ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PELOPONNESE FOOD STORIES
ΚΟΡΩΝΗ ΜΕΗΝΙΑ
ΚΤΡΙΑΚΗ 7 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022



LIVE COOKING SESSIONS

Πζντε (5) καταξιωμζνοι ςεφ δθμιουργοφν ζνα MENU πζντε (5) πιάτων με ςκοπό να
αποδώςουν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ αντιπροςωπευτικζσ γεφςεισ τθσ
μεςςθνιακισ – τοπικισ κουηίνασ.
MENU*








Φαγκροποφλα με αντράκλα
αλάτα ροβίτςα με γαφρο μαρινάτο, ςταφφλια και βαςιλικό
Κολοκυκοκορφάδεσ με ςφζλα και φρζςκια χοντροκατςαρι ντομάτα
Χόρτα βουνό και κάλαςςα (Αλμυρίκια, κρίταμο, ταραμά και λακζρδα)
Βαςιλικά ςφκα μαριναριςμζνα ςε πετιμζηι και άνκοσ αλατιοφ με
παγωτό ελαιόλαδο

LIVE COCTAIL SESSION
Χρθςιμοποιώντασ για κοκτζιλ τοπικά ςυςτατικά, bartender δθμιουργεί
ιδιαίτερα ποτά με τςίπουρο, κραςί και βότανα Μεςςθνίασ.
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TALKS
Εκπρόςωποσ
του
Ιδρφματοσ
Καπετάν
Βαςίλη
και
Κάρμεν
Κωνςταντακόπουλου μιλάει για το όραμα, το ςκοπό και τισ δράςεισ του
εικονικοφ Μουςείου Μεςςθνιακισ Διατροφισ.
Ο Μανιατάκθσ Δθμιτρθσ, Πρόεδροσ του Ιδρφματοσ «ΜΑΝΙΑΣΑΚΕΙΟΝ»
μιλάει για τα οφζλθ τθσ Μεςογειακισ – Μεςςθνιακισ διατροφισ, τα τοπικά
παραδοςιακά προϊόντα και τα οφζλθ ςτθν υγεία και τθν μακροηωία.
Η Πρόεδροσ του Πολιτιςτικοφ ςυλλόγου Μαραθόπολησ, Κα Μαρίνα
Σεριηάκθ, μιλάει για τθ γαςτρονομικι ταυτότθτα του Μαράκου μζςα από
τθν ειδικι ζκδοςθ «Γεφςθ από Μάρακο».



«CE4FOOD & The Food Canvas Stories: Πρακηικά εργαλεία διατείριζης ηων
αποβλήηων ηροθίμων ζηην εζηίαζη και εκπαιδεσηικό σλικό» από ηην Κα.
Σοθία Τζιορηού, Ιδρσηικό Μέλος Δροζοζηαλίδα ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.



KIDS ZONE



Γευςιγνωςία ελαιολάδου για παιδιά από το χολείο Ελιάσ και Ελαιολάδου
Καλαμάτασ.
Εργαςτήρι Μαγειρικήσ DIY για παιδιά από Γυναίκεσ Πολιτιςτικοφ υλλόγου.
Σα παιδιά πλάκουν τα παραδοςιακά λαλάγγια υπό τθν κακοδιγθςθ των
γυναικών, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια τα τθγανίηουν και προςφζρονται ωσ
κζραςμα ςτουσ επιςκζπτεσ.





WINE TASTING

Γευςιγνωςία Μεςςθνιακών Κραςιών από διακεκριμζνο Sommelier


ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ DIY

Παραςκευι Συριοφ φζλα ι το «Συρί τθσ Φωτιάσ» από Γυναίκεσ Πολιτιςτικοφ
υλλόγου.
Παραςκευι Παςτελιοφ από Γυναίκεσ Πολιτιςτικοφ υλλόγου.


ΕΚΘΕΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ – ΓΕΤΙΓΝΩΙΕ



Μουςική Εκδήλωςη
Σραγουδάει ο Βαςίλθσ Ράλλθσ και θ μπάντα του
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*Σο μενοφ δθμιουργικθκε με τθν βοικεια του εφ Κωνςταντίνου Βαςιλειάδθ.
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