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             EUROTOQUES - Μήνυμα Προέδρου

Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την τιμή να 
αναλάβω τη θέση του Πρόεδρου και σας υπόσχομαι ότι 
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 όλοι μια οικογένεια 
μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Με τη δική σας 
στήριξη και βοήθεια θα ανεβάσουμε τον σύνδεσμο μας 
ακόμη πιο ψηλά.
 
Ο τέως πρόεδρος μας, ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων/ Γαστρονόμων Κύπρου 
EUROTOQUES κ. Παναγιώτη Χατζησυμεού μάς έδειξε τον 
δρόμο και έβαλε τις γερές βάσεις στις οποίες στηρίζεται ο 
σύνδεσμος μας σήμερα.  Ο αξιόλογος αυτός άνθρωπος, 
επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων/ 
Γαστρονόμων Κύπρου EUROTOQUES θα είναι πάντα 
δίπλα μας, να μας καθοδηγεί και να μας συμβουλεύει.
 
Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε την 
κυπριακή γαστρονομία και τα ντόπια προϊόντα και να 
δώσουμε έμφαση στη νεολαία 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, τη μαγειρική 
και τη γαστρονομία.

Καταλήγοντας, όλοι εμείς εστιάζουμε στο σήμερα και 
αγωνιζόμαστε για το μέλλον, τιμώντας τις αξίες και την 
κουλτούρα μας.

Παντελής Σοφοκλέους  

“Η γαστρονομία είναι η βαθιά γνώση όλων όσων 
αφορούν τη διατροφή του ανθρώπου.” Ζαν-Αντέλμ 
Μπριγιά- Σαβαρέν, γάλλος γαστρονόμος και σεφ.

NEON CHEF

Ήθελα με λύπη μου να αναφερθώ στα τραγικά γεγονότα 
των τελευταίων μηνών με την απώλεια του φίλου και 
συναδέλφου μας, Ιωσήφ Παρασκευά που έχασε τόσο 
άδικα τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα τον 
περασμένο Ιούλιο.  Το κενό που αφήνει είναι 
δυσαναπλήρωτο καθώς ήταν εξαιρετικός μάγειρας αλλά 
και σημαντικός φίλος σε όλους εμάς, ο οποίος μας 
συμβούλευε και μας βοηθούσε σε κάθε μας βήμα. 

Joseph, Θα σε θυμόμαστε με το όμορφο χαμόγελο που είχες 
πάντα. 

Ως νέος πρόεδρος την ΝΕΟΝ ΣΕΦ θα ήθελα να σας 
βεβαιώσω ότι θα πράξω το καλύτερο δυνατό για την 
ευημερία και την ανάπτυξη του συνδέσμου σε Κύπρο και 
εξωτερικό.

Ας συνεργαστούμε όλοι μαζί για ακόμη περισσότερες 
επιτυχίες. 

Άντρια Λεωνίδου

Υ.Γ. Η Άντρια αντικατέστησε τον Ιωσήφ Παρασκευά στη 
θέση του προέδρου των ΝΕΟΝ ΣΕΦ.
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EUROTOQUES - Ποιοι είμαστε

Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων 
Γαστρονόμων -Eurotoques Κύπρου

Η Euro-toques είναι μια μη κερδοσκοπική, 
πολιτιστική κίνηση που ιδρύθηκε το 1986 στις 
Βρυξέλλες από πολύ γνωστούς σεφ μεταξύ των
οποίων και ο Paul Bocuse. Έχει πέραν των 4500 
μελών και αποτελεί την  επίσημη επαγγελματική, 
γαστρονομική οργάνωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Την ίδια χρονιά ξεκινά τις λειτουργίες του και το 
γραφείο Ελλάδος κάτω από το οποίο υπαγόταν 
και η Κύπρος. Το 2001 και όντας κράτος υπο 
ένταξη το Κυπριακό γραφείο, ζητά και πετυχαίνει 
την ανεξαρτητοποίηση του. Από το 2015 
λειτουργούμε επιπρόσθετα και ως καθαρά 
Κυπριακός Σύνδεσμος [εγγεγραμμένος στο 
Υπουργείο Εσωτερικών] με την επίσημη 
επωνυμία Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων 
Γαστρονόμων Κύπρου.

Σήμερα, ακολουθώντας τα βήματα εκείνων που 
άνοιξαν το δρόμο μας, μιας ομάδας απο 
παθιασμένους επαγγελματίες του χώρου και 
κλάδου της γαστρονομίας, δεν σταματάμε να 
δουλεύουμε εντατικά για να πετύχουμε τους 
στόχους που έχουμε.

Μέλη μας οι αρχιμάγειρες, ζαχαροπλάστες, 
εστιάτορες, διευθυντές ξενοδοχείων και 
εστιατορίων, καθηγητές ξενοδοχειακών σχολών, 
διατροφολόγοι, οινολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, 
δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τον κόσμο 
και την τέχνη του φαγητού.

Αναγνωρίζοντας ότι η επισιτιστική, όπως και όλες 
οι τέχνες, είναι ζωντανή και αλλάζει δια μέσω των 
χρόνων, νιώθουμε πως είναι καθήκον όλων μας 
να διατηρήσουμε την κυπριακή μαγειρική 
αγκαλιάζοντας ταυτόχρονα όλες τις εξελίξεις, που 
κάνουν τόσο τους επαγγελματίες του χώρου αλλά 
και όσους απολαμβάνουν το αποτέλεσμα της 
δημιουργικής αυτής διαδικασίας να παθιάζονται 
μαζί της ξανά και ξανά.

Στόχοι μας:

Η διαφύλαξη της Κυπριακής Κουζίνας, η οποία είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της 
κουλτούρας της χώρας μας και η εξέλιξή της.
Η συνεχής επιμόρφωση των επαγγελματιών γύρω 
από τις εξελίξεις του κλάδου
Η επιμόρφωση των καταναλωτών για τον κόσμο του 
φαγητού.
Η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό. Η πρώτη προϋπόθεση 
είναι η υποστήριξή σας και η πρακτική εφαρμογή 
των στόχων του συνδέσμου σε σχέση με την 
ποιότητα των προϊόντων και τον τρόπο παρασκευής 
τους.

Τα ακόλουθα άτομα μπορούν να γίνουν μέλη: 
επισιτιστικά σχολεία, διευθυντές εστιατορίων, 
εστιάτορες ή ξενοδόχοι,  chefs και μάγειροι, 
εκπαιδευτικοί κλπ.  

Για να γίνει κάποιος μέλος θα πρέπει να παραλάβει 
και να επιστρέψει συμπληρωμένη την αίτηση για 
εγγραφή στη γραμματεία του συνδέσμου. Την αίτητη 
εγγραφής  μπορείτε να τη βρείτε και εδώ http://ww-
w.eurotoquescyprus.com/aboutus/. 

Ωφέλη μελών

Εκπτώσεις από εταιρείες/οργανισμούς οι οποίοι είναι 
μέλη και χορηγοί.
Προνομιακές τιμές / δωρεάν εισιτήρια σε σεμινάρια 
και εκδηλώσεις.
Συνεχής επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων και 
εκπαιδευτικών συνεδρίων.
Ευκαιρίες συμμετοχής στις εθνικές ομάδες.
Συμμετοχή σε αποστολές εξωτερικού για 
εκπροσώπηση του συνδέσμου σε διαγωνισμούς,
συνέδρια και φεστιβάλ.
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             EUROTOQUES - Το Διοικητικό Συμβούλιο

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 Ιωαννίδου

Υπεύθυνος Λάρνακας και Αμμοχώστου: Σάββας 
Παναγιώτου

Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών: Ανδρέας 
Κωνσταντίνου και Ιωσήφ
Χατζηαντώνης

Διοικητικό Συμβούλιο Νέων Σεφ

Πρόεδρος: ‘Αντρια Λεωνίδου

Αντιπρόεδροι: Ιωάννα Μανώλη (ΑΞΙΚ), Εύρος 
Μιχαήλ (KES), Βίκτωρας
Ξενοφώντος (Intercollege)

Γραμματέας: Μαρία Μένικου 

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
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EUROTOQUES - Υγεία και Διατροφή

Για να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη διατροφή, 
είναι σημαντικό τα καθημερινά μας γεύματα να 
περιλαμβάνουν μια ποικιλία τροφίμων, η οποία θα 
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να υπάρχουν 
σημαντικές ελλείψεις θρεπτικών συστατικών στη 
διατροφή μας.
Σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο δεν υπάρχουν 
απαγορευμένες τροφές αλλά όλα θα πρέπει να 
καταναλώνονται με μέτρο.
Πολύς κόσμος θεωρεί πως για να χάσει βάρος θα 
πρέπει να παραλείψει γεύματα, αλλά αυτό δεν ισχύει, 
το να καταναλώνονται κανονικά τα γεύματα είναι 
σημαντικό για να κρατήσουμε το μεταβολισμό μας 
σε λειτουργία. Ίσως είναι ακόμα καλύτερα να 
μοιράσουμε τα γεύματα  σε μικρότερες μερίδες και 
να τρώμε πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Ασφαλώς θα ήταν καλύτερα να προσπαθήσουμε  να 
τρώμε  κάθε δύο με τρεις ώρες για να διατηρήσουμε 
την ενέργειά μας και να αποφύγουμε  την πείνα.

