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Curriculum 
PREPARATOR DE PRODUSE LOCALE

Tabăra cu tematica ”Preparator de produse locale” face parte din proiectul ”Clubul meseriilor rurale”. 
Aceasta reprezintă a treia etapă a proiectului și presupune creșterea în dificultate a sarcinilor asumate 
de adulții și copiii care compun echipele locale interesate să se implice în organizarea unei tabere de 
vară dedicată chiar copiiilor din comunitatea din care provin.

Explorarea potențialului gastronomic din comunitatea locală este o temă foarte bogată dar în același 
timp puțin cunoscută de către copii, așa că vă invităm într-o incursiune cap-coadă: de la studierea 
comunității în vederea identificării bunătăților specifice zonei, la culegerea informațiilor privitoare la 
rețetele corespunzătoare acestora, prepararea de mâncăruri care de care mai gustoase, până la mar-
ketarea și prezentarea armonioasă a acestora sub forma unui brunch local.

Cu ajutorul propunerii noastre oferim un plan bine făcut și gata de implementat. Tot ce vă mai rămâne 
este să îl îmbogățiți cu alte activități și să îl puneți în practică într-un mod atractiv, interactiv, apetisant 
și amuzant. 

Curriculumul conceput pentru organizarea taberei este un instrument ajutător care vă oferă descrierea 
detaliată a fiecărei activități pe care o veți realiza alături de copiii dumneavoastră. Prin intermediul 
acestuia veți vizualiza mai ușor ce anume aveți de făcut, oferindu-vă o structură clară și etapizată a 
programului propus.

Desigur, puteți adapta activitățile în funcție de experiența dumneavoastră de facilitate, echipa de 
voluntari implicați, nivelul de învățământ al copiilor, spațiile și resursele disponibile, etc. Important este 
să vă amintiți că la finalul unei zile participanții trebuie să plece acasă cu minimum o învățătură 
extrasă.

În continuare găsiți varianta scurtă a planului de activități zilnice de învățare. Pentru a vizualiza versi-
unea detaliată a acestora descărcați documentul corespunzător fiecărei zile. 

Cum folosim curriculumul taberei?
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PLAN DE ACTIVITĂȚI - PREPARATOR DE PRODUSE LOCALE

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5

Explorator 
și culegător

Pregătitor 
și tocător

Preparator 
și producător

Cocător 
și planificator

Animator 
și estetician

Timp alocat
10:00 - 14:00

Timp alocat
10:00 - 13:00

Timp alocat
10:00 - 13:00

Timp alocat
10:00 - 13:00

Timp alocat
10:00 - 14:00

Copiii merg în 
comunitate, se 
documentează 
privitor la rețetele 
locale, identifică 
coordonatorii de 
la atelierele 
gastronomice, 
culeg plante/ 
fructe pentru 
siropuri, adună 
legume pentru 
zacuscă.

Copiii coc legu-
mele pentru 
zacuscă, le curăță 
și le toacă, spală 
și pregătesc 
plantele pentru 
sirop, cântăresc 
și porționează 
cantitățile pentru 
rețetele preparate 
în ziua 
următoare.

Copiii fierb și 
degustă zacusca 
și siropul, 
pregătesc 
borcanele și 
sticlele, crează 
designul pentru 
etichetele 
produselor 
servite, pun 
preparatele în 
recipiente.

Copiii prepară 
aluatul, învață 
despre acesta, 
porționează 
aluatul, coc 
pâinile și prepară 
termic gogoșile, 
le așază în vase 
pentru ziua 
următoare.
Tot azi, se plani-
fică resursele 
pentru brunch-ul 
final.

Copiii asam-
blează prepa-
ratele pentru 
prezentarea 
finală, 
fac un tur al 
satului prin care 
promovează 
brunch-ul și invită 
la degustări 
locuitorii și actorii 
locali ai satului.

Pentru a vă asigura că achiziționați materialele potrivite, vă rugăm să folosiți ca sursă 
Lista materialelor recomandate spre folosire.

DACĂ VA MAI FI CAZUL: Vă recomandăm ca, în prima zi, să începeți activitatea prin a explica copiilor 
care sunt regulile pe care trebuie să le respecte pentru a preveni infectarea cu coronavirus. Din acest 
motiv, programul primei zile este mai lung cu 1 oră, astfel oferindu-vă răgazul necesar pentru a vă face 
auziți și bine înțeleși privitor la setul de reguli și valori comune pe care le veți respecta pe parcursul 
celor 5 zile de activități.

Este bine să înștiințați în avans autoritățile locale (primăria, reprezentanții ecodestinaților, alți actori 
locali, etc) referitor la viitorul proiect și la intenția de a organiza un brunch la finalul taberei pentru a nu 
întâmpina probleme atunci când veți începe demersurile alături de copii. Informați-i că veți prepara 
produse gastronomice alături de copiii și că îi veți invita să le deguste. Cu cât pregătiți mai bine terenul 
în avans, cu atât veți primi sprijinul autorităților în desfășurarea programului de tabără și vă pot deveni 
parteneri de nădejde, oferindu-vă poate și resursele de care aveți nevoie: spații (bucătărie, spațiu în aer 
deschis pentru gătit, cuptor, locul pentru brunch), alimente, tacâmuri, lemne pentru foc, mese, etc.

BINE DE ȘTIUT 
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Activități suplimentare pentru fiecare zi de tabără
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Ultima zi a programului este una deosebită și se încheie cu un brunch în aer liber, organizat ca o formă 
de apreciere și de prezentare a activităților parcurse în cele 4 zile anterioare. Umpleți-vă de energie, 
lăsați participanții să se bucure de această ocazie festivă și să o serbeze în toate formele creative. 
Oferiți-le șansa să își expună talentele oratorice și să pună în practică orice idee care va transforma 
evenimentul într-un adevărat pol de atracție și sărbătoare pentru comunitatea în care trăiți.

IMPORTANT: Pentru a putea realiza această tabără aveți nevoie de:
         Un partener care vă poate pune la dispoziție o bucătărie, un spațiu deschis sau lemne de foc (dacă 
vremea este bună) pentru prepararea rețetele în aer liber, respectiv un cuptor pentru pregătirea pâinii.
         Minimum un partener care să fie dispus să lase copiii să culeagă materia primă direct din grădina 
sa. Nu este obligatoriu ca toate legumele să fie culese de la aceeași persoană. Important este ca 
partenerul să lase copiii să experimenteze culesul și să învețe despre acesta. În caz contrat, parcurgeți 
pașii de la activitatea ”Explorator descoperitor” pentru a identifica eventuali colaboratori locali.
         Frigidere sau spații răcoroase pentru a depozita preparatele pe parcursul zilelor de tabără.
         O locație deja aleasă pentru derularea brunch-ului, cu acces public aprobat și asigurat în ziua 
evenimentului.
         Tacâmuri, oale, etc, menționate în lista orientativă a materialelor necesare.
         Ingrediente cumpărate/culese în avans, în funcție de rețetele cuprinse în prezentul curriculum.

Bun. Acum că știm care sunt nevoile principale, tot ce ne mai rămâne este să vă urăm SUCCES și să 
aveți parte de un program de vis, alături de echipa dumneavoastră. 
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Explorează cu participanții măsura în care ei au realizat până la acest moment că sunt înconjurați la 
fiecare pas de resurse (rețete, fructe, flori, legume) ce așteaptă să fie valorificate?
      Ce anume i-a surprins mai tare și mai tare din cele aflate în timpul explorării comunitare?
       Care au fost informațiile nou obținute, necunoscute până în prezent?

ZIUA 1 - EXPLORATOR ȘI CULEGĂTOR

DACĂ VA MAI FI CAZUL: Începe ziua cu informarea participanților cu privire la normele legale actuale 
impuse de pandemia COVID 19.

Astăzi copiii tăi vor parcurge 2 activități bine definite:
      Explorator descoperitor
      Culegător amator

Descriere activitate

Reflecție activitate

Explorator descoperitor

Durată: 1h
Materiale: Menționate în lista 
orientativă a materialelor necesare 
Anexe: Anexa 1

Obiective de învățare
      Identificarea rețetelor specifice zonei și a arealelor de 
cules materia primă,
      Dezvoltarea abilităților de comunicare și vorbit public.

ACTIVITATEA 1

Pas 1: Copiii vor forma grupuri de câte 4 sau 5 persoane. În grupuri, vor pleca în plimbare prin sat și vor 
întreba câte 3 persoane/grup, întâlnite aleatoriu în cale: ”Care sunt rețetele specifice locale din sat sau 
vecinătatea acestuia?”, ” Ce elemente de autenticitate locală cunoașteți privitor la prepararea zacuștii, 
siropului, pâinii și gogoșilor?”, ”Doresc să devină coordonatori de ateliere gastronomice?”, precum și 
”De unde putem culege plante și legume pentru zacuscă, respectiv plante/fructe pentru siropuri?” 
(ultima întrebare se va adresa doar dacă nu ați identificat deja un partener în acest sens). Copiii își vor 
nota răspunsurile în Anexa 1. 

Pas 2: Odată întorși la locul de întâlnire, în fața întregului colectiv, copiii vor citi pe rând, grupă după 
grupă, rețetele tradiționale locale identificate, precum și elementele de autenticitate recomandate de 
către săteni pentru rețetele de zacuscă, sirop, pâine și gogoși. Totodată, vor discuta despre zonele 
resursă din care pot culege materie primă (dacă este cazul).

Pas 3: La final, vor alege dintre recomandările care oferă rețetelor un specific local și le vor include în 
rețetarul oferit (Anexa 4) ca propunere în curriculumul de față pentru zacuscă, sirop, pâine și gogoși.

Pas 4: Alegeți o temă și un nume pentru brunch, conectate cu produsele pe care le veți prepara sau 
locația în care se va desfășura. Cu cât sunt mai inedite, cu atât va fi mai atrăgător evenimentul creat.
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Descriere activitate

Culegător amator

Durată: 2 h
Materiale: Menționate în lista 
orientativă a materialelor necesare 
Anexe: Anexa 2

Obiective de învățare
      Identificarea și învățarea plantelor, fructelor și a 
legumelor care stau la baza preparatelor,
      Dezvoltarea abilităților analitice.

ACTIVITATEA 2

Pas 1: Asigură-te că aveți în echipă 1 persoană resursă (poate fi chiar și un sătean) cunoscătoare a 
plantelor, fructelor și legumelor pe care urmează să le culegeți;

Pas 2: Dacă toate resursele materie primă sunt în același loc, întregul grup va merge spre acesta. Dacă 
nu, împarte grupul în funcție de nevoi și zonele de cules identificate. În acest caz vei avea nevoie de 
mai multe persoane resursă adulte care să relateze copiilor despre cele culese, dar și voluntari adulți 
pentru supravegherea copiilor. Ține cont de cantitățile necesare specificate în Anexa 4 și îndrumă 
copiii să nu adune mai mult decât vă trebuie. Nu faceți risipă.

Pas 3: Explică participanților (tu sau săteanul priceput) cum se culege responsabil și regenerativ. Poți 
folosi informația de mai jos dacă veți culege din flora spontană. În cazul în care culegeți dintr-o 
grădină, suntem convinși că proprietarul vă poate oferi sfaturile necesare.

DE AJUTOR: Regulile culesului responsabil și regenerativ
Introducere ajutătoare: Așa cum copacii din pădure pot fi valorificați pentru un trai mai bun în sat, așa 
și plantele din flora spontană pot fi valorificate pentru un trai mai bun în sat. Dar, așa cum copacii 
dispar de la an la an, dacă tăiem în mod iresponsabil, așa și plantele dispar de la an la an dacă culegem 
în mod iresponsabil. Dacă vrem să trăim bine din plante și acum și peste doi ani și peste patru ani și 
peste zece ani, atunci trebuie să culegem cu respect și responsabilitate.

