
Chef of the Month
Γεώργιος Πισιήλης

Ο Γιώργος είναι εκπαιδευτής μαγειρικής και 
ζαχαροπλαστικής στο kes college. Έχει 

Πτυχείο στην μαγειρική(BA Professional 
Culinary Arts) και μεταπτυχιακό στο 

Μάρκετινγκ (MA Marketing). 
Δούλεψε σε διάφορα ξενοδοχεία της Κύπρου 
κυρίως ως ζαχαροπλάστης, όπως στα Hilton 

Park, Cavo Maris, Princess Beach Hotel, 
Amathus Hotel και άλλα, με πιο ψηλή θέση 

αυτή του Αρχιζαχαροπλάστη στο Cavo Maris 
beach hotel.

Ως μέλος της Euro-toques Cyprus συμμετείχε 
σε διάφορους διαγωνισμούς στο εξωτερικό με 

πολλές διακρίσεις όπως, Junior Novice 

Vegetable Course Dish (8th International 
istanbul Gastronomy Festival, 2010) – Bronze, 
Restaurant Plated Dessert (13th International 
istanbul Gastronomy Festival, 2015): Silver, 

Restaurant Plated Dessert - Gastronomia 
Gastrognosia Cyprus 2010 – Gold και άλλα. 

Επίσης, ηγήθηκε της Κυπριακής 
αντιπροσωπίας στον World Congress of 

Culinary Traditions in Romania March 2014
Είναι ένας από τους διαχειριστές των social 
media της Eurotoques και διαχειρίζεται την 
ιστοσελίδα μας και ό,τι έχει να κάνει με τον 

τομέα του Μάρκετινγκ. 

Κρέμα ζαχαροπλαστικής

Υλικά
1 Λίτρο γάλα
200γρ. ζάχαρη
3 αυγά (μέτρια)
110 γρ. corn flour
Πρέζα Βανίλια
Πρέζα αλάτι
 

Εκτέλεση
Βράζουμε το γάλα με την ζάχαρη (δεν 
ανακατεύουμε).
Σε μπολ ανακατεύουμε το corn flour, τα αυγά 
και τη βανίλια με σύρμα χεριού.
Προσθέτουμε το 1/3 από το ζεστό γάλα στο 
μπολ με τα υλικά (corn flour, αυγά, βανίλια). 
Στη συνέχεια το επιστρέφουμε στη 
κατσαρόλα.
Ψήνουμε ανακατεύοντας μέχρι να πήξει.
Καλύπτουμε με πλαστική μεμβράνη ή χαρτί 
ζαχαροπλαστικής.

Σημεία προσοχής
Το αλάτι το βάζουμε στα γλυκά όταν έχουμε 
αρκετά αυγά.
Την ζάχαρη στο γάλα δεν την ανακατεύουμε 
για να κάνει κάτι σαν ασπίδα στο γάλα για να 
μην μας καεί από την φωτιά
Την πλαστική μεμβράνη την βάζουμε για να 
μην μας κάνει πέτσα η κρέμα μας, αν σας 
κάνει αφαιρέστε την

Συνταγή του μήνα
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Αποκριάτικο Πάρτυ 2015
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά, το αποκριάτικο πάρτυ της Euro-toques 

Cyprus, χθές 22 Φεβρουαρίου 2015, αφού οι καλεσμένοι το διασκέδασαν με χορούς, τραγούδια, 
γλέντι και άφθονο φαγητό και ποτό! Χορέψαμε στο ρυθμό του καρναβαλιού και νιώσαμε όλοι 

ξανά παιδιά με τις αποκριάτικες στολές! Γιατί η ζωή μας, χρειάζεται κι αυτές τις στιγμές τρέλας, 
που μας προσφέρουν χαρά και ευχαρίστηση και μας καθαρίζουν λίγο το μυαλό, από τις σκοτούρες 
της καθημερινότητας ! Αναμφισβήτητα, όταν έχεις μια όμορφη και κεφάτη παρέα όπως βέβαια την 
δικιά μας, περνάς στιγμές αξέχαστες και μοναδικές κι εμείς, για ακόμη μία συνεχόμενη χρονιά το 

πετύχαμε!

