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нов формат,
различни зали,
нова концепция и
визия за развитие

ЗАВРЪЩАНЕ В
БЪДЕЩЕТО

НОВИЯТ ОБОГАТЕН ФОРМАТ ПРЕВЪРНА СИХРЕ 2020 В УНИКАЛНО И НЕПОВТОРИМО МЯСТО
И ВРЕМЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕЩА НА СЕКТОРА ЗА РЕСТОРАНТСКО, ХОТЕЛСКО, БАРОВО,
КЕТЪРИНГ, ФИТНЕС И СПА ОБОРУДВАНЕ!

РАЗШИРЯВАЙКИ ТЕМАТИЧНИЯ ОБХВАТ С НОВА КОНЦЕПЦИЯ, ИЗЛОЖЕНИЕТО РАЗВИ ЦЯЛОСТНОТО
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХОРЕКА СЕКТОРА. НЕ ЛИПСВАХА И СВЕТОВНИ ПРИМИЕРИ НА ЕКСПОНАТИ!

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВОДЕЩИ ФИРМИ, ПРЕДСТАВИХА НАЙ-НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ ПРИ
ОБОРУДВАНЕТО И ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА ХОТЕЛА: ДЕКОРАЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ НА СПА
И ФИТНЕС ЦЕНТРОВЕ, ЦЯЛОСТЕН АВТОМАТИЗИРАН МЕНИДЖМЪНТ ЗА ХОТЕЛИТЕ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
И ИНОВАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СЕКТОРА.

НЕПОВТОРИМИЯТ ЗАРЯД, КОЙТО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ – ИЗЛОЖИТЕЛИ, ПОСЕТИТЕЛИ, КЛИЕНТИ,
ЛЕКТОРИ, ШЕФ ГОТВАЧИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ДАДОХА НА АТМОСФЕРАТА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
НАПРАВИ СИХРЕ 2020 ИСТИНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЛАТФОРМА НА БРАНША.

СИХРЕ 2020

от 11 държави

В четири дни професионалната
публиката се зареди с
екстравагантни гастрономически
идеи и безкрайни позитивни емоции
с Гастрономикс и Bocuse d’Or.

2020

„ПЪТУВАЛ СЪМ МНОГО И СЪМ ОПИТВАЛ КАКВИ ЛИ НЕ ЯСТИЯ И НАЙ-НЕОБИЧАЙНИ ХРАНИ, ГОТВИЛ СЪМ
ЗА ИЗВЕСТНИ И ПО-МАЛКО ИЗВЕСТНИ ХОРА. ЗА МЕН НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЙ КАКЪВ Е, ЩАСТЛИВ СЪМ,
КОГАТО ДОСТАВЯМ УДОВОЛСТВИЕ НА ХОРАТА, КОГАТО ПОДНЕСЕНОТО ОТ МЕН В ЧИНИЯТА ПОКОРЯВА
СЕТИВАТА ИМ.“ шеф-готвач Нихад Мамеледжа

Паоло
Касагранде
шеф-готвач

ресторант Ласарте, Барселона
3*** Мишлен;

ЛЛАСАРТЕ И НЕГОВАТА СРЕДА. НАШИЯТ НАЧИН ДА БЪДЕМ И ДА ГОТВИМ!
Роден в Италия Паоло Касагранде е естествено пристрастен към готвенето от съвсем ранна възраст.
В началото на кариерата работи в няколко ресторанта в Италия, където се запознава с нови техники, овладява нужната
дисциплина и навлиза в творческия свят на професионалната кухня. Усъвършенства кулинарните си умения в престижни
ресторанти от най-висока класа в Милано, Лондон и Париж, където работи със световно известни шеф-готвачи като Ален Соливерес.
През 2003 година Паоло се установява в ресторант Martín Berasategui в Ласарте (Гипускоа, Испания), след което е поставен начело на
известния ресторант Ritz-Carlton M. B. в Абама (Канарски острови), където печели първата звезда Мишелин за ресторанта. Днес шеф
Касагранде е начело на целия гастрономически проект на хотел Monument – нов гранд лукс хотел, в който е и ресторант Lasarte
в Барселона, който от 2017 е удостоен с три звезди Мишлен.

