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МАЈСТОРЕ

У Градској кући синоћ је приређен свечани пријем за учеснике и
организаторе 5. мећународног Гастро туристичког фестивала који се од
15-17. јуна одржава у парку Светог Саве у Нишу.
Учеснике фестивала који је у Ниш привукао мајсторе кулинарства и
угоститељске раднике из 24 земље примио је Градоначелник Дарко
Булатовић пожелевши им добродошлицу у, како је рекао, царски град Ниш,
који је, осим по богатој историји и традицији, препознатљив у свету и по
гостољубивости и врхунској кухињи, што се и доказало много пута на
такмичењима кулинара широм света.
Градоначелник је поручио да ће Град у потпуности стати иза ове
манифестације и помоћи и технички, материјално и финансијски да већ од
наредне године добије нову, много већу димензију, и постане један од
брендова не само Ниша, већ и читаве југоисточне Србије, која је надалеко
позната по својим бројним специјалитетима.
Организатор Фестивала је Удружење угоститељских и туристичких
посленика Ниша Зоран Мирашевић, рекао је да ће за посетиоце
најатрактивније бити припремање велике пљескавице од 65 кг и лесковачке
мућкалице од 3.000 литара. Рад такмичара пратиће судијски тимови
састављени од светски признатих мајстора кулинарства који ће и одлучивати
о победнику манифестације, екипним и појединачним победницима у свим
категоријама“, рекао је Мирашевић.
Пријему су присуствовали и помоћница министра за туризам Вера Трефалд,
начелница Нишавског управног округа Драгана Сотировски која је подсетила
да је српска кухиња на међународној кулинарској сцени представљена на
најбољи начин, пре свега захваљујући несебичном труду чланова Удружења
угоститељских и туристичких посленика.
Имајући у виду да је Нишавски округ један од највећих у земљи, надам се да
ће манифестација заживети и у осталим градовима округа, који, такође,
имају шта да понуде“, казала је Сотировски.

Уједно, у име будуће сарадње, организатор је уручио златне плакете
Градоначелнику Ниша Дарку Булатовићу, начелници Нишавског управног
округа Драгани Сотировски, Игору Војиновићу градском већнику, Урошу
Парлићу директору Туристичке организације Ниш, Драгољубу Пешићу
власнику предузећа „Ловопромет“ из Ниша, Небојши Коцићу председнику ГО
Медиана и осталим актерима који су подржали одржавање Фестивала, као и
плакете захвалности гостима из иностранства и учесницима овогодишње
смотре добре хране.

