
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δικτύωση | Eκδηλώσεις | Έκθεση  
Γαστρονομία | Νέες καλλιέργειες  

Επιστημονικές Ημερίδες 
Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας



Χαιρετίζω την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα.

Το Φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα αποτελεί τον σημαντικότερο θεσμό για 
την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας που συμβαίνει στην χώρα μας.  Είναι σημαντικό οι ίδιοι 
οι παραγωγοί να παρουσιάζουν στο κοινό και στους εμπορικούς 

επισκέπτες το προιόν τους τόσο στον εκθετήριο χώρο τους όσο και 
μέσα από τις εκδηλώσεις και παρουσιάσεις που γίνονται από τις ομάδες 

των chef. Το φεστιβάλ αυτό που αποτελει γιορτή για την τοπική κοινωνιά είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα νέα προιόντα αλλά και  για την 
υπενθύμιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προιόντων που κυκλοφορούν εδώ και 
χρόνια στην αγορά.

Η στήριξη των ποιοτικών προϊόντων της ελληνικής υπαίθρου ήταν πάντα ένας από τους 
βασικούς μου στόχους. Για το λόγο αυτό θα βρίσκομαι στο πλευρο σας κατά τη διάρκεια 
του τριήμερου Φεστιβάλ.

Με εκτίμηση.

Νικος Κατσαρός, 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, τ. Πρόεδρος ΕΦΕΤ

Συμμετέχω ως επικεφαλής του Τομέα Γαστρονομίας στο Φεστιβάλ Κερ-
ναμε Ελλάδα. Φέτος σε μια προσπάθεια περαιτέρω αναβαθμισης του 
θεσμού θα συμμετέχει στο φεστιβάλ ομάδα 150 Chef, οι οποίοι 
καθόλη της διάρκεια του θα παρουσιάζουν εδέσματα της παραδο-
σιακής κουζίνας από ολη την Ελλάδα αλλά και μοντέρνες συνταγές 
χρησιμοποιώντας μοντέρνες συνταγές. 

Καλή αντάμωση στο φεστιβάλ.

Θωμάς Λαζανάς, Executive Chef, Μέλος Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Στόχος του Φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα» είναι να προβάλλει, να αναδείξει και 
να δικτυώσει τα ελληνικά προϊόντα και τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από μια 
σειρά δράσεων που θα λάβουν χώρα το τριήμερο.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παραγωγοί παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Chefs θα μας παρουσιάσουν προτάσεις από διάφορες περιοχές της Ελλάδας

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μια νέα πρόταση παρουσιάζοντας τον Αγροτουρισμό και τον Οικοτουρισμό

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Η πράσινη κουζίνα: μια νέα πραγματικότητα στο τραπέζι μας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Νέα μοντέλα ανάπτυξης βασισμένα στην προστασία του περιβάλλοντος και στις νέες  
αγροτικές καλλιέργειες

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δράσεις και δικτυώσεις επιχειρήσεων και αγροτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Γνωριμία των μικρών μας φίλων με τα προϊόντα της ελληνικής γης σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο τα παιδιά κατασκευάζουν και δημιουργούν.



ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πολύγυρος  Ηράκλειο 
Νάουσα  Ικαρία 
Σκύδρα  Ρόδος 
Τύρναβος  Λειβαδιά 
Σοφάδες  Χαλκιδική 
Αλόννησος  Γρεβενά 
Σκόπελος

Εγκαίνια

Παρουσίαση Cocktail με βάση το κρασί

Λήμνος  Πάρος 
Σάμος  Ρόδος 
Χίος  Σύμη 
Οινούσες  Σητεία 
Μυτιλήνη  Σάμος 
Κομοτηνή  Σαντορίνη 
Σαμοθράκη  Σέρρες 
Ξάνθη  Φάρσαλα 
Ανάφη  Καστοριά

•  Παρουσίαση «παιδικού πρωινού γεύματος»

•  Γευσιδοκιμασίες τυριών

Παρουσίαση Cocktail με βάση το τσίπουρο

Κύμη  Στυλίδα 
Σκύρος  Μυτιλήνη  
Ιστιαία  Κίμωλος 
Λειψοί  Κύμη 
Πάτμος  Σκόπελος 
Άμφισσα  Πρέσπες

•  Παρουσίαση παραδοσιακών γλυκών κουταλιού απ’ την Ελλάδα

•  Γευσιδοκιμασίες τυριών

 Παρουσίαση Cocktail με αποστάγματα απ’ όλη την Ελλάδα



ΤΟΜΕΙΣ

 Τα καλάθια των Περιφερειών
 Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ

 Βιολογικά προϊόντα
 Παραδοσιακά - τοπικά προϊόντα

 Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 Αγροτουρισμός

 Πράσινη ανάπτυξη

ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Νέα delicatessens
Ενεργειακά Φυτά

Ελαιοκράμβη
Ιπποφαές  

Κενάφ
Μύρτιλλο

Ροδιά
Στέβια

Τρούφα
Σαλιγκάρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα
 Προϊόντα της ελιάς

 Κρασί
 Τυροκομικά προϊόντα

 Μελισσοκομικά προϊόντα
 Οπωροκηπευτικά

 Βότανα – αρωματικά φυτά
 Προϊόντα κρέατος - Αλλαντικά

 Αποστάγματα
 Ζυμαρικά

 Ζαχαροπλαστική
 Αλιεύματα

 Άλευρα, δημητριακά- Αρτοσκευάσματα



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ EVENT

•  Παρουσίαση προϊόντων με ιδιαίτερο χαρακτήρα  
από όλη την Ελλάδα

• Παρουσίαση Τοπικών Κρασιών

• Γευσιδοκιμασίες Τοπικών Τυριών

• Παρουσίαση Ελληνικών Αποσταγμάτων

• Ελληνικό Παιδικό Πρωινό

• Εργαστήριο παρασκευής γλυκών

• Παραδοσιακά Παιχνίδια

• Επιστημονικές Ημερίδες

• Παιδικά Εργαστήρια

• Φρουτόπολη

•  Παρουσίαση λαχανικών από διάφορες περιοχές  
της Ελλάδας

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρουσίαση προϊόντων με ιδιαίτερο χαρακτήρα  
από όλη την Ελλάδα

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

•  Γενικοί φορείς που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων Ποιότητας

• Συνεταιρισμοί

• Εταιρίες τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

• Εταιρίες εμπορίας αγροτικών προϊόντων

• Εταιρίες πιστοποίησης και ποιοτικού έλεγχου

• Καταστήματα βιολογικών προϊόντων

• Γυναικείοι συνεταιρισμοί

• Δημόσιοι οργανισμοί, Επιμελητήρια, Περιφέρειες

• Δήμοι και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων

Θωμάς Λαζανάς 
Executive Chef

Γιώργος Λέκκας 
Executive Chef



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ

Kεράσματα με τα ιδιαίτερα προϊόντα της Ελλάδας

Παλαιωμένα ελληνικά τυριά
Κρασιά ξινόμαυρα Ελλάδας 
Νέα δίκτυα ελληνικών προϊόντων

Σκάλισμα φρούτων - carving
Διακόσμηση πιάτων - food styling
Γεύσεις της Μεσογείου

Παρουσίαση παιδικού πρωινού –  
μαγειρική με τα παιδιά

Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας –  
Ανάδειξη των προϊόντων της Ελλάδας

Παραδείγματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας από  
Ειδικούς στον κλάδο διατροφής 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ιπποκράτους 2, 10679 Αθήνα 
Τηλ. 2103610265 Fax: 2103610276 

E-mail: info@edpa.gr

www.edpa.gr


