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Bemutatkozás


A Gastrofestival Europe Fesztiválszervező Iroda 2012-ben
kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy egy
professzionális vendéglátó és rendezvényszervező csapat
kreatív ötleteivel népszerűsítse a hazai és a nemzetközi
gasztronómiát,
továbbá
a
kulturális
programokat,
hagyományokat és szabadidős tevékenységeket. Cégünk a
hazai piacon egyedülálló, ugyanis éves szinten több, mint 15
országszerte ismert, átlagosan 50.000 fős látogatottságú
gasztronómiai fesztivál fűződik nevünkhöz.



Nem csak a rendezvények megszervezésében, de a vendégek
professzionális,
gördülékeny
kiszolgálásában
van
tapasztalatunk, ahol minden alkalommal újat, kívánunk
nyújtani a látogatóknak, természetesen ugyanolyan kitűnő
minőségben. Tapasztaltak vagyunk a gyors, minőségi
szolgáltatások
terén,
amely
lehetővé
teszi
eredményességünket és a maximális elégedettség elérését.
Fontosak számunkra a visszajelzések, amelyek nyomán
folyamatosan kívánunk fejlődni. Alapelveink a minőségi,
kiváló alapanyagok használata, a „termőföldtől a vendégek
asztaláig” elv, a tisztaság, a pontosság. Kreatív eszközökkel,
egyedülálló ötletekkel és különleges fogásokkal igyekszünk
elkápráztatni a látogatókat.

Balatoni Halfesztivál


A Balatoni Halfesztivál alkalmával bemutatjuk hazánk vizeiben,
elsősorban a Balatonban, a Dunában, a Tiszában, a Tisza-tóban,
a Fertő tóban, és a Velencei-tóban élő halainkat, melyeket
jellegzetes ízesítéssel készítenek el a halünnepen résztvevő
éttermek.



A Balatoni Halfesztivál palettáját még inkább színesebbé
tesszük, ugyanis a magyar ízek mellett a nemzetközi
különlegességekre is nagy hangsúlyt fektetünk. A rendezvényen
természetesen megtalálhatóak lesznek az ország minden tájáról
érkező halászleveinktől kezdve, az egzotikus sushin, a pad thai
tésztán, az orosz kaviáron, a francia hallevesen, az olasz
branzinon át, egészen az angol fish & chipsig.



Élőhal bemutató, élményhorgászat, halászléfőző verseny, több
száz hazai és nemzetközi halétel és színvonalas programok
várnak minden kedves látogatót!

Programok


A Balatoni Halfesztiválon a gasztronómiáé a főszerep, de
emellett színvonalas kiegészítő programmal szeretnénk
a fesztiválozó közönséget szórakoztatni. A már
megszokott koncertek, zenés programokon kívül, fontos
szerepet kapnak majd a gyermekprogramok is. A
rendezvény
egyik
leglátványosabb
programja
mindenképp a gyerekeknek rendezett horgászverseny,
amivel szeretnénk a legkisebbek figyelmét is felhívni a
halak szeretetére és a sport jelentőségére.

Turizmus, avagy miért a Balaton?


Küldetésünknek
tekintjük
a
magyar
gasztronómia
népszerűsítését és e térség mindenféleképpen kiemelkedő e
téren. Nem csak a halételeknek van hagyománya a tó környékén,
de a bortermelő területeivel, a vendéglátásáról híres múltjával a
magyar gasztronómia fellegvára a vidék. A kulináris örömök
mellett rengeteg természeti kinccsel, szabadidős és kulturális
szórakozási lehetőségeivel ideális úti cél minden korosztálynak.



A Balatoni Halfesztivál tehát egyrészt a már a Balatonon
tartózkodó turistáknak szeretne igényes szórakozási lehetőséget
biztosítani, mindemellett pedig az ország egész részéről a
turistákat a Balatonra csábítani, hogy hazánk e gyönyörű vidéke
kiemelt szerepet kapjon.



A rendezvény keretein belül szeretnénk a környék színvonalas
halas vendéglátóit, borászatait előtérbe helyezni, ezáltal is arra
ösztönözni a vendégeket, hogy a fesztivál után is felkeressék a
kitelepülő éttermeket, pincészeteket.

Társadalmi felelősségvállalás


A fesztivállal mindenekelőtt ösztönözni szeretnénk a hazai
halfogyasztást
és
erősíteni
a
halkultúrát
a
magyar
gasztronómiában. A halfogyasztás évszázadok óta a magyar
gasztronómia szerves része, ünnepnapjaink elengedhetetlen
része. Mára azonban kezd feledésbe merülni, a magyarok évi
halfogyasztása átlagosan 4 kg/év/fő, mely érték Európában a
legalacsonyabbak közé tartozik. A hal jótékony hatásai
köztudottak, a gazdag halhús fogyasztása kihat a szív- és
érrendszeri megbetegedések veszélyének csökkentésére.



Másik kiemelt célunk felhívni a figyelmet a hazai élővizeink
tisztaságára. 2007-ben a tíz legveszélyeztetettebb folyók közé
sorolták a Dunát. Az azóta elindult kezdeményezéseknek
köszönhetően a vízminőség általában javult, de további
erőfeszítésekre van szükség.



A rendezvénnyel szeretnénk a látogatókat ráébreszteni vizeink
természeti értékeire (halállomány, árterek, természetes
ökológia) és vizeink tisztaságának védelmére.

Korábbi kiemelt fesztiváljaink
•Balatoni Nyári Halfesztivál rendezvénysorozat: Keszthelyi Halfesztivál, Balatonboglári Halfesztivál

•I., II., III. Budapesti Halfesztivál

•I. és II. Oktoberfest Budapest

Média megjelenések