Περίπου τα τρία τέταρτα του αλατιού που 
καταναλώνουμε βρίσκεται ήδη στα τρόφιμα που 
αγοράζουμε, όπως τα δημητριακά πρωινού, οι 
σούπες, οι σάλτσες και το ψωμί. 
Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού μπορεί να 
αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Οι άνθρωποι με 
υψηλή αρτηριακή πίεση έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις ή 
ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Η καλύτερη λύση για να 
γίνεται καλύτερη ενημέρωση , είναι να 
χρησιμοποιήτε τις ετικέτες των τροφίμων για να μας 
βοηθήσουν να το περιορίσετε. Περισσότερα από 
1.5g αλάτι ανά 100g, σημαίνει ότι το τρόφιμο έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Μια καλή 
εναλλακτική για όσους είναι… εθισμένοι στα αλμυρά 
είναι να αντικαταστήσουν το αλάτι με συνδυασμούς 
βοτάνων και μπαχαρικών τα οποία δίνουν γεύση στα 
τρόφιμα. 
Τα αμυλούχα τρόφιμα όπως  οι πατάτες, τα 
δημητριακά, τα ζυμαρικά, το ρύζι και ψωμί πρέπει να 
αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που 
καταναλώνουμε.. Επιλέγουμε ποικιλίες τροφίμως  
ολικής άλεσης ή προιόντα με  περισσότερες φυτικές 
ίνες, που  μπορουν να μας κάνουν να αισθανόμαστε  
χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Καλό 
είναι να θυμόμαστε ότι ένα γραμμάριο 
υδατάνθρακες περιέχει λιγότερες από τις μισές 
θερμίδες σε σχέση με το ένα γραμμάριο λίπους. Οι 
τροφές όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως, η 
βρώμη, τα φρούτα και λαχανικά είναι

πλούσια σε φυτικές ίνες και μπορούν να μας 
βοηθήσουν να μειώσουμε  τα επίπεδα της 
χοληστερόλης στο αίμα, επίσης ρυθμίζουν τη 
λειτουργία του εντέρου και βοηθούν στην πρόληψη 
της δυσκοιλιότητας.

Συνιστάται να καταναλώνουμε τουλάχιστον πέντε 
μερίδες από διάφορα είδη φρούτων και λαχανικών 
κάθε ημέρα.  Ένα ποτήρι 100% χυμό φρούτων χωρίς 
ζάχαρη, για παράδειγμα, μπορεί να «μετρήσει» ως 
μια μερίδα, όπως επίσης και τα λαχανικά 
μαγειρεμένα σε πιάτα.  Τα φρούτα και τα λαχανικά 
είναι πλούσιες πηγές βιταμινών και ιχνοστοιχείων 
(βιταμίνη Α και C, Κάλιο, Ασβέστιο). 

Είναι πολύ  σημαντικό να δοθεί προσοχή στην 
ποσότητα και το είδος του λίπους που τρώμε. 
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι λίπους: κορεσμένα και 
ακόρεστα. Πάρα πολύ κορεσμένο λίπος μπορεί να 
αυξήσει την ποσότητα της χοληστερόλης στο αίμα, η 
οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών 
παθήσεων. Το κορεσμένο λίπος βρίσκεται σε πολλά 
τρόφιμα, όπως σκληρά τυριά, κέικ, μπισκότα, 
λουκάνικα, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, λαρδί και 
πίτες. Προσπαθούμε  να το μειώσουμε και να 
επιλέγουμε τρόφιμα που περιέχουν ακόρεστα λίπη, 
όπως τα φυτικά έλαια, τα λιπαρά ψάρια και τα 
αβοκάντο. Για μια πιο υγιεινή επιλογή, 
χρησιμοποιούμε  μόνο μια μικρή ποσότητα φυτικών 
αντί για βούτυρο, επίσης, επιλέγουμε άπαχα 
κομμάτια κρέατος και αφαιρούμε το ορατό λίπος. 

Τα ζαχαρούχα τρόφιμα και ποτά, 
συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων ποτών, 
είναι συχνά πλούσια σε θερμίδες, και μπορούν να 
συμβάλλουν στην αύξηση του σωματικού βάρους . Η  
μείωση των ζαχαρούχων ανθρακούχων ποτών, 
αλκοολούχων  ποτών , κέικ, μπισκότα και γλυκά, τα 
οποία περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα, καθώς αυτό 
είναι το είδος της ζάχαρης που θα πρέπει να 
περιορισθεί και όχι τα σάκχαρα που βρίσκονται 
φυσικά σε τρόφιμα όπως τα φρούτα και το γάλα. 
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   EUROTOQUES - Διατροφή και Υγεία
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Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση πρωινού μπορεί 
να βοηθήσει τους ανθρώπους να ελέγξουν το βάρος 
τους και σίγουρα αποτελεί το πιο σημαντικό γεύμα 
της ημέρας. Ένα υγιεινό πρωινό είναι πολύ 
σημαντικό για μια ισορροπημένη διατροφή και 
παρέχει μερικές από τις βιταμίνες και τα μεταλλικά 
στοιχεία που χρειαζόμαστε για καλή υγεία.. Τα 
δημητριακά ολικής άλεσης με γάλα ή γιαούρτι 
χαμηλών λιπαρών και φρούτα κομμένα σε φέτες 
αποτελούν ένα νόστιμο και θρεπτικό πρωινό. Τέλος, 
ένα καλό πρωινό, θα εφοδιάσει τον οργανισμό μας 
με την απαραίτητη ενέργεια, ώστε να αποφύγετε τα 
μετέπειτα τσιμπολογήματα. 

Για τη διατήρηση κατάλληλου βάρους είναι 
σημαντικό να προσέχουμε την ποσότητα τροφής 
που καταναλώνουμε και να γυμναζόμαστε. Είναι 
πλέον γνωστό πως αν είμαστε  υπέρβαροι ή 
παχύσαρκοι μπορεί να έχουμε  σοβαρά προβλήματα 
υγείας, όπως ο διαβήτης τύπου 2, ορισμένες μορφές 
καρκίνου, καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Στόχος ειναι  να μειώσουμε  τις τροφές που έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη και να 
τρώμε  πολλά φρούτα και λαχανικά. Δεν πρέπει να  
ξεχνάμε ότι το αλκοόλ έχει επίσης υψηλή 
περιεκτικότητα σε θερμίδες, έτσι η μείωσή του 
μπορεί να μας βοηθήσει να ελέγξουμε  το βάρος μας. 
Η κίνηση και η άσκηση θα μας βοηθήσει να 
αποκτήσουμε  και να διατηρήσουμε μια καλή φυσική 
κατάσταση. Ιδανικά, η φυσική δραστηριότητα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό αερόβιας 
άσκησης και ασκήσεις με αντιστάσεις. 

Το νερό είναι πολύ σημαντικό , ώστε να μην 
αισθανόμαστε  διψασμένοι. Όταν διψάσουμε  
σημαίνει ότι έχουμε ήδη αφυδατωθεί. Το νερό 
δημιουργεί αίσθηση κορεσμού, χαλιναγωγεί την 
όρεξή μας και αποτοξινώνει τον ανθρώπινο 
οργανισμό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, όταν 
αθλούμαστε να είμαστε  βέβαιοι ότι πίνουμε αρκετό  
νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε 
δραστηριότητα, ώστε να μην αφυδατώνεται ο  
οργανισμός μας. 

Η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών με 
χαμηλά λιπαρά (1,5-2%), είναι απαραίτητη έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η απαραίτητη πρόσληψη 
ασβεστίου και φωσφόρου. Η πρόσληψη της 
συνιστώμενης ημερήσιας δόσης ασβεστίου και 
φωσφόρου, σε συνδυασμό με την καθημερινή 
φυσική δραστηριότητα και την αποχή από το 
κάπνισμα, μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση 
οστεοπενίας και οστεοπόρωσης.

Προτιμήστε την κατανάλωση ελαιολάδου έναντι 
άλλων λιπών (βούτυρο, μαργαρίνη .Το ελαιόλαδο 
είναι πλούσιο σε ωφέλιμα λιπαρά οξέα 
(μονοακόρεστα) και διαθέτει επίσης αντιοξειδωτικές 
βιταμίνες. Ιδανική είναι η προσθήκη  του προς το 
τέλος του μαγειρέματος. 

Η  κατανάλωση  του  κόκκινου  κρέατος  να 
περιοριστεί μια φορά την εβδομάδα, προκειμένου 
να μειωθεί η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών. 
Μπορεί να αντικατασταθεί το κρέας με όσπρια ή 
ψάρι, καθώς και πουλερικά. 

