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Όλα τα σεμινάρια, σε ένα γαστρονομικό ημερολόγιο.

Τρεις σειρές σεμιναρίων, Food Professionals, Food Friends, 
Wine Friends, υπόσχονται να μας χαρίσουν όμορφες στιγμές, 
γεμάτες έμπνευση, φαντασία, δημιουργικότητα και κυρίως, 
γευστικές απολαύσεις.

Συνοδοιπόροι μας στο γαστρονομικό αυτό ταξίδι, οι chefs της 
LE MONDE, guest chefs, οινολόγοι, διατροφολόγοι,  
bartenders, baristas, ειδικοί επιστήμονες του επισιτιστικού και 
τουριστικού χώρου θα μας μυήσουν στην τέχνη της γαστρονο-
μίας και της φιλοξενίας.

Σας περιμένουμε για ακόμη μια χρονιά, να απολαύσουμε μαζί, 
μια συναρπαστική γαστρονομική διαδρομή.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια αποκτούν:
S Βεβαίωση παρακολούθησης
S Ποδιά μαγειρικής (Food Friends)
S Σημειώσεις με όλες τις συνταγές
S Έκπτωση 10% για την αγορά κάθε βιβλίου των 

εκδόσεων Les Livres du Tourisme, αποκλειστικά από το 
Chef Story.

Ειδικές προσφορές:
S Όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν από 5 – 14 

σεμινάρια για το έτος 2016 – 2017,  
θα έχουν έκπτωση 10%.

S Όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν από 15 - 24 
σεμινάρια για το έτος 2016 – 2017,  
θα έχουν έκπτωση 20%.

S Όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν πάνω από 25 
σεμινάρια για το έτος 2016 – 2017,  
θα έχουν έκπτωση 30%.

Για τις παραπάνω προσφορές η εξόφληση του ποσού πρέπει να γίνει εφάπαξ.
Τα σεμινάρια με την ένδειξη ΔΩΡΕΑΝ απευθύνονται μόνο σε εν ενεργεία 
σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE.

   Θεωρητικό σεμινάριο

 fp  Food Professionals

ff  Food Friends

wf  Wine Friends

Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE
Θεσσαλονίκης 45, 183 46, Μοσχάτο 
(ακριβώς απέναντι από τον ΗΣΑΠ και παράλληλα της οδού Πειραιώς)
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…καλωσήρθατε στον κόσμο της γεύσης

Οι Κορυφαίοι των Τουριστικών Σπουδών



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / NOVEMBER 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1
ΚΟΣΜΆ & ΔΆΜΙΆΝΟΎ 
ΤΩΝ ΆΝΆΡΓΎΡΩΝ

2 3 4 5 6
ΛΕΟΝΆΡΔΟΣ

7 8
ΆΓΓΕΛΟΣ, ΓΆΒΡΙΉΛ, 
ΜΙΧΆΉΛ, ΡΆΦΆΉΛ, 
ΣΤΆΜΆΤΉΣ, 
ΤΆΞΙΆΡΧΉΣ

9
ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ

10
ΟΡΕΣΤΉΣ

11
ΜΉΝΆΣ, ΒΙΚΤΩΡ

12 13

14
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

15 16
ΙΦΙΓΕΝΕΙΆ, ΜΆΤΘΆΙΟΣ

17 18
ΠΛΆΤΩΝ

19 20

21
ΤΆ ΕΙΣΟΔΙΆ ΤΉΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΎ

22 23 24 25
ΚΆΤΕΡΙΝΆ

26
ΣΤΕΛΙΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ

27

28 29
ΦΆΙΔΡΆ

fp

30 
ΆΝΔΡΕΆΣ

fp



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



Μανιτάρια
Ένα υψηλής θρεπτικής αξίας τρόφιμο που απαιτεί ιδιαί-
τερη προσοχή, τόσο κατά τη συλλογή του, όσο και στον 
τρόπο που το καθαρίζουμε, το αποθηκεύουμε και το συ-
ντηρούμε. Διαφορετικού σχήματος, χρώματος και υφής, 
αποτελεί τον πρωταγωνιστή αυτού του σεμιναρίου, προ-
σφέροντας επιλογές για ορεκτικά, σούπες και πιάτα που 
υπογραμμίζουν την εκλεπτυσμένη γεύση του.

Εισηγητής: Γιώργος Γογόπουλος

fp

Τ ρ ί τ η 
29/11
2016
17.35
20.00

60€



Ελληνικά Π.Ο.Π. Τυριά
Ακολουθούμε μια γευστική διαδρομή στα εκλεκτότερα 
Π.Ο.Π. τυριά της Ελλάδας, μιας χώρας με πλούσια τυρο-
κομική παράδοση. Ανακαλύπτουμε τα ιδιαίτερα γευστικά 
και αρωματικά χαρακτηριστικά τους, ενώ μαθαίνουμε να 
τα αναδεικνύουμε μέσα από πρωτότυπους μαγειρικούς 
συνδυασμούς.

Εισηγητής: Βασίλης Πορής

fp

Τετάρτη 
30/11
2016
17.35
20.00

ΔΩΡΕΑΝ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ / DECEMBER 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1
ΦΙΛΆΡΕΤΟΣ, ΆΡΕΤΉ, 
ΙΆΚΩΒ

ff

2 3 4
ΒΆΡΒΆΡΆ, ΣΕΡΆΦΕΙΜ

5
ΣΆΒΒΆΣ

6
ΝΙΚΟΛΆΟΣ

7 8 9
ΆΝΝΆ

10 11

12
ΣΠΎΡΙΔΩΝ

13
ΕΎΣΤΡΆΤΙΟΣ

fp

14 15
ΕΛΕΎΘΕΡΙΟΣ, ΆΝΘΉ

wf

16

ff

17
ΔΙΟΝΎΣΉΣ

18
ΣΕΒΆΣΤΙΆΝΟΣ 

19
ΆΓΛΆΐΆ 

20
ΙΓΝΆΤΙΟΣ 

21
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ, 
ΙΟΎΛΙΟΣ 

22 23 24
ΕΎΓΕΝΙΆ 

25
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΆ

26
ΕΜΜΆΝΟΎΉΛ 

27
ΣΤΕΦΆΝΟΣ 

28 29 30 31 



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



ff

Vintage Πάστες
Η Αναπόληση της Γεύσης
Από την πρώτη φορά που τη δοκιμάσαμε στο ζαχαρο-
πλαστείο της γειτονιάς μας, σε μια απογευματινή βόλτα, 
η γεύση της παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη μας. Η κάθε 
μπουκιά, μας ταξιδεύει στην παιδική μας ηλικία. Απο-
λαύστε την, στη σύγχρονη εκδοχή της!

Εισηγητής: Ζαφείρης Κλωνάρης

50€

Πέμπτη
01/12
2016
17.35
20.00



Bûche de Nöel
Χριστουγεννιάτικοι Κορμοί
Παραδοσιακό γαλλικό γλυκό, που προσφέρεται εθιμο-
τυπικά κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Η χαρακτη-
ριστική όψη του, δεν είναι άλλη από αυτή ενός κορμού 
δέντρου που συνοδεύεται από μία σειρά ευρηματικών 
προτάσεων για τη γέμιση, που υπόσχονται να απογει-
ώσουν με τον πιο γευστικο τρόπο το εορταστικό μας 
τραπέζι.

Εισηγητής: Χάρης Ψιλόπουλος 

fp

Τ ρ ί τ η 
13/12
2016
17.35
20.00

50€



Αφρώδεις Οίνοι 
Oι Πολύτιμες 
Φυσαλίδες τους 
Μικροσκοπικές ή μεγάλες; Επιπλέουν σε μια συνεχή ροή 
από τη βάση του ποτηριού μας ή κινούνται τυχαία; Τι αί-
σθηση αφήνουν στο στόμα μας; Πώς ισορροπούν ανά-
μεσα στη γλυκύτητα και την οξύτητα; Ποια είναι η υφή 
τους και τι επίγευση αφήνουν; Όλες οι απαντήσεις για 
τον οίνο που συνοδεύει τις πιο σημαντικές στιγμές της 
ζωής μας.

Εισηγήτρια: Μαρία Τζίτζη

Πέμπτη 
15/12
2016
17.35
20.00

60€

wf



Εορταστικό Τραπέζι
Εκλεκτές μεσογειακές προτάσεις με έμφαση στην επο-
χικότητα των πρώτων υλών και στην απλότητα, δημι-
ουργούν ένα ιδιαίτερα κομψό εορταστικό μενού που θα 
ενισχύσει τη γιορτινή ατμόσφαιρα, παρέα με τους αγα-
πημένους μας. 

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

50€

ff

Παρασκευή

16/12
2016
17.35
20.00



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆ, 
ΒΆΣΙΛΕΙΟΣ

2 3 4 5 6
ΘΕΟΦΆΝΕΙΆ

7
ΙΩΆΝΝΉ ΤΟΎ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΎ

8

9 10

fp

11

fp

12

fp

13

fp

14 15

16

fp

17
ΆΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ            ff

18
ΆΘΆΝΆΣΙΟΣ

fp

19

 wf  fp

20
ΕΎΘΎΜΙΟΣ

fp

21
ΆΓΝΉ, ΕΎΓΕΝΙΟΣ, 
ΝΕΟΦΎΤΟΣ, ΠΆΤΡΟΚΛΟΣ

22

23

fp

24

fp

25
ΓΡΉΓΟΡΉΣ, 
ΜΆΡΓΆΡΙΤΆ    ff  fp

26
ΞΕΝΟΦΩΝ

ff  wf

27
ΧΡΎΣΟΣΤΟΜΟΣ

fp

28 29

30
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΆΡΧΩΝ

31
ΕΎΔΟΞΙΆ



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



Fine Dining 
Restaurant Desserts
Φρέσκα υλικά, αναβαθμισμένες τεχνικές και φαντασία, 
είναι μερικά μόνο από τα συστατικά επιτυχίας για τη δη-
μιουργία ενός επιδορπίου υψηλής αισθητικής που εντυ-
πωσιάζει, τόσο με τη γεύση του όσο και με τη μοναδικό-
τητα της παρουσίασής του. Επιδόρπια που αντανακλούν 
τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα του δημιουργού τους και 
ολοκληρώνουν με τον πιο κομψό τρόπο ένα μενού.

