
Spain-Eating customs

The Spanish cuisine is not the one that someone finds in
restaurants, but to enjoy at home. This is the kitchen of
farmers, simple, based on the onion, garlic, tomato, red
hot chili and some herbs, such as parsley.

Its history is linked with the country, established in the
15th century, keeping local and cultural peculiarities. He
was influenced from the Mediterranean culture brought by
the Phoenicians, Greeks and Romans, but mainly from the
Arabs, who, as we know, were for 8 centuries the rulers of
the country.
Traditionally, the Spaniards, before sitting at the table, "
eat snacks " preferring an aperitif , to open the appetite .
The mealtimes are affected by this habit. Lunch is not
served before 2.00p.m and rarely dines before 10:00p.m in
the evening. On weekends there are not few times when
they are behind an extra hour of the program and often sit
at the table around midnight!
The Spaniards do not leave the table once they finish their
meal. Instead, they extend the pleasure of sitting with
friends at the table drinking coffee or a digestive drink and
lighting a cigar ...
It is said that getting up and getting out of the table equals
with cutting off bonds, like saying that you do not wanna
talk anymore with them . In Spain, the chat is an
institution! Not any Spaniard, old or young, would not lose
his opportunity for a fine chat with friends over a glass of
drink in hand, in a cafe about discussing the need to
“remake the world "!





Ισπανία-Διατροφικές Συνήθειες

Την ισπανική κουζίνα δεν τη βρίσκει κανείς στα εστιατόρια,
την απολαμβάνει στο σπίτι. Είναι η κουζίνα των αγροτών,
απλή, με βάση το κρεμμύδι, το σκόρδο, την ντομάτα, την
κόκκινη καυτερή πιπερίτσα και κάποια αρωματικά βότανα,
όπως ο μαϊντανός.

Η ιστορία της είναι συνδεδεμένη με τη χώρα, η οποία
συστάθηκε το 15ο αιώνα, διατηρώντας τις τοπικές και
πολιτισμικές ιδιαιτερότητές της. Δέχτηκε επιρροές απ’ το
μεσογειακό πολιτισμό που έφεραν οι Φοίνικες, οι Έλληνες
και οι Ρωμαίοι, αλλά κυρίως απ’ τους Άραβες, οι οποίοι, ως
γνωστόν, ήταν επί 8 αιώνες οι κυρίαρχοι της χώρας.

Παραδοσιακά, οι Ισπανοί, πριν κάτσουν στο τραπέζι, «τρώνε
μεζεδάκια» προτιμώντας κάποιο απεριτίφ, για να ανοίξει η
όρεξη. Οι ώρες του φαγητού επηρεάζονται απ’ αυτή τη
συνήθεια. Το μεσημεριανό δε σερβίρεται πριν από τις 2.00
και σπάνια δειπνούν πριν από τις 10.00 το βράδυ. Τα
Σαββατοκύριακα δεν είναι λίγες οι φορές που ξεφεύγουν μία
επιπλέον ώρα από το πρόγραμμα και πολύ συχνά κάθονται
στο τραπέζι γύρω στα μεσάνυχτα!

Οι Ισπανοί δεν εγκαταλείπουν το τραπέζι μόλις τελειώσουν
το γεύμα τους. Αντιθέτως, παρατείνουν την ευχαρίστηση να
κάθονται με παρέα στο τραπέζι πίνοντας καφέ ή ένα
χωνευτικό ποτό και ανάβοντας ένα πούρο...

Λέγεται χαρακτηριστικά ότι το να σηκωθείς και να φύγεις
απ’ το τραπέζι ισοδυναμεί με διακοπή σχέσεων, σαν να λες
ότι δε θες πια μαζί τους κουβέντες. Στην Ισπανία η
κουβεντούλα είναι θεσμός! Κανείς Ισπανός, μεγάλος ή
μικρός, δε θα ‘χανε την ευκαιρία για ψιλή κουβεντούλα με
τους φίλους, με ένα ποτήρι ποτό στο χέρι, μέσα σε ένα
καφέ, με κύριο αντικείμενο συζήτησης φυσικά την ανάγκη
«να ξαναφτιάξουμε τον κόσμο»!





