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Με την επιστροφή στα μαθήματα, οι φοιτητές του πανεπιστημιακού προγράμματος
"José Saramago" 50 plus από το Πανεπιστήμιο Castilla-La Mancha της Ισπανίας
ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους. Επτά φοιτητές συμμετείχαν στην εκπαίδευση. Και
σε ορισμένες από τις τάξεις, οι νέοι μαθητές συμμετείχαν μαζί με τους μεγαλύτερους.
Με γέλια και ανέκδοτα, έμαθαν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, να βιντεογραφούν
και να μοντάρουν τα πρώτα τους βίντεο. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό για
όλους. Το θέμα τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί η πόλη μας Cuenca έχει επιλεγεί ως
γαστρονομική πρωτεύουσα της Ισπανίας το 2023. Οπότε θέλουν να κάνουν πράξη
όσα έμαθαν και να διαδώσουν τα βίντεο των δημιουργών μας στην γαστρονομική
κουλτούρα.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι μαθητές έφεραν τα δικά τους πιάτα, για να
δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όλα σε μια ατμόσφαιρα αρμονίας και
συντροφικότητας. Το ξεκίνημα δεν ήταν εύκολο. Πολλοί από από αυτούς δεν είχαν
κάποιον να τους βιντεογραφήσει, αλλά το πρόβλημα λύθηκε με την απόκτηση ενός
μικρού τρίποδα που βελτίωσε την ποιότητα της καταγραφής. Το περιεχόμενο της
πλατφόρμας είναι χρήσιμο, καθώς διάφοροι προβληματισμοί τους επέτρεψαν να
μάθουν με τον δικό τους ρυθμό.

Νέα Έργου 



Μια ματιά στα βίντεο των συνδημιουργών μας!

Οι δημιουργοί και οι δοκιμαστές της
πλατφόρμας Traceus άρχισαν να
δημοσιεύουν τα βίντεο με τις συνταγές
τους στο Youtube. Αλλά πριν το κάνουν
αυτό, ήθελαν να μοιραστούν αυτά τα
πιάτα με τους συναδέλφους τους,
μετατρέποντάς τα σε ένα πρακτικό
μάθημα γαστρονομίας. Ακολουθούν
μερικά παραδείγματα, για να σας ανοίξει
η όρεξη!!

Μπαλάκια καρύδας 
Αυτό το επιδόρπιο προέρχεται από την
Αργεντινή. Τα συστατικά του είναι βούτυρο, dulce
de leche, πλιγούρι βρώμης και καρύδα. 
Είναι νόστιμο και τρώγεται συχνά σε γενέθλια.
Αυτό το πιάτο σας το προσφέρει η Susana
από την Αργεντινή. 

Μπάλες ψωμιού με ζάχαρη και
κανέλα 
Είναι ένα γλυκό από την επαρχία της Cuenca και
τα συστατικά του είναι: αλεύρι, αυγά, γάλα,
ζάχαρη, κανέλα, λεμόνι και το απαραίτητο λάδι,
για να τηγανιστούν τα μπαλάκια. Πρόκειται για
ένα απλό, φθηνό και πολύ νόστιμο επιδόρπιο,
το οποίο μπορεί να καταναλωθεί ανά πάσα
στιγμή, αλλά ιδιαίτερα κατά τη γιορτή των
Αγίων Πάντων. Αυτό το πιάτο σας το
παρουσιάζει ο Manolo από Ισπανία.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις συνταγές μας στο κανάλι μας στο Youtube 
TRACEUS eLearning