Cnd culegi?
Nu se culege în condiții de umiditate (deci nu culegem înainte de ora zece, pentru ca roua să se eva- 
pore, respectiv nu culegem dacă a plouat recent sau dacă plouă în prezent).
Nu se culege pe vreme rece.
Nu se culege de lângă drumuri sau șosele, ci de la minimum 50 m distanță.

De unde culegi?
Nu culege plante din locuri poluate precum marginile străzilor, vecinătatea fermelor, vecinătatea parcu-
rilor, vecinătatea fabricilor, vecinătatea deșeurilor.
Nu culege plantele din locuri în care sunt răzlețe, ci din locuri în care sunt abundente.

Ct culegi?
Culege nu mai mult de 5% dintr-un pâlc de plante.
Nu culege mai mult decât știi că poți usca și poți vinde, deci folosește dimensiunea patului tău de uscat 
plante ca reper.

Ce culegi?
Culege doar părțile care-ți trebuie (nu smulge întreaga plantă, dacă ție îți trebuiesc doar florile, sau doar 
frunzele).
Culege doar organele mature (dacă sunt premature - boboci în loc de flori - sau tardive - flori uscate în 
loc de flori vibrante) vei pierde proprietățile pe care le cauți în aceste plante.
Culege plante sănătoase, care nu sunt invadate de insecte, nu sunt bolnave, nu sunt uscate.



6

Pas 4: Împărte copiii în grupe mai mici și începeți să culegeți sau adunați plantele, fructele și legumele, 
în funcție de nevoie. 

Pas 5: În timpul culesului, roagă copiii să adreseze săteanului priceput întrebările cuprinse în Anexa 2. 
În acest fel, culesul va include și acțiuni de învățare privitoare la plantele cu care interacționează. 

Pas 6: Întoarceți-vă la locația bază, depozitați într-un loc aerisit și curat tot ceea ce ați cules. 

Explorează cu participanții măsura în care ei au realizat până la acest moment că sunt înconjurați la 
fiecare pas de resurse (rețete, fructe, flori, legume) ce așteaptă să fie valorificate?
      Ce părerea au despre ziua de azi? 
      Cum s-au simțit să lucreze în echipă?
      Ce lucru interesant au învățat?

Reflecție activitate



Descriere activitate

ZIUA 2 - PREGĂTITOR ȘI TOCĂTOR
Este o nouă zi și ai foarte multă treabă de făcut alături de copiii tăi. Acum, că au cules toată materia 
primă de care aveți nevoie pentru preparatele voastre, încep pregătirile pentru gătirea acestora. Copiii 
vor putea face acest lucru parcurgând următoarele 2 ateliere, așa că împarte echipa în funcție de 
sarcinile necesare și redate în acestea:
          Pregătitor curățător 
          Tocător zdrobitor

IMPORTANT: Este bine să aveți alături o persoană resursă/coordonator de atelier, pricepută în 
pregătirea materiei prime, care să vă ofere sprijinul pentru derularea acestor activități. Cel mai probabil 
copiii au identificat această persoană în activitatea Explorator descoperitor.

În timp ce copiii pregătesc legumele, asigură-te că jarul este aproape gata pentru coacerea acestora. 

ACTIVITATEA 1

Pregătitor curățător

Durată: 1h
Materiale: Menționate în lista 
orientativă a materialelor necesare 
Anexe: Anexa 3, Anexa 4

Obiective de învățare
      Dezvoltarea abilităților gastronomice;
      Dobândirea de informații de bază în domeniul gătitului;
      Exersarea cunoștințelor matematice.

Pas 1: Prezintă participanților normele de protecție a muncii ținând cont de următoarele:
      nu lucrați fără mănuși,
      atenție la degete,
      atenție la colegi,
      solicitați ajutorul adulților (atunci când este cazul).

Pas 2: Este timpul să treceți la fapte. Oferă copiilor instrucțiunile (Anexa 3 și 4). Odată parcurse și 
discutate, dă-le șansa să decidă ce rol vor să joace în ”banda rulantă de producție” pe care o vor face 
ținând cont de următoarele sarcini:
      Unii participanți vor cântări legumele, fructele/plantele;
      O parte din copii vor spăla legumele;
      O altă parte vor coace legumele;
      Alți participanți vor îndepărta părțile inutile;
      Unii vor cântări și porționa ingredientele și condimentele suplimentare.

Pas 3: Așadar, roagă participanții să cântărească cantitățile de legume, fructe/plante în funcție de 
instrucțiunile oferite în Anexa 3. 

Pas 4: Următorul pas constă în spălarea legumele sub jet de apă, la fel și a plantelor și fructelor nece-
sare pentru realizarea siropului. Acestea vor fi așezate în recipiente diferite.

Pas 5: Copiii vor coace legumele pentru zacuscă urmărind instrucțiunile din anexă și sub directa supra-
veghere a adulților.
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      Sarcinile realizate par neînsemnate însă fără acestea nu puteți face treabă. V-ați mai aflat în alte 
situații în care ați fost nevoiți să realizați sarcini care nu vă încântau neapărat?
        Cum ați reacționat și ce v-a determinat să le duceți la bun sfârșit?
        Ce ați învățat despre acest fel de sarcini?

Mai departe, vom descrie atelierul tocător zdrobitor.

Descriere activitate
Pas 1: Prezintă participanților normele de protecție a muncii ținând cont de următoarele:      
      nu lucrați fără mănuși,
      atenție la degete,
      atenție la colegi,
      solicitați ajutorul adulților (pentru porționare și tocare).

Pas 2: De această dată veți folosi intrucțiunile din Anexa 4. Odată parcurse și discutate, dă-le 
șansa copiilor să decidă ce rol vor să joace în ”banda rulantă de producție” pe care o veți face, 
având următoarele atribuții:
      O parte din copii vor pregăti legumele pentru tocat;
      O altă parte din participanți vor toca legumele;
      Alți copii vor pregăti legumele pentru depozitare;
      Unii participanți vor transporta legumele și le vor depozita la rece, pentru a doua zi;      
      O parte vor curăța și spăla materia primă pentru sirop.

Pas 3: Așadar, supraveghează copiii în timp ce taie legumele în cuburi pentru a le putea da prin mașina 
de tocat. Sfătuiește-i să țină cont de oxidarea acestora. Cele care se oxidează, se pot prelucra în 
următoarea zi.

Pas 4: Arată copiilor cum să folosească mașina de tocat și supravegheză-i în timp ce mărunțesc 
legumele. Roagă-i să le depoziteze în recipiente diferite.
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ACTIVITATEA 2

Tocător zdrobitor

Durată: 2h
Materiale: Menționate în lista 
orientativă a materialelor necesare 
Anexe: Anexa 4

Obiective de învățare
      Dezvoltarea abilităților gastronomice;      
      Dobândirea de informații de bază în domeniul gătitului.

Reflecție activitate

Pas 6: Participanții vor îndepărta părțile inutile/stricate. Aceștia vor curăța legumele conform 
indicațiilor din anexă sau a instrucțiunilor oferite de coordonatorul de atelier.

Pas 7: Copiii cântăresc ingredientele suplimentare (zahăr, sare, piper, etc) și le pun în recipiente sepa-
rate.

Pas 8: La final, tinerii cântăresc din nou legumele, fructele/plantele pentru a completa cantitatea, în 
cazul în care aceasta a scăzut mult sub cea recomandată în rețetă.



Pas 5: Oferă copiilor folie alimentară pentru a acoperi gura recipientelor în care ați depozitat legumele 
deja tocate.

Pas 6: Sprijină copiii în timp ce curăță și spălă resursa primă (plante, fructe, flori) pentru sirop și roagă-i 
să o depoziteze într-un spațiu curat și aerisit.

Pas 7: Arată copiilor unde să ducă și depoziteze legumele într-un loc răcoros, pâna a doua zi.

IMPORTANT: La finalul zilei, roagă copiii să aducă de acasă diferite condimente/plante sau fructe 
aromate, care ar putea fi amestecate cu zacusca sau siropul preparate, pentru a putea face degustări în 
ziua următoare. Încurajează-i să aducă ingrediente locale, specifice rețetelor culinare din zonă. Unele 
dintre acestea cel mai probabil că au fost deja identificare în activitatea Explorator descoperitor.

        Ați mai lucrat până acum în directă dependență de alți coechipieri?
        Dacă da, cum v-ați simțit?
        Care credeți că sunt beneficiile muncii în echipă?

Reflecție activitate
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Pas 1: Expune copiilor normele de protecție a muncii ținând cont de următoarele:
      Nu lucrați fără mănuși,
      Atenție la degete,
      Atenție la colegi,
      Solicitați ajutorul adulților.

Pas 2: Dă-le șansa participanților să decidă ce rol vor să joace în ”banda rulantă de producție” pe care o 
vor face pentru acest atelier:
      O parte din copii vor supraveghea prepararea termică a zacuștii;
      O altă parte se va ocupa de prepararea termică a siropului;
      O parte din copii vor pregăti degustările;

Pas 3: Acum că aveți toate ingredientele pregătite a sosit momentul să le prepați termic. Oferă copiilor 
Anexa 4 pentru a urmării pașii din rețetare.

Pas 4: În timp ce preparatele fierb, deleagă unei echipe de 2 - 3 copii (îi vom numi echipa exploratorilor 
gastronomici) sarcina de a colecta condimentele locale aduse de colegi pentru zacuscă și pentru sirop.

Pas 5: Exploratorii gastronomici vor pune condimentele în vase diferite și vor chema restul coechipieri- 
lor, pe rând, să miroase, să atingă și să guste fiecare produs în parte.

Descriere activitate

ZIUA 3 - PREPARATOR ȘI PRODUCĂTOR
Legumele sunt tocate, ingredientele sunt cântărite, plantele sunt spălate, deci urmează să puneți totul 
la fiert și să ambalați produsele obținute într-un mod cât mai atractiv. Cele 2 activități din această zi se 
vor desfășura în paralel, așadar, ține cont de acest aspect și împarte echipa ținând cont de volumul de 
muncă estimat pentru sarcinile propuse, dar și de abilitățile/talentele copiiilor. Atelierele de azi sunt:
      Preparator degustător
      Producător creator

IMPORTANT: Este bine să aveți alături o persoană resursă/coordonator de atelier, pricepută în prepa-
rarea materiei prime, care să vă ofere sprijinul pentru derularea acestor activități. Cel mai probabil 
copiii au identificat această persoană în activitatea Explorator descoperitor.

Dacă optezi pentru a lucra în aer liber, asigură-te că ai pregătit focul în avans pentru a vă putea ocupa 
de prepararea termică a produselor. 

ACTIVITATEA 1

Preparator degustător

Durată: 3 h
Materiale: Menționate în lista 
orientativă a materialelor necesare 
Anexe: Anexa 4, Anexa 5

Obiective de învățare
      Dezvoltarea abilităților gastronomice;
      Dobândirea de informații de bază în domeniul gătitului.
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ACTIVITATEA 2

Producător creator

Durată: 1h
Materiale: Menționate în lista 
orientativă a materialelor necesare 
Anexe: Anexa 6

Obiective de învățare
      Dezvoltarea scrierii și construirii de enunțuri atractive,
      Capacitarea simțului artistic.

Descriere activitate
Pas 1: Cât timp o parte din colegi se ocupă de prepararea termică a legumelor, ceilalți copii vor asigura 
ambalarea curată și aspectuoasă a preparatelor. Pentru aceasta este nevoie să împarți participanții în 
echipe mai mici: 
      O parte dintre copii vor pregăti recipientele;
      O altă parte vor crea designul etichetelor, le vor completa și multiplica.

Pas 2: Copiii vor aduna borcanele și sticlele la un loc și le vor spăla cu apă și detergent de vase. În 
acest proces vor include capacele și dopurile recipientelor. 

