
Рецепти

1. Редактиране на вече съществуваща рецепта

Стъпка 1: Влезте в меню „Кухня“ и изберете бутон „Рецепти“. Зарежда се нова
страница със списък с всички налични в системата рецепти. Тук ще откриете
рецепти за ясла и градина от Национален рецептурник с различни издания – 2004,
2013, 2020.

Стъпка 2: Откриване на рецепта – Имате 2 начина за намиране на търсената
рецепта: навигирайки между страниците с рецепти или използвайки търсачката в
горната част на страницата. Напишете част от заглавието на търсената рецепта или
ключова дума, за да стесните търсенето. Възможно е да има повече от един резултат
от дадено търсене. Например, търсейки „таратор“, ще откриете 3 резултата с
рецепти от различни издания на рецептурниците.

Стъпка 3: Кликнете върху заглавието на рецептата, която искате да редактирате.
Зарежда се нова страница.
Важно! При редакция на вече съществуваща рецепта, системата създава нейно
копие, за да можете при необходимост да се върнете отново към оригинала.

Стъпка 4: Същинско редактиране – Информацията във всяко от активните полета
може да бъде редактирана, спрямо вашите предпочитания и начин на работа.
Единственото поле, неактивно за редакция, е изданието на рецептурника. При
запазване на редактираната рецепта, информацията в това поле автоматично ще се
промени и там ще бъде изписано „ДГ“ – рецепта, която е налична само във вашата
детска градина.
Наименование на рецептата – Името на рецептата може да остане същото или да
го промените, така, че да Ви е по-лесно откриването ѝ.

Код на рецептата – Създавайки Ваши рецепти, можете да промените кодовете,
така, че да ги откривате по-лесно 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 и не е
необходимо да редактирате това поле.

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, но тук можете да попълните
допълнителна информация за рецептата, например какви алергени се съдържат в
нея.

Продукти – В списъка по-долу ще видите всички необходими продукти и
количества, нужни за приготвянето на избраната рецепта. Можете да редактирате
продукта, да го изтривате или да добавяте нов, който не фигурира в рецептата на
този етап. За да премахнете продукт, натиснете червения хикс в края на реда. За да
добавите нов продукт, натиснете бутона „Добави продукт“, намиращ се в края на
списъка с продукти.

Мерната единица, посочена по рецептурник за всички продукти, е грам. Ако
използваният от Вас продукт, пристига от доставчик в друга мерна единица, можете
да я промените, както и използваното количество. Например – „краве масло“
обикновено се заприходява на брой, като един брой е 125 г (например). Ако по
рецепта са Ви необходими 125 г краве масло, а Вие го заприходявате на брой, то
променете мерната единица на „брой“ от падащото меню, а нужното количество
редактирайте като „1“ – така получаваме, че за съответната рецепта ще ви е нужно
„краве масло 1 бр.“. Подобни промени могат да се наложат в продукти като „прясно
мляко“ – мерната единица да премине от грам в литър, подобно за „натурален сок“
и др. Ако предпочитате да виждате всички продукти в килограми по модел 0.300 кг,
вместо 300 г, то сменете и тези мерни единици. Изцяло можете да се придържате
към Вашия личен метод на работа и предпочитания.

Забележка! Защо са нужни тези редакции – Когато един продукт е посочен като
необходим по рецепта в килограм например, системата търси налично количество в
килограм. Ако Вашият продукт обаче е заприходен на брой, то това количество не
може да бъде автоматично открито в калкулацията и ще е нужна ръчна редакция в
съответната калкулация.

Стъпка 5: Щом приключите с редактирането на рецептата, натиснете бутона
„Запиши“ в долния десен ъгъл на страницата. Изчакайте за потвърждение за
успешното записване на промените.
Всички редактирани от Вас рецепти, ще се появят в началото на списъка с рецепти.


