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Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων  

Κύπρου Euro toques 
 

 
Εκ μέρους του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων/ Γαστρονόμων Κύπρου Euro toques καλωσορίζω τους Διαγωνιζόμενους στην 
διοργάνωση αυτή.  
 
Θα ήθελα πρώτα από ολα να σας ευχηθώ καλή γαστρονομική χρονιά, πάντα με υγεϊα και ευτυχία 
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω και επίσημα πως ο Σύνδεσμος μας θα συνεχισει εκει που σταματησε καθιεριώνοντας 
τον Παγκύπριο φοιτητικό διαγωνισμό όπου θα είναι Black Box και θα διοργανώνεται εις μνήμη του Επιτίμου Πρόεδρου της 
ΝEOCHEF Ιωσήφ Παρασκευά.  
 
 Επιλέξαμε το Black Box γιατί με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η ευκαιρία στους διαγωνιζόμενους να δείξουν τις ικανότητες 
τους στην μαγειρική και όχι στην ικανότητα απομνημόνευσης και επανάληψης μιας συνταγής. 
 
 Ο σκοπός αυτού του Διαγωνισμού είναι ενδυνάμωση των Φοιτητών στη Μαγειρική τέχνη, οι σχέσεις τους με τους 
επαγγελματίες και η γνωριμία με την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.  
 Το μέλλον μας και η δύναμη μας είναι η Νεολαία μας γιατί αυτοί θα πάρουν τα ηνία μια μέρα.  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. 
 
 Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων/ Γαστρονόμων Κύπρου Euro toques έχει θέσει ορούς και κανονισμούς διεθνών 
προδιαγραφών, βάσει των υψηλοτέρων προτύπων χαρίζοντας έτσι στους συμμετέχοντες νέες εμπειρίες.  
 
Συγχαίρω όλους τους Διαγωνιζόμενους για την συμμετοχή τους και εύχομαι μια πετυχημένη επαγγελματική πορεία σε 
όλους.   
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Πληροφορίες Διαγωνισμού 

 

Τίτλος Διαγωνισμού 

 
Ο διαγωνισμός ονομάζεται Παγκυπριος Φοιτητικός & Μαθητικός Γαστρονoμικός διαγωνισμός Μαγειρικής.  
Καλούνται και ενθαρρύνονται όλα τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια ιδρύματα με αντικείμενο σπουδών στον τομέα 
αυτό να συμμετάσχουν. 
 

 

Ημερομηνία Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 19/04/2019 μέχρι την Κυριακή 
21/04/2019 και ώρα 8:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 (θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα με τους συμμετέχοντες και τις ώρες 
διαγωνισμού μια εβδομάδα πριν τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του συνδέσμου www.eurotoquescyprus.com και στο 
σελίδα του συνδέσμου στο Facebook. 
 

Χώρος Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Κτήμα Ελαιόκηποι – Λευκωσία (Λεωφόρος Αγίου Γεωργίου 46, Τσέρι). Θα είναι 

ανοικτές κουζίνες ανάμεσα στους Κήπους του κτήματος και θα μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι επισκέπτες τους 

συμμετέχοντες όπου θα διαγωνίζονται κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.  

 

Καταληκτική Ημερομηνία  

Η καταληκτική ημερομηνία για όλες τις συμμετοχές είναι η 12η Απριλίου 2019. Σχετικά με τις διαφορετικές 
κατηγορίες 
συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής. 
 
 

Φορέας Υλοποίησης 

Ο Παγκύπριος Γαστρονομικός Διαγωνισμός 2019 διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου 
Euro toques.  
 

http://www.eurotoquescyprus.com/
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Στόχοι Διαγωνισμού 

 
•Εμπλουτισμός των γνώσεων Μαθητών και φοιτητών και παροχή δυνατότητας απόκτησης εμπειριών σε διαγωνισμούς.  
 
•Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των φοιτητών για να μπορέσουν να συνεχίσουν σε υψηλότερα επίπεδα. 
 
•Προαγωγή και εξέλιξη της Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
 
•Προαγωγή της Κυπριακής Κουζίνας και κουλτούρας. 
 
•Προετοιμασία των φοιτητών για συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. 
 