ДНЕС БАЛКАНИТЕ СА БЕЗКРАЙНО ИНТЕРЕСЕН
И НЕДОСТАТЪЧНО ИЗСЛЕДВАН РАЙОН
ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТРАДИЦИОННАТА
И МОДЕРНА КУЛИНАРИЯ.
Акцентът на четвъртото изданието на
Форума за висша кулинария GastronomiX бе
именно върху Балканската кухня с традициите
и модерността, извор на култура
и същуствуване. Прилики, различия, особености
на отделните страни.
Още веднъж припомняме нашите звездни
шеф готвачи на ГАСТРОНОМИКС 2020...

Емил
М и н е в
шеф-готвач

“дирижирал“ ресторанти с три звезди Michelin
в Англия, Дубай, Япония и Малдивите, Арт директор
на кулинарна академия Le Cordon Bleu в Лондон
НУЛЕВ ОТПАДЪК, КРЕАТИВНИ ЯСТИЯ СЪС СКРОМНИ ПРОДУКТИ
Шеф Минев се наложи у нас през 2004-2005 като креативен и авангарден творец, своего рода революционер
на българската кулинарна сцена, след което продължи пътя си в луксозния хотел Jumeirah Emirates Towers в Дубай като
шеф-готвач на изискания VU’S, а по-късно и като главен готвач на всички ресторанти в хотела. Последва период
на Малдивите и в Токио, начело на кухните на Shangri-La. Завърна се отново в Лондон, за да участва в отварянето
на хотел Shangri-La в британската столица, в прочутата сграда The Shard.
Талантът, страстта към кулинарията и креативността му го довеждат до високи професионални успехи и вече 3 години
той е Арт директор на кулинарна академия Le Cordon Bleu в Лондон, най-престижната школа за професионално готвене в Европа.
Емил Минев изповядва философията за работа с местни продукти с ясен произход, продукти, изразяващи спецификата
на мястото, където се произвеждат и уменията на фермерите. Той работи за каузата на готвенето с нулев отпадък
и отговорното поведение на хората от гилдията към земята и околната среда – природна и социална.

Й о з г е
Саманджъ
Проф.

ТУРЦИЯ
Професор по османска кухня и ръководител
на катедрата по кулинарно изкуство
в Универсисет Йозеин, Истанбул;

ОСМАНСКО-ТУРСКИ ТРАДИЦИИ НА ХРАНАТА В МОДЕРНАТА БАЛКАНСКА КУХНЯ
Д-р Йозге Саманджъ е университетски преподавател, завеждащ катедра Гастрономия и кулинарни изкуства
в университета Ozyegin University в Истанбул. Член е на редакционния съвет на специализирани списания като
Food & History и Yemek ve Kültür (Храна и култура).
Автор е на многобройни публикации за Османско-турската кулинарна култура, като Вкусовете на Истанбул,
Турска кухня и Кухнята на Истанбул през ХIX век (Франция, 2015).
Нейните проучвания са фокусирани върху процеса на модернизиране на късната османско-турска кулинарна
култура, османската дворцова кухня и историята на османско-турската храна.

Ум у т
Каракуш
шеф-готвач

ТУРЦИЯ
Носител на наградата Най-креативен шеф-готвач
на годината за 2017 и 2018, Турция
БАЛКАНСКА КУХНЯ С АНАДОЛСКИ ВКУС
Влиянието на Османската империя върху развитието на балканската гастрономия е несъмнено и въпреки това доста оспорвано.
Шеф Умут Каракуш е известен със собствения си почерк и необикновените интерпретации на всяко ястие.
Завършил е Сладкарската школа на Le Cordon Bleu с Grand Diploma и стажува в мюнхенския Pageou при звездния
шеф Али Гюнгьормюш. Ръководи различни проекти за анадолска кухня и модерни разядки в Лондон.
През последните 7 години работи върху темата за турските подправки и се занимава с нулевия отпадък в кухнята. През 2017
основава първата библиотека с подправки в Турция и е носител на наградата най-креативен шеф-готвач на годината за 2017
и 2018 в Турция.
Шеф Каракуш преподава Турска кухня и подправки в няколко частни училища и университети. От дете пише поезия и е прочут
като поетът след шеф-готвачите, а през последната година пише и книга за новите трапези с мезета за ракъ…

Юри
Балталийски
шеф-готвач

МАЙСТОРСКИ КЛАС ШОКОЛАД
изкусен майстор сладкар с над 20-годишен
опит във водещи хотели в Европа.

