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 Εκδήλωση γευσιγνωσίας ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών “Oriste World Event”  

Άγιος Φραγκίσκος, 19 Ιουνίου 2018 
   
   

 Στις 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Orexi (www.orexisf.com) στον Άγιο 
Φραγκίσκο εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων υπό τον τίτλο “Oriste World Event”, την οποία 
διοργάνωσε η ελληνική εταιρεία Places and Flavors (www.placesandflavors.com) με τη συνδρομή του 
Γραφείου OEY.  Η εν λόγω εκδήλωση ήταν η πρώτη του είδους της στις ΗΠΑ. Είχε διάρκεια τριών 
ωρών και περιελάμβανε παρουσιάσεις διαφόρων προϊόντων, υψηλής ποιότητας, κυρίως μικρών 
παραγωγών, κατά τη διάρκεια καθιστού γεύματος γευσιγνωσίας. Πέραν των προϊόντων που κατά 
κανόνα συνδέουν με την Ελλάδα οι καταναλωτές (ελαιόλαδο, ελιές, φέτα, μέλι), προβλήθηκαν λιγότερο 
διαδεδομένα, εκλεκτά προϊόντα όπως το κρίταμο, το γαλένι (τυρί με υφή κρέμας από την Κρήτη), το 
πιπερόμελο (σάλτσα με βάση τις πιπεριές Φλωρίνης), ο αποξηραμένος λωτός, το άλειμμα από 
καρπούς αρώνιας κλπ, που εκπροσωπούν τις νέες τάσεις στην ελληνική γαστρονομία. Τα προϊόντα 
προέρχονταν από 20 εταιρείες απ’ όλη την Ελλάδα. Το μενού γευσιγνωσίας αποτελείτο από μεγάλη 
ποικιλία πιάτων (ορεκτικά, σαλάτες, κυρίως πιάτα και επιδόρπια), τα οποία αναδείκνυαν με εξαιρετικό 
τρόπο τα γευστικά χαρακτηριστικά των ανωτέρων προϊόντων. Έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι τα εν 
λόγω προϊόντα μπορούν να συνδυαστούν με γεύσεις άλλων προελεύσεων και δεν περιορίζονται στην 
χρήση τους στην ελληνική κουζίνα. Κατά το γεύμα προσφέρθηκε ελληνικό κρασί (διάφορες ελληνικές 
ποικιλίες – λευκό, ροζέ, κόκκινο), καθώς και ούζο, τα οποία συνόδευαν τα διάφορα πιάτα στα οποία 
αντιστοιχούσαν. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περί τους 25 επαγγελματίες του χώρου των 
τροφίμων & ποτών (εισαγωγείς, διανομείς, ιδιοκτήτες καταστημάτων τροφίμων, εστιάτορες), οι οποίοι 
εκφράστηκαν με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την γεύση και την ποιότητα των προϊόντων. 

 Στην αίθουσα της εκδήλωση υπήρχε ειδικός χώρος στον οποίο εκτίθεντο τα ελληνικά προϊόντα 
στην εμπορική τους συσκευασία. Υπήρχαν επίσης ενημερωτικά φυλλάδια των παραγωγών εταιρειών, 
καθώς και αντίτυπα του περιοδικού Oriste by Places & Flavors, με πληροφορίες και στοιχεία 
επικοινωνίας όλων των εν λόγω ελληνικών εταιρειών. Σημειώνουμε ότι ελάχιστες από τις ελληνικές 
εταιρείες των οποίων τα προϊόντα προβλήθηκαν στην εν λόγω εκδήλωση συνεργάζονται ήδη με 
εισαγωγείς/διανομείς στις ΗΠΑ, και αυτές μόνο για την αγορά της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Η 
διοργανώτρια εταιρεία Places & Flavors προγραμματίζει νέα αντίστοιχη εκδήλωση κατά το 2019 στον 
Άγιο Φραγκίσκο. 
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                                Άγιος Φραγκίσκος,   20 Ιουνίου 2018 
    

   
   

http://www.orexisf.com/
http://www.placesandflavors.com/
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