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Испания
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Традиция 12 зърна грозде

◼ Една от най-големите традиции на 
испанската Нова година е да ядете едно 
грозде на всеки удар на камбаната от 
последните 12 секунди на годината, така че 
до момента, когато удари полунощ, ще 
имате общо 12 зърна грозде в устата си. Ако 
успеете да ги сдъвчете и да ги погълнете
навреме, това ще ви донесе късмет през 
цялата година. За да улеснят спазването на 
традицията, много испански супермаркети 
продават 12 броя по-малки гроздови зърна в 
кутии, така че да можете да ги вземете с вас, 
където сте решили да празнувате.



Новогодишно меню

◼ Много испански семейства обичат да се 

съберат на Нова година за обяд на леща 

и chorizo (вид пикантна наденица) супа 

или яхния. Има няколко теории за това 

защо те правят това: едната е, че 

традицията идва от Италия, според която

лещата носи благоденствие, а другата е, 

че лещените зърна представляват малки 

монети, и отново носят богатство. В 

Испания също така е обичайно и да се 

сервира руска салата, която включва 

варени картофи, риба тон, варени яйца, 

натурално кисело мляко или майонеза. 



Носене на червено бельо

◼ Една от най-необичайните
традиции, наблюдавани от
испанците в най-вълшебната нощ
на годината, е поставянето на
червено бельо. Чорапи, 
панталони или жартиери - поне
една от тези дрехи трябва да е в
яркочервен цвят. Много магазини
около празниците продават много 
червено бельо, което се смята, че 
носи късмет на тези, които търсят
любов през следващата година.



Cava

Кава, испанската версия на шампанското, е най-
популярната напитка, с която се празнува навечерието 
на Нова година и обикновено се консумира като тост 
след като часовникът удари полунощ. Някои испанци 
поставят златен предмет в дъното на чашата си, като

бижу или монета, за да им 

донесат късмет и богатство за 

следващата година. Идеята е 

да изпиете цялата чаша Cava 

наведнъж и да съберете 

златния си предмет в края. 



Ударът на часовника на площад 
Пуерта дел Сол

◼ Едно място в Испания е 
особено известно: Пуерта 
дел Сол - централният 
площад в Мадрид. Хиляди 
хора се събират всяка 
Нова година под 
часовника, за да 
отпразнуват 
пристигането на новата 
година, превръщайки 
площада в огромно общо 
парти.



Подаръци

◼ Преди да се отпразнува Нова 
година, в Испания е прието да 
се приготвят подаръци. 
Основният подарък, който 
обикновено се дава се нарича
"cotillion". Тази малка чанта е 
напълнена с различни атрибути 
на празника: съдържа 
серпентини и конфети, цветни 
балони, карнавални маски и 
много други интересни неща. 
Има правило: можете да 
отворите котильона, след като 
часовникът удари полунощ, и 
звучат поздравленията за Нова 
година.



Благодаря за вниманието!