Χρυσούλλα Τρισβέη

Υλικό
– Συνέδριο της κ. Δαμβουνέλη Αλεξάνδρας,  
Διαιτολόγου-Διατροφολόγου 
Βιβλιογραφία 
– Η δίαιτα του Iπποκράτη με συνταγές υγείας  - Ann 
Wingmon
-Ο πλήρης οδηγός φυσικής θεραπείας – A complete 
Handbook of Nature Cure
-Το βιβλίο του ασθενή – Dr. Richard Schulze Patient’s 
Handbook

EUROTOQUES - Υγεία και Διατροφή
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Ο OFYR συνδυάζει μπάρμπεκιου, καλαθάκι και εστία 
σε ένα μοναδικό αντικείμενο. Το OFYR είναι ένα 
λειτουργικό έργο τέχνης που σχεδιάστηκε για να σας 
φέρει ομορφιά, ζεστασιά, φαγητό και φιλία στον 
υπαίθριο χώρο σας. Πιο πρακτικό και κομψό από ένα 
τυπικό μπάρμπεκιου, οι απλές, κλασικές γραμμές 
OFYR λειτουργούν σε αρμονία με οποιοδήποτε 
περιβάλλον, από γκαζόν έως την κομψή βεράντα του 
εστιατορίου. Και όταν έρχεται η ώρα να 
διασκεδάσετε αυτό το κομψό υπαίθριο γλυπτό 
μεταμορφώνεται σε έναν ζεστό, φιλόξενο κόμβο για 
μαγείρεμα και κοινωνικοποίηση.

Ο OFYR είναι ένας ολοκαίνουργιος τρόπος για να 
μαγειρεύετε και να ψήνετε σε εξωτερικούς 
χώρους - με μοναδικό σχεδιασμό για απίστευτη 
ευελιξία. Το κωνικό πυρίτιο διαθέτει ένα φαρδύ, 
επίπεδο χείλος που διπλασιάζεται ως επιφάνεια 
ψηλής απόδοσης. Η θερμότητα ακτινοβολεί από 
το κέντρο σε μια τελείως ρευστή κλίση, 
επιτρέποντάς σας να μαγειρεύετε σε 
διαφορετικές θερμοκρασίες σε μία μόνο εστία. 
Είτε μαγειρεύετε αυγά, σιγομαγειρεύετε  λαχανικά 
είτε ψήνετε μια τρυφερή μπριζόλα, ο OFYR ανοίγει 
έναν κόσμο με νέες δυνατότητες για υγιεινή, 
υπαίθρια κουζίνα.

Ο OFYR μπορεί να παραμείνει έξω ανεξαιρέτως των 
καιρικών συνθηκών. Η τρισδιάστατη αρθρωτή 
σχεδίασή του κάνει το OFYR εύκολο να μετακινηθεί. 
Ο OFYR χρειάζεται ένα απλό καθάρισμα και δεν 
απαιτεί σχεδόν καθόλου συντήρηση. Τα 
απορρίμματα τροφίμων και το υπερβολικό λάδι 
πηγαίνουν κατευθείαν στη φωτιά - το μόνο που 
χρειάζετε να κάνετε είναι να σκουπίσετε το OFYR με 
ένα υγρό πανί και είναι έτοιμο για την επόμενη 
περίσταση.

Γιώργος Θεοδοσίου
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Σεμινάριο Κυπριακή Παραδοσιακή Κουζίνα απο 
Σάββα Παναγιώτου.
Τόπος Διεξαγωγής I-Taste, Τερσεβάνου

Ο σύνδεσμος μας διεξήγαγε διάφορα σεμινάρια για την εκπαίδευση μελών και φίλων. Μερικά από τα 
σεμινάρια είναι: 

Σεμινάριο Α-Ω Ετοιμασία Μελών Εθνικών 
Ομάδων για Διαγωνισμούς
Ομιλιτής Παναγιώτης Χατζησυμεού 
Δημοσιογραφική Εστία
Δωρεάν Σεμινάριο Προσφορά του Louis plc 
(Louis Hotel)

Σεμινάρια μοντέρνας Ζαχαροπλαστικής(3) απο 
Αντρέα Κωνσταντίνου

Υπεύθυνοι Σεμιναρίων: Νίκη Χαραλάμπους και Χαράλαμπος Κριτσίλης

Σεμινάριο Σιροπιαστά απο Χαράλαμπο Κριτσίλη
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Σήμερα, εμείς οι φίλοι και οι συνάδελφοι σου 
μαζευτήκαμε εδώ στην εκκλησία της Παναγιάς μας  
στα Πολεμίδια για να αποτίσουμε τον ύστατο φόρο 
τιμής σε ένα παλικάρι σε ένα νέο γεμάτο όνειρα. 
Δυστυχώς δεν πρόλαβε. 

Αποχαιρετούμε σήμερα τον Πρόεδρο της 
οργάνωσης των NEONCHEF του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Γαστρονόμων Κύπρου Eurotoques 
International τον Ιωσήφ Παρασκευά. Ο Ιωσήφ ή 
όπως όλοι τον λέγαμε Τζόζεφ κατάγεται από 
πολυμελή οικογένεια και κατοικεί στα Πολεμίδια. 
Από νωρίς δείχνει κλίση στη Μαγειρική και στα 15 
του μπαίνει στην Γ Τεχνική Λεμεσού από όπου 
αποφοιτά επιτυχώς με ειδίκευση στη Μαγειρική. 
Μετά τη στρατιωτική του θητεία φοιτά στο 
Πρόγραμμα Μαγειρικών Τεχνών του Ανώτερου 
Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου στη Λευκωσία. Μεγάλη 
ειρωνεία το γεγονός ότι μόλις την περασμένη 
Πέμπτη αποφοίτησε και πήρε το δίπλωμα του.

Καθόλη τη διάρκεια των σπουδών του, ο Τζόζεφ 
εργαζόταν γιατί όπως έλεγε πολλές φορές ο ίδιος η 
μαγειρική είναι μεράκι. Από τον πρώτο χρόνο 
φοίτησής του  μαθαίνει για τον Σύνδεσμο μας και 
ταυτίζεται μαζί μας. Σε όλα εθελοντής, σε όλα 
πρώτος, ασχέτως χρόνου και κούρασης.

Εργάζεται ακούραστα για την επιτυχία 
φιλανθρωπικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχε 
ο σύνδεσμος. Θα ήθελα να κάνω  ιδιαίτερη αναφορά 
στο γεγονός ότι τα περασμένα Χριστούγεννα 
συμμετείχε σε φιλανθρωπική εκδήλωση παρόλο που 
είχε οικογενειακές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα είπε: 
“Θα το κάνουμε για τα μωρά μας”,  εννοώντας φυσικά 
ότι τα λεφτά θα πήγαιναν για την ενίσχυση άπορων 
παιδιών.

Η Γαστρονομική οικογένεια της Κύπρου αποχαιρετά 
ένα άξιο τέκνο της. Έναν ολοκληρωμένο, δυναμικό 
νέο που υπηρέτησε με αποτελεσματικότητα το 
πόστο που του εμπιστεύτηκε η οργάνωση μας. Αν 
έμενε μαζί μας σίγουρα θα έγραφε την δική του 
χρυσή ιστορία. Κατάφερε μέχρι τα 23 του να 
αντιπροσωπεύσει την Κύπρο σε 3 διεθνείς 
διαγωνισμούς μαγειρικής στο εξωτερικό με πολλές 
διακρίσεις αλλά και κάνοντας πολλούς νέους φίλους.
Προσωπικά τον θαύμαζα για την ευθυκρισία, την 
εντιμότητά, την θετική ενέργεια που πάντα τον 
χαρακτήριζε και ιδιαίτερα το χαμόγελο του.

Πριν μερικούς μήνες μου είπε ότι δεν θέλει κανένας 
να του πει ότι αποτύχαμε, όταν αναλαμβάναμε και οι 
δυο μας Πρόεδροι του Συνδέσμου και θα έκανε τα 
πάντα για να μας θυμούνται για την σκληρή μας 
δουλειά. 

Σήμερα λέω ναι τα κατάφερε, δεν θα τον ξεχάσουμε 
ποτέ. 

Ανακοινώνω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ θα αφιερώσει όλες τις επόμενες εκδηλώσεις 
προς τιμή του Πρόεδρου μας Ιωσήφ Παρασκευά και 
θα του αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές.  Θα 
θυμόμαστε πάντα τον απλό άνθρωπο, επαγγελματία, 
σεφ  Ιωσήφ Παρασκευά. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του ιδιαίτερα στη μητέρα του Άντρη, τον 
πατέρα του Μιχάλη και τα αδέλφια του Κατερίνα, 
Νέαρχο και Χρίστο τους οποίους όπως μας έλεγε 
υπεραγαπούσε.

Ελαφρύ ας είναι το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Αιωνία σου η μνήμη. 15/7/2017
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                   EUROTOQUES - Κοινωνικά - Νέα του Συνδέσμου

 Ο Σύνδεσμος  Αρχιμαγείρων-Γαστρονόμων Κύπρου 
Eurotoques, συγχαίρει τη Γαλακτοβιομηχανία 
Αλάμπρα και  ιδιαίτερα τον Γενικό Διευθυντή της 
εταιρείας κ. Γιώργο Πέτρου για την εξαίσια βραδιά 
που παρέθεσε για τα  35 χρόνια ζωής της στη 
βιομηχανία του τόπου καθώς και για τα υπέροχα 
προϊόντα που         προσφέρει.

