
Chef of the Month
Σάββας Σάββα

Ο Σάββας Σάββα είναι ο σεφ στο «The 
Shop Souvlaki Etc.». Είναι επίσης και 
Καθηγητής μαγειρικής στην Τεχνική 
σχολή στην Λάρνακα. Η εμπειρία του 

στην Κουζίνα είναι μεγάλη όπου δούλεψε 
σε πολλά εστιατόρια και ξενοδοχεία όπως 
το Le Meridien Limassol Spa and Resorts, 

Amathus Beach Hotel, Αρχοντικό 
Παπαδοπούλου, και το Palm Beach Hotel.  

Πέραν από μέλος της Eurotoques-Cyprus 
είναι μέλος και στους: slow food Cyprus, 
World association of Chefs(WACS) και 

σύνδεσμο αρχιμαγείρων Κύπρου. 
Συμμετείχε σε πολλούς διαγωνισμούς 

στην Κύπρο και στο εξωτερικό 
κατακτώντας πολλά μετάλλια, με 

μεγαλύτερο επίτευγμα το 2010 όπου 
αναμεταξύ 35 άλλων χωρών στην 

Κωνσταντινούπολη κέρδισε το χρυσό στο: 
"Junior Golden Chef of the Year 

(International) 2010".

Μαγειρική πληροφορία του μήνα.“ ”

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί όλες οι συνταγές κέικ έχουν το αλάτι;
- Το αλάτι ενισχύει τη γεύση του γλυκού
- Το αλάτι βοηθά να μειωθεί η μυρωδιά του αυγού
- Το αλάτι είναι σημαντική στο ψήσιμο λόγω του τρόπου που αντιδρά με άλλα 
συστατικά. Π.χ. ελέγχει τη δραστηριότητα της μαγιάς, του baking powder κτλ.

Αλλά να θυμάστε, μόνο μια μικρή πρέζα θα κάνει τη δουλειά! Όχι περισσότερο 
από αυτό!

Integrating Social Media

 Ακολουθώντας της τάσεις του 21ο αιώνα, η Euro-Toques Cyprus προχώρησε το τελευταίο 
διάστημα στην δημιουργία προφίλ στα διάφορα social media. Κυριότερο είναι το Facebook 
όπου είναι το πιο δημοφιλής από όλα. Εκεί συνδέονται όλα τα υπόλοιπα social media.

Twitter. Είναι το δεύτερο πιο δημοφιλής social media και η Euro-Toques Cyprus δεν μπορεί να 
λείψει από εδώ. Δημιουργήθηκε με πρώτιστο στόχο την ενημέρωση των αγγλόφωνων φίλων 
μας αφού στο page του Facebook μας η κύρια γλώσσα είναι τα Ελληνικά.

Youtube Η Euro-Toques Cyprus είχε από παλιά μερικά βίντεο όπου τώρα είναι αναρτημένα στο 
επίσημο channel μας στο youtube. Θα ακολουθήσουν και άλλα.

Άλλα. Επίσης η Euro-Toques Cyprus έχει επίσημα Google+ καθώς και επίσης αυτόματο “pop 
up” form με Subscribe form όπου μπορείτε όσοι την γεμίσετε να παίρνετε πρώτοι τα νέα μας.

F a c e b o o k

Tw i t t e r

Yo u t u b e

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σεφ και 
επαγγελματίες από το χώρο της γαστρονομίας 

και πλήθος φοιτητών.  Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε ανασκόπηση των δραστηριοτήτων 

της Eurotoques, παρουσίαση της επίσημης 
ομάδας που θα εκπροσωπεί την Κύπρο σε 

διεθνείς διαγωνισμούς, και απονομή των 
διπλωμάτων και μεταλλείων στα μέλη της 

οργάνωσης. Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από 
δεξίωση, ευγενική προσφορά της εταιρίας 

«Sans frontiers»,     

με ποικιλία μεσογειακών εδεσμάτων  και 
ιδιαίτερη επιμέλεια στην ποιότητα και την 
εμφάνιση. Παράλληλα μια «Κυπριακή Γωνιά» 
προέβαλλε τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου.   
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη διάλεξη του κ. 
Παναγιώτη Χατζησυμεού, Προέδρου της 
Eurotoques Cyprus, με θέμα «Το Α-Ω στην 
προετοιμασία για τη συμμετοχή σε 
γαστρονομικούς διαγωνισμούς», και τέλος τη 
διανομή Διπλωμάτων συμμετοχής σε όσους την 
παρακολούθησαν. 

Συνταγή του μήνα
       Δούκισσα

Ετήσια εκδήλωση - Σεμηνάριο 2014

500gr Μπισκότα Μαρίας
500gr Ανάλατο Βούτυρο/

135gr Ζάχαρη
Βανίλια/

               4 Κρόκους αυγού 
3 Αυγά

100gr Νερό
225gr drinking chocolate

Σε μία κατσαρόλα βράζετε το νερό, 
το βούτυρο, την ζάχαρη και την 

βανίλια μέχρι να λιώσει ο 
βούτυρος. Προσέξετε να μην βράσει 

πολύ γιατί μετά η μεγάλη 
θερμοκρασία μπορεί να σας ψήσει 

το αυγό.
Ταυτόχρονα ετοιμάστε τα αυγά σας 

σε ένα σκεύος να είναι έτοιμο.  
Επίσης ετοιμάστε τη σοκολάτα 

[drinking chocolate] σε ένα άλλο 
σκεύος. Όταν το μίγμα με τα υγρά 

σας είναι έτοιμο, ανακατεύεται μέσα 
τη σοκολάτα (σε αυτό το σημείο 

καλό είναι να το φύγουμε από την 
φωτιά.) και ακολούθως 

προσθέτουμε τα ελαφρός 
χτυπημένα αυγά στο μίγμα μας. 
Μπορείτε σε αυτό το σημείο να 
προσθέσετε κάποιο μυρωδικό η 
γεύση αναλόγως του δικού σας 

γούστου όπωςextract πορτοκάλι ή 
λικέρ καφέ.

Προσθέτουμε τα σπασμένα σε 5-6 
κομμάτια μπισκότα Μαρίας/ 

Marie.(Προτείνουμε αυτή την μάρκα 
γιατί είναι πιο τραγανά από 

παρόμοια μπισκότα)
Η δούκισσα είναι έτοιμη, καταψύξτε 

την σε φόρμα χρησιμοποιώντας 
μεμβράνη.

Η Eurotoques Cyprus διοργάνωσε επίσημη εκδήλωση κατά την Παγκόσμια 
Ημέρα Αρχιμαγείρων, την 20ή Οκτωβρίου 2014, στη Δημοσιογραφική Εστία 
της Λευκωσίας.
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