Теория и практика на шоколада: Концепцията Bean to Bar създаване на шоколадова композиция
Юри Балталийски е изкусен майстор сладкар с над 20-годишен опит във водещи хотели в Европа. Завършва
кулинарен колеж в Москва, като най-голямата му страст в сладкарското изкуство е шоколадът, с който
печели престижни отличия в цял свят.
Бил е главен сладкар на хотел Hilton Прага в продължение на 17 години и консултира международната хотелската
верига за Европа, Близкия изток и Африка при въвеждането на нови проекти и налагане на стандарти.

Алтин
П р е н г а
шеф-готвач

Мризи и Занаве, Фища – Албания

Алтин Пренга заедно с брат си Антон създават легендарен за Албания и Балканите ресторант, наречен Мризи
и Занаве – на 60 км северно от Тирана. Всъщност Мризи и Занаве е един вид централна квартира на Slow Food
в Албания, а братята Пренга са сред основателите и най-активните членове на местния Chefs Alliance –
сдружение на шеф-готвачите, част от международното еко-гастрономическо движение.
Цялата храна в Mrizi I Zanave е добита или направена по традиционни начини от местните общности, и е не
просто натурална и автентична, а вкусна, чиста и справедлива, според философията на Slow Food, изповядвана
от Алтин и Антон. Мризи и Занаве има собствена ферма: животни, маслинови дръвчета, лозя и зеленчукови
градини, а от скоро и мандра, винарна и работилница за преработка и консервиране на храни
от местно добити суровини.

Нихад
Мамеледжа
шеф-готвач

от Босна и Херцеговина

Нихад е един от най-успешните и утвърдените шеф-готвачи на Босна и Херцеговина, и е един от създателите
на Асоциацията на шеф-готвачите в страната, водещ на множество кулинарни предавания. Специалист е в
италианската кухня, като 10 години е бил главен готвач на посолството на Италия в Босна и Херцеговина.
Нихад изповядва философията на еко-гастрономическото движение Slow Food и помага за укрепване
на мрежата от малки традиционни производители в страната си. В последните години Мамеледжия
е шеф-готвач на ресторант The Fusion в сараевския Swissotel, а преди това и на хотел Marriot в Мостар.
„В Босна казват, че един готвач е талантлив, ако умее да подправи добре салатата и да приготви вкусна супа.
Което е съвсем вярно, ако се замислим, защото няма правила, вътрешното ти чувство ще овкуси ястието.
Това е тънък момент, защото е нужно съвсем малко, за да развалиш вкуса“, казва шеф Мамеледжия.

Ге о р г и
Бойковски
шеф-готвач

р-ти Багри и Кармаре – София

БЪЛГАРСКОТО Е НА МОДА
Или как тренди бизнес модел се смесва със социална отговорност - (р)еволюцията на съвременната Българска кухня Типично
за екстравагантния му подход, Бойковски и екипът му предложиха истинско кулинарно шоу в стил Total Cooking, сготвяйки на сцената
над 10 ястия, представящи концепцията на Багри и Кармаре - устойчиви практики, нулев отпадък, от фермата до чинията, приложение
на различните ферментации. ...докато в същото време Станимир Пеев от Beverage Catering разказа за симбиозата между кухнята
и бара във всичките му аспекти, и как се стъпва на вече утвърдената коктейлна сцена - течната кухня.
Шеф Бойковски се дипломира в каталунския университет за шеф-готвачи Sant Pol de Mar в Жирона, а по-късно завършва легендарния
Espaisucre в Барселона – уникална школа и единствения в света ресторант за десерти, където става су-шеф. Работи със самия Жорди
Рока върху десертите в барселонския аутлет на братята Рока, ресторант RocaMoo, с една звезда Мишлен. Две години е главен сладкар
и част от креативния екип на DiverXo в Мадрид, ресторант с три Мишлен звезди на радикалния авангардист Давид Муньос. Неговия
ресторант „Кармаре“ впечатлява с кухня, съчетала традиционализъм и авангардизъм и изцяло посветена на най-качествените местни
занаятчийски продукти, произведени с грижа от малки фермери и мандраджии.

