Συνταγή του μήνα

Chef of the Month
Σαββας Παναγιωτου
Ο Σάββας Παναγιώτου είναι εκπαιδευτής
στην Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου όπου
διδάσκει μαγειρική και ζαχαροπλαστική
σε ενήλικες (βραδινά μαθήματα). Έχει
εργαστεί επίσης σε διάφορα εστιατόρια
και ξενοδοχεία της Κύπρου όπως στα
Sandy beach hotel, Αdams beach hotel,
Hawaii beach hotel, Μonte regina Italian
restaurant, Flavors bar and grill καθώς

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητοί συνάδελφοι , φίλες και φίλοι,
Φτάνουμε αισίως στο τέλος μιας ακόμη χρονιάς. Το 2015 για μας ήταν χρόνος γεμάτος από δραστηριότητες.
Σε αυτές συγκαταλέγονται οι συμμετοχές μας στους διάφορους Διαγωνισμούς Μαγειρικής στο εξωτερικό,
εκπροσωπώντας επάξια την Κύπρο μας, σε σύνολο 4 διοργανώσεων.
Η εμπειρία που παίρνουν τα μέλη μας αλλά και οι γνωριμίες με συναδέλφους άλλων χωρών είναι πολύ μεγάλη.
Λάβαμε μέρος σε φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως της Σχολής Τυφλών και του Συνδέσμου Καρκινοπαθών.
Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όπου μας το ζητήσουν.
Είχαμε τη χαρά αυτό το χρόνο να έχουμε δύο Γενικές Συνελεύσεις, μια τον Απρίλιο όπου εγκρίναμε το νέο
Καταστατικό της οργάνωσής μας και εκλέγοντας το νέο ΔΣ. Η δεύτερη ήταν τον Νοέμβριο η οποία ήταν
αφιερωμένη στους φοιτητές με ειδική μάλιστα ημερίδα στρογγυλής τράπεζα, της, τα πρακτικά της οποίας
κυκλοφορούν σε όλους τους ενδιαφερομένους.
Σεμινάρια είχαμε σύνολο έξι και καλύψαμε θέματα όπως η Μοριακή Κουζίνα, η Ιαπωνική Κουζίνα και τα επιδόρπια
Γλυκά.

Υλικά
1kg αλεύρι φαρίνα 00
5g Baking Powder
250g βούτυρο ζωικό
250g φυτικό λίπος (τύπου spry)
300g ζάχαρη άχνη
1 αυγό
40ml κονιάκ
170g καβουρδισμένα
χοντροαλεσμένα αμύγδαλα
100ml ροδόσταγμα

Η επιτροπή εκδηλώσεων μας ετοίμασε ειδικές βραδιές όπως τον καρναβαλίστικο χορό, το Beach party και τον
ετήσιο Χριστουγεννιάτικο χορό μας.
Αυτή τη χρονιά είχαμε την ίδρυση 6 επιτροπών εργασίας με πολύ ενδιαφέροντα θέματα όπως η εκπαίδευση, η
κυπριακή Γαστρονομία και κουλτούρα, κλπ.
Πολύ σημαντικό γεγονός θεωρείται η ίδρυση της Ομάδας των νεαρών συναδέλφων των NEONCHEF . Οι νέοι με
δικό τους συμβούλιο θα καθορίζουν το μέλλον τους, εμείς θα είμαστε οι συμπαραστάτες τους.
Τέλος για το 2015 είναι η εξαγγελία της Ακαδημίας Γαστρονομίας, ένα στοιχείο το οποίο θα είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των προσόντων των μελών μας.

και στην Αγγλία στο Romeos pizza and
pasta(Nottingham) . Αποφοίτησε στο
Intercollege με διάκριση και είναι
απόφοιτος του University of Derby
Βuxton απ’όπου απέκτησε τον τίτλο BA
Culinary arts and Ηospitality
Management . Eίναι ιδιοκτήτης στο I-taste
catering events design .

Όλα αυτά απαιτούν συλλογική δουλειά, δεν περισσεύει κανένας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που με τη δική τους
συμβολή κάναμε τόσα πολλά και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Οι εισηγήσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες και
μας βελτιώνουν.

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.

