
Εκδηλώσεις Dairy Expo
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα διεξαγωγής: 11.00 - 13.00 / Συνεδριακός χώρος / Αίθουσα 3 - HALL 3

5η Επιστημονική Ημερίδα Γαλακτοκομίας & Τυροκομίας     
Στο πλαίσιο της έκθεσης DAIRY EXPO διοργανώνεται η 5η επιστημονική ημερίδα Γαλακτοκομίας & Τυροκομίας, στην 
οποία θα παρουσιαστούν όλες οι εξελίξεις στην παραγωγή γαλακτοκομικών & τυροκομικών προϊόντων καθώς και οι 
προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. 

Είσοδος ελεύθερη

Ώρα διεξαγωγής: 14.00 - 17.00 / Συνεδριακός χώρος / Αίθουσα 3 - HALL 3

Ημερίδα της ΠΕΤΕΤ με θέμα: 
ÒΤάσεις και προοπτικές στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντωνÓ     

Στην επιστημονική ημερίδα  της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες 
προκλήσεις στην παραγωγή και εμπορία των γαλακτοκομικών προϊόντων, η συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς 
το τυρί φέτα ΠΟΠ, το πόσο ωφελεί το γάλα την υγεία μας, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που έχουν τα τυροκομεία 
στην Ελλάδα της κρίσης. 

Είσοδος ελεύθερη

Ώρα διεξαγωγής: 12.00: 1η τυροκόμηση / 17.00: 2η τυροκόμηση / Stand A4 B3 / Αίθουσα 3 - HALL 3

Παρουσίαση Παραδοσιακού Τυροκομείου / 2 ζωντανές τυροκομήσεις      
Στο Stand A4 B3 θα μπορέσετε να δείτε ζωντανά το πώς γίνεται η τυροκόμηση και θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε 
με τους ειδικούς του χώρου που θα λύσουν τις απορίες σας και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας για όλα όσα 
χρειάζονται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικογενειακού τυροκομείου. 

Είσοδος ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα διεξαγωγής: 12.00 / Stand A4 B3 / Αίθουσα 3 - HALL 3

Παρουσίαση Παραδοσιακού Τυροκομείου  

Στο Stand A4 B3 θα μπορέσετε να δείτε ζωντανά το πώς γίνεται η τυροκόμηση και θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε 
με τους ειδικούς του χώρου που θα λύσουν τις απορίες σας και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας για όλα όσα 
χρειάζονται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικογενειακού τυροκομείου.

Είσοδος ελεύθερη

10-11-12
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ



 

Ώρα διεξαγωγής: 14.30 - 16.00 / Συνεδριακός χώρος / Αίθουσα 3 - HALL 3

Παρουσίαση έρευνας της o.mind Creatives & Optilog Advisory Services για τη διαχείριση της αλυσίδας 
εφοδιασμού στον κλάδο γαλακτοκομικών προϊόντων 

Yπό την επιμέλεια των περιοδικών Dairy News, Meat Place και Supply Chain & Logistics magazine, εξειδικευμένο 
πάνελ συζήτησης - ομάδα εργασίας, αναλύει τα συμπεράσματα της 1ης έρευνας για την καταγραφή-αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών του μέλλοντος στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στη βιομηχανία 
γαλακτοκομικών προϊόντων.

Είσοδος ελεύθερη

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα διεξαγωγής: 12.00  / Stand Περιοδικού Dairy News / A24 - B23 / Αίθουσα 3 - HALL 3

2ος Διαγωνισμός - Αξιολόγηση Ελληνικών Τυριών 
Οι Έλληνες παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με τα προϊόντα τους και να αξιολογηθούν μέσω 
γευστικών δοκιμών από την κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από ειδικούς και καταξιωμένους επιστήμονες με 
ειδίκευση στην γαλακτοκομία και τυροκομία. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να προβάλει την ποιότητα, 
τη διατροφική αξία και την γαστρονομική υπεροχή των ελληνικών τυριών. 

Είσοδος ελεύθερη

10-11-12
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


