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Νέο Φάληρο 21.6.2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γεύσεις απ’ όλη την Ελλάδα
3ο Agro Quality Festival στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Πλημμυρίζει χρώματα, αρώματα, γεύσεις και εικόνες της ελληνικής υπαίθρου το Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας, το τριήμερο 22, 23 και 24 Ιουνίου.
Στο παραδοσιακό χωριό που έχει στηθεί στον περιβάλλοντα χώρο και στην ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΟΔΟ, όλοι οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν, στη μεγαλύτερη συνάντηση
για την ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων, φρεσκοψημμένο ψωμί, απαλά και πικάντικα
τυριά, μοσχομυριστό ελαιόλαδο, χειροποίητα ζυμαρικά, ευωδιαστά βότανα, αγνό γευστικό
μέλι, τρυφερά λαχανικά και λογής νοστιμιές και καλούδια, κερασμένα από καρδιάς, από
δεκάδες μικρούς παραγωγούς της ελληνικής περιφέρειας που επιμένουν παραδοσιακά και
ελληνικά.

Το παραδοσιακό χωριό θα περιλαμβάνει επίσης, εργαστήρια, όπως ελαιοτριβείο, μύλο,
μελισσοκομείο, τυροκομείο, εργαστήριο παστελιού, σαπουνοποιείο, οινοποιείο κ.α.,
προκειμένου οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά όλη τη διαδικασία
παραγωγής των προϊόντων.
Το σκηνικό θα συμπληρώνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στα παιδιά όπως παραστάσεις
Καραγκιόζη, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Οι μικροί φίλοι θα φτιάξουν ζυμαρικά, κεριά, θα
ζωγραφίσουν και θα δημιουργήσουν με πρώτο υλικό το χώμα.
Κι όλα αυτά στο πλαίσιο του «Agro Quality Festival – Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα», της
έκθεσης που διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού
Σχεδιασμού, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος .
Η επιτυχία των δύο προηγούμενων ετών με προσέλευση που ξεπέρασε τους 30.000
επισκέπτες οδήγησε στην αναβάθμιση της διοργάνωσης με στόχο:
- την ενημέρωση των καταναλωτών για τα πιστοποιημένα προϊόντα που κυκλοφορούν στην
ελληνική αγορά
- την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της ασφάλειας του καταναλωτή
- την προτροπή των καταναλωτών στην αγορά ελληνικών πιστοποιημένων προϊόντων
προωθώντας την καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης – Agroκουλτούρα
- την παρουσίαση των εταιριών πιστοποίησης και γεωργικών συμβούλων και του ρόλου τους

στην ελληνική αγορά
- την ανάδειξη των προϋποθέσεων και των ελέγχων που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων
ανώτερης ποιότητας
Τομείς της έκθεσης :
•
•
•
•
•
•
•
•

Τα καλάθια των Περιφερειών
Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ
Βιολογικά προϊόντα
Παραδοσιακά - τοπικά προϊόντα
Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Αγροτουρισμός
Πράσινη ανάπτυξη
Εταιρίες πιστοποίησης

Κατηγορίες εκθεμάτων :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα
Προϊόντα της ελιάς
Κρασί & Αποστάγματα
Τυροκομικά προϊόντα
Μελισσοκομικά προϊόντα
Οπωροκηπευτικά
Βότανα & Αρωματικά φυτά
Προϊόντα κρέατος & Αλλαντικά
Παραδοσιακά Ζυμαρικά
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής & Αρτοσκευάσματα
Αλιεύματα
Άλευρα & Δημητριακά

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ AGRO QUALITY FESTIVAL

Agro – Gastronomy
Διαγωνισμός γαστρονομίας με τα προϊόντα της υπαίθρου

Agro – Business
Νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας

Agro – Meetings
Συζητήσεις για όλες τις εξελίξεις

Agro – Tourism
Συνδυασμός της ψυχαγωγίας με την τοπική ταυτότητα

Agro – Green
Η πράσινη κουζίνα: μια νέα πραγματικότητα στο τραπέζι μας

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

Agro – Δίκτυα Επιχειρηματικότητας
Δράσεις και δικτυώσεις επιχειρήσεων και αγροτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Το Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα έχει θέματα:
• Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε.
• Γεωργία με ελληνική ταυτότητα
• Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα
• Η ελληνική διατροφή και η παραγωγή τροφίμων
• Διατροφική ασφάλεια, ποιότητα και υγεία
• Τοπικό και περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός
• Τα καλάθια των προϊόντων της ελληνικής γης
• Εθνικά και περιφερειακά σήματα “brand name” για την ελληνικότητα της γεωργίας
• Κρητικό σύμφωνο ποιότητας
• Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές
• Οι έλεγχοι ποιότητας και πιστοποίησης
• Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων.
Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϋποθέσεις παραγωγής και χρήσης του όρου
«παραδοσιακό».
Οι ώρες λειτουργίας:
Παρασκευή 22 Ιουνίου, 16.00-22.00, Σάββατο 23 Ιουνίου, 10.00-22.00, Κυριακή 24 Ιουνίου
10.00-21.00
Είσοδος: €3 (Δωρεάν για παιδιά έως 12 ετών).

