Μεγάλο Μαγειρικο Event της AMC την
Κυριακή 14/4 στο γήπεδο TAE ΚWON DO
στην Αθήνα
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ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ TAE ΚWON DO H AMC σας«μαγειρεύει» στο
μεγαλύτερο ανοξείδωτο σκεύος του κόσμου!
Σε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για τα πανευρωπαϊκά δεδομένα προχωρά η εταιρεία AMC, που εδώ
και 50 χρόνια έχει συνδέσει το όνομά της με κορυφαίας ποιότητας μαγειρικά σκεύη, μαγειρεύοντας
στο μεγαλύτερο ανοξείδωτο σκεύος στον κόσμο -ούτε λίγο, ούτε πολύ 4 τετραγωνικών μέτρων, για
10.000 μερίδες!- σε μια μεγάλη γιορτή για όλους, στο κλειστό στάδιο TAE KWON DO Π. Φαλήρου,
την Κυριακή 14 Απριλίου, από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
Ο Σεφ Χρήστος Ξεροβάσιλας μαζί το ταλαντούχο team του τμήματος Μαγειρικής των ΙΕΚ ΞΥΝΗ
πρόκειται να μαγειρέψουν 500 γεμιστές γαλοπούλες Bofrost για τους παρευρισκόμενους, ενώ στη
διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιάσουν πρωτότυπες συνταγές μεσογειακής, παραδοσιακής,
ασιατικής, ευρωπαϊκής, υγιεινής , πολλαπλής, οικονομικής ακόμα και μοναστηριακής μαγειρικής!
Η μεγάλη γιορτή της AMC, αφιερωμένη στην ελληνική οικογένεια και την ελληνίδα νοικοκυρά, θα
περιλαμβάνει εξάλλου:
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Παρουσίαση παιδικής μαγειρικής από τον Ευτύχη Μπλέτσα
Χορό Zumba από την ομάδα ASANA, καθώς και χορευτικά και ακροβατικά shows, και live
διαιτητική μαγειρική, με την «υπογραφή» της Ελένης Πετρουλάκη
Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά (Magic & Juggling Show, φουσκωτό και ηλεκτρονικά
παιχνίδια)
Δωρεάν υπηρεσίες κομμωτικής, φυσικοθεραπείας, μασάζ, ρεφλεξολογίας, μακιγιάζ, περιποίησης
προσώπου & συμβουλές διαιτολογίας, με την ευγενική χορηγία των ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Μεγάλο bazaar AMC και πλήρη έκθεση προϊόντων
Δωρεάν γυαλιά ηλίου, ποιοτικών προδιαγραφών με μία πολύ καλή επαγγελματική ευκαιρία για
νέα μέλη AMC
Μεγάλη κλήρωση: 500 υπέροχα δώρα και μια απίστευτη ευκαιρία

Χορηγοί – υποστηρικτές:
ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ASANA, bofrost, CRETA FARMS εν ελλάδι, Planet Cleaning
Methods, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, Παντομίμας Θεάματα Ε.Π.Ε,
OMONIA TRANS, Dole, Pizza Fan, ΜΙΝΕΡΒΑ, ΙΝΟ, Kaiser BLONDE,
Mπαχαρικά fotsi, NOSTI MOST, Frutop, KALLIMANIS, 3M Scotch Brite,
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ, ticketplus.gr, ΛΑΚΩΝΙΑ Α.Σ.Ε.Ε ΑΜΥΚΛΩΝ, McCain, Βarilla,
Melitta, Αλλατίνη
*Xορηγοί επικοινωνίας: TV BOX & STARS, bletsas.gr
**Με την υποστήριξη του SFERA 102,2

ΚΑΝΤΕ JOIN στο FACEBOOK EVENT ΕΔΩ

