PREZENTACJA APLIKACJI: COOK
[odcinek 4: W tyglu świata – Tablety w Bibliotece]

Aplikacja Cook to przydatne narzędzie stworzone z myślą o tych wszystkich, dla których kuchnia jest ważna.
Umożliwia tworzenie przepisów kulinarnych, dzielenie się nimi z innymi osobami oraz korzystanie z bogatej
bazy receptur utworzonej przez innych użytkowników.
Cook jest polecana dla osób przygotowujących posiłki i chcących przy tym czerpać z doświadczeń innych.
Warto, aby sięgnęły po nią również osoby, które nie boją się eksperymentować i chcą dzielić się swoimi
pomysłami i doświadczeniami.

PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Aplikacja jest dostępna w wersji angielskojęzycznej, jednak jej obsługa nie wymaga znajomości języka
na wysokim poziomie. Również większość przepisów zamieszczonych w bazie jest napisana w języku
angielskim, jednak zazwyczaj jest on prosty i łatwy w zrozumieniu. Dodatkowo, wygodny i przejrzysty układ
receptur (np. z ilościami składników dania czy czasem szykowania potrawy) pozwala na sprawne używanie
aplikacji z wykorzystaniem słownika angielsko-polskiego jako pomocy.
Aby móc korzystać z aplikacji Cook, wymagane jest założenia konta użytkownika. Nie jest to jednak
skomplikowana procedura.

SZCZEGÓŁOWY OPIS APLIKACJI
Użytkownik może potraktować aplikację Cook zarówno jako gotową książkę kucharską, jaki i osobisty zbiór
przepisów. Oba warianty zostały szczegółowo zaprezentowane poniżej.
Cook jako książka kucharska do czytania. Aplikacja może być wykorzystywana jako książka kucharska
z przepisami. Użytkownik może wybierać spośród licznych receptur (np. 912 przepisów na zupy, 259
na desery lodowe, 550 na jedzenie koszerne, czy 77 pomysłów na wykorzystanie bakłażana). Tym,
co odróżnia Cook od tradycyjnej książki kucharskiej, jest wygoda wyszukiwania oraz możliwość
komentowania lub „polubienia” wybranych przepisów.
Cook jako książka kucharska do tworzenia. Każda korzystająca z aplikacji osoba może utworzyć własny
profil i dodawać swoje ulubione przepisy, pogrupowane w dowolnych kategoriach (np. „mięsa” ,„warzywa”,
„ulubione”, „na urodziny” itp.). Przepis można, a nawet warto, uzupełnić zdjęciem gotowej potrawy!
Po stworzeniu przepisu można się nim podzielić z innymi osobami, wysyłając wiadomość e-mail
do wybranej grupy lub do znajomych z serwisów społecznościowych (np. Facebook, Pinterest, Twitter).

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Istnieje dużo możliwości zastosowania aplikacji Cook, a wiele z nich wykracza poza korzystanie z przepisów
opracowanych przez innych lub tworzenie własnych. Warto pomyśleć o ich wykorzystaniu. Oto przykładowe
propozycje:


Edukacja językowa przez gotowanie – nauka języka angielskiego poprzez poznawanie słownictwa
„kuchennego” przy okazji poznawania różnych przepisów;



Organizowanie w bibliotece „miesięcy tematycznych” – w ramach tego cyklu osoby tworzą i dzielą
się swoimi przepisami na potrawy z danej kategorii (np. miesiąc mięs, miesiąc cytrusów, miesiąc
truskawki). Można to zrealizować nawet na jednym koncie w aplikacji, założonym przez bibliotekę.
Wyniki „miesięcy tematycznych” są upubliczniane w formie elektronicznej;



Wspólne gotowanie – spotkania, podczas których uczestnicy wspólnie gotują potrawy na podstawie
wybranego przepisu z aplikacji Cook bądź na podstawie własnych pomysłów, które następnie
zostaną wstawione do aplikacji jako sprawdzone receptury. Ta propozycja wymaga jednak albo
odpowiedniej przestrzeni i sprzętu w bibliotece, albo współpracy z instytucjami dysponującymi
odpowiednim zapleczem (np. ośrodek kultury, szkoła);



Aplikacja może być świetnym uzupełnieniem lokalnych imprez, podczas których np. Koło Gospodyń
Wiejskich czy sołectwa organizują stoiska z jedzeniem dla osób uczestniczących. Przed danym
wydarzeniem można poprosić o przesłanie przepisów na przygotowywane potrawy i zamieścić je
w aplikacji, natomiast tablet wykorzystać jako „przewodnik kulinarny” po festynie (atrakcja
+ oswajanie mieszkańców z tabletami + informacja o dostępności tabletów w bibliotece).

DOSTĘPNE SCENARIUSZE UŻYCIA
W ramach Odcinka czwartego pt.: „W tyglu świata” zaproponowane zostały dwa scenariusze zajęć
z wykorzystaniem aplikacji Cook.
Odcinek nr 4 – „Cook – biblioteczne wieczory filmowo-kulinarne”
Odcinek nr 4 – „Cook – gminne zawody kulinarne”
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