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Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε
στη ∆ιεθνή Έκθεση Κύπρου η

Μπράβο στους µεγάλους µας νικητές!!!

Παντελής ∆ηµοσθένους
CHEF OF THE YEAR Νέαρχος Αριστείδου

PASTRY CHEF OF THE YEAR

Ιωάννης Παπακωνσταντίνου
YOUNG CHEF OF THE YEAR





Αγαπητά µέλη, φίλες και 
φίλοι του Συνδέσµου 
µας σας καλωσορίζω 
στην “πρώτη” έκδοση της 
εφηµερίδας µας. 

Νιώθω ιδιαίτερη χαρά 
αλλά και συγκίνηση που 
η εφηµερίδα του 
Συνδέσµου 
Αρχιµαγείρων Κύπρου

«ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΠΕΛΑ» 
µετά από 14 χρόνια 
κυκλοφορεί ξανά. 

Οι συζητήσεις και οι προβληµατισµοί 
για την επανέκδοση της εφηµερίδας 
µας, ξεκίνησαν πριν ακόµα έρθει το 
2016. Η ζύµωση κράτησε µερικούς 
µήνες και η ιδέα αποκρυσταλλώθηκε 
τον Απρίλιο. Τέλος του ίδιου µήνα 
άρχισε η προετοιµασία για την 
κυκλοφορία της πρώτης µας έκδοσης. 
Πρόκειται για µια εφηµερίδα που θα 
ταξιδεύει σε ολόκληρη την Κύπρο. 
Με ενδιαφέρον ρεπορτάζ, έρευνες και 
όλα όσα ο Σύνδεσµός µας προσφέρει. 

Λίγα λόγια για εµάς, ποιοι είµαστε… 

Ο Σύνδεσµος Αρχιµαγείρων 
Κύπρου (ΣΑΚ)

Είναι ένας επαγγελµατικός, µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός που σκοπό 
έχει να ενώσει σεφ και µάγειρες από 
ολόκληρη την Κύπρο σε µια από κοινού 
αφοσίωση στην επαγγελµατική 
αριστεία. Ως οργανισµός ο ΣΑΚ 
αντιπροσωπεύει µια ενιαία φωνή σε 
όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την 
επαγγελµατική µαγειρική. Ο Σύνδεσµος 
Αρχιµαγείρων Κύπρου ιδρύθηκε το 
1994 και έγινε πλήρες µέλος της 
Παγκόσµιας ένωσης Αρχιµαγείρων 
(WACS) το 1996 κατά τη διάρκεια του 
Παγκόσµιου Συνεδρίου της Ιερουσαλήµ 
στο Ισραήλ. Το 2001 συστάθηκε η 
πρώτη εθνική οµάδα µαγειρικής µε 
στόχο την εκπροσώπηση της Κύπρου 
σε όλα τα σηµαντικά διεθνή 
γαστρονοµικά φεστιβάλ µαγειρικής.
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Βασικοί µας στόχοι...

Είναι να διατηρήσουµε και να 
εµπλουτίσουµε τα γευστικά πρότυπα 
της Κυπριακής Κουζίνας, να 
αναβαθµίσουµε το επίπεδο της 
ποιότητας των µελών που εξασκούν 
το γαστρονοµικό επάγγελµα στην 
Κύπρο. Παράλληλα να προωθήσουµε 
την Κυπριακή κουζίνα στο εξωτερικό 
και να εκπροσωπήσουµε επάξια την 
Κύπρο σε όλα τα διεθνή Συνέδρια και 
φεστιβάλ Γαστονοµίας.
Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µέσα 
από την εκπαίδευση, τη συνεχή 
επιµόρφωση και επαγγελµατική 
ανάπτυξη των µελών του Συνδέσµου.

Ο Σύνδεσµος διοικείται...

Από το ενδεκαµελές εκλεγµένο 
διοικητικό συµβούλιο που συντίθεται 
κάθε δύο χρόνια σε τακτή Γενική 
Συνέλευση. Η θέση του ανώτερου 
διευθυντή της Εθνικής οµάδας 
Μαγειρικής διορίζεται από το ∆.Σ. 
κάθε τέσσερα χρόνια.

Μέλη του ΣΑΚ µε βάση το καταστατικό

Μπορούν να γίνουν όλοι ανεξαιρέτως 
οι επαγγελµατίες σεφ, µάγειρες και 
εκπαιδευτές που εργάζονται στην 
ευρύτερη επισιτιστική βιοµηχανία 
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, µονάδες 
επισιτισµού, σχολές κ.α.). Μέλη του 
ΣΑΚ µπορούν επίσης να γίνουν 
οργανωµένα σύνολα ή εκπαιδευτικοί 
οργανισµοί. Ο ΣΑΚ συµβάλλει ενεργά 
όχι µόνο στα δρώµενα της µαγειρικής 
στην Κύπρο, αλλά και στην κοινωνική 
ευαισθητοποίηση του νησιού.  
Σε συνεργασία µε άλλους 
οργανισµούς και άτοµα αναλαµβάνει 
τη διοργάνωση φιλανθρωπικών 
εκδηλώσεων που στόχο έχουν την 
προσφορά προς το συνάνθρωπο.

Τέλος, εύχοµαι κάθε επιτυχία στην 
εφηµερίδα µας, στον τόπο µας, αλλά 
και στις ζωές όλων µας.

Με απέραντη εκτίµηση 

Γιώργος ∆αµιανού 
Πρόεδρος Αρχιµαγείρων Κύπρου

Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο του Συνδέσµου µας κ. Γιώργο ∆αµιανού

Πρόεδρος:  
Γιώργος ∆αµιανού 

Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Κίκης Θεοδοσίου

Αντιπρόεδρος Τύπου και 
Εξωτερικών Σχέσεων: 
Παναγιώτης Ασπρής

Αντιπρόεδρος Εκπαιδεύσεων 
και Εκδηλώσεων: 
Παναγιώτης Παπακώστας

Γραµµατέας: 
Μιχάλης Μιχαηλίδης

Ταµίας: 
Χάρης Θεοχάρους

Ανώτερος ∆ιευθυντής 
Εθνικών Οµάδων: 
Παναγιώτης Χαραλάµπους

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

taasprakapela@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

Σύνδεσµος Αρχιµαγείρων Κύπρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 

Παναγιώτης Παπακώστας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: 

Χριστιάνα ∆ιονυσίου

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ: 

Mat>Ad Services Ltd

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 

Lithoweb Ltd

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επαρχιακός Λευκωσίας 
Κερύνειας: 
Χριστίνα Αυξεντίου

Επαρχιακός Λεµεσού: 
Κώστας Μιχαηλίδης

Επαρχιακός Λάρνακας: 
Αντώνης Χαραλάµπους

Επαρχιακός Πάφου: 
Μάριος Καραγιάννης

Επαρχιακός Αµµοχώστου: 
Χρίστος Μάτσης

Πρόεδρος Young Chef Club: 
Κωνσταντίνος Κυρλάκης

Το νέο µας ∆ιοικητικό Συµβούλιο





Πρόκειται για έναν άνθρωπο προικισµένο µε πολλές 
ικανότητες, γεµάτο ενέργεια, δύναµη και 
αποφασιστικότητα. Έξυπνο, δραστήριο και µε 
µπόλικο χιούµορ. 

αφιέρωµα
στήλη

Το µεγαλείο της 
ψυχής του...

Άνθρωπος χαµηλών τόνων και 
υψηλών ιδανικών. Με ανιδιοτέλεια 
και όλη εκείνη την αρχοντιά που 
διαθέτει ένας πραγµατικά 
ξεχωριστός άνθρωπος. Αξιοπρεπής 
και περήφανος, µε τη θετική έννοια, 
χωρίς καθόλου έπαρση και δήθεν 
συµπεριφορές.

Ο Πέτρος Γαβριήλ γεννήθηκε στην 
Πεντάγυια της Μόρφου και έχει 
τέσσερα αδέρφια. Πέρασε δύσκολα 
παιδικά χρόνια καθότι ο πατέρας του 
ήταν αναγκασµένος να δουλεύει στο 
εξωτερικό. Έπειτα ακολούθησε η 
προσφυγιά και όλα αυτά έκαναν το 
νεαρό τότε Πέτρο να γίνει ακόµα πιο 
δυνατός, αλλά πάντα στο πλάι της 
µάνας του. Το όνειρό του ήταν να γίνει 
Αρχαιολόγος, αλλά µεγαλώνοντας 
τον κέρδισε η Μαγειρική. Το 1988 
αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του 
θητεία γράφτηκε στο  Europa College 
στη Λευκωσία και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του το 1990. Είναι κάτοχος 
Ανώτερου ∆ιπλώµατος Μαγειρικής.

