
Рецепти

Добавяне на нова рецепта

Стъпка 1: Влезте в меню „Кухня“ и изберете бутон „Рецепти“. Зарежда се нова
страница със списък с всички налични в системата рецепти.

Стъпка 2: Натиснете бутон „Добави рецепта“ – горе вдясно на страницата. Зарежда
се нова страница с празна бланка.

Стъпка 3: Добавяне на информация
Наименование на рецептата – Въведете името на рецептата, така, че да Ви е лесно
да я откривате.

Код на рецептата – Създавайки Ваши рецепти, можете да въведете кодове, които
да Ви помогнат да откривате по-лесно рецептата при изготвяне на менютата.
Например – всички Ваши рецепти могат да бъдат номерирани по модела „0001,
0002…“, тъй като такива кодове не са заети от други рецепти в системата и бързо и
лесно ще откривате търсеното.

Порции – В това поле се отбелязва броя на порциите, които се приготвят с
указаните по-долу количества и продукти. Обикновено този брой е 10.

Начин на приготвяне – Полето не е задължително и ако нямате нужда да описвате
начина на приготвяне, можете да го пропуснете.

Забележка – Това поле също не е задължително. Тук можете да попълните
допълнителна информация за рецептата, например какви алергени се съдържат в
нея.

Продукти – За да добавите необходимите продукти, натиснете бутона „Добави
продукт“ за всеки следващ нужен продукт.

„Изберете продукт“ – отваря се падащо меню с всички налични продукти в
системата. Можете да откриете продукт, търсейки в падналото меню или да
напишете наименованието му в полето, за да стесните търсенето. Маркирайте
избрания продукт като кликнете върху името му.

„Количество“ – Въведете с цифри необходимото количество от продукта за броя
порции, въведени в по-горното поле.



„Мерна единица“ – От падащото меню изберете мерната единица, в която ще
заприходявате и изписвате продукта.

Примерни модели за необходими продукти:

● Кашкавал 0.200 кг
● Краве масло 1 бр.
● Кисело мляко 3 бр.
● Натурален сок 1.5 л

Забележка! Използвайки нецели числа, за разделителен знак използвайте точка (.)
като в посочените примери.

Стъпка 4: Щом приключите с въвеждането на цялата информация за рецептата,
натиснете бутона „Запиши“ в долния десен ъгъл на страницата. Изчакайте за
потвърждение за успешното записване.
Всички създадени и редактирани от Вас рецепти, ще се появят в първите страници
от списъка с рецепти.

Създадените от Вас рецепти, винаги могат да бъдат редактирани по модела за
редакция на вече съществуваща рецепта – вижте ръководството „Редактиране на
рецепта“.


