Vegeta a adus ritmul in bucatarie cu aplicatia „ Gatitul suna bine!”

In luna mai, Vegeta a dat drumul incursiunii in bucatarie pe ritmuri care au facut ca gatitul sa sune bine. Pentru
toti cei inspirati de sloganul Gateste liber, Vegeta a creat aplicatia Gatitul suna bine, care si-a propus sa arate ca
fiecare isi poate gasi ritmul in bucatarie si ca descoperirea acesteia si a gatitului poate fi distractiva.

Timp de o luna, aplicatia i-a provocat pe oameni sa isi compuna propriile melodii care ii inspira, formate din
sunetele de bucatarie disponibile in aplicatie. Astfel, sunetul tentant al oualor prajite in tigaie a rimat perfect cu
sunetul legumelor proaspat date prin razatoare, legandu-se cu multe alte sunete surprinzatoare din bucatarie, pe
ritmuri numai bune pentru chef de gatit.

Prinsi de ritmul sunetelor pe care pana acum cu siguranta nimeni nu se gandea ca ar putea compune melodii, dar
si de spiritul improvizatiei si al jocului, utilizatorii aplicatiei au compus in total peste 10,000 de melodii. In doar o
luna, sunetele care se aud in mod normal in orice bucatarie, fie ele cele facute de apa, de taierea legumelor,
sfaraieli sau mixari, au fost inspiratia ce a dus la un total de 5000 de minute sau 83 de ore de sunete de bucatarie
mixate in aplicatia Gatitul suna bine. Reteta a fost doar una, cea a imaginatiei si a spontaneitatii, pe care toti
participantii au gustat-o, compunand „zdranganeli", „super piese", dar si „simfonii" armonioase, asa cum chiar ei
si-au denumit compozitiile.

Melodiile compuse nu au servit doar ca inspiratie si distractie, ci au adus si premii pe masura. Saptamanal, 7
norocosi au castigat produse care fac ca gatitul sa sune mai bine, iar la finalul aplicatiei a fost desemnat si marele
castigator, care de azi inainte va gati pe ritmul muzicii dar si cu o mana de ajutor in plus, date de robotul de
bucatarie castigat si de boxa portabila.

Aplicatia va ramane in continuare disponibila pentru cei care cauta putina inspiratie si distractie in lucrurile din
jurul lor.

Haideti sa descoperim in continuare impreuna bucataria pentru ca, nu-i asa, gatitul suna bine?!

