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Ελληνική συμμετοχή σε γαστρονομική εκδήλωση της Ε.Ε. για την 
προώθηση των ευρωπαϊκών τροφίμων και ποτών στην Κίνα 

“Tasting Europe” 
Πεκίνο 24/11/08 

 

Στις 24/11 πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, στο ξενοδοχείο Sofitel, 
γαστρονομική εκδήλωση της Ε.Ε., την οποία διοργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, υπό 
τον τίτλο: Tasting Europe. 

 

 

Η εν λόγω εκδήλωση είχε ως στόχο την προώθηση των 
ευρωπαϊκών τροφίμων και ποτών στην Κίνα, και κάθε Κ-Μ συμμετείχε με εθνικά 
τρόφιμα και ποτά, όπως τυριά, ψωμί, αλλαντικά, σοκολάτες, κρασί, αλκοολούχα ποτά 
κ.λ.π. 

Το κοινό-στόχος που συμμετείχε στην εκδήλωση ήταν Κινέζοι αξιωματούχοι, 
εισαγωγείς, διανομείς και εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, καθώς και υπάλληλοι 
των ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών. 
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Η χώρα μας συμμετείχε στην εκδήλωση με δύο προϊόντα, φέτα (ΔΩΔΩΝΗ) και 
ούζο (ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ, ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ), με τη σύμφωνη γνώμη των 
οικείων ελληνικών εταιρειών. 

Το ούζο και η φέτα προσφέρθηκαν από τους αντι/πους στην Κίνα των 
ελληνικών εταιρειών, οι οποίοι ήταν παρόντες στην εκδήλωση. 

Καθώς, μάλιστα, και τα δύο προϊόντα συμμετέχουν στο μήνα προώθησης 
ελληνικών προϊόντων στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Jenny Lou’s στο Πεκίνο (1-
30/11), η συμμετοχή τους στην εκδήλωση Tasting Europe τους έδωσε την ευκαιρία 
περαιτέρω προώθησής τους και επίτευξης αναγνωρισιμότητας. 

 

 

 

 

Στην εκδήλωση 
Tasting Europe εκτός 
από την παρουσίαση των 
προϊόντων, την οποία 
επιμελήθηκαν από το 
Γραφείο μας, προσωπικά, 
οι κ.κ. Αρετή Σκαφιδάκη, 
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α΄ 
και κα Τζίνα Βελέντζα, 
Ακόλουθος Ο.Ε.Υ., έγι
γευσιγνωσία των 
προϊόντων από τους 
παρευρισκομένους. 

νε 

 



Κατά γενική ομολογία όλων, η φέτα και το ούζο ήταν από τα πιο δημοφιλή 
προϊόντα της βραδιάς, που προκάλεσαν πολλά θετικά σχόλια. 

Γενικά, η εκδήλωση Tasting Europe ήταν στοχευμένη και διοργανώθηκε με 
επιτυχία από τη Γαλλική Προεδρία, η οποία ενημέρωσε τους παρευρισκομένους ότι 
θα υπάρξουν και στο μέλλον και άλλες εκδηλώσεις υπό τον τίτλο Tasting Europe, 
εγκαθιδρύοντας, έτσι, ένα ευρωπαϊκό γαστρονομικό θεσμό στην Κίνα. 

 

 

 

Πληροφορίες: Α. Σκαφιδάκη 
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