Εισηγητής: Ιωάννης Κίκιρας

50€

fp

Τ ρ ί τ η 
10/01
2017
17.35
20.00



Έλαια & Λιπαρές Ουσίες

Οι χρήσεις τους στην κουζίνα, αμέτρητες. Αρωματίζουν, 
μαρινάρουν, διογκώνουν και ομογενοποιούν. Διακρί-
νουμε τα είδη τους και μαθαίνουμε να τα χρησιμοποιού-
με σωστά στις παρασκευές μας.

Εισηγητής: Πάρις Κυπαρισσίου

Τετάρτη 
11/01
2017
11.30
14.00

ΔΩΡΕΑΝ

fp



Συνταγές «για μάγειρες» 

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου μαγει-
ρικής «για μάγειρες», από τις εκδόσεις Les Livres du 
Tourisme, δύο από τους συγγραφείς του, αναλαμβά-
νουν να μας παρουσιάσουν τις αγαπημένες τους συ-
νταγές και να αναδείξουν τεχνικές που αναλύονται μέσα 
στις σελίδες του.

Εισηγητές: 
Γιώργος Γογόπουλος, Ηλίας Κόκκορης 

fp

Τετάρτη 
11/01
2017
17.35
20.00

50€



The Sous Vide Way
Ο απόλυτος έλεγχος και η ακρίβεια στον τρόπο που 
μαγειρεύουμε, είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την τε-
χνική sous vide από τις παραδοσιακές μεθόδους, ενώ 
ταυτόχρονα η μαγειρική σε χαμηλή θερμοκρασία, δια-
σφαλίζει την ελάχιστη απώλεια θρεπτικών συστατικών. 
Μια μέθοδος που εγγυάται άριστο αποτέλεσμα και ικα-
νοποιεί ακόμη και τις πιο υψηλές γαστρονομικές απαι-
τήσεις. 

Εισηγητής: Μιχάλης Ντουνέτας

fp

60€

Πέμπτη 
12/01
2017
17.35
20.00



Viennoiserie
Οι δεξιότητες και οι τεχνικές γνώσεις ενός αρτοποιού 
και ενός ζαχαροπλάστη, συναντώνται σε αυτό το σεμι-
νάριο. Αποτέλεσμα, αφράτες δημιουργίες, ιδανικές για 
να συντροφεύσουν τα πρωινά μας με τον πιο γλυκό 
τρόπο. Κρουασάν, μπριος, σφολιάτα και πολλές άλλες 
ζύμες, δίνουν το παρόν σε πρωτότυπες συνταγές που 
εντυπωσιάζουν, τόσο με τη γεύση τους όσο και με την 
παρουσίασή τους.

Εισηγητής: Χάρης Ψιλόπουλος

fp

40€

Παρασκευή

13/01
2017
14.10
16.35



Το Γευστικό Ταξίδι  
της Σοκολάτας

Η μαγική ιστορία της σοκολάτας ξεκινά στα πυκνά δάση 
του Αμαζονίου, στην Κεντρική και Νότια Αμερική, πριν 
οι πολύτιμοι κόκκοι κακάο ταξιδέψουν στην Ευρώπη και 
αποκτήσει η σοκολάτα τη σημερινή της μορφή. Ανακα-
λύπτουμε την ενδιαφέρουσα διαδρομή της από τη φυ-
τεία μέχρι τη διανομή και γευόμαστε, την αγαπημένη 
όλων, στα διάφορα είδη της.

Εισηγητές:
Μιχάλης Φιλιππίδης, Στάθης Βασιλείου, ΙΟΝ

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Δευτέρα
16/01
2017
14.10
16.35



Pizza Vera Italiana
Φρέσκα τοπικά υλικά και λεπτή τραγανή ζύμη, συνθέ-
τουν το μυστικό της επιτυχίας για μια αυθεντική ιταλι-
κή πίτσα. Παρουσιάζουμε συνταγές με συνδυασμούς 
γεύσεων που αντανακλούν τη γαστρονομική παράδοση 
διαφορετικών πόλεων της Ιταλίας και επιλέγουμε την 
αγαπημένη μας.

Εισηγητής: Mauro Peressini

40€

ff

Τ ρ ί τ η 
17/01
2017
17.35
20.00



Franchising 
Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας 
ή Ανάγκης;

 
Μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης που επιλέγεται 
από νεοφυείς επιχειρήσεις. Στο παρόν σεμινάριο εξετά-
ζονται και αναλύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
επιτυχή επιλογή και ένταξη σε ένα σύστημα franchise 
καθώς και μια σειρά από παραμέτρους που θα πρέπει 
να λάβουμε υπόψη. 

Εισηγήτρια: Ελένη Βασσάλου

fp

ΔΩΡΕΑΝ

Τετάρτη
18/01
2017
10.40
12.15



Αβγό
Η πιο Ολοκληρωμένη 
Πρώτη Ύλη στην Κουζίνα
Προσδίδει γεύση και μεγάλη διατροφική αξία, είτε απο-
τελεί το κυρίως γεύμα, είτε πρωταγωνιστεί σε μια σειρά 
άλλων συνταγών. Γνωρίζουμε διαφορετικά είδη αβγών 
και μεταμορφώνουμε το πιο ταπεινό τρόφιμο σε μια 
υψηλής αισθητικής γαστρονομική εμπειρία.

Εισηγητής: Jean Marie Hoffmann

fp

Τετάρτη
18/01
2017
17.35
20.00

50€



Aρχές Γευσιγνωσίας
Επιστρατεύουμε όλες μας τις αισθήσεις για να ανακαλύ-
ψουμε τον «χαρακτήρα» ενός οίνου. 
Εύκολος ή δύσκολος, το σίγουρο είναι πως το παιχνί-
δι καταγραφής των εντυπώσεων που μας αφήνει ένας 
οίνος, είναι άκρως συναρπαστικό. Μαθαίνουμε να ανα-
γνωρίζουμε γεύσεις και αρώματα και να κατανοούμε σε 
βάθος, κάθε κρασί που δοκιμάζουμε.

Εισηγήτρια: Μαρία Τζίτζη

40€

Πέμπτη
19/01
2017
17.35
20.00

wf



Πουλερικά 
Ανατομία & Τεμαχισμός  
για Επαγγελματίες 
Περιγράφουμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία τεμαχι-
σμού διαφορετικών πουλερικών, αναλύοντας τα ποιοτι-
κά τους χαρακτηριστικά και προτείνουμε τον καταλληλό-
τερο τρόπο παρασκευής για το κάθε κομμάτι.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

Π έ μ π τ η
19/01
2017
16.45
19.10

fp

ΔΩΡΕΑΝ



Bartending
Στην Υπηρεσία  
του Ξενοδοχειακού Επισκέπτη

Πώς συμβάλλουν οι υπηρεσίες ενός bar στην απόλαυ-
ση που λαμβάνει ένας επισκέπτης ή ο πελάτης ενός 
ξενοδοχείου; Πόσα διαφορετικά είδη bar υπάρχουν 
σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση και ποιος ο ρόλος του 
bartender; Ένα επάγγελμα που απαιτεί συγκεκριμένες 
γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε περαιτέρω, μέσα από τη γευστική δοκιμή 
συγκεκριμένων spirits.

Εισηγητής: Ιωάννης Βλάχος

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Παρασκευή

20/01
2017
12.20
14.55



Αρνί 
Ανατομία & Τεμαχισμός  
για Επαγγελματίες
Μαθαίνουμε να διακρίνουμε τα επιμέρους κομμάτια του 
και να αναγνωρίζουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, 
ενώ συστήνουμε μαγειρικές τεχνικές που θα τα αναδεί-
ξουν με τον πιο γευστικό τρόπο.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Παρασκευή

20/01
2017
16.45
19.10



50€

Γευσιγνωσία Ελαιολάδου

Βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής για την 
ποιότητα του οποίου υπεραμύνονται οι chefs όλου του 
κόσμου. Πώς μπορούμε, όμως, να αναγνωρίσουμε τα 
ποιοτικά του χαρακτηριστικά; Πόσες γεύσεις και αρώμα-
τα ανακαλύπτουμε σε έναν καρπό ελιάς; Όλα τα μυστι-
κά για το κρυφό χαρτί στην κουζίνα κάθε επαγγελματία 
μάγειρα.

Εισηγήτρια: Χρύσα Γιατρά

fp

Δευτέρα
23/01
2017
13.15
15.45



Χοιρινό
Ανατομία & Τεμαχισμός  
για Επαγγελματίες
Παρουσιάζουμε αναλυτικά τις τεχνικές κοπής και μαθαί-
νουμε να ξεχωρίζουμε τα επιμέρους κομμάτια που μας 
δίνει το χοιρινό, ενώ προτείνουμε τον ιδανικό τρόπο μα-
γειρέματος.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

fp

ΔΩΡΕΑΝ

Δευτέρα
23/01
2017
16.45
19.10



Μέλι
Το Γλυκό Θαύμα της Φύσης

Από θυμάρι, άνθη, εσπεριδοειδή, πεύκα, έλατα, το μέλι 
είναι ό,τι πιο αγνό έχει να μας προσφέρει η φύση. Υψη-
λής θρεπτικής και βιολογικής αξίας, με θετικά οφέλη για 
την υγεία, αποτελεί τη φυσική γλυκαντική ουσία που σε 
συνδυασμό με τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά 
του, καθίσταται ιδανικό για τις γλυκές και αλμυρές μας 
δημιουργίες.

Εισηγήτρια: Ευαγγελία Καρβέλα

fp

ΔΩΡΕΑΝ

Τ ρ ί τ η 
24/01
2017
12.20
14.55



Μοσχάρι
Ανατομία & Τεμαχισμός 
για Επαγγελματίες
Μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε τα επιμέρους κομμάτια 
του, μέσα από μια ζωντανή παρουσίαση των τεχνικών 
κοπής. Περιγράφουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά 
και τις ιδιότητές τους, που θα μας υποδείξουν τον καταλ-
ληλότερο τρόπο μαγειρέματος.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

fp

Τ ρ ί τ η 
24/01
2017
16.45
19.10

ΔΩΡΕΑΝ



The Art of Upselling
Η Τέχνη & οι Τεχνικές  
Βελτιστοποίησης των Πωλήσεων

 
Τεχνική πωλήσεων, που οδηγεί σε αύξηση των κερδών 
μιας επιχείρησης από τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της, 
με σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Αναλύ-
ουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της στρατηγι-
κής πωλήσεων καθώς και τους αναγκαίους τρόπους για 
να εφαρμοστεί με επιτυχία.

