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ПРЕГЛЕД 

С връщането си в учебните зали през есента студентите от програма "José
Saramago" 50+ в Университета UCLM в Испания, завършиха своето обучение.
Седем човека участваха в този курс. В някои занятия млади хора се включиха
заедно с възрастните. Със смях и закачки всички те научиха как да използуват
платформата и записаха и редактираха свои видео рецепти. Резултатът беше
много удовлетворителен за всички. Всъщност те бяха особено заинтересовани,
защото нашият град Куенка бе избран за гастрономическа столица на Испания за 
 2023 година и участниците искаха да покажат на практика и споделят нашата
култура в традиционни ястия. 
По време на обученията студентите донесоха приготвени от тях ястия и ги опитаха
заедно с цялата група в атвосфера на приятелство. Началото не беше лесно. Много
от хората нямаха кой да ги снима, но проблемът бе решен бързо с намирането на
трипод. Това подобри качеството на заснетите видео рецепти. Съдържанието на
платформата бе полезно и помогна на участниците да представят своите истории с
рецепти.  

Актуално от проекта 
Поглед към видео
рецепти 



Поглед към видео рецепти на
участниците 

Участниците в проект Traceus
започнаха да публикуват свои
видео рецепти в Youtube. Но
преди това те поискаха да
споделят приготвени от тях
ястия със свои колеги, като
така превърнаха обучението в
практически урок по
гастрономия.  

Кокосови топки 
Този десерт идва от Аржентина.
Съставките включват масло, дулсе де
лече (dulce de leche), овесена каша и кокос.
Кокосовите топки са много вкусни и
обикновено се приготвят по повод на
рожден ден. 
Тази рецепта е записана за вас от Сузана
от Аржентина.  

Хлебни топчета със
захар и канела  

Това е десерт от провинция Куенка.
Съдържа брашно, яйца, мляко, захар,

канела, лимон и масло за пържене.  Той
е лесен, евтин и много вкусен десерт,

който може да се яде по всяко време, но
е традиционене за деня на Вси светии.

Рецептата е представена от Маноло от
Испания. 

Можете да намерите вскички рецепти в канала на проекта в
Youtube TRACEUS eLearning


