Chef of the Month

Brownies

Χρίστος Κουδουνάς

Χαιρετισμός Προέδρου
Ο Χρίστος κατάγεται από τη
κατεχόμενη Μόρφου και είναι
απόφοιτος
του
Ινστιτούτου
Ξενοδοχειακών και επισιτιστικών
τεχνών
(νυν
Αξικ).
΄Εχει
παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια
και εκπαιδεύσεις σε Κύπρο και
εξωτερικό, έχοντας παράλληλα
δίπλωμα στη διεύθυνση τροφίμων
και ποτών του American Hotel and
Lodging Association.

Έχει εργαστεί στα 2 μεγαλύτερα
ξενοδοχεία της Λεμεσού (Le
Meridien & Four Seasons) και τα
τελευταία 20 χρόνια εργάζεται στα
Kanika hotels & resorts έχοντας τη
θέση του Executive Chef στο Elias
beach hotel.
Στο σύνδεσμο μας Eurotoques, έχει
τη θέση του υπεύθυνου για την
εκπαίδευση.

Συνταγή του μήνα

Κοινωνκή Ευθύνη no.1

Η οργάνωση μας ως καθαρά επαγγελματική έχει
δεσμευτεί για την επιτυχία των μελών της αλλά και στο
σύνολο της ξενοδοχειακής/ επισιτιστικής οικογένειας
στη Κύπρο. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα στόχων μας
είναι μια αντανάκλαση αυτής της δέσμευσης. Αυτό το
προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων,
σεμιναρίων, συμμετοχών σε εκδηλώσεις τόσο εντός
αλλά και εκτός Κύπρου παρέχει μια συναρπαστική
πρόκληση για όλους και ιδιαίτερα τα μέλη μας. Πριν
λίγες μέρες ήμουν ο επίτιμος καλεσμένος στο
Γαστρονομικό Κύπελλο της Πολωνίας που γίνεται για
15η χρονιά. Οι 3 επαγγελματικοί σύνδεσμοι
συνεργάστηκαν άψογα μαζί με μια πλειάδα άλλων
συνεργατών και το αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Ευχή
μου είναι να έχουμε την ίδια θέληση και στον τόπο μας
για το καλό της βιομηχανίας και του τουρισμού. Θέση
στην οργάνωση μας έχουν όλοι, φτάνει να έχουν
θέληση. Ο καθένας να προσφέρει αυτό που μπορεί για
το καλό όλων μας.
Σας καλώ όλοι μαζί να συστρατευτούμε και θα
ανακαλύψετε μια πραγματικά απολαυστική εμπειρία .
Με γαστρονομικούς χαιρετισμούς
Παναγιώτης Χατζησυμεού
Πρόεδρος
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαΐου 2015 στο πολυτελές ξενοδοχείο Elias
Beach Hotel στην Λεμεσό το ετήσιο παζάρι του Παγκύπριου Συνδέσμου
Καρκινοπαθών και Φίλων [ΠΑΣΙΚΑΦ].
Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης του συνδέσμου μας σε συνεργασία με τον
εκτελεστικό σεφ του ξενοδοχείου, και μέλος μας κύριο Χρίστο Κουδουνά,
ετοίμασαν διάφορα εδέσματα τα οποία έγιναν πραγματικά ανάρπαστα και
ικανοποίησαν τους παρευρισκόμενους.

500gr Σοκολάτα (55% cocoa)
175γρ Καρύδια (Προαιρετικά)
250γρ Βούτυρο
120γρ Αλεύρι
250 Αυγά
275γρ Ζάχαρη

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε και στο μέλος του ΔΣ κύριο Γιώργο Πισιήλη
για τον συντονισμό της εκδήλωσης.

Μίγμα νο1
Βούτυρο
Σοκολάτα

Μίγμα νο2
Αυγά
Ζάχαρη

Μίγμα νο3
Αλεύρι
Καρύδια

Λιώνουμε το πρώτο μίγμα σε μπέν μαρί.
Προσθέστε εχτός φωτιάς το χτυπημένο ελαφρά
δεύτερο μίγμα και όταν δεν είναι πολύ μεγάλη η
θερμοκρασία του πρώτου μίγματος.
Τέλος προσθέστε το αλεύρι σας, μαζί με όποιο
μυρωδικό θέλετε. Τελευταία προσθέστε τα καρύδια
και ψήστε σε προ θερμασμένο φούρνο (180) για
περίπου 2530 λεπτά.
Το μπράουνι σας πρέπει να μείνει λίγο ζουμερό
από μέσα, μην το ψήσετε πολύ.
*Μπορείτε πριν το ψήσετε να βάλετε κρεμώδεις
τυρί από πάνω. Απλά κτυπήστε λίγη κρέμα στο
τυρί σας, για να σας βοηθήσει να το απλώσετε.

