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ΑγωνίστηκΑν με 
ομΑδίκο πνεύμΑ κΑί 

εφερΑν την νίκη!

πΑνΑγίωτησ πΑπΑφίλίππού
«με ΑγΑπη γίΑ Αύτο πού 

κΑνείσ, με ορΑμΑ κΑί σχεδίο 
δρΑσησ επίτύγχΑνείσ το 

σκοπο σού»

Η ΕΘνική Ομάδα Νέων 
Μαγειρικής και η 

Περιφερειακή Ομάδα 
επέστρεψαν περήφανοι 

από την Ερφούρτη με δύο 
αργυρά και ένα χρυσό

Σαν ακούραστος σκαπανέας 
μελετούσε οτιδήποτε αφορούσε 
το γλυκό, το παγωτό και γενικά 

την γαστρονομία 

μαθαίνοντας 
τις τεχνικές 
της μοριακής 
γαστρονομίας 
Απο τον Executive Chef, 
Ανδρέα Αναστασίου.

κατάμεστη από μέλη και επίσημους
η ετήσια γενική συνέλευση σAK!
Παρουσιάστηκε η δράση του Συνδέσμου όπου μέσα

σε ένα χρόνο μετρά πολλές επιτυχίες και έργα.

γνωρίστε την 
δυναμική ομάδα 
της γαστρονομίας 
γαστρογνωσίας‘17
Άρχισαν οι προετοιμάσιες 
ένα χρόνο πριν την Έκθεση!

μοντέρνα 
κυπριακή 
κουζίνα
97 Συνταγές από τον 
Σεφ Χάρη Θεοχάρους.

νικόλας
κωνσταντίνου
Το νέο Αφεντικό είναι 
έτοιμος για νέες μεγάλες 
επιτυχίες με τις Εθνικές 
Ομάδες Μαγειρικής!
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στήλη

ρεπορτάζ
κατάμεστη 
από μέλη και 
επίσημους η 
ετήσια γενική 
συνέλευση σΑκ!

Παρουσιάστηκε η 
δράση του Συνδέσμου 
όπου μέσα σε ένα χρόνο 
μετρά πολλές επιτυχίες 
και έργα.

Αμερόληπτα ο Σύνδεσμος 
Αρχιμαγείρων Κύπρου εργάζεται 
με όραμα και συνεισφέρει ώστε να 
μεγαλώνει και όλοι να νιώθουμε 
υπερήφανοι για όσα καταφέραμε και 
για όσα πρόκειται να καταφέρουμε 
στο μέλλον. Στην ετήσια Γενική 
Συνέλευση του ΣΑΚ, ο Πρόεδρος 
και το διοικητικό συμβούλιο του 
Συνδέσμου μας, απέδειξαν για 
ακόμη μία φορά την προσφορά, την 
αγάπη, και την αφοσίωση που τους 
διακατέχει. Σμίγοντας αυτά τα υλικά 
βγήκε η πιο ωραία γαστρονομική 
συνταγή που λέγεται ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! Γιατί ναι ο Σύνδεσμος 
ξέρει να παλεύει, να ονειρεύεται και 
στην συνέχεια να υλοποιεί. Τα μέλη 
του Συνδέσμου στήριξαν τον αγώνα 
αυτό και όλοι μαζί έφθασαν στην δική 
τους Ιθάκη! 
Κατάμεστη από κόσμο, ήταν η 
αίθουσα στο Carob Mill στη Λεμεσό, 
όπου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, 
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου 
στην παρουσία του Υπουργού 
Γεωργίαs, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη και 
πολλών άλλων επισήμων και μελών 
του Συνδέσμου. Ο κύριος Κουγιάλης 
απεύθυνε χαιρετισμό επισημαίνοντας 
το σημαντικό έργο που επιτελεί ο 
ΣΑΚ, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε 
ότι το Υπουργείο Γεωργίας θα είναι 
αρωγός στο έργο που επιτελεί ο 
Σύνδεσμος μας. Στην συνέλευση 
επισημάνθηκε η όλη προσπάθεια και 
ο αγώνας που γίνεται από το ΔΣ του 
Συνδέσμου μας, για να επιτευχθούν 
όλοι οι στόχοι και να αυξηθούν 
κατά 30 τοις εκατό τα νέα μέλη 
μας. Απονεμήθηκαν στις Εθνικές 
μας Ομάδας τιμητικές πλακέτες και 
αναμνηστικά δώρα, που για ακόμη μία 
φορά μας έκαναν υπερήφανους στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες Μαγειρικής, 
στην Ερφούρτη της Γερμανίας. Στα 
πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης 
παρουσιάστηκε η όλη δράση του 
Συνδέσμου μας για την χρονιά που 
μας πέρασε από τον Γενικό Γραμματέα 
του Διοικητικού Συμβουλίου, Μιχάλη 
Μιχαηλίδη καθώς με επιμονή και 

επίπονη προσπάθεια, το πάθος για 
δημιουργία και η αγάπη μας για την 
μαγειρική τέχνη υπερπηδήσαμε τα 
εμπόδια και τις προκλήσεις, ενώ 
δίνοντας σκληρές μάχες χαράξαμε τον 
δρόμο, για να καθιερωθεί η Κυπριακή 
Γαστρονομία στην συνείδηση όλου του 
κόσμου. Ο ΣΑΚ κινείται ουσιαστικά 
και μεθοδικά και προσπαθεί αδιάκοπα 
να συνεργαστεί με φορείς της 
πολιτείας όπως ΚΟΤ, Δήμους, ΚΕΒΕ, 
Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο 
Γεωργίας, ΠΑΣΥΞΕ, ΠΑΣΥΔΙΞΕ και 
ΚΕΠΑ. Συμμετέχει σε γαστρονομικά 
γεγονότα στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό, καταρτίζει, οργανώνει 
και υλοποιεί σεμινάρια κύρους σε 
θεματικές ενότητες που καλύπτουν 
τις σύγχρονες απαιτήσεις της 
Κυπριακής και Διεθνούς αγοράς 
του επισιτισμού. Ο Σύνδεσμος 
μας από την αρχή της ίδρυσης του 
είναι πολύ ευαισθητοποιημένος με 
τα κοινά και τον τελευταίο χρόνο 

έχουν δοθεί πέραν των 38 χιλιάδων 
ευρώ σε φιλανθρωπίες για τον 
συνάνθρωπο μας. Στα πλαίσια της 
Γενικής Συνέλευσης απονεμήθηκαν 
τιμητικές πλακέτες στον Πρόεδρο 
και στα μέλη του πρώην διοικητικού 
συμβουλίου του ΣΑΚ για την μεγάλη 
τους προσφορά στον σύνδεσμο. 
Παράλληλα, έχουν γίνει παρουσιάσεις 
από καταξιωμένους επαγγελματίες 
αναφορικά με την κυπριακή διατροφή 
κατά την αρχαιότητα, μαγειρεύοντας 
με ορθές πρακτικές για άτομα με 
διαβήτη και πρακτική εφαρμογή 
γλυκού από στέβια.
Στο τέλος δόθηκαν τα πιστοποιητικά 
εγγραφής όλων των νέων μελών μας 
καθώς και αναμνηστικά δώρα.
Τιμητική πλακέτα ως ελάχιστη 
ένδειξη τιμής για την στήριξη και την 
άψογη φιλοξενία του Συνδέσμου μας 
δόθηκε στον διευθυντή του Carob 
Mill, κύριο Μάριο Νικολάου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
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ΚΙΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Executive Chef Zorbas

Αναπληρωτής Πρόεδρος Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου

Διευθυντής Σκηνής Γαστρονομίας 
2017

«Mε τη ιδιότητα μου ως αναπληρωτής 
πρόεδρος του συνδέσμου μας 
έχω αναλάβει υπεύθυνος σκηνής 
της επικείμενης Γαστρονομίας 
στοχεύοντας στην ομαλή διεξαγωγή 
των διαγωνισμών και τήρηση 
των θεσμών και κανόνων που τη 
διέπουν».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Sodexo catering Manager

Βοηθός Διευθυντής Πωλήσεων και 
Προβολής Γαστρονομίας 2017

«Είμαι περήφανος και με τιμά 
ιδιαίτερα που τόσο ο Πρόεδρος 
όσο και το Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου με ένταξε στην 
Ομάδα της Έκθεσης Γαστρονομίας-
Γαστρογνωσίας 2017.

έχω αποδεκτεί την πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
δικού μας Συνδέσμου (ΣΑΚ) για 
να αναλάβω το δύσκολο έργο του 
συντονισμού και ελέγχου της Κριτικής 
Επιτροπής Γαστρονομίας 2017. Με 
ιδιαίτερη προσοχή έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά μελετημένα προγράμματα 
εκπαίδευσης για την ομάδα κριτών 
που θα απαρτίζουν την Κριτική 
Επιτροπή της Γαστρονομίας 2017, 
τα οποία θα βοηθήσουν την αύξηση 
κατανόησης και θα εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις στην βάση Διαγωνισμών 
Μαγειρικής Διεθνών Προδιαγραφών 
σύμφωνα με τα πρότυπα 
ανταγωνισμού και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του WOLDCHEFS. 

Υπόσχεσή μου η διασφάλιση ενός 
δίκαιου διαγωνισμού υψηλού 
επιπέδου».

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

Executive Chef Mediterranean 
Hotel

Διευθυντής Πωλήσεων και Προβολής 
Γαστρονομίας 2017

«Αγαπητοί Συναδέλφοι είναι με 
μεγάλη μου τιμή που έχω αποδεχτεί 
την πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου για να 
αναλάβω ως Διευθυντής Πωλήσεων 
της Έκθεσης Γαστρονομίας - 
Γαστρογνωσίας 2017.

Υπόσχεσή μου, να φέρω εις πέρας το 
δύσκολο έργο που μου έχει ανατεθεί 
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
ενώ μέσα από την σκληρή δουλειά 
των μελών της Ομάδας μας να 
κάνουμε μία επιτυχημένη και άριστα 
οργανωμένη Έκθεση».

