∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4ος κύκλος «Σεµινάρια Μεσσηνιακής Γαστρονοµίας»
από το Ίδρυµα “Καπετάν Βασίλη”
σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Μεσσηνίας, το ΙΕΚ Ορίζων και το
Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να δηλώσουν συµµετοχή έως τις 6 Μαΐου 2016
To Ίδρυµα “Καπετάν Βασίλη” στη Μεσσηνία, µε συνέπεια στην ανάδειξη, προώθηση και
ενηµέρωση του κοινού για τα οφέλη και τη σηµασία της Μεσσηνιακής κουζίνας ως επέκταση της
Μεσογειακής διατροφής, διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά δωρεάν «Σεµινάρια Μεσσηνιακής
Γαστρονοµίας» για τους επαγγελµατίες της εστίασης, σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο
Μεσσηνίας, το ΙΕΚ Ορίζων και το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του ΤΕΙ
Πελοποννήσου. Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στο Navarino Dunes της Costa Navarino,

στις 10, 11 & 12 Μαΐου 2016.

Σκοπός των σεµιναρίων είναι η εκπαίδευση και η γνωριµία των συµµετεχόντων µε την
ιδιαίτερη παραδοσιακή κουζίνα της Μεσσηνίας εστιάζοντας στην ποικιλία των εκλεκτών
τοπικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. ∆ίπλα σε σηµαντικούς επαγγελµατίες του
χώρο όπως ο ∆ηµήτρης Μελεµενής – Costa Navarino, ο Κώστας Τσίγκας – Vespa Rosa,
Pere Ubu, Testaccio & Steak Frites, ο Λευτέρης Λαζάρου – Varoulko Seaside, o ∆όξης
Μπεκρής - Γενικός υπεύθυνος Chef για τα ξενοδοχεία και τα resorts του οµίλου “Fairmont”
στην Αφρική, o ∆ηµήτρης ∆ηµητριάδης - Chef στο “Artisanal”, ο Γιώργος Βενιέρης - Chef
“Mr. Pug” και o Αλέξανδρος Φουρούλης - Chef & συνιδιοκτήτης στο “ΜΑΝΗΜΑΝΗ”, οι

συµµετέχοντες θα αποκοµίσουν µοναδικές εµπειρίες, αλλά και πολύτιµες συµβουλές και γνώσεις.
Οι καταξιωµένοι σεφ, θα µαγειρέψουν και θα µοιραστούν µε τους συµµετέχοντες τοπικές
µεσσηνιακές συνταγές, χρησιµοποιώντας πάντα υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, συνδυασµένες µε
σύγχρονες γαστρονοµικές γεύσεις και µεθόδους µαγειρέµατος.

Το

πρόγραµµα
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τριήµερου
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περίπου
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επαγγελµατιών του κλάδου της εστίασης, από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Οι
συµµετέχοντες θα χωριστούν σε οµάδες, ενώ το κάθε σεµινάριο θα διαρκεί 4 ώρες ανά οµάδα και
περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό κύκλο. Το πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει γευσιγνωσία
ελαιολάδου καθώς και επίσκεψη στους λαχανόκηπους της Costa Navarino.

Σηµειώνεται ότι τα σεµινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελµατίες µάγειρες, Chef,
ιδιοκτήτες εστιατορίων και ξενοδοχειακών µονάδων, ενώ στο τέλος του σεµιναρίου όλοι οι
συµµετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Ίδρυµα Καπετάν Βασίλης, πιστός οπαδός και υποστηρικτής της Μεσσηνιακής διατροφής,
υλοποιεί καινοτόµες δράσεις για τη διάσωση, καταγραφή και µελέτη της γαστρονοµικής
κληρονοµιάς της Μεσσηνίας. Για το λόγο αυτό, εκτός από τα Σεµινάρια Γαστρονοµίας, το Ίδρυµα
“Καπετάν Βασίλη” έχει δηµιουργήσει επίσης το Εικονικό Μουσείο Μεσσηνιακής διατροφής µε σκοπό
τη συλλογή, διατήρηση και παρουσίαση των παραδοσιακών Μεσσηνιακών Συνταγών, καθώς και τα
τοπικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των συνταγών. Τα Σεµινάρια
Γαστρονοµίας αποτελούν σηµαντική ενότητα αυτού του ξεχωριστού έργου, και τα αποτελέσµατα
καθώς και οι συνταγές από τον θεσµό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.messiniandiet.gr .

Μέσω του διαδικτύου τόπου, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν παραδοσιακά
σκεύη και εργαλεία, καθώς και συνταγές που έχουν διαφυλαχθεί από γενιά σε γενιά και αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας της Μεσσηνιακής ∆ιατροφής.

Για δηλώσεις συµµετοχής στα φετινά Σεµινάρια οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε
την κα Γεωργία Παλόγλου (Επιµελητήριο Μεσσηνίας) στο τηλέφωνο 27210 62218 και ώρες
9.00-15.00. Για ώρες εκτός γραφείου µπορούν να επικοινωνούν στο 6986 689093. Η
συµµετοχή µπορεί να γίνει µόνο κατόπιν προεγγραφής.

Προθεσµία προεγγραφών: 6 Μαΐου 2016
Σηµείωση: θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Πληροφορίες για συντάκτες Ίδρυµα “Καπετάν Βασίλη”
Το Ίδρυµα “Καπετάν Βασίλη” είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό Ίδρυµα το οποίο ιδρύθηκε το
2011, προς τιµήν του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία
πρότυπο αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, µέσα από την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων. Ως
τώρα έχει υποστηρίξει µια σειρά ενεργειών, που περιλαµβάνει από έρευνα για τοπικές ποικιλίες µέχρι
εκπαιδευτικά σεµινάρια.

Προς τους Συντάκτες
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον κ. ∆ιονύση Παπαδάτο,
Υπεύθυνο ∆ράσεων του Ιδρύµατος “Καπετάν Βασίλη”, 6974366287, 27230 28353, info@cvf.gr