www.eurotoquescyprus.com - info@eurotoquescyprus.com

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ε.Ε.Οικ
Πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2015 στα πλαίσια της Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης
η εκλογή για την ανάδειξη των μελών του νέου ΔΣ του Συνδέσμου και της Ε.Ε. Οικονομικών.
Ακολούθησε επίσημο δείπνο όλων των μελών προσφορά του Chateau Status.
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Beach Party 2015
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 στην Ακτή του Κυβερνήτη, με παρουσία 130
φίλων και μελών της Eurotoques το ετήσιο Καλοκαιρινό πάρτι (Beach Party). Οι
προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να φάνε, να πιούνε και να χορέψουν μέχρι αργά τo βράδυ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στον κύριο Παντελή Σοφοκλέους, μέλος του ΔΣ για τον
συντονισμό της όλης εκδήλωσης, αλλά και σε όλα τα μέλη που φρόντισαν να πραγματοποιηθεί
ένα πολύ διασκεδαστικό πάρτι.

Το μυστικό για να χάσετε τα περιττά κιλά;
Εάν θέλετε να τρώτε λιγότερο και να χάσετε τα περιττά σας κιλά, φροντίστε να βάλετε
στη ζωή σας περισσότερα τρόφιμα με γεύση ουμάμι, συνιστούν βρετανοί επιστήμονες.
Σε μελέτη που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν πως η κατανάλωση τροφίμων πλουσιών
σε δύο ουσίες οι οποίες προκαλούν την γεύση ουμάμι, οδηγεί σε μειωμένη πρόσληψη
φαγητού, επειδή προκαλείται έντονο αίσθημα κορεσμού της πείνας.
Οι δύο ουσίες είναι η μονοφωσφορική ινοσίνη (IMP) και το μονονιτρικό άλας
γλουταμινικού οξέος (MSG), που μπορεί να υπάρχουν εκ φύσεως στα τρόφιμα ή να
προστεθούν ως ενισχυτικά γεύσης.
Η γεύση ουμάμι πρωτοπεριγράφηκε από τους Ιάπωνες και στην δική τους γλώσσα
σημαίνει «νόστιμο» (αποδίδεται, όμως, καλύτερα με την λέξη «πικάντικο»).
Αν και στην Ανατολή είναι γνωστό εδώ και ένα αιώνα, παραμένει σχετικά νέα ιδέα στη
Δύση, όπου εξακολουθούν να αναγνωρίζονται επισήμως μόνο οι τέσσερις γεύσεις
(πικρό, γλυκό, αλμυρό, ξινό).
Από τα ασιατικής προελεύσεως τρόφιμα, γεύση ουμάμι έχουν λ.χ. το μίσο και η
σάλτσα σόγιας.
Άλλα τρόφιμα με αντίστοιχη γεύση είναι οι ντομάτες, η παρμεζάνα, το καπνιστό
ζαμπόν, το μοσχάρι, η σάλτσα στρειδιών, το κέτσαπ, οι ζωμοί κρεατικών, τα
αποξηραμένα μανιτάρια του είδους shiitake, η μαρμίτα (marmite) και η vegemite.
Η μαρμίτα είναι ένα αγγλικό άλειμμα για το ψωμί, με χαρακτηριστική δυνατή, αλμυρή
και πικάντικη γεύση, ενώ η vegemite είναι ένα αυστραλιανό άλειμμα με λαχανικά και
μπαχαρικά, που μοιάζει με την μαρμίτα.

Κοινωνική Ευθύνη no.2
Στα πλαίσια της κοινωνικής
προσφοράς της EuroToques Cyprus
συμμετείχαμε στις 4 και 5 Απριλίου
στο παζαράκι της σχολής τυφλών.
Δουλέψαμε στην προετοιμασία, στο
μαγείρεμα και στο σερβίρισμα των
διαφόρωv τροφίμων και εδεσμάτων.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας
επαγγελματίες και μαθητές.

