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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“ 5ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας ”
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Το “ 5ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας ”, η μεγαλύτερη εκδήλωση του
κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποιείται στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας, με συνδιοργανωτές τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού και το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά. Τελεί δε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Tροφίμων.
Στόχος του 5ου Φεστιβάλ που επιστρέφει στο Σ.Ε.Φ. , είναι η προβολή και προώθηση του
επώνυμου ελληνικού μελιού και των προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό κοινό και στους
χώρους μαζικής εστίασης. Παράλληλα η έκθεση θα αποτελέσει τόπο για τη σύναψη εμπορικών και
επιχειρηματικών συμφωνιών, μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης
μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλισμού.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να
ενημερώνονται αναφορικά με όλα τα είδη μελιού της πατρίδας μας και την παραγωγή τους, να
γεύονται λιχουδιές του μελιού και να μυούνται στο θαυμαστό κόσμο της μέλισσας. Θα
προσφέρονται μεταξύ άλλων, μελωμένες δίπλες Λέσβου και μελωμένα ξεροτήγανα Κρήτης.
Ειδική παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τα γαστρονομικά μέλια της Αργολίδας.
Το φεστιβάλ που γίνεται για πέμπτη φορά και αποτελεί τόπο συνάντησης, επιμόρφωσης και
πληροφόρησης των ανθρώπων της μελισσοκομίας, περιλαμβάνει :
• Εδέσματα της ελληνικής κουζίνας που θα παρασκευάζονται από μέλι.
• Γευσιγνωσίες αμιγών κατηγοριών μελιού και βαθμολόγηση απ΄το κοινό.
• Γαστρονομικός διαγωνισμός με βάση το μέλι.
• Ενημέρωση καταναλωτών σε ειδικά περίπτερα
• Εκδηλώσεις για παιδιά με θέμα, « Γνωρίστε τον μικρόκοσμό της μέλισσας ».
• Ημερίδα παρουσίασης μελιών και ενημέρωσης καταναλωτή.
• Παρουσιάσεις επιμελητηρίων, περιφερειών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο φεστιβάλ συμμετέχουν :
• Εταιρείες παραγωγής και τυποποίησης μελιού
• Επιχειρήσεις και εταιρείες επεξεργασίας μελιού
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Επιχειρήσεις και εταιρείες παραγωγής προϊόντων μέλισσας
Επιχειρήσεις και εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας κεριού
Εταιρείες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης μελισσοκομικού εξοπλισμού
Εταιρείες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης εξοπλισμού συσκευασίας και τυποποίησης
Εταιρείες και συνεταιρισμοί με βασική παραγωγή το μέλι και τα προϊόντα κυψέλης
Επιχειρήσεις και εταιρείες παραγωγής βιολογικού μελιού
Φαρμακευτικές εταιρείες
Δήμοι με σημαντική παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων, Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων.
Ας σημειωθεί ότι :
1. Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο με σημαντική συμβολή στην αγροτική οικονομία
της χώρας και η προσφορά της στο οικοσύστημα είναι ανεκτίμητη.
2. Το μέλι και τα άλλα προϊόντα της μέλισσας συγκαταλέγονται στα τρόφιμα υψηλής
βιολογικής αξίας. Είναι προϊόν απόλυτα φυσικό, με τεράστια αξία για τον
ανθρώπινο οργανισμό και ευρύ φάσμα χρήσεων σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης
ζωής.
3. Οι μορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, σε συνδυασμό με το
νομαδικό τρόπο άσκησης της ελληνικής μελισσοκομίας, παίζουν καθοριστικό ρόλο
στη διαμόρφωση των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού
μελιού.

Οι ώρες λειτουργίας του 5ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μελιού, είναι :
Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 16.00- 21.00, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 10.00- 21.00 και
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, 10.00-20.00.
Το εισιτήριο εισόδου είναι 2 ευρώ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά έως 12 ετών.

