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…έχει σκοπό την 
ανάπτυξη βιώσιµων 
πολιτιστικών και 
δηµιουργικών 
συνεργειών µέσα από 
τη γαστρονοµική 
κληρονοµιά της 
Ευρώπης 
 

Το έργο Europeana Food and Drink… 



Το έργο Europeana Food and Drink… 

 …χρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και 
συµµετέχουν σε αυτό 
26 εταίροι από 16 
χώρες  



Το έργο Europeana Food and Drink… 

… θα δηµοσιεύσει 
στη Europeana 
µέχρι την 
ολοκλήρωσή του 
50.000-70.000 
τεκµήρια που 
καλύπτουν την 
περίοδο από τα 
Ρωµαϊκά χρόνια 
ως το σήµερα 



Το περιεχόµενο καλύπτει διάφορες κουζίνες, συνταγές, σκεύη, 
εργαλεία, πρώτες ύλες, τρόπους παραγωγής, ήθη & έθιµα αλλά και 
έργα τέχνης, διαφηµιστικό και αρχειακό υλικό και πολλά άλλα…  



… και µπορεί να εµπνεύσει και να συντελέσει στη δηµιουργία 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη 

βιοµηχανία φαγητού και ποτού 



Το έργο Europeana Food and Drink… 
…και οι εφαρµογές που δηµιουργήθηκαν 
 

Βιβλίο και e-book  

London Local Pubs 
Past and Present 

 



Το έργο Europeana Food and Drink… 
…και οι εφαρµογές που δηµιουργήθηκαν 
 

Βιβλιοθήκη εικόνων 
Picture Library  

 



Το έργο Europeana Food and Drink… 
…και οι εφαρµογές που δηµιουργήθηκαν 
 

Παιχνίδι “Food Planet” 

 



Το έργο Europeana Food and Drink… 
…και οι εφαρµογές που δηµιουργήθηκαν 
 

Εικονικές εκθέσεις  

Cake Exhibition 

 



Το έργο Europeana Food and Drink… 
…και οι εφαρµογές που δηµιουργήθηκαν 
 

Εκπαιδευτικά 
εργαλεία  

e-learning 

 



Το έργο Europeana Food and Drink… 
…και οι εφαρµογές που δηµιουργήθηκαν 
 

Εικονικές θεµατικές διαδροµές 
Tea Trail London 

 



Δηµοσιότητα του προγράµµατος µέσα 
από κανάλια επικοινωνίας 

 
→ ιστοσελίδα 428,000 επισκέψεις ως το Δεκέµβριο 2015 
→ blog 8,000 επισκέψεις ως το Δεκέµβριο 2015 
 
Κανάλια κοινωνικής δικτύωσης 
→ twitter  
→ facebook 
→ pinterest 
→ instagram 



Διεύρυνση δικτύου µε νέους  
οργανισµούς 

•  Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
•  Εθνική Πινακοθήκη 
•  Ίδρυµα Γ. Ζογγολόπουλου 
•  Ίδρυµα Τοσίτσα 
•  Πινακοθήκη Αβέρωφ 
•  Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς 

•  Κέντρο Έρευνας της 
Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδηµίας Αθηνών 



Διεύρυνση δικτύου µε νέους  
οργανισµούς 

•  ΕΔΟΑΟ 
•  Οινότρια Γη Κτήµα 
Λαζαρίδη 

•  Κτήµα Βασιλείου 
•  Οινοποιείο Παπαγιαννάκος 
•  Ελληνικά Κελάρια Οίνων 
•  Κατώγι & Στροφιλιά  
•  Κτήµα Ρωξάνης Μάτσα 
•  Οινοποιείο Αφοί Μυλωνά 
 



…και η δική µας θεµατική διαδροµή στα 
οινοποιεία της Αττικής 

Attica Wine Trail 



Συνδεθείτε µαζί µας!  
Twitter: @foodanddrink_eu      Facebook: FoodAndDrink.EU 

 
www.foodanddrinkeurope.eu/ 
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