γνωρίστε την δυναμική ομάδα της γαστρονομίας - γαστρογνωσίας 2017

Άρχισαν οι προετοιμάσιες ένα χρόνο πριν την  Έκθεση!

Στόχος ο εμπλουτισμός γνώσεων στην βάση Διαγωνισμών Μαγειρικής Διεθνών Προδιαγραφών σύμφωνα με τα πρότυπα ανταγωνισμού 
και τις κατευθυντήριες γραμμές του WOLDCHEFS.

Η δυναμική Ομάδα της όλης οργάνωσης της  Έκθεσης Γαστρονομίας - Γαστρογνωσίας 2017 έχει συσταθεί και έχει ήδη αρχίσει την σκληρή και επικοδομητική δουλειά 
για να φέρουν εις πέρας το σημαντικό και μεγαλεπήβολο στόχο, μία επιτυχημένη Έκθεση. Να σημειωθεί ότι, έχουν ετοιμαστεί και υπογραφτεί ένα χρόνο πριν, 
το συμβόλαιο για την Έκθεση Γαστρονομία - Γαστρογνωσία 2017 με τη διοργανώτρια εταιρεία Arvani Investments Limited και είμαστε σίγουροι ότι, για ακόμη 
μία χρονιά η διοργάνωση της θα είναι άψογη και απόλυτα πετυχημένη.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Executive Chef στην Εταιρεία Louis 
Hotel

Ανώτερος Διευθυντής Γαστρονομίας 
2017

«Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελ-
φοι. Επί ευκαιρίας της ανάληψης των 
καθηκόντων μου ως επικεφαλής της 
ομάδας διοργάνωσης της GASTRO-
NOMIA-HORECA 2017 θα ήθελα να 
σας διαβεβαιώσω ότι όραμα μας δεν 
είναι άλλο παρά η μεγάλη επιτυχία της 
διοργάνωσης. Μαζί με τους υπόλοι-
πους συναδέλφους που απαρτίζουν 
αυτή την ομάδα θα εργαστούμε πολύ 
σκληρά προς την επίτευξη του στόχου. 
Ενός στόχου όπου με το πέρας της 
έκθεσης θα είμαστε όλοι περήφανοι».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΖΟΥΝΗΣ

Head Chef Sodexo Επισκοπής

Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής 
Γαστρονομίας 2017

«Αγαπητοί Συναδέλφοι είναι με 
μεγάλο αίσθημα ευθύνης που 

στήλη

γαστρονομία 2017

Με την σειρά μου υπόσχομαι να είμαι 
συνεπής στο έργο που έχω αναλάβει 
ως Βοηθός Διευθυντής Πωλήσεων 
και Προβολής Γαστρονομίας 2017.

Η σκληρή δουλειά μαζί με τα 
υπόλοιπα μέλη της Ομάδας μου για 
άρτια οργάνωση της έκθεσης έχει 
αρχίσει και τα καλύτερα έρχονται!!!

Εύχομαι σε όλους του συναδέλφους 
και διαγωνιζόμενους που θα λάβουν 
μέρος καλές επιτυχίες».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Εκπαιδευτικός Τεχνικής Σχολής

Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου

Υπεύθυνος Διαγωνισμών 
Γαστρονομίας 2017

«Οι προετοιμασίες για την άψογη και 
σωστή διεξαγωγή και διοργάνωση

των διαγωνισμών έχουν αρχίσει και 
με υπευθυνότητα δηλώνω ότι θα είμαι 
συνεπής στο έργο που έχω αναλάβει 
ως Υπεύθυνος των Διαγωνισμών της 
Έκθεσης Γαστρονομίας.

Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΣΑΚ που με επέλεξε και μου 
έδειξε εμπιστοσύνη για να είμαι 
μέλος αυτής της τόσο σημαντικής 
Ομάδας.

Είναι ένα δύσκολο έργο και θα 
προσπαθήσω μαζί με τα υπόλοιπα 
μέλη της Ομάδας μου για άρτια 
οργάνωση της έκθεσης και των 
διαγωνισμών.

Εύχομαι σε όλους του συναδέλφους 
και διαγωνιζόμενους που θα λάβουν 
μέρος καλές επιτυχίες».



food and five course menu” στους 
Oλυμπιακούς αγώνες μαγειρικής 
με 173 συμμετοχές απο 75 χώρες. 
Νομίζω πως όλοι είχαμε το πιο 
γλυκό καρδιοχτύπι και την πιο γλυκιά 
αγωνία γνωρίζοντας πόσο θέλαμε και 
πως μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες γι’ αυτά τα 
επιτεύγματα ο κ. Αντωνίου έδωσε 
στον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων και 
τον πρόεδρο Γιώργο Δαμιανού για 
την συνεχή στήριξη του στον κύριο 
Παναγιώτη Χαραλάμπους, ανώτερο 
διευθυντή των Εθνικών μας ομάδων 
που ήταν ο άνθρωπος που πέρασε το 
πιό ωραίο μύνημα απο την αρχή το 
‘’One Team One Dream’’.

Επίσης ευχαρίστησε όλη την ομάδα 
και ιδιαίτερα τον Κυριάκο Μαρίνου 
που επέδειξε τόση αφοσίωση και 
επαγγελματικότητα, ακόμα την 
Αντωνία Γεωργίου που βοήθησε 
σ’αυτό, τον Τάσο Αναστάσίου και 
Χάρη Μουστάκα  που και αυτοί με 
την βοήθεια τους έκαναν εφικτό να 
αγγίξουν το πιό ψηλό βάθρο στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες .
Επίσης, ευχαρίστησε τους χορηγούς, 
ANCO, Protopapas Food Suppliers, 
Angeo, IHRS, Mitsides Bercolade, 
Birkenstock και Polydorou Design 
που χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά 
τους θα ήταν αδύνατον κάθε 
επίτευγμα τους.

Οι κόποι τους 
αλλά και οι 
προσπάθειες τους 
ανταμείφθηκαν.
Όπως κάθε 
διαγωνισμό 
εκπροσώπησαν 
την χώρα μας 
επάξια με βάση 
τις άριστες 
επαγγελματικές 
τους δεξιότητες 
με αισιοδοξία και 

αίσθημα ευθύνης. Η Εθνική Ομάδα 
Νέων Μαγειρικής και η Περιφερειακή 
Ομάδα έχει θέσει πλέον τον πήχη της 
χώρας μας πολύ ψηλά κερδίζοντας 
σε ένα τόσο σημαντικό παγκόσμιο 
διαγωνισμό. 
Τα συγχαρητήρια και τιμητική πλακέτα 
δόθηκε στην Γενική Συνέλευση του 
ΣΑΚ και στους μάνατζερ των δύο 
Ομάδων, Αντώνη Νικολάου και 
Χριστόφορο Αντωνίου που με αγάπη 
αλλά και σκληρή δουλειά εργάζονται 
αδιάκοπα μαζί με τις Ομάδες για να 
φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα 
στους διαγωνισμούς σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Σε δηλώσεις του ο μάνατζερ της 
Εθνικής Νέων επισήμανε ότι στα 
πιάτα που παρουσιάζουν σε όλους 
τους διαγωνισμούς, προσπαθούν 
πάντα να βάλουν κυπριακές πινελιές. 
Μπορεί είπε ο κ. Νικολάου, να μην 
είναι 100% του πιάτου, αλλά πάντα 
έχουν κάποια κυπριακά προϊόντα, τα 

οποία μπορούν να σταθούν επάξια στα 
παγκόσμια γαστρονομικά σαλόνια.
«Σαν διευθυντής της ομάδας αλλά 

και σαν μάγειρας και μέλος του 
συνδέσμου πάντα θα είμαι κοντά σε 
αυτά τα μικρά μαγειρικά τερατάκια 
γιατί ξέρουν και θέλουν και μπορούν. 
Εύχομαι το 2018 η ομάδα να 
μπορέσει και πάλι να είναι παρών 
στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
μαγειρικής με νέες διακρίσεις και 

μετάλλια για την μικρή μας χώρα, 
είπε ο κ. Νικολάου. Από την πλευρά 
του ο μάνατζερ της Περιφερειακή 
Ομάδας Μαγειρικής τόνισε ότι, ήταν 
πρώτα απ’ όλα τιμή για την μικρή μας 
Κύπρο να διαγωνίζεται και τελικά 
να καταφέρνει να διακριθεί  με το 
χρυσό μετάλλιο στη κατηγορία “finger 

Αγωνίστηκαν με 
ομαδικό πνεύμα 
και έφεραν την 
νίκη!

Η ΕΘνική Ομάδα Νέων 
Μαγειρικής και η 
Περιφερειακή Ομάδα 
επέστρεψαν περήφανοι 
από την Ερφούρτη με 
δύο αργυρά και ένα 
χρυσό.

Οι έξι ταλαντούχοι νεαροί σεφ της 
Εθνικής Ομάδας Νέων Μαγειρικής 
Κύπρου και ο νεαρός σεφ της 
Περιφερειακής Ομάδας, Κυριάκος 
Μαρίνου ξέρουν πολύ καλά τι 
σημαίνει «Ευ αγωνίζεσθαι», καθώς 
μετά από σκληρή εκπαίδευση και 
αδιάκοπη προσπάθεια μετέβησαν 
τον περασμένο Οκτώβριο στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες Μαγειρικής, 
στην Ερφούρτη της Γερμανίας όπου 
κατέκτησαν έντιμα με πειθαρχία και με 
καλή οργάνωση, δύο αργυρά μετάλλια 
και ένα χρυσό.
Άλλωστε η αγάπη και ο σεβασμός  
όλων για όλους και για την τέχνη 
της μαγειρικής κάνει τις ομάδες να 
είναι τόσο ενωμένες και να έχουν στο 
ενεργητικό τους τόσες επιτυχίες. Οι 
επιτυχίες αυτές σε συνδυασμό με την 
αγάπη και το πάθος που έχουν όλοι γι’ 
αυτό που κάνουν κάνει σίγουρα την 
διαφορά και στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη. 
Συγκεκριμένα, η Εθνική Ομάδα Νέων 
Μαγειρικής κατέκτησε τα δύο αργυρά 
και η Περιφερειακή το χρυσό.
Με αίσθημα συγκίνησης και 
υπερηφάνειας, τόσο ο Πρόεδρος 
και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου 
όσο και τα μέλη του μετέφεραν 
ανεξαιρέτως σε όλους τους 
καταξιωμένους σεφ των Ομάδων 
μας, τα συγχαρητήρια τους ενώ στην 
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
τον περασμένο Νοέμβριο τους 
απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες.
Διαγωνίστηκαν ενωμένοι, με 
αφοσίωση και σκληρή δουλειά 
βγαίνοντας νικητές σε ένα από τα 
ψηλότερα βάθρα του διαγωνισμού. 

