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Δελτίο Τύπου
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου
2009, η εκδήλωση προβολής της κρητικής διατροφής στο
εστιατόριο του Μονάχου, „Minoa".
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των υψηλής ποιότητας
προϊόντων της Κρήτης και της αξίας τους για την ανθρώπινη
υγεία ώστε να γίνουν περισσότερο γνωστά στη Βαυαρία για την
εξαιρετική τους ποιότητα και να δημιουργηθεί μια γενικότερη
αύξηση της ζήτησής τους από το γερμανικό αγοραστικό κοινό.
Οι προσκεκλημένοι ανήλθαν στους 90 και προέρχονταν
αποκλειστικά από κλάδους συναφείς με το αντικείμενο
(εισαγωγείς τροφίμων, μεγάλα ξενοδοχεία, καταστήματα με είδη
Delikatessen, αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων, ιατροί διευθυντές κλινικών, διαιτολόγοι, δημοσιογράφοι ειδικών
εντύπων γευσιγνωσίας κτλ).
Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο κος Hippe, διευθυντής
της αλυσίδας ΜΕΤRO,ο κος Gehard από την αλυσίδα
καταστημάτων Basic και ο κος Hanselmann, διευθυντής του
ξενοδοχείοuHilton.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προσέλευση του κοινού κατά τις
19:00. Ακολούθησαν οι ομιλίες του κ. Χαράλαμπου Κουναλάκη
Συμβούλου ΟΕΥΑ, της Γενικού Προξένου κας Άννας Κόρκα,
του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, κου Γ.
Ανδρεαδάκη και του Προέδρου του Κρητικού Συλλόγου
Μονάχου, ιδιοκτήτη του εστιατορίου „Minoa" κου Μανόλη
Κουγιουμουτζή.
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Οι ομιλητές τόνισαν την διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολή της μεσογειακής
διατροφής και κυρίως της κρητικής, στην πρόληψη ασθενειών και γενικότερα στην
καλή υγεία.
Μετά τους χαιρετισμούς, ακολούθησε το δείπνο που αποτελείτο από χαρακτηριστικά
πιάτα της κρητικής κουζίνας, όπως ο ντάκος, οι κολοκυθοανθοί κλπ. Ακολούθησαν
οι ομιλίες/ παρουσιάσεις του Γερμανού καρδιολόγου, Δ/ντή της κλινικής κου St.
Irmingard, κου Dr. Ulrich Hildebrandt, του συγγραφέα, γνωστού δημοσιογράφου και
ειδικού σε θέματα κρητικής διατροφής, κου Νίκου Ψιλάκη - ο οποίος μετέβη ειδικά
από την Κρήτη στο Μόναχο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση - και της ιατρού, ειδικού
σε θέματα μεσογειακής διατροφής, κας Α. Παρασύρη.
Όλοι οι παραπάνω ειδικοί ομιλητές αναφέρθηκαν σε διεθνούς εμβέλειας ιατρικές
έρευνες - παλαιότερες και πρόσφατες - που έχουν πιστοποιήσει με τρόπο
κατηγορηματικό τη θετικότατη επίδραση της κρητικής διατροφής και κυρίως του
ελαιολάδου την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα ο κος Dr. Hildebrandt ανέφερε
μεταξύ άλλων θεμάτων και την πρωτοβουλία του να εισαγάγει την κρητική διατροφή
για τους ασθενείς της κλινικής του και να διοργανώσει ενημερωτικές εβδομάδες για
Γερμανούς καρδιοπαθείς στην Κρήτη.
Ο κος Ψιλάκη παρουσίασε την παράδοση σε θέματα διατροφής που διαθέτει η Κρήτη
από τα μινωικά χρόνια έως σήμερα, τονίζοντας τις ευεργετικές συνέπειες της
κρητικής διατροφής για τον πληθυσμό του νησιού, τη χαμηλή θνησιμότητα και το
γεγονός ότι οι κάτοικοι της Κρήτης προσβάλλονται πολύ λιγότερο συχνά από
καρδιαγγειακές ασθένειες. Η κα Παρασύρη στην ομιλία της επικεντρώθηκε στις
αρνητικές
συνέπειες
της
κακής
διατροφής
στην
ανθρώπινη
υγεία.
Την τιμητική τους είχαν τα κρητικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, ελιές, κρασί,
παξιμάδια, ζυμαρικά κλπ. Επίσης, κατά την αποχώρηση των προσκεκλημένων,
προσφέρθηκε στον καθένα τσάντα με ενημερωτικό υλικό (διαφημιστικά φυλλάδια) και
δείγματα προϊόντων που είχαν αποσταλεί από εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Κρήτης.
(O Μανόλης Κουγιουμουτζής και η Δρ. Παρασύρη Αργυρή είναι μέλη του ΔΣ α)
της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ, επίσης β) του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Κρητών ΠΣΚ).
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