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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Добрич, община Димитровград       Дата: 21.03.2016г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Да се запознаем с кухнята на света 

Описание на проблема: Голяма част от участниците в ГСС проявяват интерес към рецепти от кухнята на различни 

народи. Все по-актуални стават кулинарните предавания по телевизията, чрез които научаваме много за начина, 

по който се хранят хората от дрги държави и континенти. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Членове на ГСС предложиха 

да се проведе кулинарна среща, на която всеки да донесе домашно приготвени кексове и баници и на която да се 

обменят интересни рецепти за приготвяне на храна. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе среща с кулинарна 

тематика на 21 март 2016г. 

Ангажирани лица:  Антоанета Костадинова – основен организатор на срещата, и всички от ГСС 

Предприети действия: По време на срещата се запознахме с кулинарни рецепти от света, разискани бяха 

продукти и подправки, които не са характерни за нашата страна. Участниците в ГСС имаха възможност да опитат 

домашно приготвени кексове и баници. Разменихме си рецепти за Спагети Болонезе, какфяв ориз, елда, пилешки 

пържоли с песто Дженовезе и много други. 

Постигнти резултати: Участниците в ГСС обмениха рецепти и опит в приготвянето на различни ястия. 

 

Дата: 23.03.2016г. 

Изготвил: Жанета Динева  