φεβρουάριος’17  |  τεύχος 3  |  σελ. 5

στήλη

αφιέρωμα



customize your plat ter !

inc lus ive  cooking* at  Bis trot  55 | Elef ther ias  55 | te l :  25 21 21 00



παναγιώτης 
παπαφιλίππου: 
«με αγάπη 
για αυτό που 
κάνεις, με 
όραμα και 
σχέδιο δράσης 
επιτυγχάνεις το 
σκοπό σου»
Σαν ακούραστος 
σκαπανέας μελετούσε 
οτιδήποτε αφορούσε το 
γλυκό, το παγωτό και 
γενικά την γαστρονομία 

Ένας σωστός επιχειρηματίας πρέπει 
να αγαπά αυτό που ξεκινά να κάνει, 
να σέβεται τον καταναλωτή και τον 
μεταπωλητή του. Να έχει όραμα 
και σχέδιο δράσης για να μπορεί να 
υλοποιήσει αυτό που οραματίζετε. 
Όταν, εφαρμόζει τα πιο πάνω με 
υπομονή και επιμονή σίγουρα θα 
πετύχει. Ένας τέτοιος καταξιωμένος 
επιχειρηματίας είναι και ο κύριος 
Παναγιώτης Παπαφιλίππου ο 
οποίος με την αγάπη του για την 
τέχνη του παγωτού, ο ζήλος και η 
επιμονή του  για δημιουργία είναι 
αυτό που τον έκανε να φτάσει 
εδώ που βρίσκεται σήμερα και να 
χαράξει νέους ορίζοντες για το 
κυπριακό παγωτό. 
Σε συνέντευξη του στα Άσπρα 
Καπέλα ο κ. Παπαφιλίπου ο 
αθόρυβος συμπαραστάτης του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου 
μας μιλά για το πώς ένα όνειρο 
ζωής έχει πραγματοποιηθεί μέσα 
από σκληρό αγώνα και η ανοδική 
πορεία της εταιρείας Παγωτά 
Παπαφιλίππου.

Θα θέλαμε να μας περιγράψετε 
τον άνθρωπο και επιχειρηματία 
Παναγιώτη Παπαφιλίππου.

Γεννήθηκα το 1946, μεγάλωσα 
στην Λευκωσία από πολυμελή 
οικογένεια. Φοίτησα σε σχολεία της 
Λευκωσίας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, 
Λύκειο). Τελειώνοντας τη στρατιωτική 
μου θητεία ξεκίνησα την πρώτη 
μου δουλειά. Άνοιξα το 1ο μου 
ζαχαροπλαστείο και σαν ακούραστος 
σκαπανέας μελετούσα οτιδήποτε 
αφορούσε το γλυκό, το παγωτό  και 
γενικά την γαστρονομία. Παράλληλα 
παρακολουθούσα μαθήματα 
διοίκησης, επιχειρήσεων και όχι 
μόνο, παίρνοντας διπλώματα δια 
αλληλογραφίας ενώ εργαζόμουν.  
Η εξειδίκευση στην παρασκευή του 
παγωτού, με γνώμονα πάντοτε την 
ποιότητα, τη διαφορετικότητα και 
την καινοτομία ήταν πρόκληση για 
εμένα. Αρχικά, αντιμετώπισα πολλές 
δυσκολίες, όμως με όραμα, και όπλα 
την αγάπη και το μεράκι μου για τη 
δουλειά μπόρεσα να αντεπεξέλθω 
και να χαράξω νέους ορίζοντες για 
το κυπριακό παγωτό. Στην συνέχεια, 
είχα μια σταθερή ανοδική πορεία στην 
βιομηχανία του παγωτού η εταιρεία 
Παγωτά Παπαφιλίππου σήμερα είναι 
πρωτοπόρος της Κυπριακής αγοράς 
παγωτού κάνοντας και εξαγωγές 
στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. 
Αυτοδημιούργητος και αυτοδίδακτος 
έχω πρωτοπορήσει και πρωτοτυπήσει 
στον τομέα του παγωτού και γενικά 
στην γαστρονομία του τόπου, 
δημιουργώντας ένα μεσογειακό 
προϊόν με ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά. 
Έχω στο ενεργητικό μου πλουσιότατο 
κοινωνικό έργο και συμμετοχή σε 
αρκετά συμβούλια. Συνεχίζω ενεργά 
να προσφέρω στην βιομηχανία, στο 
εμπόριο, στην οικονομία και στην 
κοινωνική ζωή.

Είστε ο επίτιμος πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου. 
Μιλήστε μας λίγο για την ιστορία 
πίσω από την όλη προσφορά σας 
στον Σύνδεσμο.

Το όραμα μου και η αγάπη μου για 
την γαστρονομία του τόπου με ώθησε 
να είμαι δίπλα στους Αρχιμάγειρες 
της Κύπρου ένας αθόρυβος 
Συμπαραστάτης. Ο Σύνδεσμος 
Αρχιμαγείρων Κύπρου εκτίμησαν 
την προσπάθεια μου αυτή και με 
ανακήρυξαν ως επίτιμο πρόεδρο τους.

Πρόσφατα ο Σύνδεσμος 
Αρχιμαγείρων Κύπρου 
απέκτησε και τη δική του στέγη. 
Που πιστεύετε οφείλεται η 
συνεχής επιτυχία του ΣΑΚ;

Η επιτυχία πιστεύω οφείλεται στην 
μεθοδικότητα και στην συνεργασία  
του σημερινού συμβουλίου καθώς 

επίσης και των προκατόχων τους 
οι οποίοι δούλεψαν σκληρά για 
να φτάσει ο σύνδεσμος σε αυτό 
το επίπεδο και στην δημιουργία 
επιτέλους της δικής του στέγης. Στο 
σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ  
τους προκατόχους του σημερινού 
Προέδρου, Γιώργου Δαμιανού αλλά 
ιδιαιτέρως τον ίδιο τον αγαπητό 
Γιώργο για την διαχρονική δράση του 
στον σύνδεσμο. Ξέροντας το όνειρό 
του Γιώργου, με το σχέδιο δράσης που 
εφαρμόζει πιστεύω ακράδαντα ότι θα 
επιτυχαίνει πάντοτε το Όραμα του, που 
είναι το όραμα όλων των Chef της 
Κύπρου.

Υπήρξατε και πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών 
Κύπρου και σήμερα πρόεδρος του 
Σύνδεσμου Παγωτοβιομηχάνων 
Κύπρου. Ποιοί οι στόχοι και οι 
έγνοιες του Συνδέσμου, του οποίου 
προεδρεύετε τώρα;

Στους συνδέσμους που ηγήθηκα 
η έγνοια μου ήταν και είναι η 
εκπαίδευση των μελών μου, αυτό 
είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθά στην 
αναβάθμιση των προϊόντων 
που διαθέτουμε για το 
καλό  του επαγγέλματος 
αλλά και της οικονομίας 
του τόπου μας. Πιστεύω ότι 
ήμουν πρωτοπόρος στην 
οργάνωση εκπαιδευτικών 
ταξιδιών καθώς επίσης 
και στην οργάνωση 
σεμιναρίων με εκπαιδευτές 
από Κύπρο και εξωτερικό. 
Είμαι περήφανος για 
τους συναδέλφους μου 
και τους ευχαριστώ γιατί 

είναι πάντα δίπλα 
μου  και πρόθυμοι 
να παρακολουθήσουν 
οποιονδήποτε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα οργανώσουμε.

Σαν ένας από τους 
μεγαλύτερους κύπριους 
επιχειρηματίες στο τομέα 
της βιομηχανίας κυπριακού 
παγωτού θα θέλαμε να μας 
πείτε επιγραμματικά ποιά 
προβλήματα αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι κυπριακές 
βιομηχανίες παγωτού;

Η κυπριακές βιομηχανίες παγωτού 
αντιμετωπίζουν επάξια τον πόλεμο 
από τις πολυεθνικές εταιρείες 
που εισέβαλαν στον τόπο μας με 
κυριότερο όπλο την ποιότητα μας. 
Ένα ακόμα πρόβλημα που μας 
απασχολεί σαν βιομηχανίες είναι 
τα ψηλά επιτόκια δανεισμού καθώς 

επίσης και το ότι είμαστε νησί και 
έχουμε ψηλά κόστη μεταφορών. Το 
μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουμε είναι η εποχικότητα. 
Τον χειμώνα η κατανάλωση παγωτού 
είναι πολύ χαμηλή ενώ μελέτες 
αποδεικνύουν ότι το γνήσιο παγωτό, 
όταν το τρώμε με μέτρο τα οφέλη 
του είναι πάμπολλα χειμώνα και 
καλοκαίρι. Κάτι που θεωρώ ότι 
κατόρθωσα στα τόσα χρόνια αγώνα 
και παροτρύνω τους συναδέλφους 
μου να με μιμηθούν γιατί πραγματικά 
θα βοηθήσει τις βιομηχανίες 
παγωτού είναι η εξωστρέφεια. Με 
τα ποιο δυνατά όπλα που διαθέτουμε 

την ψηλή ποιότητα και 
την διαφορετικότητα των 
προϊόντων μας είναι καιρός να 
στρέψουμε τα βλέμματα μας 
και εκτός Κύπρου.