Η πρώτη µεγάλη πρόκληση για 
εκείνον ήταν…

Η ένταξή του στην εταιρεία Sodexo 
και η λειτουργία του συστήµατος 
PAYD (Pay As You Dine) σε όλα τα 
εστιατόρια και κουζίνες σε όλο το 
νησί. Η αναδιοργάνωση όλων των 
εστιατορίων, το άνοιγµα καινούργιων 
και η δηµιουργία όλων των µενού και 
κοστολογήσεων ήταν κάτω από τη 
δική του ευθύνη. Με µία οµάδα 120 
µαγείρων σε 21 εστιατόρια, cafe, 
pubs και beach clubs έδωσε και δίνει 
καθηµερινά όλη την ενέργεια για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
Μεγάλη, επίσης πρόκληση για εκείνον 
ήταν και η  εισαγωγή του λογισµικού 

Microsoft Business Solutions 
Navision για πρώτη φορά.
∆ηµιούργησε και κοστολόγησε πάνω 
από 1000 συνταγές ως βάση 
δεδοµένων για το λογισµικό, µε 
βασικό στόχο τη σταθεροποίηση της 
ποιότητας και του κόστους. 
Ανάµεσα στα καθήκοντα του είναι 
και η επικοινωνία µε τους διάφορους 
προµηθευτές και η συνεργασία µε το 
τµήµα αγορών. 
Εντός της εταιρείας παρέδωσε 
σεµινάρια εγκεκριµένα από την 
ΑΑΝΑ∆  σε όλους τους µάγειρες µε 
θέµατα όπως: ορεκτικά, σάλτσες, 
κυρίως πιάτα, πατέ, τερρίν κ.α. 

Κατά τη διάρκεια της καριέρας 
του…

Παρακολούθησε εξειδικευµένα 
σεµινάρια γαστρονοµίας, σχετικά 
µε τις διάφορες τάσεις και µεθόδους 
µαγειρικής, καθώς επίσης και 
υγιεινής τροφίµων. Είναι κάτοχος 
του διπλώµατος “CITY & GUILDS 
DIPLOMA” στη µαγειρική και 
παρουσίαση (µαγειρικές τέχνες), 
µε έπαινο και διάκριση σε όλες τις 
κατηγορίες της εξέτασης. Εργάστηκε 
στο εστιατόριο “Le Gavroce” στο 
Λονδίνο υπό την καθοδήγηση και 
εκπαίδευση του Albert M. Roux.  
Μέλος του Συνδέσµου Αρχιµαγείρων 
Κύπρου, υπήρξε Αντιπρόεδρος τύπου 
και εξωτερικών υποθέσεων  του 
συνδέσµου τη διετία 2007 - 2009, 
αναπληρωτής πρόεδρος την τετραετία 
2011 - 2015  και πρώην αρχηγός της 
Ολυµπιακής Οµάδας Μαγειρικής 
Κύπρου από το 2000 - 2006.
Επιπλέον, διετέλεσε, διεθνής κριτής 
του WACS (World Association Cooks 
Society) Level A” και διαπιστευµένος 
εκπαιδευτής της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού (ΑΑΝΑ∆). 
Μέσω του Συνδέσµου Αρχιµαγείρων 
Κύπρου, παρέδωσε σεµινάρια  για 
επαγγελµατίες µε θέµατα: Σάλτσες, 

Μεσογειακή Κουζίνα, ορεκτικά κ.α. 
Σε συνεργασία µε το κολλέγιο 
‘Intercollege’ παρέδωσε διάφορα 
σεµινάρια στους φοιτητές όπως 
‘Nouvelle Cuisine’, Pate & Terrines 
κυρίως πιάτα κ.α.
Συµµετείχε σε διάφορους 
διαγωνισµούς µαγειρικής, σε Κύπρο, 
Μάλτα, Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστρία, 
Λουξεµβούργο και Γερµανία στους 
οποίους και κέρδισε  πολλές 
διακρίσεις  και βραβεία.

Η πρώτη µεγάλη διάκριση στην 
καριέρα του…

Ήταν η συµµετοχή του στο Παγκόσµιο 
Κύπελλο Μαγειρικής στο
Λουξεµβούργο το 2002, όπου µαζί µε 
τα υπόλοιπα µέλη της Ολυµπιακής 
οµάδας κέρδισε ένα αργυρό και ένα 
χάλκινο µετάλλιο. Ακολούθησαν οι 
‘Ολυµπιακοί Μαγειρικής 2004’ στη 
Γερµανία, στους οποίους κέρδισαν ένα 
αργυρό και τρία χάλκινα µετάλλια. 
Τέλος, στο Παγκόσµιο Κύπελλο 
Μαγειρικής στο Λουξεµβούργο το 
2006, κέρδισαν ένα αργυρό και ένα 
χάλκινο.

Επίσης…

Υπήρξε µέλος της κριτικής επιτροπής 
του διεθνούς διαγωνισµού  “Global 
chef challenge” που έγινε το 
Φεβρουάριο του 2012 στη 
Λουµπλιάνα της Σλοβενίας, µέλος της 
κριτικής επιτροπής στο Παγκόσµιο 
Κύπελλο Μαγειρικής που έγινε στο 
Λουξεµβούργο το Νοέµβριο του 2014 
και “Chairman”  του παγκύπριου 
διαγωνισµού µαγειρικής 
“ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 2012, 2014 και 2016”. 
Ο κ. Πέτρος Γαβριήλ είναι παντρεµένος 
µε τη Χριστιάνα και έχουν δυο παιδιά, 
το Χάρη και τη Ροδούλα. 

Η σύζυγος του κύριου Πέτρου, η 
κυρία Χριστιάνα Γαβριήλ αναφέρει 
για το σύζυγό της:

«Όταν µου τηλεφώνησαν και µου 
ζήτησαν να περιγράψω το χαρακτήρα 
του συζύγου µου, µου φάνηκε 
δύσκολο στην αρχή. Όταν, όµως, µιλάς 
για το δικό σου άνθρωπο, δεν είναι 
καθόλου δύσκολο τελικά. Είµαστε 
παντρεµένοι εδώ και 23 χρόνια. Με 
τον Πέτρο γνωριστήκαµε στην κουζίνα 
ενός ξενοδοχείου καθότι είµαστε στον 
ίδιο επαγγελµατικό χώρο.  Για µένα ο 

Πέτρος είναι ο άντρας, ο φίλος, ο 
αδερφός. Έχουµε µια ξεχωριστή σχέση 
και πάντα στηρίζουµε ο ένας τον άλλον. 
Περνάµε πολύ από τον ελεύθερό µας 
χρόνο µαζί. Έχουµε δυο υπέροχα 
παιδιά, το Χάρη και τη Ροδούλα, 23 και 
19 ετών. Θα έλεγα περισσότερο φίλοι 
είµαστε µε τα παιδιά µας παρά 
αυστηροί γονείς.

Ο Πέτρος αν και έχει λιγότερο πάντα 
ελεύθερο χρόνο, κατάφερε να έχει µια 
πραγµατικά υπέροχη και άψογη σχέση 
µε τα παιδιά του. Πάντα ήταν δίπλα 
τους όταν τον χρειαζόντουσαν. Να πω 
όµως και λίγα λόγια για το χαραχτήρα 
του Πέτρου, είναι ένας υπέροχος 
άνθρωπος, ένας πιστός φίλος, ένας 
άψογος επαγγελµατίας και καλός 
οικογενειάρχης. 

Πάντα, µε ό,τι καταπιάνεται πρέπει 
να το κάνει σωστά, στην εντέλεια, δεν 
µπορεί τη µετριότητα. 

Οι στόχοι του πάντα είναι ψηλοί, τα 
λόγια του µετρηµένα και οι σκέψεις του 
ώριµες και λογικές. Το θαυµάζω για 
την ιδιοσυγκρασία του και την υποµονή 
του.
 