Εισηγητές: Μαρία Δήμου, Γιώργος Λαμπρόπουλος

Τετάρτη 
25/01
2017
12.20
14.00

ΔΩΡΕΑΝ

fp



Candy Bars
Μια θεματική γωνιά, γεμάτη λιχουδιές και πρωτότυπα 
γλυκίσματα που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους 
με την ελαφριά γεύση τους και την ξεχωριστή παρουσί-
ασή τους. Αποτελούν την τελευταία τάση στον στολισμό 
ενός παιδικού πάρτι ή μιας βάπτισης και δίνουν ιδιαίτερο 
στυλ στις πιο σημαντικές στιγμές των μικρών μας φίλων.

Εισηγήτρια: Ευγενία Δελτσίδου

60€

Τετάρτη
25/01
2017
17.35
20.00

ff



Συνδυασμός 
Φαγητού & Κρασιού
Απλές συμβουλές και οινικές προτάσεις με οίνους από 
τη Βόρεια Ελλάδα για να είναι το κάθε μας γεύμα, μια 
κορυφαία γευστική εμπειρία. Καθόμαστε στο τραπέζι 
με τους ειδικούς και ανακαλύπτουμε έξυπνους συνδυα-
σμούς που υπόσχονται να μας προσφέρουν τη μέγιστη 
απόλαυση.

Εισηγητές: Μαρία Τζίτζη, Στέλιος Αποστόλου

60€

Πέμπτη
26/01
2017
17.35
20.00

wf



Ψάρια Αιγαίου
Παλιές & Νέες Τεχνικές  
για Θαλασσινούς Μεζέδες
Τροφή, άμεσα συνδεδεμένη με την ελληνική γαστρονο-
μική παράδοση, καταφέρνει να συνδυάσει την απόλαυ-
ση με τα ευεργετικά για την υγεία, οφέλη. Επιλέγουμε 
φρέσκα ψάρια που συναντάμε στις πλούσιες θάλασσες 
του Αιγαίου και προτείνουμε παραδοσιακές και σύγχρο-
νες μαγειρικές μεθόδους που θα αναδείξουν με τον πιο 
γευστικό τρόπο την πρώτη ύλη.

Εισηγητής: Ηλίας Αναστασιάδης

50€

Πέμπτη
26/01
2017
17.35
20.00

ff



Superfoods
Made in Greece
Μαθαίνουμε τις ποιοτικές υπερτροφές που παράγονται 
στον τόπο μας και πρωτότυπους τρόπους να τις αξιοποι-
ήσουμε. Κρόκος Κοζάνης, μαστίχα, μέλι, σταφίδες, τσάι 
του βουνού, ταχίνι, είναι μερικά μόνο από τα παραδείγ-
ματα.

Εισηγήτρια: Νένα Ισμυρνόγλου

50€

Παρασκευή

27/01
2017
14.10
16.35

fp
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Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



Grilling
Η Τεχνική της Σχάρας
Το ψήσιμο στη σχάρα είναι αναμφισβήτητα τέχνη. Πα-
ρουσιάζουμε τους βασικούς κανόνες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε, καθώς και πολύτιμες συμβουλές για 
να έχουμε ένα άριστο, γευστικό αποτέλεσμα.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

50€

Τετάρτη
08/02
2017
17.35
20.00

ff



Cucina Italiana
Η πιο δημοφιλής κουζίνα του κόσμου, παρουσιάζεται 
σε ένα τριήμερο σεμινάριο αφιερωμένο στην ιταλική 
γαστρονομική παράδοση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία μέσα από την προετοιμασία τριών ολοκλη-
ρωμένων μενού, να δημιουργήσουν αυθεντικές ιταλικές 
γεύσεις, χρησιμοποιώντας γνήσιες πρώτες ύλες. Η κα-
θοδήγηση του Ιταλού Chef, πολύτιμος οδηγός.

Εργαστηριακή συμμετοχή, μέγιστη συμμετοχή 15 άτομα.

Εισηγητής: Mauro Peressini

600€

Τρίτη

14/02
2 0 1 7
16.45
20.50

Τε τ ά ρ τ η

15/02
2 0 1 7
16.45
20.50

Δευτέρα

13/02
2017
16.45
20.50

fp



Ρύζι & Όσπρια
Βασικά συστατικά της μεσογειακής διατροφής που προ-
σφέρουν αμέτρητους γευστικούς συνδυασμούς. Μαθαί-
νουμε για τις διαφορετικές ποικιλίες τους, οι οποίες κα-
θορίζουν και τον κατάλληλο τρόπο μαγειρέματος.

Εισηγητές: Γιώργος Γογόπουλος, AGRINO

fp

ΔΩΡΕΑΝ

Τ ρ ί τ η 
21/02
2017
17.35
20.00



Τα Γλυκά... Αλμυρά
Γαλακτομπούρεκο, κανταΐφι, μπακλαβάς, είναι μερικά 
μόνο από τα γλυκά που θα απολαύσουμε στην αλμυρή 
εκδοχή τους. Χρήσιμες συμβουλές για το φύλλο, τη γέ-
μιση αλλά και τη συνοδευτική σάλτσα, δημιουργούν γεύ-
σεις που ανταγωνίζονται επάξια τις γλυκές αντιπάλους 
τους.

Εισηγήτρια: Νένα Ισμυρνόγλου

50€

Τετάρτη
22/02
2017
17.35
20.00

ff



Βιολογικά, Βιοδυναμικά, 
Φυσικά Κρασιά
Η μοναδικότητα των συγκεκριμένων οίνων βασίζεται 
στην ελάχιστη εξωτερική παρέμβαση στο αμπέλι. Μια 
συνθήκη που επιτρέπει στο κρασί, όπως υποστηρίζουν 
οι φανατικοί της βιοδυναμικής οινοποίησης, να αναδεί-
ξει τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και τον τοπικό του 
χαρακτήρα. Γευόμαστε οίνους που επαληθεύουν το γε-
γονός πως η φύση, όταν δημιουργεί, κάνει θαύματα. 

Εισηγήτρια: Χρύσα Γιατρά

50€

Π έ μ π τ η
23/02
2017
16.45
19.10

wf



Μαγειρεύοντας  
με Μικρολαχανικά  
& Λουλούδια
Η ομορφιά της φύσης στο πιάτο μας. Προσθέτουν μο-
ναδική γεύση και ξεχωριστό άρωμα στις γαστρονομικές 
μας δημιουργίες, ενώ συμπληρώνουν με τον πιο ευωδι-
αστό τρόπο την αισθητική τους παρουσίαση.

Εισηγητής: Jean Marie Hoffmann

fp

Πέμπτη 
23/02
2017
17.35
20.00

60€



Σοκολατένιες Τούρτες
Στη θέα τους λυγίζουν ακόμη και οι λιγότερο φανατικοί 
της σοκολάτας. Μυστικό της επιτυχίας τους, τι άλλο, από 
την καλή ποιότητα σοκολάτας. Απολαυστικές, λαχταρι-
στές τούρτες, με βαθιά σοκολατένια γεύση που συνδυ-
άζουν διαφορετικές υφές, τόσο στην επικάλυψη όσο 
και στη γέμισή τους, αποτελούν την ιδανική επιλογή για 
κάθε περίσταση!

Εισηγητές: Χάρης Ψιλόπουλος, ΙΟΝ

fp

ΔΩΡΕΑΝ

Παρασκευή

24/02
2017
14.10
16.35



“After a good dinner, one can forgive anybody, 
even one’s relatives” 

Oscar Wilde
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Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



Brunch
Mε Ελληνικές Πρώτες Ύλες
Το νέο γεύμα της ημέρας τοποθετείται κάπου ανάμεσα 
στο πρωινό και μεσημεριανό μας γεύμα. Η chef Ντίνα 
Νικολάου, επιλέγει εκλεκτές, ελληνικές πρώτες ύλες και 
μας παρουσιάζει συνταγές που θα πλαισιώσουν γευστι-
κά, την αγαπημένη μας κυριακάτικη συνήθεια.

Εισηγήτρια: Ντίνα Νικολάου

60€

Τετάρτη
01/03
2017
17.35
20.00

ff



Σάλτσα  
Η Πρωταγωνίστρια  
της Κουζίνας
Έχει την ικανότητα να μεταμορφώνει ακόμη και το πιο 
απλό γεύμα σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Απο-
τελεί πηγή έμπνευσης για κάθε επαγγελματία chef που 
φιλοδοξεί να διευρύνει το ρεπερτόριό του και να καθι-
ερωθεί, θέτοντας τη δική του γαστρονομική υπογραφή.

Εισηγήτρια: Ντίνα Νικολάου

50€

fp

Πέμπτη 
02/03
2017
17.35
20.00



Premium Burgers
Το δημοφιλέστερο «γρήγορο» γεύμα, μεταμορφώνεται 
σε ένα πιάτο υψηλής γαστρονομικής αξίας. Εμπλουτίζε-
ται με ανώτερης ποιότητας υλικά και με τη βοήθεια των 
σύγχρονων τεχνικών, αποτελεί ορισμένες από τις πιο 
ενδιαφέρουσες γαστρονομικές προτάσεις.

Εισηγητής: Γιώργος Γογόπουλος

50€

fp

Τ ρ ί τ η 
07/03
2017
17.35
20.00



Ατυχήματα & 
Πρώτες Βοήθειες 
Στον Χώρο της Εστίασης

Οι μικροτραυματισμοί είναι ένα συνηθισμένο φαινό-
μενο στον χώρο της εστίασης. Ακολουθούμε χρήσιμες 
συμβουλές ασφάλειας για την κουζίνα και μαθαίνουμε 
να αντιμετωπίζουμε σε πρώτο βαθμό, τα καθημερινά μι-
κροατυχήματα. Επιπλέον, μαθαίνουμε να παρέχουμε τις 
πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης. 

Εισηγήτρια: Ελένη Ζορμπά, γιατρός εργασίας

fp

Τετάρτη
08/03
2017
14.10
16.35

ΔΩΡΕΑΝ



Σιροπιαστά
Αρώματα από φρέσκο βούτυρο, καβουρδισμένους ξη-
ρούς καρπούς, λεμόνι, κανέλα και βανίλια κατακλύζουν 
το σημερινό σεμινάριο και μας παρασύρουν στη μαγευ-
τική ιστορία της Ανατολής. Τα περίφημα σιροπιαστά γλυ-
κά, αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία κερασμάτων. Η 
επιτυχία τους βασίζεται στην άριστη τεχνική παρασκευ-
ής του φύλλου κρούστας που θα αγκαλιάσει τα υπόλοι-
πα υλικά, καθώς και στο ανάλογο σιρόπιασμα.

