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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤOY TULIP

Από την ίδρυσή του το 2004, ο οργανισμός Tulip εργάζεται για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, παρέχοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες
ανάπτυξης των ανθρώπων στη Βουλγαρία. Ο οργανισμός υποστηρίζει τις
δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε
ολόκληρη τη χώρα με υλικό, εκπαιδεύσεις, επιχορηγήσεις και θεματικές
συναντήσεις για την ανταλλαγή εμπειριών. Τα προγράμματα και έργα του
οργανισμού δείχνουν τις προσπάθειες που καταβάλλει, ωστε να προάγει
την ουσιαστική συμμετοχή των ανθρώπων στην κοινωνία, που είναι
σημαντική για όλους. Τα βραβεία "Έργο της Χρονιάς" και "Εθελοντική
Πρωτοβουλία" ενθαρρύνουν τον επαγγελματισμό στον τομέα των ΜΚΟ
μέσω της ενεργοποίησης εθελοντών για την υποστήριξη ομάδων
ανθρώπων, καθώς επίσης, και την επίλυση τοπικών προβλημάτων.
Παράλληλα το ίδρυμα συμμετέχει σε εθνικές εκστρατείες όπως– οι
«Ημέρες Καλών Πράξεων», «Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών»,
«Να είσαι πατέρας και Κοινωνία όλων των ηλικιών» - τονίζοντας τη
σημασία της σύνδεσης των ανθρώπων.
Η Maria Petkova είναι η διευθύντρια του οργανισμού από τον
καιρό της ίδρυσής του και η Miroslava Georgieva είναι
συντονίστρια του έργου στην Tulip από το 2008. Ταυτόχρονα,
ειναι και οι δύο υπεύθυνες για τις δραστηριότητες του έργου
Traceus στη Βουλγαρία.
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ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το καλοκαίρι έχει φτάσει για τα καλά στις
περισσότερες χώρες και πιο δειλά σε κάποιες από
αυτές... Καθώς οι περιορισμοί χαλαρώνουν σε όλη
την Ευρώπη, ελπίζουμε να απολαμβάνετε τις
πρώτες αυτές μέρες του καλοκαιριού.

Στο έργο Traceus, δουλεύουμε εντατικά στις
εκπαιδευτικές μας ενότητες, από την Ενότητα 1
(Πριν ξεκινήσετε) που θα περιέχει κάποιες γενικές
πληροφορίες για τα smartphones και τα βίντεο
μαγειρικής (Από τα καλύτερα έως τα πολλά
υποσχόμενα), την Ενότητα 2 για τις συνταγές, τον
πολιτισμό και τις παραδόσεις από όλες τις χώρες
της κοινοπραξίας, την Ενότητα 3, όπου θα
εξετάσουμε πώς να αφηγηθείτε την ιστορία της
συνταγής σας, μέχρι την Ενότητα 6, όπου θα σας
δείξουμε πώς να στείλετε ή να ανεβάσετε το βίντεό
σας.

Η ομάδα μας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο
eSeniors είναι πολύ δραστήρια, οπότε αν έχετε
Facebook, Twitter ή Instagram, φροντίστε να μας
ακολουθήσετε για πληροφορίες και μερικά
διασκεδαστικά στοιχεία σχετικά με το φαγητό και
τις συνταγές στην Ευρώπη.



Μέθοδος

Καθαρίστε και ψιλοκόψτε το σκόρδο
και λιώστε το μαζί με το αλάτι. 
 Προσθέστε τον ψιλοκομμένο
μαϊντανό και τον άνηθο και λιώστε
τα ξανά. Προσθέστε το λάδι.
Καθαρίστε ένα αγγούρι και κόψτε το
σε κομμάτια (σε μικρούς κύβους).
Προσθέστε το στο μείγμα και
ανακατέψτε καλά. Προσθέστε το
γιαούρτι. Ανακατέψτε ξανά.
Τέλος, προσθέστε το νερό. Βάλτε το
στο ψυγείο για περίπου μια ώρα. Αν
θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε από
πάνω μερικά ψιλοκομμένα καρύδια. 

