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food service businessmen and professionals on all the latest
trends, developments and news from the Greek and international
markets. It focuses on businesses that deal almost exclusively
with meat, such as steak houses, tavernas, grill houses, etc. With
a constantly increasing circulation, a great appeal to Foodservice
companies and the meat market, it provides a whole sector with
the ultimate means of communication.
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10 Editorial
12 Ειδήσεις
24 Meat News
Tα νέα του κλάδου
του κρέατος.

28

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η πλατεία Φαναριωτών στη Θεσ/νίκη ανθίζει και
το Ψητό ανακαλύπτει γευστικά τη γειτονιά.

36 46

50 Παρουσίαση
Del Posto: η νέα
εστιατορική άφιξη, στην
παραλία Βουλιαγμένης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Γιώργος Ταμπουράς, Οικονομικός
Διευθυντής της εταιρείας ΚΑΣΙΔΗΣ.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Ο Γιάννης Στανίτσας μαγειρεύει στη γάστρα δημιουργικές
και αγαπημένες συνταγές του φθινοπώρου.

12

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα καταστήματα και
ειδήσεις από τον κλάδο
της Μαζικής Εστίασης.

36 Sauces
Τα trends του
φθινοπώρου στις
σάλτσες στην εστίαση.
46 Συνέντευξη
Γιώργος Ταμπουράς,
Οικονομικός Διευθυντής
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Οι trendy τάσεις του φθινοπώρου
στις σάλτσες από τους ειδικούς.
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Το Ψητό ανεβαίνει
Θεσσαλονίκη και
τριγυρνά σε γειτονιές
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αποτύπωμα.

64
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Το εστιατόρια των αθηναϊκών μουσείων
εξελίσσονται σε γαστρονομικό προορισμό.

54 Συνταγές
Οι γάστρες του
Οκτωβρίου, από τον
Γιάννη Στανίτσα.
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Gaia: Ελληνικές γεύσεις
στο Μονακό.
60 Συνέντευξη
Θάνος Αγγελάκης,
Πρόεδρος
Διεπαγγελματικής
Oργάνωσης
Πτηνοτροφίας.
64 Ρεπορτάζ
Τα μουσεία επενδύουν
στους χώρους των
εστιατορίων τους και
μας ανταμείβουν!
68 Νew Concept
Burleigh, πολυχώρος
γεύσης στην Αυστραλία.
70 Νέα Προϊόντα
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EDITORIAL

Id
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
FORUM AE
ΕΚΔΟΤΗΣ:

Η

Εστίαση υποφέρει. Η ΠΟΕΣΕ ζητούσε εδώ και καιρό μια σειρά μέτρων για την στήριξη του κλάδου και
μάλιστα τα έθεσε προ ημερών σε τηλεδιάσκεψη που

πραγματοποίησε με τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα. Όλοι περίμεναν με μεγάλες προσδοκίες τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη. Μέτρα τελικά πάρθηκαν, αλλά είναι τελικά αρκετά για έναν κλάδο που έχει δει το τζίρο του

να μειώνεται δραματικά του από το ξέσπασμα της πανδημίας και
μετά; Στη διάρκεια της πολυαναμενόμενης ομιλίας του ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μεταξύ άλλων τη διατήρηση του ΦΠΑ στο
13% και πέραν του Οκτωβρί-

Η εγχώρια επισιτιστική βιομηχανία
επηρεάζει σημαντικά το σύνολο
της ελληνικής Οικονομίας, καθώς
απασχολεί πάνω από 400.000
εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.

ου 2020, τη μείωση ενοικίων
(-40%) μέχρι το τέλος του έ-

του κλάδου, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν πολλά
περισσότερα για να να μπορέσουν τα εστιατόρια να
βγουν από το τούνελ της αβεβαιότητας και να επιβιώσουν μέχρι την επόμενη μέρα. Όσο η υγειονομική κρίση συνεχίζεται, τόσο θα παρατείνεται και
η ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της. Ας μην ξεχνάμε τέλος, πόσο κομβικός είναι ο
ρόλος της εγχώριας επισιτιστικής βιομηχανίας για το σύνολο
της ελληνικής Οικονομίας, καθώς περιλαμβάνει περισσότερες
από 120.000 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα απασχολώντας πά-

τη δική του f/b page.

νω από 400.000 εργαζόμενους. Αν η Μαζική Εστίαση συνεχίσει

Ακολουθήστε μας

να πλήττεται τόσο σφοδρά, είναι σίγουρο πως θα συμπαρασύ-

PsitoMagazine),

ρει και άλλους κλάδους της Οικονομίας, γεγονός που οφείλει η
Κυβέρνηση να αποτρέψει με κάθε κόστος.

τη διαδικτυακή μας
κοινότητα.
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μας και ελάτε να
μεγαλώσουμε κι άλλο

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝTHΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

Α. ΚΑΛΙΑΝΤΖΗ,

λα αυτά είναι ένα καλό πρώτο βήμα για τη στήριξη

στο facebook (@

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
ΕΥΑ ΤΟΥΝΑ

ΔIAΦHMIΣEIΣ:

και την αναβολή μέχρι και τον
Απρίλιο του 2021 κάθε οφειλής που είχε ανασταλεί στην

που επλήγησαν περισσότερο από τον κορωνοϊό. Ό-

κάντε like στη σελίδα

ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ART DIRECTOR:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ

τους, τη ρευστότητα μέσω ε-

πρώτη φάση της πανδημίας

To ΨΗΤΟ απέκτησε

ΔIEYΘYNTHΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
GROUP ART DIRECTOR:

πιστρεπτέας προκαταβολής

(φορολογική και ασφαλιστική) για τις επιχειρήσεις

We Like!

ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ

Εύα Τούνα

WWW.FORUMSA.GR

Διευθύντρια Σύνταξης

ΜΕΛΟΣ Ένωσης Δημοσιογράφων
Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου
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