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HAKKı NDA;
Bir destinasyondaki yemek kültürünün zenginliği ne

kadar çok ise ziyaretçilerin tekrar gelme olasılıkları da o

derece yüksektir. Bu kültiirü el becerileri ve rasyonel

dokunuşlar ile birsanata dönüştüren sektörün en önemli

uluslararası aşçıIarını İstanbul'da "Dünya Aşçılar
olimpiyatı" çatısı aItında bir araya geliyor.

Tünı dünyadan ünlü şeflerin katılımıyla, Türk mutfağının

ön plana çıkarılacağı bir konsept ile uluslararası aşçılar 4

güne yayılan bir programda htinerlerini sergileyecek.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerle sektör profesyonellerinin

katılım göstereceği bu etkinlikte, eş zamanlı aynı
mekAnda düzenlenecek olan 9. Helal Expo katılımcı

firmaları ve satın alıcllar arasında iş birliği fırsatları

oluşturulacak.

Ülkemizde bir ilk o|an "Dünya Aşçılar Olimpiyatı"
jürilerini Türkiye'nin ve dünyanın başarılı uluslararası

otel Ve restoran şef)eri oluşturmaktadır,

DÜİ{YA HELAL ziRvEsı
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TAŞ PAKON ;

Taşpakon olarak her geçen gün daha iyi olabilmek,

vizyonumuzu daha ilerilere taşünıak ve kurumsal bir
kin,ılik kazanmak adına çalışrnalarımıza ara vermeden hızla

devam ediyoruz.20 l3 yılında Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu

(TAŞPAFED) oIarak, l0 dernek ilebaşlayan yolculuğunruz, 4,5 sene

gibi kısa bir sürede Dünya'nın ülkesel bazda en büyiik aşçıhk, pastacılık

gastronomi kolu siVil toplum örgütlenmeSi seViyesine ulaşınıştlr. l0 dernekli

bir federasyon iken Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 federasyon ve bu federasyonlara

bağlı 52 itimizde 52 dernek diğer illerde de il başkaı-ılıklan kadın ve gençlik

kolları ile faaliyet gösteren, Dünya'nın konusunda tek Konfederasyonu ve en büyüğü olmak

bizler ve ülkemiz için gurur vericidir. Taşpakon olarak gerçek bir sivil toplum kuruluştı

nasıl olur, bu işin hakkı nasıl verilir, siz değerli camiamıza bunu gösterebilmiş olduğumuzun irıancındayız.

Taşpakon öncesi bizim dışımızda faaliyet gösteren diğer tüm dernek ve federasyonların topIarnında Türkiye'nin

sadece 20 ilinde aşçılık üzerine dernek var iken. Taşpakon ile bu sayı tüm ülkeye yayılmıştır. Bu demektir ki;

Taşpakon vesilesi ile tüm illerimizde aşçılarımızve pastacılarımız örgütlenmiş, o illerde aralarında sinerji sağlanmış, okuIlara

eğitimlere gidilmiş, yerel lezzetlerin ve nrilli küItürel değerlerimizin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. Bu husus çok önemli olup,

ülkemiz nresleki camiasına Taşpakon'un büyük bir hizmetidir. 81 iI 8l dernek hedefimize doğru da emin adımlar ile yürümeye devam ediyoruz 4,5 yıl gibi kısa bir sürede burada

(World Islamic Culinary Society-WtCS)'i Ülkemize kazandırmanın mutltığu içeresindeyiz.
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Discover Events yurt içinde veyurt dışında fuar düzenleme belgelerine

sahip, dünyanın çeşitli yerlerinde sayısız müşteriye hizmet vermiş,

fuarcılıksektöründefaaliyet gösterenuluslararasl birorganizatördür.

tarım, gıda ve gıda ambalaj, HORECA, inşaat ve yapı malzemeleri,

HVAC, kaynak sanayı Ve ekipmanları, Sektörıerinde oldukça
deneyimli olan marka, her yıl Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde

Uluslararası Helal Fuarını ve Dünya Helal Zirvesini organize

etmektedir
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* Türkiye'nin gastronomi turiznrine katkı sağlanıak
* Kendi ülkelerinde çalıştıkları alanlarda her biri birer satın almacü statüSü

taşıyan uluslararası aşçıları, 9.Helal Expo katılımcılan ile bir araya getirerek
işbirliklerine vesile olmak.

* Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak
* Dünyada bulunan tüm ıneslcktaşlarımızı bir araya getirmek ve

etkileşim sağlamak
* katlllnı sağ|ayan ülkelere kendi ülkemizde bulunan yeme içme

kültürünü tanıtmak

NEDEN
ı(ATl LMAL ı5lN lZ?
* Dünya Açılar oIimpiyatı Türkiye'nin tek Ve ilk aşçılar

olinpiyatıdır.

* Sektörün önde gelen aşçıları ve pazarın yeni oyuncularının aynı

çatı altında bir araya geldiği bu etkinlik, tanıtım için en

iyi orıamı o)uşlurmak tadır.

* Dünyanın alanında en büyük organizasyonu olarak anılan Uluslararası Helal

Fuarı ile eş zamanlı ve aynı ııekanda gerçekleşen Dünya Aşçılar Olimpiyatına

katılarak, uluslararası katılımcrlara tanıtım firsatı yakalayabilir, 7 trilyon dolar

hacmi bulan hela] piyasasında önemli bir network ağı oluşturabilirsiniz.
* Etkin]ik, ülkenizde ya da bölgenizde bulunan turistik yerlerin ve yemeklerin

tanıtınrını uluslaı,arası ziyaretçi kitlesine sunma imkaııı sağlar.

t uluslaıarası canıiada tanınmlş jürilerin olurları ile gerçekleşecek yanşmalarda

coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarma firsatı tanınacaktır.

* Ultıslararası Helal Fuarı, Avrupa, Afrika, Balkan ve Latin Ülkeleri,

Tüı,k Cumhuriyetleri, Uzakdoğu ve Körfez coğrafyasındaki 96 farklı

ülkeden 4O bin e yakün ziyaretçiyi ağırlayacakhr. Böyle güçlü

bir etkinlik içerisinde Dünya Aşçılar Olimpiyatının

yapılması Ülke yada bölgenizin gastronomi alanında

tanıtımüna önemli katkılar sağlayacaktır.
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C,ENEL BAKİŞ ,

* Bireysel Pratik Ustalar Yarışıyor

Modern Kuzine, Kuzu Eti, Balık, Makarna, Oı,ijinal Türk

Yemeği, Asya ve Uzakdoğu Mutfağı,

* Bireysel Pratik Usta ve Gençler Yarışıyor
Restoran Tath Tabağı, Modern Türk Mütfağı. okullar için Öğrenci Aşçı

Balık Yanşması, Okullar İçin Öğrenci Aşçı Makarna Yarışması,

* Bireysel Display Ustalar Yanşıyor

Ezme Şekerleme Çalışması, Yağ Çahşması, Çikolata Çalışması, Süslü Kutlama Pastasr,

Düğün Pastası, Minyatüı,, Şekerden Çiçek Çalışması, Festival Ekmeği, ordövr veya FingerFood.

Balık Teşhir Tabağı, Et TeşhirTabağı, Restoran Tath Tabağı

* Bireysel Display Geçler Yarışıyor

Şekerden Çiçek Çalışması, Yağ Çahşması, Çikolata Çalışması, Süslü Kutlama Pastası, Minyatür Şeker

ÇiçekIer, Balık TeşhirTabağ. Et TeşhirTabağı, Restoran Tatlı Tabağ.

* Ekip pratik ustalarve Şefleryarışıyor
Pratik Ekip Yarışması, Gençler Pratik Ekip Yarışması, Yılın En İyi LiseIi Yarışması, Grand Prix Şefler Ekibi.