Spain Accomodation styles

The Spanish colonial decor is very familiar to us Greeks
because it is purely a Mediterranean style . This means
that it shared characteristics of all the countries bordering
the Mediterranean Sea, but also from countries that were
once colonies of the Mediterranean countries such as
Mauritania and Morocco. But it was a separate category
because of the local population, the South American. It
also has much in common with the Country decoration
only is much more simplistic compared to the Spanish
colonial decoration , both authentic as the style (and much
more) in the most modern and somewhat mutated , as it
comes out from the modern American U.S. homes , since
the Spanish colonial decoration is one of the most
cherished options. The main features are wooden beams
on the ceiling. On the floor ceramic tiles, or even mosaics ,
colorful Mexican rugs or handmade Agra with bold vibrant
colors . Wall colors like terracotta, deep yellow , beige ,
purple or dark blue and red. Furniture of rustic wood or
iron.

Ισπανία-Είδη κατοικίας

Η Ισπανική αποικιακή διακόσμηση είναι πολύ οικεία σε εμάς
τους Έλληνες γιατί είναι καθαρά ένα μεσογειακό στυλ. Αυτό
σημαίνει ότι μοιράζεται χαρακτηριστικά από όλες τις χώρες
που βρέχονται από τα νερά της Μεσογείου, αλλά και από τις
χώρες που κάποτε ήταν αποικίες μεσογειακών κρατών όπως
η Μαυριτανία και το Μαρόκο. Αποτελεί όμως ξεχωριστή
κατηγορία γιατί διαμορφώθηκε από τον ντόπιο πληθυσμό,
τους νοτιαμερικανούς. Επίσης έχει πολλά κοινά με την
τοπική διακόσμηση μόνο που αυτή είναι πολύ πιο απλοϊκή
σε σχέση με την Ισπανική αποικιακή διακόσμηση, τόσο στο



αυθεντικό της ύφος όσο (και πολύ περισσότερο)στο πιο
σύγχρονο και κάπως μεταλλαγμένο, όπως βγαίνει μέσα από
τα σύγχρονα Αμερικάνικα των ΗΠΑ σπίτια, καθώς η
Ισπανική αποικιακή διακόσμηση αποτελεί μία από τις πιο
προσφιλής επιλογές. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της
είναι δοκάρια ξύλινα στην οροφή. Στο πάτωμα κεραμικά
πλακάκια, ή ακόμη και ψηφιδωτά, πολύχρωμα χαλιά
μεξικάνικα, ή Agra χειροποίητα με έντονα ζωντανά
χρώματα. Χρώματα στους τοίχους όπως τερακότα, βαθύ
κίτρινο, μπεζ, μωβ ή βαθύ μπλε και κόκκινο. Έπιπλα από
ξύλο ρουστίκ ή σίδερο.



Spanish Dress code

Spain is a modern country, but with many traditions
in dress code. The Spanish take pride in the way
they dress, and they dress well compared to people
of other western countries. Also Spanish women
are much more feminine than their counterparts in
other western countries. All of the Spanish take
much care and thought when buying their clothes
because they want to be well dressed.

Η Ενδυμασία στην Ισπανία

Η Ισπανία είναι μια σύγχρονη χώρα, αλλά με πολλές
παραδόσεις στην ενδυμασία. Οι Ισπανοί είναι



υπερήφανοι για τον τρόπο που ντύνονται, και
ντύνονται καλά σε σύγκριση με τους ανθρώπους
των άλλων δυτικών χωρών. Επίσης οι Ισπανίδες
είναι πολύ πιο θηλυκές από της γυναίκες σε άλλες
δυτικές χώρες. Όλοι οι  Ισπανοί ενδιαφέρονται για
το τι ρούχα θα αγοράσουν , επειδή θέλουν να είναι
καλά ντυμένοι.
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