Σε όλους θέλω να ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα, καλό Νέο Έτος 2016 και ό,τι καλύτερο για σας και τις οικογένειές
σας.

5.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Παναγιώτης Χατζησυμεού
Πρόεδρος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ / ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, EURO TOQUES
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Κτυπούμε στο μίξερ τη ζάχαρη και τα λίπη για 17 λεπτά
μέχρι να φουσκώσουν καλά
Έπειτα προσθέτουμε το κονιάκ και το ροδόσταγμα και
ομοιογενοποιούμε.
Προσθέτουμε το αλεύρι, το baking powder, τα αμύγδαλα και
ανακατεύουμε σιγά-σιγά για να γίνουν μια μαλακή ζύμη
Πλάθουμε τους κουραμπιέδες και τους βάζουμε στις
λαμαρίνες. Στην συνέχεια τους ψήνουμε στους 180°c για 25
λεπτά
Όταν κρυώσουν ραντίζουμε με ροδόσταγμα και
πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.

Συνταγή: Γιάννης Τούμπας

www.eurotoquescyprus.com - info@eurotoquescyprus.com

Στρογγυλή Τράπεζα Διάλεξη 16.11.15
Θέμα:
" Γαστρονομικές Τέχνες, επάγγελμα με παρελθόν, παρόν και μέλλον"
Εισηγητές:
1] Δημήτρης Εγγλεζάκης [ΔΕ], Συντονιστής Κλάδων Σπουδών KES College [πρώην Γενικός επιθεωρητής Τεχνικής εκπαίδευσης Υπουργείου
Παιδείας].
2] Αλέκος Κωνσταντινίδης [ΑΚ], Ανώτερος Εκπαιδευτής, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου.
3] Νικόλας Ορφανίδης [ΝΟ], Υπεύθυνος Κλάδων Γαστρονομικών Τεχνών Intercollege, Λευκωσία.
Συντονιστής: Παναγιώτης Χατζησυμεού [ΠΧ]
Οι εισηγητές έχουν επιλεγεί ώστε να μοιραστούμε μαζί τους τις εμπειρίες που κουβαλούν και να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες αλλά και
προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας.
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα " Γαστρονομικές Τέχνες, επάγγελμα με παρελθόν, παρόν και μέλλον".
Η συζήτηση ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές των Γαστρονομικών Τεχνών όλων των κολλεγίων οι οποίοι σύντομα θα αποφοιτήσουν και αύριο
θα είναι οι νέοι συνάδελφοι.
Στη συνέχεια οι ομιλητές παρουσίασαν τις θέσεις τους, αντάλλαξαν ιδέες και ποια η σημερινή εικόνα του τουρισμού και απάντησαν σε πολλές
ερωτήσεις του κοινού.
Τα καταληκτικά σχόλια των συνομιλητών ήσαν:
ΔΕ: Η τεχνική εκπαίδευση είναι το μέλλον.
ΑΚ: Να γίνετε σωστοί επαγγελματίες.
ΝΟ: Όπως και ο Ferran Adrian έτσι και εσείς δημιουργείστε ΤΕΧΝΗ.

