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Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητοί φίλοι,
Κάθε φορά που επικοινωνώ μαζί σας μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου μας νομίζω ότι θα επαναλάβω ξανά τον εαυτό μου διότι με τους περισσότερους
συνάδελφους έχω τακτική επαφή.
Η ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία είναι αδιαμφισβήτητα η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Κύπρου. Απαίτηση μας είναι όπως το 2017 γίνει η
αρχή για μια πιο συγκροτημένη πολιτική ώστε ο τουρισμός μας να μπει σε πιο στέρεες βάσεις.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού παράγει έργον αλλά η απόφαση της κυβέρνησης για δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού θα ενδυναμώσει
περισσότερο τον θεσμό, θα κτίσει τα πλαίσια και θα του δώσει τα απαραίτητα εφόδια ώστε να προκαλούν συνέργειες ουσίας και όχι εντυπώσεων. .Η
διαχρονική θέση ότι οι αριθμοί τουριστικών αφίξεων αυξάνονται διόλου δεν πρέπει να μας βρίσκει σύμφωνους. Σαν μια από τις σοβαρές οργανώσεις που
ασχολούνται με τον τουρισμό, πιστεύουμε και έχουμε την ισχυρή άποψη ότι πρέπει να στραφούμε στον ποιοτικό και στοχευμένο τουρισμό. Για να γίνει αυτό
θα πρέπει το κράτος να δώσει τέτοια κίνητρα τα οποία μακροπρόθεσμα θα κτίσουν τον «ονειρικό προορισμό». Εμείς παραμένουμε σταθερά υποστηρικτές
αλλά και έτοιμοι να συμβάλουμε με τις δικές μας δυνάμεις.
Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κάποιος σε δύο γραμμές ποια είναι η ιδανική πορεία και στρατηγική. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να μείνουμε αδρανείς, όταν
πλέον το να επιχειρεί κανείς σε αυτό το περιβάλλον αποτελεί άσκηση για γερούς λύτες. Ετοιμαζόμαστε, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, τόσο στο
εσωτερικό της χώρας, όσο και το εξωτερικό. Το σίγουρο είναι ότι θέλουμε και εμείς να βελτιωθεί η Κυπριακή οικονομία σε συνάφεια με την ποιότητα του
προϊόντος σε όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας. Ο πελάτης μας είναι απαιτητικός και η παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να υστερεί έναντι διεθνών προτύπων
ποιότητας.
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Το 2016 ήταν χρονιά αναγέννησης με πολλές δραστηριότητες, σεμινάρια, συμμετοχές σε διαγωνισμούς κλπ. για την οργάνωση μας. Ένα πολύ μεγάλο
επίτευγμα ήταν η δημιουργία της Ακαδημίας Γαστρονομίας. Η Ακαδημία θα πρέπει να είναι η καρδιά όλων μας διότι από αυτήν θα ξεκινούν όλα όπως η
επιμόρφωση των στελεχών, η παραγωγή πολιτικής βασισμένης σε επιστημονικά δεδομένα, οι αναλύσεις αλλά και ο σχεδιασμός του μέλλοντος. Τίποτα δεν
θα πρέπει να αφήνεται στην τύχη.
Σύντομα θα έχουμε εκλογική συνέλευση. Θα καλεστούμε να εκλέξουμε νέο πρόεδρο που μαζί με το επιτελείο του [ΔΣ] θα πάρει την οργάνωση πιο πέρα.
Έχουμε καλή πάστα συναδέλφων, λειτουργούμε σαν μια οικογένεια και θα πρέπει όλοι να ενδιαφερθούν να δουλέψουν για το κοινό καλό. Δεν υπάρχουν οι
καλοί και οι λιγότερο καλοί αλλά ο καθένας να ρωτά τον εαυτό του «τι έκανα σήμερα για τους άλλους».
Όπως κάθε χρόνο , έτσι και φέτος έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Η υλοποίηση τους θέλει συντονισμό και εθελοντές. Ο χώρος μας ίσως
ο μοναδικός με ανοικτό πνεύμα καλεί όλους να συμμετάσχουν στα κοινά. Κανείς δεν περισσεύει, όλοι είναι ίσοι και απαραίτητοι.
Καλή συνέχεια

Παναγιώτης Χατζησυμεού
Πρόεδρος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ / ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, EUROTOQUES

