Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητοί φίλες και φίλοι ,
Προχωράμε με αλλαγές στην οργάνωση μας. Θέλουμε να είμαστε
ένα σχήμα ευέλικτο όπου όλοι θα έχουν λόγο στα της οργάνωσης και
να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Κάθε χρόνο
διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις όπως εκπαιδεύσεις, εκδρομές,
χορούς όπως τον Καρναβαλίστικο χορό και το Beach Party. Οι δύο
εθνικές μας ομάδες συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς στο
εξωτερικό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλα τα μέλη να
συμμετέχουν και να διαγωνίζονται με συναδέλφους από πολλές
άλλες χώρες αποκομίζοντας μοναδικές εμπειρίες αλλά και
ανεβάζοντας ψηλά τη σημαία της Κύπρου. Είμαστε η μοναδική
οργάνωση στην Κύπρο στην οποία ο μέσος όρος των μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα 30 χρόνια, άρα η νεολαία είναι
συνεχώς παρούσα σε όλο το φάσμα των ενεργειών μας. Οι νέοι είναι
στο επίκεντρο των ενεργειών μας και υποστηρίζουμε κάθε κίνησή
τους. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι να μας
αγκαλιάσουν και μαζί να δημιουργήσουμε το δικό τους αύριο.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Παναγιώτης Χατζησυμεού
Πρόεδρος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ,
EUROTOQUES
Cyprus Chefs/ Gastronomes Association - Eurotoques International
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Παρουσίαση του συνδέσμου μας στην
Τεχνική Σχολή Γ στη Λεμεσό.
Παρουσίαση του συνδέσμου μας στην Τεχνική Σχολή Γ στη Λεμεσό.
Συγχαρητήρια στα μέλη μας: Παντελή Σοφοκλέους , Δημήτρη Καρύδη
, Αντρέα Υορδάνοβ, Αντρέα Παναγιώτου και Κλείτο Κυριάκου για την
οργάνωση της παρουσίασης.
Θερμές ευχαριστίες στην τεχνική σχολή Γ Λεμεσού για τη ζεστή
φιλοξενία.

Μολδαβία Μάιος 2016
Παρατίθενται στιγμές από το διαγωνισμό στη Μολδαβία ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 2627 του Μάη
στην πόλη της Chisinau. Τα μέλη μας: Μάριος Ιωάννου και Τζοζεφ Παρασκευά κέρδισαν από 3 χρυσά
μετάλλια και κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στην κατηγορία ομαδικού διαγωνισμού μαγειρικής.
Μέσα απο τέτοιους είδους διαγωνισμούς προωθούμε τη χώρα μας και την παραδοσιακή μας κουζίνα.
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ΚΥΠΡΟΣ  ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
Ανακοίνωση της αδελφοποίησής μας με τον σύνδεσμο Eurotoques Ρουμανίας.
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Φωνή Φοιτητών

