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Η γεύση έχει μνήμη όταν

 Αποτελεί στοιχείο της 
παράδοσης του τόπου

 Είναι μέρος της ιστορίας του
 Μιλάνε τα τοπικά προϊόντα
 Χαρακτηρίζεται από ποιότητα 

σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας αξίας

 Είναι αυθεντική
 Η εμπειρία είναι ανακάλυψη, 

χαρά, γνωριμία με τον 
τόπο, φέρνει τους 
ανθρώπους κοντά

Μοναστηριακή κουζίνα



Branding για τη γεύση

Στρατηγικός στόχος: κάθε νησί, eco – 
cultural destination
Διαδικασία: Η άϋλη κληρονομιά 
κεφαλαιοποιείται από τους ντόπιους με 
έμφαση τα παιδιά
Η κουζίνα του νησιώτικου σπιτιού από 
γενιά σε γενιά. Από τη γιαγιά στην 
κόρη, στην εγγονή, ανηψιά κλπ
Ενέργειες: Ελληνικό πρωινό ΞΕΕ 
(Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος)
Πιστοποιήσεις πχ Γαστρονομική 
Περιφέρεια της Ευρώπης 2019, τίτλος 
που κατέκτησε το Νότιο Αιγαίο



Το φαγητό, πολιτιστική αξία

Το φαγητό είναι η 
πολιτιστική ταυτότητα 
ενός τόπου. 

Η Ευρώπη θεωρεί 
ότι το θέμα δεν έχει 
εκτιμηθεί όσο πρέπει . 
Δυστυχώς δεν έχουν 
αναπτυχθεί πολιτικές 
αντίστοιχες. Γίνονται 
λοιπόν ενέργειες και 
προσπάθειες στο θέμα 
αυτό σε επίπεδο 
περιφερειών. 



Η επικοινωνία της γαστρονομίας

Προτεραιότητα / συμμετοχή:
 
 Η οικογένεια
 Οι τοπικές κοινωνίες, 
 Τα σχολεία
 Εθελοντικές ομάδες
 Οι πολίτες
 Οι επιχειρήσεις
 Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και 

Κυκλάδων
 Εστιατόρια 
 Τα ξενοδοχεία
 Τουριστικά πρακτορεία
 Αεροδρόμια κλπ





Ρόλοι σε ανοικτά συστήματα 
επικοινωνίας

 Τα χωριά, κέντρα 
γαστρονομικού πολιτισμού. 
Στα εστιατόριά τους, τι 
κουζίνα προσφέρεται; Δεν 
περιμένουμε λευκό ψωμί….

 Πικ-νικ, για την οικογένεια, 
ομάδες ντόπιων, επισκέπτες 
οργανωμένες ή μη εμπειρίες. 
Σχεδιάζουμε με την 
κουλτούρα του τόπου, τα 
τοπικά προϊόντα, γεύσεις, 
μια ολιστική προσέγγιση.





Ρόλοι σε ανοικτά συστήματα 
επικοινωνίας

 Σχολείο, λέσχη μαγειρικής, 
μαθήματα μαγειρικής, 
πόσα σχολεία έχουν 
κουζίνα με σπιτικό 
φαγητό και σνακ;

 Προσωπική εμπειρία. Δεν 
ήξερα να μαγειρεύω, 
έμαθα όμως την 
μαγιονέζα….





Στο σχολείο, παράδειγμα, οι μικροί κηπουροί 
του Αιγαίου 

(2019, Νότιο Αιγαίο, Γαστρονομική Περιφέρεια 
της Ευρώπης)





Λαϊκές αγορές, οι καταναλωτές θέλουν 
ü τον έλεγχο της ποιότητας

ü Την ακριβή προέλευση των προϊόντων

ü Αισθητική στην παρουσία και λειτουργικότητα 

ü Είναι attraction για του επισκέπτες, γνωριμία 
με την τοπική γαστρονομία





Workshops για ντόπιους, παιδιά, 
επισκέπτες

 Στα ξενοδοχεία
 Στα χωριά, οι πολιτιστικοί οργανισμοί 

έχουν καθοδηγητικό ρόλο
 Από τους Δήμους με διάφορες ευκαιρίες
 Εστιατόρια 
 Άλλες ομάδες γαστρονομίας, πολιτιστικές 

κλπ
Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Τοπικό φαγητό, 
τοπικά προϊόντα, χειροποίητα πχ χρηστικά 
εργαλεία από το ξύλο ελιάς, μουσική, folklore, 
χορούς, παραδόσεις, εργαστήρια, 
αναπαραστάσεις εθίμων κλπ.




