
 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03 16:00–21:00 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 30/03 10:00–21:00 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 31/03 10:00–21:00 

Η γιορτή της ελληνικής και 

ευρωπαϊκής γαστρονομίας!  

Η Πάτρα θα αποτελέσει ένα σταυροδρόμι ενός μεγάλου 

γαστρονομικού ραντεβού! Η Έκθεση Regional Agenda- Κερνάμε 

Ελλάδαμαζί με το  Φεστιβάλ Μεσογειακής Γαστρονομίας, βάζει 

πλώρη για τη Πάτρα τα οποία θα μετατραπούν σε γαστρονομικό 

σημείο συνάντησης, συζητήσεων, γνώσεων και προβολής 

ιδιαίτερων γεύσεων, στις 29, 30&31Μαρτίου 2019, στο Κτήριο Β1 του 

Οργανισμού Λιμένος Πατρών. 

Το Διεκ Δυτ. Αχαΐας, με το τμήμα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  

Αρχιμάγειρας – Chef θα συμμετάσχει υποστηρικτικά  στην Έκθεση με 

ξεχωριστό περίπτερο και με όλους τους καταρτιζόμενους του τμήματος 

και τους εκπαιδευτές του ως υποστηρικτές στον τομέα της 

γαστρονομίας του Φεστιβάλ προσφέροντας στο καταναλωτικό κοινό  

ευφάνταστες γαστρονομικές δημιουργίες. 

Η επιστήμη, η μαγειρική και η οικονομία…στο πιάτο μας 

 

 

 

 
 Έκθεση Προϊόντων: 

Παραγωγοί παρουσιάζουν τα 

προϊόντα τους και 

αναδεικνύουν την Τοπική 

Ταυτότητα. 

 

 Εργαστήρια Γεύσεων: 

Καθ’ όλη την διάρκεια του 

Φεστιβάλ θα λειτουργούν 

εργαστήρια γεύσεων όπου οι 

Chef θα προσφέρουν στους 

επισκέπτες γεύσεις από την 

Ελλάδα. 

 

 Οι Κουζίνες της Ελλάδας: 

Είναι η στιγμή που η Ελλάδα 

έρχεται στην Πάτρα: Γευστικές 

προτάσεις από όλη τη χώρα θα 

μας υπενθυμίσουν γιατί η 

ελληνική διατροφή είναι μία 

από τις καλύτερες και πιο 

υγιεινές στον κόσμο. 

 

 Η Κουζίνα της Δυτικής 

Ελλάδας: 

Κάθε περιοχή της Δυτικής 

Ελλάδας θα προσφέρει μια 

δική της ξεχωριστή γευστική 

πρόταση. Θα εξερευνήσουμε 

το ανάγλυφο των γεύσεων και 

θα πλουτίσουμε σε 

γαστριμαργικές εμπειρίες. Θα 

δοκιμάσουμε από τα ίδια 

φαγητά που τρώνε οι κάτοικοί 

της μαγειρεμένα από τους 

ίδιους. 

 

 Μεσόγειος: Γεύσεις και 

Ακούσματα: 

Το φαγητό και η μουσική θα 

είναι οι ξεναγοί μας σε χώρες 

της Μεσογείου οι οποίες θα 

μας προσφέρουν τις 

διατροφικές τους συνθέσεις με 

βάση τα Ελληνικά προϊόντα. 

 

 Κουζίνες της Ευρώπης 

Τοπικές κουζίνες από πόλεις – 

σταθμούς στην ιστορία της 

ευρωπαϊκής γεύσης. 

Συνδυάζονται και 

ενοποιούνται, προσφέροντας 

ένα μοναδικό Θέαμα, 

αναδεικνύοντας και 

προβάλλοντας τους 

γαστρονομικούς προορισμούς 

της Ευρώπης.. 

 

 

ΔΙΕΚ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ 