Pas 3: Urmează clătirea cu apă din abundență și punerea la uscat a recipientelor și capacelor/dopu-
rilor. Vă recomandăm să le uscați foarte bine astfel încât să nu conțină deloc apă în interior.

* Dacă aveți acces la cuptor, așezați borcanele ude într-o tavă metalică (cu capacele alături) și intro-
duceți-le în cuptorul rece. Setați cuptorul la 150 C și cronometrul la 15 minute. În 15 minute borcanele 
se încălzesc și apa de pe ele se evaporă.

Pas 4: O mică echipă, formată din 3-4 copii, se va ocupa de conceperea designului etichetelor pe care 
le veți prinde la gura borcanelor și a sticlelor. În Anexa 6 copiii vor găsi o serie de modele de etichete 
care să le folosească ca sursă de inspirație. 

Pas 6: Exploratorii gastronomici vor nota în Anexa 5 feedback-ul colectat de la fiecare membru al 
echipei în urma degustărilor și vor prezenta rezultatul preferințelor culinare. În funcție de condimentele 
care vor fi alese ca fiind cele mai apreciate se vor face combinațiile cu preparatele pregătite spre a fi 
servite pe parcursul brunch-ului final.

Pas 7: Când zacusca și siropul sunt aproape gata, spune copiilor să împartă compoziția în funcție de 
preferințele culinare evidențiate anterior și să amestece preparatele cu condimentele. Dacă este nece-
sar, mai puneți compoziția pe foc pentru a asigura întrepătrunderea aromelor.

Pas 8: După ce preparatele se răcesc puțin, unește cele două grupuri și începeți să le turnați în reci- 
piente. Adăugați capacele/dopurile și apoi așezați recipientele pe capac/dop pentru a asigura conser-
varea conținutului. Recipientele calde se învelesc bine cu o pătură și se lasă la răcorit pentru câteva 
ore.

        Ce amestecuri interesante de arome/gusturi ați descoperit?
        Cum v-ați simțit ca bucătari?
        Ce părere aveți despre meseria de bucătar?
        Este această meserie importantă? De ce?

Reflecție activitate
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Pas 5: Aceștia vor alege 2-3 modele de etichete și vor merge cu ele la colegii lor pentru a-i ruga să 
aleagă o variantă pentru siropuri și o variantă pentru zacuscă. Etichetele cu cele mai multe voturi vor 
câștiga. Copiii vor scrie pe ele produsul regăsit în recipient, ingredientele conținute, perioada de valabi- 
litate (recomandăm maximum 1 lună), alte informații relevante.  

Pas 6: Roagă copiii să facă mai multe etichete, urmărind modelele câștigătoare. Asigură-te că vă ajung 
pentru toate borcanele și sticlele pe care le veți umple. Spune participanților să păstreze unele etichete 
goale, fără textul ”zacuscă vinete” sau ”sirop căpșuni”. Mâine vor pregăti și alte produse care vor 
necesita etichetare.

Pas 7: Când au terminat de realizat etichetele, adună copiii la un loc și ajută-i în procesul de umplere a 
recipientelor cu zacuscă și sirop. Recipientele calde se învelesc bine cu o pătură și se lasă la răcorit 
pentru câteva ore.

        Este mai ușor sau mai greu să lucrezi pe modelul ”linie de producție”? Argumentează.
        În ce alte contexte ați mai putea lucra astfel pentru a vă valorifica satul/comuna?

Reflecție activitate
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ZIUA 4 - COCĂTOR ȘI PLANIFICATOR
În această zi, vă uniți forțele și lucrați împreună. A sosit clipa să pregătiți pâinea voastră cea de toate 
zilele, dar și gogoși delicioase. Așadar, astăzi veți avea 1 singur atelier de realizat pentru care veți lucra 
din nou pe modelul ”liniei de producție”.

IMPORTANT: Este bine să aveți alături o persoană resursă/coordonator de atelier, pricepută în prepa-
rarea pâinilor, care să vă ofere sprijinul pentru derularea acestor activități.

ACTIVITATEA COMUNĂ

Cocător și planificator

Durată: 3 h
Materiale: Menționate în lista 
orientativă a materialelor necesare 
Anexe: Anexa 7

Obiective de învățare
      Dobândirea aptitudinilor de preparare a pâinii și a 
gogoșilor;       
      Dezvoltarea abilităților de muncă în echipă.

            Exersarea cunoștințelor matematice.

Descriere activitate
Pas 1: Așa cum menționam la începutul atelierului, copiii vor lucra din nou ca pe o ”linie de producție”, 
acoperind următoarele sarcini:
      O parte dintre aceștia vor cântări ingredientele pentru pâine, respectiv gogoși;
      Alți copii vor frământa aluatul pentru pâine, respectiv îl vor pregăti pe cel pentru gogoși;
      Unii vor supraveghea coacerea pâinilor și prepararea termică a gogoșilor;
      În intervalele libere de timp, copiii se vor ocupa de adăugarea etichetelor la zacuscă și sirop;

Pas 2: Folosind Anexa 7, copiii vor cântări ingredientele necesare pentru prepararea pâinilor/gogoșilor.

Pas 3: Respectând pașii din anexă, participanții vor realiza aluatul pentru pâine și gogoși, îl vor pune la 
dospit și ulterior vor coace pâinea, respectiv vor prepara termic gogoșile.

Pas 4: Supraveghează copiii în timpul coacerii pâinilor și ajută-i să le scoată din cuptor, atunci când 
sunt gata. Fă la fel și în cazul gogoșilor. Sfătuiește participanții să depoziteze produsele obținute în 
condiții propice pentru a-și păstra prospețimea.

Pas 5: Cât timp pâinea dospește și se coace, tot sub forma unei linii de producție, copiii vor lega etiche-
tele pe sticlele cu sirop, respectiv borcanele cu zacuscă.

Pas 6: Când coacerea pâinii și prepararea gogoșilor va lua sfârșit, așază toții copiii la aceeași masă și 
împreună împărțiți-vă sarcinile pentru următoarea zi. Țineți cont de ce elemente decorative ați putea 
aduce pentru a face cât mai atractiv locul de desfășurare a evenimentului.

Pas 7: Brunch-ul poate fi un bun prilej pentru a aduna fonduri în vederea continuării inițiativei voastre 
de a scoate la lumină gastronomia locală sau pentru a susține o nouă cauză comunitară. Acesta este 
momentul în care veți decide împreună ce veți face cu donațiile obținute la eveniment. Alături de copii, 
alege o cauză pe care să o promovați și în timpul brunch-ului.
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Pas 8: Dacă dorești și mai aveți timp, mergeți la locația stabilită pentru derularea brunch-ului și faceți 
aranjamentele de bază: așezați mesele, scaunele, ocupați-vă de alte aspecte organizatorice. Dacă nu, 
faceți acești pași în dimineața zilei următoare.

Este din nou momentul să discuți cu echipa ta mai tinerică. Azi au lucrat din greu și cu siguranță vrei să 
știi cum se simt. Îți recomandăm să îi întrebi următoarele:      
      Cum se simt acum, știind că au finalizat partea cea mai grea a programului?
      Ce senzație au avut când au fost ei mici bucătari și au pregătit cu mâinile lor preparatele culinare?

S-a schimbat cumva percepția lor asupra meseriei de bucătar? Cum?

Reflecție activitate
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ZIUA 5 - ORGANIZATOR ȘI PROMOTOR
Astăzi vei încheia programul propus de noi printr-o activitate culminantă: brunch-ul local. Pentru a-l 
duce la bun sfârșit, îți recomandăm să împarți copiii în 2 grupe și să realizați următoarele activități:
      Animator comunitar
      Estetician culinar
      Reflectare și serbare

ACTIVITATEA 1

Animator comunitar

Durată: 1 h
Materiale: Menționate în lista 
orientativă a materialelor necesare
Anexe: Nu este cazul

Obiective de învățare
      Promovarea eficientă a evenimentului,
      Animarea și desfășurarea unui eveniment.

Descriere activitate
Îți recomandăm ca evenimentul propriu zis (brunch-ul) să fie organizat în a doua parte a zilei. Veți avea 
nevoie să îl poziționați după-amiază pentru a oferi răgaz primei echipe să facă înainte următorii pași:
      Copiii se îmbracă în haine tradiționale și pregătesc sau sau fac ultimele retușuri estetice asupra 
locului de desfășurare a brunch-ului.
      Alege împreună cu ei o strigare reprezentativă a brunch-ului, repetați-o de câteva ori pentru a vă fi 
cât mai familiară atunci când o veți scanda în comunitate.
      Tot alături de ei, alege un itinerar prin sat, pe care să-l parcurgeți în timp ce scandați strigarea și 
atrageți atenția comunității să vii se alăture la brunch-ul organizat. Itinerariul ales trebuie să se fina- 
lizeze chiar în locul de desfășurare a evenimentului.
      Odată ajunși acolo, îndeamnă copiii să intre în rolul de gazde și să încurajeze vizitatorii să deguste 
produsele realizate, respectiv să le achiziționeze pe acelea pe care le găsesc apetisante.

IMPORTANT: Acest eveniment trebuie să fie unul plăcut, așadar asigură-te că îl păstrați în sfera educa-
tivă și că nu devine prea kitschos.

Haide să vedem cum se simt copiii acum și ce au învățat. Iată întrebările recomandate de noi:
      Crezi că a fost nevoie de o astfel de acțiune de animare în comunitatea noastră?
      La ce credeți că a folosit acest itinerar ”scandalos”?
      Când ați mai repeta o astfel de acțiune?

Reflecție activitate
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ACTIVITATEA 2 

Estetician culinar

Durată: 2 h
Materiale: Menționate în lista 
orientativă a materialelor necesare
Anexe: Nu este cazul

Obiective de învățare
      Dezvoltarea simțului estetic;
      Prezentarea persuasivă a produselor;
      Creșterea sentimentului de apartenență comunitară.

Descriere activitate
Ați ajuns cu toții în punctul culminant al taberei pentru care ați muncit pe brânci până în prezent. Feli- 
citări, înseamnă că partea cea mai grea ați depășit-o. Acum vă rămâne să prezentați comunității și 
actorilor locali preparatele voastre. Este minunat când vă gândiți cum o ”mână” de oameni, mai mari și 
mai mici, au reușit să pună reflectorul pe gastronomia locală, uitată poate chiar de propria comunitate. 

Ce ai de făcut mai departe este destul de intuitiv. În timp ce o parte din copii  adună comunitatea pentru 
brunch, iată ce pași trebuie să îi îndrumi pe ceilalți să urmeze:

Pas 1: Roagă copiii să utilizeze internetul pentru a descoperi o paletă vastă de varietăți de prezentare a 
produselor preparate: zacuscă, sirop, pâine, gogoși. Nu uitați că frunzele verzi și legumele colorate dau 
farfuriei sau platoului un aspect plăcut.
Vă lăsăm și pe voi să vă folosiți imaginația. Știm că nu duceți deloc lilpsă de aceasta! 

Pas 2: Sfătuiește copiii să aranjeze produsele pe masă astfel încât acestea să arate cât mai apetisant 
și atractiv.

Pas 3: Roagă copiii să completeze și adauge etichetele făcute în plus pentru produsele expuse pentru 
degustare.

Pas 4: Îndeamnă participanții să expună și prezinte preparatele pregătite prin zicători sau strigături 
deosebite.

Pas 5: Când vizitatorii ajung în punctul de desfășurare al brunch-ului, îndrumă copiii să intre în rolul de 
gazdă și să îi invite să deguste preparatele voastre, dar și să ia acasă un borcan de zacuscă sau o sticlă 
de sirop, oferind la schimb o donație pentru susținerea cauzei comunitare alese de voi.

Știm că sunteți obosiți, însă mai avem doar un pas de făcut și acesta vă este dedicat vouă, oameni 
harnici cu suflete de aur. 