Workshops για ντόπιους, παιδιά, 
επισκέπτες
 Εποχικότητα. Να την 

επαναφέρουμε για την υγεία, 
την ποιότητα στη διατροφή, την 
κατάκτηση της γεύσης, την 
ισορροπία, την κατανόηση της 
συνύπαρξής μας σε ένα 
υπέροχο οικοσύστημα

 Σνακς, με ελληνικά προϊόντα, 
υγιεινά, στα σχολεία, τα 
αεροδρόμια, τα περίπτερα, τα 
μπακάλικα, τα καφέ κλπ









Workshops για ντόπιους, παιδιά, 
επισκέπτες

 Ελληνικό πρωινό ΞΕΕ, παράδειγμα 
Ρόδος (σχολεία, ΕΞΡ)

 Story telling από καλλιεργητές στα 
παιδιά στα σχολεία, στους 
επισκέπτες σε διαφορετικές 
γλώσσες (συνέργειες με 
ξεναγούς, πανεπιστήμιο, 
τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία 
κλπ).







Η διατροφή συνδέεται με την 
υγεία και αποφυγή ασθενειών

Στα σχολεία, προγράμματα για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των εφήβων. 
Ανάπτυξη γνώσης, δεξιοτήτων (μαγειρική, 
καλλιέργειες, παρασκευές κλπ), 
παρακίνηση για να αποφύγουν ασθένειες 
που συνδέονται και προκαλούνται από τις 
ανθυγιεινές συνήθειες.



Ο Ιπποκράτης είναι in!

 Το φαγητό είναι το φάρμακό σου,
 το φάρμακό σου είναι το φαγητό 

σου
 Κάθε τι σε υπερβολή είναι αντίθετο 

στη φύση
 Το πιο μεγάλο φάρμακο είναι να 

διδάξεις τους ανθρώπους να μη 
το χρειάζονται

 Οι εσωτερικές φυσικές δυνάμεις 
μας είναι οι αληθινοί θεραπευτές 
κάθε ασθένειας

 Το περπάτημα είναι το καλύτερο 
φάρμακο






Η ελκυστικότητα συνοδεύει τη 
βιωσιμότητα

 πχ στις καλλιέργειες, ανάμεσα στα 
φυτέματα  αναπτύσσονται ανθοφόρα 
λουλούδια

 Η περμακουλτούρα ως έννοια και στην 
πράξη βρίσκει εφαρμογή σε ένα κήπο 
πολυκατοικίας, στο σπίτι στο χωριό, στην 
έπαυλη, στο χωράφι με τις καλλιέργειες. 
Η αρμονία στη συνύπαρξη, προσφέρει 
προστασία, ποιότητα, απόδοση, 
ισορροπία, ευχαρίστηση.

 Η τεχνολογία πρέπει να πάρει τη θέση της 
στην καλλιέργεια

 Η διαχείριση του νερού



Ιδέες

 Μικρός θεραπευτικός κήπος για μικρούς 
κυρίως αλλά και για μεγάλους, για την 
κουζίνα

 Το βιβλίο συνταγών (κάθε χρόνο ένα 
ξενοδοχείο, συνεργασία με παραγωγούς 
κλπ)

 Μία ειδική δίαιτα «χαράς» στα a la carte 
εστιατόρια, Μεσογειακή, ειδικό concept

 Συνδυασμός με άσκηση, συνεργασία animation
 Τυποποίηση φιλοξενίας, μενού fam trips 

(σκηνοθεσία πολιτιστικής αξίας των νησιών 
μας)



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Άντα Καραγιάννη
Πρόεδρος ΕΠΟΤ Tourism Think Tank
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