•Προαγωγή της Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 
 
•Διασύνδεση της εκπαιδευτικής εργασίας με τη ξενοδοχειακή, επισιτιστική και  
ευρύτερη τουριστική βιομηχανία καθώς και την ευρύτερη κοινωνία.  
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Συμμετοχές στο διαγωνισμό   
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους Μαθητές Τεχνικών Σχολών και Φοιτητές  που φοιτούν σε δευτεροβάθμια 

και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.  

Αίτηση συμμετοχής 

Το  έντυπο αίτησης συμμετοχής (Παράρτημα Α) για τους διαγωνισμούς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σύνδεσμος 

Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων  Κύπρου Euro toques http://www.eurotoquescyprus.com 

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις ορίζεται: 

Σάββατο 12/04/2019 μέχρι η ώρα 12 τα μεσάνυχτα. 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης  

Για να μπορέσει να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό, η αίτησή του θα πρέπει να τηρεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:  

•Να είναι άρτια συμπληρωμένη και να συνοδεύεται με το παράβολο της συμμετοχής.  

  

Τρόπος και τόπος υποβολής της αίτησης  

Το έντυπο αίτησης, αφού συμπληρωθεί, θα πρέπει να παραδοθεί στους κατά τόπους υπεύθυνους πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας.  

Οι αρμόδιοι για την παραλαβή αιτήσεων και εγγραφές νέον μελών θα γίνεται από τους Νεαρούς αρχιμάγειρες του 

Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Γαστρονόμων Κύπρου ΝEOCHEF: 

• Άντρια Λεωνίδου -  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99 902088 

• Μαρίνα Μεσημέρι -  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99 929209  

• Νεκτάριος Σωκράτους – Τηλέφωνο επικοινωνίας: 96 662313 

 

 

 

 

Δε θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. με τηλεομοιότυπο, 

ηλεκτρονικά).  

http://www.eurotoquescyprus.com/
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 

 
Black box – Poultry €30.00 

 
 

Black box – Meat €30.00 
 
 

Black box – Plating Dessert €30.00 
 
 

Two to Tango – Grand Prix (2 chefs) €40.00 
 
 

Student Chef of Year €50.00 
 
 

Celebration Cake €20.00 (for all ages) 
 

 

Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποια κατηγορία ή να περιορίσει τον αριθμό συμμετοχών ή να 

επεκτείνει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει κάποιον από τους όρους χωρίς απαίτηση αποζημίωσης. Σε περίπτωση 

απόσυρσης της αίτησης ή σε περίπτωση μη παρουσίας διαγωνιζομένου ή ομάδας στο διαγωνισμό, το αντίτιμο 

συμμετοχής δεν επιστρέφεται.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ) 

 
Black box – Poultry €30.00 

 
 

Black box – Meat €30.00 
 
 

Black box – Plating Dessert €30.00 
 
 

Two to Tango – Grand Prix (2 chefs) €40.00 
 
 

Young Chef of Year €50.00 
 
 

Junior Pastry Chef of the Year €50.00 
 

 

Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποια κατηγορία ή να περιορίσει τον αριθμό συμμετοχών ή να 

επεκτείνει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει κάποιον από τους όρους χωρίς απαίτηση αποζημίωσης. Σε περίπτωση 

απόσυρσης της αίτησης ή σε περίπτωση μη παρουσίας διαγωνιζομένου ή ομάδας στο διαγωνισμό, το αντίτιμο 

συμμετοχής δεν επιστρέφεται.  
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Black box – Poultry (Τεχνικών Σχολών & Κολλεγίων) 

 

θα δίνεται σε όλους από ένα μαύρο κουτί (Black Box) όπου θα περιέχει για όλους όσους πρόκειται να διαγωνιστούν τα 

ίδια υλικά χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς να γνωρίζει κανένας προηγούμενος τα υλικά από το κουτί. 

Μέσα στο κάθε Μαύρο κουτί θα υπάρχουν διάφορα λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη (Πουλερικό) και υλικά για την σάλτσα. 

Στον κάθε χώρο του διαγωνισμού θα βρίσκεται επίσης ένα μέρος με διάφορα κοινά υλικά για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Για παράδειγμα:  

Μπαχαρικά, Βότανα, κρασιά, πηκτικές ουσίες, και διάφορα άλλα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι 

συμμετέχοντες για την δημιουργία των πιάτων. 

Χρόνος διαγωνισμού 

Ο κάθε διαγωνισμός Black box – με θέμα το πουλερικό θα είναι 1 ώρα. 