Απολαύστε το ταρατόρ σας!

 

ΤΑΡΑΤΟΡ
 

Η συνταγή της Μαριάνας
για παραδοσιακή
βουλγαρική κρύα σούπα

Η Ανέλια και η Μαριάνα είναι φίλες από
το Σλίβεν και ενδιαφέρονται να
φτιάξουν ψωμί με φυσικές ζύμες. Είναι
μέλη της ομάδας στο FB "Πάθος με τη
μαγιά" και είναι και οι δύο πρόθυμες να
μάθουν νέες συνταγές και  να γνωρίσουν
ανθρώπους από άλλες χώρες.

Η Μαριάνα είναι φωτογράφος
αφηρημένης τέχνης, με 2 σόλο και άλλες
εκθέσεις στη χώρα της και στο
εξωτερικό. Πάντα είχε ενδιαφέρον για τα
ποικίλα, καλομαγειρεμένα και
ευπαρουσίαστα φαγητά. Χρησιμοποιεί
συνταγές από βιβλία μαγειρικής,
προσωπικά σημειωματάρια, συνταγές
από την οικογένεια, φίλους και
γνωστούς και από μαγειρικές εκθέσεις. Η
Μαριάνα είναι ενθουσιασμένη με την
ιστορία του φαγητού, και προτιμά το
απλό φαγητό - μικρά αλλά ποιοτικά
προϊόντα που φέρνουν τη γεύση της
φύσης. Συμμερίζεται την άποψη του A.
Bourdains: "Το καλό φαγητό πολύ συχνά ,
είναι το απλό φαγητό". 

 Έχει συνταγές από τη μητέρα και
τη γιαγιά της. Χρησιμοποιεί
επίσης συνταγές από το
Διαδίκτυο, ακολουθεί κατά
γράμμα τις μετρήσεις , αλλά
πάντα προσθέτει και κάτι δικό
της. Προτιμά το σπιτικό φαγητό
με ελάχιστα λιπαρά, χωρίς Ε και
συντηρητικά- "μου αρέσει το
φαγητό που έρχεται από τη φύση
στο τραπέζι". Το αγαπημένο της
πιάτο είναι το "Veal Eingemacht",
το κοτόπουλο καβάρμα της
γιαγιάς της Nedelya και το
χειροποίητο ψωμί με μαγιά -
"Αυτή είναι μια βουλγαρική
παράδοση που θα διαρκέσει".

Στον κήπο της καλλιεργεί ,χωρίς
χημικά, τα λαχανικά, τα φρούτα και
τα μπαχαρικά που μαγειρεύει.

 
 
 
 

Η Ανέλια είναι πτυχιούχος
πολιτιστικών σπουδών και
εργάζεται στο Κέντρο Νεολαίας.
Είναι ενθουσιασμένη με τις
διαφορετικές κουλτούρες, αγαπά να
μαγειρεύει, επισκέπτεται συχνά
λαϊκές αγορές και οικολογικά
φεστιβάλ. Παρόλα αυτά,  δε θεωρεί
τον εαυτό της επαγγελματία σεφ. Η
Ανέλια είναι οπαδός της υγιεινής
διατροφής και των βιολογικών
προϊόντων ως εναλλακτικές λύσεις
στα βιομηχανικά τρόφιμα.

Συστατικά

1 μεγάλο αγγούρι
2 σκελίδες σκόρδο
1 κουταλάκι του γλυκού
αλάτι
½ ματσάκι άνηθο
½ ματσάκι μαϊντανό
2 κουταλιές της σούπας
ηλιέλαιο
400 γραμμάρια βουλγαρικό
γιαούρτι
200 γρ. νερό
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