
 Σν πξόγξακκα Viva Cuisine ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ελόο 

δηαδξαζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ελόο εξγαιείνπ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο ΔΔΚ θαη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηνπο ηνκείο ηεο 

καγεηξηθήο. Σν Viva Cuisine απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο / 

ζπνπδαζηέο από ζρνιεία/ζρνιέο ζε όιν ην εύξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία πνπ δηδάζθνπλ ή καζαίλνπλ  καγεηξηθή. 

Σν εξγαιείν πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο κειέηεο απηήο, 

ζα εμαιείςεη ηνπο γισζζηθνύο θξαγκνύο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο ΔΔΚ θαη νη καζεηέο ζε γαζηξνλνκηθνύο 

ηνκείο, θαζώο θαη νη ηδηώηεο θαη ζα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε 

ζπληαγώλ από δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη πνιηηηζκνύο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη έλα πςειόηεξν καζεζηαθό επίπεδν ηόζν 

ζην πεξηερόκελν όζν θαη ζηνλ πνιηηηζκό. 

2017 -1 -TR01 -KA202 -046431  

VivaCuisine  

Σα γισζζηθά εκπόδηα 

απνκαθξύλνληαη ζε απηό ην 

πξόγξακκα θαη ηώξα ζα 

είλαη πνιύ πην εύθνιε ε 

πξόζβαζε ζηηο ζπληαγέο ζε 

δηάθνξεο γιώζζεο 

vivacuisine.org 

Σν κόλν πνπ ρξεηάδεζαη 

είλαη ε πεξηέξγεηα θαη 

ην,  

www.vivacuisine.org ζα 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

http://www.vivacuisine.org


ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

Η πξώηε δηαθξαηηθή ζπλάληεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βνπιγαξία θαη νη εηαίξνη παξνπζίαζαλ 

ηνπο νξγαληζκνύο ηνπο θαη ην έξγν ηνπο. 

Ο ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζε ηνπο εηαίξνπο 

ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο όζνλ αθνξά ηα 

νηθνλνκηθά ζέκαηα, ηηο δξαζηεξηόηεηεο δηάρπζεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

εθζέζεσλ. 

Οη εκεξνκελίεο ησλ επεξρόκελσλ δηαθξαηηθώλ ζπλαληήζεσλ 

θαζνξίζηεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ, νη 

πξνζεζκίεο θαη νη ξόινη ησλ εηαίξσλ. 

Ο εκπεηξνγλώκνλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο TEKVAR εμήγεζε ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε κηαο θνηλήο γιώζζαο όζνλ αθνξά ηηο 

εθθξάζεηο, ηα πξόηππα, ηηο δνκέο ησλ πξνηάζεσλ, ηα πιηθά θαη 

ηηο κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο ζπληαγέο 

νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην δηαδηθηπαθό εξγαιείν. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ SKYPE  

Η ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18/01/2018, κέζσ Skype κε ηε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ εηαίξσλ. Σν πξνζσπηθό ηεο TEKVAR 

παξνπζίαζε ην πξνγξακκα ζε απηή ηε ζπλάληεζε θαη 

απνθαζίζηεθε ε νξγάλσζε ηεο πξώηεο δηαθξαηηθήο 

ζπλάληεζεο ζηε Βνπιγαξία ηνλ Απξίιην ηνπ 2018. 

vivacuisine.org 

Οη ζπληαγέο πνπ ζαο 

ελδηαθέξνπλ βξίζθνληαη 

ΔΓΏ. 



Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δηαζέζηκε 

ζηνλ ηζηόηνπν www.vivacuisine.org όπνπ παξέρεηαη 

πξόζβαζε ζην δηαδηθηπαθό εξγαιείν ζηα ηνπξθηθά, ζηα 

αγγιηθά, ζηα βνπιγαξηθά, ζηα ξνπκαληθά, ζηα ειιεληθά 

θαη ζηα ηζπαληθά. Όζνη ελδηαθέξνληαη γηα πεδία ζρεηηθά κε 

ηελ γαζηξνλνκία, από δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θόζκνπ, ηδίσο 

εθπαηδεπηηθνί θαη ζπνπδαζηέο ζε ηδξύκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζα βηώζνπλ έλα ηύπν 

δηαδξαζηηθήο κάζεζε κέζσ απηνύ ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

εξγαιείνπ, αθόκα θαη όηαλ δελ κηινύλ μέλεο γιώζζεο. 

vivacuisine.org 

Θα ππάξμνπλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο δηαθξαηηθέο 

ζπλαληήζεηο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ Σνπξθία, ηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη ηε 

Ρνπκαλία, έηζη ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε νξνινγία, νη 

δνκέο ησλ πξνηάζεσλ, ηα πξόηππα θαη νη ζπληαγέο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

εξγαιείνπ. Δπηπιένλ, ζην Bolu ηεο Σνπξθίαο ζα 

δηεμαρζεί κηα δξαζηεξηόηεηα κάζεζεο / δηδαζθαιίαο / 

θαηάξηηζεο. 

Μοιραστείτε τις 

γαστρονομικές σας 

εμπειρίες με τον κόσμο 

http://www.vivacuisine.org


 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Η δεύηεξε δηαθξαηηθή ζπλάληεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Buzau ηεο Ρνπκαλίαο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2018. Πξηλ από ηε ζπλάληεζε, 

νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ αλέπηπμαλ κελνύ πνπ πεξηειάκβαλαλ ζνύπεο, 

νξεθηηθά / νξεθηηθά, θπξίσο πηάηα θαη επηδόξπηα από ηηο αληίζηνηρεο 

θνπδίλεο ηνπο. 

V

vivacuisine.org 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο TEKVAR, νη εηαίξνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έκαζαλ πώο λα πξνεηνηκάζνπλ ηα ζρεηηθά πιηθά 

(θνπδηληθά ζθεύε, εξγαιεία, εμνπιηζκό, πιηθά, ζπληαγέο, κεζόδνπο 

καγεηξέκαηνο θ.ιπ.) ζε θαηαιόγνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

ηελ αλάπηπμε δνκώλ πξνηάζεσλ θαη κελνύ ζην δηαδηθηπαθό 

εξγαιείν. Απηή ε καζεζηαθή επθαηξία εληζρύζεθε κέζσ πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο, όπνπ νη εηαίξνη είραλ ηελ επθαηξία λα κεηαθνξηώζνπλ 

ηα δείγκαηα πνπ θαηάξηηζαλ ζην εξγαιείν. 

Γείγκαηα ξνπκαληθήο παξαδνζηαθήο θνπδίλαο παξνπζηάζηεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην εζηηαηόξην Magura. ηελ 

παξνπζίαζε απηή, νη εηαίξνη είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ από θνληά 

παξαδείγκαηα ξνπκαληθήο παξαδνζηαθήο θνπδίλαο. 
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Δθαηνληάδεο ζπληαγέο 

ζαο πεξηκέλνπλ. 


