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Дейностите по Международния проект „Еразъм+“ – „Фестивали 

между европейски общности и традиции“, спечелен от Трето 

основно училище  

„Братя Миладинови“ през изминалата учебна година не са 

престанали, макар и в този труден за всички период.  

Първата визита по проекта се състоя в Турция, Кападокия през 

месец ноември. Следващата визита трябваше да е в Торино – 

Италия, но поради  наложената епидемиологична обстановка не 

се състоя. 

Задачата за посещението в Италия беше да се подготви 

рецептурна книжка с традиционни храни на  всички  държави, 

участващи в проекта – България, Италия, Турция, Литва и 

Гърция.  

Колегите от екипа на Трето ОУ заедно с учениците  от IV и VII 

клас  демонстрираха как се приготвят традиционни български  

ястия. А след това и сладко си похапнаха.  

Книгата съдържа рецепти, които са преведени  на  езика в 

конкретната държавата и на английски език. 

Периодът  на работа по проекта  е двугодишен, но ще бъде 

отложен  напред във времето, най-вероятно със 6 месеца. 

Можете да разгледате кулинарната книга на следния линк: 

 

Международна готварска книга – E-Fest – Проект Еразъм + 

2019/2021 
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„Erasmus+“ activities at a distance. The activities of the International 

Project "Erasmus +" – "Festivals  between European Communities 

and Traditions", won by the Third Primary School  „Bratya 

Miladinovi“ have not stopped over the past school year, although in 

this difficult period for all of us. The first project visit was in Turkey, 

Cappadocia in November. The next visit was supposed to be in Turin - 

Italy, but due to the imposed epidemiological situation  it did not take 

place. The task for the second  visit to Italy was to prepare a recipe 

book with traditional foods of all countries participating in the project 

– Bulgaria, Italy, Turkey, Lithuania and Greece. The colleagues from 

the Bulgarian team of the Third Primary School together with the 

students from IV and VII grade demonstrated how to prepare famous 

traditional Bulgarian dishes. And  they have  eaten the cooked meals 

at the end. 

 

The book contains recipes that have been translated into the language 

of the specific country and into English. 

 

The project work period is two years, but will be postponed, most 

likely by 6 months. 

 

You can view the  interesting cookbook at the following link:  

 

 

International cookbook – E-Fest – Erasmus- plus project 2019/2021 
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