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Γενική Συνέλευση
Μου είχε πει πολλές φορές για τον σύνδεσμό τους και τα επιτεύγματα των μελών του, αλλά δεν έτυχε να
παρευρεθώ σε κάποια από τις εκδηλώσεις τους. Φέτος λοιπόν, η φίλη αυτή, ενεργά δραστηριοποιημένο
μέλος του συνδέσμου, με προσκάλεσε και αποφάσισα να πάω. Έτσι, μαζί με δυο άλλες συναδέλφους,
βρεθήκαμε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Δημοσιογραφική Εστία για να παρακολουθήσουμε
τις εργασίες της συνέλευσης του (ΣΑΓΚ) Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Γαστρονόμων Κύπρου Euro
toques. Μη φανταστείτε μια τυπική, ανιαρή συνέλευση. Ξεκίνησαν τις εργασίες με τα γνωστά
διαδικαστικά που συνηθίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, εγγραφές μελών, παρουσίες κ.λπ., συνέχισαν με
την ομιλία του προέδρου του ΣΑΓΚ Παναγιώτη Χατζησυμεού, που αναφέρθηκε στις δραστηριότητες
του συνδέσμου. Η συζήτηση, όμως, στρογγυλής τραπέζης, που ακολούθησε, με θέμα την κυπριακή
κουζίνα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη υποστήριξε
την αυθεντική κυπριακή κουζίνα, αυτήν που πρέπει να διατηρηθεί ατόφια και καθαρή, όπως είπαν. Η
δεύτερη επιχειρηματολόγησε υπέρ της μοντέρνας κυπριακής κουζίνας, αυτής στην οποία προστίθενται
και «ξένα» στοιχεία, ώστε να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Γιατί ο τουρισμός, όπως
επισήμαναν, αποτελεί μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και σημαντικότατη πηγή εσόδων. Ως εκ τούτου,
οφείλουμε να αφήσουμε τους φιλοξενούμενούς μας ευχαριστημένους με το φαγητό που θα τους
προσφέρουμε, γεγονός που θα τους ξαναφέρει στην Κύπρο και τα επόμενα χρόνια. Οι απόψεις που
ακούστηκαν είχαν πράγματι ενδιαφέρον και αξίζει να σημειώσουμε την ενεργό συμμετοχή νέων
ανθρώπων και φοιτητών που ασχολούνται με την εστίαση επαγγελματικά. Περιττό να πούμε πως
παρέθεσαν ένα εξαίσιο δείπνο με εύγεστα κυπριακά φαγητά και υπέροχα, λαχταριστά γλυκά.
Εκείνο όμως που μας χαροποίησε ιδιαίτερα το βράδυ της Δευτέρας είναι οι σπουδαίες διακρίσεις και τα
βραβεία που κέρδισαν μέλη του συνδέσμου σε γαστρονομικούς διαγωνισμούς στο εξωτερικό και ανά
την Ευρώπη, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ανέβασαν την κυπριακή σημαία στο βάθρο των νικητών.
Μπράβο στα παιδιά που κάνουν γνωστό το παραδοσιακό μας φαγητό εκτός συνόρων. Το κέρδος τελικά
είναι για την ίδια την πατρίδα μας και η επιτυχία τους ξεπερνά τον τομέα της γαστρονομίας.
Κάποιοι εκεί έξω λοιπόν, συμπατριώτες μας, κάνουν μικρά θαύματα και αισθανόμαστε περήφανοι.
Λένια Καρατζιά  http://www.philenews.com/

Euro-Toques Cyprus Newsletter December 2016 Issue 1604

www.eurotoquescyprus.com - info@eurotoquescyprus.com

Γενική Συνέλευση Συν.
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Σεμινάρια
Σεμινάριο μοντέρνας ζαχαροπλαστικής/νέες τεχνικές
ζαχαροπλαστικής απο τον Pastry Chef Αντρέα Κωνσταντίνου
Οσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια μοντέρνας
ζαχαροπλαστικής του συνδέσμου μας τους μήνες Οκτώβρη και Νιόμβρη σίγουρα
έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο Pastry Chef Αντρέας Κωνσταντίνου
μοιράστηκε μικρά μυστικά σύγχρονης, πρωτοποριακής ζαχαροπλαστικής όπως το
mirror glaze.
Δεσμευόμαστε για περισσότερα σεμινάρια ζαχαροπλαστικής το 2017.
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Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων/ Γαστρονόμων Κύπρου Eurotoques Cyprus
σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2017!!!

