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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέα Έργου

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

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Νέα Έργου

Πλατφόρμα
Εκπαίδευση

Σαλάτα με ζαμπόν
Συνταγή

Με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, μπαίνουμε και στα τελικά στάδια του έργου
TRACEUS, το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του
2022. Είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο μας, το οποίο έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή
πλατφόρμα μάθησης, έναν ιστότοπο, μια σελίδα στο Instagram και το Facebook και τώρα ένα
βιβλίο εργασίας. Αυτό το διετές έργο έχει σίγουρα ανθίσει από τότε που ξεκίνησε με την
υπέροχη εμπειρία των εταίρων μας, των συνδημιουργών και των συμμετεχόντων. Οι
περισσότερες χώρες-εταίροι πλησιάζουν στο τέλος των εκπαιδευτικών τους συνεδριών και όλοι
ανυπομονούμε να δούμε τα καταπληκτικά βίντεο που δημιουργήθηκαν. 

Παρόλο που η πανδημία έφερε δυσκολίες και προκλήσεις, είμαστε ευτυχείς που δεν διέκοψε το
έργο και που τόσα πολλά επιτεύχθηκαν μέσα σε αντίξοες και δύσκολες συνθήκες. Ο οργανισμός
CARDET, ο Κύπριος εταίρος μας, διοργάνωσε μια εκδήλωση ενημέρωσης και προώθησης, που
ήταν πολύ επιτυχημένη. Κατάφερε να φέρει σε επαφή πολλούς ανθρώπους,
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των προσφύγων. Φιλοξένησε παραδοσιακούς
χορευτές και έπαιξε παραδοσιακή μουσική. Μια από τις συνδημιουργούς μπόρεσε να επιδείξει
τις μαγειρικές της ικανότητες. Ήταν μια αναζωογονητική συνάντηση μετά από τρία χρόνια
πανδημίας, που σήμαινε απομόνωση για πολλούς.

Μείνετε συντονισμένοι και παρακολουθείτε όλα τα
νέα του έργου στις σελίδες μας στο Instagram
@trace_us και στο Facebook @Traceus, όπου θα
μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τα πρώτα
βίντεο που γυρίστηκαν και δημοσιεύτηκαν από τους
συμμετέχοντες.



Αυτό τον μήνα, θα μοιραστούμε μαζί σας ένα παραδοσιακό
καλοκαιρινό πιάτο κατευθείαν από την Ιρλανδία: Σαλάτα με ζαμπόν.
Κάθε οικογένεια έχει τη δική της εκδοχή αυτού του πιάτου και
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσεύματα ψημένου σπιτικού
ζαμπόν για αυτό το παραδοσιακό γεύμα.
Είναι ένα ιδανικό ελαφρύ πιάτο για το τέλος μιας καλοκαιρινής
ημέρας στο πάρκο, τον κήπο ή την παραλία - ιδανικό για εκείνες τις
ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, που βαριέστε να μαγειρέψετε!

Σαλάτα με ζαμπόν 

Το κύριο συστατικό εδώ είναι το ζαμπόν - βραστό ή
ψητό. - βραστά αυγά και μαγιονέζα.
Στη συνέχεια τα λαχανικά σας, τα οποία μπορείτε να
αλλάξετε ανάλογα με το τι έχετε στο ψυγείο: Μαρούλι,
ντομάτες, ραπανάκια, κρεμμυδάκια, αγγούρι, παντζάρια
σε φέτες ή ολόκληρα παντζάρια. 
Mπορείτε να το συνοδεύσετε με βραστές πατάτες baby
ή κρύο πουρέ πατάτας ανακατεμένο με φρέσκο
κρεμμυδάκι και μαγιονέζα, λαχανοσαλάτα και τριμμένο
τυρί.
 Στη συνέχεια, προσθέστε τα καρυκεύματα της
αρεσκείας σας: αλάτι, πιπέρι. 

ΒΗΜΑ 1: Κόψτε το ζαμπόν  
ΒΗΜΑ 2: Βράστε τα αυγά μέχρι να σφύξουν
και κόψτε τα σε 4 φέτες.  
ΒΗΜΑ 3: Πλένετε, τρίβετε ή κόβετε σε φέτες
όλα τα υπόλοιπα υλικά
ΒΗΜΑ 4: Τακτοποιήστε τα όμορφα σε ένα
πιάτο

Σερβίρετε με φρέσκο μαύρο ψωμί αλειμμένο με βούτυρο.
Δεν απαιτείται επιπλέον αλάτι σε αυτή τη συνταγή, καθώς
το ζαμπόν είναι ήδη αλμυρό. Δοκιμάστε να
αλατοπιπερώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε επιπλέον
συστατικά της αρεσκείας σας. Συνοδεύστε το με μια φέτα
τάρτα μήλου και φρέσκια κρέμα γάλακτος.
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