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ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΙΑ
Η παραγωγή της κουμανταρίας, του περίφημου παραδοσιακού γλυκού
οίνου της Κύπρου, μας μεταφέρει χιλιάδες χρόνια πίσω. Όμως, η
μεγαλύτερη απήχηση της διαδρομής της, ίσως, να έγινε το 1192, όταν
οι Ναΐτες αγόρασαν την Κύπρο από τον Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο της
Αγγλίας.

Chef of the Month
Αντρέας Κωνσταντίνου

Ο Ανδρέας κατάγεται από τη Λευκωσία
και είναι απόφοιτος τεχνικής σχολής στις
μαγειρικές τέχνες. Φοίτησε στο ΑΞΙΚ για
τρία χρόνια και συνέχισε τις σπουδές του
στην Αμερική στο φημισμένο
πανεπιστήμιο μαγειρικής Johnson and
Wales στο κλάδο Culinary Art and Food
Service Management. Με την επιστροφή
του στην Κύπρο έκανε το Μεταπτυχιακό
του στο European University στο κλάδο

Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
κατά την διάρκεια του 2016 προχωρήσαμε και κάναμε εκδηλώσεις και σεμινάρια παρά τις
δυσκολίες που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ΔΣ εργάζεται αφιλοκερδώς και
ανάμεσα σε άλλα παράγει αρκετό έργο το οποίο μερικές φορές είναι άγνωστο στα μέλη μας.
Είμαστε ίσως η μοναδική οργάνωση που αν τα μέλη της θέλουν να είναι μέλη του ΔΣ και να
παράγουν συγκεκριμένο έργο έχουν την ευκαιρία. Ας αδράξουν λοιπόν όσοι θέλουν την
ευκαιρία και να πλαισιώσουν την κεντρική ομάδα μας που να σημειώσω ότι οι συνεδρίες μας
είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη.

Οι Ναΐτες, για να επιτύχουν τον αποτελεσματικό έλεγχο του νησιού,
χώρισαν την Κύπρο σε τρείς διαφορετικές διοικητικές μονάδες, τις
λεγόμενες Commanderies (Κομαντερίες). Η μεγαλύτερη μονάδα ήταν
στη Λεμεσό και ονομαζότανε La Grande Commanderie (Λα Γκράντ
Κομαντερή). Η κεντρική βάση της στρατιωτικής τους διοίκησης ήταν
εκεί και πιο συγκεκριμένα στο κάστρο του Κολοσσίου, όπου βρισκόταν
το αρχηγείο τους. Οι άλλες δύο (2) μικρότερες Commanderies ήταν η
Phoenix (Φοίνιξ) στην Πάφο και η Templos (Τέμπλος) στην Κερύνεια.
Λόγω του ότι στην περιοχή της La Grande Commanderie παραγόταν
εκείνο τον καιρό ένας εξαιρετικός γλυκός οίνος, οι Ναΐτες του έδωσαν
το όνομα Κουμανταρία, ως τρόπο ένδειξης του εξαιρετικού της
χαρακτήρα και δύναμης, όπως οι ιππότες της περιοχής. Το όνομα
Κουμανταρία συνδέθηκε έτσι ετυμολογικά με το όνομα της
στρατιωτικής τους διοίκησης La Grande Commanderie και διατηρείται
μέχρι σήμερα.

Το τέλος του 2016 αλλά περισσότερο το 2017 προγραμματίζουμε πολλές εκδηλώσεις
αφιερωμένες στα μέλη μας. Επίσης θα αυξήσουμε τα δωρεάν σεμινάρια και τις εκπαιδευτικές
εκδρομές.
Οι δύο εθνικές ομάδες Γαστρονομίας [Εθνική Ομάδα και Ομάδα Νέων] έχουν συμμετάσχει σε
πολλούς διαγωνισμούς στο εξωτερικό και τίμησαν επάξια την σημαία της Κύπρου μας. Τα
μέλη αυτά θα τιμηθούν όπως πρέπει κατά την διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις
14 Νοεμβρίου. Ειδικά οι νέοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στην Ομάδα Νέων και θα τύχουν της
ανάλογης εκπαίδευσης.

της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας. Έχει
εργαστεί σε διάφορα ξενοδοχεία και σε
Κύπρο και Αμερική και υπήρξε
καθηγητής μαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής για δύο χρόνια στο KES Κατά το 2016 έχουμε αδελφοποιοιθεί με δύο Συνδέσμους της Ρουμανίας και της Μολδαβίας.
Έχουμε προτάσεις για αδελφοποίηση με άλλους συνδέσμους κάτι που θα γίνει τον επόμενο
Collage. Τα τελευταία δύο χρόνια
διατηρεί ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της χρόνο.
Λευκωσίας με επιτυχία και είναι μέλος
της Eurotoques τα τελευταία τρία χρόνια.

Στη διάθεση σας

Γράφει ο Δημήτρης Παυλίδης

Παναγιώτης Χατζησυμεού
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Beach Party 2016
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2016 στην Ακτή Κυβερνήτη, με παρουσία 130 φίλων και μελών του συνδέσμου το ετήσιο
Καλοκαιρινό πάρτι (Beach Party). Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να φάνε, να πιούνε και να χορέψουν μέχρι αργά.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στο μέλος του ΔΣ κύριο Παντελή Σοφοκλέους για τον συντονισμό της εκδήλωσης, αλλά και σε όλα
τα μέλη που φρόντισαν να πραγματοποιηθεί ένα πολύ διασκεδαστικό πάρτι.