Dar oare din această activitate ce au învățat ucenicii tăi? Haide să îi întrebăm așa:
      Cum v-ați simțit în postura de gazdă, organizator al unui brunch local?
      Cum poate turismul culinar să revigoreze comunitatea voastră?
      Ce alte obiceiuri locale ați mai putea valorifica prin alte demersuri asemănătoare?

Reflecție activitate
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ACTIVITATEA 3 

Reflectare și serbare

Durată: 1 h
Materiale: introspecție și entuziasm 
Anexe: Nu este cazul

Obiective de învățare
      Interiorizarea învățarii prin experiență.
      Recunoașterea meritelor echipei.
      Serbarea reușitei.

Descriere activitate
Așa cum am menționat și în ghidul organizatorului, este bine să extragi învățarea din orice experiență 
trăită. Din acest motiv și noi am ales ca, la finalul fiecărei activități, să îți oferim o serie de întrebări care 
să te ajute în a procesa și a transfera învățarea. Același lucru trebuie să îl faci și tu, cu echipa ta de 
voluntari și poate chiar și elevi.

Îți repetăm și aici întrebările pe care ți le recomandăm pentru a extrage învățarea din cele 5 zile de 
activități. Nu te limita la ele. Dacă simți că alte întrebări adiacente pot aduce plus valoare introspecției, 
simte-te liber să le adresezi.

Întrebări de reflecție pentru echipa ta:
          Care a fost pentru tine cel mai important moment trăit?
          Care a fost cel mai important lucru pe care l-ai învățat și îl poți da mai departe?
          Care este cel mai mare succes trăit cu echipa?
          Dar cel mai mare eșec?
          Ce anume, din cele experimentate, poate fi transferat în viața ta, mai departe? Exemplifică.

Atunci când ai ales să realizezi acest program te-ai poziționat din start ca lider al echipei. O parte din 
sarcinile tale constă și în recunoașterea meritelor echipei și serbarea reușitei. Transmite fiecărui 
membru al echipei ce puncte forte i-ai remarcat și crează un cadrul de serbare a încheierii cu succes a 
programului. 

Nu uita să promovezi întregul program Clubul Meseriilor Rurale - sezonul de vară și să transmiți spre 
presa locală un mic comunicat care să înglobeze activitatea desfășurată pe parcursul celor 5 zile. 

Îți mulțumim că valorifici și dezvolți patrimoniul local alături de noi.



noi-orizonturi.ro





ANEXA 5 separată, descărcabilă


Să descoperim amestecuri interesante de gusturi și arome.


Sunt atâtea combinații de ingrediente la care nici nu am visat că s-ar potrivi sau ar oferi arome deosebite.


Haideți să le testăm împreună și să vedem care dintre condimentele aduse de membrii echipei ne plac mai mult.
Chemați fiecare coleg să exploreze 5 dintre condimentele aduse și realizați un top al preferințelor culinare ale echipei. Scrieți
răspunsul cel mai comun întâlnit pentru fiecare dintre provocări. Ulterior, fiecare elev trebuie să aleagă 1 produs preferat din cele 5
testate. Trageți câte o liniuță pentru fiecare vot primit în căsuța VOTAT. Numărați la final voturile cumulate. Primele 3 produse, care
adună cele mai multe voturi, vor fi folosite în amestecurile preparatelor pe care le pregătiți pentru brunch.


PENTRU ZACUSCĂ:


Întrebare Condiment testat
___________


Condiment testat
___________


Condiment testat
___________


Condiment testat
___________


Condiment testat
___________


PROVOCARE
Închide ochii.
Ce miros are?


PROVOCARE
Închide ochii.


Ce textură are?


PROVOCARE
Închide ochii.
Ce gust are?


VOTAT:







PENTRU SIROP:


Întrebare Condiment testat
___________


Condiment testat
___________


Condiment testat
___________


Condiment testat
___________


Condiment testat
___________


PROVOCARE
Închide ochii.
Ce miros are?


PROVOCARE
Închide ochii.


Ce textură are?


PROVOCARE
Închide ochii.
Ce gust are?


VOTAT:


Sperăm că v-ați delectat gusturile și v-ați bucurat de o varietate deosebită de arome. Să mergem mai departe cu activitățile! Succes!








LISTA ORIENTATIVĂ A MATERIALELOR RECOMANDATE


!!! Materialele redate în tabel sunt doar cu titlul de recomandare. Acestea pot fi înlocuite cu
altele primite sponsorizare sau pe care le aveți la dispoziție din alte surse.


🌟 Pentru activitățile care presupun completarea anexelor, veți avea nevoie de imprimantă,
hârtie, cartuș toner, pixuri. Acestea nu sunt menționate în tabelul de mai jos.


IMPORTANT:
❖ NU lăsați copiii să lucreze singuri. Pe parcursul utilizării focului și a cuțitelor de către copii


este necesară imediata supraveghere a adulților.
❖ Ingredinetele mențiotate în rețetare nu se regăsesc și în acest necesar.


Nr.
crt. Produs Link achiziție website furnizor Instrucțiuni folosință


1
Mănuși de
grădinărit
*pentru fiecare copil


https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-grad
ina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-m
arimea-m/p/7031593?k=MANUSI%20GRADIN
A&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf
=1


Pentru copiii care vor culege
legumele, plantele și fructele


2


Mănuși de uz
general
*pentru cei care
lucrează cu materia
primă


https://greeno.ro/ro/manusi-unica-folosinta/131
7-cutie-50x-manusi-nitril-mercator-powergrip-u
nica-folosinta-nepudrate-fara-alergeni-negre.ht
ml?gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VuIO
mrl9-AHRnzKblGXXcdIumCyMSY_eWwwyHR
uQZNfP88z1QOVWAcaApRMEALw_wcB


Pentru copiii care vor
manevra și prelucra legumele
și fructele


3 Cântar de
bucătărie


https://www.dedeman.ro/ro/cantar-de-bucatarie
-home-hg-m-15-capacitate-15-kg-ecran-led-ros
u-functie-de-tara-oprire-automata-semnalizare-
supraincarcare-si-tensiune-scazuta-negru-gri/p/
3043741


Pentru cântărirea cantităților
de legume și fructe necesare


4
Grătar
*pentru coacere
legumelor


https://www.dedeman.ro/ro/gratar-gradina-cu-c
arbuni-pro-demontabil-din-metal-110-x-35-x-11
3-cm/p/7060759?k=gratar&apn=14&pn=1&idc=
1096&pip=0&osa=1&upf=1
Sau simplu:
https://www.dedeman.ro/ro/gratar-simplu-land
mann-metal-67-x-40-cm/p/7030860?k=gratar&
apn=2&pn=1&idc=3694&pip=0&osa=1&upf=1


Pentru coacerea legumelor


5
Clește pentru
grătar
*minim 40 cm


https://www.dedeman.ro/ro/cleste-pentru-gratar
-grunman-ky400800axj-otel-40-cm/p/7048494?
k=gratar&apn=34&pn=1&idc=3694&pip=0&osa
=1&upf=1


Pentru întoarcerea și
manevrare legumelor în
timpul coacerii


6 Cărbune pentru
grătar


https://www.dedeman.ro/ro/carbune-clasic-pent
ru-gratar-si-camping-jolie-10-kg/p/7054138?k=
carbune%20gratar&apn=2&pn=1&idc=506&pip
=0&osa=1&upf=1


Pentru susținerea pe termen
lung a sursei de coacere


7
Cuțite
*de dimensiuni
diferite


https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/resul
t/v2?q=cutit&per_page=36&page=1&order=sco
re&category=1452


Pentru curățarea și tocarea în
mare a legumelor



https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-gradina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-marimea-m/p/7031593?k=MANUSI%20GRADINA&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-gradina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-marimea-m/p/7031593?k=MANUSI%20GRADINA&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-gradina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-marimea-m/p/7031593?k=MANUSI%20GRADINA&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-gradina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-marimea-m/p/7031593?k=MANUSI%20GRADINA&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-gradina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-marimea-m/p/7031593?k=MANUSI%20GRADINA&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1

https://greeno.ro/ro/manusi-unica-folosinta/1317-cutie-50x-manusi-nitril-mercator-powergrip-unica-folosinta-nepudrate-fara-alergeni-negre.html?gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VuIOmrl9-AHRnzKblGXXcdIumCyMSY_eWwwyHRuQZNfP88z1QOVWAcaApRMEALw_wcB

https://greeno.ro/ro/manusi-unica-folosinta/1317-cutie-50x-manusi-nitril-mercator-powergrip-unica-folosinta-nepudrate-fara-alergeni-negre.html?gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VuIOmrl9-AHRnzKblGXXcdIumCyMSY_eWwwyHRuQZNfP88z1QOVWAcaApRMEALw_wcB

https://greeno.ro/ro/manusi-unica-folosinta/1317-cutie-50x-manusi-nitril-mercator-powergrip-unica-folosinta-nepudrate-fara-alergeni-negre.html?gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VuIOmrl9-AHRnzKblGXXcdIumCyMSY_eWwwyHRuQZNfP88z1QOVWAcaApRMEALw_wcB

https://greeno.ro/ro/manusi-unica-folosinta/1317-cutie-50x-manusi-nitril-mercator-powergrip-unica-folosinta-nepudrate-fara-alergeni-negre.html?gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VuIOmrl9-AHRnzKblGXXcdIumCyMSY_eWwwyHRuQZNfP88z1QOVWAcaApRMEALw_wcB

https://greeno.ro/ro/manusi-unica-folosinta/1317-cutie-50x-manusi-nitril-mercator-powergrip-unica-folosinta-nepudrate-fara-alergeni-negre.html?gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VuIOmrl9-AHRnzKblGXXcdIumCyMSY_eWwwyHRuQZNfP88z1QOVWAcaApRMEALw_wcB

https://greeno.ro/ro/manusi-unica-folosinta/1317-cutie-50x-manusi-nitril-mercator-powergrip-unica-folosinta-nepudrate-fara-alergeni-negre.html?gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VuIOmrl9-AHRnzKblGXXcdIumCyMSY_eWwwyHRuQZNfP88z1QOVWAcaApRMEALw_wcB

https://www.dedeman.ro/ro/cantar-de-bucatarie-home-hg-m-15-capacitate-15-kg-ecran-led-rosu-functie-de-tara-oprire-automata-semnalizare-supraincarcare-si-tensiune-scazuta-negru-gri/p/3043741

https://www.dedeman.ro/ro/cantar-de-bucatarie-home-hg-m-15-capacitate-15-kg-ecran-led-rosu-functie-de-tara-oprire-automata-semnalizare-supraincarcare-si-tensiune-scazuta-negru-gri/p/3043741

https://www.dedeman.ro/ro/cantar-de-bucatarie-home-hg-m-15-capacitate-15-kg-ecran-led-rosu-functie-de-tara-oprire-automata-semnalizare-supraincarcare-si-tensiune-scazuta-negru-gri/p/3043741

https://www.dedeman.ro/ro/cantar-de-bucatarie-home-hg-m-15-capacitate-15-kg-ecran-led-rosu-functie-de-tara-oprire-automata-semnalizare-supraincarcare-si-tensiune-scazuta-negru-gri/p/3043741

https://www.dedeman.ro/ro/cantar-de-bucatarie-home-hg-m-15-capacitate-15-kg-ecran-led-rosu-functie-de-tara-oprire-automata-semnalizare-supraincarcare-si-tensiune-scazuta-negru-gri/p/3043741