Εισηγητής: Κυριάκος Νικολαΐδης

50€

Τετάρτη
08/03
2017
17.35
20.00

ff



Cooking & Yachting
Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας επαγγελματίας 
chef που απασχολείται σε ένα σκάφος αναψυχής; Ποιες 
είναι οι συνθήκες και οι προκλήσεις που καλείται να 
αντιμετωπίσει; Παρουσιάζουμε ένα ενδεικτικό μενού 
και προτείνουμε λύσεις στα προβλήματα που προκύ-
πτουν μαγειρεύοντας εν πλώ.

Εισηγητής: Ιωάννης Καπασάκης

50€

fp

Πέμπτη 
09/03
2017
09.45
12.15



Ο Χάρτης των Γεύσεων

Τα στοιχεία που δομούν γευστικά κάθε έδεσμα συνθέ-
τοντας ένα ολοκληρωμένο γαστρονομικό σύνολο, πα-
ρουσιάζονται σε αυτό το σεμινάριο, με εισηγητή τον δια-
κεκριμένο chef, Μιχάλη Ντουνέτα. Τα εδέσματα, που θα 
είναι ήδη παρασκευασμένα, θα παρουσιασθούν και θα 
δοκιμαστούν, με σκοπό να αναλυθούν από τον chef όλα 
τα στοιχεία που συνεισφέρουν στη δημιουργία του κάθε 
ξεχωριστού γευστικού χαρακτήρα. Υφή, θερμοκρασία, 
σύσταση, χρώμα, σχήμα, αρμονία και φυσικά γεύση, θα 
απασχολήσουν δημιουργικά όλους τους συμμετέχοντες 
επεκτείνοντας τους γευστικούς τους ορίζοντες.

Εισηγητής: Μιχάλης Ντουνέτας

60€

fp

Πέμπτη 
09/03
2017
17.35
20.00



Γιαούρτι

Η ενδιαφέρουσα πορεία του γιαουρτιού, αποτελεί το 
αντικείμενο αυτής της παρουσίασης. Η χρήση του μέσα 
στον χρόνο από διαφορετικούς λαούς, μας φέρνει στο 
εξαιρετικά δημοφιλές ελληνικό γιαούρτι. Η υψηλή θρε-
πτική του αξία και τα ευεργετικά οφέλη που έχει για την 
υγεία μας, σίγουρα θα το καταστήσουν πρωταγωνιστή 
στη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία.

Εισηγήτρια: Ευαγγελία Καρβέλα

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Παρασκευή

10/03
2017
12.20
14.55



Surf ‘n’ Turf
Το μενού προσφέρει πρωτότυπους συνδυασμούς μο-
σχαρίσιου κρέατος και θαλασσινών. Yποστηρίζεται ότι 
έκανε την εμφάνισή του στις δεκαετίες του ’60 και του 
’70 στην Αμερική και αργότερα, στην Αυστραλία. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για να απολαύσει κανείς τις αντι-
θέσεις της συγκεκριμένης γαστρονομικής πρότασης, η 
κατάλληλη τεχνική και η ισορροπία στην πρώτη ύλη.

Εισηγητής: Αχιλλέας Παπαχρήστος

50€

fp

Παρασκευή

10/03
2017
15.00
17.30



Introduction to the Italian 
Pasta Culture
Γεύση παραδοσιακής Ιταλίας, εύκολες και ιδιαίτερες 
συνταγές με υλικά της εποχής, φέρνουν στο πιάτο μας 
αρώματα της γειτονικής μας χώρας. Ο chef της Aca- 
demia BARILLA, μας καταπλήσσει ακόμα μια φορά με 
τις γαστρονομικές του προτάσεις.

Εισηγητής:  
Marcello Zaccaria, chef Academia BARILLA

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Δευτέρα
13/03
2017

14.10
16.35

17.35
20.00



Αφεψήματα

Η ευεργετική τους δράση και οι θεραπευτικές τους ιδι-
ότητες είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Δοκιμάζουμε 
αφεψήματα από λιγότερο γνωστά βότανα που ευδοκι-
μούν στην ελληνική γη, ενώ παρουσιάζουμε με λεπτο-
μέρεια τη διαδικασία παραγωγής τους που θα μας εξα-
σφαλίσει κατάλληλη γεύση και άρωμα.

Εισηγήτρια: Χρύσα Γιατρά

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Τ ρ ί τ η 
14/03
2017
14.10
16.35



Dessert Styling
Ενημερωνόμαστε για όλες τις τελευταίες τάσεις που 
επικρατούν στη διακόσμηση επιδορπίων. Εφαρμόζουμε 
συγκεκριμένες τεχνικές που με έξυπνο, εύκολο και γρή-
γορο τρόπο, θα προσδώσουν ξεχωριστό στυλ και εμφά-
νιση στις γλυκές δημιουργίες μας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Χολέβας

60€

fp

Τ ρ ί τ η 
14/03
2017
17.35
20.00



Πουλερικά
Ανατομία & Τεμαχισμός 
για Επαγγελματίες
Περιγράφουμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία τεμαχι-
σμού διαφορετικών πουλερικών, αναλύοντας τα ποιοτι-
κά τους χαρακτηριστικά και προτείνουμε τον καταλληλό-
τερο τρόπο παρασκευής για το κάθε κομμάτι.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

fp

Τετάρτη
15/03
2017
16.45
19.10

ΔΩΡΕΑΝ



Τα Κόκκινα του Κόσμου

Περιηγούμαστε στον συναρπαστικό κόσμο των ερυ-
θρών οίνων, εξερευνώντας διάσημες αμπελουργικές 
ζώνες. Δοκιμάζουμε ελληνικές και μεγάλες διεθνείς 
ποικιλίες από διαφορετικές χώρες, που μας προσφέ-
ρουν πλούσια κρασιά με ιδιαίτερα αρωματικά και γευ-
στικά χαρακτηριστικά. Ένα σεμινάριο που υπόσχεται να 
μας αφήσει μακριά επίγευση. 

Εισηγητές: Ηλίας Διαμαντόπουλος, Μαρία Τζίτζη

60€

Π έ μ π τ η
16/03
2017
17.35
20.00

wf



Αρνί
Ανατομία & Τεμαχισμός 
για Επαγγελματίες
Μαθαίνουμε να διακρίνουμε τα επιμέρους κομμάτια του 
και να αναγνωρίζουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, 
ενώ συστήνουμε μαγειρικές τεχνικές που θα τα αναδεί-
ξουν με τον πιο γευστικό τρόπο.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Πέμπτη 
16/03
2017
16.45
19.10



Από τον Καρπό στο Φλιτζάνι

Ανακαλύπτουμε την ιστορία του δημοφιλέστερου ροφή-
ματος παγκοσμίως, καθώς και την πορεία που ακολου-
θούν οι σπόροι ενός καφεόδεντρου μέχρι να φτάσουν 
στο φλιτζάνι μας. Γνωρίζουμε τις βασικές ποικιλίες και 
γευόμαστε καφέδες με διαφορετικό τρόπο και μέθοδο 
παρασκευής.

Εισηγητής: Ιωάννης Μπορμπουδάκης

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Παρασκευή

17/03
2017
12.20
14.55



Χοιρινό
Ανατομία & Τεμαχισμός 
για Επαγγελματίες
Παρουσιάζουμε αναλυτικά τις τεχνικές κοπής και μαθαί-
νουμε να ξεχωρίζουμε τα επιμέρους κομμάτια που μας 
δίνει το χοιρινό, ενώ προτείνουμε τον ιδανικό τρόπο μα-
γειρέματος.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

fp

ΔΩΡΕΑΝ

Παρασκευή

17/03
2017
16.45
19.10



Μοσχάρι
Ανατομία & Τεμαχισμός 
για Επαγγελματίες
Μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε τα επιμέρους κομμάτια του 
μέσα από μια ζωντανή παρουσίαση των τεχνικών κοπής. 
Περιγράφουμε τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά αλλά 
και τις ιδιότητες τους που θα μας υποδείξουν τον καταλ-
ληλότερο τρόπο μαγειρέματος.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

fp

ΔΩΡΕΑΝ

Δευτέρα
20/03
2017
16.45
19.10



Τροφικές Δυσανεξίες 

Τροφική δυσανεξία, κρυφή αλλεργική αντίδραση ή τρο-
φική υπερευαισθησία. Ορισμοί που περιγράφουν την 
αντίδραση του οργανισμού στην προσπάθειά του να 
αμυνθεί και να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη τροφή 
που θεωρεί ως «εχθρική» και «βλαβερή». Ένα σεμινά-
ριο αφιερωμένο στην κατανόηση ενός φαινομένου που 
αποτελεί σήμερα αντικείμενο πολλών μελετών της σύγ-
χρονης ιατρικής και όχι άδικα, αφού απασχολεί περίπου 
το 40-50% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Εισηγήτρια: Βασιλική Τρίμη

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Τ ρ ί τ η 
21/03
2017
10.40
13.05



Ανοιξιάτικη Κουζίνα
Εμπνεόμαστε από τις φρέσκες πρώτες ύλες που μας 
χαρίζει απλόχερα η πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου 
και δημιουργούμε ελαφριές και ντελικάτες γεύσεις που 
«μυρίζουν» άνοιξη.

Εισηγητής: Jean Marie Hoffmann

Τ ρ ί τ η
21/03
2017
17.35
20.00

60€

fp



Αρχές & Κανόνες  
στην Οργανωμένη Κουζίνα 

Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν πλή-
ρη γεύματα, ακολουθούν συγκεκριμένους εσωτερικούς 
κανόνες παραγωγής, όπως αυτοί ορίζονται από την 
υπάρχουσα νομοθεσία. Αναπτύσσουμε τις μεθόδους 
παραγωγής φαγητού και το διάγραμμα ροής του, σύμ-
φωνα με την άδεια λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Εισηγητής: Πάρις Κυπαρισσίου

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Τετάρτη
22/03
2017
09.45
12.15



Σοκολατάκι
Απόλαυση σε Μικρές Δόσεις
Απλές και σύνθετες συνταγές για λαχταριστά σοκολα-
τάκια που θα ενθουσιάσουν τους καλεσμένους μας με 
την κομψή γεύση και τη φινετσάτη παρουσίασή τους. 
Εμπνευσμένοι γευστικοί συνδυασμοί, ισορροπημένες 
γεύσεις και ακαταμάχητες υφές, ικανοποιούν στη στιγμή 
την ανάγκη μας για σοκολάτα. 