Αποκριάτικο Πάρτι
Πραγματοποιήθηκε  το 
καθιερωμένο αποκριάτικο 
πάρτι της οργάνωσης 
παρουσία μελών και φίλων της 
οργάνωσης. Οι
προσκεκλημένοι διασκέδασαν 
με τη ψυχή τους στους 
ρυθμούς του καρναβαλιού, με 
τους πιο
θαρραλέους να λαμβάνουν 
μέρος στο διαγωνισμό 
καλύτερης αμφίεσης. 
Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη για
τη διοργάνωση ενός πολύ 
διασκεδαστικού πάρτι.

Το ΔΣ εύχεται στον 
Γραμματέα μας Γιώργο 
Θεοδοσίου να είναι 
γερό και τυχερό το 
νεογέννητό του.

Να ευχηθούμε στο μέλος μας 
Σάββα Σάββα βίον 
ανθόσπαρτον!

Ο Σύνδεσμος μας 
για 5η συνεχή 
χρονιά στο 
φιλανθρωπικό 
παζαράκι στη 
σχολή τυφλών

Παρουσίαση του 
συνδέσμου μας 
από μέλη των 
ΝΕΟΝ ΣΕΦ στα 
Κολλέγια

Ο Σύνδεσμος μας όπως και κάθε χρονιά, βράβευσε 
τους καλύτερους σε κολλέγια και τεχνικές σχολές. 
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Κουμιαστά

Οι αγροτικές οικογένειες ανάγιωνναν ένα μεγάλο 
χοίρο στο σπίτι τους, τον οποίον έσφαζαν τα 
Χριστούγεννα.
Με αυτόν έκαναν τα κουμιαστά και έτσι διατηρούσαν 
κρέας για όλο τον χρόνο.
Έλιωναν σ’ένα χαρτζίν τη μίλλα του χοίρου και 
τηγάνιζαν σε αυτό τα λουκάνικα, την λούντζα τα 
παγίδια και το λαρδί κομμένα σε κομμάτια.
Τα έβαζαν σε σκάφες και τα άφηναν να κρυώσουν. 
Έβαζαν σε κούμνες μια στρώση λούντζα, μια στρώση 
λουκάνικα, μια στρώση παστά, μια στρώση λαρδί και 
συνέχιζαν μέχρι να γεμίσουν οι κούμνες. Τα 
σκέπαζαν με το λίπος μέσα στο οποίο τα τηγάνιζαν 
και πρόσθεταν και άλλο λιωμένο λίπος, αν 
χρειαζόταν.
Τα κουμιαστά ήταν μια από τις μεθόδους 
διατήρησης του κρέατος στις εποχές που στην 
Κύπρο δεν υπήρχαν ψυγεία.

Λουκάνικα κρασάτα
Είδος αλλαντικού από χοιρινό κρέας τοποθετημένο 
για μέρες σε κρασί. Τα λουκάνικα αποξηραίνονται 
στον ήλιο, και στη συνέχεια καπνίζονται καθημερινά 
για 8-10 μέρες.

Υλικά
 10 κιλά κιμάς χοιρινό (χοντροαλεσμένος)
180 γρ. αλάτι χοντρό
1 ποτήρι κόλιανδρο
1 ποτήρι σχίνο (προαιρετικά)
1-2 κ.σ. πιπέρι μαύρο
Λίγο πιπέρι κόκκινο (προαιρετικά)
Κρασί μαύρο, ξηρό
Έντερα (χοιρινά)

Εκτέλεση
Βάζουμε τον κιμά σε μια λεκάνη και προσθέτουμε τα 
αρωματικά.
Προσθέτουμε αρκετό κρασί να σκεπάζει τον κιμά και 
τον αφήνουμε 6-8 μέρες για να ψηθεί το κρέας.
Ανακατεύουμε το κρέας κάθε μέρα και προσθέτουμε 
κρασί όποτε χρειαστεί.
Παίρνουμε ένα-ένα τα έντερα, που έχουμε 
προηγουμένως πλύνει πολύ καλά, και με το ειδικό 
χωνί τα γεμίζουμε με κιμά. 
Κάθε 12-15 εκ. σταματάμε το γέμισμα και στρίβουμε 
το έντερο σε θηλιά και συνεχίζουμε το γέμισμα. 
Δημιουργούνται έτσι τα «τεράτσια», αποτελούνται 

οποία ή σχοινιά, τα και τα σιρίδκια όπως λέγονται, 
από πολλά τεράτσια.
Κρεμάζουμε τα λουκάνικα να στεγνώσουν και στη 
συνέχεια τα βάζουμε σε ειδικό δωμάτιο για να 
καπνιστούν. Για το κάπνισμα χρησιμοποιούμε ξύλο 
από λατζιές, τρεμιθιές, αμυγδαλιές, χρυσομηλιές ή 
αμπέλια.
Καπνίζουμε τα λουκάνικα 1-2 ώρες καθημερινά για 
8-10 μέρες. Χρειάζεται προσοχή να μην στεγνώσουν 
πολύ.

Τταβάς Λευκαρίτικος
Ο λευκαρίτικος τταβάς παρασκευάζεται από αρνί ή 
κατσίκι και περιέχει επίσης ρύζι.
Υλικά
1/2 κιλό αρνί (κομμένο σε μικρά κομμάτια)
1½ φλυτζάνι ρύζι
4-5 ντομάτες
3-4 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες
Αλάτι, πιπέρι
1 κουταλάκι γλυκού αρτυσιά (κοπανισμένη)
1/2 φλυτζάνι λάδι
Νερό

Εκτέλεση
Σε χοντρό πήλινο δοχείο τοποθετούμε το κρέας, το 
ρύζι και στη συνέχεια σε στρώσεις τα κρεμμύδια και 
τις ντομάτες. 
Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, την αρτυσιά και το 
λάδι.
Προσθέτουμε νερό όσο χρειάζεται για να καλύψει το 
φαγητό και κλείνουμε το πήλινο δοχείο.
Το ψήνουμε στο φούρνο 3-4 ώρες περίπου.
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Κουλούμπρα σκορδαλιά 

Η συνταγή προέρχεται από τη Δερύνεια της 
επαρχίας Αμμοχώστου, και φτιάχνεται στην περιοχή 
των Κοκκινοχωριών.

Υλικά
1 μεγάλη κουλούμπρα (γογγύλι) με τα φύλλα
3 σκελίδες σκόρδο
1 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο
2-3 κουταλιές αλεύρι χωριάτικο
½ ποτήρι νερό 
Αλάτι 
Χυμός από μικρό λεμόνι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε την κουλούμπρα και την κόβουμε σε 
κομμάτια. Βάζουμε τα κομμάτια μαζί με λίγα φύλλα 
σε μια κατσαρόλα με νερό, και τα αφήνουμε να 
βράσουν για 10΄-15΄. 
Βάζουμε σε ένα τηγάνι ελαιόλαδο και τηγανίζουμε το 
σκόρδο κομμένο σε μικρά κομματάκια.
Προσθέτουμε την τηγάνιση (την τηγανιά του 
σκόρδου) στις βρασμένες κουλούμπρες, στις οποίες 
αφήσαμε λίγο ζουμί. 
Προσθέτουμε λεμόνι και αλάτι.
Διαλύουμε το αλεύρι στο ½ ποτήρι νερό και το 
βάζουμε στις κουλούμπρες. Ανακατεύουμε για 2-3 
λεπτά σε αναμμένη φωτιά, ώσπου να γίνει χυλός. 
Σβήνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε για ακόμα 
λίγο.

