
КОНКУРС  „ АЗ ГОТВЯ НАЙ-ДОБРЕ “ 

ЕСЕ НА ТЕМА „УДОВОЛСТВИЕТО ДА ГОТВИШ ЗА ДРУГИТЕ“ 

„Прави това, което обичаш, и успехът ще дойде. 

Страстта е горивото за  всяка успешна кариера“ 

Мег Уитман 

Здравейте , казвам се Костадин Джардов, ученик в ПГТ ‚, Проф.д-р Асен 

Златаров гр. Бургас с профил „Готвач“ по българо-швейцарски проект за дуално 

обучение „Домино“.  Живея в с.Атия, общ. Бургас бл.1 ет.2, ап.5, тел. 0899011449. 

Роден съм в гр. Минск, Беларус. Баща ми, Апостол Джардов е българин, а майка 

ми Наталия Джардова е от Беларус. През детските си години живях и учих в Беларус. 

От четири години живея и уча в България. От 2016 година продължавам средното си 

образование в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас. Изборът ми за 

професионално образование беше напълно осъзнат и бях много развълнуван, след като 

прочетох името си в списъка на приетите ученици в 9 клас с дуално обучение. Открих 

много информация за проект „Домино“ в интернет, а аз винаги съм харесвал 

предизвикателствата. 

Увереността и вярата в собствените сили и мечти са първите стъпки към успеха. 

Знам, че ако искам да осъществя мечтата си да уча и да работя това което ми доставя 

удоволствие и ме прави щастлив, трябва стъпка по стъпка да вървя в правилната посока 

към нейната реализация. Любовта ми към готварството пламна, още когато бях малък. 

За първи път приготвих макарони с много сирене, масло и сметана и бях изключително 

щастлив и танцувах от радост за вкусотийката , която сам сътворих.  

Първите ми успешни професионални опити в кулинарията бяха през тази учебна 

година, заедно с моите съученици . Имал съм и много неуспешни опити, но смятам, че 

от грешките си човек се учи повече, стига да не се повтарят. 

Любимите ми предавания са за животни и кулинария, като Master Chef, 24 Kiten, 

Bake off, Кухнята на ада. 

Осъзнавам кои са силните и слабите черти в характера ми, които са важни за 

постигането на тази моя мечта- обичам да експериментирам, не се предавам пред 

трудностите, напротив те ме амбицират повече, обичам да спортувам , да съм повече 

време сред природата, като съм напълно убеден в смисъла на здравословното хранене и 

начин на живот. 

От всички кулинарни тайни, които искам да узная, най –голяма загадка и страст 

за мен са шоколадовите изкушения. Мечтая някой ден да получа званието Шоколадов 

Master Chef , да открия нови вкусови съчетания с шоколад, готвачи по цял свят да 

приготвят мои рецепти с шоколад, а защо да не и собствен популярен сайт 

„Шоколадовият Рай“ 



Любовта ми към шоколада ме насочи по време на практическите часове в клуба 

в училище „Лечебния код на храните“ към експерименти като шоколадово суши, 

шоколадова пица, шоколадови трюфели, шоколадово ризото. 

Имам още едно мое любимо занимание, обичам да рисувам. Преди година 

прочетох в интернет за чудото наречено 3D принтер. Проучих възможностите за 

използването им в кулинарията и тогава се роди голямата ми идея – анимационен 

шоколадов филм. Бъдещето на света е в правилното използване на нови компютърни 

технологии, с помощта на които да нарисувам и моделирам моите шоколадови 

анимационни герои. Затварям очите си и поглеждам в ръката си Оскар за първият 3D 

шоколадов анимационен филм. Понякога мечтите се сбъдват. 

И както би казал Мечо Пух „ Колкото повече, толкова повече“ шоколад. 

Участието ми в конкурса по проект „ Домино“ ми дава възможност да спечеля 

награда , която за мен ще е невероятно преживяване, имайки предвид, че Швейцария е 

родината на най-вълшебния шоколад. 

 


