
 

Tourism Australia Menggelar Event Pesta Makan Malam Terbesar di Australia yang Mengundang 
Para Elite di Bidang Kuliner dan Anggur  

HOBART, Australia, 15 November 2014 (PRNewswire) -- Tadi malam, sejumlah tamu penting yang 
berasal dari industri kuliner dan anggur dunia berkumpul di Hobart's Museum of Old and New Art (MONA), 
untuk menghadiri event Gala Toursim Australia yang paling dinanti-nanti, "Invite The World To Dinner". 

Laman multimedia: 
http://www.prnasia.com/mnr/tourism_australia_hosts_restaurant_australia_invite_the_world_to_dinner_g
ala_event_en.shtml 

Event ini dihadiri oleh lebih dari 80 nama besar di industri kuliner dan anggur dunia, yang terdiri dari 
penulis, kolomnis, kritikus, koki selebriti, tokoh masyarakat, diantaranya Heston Blumenthal, Alice Waters, 
A.A. Gill, Sanjeev Kapoor, dan Yifan Liu yang bergabung dengan sejumlah koki ternama Australia seperti 
MAggie Beer, Matt Preston, dan Matt Moran untuk mencicipi menu-menu spektakuler yang disajikan oleh 
Koki Kepala Restaurant Australia, Ben Shewry, Peter Gilmore, dan Neil Perry AM. 

Event ini menandai puncak kampanye Restaurant Australia, yang menampilkan kepada dunia orang-
orang yang luar biasa, hasil bumi yang melimpah, dan tempat-tempat menarik yang menjadikan kuliner 
dan anggur Australia sangat unik.  

Petualangan kuliner ini dimulai dengan pergelaran karpet merah "Sparkling and Sea" di Elizabeth Street 
Pier. Para hadirin kemudian meneruskan petualangan mereka ke bab "Earth, Fire & Water" yang 
bertempat di Glenorchy Art and Sculpture Park (GASP!) untuk menjadi yang pertama untuk mencicipi 
banyak menu kreatif. 

Setelah selesai bertualang di GASP! para tamu melanjutkan perjalanan mereka ke MONA's Nolan 
Gallery for 'Art and Produce' -- hidangan utama dari event ini. Disinilah, ketiga koki hebat berhasil 
mencampur adukan atmosfer kuliner dan seni melalui sajian-sajian unik yang dilengkapi oleh enam 
anggur khas Australia.  

Di bab terakhir, "Sticky and Sweet", bersama dengan event makan malam, para hadirin meramaikan 
selebrasi dari segala sesuatu yang manis di galeri MONA's Void dimana berbagai jenis keju yang 
menggugah selera disajikan termasuk keju biru (raw milk blue cheese) pertama yang diproduksi di 
Australia; King Saul oleh produsen keju asal Australia, Udder Delights. 

Mengundang nama-nama besar yang sangat berpengaruh di industri kuliner dan anggur global dengan 
pencapaian kolektif hingga lebih dari 400 juta, event ini menghadirkan beragam sajian kuliner dan anggur 
dan hasil bumi Australia yang berasal dari segala penjuru negeri kangguru ini. 

John O'Sullivan, managing Director Tourism Australia, mengatakan kalau event Gala ini merupakan 
momen kulminasi yang sempurna untuk kampanye yang telah sukses dilaksanakan oleh Restaurant 
Australia, yang bertujuan untuk menghapus keraguan masyarakat dunia terhadap kuliner dan anggur 
Australia. 

"Kampanye global Restaurant Australia kami dirancang khusus untuk mempromosikan beragam kuliner 
dan anggur Australia kepada dunia, sehingga dapat menyoroti kedalaman dan keberagaman para petani, 
koki, dan produsen anggur lokal kami -- dan event ini ternyata melampaui ekspektasi kami." 

http://www.prnasia.com/mnr/tourism_australia_hosts_restaurant_australia_invite_the_world_to_dinner_gala_event_en.shtml
http://www.prnasia.com/mnr/tourism_australia_hosts_restaurant_australia_invite_the_world_to_dinner_gala_event_en.shtml


"Apa yang telah disajikan oleh para koki kami dan cara penyajian seluruh sajian tersebut tentunya sangat 
lah impresif dan membuktikan kualitas dan keunikan hasil bumi dan kuliner yang kami tawarkan di 
Australia." 

"Kami harap cita rasa dari segala sajian yang kami hidangkan masih menempel di lidah dan terpatri 
dengan baik di memori para hadirin meskipun mereka sudah pulang sekarang, dan kami juga berharap 
mereka akan berbagi pengalaman yang mereka dapatkan kepada para kolega mereka." 

Ben, Peter, dan Neil merasa terhormat untuk dapat mempromosikan hidangan khas Australia kepada 
dunia dan memperkenalkan kuliner dan anggur khas Australia kepada para wisatawan dari seluruh dunia. 

Menjelang event Gala kemarin malam di MONA, tur "Invite The World to Dinner" membawa para hadirin 
berwisata ke seluruh penjuru negeri untuk menikmati ribuan sajian kuliner dan anggur terbaik khas 
Australia, yang digelar di setiap negara bagian dan wilayah. 

Kampanye kuliner dan anggur global Tourism Australia, Restaurant Australia bertujuan untuk 
mempromosikan penawaran kuliner dan anggur khas Australia kepada seluruh dunia, dan pada akhirnya 
akan meningkatkan sektor pariwisata di Australia. 

Kunjungi: www.restaurantaustraliamedia.com.au 

Kontak: +61-403-602-345, restaurantaustralia@thisismango.com.au  

 

 

http://www.restaurantaustraliamedia.com.au/
mailto:restaurantaustralia@thisismango.com.au