θα δίνεται το κάθε Μαύρο κουτί στον κάθε συμμετέχοντα και θα έχει 10 λεπτά να συντάξει την ονομασία του πιάτου 

του με βάση τα υλικά που θα έχει το κάθε κουτί.  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει 2 πιάτα με τα ίδια υλικά και με τον ίδιο τρόπο στησίματος 

Το ένα πιάτο θα είναι για γευσιγνωσία από τους κριτές και το άλλο για φωτογράφιση. 

Σημ. Τα πιάτα δεν πρέπει να είναι διαφορετικά. 

Η ονομασία του κάθε πιάτου θα πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένη έτσι ώστε να περιέχει διάφορες τεχνικές 

μαγειρέματος και μεθόδους. Να έχει στο κάθε πιάτο λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη και την σάλτσα. 

Ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει μετά από την ολοκλήρωση της σύνταξης του μενού 50 λεπτά για να ολοκλήρωση και τα 

δύο πιάτα του. 

Σημ. Μετά την ολοκλήρωση των πιάτων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καθαρίσουν το κάθε χώρο εργασίας τους και 

να τακτοποιήσουν την κουζίνα τους. ( θα αφαιρεθούν βαθμοί από την τελική βαθμολογία σε όσους δεν τηρήσουν την 

σωστή διαδικασία) 
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Black box – Meat (Τεχνικών Σχολών & Κολλεγίων) 

 

θα δίνεται σε όλους από ένα μαύρο κουτί (Black Box) όπου θα περιέχει για όλους όσους πρόκειται να διαγωνιστούν τα 

ίδια υλικά χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς να γνωρίζει κανένας προηγούμενος τα υλικά από το κουτί. 

Μέσα στο κάθε Μαύρο κουτί θα υπάρχουν διάφορα λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη (κρέας) και υλικά για την σάλτσα. 

Στον κάθε χώρο του διαγωνισμού θα βρίσκεται επίσης ένα μέρος με διάφορα κοινά υλικά για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Για παράδειγμα:  

Μπαχαρικά, Βότανα, κρασιά, πηκτικές ουσίες, και διάφορα άλλα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι 

συμμετέχοντες για την δημιουργία των πιάτων. 

Χρόνος διαγωνισμού 

Ο κάθε διαγωνισμός Black box – με θέμα το Κρέας θα είναι 1 ώρα 

θα δίνεται το κάθε Μαύρο κουτί στον κάθε συμμετέχοντα και θα έχει 10 λεπτά να συντάξει την ονομασία του πιάτου 

του με βάση τα υλικά που θα έχει το κάθε κουτί.  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει 2 πιάτα με τα ίδια υλικά και με τον ίδιο τρόπο στησίματος 

Το ένα πιάτο θα είναι για γευσιγνωσία από τους κριτές και το άλλο για φωτογράφιση. 

Σημ. Τα πιάτα δεν πρέπει να είναι διαφορετικά. 

Η ονομασία του κάθε πιάτου θα πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένη έτσι ώστε να περιέχει διάφορες τεχνικές 

μαγειρέματος και μεθόδους. Να έχει στο κάθε πιάτο λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη και την σάλτσα. 

Ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει μετά από την ολοκλήρωση της σύνταξης του μενού 50 λεπτά για να ολοκλήρωση και τα 

δύο πιάτα του. 

Σημ. Μετά την ολοκλήρωση των πιάτων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καθαρίσουν το κάθε χώρο εργασίας τους και 

να τακτοποιήσουν την κουζίνα τους. ( θα αφαιρεθούν βαθμοί από την τελική βαθμολογία σε όσους δεν τηρήσουν την 

σωστή διαδικασία) 
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Black box – Plating & Dessert (Τεχνικών Σχολών & Κολλεγίων) 

 

 

θα δίνεται σε όλους από ένα μαύρο κουτί (Black Box) όπου θα περιέχει για όλους όσους πρόκειται να διαγωνιστούν τα 

ίδια υλικά χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς να γνωρίζει κανένας προηγούμενος τα υλικά από το κουτί. 

Μέσα στο κάθε Μαύρο κουτί θα υπάρχουν φρούτα και είδη ζαχαροπλαστικής. 

Στον κάθε χώρο του διαγωνισμού θα βρίσκεται επίσης ένα μέρος με διάφορα κοινά υλικά για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Για παράδειγμα:  

Μπαχαρικά, Φρέσκες κρέμες, Γάλατα, Χυμούς, Φρούτα, Βότανα, κρασιά, πηκτικές ουσίες, και διάφορα άλλα έτσι ώστε 

να μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι συμμετέχοντες για την δημιουργία των πιάτων. 

