
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Vegetáriánus Gasztro Fesztivál

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-Marcali és Lengyeltóti
Somogyvár térségében című pályázathoz

Pályázati azonosítója: EFOP-1S3-16-2017-00107

A Somogyvámos Község Önkormányzata 2 921 000 Ft támogatást kapott a Vámosi Gasztro
Fesztivál rendezvény megszervezéséhez.

A támogatásból a Vegetáriánus Gasztro Fesztivál programjait a Vénu Kft rendezte meg, a
pályázatban leírtak szerint.

A rendezvény időpontja:2019.augusztus 19.

A programok helyszínei:Somogyvámos, Gauranga tér 1.

Résztvevő országok, csoportok:

Vendégünk volt: Kőbán Rita, Garami Gábor, Piros Ferenc, Gauravani tánecsoport, Dr
Aranyosi Edit,

A rendezvényre látogatók összlétszáma 1020 Ib, összes közreműködő 30 tó, és 8 fő szervező.

Köszöntő
Bográcsfőző verseny kezdete
Bharata Natyam táncelőadás
Beszélgetés Piros Ferenc szakácsoktatóval
Elő látványkonyha gyerekekkel
Krisna-völgyi iskolások zenei bemutatója
Fűszerbemutató
Táplálkozás és ayurveda: Bánki Viktória ayurveda terapeuta
Odissi tánc
Gasztronómia és sport: riport Kőbán Ritával
Egészség és gasztronómia: Dr Aranyosi Edit orvos
Riport Gyulai Gábor szakáccsal
Elő látványkonyha: csatni készítés
Riport Garami Gáborral
Főzőverseny —eredmény hirdetés
Odissi tánc előadások
Búcsúszó

A Vegetáriánus Gasztro Fesztivál programja:
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A rendezvény során folyamatosan látványfőzés, gyerekfoglalkozás, fűszerfelismerés
szerencsekerékkel, hennafestés volt látható.

A hangulat fokozásához vegetáriánus bográcsfőző verseny, kürtős kalács, fagylalt,
főzőbernutató, előadások a vegetáriánus étkezésről szolgált a rendezvény közvetlen
környeztében.

A rendezvény tematikája:

A program összeállításában igyekeztünk az egészséges táplálkozás egyik példáját a
vegetáriánus táplálkozást népszerűsíteni a résztvevők között. Az előadásokat igyekeztünk úgy
összeállítani hogy a témában a szakemberek mellett közéleti személyek és sportolók is
megszólaljanak az adott témában. Mindemellett figyelemmel voltunk adottságainkra, a
térségben élők érdeklődési körére, ill. lehetőségekre. A vegetáriánus életmód mellett indiai
táncelőadásokat is szerveztünk amivel a programokat tettük színesebbé.

A program összeállítása után, a résztvevők pontosításával kezdtük el a marketing
tevékenységet, elsősorban Somogyvámos honlapján hirdettük de plakátok kihelyezésével,
valamint szórólapok sokszorosításával is népszerűsítettük a rendezvényt. A programon
szereplőkkel való folyamatos kapcsolat biztosította a programok pontosságát, a csúszások
elkerülését. A rendezvény lebonyolítását, a Vénu KR végezte el. A változatos műsorok
elhozták a fellépők rajongó közönségét, és azokat a „spontán” látogatókat, akik
összességében kíváncsiak voltak az egyes programokra, így végig biztosították a nap
folyamán a nagyszámú közönséget.

Szakmai hatásai:

Sikeresnek bizonyult a rendezvény mivel nagy létszámú látogató érdeklődésével tudtuk
megrendezni. Szakmaiságát biztosította hogy a témában jártas előadókat sikerült
megszólaltatni. A fiatalok, de a felnőnek körében is nagy sikert aratott a látványfőzés ahol
egyszerű készítésű tűzhelyeken nagyon ízletes finomságok készültek, amit később meg is
tudtak kóstolni. A főzőverseny valamint a látványfőzés mellett a közönség érdekfeszítő
kiselőadásokat is hallhattak a vegetáriánus életmód előnyeiről valamint az egészségre
gyakorolt hatásáról. A program végén került bemutatásra a főzőverseny eredményhirdetése

A rendezvényen nagy létszámú látogatók közreműködők valamint árusok vettek részt,
összesen: 1060 fő.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a helyi és a külső szereplők megválasztása egy fő vonulatra
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való építkezés már önmagában is jelenthette a kiemelkedő érdeklődést. A rendezvényről az
alábbi médiákban jelentek meg cikkek valamint videók:

A Kapos TV riportja: h ry//kapos hu/hirek/kultura/2018 0849/megkostoltuk indiat.html

Sonline https Ilwww sonhine.hu/kozeletlhelyi-koze et/bogracsban-foztek-a magyaros-de
vegan-eteleket-1 172559/

We love Balaton tps./iwelovebalaton hu/programok/vamosi gasztro.fesztival

Index Travelo http://www travelo huiboresgasztro/2018031 7-ingyenes-vegafeszt a-krisna
volgyben bogracsversennyel html

A rendezvényrőt készült fotókat, a meghívót és a szakmai beszámolót Somogyvámos
honlapján a www.somogyvamos.hu meg lehet tekinteni.

Somogyvámos 2018.09.03.
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