4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΙΑΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

–

Έληξε σήμερα Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018,
στο
συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου “Elite” το 4ο
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας
Ελιάς, ενώ θα διαρκέσει έως αύριο.
Το Φεστιβάλ περιλαμβάνε:
1. Έκθεση προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών.
2. Συνέδριο.
3. Σεμινάρια που αφορούν στην γευσιγνωσία
ελαιολάδου, από το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου
Καλαμάτας, που απευθύνεται σε όλους τους
ενδιαφερόμενους.
4. Το διαγωνισμό γευσιγνωσίας ελαιολάδου
Kalamata Olive Oil Awards 2018, υπό την
εποπτεία αναγνωρισμένου πάνελ.
5. Ημερίδα για την επιτραπέζια ελιά.
Τα Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς
αποτελούν τον σημαντικότερο θεσμό για τον κλάδο
της ελαιοκομίας σε όλες τις Μεσογειακές χώρες.
Για αυτό σχεδιάσαμε τα τελευταία δύο χρόνια με
βάση της αναπτυξιακές και δημιουργικές
δυνατότητες που διαθέτει ο
Αγροτικός
Συνεταιρισμός, σε συνεργασία με σημαντικούς
φορείς αλλά και με διακεκριμένους επιστήμονες
από όλη την Ελλάδα το «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ” στην πόλη της
Καλαμάτας.
Το e-Περιοδικό “ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ”, παραβρέθηκε στο

Φεστιβάλ, επισκέφθηκε πολλά περίπτερα και
παρακολούθησε και κάποια από τα σεμινάρια όπως
πχ FoodPairing (συνδυασμός ελαιολάδου με
φαγητά), Γευσιγνωσία Ελαιολάδου κλπ.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες
από την εκδήλωση….

Καλαμάτα:
Tον
Απρίλιο
η
πιστοποίηση του μεγάρου χορού
Σύντομα-κατά το διάστημα 16 έως 20 Απριλίουπρόκειται να βρίσκονται στην Καλαμάτα τεχνικοί
από τη Γερμανία, από τον πιστοποιητικό
οργανισμό “TüV Süd”, για την πιστοποίηση των
εργασιών του περιβόητου μεγάρου χορού της πόλης
μας.
Με αυτήν την πιστοποίηση αναμένεται να
ολοκληρωθεί επιτέλους και το σημαντικό έργο της
κατασκευής του πολυδιαφημισμένου μεγάρου χορού.
Μάλιστα
στο
μέγαρο
ολοκληρώθηκαν
οι
συμπληρωματικές και διορθωτικές εργασίες
(ηλεκτρομηχανολογικά, στεγανοποίηση, καθίσματα
κ.λπ.), αλλά μετά από συνεχείς παρατάσεις των
προθεσμιών, που είχε δώσει το Δημοτικό
Συμβούλιο στην κατασκευάστρια κοινοπραξία…

Μετά την πιστοποίηση, σύμφωνα με ενημέρωση από
το Δήμο Καλαμάτας, θα κατατεθεί από τη δημοτική
αρχή προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο,
πρόταση για τη διαχείριση του Μεγάρου και
έπειτα όλα σχεδόν θα είναι έτοιμα για να τεθεί
προς χρήση.

