ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του
διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», που
χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER, διοργανώνει
στη Λήμνο 3ήμερο Εκλεκτών Λημνιακών Γεύσεων, με τη
συμμετοχή 32 κέντρων εστίασης σε όλο το νησί.
Συγκεκριμένα, για το διάστημα από τις 17 έως τις 19 Αυγούστου 2015, οι
επισκέπτες και οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
δωρεάν, εκλεκτές λημνιακές γεύσεις, που παράχθηκαν ειδικά για τη συγκεκριμένη
περίσταση, χρησιμοποιώντας και αναδεικνύοντας αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα
(ΠΟΠ, ΠΓΕ) και εκλεκτά λημνιά προϊόντα. Σε 32 κέντρα εστίασης σε όλο το νησί
και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα προσφέρονται δωρεάν, σε όλα τα
τραπέζια των πελατών, 1 κυρίως πιάτο και 1 επιδόρπιο, που δημιούργησαν
επαγγελματίες μάγειρες του νησιού, αξιοποιώντας εκλεκτά τοπικά προϊόντα.
Στην ενέργεια του 3ημέρου Εκλεκτών Λημνιακών Γεύσεων, συμμετέχουν ανά
περιοχή τα κάτωθι κέντρα εστίασης, προσφέροντας το κύριο πιάτο που
σημειώνεται για τον καθένα, και ως επιδόρπιο, χαλβά με γιαούρτι:
Περιοχή
Αγ. Ιωάννης Κάσπακα
Αγ. Δημήτρης
Αγκαρυώνες
Ατσική
Βάρος
Εβγάτης
Θάνος
Θέρμα
Καλλιθέα
Κοντιάς
Κοντοπούλι

Κότσινας
Λύχνα

Κέντρο εστίασης
Άη Γιάννης
Ηλιοβασιλέματα
Μύθος
Ο Μίλτος
Τροπικάνα
Βεράντα- Varos Village
Εβγάτης
Mira Mare
Όπως Παλιά
Therma SPA
Το Σαρπί
Σαν άλλοτε
Βόρειο Αιγαίο
Ήφαιστος
Οι Κάβειροι
Γιαννάκαρος
Sea Rokkos
Έννοια πο’ χς

Κυρίως πιάτο
Ρύζι με σουπιά
Μελιτζάνες γεμιστές
Μακαρούνες με μούστο
Μακαρούνες με μούστο
Αρνάκι σε αμπελόφυλλα
Φλομάρια
με
μελάνι
σουπιάς
Μακαρούνες με μούστο
Αρνάκι σε αμπελόφυλλα
Μελιτζάνες γεμιστές
Αρνάκι σε αμπελόφυλλα
Ρύζι με σουπιά
Μακαρούνες με μούστο
Μακαρούνες με μούστο
Μελιτζάνες γεμιστές
Ρύζι με σουπιά
Μακαρούνες με μούστο
Φλομάρια
με
μελάνι
σουπιάς

Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», του Τοπικού
Προγράμματος LEADER, Άξονας 4, Μέτρο 421α, του ΠΑΑ 2007-2013.

Περιοχή
Μύρινα

Ν. Κούταλη
Παναγιά
Παραλία Θάνους
Παραλία Πλατύ
Τσιμάνδρια

Κέντρο εστίασης
Βενετία
Cavo del Mare
Στο Kάστρο
Περί Ανέμων
Ποδήλατο
Plaz
Αγγελική από Χρυσάφι
Ο Γλάρος
Η Γλαροπούλα
Σπιτικές Λιχουδιές
Παλιές Εποχές
Οι Γοργόνες
Ζέφυρος
Μερακλής

Κυρίως πιάτο
Ρύζι με σουπιά

Μακαρούνες με μούστο
Αρνάκι σε αμπελόφυλλα
Ρύζι με σουπιά
Μακαρούνες με
Μακαρούνες με
Μακαρούνες με
Μακαρούνες με
Μακαρούνες με

μούστο
μούστο
μούστο
μούστο
μούστο

Σκοπός της δράσης που διοργανώνει η ΑΝΕΛ ΑΕ, είναι η ανάδειξη και εξέλιξη της
γαστρονομικής μας παράδοσης, προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του
τουρισμού, μέσα από σύγχρονη ματιά και εργαλεία.
Καλούνται όλοι οι φίλοι επισκέπτες, αλλά και μόνιμοι κάτοικοι του νησιού να
γνωρίσουν τις εκλεκτές λημνιακές γεύσεις, επιλέγοντας ένα ή και περισσότερα από
τα συμμετέχοντα κέντρα εστίασης, δοκιμάζοντας τα ξεχωριστά πιάτα που θα
προσφερθούν κατά τη διάρκεια του 3ημέρου, και αξιολογώντας, τέλος, τόσο τις
γεύσεις που δοκίμασαν, όσο και την σημασία και την επιτυχία της ίδιας της
δράσης.

Από την Αναπτυξιακή Λήμνου
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