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2011-ben a MillenÃ¡ris Parkban rendezik meg az Ã-nyenc szÃ-vekhez kÃ¶zel Ã¡llÃ³ Budai Gourmat fesztivÃ¡lt. A hazai
gasztro-kulturÃ¡lis Ã©let egyik legkiemelkedÅ‘bb esemÃ©nyÃ©t idÃ©n mÃ¡r a Sziget Kft. szervezi, a korÃ¡bbi Ã©rtÃ©keket meg
Ã¡m jelentÅ‘sen eltÃ©rÅ‘ koncepciÃ³ szerint.

Az idei Gourmet fesztivÃ¡l szervezÅ‘i tematikabÅ‘vÃ-tÃ©st, s teljesebb kÃ©pet Ã-gÃ©rnek a minÅ‘sÃ©gi gasztronÃ³mia vilÃ¡gÃ¡r
egyrÃ©szt bemutatva az alapanyagoktÃ³l, a termelÅ‘kÃ¶n Ã¡t, a kereskedÅ‘kig a hÃ¡ttÃ©ripar szereplÅ‘it Ã©s kÃ-nÃ¡latÃ¡t, mÃ¡s
legjobb Ã©ttermektÅ‘l a legjobb borÃ¡szatokig vagy pÃ¡linkafÅ‘zdÃ©kig felvonultatjÃ¡k a hazai gasztro Ã©lvonal mÃ¡r bizonyÃ-to
reprezentÃ¡nsait.
Â

MeghÃ-vjÃ¡k a hazai gasztro-rendezvÃ©nyek legkiemelkedÅ‘bb szereplÅ‘it is a legjobb halÃ¡szlÃ©fÅ‘zÅ‘ktÅ‘l a kolbÃ¡szosokig, a
sajtkÃ©szÃ-tÅ‘ktÅ‘l a mÃ©z vagy szÃ¶rpkÃ©szÃ-tÅ‘kig. A szakÃ©rtÅ‘k Ã¡ltal elvÃ©gzett minÅ‘sÃ©gi szelekciÃ³ utÃ¡n Ã-zelÃ-tÅ‘
lÃ¡togatÃ³k a legjobb kereskedelmi forgalomban beszerezhetÅ‘ termÃ©kekbÅ‘l is, a pezsgÅ‘ktÅ‘l az Ã¡svÃ¡nyvizeken Ã¡t a kÃ¡vÃ
tea kÃ¼lÃ¶nlegessÃ©gekig. A rendezvÃ©nyen rendhagyÃ³ mÃ³dÃ³n egy piactÃ©r is kialakÃ-tÃ¡sra kerÃ¼l, ahol vÃ¡logatott
kistermelÅ‘k Ã©s piacosok kÃ-nÃ¡lhatjÃ¡k majd a portÃ©kÃ¡jukat.

Â A rendezvÃ©ny jÃºnius 2-Ã¡n szakmai nappal indul,Â ahol a gasztronÃ³miai iparÃ¡g szereplÅ‘it vÃ¡rjÃ¡k, a kistermelÅ‘tÅ‘l a
nagykereskedÅ‘ig, a szakÃ¡csoktÃ³l a kritikusokig, lehetÅ‘sÃ©get kÃ-nÃ¡lva az ismerkedÃ©sre, kapcsolatÃ©pÃ-tÃ©sre. Ezen a n
â€“ neves szakemberek segÃ-tsÃ©gÃ©vel â€“ megvÃ¡lasztjÃ¡k az egyes termÃ©kkategÃ³riÃ¡k legjobbjait, hogy a mÃ¡snaptÃ³l m
nagykÃ¶zÃ¶nsÃ©g felÃ© is nyitott esemÃ©nyen a lÃ¡togatÃ³k megismerkedhessenek a szakemberek Ã¡ltal legjobbnak tartott
â€žGourmet termÃ©kâ€•-ekkel. Az est zÃ¡rÃ³ programjakÃ©nt pedig a XII. Pannon Bormustra DÃ-jkiosztÃ³ GÃ¡lÃ¡ja kerÃ¼l
megrendezÃ©sre.

