną.
 

Podobnie jak kapuśniak zupa ta jest dość sycąca i
świetnie sprawdzi się na chłodne, jesienne dni, a jeśli

dodatkowo zdecydujemy się na pikantną wersję kiełbasy,
będzie nas przyjemnie rozgrzewać.

 
 
 
 



Warsztaty kulinarne
22.09.2022 Zielona Góra

W ramach przygotowań do mobilności do Lizbony, Erasmuski wraz
z Europe Direct, Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia

Zawodowego, szefem kuchni Piotrem Dubec i gośćmi gotowały,
piekły, degustowały i poznawały portugalską kuchnię. W

warsztatowym menu znalazły się: Zupa Caldo Verde - najbardziej
lubiana przez Portugalczyków zupaCiastka Pasteis de nata - jedno

ze sztandarowych dań kuchni portugalskiej- słodkie i kruche
ciasteczkaPao de deus - drożdżówka z kokosowym nadzieniem



Bacalhau á gomes de sá
(z Porto) – zapiekanka 

Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się całkiem

zwykłe danie – to nic innego jak zapiekanka z dorsza

z takim wyjątkiem, że dorsz nie jest świeży, a solony

i suszony. Mimo że potrawa wywodzi się z Portugalii,

główny jej składnik – dorsz pochodzi z Norwegii.

Portugalczycy szczycą się, że znają przeszło 1000

przepisów na bacalhau, co pozwala im przyrządzać

różne jego wersje 3 razy dziennie przez okrągły rok.

Smaku solonego dorsza nie da się porównać z niczym

innym. Ponieważ zakup solonego dorsza jest pewnym

wyzwaniem w Polsce, można z powodzeniem

zastąpić go bacalhau w puszce. 

http://sklep.smakiportugalii.pl/product-pol-8-Bacalhau-dorsz-po-portugalsku-w-oliwie-z-oliwek-z-czosnkiem-Ramirez-120g.html


Arroz doce
 

Portugalczycy słyną ze swej miłości do słodyczy, liczne piekarnie i
cukiernie sprzedają różnego rodzaju słodkie przysmaki, a słodycze

wpisane są w portugalskie zwyczaje i kulturę. Wiele z najsławniejszych
deserów powstaje tu na bazie jajek, z dodatkiem przypraw takich jak
cynamon i wanilia. Portugalczycy uwielbiają jeść desery na zakończenie
obiadu lub kolacji, ale również do popołudniowej kawy.  Arroz doce –

tradycyjnym portugalskim puddingiem ryżowym. Arroz doce to
typowe portugalskie „jedzenie na pocieszenie”, słodki i kremowy

deser, który przenosi w czasy beztroskiego dzieciństwa. Niekiedy ryż
gotowany jest z dodatkiem skondensowanego mleka, w niektórych
wersjach pojawia się żółtko. Natomiast zawsze deser jest delikatnie

aromatyzowany skórką cytrynową i cynamonem.

https://r.pl/blog/kultura-portugalii-tradycje-i-obyczaje


Kolejne typowe portugalskie danie, które idealnie sprawdza się, jako starter,
przystawka, a jest ogólnie dostępne i bardzo popularne w całej Portugalii.
Paszteciki z dorsza (po portugalsku Pasteis de Bacalhau lub Bolinhos de

Bacalhau) to niewielkie (kilka centymetrów długości) pasztecik przygotowane
ze zmielonych ziemniaków, wymieszanych z ugotowanym dorszem oraz
smażoną / gotową cebulą (opcjonalnie) i przyprawami. Następnie tak
przygotowane paszteciki są smażone w głębokim oleju lub pieczone w

piekarniku. Częstym dodatkiem do nich jest kolendra. Paszteciki z dorsza
idealnie sprawdzają się, jako przekąska (kupimy je w każdej kawiarni,

pastelarii, a wtedy najczęściej są podawane na zimno) lub też mogą stanowić
danie główne (wtedy podawane są na ciepło).

 

Pastéis de Bacalhau-
paszteciki z dorsza



Z czego słynie
Portugalia?

 



Zdobimy  z azulejos...
28.09.2022

W ramach Szkolnego Dnia Języków zdobiliśmy
naklejkami w stylu posrtugalskich azulejos

....notesy do słówek!
 



Lizbona...



Wkrótce
wyruszamy!


