
Euro-Toques Cyprus Newsletter May 2017 Issue 1702 www.eurotoquescyprus.com - info@eurotoquescyprus.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ / ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ EUROTOQUES CYPRUS

   Μήνυμα Προέδρου

Μάιος 2017

Καλησπέρα αγαπητοί μου Συνάδελφοι πρώτα από όλα θέλω να σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη και
Χρόνια Πολλά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή την τιμή να αναλάβω την θέση του Πρόεδρου και
σας υπόσχομαι θα προσπαθήσω για το καλύτερο.

Το καράβι του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου EUROTOQUES άλλαξε Καπετάνιο
έκανε προσθήκες στο πλήρωμα και ξεκινά το ταξίδι του.
Το ταξίδι μας θα έχει δυσκολίες αλλά τίποτα δεν μας φοβίζει γιατί όταν είμαστε ενωμένοι και
οικογένεια μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, με την δική σας στήριξη και βοήθεια θα
ανεβάσουμε τον σύνδεσμο μας ακόμα πιο ψηλά σε ένα λαμπρό μέλλον.

  Ο προηγούμενος Πρόεδρος μας, ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου EUROTOQUES Κύριος Χατζησυμεού Παναγιώτης μας έδειξε
τον δρόμο και έβαλε τις γερές βάσεις που στηρίζεται ο σύνδεσμος μας σήμερα.

Αυτός  ο εξαίσιος άνθρωπος και τώρα Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου EUROTOQUES θα είναι πάντα διπλά μας, να μας καθοδηγεί
και να μας συμβουλεύει.

Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε την Κυπριακή Γαστρονομία και τα ντόπια προϊόντα
και θα δώσουμε έμφαση στην Νεολαία μέσω των Επαγγελματιών Σεφ γιατί αυτοί είναι το μέλλον μας
 Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου EUROTOQUES είχε και θα έχει ανοιχτή την
αγκαλιά του σε όλους αυτούς που αγαπούν την Κύπρο μας, την Μαγειρική και την Γαστρονομία.
Θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα που έδωσε  ο διάσημος Γάλλος Γαστρονόμος και Σεφ Ζαν-
Αντέλμ Μπριγιά- Σαβαρέν ότι η Γαστρονομία είναι η βαθιά γνώση όλων όσων αφορούν την διατροφή
του ανθρώπου.
Καταλήγοντας βλέπουμε το σήμερα και αγωνιζόμαστε για το μέλλον γιατί όλα γίνονται για μια
πατρίδα, τιμούμε τις αξίες, και την Κουλτούρα μας, γιατί είναι αυτά που μας παρέδωσαν οι ημών
προγονοί μας.

Με Εκτίμηση
Παντελής Σοφοκλέους Pantelis Sofocleous
Πρόεδρος - President
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Παντελής Σοφοκλέους
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Κυριάκου και Γιάννης Τούμπας
Γραμματέας: Γιώργος Θεοδοσίου
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων: Χαρά Λύκου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κυριάκος Σαββίδης
Ταμίας: Χρυσούλα Τρισβέη και Ηλιάνα Νικολαΐδου
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Νίκη Χαραλάμπους και Χαράλαμπος Κριτσίλης
Συντονιστής Εθνικών Ομάδων: Σάββας Σάββα και Ανδρέας Ιορδάνοφ
Υπεύθυνος Καταστατικού και Δεοντολογίας: Θωμάς Θωμά
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Μέσων, Εντύπων και Ενημέρωσης: Γεώργιος
Πισιήλης και Εύη Ιωαννίδη
Υπεύθυνος Λάρνακας και Αμμοχώστου: Σάββας Παναγιώτου
Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών: Ανδρέας Κωνσταντίνου και Ιωσήφ
Χατζηαντώνης
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NEON CHEF
Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχηθώ Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε εσάς και στις οικογένειες σας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να αναλάβω τη θέση του Προέδρου των ΝΕΟΝ CHEFτου Συνδέσμου
και σας υπόσχομαι ότι με τη στήριξή σας θα πετύχουμε πολλά.

Ξεκινάμε μαζί ένα μεγάλο ταξίδι για τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου EUROTOQUES με νέα μέλη στο
συμβούλιο μας. Με αυτή την ανανέωση θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες που θα βρούμε μπροστά μας. Θα
βγούμε νικητές ως μια δεμένη οικογένεια με στόχο ένα λαμπρό μέλλον.

Νιώθουμε μεγάλη αγάπη προς τον ιδρυτή του Συνδέσμου μας αλλά και πρώτο πρόεδρο και πλέον επίτιμο πρόεδρο του
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου EUROTOQUES κ. Παναγιώτη Χατζησυμεού που μας δίδαξε τον δρόμο προς
την επιτυχία. Αυτός είναι ένας εξαίσιος ΔΑΣΚΑΛΟΣ και θα είναι πάντα δίπλα στην δεύτερη οικογένεια του που θα καθοδηγεί
και θα συμβουλεύει. Τον υπερευχαριστούμε για όλα,

Ως δεύτερος πρόεδρος τον ΝΕΟΝ CHEF και ένα από τα ιδρυτικά μέλη των ΝΕΟΝ CHEF θέλω να ευχαριστήσω έναν πολύ
καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Καρύδη, που μου παραχώρησε τη θέση της προεδρίας και θα μας στηρίζει συνεχώς με τις
συμβουλές του.

Εμάς ως ΝΕΟΝ CHEF, στόχος μας είναι να ανεβάσουμε ψηλά την Κυπριακή Γαστρονομία και να αναδείξουμε την Κυπριακή
κουλτούρα και τα προϊόντα της. ´Εχοντας τη βοήθεια των επαγγελματιών του Συνδέσμου μας και αξιοποιώντας τις γνώσεις
τους θα έχουμε ψηλά την Κύπρο μας.
Όπως άλλωστε έχει αναφέρει ο Αμερικάνος Σεφ, ιδιοκτήτης εστιατορίου και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής, βραβευμένος με
7 αστέρια Michelin, Thomas Keller “Μια συνταγή δεν έχει ψυχή. Εσύ ως μάγειρας, πρέπει να φέρεις την ψυχή στη συνταγή”.
Έτσι εμείς ως νέοι υποσχόμενοι Σεφ ακολουθούμε τα φιλοσοφικά λόγια των ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕΦ.

Ευχή μας να βαδίσουμε σε ένα καλύτερο αύριο έχοντας πάντα ψηλά την Κυπριακή σημαία.

Με εκτίμηση
Ιωσήφ Παρασκευά - Joseph Paraskeva
Πρόεδρος ΝΕΟΝ CHEF - President NEON CHEF
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ / ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝΚΥΠΡΟΥ, EUROTOQUES
Cyprus Chefs Gastronomes Association - EurotoquesInternational

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ιωσήφ Παρασκευάς
Αντιπρόεδροι: Ιωάννα Μανώλη (ΑΞΙΚ), Εύρος Μιχαήλ (KES), Βίκτωρας
Ξενοφώντος (Intercollege)
Γραμματέας: Άντρια Λεωνίδου
Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων και Εκδηλώσεων: Μαρίνα Γλάρου και Κλείτος
Κυριάκου
Ταμίας: Μαρία Μένικου
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Δημήτρης Καρύδης και Σαβίνα Ασκάρι
Συντονιστής Εθνικής Ομάδας: Αντρέας Πέτρου
Υπεύθυνοι Ηλεκτρονικών Μέσων, Εντύπων και Ενημέρωσης: Ραφαήλ
Κασιούρη και Θωμάς Χριστοφή


