Απονεμήθηκαν τα πρώτα 10 σήματα της «Κρητικής Κοσζίνας»
ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα εθδειώζεωλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, παξνπζία ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θ. εξαθείκ
Σζόθα, ε απνλνκή ηωλ δέθα πξώηωλ ζεκάηωλ πηζηνπνίεζεο αληίζηνηρωλ
επηρεηξήζεωλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο *Διατηρώ\τπτς την Κρητική Διοττρουή Concred »
Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη κε ηελ ζπλεξγαζία
α) ηεο Ειιεληθήο Αθαδεκίαο Γεύζεο, πνπ έρεη ηελ επζύλε ηωλ ειέγρωλ θαη ηεο
δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ηωλ ζεκάηωλ
β) ηωλ ηεζζάξωλ Ελώζεωλ Ξελνδόρωλ Κξήηεο (Υαλίωλ, Ρεζύκλνπ, Ηξαθιείνπ θαη
Λαζηζίνπ
γ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αλαπηύμεωο εηείαο θαη
δ) ηελ ζπλδξνκή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο.
Έρεη δε ζαλ ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο θαιήο θήκεο ηεο Κξεηηθήο δηαηξνθήο θαη ηελ
βειηίωζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ καο πξνϊόληνο.
Η ρνξήγεζε ηνπ ζήκαηνο ηεο Κξεηηθήο Κνπδίλαο βαζίδεηαη ζην ζεβαζκό ηεο
παξαδνζηαθήο Κξεηηθήο δηαηξνθήο θαη ζηελ αξίζηε πνηόηεηα ηωλ
ρξεζηκνπνηνπκέλωλ πξνϊόληωλ.
Σν πξόγξακκα «Δηαηεξώληαο ηελ Κξεηηθή δηαηξνθή - Concred» παξνπζίαζε ν
Πξόεδξνο ηεο Ειιεληθήο Αθαδεκίαο Γεύζεο θ. Αλη. Παλαγηωηόπνπινο, ν νπνίνο
αλέθεξε όηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ επηδηώθεηαη ε δηάζωζε θαη ε πξνζηαζία ηεο
Κξεηηθήο δηαηξνθήο, ελώ ελ θαηξώ νη θάηνρνη ηνπ ζήκαηνο ζα δεκηνπξγήζνπλ εηδηθό
θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη εθείλνο ηελ δηαρείξηζή ηνπ.
Σα πξώηα δέθα ζήκαηα απνλεκήζεθαλ ζηηο παξαθάηω επηρεηξήζεηο :
Σν εζηηαηόξην «Απιή», ζην Ρέζπκλν
Σν παξαδνζηαθό θαθελείν ζην θξεηηθό αξρνληηθό «Villa Arhanes», ζηηο Αλω
Αξράλεο
Σν εζηηαηόξην ηνπ αγξνθηήκαηνο «Έλαγξνλ», ζηελ Αμό Ρεζκύκλνπ
Σν εζηηαηόξην «Κπξηάθνο», ζην Ηξάθιεην
Σν εζηηαηόξην «Μεξάζηξη», ζην Ηξάθιεην
Σν εζηηαηόξην «Μπαιθόλη», ζηε εηεία
Η ηαβέξλα «Παλόξακα», ζην πήιη Δ. Λάκπεο
Σν εζηηαηόξην «Πίζνο» ηνπ μελνδνρείνπ TERRA MARIS, ζηε Υεξζόλεζν
Σν εζηηαηόξην «πκπόζην», ζην Ρέζπκλν
Η ηαβέξλα «ηνπ Υξήζηνπ», ζην Ρέζπκλν (πεξηνρή Γ άιινπ)
Σελ εθδήιωζε ζπληόληζε ν δεκνζηνγξάθνο θ. Νίθνο Τηιάθεο θαη ραηξέηεζαλ ν
Επξωβνπιεπηήο θ. η. Αξλανπηάθεο, ν βνπιεπηήο θ. Εκκ. ηξαηάθεο θαη
εθπξόζωπνη ηωλ πλδέζκωλ Ξελνδόρωλ.
Να ππνγξακκίζνπκε όηη ζηνλ ραηξεηηζκό ηνπ ν Γελ. Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Κξήηεο πξόηεηλε ηελ δεκηνπξγία Κέληξνπ Κξεηηθήο Δηαηξνθήο θαη ηόληζε ηελ
αλάγθε λα νξγαλωζνύλ γηα ην αληηθείκελν απηό επηζηεκνληθά πλέδξηα, ελώ
επηβάιιεηαη ε πηζηνπνίεζε ηωλ Κξεηηθώλ πξνϊόληωλ.
Ιωάννης Καραβαλάκης

