Saving Food

Festival

Μία εκδήλωση κατά της σπατάλης
τροφίμων μέσα από μαγειρικές επιδείξεις
από σεφ και food bloggers, εκπαιδευτικά
βιωματικά εργαστήρια, disco soup party
και άλλες επιτόπιες εκπλήξεις!

I m p a c t H u b At h e n s • Καραϊσκάκη 28 (μετρό Μοναστηράκι) • Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, Ώρες 11:00-19:00 • Είσοδος δωρεάν.
Δωρητές προγράμματος WWF Καλύτερη Ζωή

Το Saving Food Festival διοργανώνεται
στο πλαίσιο του προγράμματος Saving Food.

Το SavingFood είναι ένα πρόγραμμα
έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται
από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος
Horizon 2020.

Υποστηρικτής

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
Περισσεύματα και μαγειρέματα:
Σεφ και food bloggers ετοιμάζουν ένα ευφάνταστο
μενού με περισσευούμενο φαγητό και κοντόληκτα
τρόφιμα μέσα από το σύνθημα «Δεν πετάμε τίποτα!»
Food Saving Heroes:
Βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και
οικογένειες που θέλουν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι
στη μείωση της σπατάλης τροφίμων!

11:00-16:00

13:00-13:45

16:00-18:00

Του στραβού το δίκιο!

Τρόποι και κόλπα διάσωσης
φαγητού για μικρά και μεγάλα
παιδιά

Disco Soup Party

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
του WWF Ελλάς για παιδιά 5-12
ετών και βιωματική έκθεση
για τη βιώσιμη διατροφή.
Οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν
για τη σπατάλη τροφίμων
μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες

από την Mamatsita.

14:00-14:45
Μαγειρεύουμε με πολύτιμα
περισσεύματα που βρίσκουμε
στο ψυγείο μας

Disco soup party:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
από το Μπορούμε.

Σεφ και εθελοντές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να
προετοιμάσουν και να απολαύσουν σαλάτες και φρουτοσαλάτες εποχής, αξιοποιώντας περισσευούμενα φρούτα
και λαχανικά. Ανοιχτή συμμετοχή για όλους!

12:00-12:45

15:00-15:45

ΔΙΝΩΣΑΥΡΟΣ:
Πετάει το φαγητό

Αξιοποιούμε με φαντασία
τα λαχανικά, το ψωμί και
τα κοντόληκτα τρόφιμα

Doculinaries:
Προβολή ενημερωτικών σποτ, videos και animations
σχετικών με το θέμα της σπατάλης τροφίμων και της
αντιμετώπισής του.
Πες «τυριιιί!»:
Γίνε ο πρωταγωνιστής κατά της σπατάλης τροφίμων
και φωτογραφίσου σε ένα πρωτότυπο σκηνικό!

Με αφορμή το βιβλίο της
Αλεξάνδρα Κ* και του Αντώνη
Παπαθεοδούλου.

από τη Madame Ginger.

από τη Funky Cook.

Εθελοντές –με την καθοδήγηση
των σεφ Στ. Μαστοράκου και
Κ. Ζουρνατζή- θα ετοιμάσουν
και θα προσφέρουν σαλάτες εποχής
με λαχανικά που κινδύνευαν
να πεταχτούν!

Ολοήμερο
Ενημέρωση κοινού
για τα προγράμματα του WWF,
του Μπορούμε και την πλατφόρμα
SavingFood.

Ολοήμερο
Doculinaries
προβολή σπότ και animations
για τη σπατάλη τροφίμων.

Aνάγνωση, παιχνίδι
και αυτοσχεδιασμοί

Ολοήμερο

με την Αλεξάνδρα Κ*
και τον Δικαίο Χατζηπλή.

Πες «τυρίιιι!»
The Photo party box.