Дженаро
Лучано
собственик на Antica Pizzeria Port’Alba
първата пицария в света, основана
през 1830 г
Дженаро Лучано е пето поколение собственик на Antica Pizzeria Port´Alba
Създадена за първи път през 1738 г. като щанд за амбулантни търговци, Antica Pizzeria Port’Alba е открита през 1830 г.
в центъра на града на улица Via Port’Alba 18. Ресторантът заменя уличните продавачи, които правят пица в пещи
на дърва и я изнасят на улицат , запазвайки я топла в малки калаени печки, които балансират върху главата си.
Скоро пицарията се превръща във видно място за срещи на хората живеещи на улицата. Повечето покровители са
били художници, студенти или други, с много малко пари, така че направените пици обикновено са били прости,
с гарнитура като олио и чесън. Разработена е платежна система, наречена pizza a otto, която позволява на клиентите
да плащат до осем дни след хранене. В последствие се появила и местната шега, която гласяла че ястие от Port’Albа
може да е последната безплатна храна за някого, ако умре преди да плати. Освен това редовните клиенти са създали
поезия в чест на пиците. Antica Pizzeria Port’Alba продължава да работи и днес, разположена между редица книжарници.
Широко се смята, че това е първата пицария в света.

Bocuse d’Or
Националната квалификация
за млади професионални готвачи
излъчи победители,
които ще вземат участие
в европейската квалификация
на състезанието в Талин.

ХОТЕЛИЕРСКИ
СЕМИН АРИ
Очакван
професионален
интерес с над 120
участници всеки
предизвикаха двата
специализирани
семинара
Основни акценти

Хотелиерския семинар засегна актуални теми, сред които Архитектурата на хотела като
магнит за туриста, Хотелът на XXI век: как чрез новите технологии да постигнем по-добро
преживяване на госта? Инвестиции в хотели в България: Къде, в какво и колко да инвестираме?
Управление на хотела: какво пропускат собствениците?

СЕМИНАР ЗА ХОТЕЛИЕРИ
КАК ДА СЪЗДАДЕМ УСПЕШЕН ХОТЕЛ?
ЛЕКТОРИ
ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА

ген. директор на Sofia Hotels Management

АЛЕКС КОВАЧЕВ

управител на студио IDEA

СВЕТОСЛАВ ПАНЕВ

ген. мениджър на Бест Уестърн Премиер София Еърпорт

МИЛЕНА ИВАНОВА

Севтополис Медикъл§СПА

АНТОНИЯ ПИСЛЕНСКА

Rosslyn Hotels

АННА БОЖКОВА

генерален мениджър на Arte Spa & Park Hotel Велинград

АРХ. МАРИЯ ДАВЧЕВА

студио Mio Design

ЕЛИЦА ВЕЛИЧКОВА

генерален мениджър Сенс хотел София

КАЛОЯН СПАСОВ

генерален директор хотел „Ястребец Уелнес & СПА” Боровец

Дигитален семинар за хотелиери и ресторантьори
На семинара над 150 собственици, управители, мениджъри на хотели и
ресторанти разискваха различни теми, сред които кои са често срещаните SEO грешки в сайтове на хотели и ресторанти,как да говорите
на феновете и клиентите онлайн през 2020?,Facebook Чатботове,
управление на онлайн репутацията-ключът към успеха
за хотели и ресторанти през 2020