Χρόνος διαγωνισμού 

Ο κάθε διαγωνισμός Black box – με θέμα το Plating Dessert θα είναι 1 ώρα 

θα δίνεται το κάθε Μαύρο κουτί στον κάθε συμμετέχοντα και θα έχει 10 λεπτά να συντάξει την ονομασία του πιάτου 

του με βάση τα υλικά που θα έχει το κάθε κουτί.  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει 2 πιάτα με τα ίδια υλικά και με τον ίδιο τρόπο στησίματος 

Το ένα πιάτο θα είναι για γευσιγνωσία από τους κριτές και το άλλο για φωτογράφιση. 

Σημ. Τα πιάτα δεν πρέπει να είναι διαφορετικά. 

Η ονομασία του κάθε πιάτου θα πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένη έτσι ώστε να περιέχει διάφορες τεχνικές 

μαγειρέματος και μεθόδους. Να έχει στο κάθε πιάτο το κύριος μέρος του γλυκού, την σάλτσα και την γαρνιτούρα. 

Ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει μετά από την ολοκλήρωση της σύνταξης του μενού 50 λεπτά για να ολοκλήρωση και τα 

δύο πιάτα του. 

Σημ. Μετά την ολοκλήρωση των πιάτων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καθαρίσουν το κάθε χώρο εργασίας τους και 

να τακτοποιήσουν την κουζίνα τους. ( θα αφαιρεθούν βαθμοί από την τελική βαθμολογία σε όσους δεν τηρήσουν την 

σωστή διαδικασία) 
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Black box – Two To Tango – Grand Prix (2 Chefs) (Τεχνικών Σχολών & Κολλεγίων) 

 

θα δίνεται σε όλες τις ομάδες από ένα μαύρο κουτί (Black Box) όπου θα περιέχει για όλους όσους πρόκειται να 

διαγωνιστούν τα ίδια υλικά χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς να γνωρίζει κανένας προηγούμενος τα υλικά από το κουτί. 

Μέσα στο κάθε Μαύρο κουτί θα υπάρχουν διάφορα λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη και υλικά για την σάλτσα. 

Στον κάθε χώρο του διαγωνισμού θα βρίσκεται επίσης ένα μέρος με διάφορα κοινά υλικά για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Για παράδειγμα:  

Μπαχαρικά, Βότανα, κρασιά, πηκτικές ουσίες, και διάφορα άλλα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι 

συμμετέχοντες για την δημιουργία των πιάτων. 

Χρόνος διαγωνισμού 

Ο κάθε διαγωνισμός Black box – με θέμα το Two to Tango – Grand Prix (2 Chefs) θα είναι 1 ώρα 

θα δίνεται το κάθε Μαύρο κουτί στον κάθε συμμετέχοντα και θα έχει 10 λεπτά να συντάξει την ονομασία του πιάτου 

του με βάση τα υλικά που θα έχει το κάθε κουτί.  

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να δημιουργήσει 2 πιάτα Ορεκτικό και 2 πιάτα κυρίως με τα ίδια υλικά και με τον ίδιο 

τρόπο στησίματος 

Το ένα Ορεκτικό και κυρίως πιάτο θα είναι για γευσιγνωσία από τους κριτές και το άλλο ορεκτικό και κυρίως πιάτο για 

φωτογράφιση. 

Σημ. Τα πιάτα δεν πρέπει να είναι διαφορετικά. 

Η ονομασία του κάθε πιάτου θα πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένη έτσι ώστε να περιέχει διάφορες τεχνικές 

μαγειρέματος και μεθόδους. Να έχει στο κάθε πιάτο λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη και την σάλτσα. 

Η κάθε ομάδα θα έχει μετά από την ολοκλήρωση της σύνταξης του μενού 50 λεπτά για να ολοκλήρωση και τα 

τέσσερα πιάτα τους. 

Σημ. Μετά την ολοκλήρωση των πιάτων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καθαρίσουν το κάθε χώρο εργασίας τους και 

να τακτοποιήσουν την κουζίνα τους. ( θα αφαιρεθούν βαθμοί από την τελική βαθμολογία σε όσους δεν τηρήσουν την 

σωστή διαδικασία) 
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Student Chef Of The Year 2019 (Τεχνικών Σχολών) 

 

θα δίνεται σε όλους από ένα μαύρο κουτί (Black Box) όπου θα περιέχει για όλους όσους πρόκειται να διαγωνιστούν τα 

ίδια υλικά χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς να γνωρίζει κανένας προηγούμενος τα υλικά από το κουτί. 