Τερτζιελλούθκια ή κουλλουρούθκια 
με το μέλι (τερατσόμελο) 

Σε περιοχές, στις οποίες δεν υπήρχαν 
αμπελοκαλλιέργειες και συνεπώς δεν παραγόταν 
έψημα, τα τερτζιελλούθκια ψήνονταν συνήθως σε 
χαρουπόμελο.
Υλικά
1 κιλό αλεύρι (χωριάτικο)
3 ποτήρια νερό
1/3 του φλιτζανιού λάδι (φυστικέλαιο)
Λίγο αλάτι (1 κουταλάκι)
3 ποτήρια  χαρουπόμελο

Εκτέλεση 
Κοσκινίζουμε  το αλεύρι. Ρίχνουμε το λάδι, το νερό 
και προσθέτουμε ένα κουταλάκι αλάτι και 
ζυμώνουμε. 
Όταν ζυμωθεί καλά το κάνουμε μπάλα και το 
σκεπάζουμε με πετσέτα  για 2 ώρες  περίπου. 
Κόβουμε ένα κομματάκι ζυμάρι και το κάνουμε  
λεπτό και μακρύ σαν φιδάκι. 
Όταν λεπτύνει αρκετά το κόβουμε σε κομματάκια  
και  το κλείνουμε  σταυρωτά.  Βράζουμε νερό  σε μια 
κατσαρόλα και τα ρίχνουμε μέσα να ψηθούν. 
Όταν ψηθούν αφαιρούμε το νερό  και  βάζουμε το 
χαρουπόμελο  μέσα στα κουλουράκια. Συνεχίζουν 
να ψήνονται  μαζί με το χαρουπόμελο  για 20 λεπτά.    
(Γιαννούλα  Ελευθεριάδη, 90 χρονών ετών, Ασγάτα, 
Λεμεσός)

Κλέφτικον αρνίσιο 

"Παίρνουμε έτοιμα κομμάτια κρέατος κομμένα σε 
μερίδες, τα βάζουμε σε ένα ταψί, τα αλατίζουμε, τα 
ραντίζουμε με το κονιάκ και βάζουμε τα φύλλα της 
δάφνης." (Σωτήρα Ελευθερίου, Κυπερούντα)

Υλικά
Κρέας αρνίσιο ( ή σκλερό κρέας από παλιό ρίφι ή 
κουέλλα) 
Αλάτι
πιπέρι
Κονιάκ
5–6 φύλλα δάφνης
3-4 ξυλάκια κανέλας
Βουνίσια ρίγανη 

Εκτέλεση 
Παίρνουμε έτοιμα κομμάτια κρέατος κομμένα σε 
μερίδες, τα βάζουμε σε ένα ταψί, τα αλατίζουμε, τα 
ραντίζουμε με το κονιάκ και βάζουμε τα υπόλοιπα 
υλικκά.
Έπειτα κλείνουμε το ταψί με το πώμα του και το 
βάζουμε σε μέτριο φούρνο για 3 ώρες περίπου. 
Όταν ψηθεί είναι έτοιμο να σερβιριστεί με σαλάτα 
και πατάτες.
Ο παραδοσιακός τρόπος ψησίματος πείρονναν τον 
παραδοσιακό φούρνο με ξύλα μέχρι να ασπρίση το 
εσωτερικό και εβαζάν το οφτό και χείλοναν τον 
φούρνο ώστε να σφραγιστή η αύρα μέσα για να 
σιγοψηθεί το κρέας. Το άφηναν για 6-7 ώρες 
περίπου.

Σάββας Παναγιώτου πηγές: προσωπικές/οικογενειακές συμειώσεις και  από ξεχασμένες νοστιμιές του Κυπριακού χωριού ( 
Φωτηνής Ευαγγέλου)
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         EUROTOQUES - Γαστρονομικές Ομάδες

Ποιοι είμαστε 
Η μαγειρική ομάδα Euro Toques Κύπρου επιδιώκει 
την αριστεία στις μαγειρικές τέχνες, τις δεξιότητες 
και τη δεξιοτεχνία, προκειμένου να εκπροσωπήσει 
την Κύπρο ως πρεσβευτής της Κυπριακής κουζίνας 
που αντανακλά την πολιτιστική πολυμορφία και την 
αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας.
Αποτελείται από σεφ από ολόκληρη την Κύπρο που 
έχουν επιδείξει την αγάπη για την μαγειρική  και την 
άριστη γνώση των γαστρονομικών δεξιοτήτων. Τα 
μέλη της Γαστρονομικής ομάδας Euro Toques 
επιλέγονται από τους υπεύθυνους της ομάδας για να 
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και να είναι οι 
εθελοντές που θα συμμετέχουν σε διάφορες 
δραστηριότητες της ομάδας και του συνδέσμου.
Τα μέλη της Γαστρονομικής ομάδας Euro Toques 
αποτελούν το παράδειγμα των καλύτερων μας Σεφ 
και αντιπροσωπεύουν το έθνος μας με πάθος και 
υπερηφάνεια.

Γαστρονομικούς Διαγωνισμούς Μαγειρικής 
Η προσπάθεια για διεκδίκηση διακρίσεων σε 
διαγωνισμούς μαγειρικής ξεκινάει από πολύ νωρίς, 
από τη διαδικασία επιλογής ομάδων, μέσα από τις 
αμέτρητες ώρες πρακτικής, μέχρι τη τη συμμετοχή 
ή/και διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για τη 
συγκέντρωση οικονομικών πόρων. Η Γαστρονομική 
ομάδα Euro Toques δεσμεύεται και είναι πάντοτε 
αποφασισμένη να φέρνει στο σπίτι το καλύτερο 
αποτέλεσμα και πολλά βραβεία στην Κύπρο μας.

Ανάπτυξη
Κατά τη διάρκεια του κάθε διαγωνισμού στο 
εξωτερικό, η μαγειρική ομάδα της Κύπρου 
επιδεικνύει ειδικές γαστρονομικές τεχνικές και 
ικανότητες, καθώς και μοναδική δημιουργικότητα, 
δείγματα της ποικιλομορφίας των προϊόντων μας και 
της διατροφής μας.

Προώθηση 
Εκτός από τη συμμετοχή μας σε διεθνείς 
διαγωνισμούς, η Γαστρονομικής ομάδας Euro Toques 
προωθεί εταιρικές σχέσεις με τη βιομηχανία 
τροφίμων και τη φιλοξενία για αμοιβαίο όφελος. 
Συνεργαζόμαστε με εταιρείες τροφίμων και ποτών 
της Κυπριακής Γαστρονομίας για προώθηση 
προϊόντων και παρουσίαση της Κυπριακής 
Οινογαστρονομιάς και Τοπικών υλικών της χώρας 
μας.
Η Μαγειρική ομάδα Euro Toques Κύπρου , μέσω 
συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς, 
ενθαρρύνει την έντονη παρουσία και 
ευαισθητοποίηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για 
τους μαγειρικούς πόρους της Κύπρου προς όφελος 
των εταίρων και των υποστηρικτών της, της 
Κυπριακής οινογαστρονομίας και των Τοπικών 
προϊόντων. 

Όραμα & Αξίες της ομάδας

• Υιοθέτηση χρήσης πρώτων υλών που 
προέρχονται από τις εξαιρετικές συνθήκες του 
κλίματος, του τοπίου και των υδάτων μας

• Εισαγωγή των σύγχρονων τάσεων της 
μαγειρικής στην παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα

• Προώθηση της ευημερίας των ζώων και της 
βιώσιμης καλλιέργειας τόσο στη γη όσο και στη 
θάλασσα καθώς και στην άγρια φύση της Κύπρου.

• Ανάπτυξη νέων μεθόδων επεξεργασίας 
τροφίμων.

• Συνεργασία με όλους τους σεφ και τους 
εκπροσώπους των καταναλωτών, της γεωργίας, της 
αλιείας, της βιομηχανίας τροφίμων, της λιανικής και 
της χονδρικής, των ερευνητών, των εκπαιδευτικών, 
των πολιτικών και των κυβερνητικών επιπέδων προς 
όφελος της Χώρας μας.
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                   EUROTOQUES - Δραστηριότητες Συνδέσμου

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!!! Διαγωνισμός Ρουμανίας - Κλούζ

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
διοργανώθηκε ο 10ος  διαγωνισμός μαγειρικής στο 
Κλούζ της Ρουμανίας(Cupa Polus center in Gastrono-
mie)  . Η ομάδα μας Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων / 
Γαστρονόμων Euro-toques Κύπρου εκπροσώπησε 
την Κύπρο στον διαγωνισμό με πέντε συμμετέχοντες 
. Διαγωνιζόμενοι από 13 χώρες κλήθηκαν να 
επιδείξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και 
αξιολογήθηκαν με γνώμονα την εμφάνιση, τη γεύση 
και την τεχνική των πιάτων που εκτέλεσαν.

Με εξαιρετική παρουσία η ομάδα της Euro-toques 
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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Ο ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η προέλευση του χαρουπιού είναι κυρίως 
Μεσογειακή αλλά και Μεσοανατολική. Επίσης 
καλλιεργείται εδώ και 4000 χρόνια. Τα φύλλα του 
δέντρου είναι χοντρά, σκούρα και μεγάλα και είναι τα 
πρώτα που εμφανίζονται όταν το δέντρο ανθίζει 
αρχές του καλοκαιριού και αφότου τα φύλλα 
αρχίσουν να μεγαλώνουν τότε γεννιούνται και οι 
λοβοί του χαρουπιού. Για να φτάσουν οι λοβοί σε 
πλήρη ωριμότητα χρειάζεται ένας χρόνος και όταν 
είναι έτοιμοι πέφτουν στο έδαφος. 

