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Σέζζεπιρ γνυζηοί ζεθ ζηο Φεζηιβάλ πποφόνηυν ηηρ ηηείαρ 20 - 22 επηεμβπίος 2013
Ο Δήμορ ηηείαρ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οπγανιζμό Ανάπηςξηρ ηηείαρ θαη ην ΣΕΙ Κπήηηρ (Σκήκα
Δηαηξνθήο θαη Δηαηηνινγίαο) δηνξγαλώλεη ην 2ο Φεζηιβάλ κε ηίηιν: «Σοπικά Πποφόνηα: Διαηποθικέρ
και Θεπαπεςηικέρ Ιδιόηηηερ» ζηηο 20-22 επηεκβξίνπ 2013.
αο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ έκθεζη θαη ζηηο γεςζιγνυζίερ ηωλ ηνπηθώλ πξνϊόληωλ ηεο
εηείαο θαη ηωλ ζπλεξγαδόκελωλ πεξηνρώλ: ηος Οποπεδίος Λαζιθίος, ηηρ Υίος θαη ηηρ πεπιοσήρ ηος
Όποςρ Σποόδος ηηρ Κύππος.
Επίδεημε Κξεηηθήο Κνπδίλαο ζα γίλεη από ηνπο γλωζηνύο ζεθ Νηίνα Νικολάος, Αλέξανδπο
Παπανδπέος θαη Σόνς Καβαλιέπο κε

δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο έληαμεο ηωλ ηνπηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ

ζύγρξνλε καγεηξηθή. Με ηνλ ζεθ Γ. Μπαξεβάνη ηα παηδηά ζα γλωξίζνπλ ηελ καγεία ηεο γαζηξνλνκίαο
θαη ζα δνθηκάζνπλ ηηο καγεηξηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο ζπλδπάδνληαο ηνπηθέο γεύζεηο.
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απνηειεζκαηηθή πξνώζεζε ηωλ ηνπηθώλ πξνϊόληωλ, επιζκέτειρ ζε ππόηςποςρ ρώξνπο παξαγωγήο θαη
ηππνπνίεζεο πξνϊόληωλ, καλλιηεσνικά δπώμενα, παπαδοζιακέρ εκδηλώζειρ κνπζηθήο θαη ρνξνύ,
εκθέζειρ θωηνγξαθίαο θαη δωγξαθηθήο, διαγυνιζμόρ δωγξαθηθήο ζε ηνίρνπο (graffiti), επιδείξειρ
παξαγωγήο πξνϊόληωλ επεμίαο, δηαδξαζηηθά κνπζηθά θαη ζεαηξηθά παισνίδια γηα παηδηά θ.α.
ην Φεζηηβάι ζπκκεηέρνπλ ηα ξενοδοσεία θαη ηα καηαζηήμαηα εζηίαζηρ και τςσαγυγίαρ ηεο
πόιεο κε εηδηθέο ηηκέο θαη κνλαδηθά θεξάζκαηα ζηνπο επηζθέπηεο.
Ο Δήμορ ηηείαρ θαη ν Οπγανιζμόρ Ανάπηςξηρ ηηείαρ απεπζύλνπλ αλνηρηή πξόζθιεζε
ζπκκεηνρήο ζε απηή ηελ κεγάιε γηνξηή ηωλ ηηειακών πποφόνηυν κε αξώκαηα, γεύζεηο, κνπζηθνύο θαη
ρνξνύο λα πιεκκπξίδνπλ ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο.
Εθπξόζωπνη ηωλ ΜΜΕ θαη ηωλ εηδηθώλ εληύπωλ από ηελ Ειιάδα θαη ην εμωηεξηθό ζα παξεπξίζθνληαη
γηα λα βνεζήζνπλ ηελ εηεία λα θαηαθηήζεη ηε ζέζε πνπ ηεο αλήθεη ζηνλ παγθόζκην γαζηξνλνκηθό ράξηε
θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο ηξνθίκωλ θαη πνηώλ.
Σν Φεζηηβάι πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΣΟΠΩΝ ΕΤΦΟΡΙΑ - Δηαηξνθηθά πξνϊόληα θαη
βηώζηκε αλάπηπμε ζηηο πεξηνρέο ζπλεξγαζίαο» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «ΕΛΛΑΔΑΚΤΠΡΟ 2007-2013».

