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Obyczaje w Austrii



 

Imponująca jest w Austrii ilość zachowanych do dziś
obyczajów. Ludowe obrzędy odprawiane są przy
szczególnych okazjach i podkreślają ważne momenty w
życiu. Austriackie obyczaje są niezwykle różnorodne:
barwne, spektakularne, nastrojowe, czasem dziwne lub
komiczne. Jedną cechę mają wspólną: są kultywowane z
wielką pieczołowitością i przekazywane następnym
pokoleniom.



 

Czasem obfitującym w obrzędy jest okres tuż przed chrześcijańskim
Wielkim Postem: karnawałowe obyczaje wywodzą się zapewne z
pogańskich obrzędów kultu płodności i demonów. Tak można wyjaśnić
rodzaj zarówno strasznych jak i czasem pięknych strojów czy przebrań
używanych podczas biegu postaci zwanych Perchten w Tyrolu.



Słynny jest karnawałowy zwyczaj tzw. Blochziehen. Kloc, czyli drzewo, przyozdabia

się po ścięciu i wlecze przez miejscowość w otoczeniu demonicznych postaci. W

tyrolskim Fiss zwyczaj ten to cały spektakl, w którym niedźwiedzie, czarownice,

diabeł, dziewice, żebracy, chłopi i inne cudaki kłócą się wokół pnia. I jakby tego było

mało jeszcze obrzucają publiczność śniegiem.



W Wielki Czwartek, w tyrolskiej

dolinie Brixental każdego roku

odbywa się tzw. Antlassritt. Jest to

wspomnienie zwycięstwa

miejscowych chłopów nad szwedzką

jazdą konną podczas wojny

trzydziestoletniej. Uroczyście ubrani

mężczyźni z procesyjnymi flagami

jadą na koniach w towarzystwie

osoby duchownej w kierunku

kapliczki, przy której zostali

zwyciężeni Szwedzi.



Jednym z głównych zwyczajów jest ustawianie majowego drzewka.
Rozpoczyna go ścięcie, przyniesienie, przystrajanie, ustawienie i

pilnowanie drzewka. Potem następują zabawne i sportowe
zmagania, mające na celu porwanie drzewka z sąsiedniej wioski,

która musi porwane drzewko „wykupić” za sporą ilość piwa. 



Szeroko rozpowszechniony jest zwyczaj zielonoświątkowych walk
„Ranggeln”. Walki odbywają się w Tyrolu, Salzburgu, Karyntii i

Styrii. Wyglądają jak zapasy na ringu. Zwycięża ten, kto pierwszy
rozłoży przeciwnika na łopatki; walczy się boso, zawodnicy ubrani

są w prostą, lnianą tunikę. Poza surowymi regułami zapasy są
mimo wszystko formą zabawy. Dlatego w wielu miejscach istnieją
związki tego sportu, a same zawody nieustannie cieszą się dużą

popularnością.



W ostatnich latach w całej Austrii
powrócił zwyczaj palenia stosów
w dniu przesilenia dnia z nocą,

który pochodzi z czasów
przedchrześcijańskich. Zapalanie
stosu symbolizuje potęgę słońca,

jego płonięcie ma służyć
zaklinaniu słonecznej mocy. Skok
przez ognisko podobno przynosi
szczęście zakochanym. Być może
stąd pochodzi powiedzenie „Dla

ciebie skoczę w ogień”.



Obyczaj zwany „Ruabnfeldln” („buraczane pola”) jednoznacznie wiąże
się z życiem chłopów. W ostatnią niedzielę października w Gößl nad
jeziorem Grundsee dzieci pieką ziemniaki w tłuszczu na ognisku. W

tym czasie dorośli raczą się herbatą z wódką. 



We wschodniej części Austrii
zadomowiony jest obyczaj
„Fasslrutschen”. W Klosterneuburg
koło Wiednia, w dniu św. Leopolda w
pełnym przepychu klasztorze
Klosterneuburg uczestnicy zjeżdżają
po tzw. „beczce tysiąca wiader”. Aby
uczcić św. Leopolda każdy może się
wspiąć i zjechać z drugiej strony
ogromnej beki. Podobno ma się
spełnić wypowiedziane w tym
momencie życzenie.



