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Taste of Athens: το κορυφαίο γαστρονομικό event  
επιστρέφει πιο νόστιμο από ποτέ!

Το Taste of Athens επανέρχεται στην πόλη, για τέσσερις ημέ-
ρες (Πέμπτη 07 έως  Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 στο Ζάππειο 
Μέγαρο) γεμάτες γεύση, διασκέδαση και απόλαυση, επιβε-
βαιώνοντας και αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την Αθή-
να και την Ελλάδα ως παγκόσμιο γαστρονομικό προορισμό.

Δέκα από τα από τα κορυφαία αθηναϊκά εστιατόρια, τα οποία 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα της χώρας, κορυ-
φαίοι chef, εμβληματικά πιάτα, διαδραστικά δρώμενα και ένα 
δυνατό πρόγραμμα μουσικής και διασκέδασης συμπληρώ-
νουν το φεστιβαλικό "μενού". Αλλά το Taste of Athens δεν εί-
ναι μόνο αυτό:  οι φετινοί κύριοι θεματικοί πυλώνες του περι-
στρέφονται, μεταξύ άλλων, γύρω από την κυκλική οικονομία, 
τη φιλοσοφία μηδενικών απορριμμάτων (zero-waste) και την 
ενίσχυση της ισότιμης εκπροσώπησης των δύο φύλων.

Ας το δούμε πιο αναλυτικά. Κατά τη διάρκεια του τετραημέ-
ρου τα εστιατόρια (Delta, Fuga, Gastone, Herve, Hytra, The 
Zillers Roof Garden, Σπονδή, Σχεδία Home)  που θα συμμε-
τέχουν στην pop-up εκδοχή τους θα σερβίρουν ένα ειδικό με-
νού γευσιγνωσίας με μερικά από τα signature πιάτα τους σε 
προνομιακές τιμές (3, 6, 9 και 12 ευρώ).

Ταυτόχρονα, φέτος, ο παλμός του Taste of Athens θα γίνει 
ακόμα πιο δυνατός, με live εμφανίσεις-έκπληξη και DJ Sets 
σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Με τον κομψό jazzy ήχο των 
Swingin’ Cats την Παρασκευή, την ανεξάντλητη ενέργεια των 
Οnirama το Σάββατο βράδυ, τις απροσδόκητες ενορχηστρώ-
σεις και τη μελωδική φωνή της Μαρίνα Σάττι την Κυριακή, 
αλλά και με special DJ sets από τους παραγωγούς του En 
Lefko 87.7.

Παράλληλα, το εμβληματικό Περιστύλιο του Ζαππείου θα με-
τατραπεί σε ένα πολυτελές VIP Business Lounge by AEGEAN. 
Τι σημαίνει αυτό; Πως αν κλείσετε ένα από τα VIP εισιτήρια θα 

απολαύσετε την εμπειρία του Taste of Athens, με το παραπά-
νω, απολαμβάνοντας welcome drink και κέρασμα με την εί-
σοδό σας, προσωπικό service, αποκλειστικά happenings και 
πολλά άλλα.

Στο ενδιάμεσο, στη σκηνή του Taste Theater by Grundig | 
Kotsovolos, αγαπημένοι άνδρες και γυναίκες σεφ θα μαγει-
ρεύουν ζωντανά και θα μοιράζονται τα μυστικά και την εμπει-
ρία τους στα Cooking Masterclasses. Sustainability και μα-
γειρική, Zero Food Waste συνταγές και οι πιο σύγχρονες 
τάσεις στη γαστρονομία, αλλά και ιστορίες που μας εμπνέ-
ουν, παρουσιάζονται με τη μορφή Taste Talks!

Όσο για τους μικρούς  foodies, τα παιδιά θα έχουν την τιμητι-
κή τους και τον δικό τους χώρο στο Kids Zone του φεστιβάλ. 
Το ενισχυμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές θε-
ματικές ενότητες καθώς και δημιουργικές δραστηριότητες, 
παιχνίδι, ειδικά lunch boxes και πολλές ακόμη εκπλήξεις για 
τους μικρούς επισκέπτες του Φεστιβάλ.
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