Το µόνο του ελάττωµα είναι το κυνήγι 
– στο µόνο που δεν συµφωνούµε- µας 
τρώει χρόνο από το λίγο ελεύθερο 
χρόνο του. Είναι όµως το χόµπι του και 
όπως ο ίδιος µας λέει πάντα, «Όταν 
πηγαίνω για κυνήγι καθαρίζει το µυαλό 
µου». 

Θεωρώ τον εαυτό µου πολύ 
ευτυχισµένο, αλλά και τυχερό που 
αυτός είναι ο άνθρωπός µου».
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Chef Quote:  Το ψάρι για να ψηθεί στη σχάρα ή στο φούρνο θα πρέπει πρώτα να το βρέξουµε και µάλιστα µε µπόλικο νερό.



Oι σηµαντικότερες...

Με µεγάλη επιτυχία 
πραγµατοποιήθηκε στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Κύπρου η 15η  Έκθεση 
«ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - HO.RE.CA. 2016»

Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της την 
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, ενώ η 
τελετή λήξης έγινε αργά το απόγευµα 
της Κυριακής µε τις βραβεύσεις των 
νικητών. 
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη Έκθεση 
παρουσίασης τροφίµων, ποτών, 
εξοπλισµού εστιατορίων, ξενοδοχείων, 
καφετεριών και χώρων µαζικής 
εστίασης, αλλά και για  το µεγαλύτερο 
παγκύπριο γαστρονοµικό φεστιβάλ 
µαγειρικής και ζαχαροπλαστικής που 
διοργανώνει ο Σ.Α.Κ.

δραστηριότητες
στήλη

Στα πλαίσια του φεστιβάλ

Πραγµατοποιήθηκαν διαγωνισµοί που 
έδωσαν την ευκαιρία  σε όλους 
ανεξαιρέτως (µέλη του Σ.Α.Κ., µαθητές 
των ξενοδοχειακών σχολών και 
φοιτητές τριτοβάθµιων σχολών) να 
διαγωνιστούν σαν ίσος προς ίσο µε 
σκοπό την αναβάθµιση 
επαγγελµατικών γνώσεων και 
τεχνικών, καθώς και την ανάδειξη 
αυτών που θα εκπροσωπήσουν το 
Σ.Α.Κ. αλλά και την Κύπρο σε διάφορα 
παγκόσµια γαστρονοµικά  φεστιβάλ 
και διαγωνισµούς µαγειρικής.
Ο ∆ιαγωνισµός που προκάλεσε το 
µεγαλύτερο ενθουσιασµό από τον 
κόσµο, αλλά και το πιο δυνατό 
χειροκρότηµα ήταν αυτός των…
«Σεφ άνω των 40 ετών»

Το WORLDCHEFS Congress & Expo 
2016 έρχεται τον Σεπτέµβρη στη 
Θεσσαλονίκη 

Η Κύπρος µας δηλώνει παρούσα σε 
αυτό το τόσο σπουδαίο γεγονός. 

Στη Θεσσαλονίκη, από 24 έως 27 
Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί το 
WORLDCHEFS Congress & Expo. Το 
Συνέδριο πραγµατοποιείται κάθε δύο 
χρόνια και αποτελεί σήµα κατατεθέν 
της πολύχρονης παράδοσης των 

Ο Σύνδεσµος Αρχιµαγείρων Κύπρου όλα αυτά τα χρόνια 

παρουσιάζει έντονη και σηµαντική δράση:-Παρέχουµε σεµινάρια στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία.-Παρέχουµε πληροφορίες αλλά και συµµετέχουµε σε διεθνές 

εκδηλώσεις (διαγωνισµούς, σεµινάρια, συνέδρια κτλ)-Συνεργαζόµαστε µε διάφορους οργανισµούς όπως ο ΚΟΤ, 

Συντεχνίες, ιδιωτικά κολέγια και τεχνικές σχολές του 
Υπουργείου Παιδείας. 

-Έχουµε ενεργές τράπεζες αίµατος σε όλες τις επαρχίες.-Προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας, αλλά και χρηµατικά ποσά 

σε διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισµούς.-Βοηθάµε σχολεία, κολέγια και επαγγελµατίες να συµµετέχουν 

σε διεθνείς διαγωνισµούς.
-Αντιπροσωπεύουµε την Κύπρο σαν κριτές σε διεθνείς 
διαγωνισµούς.

- Έχουµε καταφέρει να γίνουµε γνωστοί στο εξωτερικό µε τη 

συµµετοχή µας σε διεθνή συνέδρια κ.α.

Νικητές: Οι Σεφ,  ∆ηµήτρης 
Αλεξάνδρου και Νίκος Παπανικολάου

Η  έκθεση παρέµεινε ανοιχτή για το 
κοινό δίνοντας  την ευκαιρία σε όλους 
όσους  έχουν σχέση µε την ποιοτική 
κουζίνα και το καλό φαγητό να έρθουν 
σε άµεση επαφή µε τους 
επαγγελµατίες Chef, που είναι µέλη 
του Σ.Α.Κ., και να γνωρίσουν από 
κοντά τους ανθρώπους 
οι οποίοι διατηρούν το όνοµα της 
χώρα µας υψηλά στους 
γαστρονοµικούς δείκτες. Στην τελετή 
λήξης πέρα από τα βραβεία των 
νικητών, δόθηκαν και δώρα στους 
διοργανωτές αλλά και σε όλους όσους 
βοήθησαν.

Περισσότεροι από 70 Σεφ...

Ένωσαν τις δυνάµεις τους για την 
πραγµατοποίηση του καθιερωµένου 
δείπνου Αγάπης που έγινε στις 11 
Φεβρουαρίου 2016 στην αίθουσα 
δεξιώσεων ΖΗ.∆Η.ΠΑ στο Αυγόρου. 
Ο Σύνδεσµος Αρχιµαγείρων Επαρχίας 
Αµµοχώστου, για ακόµη µια χρονιά 
άνοιξε µια µεγάλη αγκαλιά, για να 
χωρέσει όλα εκείνα τα υπέροχα 
πλάσµατα που φοιτούν στο Κέντρο 
«Απόστολος Παύλος» στο Λιοπέτρι 
αλλά και όλο τον κόσµο που κάθε 
χρόνο τιµά και στηρίζει αυτό το θεσµό. 
Εδώ και 14 χρόνια, κρατάει γερά, µε 
αγάπη ενθουσιασµό και αληθινό φως 
στις καρδιές όλων. Όπως και κάθε 
χρόνο, όλα τα έσοδα δόθηκαν στο 
Κέντρο. Φέτος το ποσό ανήλθε στις 
€20,000.00.

Αρχιµαγείρων, προσελκύοντας κατά 
παράδοση 800 συµµετέχοντες.
Έχει διοργανωθεί σε πάνω από 35 
πόλεις σε όλο τον κόσµο κατά την 
ένδοξη ιστορία των 82 χρόνων του, 
και το 2016 είναι η πρώτη χρονιά που 
το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί σε 
χώρα της Μεσογείου και µάλιστα στην 
Ελλάδα.

Επικεφαλείς ΣΕΦ ξενοδοχειακών 
µονάδων και εστιατορίων, διευθυντές 
εταιρειών τροφίµων, αρχιµάγειρες, 
αλλά και νέα ταλέντα µαζί µε 
επιχειρήσεις εισαγωγής & εξαγωγής 
τροφίµων και εξοπλισµού θα βρεθούν 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάτω 
από µια στέγη για 5 ηµέρες, να 
δικτυωθούν, να ενηµερωθούν και 
τελικά να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
εργασίες και το επάγγελµά τους.

Σηµαντικό να αναφέρουµε ότι, 
υποψήφιος αντιπρόεδρος της  
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας 
Αρχιµαγείρων (WACS), είναι ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου µας κ. 
Γιώργος ∆αµιανού και υποψήφιος 
πρόεδρος, ο πρόεδρος Λέσχης 
Αρχιµαγείρων Ελλάδας, κ. Μίλτος 
Καρούµπας.