Εισηγητής: Νεκτάριος Βουρίκης

60€

fp

Τετάρτη
22/03
2017
17.35
20.00



Carving Art
Σμιλεύοντας την Πρώτη Ύλη
Φρούτα και λαχανικά μεταμορφώνονται σε έργα τέχνης. 
Σχέδια εμπνευσμένα από τη φύση, φιλοτεχνημένα με 
εξαιρετική επιμέλεια και έμφαση στη λεπτομέρεια και 
την ακρίβεια, αποκαλύπτουν την τέχνη του εισηγητή μας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Κατζιλιέρης

40€

fp

Πέμπτη 
23/03
2017
14.10
16.35



Αρωματικά & Βότανα  

Στη Ζαχαροπλαστική 
Επιστροφή στη φύση, με αρωματικά φυτά και βότανα 
της ελληνικής γης να χρησιμοποιούνται εκτενώς στη 
γαστρονομία, χαρίζοντας το φρέσκο και δροσερό άρω-
μά τους σε διάφορες παρασκευές. Ανακαλύπτουμε τις 
αμέτρητες θεραπευτικές τους ιδιότητες και συνθέτουμε 
επιδόρπια με ιδιαίτερο χρώμα, άρωμα και γεύση.

Πέμπτη: θεωρητική εισήγηση 
Παρασκευή: εργαστηριακή παρουσίαση

Εισηγητές:
Ευαγγελία Καρβέλα, Νικόλας Νικολακόπουλος

fp

80€

Παρασκευή

24/03
2017
12.20
14.55

Πέμπτη

23/03
2017
17.35
20.00



Γευστικά & Vegan
Burger από όσπρια και λαχανικά, παστίτσιο και μουσα-
κάς που δεν στερούνται νοστιμιάς, αλλά και πρωτότυ-
πες, ασυνήθιστες παρασκευές, χορτοφαγικές, ωμές και 
light.

Εισηγήτρια: Νένα Ισμυρνόγλου

40€

fp

Δευτέρα
27/03
2017
17.35
20.00



Antipasti
Αποτελεί το πρώτο πιάτο σε ένα παραδοσιακό ιταλικό 
γεύμα και έχει σκοπό να μας εισάγει με τον πιο γευστικό 
τρόπο στο κυρίως πιάτο. Παρουσιάζουμε φρέσκες ιταλι-
κές γεύσεις και γευστικούς συνδυασμούς που θα διεγεί-
ρουν αναπόφευκτα την όρεξή σας.

Εισηγητής: Mauro Peressini

50€

fp

Τ ρ ί τ η 
28/03
2017
17.35
20.00



Συνταγές «για μάγειρες»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου μαγει-
ρικής «για μάγειρες», από τις εκδόσεις Les Livres du 
Tourisme, δύο από τους συγγραφείς του, αναλαμβά-
νουν να μας παρουσιάσουν τις αγαπημένες τους συ-
νταγές και να αναδείξουν τεχνικές που αναλύονται μέσα 
στις σελίδες του.

Εισηγητές: Ηλίας Κόκκορης, Βασίλης Πορής

50€

fp

Τετάρτη
29/03
2017
17.35
20.00



Coffee & Tea Time Delights 

Συνοδευτικά με στυλ που δεν στερούνται πρωτοτυπίας, 
συνθέτουν τον τέλειο coffee & tea time buffet. Δοκιμά-
ζουμε, αναλύουμε τα γευστικά χαρακτηριστικά τους και 
μαθαίνουμε πώς να τα αναδεικνύουμε σε ένα all day 
café restaurant ή σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. 

Εισηγητής: Χάρης Ψιλόπουλος

40€

fp

Πέμπτη 
30/03
2017
12.20
14.55



Οινική Θράκη
Με όχημα το κρασί, ταξιδεύουμε στη μακρινή Θράκη και 
γνωρίζουμε την ιστορία και τη γαστρονομική κουλτούρα 
της περιοχής. Συνοδεύουμε γηγενείς αλλά και διεθνείς 
ποικιλίες με τοπικά εδέσματα και ανακαλύπτουμε την 
αμπελουργική και οινοποιητική παράδοση της περιοχής.

Εισηγητές: Μαρία Τζίτζη, Ηλίας Διαμαντόπουλος

50€

Π έ μ π τ η
30/03
2017
17.35
20.00

wf



Αλάτι
Το «Άλας» της Μαγειρικής
Απαραίτητο και ουσιώδες συστατικό της καθημερινής 
μας διατροφής που λειτουργεί ως ενισχυτικό γεύσης 
σε πολλά τρόφιμα, είτε προέρχεται από τη θάλασσα είτε 
είναι ορυκτό. Γνωρίζουμε διαφορετικά είδη αλατιού και 
προτείνουμε την καταλληλότερη μαγειρική τους χρήση.

Εισηγητής: Χρήστος Παναγόπουλος

60€

fp

Παρασκευή

31/03
2017
14.10
16.35
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Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



Κρέμα Γάλακτος
Η πλούσια και γεμάτη γεύση της, την καθιστά ιδανική 
τόσο για τις μαγειρικές όσο και για τις ζαχαροπλαστικές 
μας παρασκευές. Μαθαίνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της κρέμας γάλακτος καθώς και των προϊόντων με 
βάση το βουτυρόγαλα και τα φυτικά λιπαρά, που θα μας 
επιτρέψουν να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο.

Εισηγητής: Βασίλης Τσατσάκης, 
Executive Chef, Friesland Campina

fp

ΔΩΡΕΑΝ

Δευτέρα
03/04
2017
15.00
17.30



Κρήτη
Κουλτούρα & Γαστρονομία 
Ένα ταξίδι σε μια από τις αρχαιότερες και πιο εύγευστες 
κουζίνες στον κόσμο. Ένα σεμινάριο επικεντρωμένο σε 
μια παράδοση γεύσεων, αρωμάτων και υλικών που έχει 
τις ρίζες της στη μινωική εποχή και φτάνει ως τις μέρες 
μας. Aντιπροσωπεύοντας το διατροφικό πρότυπο που 
μονοπωλεί τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της διε-
θνούς επιστημονικής κοινότητας, αποτελεί τη λύση στην 
αναζήτηση της ιδανικής διατροφής.

Δευτέρα: θεωρητική εισήγηση 
Τρίτη: εργαστηριακή παρουσίαση

Εισηγητές: Βασιλική Τρίμη, 
Ζαφείρης Κλωνάρης, Ηλίας Κόκκορης

fp

80€

Δευτέρα
03/04
2017
17.35
20.00

Τρίτη
04/04
2017
17.35
20.00



Φρέσκια Pasta
Αυθεντική ιταλική ζύμη για φρέσκα χειροποίητα ζυμαρι-
κά και πρωτότυπες σάλτσες, παρουσιάζονται στο παρόν 
σεμινάριο, που φέρει τη γαστρονομική υπογραφή του 
Ιταλού εισηγητή μας.

Εισηγητής: Mauro Peressini

50€

Tετάρτη
05/04
2017
17.35
20.00

ff



Mocktails & Soft Drinks 

Φυσικό μεταλλικό νερό ή ανθρακούχο, σόδα ή τόνικ, 
αρωματισμένα ή μη, αναμιγνύονται με φρέσκα φρούτα 
και χυμούς και δημιουργούν ποτά με ιδιαίτερη γεύση και 
άρωμα που ανταγωνίζονται επάξια τις non-virgin εκδο-
χές τους. Παρουσιάζουμε πρωτότυπες συνταγές που 
μαγνητίζουν με την τεχνική και τις υφές τους, δίνοντας 
μια διαφορετική προσέγγιση στα fresh juices bars.

Εισηγητής: Ιωάννης Βλάχος

ΔΩΡΕΑΝ

fp

Τετάρτη
05/04
2017
12.20
14.55



Κλασικά Γλυκά
Μοντέρνα Παρουσίαση
Παραδοσιακά γλυκά αποκτούν μοντέρνα εμφάνιση σε 
ένα παιχνίδι με τις φόρμες, τα σχήματα και τις υφές. Απα-
ραίτητος κανόνας, η διατήρηση της αγαπημένης γεύσης.

Εισηγητής: Νεκτάριος Βουρίκης

fp

60€

Πέμπτη 
06/04
2017
17.35
20.00



Γλυκά Κρασιά & Επιδόρπια

Οξύτητα, γλυκύτητα και ένταση, είναι μερικά μόνο από τα 
στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για να συν-
δυάσουμε αρμονικά, ένα επιδόρπιο με έναν γλυκό οίνο. 
Η αναζήτηση της γευστικής ισορροπίας δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Μαθαίνουμε τις ιδιαίτερες τεχνικές οινοποίη-
σης των γλυκών οίνων και δοκιμάζουμε μερικές από τις 
πιο γνωστές ποικιλίες. 

Εισηγητές: Μαρία Τζίτζη, Νικόλας Νικολακόπουλος

60€

Π έ μ π τ η

06/04
2017
17.35
20.00

wf



Παντζάρι 
To Κόκκινο της Ευεξίας
Το σαρκώδες αυτό λαχανικό με το υπέροχο βαθυκόκκι-
νο χρώμα και την υψηλή θρεπτική του αξία, αποτελεί τον 
πρωταγωνιστή αυτού του σεμιναρίου. Χρησιμοποιούμε 
εξειδικευμένες τεχνικές, πειραματιζόμαστε με τις υφές 
και δημιουργούμε πιάτα μοναδικής γαστρονομικής αξί-
ας. 

Εισηγητής: Πάρις Βροντής

fp

40€

Τ ρ ί τ η 
25/04
2017
14.10
16.35



Μοριακή Γαστρονομία
Όταν η επιστήμη βρίσκεται στην υπηρεσία της Γαστρο-
νομίας, το αποτέλεσμα είναι ανεπανάληπτες γεύσεις 
και επαναστατικές υφές. Καταρρίπτουμε μαγειρικούς 
μύθους και υπογραμμίζουμε τη σημασία της υφής, του 
αρώματος, του χρώματος και του ήχου στη συνολική γα-
στρονομική εμπειρία. Επιλέγουμε σύγχρονες τεχνικές 
και δημιουργούμε ένα πλήρες μενού, με έμφαση στη 
σωστή χρήση των πρώτων υλών και στην ανάδειξη της 
γεύσης.

