
Chef of the Month

Ανδρέας Yordanov
Ο Αντρέας είναι ενεργό μέλος της 

Euro-Toques Cyprus τα τελευταία 2 
χρόνια. προηγουμένως δούλεψε στο 
Hawaii Grand Resord,  σέφ στο Sans 

Frontier, και σεφ σε διάφορα εστιατόρια 
στην Λεμεσό(d-Blue,Dianoche, Boho 
Chic Tabas Bar & Restaurant). Τώρα 
δουλεύει στο Amathus Beach Hotel. 

Είναι ένα δραστήριο άτομο, και αυτό 
φαίνεται από τους πολλούς διαγωνισμούς 

όπου συμμετέχει κάθε χρόνο. Έχει 16 
διεθνής βραβεία και το πιο άξιο αναφοράς 

είναι η δεύτερη θέση για το Best 
Mediterranean chef cup.  Ο Αντρέας 

συμμετέχει τώρα στον διαγωνισμό του 
αντ1 alpha chef και βρίσκεται στα 

ημιτελικά. 

Συνταγή του μήνα

Σάλτσα φρούτων για γλυκά
Ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνετε σάλτσα φρούτων για τα γλυκά σας είναι να κάνετε 

«coulis». Το coulis είναι μισή ποσότητα σιρόπι, και μισή ποσότητα πουρέ φρούτου. Σερβίρετε 
κρύα ή ζεστή. Για πιο ενδιαφέρων γεύση μπορείτε να βάλετε διάφορα αρωματικά όπως 

βανίλια, κανέλα αλλά και το πιο τολμηρό τσίλι. Το coulis μπορείτε επίσης να το βάλετε στην 
παγωτομηχανή σας για να κάνετε δροσερό sorbet.
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Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον διοργανώθηκε ο 13ος  διεθνής επισιτιστικός 
διαγωνισμός μαγειρικής στην Κωνσταντινούπολη o oποίος διήρκεσε από τις 27 έως τις 31 
Ιανουαρίου. Η ομάδα της Euro-toques Κύπρου εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό 

με εννέα συμμετέχοντες. Διαγωνιζόμενοι από 37 χώρες κλήθηκαν να επιδείξουν τις 
μαγειρικές τους ικανότητες και αξιολογήθηκαν με γνώμονα την εμφάνιση, τη γεύση και 

την τεχνική των πιάτων που εκτέλεσαν.
Με εξαιρετική παρουσία η ομάδα της Euro-toques Κύπρου κατέκτησε τη σημαντική τρίτη 
θέση για τη συνολική της παρουσία.  Kύπελλο τρίτης καλύτερης χώρας, κύπελλο τρίτης 
καλύτερης χώρας στον διαγωνισμό black box – Grand Prix, ένα χρυσό, πέντε ασημένια 

και έξι χάλκινα μετάλλια, είναι ο συνολικός απολογισμός των επιτυχιών της ομάδας.
Πέρα από τις διακρίσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισε η ομάδα, σημαντική υπήρξε η 

δημιουργία νέων γνωριμιών, η ανταλλαγή ιδεών με συναδέρφους, η ενίσχυση υπάρχουσας 
γνώσης και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Την ομάδα εκπροσώπησαν οι: αντιπρόεδρος 
του συνδέσμου και επικεφαλής της ομάδας, Χρυσούλα Τρισβέη, ο captain της ομάδας 

Παντελής Σοφοκλέους και οι Ανδρέας Ιορτάνοφ, Αντώνης Κυριάκου, Γεώργιος Πισιήλη, 
Σάββας Σάββα, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Σοφοκλέους και Χαρά Λύκου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπρόεδρος του συνδέσμου Χρυσούλα Τρισβέη 
ανακηρύχτηκε ως η πρώτη κύπρια γυναίκα κριτής της World Association of Chefs 

Societies (WACS).

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Χορηγούς μας. 

Οι Euro-Toques Cyprus [Σύνδεσμος  Αρχιμαγείρων - Γαστρονόμων 
Κύπρου] διοργανώνουν τον ετήσιο καρναβαλίστικο τους χορό, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων  Σολωμονίδη στο ΤΕΠΑΚ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα είναι ένα τρελό πάρτι με πολλή 
διασκέδαση που προσφέρεται τόσο για τα μέλη μας, όσο και για  όλους 
τους φίλους μας που επιθυμούν να διασκεδάσουν μαζί μας!  

Ετοιμάστε την δική σας παρέα και κοπιάστε να χορέψουμε στο ρυθμό 
του καρναβαλιού. Είσοδος μόνο 20 ευρώ/άτομο με απεριόριστο φαγητό 
και Κυπριακά ποτά.
Στόχος μας, η διασκέδαση και το ξεφάντωμα δημιουργώντας έτσι,  τις 
καλύτερες αναμνήσεις. Θέσεις περιορισμένες.

Προκρατήσεις απαραίτητες!


