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ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



Προφίλ Διοργάνωσης

Το Lesvos Food Fest είναι ένα φεστιβάλ που έχει στόχο την δυναμική προβολή της γαστρονομίας 
της Λέσβου. Ξεκίνησε το 2017 — με πρωτοβουλία του Φορέα Τουρισμού Μολύβου σε συνεργασία 
με το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου — και συνεχίζει με επιτυχία και 
θετικές κριτικές.

3 συνεχείς χρονιές 

10 περιοχές στο νησί της Λέσβου

70 δράσεις γαστρονομικού 
περιεχομένου

Το φεστιβάλ 

γαστρονομίας 

σε αριθμούς



22 εργαστήρια μαγειρικής με τη συμμετοχή 
παιδιών, εφήβων και επισκεπτών

25 Live μαγειρέματα από ντόπιους 
μάγειρες και καλεσμένους chef

65 παραδοσιακές και νέες συνταγές
που παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ

3 επιδείξεις cocktail με βάση τοπικά προϊόντα 
όπως ούζο, ελαιόλαδο και μαρμελάδες 

9 θεματικές εκθέσεις δοκιμασίας Λεσβιακών 
προιόντων (μίξεις με αλάτι και βότανα, 

          finger food, street food, κλπ.)

11 γλέντια με παραδοσιακή μουσική,
χορούς και θεματικά party 

4 αναπαραστάσεις – αφηγήσεις
και 2 φωτογραφήσεις εποχής

40 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που 
προσέφεραν μενού «Ούζο με μεζέ»

1 συμπόσιo

300 εθελοντές που προσέφεραν
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους



Το Lesvos Food Fest συνεργάστηκε με 12 ντόπιους και καλεσμένους chef, μάγειρες, mixologists και 
κριτικούς γεύσης μεταξύ των οποίων ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, ο Κωστής 
Κωστάκης, η Ελένη Ψυχούλη, ο Μανώλης Παπουτσάκης, η Ιωάννα Σταμούλου, ο Χάρης Κατρακά-
ζας, ο Χρήστος Χουσέας και ο Στράτος Ιωσηφέλλης, για την παρουσίαση ευφάνταστων συνταγών με 
τοπικό χαρακτήρα που προβάλλουν δημιουργικά την Λεσβιακή κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα.
Καλεσμένοι του φεστιβάλ επίσης υπήρξαν:

11 δημοσιογράφοι και food photographers 
(CNN, Γαστρονόμος, ΕΡΤ, Epsilon, κλπ.)

1 Μη κερδοσκοπική οργάνωση για τη 
διάσωση μερίδων φαγητού

14 Εκπρόσωποι φορέων & χορηγών (Περιφ. 
Βορείου Αιγαίου, ΕΟΤ, ΓΣΕΒΕΕ, κλπ)

10 Συγγραφείς, μουσικοί, ηθοποιοί μεταξύ 
των οποίων ο Ρένος Χαραλαμπίδης 

               και ο Κώστας Στοφόρος



Στόχος του Φεστιβάλ

Στόχος του Lesvos Food Fest είναι να προβάλει μέσα από δυναμικές δράσεις τη γη, το τοπίο, τους ανθρώ-
πους και την ατμόσφαιρα του νησιού, στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της Λεσβιακής γαστρονο-
μικής κουλτούρας. Η Λέσβος χάρη στη γεωγραφική της θέση αποτελεί διαχρονικά ένα σταυροδρόμι γα-
στρονομικών πολιτισμών που έχουν αφήσει τα ίχνη τους στις γεύσεις, τις μυρωδιές και τις συνταγές του 
τόπου. Τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της γαστρονομίας του νησιού απεικονίζονται στο λογότυπο του 
φεστιβάλ (σαρδέλα, γλυκάνισος, ελιά) και συνθέτουν ένα σύγχρονο μοτίβο, που εκφράζει την γιορτινή δι-
άθεση όταν μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι.

Ενδεικτικά ρεπορτάζ και βίντεο από τη διοργάνωση:

Κατά τη διάρκεια των 3 διοργανώσεων, με αφορμή τις δράσεις του Lesvos Food Fest παρουσιάστηκαν:

14 Μεγάλων Χορηγών
& υποστηρικτών

15 Ειδικών
Χορηγών

Από το 2017, το Lesvos Food Fest οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με την αμέριστη υποστήριξη:

12 Χορηγών
Επικοινωνίας

110 τοπικών χορηγών
προϊόντων και υπηρεσιών

53 άρθρα

17 βίντεο

12 live
μεταδόσεις

6 ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις

2 θεματικές εκπομπές
(PBS, ΕΡΤ3)

1 έκθεση Λεσβιακών προϊόντων
στις Βρυξέλλες

•	LESVOS FOOD FEST 2017-2019 - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=-gFDsvtBBOY

•	Λέσβος Food Festival - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=DzPpV56ioJ0

•	Μυτιλήνη: με αιχμή την κουζίνα της κερδίζει το χαμένο 
έδαφος στον τουρισμό - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=zaZno2WgecY

•	Lesvos Food Fest 2018 | Alexandros Papandreou - 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=_8Bl434Ekb8



www.lesvosfoodfest.com  |  www.theotheraegean.com

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ  |  MOLYVOS TOURISM ASSOCIATION
81108 Μόλυβος Λέσβου  |  81108 Molyvos, Lesvos, Greece

T +30 22530 71990   F +30 22530 71581   E office@theotheraegean.com