Το χαρούπι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Κυπριακής 
ιστορίας και όπως λέγεται ο Άγιος Ιωάννης ο 
Βαπτιστής έτρωγε χαρούπια ως την κύρια τροφή του 
κατά τις 40 μέρες του στην ερημιά. Έπειτα, το 
χαρούπι λέγεται επίσης «ψωμί του Απόστολου 
Βαρνάβα» αφού το κορμί του βρέθηκε κάτω απο ένα 
χαρουπόδεντρο κοντά στη Σαλαμίνα το 477μ.Χ. 
Απόδειξη της ύπαρξης του χαρουπιού και της 
σημασίας του στην Κύπρο υποδηλώνουν πολλοί 
ξένοι ταξιδιώτες όπως ο Felix Faber, Conrad 
Gruneberg κ.α. οι οποίοι έχουν δηλωσει ότι κατά τη 
μεσαιωνική περίοδο η Κύπρος άνθιζε από χαρούπια 
κυρίως στους λόφους της Λεμεσού και ότι το λιμάνι 
της Λεμεσού ήταν ένα απο τα κύρια λιμάνια 
εξαγωγής χαρουπιού.

Όπως πολλά άλλα προιόντα, το χαρούπι μπορεί να 
έχει πολλές μορφές. Το χαρούπι μπορεί να βρεθεί 
υπό τη μορφή μελιού (χαρουπόμελο), κυρίως στα 
χωριά. Επίσης, πολλών ειδών κουλουράκια 
φτιάχνονται με χαρουπόμελο και είναι γνωστά για 
την κολλώδη υφή και την γλυκιά τους γεύση. Άλλο 
παραδοσιακό υποπροιόν του χαρουπιού είναι το 
παστέλλι. Είναι φυσικό και πολύ υγιεινο, φτιάχνεται 
με λοβούς χαρουπιού, σησάμι, φιστίκια και 
χαρουπόμελο. Ο παραδοσιακός σουτζούκος όπως 
είναι γνωστό φτιάχνεται με μούστο αλλά πολλά 
χωριά τον φτιάχνουν με χαρούπια όπως και τον 
χαλβά.
Έτσι, είναι φανερή η παραδοσιακή αξια του 
χαρουπιού αλλά και της σύνδεσης του με την 
κυπριακη κουζίνα. Το χαρούπι έτσι, στα παλιά χρόνια 
κατείχε τεράστιο ρόλο στην κυπριακή οικονομία. Το 
αποκαλούσαν μαύρο χρυσό του νησιού και για 
εκατοντάδες χρόνια η Κύπρος έκανε εξαγωγές 
χαρουπιού σε όλη την Ευρώπη και οι περισσότερς 
χώρες που 

εισήγαγαν το χρησιμοποιούσαν στις εκτροφές των 
ζώων τους. 

Μέχρι τα τέλη του 1960 το χαρούπι και τα έσοδα που 
έφερνε στους Κύπριους αποτελούσε την κύρια πηγή 
κέρδους της χώρας. 

Όπως προαναφέρθηκε, το χαρούπι είναι πολύ 
υγιεινό και μπορεί να αντικαταστήσει άλλες κακές 
ουσίες για την υγεία μας όπως τη ζάχαρη.  Το 
χαρούπι έχει πολλές φυτικές ίνες και μηδέν καφείνη, 
έτσι το καθιστά πολύ βοηθητικό για άτομα με υψηλή 
αρτηριακή πίεση και χοληστερόλη. Η μικρή 
ποσότητα λίπους και ζάχαρης μετατρέπει το χαρούπι 
σε μία υγιεινή επιλογή για άτομα που θέλουν να 
χάσουν βάρος. Μερικοί το θεωρούν υποπροιόν 
σοκολάτας, φιλικό για διαβητικούς και άτομα με 
δυσανεξία στη λακτόζη αφού δεν περιέχει γάλα. 
Αλλά το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του χαρουπιού 
σε ό,τι αφορά τα ωφέλη στην υγεία είναι η 
καταπολέμηση μορφών καρκίνου λόγω των 
αντιοξειδωτικών του ιδιοτήτων. 

Ο «μαύρος χρυσός της Κύπρου» όχι μόνο αποτελεί 
τεράστιο κομμάτι της παράδοσης, οικονομίας, 
ιστορίας και κουζίνας μας αλλά μπορεί και να 
βελτώσει την υγεία μας. 

ΝΕΟΝ ΣΕΦ, 2017

Το Χαρούπι

newsit.gr
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EUROTOQUES - Άποψη

Όταν ο μάγειρας έχει σεβασμό προς τα υλικά του 
τότε και ο πελάτης θα έχει σεβασμό προς το πιάτο 
που βρίσκεται μπροστά του.

 Στις μέρες μας, όπου η μαγειρική εξελίσσεται με 
γρήγορους ρυθμούς, ένας μάγειρας ο οποίος δεν 
εξελίσσεται μαζί της είναι ένας στάσιμος μάγειρας.

Ένα ολοκληρωμένο πιάτο δεν είναι το πιάτο το οποίο 
θα σε εντυπωσιάσει με την πολυχρωμία του και την 
γαστρονομία την οποία διαθέτει, αλλά αυτό το οποίο 
θα θαυμάζει ο πελάτης και θα ευχαριστιέται από τις 
γεύσεις του.

Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πιάτου  
συμβάλλουν οι εμπειρίες, τα βιώματα και οι 
αναμνήσεις του δημιουργού του. Ο μάγειρας που 
δημιουργεί ένα οποιοδήποτε πιάτο θα πρεπει να 
μπορει να συμπεριλαμβάνει τις 4 αισθήσεις της 
κουζίνας στο δημιούργημα του όπως π.χ. α) η όραση, 
η οποία θα προσφέρει θαυμασμό προς το πιάτο, β) η 
αφή, η οποία δείχνει τις τεχνικές που θα του 
προσφέρεις και τις διαφορετικές αφές που θα γευτεί, 
γ)η γεύση, η οποία θα προσφερθεί απλόχερα σαν ένα 
μπουκέτο αναμνήσεων και δ) η οσμή, η οποία θα 
αναδείξει μυρωδιές καθαρές μέσα από το πιάτο 
ελκύοντας τον πελάτη.

Ένα από τα αγαπημένα πιάτα μου είναι το crispy duck 
cannelloni για το λόγο ότι μπορεί να “ξεσηκώσει” και 
τις 4 αισθήσεις με αποτέλεσμα την ικανοποίηση και 
πλήρη ευχαρίστηση του πελάτη.  

Σεφ Σταύρος Βραχίμης.

CRISPY DUCK CANNELLONI

Τραγανό κανελόνι με γέμιση από πάπια comt, 
σερβίρεται foie-grass καραμελωμένη σάλτσα 
μπύρας, μαρμελάδα από παντζάρι και 
φυστικοβούτυρο σε σκόνη. 
 

ΠΑΠΙΑ COMFIT
Υλικά
• Μια ολόκληρη πάπια
• Ελαιόλαδο
• Δάφνη
• Μαύρο πιπέρι 
• Φρέσκο θυμάρι 
• Αλάτι
• Γλυκάνισος 

Εκτέλεση 
Βάζεις όλα τα υλικά σε μια κατσαρόλα και 
προσθέτεις το ελαιόλαδο μέχρι να καλυφτεί η πάπια. 
Ψήνετε την πάπια σε σιγανή φωτιά για περίπου 2 
ώρες μέχρι το κρέας της να ξεχωρίζει από τα κόκαλα. 
Όταν η πάπια είναι έτοιμη, την αφήνετε να κρυώσει 
και αφαιρείτε όλο το λίπος.

Μείγμα πάπιας
Υλικά 
• Το κρέας μιας πάπιας 
• Μαγιονέζα 
• Θυμάρι
• Ξύσμα πορτοκαλιού 
• Αλάτι & πιπέρι 

Διαχωρίστε το κρέας από τα κόκκαλα της πάπιας και 
στην συνέχεια ψιλοκόψτε το. 
Αναμίξτε όλα τα υλικά μαζί και προσθέστε το 
ψιλοκομμένο κρέας.

Βράστε τα μακαρόνια μέχρι να είναι al dente και 
στην συνεχεια γεμίστε τα με την γέμιση της πάπιας.
Περάστε τα γεμισμένα κανελόνια από αλεύρι, αυγό 
φρυγανιά και στην συνέχεια τηγανίστε τα σε βαθύ 
τηγάνι μέχρι να πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα. 
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Τι χρειαζόμαστε :

• 2.5 κιλά χοιρινό κότσι (δύο κομμάτια)
• 2 καρότα
• 2 κλωνάρια σέλερι
• 3 μεγάλα κρεμμύδια
• 2 πορτοκάλια
• 4 κ.σ. μουστάρδα
• 4 κ.σ. κέτσαπ
• 3 κ.σ. soy sauce
• 4 κ.σ. μέλι
• 1 κ.γ. πιπέρι
• 10 κόκκους μπαχάρι
• 3-4 καρφάκια γαρύφαλλο
• 1 ξύλο κανέλας
• 1 κ.γ. μοσχοκάρυδο
• 200 ml μπύρα

για τη μαρινάδα

• 5 λίτρα νερό
• 1/2 φλ. αλάτι
• 1 φλ. ζάχαρη

Σάββας Σάββα, Σεφ, Καθηγητής Μαγειρικής

Πως φτιάχνουμε το κότσι :