https://www.dedeman.ro/ro/gratar-gradina-cu-carbuni-pro-demontabil-din-metal-110-x-35-x-113-cm/p/7060759?k=gratar&apn=14&pn=1&idc=1096&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/gratar-gradina-cu-carbuni-pro-demontabil-din-metal-110-x-35-x-113-cm/p/7060759?k=gratar&apn=14&pn=1&idc=1096&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/gratar-gradina-cu-carbuni-pro-demontabil-din-metal-110-x-35-x-113-cm/p/7060759?k=gratar&apn=14&pn=1&idc=1096&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/gratar-gradina-cu-carbuni-pro-demontabil-din-metal-110-x-35-x-113-cm/p/7060759?k=gratar&apn=14&pn=1&idc=1096&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/gratar-simplu-landmann-metal-67-x-40-cm/p/7030860?k=gratar&apn=2&pn=1&idc=3694&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/gratar-simplu-landmann-metal-67-x-40-cm/p/7030860?k=gratar&apn=2&pn=1&idc=3694&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/gratar-simplu-landmann-metal-67-x-40-cm/p/7030860?k=gratar&apn=2&pn=1&idc=3694&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/cleste-pentru-gratar-grunman-ky400800axj-otel-40-cm/p/7048494?k=gratar&apn=34&pn=1&idc=3694&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/cleste-pentru-gratar-grunman-ky400800axj-otel-40-cm/p/7048494?k=gratar&apn=34&pn=1&idc=3694&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/cleste-pentru-gratar-grunman-ky400800axj-otel-40-cm/p/7048494?k=gratar&apn=34&pn=1&idc=3694&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/cleste-pentru-gratar-grunman-ky400800axj-otel-40-cm/p/7048494?k=gratar&apn=34&pn=1&idc=3694&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/carbune-clasic-pentru-gratar-si-camping-jolie-10-kg/p/7054138?k=carbune%20gratar&apn=2&pn=1&idc=506&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/carbune-clasic-pentru-gratar-si-camping-jolie-10-kg/p/7054138?k=carbune%20gratar&apn=2&pn=1&idc=506&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/carbune-clasic-pentru-gratar-si-camping-jolie-10-kg/p/7054138?k=carbune%20gratar&apn=2&pn=1&idc=506&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/carbune-clasic-pentru-gratar-si-camping-jolie-10-kg/p/7054138?k=carbune%20gratar&apn=2&pn=1&idc=506&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=cutit&per_page=36&page=1&order=score&category=1452

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=cutit&per_page=36&page=1&order=score&category=1452

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=cutit&per_page=36&page=1&order=score&category=1452
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Recipiente
depozitare
*dimensiuni diferite,
mai multe bucăți


https://www.dedeman.ro/ro/lighean-universal-p
atrat-crilelmar-plastic-verde-set-3-buc-4-l/-7-l/-1
0-l/p/7058630?k=lighean%20bucatarie&apn=4
&pn=1&idc=3511&pip=0&osa=1&upf=1


Pentru depozitarea materiei
prime pentru zacuscă, sirop,
pâine, gogoși


9 Folie alimentară


https://www.velvesa.ro/frisch-folie-pentru-impac
hetari-30-cm-x-240-m?gclid=cj0kcqjwymitbhdk
arisaaj-9vv4ag5rf1ik5m0lqojvxr0t8ck41emamq
ztgzn5u3dfepmnvvbyzvmaamneealw_wcb


Pentru acoperirea
recipientelor de depozitare


10 Mașină de tocat
*minim 1 bucată


https://www.dedeman.ro/ro/masina-de-tocat-ca
rne-electrica-zelmer-zmm4080b-2-5-kg/min-19
00-w-interior-metalic-accesoriu-pentru-preparar
ea-carnatilor-sistem-de-protectie-motor-alba/p/
3043134?k=masina%20de%20tocat%20&apn=
4&pn=1&idc=1186&pip=0&osa=1&upf=1


Pentru tocarea legumelor


11
Boluri pentru
condimente
*Minim 5 bucăți


https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/resul
t/v2?q=bol&per_page=36&page=1&order=scor
e&category=1453


Pentru atelierul Exploratorilor
gastronomici


12 Lingurițe
*la alegere


https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/resul
t/v2?q=lingurite&per_page=36&page=1&order
=score&category=1452&attrs%5Btip_produs_s
earch%5D%5B0%5D=lingurita


Pentru atelierul Exploratorilor
gastronomici și degustări la
brunch


13 Ceaun
*2 bucăți


https://www.dedeman.ro/ro/ceaun-landmann-e
mailat-negru-22-l/p/7033947?k=ceaun&apn=8
&pn=1&idc=3982&pip=0&osa=1&upf=1


Pentru prepararea termică a
produselor: zacuscă + sirop


14 Lingură lemn
ceaun https://crix.ro/lingura-lemn-ceaun-75-cm/pd/ Pentru amestecarea


compozițiilor preparate


15
Borcane +
capace
*la alegere


https://www.borcane.ro/mai-mici-de-370-ml/bor
can-300-ml-patrat-to-58-mf-088703.html


https://www.borcane.ro/twist-off/capace-cu-filet-
twist-off-58-mm-auriu-122924-auriu.html


Pentru conservarea
produselor preparate:
zacuscă


16
Sticle + dopuri
*la alegere


https://www.borcane.ro/alcool/sticla-500-ml-rec
onica-pp28-mf-167136.html


https://www.borcane.ro/dopuri-sticle/dop-alumi
niu-prefiletat-d-28-18-mm-auriu-mf-010771.htm
l


Pentru conservarea
produselor preparate: sirop


17 Farfurii
*la alegere


https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/resul
t/v2?q=farfurii&per_page=36&page=1&order=s
core&category=3306&attrs%5Bstatus%5D%5B
0%5D=1


Pentru prezentarea și oferirea
spre degustare a produselor
preparate


18 Platouri
*la alegere


https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/resul
t/v2?q=platouri&per_page=36&page=1&order=
score&category=3308


Pentru prezentarea și oferirea
spre degustare a produselor
preparate


19 Vuvuzele, fluiere,
trompete, etc


https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/resul
t/v2?q=trompeta&per_page=36&page=1&order
=score&category=3929&fromSuggestion=true


Pentru animarea comunității
în evenimentul de promovare


Să ne apucăm de cumpărături! Este bine să achiziționați materialele în avans!



https://www.dedeman.ro/ro/lighean-universal-patrat-crilelmar-plastic-verde-set-3-buc-4-l/-7-l/-10-l/p/7058630?k=lighean%20bucatarie&apn=4&pn=1&idc=3511&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/lighean-universal-patrat-crilelmar-plastic-verde-set-3-buc-4-l/-7-l/-10-l/p/7058630?k=lighean%20bucatarie&apn=4&pn=1&idc=3511&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/lighean-universal-patrat-crilelmar-plastic-verde-set-3-buc-4-l/-7-l/-10-l/p/7058630?k=lighean%20bucatarie&apn=4&pn=1&idc=3511&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/lighean-universal-patrat-crilelmar-plastic-verde-set-3-buc-4-l/-7-l/-10-l/p/7058630?k=lighean%20bucatarie&apn=4&pn=1&idc=3511&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.velvesa.ro/frisch-folie-pentru-impachetari-30-cm-x-240-m?gclid=cj0kcqjwymitbhdkarisaaj-9vv4ag5rf1ik5m0lqojvxr0t8ck41emamqztgzn5u3dfepmnvvbyzvmaamneealw_wcb

https://www.velvesa.ro/frisch-folie-pentru-impachetari-30-cm-x-240-m?gclid=cj0kcqjwymitbhdkarisaaj-9vv4ag5rf1ik5m0lqojvxr0t8ck41emamqztgzn5u3dfepmnvvbyzvmaamneealw_wcb

https://www.velvesa.ro/frisch-folie-pentru-impachetari-30-cm-x-240-m?gclid=cj0kcqjwymitbhdkarisaaj-9vv4ag5rf1ik5m0lqojvxr0t8ck41emamqztgzn5u3dfepmnvvbyzvmaamneealw_wcb

https://www.velvesa.ro/frisch-folie-pentru-impachetari-30-cm-x-240-m?gclid=cj0kcqjwymitbhdkarisaaj-9vv4ag5rf1ik5m0lqojvxr0t8ck41emamqztgzn5u3dfepmnvvbyzvmaamneealw_wcb

https://www.dedeman.ro/ro/masina-de-tocat-carne-electrica-zelmer-zmm4080b-2-5-kg/min-1900-w-interior-metalic-accesoriu-pentru-prepararea-carnatilor-sistem-de-protectie-motor-alba/p/3043134?k=masina%20de%20tocat%20&apn=4&pn=1&idc=1186&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/masina-de-tocat-carne-electrica-zelmer-zmm4080b-2-5-kg/min-1900-w-interior-metalic-accesoriu-pentru-prepararea-carnatilor-sistem-de-protectie-motor-alba/p/3043134?k=masina%20de%20tocat%20&apn=4&pn=1&idc=1186&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/masina-de-tocat-carne-electrica-zelmer-zmm4080b-2-5-kg/min-1900-w-interior-metalic-accesoriu-pentru-prepararea-carnatilor-sistem-de-protectie-motor-alba/p/3043134?k=masina%20de%20tocat%20&apn=4&pn=1&idc=1186&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/masina-de-tocat-carne-electrica-zelmer-zmm4080b-2-5-kg/min-1900-w-interior-metalic-accesoriu-pentru-prepararea-carnatilor-sistem-de-protectie-motor-alba/p/3043134?k=masina%20de%20tocat%20&apn=4&pn=1&idc=1186&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/masina-de-tocat-carne-electrica-zelmer-zmm4080b-2-5-kg/min-1900-w-interior-metalic-accesoriu-pentru-prepararea-carnatilor-sistem-de-protectie-motor-alba/p/3043134?k=masina%20de%20tocat%20&apn=4&pn=1&idc=1186&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/masina-de-tocat-carne-electrica-zelmer-zmm4080b-2-5-kg/min-1900-w-interior-metalic-accesoriu-pentru-prepararea-carnatilor-sistem-de-protectie-motor-alba/p/3043134?k=masina%20de%20tocat%20&apn=4&pn=1&idc=1186&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=bol&per_page=36&page=1&order=score&category=1453

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=bol&per_page=36&page=1&order=score&category=1453

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=bol&per_page=36&page=1&order=score&category=1453

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=lingurite&per_page=36&page=1&order=score&category=1452&attrs%5Btip_produs_search%5D%5B0%5D=lingurita

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=lingurite&per_page=36&page=1&order=score&category=1452&attrs%5Btip_produs_search%5D%5B0%5D=lingurita

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=lingurite&per_page=36&page=1&order=score&category=1452&attrs%5Btip_produs_search%5D%5B0%5D=lingurita

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=lingurite&per_page=36&page=1&order=score&category=1452&attrs%5Btip_produs_search%5D%5B0%5D=lingurita

https://www.dedeman.ro/ro/ceaun-landmann-emailat-negru-22-l/p/7033947?k=ceaun&apn=8&pn=1&idc=3982&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/ceaun-landmann-emailat-negru-22-l/p/7033947?k=ceaun&apn=8&pn=1&idc=3982&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/ceaun-landmann-emailat-negru-22-l/p/7033947?k=ceaun&apn=8&pn=1&idc=3982&pip=0&osa=1&upf=1

https://crix.ro/lingura-lemn-ceaun-75-cm/pd/

https://www.borcane.ro/mai-mici-de-370-ml/borcan-300-ml-patrat-to-58-mf-088703.html

https://www.borcane.ro/mai-mici-de-370-ml/borcan-300-ml-patrat-to-58-mf-088703.html

https://www.borcane.ro/twist-off/capace-cu-filet-twist-off-58-mm-auriu-122924-auriu.html

https://www.borcane.ro/twist-off/capace-cu-filet-twist-off-58-mm-auriu-122924-auriu.html

https://www.borcane.ro/alcool/sticla-500-ml-reconica-pp28-mf-167136.html

https://www.borcane.ro/alcool/sticla-500-ml-reconica-pp28-mf-167136.html

https://www.borcane.ro/dopuri-sticle/dop-aluminiu-prefiletat-d-28-18-mm-auriu-mf-010771.html

https://www.borcane.ro/dopuri-sticle/dop-aluminiu-prefiletat-d-28-18-mm-auriu-mf-010771.html

https://www.borcane.ro/dopuri-sticle/dop-aluminiu-prefiletat-d-28-18-mm-auriu-mf-010771.html

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=farfurii&per_page=36&page=1&order=score&category=3306&attrs%5Bstatus%5D%5B0%5D=1

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=farfurii&per_page=36&page=1&order=score&category=3306&attrs%5Bstatus%5D%5B0%5D=1

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=farfurii&per_page=36&page=1&order=score&category=3306&attrs%5Bstatus%5D%5B0%5D=1

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=farfurii&per_page=36&page=1&order=score&category=3306&attrs%5Bstatus%5D%5B0%5D=1

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=platouri&per_page=36&page=1&order=score&category=3308

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=platouri&per_page=36&page=1&order=score&category=3308

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=platouri&per_page=36&page=1&order=score&category=3308

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=trompeta&per_page=36&page=1&order=score&category=3929&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=trompeta&per_page=36&page=1&order=score&category=3929&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=trompeta&per_page=36&page=1&order=score&category=3929&fromSuggestion=true





Mult succes!








