Σεμινάριο στην καρδιά της Υψηλής Γαστρονομίας
Επτά executive Chefs της Grecotel είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν μέχρι το Παρίσι για να
παρακολουθήσουν ένα ειδικό 3ημερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλής γαστρονομίας στη
σχολή του κορυφαίου στον κόσμο chef, Alain Ducasse.
Ο χαρισματικός chef Alain Ducasse, ο οποίος κυριαρχεί στην γαλλική υψηλή γαστρονομία
στο Παρίσι αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς διαθέτει εστιατόρια σε τρεις ηπείρους
που φορούν συνολικά 21 αστέρια Michelin, έχει ιδρύσει την σχολή DUCASSE EDUCATION,
όπου διδάσκεται αληθινή, Υψηλή Γαστρονομία.
Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης που παρέχει η Grecotel στο προσωπικό της, οι κ.κ.
Σάκης Τζανέτος (CAPE SOUNIO), Ευάγγελος Φρονιμάκης (AMIRANDES), Νικόλαος
Κοπανάκης (CARAMEL BOUTIQUE RESORT), Ιωάννης Κουναλάκης (OLYMPIA RIVIERA
RESORT), Μάνθος Νεσφυγές (CLUB MARINE PALACE ), Περικλής Τουλούπης
(MYKONOS BLU ) και Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης (CORFU IMPERIAL), γνώρισαν από
κοντά στο Centre de Formation Alain Ducasse,τη γαστρονομική φιλοσοφία του διεθνώς
αναγνωρισμένου chef, όσον αφορά στις νέες τάσεις στο πρωινό, το μεσημεριανό, το finger
food, αλλά και τo μενού των brasserie.

Το τμήμα της σχολής DUCASSE EDUCATION δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Grecotel
από τις 27/02/2017 έως την 01/03/2017,ειδικά για τους chef που εκπροσώπησαν τον
Όμιλο, οι οποίοι στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος επισκέφθηκαν μερικά από
τα καλύτερα εστιατόρια της γαλλικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων και το τριάστερο
εστιατόριο του Alain Ducasse στο ξενοδοχείο Plaza Athénée, στο οποίο μάλιστα είχαν τη
δυνατότητα να μπουν στην κουζίνα και να δουν τον τρόπο λειτουργίας της.
Στις επιδιώξεις του Ομίλου Grecotel είναι η διατήρηση της συνεργασίας με την DUCASSE
EDUCATION, καθώς οι γνώσεις και η εμπειρία που αποκομίζουν οι συνάδελφοι μας chef ως
προς τον σχεδιασμό, τις συνταγές και τις τεχνικές προετοιμασίας των υψηλού επιπέδου
πιάτων των περίφημων Fine Dining εστιατορίων του Alain Ducasse, είναι πολύτιμες για την
εξίσου υψηλού επιπέδου διεθνή πελατεία των εστιατορίων στα ξενοδοχεία της Grecotel σε
όλη την Ελλάδα.

