
 

Διεθνής έκθεση γαστρονομικού ενδιαφέροντος National Geographic 
Traveller Food Festival (Λονδίνο, 16-17/7/2022).  Η ελληνική 

συμμετοχή. 

 

Γενικά 

Διεξήχθη, στις 16 -17 Ιουλίου, στο εκθεσιακό κέντρο Business Design Center του βορείου 

Λονδίνου, το Food Festival (https://foodfestival.natgeotraveller.co.uk/ ) που διοργανώνεται 

ετησίως από το περιοδικό National Geographic Traveller (Ηνωμένο Βασίλειο), για πρώτη 

φορά με φυσική παρουσία μετά το 2019. Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, 

συμμετείχαν 78 εκθέτες ενώ επισκέφθηκαν το φεστιβάλ κατ΄εκτίμηση περισσότεροι από 

6.000 επισκέπτες. Το μεγαλύτερο χώρο της έκθεσης καταλάμβαναν κυρίως τα εθνικά 

περίπτερα. Τα μεγαλύτερα και πλέον προβεβλημένα στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου ήταν 

αυτά της Ελλάδος και της Ουαλίας. Προς το εσωτερικό,  συμμετείχαν με μεγάλα εθνικά 

περίπτερα,  η Ιταλία, το Αζερμπαϊτζάν, το Μαυροβούνιο,  οι Πολιτείες της Λουιζιάνα και 

Μίσιγκαν (ξεχωριστά) των ΗΠΑ και το νησί Barbados, με μικρότερα η Κύπρος, η Τσεχία και 

το Περού και στην περιφέρεια του χώρου οι Σεϋχέλες, η Γρενάδα και η Ταϊβάν. Επίσης 

συμμετείχε με μεγάλο περίπτερο και στο κεντρικό χώρο της έκθεσης η κοινοπραξία του 

ιταλικού τυριού Προστατευόμενης Ονομασίας Πρoέλευσης Parmigiano Reggiano. 

Σε προβεβλημένα επίσης σημεία του εκθεσιακού χώρου είχαν εγκατασταθεί τέσσερα θέατρα, 

στα οποία ελάμβαναν χώρα τα masterclasses (cinnamon theatre 13, saffron theatre 12, main 

stage 14, wine theatre 11) με υλοποίηση συνταγών της τοπικής κουζίνας ή και προϊόντων, 

από τις συμμετέχουσες χώρες κυρίως αλλά και από ορισμένες εταιρείες. Στα masterclasses 

του θεάτρου main stage πραγματοποιήθηκαν γευστικές επιδείξεις επιλογής ανεξάρτητων 

αρχιμαγείρων, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις εκδηλώσεις των επί μέρους περιπτέρων, ενώ 

στο wine theatre πραγματοποιήθηκαν γευσιγνωσίες οίνων από συγκεκριμένες χώρες ή και 

περιοχές (δύο περιοχές της Ιταλίας, δύο περιοχές της Γαλλίας, Τσεχία, Ουγγαρία, Μολδαβία, 

Αγγλία, Ουαλία, Πορτογαλία, Κύπρος). Τα ελληνικά κρασιά παρουσιάσθηκαν στο ελληνικό 

περίπτερο.    

Η έκθεση απευθύνεται σε κοινό που είναι λάτρεις της γαστρονομίας και ενδιαφέρεται για τον 

πολιτισμό, τα ταξίδια και την πολυτέλεια και ως εκ τούτου έχει στόχο να συνδέσει την 

προώθηση του τουριστικού προϊόντος με τις τοπικές κουζίνες και τα τοπικά προϊόντα, 

απευθυνόμενη σε υψηλού επιπέδου βρετανικό κοινό, που είναι οι αναγνώστες του National 

Geographic.  

Η ελληνική συμμετοχή 

Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε από το Γραφείο ΕΟΤ Λονδίνου, ενώ την έκθεση 

επισκέφθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη.  