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ALL INCLUSIVE ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ο όρος all-inclusive άρχισε την δεκαετία του ’50 με το Club Med στο οποίο αποδίδεται και η
δημιουργία του πακέτου διακοπών. Το Club Med ήταν ένα Club ανθρώπων (συνήθως αδέσμευτων) όπου αναζητούσαν την περιπέτεια και
τη διαφορετικότητα σε περιβάλλον σχεδόν κοινοβίου. Όλα ήταν πληρωμένα, η μεταφορά, η διαμονή, η διατροφή, τα ποτά και φυσικά οι
δραστηριότητες. Μάλιστα, τότε οι πρώτοι πελάτεςμέλη του Club έπλεναν τα πιάτα και χρησιμοποιούσαν κοινόχρηστες τουαλέτες! Στον
προορισμό οι πληρωμές γίνονταν με “χάντρες” τις οποίες τα μέλη χρησιμοποιούσαν σαν νόμισμα. Αργότερα κατέληξε να γίνει το γνωστό
“βραχιολάκι”.
Με «βραχιολάκια» επιχειρούν να “δέσουν” τους ξένους και τους Κύπριους τουρίστες όλο και περισσότεροι ξενοδόχοι, παρέχοντάς τους τη
δυνατότητα να κάνουν τις διακοπές που... επιθυμούν, γνωρίζοντας από την αρχή πόσο ακριβώς θα πληρώσουν! Τα ξενοδοχεία τεσσάρων
και πέντε αστέρων που λειτουργούν πλέον με το σύστημα all inclusive, κυρίως στην Λεμεσό, τη Πάφο, και την Αγία Νάπα ξεπερνούν τα
1.500, σε σύνολο 6.000 μονάδων σε όλη την Κύπρο. Με τιμές που κυμαίνονται από 25 έως 100 ευρώ το άτομο ανά ημέρα, ο επισκέπτης
απολαμβάνει μέσα στο ξενοδοχείο του πολλές ανέσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των γευμάτων του, των ποτών, των καφέδων
αναψυκτικών, ακόμα και των σνακ που θα καταναλώσει
Οι υπόλοιπες τοπικές επιχειρήσεις, όπως είναι τα εστιατόρια, τα καταστήματα, τα TAXI, τα μικρά καταλύματα, είναι στο σύνολό τους
καταδικασμένα. Σε ορισμένους προορισμούς είναι αμέτρητες οι επιχειρήσεις που αναγκάσθηκαν να κλείσουν, καθώς το σύστημα Κρεβάτι
– Πρωινό (bed – breakfast) δεν βρισκόταν πια στην επιλογή των τουριστών. Ντόπιοι επιχειρηματίες από την Γκάμπια, μέχρι την Κένυα,
από την Ισπανία μέχρι την Κρήτη και τη Ρόδο, από την Σάντα Λουτσία μέχρι τη Τζαμάικα διαπιστώνουν με παράπονο ότι είναι αδύνατο να
συντηρήσουν τις δραστηριότητές τους, καθώς οι τουρίστες που εξέρχονται από τα ξενοδοχεία all inclusive είναι ελάχιστοι.
Δεν παραβλέπουμε τα προβλήματα που προκαλεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άποψη μου είναι όμως ότι το all inclusive είναι καλό για
την Κύπρο και τον τουρισμό μας.

Άντρη Θεμιστοκλέους
Φοιτήτρια του Kes College
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Σεμινάριο Μοριακής κουζίνας και εξειδικευμένης μεθόδου
μαγειρικής SousVide
Μια όμορφη Δευτέρα του Απρίλη, στη Δημοσιογραφική Εστία, 20 και
πλέον φίλοι της οργάνωσής μας παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα
τη μοριακή κουζίνα σε συνδιασμό με τη νέα μέθοδο μαγειρικής Sous
Vide.
Εισηγητές του οκτάωρου σεμιναρίου οι Παντελής Σοφοκλέους, Νίκη
Χαραλάμπους και Χρύσανθος Αγαθαγγέλου.
Ο σύνδεσμος ΑρχιμαγείρωνΓαστρονόμων Κυπρου σας υπόσχεται
ακόμη περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα σεμινάρια.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς : Roadelectric και Sans Frontieres Catering Services για τις ευγενείς
χορηγίες τους.
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Ρουμανία(Iasi)
Απρίλιος 2016. Η εθνική μας ομάδα Αρχιμαγείρων  Γαστρονόμων
Κύπρου Eurotoques επιστρέφει από διαγωνισμό γαστρονομίας στην
Ρουμανία με σημαντικές διακρίσεις.
Η ομάδα μας κέρδισε συνολικά ένα κύπελλο, 6 χρυσά, 11 αργυρά και
3 χάλκινα μετάλλια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή ομάδα
απέσπασε επιπλέον 7 μετάλλια για την υπέροχη παρουσίαση των
παραδοσιακών μας λουκουμάδων στη Ρουμανία.
Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές μας.