Τετάρτη: θεωρητική εισήγηση 
Πέμπτη: εργαστηριακή παρουσίαση

Εισηγητής: Νικόλας Νικολακόπουλος

fp

80€

Τετάρτη
26/04
2017
09.45
12.15

Πέμπτη 
27/04
2017
16.45
19.10



Χειροποίητες Πίτες 

Το Νοστιμότερο 
Ανοιξιάτικο Γεύμα
Αγαπημένο παραδοσιακό έδεσμα που αντανακλά την 
τοπική γαστρονομική κουλτούρα διαφόρων περιοχών 
της Ελλάδας. Χορτοφαγική ή μη, προσφέρει αμέτρητους 
συνδυασμούς στη γέμιση και ολοκληρώνεται γευστικά 
με παραδοσιακό τραγανό φύλλο.

Εισηγήτρια: Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

50€

Τετάρτη
26/04
2017
17.35
20.00

ff



Στον Αστερισμό
των Ροζέ
Μοιάζουν να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του λευκού και 
του κόκκινου κρασιού. Με χρώμα απαλό ροζ, πορτοκαλί, 
σομόν ή ακόμα και ελάχιστα βήματα από το κόκκινο, τα 
ροζέ κρασιά αποδεικνύουν ότι είναι κρασιά με χαρακτή-
ρα, πολυπλοκότητα και μέλλον. Τα παρεξηγημένα ροζέ, 
αρχίζουν επιτέλους να κατακτούν τη θέση που τους αξί-
ζει στον οινικό χάρτη.

Εισηγητής: Ηλίας Διαμαντόπουλος

40€

Π έ μ π τ η

27/04
2017
17.35
20.00

wf



Mignardises
Μπορεί μια μικρή μπουκιά να προσφέρει μεγάλη από-
λαυση; Αν μιλάμε για τα mignardises, σίγουρα ναι! 
Μικρά και ντελικάτα, σερβίρονται συνήθως στο τέλος 
ενός γεύματος και μας επιτρέπουν να παρατείνουμε 
την απόλαυση, λίγο περισσότερο. Macaron, madeleine, 
financier, είναι μερικά μόνο από τα πιο αντιπροσωπευτι-
κά mignardises που θα γευθούμε σε αυτό το σεμινάριο. 

Εισηγητής: Κυριάκος Νικολαΐδης

fp

60€

Παρασκευή

28/04
2017
14.10
16.35



“An onion can make people cry, 
but there has never been a vegetable invented to make them laugh”

Will Rogers



ΜΑΪΟΣ / MAY 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1
ΠΡΩΤΟΜΆΓΙΆ

2 3
ΜΆΡΚΟΣ

ff

4

fp

5
ΕΙΡΉΝΉ, ΕΦΡΆΙΜ

fp

6 7

8

fp

9
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

fp

10

ff

11

fp

12 13
ΓΛΎΚΕΡΙΆ, ΣΕΡΓΙΟΣ

14
ΙΣΙΔΩΡΟΣ, 
ΆΡΙΣΤΟΤΕΛΉΣ

15
ΆΧΙΛΛΕΆΣ

fp

16

fp

17
ΆΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ff

18 19 20
ΛΎΔΙΆ

21
ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΎ & 
ΕΛΕΝΉΣ

22
ΆΙΜΙΛΙΟΣ

23 24

ff

25 26 27 28

29
ΘΕΟΔΟΣΙΆ

30          31



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



Μεζέδες για Ούζο
Τι είναι αυτό που κάνει το ούζο συνώνυμο του κεφιού και 
της παρέας; Εκτός από την ακαταμάχητη γεύση του, είναι 
η μοναδική «τελετουργία» που το συνοδεύει. Ο έντονα 
αρωματικός χαρακτήρας του ούζου, απαιτεί μεζέδες με 
ανάλογη γευστική ένταση. Μικρές μπουκιές, πικάντικες 
αλλά και απαλές γεύσεις, σκηνοθετούν μια μικρή φυγή 
από την καθημερινότητα, προκαλώντας μια συνωμοσία 
για σίγουρη απόλαυση.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

40€

Τετάρτη
03/05
2017
17.35
20.00

ff



Σύγχρονη 
Νησιώτικη Κουζίνα
Η αγαπημένη όλων, Αργυρώ, έρχεται να μας ταξιδέψει 
νοερά στα πανέμορφα νησιά μας, μέσα από τις γεύσεις 
και τα αρώματα τους. Η παραδοσιακή νησιώτικη κουζί-
να συναντά τη σύγχρονη μαγειρική, μέσα από συνταγές 
φτιαγμένες από τις αγνές πρώτες ύλες του τόπου μας.

Εισηγήτρια: Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

fp

60€

Πέμπτη 
04/05
2017
17.35
20.00



Φρούτα του Δάσους  
Στη Ζαχαροπλαστική
Μύρτιλα, σμέουρα, φραγκοστάφυλα, κράνμπερι, μούρα 
και φράουλες. Αποξηραμένα ή φρέσκα, τα φρούτα του 
δάσους, είναι ένας ακαταμάχητος συνδυασμός γεύσης 
και χρώματος. Χειροποίητες, γλυκές δημιουργίες υψη-
λών προδιαγραφών με αγνά υλικά, υπόσχονται να σας 
καταπλήξουν.

Εισηγητής: Χάρης Ψιλόπουλος

fp

60€

Παρασκευή

05/05
2017
14 .10
16 .35



Smart, Fit & Tasty
Δημητριακά, φρούτα, ξηροί καρποί. Με αντιοξειδωτικές 
και αντιγηραντικές ιδιότητες καθώς και μεγάλο ποσοστό 
βιταμινών, η χρήση τους στη ζαχαροπλαστική είναι όλο 
και πιο συχνή και όχι άδικα, αφού μπορούν να μετατρέ-
ψουν τα γλυκά, σε smart, fit & tasty απολαύσεις.

Δευτέρα: θεωρητική εισήγηση 
Τρίτη: εργαστηριακή παρουσίαση

Εισηγητές: 
Ευαγγελία Καρβέλα, Κωνσταντίνος Χολέβας

fp

80€

Δευτέρα
08/05
2017
17.35
20.00

Τρίτη
09/05
2017
17.35
20.00



fp

Μικροζυθοποιία
Η Νέα Παγκόσμια Τάση

Μαγιά, νερό, βύνη, λυκίσκος. Συστατικά που συνθέτουν 
την αγαπημένη όλων, μπίρα. Κάθε μπίρα έχει τον δικό 
της τρόπο παρασκευής, ενώ συχνά αρωματίζεται με κά-
ποιο μπαχαρικό. Μαθαίνουμε για τα βασικά στάδια πα-
ραγωγής της μπίρας, τη βυνοποίηση, τη ζυθοποίηση και 
τη ζύμωση, ενώ ανακαλύπτουμε τα διάφορα είδη της.

Εισηγήτρια: Χρύσα Γιατρά

50€

Τ ρ ί τ η 
09/05
2017
14 .10
16 .35



Μεζέδες για Κρασί
Ποιες είναι οι γεύσεις και πιο συγκεκριμένα, οι μεζέδες 
που αναδεικνύονται καλύτερα με το κρασί; Σε ένα τρα-
πέζι που χορεύουν σε αρμονία οι γεύσεις, μόνο ένας 
μπορεί να είναι ο χορογράφος. Το κρασί! Γευστικές προ-
τάσεις που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο και γεύσεις 
που αναζητούν το οινικό τους ταίρι.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

40€

Τετάρτη
10/05
2017
17.35
20.00

ff



Λαχανικά 
στη Ζαχαροπλαστική
Αν μέχρι σήμερα ακούγατε «λαχανικά» και το μυαλό σας 
πήγαινε μόνο στη μαγειρική, ήρθε η ώρα να αναθεω-
ρήσετε. Τα λαχανικά αλλάζουν σχήμα, όψη και υφή και 
μετουσιώνονται σε γλυκά εδέσματα που ξεπερνούν τη 
φαντασία. Μια δημιουργική προσέγγιση για εξαίσια γλυ-
κά, φτιαγμένα με ασυνήθιστα συστατικά, τα λαχανικά. 

Εισηγητής: Νικόλας Νικολακόπουλος

fp

50€

Πέμπτη 
11/05
2017
14 .10
16 .35



Ιταλικά Τυριά
Η γειτονική μας Ιταλία, μπορεί να περηφανευτεί ότι έχει 
το δικό της μερίδιο ευθύνης στη γαστρονομία της τυρο-
κομίας. Αλμυρά, γλυκά, κίτρινα ή λευκά, τα τυριά της Ιτα-
λίας είναι τουλάχιστον άξια προσοχής και φυσικά…δο-
κιμής. Τα πιο γνωστά ιταλικά τυριά, από τον Ιταλό chef, 
Mauro Peressini.

Εισηγητής: Mauro Peressini

fp

50€

Δευτέρα
15/05
2017
17.35
20.00



Επιχείρηση «Χταπόδι»
Το γνωστό θαλασσινό αποτελεί ιδανικό κυρίως πιάτο 
αλλά και ορεκτικό. Όσο νόστιμο κι αν είναι, χρειάζεται 
σωστή τεχνική, για να πετύχουμε το τέλειο γευστικό 
αποτέλεσμα. Μαθαίνουμε πώς να το διαχειριζόμαστε 
σωστά και ανακαλύπτουμε τρόπους μαγειρέματος που 
θα μας εντυπωσιάσουν ευχάριστα.

Εισηγητής: Χρήστος Παναγόπουλος

fp

60€

Τ ρ ί τ η 
16/05
2017
14 .10
16 .35



Καλοκαιρινά Επιδόρπια

Εύκολα, αρέσουν σε όλους και ολοκληρώνουν ιδανικά 
ένα καλοκαιρινό τραπέζι. Ο λόγος, για τα καλοκαιρινά 
επιδόρπια. Γλυκά και ελαφριά, έρχονται να δροσίσουν 
και να δώσουν μια γλυκιά νότα σε κάθε γεύμα.

