27 – 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Έχοντας μια μακρά πορεία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
στο ενεργητικό του, ο Ε.Ο.Σ.Σ. FOOD FEST ξεκινά την
δημιουργία ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων
που αφορούν όλη την οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτών των
πρωτοβουλιών προχωρά στην δημιουργία του πρώτου
διαδραστικού Εργοστασίου Καραμέλας στην Ελλάδα,
εμπνευσμένο από τον γευστικό πλούτο της Ελλάδας.

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος είναι η διατήρηση της παράδοσης, η ανάδειξη των
τοπικών προϊόντων, η προώθηση των προϊόντων διατροφής του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, μέσα
από μια διασκεδαστική , εκπαιδευτική και πρωτόγνωρη
εμπειρία για όλες τις ηλικίες και όλη την οικογένεια.

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ
Το πρώτο εργοστάσιο καραμέλας έρχεται στo Hράκλειο να προσφέρει
την πιο γλυκιά απόλαυση σε μικρούς και μεγάλους.
Μέσα από μια ενδιαφέρουσα περιήγηση στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε όλα τα στάδια
επεξεργασίας του μελιού για την παραγωγή της καραμέλας.
Να μάθουμε την ιστορία της που κρατά από αρχαιοτάτων
χρόνων και ακολουθώντας την συνταγή των πρώτων
καραμελοποιιών να καραμελοποιήσουμε με Κρητικό
μέλι.

ΤΑ ΕΙΔΗ
ΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ
 Σκληρή καραμέλα
 Μαλακή καραμέλα
 Ζελεδάκια (φρουτοκαραμέλες)
 Ζεστή ή ρευστή καραμέλα
 Γλειφιτζούρια

ΜΕΛΙ - Ο ΧΡΥΣΟΣ
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Το μέλι είναι μοναδική γλυκαντική ουσία μεγάλης βιολογικής αξίας, δώρο της φύσης στον άνθρωπο, με ξεχωριστή
θρεπτική αξία

ΠΟΠ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με φυσική ανάμιξη θυμαρίσιου μελιού με πευκόμελο,
διακρίνεται από χαρακτηριστικό άρωμα το οποίο οφείλεται κυρίως σε αρωματικές ουσίες οι οποίες προέρχονται
από το θυμαρίσιο μέλι. Η γεύση του είναι ήπια λόγω της
παρουσίας του πευκόμελου, διαρκής και έχει μέτρια διαύγεια και γλυκύτητα. Στο άρωμα του διακρίνονται τόνοι
λουλουδιών, ασθενές άρωμα ξύλου και ρητίνης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 Παρουσίαση επιχειρήσεων της Κρήτης
 Αρωματικά φυτά και βότανα της Κρήτης
 Παρασκευή χειροποίητης καραμέλας

ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
 Καραμελωμένη Κρητική Γραβιέρα με ΠΟΠ Πευκοθυ-

μαρόμελο Κρήτης
 Καραμελώνουμε φρούτα τοπικής παραγωγής με μέλι
 Παρασκευάζουμε Κρητική χειροποίητη καραμέλα με
μέλι
 Μελωμένα γλυκίσματα και γλειφιτζούρια

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ





Θυμαρίσιο μέλι
Πευκόμελο
Πευκοθυμαρόμελο
Μέλι από έλαιο:
 έλαιο-θυμάρι
 θυμάρι-λουλούδι
 λουλούδι-πεύκο
 πεύκο-ρείκι
 έλαιο-λουλούδι.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ





Το εργοστάσιο καραμέλας
Η πόλη της καραμέλας
Η ιστορία της καραμέλας
Παρασκευή καραμέλας






Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού
Παιδαγωγικά παιχνίδια
Εκπαιδευτικές δράσεις
Δημιουργικά εργαστήρια

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
 Εταιρίες Μελιού
 Εταιρίες προϊόντων βασι-

σμένων στο μέλι

 Τοπικοί και Περιφερειακοί

Φορείς

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ








Pop - καραμελίζω
Φτιάχνω τη δική μου καραμέλα
Οι καραμελόμασκες
Κινητικά καραμελοπαιχνίδια
Θεατροφρένεια
Face-painting
Το καραμελόσπιτο του τρόμου

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10.00ΠΜ - 9.00ΜΜ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Οργάνωση

FOOD FEST
Ιπποκράτους 2, Αθήνα
τηλ: 210.36.10.265 fax: 210.36.102.76
info@edpa.gr
www.edpa.gr