Το ελληνικό περίπτερο πλαισιώθηκε από τους εξής συμμετέχοντες καθώς επίσης και από 

εκπροσώπους των αντίστοιχων περιφερειών, μεταξύ των οποίων και η Αντιπεριφερειάρχης 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θασσαλονίκης και Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, οι οποίοι 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα : 

 

 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

https://foodfestival.natgeotraveller.co.uk/


1. Περιφέρεια Κρήτης (μέσω των chefs της Aldemar Resorts, www.aldemar-resorts.gr ) 

2. Symposio (γαστριμαργική δράση της Aldemar Resorts) 

3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (μέσω της γνωστής chef και συγγραφέως βιβλίων 

μαγειρικής  Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, www.argirobarbarigou.com  ) 

4. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (μέσω των chefs της αλυσίδας Mitsis Hotels, 

www.mitsishotels.com ) 

5. Οργανισμός Προβολής Θεσσαλονίκης (μέσω του chef Γιώργου Παλισίδη, 

www.geogastronomy.gr ) 

6. UNESCO Thessaloniki Creative City of Gastronomy (μέσω των chefs της ERGON, 

www.ergonfoods.com, η οποία διαθέτει και καταστήματα στο Λονδίνο) 

7. Ειρήνη Τζώρτζογλου, νικήτρια του Masterchef UK 2019, www.irinicooks.com  

8. Τηλέμαχος Αργυρίου, chef του χώρου εστίασης Kalimera London, 

https://www.kalimera.london/  

9. Χάρης Γεράκης, Συνιδιοκτήτης της εταιρείας καλλιτεχνικής δημιουργίας ποτών Wet 

& Dry   www.wetanddry.net  

10. Κλέαρχος Κανελλάκης, Head Sommelier and Wine Buyer για το εστιατόριο 

Ekstedt at the Yard στο Westminster. 
 

Επίσης, συμμετείχαν οι εταιρείες Δωδώνη, η ελληνικών συμφερόντων βρετανική εισαγωγική 

εταιρεία ODYSEA, με ελληνικά προϊόντα με δικό της brand www.odysea.com και η εταιρεία 

cookaway, www.cookaway.com  

 

 

Στο ελληνικό περίπτερο πραγματοποιήθηκαν 18 masterclasses με συνταγές από περιοχές του 

βoρείου και του νοτίου Αιγαίου, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης αλλά και ορισμένων ίδιων 

συνταγών των αρχιμαγείρων, οι οποίες παρασκευάσθηκαν από ελληνικά τοπικά προϊόντα, 2 

masterclasses για το ελληνικό μέλι και το ελληνικό ελαιόλαδο, 2 wine tastings με κρασιά τα 

οποία είχαν παραχθεί κυρίως από τοπικές ποικιλίες της Κρήτης (Κυρίως ΠΓΕ Κρήτη,  

ποικιλίες  Βιδιανό, Θραψαθήρι, Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Μανδηλάρι, Αθήρι, Ασύρτικο. Ο 

παρουσιαστής sommelier ενημέρωσε και εκπαίδευσε το κοινό για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας, τον τόπο παραγωγής και εμφιάλωσης, όπως και το ταίριασμα 

κάθε ποικιλίας με συγκεκριμένα πιάτα), 12 παρασκευές πιάτων deli προσφερόμενα στους 

επισκέπτες και 10 εκδηλώσεις σύνθεσης παρασκευής ποτών και αλκοολούχων cocktails με 

συστατικά ελληνικού καφέ, λικέρ και οινοπνευματώδους ποτού Μαστίχας και brandy.     

 

 

Η δραστηριότητα του ελληνικού περιπτέρου ήταν εντυπωσιακή και είχε την μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα από κάθε άλλο περίπτερο της έκθεσης. Δεν ήταν μόνο ο μεγάλος αριθμός 

των masterclasses, της παρασκευής και προσφοράς ελληνικής ιδέας και προέλευσης ποτών 

και cocktails, της γευσιγνωσίας των κρητικών οίνων και της προσφοράς deli πιάτων αλλά και 

ο θεατρικός και ελκυστικός τρόπος με τον οποίο οι έμπειρες ομάδες αρχιμαγείρων, 

sommelier και bartenders παρουσίαζαν τις εκδηλώσεις.    
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