* Bifeysel Pratik Ustalar Yarrşıyor

YöreselCoğrafya İşaretli Çorba, Yöresel Çorba, Yöresel Mantı, EsnafLokantası Yemekleri

* Bireysel Pıatik Ustalar ve Gençler Yarışıyor
Yıhn Altın Genç Şefi, Top ChefAlI Star.

oraan_izatör:
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ı(ATl LıMCı PRoriı-i;
* coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım alanları

* Turistik bölgelerin tanıtım alanları

* unesco'ya girmiş illerin tanıtını alanları

* Ülkelerin gastronoini ve turizm tanıtım alanları

* sürdürülebilir tarım ve gıdaların tanıtım alanları

* Halk işlemeleri ve yöresel ürünlerin tanıtım alanları

* otel ve restoranların yöresel ürün tanıtım alanları

TU RIZM LEZZET 5()l(,46 I;

İstanbul Fuar Merkezi 8. Hall'de Dünya Aşçılar Olimpiyatı salonunda özel bir
alanda "Turizm Lezzet Sokağı" yer almaktadır. Bu a]anda ülkelerin,

bölgelerin ve illerin bölgesel lezzetleri, coğrafi işaretli üri'ın ve yemekleri ve

gastronomi turizmi alanında tanltımları, tadım Ve sunumları yapılacaktır.

i]..

,| ,,



DoıaYA HELAL ziRvEsi
ULuSL^RARAsl AsclLlK §AIsPiYoNAşl

-a :ı.., ,,ş ,:, ,:*,

,,:oııriÖAÖ ", ı. ü{3ğOEOSğıyA'A
.:iı]§ -,:, (]..$*-ğiü 

"or;ı,.*.ı). öii* --.,]' \iğŞ.
E. Öemutili+S}ııı}--ıı ı !=EE=ı ı= !-EıııE

i: GııH" (9

WORİ(S HOP VE
KONFERAN5LAR;

* Oturum l: Geçmişten Geleceğe Lezzet Serüveni

Türkiye'nin önde gelen başarılı şefleriııin geçmişten geleceğe konıılu

sunum]arı,

* Oturum 2: Parlayan Yıldızımız Türk Mutfağımrz

Ulkemizin önem]i gastronomi yazarlarının ve öğretim üyesi hocalarımızın

Türk Mutfağı kontılu sunumları.
* Oturum 3: Aşçılıktan PatronIuğa

Aşçılıktan şirket sahibi olan şeflerimizin başarı dolu hikayeleri

* Oturunr 4:7 Bölge 8l Lezzet (WORKSHOP)

Bölgelerin önde gelen ustalarından özel sunumlar ve teknikler
* Oturum 5: Coğrafi İşaret Neden önemli?

Ülkemizde bu başarıya adım atmış önemli firma sahiplerinclen sunumlar.

* "UNISCO Mirasr"Önemi, Nasıl ulaşılır? Nasıl Korunur?
İlgili bölge belediye başkanlarımızın katılımı ile sunumlar.

* The Importance ofCatering and Restaurateurship in Türkiye and New Trends

Presentations by representatiVes ofinrportant restaurant and Catering company chains

* NewTrends inTourisın and the Importance ofGastronoıny inTourism
Presentations bygeneral managers ofnrajor hotel chains,

* Yaşayan Mutfaklar
Geçmişten Cünümüze Gelen Mutfak Kültürü
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TU R|ZM LEZZET 50 K.A6l I( l N;

Etkinlik Takvimi;

24-27 Kasım ZO2Z

10:00 l 8:00

Kampanyah Katrlım Bedeli: l5OO TL + KDV/ m2
(*Kanıpanya 3l Mart ZO22 tarilıine kadar geçerlidir, *Min.20 nı2 katılını
yapılmaktadır, * Boş alan kiralama ücreti olup katıllmcılar özel konsept tanıtım

standlarını kendileri hazırlatmaktadır. )

o
Fulya KIBAR

0555 82o 17 89

vefeveııts.coırr.tr

ASEL ULUSLARARASl FUAR HiZMETLERİ
15 Temmuz lilahallesa Gülbahar cad. 1436. sok. No: 4 Bağcllar i ISTANBUL

T: +90 (212) 485 82 10 F:+90 (212\ 485 5579
info@discoVereVents.com.tr

ı
lulva.kibar(Oılisco

.,

Katılım için İletisim: Discover Events
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