Polska
-Boże Narodzenie
Święta Bożego Narodzenia (25 grudnia), a 26 grudnia to w Polsce drugi dzień świąt
obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę
chrześcijańską. Kolorem liturgicznym w okresie Bożego Narodzenia jest kolor biały.
-Wigilia
W tym dniu zasiada się do stołu po pojawieniu się pierwszej gwiazdki. Przed
rozpoczęciem jedzenia dzielimy się opłatkiem, składając sobie życzenie. Pod
obrusem powinno znajdować się sianko i jedno wolne miejsc dla przybysza. Każdy z
rodziny powinien spróbować każdej z 12 potraw przygotowanych na ten dzień. W
międzyczasie rozpakowuje się prezenty przy okazji śpiewając kolędy. Prezenty
znajdują się w paczkach pod choinką obok szopki .
- Dania
- Wigilijne śledzie w prawdziwkach
- Barszcz wigilijny
- Uszka do barszczu
- Kapusta z grzybami
- Karp na niebiesko
- Sos tatarski
- Kluski z makiem
- Kutia
- Baba drożdżowa z szafranem
- Piernik korzenny
- Kompot z suszonych śliwek
- Wigilijny kompot z suszonych owoców
- Atrybuty
- opłatek
- kolędy
- choinka, a często i szopka
- prezenty
- Święty Mikołaj
- karp
- piernik
- kutia lub makówki

Włochy
-Boże Narodzenie
Jest to dzień rodzinnych spotkań, przy wystawnym obiedzie. Dobór dań na
świątecznym stole zależy od regionu Włoch. Nie zależnie od regionu zawsze jest
dużo potraw. W trakcie są rozpakowywane prezenty.
-Wigilia
Niewielką wagę większość Włochów przywiązuje do kolacji w Wigilię. Wprawdzie jest
ona bardziej uroczysta niż w zwykły dzień, je się ją przy choince - w co czwartym
włoskim domu jest to prawdziwe drzewko - i szopce, zbudowanej przez niemal każdą
rodzinę, ale na stole nie ma żadnych tradycyjnych dań. Jest to czas oczekiwania na
pasterkę, na którą wybiera się wiele rodzin.
-Dania
- tortellini, (czyli pierożki w rosole)
- lasagna
- zupy
- wieprzowina,
- jagnięcina
- kura lub kogut z pieczonymi ziemniakami oraz warzywami
Desery
- panettone ( ciasto)
- tort ryżowy
- nugaty
- piernika
- Atrybuty
- choinka
- szopka
- prezenty
- Dla dzieci święta trwają aż do 6 stycznia czyli do święta Trzech Króli. Tego dnia
znów otrzymują prezenty, a zgodnie z tradycją przynosi je Befana czyli czarownica
na miotle.
- 26 grudnia, we włoskim kalendarzu nazwany San Stefano, to drugi świąteczny
dzień, który wypełniają rodzinne spotkania.
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