∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ «από το στάβλο στο πιάτο»
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
10, 11, 12 Οκτωβρίου 2008
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Η πρώτη Έκθεση και το πρώτο Συνέδριο για το κρέας και τα προϊόντα του, που γίνονται στην Ελλάδα θα
λάβουν χώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2008.
Η Έκθεση και το Συνέδριο οργανώνονται από τη Νοµαρχία Πειραιά και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Στρατηγικού Σχεδιασµού και τελούν υπό την αιγίδα των φορέων του κλάδου: ΕΚΕ (Ελληνική
Κτηνιατρική Εταιρεία), ΠΚΣ (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος), ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής
Έρευνας), ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT (Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Αγροτικών Προϊόντων),
ΣΕΒΕΚ (Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος).
Χρυσοί Χορηγοί της 1ης Έκθεσης για το κρέας και τα προϊόντα του «από το στάβλο στο πιάτο» είναι οι
εταιρίες SIVVAS AE και ο κλάδος του Γαλλικού Μοσχαρίσιου Κρέατος.
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν από πλειάδα εταιριών όλα τα είδη κρέατος που κυκλοφορούν στην αγορά
από µοσχάρι µέχρι στρουθοκάµηλο και βουβάλι καθώς και κρεατοσκευάσµατα που θα παρασκευάζονται
επί τόπου από τους κρεοπώλες της ένωσης κρεοπωλών Αθήνας – Αττικής «ο Ταξιάρχης»
Στο πλαίσιο της 1ης Έκθεσης για το κρέας και τα προϊόντα του θα διεξαχθεί τριήµερο Συνέδριο µε σκοπό
την ανάδειξη των σύγχρονων µέτρων «από το στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωµένης
προσέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή
µεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα λάβουν χώρα πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων όπως:
Επίδειξη κοπής κρέατος, επίδειξη παρασκευής κρεατοσκευασµάτων, γευστικές δοκιµές, παρουσιάσεις
εταιριών.
Στον ειδικό χώρο γευσιγνωσίας η οµάδα των έµπειρων chef θα παρουσιάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του
τριηµέρου συνταγές και προτάσεις στα πρότυπα της σύγχρονης γαστρονοµίας. Εδέσµατα, που οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν δωρεάν.
Επιπλέον, οι καταναλωτές επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από τους κρεοπώλες και
από τις ελεγκτικές υπηρεσίες των νοµαρχιών για τον τρόπο που πρέπει να επιλέγουν το κρέας καθώς και
το πώς να διακρίνουν την προέλευση και την καταλληλότητα του κρέατος που αγοράζουν.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Παρασκευή 10/10 : 12:00 – 21:00
Σάββατο 11/10
: 10:00 – 21:00
Κυριακή 12/10
: 10:00 – 20:00

