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При изключителен интерес премина традиционния благотворителен базар посветен на
Великденските празници, които община Созопол организира вече пета година.
Организатор на събитието, което се проведе в р-т”Селена” бе Домашен социален
патронаж към общината, който успя да привлече 22-ма групови и индивидуални
участника, които предоставиха кулинарни произведения за благотворителната кауза на
базара. Готвачите на ресторантите „Боруна”,”Бардучето”,”Селена”,”Лотос”,”Вила
Лист”,”Кирик” и „ ВИП Зона”показаха невероятни специалитети, които бяха оценени по
достойнство и бяха първите,откупени от щедрите посетители на базара.
С
майсторски приготвени баници и изкусителни пити пък се представиха „Закуски Осман”
и „Закуски Бошнаков”. Не отстъпваха по майсторство и приготвените с фантазия
кулинарни изкушения, изработени от сръчните ръце на дамите от Тракийско дружество
„Яни Попов”, СОСЗР е клуб”Българка”, Клуб на пенсионера „Чайка” –Созопол и
Българо- гръцкото дружество. С майсторски приготвени сладкиши удивиха
многобройните гости на събитието готвачите от Домашен социален патронаж-Созопол,
Домашен социален патронаж-Зидарово и най- новия Домашен социален патронаж в с.
Атия.Истинска атракция бяха солените и сладки произведения, с които се представиха
кметствата на селата Равадиново, Росен, Равна гора и Присад. Достойно се
представиха и колегите от общинска администрация, които бяха много горди, защото
техните кулинарни произведения бяха сред първите изкупени от гражданите и гостите
на града.

Благотворителният базар бе открит от кмета Панайот Рейзи, който призова
присъстващите не само да проявят благотворителност, но и да оценят по достойнство
красивата изложба и произведенията на кулинарното изкуство, направени с много
любов и майсторство. По традиция градоначалникът бе най- активен при откупките на
сладкиши, като не пропусна любимите еклери. Председателят на общинския съвет
Красимира Германова също се включи достойно в откупките, като заедно с
изкусителната торта и пухкави сладкиши, оцени и майсторски приготвено и украсено
рибно плато. Областният управител Константин Гребенаров също не устоя на
предложенията и след като разгледа кулинарната изложба си тръгна с голяма пухкава
пита.

1/2

Благотворителен базар събра най- добрите кулинари
Понеделник, 09 Април 2012 16:34

Набраните средства са 1 444,50 лв. и ще бъдат предоставени за нуждите на хората,
които ползват услугите на Домашния социален патронаж към община Созопол.
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