
Eldfesten-tävling 

Svara på frågorna så gott du kan. Den som svarar rätt på flest frågor kommer 

vinna en biljett till Mah Banoo konsert som är den 22:a mars. 

OBS! Glöm inte att skriva namn och telefonnummer.  

Lycka till och gott nytt år! 

1.I vilken/vilka av följande länder/provinser är Nowruz en högtid? 

Azarbaijan     Pakistan 

Iran      Kazakhstan       

Afghanistan     Tajikistan 

Kurdistan     Uzbekistan 

Albanien     Macedonien 

Kyrgyzstan     Georgien 

Armenien     Uzbekistan 

Turkmenistan 

2. Vilken/ Vilka av följande aktiviteter/ saker är förberedelser inför eller symbol för Nowruz i de olika 

länder som firar denna högtid? 

Khone tekooni      Plantera (frukt)träd 

Måla ägg      Samanu pazoon  

Sizde bedar      Chaharshanbe suri  

Malaghe zan      Ajil moshkel gosha 

Sadeh       Khoncha 

Baka bakverk      Dastarkhon 

3. Vilken/a av följande maträtter är INTE kopplat till Nowruz? 

Sumalak      Shekerbura     

Sabzi polo & Mahi     Reshte polo & fesenjan 

Haft miwa       

4. Vad är Semeni? 

Det är en stad i Azarbaijan känd för sina Samanu. 

Det är samma som Samanu/Semanu, en söt pudding gjort på grodd vete. 



Det är grodd vete (Gröna skott från vetefrön)som iranier kallar för sabzeh. 

Det är ett spel som spelas under Nowruz-firandet i Mazar:e sharif  

5. Vilken/ vilka av följande alternativ är korrekt? 

Nowruz är första dagen i Baha’i kalender. 

Nowruz är den enda icke religiösa dag av de nio högtiddagarna i Baha’i kalender. 

Ordet Nowruz betyder ny tid. 

Sedan 2001 är 21:a mars erkänd som internationella Nowruz-dagen av FN.  

Det är bara en gång om året då dag och natt är lika långa och det är vid vårdagjämningen. 

Nowruz inträffar på vårdagjämningen.  

6. Att duka fram sju saker (haftseen) är en av traditionerna som hör till Nowruz. Vilka egenskaper ska 

dessa sju saker ha? (För rätt svar krävs att man nämner tre egenskaper, man får en poäng för varje rätt 

egenskap). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Koppla ihop rätt aktivitet, händelse eller plats till korrekt land/ stad.          

Iran       Akhal       

Turkmenistan     Spela Bozkashi/Buzkashi 

Tajikestan     Guli Sorkh festival (Red flower festival) 

Mazar Sharif     Ghashogh zani      

8. Vad heter personligheten som motsvarar Haji Firouz in Afghanistan? 

_____________________________________________________________________________________ 

9. I vilket land/ provins är Nowruzfirandet knuten till Kawa( Kaveh Ahangar) och är symbol för 

motstånd mot  förtryck och orättvisa? 

_____________________________________________________________________________________ 

10. I hur många år har eldfesten firats här i Göteborg? 

_____________________________________________________________________________________ 

Tävlandes namn:  

Tävlandes telefonnummer: 

 



 


