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Премиери през август 

24KITCHEN 

 
 

Моята Франция с Маню Фидел (My France with Manu) 

Четвъртък 13:00 часа 

Премиера: 24 август 2017 

 

 
 

Маню Фидел, готвач и водещ на кулинарни предавания, се завръща в 

родната си Франция. Там той ще посети майка си, чудесна готвачка, 

вдъхновила създаването на първата му готварска книга, която живее в 

прекрасното морско градче Гидел. След това ще изживее отново моменти от 

чиракуването си в работническия ресторант на баща си. В малкото градче 

Шалон сюр Лоар той се учи как да приготвя известната торта на прадядо си в 
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сладкарницата, в която е измислена рецептата. Маню се присъединява към 

чичо си в градската му месарница, за да приготвят заедно наденици, преди да 

се отправи на юг по атлантическия бряг до Биариц, където сестра му продава 

най-добрите плодове и зеленчуци. Ще посети още Прованс и прекрасния 

Елзас, ще пътува от френските Алпи до Средиземноморско море, 

използвайки всякакви начини за придвижване- от механичен слон, кану и 

хидроплан до магаре, пясъчна яхта и старовремско Рено. Маню ще готви, ще 

яде и ще се върне в миналото по време на пътуването му изпълнено със 

семейство, храна и приключения. 

 

 

Австралийска кухня със Сара ла Фонтейн (Sara’s Australia Unvieled) 

Сряда 13:00 часа 

Премиера: 9 август 2017 

 

Сара ла Фонтейн 

е на половина 

американка, на 

половина финландка, 

любителка на храната, 

телевизионен готвач, 

автор на готварски 

книги и ненаситна 

пътешественичка. 

Пътувала е из цял свят, 

но никога не е 

стъпвала на големия 

континент под 

Австралия. 

Предаването “Sara’s 

Australia Unveiled” 

проследява пътуването 

на Сара от най-

северната точна на 

Австралия наречена 

„Горният край“ до най-

южното сърце на 

континента- Мелбърн, 

щата Виктория. “Sara’s 

Australia Unveiled” 

акцентира върху 
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интересни за посещение места, извън познатите туристически маршрути. 

Епизодите представляват една добре балансирана смесица от непознат 

начин на живот, храна, природа, местни реколти, култура и, разбира се, хора- 

от  млади овцевъди до кулинарни гении. Всичко това е придружено от 

ненаситния ентусиазъм на Сара и нейния топъл и отворен подход към хората. 

“Sara’s Australia Unveiled” е едно неповторимо пътуване, което е събрало в 

себе си тропически джунгли с крокодили, вълнуващи приключения, безкрайни 

пясъчни пътища, скалисти планини и неповторим микс от прекрасни пейзажи 

и храна. Пътешествието на Сара е пътуване, което всички бихме искали да 

предприемем, а сега можем да се включим в нейното. 

 

 

Лесни рецепти (Easy Meals) Сезон 5 

От понеделник до петък 11:30 и 12:00 часа 

Премиера: 1 август 2017 

 

  Любимата кулинарна поредица 

“Лесни рецепти” е тук с новия си 5ти 

сезон. Предаването отново цели да 

прогони митовете, че фантастичната 

храна  е скъпа и се приготвя бавно и 

трудно. 

Всеки от епизодите представя на 

зрителите как да направят едно 

различно и вкусно ястие за по-малко 

от половин час. Рецептите са лесни и 

могат да бъдат приготвени с достъпни 

продукти. За нула време можете да 

създадете свой репертоар от бързи и 

лесни рецепти, които не просто ще 

се вместят в заетото ви ежедневие, но 

и ще смаят приятелите и семейството 

ви. 

 

 


