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Πραγματοποίηση εκδήλωσης προβολής ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων 
"Taste of Europe 2021", στην Ουάσιγκτων 28/9, με δυναμική ελληνική συμμετοχή και 
προβολή σειράς ποιοτικών ελληνικών προϊόντων. 
 
Πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτων στις 28.9.2021, σε κατάλληλα διαμορφωμένο εξωτερικό 
χώρο παραπλεύρως του Κογκρέσου (Hill Center, the Old Naval Hospital), η εκδήλωση "Taste 
of Europe 2021" διοργάνωσης της Αντιπροσωπείας ΕΕ (EUDEL) με στόχο την προβολή 
ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, σε συγκεκριμένο κοινό μελών 
και προσωπικού του Κογκρέσου καθώς και στελεχών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ΗΠΑ.  
 
Κατά την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης, ο Επιτετραμμένος της Αντιπροσωπείας ΕΕ κ. Curtis 
υποδέχθηκε τους παριστάμενους με εισαγωγικές παρατηρήσεις (ενδεικτικά: γεωργικά 
συστήματα παραγωγής στις δύο πλευρές του ατλαντικού, συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στον γεωργικό 
τομέα, σημασία γεωργικής παραγωγής στην οικονομία της ΕΕ, προγράμματα ποιοτικής 
παραγωγής ΕΕ για βιωσιμότητα/κλιματική αλλαγή, ποιότητα των ευρωπαϊκών 
αγροδιατροφικών προϊόντων). Τον λόγο έλαβαν επίσης για συνοπτικές παρεμφερείς 
παρατηρήσεις οι Βουλευτές J. Costa (Chairman of the Livestock and Foreign Agriculture 
Subcommittee, U.S. House Committee on Agriculture), G. Thomson (Ranking Member of the 
U.S. House Agriculture Committee) και οι Πρέσβεις Σλοβενίας και Αυστρίας. 
 
Συνολικά, στην εκδήλωση συμμετείχαν 21 κ-μ παρουσιάζοντας μεγάλη ποικιλία 
χαρακτηριστικών, εθνικών, τροφίμων/ποτών υψηλής ποιότητας. 
 
Το Γραφείο μας συμμετείχε ενεργά, από τον Ιούλιο τρ.έ., στις διαδικασίες συντονισμού με λοιπά 
κ-μ και EUDEL για την προετοιμασία της εκδήλωσης, πρωτίστως για αναζήτηση χορηγών 
ελληνικών προϊόντων. Η εισαγωγική εταιρεία Pashos Imports προσέφερε μεγάλη ποικιλία 34 
προϊόντων σε 8 κατηγορίες: Μέλι Attiki (3 τύποι), Νέκταρ ξυδιού Ever Crete (8 τύποι), 
Ελαιόλαδο Kolympari, Αναψυκτικά Loux (2 τύποι), Τυριά Olympos (3 τύποι, φέτα, κεφαλοτύρι, 
γραβιέρα), Ελιές Siouras (4 τύποι), Ρίγανη Terra Ferea και Μπισκότα Violanda (12 τύποι). 
Επίσης, ένα ακόμα προϊόν, το "Fig Salami" (γλύκισμα vegan) διατέθηκε από την εισαγωγική 
εταιρεία Hellenic Farms. 
 
Σημειώνουμε ότι κατά γενική άποψη στελεχών της διοργάνωσης και παρισταμένων η ελληνική 
παρουσία ήταν από τις πιο δυναμικές / εμφανείς, βεβαίως και επιτυχής. 
 
Λαμβανομένης υπόψη της, κατά γενική ομολογία, ιδιαίτερης επιτυχίας της όλης εκδήλωσης, με 
πολύ θετικά σχόλια από το σύνολο των προσκεκλημένων (σύμφωνα με ενημέρωση από τους 
διοργανωτές οι παριστάμενοι, βάσει ελέγχου εισόδου, ήταν 115), αλλά και των εκπροσώπων 
των κ-μ, η εκδήλωση θα προγραμματισθεί και για 2022. 
 
Φωτογραφίες της εκδήλωσης διατέθηκαν από τους διοργανωτές εδώ: 
https://flickr.com/photos/euintheus/albums/72157719927398844. 
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