Home & Taste γαστρονομία και design
στο Golden Hall

Από 9/10 έως και 24/10, τo Golden Hall σας προσκαλεί στο ανανεωμένο και πλέον αγαπημένο event
του φθινοπώρου «Home & Taste» με ιδέες για το σπίτι, τη διακόσμηση, πρωτότυπες συνταγές από
διάσημους chefs, παιδικές δραστηριότητες κ.α. Το φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων «Home & Taste
2015» διευρύνεται με στόχο να εμπλουτίσει την εμπειρία των επισκεπτών καθώς δημιουργεί την
αίσθηση ενός ζωντανού «περιοδικού» για την γεύση, την αισθητική, αλλά και τη διακόσμηση του
σπιτιού, καλώντας τον κόσμο να συμμετέχει διαδραστικά μέσα από ποικίλα θεματικά workshops,
σεμινάρια υγείας & διατροφής, προτάσεις & λύσεις διακόσμησης και επιδείξεις μαγειρικής που
θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Golden Hall. Δημοφιλείς σεφ, όπως ο Έκτορας Μποτρίνι, ο
Βαγγέλης Δρίσκας, η Ντίνα Νικολάου, η Μυρσίνη Λαμπράκη, ο Γιάννης Αποστολάκης και πολλοί
άλλοι θα «καταλάβουν» το κεντρικό cooking stage του Golden Hall θα μοιραστούν μυστικά
μαγειρικής και θα πλημμυρίσουν τους χώρους του αγαπημένου μας εμπορικού κέντρου με γεύσεις
και μυρωδιές από ευρηματικές και πρωτότυπες συνταγές. Η κάθε μέρα έχει τη δική της ταυτότητα
όπως Sushi Day, Olive Day, Vegan Day, Chocolate Day κ.α. με παράλληλες δραστηριότητες γύρω από
την κάθε θεματική ενότητα. Μαζί με τους καταξιωμένους σεφ, γνωστοί καλλιτέχνες ανάμεσα στους
οποίους, η Ναταλία Δραγούμη, οι Otherview, ο Παναγιώτης Χατζηδάκης και ο Κώστας Κρομμύδας,
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