Εισηγητής: Κυριάκος Νικολαΐδης

60€

Τετάρτη
17/05
2017
17.35
20.00

ff



Μεζέδες για Μπίρα
Αγαπημένο θέμα του ελληνικού τραπεζιού στο σπίτι ή 
στην έξοδο για φαγητό, οι μεζέδες γίνονται πάντα δεκτοί 
με ενθουσιασμό. Γεμίζουν το τραπέζι και παρασύρουν 
σε ένα κέρασμα έκπληξη. Πληθωρικοί μεζέδες που θα 
απολαύσουμε παρέα... με τις παγωμένες μπίρες του κα-
λοκαιριού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Αλεξιάδης

40€

Τετάρτη
24/05
2017
17.35
20.00

ff



“A recipe has no soul. You, as the cook,
must bring soul to the recipe”

Thomas keller



ΙΟΥΝΙΟΣ / JUNE 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1 2
ΝΙΚΉΦΟΡΟΣ

3 4
ΜΆΡΘΆ

5
ΆΓΙΟΎ ΠΝΕΎΜΆΤΟΣ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ, 
ΆΠΟΛΛΩΝΆΣ

6 7 8
ΚΆΛΛΙΟΠΉ

9 10 11
ΆΓΙΩΝ ΠΆΝΤΩΝ, 
ΖΆΦΕΙΡΉΣ

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29
ΠΕΤΡΟΣ, ΠΆΎΛΟΣ

30
ΆΠΟΣΤΟΛΟΣ



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



ΙΟΥΛΙΟΣ / JULY 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1
ΚΟΣΜΆ & ΔΆΜΙΆΝΟΎ 
ΤΩΝ ΆΝΆΡΓΎΡΩΝ

2

3 4 5 6 7
ΚΎΡΙΆΚΉ, ΟΔΎΣΣΕΆΣ

8
ΘΕΟΦΙΛΟΣ,
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

9

10
ΆΜΆΛΙΆ

11
ΟΛΓΆ

12
ΒΕΡΟΝΙΚΉ

13 14 15 16

17
ΜΆΡΙΝΆ

18 19 20
ΉΛΙΆΣ

21 22
ΜΆΓΔΆΛΉΝΉ, 
ΜΆΡΚΕΛΛΆ, 
ΜΕΝΕΛΆΟΣ

23

24 25 26
ΠΆΡΆΣΚΕΎΆΣ

27
ΠΆΝΤΕΛΕΉΜΩΝ, 
ΠΆΝΤΕΛΉΣ

28 29 30

31



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / AUGUST 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1 2 3 4 5 6
ΣΩΤΉΡΙΟΣ

7 8
ΤΡΙΆΝΤΆΦΎΛΛΟΣ

9 10 11 12 13

14 15
ΚΟΙΜΉΣΙΣ ΤΉΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΎ

16
ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ, 
ΆΛΚΙΒΙΆΔΉΣ

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26
ΝΆΤΆΛΙΆ

27
ΦΆΝΟΎΡΙΟΣ

28 29 30 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΣ

31



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / SEPTEMBER 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1
ΆΓΙΩΝ ΣΆΡΆΝΤΆ 
ΠΆΡΘΕΝΩΝ

2 3
ΠΟΛΎΔΩΡΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ

4 5 6 7
ΣΩΖΩΝ

8 9
ΙΩΆΚΕΙΜ

10

11
ΕΎΆΝΘΙΆ

12 13
ΆΡΙΣΤΕΙΔΉΣ

14
ΎΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΎ 
ΣΤΆΎΡΟΎ

15
ΝΙΚΉΤΆΣ

16 17
ΣΟΦΙΆ, ΆΓΆΠΉ, ΠΙΣΤΉ, 
ΕΛΠΙΔΆ

18
ΆΡΙΆΔΝΉ

19 20
ΕΎΣΤΆΘΙΟΣ

21 22 23
ΠΟΛΎΞΕΝΉ

24
ΜΎΡΤΩ

25
ΕΎΦΡΟΣΎΝΉ

26 27 28 29
ΚΎΡΙΆΚΟΣ

30



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / OCTOBER 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1

2 3
ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ

4 5 6 7 8

9 10
ΕΎΛΆΜΠΙΟΣ

11 12 13 14 15
ΛΟΎΚΙΆΝΟΣ

16 17 18
ΛΟΎΚΆΣ

19 20
ΆΡΤΕΜΙΟΣ

21 22

23 24 25
ΧΡΎΣΆΝΘΉ

26
ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ

27 28
ΕΘΝΙΚΉ ΕΟΡΤΉ

29
ΜΕΛΙΝΆ

30 31



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



Επισκεφθείτε το www.lemonde.edu.gr ή/και www.lemondecentre.gr 
για να δείτε το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων 2017 - 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / NOVEMBER 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1
ΚΟΣΜΆ & ΔΆΜΙΆΝΟΎ 
ΤΩΝ ΆΝΆΡΓΎΡΩΝ

2 3 4 5

6
ΛΕΟΝΆΡΔΟΣ

7 8
ΆΓΓΕΛΟΣ, ΓΆΒΡΙΉΛ, 
ΜΙΧΆΉΛ, ΡΆΦAΉΛ, 
ΣΤΆΜΆΤΉΣ, 
ΤΆΞΙΆΡΧΉΣ

9
ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ

10
ΟΡΕΣΤΉΣ

11
ΜΉΝΆΣ, ΒΙΚΤΩΡ

12

13 14
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

15 16
ΙΦΙΓΕΝΕΙΆ, ΜΆΤΘΆΙΟΣ

17 18
ΠΛΆΤΩΝ

19

20 21
ΤΆ ΕΙΣΟΔΙΆ ΤΉΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΎ

22 23 24 25
ΚΆΤΕΡΙΝΆ

26
ΣΤΕΛΙΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ

27 28 29
ΦΆΙΔΡΆ

30
ΆΝΔΡΕΆΣ



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



Επισκεφθείτε το www.lemonde.edu.gr ή/και www.lemondecentre.gr 
για να δείτε το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων 2017 - 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ / DECEMBER 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

1
ΦΙΛΆΡΕΤΟΣ, ΆΡΕΤΉ, 
ΙΆΚΩΒ

2 3

4
ΒΆΡΒΆΡΆ, ΣΕΡΆΦΕΙΜ

5
ΣΆΒΒΆΣ

6
ΝΙΚΟΛΆΟΣ

7 8 9
ΆΝΝΆ

10

11 12
ΣΠΎΡΙΔΩΝ

13
ΕΎΣΤΡΆΤΙΟΣ

14 15
ΕΛΕΎΘΕΡΙΟΣ, ΆΝΘΉ 

16 17
ΔΙΟΝΎΣΉΣ

18
ΣΕΒΆΣΤΙΆΝΟΣ

19
ΆΓΛΆΐΆ

20
ΙΓΝΆΤΙΟΣ

21
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ, 
ΙΟΎΛΙΟΣ 

22 23 24
ΕΎΓΕΝΙΆ

25
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΆ

26
ΕΜΜΆΝΟΎΉΛ

27
ΣΤΕΦΆΝΟΣ

28 39 30 31



Αυτόν τον μήνα δοκίμασα και μ’ άρεσε... This month I tasted and enjoyed...
Φαγητό / Food Προϊόντα / Products Κρασιά-Cocktails / Wines-Cocktails



Δελτίο συμμετοχής στα σεμινάρια.

Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο/α παρακάτω σεμινάριο/α 
(παρακαλώ συμπληρώστε στο αντίστοιχο πεδίο το σεμινάριο/τα σεμι-
νάρια που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε).

Οι εν ενεργεία σπουδαστές και οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Ομί-
λου LE MONDE, δικαιούνται έκπτωση 50% στην αναγραφόμενη τιμή.
Τα σεμινάρια με την ένδειξη ΔΩΡΕΑΝ απευθύνονται μόνο 
σε εν ενεργεία σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE 
MONDE.

 επιθυμώ να παρακολουθήσω από 5 – 14 σεμινάρια, με έκπτω-
ση 10% για το έτος 2016-2017.

 επιθυμώ να παρακολουθήσω από 15 – 24 σεμινάρια, με έκ-
πτωση 20% για το έτος 2016-2017.

 επιθυμώ να παρακολουθήσω πάνω από 25 σεμινάρια, με 
έκπτωση 30% για το έτος 2016-2017.

Ονοματεπώνυμο ...............................................................................................................................................................................................................................................

Οδός.................................................................................................................................................................................................... Αριθμός ................................................

Περιοχή ....................................................................................................................................................................................................... Τ.Κ. ................................................

Τηλέφωνο ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................................................................................................................................................................................................................

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη 29/11/2016 60 € Μανιτάρια fp

Τετάρτη 30/11/2016 ΔΩΡΕΑΝ Ελληνικά Π.Ο.Π. Τυριά fp

Πέμπτη 1/12/2016 50 € Vintage Πάστες. Η Αναπόληση της Γεύσης ff

Τρίτη 13/12/2016 50 € Bûche de Nöel. Χριστουγεννιάτικοι Κορμοί fp



Πέμπτη 15/12/2016 60 € Αφρώδεις Οίνοι & οι Πολύτιμες Φυσαλίδες τους wf

Παρασκευή 16/12/2016 50 € Εορταστικό Τραπέζι ff

Τρίτη 10/1/2017 50 € Fine Dining Restaurant Desserts fp

Τετάρτη 11/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ Έλαια & Λιπαρές Ουσίες fp

Τετάρτη 11/1/2017 50 € Συνταγές “για μάγειρες” fp

Πέμπτη 12/1/2017 60 € The Sous Vide Way fp

Παρασκευή 13/1/2017 40 € Viennoiserie fp

Δευτέρα 16/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ Το Γευστικό Ταξίδι της Σοκολάτας fp

Τρίτη 17/1/2017 40 € Pizza Vera Italiana ff

Τετάρτη 18/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ Franchising. Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας ή Ανάγκης; fp

Τετάρτη 18/1/2017 50 € Αβγό. Η πιο Ολοκληρωμένη Πρώτη Ύλη στην Κουζίνα fp

Πέμπτη 19/1/2017 40 € Αρχές Γευσιγνωσίας wf

Πέμπτη 19/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ Πουλερικά. Ανατομία & Τεμαχισμός για Επαγγελματίες fp

Παρασκευή 20/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ Bartending. Στην Υπηρεσία του Ξενοδοχειακού Επισκέπτη fp

Παρασκευή 20/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ Αρνί. Ανατομία & Τεμαχισμός για Επαγγελματίες fp

Δευτέρα 23/1/2017 50 € Γευσιγνωσία Ελαιολάδου fp

Δευτέρα 23/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ Χοιρινό. Ανατομία & Τεμαχισμός για Επαγγελματίες fp

Τρίτη 24/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ Μέλι. Το Γλυκό Θαύμα της Φύσης fp



Τρίτη 24/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ Μοσχάρι. Ανατομία & Τεμαχισμός για Επαγγελματίες fp

Τετάρτη 25/1/2017 ΔΩΡΕΑΝ The Art of Upselling. Η Τέχνη & οι Τεχνικές Βελτιστοποίησης των Πωλήσεων fp

