Μουσικομαγειρέματα στο Φεστιβάλ
Μελιού Δήμου Ηλιούπολης
Ο δήμος Ηλιούπολης διοργανώνει σε
συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας
της ΠΑΣΕΓΕΣ το 1ο Φεστιβάλ μελιού.
Ένα απολαυστικό διήμερο γνωριμίας με
το πλούσιο σε διατροφική αξία, αλλά και
αγαπημένο σε όλους μας για την υπέροχη
γεύση του μέλι, μας υπόσχονται οι
εκδηλώσεις που θα γίνουν στις 15 & 16
Σεπτεμβρίου 2012, από τις 10.00 μέχρι
τις 22.00, στην Κεντρική Πλατεία της
Ηλιούπολης.

Ειδικοί επιστήμονες και μελισσοκόμοι θα μιλήσουν για τη θαυματουργή αυτή τροφή, για τις
ιδιότητες, την παραγωγή, την ιστορία και τη διατροφική αξία του μελιού, το οποίο όπως ξέρουμε
παράγεται στην Αττική, αλλά και στον «δικό» μας Υμηττό, σε εξαιρετική ποιότητα.
Παράλληλα, θα υπάρξει η ευκαιρία παρακολούθησης τρύγου μελιού, και παρατήρησης ζωντανά μιας
κυψέλης, με ταυτόχρονη ενημέρωση για το πώς παράγεται το μέλι, ενώ θα προβληθούν ταινίες και
video και θα υπάρχει έκθεση με φωτογραφικό υλικό για τη μέλισσα
Ακόμη οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν αμιγείς κατηγορίες μελιού και ελληνικό
συνεταιριστικό μέλι, καθώς και λουκουμάδες και άλλα υπέροχα εδέσματα με μέλι, ενώ τα παιδιά θα
διασκεδάσουν μαγειρεύοντας, ζωγραφίζοντας και τραγουδώντας, σ? ένα πρωτότυπο και κεφάτο
event, με το γνωστό μάγειρα και παρουσιαστή της εκπομπής «Η κουζίνα της Μαμάς», Ευτύχη
Μπλέτσα.
.
.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012
10:00
– Έναρξη φεστιβάλ
11:00 – 13:00 – Γευσιγνωσία αμιγών κατηγοριών μελιού
17:00 – 18:00 – Επίδειξη τρύγου μελιού
19:00 – Επίσημη έναρξη -Χαιρετισμοί:
– Χαιρετισμός Δημάρχου

– Χαιρετισμός Εκπροσώπου ΠΑΣΕΓΕΣ
Ομιλίες:
Τάσεις – προοπτικές της μελισσοκομίας στην Ελλάδα» Εκπρόσωπος Κέντρου Μελισσοκομίας
ΠΑΣΕΓΕΣ.
« Η σημασία των προϊόντων της μέλισσας στον άνθρωπο» .κος Χαριζάνης Πασχάλης – Καθηγητής
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
«Ο Έλληνας μελισσοκόμος – παραγωγός στις σημερινές συνθήκες της αγοράς:
Σιδέρης – Μελισσοκόμος

κος Τσιμίνης

Προβολή ταινίας σχετικά με το μέλι, Δοκιμάστε λουκουμάδες με μέλι, Κυψέλη παρατήρησης για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Τα παιδιά μαγειρεύουν και διασκεδάζουν με τον γνωστό παρουσιαστή της εκπομπής «Η κουζινά της
Μαμάς»
Κυριακή…16.. Σεπτεμβρίου 2012
11:00 -13:00
Τα παιδιά μαγειρεύουν και διασκεδάζουν με τον γνωστό παρουσιαστή της εκπομπής « Η κουζινά
της Μαμάς» Ευτύχη Μπλέτσα
17:00-18:00
Μουσικομαγειρέματα
Εκθέσεις – παράλληλες δραστηριότητες
Καθημερινά 10:00-22:00
Δοκιμάστε λουκουμάδες με μέλι
Κυψέλη παρατήρησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Έκθεση φωτογραφικού υλικού για τη μέλισσα
Δοκιμάστε το ελληνικό συνεταιριστικό μέλι
Προβολή Βίντεο

