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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου
Παραςκευθ 16 Σεπτεμβρίου
ε όλθ τθσ τθ διαδρομι, από τθν αρχι ακόμα τθσ φπαρξισ τθσ, θ Θεςςαλονίκθ ιταν ζνα
ςταυροδρόμι πολιτιςμών, ιδεών, αλλά και γεφςεων. Ζτςι θ ελανίκ των Σοφρκων, θ μικρι
Ιερουςαλιμ των Εβραίων, δζχτθκε επιρροζσ από πολιτιςμοφσ τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ,
διαμορφώνοντασ τελικά το δικό τθσ μεκυςτικό άρωμα και τισ δικζσ τθσ ξεχωριςτζσ γεφςεισ…
Αυτό το πολφχρωμο μωςαϊκό ζχει ςκοπό να αναδείξει το Φεςτιβάλ Γεφςησ και Πολιτιςμοφ
που διοργανώνει για πρώτθ φορά φζτοσ το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών, τθν Πέμπτη 15
και την Παραςκευθ 16 Σεπτεμβρίου 2016 τιμώντασ τον γαςτρονομικό πολιτιςμό τθσ
Θεςςαλονίκθσ.
Πρόκειται για ζνα μοναδικό ταξίδι γεφςεων και πολιτιςμών, ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν
εςτιατόρια τθσ Θεςςαλονίκθσ που ειδικεφονται ςτισ κεματικζσ και ethnic κουηίνεσ. Εκτόσ
από εςτιατόρια που τιμοφν τθν κουηίνα άλλων χωρών, κα υπάρχουν και εςτιατόρια με
ποντιακι ι κρθτικι κουηίνα, εςτιατόρια που εςτιάηουν ςτθν ιχκυοφαγία ι ςτα πουλερικά
κλπ. Όλα αυτά τα εςτιατόρια κα ζχουν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν ς’ ζνα ευρφ και
πολφχρωμο κοινό, το πολυπλθκζσ κοινό του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών, επιλογζσ από το
μενοφ τουσ.
Πζρα, όμωσ, από τα εςτιατόρια κα παρουςιάςουν το ζργο τουσ και οινοποιοί από τθ
Μακεδονία, όπωσ και πλικοσ παραγωγών προϊόντων.
Οι επιςκζπτεσ κα μποροφν να δοκιμάηουν τισ δθμιουργίεσ των εςτιατορίων, αλλά και το
κραςί γνωςτών οινοποιών, μ’ ζνα ςυμβολικό ειςιτιριο. Με τθν είςοδό τουσ κα
παραλαμβάνουν ζνα πιάτο, μαχαιροπιρουνα μιασ χριςθσ κι ζνα ποτιρι τουλίπα. Με αυτά
μποροφν να επιςκζπτονται τα τραπζηια των εςτιατορίων και οινοποιείων και να δοκιμάηουν
τισ δθμιουργίεσ τουσ. Φεφγοντασ κα παραδίδουν το ειςιτιριο ειςόδου ςε εκπρόςωπο του
υλλόγου «Η ΛΑΜΨΗ», ο οποίοσ ςτο τζλοσ κα παραλάβει το ςφνολο των αντιτίμων.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ςυμμετοχζσ ςτα τθλζφωνα 2310589184 και
6986814687.

Τιμθ ειςιτηρίου: 3€
Ώρεσ λειτουργίασ: 19:00 – 00:30
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