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε το φετινό
Χριστουγεννιάτικο μας πάρτυ, παρουσία
σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σεμινάριο μοντέρνου στησίματος πιάτων και μοντέρνων μεθόδων μαγειρέματος στη Τεχνική Γ
Λεμεσού. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές: Παντελής Σοφοκλέους, Αντρέας Ιορδάνοβ, Αντρέας
Παναγιώτου. Μπράβο στα παιδιά που παρακολούθησαν το σεμινάριο.
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Φωνή Φοιτητών
Οι ΝΕΟΝ σεφ, μετά απο δική τους προτωβουλία συμμετείχαν στη φιλανθρωπική
Χριστουγεννιάτηκη εκδήλωση του Pavilion με θέμα “Χριστουγεννιάτικο Χωριό”
Όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους μπισκοτάκια
με την καθοδήγηση εκπροσώπων των Νεον Σεφ, Ιωάννα Μανώλη, Γιάννος Παυλίδης,
Χριστίνα Αβραμιδη, Αντρία Λεωνίδου, Δημήτρης Καρίδης, Κλείτος Ιωάννου, Βικτωρας Ξενοφώντος,
Παναγίωτης Γεωργίου, Ιωσήφ Παρασκευά, Μαρια Μενικου, Εμιλη
Αδαμου, Γεώργιος Τσιβικα, Μαρίνα Γλαρου, Σταύρος Ζούγκρος,
Βάσος Βενιζέλος.
Την Προσπάθεια αυτή των Νεον Σεφ, στήριξαν και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκη Χαραλάμπους και
Αντρέας Κωνσταντίνου
Τα κέρδη απο τις πωλήσεις των εδεσμάτων καθώς και
Μπισκότα και Cup Cakes διατέθηκαν στην Ενοριά
Αγίας Βαρβάρας στο Πλατύ Αγλατζιάς.
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Νέα
ΚΥΡΙΑΚΗ, 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 5η «Χριστουγεννιάτικη
Λεωφόρος».
Η Λεωφόρος Ελευθερίας στο Δήμο Δερύνειας μετατράπηκε
σε πεζόδρομο με ολοήμερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
Πολιτιστικά Σχήματα και πλήθος εδεσμάτων. Χίλια κομμάτια
τούρτας σερβιρίστηκαν απο τον σύνδεσμο στη Λεωφόρο
Χριστουγέννων στη Δερύνεια! Ευχαριστούμε τα μέλη για την
διοργάνωση και όλο τον κόσμο που μας στήριξε με κάθε
τρόπο. Σάββας Παναγιώτου, Νίκη Χαραλάμπους, Σταύρος και
Μάρθα Βραχίμη, και Florin Terci.
Υ.Γ Τα έσοδα από την εκδήλωση δόθηκαν στον Δήμο
Δερύνειας για να διατεθούν σε άπορες οικογένειες.
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Διατροφολογία
Σπανάκι
Καλή πηγή σιδήρου!
Το σπανάκι είναι πηγή μη αιμικού σιδήρου δηλαδή αυτού που είναι λιγότερο απορροφήσιμος. O
σίδηρος που περιέχει το σπανάκι σε αντίθεση με τα ζωικά προϊόντα είναι σε μια μορφή (μη αιμικός
σίδηρος) που δύσκολα απορροφάται από τον οργανισμό. Το μυστικό για να ενισχύσετε την
απορρόφησή του είναι να το συνοδεύσετε με κάποιο τρόφιμο πλούσιο σε βιταμίνη C (π.χ. ακτινίδιο,
πορτοκάλι, λεμόνι, κόκκινη και πράσινη πιπεριά).
Καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος!
Ένα φλιτζάνι σπανάκι είναι μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών. Οι φυτικές ίνες υπεύθυνες για την
καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος συγκεκριμένα υποστηρίζουν τη καλή πέψη των τροφών,
προλαμβάνουν της δυσκοιλιότητα, διατηρούν χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και περιορίζουν
την υπερκατανάλωση τροφής.
Καλή όραση!
Η λουτεΐνη είναι ένα αντιοξειδωτικού που το σπανάκι περιέχει σε αφθονία. Η βασική της δράση είναι
ότι προστατεύει την υγεία των ματιών και την όραση, καθώς δρα προληπτικά σε περιπτώσεις όπως η
ωχρά κηλίδα και ο καταρράκτης. Ακόμη, η παρουσία της βιταμίνης Α στο σπανάκι βοηθάει την όραση
στο σκοτάδι. Για να αυξήσετε την απορρόφηση της λουτεϊνης από το σπανάκι, μπορείτε να το
συνοδέψετε με ελαιόλαδο, καθώς τα λιπαρά ευνοούν την απορρόφηση της λουτεϊνης, όπως και των
υπόλοιπων καροτενοειδών.
Λαμπερό δέρμα!
Η υψηλή συγκέντρωση βιταμίνης Α στο σπανάκι διατηρεί το δέρμα και την επιδερμίδα σε ορισμένα
μέρη του σώματος, όπως η μύτη υγιείς. δέρμα, επιτρέποντας τη σωστή διατήρηση της υγρασίας στην
επιδερμίδα, καταπολεμώντας έτσι τον ψωρίαση, κερατινοποίησης, ακμή και ακόμη και τις ρυτίδες. Η
παρουσία της βιταμίνης Ε στο σπανάκι δρα ως αντιοξειδωτικό, που προστατεύει τα κύτταρα από τις
βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες και διατηρούν το δέρμα φωτινό.
Γερά οστά!
Το σπανάκι αποτελεί μία από τις καλύτερες πηγές βιταμίνης Κ. Έχει σημειωθεί ότι η βιταμίνη Κ δρα
θετικά στην οστική πυκνότητα (προστατεύει από οστεοπόρωση) και μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων.
Σύμμαχος ενάντια του καρκίνου!
Το σπανάκι είναι σύμμαχος ενάντια του καρκίνου. Είναι μια πλούσια πηγή φλαβονοειδών και
πολυφαινόλων (λουτεολίνη, κεπφερόλη) και έχει αποδειχθεί ότι επιβραδύνουν την κυτταρική
διαίρεση.
Προστασία της καρδιάς!
Η παρουσία των αντιοξειδωτικών είναι σπουδαία και για την προστασία της καρδιακής λειτουργίας
και της πρόληψης από εγκεφαλικά επεισόδια. Ακόμη, τα πεπτίδια τα οποία σε συνδυασμό με το κάλιο
συμβάλλουν στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
Χρήσεις σπανακιού!

