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Ελληνικής ιδιοκτησίας το κορυφαίο  
ευρωπαϊκό εστιατόριο της Ν. Αυστραλίας
Τ

ο ανώτατο τιμητικό βραβείο, 
συνοδευόμενο από την «κα-
τάληψη» μιας θέσης στο «Hall 
of Fame» για το καλύτερο ευ-

ρωπαϊκό εστιατόριο στη Νότια Αυ-
στραλία (Hall of Fame – European 
Restaurant Winner Awards For 
Excellence, 2016), απονεμήθηκε 
πριν λίγες ημέρες στον 42χρονο εστι-
άτορα Γιώργο Κασιμάτη, και το εστι-
ατόριο του «George’s on Waymouth» 
το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο 
κέντρο της πόλης της Αδελαΐδας πριν 
από 13 χρόνια.
Η τελετή της απονομής των βραβείων 
που διοργάνωσε ο Savour Australia 
Restaurant & Catering Association, 
έγινε στο κατάμεστο Adelaide 
Convention Centre, όπου παραβρέ-
θηκαν πάνω από 1.100 καλεσμένοι. 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, 
πάνω από 500 εκπαιδευμένοι γευσι-
γνώστες και εμπειρογνώμονες στον 
τομέα του φαγητού και της εστίασης, 
έκριναν και απένειμαν τα ανάλογα 
βραβεία στα καλύτερα εστιατόρια και 
τους καλύτερους σεφ της χρονιάς, με 
βάση όχι μόνο την ποιότητα του φα-
γητού, αλλά και επιμέρους κριτήρια, 
όπως το επίπεδο της εξυπηρέτησης 

πελατών, την εμπειρία του προσω-
πικού και τη γενική ατμόσφαιρα που 
επικρατεί σε κάθε επιχείρηση.
«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και 
θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύ-
νη μου όχι μόνο στους πελάτες μας, 
αλλά και στους προμηθευτές και, φυ-
σικά, το ακούραστο προσωπικό μας 
για την συμπαράσταση και την εμπι-
στοσύνη που μας δείχνουν όλα αυτά 
τα χρόνια» δήλωσε, συγκινημένος, ο 
κ. Κασιμάτης, μετά την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος.
Ο θεσμός των ετήσιων Savour 
Australia Restaurant & Catering 
Hostplus Association Awards for 
Excellence, διεξάγεται τα τελευταία 
18 χρόνια σε όλες τις Πολιτείες της 
Αυστραλίας και θεωρούνται από τα 
πιο έγκυρα και αξιόπιστα βραβεία 
στην Αυστραλία που έχουν στόχο την 
ανάδειξη και επιβράβευση των καλύ-
τερων επαγγελματιών στον τομέα της 
εστίασης και τις επιχειρήσεις τους.

Η τιμητική πλακέτα που δόθηκε στο 
«George’s on Waymouth» τη βρα-
διά απονομής των βραβείων Savour 
Australia Restaurant & Catering 
Hostplus Association Awards for 
Excellence. Σύμφωνα με τους υπεύ-
θυνους του οργανισμού Savour 
Australia «η ποιότητα του φαγητού 
έπρεπε να συνοδεύεται από τον εν-
θουσιασμό του προσωπικού καθώς 
και τη συνολική εμπειρία μέσα στο 
εστιατόριο». «Η άψογη εξυπηρέτηση 
των πελατών, συνοδευόμενη από 
ένα ειλικρινές χαμόγελο και θετι-
κή ενέργεια που συνάγεται, είναι 
τα μυστικά της επιτυχίας» δήλωσε 
στο «Νέο Κόσμο» ο κ. Κασιμάτης, ο 
οποίος στην επιχείρησή του δείχνει 
ιδιαίτερη προτίμηση στα ελληνικά 
προϊόντα και, κυρίως, στα ελληνικά 
κρασιά, τα οποία εισάγει από διά-
φορα μέρη της Ελλάδας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η επιχείρηση του ομο-
γενή εστιάτορα είχε τον περασμένο 
χρόνο κερδίσει το βραβείο για το 
καλύτερο ευρωπαϊκό εστιατόριο σε 
ολόκληρη την Αυστραλία (Savour 
Australia Restaurant & Catering 
Hostplus Awards for Excellence, 
2015).
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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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