
Μαγειρέματα.. αλά ελληνικά 

ΓΛΩΣΣΑ:  
Ελληνικά , Αγγλικά ,  
Γερμανικά & Ρωσικά 

Greek Cooking  Греческая  кухня 

Τηλεοπτική εκπομπή HD, με τοποθέτηση προϊόντων 

Αριθμός εκπομπών: 60 επεισόδια 

Διάρκεια: 10΄ 

Griechisch Kochen 



Μαγειρέματα.. αλά Ελληνικά 

Ταξιδεύοντας στην ύπαιθρο σε πόλεις και σε 

χωριά, εκεί όπου παράγονται τα εξαιρετικά 

προϊόντα της ελληνικής γης, ανακαλύπτουμε τόσο 

τον τόπο με τις ομορφιές του, όσο και τους 

ανθρώπους που τον κατοικούν.  

Επειδή όμως δεν επιλέγεις έναν ταξιδιωτικό 

προορισμό με βάση μόνο τα αξιοθέατα, «η 

εμπειρία της γεύσης» μοιάζει να ανοίγει 
καινούργιους ορίζοντες… 

 

Ο πολιτισμός, ο τουρισμός, το περιβάλλον και η 

γαστρονομία της Ελλάδας ξεδιπλώνονται μέσα από 

την εκπομπή μας «Μαγειρέματα.. αλά Ελληνικά» 

που μετουσιώνεται «πρεσβευτής» για τα ελληνικά 

προϊόντα στην διεθνή αγορά . 

Παρασκευές κλασικών και ιδιαίτερα μεσογειακών 

συνταγών με τα ευλογημένα προϊόντα της 

ελληνικής υπαίθρου…..  

 

Συνταίριασμα ελληνικής και διεθνούς 
γαστρονομίας!  
 

Μυστικά και θεϊκά δώρα της γεύσης, χρώματα και 
μυρωδιές με σκηνικό την εικόνα της Ελλάδας. 

Βασική ιδέα 
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 Η μαγειρική γίνεται ή σε μια 
κουζίνα ειδικά διαμορφωμένη για 
τις ανάγκες του γυρίσματος ή σε 
κτήμα στη φύση ή σε ένα από τα 
εστιατόρια ή των ξενοδοχείων ή 
των παραδοσιακών ελληνικών 
ταβερνών ή των εστιατορίων του 
κάθε τόπου που θα ταξιδεύουμε.  

 Το στυλ της κουζίνας θα είναι 
καθαρά ελληνικό με «άρωμα» από 
διάφορα τοπικά αρωματικά φυτά 
ταιριασμένο στην διεθνή 
γαστρονομική κουλτούρα.  

 Ένας μάγειρας ή μια μαγείρισσα 
παρασκευάζουν ένα ελληνικό 
φαγητό, μερικές φορές με τη 
βοήθεια της παρουσιάστριας. 

  Ανάμεσα στην εκτέλεση της 
συνταγής πέφτει video 
ταξιδιωτικού χαρακτήρα  μέσω του 
οποίου επισκεπτόμαστε ένα μέρος 
της Ελλάδας που είναι άμεσα ή 
έμμεσα συνδεδεμένο με την 
παραγωγή των συστατικών της 
συνταγής. 

 Η χρονική διάρκεια  των δέκα λεπτών 
(10΄) δεν αφήνει τον τηλεθεατή ή τον 
χρήστη του διαδικτύου να κουραστεί 
αλλά αντίθετα τον ταξιδεύει σε 
διαφορετικά μέρη της Ελλάδας ενώ 
κάθε ταξίδι είναι και μια ευκαιρία να 
δοκιμάσει νέες γεύσεις.   

  Μέσα από τις συνταγές της 
εκπομπής ο  καταναλωτής έρχεται σε 
άμεση επαφή με τους Έλληνες 
παραγωγούς και ανακαλύπτει μια 
πανδαισία αυθεντικών ελληνικών 
προϊόντων. 

 Τα video τον ταξιδεύουν σε διάφορες 
τοποθεσίες της Ελλάδας φέρνοντας 
τον κοντύτερα στην ελληνική φύση 
και στον τόπο που παράγει τα 
προϊόντα. 

  Ακόμα μέρος των συνταγών που θα 
δημιουργηθούν, θα εμπλουτίσουν 
ειδική ενότητα της ταξιδιωτικής 
σειράς των εκπομπών «Με Παρέα 
την Ελλάδα» 

 

Εκπομπή  με περιεχόμενο χρηστικό,  
Ελληνική γλώσσα   

(over voice: Αγγλικά , Γερμανικά & Ρωσικά)  
Κατάλληλη για το διαδίκτυο και την τηλεόραση 

 

Ειδικότερα 
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Συντελεστές 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:  Γιώργος Μπελεγρής 

Ο Γιώργος Μπελεγρής είναι σκηνοθέτης και 
οπερατέρ με πολυετή εμπειρία στο χώρο της 

τηλεόρασης και της διαφήμισης. Σημαντικότερες 

δουλείες του είναι: 
 

«ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ»  
με τον Ηλία Μαμαλάκη για το Mega Channel 

(βασικός συντελεστής της βραβευμένης εκπομπής ). 

 

« ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ » 
ALPHA channel/με παρουσιάστρια την Μαρία 

Εκμεκτσίογλου (2 κύκλοι ταξιδιωτικών εκπομπών 

στην Κων/πολη και στα βάθη της Ανατολίας ). 

 

«ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» 
ΕΤ3/ με παρουσιάστρια την δημοσιογράφο Ίνα 

Ταράντου 

 

«ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 
Ακόμη ταξιδεύοντας για τέσσερα χρόνια σε όλη την 

Ελλάδα, επιμελήθηκε μια σειρά 40 και πλέον 

τουριστικών ντοκιμαντέρ και εκπομπών για το 

Discover Greece. 

VIMEO:  ΕΔΩ 

YOUTUBE:: ΕΔΩ 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαίρη Τσίκουρα 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 

Επικοινωνία/ Marketing department  

Αλέξανδρος Τσίκουρας  

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 67, 
10166, Ομόνοια – Αθήνα  

Τηλ: 213 00 68950, 6947 437 337  

E-mail: mediagrdg@gmail.com  

www.dgmedia.gr/ 

 

https://vimeo.com/beleview
https://www.youtube.com/channel/UCtTIPvUEY7UJiHfaSz61iaQ/videos
mailto:mediagrdg@gmail.com
https://www.dgmedia.gr/
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Προβολές – Μεταδόσεις  

  Αριθμός εκπομπών: 60 επεισόδια 

  Διάρκεια: μέχρι 10΄ 
  Όλα τα video είναι στην ελληνική γλώσσα ενώ οι 
γλώσσες  Αγγλικά , Γερμανικά & Ρωσικά θα έχουν 
την τεχνική επεξεργασία over voice. 
 

 

   Τα επεισόδια θα μεταδοθούν την προσεχή σεζόν 

 - από 10 ελληνικά περιφερειακά ψηφιακά κανάλια 
με πολλές επαναλήψεις  
-  από το νέο πρόγραμμα του discovergreece.tv . 

  Ανάρτηση σε ψηφιακά κανάλια διανομής 
YOUTUBE, RUTUBE κλπ 

  Μέρος των επεισοδίων θα ενσωματωθούν στην 
εκπομπή «Με Παρέα την Ελλάδα»  για την 
ελληνική τηλεόραση. 

Παραγωγή: 

https://www.discovergreece.tv/ru/

