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Εκδηλώσεις προβολής προϊόντων ΠΟΠ μαστίχας Χίου στην Καλιφόρνια, Οκτώβριος 2018
Στις 22 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Φραγκίσκο εκδήλωση προβολής
προϊόντων ΠΟΠ μαστίχας Χίου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος “Precious Drops”
(www.precious-drops.eu). Η εκδήλωση είχε ως στόχο να προσελκύσει επαγγελματίες του χώρου της
γαστρονομίας και έλαβε χώρα στο δημοφιλές εστιατόριο One Market (www.onemarket.com) που
βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Στην εκδήλωση παρέστησαν από πλευράς Ένωσης
Μαστιχοπαραγωγών Χίου ο Εμπορικός Διευθυντής κύριος Μιλτιάδης Σαραντινίδης και το στέλεχος της
Διεύθυνσης Πωλήσεων κυρία Γαλατούλα. Όπως μας ενημέρωσαν, η εν λόγω εκδήλωση ήταν η πρώτη
του είδους της στην δυτική ακτή των ΗΠΑ. Η εκδήλωση είχε διάρκεια δύο ωρών και περιελάμβανε
παρουσίαση για την ιστορία της μαστίχας, τις ευεργετικές ιδιότητές της στην ανθρώπινη υγεία, τη
χρήση της ως συστατικού σε τρόφιμα και καλλυντικά, καθώς και τις εφαρμογές της στην μαγειρική και
την ζαχαροπλαστική. Προσφέρθηκε ελαφρύ γεύμα με πρωτότυπα εδέσματα που περιείχαν μαστίχα,
καθώς και cocktail με βάση το λικέρ μαστίχας.
Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό και ποιότητα ενώ προσέλκυσε περί τους 55
επαγγελματίες (δημοσιογράφους του χώρου των τροφίμων, ιδιοκτήτες εστιατορίων, καταστημάτων
delicatessen, chef κλπ). Η επιλογή ομιλητή food blogger (κα Marcia Gagliardi, www.tablehopper.com)
αξιολογείται ως ιδιαίτερα εύστοχη, καθώς η συγκεκριμένη ομιλητής επικεντρώθηκε στην χρήση της
μαστίχας σε συνταγές προσαρμοσμένες στις συνήθεις και στις γεύσεις που προτιμά το εδώ
καταναλωτικό κοινό. Τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν εγκωμιαστικά κυρίως όσον αφορά την
μοναδικότητα του προϊόντος, την παραδοσιακή διαδικασία συγκομιδής και επεξεργασίας του, καθώς
και τις ερευνητικά αποδεδειγμένες ιδιότητές του που αφορούν την περιποίηση του δέρματος, την
αντιμετώπιση στομαχικών ενοχλήσεων και τη στοματική υγιεινή.
Κατά την αποχώρηση μοιράστηκαν στους προσκεκλημένους δείγματα προϊόντων μαστίχας,
έντυπα ενημερωτικά φυλλάδια και memory sticks με προωθητικό ψηφιακό υλικό.
Στις 24 Οκτωβρίου τ.έ. πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες αντίστοιχη εκδήλωση στην οποία
συμμετείχε η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας κα Ευγενία Μπενιάτογλου. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περί τα 30 άτομα, επαγγελματίες του χώρου της γαστρονομίας.
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