Αρκετοί από τους Σεφ συµµετείχαν 
στο video clip  του τραγουδιού «Κάτω 
από τον ίδιο ουρανό» του γνωστού 
µουσικοσυνθέτη  Άριστου Μοσχοβάκη.  
Τραγουδά η νεαρή µε µειωµένη 
όραση, τραγουδίστρια, Νικολέττα 
Λιβαδιώτη. Στο video clip συµµετείχαν 
επίσης και παιδιά µε µειωµένη ακοή 
καθώς και αρκετός κόσµος δίνοντας 
έτσι ένα µεγάλο µήνυµα εναντίον του 
ρατσισµού προς τα άτοµα µε αναπηρία. 
Τα γυρίσµατα του video clip έγιναν 
στις 16 Απριλίου στο ξενοδοχείο 

H Συµµετοχή µας σε µουσικό video clip...



Oι σηµαντικότερες...

Με µεγάλη επιτυχία 
πραγµατοποιήθηκε στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Κύπρου η 15η  Έκθεση 
«ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - HO.RE.CA. 2016»

Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της την 
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, ενώ η 
τελετή λήξης έγινε αργά το απόγευµα 
της Κυριακής µε τις βραβεύσεις των 
νικητών. 
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη Έκθεση 
παρουσίασης τροφίµων, ποτών, 
εξοπλισµού εστιατορίων, ξενοδοχείων, 
καφετεριών και χώρων µαζικής 
εστίασης, αλλά και για  το µεγαλύτερο 
παγκύπριο γαστρονοµικό φεστιβάλ 
µαγειρικής και ζαχαροπλαστικής που 
διοργανώνει ο Σ.Α.Κ.

Στα πλαίσια του φεστιβάλ

Πραγµατοποιήθηκαν διαγωνισµοί που 
έδωσαν την ευκαιρία  σε όλους 
ανεξαιρέτως (µέλη του Σ.Α.Κ., µαθητές 
των ξενοδοχειακών σχολών και 
φοιτητές τριτοβάθµιων σχολών) να 
διαγωνιστούν σαν ίσος προς ίσο µε 
σκοπό την αναβάθµιση 
επαγγελµατικών γνώσεων και 
τεχνικών, καθώς και την ανάδειξη 
αυτών που θα εκπροσωπήσουν το 
Σ.Α.Κ. αλλά και την Κύπρο σε διάφορα 
παγκόσµια γαστρονοµικά  φεστιβάλ 
και διαγωνισµούς µαγειρικής.
Ο ∆ιαγωνισµός που προκάλεσε το 
µεγαλύτερο ενθουσιασµό από τον 
κόσµο, αλλά και το πιο δυνατό 
χειροκρότηµα ήταν αυτός των…
«Σεφ άνω των 40 ετών»

Νικητές: Οι Σεφ,  ∆ηµήτρης 
Αλεξάνδρου και Νίκος Παπανικολάου

Η  έκθεση παρέµεινε ανοιχτή για το 
κοινό δίνοντας  την ευκαιρία σε όλους 
όσους  έχουν σχέση µε την ποιοτική 
κουζίνα και το καλό φαγητό να έρθουν 
σε άµεση επαφή µε τους 
επαγγελµατίες Chef, που είναι µέλη 
του Σ.Α.Κ., και να γνωρίσουν από 
κοντά τους ανθρώπους 
οι οποίοι διατηρούν το όνοµα της 
χώρα µας υψηλά στους 
γαστρονοµικούς δείκτες. Στην τελετή 
λήξης πέρα από τα βραβεία των 
νικητών, δόθηκαν και δώρα στους 
διοργανωτές αλλά και σε όλους όσους 
βοήθησαν.

Περισσότεροι από 70 Σεφ...

Ένωσαν τις δυνάµεις τους για την 
πραγµατοποίηση του καθιερωµένου 
δείπνου Αγάπης που έγινε στις 11 
Φεβρουαρίου 2016 στην αίθουσα 
δεξιώσεων ΖΗ.∆Η.ΠΑ στο Αυγόρου. 
Ο Σύνδεσµος Αρχιµαγείρων Επαρχίας 
Αµµοχώστου, για ακόµη µια χρονιά 
άνοιξε µια µεγάλη αγκαλιά, για να 
χωρέσει όλα εκείνα τα υπέροχα 
πλάσµατα που φοιτούν στο Κέντρο 
«Απόστολος Παύλος» στο Λιοπέτρι 
αλλά και όλο τον κόσµο που κάθε 
χρόνο τιµά και στηρίζει αυτό το θεσµό. 
Εδώ και 14 χρόνια, κρατάει γερά, µε 
αγάπη ενθουσιασµό και αληθινό φως 
στις καρδιές όλων. Όπως και κάθε 
χρόνο, όλα τα έσοδα δόθηκαν στο 
Κέντρο. Φέτος το ποσό ανήλθε στις 
€20,000.00.

Ceriied Hospitality Supervisor

Το Cyprus Hospitality Educational Institute και ο Σύνδεσµος Αρχιµαγείρων Κύπρου (ΣΑΚ) διοργάνωσαν µε 
επιτυχία 4 σεµινάρια σε Λεµεσό, ∆άλι, Πάφο και Αγία Νάπα για επαγγελµατίες Supervisors, Τµηµατάρχες και 
Managers.  
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Kαρναβαλίστικο πάρτι του 
Συνδέσµου Αρχιµαγείρων Κύπρου

∆ιεξήχθη την Παρασκευή 11/03/2016 
το καρναβαλίστικο party του 
Συνδέσµου Αρχιµαγείρων Κύπρου στο 
ξενοδοχείο Curium Palace Hotel στη 
Λεµεσό. Η εκδήλωση ήταν υπό την 
αιγίδα του επαρχιακού προέδρου 
Λεµεσού κ. Κώστα Μιχαηλίδη σε 
συνεργασία µε το συµβούλιο του 
συνδέσµου.

Μια ευχάριστη έκπληξη για τους 
παρευρισκόµενους κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης ήταν η επίσκεψη της 
Βασίλισσας του καρναβαλιού 
κα Έλενας Παπαδόπουλου.
Ο τυχερός της βραδιάς, ήταν ο 
κ. Πέτρος Γαβριήλ που κέρδισε µια 
µοτοσικλέτα 125cc η οποία 
κληρώθηκε από το σύνδεσµο.

Το Σαρακοστιανό µας γεύµα 

Στις 24 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε µε 
µεγάλη επιτυχία το ετήσιο φιλανθρωπικό 
Σαρακοστιανό γεύµα από τα µέλη του ΣΑΚ 
της Επαρχίας Λευκωσίας.
Τα 250 άτοµα που παρευρέθηκαν 
απόλαυσαν το υπέροχο φαγητό αλλά και 
την ωραία µουσική. Όλα τα έσοδα 
δόθηκαν στο σύνδεσµο "Ένα Όνειρο... 
Μια Ευχή " για παιδιά µε καρκίνο και 
άλλες συναφείς αρρώστιες. 

14 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε…
 

Ο ∆ήµαρχος Μέσα Γειτονιάς σε 
συνεργασία µε το Σύνδεσµο 
Αρχιµαγείρων Επαρχίας Λεµεσού, 
πραγµατοποίησαν στις 14 Απριλίου 
Φιλανθρωπικό δείπνο στο ξενοδοχείο 
Ajax. 
To δείπνο ήταν υπό την αιγίδα του 
∆ηµάρχου Μέσα Γειτονιάς ενώ µε την 
παρουσία του, µας τίµησε και ο 
έντιµος πρόεδρος της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. 
Τα έσοδα έχουν διατεθεί για την 
ενίσχυση των κοινωνικά ευπαθών 
οµάδων της Μέσα Γειτονιάς.

Από τις Επαρχιακές µας Συναντήσεις 

Λεµεσός Λευκωσία

Πάφος Λάρνακα

20 Μαρτίου 2016 
πταγµατοποιήθηκε στην Αθήνα...

Η “FOOD EXPO GREECE 2016”
Τιµώµενη χώρα η Κύπρος! 

Τους µοναδικούς γαστρονοµικούς 
θησαυρούς της Κύπρου και το 
σύγχρονο πρόσωπο της Νέας 
Κυπριακής Κουζίνας είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες 
της 3ης FOOD EXPO Greece 2016. 
Ως Τιµώµενη Χώρα της έκθεσης, 
η Κύπρος και τα αγροτροφικά 
προϊόντα της βρέθηκαν στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
 Την Κυπριακή κουζίνα παρουσίασαν 
οι Chef Κώστας Μιχαηλίδης και 
Κώστας Κωνσταντίνου.

Τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο πραγµατοποιήθηκαν αιµοδοσίες στις επαρχίες Αµµοχώστου, Λευκωσίας και Λεµεσού.



συνέντευξη
στήλη

Μέχρι τώρα ξέραµε ότι το χαλούµι, 
όπως και η αναρή είναι άσπρου χρώµατος…

Ο κύριος Γεώργιος Αρέστη από το 
χωριό Βρυσούλλες της Επαρχίας 
Αµµοχώστου και ιδιοκτήτης του 
εστιατορίου «XILINO» φτιάχνει 
χαλούµια σε διάφορα χρώµατα αλλά 
και µε διάφορες γεύσεις.

Το παραδοσιακό χαλούµι τώρα 
αλλάζει…

Ο κύριος Αρέστη φτιάνει χαλούµια 
κόκκινα, µπλε και πράσινα καθώς 
επίσης και χαλούµια µε γεύση 
µαστίχας, γλυκάνισου και µέντας. Μια 
πανδαισία χρωµάτων και γεύσεων µε 
πρωταγωνιστή το παραδοσιακό 
χαλούµι.

Πόσα χρόνια είστε εστιάτορας;  

∆ικό µου εστιατόριο έχω τα τελευταία 
10 χρόνια αλλά και ο πατέρας µου είχε 
εστιατόριο και ο πεθερός µου. Όπως 
καταλαβαίνετε, από µικρό παιδί έκανα 
αυτή τη δουλειά. 

Η ιδέα να φτιάξετε χρωµατιστά 
χαλούµια ήταν δική σας;

Βασικά ήταν ιδέα του εγγονού µου, 
ο µικρός µε ρώτησε κάποια στιγµή 
“Παππού γιατί δεν µου φτιάχνεις 
πράσινα χαλούµια;” Αυτό ήταν, άρχισα 
να το σκέφτοµαι και να ψάχνω τον 
τρόπο. Όταν είπα στην οικογένειά µου 
ότι θα προσπαθήσω να φτιάξω 
χαλούµια σε διάφορα χρώµατα, αυτοί 
γέλασαν και µε είπαν τρελό. Τώρα 
όµως χαίροµαι που είναι δίπλα µου 
και µε βοηθάνε.

Τα χαλούµια, τα φτιάχνετε µε τον 
απλό παραδοσιακό τρόπο;

Ναι, µε τον παραδοσιακό τρόπο, 
µόνο η τεχνική είναι διαφορετική.

Όταν κάποιος θελήσει να φτιάξει 
χαλούµια, τι πιστεύετε είναι 
σηµαντικό να γνωρίζει;

Σηµασία για το καλό χαλούµι έχει το 
πως τρέφεται το ζώο έπειτα είναι και 
κάποια άλλα µυστικά, όπως η πηδκιά. 
Όσο πιο λίγη βάλεις, τόσο πιο πολλά 
χαλούµια κάνεις. ∆ιαλύω την πηδκιά 
µε νερό και βάζω σε ποσότητα ίσα µε 
ένα σφηνάκι. Με 50 λίτρα γάλα 
φτιάχνω συνήθως 30 µε 32 χαλούµια. 
Ο έλεγχος της θερµοκρασίας γίνεται 
µε το θερµόµετρο και όχι µε το 
δάχτυλό µας, όπως γινόταν παλιά από 

τους βοσκούς και τις νοικοκυρές µας. 
Επίσης, χρησιµοποιώ ατοµικά ταλάρια.

Οι πελάτες σας πώς αντιδρούν κάθε 
φορά που τους σερβίρετε 
χρωµατιστά χαλούµια;

Αντιδρούν περίεργα επειδή νοµίζουν 
ότι πρόκειται για χαλασµένο προϊόν, 
αλλά όταν τους εξηγώ, ενθουσιάζονται 
µόνο και µόνο µε την ιδέα. 

Θα µας πείτε πώς φτιάχνετε τα 
συγκεκριµένα χαλούµια; Θα µας 
αποκαλύψετε το µυστικό σας;   

Θα σας αποκαλύψω το µυστικό µου 
όταν τελειοποιήσω την τεχνική µου. 
Πρόκειται όµως για αγνά υλικά και 
χωρίς συντηρητικά.  

Το εστιατόριο σας είναι 
κατασκευασµένο εξολοκλήρου από 
κορµούς δέντρων εξίσου και το 
όνοµα του “XILINO”  

Βασικά πριν, ήταν το σπίτι µου. Ήταν το 
πρώτο ξύλινο σπίτι που 
κατασκευάστηκε στην Κύπρο. Οι 
κορµοί των δέντρων ήρθαν από την 
Φιλανδία. Φιλανδοί το έστησαν το 
1992 και το 2005 έγινε εστιατόριο. 
Αρκετός κόσµος ερχόταν µόνο και 
µόνο από περιέργεια, για να δει το 
ξύλινο εστιατόριο. 

Ένα από τα πρώτα πιάτα σας που 
θυµάστε;

Ήταν το “Πιάτο του βοσκού” , χοιρινό 
ψαρονέφρι µε φέτα, ρίγανη, ντοµάτα 
και τυρί. Έπειτα η ψαρόπιτα µε ξιφία, 
καρότο, κρεµµύδι και πατάτα πουρέ. 

Τα καλύτερα πιάτα σας;

Κρασάτος κόκορας µε µακαρόνια 
σκλινιτσού, ελάφι και κοκκινιστό. 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τη 
φιλοξενία σας!

Ευχαριστούµε τον κ. Αρέστη και τη 
σύζυγο του κ. Φοίβη για τη φιλοξενία. 
Τους ευχόµαστε υγεία και κάθε 
επιτυχία.

Στο εστιατόριο του κ. Αρέστη πήγαµε 
µε τους Chef µας, κ. Παναγιώτη Ασπρή 
και κ. Χρίστο Μάτση καθώς και την 
νεαρή µας Αντωνία Γεωργίου. 

Ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Επαρχία Αµµοχώστου φτιάχνει… 
πολύχρωµα χαλούµια
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εµείς και η κύπρος µας
στήλη

Μαγειρέψαµε µαζί µε την κ. Κίκα 
Παύλου Βάσιλα στο χωριό ∆ασάκι 
Άχνας 

Στις 16 Φεβρουαρίου µαζί µε τους Σεφ µας, Παναγιώτη Ασπρή και Νίκο Λαµπράκη 
πήγαµε στο προσφυγικό χωριό ∆ασάκι Άχνας και µαγειρέψαµε µαζί µε την κυρία 
Κίκα Παύλου Βάσιλα.

Η κ. Βάσιλα είναι από την κατεχόµενη Άχνα, µητέρα τριών παιδιών και γιαγιά οχτώ 
εγγονιών. Πρόκειται για µια καταπληκτική νοικοκυρά που τα τελευταία χρόνια µαζί 
µε το σύζυγό της ακολουθούν ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Υπέροχος άνθρωπος µε 
σπάνια ψυχικά χαρίσµατα. Ιδιαίτερα ευγενική και πολύ αγαπητή στο χωριό.

Μας φιλοξένησε στο σπίτι της και µαζί µε τους Σεφ µας φτιάξανε στάκγα και 
σπιτική πίτα από άγρια χόρτα.  

Πώς φτιάχνεται  η στάγκα:

Η κυρία Βάσιλα πήρε την τσίππα, δηλαδή το καϊµάκι που σχηµατίζεται πάνω από το 
γάλα µετά το άρµεγµα (το γάλα είναι από την κατσίκα της που βρίσκεται στην αυλή) 
και την έβαλε στο φούρνο.

Οι Σεφ µας την ανακάτευαν συχνά µέχρι που άρχισε να ροδίζει.

Σερβίρεται κρύα ή ζεστή και µπορείς να την αλείψεις πάνω στο ψωµί όπως 
ακριβώς και το βούτυρο. 