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα μας. www.eurotoquescyprus.com/gallery/photo-gallery/
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Συμμετοχή της Εuro–toques Κύπρου στο διαγωνισμό της Ρουμανίας
812 Σεπτεμβρίου 2016
Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον διοργανώθηκε ο 10ος διαγωνισμός μαγειρικής
στο Κλούζ της Ρουμανίας(Cupa Polus center in Gastronomie) o oποίος διήρκησε από τις 8 έως
τις 12 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα της Eurotoques Κύπρου εκπροσώπησε την Κύπρο στον
διαγωνισμό με έξι συμμετέχοντες(τέσσερις διαγωνιζόμενοι και δύο κριτές) . Διαγωνιζόμενοι από
13 χώρες κλήθηκαν να επιδείξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και αξιολογήθηκαν με
γνώμονα την εμφάνιση, τη γεύση και την τεχνική στα πιάτα που εκτέλεσαν.
Με εξαιρετική παρουσία η ομάδα της Eurotoques Κύπρου κατέκτησε 29 συνολικά μετάλλια, 10
χρυσά, 15 ασημένια και 4 χάλκινα.
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 Σάββας Παναγιώτη, Δημήτρης Καρύδη, Σταυράκης Βραχίμη και ‘Αντρια Λεωνίδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα μας συμμετέχει στον διαγωνισμό
αυτό για τρίτη συνεχή χρονιά.
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Φωνή Φοιτητών
Η νε oλαία της Eurotoques εκπροσώπησε ε πάξια την Eurotoques Κύπρου με τα μέλη της
Δημήτρη Καρύδη και Άντρια Λεωνίδου στον διαγωνισμό μαγειρικής που πραγματοποιήθηκε
στις 8-12 Σεπτεμβρίου 2016 στο Κλουζ στη Ρουμανία. Η εξαιρετική παρουσία των μελών και
η συγκομιδή μεταλλίων, έρχονται να υποστηρίξουν ότι η νεολαία της
Euro-toques είναι
παρούσα και υπόσχεται ένα ακόμα καλύτερο μέλλον. Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε
με την επιστροφή των μελών στην Κύπρο συζητήθηκαν θέματα για την καλύτερη λειτουργία
και οργάνωση των NEON-CHEF. Δόθηκε η υπόσχεση τα μέλη να γίνουν πιο δραστήρια μετά
και με τις γνώσεις τις οποίες αποκόμισαν από την πρακτική τους εργασία κατά την
καλοκαιρινή περίοδο.
Ευχαριστώ πολύ,
Δημήτρης Καρύδης
Πρόεδρος NEON-CHEF
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Νεα
Βραβεύσεις αποφοίτων
Ο σύνδεσμος μας για δεύτερη συνεχή χρονιά,
βραβεύει τους καλύτερους. ΑΞΙΚ, Γ τεχνική
σχολή Λεμεσού και Κολέγιο Κες.
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Διατροφολογία
Ρόδι
Σαλάτα με ρόκα, ρόδι και χαλούμι σχάρας

Το ρόδι είναι πλούσιο σε βιταμίνες (Α, C, Ε, φυλλικό οξύ), σίδηρο,
κάλιο και φυτικές ίνες, ενώ είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε
θερμίδες (68 θερμίδες στα 100 γραμμάρια καρπού). Είναι μια
εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών και η συνολική αντιοξειδωτική
ικανότητά του έχει υπολογιστεί ότι είναι 23 φορές μεγαλύτερη από
αυτήν του κόκκινου κρασιού ή του πράσινου τσαγιού. Ο χυμός
ροδιού είναι γνωστό για τις αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις,
αντιβηχικές, στυπτικές, επουλωτικές και αντιδιαρροϊκές του
ιδιότητες. Το υψηλό επίπεδο των αντιοξειδωτικών στον χυμό
ροδιού, και ιδιαίτερα ανθοκυανινών, τανινών και πολυφαινολών,
έχει φανεί πως εμποδίζει την οξείδωση της «κακής» χοληστερίνης
(LDL), που αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου για
καρδιαγγειακά νοσήματα. Σημαντική φαίνεται να είναι και η δράση
του ροδιού στην μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Επίσης,
θεωρείται ότι συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου του
δέρματος, του μαστού και του προστάτη, αλλά και στην
επιβράδυνση της ανάπτυξής τους. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
της χρόνιας διάρροιας, της δυσεντερίας και των αιμορραγιών και
για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας.

Σαλάτα με χαλούμι στη σχάρα
Υλικά για 4 άτομα
2 δέσμες ρόκα
1 δέσμη σπανάκι μόνο φύλλα
1 μικρό χαλούμι με μειωμένα λιπαρά κομμένο σε λεπτές φέτες
Πράσινη ανάμικτη σαλάτα (προαιρετικά)
2 ρόδια (τα σπόρια)
4 αποξηραμένα σύκα κομμένα σε μικρά κομματάκια
20 καρύδια
Για τη σως
1 κοφτή κουταλιά της σούπας μέλι
2 κουταλιές της σούπας βαλσάμικο ξίδι
1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού
2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
Λίγο αλάτι
Λίγο πιπέρι
Εκτέλεση
Σε ένα μπολ αναμίξτε το μίγμα για τη σως.
Στη σχάρα ψήνετε το χαλούμι για 2 λεπτά από κάθε πλευρά.
Ακολούθως χοντροκόψτε με το χέρι τη ρόκα και το σπανάκι σε μια μεγάλη κούπα για σαλάτα. Αν θέλετε
προσθέτετε και άλλα πράσινα λαχανικά της αρεσκείας σας.
Στη συνέχεια, προσθέστε το ρόδι, τα σύκα, τις φέτες πορτοκαλιού και τα καρύδια.
Στη συνέχεια ραντίστε με το σος και ανακατέψτε καλά.

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