Μέσα στο κάθε Μαύρο κουτί θα υπάρχουν διάφορα λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη και υλικά για την σάλτσα. 

Στον κάθε χώρο του διαγωνισμού θα βρίσκεται επίσης ένα μέρος με διάφορα κοινά υλικά για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Για παράδειγμα:  

Μπαχαρικά, Βότανα, κρασιά, πηκτικές ουσίες, και διάφορα άλλα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι 

συμμετέχοντες για την δημιουργία των πιάτων. 

Χρόνος διαγωνισμού 

Ο Student Chef of Year διαγωνισμός θα είναι 2 ώρες. 

θα δίνεται το κάθε Μαύρο κουτί στον κάθε συμμετέχοντα και θα έχει 20 λεπτά να συντάξει την ονομασία του πιάτου 

του με βάση τα υλικά που θα έχει το κάθε κουτί.  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει 2 πιάτα Ορεκτικό και 2 πιάτα κυρίως με τα ίδια υλικά και με τον 

ίδιο τρόπο στησίματος 

Το ένα Ορεκτικό και κυρίως πιάτο θα είναι για γευσιγνωσία από τους κριτές και το άλλο ορεκτικό και κυρίως πιάτο για 

φωτογράφιση. 

Σημ. Τα πιάτα δεν πρέπει να είναι διαφορετικά. 

Η ονομασία του κάθε πιάτου θα πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένη έτσι ώστε να περιέχει διάφορες τεχνικές 

μαγειρέματος και μεθόδους. Να έχει στο κάθε πιάτο λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη και την σάλτσα. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει μετά από την ολοκλήρωση της σύνταξης του μενού 1 ώρα και 40 λεπτά για να 

ολοκλήρωση και τα τέσσερα πιάτα τους. 

Σημ. Μετά την ολοκλήρωση των πιάτων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καθαρίσουν το κάθε χώρο εργασίας τους και 

να τακτοποιήσουν την κουζίνα τους. ( θα αφαιρεθούν βαθμοί από την τελική βαθμολογία σε όσους δεν τηρήσουν την 

σωστή διαδικασία) 
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Young Chef Of The Year 2019 (Κολλεγίων) 

 

θα δίνεται σε όλους από ένα μαύρο κουτί (Black Box) όπου θα περιέχει για όλους όσους πρόκειται να διαγωνιστούν τα 

ίδια υλικά χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς να γνωρίζει κανένας προηγούμενος τα υλικά από το κουτί. 

Μέσα στο κάθε Μαύρο κουτί θα υπάρχουν διάφορα λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη φρούτα και είδη ζαχαροπλαστικής  και 

υλικά για την σάλτσες. 

Στον κάθε χώρο του διαγωνισμού θα βρίσκεται επίσης ένα μέρος με διάφορα κοινά υλικά για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Για παράδειγμα:  

Μπαχαρικά, Βότανα, κρασιά, πηκτικές ουσίες, και διάφορα άλλα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι 

συμμετέχοντες για την δημιουργία των πιάτων. 

Χρόνος διαγωνισμού 

Ο Young Chef of Year διαγωνισμός θα είναι 3 ώρες . 

θα δίνεται το κάθε Μαύρο κουτί στον κάθε συμμετέχοντα και θα έχει 20 λεπτά να συντάξει την ονομασία του πιάτου 

του με βάση τα υλικά που θα έχει το κάθε κουτί.  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει 2 πιάτα Ορεκτικό, και 2 πιάτα κυρίως, 2 πιάτα γλυκό με τα ίδια 

υλικά και με τον ίδιο τρόπο στησίματος 

Το ένα Ορεκτικό, το ένα κυρίως πιάτο και το ένα γλυκό θα είναι για γευσιγνωσία από τους κριτές και το άλλο ορεκτικό, 

κυρίως, και γλυκό πιάτο για φωτογράφιση. 

Σημ. Τα πιάτα δεν πρέπει να είναι διαφορετικά. 