Θα θέλαμε να πάμε λίγο στα 
παλιά και να μας ταξιδέψετε 
στο παγωτό του χθες. Πείτε 
μας λίγο τις αναμνήσεις 
σας όταν πρωτοξεκινήσατε. 
Νοσταλγείτε αυτές τις μέρες;

Κατά αρχή  τότε δεν 
διατηρούσαμε τις κατάλληλες 
υγειονομικές συνθήκες. 

Πριν 50 χρόνια όταν πρωτοξεκίνησα 
την τέχνη του παγωτού ήταν πολύ 
διαφορετική η διαδικασία σε 
σχέση με τα σημερινά δεδομένα. 
Αναμιγνύαμε τα υλικά για  το 
παγωτό σε καζάνι στο γκάζι και το 
αναδεύαμε με ξύλινη κουτάλα μέχρι 
όλα τα υλικά να αναμειχθούν μεταξύ 
τους. Στην συνέχεια αφήναμε το 
μείγμα να κρυώσει και ακολούθως 
το ρίχναμε στην μηχανή  η οποία 
χρειαζόταν 20 λεπτά για να πήξει 
5λτρ Παγωτό. Βάζαμε το παγωτό 

σε μεταλλικούς κουβάδες τους 
οποίους τοποθετούσαμε σε χαρτόνια 
για μόνωση και τρέχαμε να το 
παραδώσουμε  στους λιγοστούς 
πελάτες που είχαμε τότε. Αντίθετα 
σήμερα έχουμε υπερσύχρονα 
μηχανήματα τα οποία παράγουν 
το παγωτό από την αρχή μέχρι το 
τέλος. Αναμιγνύουν το μείγμα, 
παστεριώνετε, ομογενοποιείται και 
μπαίνει στα σιλό ωρίμανσης. Η κάθε 
παγωτομηχανή σήμερα παράγει πέραν 
των 1000L την ώρα παγωτό. Δεν 
νοσταλγώ αυτές τις μέρες σχετικά 
με τον τρόπο που εργαζόμασταν τότε, 
όταν θυμηθώ το βρίσκω αστείο. 
Έχουμε ταλαιπωρηθεί, όμως η αγάπη 
μας για την τέχνη του παγωτού, 
ο ζήλος και η επιμονή μας για 
δημιουργία είναι αυτό που μας έκανε 
να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε 
σήμερα.
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Αξέχαστες στιγμές από την 
εκδρομή μας!
Με εύθυμη διάθεση πραγματοποιήθηκε στις 17 
Ιανουαρίου,  η εκδρομή του Συνδέσμου μας που 
έγινε μέσα στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες της 
Επαρχίας Λεμεσού σε συνεργασία με την Επαρχία 
Λάρνακας.
Πάνω από 40 μέλη, όλοι μαζί μία ομάδα μαζεύτηκαν από το πρωί στα 
Γραφεία του Συνδέσμου μας στην Λεμεσό όπου ξεναγήθηκαν στους 
χώρους μας και στην συνέχεια με λεωφορείο ξεκίνησαν για το χωριό Αγρό 
όπου επισκέφθηκαν το εργοστάσιο της κας Νίκης και είδαν από κοντά 
πως γίνονται διάφορα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού καθώς και 
την διαδικασία παρασκευής του σιουσιούκκου. Επισκέφθηκαν επίσης το 
οινοποιείο Τσιάκκας όπου γεύτηκαν τα εκλεκτά κρασιά του. Στην συνέχεια 
κατέληξαν με πολύ γλέντι, χιούμορ και μεγάλο φαγοπότι στην “Κοιλάδα”, 
στο εστιατόριο του κου Νίκου. Ο πρωταρχικός στόχος για γνωριμία μελών 
έχει επιτευχθεί αφού πέρασαν μαζί αξέχαστες στιγμές ξεγνοιασιάς και 
διασκέδασης!

τυχερή της χρονιάς, 
η χριστίνα Αυξεντίου!
Στις 10 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου η ετήσια κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου πριν αρχίσει την συνεδρίαση του.

Η μικρή αυτή τελετή μεταξύ των μελών του συνδέσμου πραγματοποιήθηκε σε ένα 
ιδιαίτερα ζεστό περιβάλλον, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι όλοι τους είναι μια 
μεγάλη οικογένεια και αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονιά και επιτυχίες στους αγώνες για 
εκπλήρωση μεγαλύτερων έργων.

Αφότου μοιράστηκε η πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα στους παρευρισκόμενους, το φλουρί 
κέρδισε η Χριστίνα Αυξεντίου, η μοναδική γυναίκα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συνδέσμου μας. Της ευχόμαστε να συνεχίσει την σκληρή δουλειά και κάθε επιτυχία με 
περισσότερες και μεγαλύτερες διακρίσεις όσον αφορά τον Σύνδεσμο μας.

κατενθουσίασε 
το διατροσεφ
Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποίηθηκε στις 5 
Ιανουαρίου στο Four Seasons η 
παρουσίαση του πολύ ενδιαφέρον 
βιβλίου υγιεινής διατροφής με 
τίτλο «ΔιατροΣΕΦ». Η αίθουσα 
του πολύ γνωστού ξενοδοχέιου 
ήταν κατάμεστη από κόσμο ο 
οπόιος κατενθουσιάστηκε από την 
πρωτοτυπία και την πολύ καλή 
επιμέλεια που έγινε τόσο από τους 
δύο συγραφείς, τον γνωστό Σεφ και 
εκπαιδευτικό Γιώργο Κυπριανού και 
την κλινική διαιτολόγο, Νικολέττα 
Ντορζή τόσο και από ολόκληρη την 
ομάδα που οργάνωσε, σχεδίασε και 
σύγγραψε το βιβλίο αυτό.
Με τα καλύτερα λόγια εκφράστηκαν 
οι εκπρόσωποι των παγκύπριων 
συνδέσμων καρκινοπαθών 
«ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑΣ» και παιδιών με 
καρκίνο «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ». 
Ευχαρίστησαν τον Γιώργο και την 
Νικολέττα για την απόφασή τους, 
μέρος των εσόδων να δοθεί για 
τις ανάγκες των δύο πιο πάνω 
Συνδέσμων. 

στήλη

δραστηριότητες

σεμινάριο 
με εξαίρετο 
εκπαιδευτικό 
στο σπίτι του 
συνδέσμου 
μας!!!
Ένα πραγματικά καταπληκτικό 
σεμινάριο διοργανώθηκε στις 
14 Ιανουαρίου από το διοικητικό 
συμβούλιο του Young Chef Club 
στη καινούρια κουζίνα ολυμπιακών 
διαστάσεων του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου, με εκπαιδευτή 
τον Executive Pastry Chef του 
Coral Beach Hotel & Resort, 
Sylvain Bardon Πάνω από 40 μέλη 
διδάκτηκαν απο τον ταλαντούχο Chef.
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χριστουγεννιάτικα μπισκότα 
για καλό σκοπό από τους 
παφίτες Αρχιμάγειρες μας
Οι Αρχιμάγειρες της Επαρχίας Πάφου έβαλαν όλη την γαστρονομική 
τους τέχνη για ιερό σκοπό. Συμμετείχαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση του 
Ε’ Δημοτικού Πάφου Μουτάλου με την ετοιμασία Χριστουγεννιάτικων 
Μπισκότων με την ευγενική χορηγία της Mitsios Trading. Οι εισπράξεις 
από την εκδήλωση θα δοθούν στα άπορα παιδιά του σχολείου.

Συγχαρητήρια στους Παφίτες Σεφς μας!

παρουσίαση 
της εταιρείας 
Angeo στις 
εγκαταστάσεις 
μας!
Με μεγάλη συγκίνηση 
πραγματοποιήθηκε την  1η 
Δεκεμβρίου, η πρώτη παρουσίαση 
στο σπίτι του Συνδέσμου μας. 
Η παρουσίαση Αρτοποιίας που 
διοργάνωσε η Εταιρεία Angeo 
αποκλειστική αντιπρόσωπος της 
αυστριακής εταιρείας παραγωγής 
πρώτων υλών Backaldrin 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στις νέες μας σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και όλοι έμειναν 
κατενθουσιασμένοι τόσο με τον 
επαγγελματισμό του ΣΑΚ όσο και με 
την όλη διοργάνωση, έτσι ώστε να 
γίνει η παρουσίαση στην εντέλεια. 
Ευχαριστούμε την εταιρεία 
Angeo που μας εμπιστεύθηκε και 
που είχαμε την τιμή η πρώτη μας 
παρουσίαση να είναι από αυτήν. 
Έτσι άρχισε το ταξίδι σε νόστιμους 
προορισμούς.

η πρώτη επαρχιακή συνάντηση 
λεμεσού στο σπίτι μας!
Είναι με βαθιά συγκίνηση αλλά και με αίσθημα υπερηφάνειας που 
πραγματοποιήθηκε η επαρχιακή συνάντηση Λεμεσού για πρώτη φορά στο δικό 
μας σπίτι, στα νέα κτίρια του Συνδέσμου μας. Συνεχίζομαι την συγγραφή του 
νέου κεφαλαίου στο βιβλίο ιστορίας του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου.

Αρχιμάγειρες συμμετείχαν 
σε ένα ιδιαίτερο βίντεοκλιπ 
Το τραγούδι «Κάτω απ΄τον ίδιο ουρανό» περιέχει 
τα πιο δυνατά κοινωνικά μηνύματα. 
Σεφ και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων 
Κύπρου συμμετείχαν σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεοκλιπ του τραγουδιού 
«Κάτω από τον ίδιο Ουρανό» του γνωστού μουσικοσυνθέτη Άριστου 
Μοσχοβάκη. Εξαιρετικοί στίχοι γεμάτο με πολλά μηνύματα. Το τραγούδι 
ερμηνεύει η νεαρή καταξιωμένη τραγουδίστρια με μειωμένη όραση Νικολέττα 
Λειβαδιώτη αφήνοντας μας όλους βαθιά συγκινημένους από την εξαιρετική 
ερμηνεία της. 