A Budai Gourmet a mÃ¡sodik napjÃ¡tÃ³l, jÃºnius 3-Ã¡n 12 Ã³rÃ¡tÃ³l mÃ¡r nyitott a nagykÃ¶zÃ¶nsÃ©g elÅ‘tt.

A minden eddiginÃ©l nagyobb szabÃ¡sÃº gasztrofesztivÃ¡lÂ a tÃ©rsÃ©g legnevesebb sÃ©fjeit, szakembereit Ã©s Ã-nyenceit h
Budapestre.

A rendezvÃ©nyen kihirdetik KÃ¶zÃ©p-Kelet EurÃ³pa TOP10 Ã©ttermÃ©t, akik az Ã©v vÃ©gÃ©ig kÃ¼zdhetnek majd a CEEFOO
(Central and Eastern Europe Food) dÃ-jÃ©rt. Emelllet elmaradhatatlan egy vÃ©rbeli gÃ¡lavacsora megszervezÃ©se, ahova
vilÃ¡ghÃ-rÅ± szakÃ¡csokat, dÃ-jazott Ã©ttermek kÃ©pviselÅ‘it Ã©s neves kÃ¼lfÃ¶ldi szakembereket vÃ¡rnak.

Ha ez mÃ©g mindig nem lenne elÃ©g, a rendezvÃ©nyen az is kiderÃ¼l, kik 2011 TOP 10 Ã©ttermi listÃ¡jÃ¡nak szereplÅ‘i, a Din
Guide Ã©tteremkalauz szerint.

Â A Dining Guide Food Show-val is kÃ©szÃ¼l, ahol a lÃ¡togatÃ³k a legkorszerÅ±bb berendezkedÃ©seket ismerhetik meg a
fÅ‘zÅ‘bemutatÃ³k, s kÃ³stolÃ³k sorÃ¡n. A tavaly szeptemberben megrendezett BlogkostolÃ³ szereplÅ‘i ÃºjbÃ³l Ã¶sszegyÅ±lnek, s
a nagy nÃ©pszerÅ±sÃ©gnek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en a legnagyobb gasztrobloggerek ismÃ©t fÅ‘znek majd nekÃ¼nk, lelkes Ã-nyenc
kÃ¶zÃ¶nsÃ©gnek.
LÃ¡thatunk majd kÃ©zmÅ±ves csokolÃ¡dÃ©manifaktÃºra bemutatÃ³t, illetve Ã•rpÃ¡s LÃ¡szlÃ³ sonkamester is tartogat nekÃ¼nk
meglepetÃ©seket. Mautner ZsÃ³fia fÅ±szerbemutatÃ³val, a szarvasgomba.hu pedig meglepÅ‘en szarvasgombÃ¡val kÃ©szÃ¼l.

A kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ pincÃ©szetek, borÃ¡szok, pÃ¡linkÃ¡sok, kereskedÅ‘k, Ã©ttermek, cukrÃ¡szdÃ¡k standjai mellett a termelÅ‘i pia
Ã©rdemes kinÃ©zni, no meg a WAMP deisgn-gasztro darabjai is Ã-gÃ©retes programnak tÅ±nnek. Mi biztosan ott leszÃ¼nk!
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Mi? Budai Gourmat fesztivÃ¡l
Mikor? 2011. jÃºnius 3-5.
Hol? MillenÃ¡ris Park, 1024 Budapest, Kis RÃ³kus u. 16â€“20.
Mennyi?Â A napijegy 2.900 Ft.A belÃ©pÅ‘ egy darab kÃ³stolÃ³poharat tartalmaz Ã©s egy FesztivÃ¡l KÃ¡rtyÃ¡t, amely a Budai
Gourmet a kizÃ¡rÃ³lagos fizetÃ©si eszkÃ¶ze.
TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³: www.budaigourmet.hu
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