Η ονομασία του κάθε πιάτου θα πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένη έτσι ώστε να περιέχει διάφορες τεχνικές 

μαγειρέματος και μεθόδους. Να έχει στο κάθε πιάτο λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη και την σάλτσα. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει μετά από την ολοκλήρωση της σύνταξης του μενού 2 ώρες και 40 λεπτά για να 

ολοκλήρωση και τα τέσσερα πιάτα τους. 

Σημ. Μετά την ολοκλήρωση των πιάτων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καθαρίσουν το κάθε χώρο εργασίας τους και 

να τακτοποιήσουν την κουζίνα τους. ( θα αφαιρεθούν βαθμοί από την τελική βαθμολογία σε όσους δεν τηρήσουν την 

σωστή διαδικασία) 
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Junior Pastry Chef Of The Year 2019 (Κολλεγίων) 

 

θα δίνεται σε όλους από ένα μαύρο κουτί (Black Box) όπου θα περιέχει για όλους όσους πρόκειται να διαγωνιστούν τα 

ίδια υλικά χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς να γνωρίζει κανένας προηγούμενος τα υλικά από το κουτί. 

Μέσα στο κάθε Μαύρο κουτί θα υπάρχουν διάφορα είδη ζαχαροπλαστικής  και υλικά για την σάλτσες. 

Στον κάθε χώρο του διαγωνισμού θα βρίσκεται επίσης ένα μέρος με διάφορα κοινά υλικά για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Για παράδειγμα:  

Μπαχαρικά, Βότανα, κρασιά, πηκτικές ουσίες, και διάφορα άλλα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι 

συμμετέχοντες για την δημιουργία των πιάτων. 

Χρόνος διαγωνισμού 

Ο Junior Pastry Chef of Year διαγωνισμός θα είναι 2 ώρες . 

θα δίνεται το κάθε Μαύρο κουτί στον κάθε συμμετέχοντα και θα έχει 10 λεπτά να συντάξει την ονομασία του πιάτου 

του με βάση τα υλικά που θα έχει το κάθε κουτί.  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει 2 κυρίως πιάτα με βάση το φρούτο, και 2 πιάτα με βάση την 

Σοκολάτα  με τα ίδια υλικά και με τον ίδιο τρόπο στησίματος 

Το ένα πιάτο με βάση το φρούτο, και το άλλο πιάτο με βάση την σοκολάτα θα είναι για γευσιγνωσία από τους κριτές 

και τα αλλά  δυο για φωτογράφιση. 

Σημ. Τα πιάτα δεν πρέπει να είναι διαφορετικά. 

Η ονομασία του κάθε πιάτου θα πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένη έτσι ώστε να περιέχει διάφορες τεχνικές 

μαγειρέματος και μεθόδους. Να έχει στο κάθε πιάτο λαχανικά, Άμυλο, Πρωτεΐνη και την σάλτσα. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει μετά από την ολοκλήρωση της σύνταξης του μενού 1 ώρα και 40 λεπτά για να 

ολοκλήρωση και τα τέσσερα πιάτα τους. 

Σημ. Μετά την ολοκλήρωση των πιάτων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καθαρίσουν το κάθε χώρο εργασίας τους και 

να τακτοποιήσουν την κουζίνα τους. ( θα αφαιρεθούν βαθμοί από την τελική βαθμολογία σε όσους δεν τηρήσουν την 

σωστή διαδικασία) 
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Celebration Cake (for all ages) 

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν την δημιουργία τους  με μέγιστες διαστάσεις 50Χ50 εκατοστά ή διάμετρο 
50εκατοστά και να είναι μέχρι τρεις ορόφους. Θέμα θα είναι «Γιορτινή Τούρτα - Celebration Cake ». Θα μπορειτε να 
την φέρετε έτοιμη στο χώρο του διαγωνισμού.  
 

Τα κριτήρια βαθμολογιας θα είναι η αυθεντικότητα της ιδέας και του σχεδίου σε συνδυασμό με το δημιουργικό 

πνεύμα. Η χρήση διαφορετικών τεχνικών. 

 

Θα βαθμολογηθεί βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

• Παρουσίαση 1-30 βαθμοί 

• Πρωτοτυπία 1-30 βαθμοί 

• Βαθμός Δυσκολίας 1-20 βαθμοί 

• Χρήση Τεχνικών (Ζαχαρόπαστας) 1-20 βαθμοί 

• Μέγιστο Σύνολο Βαθμών είναι 100. 