Συμπερασματικά σχόλια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Οικονομική κρίση [παγκόσμια και στη Κύπρο].
Ακαδημία Τουρισμού με την συμμετοχή όλων των φορέων όπως επαγγελματικές οργανώσεις, συντεχνίες, εργοδότες, σχολές, κλπ.
Πρόγραμμα ERASMUS και η αξιοποίηση του από τους φοιτητές.
Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Να αγκαλιαστεί από όλους αλλά και να βελτιωθεί.
Επιχορήγηση της καλοκαιρινής πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών όπως στο παρελθόν.
Η συμμετοχή των σχολών στην αναβάθμιση του επαγγελματισμού των νέων μας.
Βήμα στους φοιτητές μας οι οποίοι θα είναι οι αυριανοί συνάδελφοι. Είναι η πρώτη φορά που εκδήλωση αφιερώνετε αποκλειστικά
στους φοιτητές.
8. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε τακτά διαστήματα με κοινά προγράμματα όλων των σχολών.
9. Γαστρονομικές Τέχνες, είναι μια σωστή επιλογή για κάθε φιλόδοξο νέο και νέα, για τους ακόλουθους λόγους:
Ø Προσφέρουν πολύ καλές προοπτικές εργοδότησης, σωστή αμοιβή, κατοχύρωση επαγγέλματος, ανέλιξη και καριέρα.
Ø Το επαγγελματικό περιβάλλον  ανθρώπινο και υλικοτεχνικό  είναι ευχάριστο και πολιτισμένο.
Ø Είναι τα επαγγέλματα του παρόντος και του μέλλοντος, στα οποία θα υπάρχουν όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας
[επαγγέλματα του μέλλοντος].
10. Εξασφαλίζουν απορρόφηση του πτυχιούχου στην αγορά εργασίας;
11. Να εξασφαλίσουμε ώστε να μπούμε στα επαγγέλματα με προοπτικές σε βάθος χρόνου.
12. Βρίσκεται στη σχολή «κατά τύχη». Ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών βρίσκεται στη σχολή του [συμπεριλαμβάνονται και οι Τεχνικές
Σχολές] τυχαία ή δεν είναι η πρώτη προτίμηση του. Πέφτουμε έξω στην επιλογή επαγγέλματος, λόγω ελλιπούς επαγγελματικού
προσανατολισμού, επιλογή των γονιών, η τηλεόραση, κλπ.
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Στρογγυλή Τράπεζα Διάλεξη 16.11.15
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Φωνή Φοιτητών

“Ως φοιτήτρια του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Eurotoques Cyprus
και τα μέλη της γιατί χωρίς την παρουσία και την υποστήριξή τους δεν θα είχαμε πάρει αυτα τα σημαντικά θεμέλια τα
οποία είχαμε την ευκαιρία να αποκομίσουμε απο κάποια έμπειρα άτομα του επισιτιστικού τομέα στη συνεδρίαση.
Είναι σημαντικό που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία γιατι κερδίσαμε εμπειρίες και συλλέξαμε πληροφορίες για την
μεταγενέστερή μας καριέρα.”
Μαρία Χατζηχάννα
Φοιτήτρια Α.Ξ.Ι.Κ.

Euro-Toques Cyprus Newsletter December 2015 Issue 1505

www.eurotoquescyprus.com - info@eurotoquescyprus.com

Συμμετοχή της Εuro–toques Κύπρου στο διαγωνισμό της Ρουμανίας
1013 Σεπτεμβρίου 2015
Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον διοργανώθηκε ο 9ος διαγωνισμός μαγειρικής στο Κλούζ της
Ρουμανίας(Cupa Polus center in Gastronomie) o oποίος διήρκησε από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα της Euro
toques Κύπρου εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό με πέντε συμμετέχοντες. Διαγωνιζόμενοι από 11 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 Eurotoques Κύπρου κατέκτησε 21 συνολικά μετάλλια, 7 χρυσά, 3 ασημένια και 10
χάλκινα, επίσης κύπελλο για το καλύτερο πιάτο (πάνω από το χρυσό μετάλλιο) για την κατηγορία Black box Vegetarian.
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, η οποία συμμετείχε ως
κριτής και οι Γεώργιος Πισιήλη, Σάββας Σάββα, Ανδρέας Πέτρου και Ανδρέας Παναγιώτου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα μας συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτό για δεύτερη
συνεχή χρονιά.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας για την ευγενική συνεισφορά τους, για τη
στήριξη της ομάδας και την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφεραν.
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Σεμινάρια
Σεμινάριο Ζαχαροπλαστικής
Πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στις 9
π.μ. στο Elias Beach Hotel στη Λεμεσό σεμινάριο
ζαχαροπλαστικής. Το σεμινάριο διήρκησε 8 ώρες και
περιλάμβανε παρασκευή μικρών γλυκών (μπουκιές
petit fours) και γλυκά για διάθεση σε εστιατόρια
(restaurant plated desserts). Το σεμινάριο έγινε
παρουσία 15 μαθητών και επαγγελματιών του τομέα
επισιτιστικής βιομηχανίας. Εισηγητής του σεμιναρίου ο
Μιχάλης Μιχαήλ, pastry chef. Στο τέλος δόθηκαν
διπλώματα παρακολούθησης πιστοποιημένα από την
Eurotoques Κύπρου σε όλους τους συμμετέχοντες.