Σπιτική πίττα από… 
άγρια χόρτα

Υλικά για τη Ζύµη 
(6 - 8 ατοµα)

2 φλιτζάνια τσαγιού πίτουρο

1 κιλό αλεύρι ολικής αλέσεως 

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

2 αυγά

Λίγο αλάτι

Υλικά γέµισης 

Μια δέσµη άγρια σπανάκια 

Μια δέσµη ραδίκια

Μια δέσµη σπαράγγια 

Μια δέσµη τσακρίκια

300γρ. φέτα 

2 φρέσκα κρεµµυδάκια

1 κρεµµύδι ξηρό (ψιλοκοµµένο)

1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι 

4 αυγά (ελευθέρας βοσκής)

 

Εκτέλεση ζύµης: 

Αναµιγνύουµε τα δυο άλευρα και 
προσθέτουµε το λάδι και το αλάτι, 
έπειτα προσθέτουµε τα αυγά. 
Πλάθουµε τη ζύµη (αν χρειαστεί 
προσθέτουµε και λίγο χλιαρό νερό). 
Στη συνέχεια, αφήνουµε τη ζύµη να 
ξεκουραστεί. 

Εκτέλεση:

Πλένουµε, στεγνώνουµε και κόβουµε 
τα χόρτα µας σε κοµµάτια των 5 εκ. 
Ζεσταίνουµε νερό και βάζουµε τα 
χόρτα µέσα µαζί µε τα κρεµµύδια .

Τα αφήνουµε µέχρι να µαραθούν και 
προσθέτουµε τα αυγά. Ανακατεύουµε 
καλά και στη συνέχεια µεταφέρουµε τα 
χόρτα µας σε ένα σουρωτήρι και τα 
αφήνουµε να στραγγίσουν (βοηθάµε µε 
τα χέρια µας πατώντας τα χόρτα ώστε 
να φύγουν τα πολλά υγρά).

Μόλις στραγγίξουµε καλά τη γέµιση, 
προσθέτουµε το πιπέρι και το 
ελαιόλαδο, έπειτα ανακατεύουµε. 

Λαδώνουµε ένα ταψί και σε µια 
αλευρωµένη επιφάνεια ανοίγουµε µε 
τη βοήθεια ενός πλάστη το φύλλο. 
Μόλις ανοίξουµε το πρώτο, το 
µεταφέρουµε στο ταψί (το πρώτο 
φύλλο το ανοίγουµε σε µεγαλύτερη 
διάµετρο από το ταψί µας γιατί πρέπει 
να προεξέχει µιας και θα 
καπακώσουµε µε αυτό στο τέλος την 
πίτα). Ρίχνουµε πάνω τη γέµιση και 
πασπαλίζουµε µε ελαιόλαδο. 
Ανοίγουµε το υπόλοιπο φύλλο στη 
διάµετρο του ταψιού και σκεπάζουµε 
την πίτα µας. Τρυπάµε το φύλλο µε ένα 
πιρούνι και στη συνέχεια το αλείφουµε 
µε το ασπράδι του αυγού, έπειτα 
πασπαλίζουµε µε σουσάµι. Ψήνουµε 
στους 180 βαθµούς για 1 ώρα και 10 
λεπτά. Αφήνουµε να κρυώσει πριν 
κόψουµε για να σερβίρουµε.

Βαθµολογήστε τη 
συνταγή:
Κ. Παναγιώτης Ασπρής: 10

Κ. Νίκος Λαµπράκη: 10

Ευχαριστούµε την κ. Κίκα και τον 
κ. Παύλο Βάσιλα για τη φιλοξενία. 
Επίσης, ευχαριστούµε τους Chef µας, 
κ. Παναγιώτη Ασπρή και κ. Νίκο 
Λαµπράκη.

Το µυστικό της κ. Κίκας… 

«Θέλει πολύ κρεµµύδι η σπανακόπιτα. Η νοστιµιά είναι στο κρεµµύδι, το 

οποίο φυσικά και δεν τσιγαρίζουµε, όπως και το σπανάκι. ∆εν πρέπει να 

ξεχνάµε ότι η γεύση πρέπει να είναι υγιεινή.» 



εθνικές οµάδες µαγειρικής
στήλη

Chef Quote:  Το σηµαντικότερο συστατικό για ένα φαγητό είναι η… αγάπη, άµα δεν υπάρχει αγάπη τότε το φαγητό θα είναι χωρίς γεύση.

Ετοιµαζόµαστε για τους  
Ολυµπιακούς Αγώνες Μαγειρικής  
του 2016 στη Γερµανία!
Μια νέα οµάδα  Αρχιµαγείρων…  δηµιουργείτε!

 Η Εθνική Οµάδα Μαγειρικής Νέων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 και σχεδόν 

αµέσως, λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό Young Chefs Challenge στην Κορέα 

κερδίζοντας 2 αργυρά µετάλλια. Το Νοέµβριο του 2014 στο Παγκόσµιο Κύπελλο 

Μαγειρικής στο Λουξεµβούργο κέρδισε το χρυσό µετάλλιο. 

Η Εθνική Οµάδα Μαγειρικής 
ιδρύθηκε το 2001 από το 
Σύνδεσµο Αρχιµαγείρων  
Κύπρου. Αποτελείται από 
επαγγελµατίες του χώρου 
οι οποίοι επιλέγονται για να 
εκπροσωπήσουν τη χώρα µας 
µε βάση τις επαγγελµατικές  
τους δεξιότητες.

Οι διακρίσεις άρχισαν το 
2008… 

Στο Παγκόσµιο διαγωνισµό 
Μαγειρικής στο Erfurt της 
Γερµανίας, κέρδισε ένα χρυσό 
µετάλλιο και τρία αργυρά. 
Το 2010 στο Παγκόσµιο 
Κύπελλο Μαγειρικής στο 
Λουξεµβούργο, η οµάδα µας 
κατάφερε να κατακτήσει δύο 
αργυρά µετάλλια και τον 
Οκτώβριο του 2012, στον 
Παγκόσµιο διαγωνισµό 
Μαγειρικής η οµάδα µας 
κέρδισε δύο χάλκινα µετάλλια.

Την επόµενη εθνική οµάδα και δίνει στα µέλη της την ευκαιρία να 
αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό σε διεθνές επίπεδο. Οι εθνικές και 
περιφερειακές οµάδες εκπαιδεύονται από κοινού και γίνεται brainstorming για 
τη βελτίωση στα πιάτα και στις τεχνικές µαγειρικής. Σηµαντικό να αναφέρουµε ότι 
οι οµάδες που διαγωνίστηκαν για πρώτη φόρα στο διεθνές Φεστιβάλ Μαγειρικής 
στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 2015 κέρδισαν 2 αργυρά µετάλλια.

NAME    COMPANY    POSITION  POSITION IN TEAM

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ POMERA ESTATES LTD   HEAD CHEF  TEAM MANAGER

ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  NISSI BEACH RESORT   SOUS CHEF  TEAM CAPTAIN

ΧΑΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ  IHRS SOLUTIONS   CHEF     MEMBER

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ  CHIAO STELIO DELUXE HOTEL  HEAD CHEF  MEMBER 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ SODEXO    CHEF DE PARTIE  MEMBER

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ GRAND RESORT    BANQUETING CHEF MEMBER

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΕΛΛΑΣ  ALION BEACH HOTEL   BANQUETING CHEF MEMBER

ΜΑΡΙΑ ΚΛΩΝΗ   POMERA ESTATES LTD/SAGE REST. SOUS CHEF  MEMBER

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ROYAL APOLLONIA LΟUIS HOTEL PASTRY B  MEMBER

ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ   LORDOS BEACH HOTEL   CHEF   MEMBER 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥ  ADAMS BEACH HOTEL   CHEF DE PARTIE  MEMBER

Team Members

Αντώνης Νικολάου - Team Manager (Kanika Group Hotels)

Ιάκωβος Γιαννακού - Team Captain (Four Seasons Hotel)

Χρίστος Χριστάκη - Team Member (Four Seasons Hotel)

Κωνσταντίνος Κυρλάκης - Team Member (Four Seasons Hotel)

Κώστας Μαρίνου - Team Member (Military Services)

Κατερίνα ∆ηµητρίου - Team Member (Four Seasons Hotel)

Αντωνία Γεωργίου - Team Member (Chao Stelios Hotel)

Γιάννης Παπακωνσταντίνου - Team Member 
(Coral Beach Hotel- University Of Nicosia)

Πασχάλης ∆ηµητρίου - Team Member 
(Four Seasons Hotel)

Γιώργος Καραγιώργη - Team Member 
(Aeneas Hotel )

Κωνσταντίνος Ευγενίου - Team Member
(Military Services)

Κλείτος Κλείτου - Team Member
(Four Seasons Hotel)