Στο βίντεο συμμετείχαν και παιδιά με μειωμένη ακοή αλλά και αρκετά άτομα 
τα οποία έδωσαν έναν μεγάλο μήνυμα εναντίον του ρατσισμού προς τα άτομα 
με αναπηρία. Γιατί απλά είμαστε όλοι κάτω από τον ίδιο ουρανό.

νέος χορηγός 
εθνικής ομάδας 
η MD BEST 
FISH
Συμφωνία έχει επέλθει στις 15 
Ιανουαρίου, μεταξύ του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου και της 
εταιρείας MD BEST FISH της 
Ψαραγοράς “Ζύγαινας. Ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων 
Κύπρου, Γιώργος Δαμιανού και ο 
Διευθυντής της “Ζύγαινας”, Μιχάλης 
Δρουσιώτη έχουν υπογράψει τη 
συμφωνία όπως η εταιρεία του 
κ. Δρουσιώτη χορηγεί την Εθνική 
Ομάδα Μαγειρικής με προιόντα τους 
για δύο χρόνια.

Ο ΣΑΚ ευχαριστεί θερμά τον κύριο 
Μιχάλη Δρουσιώτη για την ευγενή 
του χορηγία και την στήριξη του 
στον σύνδεσμο και στην Εθνική μας 
Ομάδα.

30 νεαροί Αρχιμάγειρες 
μαγείρεψαν για την «Ζωή»
Το διοικητικό συμβούλιο του Young Chef club, διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά 
το φιλανθρωπικό δείπνο  του αντιλευχαιμικού συνδέσμου «ΖΩΗ»,  στην 
οικία του κ. Αντρέα και κ. Μαρίας Καλλίδη.  Στο δείπνο παραβρέθηκαν 450 
καλεσμένοι και ήταν υπό την αιγίδα της γυναίκας του προέδρου, κ. Άντρη 
Αναστασιάδη. Για να ολοκληρωθεί αυτό το δείπνο βοήθησαν πάνω από 30 
νεαροί αρχιμάγειρες.

γεννητούρια 
στον σΑκ!
Ο Σεφ Τάσος και η γλυκιά σύζυγος 
του Μαριέλα Νίκου καλωσόρισαν 
στον κόσμο στις 23 Ιανουαρίου στις 
18:10 το αξιολάτρευτο μωράκι τους, 
Παναγιώτη. 

Εγκάρδια συγχαρητήρια και τις 
καλύτερες ευχές για το νεογέννητο 
από τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων 
Κύπρου!

Τώρα τα πάντα τριγύρω σας θα είναι 
ομορφότερα και καλύτερα από ότι 
είχατε φανταστεί. Συγχαρητήρια! Να 
σας ζήσει!
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ρεπορτάζ
το σπίτι μας 
σφύζει από 
ζωή!
Τίποτε σημαντικό, 
τίποτε άξιο λόγου δεν 
έγινε από τον Πρόεδρο 
και το ΔΣ του ΣΑΚ 
χωρίς πάθος, μεράκι 
και αγάπη!
Είναι εκπληκτικό όλο το σκηνικό 
που παρακολουθούμε να συμβαίνει 
τους τελευταίους μήνες στη ζωή του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, 
στο σπίτι του! 

Φτάνει να δηλώνεις καθαρά την 
πρόθεση σου, να ακολουθείς με 
πάθος την καρδιά σου και την λογική 
σου και όλο το σύμπαν συνωμοτεί για 
να επιτευχθεί αυτό που αγωνίζεσαι 
με τον καλύτερο τρόπο. Ποτέ δεν θα 
μπορούσαμε να προβλέψουμε ή να 
σχεδιάσουμε με τόση μαεστρία και 
τελειότητα τα πάντα που αφορούν το 
σπίτι του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων 
Κύπρου αν δεν είχαμε εμπιστοσύνη 
στους εαυτούς μας και στο άφημα. 
Ποιος είπε ότι τα όνειρα δεν 
πραγματοποιούνται; Το ζήτημα είναι 
πόσο εμπιστευόμαστε τα όνειρα μας 
για να τα διεκδικούμε ανεξάρτητα 
από πόσα εμπόδια χρειάζεται να 
περάσουμε ή τις αλλαγές που 
πρέπει να κάνουμε. Και ναι, τα 
όνειρα πραγματοποιούνται. Μέχρι 
στιγμής στο σύγχρονο πολυχώρο 
γαστρονομίας ο οποίος είναι πλήρως 
εξοπλισμένος για την επιστημονική 
εκπαίδευση και εξειδίκευση των 
επαγγελματιών του χώρου, έγιναν 
διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια 
ενώ ο Σύνδεσμος έχει ήδη εξαγγείλει 
5 Σεμινάρια για το 2017.
Για ακόμη μία φορά ο ΣΑΚ ευχαριστεί, 
την εταιρεία ANCO, που στάθηκε 
συνεπής στον σχεδιασμό και 
υλοποίηση όλου του έργου μέσα σε 
λίγες μέρες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
στον κ. Άνδρο Λοίζου για την 
υπερπροσπάθεια που κατέβαλλε 
καθημερινά για την υλοποίηση του 
έργου. Τίποτε σημαντικό, τίποτε άξιο 
λόγου δεν έγινε από τον Πρόεδρο 
μας και το ΔΣ του ΣΑΚ χωρίς πάθος, 
μεράκι και αγάπη!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 2017

(Για όσους θέλουν να εγγραφούν στα 
σεμινάρια μπορούν να στείλουν email 
στο: info@cypruschefsassociation.
com)

7/3/2017
«Καινούργιες Τεχνικές στον 
τεμαχισμό κρεάτων» 
Παρουσίαση: Master Butcher Chef 
from London
Τιμή: 50 ευρώ  +V.A.T

14-15/3/2017
Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα
Παρουσίαση: Executive Chef, Γιώργος 
Γραμαμτικόπουλος
Τιμή: 90 ευρώ + V.A.T

4-5/5/2017
«Η Κυπριακή διατροφή κατά την 
Αρχαιότητα»
Παρουσίαση: Δρ. Αννίτα Αντωνιάδου
Τιμή: 90 ευρώ  +V.A.T

30-31/5/2017 
«Αποτελεσματική Επικοινωνία 
και Διαχείριση Συγκρούσεων στην 
Εργασία»
Παρουσίαση: Λίτσα Χαραλάμπους
Τιμή: 90 ευρώ + V.A.T

«Βασική υγιεινή τροφίμων 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO 22.000 (HACCP)»
Παρουσίαση: Μιχάλης Μιχαηλίδης
Τιμή: 90 ευρώ +V.A.T
Η ημερομηνία θα καθοριστεί στο 
άμεσο μέλλον.

νικόλας κωνσταντίνου
Το νέο Αφεντικό είναι έτοιμος για νέες μεγάλες επιτυχίες 
με τις Εθνικές Ομάδες Μαγειρικής!
Ο Νικόλας Κωνσταντίνου είναι και επίσημα ο Ανώτερος Διευθυντής των Εθνικών Ομάδων Μαγειρικής. Πριν λίγες μέρες 
ο Πρόεδρος ΣΑΚ και ο κ. Κωνσταντίνου συνυπέγραψαν τα συμβόλαια αφού την Τρίτη 7 Ιανουαρίου σε έκτακτη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. ΣΑΚ έχει αποφασιστεί ομόφωνα όπως για την θέση του Ανώτερου Διευθυντή διοριστεί ο κ. Κωνσταντίνου.



σε επαφή με ασβέστιο δημιουργά 
ένα λεπτό στρώμα ζελέ το οποίο 
περιβάλει τα σφαιρίδια που εμείς 
φτιάχνουμε  με μια σύριγγα. Αν το 
υγρό που θα χρησιμοποιήσουμε δεν 
περιέχει εκ φύσεως ασβέστιο όπως 
χυμοί φρούτων ή λαχανικών, πρέπει 
να το προσθέσουμε εμείς ώστε να 
γίνει η χημική ένωση. Εάν περιέχει 
εκ φύσεως, όπως για παράδειγμα το 
γάλα τότε δεν χρειάζεται .
Ζελατινοποίηση-Gelatinization: είναι 
η αλλαγή από υγρό σε στερεό, οι 
διάφορες ζελατινοποιήσεις ποικίλουν 
μπορεί να είναι ευλύγιστα, ελαστικά, 
σφικτά, εύθραυστα, ανάλογα με το 
πρόσθετο που θα χρησιμοποιήσουμε.
Οι καραγενάνες, το αγγάρ-
αγγάρ, το τζελλάν και η τζελατίνη 
χρησιμοποιούνται για την τεχνική 
αυτή αναλόγως του υγρού που 
θα δουλέψουμε και του τελικού 
αποτελέσματος που επιθυμούμε.
Πουδροποίηση-Powderizing. Είναι η 
τεχνική μετατροπής υγρών  πλούσιων 
σε λιπαρά σε πούδρα.
Η μέθοδος είναι πολύ απλή 
αναμιγνύουμε μαλτοδεξτρίνη  
ταπιόκας με την λιπαρή ουσία σε ένα 
μπλέντερ και είναι έτοιμη η πούδρα. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
αρωματικά λάδια, λίπος από μπέικον, 
νουτέλα, φυστικοβούτυρο.
Ίσως όλα αυτά τα πρόσθετα να μην 
ακούγονται και τόσα καλά στα αυτιά 
μας, αλλά είναι εντελώς ακίνδυνα 
και τα καταναλώνουμε καθημερινά εν 
ερήμην μας. Από την μέρα που άρχισα 
να ασχολούμαι με αυτά τα πρόσθετα, 
παίζω ένα παιχνίδι με τον εαυτό μου, 
αν θα μπορέσω να τα αναγνωρίσω 
μέσα στις έτοιμες τροφές που 
καταναλώνουμε καθημερινά, 
σοκολάτες, μπισκότα,  καφέδες, 
παγωτά, γιαουρτάκια, βρίσκονται 
ακόμα και στο βρεφικό γάλα της 
κόρης μου.

