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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓ ΙΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

▶  Παρασκευή 03.05.2019 ξεκινάνε οι εκδηλώσεις που αφορούν την Διοργάνωση TASTE OF MYKONOS (Γεύση από 
Μύκονο) με αντικείμενο την Μυκονιάτικη Γαστρονομία, την Τυροκομία και τιμώμενο προϊόν την Τυροβολιά Μυκόνου.  
 
Στόχος των εκδηλώσεων είναι να γνωστοποιηθεί η Τυροβολιά και άλλα τοπικά προϊόντα με παραδοσιακές συνταγές και μέσα 
από την σύγχρονη δημόσια εστίαση. Ο κύριος όγκος των εκδηλώσεων αφορούν τους προσκεκλημένους  μας δημοσιογράφους 
από τον χώρο της γαστρονομίας και του ταξιδιού. 
 
Το 3ήμερο αφιέρωμα της Λέσχης Γαστρονομίας Μυκόνου στην Τυροβολιά, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου και της 
ΚΔΕΠΠΑΜ.

Αναμεσά τους, ανοικτές στο κοινό εκδηλώσεις είναι:

▶  Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στην ΚΔΕΠΠΑΜ (ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙ) και ώρα 8 μ.μ. Εκδήλωση αφιερωμένη στην Κτηνοτροφία και την  
 
Τυροκομία της Μυκόνου. 
• Χαιρετισμός δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κουκά 
• Προβολή Ταινίας μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ: «Βάλσαμο», της Eλιάνας Αμπραβανέλ. Διάρκεια: 14’ 
• Ομιλίες:  
» Δήμητρα Λοΐζου-Βουλγαράκη - Η Μυκονιάτικη Τυροκομία στο τότε και στο τώρα 
» Γιώργος Ρόζος – Τυροβολιά ή τυροβολιές; 
»  Ηλίας Μαμαλάκης- Παράξενες τυροκομήσεις των Κυκλάδων. Ο ήλιος από εχθρός, σύμμαχος 

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο κ. Ηλίας Μαμαλάκης για την προσφορά του στην Γαστρονομία του τόπου μας. 
(Παρουσίαση Μυκονιάτικων τυριών με δυνατότητα δοκιμής). 
 
Σας περιμένουμε!

 

▶ Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στην πλατεία της Άνω Μεράς

•  Μια παράσταση διαφορετική με άρτον, θεάματα και …σκανταλιές! 
 
Σας καλούμε αυτή την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 το πρωί, στην πλατεία της Άνω Μεράς, αρχικά μέσα και 
στησυνέχεια έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων της τ. Κοινότητας στην παράσταση Κουκλοθέατρου με την Εύα Νικηφόρου. 
Η παράσταση έχει τίτλο: «Με αλεύρι και τυροβολιά πιτάκια φτιάχνει η Λεμονιά».  
Μετά την παράσταση οι πληροφορίες μας λένε πως: 
Ο Ιάκωβος Απέργης (σεφ στο Τζάννειο) και η μαγείρισσα Ειρήνη Ζουγανέλη μάλλον κλέβουν γέμιση από τα πιτάκια της 
Λεμονιάς και ετοιμάζονται να σκαρώσουν μαγειρικές σκανταλιές.  
Μικροί και μεγάλοι χαρείτε το, αλλά μην το πείτε σε κανέναν… θα γίνει χαμός! Κεράσματα…μαγειρέματα… το έλα κι εσύ 
να δεις! Θα ‘ναι και κάποιες μαγείρισσες κρυμμένες: η Μαρία Βαμβακούρη, η Βάλια Κωνσταντινάκη, η Μαργαρίτα 
Τσακιρίδη, η Μίκα Λοΐζου-Βουλγαράκη… 
 
Ραντεβού στην πλατεία Άνω Μεράς αυτή την Κυριακή 5.5.19 στις 11:00 το πρωί!

•  Ανοικτά Τυροκομεία 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.05.2019 από 11:00 έως 14:00 
Για την ακρίβεια: Ανοικτό Τυροκομείο! 
Ήταν μια σκέψη· το ξεκινάμε φέτος με το Τυροκομείο MYKONOS FARMERS στον Άγιο Λάζαρο Μυκόνου, με ξενάγηση για το 
κοινό και γευσιγνωσία των προϊόντων του τυροκομείου. 
Ευχή μας να καθιερωθεί σαν ετήσιος θεσμός.  

*  Παρακαλούμε ενημερώστε και ενημερωθείτε στο τηλ. 2289023970,  
 
#τυροβολιά #tirovolia #tyrovolia #TasteOfMykonos #Taste_of_Mykonos #γεύσηαπόΜύκονο
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