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Φεστιβάλ στο σπίτι; Κι όμως γίνεται! 
Το Burger Fest έρχεται στην πόρτα σας
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Αν μας έχει διδάξει κάτι όλο αυτό που ζούμε, είναι ότι η προ-
σαρμογή είναι απαραίτητη για την επιβίωση μας κι όχι απλά ένα 
κεφάλαιο στο βιβλίο «Η καταγωγή των ειδών» του Δαρβίνου. 
Είναι εκπληκτικό πως κάποια πράγματα που μοιάζουν αδύνατα 
να πραγματοποιηθούν, κατορθώνουν τελικά και βρίσκουν τον 
τρόπο για να γίνουν δυνατά.

Ένα από αυτά είναι το δημοφιλές φεστιβάλ Burger Fest που 
φέτος θα πραγματοποιηθεί για 5η συνεχή χρονιά, σε συνεργα-
σία με το efood. Δεν ξέρω αν το είχατε επισκεφτεί πέρσι, αλλά 
εγώ ακόμη θυμάμαι τους δεκάδες χιλιάδες ενθουσιασμένους 
επισκέπτες και τον απίστευτο συνωστισμό που προκάλεσαν οι 
πάγκοι με τα κάθε λογής burgers, καθώς και η μπιτάτη μουσική 
που έπαιζαν κορυφαίοι DJ’s. Τα καλύτερα burger houses της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είχαν βάλει τα δυνατά τους για 
άλλη μια φορά κι έτσι το Burger Fest γρήγορα έγινε το talk of 
the town.

Φέτος, λόγω των συνθηκών το γαστρονομικό event τροποποί-
ησε λίγο το όνομά του σε Burger Fest Home Edition κι έφτιαξε 
μια δική του κουζίνα στο κέντρο της πόλης, όπου θα μαγειρεύ-
ονται συγκλονιστικά burger και στη συνέχεια θα διανέμονται με 
τη βοήθεια των διανομέων της efood. Το μοναδικό αυτό φεστι-
βάλ θα διαρκέσει δώδεκα εβδομάδες, δηλαδή θα κρατήσει μέ-
χρι την 21η Μαρτίου. Η ιδιαιτερότητά του αυτή τη χρονιά είναι ότι 
κάθε εβδομάδα θα φιλοξενεί κι έναν διαφορετικό σεφ, o οποίος 
θα καταθέτει τη δική του άποψη για το street food, θα συνδυάζει 
πρωτότυπα υλικά και (γιατί όχι) θα μπερδεύει διαφορετικές γα-
στρονομικές κουλτούρες.

Η αρχή έγινε με τη Γωγώ Δελογιάννη από τη Στοά Φιξ που μετα-
μόρφωσε τα περίφημα κεφτεδάκια της σε ένα λαχταριστό burger 
με κατσικίσιο τυρί. Ακολούθησαν οι συγκλονιστικές προτάσεις 
του Μπαρ Μπεε Κιου - αν δεν έχετε δοκιμάσει τον πληθωρικό 
Γενναίο, με το διπλό μπιφτέκι και το αυγό, δεν ξέρετε τι θα πει 
γευστική υπερβολή. Η τρίτη εβδομάδα ανήκει στον σεφ Στέφα-
νο Στεφανίδη, τον δημιουργό του Kahuna Burgers. Ο Στέφανος 
θα παρουσιάσει  το burger-project  με το όνομα 65 Napkins, 
όπως επίσης κι ένα μενού ειδικά για την pop-up του Burger 
Fest. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το 2018 το Kahuna Burgers  
είχε αναδειχθεί ως το καλύτερο burger house στο πλαίσιο του 
Burger Fest 2018 - Θεσσαλονίκη, ενώ στην ίδια διοργάνωση το 
signature burger του 65 Napkins είχε ψηφιστεί ως το καλύτερο.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην πλατ-
φόρμα www.burgerfest.gr και να κινηθείτε ανάλογα με τα γού-
στα σας σε κλασικά ή σε πιο extreme street food μονοπάτια.
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