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

НИКОЛАЙ ЙОРГОВ

Ganbox.com

Stellary agency

МИЛАН СТОЙКОВИЧ

КОНСТАНТИН ЗАНКОВ

fo r
hoteliers
restauranteurs

БЛАГОЙ НИКУШЕВ
Zebra Digital

ЛЕКТОРИ

MARKETING

DIGI TAL
TOOL S
SEMINAR

Etourism Consulting

Travel Mind

MARKETING

DIGI TAL
TOOL S
SEMINAR

for
hoteliers
restauranteurs

ВИСОКОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО НА СИХРЕ 2020, ГАСТРОНОМИКС
И BOCUSE D’OR БЕ ОЦЕНЕНО И ОТ МЕДИИТЕ С ПРЕДСТАВЯНЕ В 59
НАЦИОНАЛНИ НОВИНАРСКИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИПРОФЕСИОНАЛНИ
МЕДИИ И САЙТОВЕ, ВКЛ. МНОЖЕСТВО САЙТОВЕ ЗА ГРАДСКА СРЕДА И
КУЛТУРА, В КОИТО ЦИРКУЛИРА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРЕКА ЖИВОТА:
capital.bg, dnevnik.bg, bacchus.bg, progressive.bg, investor.bg, dnes.bg, darikradio.bg, marica.bg,
actualno.com, fakti.bg, focus-news.net, gradat.bg, goguide.bg, citybuild.bg, maistorplus.com, борса.bg,
divino.bg, btvnovinite.bg, bgonair.bg, bnr.bg, agro.bg, agrozona.bg, zemedelskatehnika.com, bgfermer.
bg, autoclub.bg, cross.bg, fpim-bg.org, infoobzor.net, stolica.bg, sofi anews.eu, smolyan.bgvesti.net,
haskovo.net, velingrad-bulgaria.ru, hit-bg.com, mypr.bg, expoworld.bg, bgpredpriemach.com, winebg.info,
bgtourism.bg, infotourism.net, newstravel.bg, horeweek.com, culinarytourism.bg, gourmetfriday.com,
travelnews.bg, culinarytourism.bg, bistro.bg, licatanagrada.com, fashioninside.bg, вип.бг, novini247.com,
cherga.bg, topvesti.bg, eventspro.bg, allevents.in, bapc.bg, peika.bg, menumag.bg, sme.government.bg
ОБЩ БРОЙ МЕДИЙНИ ПУБКИКАЦИИ: 141

Репортажи от Интер Експо Център и интервюта с участници
в СИХРЕ 2020, ГАСТРОНОМИКС и Bocuse d’Or и с организатори бяха отразени в
3 национални телевизии и 2 радио програми: БТВ /3 интервюта и репортажа; включени
са в емисия новини, сутрешен блок „Тази сутрин“ и weekend-предаването „Тази събота и
неделя“ /; ДАРИК Радио, BG ON AIR, АГРО ТВ - репортаж; използван за емисия „Новини“, за
рубрика „Новина плюс“, публикува и в YouTube-канала на телевизията; БНР „Радио София“
с 6 интервюта и репортажи от изложението;Изложението бе посетено от
26 акредитирани журналисти,представители на новинарски и професионални
медии от страната и чужбина.

„Комуникацията между професионалисти е изключително важна
и е много важно те да се събират поне веднъж или два пъти в годината,
колкото е възможно, за да обменят опит, нови запознанства, да споделят
това, което се е случило“ – шеф Емил Минев, Арт директор на кулинарна
академия Le Cordon Bleu в Лондон

„Тук няма случайни хора и всички са дошли с ясна цел и насока“ Росица Митринджакова , Управител офис София, фирма „Акватек“
„Аз съм Паоло Касагранде, намирам се в Интер Експо Център,
София, България, януари 2020 година и наиситна съм щастлив да проведа
своя мастерклас, в който показвам какво правим ние в нашия ресторант
Ласарте в Барселона“ - Шеф Паоло Касагранде, ресторант Ласарте
(Барселона) – 3*** Мишлен

КОМЕНТАРИ МНЕНИЯ

„Тук наиситина професионалистите, които искат да намерят
решения за своя бизнес, намират правилното място“ - Илко Шиков,
Управител на фирма „B.V. Link“

„Хубаво е клиентите да могат да видят на едно място всички неща,
които се случват на пазара, да се ориентират, да се запознаят по-добре, да
направят сравнение“ - Георги Георгиев, Председател на Национална
Асоциация ХоРеКа и Управител на фирма „Томеко“

„Атмосферата на изложението е професионална, щастливи сме
да видим хора от бранша, които имат истински, сериозен интерес“ Татяна Карабоикова, Изпълнителен Директор „Атама Уелнес енд спа“

„Атмосферата е супер, аз не съм за първи път на СИХРЕ. Много ми
харесва. Това е единственото място, където можеш дас видиш всичко,
свързано с индустрията и бранша“ – Благой Никушев, Zebra Digital

„Защото тук професионалистите могат да се срещат и всеки да
открие това, което търси в най-новото от професионалното кухненско
и ресторантьорско оборудване.“ - Александра Стоичкова, Управител
фирма „Топ Комерс Груп“

E , LIF
PLE
D, PEO
FOO
EST.2015

SPECIAL THANKS TO ALL

SPONSORS AND PARTNERS
E , LIF
PLE
D, PEO
FOO

EST.2015

ВИДЕО
SIHRE
2020

https://www.youtube.com/watch?v=o3vxR4Ksay0
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