Ne visiems Kalėdos
asocijuojasi su kūčiukais ir
mandarinais. Kiti pradeda
čepsėti pamatę tokius
patiekalus, kurie mums gali
pasirodyti net nevalgomi!
Nors Kalėdos ir būna tik kartą per metus, žmonės iš visų
pasaulio kraštų spėja prisigalvoti keisčiausių tradicijų.
Apie kelias iš jų šiandien ir papasakosim!

SKRUDINTI VIKŠRAI
Pietų Afrikos gyventojai per Kalėdas valgo
aliejuje skrudintus vikšrus. Kaip gerai, kad ten
nėra tradicijos valgyti 12 skirtingų patiekalų, o
tai reikėtų suvalgyt 12 skirtingų rūšių vikšrų.

GREITASIS MAISTAS
Japonai pasirinko kiek skanesnį kelią nei afrikiečiai.
1974 m. Japonijoje buvo parodyta reklama, kaip per
Kalėdas skanu valgyt restoranuose KFC („Kentuchy
Fried Chichen“). Reklama tapo tradicija ir dabar
japonai kasmet per Kalėdas valgo KFC restoranuose!

SUPUVE POMIDORAI
Islandijoje Kalėdų Senelis
turi kelis pagalbininkus,
kurie 13 parų iki Kalėdų
kasnakt ateina aplankyti
visų vaikų. Jei vaikas buvo
geras, ryte savo batuose
jis ras skanumynų, jei ne –
supuvusių pomidorų.
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Flintas

KAIP APSISAUGOTI NUO RAGANU?
Ši norvegų tradicija yra visiškai be ryšio..
Pasirodo, norvegai Kalėdų dieną paslepia visas
šluotas. Žinai, kodėl? Ogi todėl,
kad bijo, jog ateis raganos ir jas paims,
o tada atneš nesėkmių. Ir sugalvok taip...

Kai kurias nesąmoningas Kalėdų
tradicijas galima suprasti,
tačiau yra ir tokių, kurių niekaip
negalima paaiškinti!

HELOVINAS AR KALEDOS?
Netoli mūsų gyvenantys ukrainiečiai taip pat
yra susigalvoję keistą tradiciją, kurios niekas
negali paaiškinti. Pasirodo, per Kalėdas eglutes
jie puošia ne tik įprastomis puošmenomis, bet ir
netikrais voratinkliais!

GEROJI RAGANA
Italijoje Kalėdų Senelio pareigas eina geroji
ragana, kuri apsižergia šluotą ir taip aplanko
visus vaikus. Gerai, kad ji nesugalvoja nuskristi iki
Norvegijos, nes kitaip tą jos šluotą greitai atimtų!
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KALĖDŲ MALKA

Katalonijoje egzistuoja viena labai keista
tradicija – tai Kalėdų malka, kuriai yra
išskaptuojamas veidas ir uždedamas
apsiaustas. Gal ir skamba nesportiškai,
tačiau Kūčių vakarą ta malka įdedama į židinį
ir primušama pagaliais. Beveik kaip boksas!

BESITUŠTINANTIS
BERNIUKAS

Dar vieną keistų tradicijų tašką
gauna Ispanija. Negana to, kad jie su
pagaliais daužo malkas, kiekvienais
metais per Kalėdas ispanai nusiperka
po kelnes nusimovusį tupintį
berniuką. Daug kas bandė išsiaiškinti
šios tradicijos kilmę, tačiau ispanai
teatsakydavo: „Nežinom, tiesiog
esam įpratę tai daryt!“

Kalėdos ir sportas taip pat
gali būti suderinami! Gal ir
keistu būdu, tačiau gali!

Į Kalėdas ant riedučių

Venesueloje Kalėdos švęsti pradedamos
jau gruodžio 16 d. Visas dienas iki 24 d.
venesueliečiai vaikšto į kalėdines mišias.
Kad nebūtų taip nuobodu, sostinės Karakaso
gyventojai nusprendė į mišias lėkti riedučiais!
Argi taip ne smagiau?
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VIETOJ ANGLIŲ – ŠAKŲ

Ar pameni prieš praeitas Kalėdas
pasirodžiusį ﬁlmą „Krampas“? Iš
tiesų jis yra paremtas Austrijoje
gyvuojančia legenda apie Krampą –
mitologinę būtybę, kuri per Kalėdas
baudė blogus vaikus, išperdama juos
šakomis.

SAMDOMAS ŽUDIKAS

Kalėdos žaid
taip pat būnaimuose ir filmuose
ir smagesnės nsmagios. Gal net
kurias matai ti ei su giminėm,
k kartą per me
tus!

Jei pastaraisiais metais žaidei žaidimą
„Hitman“, turėjai pastebėti, kad po 2016
m. gruodžio 13 d. atnaujinimo atsirado
nauja kalėdinė misija „Holiday Hoarders“. Ji
privers tave pasijusti beveik kaip žaidžiant
„Vienas namuose“, nes jos tikslas – sugauti ir
nubausti du vagis.

ŠIKŠNOŽMOGIO KALĖDOS

Jei reikia kalėdinio ﬁlmo ir esi
pakvaišęs dėl Betmeno, pažiūrėk
„Batman Returns“. O jei pažiūrėjęs
dar labiau pakvaišai dėl Betmeno,
gali dar ir sulošti „Batman: Arkham
Origins“. Nors tai ir nėra geriausias
serijos žaidimas, bet jis vyksta per
Kalėdas.

7