• Σε μια μεγάλη λεκάνη που σκεπάζει με 
καπάκι βάζουμε το νερό, το αλάτι και τη ζάχαρη. 
• Ανακατεύουμε να διαλυθεί το αλάτι και η 
ζάχαρη.
• Βυθίζουμε τα κότσια μας στο νερό και 
σκεπάζουμε τη λεκάνη με το καπάκι της.
• Βάζουμε στο ψυγείο για 12 ώρες.
• Αφου περάσουν οι 12 ώρες, 
προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 230β και 
ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά.
• Κόβουμε τα καρότα ροδέλες, τα 
κρεμμύδια στα τέσσερα, το σελερι σε μεγάλα 
κομμάτια, τα πορτοκάλια στα τέσσερα χωρίς τη 
φλούδα και τα βάζουμε στη γάστρα.
• Σε ένα μπωλ ανακατεύουμε καλά όλα τα 
υπόλοιπα υλικά. Αφήνουμε στην άκρη.
• Βγάζουμε τα κότσια απο τη μαρινάδα, τα 
ξεπλένουμε καλά και τα βάζουμε στη γάστρα.
• Παίρνουμε λίγη ποσότητα απο τα υλικά 
που έχουμε στο μπωλ και αλοίφουμε τα κότσια 
πολύ καλά.
• Ρίχνουμε την υπόλοιπη ποσότητα απο 
πάνω και σκεπάζουμε με το καπάκι της γάστρας.
• Ψήνουμε στους 170β για περίπου 3 ώρες.
• Σερβίρετε τα κότσια σε πιατέλα.
• Το ζουμί που έχει δημιουργηθεί το 
χρησιμοποιείται για σάλτσα στο συνοδευτικό σας. 
Μπορείτε να το σουρώσετε και να το "δεσετε" με 
ελάχιστο corn �our αν θέλετε τη σάλτσα σας πιο 
πηχτή.

Χοιρινό Κότσι στον φούρνο με γλυκιά σάλτσα από μέλι και πορτοκάλι 
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Τι χρειαζόμαστε :

10 μαρίδες καθαρισμένες 
5 πατάτες καθαρισμένες 
5 σκελίδες σκόρδο καθαρισμένο
50 γρ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
50 γρ. φρέσκο κρεμμυδάκι
50 γρ. φρέσκο κόλιανδρο ψιλοκομμένο
1 ελληνική πίττα
1 ντομάτα 
10 πινόλια για γαρνίρισμα 
Αλάτι
Πιπέρι
Πάπρικα 

Μέθοδος 

Παίρνουμε τις πατάτες και τις βάζουμε σε μια 
κατσαρόλα μαζί με λίγο ελαιόλαδο και τις 
αφήνουμε να βράσουν  καλά. Τις στραγγίζουμε 
και τις περνάμε από τον μύλο για να γίνουν 
πουρές. Σε ένα μικρό τηγάνι βάζουμε λίγο φρέσκο 
ελαιόλαδο και σοτάρουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι 
μαζί με τον σκόρδο μέχρι να ροδίσει. Μετά τα 
βάζουμε σε μπλέντερ και τα χτυπάμε μαζί με τον 
μαϊντανό και τον κόλιανδρο μέχρι να γίνουν ένα 
μίγμα και τα ενώνουμε με τον πουρέ. 
Δοκιμάζουμε τη σκορδαλιά και προσθέτουμε 
ανάλογα αλάτι και πιπέρι. 
Στη συνέχεια παίρνουμε ένα μεγάλο τηγάνι και 
βάζουμε λάδι για τηγάνισμα όσο χρειάζεται για να 
μπορούμε να τηγανίσουμε τις μαρίδες. Το 
βάζουμε να ζεσταθεί και όταν είναι έτοιμο 
ρίχνουμε μέσα τις πολύ καλά αλευρωμένες 
μαρίδες μέχρι να ψηθούν και να ροδίσουν.

Για το σερβίρισμα, παίρνουμε την ελληνική πίττα 
και τη βάζουμε σε ένα μικρό τηγάνι με λίγο 
ελαιόλαδο, αλάτι και λίγη ρίγανη και την 
ζεσταίνουμε από τις δύο πλευρές. Βάζουμε στο 
κέντρο της πίττας μπόλικη σκορδαλιά και από 
επάνω τις τηγανιτές μαρίδες. Περιχύνουμε με λίγα 
πινόλια και λίγη πάπρικα.

Σάββας Σάββα, Σεφ, Καθηγητής Μαγειρικής

Μαρίδα τηγανιτή με σκορδαλιά σε ελληνική πίττα 

! -Για ένα πετυχημένο τηγάνισμα ψαριού, πριν το 
αλευρώσετε, βουτήξτε το σε λίγο γάλα στο οποίο 

προηγουμένως θα έχετε προσθέσει λίγο 
αλάτι. (Αντρέας Ιορδάνοφ)
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                         Μini Pavlova

Υλικά (Για 12 άτομα)

Για τη βάση:
130γρ. (4 μεγάλα) ασπράδια αυγού (130γρ.) 
σε θερμοκρασία δωματίου,
240γρ. ζάχαρη άχνη,
1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας.

Για τη γέμιση:
500ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά,
1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας,
1 κουταλιά ζάχαρη άχνη,
φρέσκα φρούτα – ακτινίδιο, φράουλες, 
βατόμουρα, φρούτα του πάθους, ροδάκινα, 
ανανά ή άλλα φρούτα της επιλογής σας ή 
μόνο φράουλες ή φράουλες σε συνδυασμό 
με κονσέρβα Strawberry/Forest Fruit Filling.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 90°C. Βάζετε τα 
ασπράδια με τη ζάχαρη και τη βανίλια σε ένα μεγάλο 
καθαρό εντελώς στεγνό μπολ. Τα χτυπάτε σε δυνατή 
ταχύτητα με ένα ηλεκτρικό σύρμα χειρός μέχρι το 
μίγμα να αφρατέψει και να γίνει παχύ και γυαλιστερό.
Απλώνετε με ένα κουτάλι ή με τη βοήθεια ενός 
«κορνέ» τη μαρέγκα πάνω σε ένα ταψί με 
αντικολλητική λαδόκολλα σχηματίζοντας 1 μεγάλη 
μαρέγκα ή μικρές ανάλογα με την προτίμησή σας. 
Ψήνετε για
1 ώρα και 45 λεπτά – 2 ώρες σε φούρνο αέρος. Όταν 
είναι έτοιμες κλείστε το φούρνο και τις αφήνετε να 
κρυώσουν μέσα στο φούρνο. (Οι μαρέγκες μπορούν 
να διατηρηθούν σε ένα αεροστεγές κουτί μέχρι και 2 
εβδομάδες). Σε ένα μπολ χτυπάτε την κρέμα 
γάλακτος με τη ζάχαρη και τη βανίλια μέχρι να 
αφρατέψει.
Πριν το σερβίρισμα απλώνετε την κρέμα πάνω από 
τις μαρέγκες και ακολούθως διακοσμήστε με φρούτα 
της αρεσκείας σας.

Γιάννης Τούμπας, Pastry Chef,  Άρωμα Βανίλιας

! Για να πετύχετε πολύ φουσκωτές μαρέγκες, 
προσθέστε στα ασπράδια των αυγών λίγη ξηρή 
μαγιά σε σκόνη και μετά χτυπήστε τα. (Αντρέας 
Ιορδάνοφ)
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Μπισκότα βρώμης

Υλικά (Για 40-45 μπισκότα)
250γρ. βούτυρο,
150γρ. ζάχαρη άχνη,
1 αυγό,
1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας,
1 πορτοκάλι, το ξύσμα,
1 κουταλάκι μαγειρική σόδα,
400γρ. αλεύρι Φαρίνα «00»,
100γρ. βρώμη,
½ κουταλάκι κανέλα,
150γρ. σταφίδες.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε το βούτυρο και τη ζάχαρη στον κάδο του 
μίξερ και χτυπάτε πολύ καλά μέχρι να αφρατέψουν 
καλά και να έχετε ένα κρεμώδες μίγμα. Προσθέτετε 
το αυγό, τη βανίλια, το ξύσμα πορτοκαλιού και τη 
μαγειρική σόδα. Συνεχίζετε το χτύπημα μέχρι να 
αναμιχθούν καλά. Σταματάτε το μίξερ.
Σε ένα άλλο μπολ, βάζετε το αλεύρι, τη βρώμη, την 
κανέλα και τις σταφίδες. Ανακατεύετε και τα 
προσθέτετε στο μίγμα του βουτύρου. Με μία 
σπάτουλα ενσωματώνετε τα στερεά υλικά.
Με ένα κουτάλι «scoop» του παγωτού κόβετε 
μπισκότα και τα τοποθετείτε σε ταψί στρωμένο με 
αντικολλητική λαδόκολλα.
Ψήνετε στους 170°C σε αντιστάσεις πάνω-κάτω ή 
στον αέρα μέχρι να ροδίσουν ελαφρά, περίπου 20 
λεπτά.