 

Σημείωση: Για όλες τις κατηγορίες οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν την τούρτα τους σε βάση πολυστερίνης.  
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Χώρος Διοργάνωσης  
Κτήμα Ελαιόκηποι – Λευκωσία (Λεωφόρος Αγίου Γεωργίου 46, Τσέρι). Οι διαγωνιζόμενοι παραχωρούν όλα τα 

δικαιώματα που αφορούν μενού, συνταγές, βίντεο, φωτογραφίες κλπ. στους διοργανωτές.  

Μικροεξοπλισμός / Μηχανήματα 

Η οργανωτική επιτροπή θα παραχωρήσει στους διαγωνιζομένους: 

• Επαγγελματική εστία γκαζιού (4 μάτια - Φωτιά) – (Baron professional equipment) 

• Επαγγελματικό φούρνο - (Lainox oven) 

• Ψυγείο 

• Κατάψυξη  

• Blast chiller 

• Πάγκο εργασίας 

• Thermomix  

• Λάντζα με εγκατάσταση νερού 

• Νεροχύτη 

• Ηλεκτρική Φριτέζα  
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Πρόσθετος εξοπλισμός (ηλεκτρικές συσκευές, σκεύη, μαχαίρια) θα πρέπει να προσκομιστεί από τους ίδιους τους 

διαγωνιζομένους. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επίσης τα δικά τους πιάτα και οποιοδήποτε άλλο 

μικροεξοπλισμό χρειάζονταi.  
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Γενικές Οδηγίες 
 

Κριτική Επιτροπή    

Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από άριστους γνώστες των Μαγειρικών Τεχνών. Οι κριτές θα είναι μέλη και μη μέλη 

του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου Euro toques όπου είναι εγκεκριμένοι κριτές από την Παγκόσμια 

Ένωση Αρχιμαγείρων – WACS. Ο βαθμός που θα δίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής θα είναι προσωπικός. Το 

συνολικό τελικό αποτέλεσμα υπολογίζεται από τον Επικεφαλή της Οργανωτικής Επιτροπής. Η απόφαση των κριτών 

είναι οριστική και αμετάκλητη.  

 

Βαθμολογία – Κριτήρια Αξιολόγησης  

•Τακτοποιημένος και οργανωμένος χώρος εργασίας. 

Διαχείριση και τακτοποίηση όλων των υλικών και εργαλείων, ορθή και ασφαλής χρήση του εξοπλισμού, ασφάλεια και 

υγιεινή, διαχείριση των παραμέτρων οικονομίας και φθοράς, ορθή χρήση υλικών. Σωστή διαχείριση χρόνου για τη 

διασφάλιση ακριβούς ολοκλήρωσης. Διατήρηση καθαρού και συμμαζεμένου χώρου εργασίας. 

•Σωστή προετοιμασία, σύνθεση και υγιεινή. 

Σωστή βασική προετοιμασία του φαγητού, κατάλληλοι τρόποι και τεχνικές μαγειρέματος. Οι τεχνικές μαγειρέματος 

πρέπει να ανταποκρίνονται στα υλικά. 

•Δημιουργικότητα και παρουσίαση. 

Αυθεντικότητα και πρακτικότητα. Καθαρές και όχι χρονοβόρες δημιουργίες. Ο συνδυασμός να είναι κατάλληλος για το 

πιάτο. 

•Σερβίρισμα. 

Τα πιάτα θα πρέπει να σερβιριστούν ζεστά ή κρύα, όπως απαιτείται.  

•Γεύση 

Η αυθεντική γεύση του φαγητού πρέπει να διατηρείται. Πρέπει να έχει την κατάλληλη γεύση και καρυκεύματα. Πάνω 

από όλα, η γευστική εντύπωση του πιάτου να είναι σαφής και διακριτή.  

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες επαγγελματικές προδιαγραφές ένδυσης, υπόδησης και 

προσωπικής εμφάνισης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και της απονομής βραβείων. Οι διαγωνιζόμενοι που 

επιθυμούν να έχουν σχόλια από τους κριτές σχετικά με τα πιάτα τους πρέπει να συναντήσουν τον Επικεφαλής Κριτή 

στο χώρο του διαγωνισμού μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.  Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην κεντρική 

πινακίδα του διαγωνισμού μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.  