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

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ, ΡΟΔΙ ΚΑΙ ΧΑΛΟΥΜΙ ΣΧΑΡΑΣ
Υλικά
Για τη σαλάτα
1 δέσμη ρόκα
1 φλιτζάνι σπανάκι
Ανάμικτα χόρτα της αρεσκείας σας
45 γραμμάρια χαλούμι (με μειωμένα λιπαρά και αλάτι) σε φέτες στη σχάρα
8 ντοματίνια
½ πορτοκάλι κομμένο σε φέτες
3 κουταλιές της σούπας ρόδι
6 καρύδια
Για την σος
1 κουτάλι της σούπας μπαλσάμικο ξίδι
½ κουταλάκι του γλυκού μέλι
2 κουταλάκια του γλυκού χυμό λεμονιού
1 κουταλάκι του γλυκού κοφτό μουστάρδα
1 κουτάλι της σούπας ελαιόλαδο
Λίγο αλάτι
Λίγο πιπέρι
Εκτέλεση
Σε ένα μπολ βάζετε το ξίδι, το μέλι, το χυμό λεμονιού, μουστάρδα ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι και αναμίξτε
τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν.
Ζεστάνετε το αντικολλητικό τηγάνι ψήστε το χαλούμι για 2 λεπτά από κάθε πλευρά.
Ακολούθως, χοντροκόβετε με το χέρι τα χόρτα σε ένα μεγάλο μπολ.
Περιχύνετε την σος και αναμιγνύετε καλά. Βάζετε από πάνω τις φέτες από χαλούμι, τα καρύδια, τις φέτες
πορτοκαλιού, τα ντοματίνια και το ρόδι.

Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη για το πλούσιο υλικό

