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Το έργο Traceus έχει μπει στον τελευταίο μήνα του! Όλοι οι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί ή βρίσκονται
στη διαδικασία επίτευξης. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τροποποιήθηκε από τον οργανισμό CARDET, τον Κύπριο εταίρο μας, με
βάση την ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε το
περιεχόμενο και την εκπαίδευσή μας και να κάνουμε την πλατφόρμα όσο το δυνατόν πιο φιλική προς
τον χρήστη. 
Τα βίντεο που φτιάχνουν οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια των εταίρων αναρτώνται επίσης στον
λογαριασμό μας στο Youtube (TRACEUS eLearning), ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να βρει τις
συνταγές του έργου Traceus και να τις φτιάξει εύκολα στο σπίτι του. 
Ορισμένα από αυτά τα βίντεο μεταφράζονται επί του παρόντος από τους εταίρους, για να
εξασφαλιστεί η προσβασιμότητά τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 
Και τώρα που οι δοκιμές με τους ηλικιωμένους έχουν ολοκληρωθεί, και τα σχόλιά τους έχουν ληφθεί
υπόψη και εφαρμοστεί στην πλατφόρμα και τα μαθήματα κατάρτισης, οι εταίροι του Traceus
μπορούν να προχωρήσουν στο τελευταίο στάδιο: δοκιμές και επικύρωση με νέους ανθρώπους. 

Δύο νέοι από κάθε χώρα, δηλαδή συνολικά δώδεκα νέοι, ηλικίας από 15 έως 25 ετών, έχουν αρχίσει
τώρα να αναθεωρούν την πλατφόρμα. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, θα παρακολουθήσουν την
εκπαίδευση που προτείνεται στις 5 ενότητες που είναι προσβάσιμες στην πλατφόρμα. 
Επίσης, θα μαγειρέψουν, θα κινηματογραφήσουν και θα μοντάρουν τα βίντεό τους, τα οποία στη
συνέχεια θα δημοσιευθούν στον λογαριασμό του έργου στο Youtube, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα
μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν όσα έχουν μάθει. 
Αυτό θα μας επιτρέψει να διαπιστώσουμε αν η πλατφόρμα μας είναι πράγματι εύχρηστη και
ενδιαφέρουσα τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους και αν η λύση μας είναι
διαλειτουργική. 
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Μια ματιά στα βίντεο των συνδημιουργών
Οι δημιουργοί και οι δοκιμαστές μας από την πλατφόρμα Traceus άρχισαν να
δημοσιεύουν τα βίντεο με τις συνταγές τους στο Youtube.  Μερικά παραδείγματα
παρακάτω για να σας ανοίξουμε την όρεξη!

Weihnachsstollen
Αυτό το τυπικό κέικ από την ανατολική Γαλλία και τη
Γερμανία, που σημαίνει "χριστουγεννιάτικο ρολό",

είναι ένα στεγνό κέικ από μαρσίπανο με μπαχαρικά και
ζαχαρωμένα φρούτα. 

Αυτό το πιάτο σας το παρουσιάζει η Véronique Gazin 

από τη Γαλλία. 

Γεμιστά και κουπέπια 
Και τα δύο πιάτα είναι κλασικά πιάτα της ανατολικής
μεσογειακής κουζίνας. Τα κουπέπια είναι αμπελόφυλλα
γεμιστά με κιμά και καλυμμένα με αποφλοιωμένες
ντομάτες, ενώ τα γεμιστά είναι ένα πιάτο με
καλοκαιρινά λαχανικά γεμιστά με ρύζι, τα οποία
δημιουργούν ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων στο πιάτο!

Αυτό το πιάτο σας το παρουσιάζει η Ευδοκία Αθηνή από
την Κύπρο.  

Κυπριακή Ομελέττα
Πρόκειται για ένα απλό, γρήγορο και πλούσιο πιάτο,

που αποτελείται από μια ομελέτα με πατάτες,

λουκάνικα και χαλούμι. 
Αυτό το πιάτο σας το προσφέρει η Ανθούλα
Χαραλάμπους από την Κύπρο. 

Πατάτα κατσαρόλας και Hâ
Αυτή η συνταγή προέρχεται από τη Νορμανδία και
αποτελείται από πατάτες μαγειρεμένες σε κατσαρόλα με
κρασί και μυρωδικά. Συνοδεύεται από hâ, έναν μικρό
παράκτιο καρχαρία που αλιεύεται συχνά στον Ατλαντικό.  

Αυτό το πιάτο σας παρουσιάζεται από τους Guy & France

Deschamps  από τη Γαλλία 

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