Γιάννης Τούμπας, Pastry Chef,  Άρωμα Βανίλιας

! Ginger ή Πιπερόριζα! Αρωματίζει τα γλυκά μας, 
δίνει μια πιπεράτη νότα στα cocktails μας και 
υπέροχη γεύση στα φαγητά μας. (Αντρέας Ιορδάνοφ)

Μπισκότα βρώμης
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                 EUROTOQUES - Ο Προστάτης των Μαγείρων
  
  Άγιος Ευφρόσυνος

Ο Άγιος Ευφρόσυνος, του οποίου ο βίος αναφέρεται 
στον Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του 
αγιορείτη, καθ' όλην τη ζωή του υπήρξε μάγειρας. 
Είναι άγνωστο το σε ποια χρονική περίοδο έζησε. 
Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο άγιος 
Ευφρόσυνος θεωρείται ο προστάτης των μαγείρων.
 Όπως αναφέρει ο άγιος Νικόδημος ο 
αγιορείτης, ο άγιος Ευφρόσυνος υπήρξε 
αγράμματος, καθόσον ανατράφηκε από γονείς 
χωρικούς. Μεγαλώνοντας, τον ήλκυσε ο μοναχικός 
βίος, κι έτσι, εγκαταλείποντας την οικία του, 
ανεχώρησε προς ένα κοινόβιο, όπου και εκάρη 
μοναχός. Εκεί οι υπόλοιποι μοναχοί φαίνεται ότι τον 
περιέπαιζαν, διότι αυτός καταγινόταν με τα του 
μαγειρείου, θυμίζοντάς τους αγροίκο. 
 Σ΄εκείνο το κοινόβιο ζούσε κι ένας ευλαβής 
ιερέας, ο οποίος στην προσευχή του ζήτησε από τον 
Θεό να του δείξει τα αγαθά που ετοιμάστηκαν για 
εκείνους που Τον αγαπούν. Μια νύχτα, λοιπόν, αφού 
παραδόθηκε σε ύπνο, βρέθηκε σε όμορφο τόπο. 
Επρόκειτο για ένα ολόδροσο περιβόλι. Ο ιερέας 
έμεινε να θαυμάζει τα ποικίλα δέντρα, τα εύοσμα 
λουλούδια και τα γάργαρα νερά. Κι ενώ σκεφτόταν 
τίνος, άραγε, να είναι τούτο το ωραίο περιβόλι, είδε 
με έκπληξη τον μάγειρα της μονής, τον Ευφρόσυνο, 
να χαίρεται σ' εκείνο το μέρος την υπερκόσμια 
ομορφιά. Ο ιερέας τότε τον πλησίασε και τον 
ρώτησε:  "Έυφρόσυνε, πώς βρέθηκες εδώ, Τίνος είναι 
αυτός ο κήπος;". "Αυτός ο κήπος", απάντησε ο 
μάγειρας, "είναι για όσους αγαπούν τον Θεό.".

  "Κι εσύ τι κάνεις εδώ;", ξαναρώτησε ο ιερέας. "Με τη 
χάρη του Θεού εδώ μένω, πάτερ μου, και είμαι ο 
φύλακας του κήπου.", απάντησε ο Ευφρόσυνος. "Τότε 
δώσε μου κάτι απ' όλα αυτά τα αγαθά.", αντιπρότεινε 
ο ιερέας. "Πάρε ό,τι θέλεις.", απάντησε εκ νέου ο 
Ευφρόσυνος. Ο ιερέας είπε: "Θα ήθελα τούτα τα 
μήλα.", δείχνοντάς του ένα κλαδί με τρία μεγάλα 
μήλα. Ο Ευφρόσυνος τα έκοψε και του τα έδωσε.
 Όμως εκείνη την ώρα ακούστηκε να κτυπά το 
σήμαντρο για την ακολουθία του Όρθρου, κι ο ιερέας 
επανήλθε από το όνειρο. Εγερθείς, κι ενώ ακόμα 
σκεφτόταν τα όσα είχαν γίνει, εντελώς απρόσμενα 
είδε τα τρία μήλα που του είχε δώσει ο Ευφρόσυνος, 
ακουμπησμένα στο πανοφώρι του. Αφού πρώτα 
ευχαρίστησε τον Θεό, ο ιερέας κίνησε για τον ναό της 
μονής. Εκεί βρήκε τον μάγειρα να στέκεται στο 
στασίδι του, τον οποίον αμέσως κάλεσε παράμερα, 
για να τον ρωτήσει πού βρισκόταν όλη τη νύχτα. Ο 
Ευφρόσυνος είπε: "Συγχώρεσέ με, πάτερ, μα 
πουθενά δεν πήγα όλη τη νύχτα.". Ο ιερέας, όμως, 
επέμεινε, λέγοντάς του πως δεν έπρεπε ν' 
αποκρύπτει την αλήθεια του Θεού. Τότε ο 
Ευφρόσυνος του απάντησε ως εξής: "Πάτερ μου, 
ήμουν εκεί που βρίσκονται τα αγαθά που μέλλουν να 
κληρονομήσουν οι αγαπώντες τον Θεό, τα οποία κι 
εσύ, προ πολλών χρόνων, ζήτησες να δεις. 
Βρισκόμουν εκεί που είδες κι εμένα, απολαμβάνοντα 
τα αγαθά του περιβολιού. Διότι θέλοντας ο Kύριος να 
πληροφορήσει την αγιοσύνη σου περί των 
ζητουμένων αγαθών των δικαίων, έπραξε δια εμού 
του ταπεινού τούτο το θαυμαστό.". "Και τι μου 
έδωσες;" ρώτησε ο ιερέας, επιθυμώντας να 
σιγουρευτεί ακόμα περισσότερο. "Τα ωραία και 
ευωδέστατα μήλα, τα οποία εσύ έβαλες στο κρεβάτι 
σου. Όμως συγχώρα με, πάτερ, διότι εγώ είμαι ένα 
σκουλήκι και όχι άνθρωπος.". Ο ιερέας ύστερα απ' 
αυτα τα λόγια έβαλε μετάνοια, τον ασπάστηκε και 
πήγε στη θέση του. Μετά, δε, την απόλυση της 
ακολουθίας πήγε κι έφερε τα μήλα, και κάλεσε όλους 
τους μοναχούς, προκειμένου να τους διηγηθεί την 
εμπειρία του. Όλοι θαύμασαν και δόξασαν τον Θεό. 
Αλλά ο Ευφρόσυνος, θέλοντας ν΄αποφύγει τη δόξα 
των ανθρώπων, διέφυγε από παραπλήσια πόρτα, την 
ώρα που οι μοναχοί πρόσεχαν τη διήγηση, 
απομακρύνθηκε από το μοναστήρι, και δεν 
ξαναφάνηκε ποτέ πια. Λέγεται ότι όσοι ήταν 
άρρωστοι, έφαγαν από κείνα τα μήλα και 
θεραπεύτηκαν.
 Η μνήμη του αγίου Ευφρόσυνου εορτάζεται 
στις 11 Σεπτεμβρίου.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018
ΜΗΝΑΣ    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Ιανουάριος   • Μηνιαία Συνεδρία 
    • Ενημερωση Οδικη Ασφαλεια
    • Σεμινάριο Modern Plating (Αντωνής Κυριακού,Χαρά Λύκου) 
    • Γενική Συνέλευση 

Φεβρουάριος   • Μηνιαία Συνεδρία
    • Καρναβαλίστικο Πάρτι
    • Σεμινάριο «Ιαπωνέζικης Κουζίνας» (Σάββας Σάββα) 

Μάρτιος   • Μηνιαία Συνεδρία
    • Σεμινάριο Μαρινάδες Κρεάτων και Ψησιμο στο Γκρίλ (Σαββάς Παναγιώτου) 

Απρίλιος   • Φιλανθρωπική Εκδήλωση ( Σχολή Τυφλών)
    • Μηνιαία Συνεδρία
    • Σεμινάριο Παραδοσιάκα Κυπριακά Γλυκα( Πάσχα) Λευκωσία

Μάιος    • Μηνιαία Συνεδρία
    • Φεστιβάλ Φράουλας    

Ιούνιος    • Μηνιαία Συνεδρία
    • Εκδήλωση Εθνικών Ομάδων (OFYR) 

Ιούλιος    • Μηνιαία Συνεδρία
    • Απονομή Ετήσιων βραβείων στις ξενοδοχειακές σχολές
    • Beach Party      

Αύγουστος  

Σεπτέμβριος   • Μηνιαία Συνεδρία
    • Σεμινάριο Ζαχαροτεχνική 

Οκτώβριος   • Μηνιαία Συνεδρία
    • Φιλανθρωπική Εκδήλωση Αντιλευχεμικός Σύνδεσμος Ζωή 

Νοέμβριος   • Μηνιαία Συνεδρία
        

Δεκέμβριος   • Χριστουγεννιάτικη Λεωφόρος  
    • Χριστουγεννιάτικο Πάρτι     
    • Φιλανθρωπική Εκδήλωση    

Σημείωση: Οι ακριβείς ώρες ανακοινώνονται αργότερα για κάθε εκδήλωση. Κάθε μήνα προστιθενται νέες 
εκδηλώσεις που ανακοινώνονται στα μέλη και φίλους μας.
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