REȚETAR SIROP din flori de soc si lamaie
Deși am dat exemplul cu flori de soc se pot folosi orice fel de flori (păpădie, tei, salcâm, etc),
utilizând cam 200 g de flori la 1 litru de apă.


Cantități:
❖ 15-20 flori de soc
❖ 500 ml apă
❖ 500 g zahăr
❖ zeama de la 1 lămâie mare


Mod de preparare:
Puneți pe foc apa și florile. Lăsați siropul să fiarbă 5 - 10 minute la foc mic, punând un capac pe
oală. Apoi stingeti focul, strecurați florile printr-un tifon și adăugați zeama stoarsă de lămâie în
lichidul obținut. Adăugăm cantitate egală de zahăr cu cea de lichid obținut și punem totul la fiert,
până ce zahărul se topește și compoziția se îngroașă puțin. Acum siropul este gata de
îmbuteliat.


REȚETAR SIROP din fructe:
Dacă faceți sirop din fructe, atunci vă recomandăm să folosiți fructe cât mai coapte pentru a
obține cât mai mult lichid prin fierberea și stoarcerea acestora.


Cantități:
❖ 1 kg lichid fructe obținut după fierberea acestora
❖ 1 kg zahăr


Mod de preparare:
Puneți fructele în vas și acoperiți-le cu apă. Puneți-le la fiert până când se înmoaie și își
schimbă culoarea. După ce au fiert, strecurați lichidul. Stoarceți fructele printr-un tifon pentru a
obține cât mai mult lichid. Cântăriți cantitatea de lichid obținută și adăugați o cantitate egală de
zahăr. Puneți iar la fiert până ce zahărul se topește și lichidul se îngroașă ușor, având aspectul
de miere lichidă. Acum siropul este gata de îmbuteliat.







REȚETAR ZACUSCĂ - aprox. 5 kg (15 borcan de 400 gr)
Cantități:
❖ 3 kg vinete crude
❖ 1,5 kg ardei capia
❖ 1  kg ceapă
❖ 500 ml ulei de floarea soarelui
❖ 1 L de bulion de roșii, poate a mai rămas prin pivnița cuiva de astă toamnă
❖ 4 lingurițe de sare (mai gustați la final)
❖ 2 lingurițe de piper măcinat (sau boabe)
❖ 2 foi de dafin


Mod de preparare:
1. Toate legumele necesare se pregătesc ținând cont de instrucțiunile din Anexa 3.
2. Alegeți cea mai mare cratiță sau folosiți un ceaun și așezați recipientul pe foc, de


preferință pe o tablă, nu direct pe flacără.
3. Turnați uleiul, adăugați ceapa la călit, amestecați constant în ea până devine translucidă


( se vede prin ea).
4. Adăugați ardeii tocați, vinetele, amestecați până ajunge la punctul de fierbere


(clocotește).
5. Adăugați bulionul, amestecați până clocotește din nou.
6. Adăugați condimentele: sare, piper, foi de dafin.
7. De-acum începe distracția! Zacusca de vinete trebuie să fiarbă cam 60 de minute, la foc


mic. Stropește groaznic, ca un vulcan fierbinte. Trebuie să amestecați continuu. Semnul
că zacusca e gata e apariția uleiul la suprafața ei. Adică se văd mici băltuțe de ulei. Nu
lăsați zacusca nesupravegheată.


După 60 minute sunteți gata. Zacusca trebuie să scadă ca volum cam 15-20% raportat la
cantitatea inițială. Gustați zacusca și dacă mai este nevoie, adăugați condimente în plus.








ANEXA 6 separată, descărcabilă


Vă prezentăm un model sugestiv de etichete.


Este doar o sursă de inspirație. Simțiti-vă liberi să fiți creativi și să creați propriul design de
etichete.


Spor la treabă!








ANEXA 1 separată, descărcabilă


Să descoperim rețetele tradiționale locale.


Mergi în sat cu echipa ta și oprește 3 persoane, la întâmplare. Adresează-le întrebările de mai
jos și notează răspunsurile în tabel.


Întrebare Răspuns persoană 1 Răspuns persoană 2 Răspuns persoană 3


Care sunt rețetele
specifice locale din
sat sau vecinătatea


acestuia?”


Ce elemente de
autenticitate locală
cunoașteți referitor


la prepararea
zacuștii, siropului,


pâinii și gogoșilor?”


Sunteți dispus să
coordonați atelierul


de preparat
produsele: sirop,


zacuscă, pâine sau
gogoși?


Se aplică doar celor care vă
împărtășesc și cunosc rețete
specific locale de zacuscă,


sirop, pâine sau gogoși


De unde putem
culege plante și
legume pentru


zacuscă și
plante/fructe pentru


siropuri?”
Doar dacă este cazul


Să aveți parte de descoperiri cât mai impresionante!








ANEXA 2 separată, descărcabilă


Să descoperim plantele, florile și legumele materie primă.


Este timpul să culegi florile/plantele/legumele care reprezintă materia primă pentru produsele pe
care le veți prepara.


Adresează-i săteanului priceput următoarele întrebări:


Întrebare Răspuns sătean priceput/provocare


Cum se înmulțește această
floare/plantă/legumă?


Are aceasta o denumire
diferită la noi în zonă?


Alături de care alte plante
crește/ este recomandat să


fie plantată?


Aveți informații deosebite
de împărtășit, privind


această plantă?
*proprietăți medicinale, mod de
preparare, alte întrebuințări, etc


Să aveți parte de descoperiri cât mai interesante!








ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE PENTRU FIECARE ZI DE TABĂRĂ


În Curriculumul conceput pentru programul de vară pe care dorești să îl organizezi ți-am oferit o
succesiune de ateliere care durează, cumulat, 3 ore/zi și sunt conectate cu tematica aleasă.


În cazul în care dorești să petreci mai mult timp cu copiii și să vă distrați suplimentar față de
activitățile cuprinse în ateliere, îți oferim, în cele ce urmează, 10 activități complementare pe
care le poți realiza cu tinerii participanți din tabăra ta, fie înainte, fie după atelierele cuprinse în
Curriculum.


ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ZIUA 1


Începe tabăra facilitând cunoașterea participanților și stabilirea unui set comun de valori. Iată ce
activități îți recomandăm să realizezi înainte de a începe să implementezi atelierele cuprinse în
propunerea noastră de program.


ACTIVITATEA 1: AUTOGRAFUL


Obiective de învăţare:
● să se cunoască mai bine;
● să comunice cu participanții jocului pentru a găsi posesorul fișei.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse
necesare


1 Stabilirea regulilor și
prezentarea jocului


Conversație 5 minute Creioane, foi


2 Partea 1 - descrierea pe fișă Lucru individual 10 minute


3 Partea 2 - găsește posesorul
fișei


Lucru individual 5 minute


Pregătirea activităţii:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Facilitarea activităţii:
Distribuie fiecărui participant câte o fișă și un pix sau creion.


Roagă copiii să se reprezinte printr-un desen și să adauge o propoziție care să descrie un lucru
unic despre sine, o preferință, o deprindere, o realizare, etc. De exemplu: vorbesc limba
spaniolă, cânt la chitară.


Când toți au terminat, strânge fișele, amestecă-le și împarte-le ulterior, la întâmplare. Dacă
cineva a extras fișa proprie, o va schimba cu o alta.


Propune copiilor să găsească posesorul fișei și să obțină un autograf de la acesta.


Întrebări de debrief:







● Nu este cazul.


ACTIVITATEA 2: BUTUCUL


Obiective de învățare:
● Să își dezvolte comunicarea non-verbală.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse necesare


1 Explicarea regulilor Conversație 5 min Buștean sau coardă


2 Activitate Joc de echipă 20 min


3 Debrief Discuție facilitată 5 min


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Facilitarea activităţii:
Copiii se așază în șir indian într-o ordine aleatorie. Aceștia trebuie să se rearanjeze în ordinea
zilei lor de naștere fără să vorbească, începând dintr-un capăt, cu luna ianuarie și terminând la
finalul șirului, cu luna decembrie. De preferat este ca activitatea să se realizeze pe un buștean,
provocând persoanele din grup să fie mai atente și să își păstreze echilibrul pe buturugă.


Dacă nu ai un buștean la dispoziție, folosește o coardă sau desenează o linie pe sol.


Întrebări de debrief:
● Cum vi s-a părut activitatea?
● A fost greu să vă aranjați fără să vorbiți?
● Ce ați folosit în loc de comunicare verbală?
● Dacă ați repeta activitatea, ce ați face diferit?


ACTIVITATEA 3: CONTRACTUL DE VALORI


Obiective de învățare:
● Să empatizeze cu ceilalți colegi,
● Să înțeleagă ce este și de ce este important un contract de valori.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse necesare


1 Pregătire și
prezentare


Conversația 10 min Împărțirea pe echipe
și stabilirea
sarcinilor


2 Contractul de valori Lucru pe grupe/ echipă 25 min foi de flipchart,
markere, foi A4


3 Debrief Discuție facilitată 10 min
Pregătirea activității:
Contractul de Valori este un set de așteptări definite și scrise de către membrii grupului, cu
privire la standardele aferente statutului de membru al grupului. Un Contract de Valori poate să
îmbrace diferite forme – poate fi o listă cu ceea ce este permis și ce este interzis în club,







precum principii, norme sau valori; o prezentare grafică a unui grup de succes etc. Este
important ca participanții să înțeleagă că acest contract reprezintă un angajament luat de către
ei în fața celorlalți participanți și nu un set de reguli impuse de către facilitatorul grupului. Pe
termen lung, acest contract va fi atât o metodă de responsabilizare pentru manifestarea unui
comportament adecvat în grup, cât și un element de identitate a membrilor.


Facilitarea activității:
Pregătește o coală de flipchart, foi colorate, markere, pixuri. Explică participanților ce este un
Contract de Valori, folosind informațiile anterioare.


Formuleză câteva întrebări de ghidare pentru a stimula gândirea în grup și notați răspunsurile
pe o coală de hârtie. Exemple de întrebări:


● Cum credeți că ar trebui să ne comportăm în acest grup?
● Ce te va face să te simți confortabil/în siguranță aici? Ce te-ar incomoda?
● Ce așteptări ai de la tine și de la ceilalți membri ai grupului?
● Care ar trebui să fie consecințele dacă un membru nu respectă Contractul de Valori?


După ce participanții au formulat ideile lor și le-ați notat, rugați-i pe participanți să ia lista, să
analizeze dacă sunt de acord cu ideile respective și să le pună într-o formă vizuală atractivă.
După ce toți membrii au agreat lista, rugați-l pe fiecare membru să semneze Contractul de
Valori. Puneți contractul pe perete într-un loc în care să fie vizibil la fiecare întâlnire!


