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ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤ 10-18 ΕΣΩΝ 

13 και 14 Απριλίου, Intercollege Λευκωςίασ 
 

Η τελικι φάςθ του διαγωνιςμοφ κυπριακισ μαγειρικισ «Μαγειρεφω Κυπριακά», για παιδιά και νζουσ από 10-
18 ετϊν, κα διεξαχκεί ςτισ 13 και 14 Απριλίου 2013, ςτα εργαςτιρια μαγειρικισ του Intercollege Λευκωςίασ. 

Η προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ ζγινε ςτισ 20 Ιανουαρίου 2013, κατά τθν οποία τα παιδιά προςκλικθκαν να 
υποβάλουν δφο ςυνταγζσ κυπριακισ κουηίνασ: μία για φαγθτό και μία για επιδόρπιο, τισ οποίεσ κα 
κατζγραφαν μζςω ςυνζντευξθσ από άτομα τρίτθσ θλικίασ. 

Η κριτικι επιτροπι επζλεξε τισ 12 καλφτερεσ ςυμμετοχζσ από κάκε θλικιακι κατθγορία ενϊ τα παιδιά που 
ζχουν προκρικεί,  ζχουν κλθκεί να μαγειρζψουν τισ ςυνταγζσ τουσ κατά το διιμερο του διαγωνιςμοφ: 13 και 
14 Απριλίου. 

τισ 13 Απριλίου κα διαγωνιςκοφν τα παιδιά 10-12 ετϊν (10:00-12:00) και 13-15 ετϊν (14:00-16:00). τισ 14 
Απριλίου κα διαγωνιςκοφν τα παιδιά 16-18 ετϊν λυκείων (10:00-12:00) και 16-18 ετϊν τεχνικϊν ςχολϊν 
(14:00-16:00).  

Η κριτικι επιτροπι για κάκε διαγωνιςμό αποτελείται από κακθγθτζσ μαγειρικισ, εκπρόςωπουσ 
επαγγελματικϊν ςυνδζςμων Αρχιμαγείρων, Ζαχαροπλαςτϊν, Κζντρων Αναψυχισ, εκπρόςωπο του Μουςείου 
Κυπριακϊν Σροφίμων και Διατροφισ, και εκπροςϊπουσ Δθμοτικισ, Μζςθσ και Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ.  

Οι γονείσ και οι φίλοι των παιδιϊν κα φιλοξενοφνται ςτθν αίκουςα του εςτιατορίου και ςτο Cine Studio, όπου 
κα υπάρχει μεγάλθ οκόνθ προβολισ και κα γίνεται άμεςθ μετάδοςθ του διαγωνιςμοφ.   

Κατά τθ διάρκεια των διαγωνιςμϊν, κα πραγματοποιοφνται άλλεσ παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ: τα αρτοποιεία 
Μαραγκόσ κα δεξιϊνονται τουσ επιςκζπτεσ με παραδοςιακά εδζςματα, κα γίνεται αναπαράςταςθ 
παραδοςιακϊν γαςτρονομικϊν επαγγελμάτων, ο φνδεςμοσ των Μπάρμαν (Barmen) κα παραςκευάηει κόκτεϊλ 
κυπριακϊν ποτϊν, και το μουςικό-χορευτικό ςυγκρότθμα του Πολυδφναμου Κζντρου Νεολαίασ Υψωνα 
ΠΟ.ΚΕ.Ν.Τ – «Κρατάμε τουσ νζουσ για να κρατθκοφμε από αυτοφσ» - κα παίηει και κα χορεφει παραδοςιακι 
κυπριακι μουςικι. Σο κοινό κα ζχει τθ δυνατότθτα να περιθγθκεί ανάμεςα ςτουσ Κφπριουσ εκκζτεσ 
παραδοςιακϊν τροφίμων και ποτϊν. Επίςθσ, κα τιμθκοφν οι δφο γνωςτοί «πατζρεσ» Αρχιμάγειρεσ τθσ 
Κυπριακισ Κουηίνασ: Μάριοσ Μουρτηισ και Θάςοσ Ιωάννου.  

Ο διαγωνιςμόσ ςυνδιοργανϊνεται από το Μουςείο Κυπριακϊν Σροφίμων & Διατροφισ και το Intercollege 
Λευκωςίασ και τελεί υπό τθν αιγίδα του Τπουργοφ Παιδείασ και Πολιτιςμοφ.  

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΗ: Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ, χολζσ Pascal, Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λφκειο ΚΕ, Anco 
catering equipment, Αρτοποιεία Μαραγκόσ, Μφλοι Χατηθγιϊρκθ, Louis Cruise Lines, Παγωτά Παπαφιλίππου, 
Πολιτιςτικό Κδρυμα Σράπεηασ Κφπρου, Εταιρεία Digicom, Demetriou Uniformity, Georgallis Fair Systems. 

ΣΗΡΙΖΟΤΝ: Οργανιςμόσ Νεολαίασ, Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ, οι εκπαιδευτικζσ οργανϊςεισ, 
φνδεςμοσ Αρχιμαγείρων, Ομοςπονδία Ζαχαροπλαςτϊν, φνδεςμοσ Barmen, CyChefs, KenFood, Παγκφπριοσ 
φνδεςμοσ Κζντρων Αναψυχισ. 
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