Διαγωνισμός Θεσσαλονίκης
Η ομάδα μας συμμετείχε στον 10o Διεθνή Γαστρονομικό διαγωνισμό Νότιας Ευρώπης στην
Θεσσαλονίκη. Υπέροχη εμπειρία, αξέχαστες στιγμές. Ειμαστε περήφανοι για τα μετάλλια και τις
διακρίσεις που συγκέντρωσε η δεκαμελή ομάδα. Συνολικά, ένα Χρυσό, 5 ασημένια, και 7 χάλκινα
μετάλλια. Την ομάδα αποτέλεσαν ο Παντελής Σοφοκλέους ως επικεφαλής, ο Αντώνης Κυριάκου ως
Captain της ομάδας και οι Χαρά Λύκου, Brodan Bonev και Σάββας Παναγιώτου. Την ομάδα των
φοιτητών αντιπροσώπευσαν οι Ραφαήλ Κασιούρη, Μαρίνα Γλάρου, Άντρη Λεωνίδου, Σταύρος
Ζούγκρος και Ιωσήφ Παρασκευά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ομάδα των φοιτητών κέρδισε το ασημένιο
μετάλλιο στον διαγωνισμό Grand Prix και επίσης ο φοιτητής και μέλος μας Ιωσήφ Παρασκευά κέρδισε
το ασημένιο στον διαγωνισμό Student of the year. Χρυσό στον Διαγωνισμό “ψαρικά” ο Ραφαήλ
Κασιούρη. Συνεχίζουμε Δυναμικά!!!
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Διαγωνισμός Θεσσαλονίκης

Euro-Toques Cyprus Newsletter March 2017 Issue 1701

www.eurotoquescyprus.com - info@eurotoquescyprus.com

Σεμινάρια
Σεμινάριο μοριακής κουζίνας και
Sousvide
Με μεγάλη επιτυχία έχει ολοκληρωθεί το σεμινάριο
μοριακής κουζίνας και sousvide που έχει
πραγματοποιηθει στις 14/03/2017 στην Ά τεχνική
σχολή Λευκωσίας. Θερμές ευχαριστίες στους
καθηγητές για την ευγενή φιλοξενία τους. Επίσης θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας Παντελή
Σοφοκλέους, Ιωσήφ Παρασκευα, Δημήτρη Καρύδη
και Άντρια Λεωνίδου για τη διεξαγωγή του
σεμιναρίου.
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Σεμινάρια
Ευχαριστούμε τον κύριο Panayiotis Xinaris για
το τέλειο σεμινάριο γνωριμίας με το υπέροχο
κόσμο του κρασιού.

Ευχαριστούμε τον κύριο Panayiotis Xinaris για το τέλειο σεμινάριο γνωριμίας με το υπέροχο κόσμο του κρασιού.

Σεμινάριο Μοντέρνας και εξειδικευμένης
κουζίνας για τους καθηγητές της Γ τεχνικής
σχολής
Λεμεσού.
Ευχαριστούμε
τους
διοργανωτές: Παντελής Σοφοκλέους, Νίκη
Χαραλάμπους, Αντρέας Υορδάνοβ, Δημήτρης
Καρύδης για το υπέροχο σεμινάριο και τις
απίστευτες γεύσεις που μαγείρεψαν.

Σεμινάριο Σιροπιαστών στις 21 του
Φεβράρη από τον Χαράλαμπο Κριτσίλη.
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Φωνή Φοιτητών
Ιωσήφ Παρασκευά
Όλα έγιναν για μια σημαία, για μια πατρίδα που αγαπάμε, την Κύπρο μας. Ήταν μεγάλη εμπειρία για
εμένα και πρόκληση να διαγωνιστώ στο 10ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Νότιας Ευρώπης στην
Θεσσαλονίκη. Έλαβα μέρος σε τέσσερεις κατηγορίες, και επέστρεψα με δύο ασημένια, ένα χάλκινο
και ένα δίπλωμα. Μεγάλη μου χαρά η απόκτηση ασημένιου μετάλλιου στην κατηγορία «Best Student
Chef of the Year», χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία «Lamb» και δίπλωμα στην κατηγορία
«Restaurant Dessert»!!! Ιδιαίτερη περηφάνεια νιώθω για το ασημένιο μετάλλιο που λάβαμε ως ομάδα
στην κατηγόρια «Best School of the Year».
Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο μας που μου χάρισε αυτή την εμπειρία και που με
εμπιστεύτηκε!!!
Σταύρος Ζούγκρος
Μια πολύ σημαντική εμπειρία για μένα ήταν που διαγωνίστηκα στον
Διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης. Λαμβάνοντας συμμετοχή για πρώτη φόρα,
κέρδισα δύο μετάλλια και ένα δίπλωμα, ασημένιο στην κατηγορία «Best
School of the Year», χάλκινο στην κατηγορία «Fish» και δίπλωμα στην
κατηγορία «Pasta».
Μεγάλες ευχαριστίες σε αυτούς που με στηρίξαν με τον δικό τους τρόπο και
στον Παντελή Σοφοκλέους για τον χρόνο που αφιέρωσε για την οργάνωση της
ομάδας.
Ευχαριστώ τον Σύνδεσμο μας που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία!