Χοληστερίνη

Διατροφολογία

Η χοληστερίνη είναι μια λιπαρή ουσία (λιπίδιο) που συνθέτεται στο συκώτι και είναι απαραίτητη για τον οργανισμό μας έτσι ώστε, να γίνουν σωστά οι βασικές
λειτουργίες. Μια από τις κύριες λειτουργίες της είναι η συμμετοχή της στην παραγωγή ορισμένων ορμονών και βιταμίνης D. Παρ’ όλα αυτά τα αυξημένα επίπεδα της
στο αίμα την καθιστά επικίνδυνη για την υγείας μας γιατί δημιουργούνται κολλώδη αποθέματα (αθηρωματικές πλάκες), που σταδιακά εμποδίζουν την ομαλή ροή του
αίματος με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης καρδιαγγειακών επεισοδίων. Σημαντικό είναι να πούμε ότι η φυσιολογική τιμή της ολικής
χοληστερίνης θα πρέπει να είναι κάτω από 200mg/dl.
Η χοληστερίνη διαχωρίζετε σε δύο κύριες κατηγορίες την ‘κακή’ και την ‘καλή’. Από την μια πλευρά η LDL είναι η λεγόμενη ‘κακή’ χοληστερίνη και είναι
συνδεδεμένη με την αυξημένη κατανάλωση τόσο κορεσμένων (‘κακά’) (π.χ. ζωικά λίπη, όπως, πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί), κρέμα γάλακτος,
λίπος του κρέατος, κ.ά.) όσον και υδρογονωμένων/trans (π.χ. πατατάκια, μπισκότα, αρτοσκευάσματα τύπου κρουασάν κ.ά.) λιπαρών. Τα φυσιολογικά όρια της LDL
είναι 130mg/dl.

Πώς θα “ρίξετε” τη χοληστερόλη σας;
1. Μειώστε το σωματικό σας βάρος. Η μείωση του βάρους έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ολικής αλλά και της ‘κακής’ χοληστερίνης στο αίμα.
2. Αυξήστε την φυτικές ίνες. Βάλτε στο πιάτο σας δημητριακά, ψωμί ολικής άλεσης ή πολύσπορο, ξηροί καρποί, φρούτα και λαχανικά εποχής αλλά και όσπρια.
3. Καταναλώστε 5 φρούτα και λαχανικά την μέρα.
4. Προσθέστε τους ξηρούς καρπούς στο διατροφολόγιο σας. Οι ξηροί καρποί περιέχουν καλά λιπαρά τα οποία ενισχύουν την καλή λειτουργία της καρδιάς μας.
5. Καταναλώστε φυτικές στερόλες. Οι φυτικές στερόλες είναι φυσικά φυτικά συστατικά τα οποία υπάρχουν σε τρόφιμα της καθημερινής μας διατροφής (όπως, ξηροί καρποί, φυτικά έλαια
και εμπλουτισμένα τρόφιμα όπως, μαργαρίνη και γάλα).
6. Είναι καλύτερο να επιλέγετε ακόρεστα λιπαρά όπως το ελαιόλαδο παρά κορεσμένα όπως το βούτυρο.
7. Αποφύγετε την συχνή κατανάλωση τροφίμων πλούσια σε λιπαρά.
8. Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε ωμέγα3 λιπαρά οξέα.
9. Διαβάστε την ετικέτα τροφίμου. Να θυμάστε ότι στα 100γρ. προϊόντος τα συνολικά λιπαρά να είναι κοντά στο 17.5% ενώ τα κορεσμένα λιπαρά κοντά στο 5%.
10. Αυξήστε την κίνηση μέσα στην μέρα. Είναι απαραίτητα 30 λεπτά την ημέρα.

Γράφει η Ιωάννα Μασούρα MSc (Southampton), BSc (Reading)
Διατροφολόγος με ειδίκευση στη Δημόσια Υγεία και Διατροφή
Επιμέλεια Ενημερωτικού Δελτίου: Γιώργος Πισιήλης, Εύη Ιωαννίδου

Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη για το πλούσιο υλικό