Η νέα μελέτη διεξήχθη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Σάσεξ, με επικεφαλής
τον καθηγητή Μάρτιν Γέομανς, οι οποίοι θέλησαν να διαπιστώσουν εάν και κατά
πόσον το MSG και το IMP «κόβουν» την όρεξη.
Όπως γράφουν στην «Αμερικανική Επιθεώρηση Κλινικής Διατροφής» (AJCN), στη
μελέτη τους συμμετείχαν 26 υγιείς εθελοντές, που έφαγαν λάϊτ ή παχυντική σούπα
εμπλουτισμένη ή μη με τις δύο ουσίες.
Οι εθελοντές κατέγραψαν στη συνέχεια πόσο φαγητό κατανάλωσαν στο επόμενο
γεύμα τους.
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, όταν οι εθελοντές έτρωγαν τη σούπα με γεύση
ουμάμι, επίμονα κατανάλωναν λιγότερο φαγητό στο επόμενο γεύμα, ιδίως όταν η
εμπλουτισμένη σούπα ήταν παχυντική.
Πηγή: taneag.gr 2772014
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Τι είναι τα Μακαρον
Mακαρόν είναι ένα γλυκό με βάση τη μαρέγκα το οποίο γίνεται με αυγά, ζάχαρη άχνη, κρυσταλλική ζάχαρη, το αμύγδαλο σε
αλεύρι ή σε σκόνη. Το μακαρόν είναι συνήθως γεμισμενο με ganache, buttercream ή μαρμελάδα ανάμεσα σε δύο μπισκότα.
Το όνομά του προέρχεται από την ιταλική λέξη macarone, Μακαρόνε ή Maccherone, ή ιταλική μαρέγκα.

Φωτογραφίες από τα
σεμινάρια Μοριακής
Κουζίνας

Ιστορία
Το 827 , όταν Αραβικά στρατεύματα από την Ifriqiya ( σημερινή Τυνησία ) εισήλθαν στην Σικελία, ίδρυσαν το
μουσουλμανικό εμιράτο που εισήγαγε πολλά νέα τρόφιμα στην Ευρώπη. Μερικά από αυτά ήταν τα αμύγδαλα, τα λεμόνια και
άλλα.
Το Μακαρόν είναι συνήθως γνωστό ως παραδοσιακό γαλλικό μπισκότο, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι στην
πραγματικότητα προέρχεται από την Ιταλία και εισήχθηκε στη Γαλλία όταν η Catherine de’Medici παντρεύτηκε τον βασιλιά
Henry II το 1543. Όταν μετακόμισε στη Γαλλία, πιστεύεται ότι έφερε μαζί της τους μαγείρους και τους αρτοποιούς της και
εισήγαγε μια ποικιλία από γλυκά στη γαλλική κουζίνα.
Στο Larousse Gastronomique, αναφέρεται ότι τα macaron (μακαρόν), γεννήθηκαν το 1791, σε ένα μοναστήρι κοντά στο
Cormery, της Tours. Λέγεται ότι ήταν τα αγαπημένα γλυκά της Μαρίας Αντουανέττας. Παρά την εισαγωγή των μακαρόν στη
Γαλλία περίπου δύο αιώνες νωρίτερα, κέρδισαν τη φήμη όταν δύο μοναχές από το Cοrmery, προκειμένου να στηρίξουν τον
εαυτό τους κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης τα χρησιμοποίησαν για εμπορικούς σκοπούς. Αυτά τα μακαρόν
ήταν ένας απλός συνδυασμός αλεσμένων αμυγδάλων, ασπράδια αυγών και ζάχαρης, χωρίς γεύση και χωρίς γέμιση.
Το 1830, macarons σερβίρονταν δύοδύο με την προσθήκη μαρμελάδας, λικέρ, και μπαχαρικών.
Στις αρχές του 1900 είδαμε τη δημιουργία του σύγχρονου μακαρόν από τον Pierre Desfontaines. Ήταν ο σεφ
ζαχαροπλαστικής και ιδιοκτήτης του παριζιάνικου καφέ, Ladurée. Αποφάσισε να πάρει δύο macarons και να τα γεμίσει με
Ganache, κάτι το οποίο έγινε επιτυχία.
Συνταγή
230 γρ. ζάχαρη άχνη
100 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
170 γρ. αμυγδαλόψιχα τριμμένη
4 ασπράδια
200 γρ. βούτυρο μαλακό (για την γέμιση)
100 γρ. ζάχαρη άχνη (για την γέμιση)
50 γρ. κακάο + 200 γρ.πραλίνα (για καφέ μακαρόν)
ξύσμα λεμονιού (για κίτρινη γέμιση)
Ψίχα φιστικιών (για πράσινη γέμιση)
Χρώματα ζαχαροπλαστικής
Πώς το κάνουμε:
1.
Βάλτε στο μούλκι(blender) την αμυγδαλόψιχα με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνουν σκόνη.
2.
Χτυπήστε τα ασπράδια μέχρι να γίνει μαρέγκα και προσθέστε την κρυσταλλική ζάχαρη να γίνει η μαρέγκα
γυαλιστερή.
3.
Ανακατέψτε με απαλές κινήσεις την μαρέγκα με το μείγμα αμυγδαλόψιχας.
4.
Βάλτε αντικολλητικό χαρτί και σχηματίστε δίσκους διαμέτρου 3 εκ με τη βοήθεια σακούλας ζαχαροπλαστικής (κορνέ)
5.
Αφήστε τα για 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
6.
Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 για 15 λεπτά.
7.
Για τα καφέ μακαρόν αντικαταστήστε 50 γρ. άχνη με κακάο και στη γέμιση βάλτε 200 γρ. πραλίνα
8.
Για τα κίτρινα μακαρόν ρίξτε χρώμα στη μαρέγκα και ξύσμα λεμονιού στη γέμιση.
9.
Για τα πράσινα μακαρόν αντικαταστήστε τη μισή ποσότητα της αμυγδαλόψιχας με ψίχα φιστικιών + πράσινο χρώμα.
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Κώδικας Τιμής Euro-Toques
Άρθρο 1:
Το πρωταρχικό καθήκον ενός επαγγελματία είναι να σέβεται τις μαγειρικές του παραδόσεις και τις
καλύτερες αρχές του καλού μαγειρέματος.
Άρθρο 2:
Ο επαγγελματίας πρέπει να εργάζεται με την ίδια ακεραιότητα και ευσυνειδησία άσχετα με τις
συνθήκες ή επιθυμίες ή απαιτήσεις των πελατών του και των δικών του αισθημάτων προς αυτούς.