Întrebări de debrief:
● Cât de util vi se pare acest document?
● Cum credeți că puteți să-l folosiți pe viitor?


URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI PREZENTATE POT FI FACILITATE ÎNAINTE SAU DUPĂ
DERULAREA ATELIERELOR CUPRINSE ÎN PROPUNEREA PROGRAMULUI DE TABĂRĂ.


ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ZIUA 2


ACTIVITATEA 1: PĂTRATUL ORB


Obiective de învățare:
● Să comunice eficient;
● Să își dezvolte simțurile;
● Să lucreze în echipă.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1 Prezentarea jocului Conversație 5 min


2 Legarea la ochi a
participanților


Pregătirea pentru joc 10 mim Bandane și coardă de
minim 15 m


3 Construirea pătratului Joc de echipă 20 min







4 Debrief Discuție facilitată 10 min


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Pregătirea materialelor necesare: coardă lungă de min. 15 m, bandane pentru legat la ochii - nu
dure pentru a nu se irita.


Pregătirea unui teren neaccidentat, ținând cont de faptul că participanții vor fi legați la ochi.
Terenul să fie fără denivelări foarte mari, gropi, pietre, sau alte obiecte periculoase.


Facilitarea activităţII:
Strângeți participanții, rugați-i să formeze un cerc, după care începeți prezentarea jocului
folosind povestea următoare: ”Vă aflați pe o planetă secretă și formați un grup de savanți care
trebuie să creeze un cod (mai precis - un pătrat), în timp ce fiecare dintre voi este legat la ochi.
Singura voastră resursă este o coardă pe care trebuie să o descoperiți cu ajutorul indicațiilor
”cald” sau ”rece” oferite de extratereștrii prietenoși. Acest cod este vital pentru omenire și poate
fi creat doar din coardă.”


După prezentarea jocului, întrebați participanții dacă au nevoie de clarificări, după care legați-i
la ochi cu bandanele menționate mai sus. Puneți coarda într-un loc mai îndepărtat de copii și
spuneți-le că acum pot începe jocul. Îndrumați de voi (extratereștrii prietenoși) participanții
trebuie să găsească coarda și să se folosească de întreaga echipă pentru a forma un pătrat din
aceasta.


Nu aveți voie sa dați indicații participanților în ceea ce privește formarea pătratului însă, pentru
a le veni în ajutor, le puteți sugera să se plimbe cu mâinile pe coardă (dacă participanții nu
sesizează că acest lucru este permis). Din când în când îi puteți întreba dacă cred ca acum au
obținut forma unui pătrat și doresc să înlăture bandanele pentru a vedea ce au făcut. Când
participanții susțin cu toții că au obținut un pătrat, îi puteți ruga să înlăture bandanele. Dacă nu
sunt mulțumiți de rezultatul obținut, puteți discuta cu ei despre o nouă strategie și le puteți
propune să reia activitatea pentru a obține un alt rezultat.


La finalul activității grupul este rugat să formeze un cerc pentru o comunicare mai bună și va
urma partea de debrief.


Intrebari de debrief:
● Ce ați avut de făcut?
● Cum v-ați simțit?
● Ce ați face diferit?
● Ce ați învățat?
● Cu ce v-ar putea ajuta ceea ce-ați învățat în viața de zi cu zi?


ACTIVITATEA 2: TOXIC WASTE


Obiective de învățare:
● Să rezolve probleme;
● Să coopereze;
● Să comunice eficient.







Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1 Facilitatorul stabileşte
regulile şi se asigură de


înţelegerea lor


Conversaţie 10 minute 2 găleţi, bucăţi de
sfoară, mingi de
plastic, bandă
elastică, 2 corzi - 10
m/buc


2 Activitate Joc de echipă 20 minute
3 Debrief Discuție facilitată 10 minute


Model video https://www.youtube.com/watch?v=KmDJj3iTU_M
● Pregătirea activității:


Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Pași de realizat în prealabil:
● Se pregătește una dintre găleți prin legarea mai multor bucăți de sfoară de aceasta, cu


dimensiuni diferite, dar nu mai mici de 1.5 m. Numărul de sfori să fie egal cu cel al
participanților.


● Se trasează 2 cercuri la distanţă de cel puțin 4 metri între ele;
● se pune o găleată goală în centrul unui cerc
● Găleată cu sfori, umplută cu mingi de plastic, se așază în centrul altui cerc.


Facilitarea activităţii:
Facilitatorul poate inventa o poveste despre o calamitate naturală care pune în pericol oamenii
şi natura prin reziduuri toxice. Soluția pentru rezolvarea problemei constă în mutarea
reziduurilor toxice din zona în care se află într-o zonă de siguranţă. Reziduurile se mută în
găleata goală pentru a fi neutralizate.


Participanților li se comunică regulile de siguranţă:
● Dacă recipientul sau mingile sunt scăpate, actul în sine conduce la o reacţie în lanţ care


va distruge zona și jocul începe de la 0.
● Toţi elevii trebuie să păstreze o distanţă de 1,5 m față de reziduuri altfel cine încalcă


zona nu mai are voie să-şi folosească mâinile, picioarele, ochii etc. Facilitatorul poate
avertiza în ceea ce priveşte încălcarea zonei.


Întrebări de debrief:
● Ce aţi avut de făcut?
● Cum v-aţi simţit?
● Fiecare membru s-a implicat? Cu ce anume?
● Sunteţi mulţumiţi de modul în care aţi rezolvat sarcina? da/ nu* de ce?
● Cum aţi hotărât să rezolvaţi sarcina? Aţi ales un leader?
● Dacă ar fi să o luaţi de la capăt ce aţi face diferit?


ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ZIUA 3


ACTIVITATEA 1: HACKERII


Obiective de învățare:
● Să le placă cititul;



https://librariajunior.ro/produs/mingiute-plastic-6cm-50-buc-cutie/?utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google+Shopping+Feed&gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIQx6BboDRG4VWS904f4dAoCdLQY4s0zPdpABkpchOWcvWlwkisRa7xoCwZAQAvD_BwE

https://librariajunior.ro/produs/mingiute-plastic-6cm-50-buc-cutie/?utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google+Shopping+Feed&gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIQx6BboDRG4VWS904f4dAoCdLQY4s0zPdpABkpchOWcvWlwkisRa7xoCwZAQAvD_BwE





● Să comunice unii cu alții;
● Să devină complementari.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1 Explicarea regulilor Conversație 10 min


2 Activitate Joc de echipă 25 min O foaie A4, o
foarfecă, un marker,


cercuri cu litere


3 Debrief Discuție facilitată 10 min


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Pentru a o putea implementa aveți nevoie de o foaie A4,, un marker negru, o foarfecă, cercuri cu
literele alfabetului, 5 limitatoare.


Așezați literele pe jos, într-un perimetru delimitat, folosind o ordine total aleatorie.


Desenați un al de-al doilea perimetru delimitat aflat la o distanță de minim 5 metri față de primul.


Facilitarea activităţii:
Alegeți o propoziție cunoscută și de interes pentru grup. Scrieți-o pe foaie, decupați fiecare
cuvânt și ascundeți bucățile de foaie în apropiere, astfel încât să nu fie prea greu de găsit, apoi
spuneți elevilor să pornească în căutarea acestora menționându-le câte bucăți de hârtie ați
ascuns.


Când copiii găsesc toate cuvintele, spuneți-le să le ducă în cel de-al doilea perimetru delimitat și
să descopere ce propoziție formează.


Explicați-le regulile jocului:
● Trebuie să tastați propoziția descoperită, tastând pe rând, câte o literă prin atingerea


acesteia cu piciorul sau mâna.
● Când o persoană a tastat o literă nu mai are voie să tasteze o altă literă până când nu


vor tasta înaintea sa toți ceilalți coechipieri.
● Pe parcursul jocului, dacă participanții au ieșit din perimetru sau au tastat greșit, jocul se


reia.
● Timpul de tastare este de maxim 1 minut (se va ajusta în funcție de complexitatea


propoziției, numărul de participanți sau vârsta acestora).


Pe parcursul activității puteți ajuta elevii. Aceștia își pot alege câte o literă/persoane sau o
ordine aparte. Încercați să le fiți cât mai mult alături. Dacă rezolvă prea rapid activitatea,
provocați-i să o facă într-un timp mai scurt. Dacă le este prea greu, oferiți-le pauze de
planificare sau timp mai lung pentru tastare.


Întrebări de debrief:
● Ce ați avut de făcut?
● Cum v-ați simțit și cum vă simțiți acum?







● Ce ați învățat nou?
● Cum veți folosi cele învățate în viitor?


ACTIVITATEA 2: STEPPING STONES


Obiective de învățare:
● Să muncească în echipă;
● Să coopereze.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1 Explicarea jocului Conversație 10 min


2 Activitate Joc de echipă 30 min 5-6 bucăți de lemn


3 Debrief Discuție facilitată 10 min


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Pentru a o putea implementa aveți nevoie de 3 - 4 bucăți de scândură tăiate la dimensiuni de 40
cm L și 17 cm l.


Facilitarea activităţii:
Copiii trebuie să traverseze limita dintr-un tărâm în altul pentru a se salva. Distanța dintre
tărâmuri variază în funcție de cât de mari sunt copiii, însă nu va fi mai mică de 3 metri.
Participanții au călătorit multe zile și nopți până când au ajuns la un pod șubred de lemn pe care
nu îl pot trece, însă pot folosi bucăți din el (bucățile de scândură oferite de voi). Ei trebuie să se
asigure să nu cumva să cadă în apă în timpul trecerii acesteia. Dacă cineva pășește în apă,
jocul începe de la 0. Jocul se termină când toți jucătorii au trecut în tărâmul salvator.


Pentru creșterea gradului de dificultate le puteți spune participanților că dacă o bucată de lemn
este neatinsă rechinii din apă o pot mânca. Rechinii veți fi voi, facilitatorii jocului.


Întrebări de debrief:
● Cum vi s-a părut activitatea?
● Cum v-ați simțit și cum vă simțiți acum?
● Ce sarcini ați avut?
● Ce ați face diferit dacă ar trebui să reluați această activitate?


ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ZIUA 4


ACTIVITATEA 1: CÂMPUL MINAT


Obiective de învățare:
● Să se cunoască reciproc;
● Să crească încrederea în sine și în grup;







● Să lucreze în echipă.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse
necesare


1 Prezentarea activității Conversație 10 min


2 Activitatea : Campul
minat


Joc de echipă 30 min crengi, frunze,
jaloane bănci,


scaune, sfoară,
mingi


3 Debrief Discuție facilitată 15 min
Pregătirea activității:
Activitatea se poate realiza cu un grup de minim 8 - maxim 25 de persoane și avem nevoie de:


● Un spațiu suficient de mare cât să se poată mișca, în care veți amenaja traseele (câmpul
minat);


● Multe materiale pentru a delimita spațiul de joacă: crengi, frunze, jaloane, bănci, scaune,
sfoară, mingi, orice ce poate fi folosit ca obstacol etc;


● Bandane pentru a lega participanții la ochi;


Facilitarea activităţii:
Se va construi de către facilitatori un teren minat, de tipul cursă cu obstacole, folosind
materialele pe care le au la îndemână (mingi, corzi, jaloane, etc.). Acesta trebuie să fie suficient
de lat astfel încât jumătate din participanți să poată trece prin el, în paralel, în același timp și în
siguranță.


Grupul de participanţi va fi împărţit în perechi compuse din 2 persoane. Unul dintre parteneri va
fi capabil să vadă, celălalt va fi legat la ochi. Se vor așeza toții participanții legați la ochi la linia
de start. La un semnal sonor al facilitatorului aceștia vor porni prin câmpul minat și vor trebui să
îl străbată și să iasă din acesta. Participantul care ghidează va avea rolul de a-şi îndruma
colegul prin traseu în aşa fel încât să nu atingă obstacolele sau pe ceilalţi membri ai grupului.


