Sajtóanyag:

Újra eljött az év legédesebb hétvégéje! Szeptember 15-17. között Édes Napok Budapest
csokoládé- és édességünnep lesz a Szent István téren, a Bazilika előtt.
2011 óta rendezünk Édes Napokat Budapesten. Ez alatt az idő alatt a rendezvény Európa
egyik legnagyobb édesség tematikájú eseménye lett - hazánkban természetesen a legnagyobb.
Budapesten eddig közel 200 ezer látogató élvezte az év legédesebb hétvégéjét. Az Édes
Napok igazi családi esemény, hiszen az édesség minden korosztálynak garantált élményeket
nyújt.
2016 óta az Édes Napok Budapest ingyenesen látogatható lett. Így még többen élvezhetik a
mennyei ízeket és kiállítóink is lényegesen nagyobb forgalmat bonyolíthatnak. Az Édes
Napokon kezdettől fogva csak a minőségi édességekkel lehetett találkozni, hiszen a
rendezvény egyik fő célja, hogy a multinacionális termékek mellett alternatívát mutasson és
olyan hazai manufaktúrák, cukrászdák és kereskedők termékeit kínálja, ami így együtt, egy
időben és egy helyen sehol máshol nem található meg. Büszkék vagyunk az elmúlt 6 év
eredményeire, hiszen a legkiválóbb magyar csokoládé manufaktúrák - akik először épp az
Édes Napokon mutatták be tudásukat - időközben számtalan rangos nemzetközi díjat nyertek
hazánknak. Ezzel és a színvonal folyamatos megtartásával valóban egy nemzetközileg is
ismert szakmai ünnep lettünk, ahol mára már presztízst jelent megjelenni kiállítóinknak..
A minőségükben semmi esetre sem, de méretükben egyelőre még előttünk járó másik 3-4
európai édesség rendezvényhez hasonlóan, mint Budapest egyik gasztronómiai attrakciója
igyekszünk mi is tradicionális eseményévé válni. Csodálatos környezetben, magas
színvonalon, elegáns megjelenéssel szervezzük az ország legnagyobb olyan rendezvényét,
ahol a gasztronómiának a legédesebb szeletét ismerheti meg több tízezer látogató.
Idén mintegy 80 tematikus kiállító termékeivel találkozhatunk. Díjnyertes csokoládé és
bonbon készítők, tradicionális és népszerű "újhullámos" cukrászdák, több ezer édesség és
természetesen finom borok, italok, valamint streetfood ételek ígérnek kitűnő programot. A
gasztroszínpadon óránként más-más bemutatókat, workshopokat tartanak a legkiválóbb
éttermek és cukrászdák séfjei. A Szent István téren természetesen megtalálható lesz az idei
Országtorta és az év cukormentes tortája is. Az estéket Jazzduók zenéi teszik még
kellemesebbé.
A Magyar Csokoládé és Édesség Szövetség ( CSÉSZE ), az idei rendezvényen, a nemrég
elhunyt, nemzetközileg is jegyzett, kiváló csokoládékészítő, Szántó Tibor emlékére alapított
szakmai díjat Mészáros Gábornak, a Chocome tulajdonosának adja át.

