
IN THE LOOP
Месечен бюлетин по проект TRACEUS, съфинансиран по програма Еразъм+
на Европейския Съюз. 
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Проект Traceus навлезе в последния месец от реализиране на дейностите!   

Онлайн платформата бе актуализирана от колегите от CARDET, нашият партньор от
Кипър, след обратна връзка от участниците. Целта ни бе да подобрим структурата и
съдържанието на модулите, за да направим платформата възможно най-удобна за
ползване.  

Видео рецептите, направени от участниците с подкрепата на партньорските екипи,

са вече качени в Youtube - TRACEUS eLearning, така че всеки заинтересован може да
намери рецепти с истории от проект Traceus и да ги приготви у дома.  Някои видео
рецепти са преведени от партньорите по проекта и са налични със субтитри на
английски, което ги прави разбираеми за повече хора от различни страни.  

Тестовете с възрастни участници приключиха. Тяхното мнение бе отразено в 

 платформата и съдържанието на курсовете. В момента партньорите са ангажирани с
тестове с млади хора. 

Двама млади човека на възраст между 15 и 25 години от всяка страна, или общо 12

младежи, започнаха преглед на платформата. Както и възрастните участници преди
тях, те ще следват петте обучителни модула.  

Те също ще готвят, ще запишат и редактират своите видео рецепти и ще ги
публикуват  на платформата.  

Това ще ни даде възможност да разберем дали платформата е така интересна за
млади хора, както и за възрастни. 
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Поглед към видео рецепти 
Участници в платформата Traceus започнаха да публикуват свои видеа с рецепти в
Youtube.  Някои примери по-долу ще събудят апетита ви!

The Weihnachsstollen
 

Името на този традиционен кейк от източна
Франция и Германия означава "Коледно
руло". Представлява марципанов кейк с

подправки  и захаросани плодове. 

Рулото е представено от Вероник Газин от
Франция. 

Gemista & Koupepia
Двете ястия са класика от средиземноморската
кухня. Koupepia е лозови листа, пълнени с кайма
и покрити с белени домати. Gemista е ястие от
летни зеленчуци, пълнени с ориз, които
създават дъга от цветове в чинията!

Рецептата е представена от Евдокия Атини от
Кипър. 

Омлет от Кипър 
Това е бързо за приготвяне и здравословно ястие
от картофи, наденичка и сирене халуми.  

Ястието е представено от Антула Хараламбос от
Кипър.  

Картофи с Hâ
 

Тази рецепта идва от Нормандия и съдържа
картофи, готвени в тенджера с вино и билки и
сервирани с hâ - малка акула, която живее по

бреговете на Атлантика. 

Рецептата е записана за вас от Гай и Франсе
Дешампс  от Франция.  

Yможете да намерите всички рецепти в нашия Youtube канал  
TRACEUS eLearning