Πως αρχίσατε να χρησιμοποιείτε 
την μοριακή γαστρονομία;
Η πρώτη τριβή που είχα με την 
επιστημονική προσέγγιση της 
μαγειρικής ήταν το 2006, όταν 
ήμουν φοιτητής στο πανεπιστήμιο. 
Έπρεπε να δώσουμε επιστημονική 
προσέγγιση στις συνταγές  που 
ετοιμάζαμε, καθώς και τις χημικές 
αλλαγές που υπόκεινται τα τρόφιμα 
κατά το ψήσιμο. Η πρώτη μου επαφή 
με τα μοριακά πρόσθετα ήταν το 
2011 όταν η εταιρεία στην οποία 
εργαζόμουνα η  Ι.Η.R.S Solutions Ltd  
άρχισε εισαγωγή των πρόσθετων 
αυτών. Μετά από έρευνες , δοκιμές  
αλλά και εκπαιδευτικά σεμινάρια 
ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω την 
προώθηση των προϊόντων.

«Η εφεύρεση ενός  νέου 
πιάτου έχει μεγαλύτερη 
σημασία για την ευτυχία 
της ανθρωπότητας, από την 
ανακάλυψη ενός αστέρος».

Με αυτό το απόφθεγμα παρμένο από 
το «Physiologie du gut», Brilliant 
Savarin,  κάνει την πρώτη παρουσίαση 
του έργου και της έρευνας του ο 
Nicolas Curti, πρωτεργάτης της 
μοριακής γαστρονομίας. Συνεχίζοντας 
λέει , «Νομίζω ότι είναι μια θλιβερή 
αντανάκλαση στον πολιτισμό μας, 
ενώ μπορούμε να μετρήσουμε την 
θερμοκρασία στην ατμόσφαιρας της 
Αφροδίτης , δεν ξέρουμε τι συμβαίνει 
στο εσωτερικό του σουφλέ μας».
Σε συνέντευξη του στα «Άσπρα 
Καπέλα», ο Executive Chef Ανδρέας 
Αναστασίου μας μας αναλύει τι 
εστί μοριακή γαστρονομία και πως 
αναπτύχθηκε η όλη αυτή μαγευτική 
διαδικασία.

Η κυπριακή κουζίνα είναι γνωστή 
παγκοσμίως. Τι είναι αυτό που την 
κάνει να ξεχωρίζει;
Όντως, οι Κύπριοι είμαστε πολύ 
τυχεροί  γιατί ζούμε σε ένα εύφορο 
νησί , που λούζετε εννέα μήνες 
τον χρόνο από τον ήλιο. Η πλούσια 
καρποφορία σε λαχανικά και φρούτα 
δημιούργησαν μια κουζίνα μοναδική 
στο είδος της. Επίσης η έλλειψη των 
καινούργιων μεθόδων συντήρησης 
όπως ο καταψύκτης και το ψυγείο 
οδήγησαν τους προγόνους μας σε 
ευρεσιτεχνίες που θα ζήλευαν οι 
καλύτεροι τεχνολόγοι τροφίμων. 
Με τις περίσσιες εσοδείες 
τους  δημιούργησαν τα γλυκά 
του κουταλιού, το παστελάκι, το 
σουτζούκο, της λιαστές ντομάτες, 
τα αποξηραμένα όσπρια, το κρασί… 
Επίσης, επειδή η κτηνοτροφία 
ήταν λίγη, όλα τα μέρη του ζώου 
αξιοποιούνταν ανάλογα, λουκάνικα, 

μαθαίνοντας τις τεχνικές της 
μοριακής γαστρονομίας  
Ο Executive Chef, Ανδρέας Αναστασίου 
αναλύει στα «Άσπρα Καπέλα» τις μεθόδους
για να δημιουργήσουμε εντυπωσιακά 
πιάτα όλο γεύση και «μαγεία»!
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ζαλατίνα, λούντζες, ποσυρτή… 
Με το γάλα έφτιαξαν τα χαλλούμια, 
την αναρή…
Έτσι, οι προγονοί μας χωρίς 
επιστημονικές γνώσεις μοριακής 
γαστρονομίας  ή χημείας αν 
προτιμάτε, έβαλαν τις βάσεις μιας 
γαστρονομικής κουλτούρας, που 
η ανάγκη για επιβίωση άλλα και 
το μεράκι τους  για δημιουργία 
διαμόρφωσαν την Κυπριακή κουζίνα

Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι 
της δουλειάς σας, οι καινούριες 
συνταγές, ο τρόπος που θα τις 
μαγειρέψει ή η τελική παρουσίαση;
Οι καινούργιες συνταγές, η 
μέθοδος μαγειρέματος και η τελική 
παρουσίαση είναι το δημιουργικό 
κομμάτι της δουλείας μας. Κάθε άλλο 
από δύσκολο μπορεί να είναι. Είναι 
πολύ ευχάριστο και πιστεύω, ό,τι είναι 
αυτό που μας κρατά στο επάγγελμα.

Πως αποφασίσατε να γίνετε σεφ;
Από μικρός μου άρεσε να δημιουργώ. 
Επίσης, μου άρεσε το φαγητό και 
μόνο ένα επάγγελμα μπορεί να τα 
συνδυάσει και τα δύο, και αυτό είναι 
το επάγγελμα του Σεφ. 

Τι είναι η μοριακή γαστρονομία 
και πότε ανακαλύφθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά;
Μια σειρά από εργαστήρια και 
δοκιμές αλλά και παρουσιάσεις 
ξεκινά το 1992 στο Ερύξ της 
Ιταλίας,  τα εργαστήρια ονομάζονταν 
«Διεθνές εργαστήρια στην μοριακή 
γαστρονομία» πρωτεργάτες των 
εργαστηρίων αυτών ήταν ο Ούγγρος 
φυσικός Nicolas Curtis και ο Γάλλος 
χημικός Herve This, οι συναντήσεις 
αυτές γίνονταν κάθε δύο με τρία 
χρόνια και έληξαν το 2004.
Στις συνεδρίες αυτές έλαβαν μέρος 
πολλοί επιστήμονες αλλά και 
διακεκριμένοι σεφ. Σκοπός τους 
ήταν η επιστημονική προσέγγιση 
της μαγειρικής , στις πρώτες του 

παρουσιάσεις ο Nicolas Curti είπε: 
«Νομίζω ότι είναι μια θλιβερή 
αντανάκλαση στον πολιτισμό μας ότι, 
ενώ μπορούμε να μετρήσουμε την 
θερμοκρασία στην ατμόσφαιρας της 
Αφροδίτης, δεν ξέρουμε τη συμβαίνει 
στο εσωτερικό του σουφλέ μας». 
Αυτές οι συνεδρίες ήταν η αφορμή 
για να εφαρμόσουμε επιστημονικές 
μεθόδους  και να αλλάξουμε για 
πάντα τον τρόπο που μαγειρεύουμε. 
Με το πέρας  των συνεδρίων πολλοί 
σεφ δεν αποδέχτηκαν τον όρο 

μοριακή γαστρονομία 
για να περιγράψουν 
την κουζίνα τους 
υποστηρίζοντας, ότι 
μοριακή γαστρονομία 
ήταν ο τίτλος των 
συνεδρίων αυτών και 
προτιμούσαν άλλες 
ορολογίες όπως, 
Μodernist Cuisine, 
Avant-Garde Cuisine, 
Experimental Cuisine, 
Techno-Emotional 
Cuisine, Forward -
Thinking Movement και 
άλλες ονομασίες.
Μοριακή γαστρονομία 
όπως την γνωρίζουμε 
στο νησί μας αλλά 
και ως είναι ευρέως 
διαδεδομένη, έρχεται 

από τα εργαστήρια και τις κουζίνες 
του ισπανού σέφ  Ferran Andrian. 
Ο Ferran Andrian δίδαξε την χρήση 
των υδροκολοειδών στην σύγχρονη 
μαγειρική. Είναι χημικά πρόσθετα τα 
οποία ήταν αφανή στην κουζίνα αλλά 
χρησιμοποιούνταν στην βιομηχανία 
των τροφίμων και των φαρμάκων. 
Τα περισσότερα έχουν την ιδιότητα 
να δημιουργούν ζελέ όταν έρθουν σε 
επαφή με το νερό.

Ποιες είναι οι τεχνικές της 
μοριακής γαστρονομίας;
Υπάρχει μια πληθώρα χρήσεων 
των υδροκολοειδών στην μοριακή 
γαστρονομιά. Γαλακτωματοποίηση - 
Emulsification: είναι το δέσιμο δύο 
υλικών που χωρίς πρόσθετα δεν 
μπορεί να συμβεί. Παραδείγματος 
χάριν, για να δημιουργήσουμε 
μαγιονέζα χρησιμοποιούμε το 
κροκάδι του αβγού. Η μαγιονέζα 
είναι γαλάκτωμα, αφου το νερό και 
το ξύδι δεν δένουν με το λάδι. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τα διάφορα 
ντρέσινγκ των σαλατών. Γενικά, όταν 
έχουμε να ενώσουμε λιπαρές και 
άπαχες ουσίες.
Παραδοσιακά για την δημιουργία 
γαλακτωμάτων χρησιμοποιούμε, 
αβγό, πρωτεΐνες γάλακτος , τζελατίνη, 
φρέσκα κρέμα.
Στην μοντέρνα μαγειρική 
χρησιμοποιούμε άλλα πρόσθετα όπως  
μεθυλοκυταρρίνη (methylcellulose), 
λεκιθίνη σόγιας και ξανθάνα.
Αυτά τα πρόσθετα επίσης έχουν την 
ιδιότητα να παγιδεύουν τον αέρα 
όταν κτυπηθούν με μίξερ χειρός, και 
έτσι δημιουργούμε τους διάφορους 
αφρούς. Το πιο δραστικό γι’ αυτή τη 
μέθοδο είναι η λεκιθίνη σόγιας.
Σφαιροποίηση-Spherification: 
είναι η δημιουργία σφαιριδίων από 
διάφορα πουρέ ή χυμούς  τα οποία 
παραμένουν υγρά εσωτερικά. Για 
την σφαιροποίηση χρειαζόμαστε 
αλγινικό νάτριο, που όταν έρθει 