De reţinut: participantul care vede și ghidează nu are voie să se deplaseze de la linia de start a
traseului, ci va trebui să dea indicații de la punctul de start.


După ce prima echipă a ajuns la final, se face schimb de roluri. Dacă cineva a atins o mină sau
un alt coleg va trebui să înceapă activitatea de la început.


Întrebări de debrief:
● Care a fost sarcina voastră?
● Cum a fost pentru voi să fiți cu ochii închiși și să fiți ghidați?
● Cum a fost pentru voi să ghidați?
● Ce provocări ați întâmpinat?
● Care au fost ”ingredientele” care v-au ajutat sau v-au blocat să finalizați sarcina?
● Ce asemănări ar putea să existe între această activitate și viața de zi cu zi?


ACTIVITATEA 2: JGHEABURILE


Obiective de învățare:
1. Să lucreze în echipă;







2. Să rezolve probleme;
3. Să se completeze reciproc.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1. Prezentarea activității Conversație 10 min


2. Activitatea Joc în echipă 25 min Jgheaburi, minge
ping-pong


3. Debrief Discuție facilitată 10 min


Pregătirea activității:
Activitatea se poate realiza cu un grup de minimum 8 - maximum 20 de persoane și avem
nevoie de:


● Un spațiu suficient de mare cât să se poată mișca în voie;
● Jgheaburi pentru fiecare participant, minge ping - pong; Jgheaburile se pot confecționa


din material de izolație pentru țevi, tăiat în două jumătăți pe lungime și în segmente de
50 cm lungime, ulterior.


● Un traseu prestabilit.


Facilitarea activităţii:
Se prezintă o scurtă poveste despre o minge de foc. Aceasta trebuie să parcurgă un anumit
traseu pentru a ajunge la sursa care o poate stinge. Pentru a ajunge în acel punct va fi
transportată de participanți cu ajutorul jgheaburilor. Participantii nu pot atinge mingea deoarece
îi va arde. Când un participant a preluat mingea pe jgheabul său, după ce a pasat-o altui coleg,
nu o mai poate prelua până când nu au fost implicați înaintea sa toții colegii săi în transportul
mingii. Dacă unul dintre participanți atinge sau scapă mingea, respectiv nu îți respetctă ordinea,
jocul va fi reluat de la 0.


Dacă activitatea este prea ușoară pentru grup puteți include reguli sau obstacole, astfel:
1. Când mingea atinge un jgheab, persoana care îl folosește nu mai are voie să de


deplaseze. Aceasta poate mișca doar jgheabul, de sus în jos.
2. Includeți în traseul de transportare a mingii scări sau planuri înclinate.


Intrebari de debrief:
● Care a fost sarcina pe care trebuia să o realizați?
● Cum vă simțeați în timpul activității?
● Ce provocări ați întâmpinat?
● Ce anume v-a ajutat să rezolvați problema?
● Ce ați face diferit, dacă ați relua activitatea?


ACTIVITATE PROPUSĂ PENTRU ZIUA 5


Cea din urmă zi este una închinată sărbătoririi succesului, prin urmare, vă propunem 1 activitate
mai amuzantă și distractivă, prin care să vă mai detensionați.


ACTIVITATE DE RELAXARE: CONCURSUL CU BOABELE DE FASOLE


Obiective de învățare:



https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=IZOLATIE%20TEAVA&per_page=36&page=1&order=score&category=356&fromSuggestion=true





● Să se detensioneze;
● Să se distreze;


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse necesare


1 Introducere Conversație 5 minute


2 Activitatea Joc pe echipe 40 minute Boabe de fasole,
sticle de suc, boluri,


pahare
Model video 1. https://www.youtube.com/watch?v=DjybTSnlWfI


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Realizați mai multe trasee paralele. Toate vor lua startul din dreptul aceleiași linii și vor parcurge
o lungime egală, până în punctul final, unde vor fi poziționate 3 recipiente pentru fiecare: 1
sticlă, 1 pahar, 1 bol.


Facilitarea activităţii:
Facilitatorul va împărți grupul în 2 sau mai multe echipe mai mici, formate din 5-6
coechipiere/echipă. Va prezenta copiiilor traseele paralele realizate pentru echipele formate.
Aceștia trebuie să transporte câte un bob de fasole ținut între genunchi și să-l depoziteze în
recipiente, ținând cont că trebuie să obțină un punctaj cât mai mare: sticla - 100 puncte/bob,
paharul - 30 puncte/bob, bolul - 10 puncte/bob.


Fiecare participant are 3 încercări, deci 3 boabe. După fiecare încercare, participanții se întorc
în șirul echipei lor și se poziționează la final, așteptându-și iar rândul.


Dacă un copil scapă un bob pe jos, va pierde încercarea respectivă.


La final, se numără boabele din fiecare recipient și se face un total.


Câștigătorii vor fi premiați :D


Întrebări de debrief:
Gata cu debrieful. Râdeți și amuzați-vă. Meritați din plin! :


Felicitări pentru reușita voastră!
Sunteți o echipă minunată!



https://www.youtube.com/watch?v=DjybTSnlWfI






REȚETAR pâine aproximativ 1.5 kg


Cantități:
❖ 1 kg făină tip 550 sau 650
❖ 700 ml apă călduță
❖ 25 gr drojdie proaspătă sau 7 gr drojdie uscată
❖ 20 g sare
❖ puțin ulei pentru uns blatul de lucru


Mod de preparare:
Prima dată veți cântări ingredientele. Cântăriți apa călduță (nu fierbinte!) și așezați-o la
îndemână. Alegeți un castron mare în care să turnați 600 ml de apă (restul de 100 vor intra mai
tîrziu). Sfărâmați drojdia proaspătă și dizolvați-o în această apă, amestecând cu lingura de
lemn. Dacă aveți drojdie uscată este suficient să o presărați în apa călduță. Presărați o mână
bună din făină peste și lăsați 10 minute pentru ca drojdia să se activeze, începe sa se
hrănească cu făina de deasupra, crește în volum și devine spumoasă. În continuare, turnați
toată făina peste plămădeală și începeți să frământați aluatul. Adăugați sarea și restul de apă și
continuați frământarea.
Mutați aluatul pe o masă, stropiți cu puțin ulei și frământați energic timp de 5 minute pentru a
obține un aluat omogen, elastic și neted. Dacă îl lucrați pe masă este bine sa aveți o racletă de
plastic cu care să dezlipiți tot timpul fragmentele de aluat lipite. NU puneți făină pe masă! Ea va
schimba complet formula aluatului. Ungeți masa și palmele cu foarte puțin ulei și treceți la
treabă!


Cât lăsăm aluatul la dospit?
Într-o tavă mare de cuptor (cu pereți mai înalți) pe care am uns-o cu puțin ulei, răsturnăm aluatul
de pâine și îl nivelăm. Împăturim aluatul în 3, aducând capetele stânga și dreapta peste treimea
mijlocie. Repetăm de 3-4 ori procedura. Această manevră de brutărie se numește „stretch and
fold” (întindere și pliere) și are rolul de a forma și întări rețeaua de gluten (fibrele aluatului) și de
a conferi textura și ținuta pâinii. Deci nu trântim aluatul într-un lighean și-l lăsăm acolo să
dospească de capul lui. Lăsăm aluatul la dospit 1 ora, la temperatura camerei. Preîncălziți
cuptorul la 180 de grade cu ventilație. Dacă nu aveți cuptor cu ventilație, rugați îndrumătorul de
atelier să vă ajute cu coacerea la cuptorul aflat în dotare.
Scoateți aluatul dospit pe masa de lucru, modelați în ce formă doriți, tăiati-l cu cuțitul pe mijloc și
asezați-l pe o tavă în cuptorul preîncălzit. În funcție de cuptor sunt necesare 45-50 minute
pentru coacere.


Cum verificăm dacă o pâine de casă este coaptă suficient?
Simplu! Apucăm pâinea cu o cârpă groasă sau cu o mănușă specială și o ciocănim cu
degetul la fund. Dacă sună a gol, înseamnă că e coaptă. Dacă sună înfundat, înseamnă
că mai trebuie să stea la copt 5-10 minute. Pâinea NU se testează cu scobitoarea
pentru că nu e chec sau pandișpan. :))


După ce  am scos-o se lasă la răcit pe un grătar.







REȚETAR gogoși


Cantități:
❖ 500 g făină
❖ 250 ml lapte
❖ 50 g unt topit
❖ 40 g zahăr
❖ 10 g drojdie uscată
❖ 2 ouă
❖ 1 gălbenuș
❖ Esență de vanilie (opțional)
❖ Coajă rasă de lămâie
❖ Coajă rasă de portocală
❖ Un vârf linguriță de sare


Mod de preparare:
Într-un bol se pun laptele călduț, zahărul și drojdia uscată.
Se amestecă cu un tel (sau lingură) până când zaharul s-a topit și drojdia s-a dizolvat. Se lasă
10 minute. Când a început să facă spumă deasupra (semn că drojdia intră în acțiune), se
adaugă ouăle + gălbenușul (bătute puțin cu o furculiță), untul topit și răcit, precum și coaja de
lămâie. Se amestecă puțin, apoi se adaugă făina cernută.
Se omogenizează totul cu o lingură cam 10-15 minute (aluatul o să fie lipicios, așa și trebuie, nu
se mai adaugă făină).
Se acoperă bolul cu folie și se lasă la dospit 40 de minute, la loc cald.
Între timp, se taie hârtie de copt în bucăți pătrate și se ung cu ulei bucățile obținute.
După ce aluatul a crescut, se ung mâinile cu ulei (aluatul o să fie lipicios) și se formează bile
(cât de mari dorește fiecare), se pun pe hârtiile de copt și se aplatizează puțin. Se lasă la dospit
20 de minute.
Într-o tigaie se pune ulei să se încălzească și se pun gogoșile ușor. Se prăjesc la foc potrivit,
întorcându-ne mereu de pe o parte pe cealaltă, pană se dezlipesc de pe hârtie și se rumenesc.
Se scot pe hârtie de bucătărie și se lasă cateva minute pentru a se absorbi excesul de ulei.
Se pudrează cu zahăr când s-au răcit puțin.








INSTRUCȚIUNI MOD DE PREGĂTIRE A LEGUMELOR PENTRU ZACUSCĂ
1. Pregătim jarul pentru copt legumele;
2. Toate legumele necesare se vor spăla bine;
3. Vinetele se pun la copt, se întorc pe toate părțile, după care se scot într-un vas adânc,


se dau cu sare și se acoperă cu un prosop curat pentru 20 minute (facem asta pentru a
le putea curăța mai ușor);


4. Mai departe, se decojesc vinetele și se pun la scurs într-o sită. După ce s-au scurs, se
toacă mărunt și se lasă deoparte;


5. Ardeiul capia se pune la copt, se întoarce pe toate părțile, după care se scoate într-un
vas adânc, se dau cu sare și se acoperă cu un prosop curat pentru 20 minute (facem
asta pentru a îl putea curăța mai ușor);


6. Mai departe se curăță ardeiul și se toacă mărunt, apoi se lasă deoparte.
7. Ceapa se curată și se toacă mărunt, apoi se lasă și ea deoparte.


INSTRUCȚIUNI DE PREGĂTIRE A FRUCTELOR/PLANTELOR PENTRU SIROP
Dacă alegeți să realizați sirop din flori sau plante, acestea se spală în apă rece, pentru a
îndepărta praful și diferitele insecte. Apoi se aleg floricelele de pe tije sau tulpină.


Dacă alegeți să faceți sirop din fructe, se spală bine fructele sub jet de apă, se curăță de frunze
și cozi sau părțile stricate, se scot sâmburii (dacă este cazul). Practic, îndepărtăm părțile care
nu reprezintă pulpa fructului.


Punem și plantele/fructele deoparte.