Μήνυμα του Προέδρου μας
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Με χαρά προλογίζω την έκδοση του Μαρτίου. Μόλις έχουμε συμπληρώσει με 
επιτυχία κάποιους στόχους μας όπως η συμμετοχή μας σε δύο διεθνείς διαγωνισμούς 

όπου μέλη της Εθνικής Γαστρονομικής Ομάδας μας πήραν πολλά βραβεία, η 
πραγμάτωση των σεμιναρίων  ετοιμασίας γαστρονομικών ομάδων, η μοριακή 

κουζίνα αλλά και ο Λεμεσιανός καρναβαλίστικος χορός μας στον οποίο τα μέλη μας 
διασκέδασαν και πέρασαν χαρούμενες στιγμές μαζί.

Επόμενος στόχος μας η μεγάλη διοικητική αναδιοργάνωση που πραγματοποιείται 
αυτό τον καιρό και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο με τη Γενική Καταστατική 

Συνέλευση. Σε αυτήν θα εγκριθεί το νέο μας καταστατικό το οποίο θα είναι πιο 
ευέλικτο με δεδομένη τη συμμετοχή όλων των μελών στις δραστηριότητες του 

συνδέσμου. Όλα τα μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν στα κοινά μπορούν να το 
πράξουν, γιατί για εμάς δεν περισσεύει κανένας και όλοι είμαστε ίσοι.

Έχουμε πολλά να κάνουμε. Μετά τον Απρίλιο η νέα ηγεσία θα επιδοθεί σε έναν 
αγώνα οργάνωσης, εκπαίδευσης, να φέρουμε κοντά μας όλο τον κόσμο ώστε ως μια 

οικογένεια να δούμε μαζί το μέλλον. Δεν ξεχνούμε την προσφορά προς το 
συνάνθρωπό μας όπου αυτό χρειάζεται και εμείς μπορούμε.

Τέλος, να πω ότι θέλουμε να τιμούμε τη σημαία του κράτους μας, είτε λαμβάνοντας 
μέρος σε διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό είτε αναδεικνύοντας τα 

τοπικά μας προϊόντα, παράδοση και πολιτισμό. 
Φιλικά

Παναγιώτης Χατζησυμεού
Πρόεδρος.

Σεμινάρια Μοριακής Κουζίνας
Η Euro-toques Κύπρου προσφέρει 7ώρα σεμινάρια μοριακής 

κουζίνας για όσους ενδιαφέρονται. Οι τεχνικές, τα εργαλεία και 
τα συστατικά που θα σας διδαχθούν είναι: η σφαιροποίηση, 

διάφοροι αφροί, υγρό άζωτο και ξηρός πάγο, sous vide, 
Λεκιθίνη, xathana, αλγινικό νάτριο, γαλακτικό ασβέστιο, 

άγαρ-άγαρ, βρώσιμο χαρτί που κατασκευάζεται από άμυλο 
πατάτας, αρωματικά συνοδευτικών και άλλα.

Αυτή είναι η νέα τάση που μπορεί να εκτοξεύσει ένα πιάτο με 
τη πινελιά μιας τεχνικής της μοριακής κουζίνας. Η Euro-toques 

Κύπρου ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις διατροφής και 
παρουσιάζει ένα οικονομικά ελκυστικό σεμινάριο. Για 

περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας.
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Έρευνα πρωινού ροφήματος
Η έρευνα της ιστοσελίδας μας σχετικά με τις 
προτιμήσεις του κοινού για πρωινό ρόφημα 
ολοκληρώθηκε αυτόν το μήνα. Ήδη στην 
ιστοσελίδα μας αναρτήθηκε νέα ερώτηση.

Από το μικρό μας δείγμα, των 150 ατόμων,  
διαπιστώθηκε ότι ο περισσότερος κόσμος στην 
Κύπρο (78%) προτιμά καφέ για το πρωινό του 
ρόφημα. Το ποσοστό αυτό σχετίζεται με την 

κουλτούρα του καφέ που χαρακτηρίζει την Κύπρο, 
σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου διακρίνεται η 

κουλτούρα του τσαγιού ή η κουλτούρα της μπύρας.  
Η Κύπρος μπορεί να είναι από τις λιγοστές χώρες 
όπου θα βρεις καφετέριες ανοικτές μέχρι και τα 
ξημερώματα. Σύμφωνα επίσης με την έρευνα, 

είκοσι τρία  άτομα υποστηρίζουν ότι το νερό είναι 
το καλύτερο ρόφημα για το πρωινό, 9 μόλις άτομα 
προτιμούν το χυμό φρούτου και μόλις ένα άτομο 

επιλέγει το τσάι.
 