2ος Παγκύπριος Φοιτητικός Διαγωνισμός Συνδέσμου Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου – Eurotoques  

 

 

 

Τρόπος Βαθμολογίας 

 

Το κάθε πιάτο θα κριθεί και θα βαθμολογηθεί (συνολικά 100 βαθμοί) με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Παρουσίαση και θερμοκρασία: 10 ΒΑΘΜΟΙ  

Όλα τα τρόφιμα πρέπει να παρουσιάζονται όπως περιγράφεται στο μενού. η θερμοκρασία του κάθε πιάτου πρέπει να  

αντανακλά το πιάτο που παρουσιάστηκε. 

Γεύση: 40 ΒΑΘΜΟΙ 

Τα προφίλ γεύσης, η αρμονία των γεύσεων, πρέπει να αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο φαγητό. 

Οργανωτικές δεξιότητες: 10 ΒΑΘΜΟΙ 

Η Προετοιμασία (mise en plus) , η διαχείριση των υλικών, η αποθήκευση των υλικών, η επαναχρησιμοποίηση και 

γενικά η διαχείριση του χρόνου εργασίας. 

Ασφάλεια και υγιεινή: 20 ΒΑΘΜΟΙ 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φοράνε καθαρή επαγγελματική στολή του μάγειρα, με ποδιά, πετσέτα και καπέλο για 

την σωστή υγιεινή και ασφάλεια κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. 

θα πρέπει να  επιδεικνύουν σωστό χειρισμό και αποθήκευση των τροφίμων. 

Να διαχειρίζονται σωστά τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού 

Να χρησιμοποιούν κουτάλια μιας χρήσης για γευσιγνωσία τον πιάτων τους,  σωστές σανίδες κοπής για το κάθε 

τεμαχισμό που χρησιμοποιούνται για το νωπό κρέας, το πλύσιμο των κουταλιών, τη σωστή χρήση για υλικά που 

χρειάζονται αποθήκευση σε ψυγείο. 

Εμφάνιση πιάτου: 20 ΒΑΘΜΟΙ 

Η εμφάνιση του πιάτου πρέπει να είναι και στα δυο πιάτα το ίδιο. Να είναι ευπαρουσίαστα, καθαρά και να είναι σε 

θέση το κάθε πιάτο του διαγωνιζόμενου που να φαίνονται οι τεχνικές και μέθοδοί μαγειρέματος οπτικά. 
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Ποινές  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τους γενικούς όρους και κανονισμούς ή σε 

περίπτωση που προκύψουν προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί, οι διοργανωτές είναι οι μόνοι υπεύθυνοι να 

επιληφθούν των σχετικών θεμάτων και να βρουν τις κατάλληλες λύσεις. Οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα να 

σταματήσουν και να αποκλείσουν όποια ομάδα ή διαγωνιζόμενο που δε συμμορφώνεται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά 

το διαγωνισμό, με τη συγκατάθεση του Επικεφαλής Κριτή. Σημειώνεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος προκαλέσει είτε 

κακόβουλα είτε εξ αμελείας ζημιά / φθορά στον εξοπλισμό που θα του παραχωρείται, θα του επιβάλλεται η ανάλογη 

χρηματική ποινή από την οργανωτική επιτροπή. 
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Απονομή Βραβείων 
Τα μετάλλια θα δοθούν με βάση το επίπεδο επιτυχίας. Στις περιπτώσεις που δε θα υπάρξει το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα, δε θα δοθεί βραβείο αλλά βεβαίωση συμμετοχής. Τρόπαια θα δοθούν σε όλες τις κατηγορίες  που θα 

επιτύχουν την υψηλότερη βαθμολογία. 

Χρυσό Μετάλλιο με διάκριση  

100  Βαθμοί 

Χρυσό Μετάλλιο  

90 – 99         Βαθμοί 

Ασημένιο Μετάλλιο  

80 – 89         Βαθμοί 

Χάλκινο Μετάλλιο 

70 – 79         Βαθμοί 

Βεβαίωση – Έπαινος 

 60 – 69         Βαθμοί 
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Τελετή Απονομής Βραβείων 
 

Η τελετή απονομής των βραβείων για όλες τις κατηγορίες των διαγωνισμών θα πραγματοποιείται στην τελετής λήξης 

που θα γίνει την Κυριακή 21/04/2019 και ώρα 19:00 

 Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να τηρούν τις κατάλληλες επαγγελματικές προδιαγραφές ένδυσης, υπόδησης και 

γενικής εμφάνισης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.1.  