Dania regionalne



 

Wiener Schnitzel mit
Kartoffelsalat

 

Kotlet podobny do
naszego
schabowego, tylko
dużo cieniej
rozbity i o dużo
większej
powierzchni.
Przygotowywany
najczęściej z
cielęciny.



*Ciekawostka

 

W czasach cesarza Franciszka Józefa do panierki sznycla wiedeńskiego

dodawano szczyptę sproszkowanego złota, aby kotlet pięknie lśnił.



Sachertorte
*Czekoladowy tort stworzony przez Franza Sachera w Wiedniu, w XIX wieku.



*Ciekawostka
W 1832 roku pod nieobecność szefa kuchni

młodszy kucharz na dworze księcia
Metternicha, Franz Sacher, otrzymał
delikatne i odpowiedzialne zadanie

stworzenia nowego deseru dla księcia i jego
wymagających gości. Opracował wówczas
przepis na tort czekoladowy przekładany
marmoladą morelową i oblewany polewą

czekoladową, który po dziś dzień określany
jest przez wielu mianem „króla deserów”.



 

Apfelstrudel
Strudel jabłkowy to

rolada z cieniutkiego

drożdżowego ciasta,

wyciąganego ręcznie i

przekładanego

smażonymi jabłkami i

rodzynkami.



 

Frittatensuppe

 Jest to rosół wołowy z
naleśnikiem. Usmażony
placek naleśnikowy kroi
się w drobne paseczki i
wypełnia nim talerz, a
następnie uzupełnia
rosołem.



 Jest to domowy makaron z serem – gruyere lub emethalerem okraszony

smażoną cebulką i szczypiorkiem.

Kasnocken



GERMKNӦDEL
 Wielki knedel,

nadziewany

śliwkową konfiturą,

polany dużą ilością

waniliowego sosu o

konsystencji

budyniu i posypany

makiem.



 

Semmelknödel

Semmelknödel to rodzaj knedli wykonanych z

bułek pszennych, mleka i jaj. Nazwa pochodzi

od południowych Niemiec, gdzie semmel

oznacza bułki, a knödel odnosi się do czegoś,

co zostało ugniecione.



 

Almdudler
Lemoniada z wody, cukru i ziół,

podobno jest ich tam aż 32

gatunki ale jak jest naprawdę

tego nie wie nikt, bo receptura

jest okryta tajemnicą. Wiadomo

za to, że cukru jest mało, nie ma

barwników i konserwantów.



Często spożywanym napojem
przez austriaków są różnego

rodzaju soki owocowe
rozcieńczane ze zwykłą lub

gazowaną wodą.

*Ciekawostka



 

Holunderblütensirup

Jest to syrop z kwiatów
białego bzu, najczęściej
dodawany do herbaty lub
rozcieńczony z wodą .



W 2010 roku katolicyzm wyznawało

około 64,5% mieszkańców. 5,5%

wyznawało islam, 4,3% Austriaków

należało do kościołów

protestanckich, 2,4% wyznawało

prawosławie. 11,5% Austriaków nie

deklarowało żadnej przynależności

Religia



Ciekawostki o Austrii



W Austrii otrzymanie oceny 1 „lagi” to

prawdziwy zaszczyt, natomiast najgorszą

oceną jest 5.

1.



2.
Austria jest jednym z krajów, w których

przypada największa liczba Nagród

Nobla, na głowę mieszkańca. Austriacy

mają 5 noblistów z chemii, 7 w

medycynie, 3 w fizyce i po jednym w

ekonomii oraz w literaturze. 2 pokojowe

nagrody nobla. Czyli w sumie aż 19

nagród Nobla



60% energii pochodzi

ze źródeł odnawialnych.

Do tego 1/3 zalesionych

regionów jest oficjalne

chronionym obszarem

3.



62% kraju jest pokryte przez

góry, w kraju znajdują się aż

433 ośrodki narciarskie. W

sumie jest ponad 7,200 km

tras narciarskich, które

obsługuje ponad 2,500

wyciągów.

4.



Austria jest 7 najczęściej

odwiedzanym krajem w

Europie. Po Francji, Hiszpanii,

Włoszech, Niemczech, Turcji,

Wielkiej Brytanii. W 2018 było

to ponad 30 milionów turystów.

5.



Dziękujemy za uwagę!


