4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και
Προϊόντων Μέλισσας
Hey!! Θα μαι και πάλι φέτος το Φεστιβάλ Μελιού!! Ελάτε να γλυκαθείτε και να τα πούμε από
κοντά! Εχουμε Μουσικομαγειρέματα Σάββατο στη 1, Σάββατο στις 5 και Κυριακή στη 1!! Τα λεμε!!!!
Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΟΣΣ) και το
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Στόχος του 4ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας είναι η προβολή και
προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού και των προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό κοινό
και στους χώρους μαζικής εστίασης. Επιπλέον, στοχεύει στο να αποτελέσει ιδανικό τόπο για τη
σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των παραγωγών, επιχειρήσεων
παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλισμού.
Ένα από τα καλύτερα και υγιεινότερα ελληνικά προϊόντα, θα έχει την τιμητική του στις 7,8 και 9
Δεκεμβρίου 2012 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Το Φεστιβάλ αποτελεί την μεγαλύτερη και
σημαντικότερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα, καθώς κάθε διοργάνωση την
επισκέπτονται πάνω από 20.000 καταναλωτές, εμπορικοί επισκέπτες και μελισσοκόμοι.
Ο πλούτος της ελληνικής υπαίθρου αλλά και τα εκλεκτότερα μελισσοκομικά προϊόντα που
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά θα παρουσιαστούν για τέταρτη φορά στο Φεστιβάλ Ελληνικού
Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας.
Στόχος και του Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού και των
προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης.

Τι θα δείτε στο Φεστιβάλ
Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν γαστρονομικούς
συνδυασμούς με βάση το μέλι, να γευθούν εδέσματα της ελληνικής κουζίνας που παρασκευάζονται
με μέλι. Επίσης την παρασκευή Χριστουγεννιάτικων γλυκών Κρήτης, να ενημερωθούν σε ειδικά
περίπτερα για τα προϊόντα μέλισσας, να ακούσουν απόψεις ειδικών, να δοκιμάσουν αλλά και να
αγοράσουν απευθείας από τον παραγωγό αγνό μέλι και προϊόντα του.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων με θέμα « Γνωρίστε το μικρόκοσμο της μέλισσας» οι μικροί μας φίλοι
θα μουσικομαγειρέψουν με τον Ευτύχη Μπλέτσα, θα ζωγραφίσουν αλλά και θα κατασκευάσουν
μέλισσες, θα παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια και θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον
παραδοσιακό τρόπο εξαγωγής του μελιού από τις κερήθρες.
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής του Φεστιβάλ:
Παρασκευή 7/12, 16:00-21:00
Σάββατο 8/12, 10:00-21:00
Κυριακή 9/12, 10:00-20:00
Εγκαίνια Φεστιβάλ: Παρασκευή 7/12, 19:00
Τα βίντεο από το περσινό φεστιβάλ:

Και φέτος θα περάσουμε μελένια!!

