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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για το έργο TRACEUS, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Νέα για το έργο

Πλατφόρμα
Εκπαίδευση

Ψαρόσουπα Δούναβη
Γνωρίστε την Pervina 

Σύντομη ιστορία 

Συνταγή

Νέα Έργου
Το έργο TRACEUS προχωρά. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημερώνεται και τεχνικά ζητήματα που
εντοπίστηκαν από τους εκπαιδευτές έχουν επιλυθεί. Καθώς υλοποιείται η εκπαίδευση σε κάθε χώρα, η
πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει πολλά κουίζ, μοναδικές συνταγές, την ιστορία της κουζίνας των χωρών και
συμβουλές για τη μαγνητοσκόπηση και την επεξεργασία βίντεο, παρουσιάζεται στους πολίτες σε όλη την
Ευρώπη! Όλοι οι εταίροι πραγματοποιούν μεγάλες εκδηλώσεις προώθησης (το Πανεπιστήμιο της Castilla-La
Mancha στην Ισπανία και το Mediter  στο Βέλγιο τον Ιούνιο και ο οργανισμός CARDET στην Κύπρο μόλις την
περασμένη εβδομάδα). Ορισμένοι από τους εταίρους του έργου δοκίμασαν τις συνταγές τους τελευταίους
μήνες και αυτό ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εμπειρία. Όλοι ανυπομονούν να επισκεφθούν τη
Μαδρίτη τον ερχόμενο Οκτώβριο για την τελική διακρατική συνάντηση, όπου θα  επισκεφθούν το
Πανεπιστήμιο Castilla - La Mancha και θα μιλήσουν για πρώτη φορά από κοντά με τους συμμετέχοντες και
τους εταίρους του TRACEUS μετά την κρίση της πανδημίας.

Μείνετε συντονισμένοι και ενημερωθείτε για όλα τα νέα του έργου
από το Instagram @trace_us και το Facebook @Traceus, όπου θα
μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τα πρώτα βίντεο που
γυρίστηκαν και δημοσιεύτηκαν από τους συμμετέχοντες.
στο έργο TRACEUS.

Σε αυτό το τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου, είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας παρουσιάσουμε μια από τις συμμετέχουσες από τη
Βουλγαρία, την Pervina Todorova. Η Pervina είναι νοικοκυρά και ζει στο
χωριό Dolni Vadin κοντά στον ποταμό Δούναβη εδώ και δέκα χρόνια..
Αγαπάει τη μαγειρική από μικρή (θυμάται πώς μαγείρεψε τα πρώτα της
φασόλια σε ηλικία 8 ετών, φυσικά με την εξειδικευμένη καθοδήγηση της
μητέρας της). 
Αργότερα, άρχισε να πειραματίζεται η ίδια στην κουζίνα. Της αρέσει να ετοιμάζει παραδοσιακά πιάτα από
την περιοχή του Δούναβη, αλλά και νέες συνταγές που βρίσκει στο διαδίκτυο. Είναι πάντα έτοιμη να
δοκιμάσει κάτι νέο και να το μοιραστεί με τους φίλους της.  



Ψαρόσουπα Δούναβη
Τα αγαπημένα της πιάτα είναι ο χυλός κοτοπούλου, η Dobrudzhan banitsa, το σταφύλι sarmi, ο μπακλαβάς και το
κέικ καρότου. Είναι διάσημη για την παρασκευή του κοκότσι, μιας πολύ μαλακής πίτας. Ο σύζυγός της Bozhidar
είναι πάντα ο πρώτος που δοκιμάζει τα νόστιμα φαγητά της, αλλά όλοι όσοι τους επισκέπτονται θυμούνται για
πολύ καιρό το άρωμα και τη γεύση του φαγητού της, καθώς και την ανάμνηση του ζεστού και φιλόξενου σπιτιού
της.

Ο ποταμός Δούναβης βρίσκεται κοντά στα βόρεια σύνορα
της Βουλγαρίας. Πιστεύεται ότι ο ποτάμιος θεός "Eager",
πατέρας του μεγάλου μουσικού Ορφέα, ζει στον πυθμένα
του Δούναβη. Παραδοσιακά, οι άνθρωποι που ζουν κατά
μήκος του ποταμού Δούναβη απολαμβάνουν το ψάρεμα και
έτσι υπάρχει πολύ ψάρι στα πιάτα τους. Αυτή η συνταγή 
 ψαρόσουπας περνάει από γενιά σε γενιά.

Υλικά
- 5-6 είδη ψαριών του Δούναβη, πλυμένα,
κομμένα σε κομμάτια και αλατισμένα (τα
ψάρια μπορεί να είναι καραβίδες,
γατόψαρα, κυπρίνοι, πέρκες, λούτσοι ή
οξύρρυγχοι).
- 5-6 ψητές πιπεριές,
- 2-3 ψητές ντομάτες (μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε ντομάτες σε κονσέρβα)
- 1 κεφαλίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
- ένα μάτσο μαϊντανό
- περίπου 30 ml λάδι
- νερό
- αλάτι (ανάλογα με τη γεύση)
- αλεύρι

ΒΗΜΑ 1: Ψιλοκόβετε τις ψητές ντομάτες και τις ψητές πιπεριές σε φέτες σε μια κατσαρόλα γεμάτη
κατά τα τρία τέταρτα με αλατισμένο νερό και τα αφήνετε να βράσουν. Στη συνέχεια αφήστε τα
στην άκρη να σιγοβράσουν.
ΒΗΜΑ 2: Εν τω μεταξύ, τυλίγετε το αλατισμένο ψάρι σε αλεύρι και το τηγανίζετε (κατά προτίμηση
σε ξυλόφουρνο).
ΒΗΜΑ 3: Ενώ είναι ακόμα ζεστά, ρίξτε αμέσως τα τηγανητά ψάρια στη σάλτσα ντομάτας σας.
ΒΗΜΑ 4: Στη συνέχεια, αφήστε τα να σιγοβράσουν για 5 λεπτά, ζεστάνετε λίγο λάδι και ρίξτε το
στην κατσαρόλα.
ΒΗΜΑ 5: Προσθέστε τον ψιλοκομμένο σκόρδο και τον μαϊντανό.

Αφήστε την να κρυώσει πριν την φάτε. Αυτή η ψαρόσουπα
καταναλώνεται κρύα. Εναλλακτικά, μπορεί να παρασκευαστεί με
ψητά ή αποξηραμένα ψάρια, αλλά σε αυτή την περίπτωση μην
τυλίξετε τα ψάρια σε αλεύρι, μην προσθέσετε λάδι. Προσθέστε λίγη
θρυμματισμένη πιπεριά τσίλι για γεύση.