Τετάρτη 25/1/2017 60 € Candy Bars ff

Πέμπτη 26/1/2017 60 € Συνδυασμός Φαγητού & Κρασιού wf

Πέμπτη 26/1/2017 50 € Ψάρια Αιγαίου. Παλιές & Νέες Τεχνικές για Θαλασσινούς Μεζέδες ff

Παρασκευή 27/1/2017 50 € Superfoods Made in Greece fp

Τετάρτη 8/2/2017 50 € Grilling. Η Τεχνική της Σχάρας ff

Δευτέρα, 
Τρίτη & 
Τετάρτη

13, 14 & 15/2/2017 600 € Cucina Italiana fp

Τρίτη 21/2/2017 ΔΩΡΕΑΝ Ρύζι & Όσπρια fp

Τετάρτη 22/2/2017 50 € Τα Γλυκά... Αλμυρά ff

Πέμπτη 23/2/2017 50 € Βιολογικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά wf

Πέμπτη 23/2/2017 60 € Μαγειρεύοντας με Μικρολαχανικά & Λουλούδια fp

Παρασκευή 24/2/2017 ΔΩΡΕΑΝ Σοκολατένιες Τούρτες fp

Τετάρτη 1/3/2017 60 € Brunch με Ελληνικές Πρώτες Ύλες ff

Πέμπτη 2/3/2017 50 € Σάλτσα. H Πρωταγωνίστρια της Κουζίνας fp

Τρίτη 7/3/2017 50 € Premium Burgers fp

Τετάρτη 8/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Ατυχήματα & Πρώτες Βοήθειες στον Χώρο της Εστίασης fp



Τετάρτη 8/3/2017 50 € Σιροπιαστά ff

Πέμπτη 9/3/2017 50 € Cooking & Yachting fp

Πέμπτη 9/3/2017 60 € Ο Χάρτης των Γεύσεων fp

Παρασκευή 10/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Γιαούρτι fp

Παρασκευή 10/3/2017 50 € Surf ‘n’ Turf fp

Δευτέρα 13/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Introduction to the Italian Pasta Culture | 14.10-16.35 fp

Δευτέρα 13/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Introduction to the Italian Pasta Culture | 17.35-20.00 fp

Τρίτη 14/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Αφεψήματα fp

Τρίτη 14/3/2017 60 € Dessert Styling fp

Τετάρτη 15/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Πουλερικά. Ανατομία & Τεμαχισμός για Επαγγελματίες fp

Πέμπτη 16/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Αρνί. Ανατομία & Τεμαχισμός για Επαγγελματίες fp

Πέμπτη 16/3/2017 60 € Τα Κόκκινα του Κόσμου wf

Παρασκευή 17/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Χοιρινό. Ανατομία & Τεμαχισμός για Επαγγελματίες fp

Παρασκευή 17/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Από τον Καρπό στο Φλυτζάνι fp

Δευτέρα 20/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Μοσχάρι. Ανατομία & Τεμαχισμός για Επαγγελματίες fp

Τρίτη 21/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Τροφικές Δυσανεξίες fp

Τρίτη 21/3/2017 60 € Ανοιξιάτικη Κουζίνα fp

Τετάρτη 22/3/2017 ΔΩΡΕΑΝ Αρχές & Κανόνες στην Οργανωμένη Κουζίνα fp



Τετάρτη 22/3/2017 60 € Σοκολατάκι. Απόλαυση σε Μικρές Δόσεις fp

Πέμπτη 23/3/2017 40 € Carving Art. Σμιλεύοντας την Πρώτη Ύλη fp

Πέμπτη & 
Παρασκευή

23 & 24/3/2017 80 € Αρωματικά & Βότανα στη Ζαχαροπλαστική fp

Δευτέρα 27/3/2017 40 € Γευστικά & Vegan fp

Τρίτη 28/3/2017 50 € Antipasti fp

Τετάρτη 29/3/2017 50 € Συνταγές «για μάγειρες» fp

Πέμπτη 30/3/2017 40 € Coffee & Tea Time Delights fp

Πέμπτη 30/3/2017 50 € Οινική Θράκη wf

Παρασκευή 31/3/2017 60 € Αλάτι. Tο “Άλας” της Μαγειρικής fp

Δευτέρα 3/4/2017 ΔΩΡΕΑΝ Κρέμα Γάλακτος fp

Δευτέρα & 
Τρίτη

3 & 4/4/2017 80 € Κρήτη. Κουλτούρα & Γαστρονομία fp

Τετάρτη 5/4/2017 50 € Φρέσκια Pasta ff

Τετάρτη 5/4/2017 ΔΩΡΕΑΝ Mocktails & Soft Drinks fp

Πέμπτη 6/4/2017 60 € Κλασικά Γλυκά. Μοντέρνα Παρουσίαση fp

Πέμπτη 6/4/2017 60 € Γλυκά Κρασιά & Επιδόρπια wf

Τρίτη 25/4/2017 40 € Παντζάρι. Το Κόκκινο της Ευεξίας fp

Τετάρτη 26/4/2017 50 € Χειροποίητες Πίτες. Το νοστιμότερο Ανοιξιάτικο Γεύμα ff



Τετάρτη & 
Πέμπτη

26 & 27/4/2017 80 € Μοριακή Γαστρονομία fp

Πέμπτη 27/4/2017 40 € Στον Αστερισμό των Ροζέ wf

Παρασκευή 28/4/2017 60 € Mignardises fp

Τετάρτη 3/5/2017 40 € Μεζέδες για Ούζο ff

Πέμπτη 4/5/2017 60 € Σύγχρονη Νησιώτικη Κουζίνα fp

Παρασκευή 5/5/2017 60 € Φρούτα του Δάσους στη Ζαχαροπλαστική fp

Δευτέρα & 
Τρίτη

8 & 9/5/2017 80 € Smart, Fit & Tasty fp

Τρίτη 9/5/2017 50 € Μικροζυθοποιία. Η Παγκόσμια Τάση fp

Τετάρτη 10/5/2017 40 € Μεζέδες για Κρασί ff

Πέμπτη 11/5/2017 50 € Λαχανικά στη Ζαχαροπλαστική fp

Δευτέρα 15/5/2017 50 € Ιταλικά Τυριά fp

Τρίτη 16/5/2017 60 € Επιχείρηση «Χταπόδι» fp

Τετάρτη 17/5/2017 60 € Καλοκαιρινά Επιδόρπια ff

Τετάρτη 24/5/2017 40 € Μεζέδες για Mπίρα ff



Γενικοί Όροι

Κρατήσεις θέσεων γίνονται στη γραμματεία της σχολής στα τηλέφωνα: 210 4811001 & 210 8211700 με την καταβολή του αντίστοιχου 
ποσού. Εναλλακτικά, στο info@lemonde.edu.gr κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού στο λο-
γαριασμό της σχολής

Ακύρωση, λόγω υπαιτιότητας του συμμετέχοντα, συνοδεύεται από επιστροφή χρημάτων, μόνο όταν ανακοινώνεται 10 ημέρες πριν 
την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Σε περιπτώσεις πακέτων, το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται βάσει της αρχικής τιμής 
του καταλόγου για το συγκεκριμένο σεμινάριο, μειωμένης κατά της αντίστοιχης έκπτωσης του πακέτου.

Ακύρωση, λόγω υπαιτιότητας του συμμετέχοντα, που ανακοινώνεται σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του σεμιναρίου δεν συνοδεύεται από επιστροφή χρημάτων. Εναλλακτικά, σε συνεννόηση με τη Γραμματεία κι εφόσον υπάρχει 
διαθεσιμότητα, τοποθετείται σε άλλο σεμινάριο ίσης αξίας και το παρακολουθεί χωρίς επιπλέον κόστος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο υπο-
ψήφιος συμμετέχοντας δεν έχει καμία απαίτηση σχετικά με το συγκεκριμένο σεμινάριο.

Για τα σεμινάρια που ακυρώνονται με υπαιτιότητα της σχολής, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες λαμβάνουν πίσω το ποσό που έχουν καταβάλ-
λει και αντιστοιχεί στο ακυρωθέν σεμινάριο, κι εκεί εξαντλείται όποια άλλη υποχρέωση της σχολής. Σε περιπτώσεις πακέτων, το ποσό της 
επιστροφής υπολογίζεται βάσει της αρχικής τιμής του καταλόγου για το συγκεκριμένο σεμινάριο, μειωμένης κατά της αντίστοιχης έκπτωσης 
του πακέτου. Η σχολή δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση απέναντι στον υποψήφιο συμμετέχοντα για όποια άλλα επιπλέον έξοδα που σχετίζο-
νται με το ακυρωθέν σεμινάριο, όπως έξοδα μεταφορικά, διαμονής, εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.

Για τα σεμινάρια που ακυρώνονται λόγω ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας τρίτων, ενδεικτικά αναφέρουμε απεργίες, στάσεις εργασίας, και-
ρικά φαινόμενα, πορείες διαμαρτυρίας κ.ά. η σχολή όποτε είναι δυνατόν θα μεριμνά να τα επαναπρογραμματίζει μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό 
έτος, ενημερώνοντας όλους τους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες αδυνατούν να παρευρεθούν στη νέα επαναπρο-
γραμματισμένη ημερομηνία του σεμιναρίου, τότε τους επιστρέφεται το ποσό που κατέβαλαν για το συγκεκριμένο σεμινάριο, μειωμένο κατά 
20%. Όποτε δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός του ακυρωθέντος σεμιναρίου, η σχολή θα επιστρέφει την αξία του συγκεκριμένου 
σεμιναρίου στους συμμετέχοντες. Η σχολή δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση απέναντι στον υποψήφιο συμμετέχοντα για όποια άλλα επιπλέον 
έξοδα σχετίζονται με το ακυρωθέν σεμινάριο, όπως έξοδα μεταφορικά, διαμονής, εκπαιδευτικού υλικού κ.ά. 

Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται παρά τις όποιες ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα, ενδεικτικά 
αναφέρουμε λόγους ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας τρίτων (βλ. πιο πάνω), θεωρούνται καλώς πραγματοποιήσιμα και οι απόντες δεν δικαι-
ούνται καμιάς επιστροφής ή / και επιπλέον αποζημίωσης λόγω πραγματοποιημένων σχετικών εξόδων, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε έξοδα 
μεταφορικά, διαμονής, εκπαιδευτικού υλικού κ.α.

Οι ειδικές εκπτώσεις δεν ισχύουν σε συνδυασμό με τις ειδικές προσφορές του καταλόγου.



“Salt is born of the purest of parents: 
the sun and the sea”

Pythagoras
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