Καφές στην Κύπρο:

Δεν υπάρχει ο «γρήγορος καφές» όπως σε άλλες 
χώρες. Οι αλυσίδες καφετεριών στην Ευρώπη και 
στον κόσμο όλο, δεν διαθέτουν άνετο χώρο για να 

καθίσει κάποιος και ο περισσότερος κόσμος παίρνει 
τον καφέ του «coffee to go». Η  Κύπρος διαφέρει 

και μεγάλες αλυσίδες αναγκάζονται να 
προσαρμόσουν τον σχεδιασμό του χώρου τους έτσι 

ώστε να ικανοποιούν τους Κύπριους πελάτες.
Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο μέσος οπαδός θα 

παρακολουθήσει τον αγώνα ποδοσφαίρου της 
ομάδας του σε κάποια μπυραρία. Στην Κύπρο αυτό 

θα γίνει σε κάποια καφετέρια, πίνοντας φραπέ ή 
άλλο ρόφημα.

“Drinking Cyprus coffee is more than just sipping a 
hot beverage.  It’s an important key to 

understanding and appreciating a social culture.” 
(Deena Efstathiou, 2010)

Γιατί μας εθίζουν οι πατάτες
Τα ευρήματα νέας αμερικανικής μελέτης θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να εξηγήσουν γιατί μια πατατούλα δεν είναι 
ποτέ αρκετή. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Κέντρου για 
την Πρόληψη της Παχυσαρκίας, του Νοσοκομείου Παίδων 
της Βοστόνης, η κατανάλωση επεξεργασμένων 
υδατανθράκων όπως π.χ. το λευκό ψωμί και οι πατάτες, 
ενεργοποιούν μια περιοχή του εγκεφάλου που 
συνδέεται με την εξάρτηση.
 
Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν απεικονιστικές μεθόδους για να 
παρακολουθήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα των εθελοντών μέσα σε χρονικό διάστημα 
τεσσάρων ωρών από την κατανάλωση κάθε γεύματος.
 
Το πείραμα του μιλκσέικ
 Στο πείραμα έλαβαν μέρος 12 υπέρβαροι και παχύσαρκοι άνδρες, οι οποίοι πέρασαν από αξιολόγηση 
που αφορούσε τα επίπεδα σακχάρου του αίματος, τα επίπεδα της πείνας και την εγκεφαλική 
δραστηριότητά τους. 

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν σε δύο ομάδες, στις οποίες διανεμήθηκαν δύο τύποι μιλκσέικ με την 
ίδια γεύση: το ένα περιείχε υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, ενώ το δεύτερο περιείχε 
υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. 

Οι υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη απαιτούν λιγότερο χρόνο πέψης με αποτέλεσμα να 
απορροφώνται ταχύτερα από τον οργανισμό και να εκτινάσσουν γρήγορα τα επίπεδα σακχάρου του 
αίματος στα ύψη, τα οποία όμως στη συνέχεια πέφτουν απότομα. Αντίθετα, στην περίπτωση των 
υδατανθράκων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, η αφομοίωση από τον οργανισμό πραγματοποιείται με πιο 
αργό αλλά σταθερό ρυθμό.
 
Εθιστικές τροφές μας φορτώνουν κιλά
 Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων υψηλού γλυκαιμικού 
δείκτη «φώτιζαν» την περιοχή του επικλινή πυρήνα του εγκεφάλου, που συνδέεται με την ανταμοιβή 
και την επιθυμία. Παρατήρησαν ακόμα ότι οι εθελοντές που είχαν πιει το «ενισχυμένο» από πλευράς 
γλυκαιμικού δείκτη μιλκσέικ εμφάνιζαν απότομες αυξομειώσεις ως προς τα επίπεδα σακχάρου του 
αίματος.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μέσω της αποφυγής των συγκεκριμένων τροφών, τα παχύσαρκα άτομα θα 
μπορούσαν να «φρενάρουν» και να μειώσουν σταδιακά την υπερκατανάλωση φαγητού.
«Πέρα από την ανταμοιβή και την επιθυμία για φαγητό, η συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου 
συνδέεται επίσης με την κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει 
ότι οι τροφές αυτές είναι εθιστικές» αναφέρει ο διευθυντής του κέντρου δρ Ντέιβιντ Λούντβιγκ. 

«Τα νέα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο περιορισμός των υδατανθράκων υψηλού γλυκαιμικού δείκτη 
όπως το λευκό ψωμί και οι πατάτες θα μπορούσε να βοηθήσει παχύσαρκα άτομα να μειώσουν τη 
λαχτάρα τους για φαγητό και την τάση τους να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες» τονίζει ο ειδικός.
 
Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο «American Journal of Clinical 
Nutrition».
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