
Chef of the Month

Χρυσούλα Τρισβέη
Η Χρυσούλα Τρισβέη είναι 

επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σε 
προγράμματά με σχέση ξενοδοχειακών 

σπουδών, όπως επίσης και την Μαγειρική, 
γαστρονομικές τέχνες και τουρισμό σε  

κολέγια και σχολεία.  Δούλεψε σε 
διάφορα εστιατόρια και ξενοδοχεία στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Ως κάτοχος Διπλώματος και μεταπτυχιακό 
στην Διοίκηση ξενοδοχείων(BA in Hotel 
Management training degree and MA of 

Hotel Management ) στο Middlesex 
University διδάσκει σε μαθητές από 

διάφορες χώρες μαθήματα του κλάδου τον 
γαστρονομικών τεχνών. Επίσης είναι 

εκπαιδεύτρια σε ενήλικες με προβλήματα 
ακοής. 

Χοιρινό Κότσι στον φούρνο με γλυκιά 
σάλτσα από μέλι και πορτοκάλι 

Τι χρειαζόμαστε :

• 2.5 κιλά χοιρινό κότσι (δύο 
κομμάτια)
• 2 καρότα
• 2 κλωνάρια σέλερι
• 3 μεγάλα κρεμμύδια
• 2 πορτοκάλια
• 4 κ.σ. μουστάρδα
• 4 κ.σ. κέτσαπ
• 3 κ.σ. soy sauce
• 4 κ.σ. μέλι
• 1 κ.γ. πιπέρι
• 10 κόκκους μπαχάρι
• 3-4 καρφάκια γαρύφαλλο
• 1 ξύλο κανέλας
• 1 κ.γ. μοσχοκάρυδο
• 200 ml μπύρα

για τη μαρινάδα

• 5 λίτρα νερό
• 1/2 φλ. αλάτι
• 1 φλ. ζάχαρη

Συνταγή του μήνα

Πως φτιάχνουμε το κότσι :

• Σε μια μεγάλη λεκάνη που σκεπάζει με καπάκι βάζουμε το 
νερό, το αλάτι και τη ζάχαρη. 
• Ανακατεύουμε να διαλυθεί το αλάτι και η ζάχαρη.
• Βυθίζουμε τα κότσια μας στο νερό και σκεπάζουμε τη λεκάνη 
με το καπάκι της.
• Βάζουμε στο ψυγείο για 12 ώρες.
• Αφού περάσουν οι 12 ώρες, προθερμαίνουμε το φούρνο μας 
στους 230β και ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά.
• Κόβουμε τα καρότα ροδέλες, τα κρεμμύδια στα τέσσερα, το 
σέλερι σε μεγάλα κομμάτια, τα πορτοκάλια στα τέσσερα χωρίς τη 
φλούδα και τα βάζουμε στη γάστρα.
• Σε ένα μπολ ανακατεύουμε καλά όλα τα υπόλοιπα υλικά. 
Αφήνουμε στην άκρη.
• Βγάζουμε τα κότσια από τη μαρινάδα, τα ξεπλένουμε καλά και 
τα βάζουμε στη γάστρα.
• Παίρνουμε λίγη ποσότητα από τα υλικά που έχουμε στο μπολ 
και αλείφουμε τα κότσια πολύ καλά.
• Ρίχνουμε την υπόλοιπη ποσότητα από πάνω και σκεπάζουμε 
με το καπάκι της γάστρας.
• Ψήνουμε στους 170β για περίπου 3 ώρες.
• Σερβίρετε τα κότσια σε πιατέλα.
• Το ζουμί που έχει δημιουργηθεί το χρησιμοποιείται για 
σάλτσα στο συνοδευτικό σας. Μπορείτε να το σουρώσετε και να το 
"δέσετε" με ελάχιστο cornflour αν θέλετε τη σάλτσα σας πιο πηχτή.

Ως μέρος της οργάνωσης ανάλαβε επικεφαλής ομάδας σε πολλές περιπτώσεις σε Κύπρο και 
εξωτερικό και παρευρέθηκε σε διάφορα σεμινάρια σχετικά με την μαγειρική, 

ζαχαροπλαστική και παιδαγωγικά. Είναι η Αντιπρόεδρος της Eurotoques Cyprus από το 
2007, μέλος του συνδέσμου αρχιμαγείρων Κύπρου,  εκπαιδεύτρια του σώματος Κυπρίων 
οδηγών, μέλος του Συνδέσμου Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου, καθώς και εκπαιδεύτρια των 

προγραμμάτων για ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS / HIV deseases.
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Κωνσταντινούπολη 2015

Η ομάδα της EuroToques Cyprus θα διαγωνιστεί στον 13o επισιτιστικό διαγωνισμό της 
Κωνσταντινούπολης που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 27 και 30 Ιανουαρίου. Η ομάδα θα 
αποτελείται από 9 άτομα. Επικεφαλής της ομάδας, η αντιπρόεδρος Χρυσούλα Τρισβέη, 

captain ομάδας ο Παντελής Σοφοκλέους. H υπόλοιπη ομάδα αποτελείται από τους: 
Ανδρέα Ιορτάνοφ, Γεώργιο Πισιήλη, Σάββα Σάββα, Αντώνη Κυριάκου και για την ομάδα 

τζούνιορ, τους Γιώργο Κυριάκου, Έλενα Σοφοκλέους και Χαρά Λύκου.
Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε από τον Οκτώβρη  με στόχο ακόμη περισσότερες 

πρωτιές και επιτυχίες.
Ενημερώσεις και φωτογραφίες θα αναρτώνται στα social media της ομάδας μας σε τακτά 

χρονικά διαστήματα για να κρατήσουμε όλους τους φίλους ενήμερους.


