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Протокол от среща на ГСС
Населено място: кв./с.Войводово, община Хасково

Дата: 14.02.2016г.

Дискутиран проблем/тема: Лечебни свойства на меда и пчелните продукти

Описание на проблема: Въпреки, че лечебните свойства на меда и пчелните продукти са добре познати
от векове, в ежедневието често забравяме за тях и сме склонни по-скоро да прибягваме до някой от
рекламираните имуностимуланти, вместо да консумираме онова, което природата ни е дала.
Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: ГСС се обедини
около идеята за провеждане на среща по темата. Участници в групата предложиха на срещата да бъдат
поканени пчелари от селото, които да разкажат повече за пчелите и пчелните продукти.
Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: да се проведе
информационна среща за меда и пчелните продукти.
Ангажирани лица: Светла Севова, Таня Костова и пчелари от Войводово
Предприети действия: На 14.02.2016г. се проведе среща в читалището. Пчелари от Войводово
разказаха за различните видове мед според растенията, чиито прашец събират пчелите. Обясниха как
да разпознаем дали меда е истински или е с добавена глюкоза. Разказаха за лечебните свойства на
меда и другите пчелни продукти – пчелен клей (прополис), пчелно млечице и др. Участници в ГСС се
включиха в дискусията, като споделиха своите знания по темата. В края на срещата любители на
кулинарията дадоха рецепти за приготвяне на вкусни и здравословни десерти с мед.
Постигнти резултати: ГСС придоби нови знания по темата за меда и неговите лечебни свойства.
Участниците в ГСС научха и рецепти за приготвяне на вкусни и здравословни сладкиши.
Дата: 22.02.2016г.
Изготвил: Светлана Севова

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х&Д Джендър
перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

