
                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

       ΘΕΜΑ: ΦΑΝΣΑΙΑ  ΓΕΤΕΩΝ ΜΕ ΕΡΡΑΪΚΟ  ΑΡΩΜΑ 
         ΤΝΕΡΓΑΙΑ  ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ  ΕΡΡΩΝ  –  ΙΕΚ  ΕΡΡΩΝ  
 

    «Φαληαζία Γεύζεσλ κε Σεξξατθό Άξσκα» (Good Food-Good Life). Έηζη, είλαη 
ε επσλπκία ηεο δηήκεξεο εθδήισζεο πνπ ζα δηεμαρζεί  ζηηο 23 θαη 24 Απξηιίνπ 
2016 ζην μελνδνρείν Elpida Resort ζηηο Σέξξεο. Τν Επηκειεηήξην Σεξξώλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Δεκόζην ΙΕΚ Σεξξώλ δηνξγαλώλεη έλαλ πξσηόηππν δηαγσληζκό 
Μαγεηξηθήο θαη Γαζηξνλνκίαο ζέινληαο έηζη λα ζπκβάιεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν 
ζηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ . 
  Τν πινύζην πξόγξακκα ηεο όιεο δξαζηεξηόηεηαο πεξηιακβάλεη ζρεδόλ ηα 
πάληα. Τν Σαββαηνθύξηαθν 23 & 24 Απξηιίνπ ζα δηεμαρζεί δηαγσληζκόο γηα 
ζπνπδαζηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ ΙΕΚ Σεξξώλ ηεο Καηάξηηζεο ησλ 
ΣΕΦ/Αξρηκαγείξσλ , νη νπνίνη ζα παξαζθεπάζνπλ ιαρηαξηζηέο λνζηηκηέο  ππό 
ηελ θαζνδήγεζε ησλ  εθπαηδεπηώλ ηνπο.  Θα αθνινπζήζεη ελεκεξσηηθή  
ζπλάληεζε θαηά ηελ νπνία ζα αλαιπζνύλ νη Καιέο Πξαθηηθέο θαη Αμίεο ζηα ΙΕΚ, 
ζπδήηεζε γηα ηηο Νέεο Τάζεηο ζηελ Υςειή Τέρλε ηεο Μαγεηξηθήο ζην πιαίζην ηεο 
Εξεπλεηηθήο Γαζηξνλνκίαο ελώ επηπιένλ ππάξρεη κέξηκλα θαη γηα Έθζεζε 
Εηδηθώλ Τνπηθώλ Πξντόλησλ ζε εηδηθό ρώξν. 
   Τελ δεύηεξε κέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα παξνπζηαζηνύλ ειιεληθέο 
παξαδνζηαθέο γεπζηηθέο δεκηνπξγίεο από Σπιιόγνπο θαη Σσκαηεία ηνπ Ν.Σεξξώλ 
θαη παξάιιεια ζα ιάβνπλ ρώξα ρνξεπηηθά δξώκελα από πνιηηηζηηθνύο 
ζπιιόγνπο.  
   Αθνινύζσο, έπεηαη Επηρεηξεκαηηθή Σπλάληεζε Καξηέξαο από Hotel  
θαη Food Managers, νη νπνίνη ζα δώζνπλ ηα «θώηα» ηνπο γηα ην επηρεηξείλ ηνπ 
θιάδνπ, ζα κηιήζνπλ γηα ηηο  επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο εμέιημεο θαη 
ζηαδηνδξνκίαο  γηα ηνπο απνθνίηνπο  αιιά θαη ηνπο εθθνιαπηόκελνπο Chef. Ελ 
ζπλερεία, ζα πξαγκαηνπνηεζεί Έθζεζε Τνπηθώλ Οίλσλ θαη ζηξνγγπιή ηξάπεδα 
γηα ηελ πνηόηεηα, ηε δηαηξνθηθή θαη πγεηνλνκηθή αμία ησλ ηξνθώλ. Επηπιένλ, ηελ 
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ίδηα κέξα, δειαδή ηελ Κπξηαθή 24 Απξηιίνπ ην πξόγξακκα εκπεξηέρεη θαη Εηδηθή 
Εθδήισζε Ελεκέξσζεο γηα ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ Εζηηαηνξηθή θαη ηε 
ζύλζεζε κελνύ, κε μερσξηζηό ελδηαθέξνλ γηα ηνπο Επαγγεικαηίεο ηεο ζίηηζεο.   
      Τν Επηκειεηήξην Σεξξώλ  ζε κηα ηδηαίηεξα δύζθνιε πεξίνδν γηα ηελ 
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ νηθνλνκία δηνξγαλώλεη ηελ 1ε εθδήισζε 
«ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΑΡΩΜΑ» ζε θιίκα αγαζηήο 
ζπλεξγαζίαο θαη ζύκπλνηαο κε ην Δεκόζην ΙΕΚ Σεξξώλ κε ζθνπό λα πξνβάιεη, 
λα αλαδείμεη θαη λα ηνλώζεη ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηα ηνπηθά πξντόληα 
ηεο πεξηνρήο  θαη παξάιιεια λα απνηειέζεη απηή ε δξαζηεξηόηεηά ηνπ έλαο 
μερσξηζηόο ηξόπνο ζπλάληεζεο παξαγσγώλ, επηρεηξεκαηηθώλ θαη επηζθεπηώλ-
θαηαλαισηώλ. 
   Με κεγάιε καο ραξά ινηπόλ ζαο θαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηή ηε 
δηνξγάλσζε γηα λα πξνβάιεηε ηα πξντόληα ζαο ηόζν ζηνπο θαηαλαισηέο όζν θαη 
ζηνπο εκπνξηθνύο επηζθέπηεο θαη ηνπο εθπξνζώπνπο δηθηύσλ δηαλνκήο πνπ ζα 
ην επηζθεθηνύλ από θνληά. 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηα ηειέθσλα : 
2321099722 θαη 2321039971 
 

Από ην Γξαθείν Τύπνπ  