Ρουμανία Σεπτέμβριος 2015
Η ομάδα μας θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό Cupa
Polus Center in Gastronomie στη Ρουμανία (Κλούζ) με
επικεφαλής την Αντιπρόεδρο Χρυσούλα Τρισβέη και τους Γιώργο
Πισιήλη, Σάββα Σάββα, Ανδρέα Πέτρου και Ανδρέα Παναγιώτου.

www.eurotoquescyprus.com
Στην αναβαθμισμένη Ιστοσελίδα μας μπορείτε πλέον να βρείτε την ατζέντα του
συνδέσμου μας για να ενημερώνεστε για όλες τις εκδηλώσεις.
http://www.eurotoquescyprus.com/ατζέντα/

Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση μέσω του Facebook.

Άρθρο 3:
Ένας επαγγελματίας θα πρέπει να εργάζεται κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν εκθέτουν την ποιότητα
της δουλειάς του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει την τέχνη του.
Άρθρο 4:
Ο επαγγελματίας θα πρέπει να προωθεί τη χρήση της καλύτερης ποιότητας φαγητού και να αποφεύγει
προϊόντα που έχουν νοθευτεί ή είναι ανεπιθύμητα για κατανάλωση. Αυστηρά, οποιαδήποτε
παρασκευή που γίνεται ακατάλληλη για κατανάλωση πρέπει να καταστρέφεται.
Άρθρο 5:
Ο επαγγελματίας πρέπει να παραμένει απόλυτα ανεξάρτητος από τους προμηθευτές του και να μην
συμβιβάζεται στο να δέχεται τίποτα άλλο από τα καλύτερα υπαρκτά προϊόντα.
Άρθρο 6:
Παραπλάνηση της καλής πίστης του καταναλωτή με το να σερβίρουμε προϊόντα τα οποία
περιγράφονται με ανακρίβεια, απαγορεύεται. Τέτοιες καταχρήσεις είναι πιθανό να κακολογήσουν το
επάγγελμα.
Άρθρο 7:
Οι επαγγελματίες πρέπει να διατηρούν καλή συναδελφικότητα. Θα πρέπει να παρέχουν ηθική βοήθεια
και επαγγελματική υποστήριξη μεταξύ τους. Οποιοσδήποτε έχει ένα επαγγελματικό παράπονο με
έναν συνάδελφο, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να το διευθετήσει μαζί του. Αν στη περίπτωση
που δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση μπορεί να φέρει το θέμα για διαιτησία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8:
Είναι καθήκον του κάθε επαγγελματία να κρατά τους συναδέλφους του ενημερωμένους για την
ποιότητα των προϊόντων της χώρας του ή της περιοχής του, στο πνεύμα του καταστατικού του
συνδέσμου μας.
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