Σεμινάριο Ιαπωνικής Κουζίνας
Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων / Γαστρονόμων Κύπρου, σε συνεργασία με
το Elias Beach Hotel [Ξενοδοχεία ΚΑΝΙΚΑ] διοργανώσαν σεμινάριο
Ιαπωνικής Κουζίνας. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 5
Δεκεμβρίου 2015 στις 9 π.μ. στο Elias Beach Hotel στη Λεμεσό. Το
σεμινάριο διήρκησε 8 ώρες και περιλάμβανε δημιουργία sushi και άλλα
ιαπωνικά παρασκευάσματα. Το σεμινάριο έγινε παρουσία 15 μαθητών
και επαγγελματιών του τομέα επισιτιστικής βιομηχανίας. Εισηγητής του
σεμιναρίου ο Asuncion Rogelio, επαγγελματίας ιαπωνικής κουζίνας.
Στο τέλος δόθηκαν διπλώματα παρακολούθησης πιστοποιημένα από
την Eurotoques Κύπρου σε όλους τους συμμετέχοντες.
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Διατροφολογία
Σούπα βελουτέ με γλυκοπατάτα, καρότο και μανιτάρια

Ρίγανη
Η ρίγανη, ένα από τα πιο δημοφιλή βότανα της Μεσογείου και αποτελεί χαρακτηριστικό
μυρωδικό τόσο της ελληνικής όσο και της ευρύτερης μεσογειακής κουζίνας. Η ρίγανη είναι ένα
βότανο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και φυτοχημικά. Συγκεκριμένα, αποτελεί μια
εξαιρετική πηγή φυτικών ινών και βιταμινών Α (η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
και την όραση), C, E (αντιοξειδωτική δύναμη για την προστασία των κυττάρων) και K
(υπεύθυνη για την πήξη του αίματος, πράγμα που σημαίνει ότι βοηθά πληγές να επουλωθούν
σωστά). Η ρίγανη περιέχει επίσης υψηλές ποσότητες φολικού οξέος, σίδηρο, μαγνήσιο και
ασβέστιο (για καλή υγεία των οστών) και κάποια μικρή ποσότητα βιταμίνης Β6 (για τη βέλτιστη
λειτουργία του εγκεφάλου). Στην ρίγανη θα βρούμε και κάλιο (υπεύθυνο για την διατήρηση του
ρυθμού της καρδιάς αλλά και της πίεσης του αίματος), μαγγάνιο και χαλκό. Το ενεργό
συστατικό της ρίγανης, ονομάζεται καρβακρόλη. Ορισμένα στοιχεία δείχνουν σαφώς
αντικαρκινική δράση σε ότι αφορά την καρβακρόλη για τα ανθρώπινα μεταστατικά κύτταρα
καρκίνου μαστού. Ακόμη, η καρβακρόλη έδειξε παρόμοια αποτελέσματα όταν δοκιμάστηκε
ενάντια σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του προστάτη. Επίσης, η ρίγανη περιέχει θυμόλη
και σε συνδυασμό με την καρβακρόλη παρέχουν ισχυρή αντιμικροβιακή προστασία.
Συγκεκριμένα τα αιθέρια έλαια της ρίγανης μπορούν να βοηθήσουν στην αναστολή της
ανάπτυξης πολλών βακτηρίων και μυκήτων. Προσοχή, το λάδι της ρίγανης είναι πολύ ισχυρό
και μπορεί να κάψει το δέρμα, έτσι πάντα γίνεται αραίωση. Επιπλέον, η ρίγανη περιέχει
ροσμαρινικό οξύ, το οποίο είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να υποστηρίξει την
υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η ρίγανη περιέχει βήταcaryophyllin, μια ουσία που
αναστέλλει την φλεγμονή και μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμη για διάφορες καταστάσεις όπως,
της οστεοπόρωσης και της αρτηριοσκλήρωσης, καθώς και το μεταβολικό σύνδρομο (ένα
οργανικό σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο επιμέρους μεταβολικών
διαταραχών όπως αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, τριγλυκεριδίων, αρτηριακής πίεσης στο αίμα
κ.ά.). Επίσης, η ρίγανη μπορεί να έχει και ευεργετική δράση στις ασθένειες των εντέρων και
σε περιπτώσεις που συνοδεύονται με δυσκοιλιότητα, τυμπανισμό, σπαστικούς πόνους στο
στομάχι και έντερα. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος χρήσης της ρίγανης είναι βεβαίως ως
καρύκευμα στο φαγητό μας. Ωστόσο, η ρίγανη μπορεί να καταναλωθεί και ως αφέψημα. Μια
διαφορετική χρήση της ρίγανης είναι το ριγανέλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
επάλειψη ή ως πρόσθετο αιθέριο έλαιο σε ένα αναζωογονητικό μπάνιο.