λιτά και υγιεινά 
τρέφονταν οι 
αρχαίοι κύπριοι

 Σε αποκλειστική 
συνέντευξη στην 
εφημερίδα Άσπρα 
Καπέλα, Η Δρ. 
Αννίτα Αντωνιάδου 
ξεδιπλώνει την αρχαία 
κυπριακή γαστρονομία 

Η αρχαία κυπριακή γαστρονομία 
είναι εξαιρετικά πλούσια σε υλικά, 
σε τρόπους μαγειρέματος, σε 
συνδυασμό υλικών, αλλά κυρίως 
πλούσια σε πολιτισμό. Πολλές 
διατροφικές συνήθειες υπάρχουν 
ακόμα. Το ελαιόλαδο, τα λαχανικά, 
τα καρυκεύματα, τα όσπρια και τα 
δημητριακά, το κρέας και το κρασί 
αποτελούσαν και αποτελούν τα 
κυρίαρχα συστατικά της  διατροφής 
μας εδώ στην Κύπρο. 
Η καταξιωμένη επιστήμονας, Δρ. 
Αννίτα Αντωνιάδου μιλώντας στα 
‘Ασπρα Καπέλα επισήμανε ότι, 
η μαγειρική και η γαστρονομία, 
γεννήθηκαν στους τόπους 
εκείνους όπου οι άνθρωποι, για 
να καλύψουν τις ανάγκες τους, 
έπρεπε να επινοήσουν πολλούς 
και διαφορετικούς τρόπους να τα 
διατηρήσουν και να τα καταναλώσουν. 
Η αρχέγονη ανάγκη για επιβίωση 
όμως όπως είπε, δεν αποτέλεσε μόνο 
μέσο για διατήρηση στη ζωή, αλλά 
μετατράπηκε σε κεντρικό γεγονός με 
κοινωνικές και άλλες προεκτάσεις. 
Σύμφωνα με την κ. Αντωνιάδου, τα 
παλαιότερα ευρήματα που έχουμε στο 
νησί μας είναι σπόροι που δείχνουν 
χρήση άγριων φυτών όπως κριθάρι, 
φακή, ελιά, αμύγδαλα, φιστίκια, 
σταφύλια, βατόμουρα, κάπαρη κλπ. 
«Οι κάτοικοι των προϊστορικών 
οικισμών όπως στην Χοιροκοιτία 
και την Καλαβασό την 7η χιλιετία 

π.Χ. κατανάλωναν κριθάρι και σιτάρι 
αλεσμένα σε λιθόμυλους. 
Τα αρχαιολογικά ευρήματα συνήθως 
δεν περιλαμβάνουν υπολείμματα 
τροφών. Μπορούμε όμως, να 
μιλήσουμε με βεβαιότητα για καρπούς 
όπως σύκα και αμύγδαλα που 
αποτυπώματά και κατάλοιπά τους 
βρέθηκαν στα πήλινα δοχεία όπου 
ήταν φυλαγμένα», επισήμανε.  
Οι Κύπριοι προτιμούσαν ιδιαίτερα 
το κυνήγι, ελάφια, λαγούς, ορτύκια, 
τσίχλες, πέρδικες, περιστέρια, που 
αποτελούσαν εκλεκτούς μεζέδες. Το 
ξηρό βέβαια κλίμα του νησιού μας 
έκανε τα όσπρια το βασικό φαγητό 
των Κυπρίων και την κύρια πηγή 
πρωτεΐνης. Σημαντικό είναι ότι 
ανέκαθεν το αλάτι στην κυπριακή 
κουζίνα υπήρξε ο κύριος τρόπος 
συντήρησης τροφίμων, ενώ το 
χρησιμοποιούσαν στο μαγείρεμα ως 
βελτιωτικό της γεύσης.
Τα κυπριακά αμύγδαλα θεωρούνταν 
εξαιρετικά, τόνισε η επιστήμονας 
ενώ  αμύγδαλα ανασύρθηκαν 
από το ναυάγιο της Κερύνειας, 
που χρονολογείται το 300 π.Χ.  
Ενδιαφέρον είναι ότι  τα κυπριακά 
κρεμμύδια ήταν φημισμένα κατά την 
αρχαιότητα και καταναλώνονταν από 
τους αρχαίους και φρέσκα και ξερά. 
Επιπλέον, όσον αφορά το τι έπιναν ο
αρχαίοι πρόγονοι, ένα πλήθος από 
διαφορετικά αρχαία αγγεία ποτού, μας 
δείχνουν ότι το νερό δεν ήταν το μόνο 
υγρό που κατανάλωναν. 
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Η άμπελος, εξημερώθηκε κατά την 
4η χιλιετία π.Χ. και από πολύ νωρίς 
τόσο το μαύρο όσο και το κόκκινο 
κρασί, που συνήθως είχαν γλυκιά 
γεύση, έγιναν περιζήτητα στον αρχαίο 
κόσμο. «Στα Κύπρια  Έπη γίνεται 
αναφορά στον οίνον άριστον που δίνει 
τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 
ξεχάσουν τα προβλήματά τους». 
Η  κυπριακή κουζίνα λοιπόν, 
διατηρώντας ορισμένα εδέσματα 
και τρόπους μαγειρέματος από 
τους αρχαίους μέχρι και τους 
μεσαιωνικούς χρόνους, με 
χαρακτηριστικότερα παραδείγματα 
τη σούβλα, το κλέφτικο, τα παστά, 
επηρεάστηκε βαθιά κι από τη 
μακρόχρονη Οθωμανική κατοχή, 
σύμφωνα με την κ. Αντωνιάδου.
Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας, 
στον αρχαίο κόσμο της Κύπρου τίποτα 
σε σχέση με τη διατροφή δεν ήταν 
τυχαίο, όλα έκρυβαν μια λογική αιτία, 
μια μικρή σοφία. «Το φαγητό δεν ήταν 
μια γρήγορη στιγμή μέσα στην ημέρα, 
αλλά τμήμα του ίδιου του πολιτισμού, 
της θρησκείας, της λατρείας, της 
επικοινωνίας, της φιλοσοφίας, 
της ιατρικής, της θεραπείας και 
άλλων εκφάνσεων της ανθρώπινης 
συνείδησης. Ειδικότερα σε μια 
κοινωνία που ασχολείται με την 
υγιεινή διατροφή και τη γαστρονομία, 
ο αρχαίος κυπριακός κόσμος έρχεται 
να μας προτείνει έναν λιτό και υγιεινό 
τρόπο διατροφής», καταλήγει η 
επιστήμονας.

Λίγα λόγια για την 
Δρ. Αννίτα Αντωνιάδου 

Είναι μια νέα Κύπρια 
επιστήμονας, η μοναδική 
Γεωαρχαιολόγος στην 
Ευρώπη. Είναι διδάκτωρ 
Γεωαρχαιολογίας του Queens 
University στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

Κάτοχος Πτυχίου Αρχαιολογίας, 
Ιστορίας και Ιστορία της 
Τέχνης από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
με μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Παλαιολιθική Αρχαιολογία και 
την Εξέλιξη του Ανθρώπου 
στο Πανεπιστήμιο του 
Southampton. 

Έχει λάβει μέρος σε 
επιστημονικά κι ερευνητικά 
προγράμματα αλλά και 
σε πολλές αρχαιολογικές 
ανασκαφές σε Ελλάδα, Κύπρο, 
Αγγλία, Ιρλανδία, Ινδία και 
Αφρική. 

Οι μελέτες της σχετίζονται 
με την ανασύσταση των 
δραστηριοτήτων του αρχαίου 
ανθρώπου και τις διαδικασίες 
που οδήγησαν στη διαμόρφωση 
του πολιτισμού μας σήμερα. 

Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν 
την αρχαιά διατροφή και 
μαγειρική,  τον υλικό και άυλο 
πολιτισμό, την πειραματική 
αρχαιολογία κλπ.
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κωνσταντίνος 
ευγενίου

Οι νικητές δεν είναι 
αυτοί που κερδίζουν 
πάντα αλλά αυτοί που 
αγωνίζονται.
Οι εμπειρίες και η προετοιμασία 
του για τον Ευρωπαικό Διαγωνισμό 
Δεξιοτήτων Euroskills τον έχουν 
βοηθήσει να γίνει καλύτερος 
μάγειρας.

Αυτός που αγωνίζεται μπορεί 
να χάσει, όμως αυτός που δεν 
αγωνίζεται έχει ήδη χάσει. Εξάλλου, 
όπως είπε κάποτε και ο Κομφούκιος 
το να θέλεις να νικήσεις, είναι η 
επιθυμία να επιτύχεις και η ορμή 
να φτάσεις στο πλήρες δυναμικό 
σου. Αυτά είναι τα κλειδιά που θα 
ξεκλειδώσουν την πόρτα για την 
προσωπική σου υπεροχή. Με αυτά 
τα κλειδιά ο Κωνσταντίνος Ευγενίου 
έχει λάβει μέρος στον Ευρωπαικό 
Διαγωνισμό Euroskills, αποκτώντας 
εμπειρίες που θα του χρησιμεύσουν 
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στο μέλλον ως εργαλεία στο να 
γίνει ένας καλύτερος μάγειρας. Σε 
συνέντευξη του στα «Άσπρα Καπέλα», 
ο Κωνσταντίνος μας εξέφρασε την 
ικανοποιήση του που έλαβε μέρος σε 
ένα τόσο σημαντικό διαγωνισμό. 
Να σημειωθεί ότι ο καταξιωμένος 
νέος έχει επιλεχθεί  να 
αντιπροσωπεύσει την χώρα μας μετά 
που έχει κερδίσει τον 4ο Εθνικό 
Διαγωνισμό Δεξιοτήτων Skills 
Cyprus 2016 όπου έχει προκηρύζξει 
το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), 
σε συνεργασία με το Ανώτερο 
Ξενοδοχείακό Ινστιτούτο (ΑΞΙΚ). 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου, Γιώργος 
Δαμιανού έχει αναλάβει την 
εκπαίδευση τόσο του Κωνσταντίνου 

Ευγενίου όσο και του Παναγιώτη 
Μητροκλή όπου μετά από διάφορες 
πρακτικές και γραπτές εξετάσεις έχει 
επιλεχθεί ο Κωνσταντίνος για να 
αντιπροσωπέυσει την χώρα μας. 