Σταύρος Γεωργίου - Team Member 
(Amathus Hotel)

Κωνσταντίνος Aνδρέου - Team Member 
(Four Seasons Hotel)

Παναγιώτης Χαραλάµπους 
NATIONAL CULINARY TEAMS DIRECTOR
Four Seasons Hotel 
- Chef De Cuisine 

Νικόλας Παπανικολάου
TEAM MANAGER 
Sodexo - Chef De Cuisine

Σταύρος Χατζηκυριάκου 
TEAM CAPTAIN
Zorpas Catering  - Ex Chef 

∆ηµήτρης Γιάκος
Ihrs - Ex Chef

Η Εθνική 
Οµάδα 
Μαγειρικής

Γιάννος Σωκράτους
Four Seasons Hotel 
- Cook B

Νικόλας Κωνσταντίνου
Zygos Restaurant 
- Chef De Cuisine

Tάσσος Νίκου
Meditteranian Beach Hotel 
- Chef De Cuisine

Μάριος Ευσταθίου
Annabelle Hotel  - Chef De Partie

Nέαρχος Αριστίδου 
Four Seasons Hotel  - Pastry Chef

Μάριος Κακόψητος 
Four Seasons Hotel  - Pastry Chef Β

Sylvain Bardon 
Coral Beach Hotel  - Ex Pastry Chef

Γαβριήλ Σωκράτους
Chef De Cuisine - Adams Beach Hotel

Νοέλ - Χρίστος Μπαζέλ
Chef De Cuisine - Adams Beach Hotel

Τα µέλη της οµάδας αποτελούνται από:
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Ετοιµαζόµαστε για τους  
Ολυµπιακούς Αγώνες Μαγειρικής  
του 2016 στη Γερµανία!
Μια νέα οµάδα  Αρχιµαγείρων…  δηµιουργείτε!

 Η Εθνική Οµάδα Μαγειρικής Νέων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 και σχεδόν 

αµέσως, λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό Young Chefs Challenge στην Κορέα 

κερδίζοντας 2 αργυρά µετάλλια. Το Νοέµβριο του 2014 στο Παγκόσµιο Κύπελλο 

Μαγειρικής στο Λουξεµβούργο κέρδισε το χρυσό µετάλλιο. 

Η Εθνική Οµάδα Μαγειρικής 
ιδρύθηκε το 2001 από το 
Σύνδεσµο Αρχιµαγείρων  
Κύπρου. Αποτελείται από 
επαγγελµατίες του χώρου 
οι οποίοι επιλέγονται για να 
εκπροσωπήσουν τη χώρα µας 
µε βάση τις επαγγελµατικές  
τους δεξιότητες.

Οι διακρίσεις άρχισαν το 
2008… 

Στο Παγκόσµιο διαγωνισµό 
Μαγειρικής στο Erfurt της 
Γερµανίας, κέρδισε ένα χρυσό 
µετάλλιο και τρία αργυρά. 
Το 2010 στο Παγκόσµιο 
Κύπελλο Μαγειρικής στο 
Λουξεµβούργο, η οµάδα µας 
κατάφερε να κατακτήσει δύο 
αργυρά µετάλλια και τον 
Οκτώβριο του 2012, στον 
Παγκόσµιο διαγωνισµό 
Μαγειρικής η οµάδα µας 
κέρδισε δύο χάλκινα µετάλλια.

Την επόµενη εθνική οµάδα και δίνει στα µέλη της την ευκαιρία να 
αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό σε διεθνές επίπεδο. Οι εθνικές και 
περιφερειακές οµάδες εκπαιδεύονται από κοινού και γίνεται brainstorming για 
τη βελτίωση στα πιάτα και στις τεχνικές µαγειρικής. Σηµαντικό να αναφέρουµε ότι 
οι οµάδες που διαγωνίστηκαν για πρώτη φόρα στο διεθνές Φεστιβάλ Μαγειρικής 
στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 2015 κέρδισαν 2 αργυρά µετάλλια.

NAME    COMPANY    POSITION  POSITION IN TEAM

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ POMERA ESTATES LTD   HEAD CHEF  TEAM MANAGER

ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  NISSI BEACH RESORT   SOUS CHEF  TEAM CAPTAIN

ΧΑΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ  IHRS SOLUTIONS   CHEF     MEMBER

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ  CHIAO STELIO DELUXE HOTEL  HEAD CHEF  MEMBER 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ SODEXO    CHEF DE PARTIE  MEMBER

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ GRAND RESORT    BANQUETING CHEF MEMBER

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΕΛΛΑΣ  ALION BEACH HOTEL   BANQUETING CHEF MEMBER

ΜΑΡΙΑ ΚΛΩΝΗ   POMERA ESTATES LTD/SAGE REST. SOUS CHEF  MEMBER

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ROYAL APOLLONIA LΟUIS HOTEL PASTRY B  MEMBER

ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ   LORDOS BEACH HOTEL   CHEF   MEMBER 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥ  ADAMS BEACH HOTEL   CHEF DE PARTIE  MEMBER

Παναγιώτης 
Χαραλάµπους
National Culinary Team 
Director of Cyprus 

Τα τελευταία είκοσι τρία χρόνια υπηρετεί 
την τέχνη της µαγειρικής από τη θέση 
του Chef de cuisine στο ξενοδοχείο Four 
Seasons στη Λεµεσό. Παράλληλα, 
τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ενεργό 
µέλος των εθνικών µας οµάδων. 
Τώρα είναι ο  director των εθνικών 
οµάδων Μαγειρικής Κύπρου. 
Της Εθνικής µας Οµάδας των νέων 
και της περιφερειακής µας οµάδας. 
Η συµβουλή που συνηθίζει να δίνει 
στους σεφ των οµάδων του είναι ότι,
ακόµα και η καλύτερη συνταγή δεν µπορεί 
να εκτελεστεί µε επιτυχία αν ο µάγειρας 
δεν καταθέσει κοµµάτι της ψυχής του. 
Χρειάζεται σκληρή δουλειά, 
αφοσίωση και επιµονή. Σύνθηµά του…
“One team, one Dream.” 

Στους Μεσογειακούς Αγώνες το 2000, 
αναγκάσαµε τους ανταγωνιστές µας 
να αναθεωρήσουν τη γευσιγνωσία τους 
και τρώγοντας να…  παραµιλούν για 
την Κυπριακή Ολυµπιακή µας οµάδα. 
∆υο χρόνια µετά, οι επιτυχίες συνεχίστηκαν 
και κυριάρχησαν ανά το παγκόσµιο, 
χαρίζοντας στην κυπριακή Dream Team 
της γεύσης ένα αργυρό κι ένα χάλκινο
µετάλλιο. Το 2004 στο Παγκόσµιο Κύπελλο 
στους Ολυµπιακούς, προστέθηκαν ένα 
αργυρό και τρία χάλκινα στη συλλογή των 
εύγευστων επιτυχιών. Και η ιστορία πάει 
λέγοντας… 

Το 2006, στο Λουξεµβούργο ένα αργυρό 
και ένα χάλκινο πήγαν στην Κυπριακή 
Ολυµπιακή µας οµάδα, ενώ το 2007 στην 
Ουαλία, οι σεφ µας κατέκτησαν τη δεύτερη 
θέση σε ανοικτό διαγωνισµό. 

Τον Οκτώβριο του 2008 στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες Μαγειρικής που 
έγιναν στη Γερµανία, η Ολυµπιακή µας 
οµάδα κατέκτησε 1 χρυσό µετάλλιο για τα 
γλυκά της και 3 αργυρά. Έχουµε τις 
δυνατότητες και πιστεύουµε ακράδαντα 
πως το χρυσό θα το κερδίσουµε σίγουρα 
στην επόµενη Παγκόσµια Ολυµπιάδα!