Υλικά
1 μέτρια γλυκοπατάτα κομμένη σε μέτρια κομμάτια
3 καρότα κομμένα σε μέτρια κομμάτια
6 μανιτάρια κομμένα σε μέτρια κομμάτια
1 κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
Λίγο πράσο ψιλοκομμένο
2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι με μειωμένα λιπαρά
1 κουταλιά της σούπας τυρί κρέμα με μειωμένα λιπαρά
2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο
½  1 ποτήρι ζεστό νερό
Λίγο αλάτι
Λίγο πιπέρι

Εκτέλεση
Αρχικά, καθαρίστε και κόψτε τα λαχανικά.
Σε μια κατσαρόλα με νερό και λίγο αλάτι και πιπέρι βράζετε την γλυκοπατάτα μαζί με το καρότο. Τα βράζετε για
περίπου 30 λεπτά, ελέγχοντας κάθε τόσο το νερό να σκεπάζει τα λαχανικά (όχι παραπάνω).
Παράλληλα, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι αφήστε να βράσει το ελαιόλαδο και ρίξτε αρχικά τα πράσα και έπειτα
τα κρεμμύδια και τα σοτάρετε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνουν και προσθέστε τα μανιτάρια μέχρι να
μαλακώσουν.
Αφού ελέγξετε ότι τα λαχανικά έχουν μαλακώσει, τα αφαιρείται από την φωτιά και αφαιρέστε το νερό από την
κατσαρόλα. Προσθέστε στην κατσαρόλα το περιεχόμενο του τηγανιού.
Ακολούθως, μέσα στην κατσαρόλα βάλτε το ραβδομπλέντερ για να τα κάνετε όλα σαν κρέμα. Σημαντικό είναι
να προσέξετε να μην αφήσετε κομματάκια από τα λαχανικά.
Όταν όλα γίνουν ένα ομοιογενές μίγμα προσθέστε το γιαούρτι και το τυρί κρέμα και ανακατέψτε και αμέσως,
προσθέστε το νερό και ανακατέψτε καλά.
Τέλος, προσθέστε νερό, αλάτι και πιπέρι αναλόγως της προτίμησης σας.

Γράφει η Ιωάννα Μασούρα MSc (Southampton), BSc (Reading)
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Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο ατμοσφαιρικό Royal Hall στην Παλιά Λευκωσία
πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των Time Out Awards. Το μενού της βραδιάς είχαν
μαγειρέψει οι πέντε περίφημοι σεφ Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, ο Περικλής Κοσκινάς, ο
Μάνος Ζουρνατζής και ο Νίκος Καραθάνος που είναι κάτοχος Michelin του βραβευμένου
εστιατορίου Cookoovaya της Αθήνας. Μέλη της οργάνωσης Eurotoques Κύπρου συνέβαλαν
στην επιτυχία της εκδήλωσης με τις γαστρονομικές τους δημιουργίες.
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Χριστουγεννιάτικο Πάρτι
Πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 το Χριστουγεννιάτικο πάρτι της οργάνωσης
στην ταβέρνα Πιρόγα στη Λευκωσία παρουσία 70 ατόμων. Οι προσκεκλημένοι είχαν την
ευκαιρία να φάνε, να πιούνε και να χορέψουν στους ρυθμούς του μουσικού σχήματος.
Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη που φρόντισαν να πραγματοποιηθεί ένα πολύ διασκεδαστικό
πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ευχές για καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος
2016.

Επιμέλεια Ενημερωτικού Δελτίου: Γιώργος Πισιήλης, Εύη Ιωαννίδου

Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη για το πλούσιο υλικό

