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Καλαµάτα, 11 Μαΐου 2017 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                  
 
 

5ος κύκλος «Σεµινάρια Μεσσηνιακής Γαστρονοµίας» 
από το Ίδρυµα “Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντακόπουλου” 

 
 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να δηλώσουν συµµετοχή από τη ∆ευτέρα, 15 Μαΐου έως τις 26 

Μαΐου 2017 

 

To Ίδρυµα “Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντακόπουλου” σε συνεργασία µε το 

Επιµελητήριο Μεσσηνίας και την υποστήριξη του Ινστιτούτου Ελληνικού ∆ιατροφικού 

Πολιτισµού & Γαστρονοµίας, διοργανώνουν για 5η συνεχή χρονιά τα δωρεάν «Σεµινάρια 

Μεσσηνιακής Γαστρονοµίας». Μέσα από τα σεµινάρια το κοινό και οι επαγγελµατίες της 

εστίασης θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τα σηµαντικά οφέλη της Μεσσηνιακής 

διατροφής καθώς και για σηµαντικά ζητήµατα του τοµέα της εστίασης.  

 

 

Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στο Navarino Dunes της Costa Navarino, στις 29, 30 & 

31 Μαΐου 2017.  

 

Σκοπός των σεµιναρίων είναι η εκπαίδευση και η γνωριµία των συµµετεχόντων µε την 

ιδιαίτερη  παραδοσιακή κουζίνα της Μεσσηνίας εστιάζοντας στην ποικιλία των εκλεκτών 

τοπικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Το πρόγραµµα του τριήµερου σεµιναρίου 

περιλαµβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση. ∆ίπλα σε σηµαντικούς 

επαγγελµατίες του χώρου όπως ο Καλλιντέρης Άγγελος, Complex Executive Chef, Costa 

Νavarino, ο Νίκος Φωτιάδης, Executive Chef και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού 

∆ιατροφικού Πολιτισµού & Γαστρονοµίας και η Αδαµαντία Ηλιοπούλου, Chef και Ιδιοκτήτρια στο 

εστιατόριο “ΘάΜα”, οι συµµετέχοντες θα αποκοµίσουν µοναδικές εµπειρίες, αλλά και πολύτιµες 

συµβουλές και γνώσεις. Οι καταξιωµένοι σεφ, θα µαγειρέψουν και θα µοιραστούν µε τους 

συµµετέχοντες τοπικές µεσσηνιακές συνταγές, χρησιµοποιώντας πάντα υψηλής ποιότητας πρώτες 

ύλες, συνδυασµένες µε σύγχρονες γαστρονοµικές γεύσεις και µεθόδους µαγειρέµατος. Στο 
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θεωρητικό µέρος της εκπαίδευσης θα αναλυθούν θέµατα που αφορούν στην κοστολόγηση µενού 

από τον κύριο Κουρέντα Παναγιώτη, καθηγητή επισιτισμού, Εκπαιδευτικός Όμιλος Le Monde  και 

στο σωστό συνδυασµό κρασιών και συνταγών από την κυρία Νέτσικα Μαρία, Χηµικός, 

οινολόγος και δηµοσιογράφος οίνου. Τέλος ο κύριος Νίκος Φωτιάδης θα δώσει χρήσιµες 

συµβουλές για την ορθή προετοιµασία του καταλόγου ενός εστιατορίου.   

 

Σηµειώνεται ότι τα σεµινάρια απευθύνονται κυρίως σε επαγγελµατίες µάγειρες, Chefs, 

ιδιοκτήτες εστιατορίων και ξενοδοχειακών µονάδων καθώς και εργαζόµενους πάσης φύσης σχετικά 

µε τον κλάδο. Στο τέλος του σεµιναρίου όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση 

παρακολούθησης. 

 

 

Για δηλώσεις συµµετοχής στα φετινά Σεµινάρια οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε 

την κα Γεωργία Παλόγλου (Επιµελητήριο Μεσσηνίας) στα τηλέφωνα 27210 62218, 27210 

62200 και ώρες 9.00-15.00. Για ώρες εκτός γραφείου µπορούν να επικοινωνούν στο 6986 

689093. Η συµµετοχή µπορεί να γίνει µόνο κατόπιν προεγγραφής. 

 

Προθεσµία προεγγραφών: 26 Μαΐου 2017 

Σηµείωση: θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
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Πληροφορίες για συντάκτες Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου” 

 

Το Ίδρυμα "Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου" είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη 

κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2011 προς τιμήν των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από 

την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων. Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί 

προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη τοπικών δομών της 

Μεσσηνίας.  

Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη, στην κοινωνία, στον 

πολιτισμό και στο περιβάλλον αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς καθώς και με οργανισμούς των πεδίων 

αυτών. 

 

Προς τους Συντάκτες  

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Διονύση Παπαδάτο, Υπεύθυνο 

Δράσεων του Ιδρύματος “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου”, 6974366287, 27230 28353, 

info@cvf.gr 

  

 

 