Περιφερειακή οµάδα µαγειρικής
Η περιφερειακή οµάδα παρέχει τη βάση για…
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young chefs club
στήλη

Chef Quote:  Η συνταγή δεν έχει ψυχή από µόνη της, εσύ σαν Chef πρέπει να δώσεις ψυχή σε αυτήν  -  Thomas Keller 

Γενική και εκλογική συνέλευση
Young Chef’s Cyprus 21 Απριλίου 2016

Πραγµατοποιήθηκε στις 21 Απριλίου η γενική και εκλογική συνέλευση του Young Chef’s Cyprus 
στο Intercollege στη Λευκωσία. Κατά το πρώτο µέρος της συνέλευσης, ο πρόεδρος του Σ.Α.Κ. 
κ. Γιώργος ∆αµιανού απηύθυνε χαιρετισµό και τόνισε τη στήριξη του οργανισµού προς το 
σύνδεσµο. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Young Chef’s Cyprus, Kωνσταντίνος Κυρλάκης, ευχαρίστησε 
τα µελή και τους εκλεκτούς καλεσµένους για την παρουσία τους και έκανε απολογισµό της δράσης 
του συνδέσµου κατά την τελευταία διετία. Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκαν κάποιες ενδιαφέρον 
παρουσιάσεις από γνωστούς Επαγγελµατίες. Στη συνέχεια, έλαβαν χώρα οι αρχαιρεσίες για την 
εκλογή του νέου ∆.Σ. που θα ηγηθεί του συνδέσµου την επόµενη διετία.

Πρόεδρος

Kωνσταντίνος Κυρλάκης

Αντιπρόεδρος 

Κωνσταντίνος Ευγενίου

Γραµµατέας

Μνάσια Στασίνου 

Ταµίας

Σταύρος Γεωργίου

Επαρχιακός Λεµεσού

Κωνσταντίνος Ανδρέου

Επαρχιακός Λευκωσίας

Γιώτα Λεωνίδου 

Επαρχιακός Λάρνακας

Ανδρέας Μπουάσις

Επαρχιακός Αµµοχώστου

Σταύρος Σωτηρίου 

Επαρχιακός Πάφου 

Γιάννης Παπακωνσταντίνου

Tο νέο ∆.Σ. του Υoung Chef’s Cyprus

Ηνωμένων Εθνών 8, κατ. 8, Μέγαρο Συμφικό 10-12
Τηλ. 24 668 702 - Φαξ. 24 664 048



Chef Quote: Ξυλάκια για σουβλάκι: µουλιάστε τα ξυλάκια για σουβλάκι σε νερό για 30 λεπτά πριν το ψήσιµο για να µην καίγονται µετά.



Θα σε θυµόµαστε πάντα αγαπητέ Αντώνη!
“Έφυγε” από τη ζωή µετά από πολύµηνη µάχη µε τον καρκίνο ο Σεφ Αντώνης Σιαθάς και βύθισε στο πένθος συγγενείς, φίλους 
και συναδέρφους του. Ο  Αντώνης  κατάγεται από το χωριό Ξυλοφάγου της Επαρχίας Αµµοχώστου. Εργάστηκε στα µεγαλύτερα 
εστιατόρια και ξενοδοχεία της Κύπρου, ανάµεσα τους και το Nissi Beach Hotel. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, 
καλός φίλος και συνεργάτης.

Να είναι ελαφρύ το χώµα που σε σκεπάζει, καλό παράδεισο φίλε και συνάδερφε! 

Για όσους θέλουν να βοηθήσουν την οικογένεια του Αντώνη …
Ο αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού είναι: CY 76 0020 0195 0000 3570 1537 6274 -  MONIKA NARBUNTOWICZ

φωτογραφίες µε... άποψη
στήλη
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ευχές
στήλη

Ένα όµορφο ταξίδι από ευχές…

«Καλό διάβαστη να είναι και περιµένουµε νέες συνταγές 
µε φαντασία, αλλά και απλές συνταγές για τους εργένηδες. 
Ως καλός µάγειρας που είµαι θα σας διαβάζω... ανελλιπώς! 
Μη ξεχνάτε έχουµε ανεβάσει και στο θέατρο το έργo 
«Ο Νικολάκης Μάγειρας» µε θέµα την υγιεινή διατροφή 
των παιδιών!!!»

Κώστας Σχοινιού (Ηθοποιός)

«Εύχοµαι στην εφηµερίδα του Συνδέσµου Αρχιµαγείρων Κύπρου καλή αρχή 
και δηµιουργικό "δρόµο" στην πορεία που θα ακολουθήσει, παρουσιάζοντας 
µας τις γαστρονοµικές επιτυχίες των Κυπρίων Σεφ, καθώς και το συνολικό 
έργο τους που αριθµεί πολλές διεθνείς διακρίσεις, 
που µας κάνουν περήφανους αλλά και γνωστή 
την Κύπρο µας στο εξωτερικό»

Θεοδόσης Οικονοµίδης 
(Σκηνοθέτης Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης)

«Ως γιος ενός σπουδαίου Αιγύπτιου Αρχιµάγειρα, 
εύχοµαι σε όλους τους Αρχιµάγειρες, να έχουν την ίδια 
απόλαυση σε αυτά που γεύτηκαν πριν από εµάς..!!!
Και καλή συνέχεια σε αυτό το όµορφο πράγµα που κάνουν..!!!»

Άριστος Μοσχοβάκης (Μουσικοσυνθέτης) 

«Καλό ξεκίνηµα στον κόσµο της ωραίας µαγειρικής 
µε αισθησιακές λαχταριστές γεύσεις που θα καθηλώσουν 
και θα αγαπηθούν!!!»

Ιάκωβος Χατζηβασίλη (Ηθοποιός)

«Σας εύχοµαι καλή αρχή, να µας χαρίζετε καταπληκτικές γεύσεις 
στον ουρανίσκο µας, να µας εξοµολογείστε έστω µικρά µυστικά 
σας, που συνήθως µας κρύβετε και τέλος, να µας µάθετε να 
χρησιµοποιούµε τη Μεσογειακή διατροφή του ευλογηµένου 
αυτού νησιού. Άντε µε το καλό και “µισιελέν".

Ρούλα Γεωργιάδου (∆ηµοσιογράφος - Παρουσιάστρια)

«Καλή αρχή στο νέο σας ξεκίνηµα, µε νέες ιδέες και 
όµορφα θέµατα. Εύχοµαι µέσα από τις σελίδες σας να 
ξεχειλίζουν γεύσεις ξεχωριστές. Καλή µας όρεξη!!!»

Ηρόδοτος Μιλτιάδους 
(Ηθοποιός)



µπράβο στους µεγάλους µας νικητές!!!

CHEF OF THE YEAR…
Είναι ο Παντελής ∆ηµοσθένους από τη Λάρνακα!
Είναι Σεφ αλλά και συνιδιοκτήτης στο Lush Beach Bar Resto στη Λάρνακα. 
∆ιετέλεσε µεταξύ άλλων και µέλος της Ολυµπιακής Οµάδας Αρχιµαγείρων 
Κύπρου για 7 χρόνια. Ο κ. ∆ηµοσθένους αναφέρει: «Νιώθω πολύ περήφανος 
αλλά και πολύ χαρούµενος που κατάφερα να κερδίσω τον τίτλο του Chef of the 
year 2016 και την ευκαιρία που µου δίνεται να αντιπροσωπεύσω τη χώρα µου 
στον Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό Μαγειρικής.»

PASTRY CHEF OF THE YEAR…
Είναι ο Νέαρχος Αριστείδου από τη Λεµεσό!
Είναι ζαχαροπλάστης στο Four Seasons Hotel στη Λεµεσό. 
∆ιετέλεσε µεταξύ άλλων και µέλος της Ολυµπιακής Οµάδας Αρχιµαγείρων 
Κύπρου για 9 χρόνια. Ο κ. Αριστείδου αναφέρει: «Νιώθω πολύ περήφανος 
που κέρδισα τον τίτλο Pastry Chef of the year 2016. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους µε στήριξαν και ήταν δίπλα µου» 

YOUNG CHEF OF THE YEAR…
Είναι ο Ιωάννης Παπακωνσταντίνου 
από την Πάφο!

Είναι Σεφ στο Coral Βeach Ηotel στην Πάφο. 
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Νεαρών Αρχιµαγείρων Κύπρου 
και εκπροσωπεί την επαρχία Πάφου από το 2015. 
Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρει: «Αισθάνοµαι ιδιαίτερα ευτυχής που κατάφερα 
να αναδειχτώ ως ο Νεαρός Αρχιµάγειρας της χρονιάς στα πλαίσια της έκθεσης 
Γαστρονοµία -  Horeca 2016 κάτω από την αιγίδα του Συνδέσµου Αρχιµαγείρων 
Κύπρου».