Μαρίνα Γλάρου
Το να διαγωνιστώ στο εξωτερικό ήτανε κάτι καινούριο για εμένα, για αυτόν τον λόγο το άγχος ήτανε
πολύ. Ο κάθε ένας ξεχωριστά από την ομάδα όμως με έκανε να καταλάβω πως δεν έχει τόσο μεγάλη
σημασία να κερδίσω μετάλλια από το να πάω να δώσω ότι έχω να δώσω και να το απολαύσω. Από
την αρχή λοιπόν ήμουν κερδισμένη. Ένιωσα μέλος μια πραγματικής ομάδας που είχε ένα κοινό
στόχο, κάτι που δεν είχα ξανανιώσει ποτέ. Ένιωσα να μου προσφέρουν βοήθεια και κουράγιο άτομα
τα οποία δεν με ήξεραν πριν τον διαγωνισμό. Ένιωσα να με εμπιστεύονται και όλοι ξέρουμε πως το
να εμπιστευτείς κάποιον τόσο γρηγορά είναι πολύ δύσκολο. Θέλω λοιπόν να πω ένα τεράστιο
ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της ομάδας, κυρίως όμως στην Άντρια Λεωνίδου που με πρότεινε στους
Eurotoques, και στον Παντελή Σοφοκλέους για την υπομονή που είχε μαζί μου. Είμαι ευγνώμων που
είχα την ευκαιρία να είμαι σε μια ομάδα σαν τη δική μας.
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Νέα
Kαρναβαλιστήκαμε και φέτος!!

Ο Σύνδεσμος ΑρχιμαγείρωνΓαστρονόμων Κύπρου Eurotoques, συγχαίρει τη
Γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα για την εξαίσια βραδιά που παράθεσε για τα 35
χρόνια ζωής της στη βιομηχανία του τόπου, και για τα υπέροχα προϊόντα που
προσφέρει στο κόσμο και ιδιαίτερα το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Κ. Γιώργο
Πέτρου.
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Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
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Διατροφολογία
Τι είναι η ζωική ζελατίνη και που την βρίσκουμε;

Η ζελατίνη είναι μια πρωτεΐνη που λαμβάνεται με βρασμό του δέρματος, τενόντων, συνδέσμων, και / ή οστά
αγελάδας ή χοίρου με νερό. Η ζελατίνη χρησιμοποιείται ως πυκνωτικό για ζελατίνες φρούτων και πουτίγκες
(όπως ζελέ), σε καραμέλες, ζαχαρωτά, γλυκά, παγωτά, γιαούρτια αλλά ακόμη και σε βιταμίνες ως επικάλυψη.
Ακόμη, τη ζελατίνη θα την βρείτε συνήθως σε μορφή διάφανων λεπτών φύλλων στις υπεραγορές για την
παρασκευή διαφόρων γλυκών εδεσμάτων. Υπάρχει και η ζελατίνη ψαριού που χρησιμοποιείται πιο σπάνια στην
βιομηχανία τροφίμων. Ωστόσο, υπάρχει ένα μοναδικό φυτικό προϊόν που ονομάζεται άγαρ άγαρ ανήκει και αυτό
στα πηκτικά μέσα, που προέρχεται από φυτικούς οργανισμούς (κυρίως φύκια) και είναι κατάλληλο για άτομα που
δεν καταναλώνουν ζωικές τροφές. Αγαρ άγαρ θα το βρείτε σε μορφή σκόνης σε βιολογικά καταστήματα.
Σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη έρευνα που να υποστηρίζει ότι η ζελατίνη έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία μας.

Γνωρίζατε ότι το 80% του ανοσοποιητικού σας συστήματος βρίσκεται στο
πεπτικό σας σύστημα;
Γαστρεντερικό σύστημα και υγεία
Το 80% του ανοσοποιητικού μας συστήματος βρίσκεται στο πεπτικό μας
σύστημα, αν έχουμε ως στόχο μας τη υγεία του πεπτικού μας συστήματος τότε
έχουμε κατά μεγάλο ποσοστό βελτιώσει την γενική μας υγεία.
Συμβουλές
1. Αύξησε την ποσότητα φυτικών ινών στη διατροφή σου. Στόχος μας είναι
τουλάχιστον 24 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. Καλές πηγές φυτικών ινών
είναι τα προϊόντα ολικής άλεσης (διάβασε την λίστα με τα συστατικά), φρούτα,
λαχανικά, όσπρια και ξηροί καρποί.
2. Κατανάλωσε τις πατάτες με τη φλούδα τους ενώ τις έχετε πλύνει πολύ καλά.
3. Βάλε ποικιλία και χρώμα στο πιάτο σου. Χρησιμοποίησε διάφορα λαχανικά στο
μαγείρεμα πάντα σύμφωνα με την εποχή.
4. Πρόσθέσε τα προβιοτικά στην διατροφή σου. Τα προβιοτικά είναι
μικροοργανισμοί, οι οποίοι μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του πεπτικού
συστήματος. Καλές πηγές προβιοτικών είναι το γιαούρτι, κεφίρ, ψωμί με μαγιά,
αγγουράκια τουρσί (φτιάξε τα δικά σου τουρσί με ξίδι, αλάτι και νερό) κ.ά.

Επιμέλεια Ενημερωτικού Δελτίου: Γιώργος Πισιήλης, Εύη Ιωαννίδου

Γράφει η Ιωάννα Μασούρα MSc (Southampton), BSc (Reading)
Διατροφολόγος με ειδίκευση στη Δημόσια Υγεία και Διατροφή
Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη για το πλούσιο υλικό

