
      

 

Γενικοί Κανονισμοί Διαγωνισμού 

Pitta “Revolution”  

 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου και την εταιρεία 
Pitta Revolution Limited στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου στις 7 
και 8 Μαρτίου 2023. 

 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες μάγειρες που θέλουν να δείξουν τη 
δημιουργικότητα και το ταλέντο τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 
 
Ο νικητής θα λάβει το χρηματικό έπαθλο €2000, ο δεύτερος το χρηματικό έπαθλο €1000 
και ο τρίτος το χρηματικό έπαθλο €500. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους συνταγές για 4 άτομα με αναλυτική 
επεξήγηση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Όλες οι συνταγές πρέπει να παραδοθούν 
στο γραφείο του Σ.Α.Κ. ή μέσω email στο info@cypruschefsassociation.com το αργότερο 
μέχρι τις 5 Μαρτίου 2023. Όλες οι συνταγές θα ανήκουν στους διοργανωτές μετά τον 
διαγωνισμό. Εάν  κάποιος δεν παραδώσει τις συνταγές μέχρι τις 5 Μαρτίου, τότε ο 
διοργανωτής θα τον/την ακυρώσει. 
 
Θα δοθεί μία ώρα για την προετοιμασία, το μαγείρεμα και την παρουσίαση τριών από τις 
πέντε από τις παρακάτω συνταγές πίτας  γεμιστές ή τυλιγμένες: 
 

1. Κρέας / πουλερικά 
2. Χορτοφαγική  
3. Vegan 
4. Fit (να έχει λιγότερες θερμίδες από μια κανονκή πίτα) 
5. Πρωινού 
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Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν από  μια δημιουργία για  φωτογράφιση και 
από μια δημιουργία για γευσιγνωσία από τους κριτές. Οι δημιουργίες πρέπει να 
σερβιριστούν σε πακέτα μιας χρήσης (take away/delivery) κουτιά, κόλλες, μικρές 
πιατέλες, μπωλ  κ.λπ. χωρίς την ανάγκη χρήσης μαχαιριού και πιρουνιού. 
Κανονικά πιάτα ή πιατέλες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρουσίαση των 
δημιουργιών. 
 
Το βάρος του φαγητού πρέπει να είναι μεταξύ 200 – 250 γρ. Οι πίτες μπορούν να έχουν 
οποιοδήποτε μέγεθος ή σχήμα. Χοντρή, λεπτή, καλαμπόκιου, ολικής αλέσεως, οβάλ, 
στρογγυλή, κυπριακή, λιβανέζικη ή ελληνική.  
Κανένα άλλο είδος ψωμιού δεν επιτρέπεται όπως μεξικάνικη τορτίγια, ινδιάνικη ναάν  
κ.λπ. Επιτρέπεται μόνο κυπριακή, ελληνική ή λιβανέζικη πίτα. 
 
Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένης και τις πίτας, είναι επιλογή των συμμετεχόντων. Οι  
διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα υλικά τους.  
 
Δεν υπάρχει όριο στην εκ των προτέρων προετοιμασία, υλικά όπως σάλτσες, κομμένα 
λαχανικά, γαρνιτούρες, μαριναρισμένα κρέατα, μαριναρισμένα λαχανικά κ.λπ., μπορούν 
να είναι μέρος της προετοιμασίας, ωστόσο το μαγείρεμα των κύριων συστατικών πρέπει 
να είναι στη σκηνή. 
 
Το συνολικό κόστος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα  €2.50 με €3.00.  
 
Οι δημιουργίες με πίτα θα πρέπει να είναι κατάλληλες για μαζική παραγωγή και τα 
συστατικά να είναι εύκολα προσβάσιμα. Η πίτα πρέπει να παρασκευάζεται σε ψήσιμο 
σχάρας, τηγάνισματος ή  ατμού – χωρίς κάρβουνα. 
 
Ο διοργανωτής θα παρέχει  χώρο ψυγείου και κατάψυξης. Δύο επαγγελματικά μάτια 
ψησίματος, κοίνο μηχάνημα ταχείας ψύξης(blast chiller), κοινό φούρνο, κοινή 
σαλαμάνδρα, νεροχύτη, πάγκο εργασίας, «Thermomix», πλάκα μαγειρέματος, μηχάνημα 
μαγειρέματος ζυμαρικών,(pasta cooker) και μηχανή κενού αέρος,(vacuum machine). 
 
Οι διαγωνιζόμενοι  πρέπει να φέρουν οποιοδήποτε άλλο μικρό εξοπλισμό όπως τηγάνια, 
κατσαρόλες, σανίδες κοπής, μικρά μπλέντερ, φόρμες, πιάτα- κουτία σερβιρίσματος μιας 
χρήσης  κ.λπ.  
 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν επαγγελματική στολή (μπλούζα μαγειρικής και 
παντελόνι) και επαγγελματικά αντιολισθητικά παπούτσια όταν βρίσκονται στη σκηνή και 
κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής. 



 
Κανένας Βοηθός δεν επιτρέπεται. Εάν υπάρχει ανάγκη για πλύσιμο, τότε οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να πλένουν μόνοι τους τον εξοπλισμό τους. 
 
Ομάδα τριών επαγγελματιών σεφ εγκεκριμένων κριτών WACS θα είναι υπεύθυνη για τη 
βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο πρόεδρος των κριτών έχει το δικαίωμα να 
αποφασίσει τον νικητή. Το αποτέλεσμα που θα ανακοινωθεί από τους κριτές είναι 
οριστικό και δεν αλλάζει. 
 
Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στον ιστότοπο του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου στην 
ενότητα «Διαγωνισμοί». Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.cypruschefsassociation.com  
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στο 
γραφείο του Σ.Α.Κ.  ή μέσω email στο info@cypruschefsassociation.com  από την 1η έως 
τις 20 Φεβρουαρίου 2023. 
 
Δεν θα γίνονται αποδεκτές  αιτήσεις μετά την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω. 
Στην τελετή απονομής καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες με την επαγγελματική τους 
στολή. 
 
Όλα τα κυβερνητκά μέτρα για προστασία από την Covid-19  που είναι σε ισχύ κατά την 
ώρα του διαγωισμού θα τηρηθούν χωρίς εξαιρέσεις  
 
Στις 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο γραφείο του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου στις 15:30 για τυχόν ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ των 
διαγωνιζόμενων και της ομάδας των Κριτών. 
 
Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου έχει την δυνατότητα να  φιλοξενήσει έως δύο άτομα 
σε κάθε γραμμή, οπότε θα γίνει κλήρωση την ίδια μέρα μετά τη συνάντηση για την 
ημερομηνία και ώρα  που θα διαγωνιστούν. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι 
στη συνάντηση και την κλήρωση. 
 

Όποιος δεν μπορεί να παρευρεθεί στην κλήρωση θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την 
γραμματέα του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου. 
 
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται  1 ώρα πριν από την ώρα που θα 
διαγωνιστούν για την εγγραφή τους στην γραμματεία του Σ.Α.Κ. 
 
 

Καλή τύχη, Καλά Μαγειρέματα  
Απολαύστε τον διαγωνισμό. Όλα είναι θέμα εμπειρίας!!!! 

Να είστε περήφανοι για τη συμμετοχή και όχι για το αποτέλεσμα. 
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