Τη χρονιά που μας πέρασε έλαβες 
μέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
Δεξιοτήτων, EUROSKILLS 
στο Gothenborg της Σουηδίας 
αντιπροσωπόντας την Κύπρο. 
Πες μας λίγα λόγια όσον αφορά 
την εμπειρία αυτή,  τα άτομα που 
ήταν στο πλευρό σου και τι θα 
συμβούλευες τους επόμενους 
διαγωνιζόμενους;

Αρχικά, με τη συμμετοχή μου στο 
συγκεκριμένο διαγωνισμό αισθάνομαι 
νικητής γιατί όπως εγώ, έτσι όλοι 
οι διαγωνιζόμενοι του 
διαγωνισμού αποκτούν 
μια μοναδική εμπειρία που 
δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Σαν  
εκπρόσωπος των Νεαρών 
Αρχιμαγείρων Κύπρου θέλω 
να παροτρύνω όλους τους 
νεαρούς αρχιμάγειρες να 
αποκτήσουν τέτοιου είδους 
εμπειρία από την οποία θα 
πάρουν πολλές ιδεές και από 
συμμετοχές άλλων χώρων. 
Κάτι που αξίζει να αναφέρω 
είναι, ότι μέσα από την 

προετοιμασία μου για τον διαγωνισμό 
η οποία κράτησε περίπου 6 μήνες, με 
έχει βοηθήσει στο να γίνω καλύτερος 
μάγειρας. 
Σε όλη αυτή τη διαδρομή, από την 
αρχή της προετοιμασίας μου μέχρι 
το τέλος του διαγωνισμού, θέλω 
να ευχαριστήσω κάποια άτομα που 
ήταν δίπλα μου και με στήριζαν. Ο 
κ. Αντρέας Στυλιανού, οποίος είχε 
την ολομέλεια της αποστολής αυτής 
και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου, κ. Γιώργος 
Δαμιανιού όπου είχε αναλάβει την 
εκπαίδευση μου και την προετοιμασία 
μου τους τελευταίους 4 μήνες πριν 
το διαγωνισμό προσφέροντας μου 
πολλές ιδέες και γνώσεις που μου 
ήταν απαραίτητες.
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μοντέρνα κυπριακή κουζίνα
97 Συνταγές μέσα από το βιβλίο μαγειρικής του καταξιωμένου Σεφ Χάρη 
Θεοχάρους γραμμένες με αγάπη και σεβασμό προς την κυπριακή μαγειρική τέχνη.

Η μαγειρική, όπως όλοι γνωρίζουμε, 
είναι μια τέχνη και οι καλοί 
μάγειρες είναι δημιουργοί. Ως 
ικανοί δημιουργοί εξελίσσονται 
παράλληλα σε δεινούς 
επιχειρηματίες. Τα τελευταία χρόνια 
δραστηριοποιήθηκαν σε ποικίλους  
τομείς και τους παρακολουθούμε στην 
Τηλεόραση, στον Τύπο και στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης.  
Η γαστρονομική τέχνη αποτελεί πλέον 
“trend”, μια ιδιαίτερα δημοφιλή τάση  
επαγγελματικής ενασχόλησης στους 
νέους, τόσο του γυναικείου, όσο 
και του ανδρικού φύλου. Το κοινό 
λατρεύει τους μάγειρες, τα τμήματα 
των μαθημάτων μαγειρικής γεμίζουν 
ασφυκτικά, τα βιβλία και έντυπα 
μαγειρικής κάνουν πωλήσεις όπως 
ποτέ άλλοτε κι αυτό δείχνει ότι πλέον 
οι μάγειρες γίνονται αποδεχτοί από 
το ευρύ κοινό ως καλλιεργημένοι 
άνθρωποι με πνευματικές ανησυχίες 
και διάχυτη αγάπη για την μαγειρική 
τέχνη. 

Το βιβλίο μαγειρικής του 
καταξιωμένου Σεφ, Χάρη Θεοχάρους, 
αναδεικνύει την Κυπριακή Κουζίνα 
και της δίνει μια άλλη δυναμική, μιας 
και είναι κυριολεκτικά γραμμένο μέσα 
από την εμπειρία, την τεχνική, και την 
κουλτούρα στην οποία γαλουχήθηκε 
ενώ, παράλληλα είναι διαποτισμένο 
με  την αγάπη και την υπερηφάνεια  
που νιώθει για την Κυπριακή Κουζίνα.
Ο Χάρης Θεοχάρους, εδώ και πολλά 
χρόνια αγωνίζεται με όλες του 
τις δυνάμεις για την ανάδειξη της 
σημασίας της Κυπριακής Κουζίνας, 
έτσι ώστε να εδραιωθεί η αξία της στο 
νησί μας αλλά και να γνωστοποιηθεί 
και στο εξωτερικό. 

Μιλώντας στην εφημερίδα «Άσπρα 
Καπέλα», ο συγγραφέας Σεφ 
μας τόνισε, ότι το βιβλίο είναι 
εμπνευσμένο από τις αναμνήσεις 
του. Γεννήθηκε στην δυτική πλευρά 
της Κύπρου, στον Πωμό της Πάφου. 

Εκεί μεγάλωσε και πέρασε τα παιδικά 
του χρόνια. Γι’ αυτόν αποτελεί ένα 
ξεχωριστό μέρος. «Όμορφος τόπος, 
γεμάτος φρέσκα προιόντα. Ψάρια, 
κηνύγι, φρούτα του βουνού, άγρια 
μανιτάρια, βότανα και λαχανικά 
που καλλιεργούν οι άνθρωποι στα 
χωράφια τους. Με αυτά μεγάλωσα, 
τα πιο πολύτιμα αγαθά που φτιάχνουν 
το καλό φαγητό», ανέφερε ο κ. 
Θεοχάρους.

Όπως μας είπε εμπνεύστηκε από 
τις αναμνήσεις, την φύση και από 
τα χωράφια του πατέρα του, από 
την κουζίνα της μητέρας του. Την 
παρακαλοθούσε με τις ώρες να 
μαγειρεύει για την οικογένεια, να 
ανακατεύει με τέχνη τα υλικά και 
να δημιουργεί καθημερινά μικρά 
γευστικά θαύματα. 

Έτσι, γεννήθκε η αγάπη του για 
την μαγειρική, κάτι που θα τον 
στιγμάτιζε για το υπόλοιπο της ζωή 
του, αφού αυτό έγινε το πάθος και 
η δουλειά του. Εργάστηκε πολλά 
χρόνια ως μάγειρας. Έγινε σεφ σε 
κουζίνες μεγάλων εστιατορίων και 
ξενοδοχείων στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό. 

«Όλα αυτά τα χρόνια αντιμετώπιζα 
το φαγητό σαν μία ευκαιρία να 
παίξω, να πλέξω γεύσεις και να 
δημιουργήσω συνδυασμούς που θα 
μου έδιναν το πιο δυνατό αποτέλεσμα. 
Όπως σημείωσε, άλλοτε έδενε 
περίπλοκα υλικά και τεχνικές και 
άλλοτε επέλεγε την απλότητα. 
Το καλό φαγητό τόνισε, δεν είναι 
απαραίτητα και περίπλοκο. 
Οι συνταγές του είναι απλές, 
βγαλμένες από την παιδική του 
ηλικία, μαγικά φίλτρα που τον 
ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, στην 
κουζίνα της μητέρας του, στο χωριό 
του.

Παράλληλα όπως επισήμανε ο κ. 
Θεοχάρους, η συγγραφή του βιβλίου 
του είναι και μία προσπαθεια να 
κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις 
του και την ιστορία του τόπου του.

Ποιο είναι όμως τελικά το μυστικό 
για ένα επιτυχημένο πιάτο; 
Η απάντηση του Σεφ μας είναι μία. 
«Ότι και να φτιάξει κανείς, πρέπει 
να ξεκινά από την ψυχή. Αυτό είναι 
το μοναδικό συστατικό που δεν 
πρέπει να λειπεί από καμιά συνταγή. 
Αυτό είναι που θα κάνει ιδιαίτερο το 
φαγητό σας, αυτό που θα μετατρέψει 
τα χέρια σας σε μαγικά εργαλεία».

Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου 
επικροτεί, χαίρεται, και νιώθει 
υπερήφανος που μέλη του γράφουν 
βιβλία μαγειρικής και διαπρέπουν. 
Καλεί κι άλλους συναδέλφους να 
πράξουν το ίδιο, κρατώντας με αυτό 
τον τρόπο ζωντανή την αγάπη και 
τον αγώνα για τη συνέχεια και την 
εξάπλωση της αξίας της Κυπριακής 
Κουζίνας. Ο Σύνδεσμος ευελπιστεί 
ότι το βιβλίο του Χάρη  θα εμπνεύσει 
ακόμα περισσότερους, ούτως ώστε 
η φήμη της Κυπριακής Κουζίνας να 
φτάσει σε όλες τις γειτονιές του 
κόσμου.

Το βιβλίο του Χάρη Θεοχάρους είναι 
αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας 
του Γιαννούλας, ως ελάχιστο φόρο 
τιμής για όλα όσα του πρόσφερε. 
Ήταν μία γυναίκα που αγαπούσε τη 
ζωή, τη φύση και τους ανθρώπους.

«Η εικόνα της συνεχίζει να είναι 
έντονη στη μνήμη μου, η απουσία της 
αισθητή. Από αυτήν, κράτησα μόνο 
όμορφες εικόνες. Το αγκάλιασμα 
της, τα ζεστά της βλέμματα και τα 
όμορφα δαχτυλά της, να κρατάνε το 
αγαπημένο της λουλούδι, το φούλι».


