Есе на тема
„Удоволствието да готвиш за другите“
Здравейте ! Казвам се Халиме Смаил Кралъ на 15 години съм от село Страцин и
уча в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ град Бургас .
Една от многото ми мечти е да стана професионален готвач и да си имам свое
заведение , където да предлагам вкусна и добре изглеждаща храна . За мен храната не
само трябва да е вкусна , но и да изглежда изискано – все пак кулинарията е не само
готвене , но е и изкуство . Всеки може да сготви нещо вкъщи за себе си или за
семейство и приятели , но да бъдеш главен готвач в едно заведение и да готвиш за
стотина души на един ден е нещо съвсем различно . За мен готвенето за другите е
удоволствие , защото обичам да виждам реакциите им и да слушам коментарите им ,
така може да ми покажат грешките ми и аз да ги коригирам . Все пак всеки обича
добрата храна , стига тя да е вкусна и да оставя запомнящи се спомени .
Когато бях малка , обичах да гледам как мама готви най-различни вкусотии .
Понякога исках да и помогна , но тя разбира се не ми позволяваше . Обичам да гледам
шоу програми на кулинарни експерти по телевизията . Един от най-любимите ми е
британецът Джейми Оливър . Стилът му на готвене и стремежа му към приготвянето на
по-здравословни ястия много ми харесва . Друг мой фаворит е Рудолф ван Веен ,
световно известен от шоуто му „Лесни рецепти“ , което се излъчва по канал „24
kitchen“ . Много ми е интересно да го гледам , кака се развихря в кухнята . Научих
много полезни неща и от двамата ми любимци и продължавам да се уча .
Баща ми винаги искаше поне едно от 4-те му деца да учи за тази професия и да
стане добър професионалист . И това дете ще съм аз . Уверена съм в себе си и знам , че
мога да науча всички закони в кухнята и да ги нарушавам правилно . Така, както ми
каза човекът, от когото се уча в момента инженер Светла Тодорова : „Правилата в
кулинарията трябва да се знаят добре , за да се нарушават правилно“. Обичам да готвя
сладко и солено . Когато си отворя свое заведение ще предлагам само най-доброто от
световната кулинария . Защо световната? Защото харесвам различни видове храна от
всяка кухня по света– италианска , френска , швейцарска, българска ... Абсолютно
всяка кухня ме вдъхновява да опитвам да приготвя известни рецепти и да
експериментирам .

