"ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Τ Ο Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο"

Ο Σύλλογος "Δράση για την Κοιλιοκάκη" καλωσορίζει το Φθινόπωρο με μια σειρά
εκδηλώσεων που στόχο έχουν να ενημερωθεί η κοινωνία μας για την πάθηση της
Κοιλιοκάκης, να βρεθούν κοντά οι πάσχοντες - φίλοι πια μεταξύ τους και να δείξουμε
ότι η διατροφή χωρίς γλουτένη όσο δύσκολη και να είναι δε μας περιθωριοποιεί!
■ Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 19.00μμ και την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, ώρα
19.00μμ θα πραγματοποιηθούν δύο διαδραστικές ξεχωριστές συναντήσεις στο
κατάστημα Olicatessen, στη Θεσσαλονίκη Βίκτωρος Ουγκώ 4, με θέμα :
"ΤΡΩΜΕ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ! ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ;"
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γίνεται προκράτηση. Καλέστε στο 2313030286
Στόχος των σεμιναρίων είναι να καταδείξουμε την τεράστια διαφορά ανάμεσα στη
διατροφή χωρίς γλουτένη από μόδα κι επιλογή από τη διατροφή χωρίς γλουτένη λόγω
του αυτοάνοσου νοσήματος της Κοιλιοκάκης.
■ Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 19.00μμ μάς προσκαλεί το καινούριο και
καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα, κατάστημα EXERETON
......για να ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Το EXERETON είναι το μοναδικό κατάστημα στην Ελλάδα που παρασκευάζει
εδέσματα χωρίς γλουτένη με πιστοποιημένες πρώτες ύλες και σε ειδικά
διαμορφωμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο. Στοχεύει γενικότερα στην υγιεινή και
παράλληλα στη χωρίς γλουτένη διατροφή!
■ Το Σαββατοκύριακο 30 και 1 Οκτωβρίου θα συμμετάσχουμε και θα υποστηρίξουμε
ένα ασφαλές μενού χωρίς γλουτένη (για τα παιδιά που πάσχουν και από τα δύο
αυτοάνοσα νοσήματα) στη 2η Ημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, που
διοργανώνει η Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη. Θα πραγματοποιηθεί
στη Χαλκιδική στο ξενοδοχείο Porto Carras. Καλέστε στο 6945017356 αν επιθυμείτε
να πάρετε πληροφορίες και να συμμετέχετε στην εκδήλωση.
■ Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, ώρα 19.00μμ διοργανώνουμε ένα PIZZA PARTY!
Ο Σύλλογος μας, το "Basilico" και η γνωστή σε όλους εταιρεία "Γατίδης fresh"
συνδιοργανώνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα
"ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ PIZZA PARTY" .
Ξεχωριστός προσκεκλημένος μας ο Λεωνίδας Αλυγιζάκης, διακεκριμένος ιστϊοπλόος
μέλος της Εθνικής μας και πάσχων από Κοιλιοκάκη.
Σας περιμένουμε στο Ιταλικό εστιατόριο "Basilico" στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος
Νίκης 49, καλέστε στο τηλέφωνο 6945017356 για να δηλώσετε τη συμμετοχή
σας.Είσοδος ελεύθερη.
■ Από 5 ως 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Πανελλήνιο
Γαστ/κό Συνέδριο. Ο Σύλλογος μας εξασφάλισε θέση με ειδικό σταντ ώστε να
ενημερωθούν όλοι οι 600 γαστρ/γοι - σύνεδροι για μας και τις δράσεις μας. Να
γνωρίσουν τη δυναμική μας και τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους πάσχοντες και
κυρίως τους νεοδιαγνωσθέντες.
Θα είναι χαρά μας να παραβρεθείτε!

