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Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας

Το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής
Γαστρονομίας τέθηκε σε πιλοτική
εφαρμογή στην Επαρχία Λάρνακας από
το Σεπτέμβριο 2017 έως το Μάρτιο 2019
προκειμένου να αξιολογηθεί σε ποιο
βαθμό ο σχεδιασμός είναι εφαρμόσιμος
και ρεαλιστικός.
Στο διάστημα αυτό ενημερώθηκαν 78
επιχειρήσεις για τη συγκεκριμένη
πρωτοβουλία και ενθαρρύνθηκαν να
συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση.
Ειδικότερα, ενημερώθηκαν :
 58 κέντρα αναψυχής
 14 μονάδες παραγωγής τοπικών
προϊόντων διατροφής
 6 καταστήματα πώλησης τοπικών
προϊόντων διατροφής

Από τις 78 επιχειρήσεις που
ενημερώθηκαν οι 56 υπέβαλλαν αίτηση
ένταξης στην πιλοτική εφαρμογή του
Συμφώνου. Ειδικότερα :
 36 κέντρα αναψυχής
 14 μονάδες παραγωγής τοπικών
προϊόντων διατροφής
 6 καταστήματα πώλησης τοπικών
προϊόντων διατροφής

Στο διάστημα της πιλοτικής
εφαρμογής
υπήρξε
συνεχής
συνεργασία με τις επιχειρήσεις
που υπέβαλλαν αίτηση και
συμβουλευτική στήριξη, ώστε να
συμμορφωθούν πλήρως με τις
απαιτήσεις του Συμφώνου.
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τυρτυ

Πιστοποίηση επιχειρήσεων
Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα κριτήρια των
προδιαγραφών ένταξης στο Σύμφωνο, η Επιτροπή Αξιολόγησης, υπό το συντονισμό του
Υφυπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησε τέσσερις κύκλους επισκέψεων – ελέγχων κατά
τις οποίες επισημάνθηκαν ανάγκες βελτιωτικών παρεμβάσεων για την απόλυτη ικανοποίηση
των απαιτήσεων του Συμφώνου. Οι επιχειρήσεις που εργάστηκαν εντατικά και επιτυχώς
προς αυτή την κατεύθυνση επιβραβεύονται με την πιστοποίησή τους και την απόκτηση του
Σήματος «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS».

Κέντρα Αναψυχής που αποκτούν το Σήμα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΠΑΛΙΟΜΟΥΧΤΑΡΟΣ»
Βρίσκεται στον Άγιο Θεόδωρο, λειτουργεί όλο
το χρόνο, προσφέρει παραδοσιακή κουζίνα με
γευστικούς κυπριακούς μεζέδες και μεζέδες
σχάρας που διαφοροποιούνται ανά εποχή.
Συχνά διοργανώνονται βραδιές με ζωντανή
μουσική.
ΤΑΒΕΡΝΑ «ΚΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ»
Πρόκειται για παραδοσιακή κυπριακή ταβέρνα
με
έντονα
στοιχεία
της
κυπριακής
αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται στην πλατεία του
Αγίου Θεοδώρου και προσφέρει τοπικούς
κρεατομεζέδες και ποικιλία από παραδοσιακά
πιάτα.
ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΒΑΣΑΝΟ (ΜΑΜΑ)
Παραδοσιακή
κυπριακή
ταβέρνα
με
μακρόχρονη ιστορία. Βρίσκεται στον Άγιο
Θεόδωρο. Προσφέρει ξεχωριστές γεύσεις σε ένα
όμορφα διαμορφωμένο περιβάλλον.
ΤΑΒΕΡΝΑ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ
Παραδοσιακή ταβέρνα στο κέντρο του χωριού
Βαβατσινιάς. Προσφέρει γευστικούς κυπριακούς
μεζέδες, μαγειρευτά και κρέατα σχάρας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΧΑΡΟΥΛΛΑΣ»
Η ταβέρνα λειτουργεί από το 2004 στην
Αθηένου και προσφέρει εκλεκτούς
τοπικούς παραδοσιακούς μεζέδες και
κυπριακό οφτό κλέφτικο.
ΤΟ «ΠΑΤΡΙΚΟΝ»
Παραδοσιακό σπίτι που μετατράπηκε σε
ταβέρνα
στην
Τερσεφάνου.
Οι
προσφερόμενοι μεζέδες που αλλάζουν
ανά εποχή, είναι ιδανικοί για vegan, αλλά
και vegetarian.
ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΥΛΟΤΟΠΙ»
Βρίσκεται στις Αγγλισίδες. Προσφέρει
κλασικούς κυπριακούς μεζέδες και κρέατα
στα κάρβουνα. Διοργανώνονται συχνά
βραδιές με ζωντανή μουσική.
ΖΗΝΩΝ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
Ταβέρνα στη Λάρνακα. Προσφέρει
κυπριακούς μεζέδες και τοπικά πιάτα με
μικρές πινελιές από ελληνική κουζίνα,
συχνά υπό τη συνοδεία ζωντανής
μουσικής.

CHRISTOS VLACHOS TAVERN
Η ταβέρνα βρίσκεται στον οικισμό Πύλα και λειτουργεί καθημερινά όλο το χρόνο. Προσφέρει
παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα με τη χρήση φρέσκων προϊόντων.
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Καταστήματα τοπικών προϊόντων διατροφής που αποκτούν το
Σήμα
GOLDEN DONKEYS FARM
Το κατάστημα πώλησης τοπικών προϊόντων
διατροφής, λειτουργεί εντός της φάρμας στην
περιοχή Σκαρίνου. Στο κατάστημα θα βρείτε
καλλυντικά και είδη διατροφής από γάλα
γαϊδούρας,
ελαιόλαδο
από
τοπικούς
παραγωγούς και τοπικά ηδύποτα.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΔΡΑΤΖΙ ΤΗΣ
ΓΙΑΓΙΑΣ»
Το κατάστημα λειτουργεί από το 2001 στον
Κάτω Δρυ και έκτοτε προσφέρει τοπικά
προϊόντα διατροφής όπως: γλυκό αμυγδάλου,
τρεμυθόπιτες, μαρμελάδες κ.α.

TSIMPI - ΤΣΙΜΠΙ
Στην καρδιά του παραδοσιακού
οικισμού Σκαρίνου βρίσκεται το
κατάστημα Tsimpi - Τσίμπι». Διαθέτει
επιλεγμένα
τοπικά
παραδοσιακά
προϊόντα
μελών
του
Συλλόγου
Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας.

ΛΕΥΚ-Ο
Το Λευκ-ό βρίσκεται στο γραφικό χωριό Λεύκαρα. Στο κατάστημα μπορείτε να βρείτε προϊόντα
από χαρούπι, από γάλα γαϊδούρας, κρασί, μέλι, ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα τοπικών
παραγωγών.

Μονάδες Παραγωγής Τοπικών Προϊόντων
Διατροφής που αποκτούν το Σήμα
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΗ ΜΙΜΗ»
Βρίσκεται στη Σκαρίνου, παράγει και προσφέρει
τοπικά κυρίως γαλακτοκομικά προϊόντα (αναρή,
χαλλούμι, γιαούρτι κ.α.), καθώς και άλλα προϊόντα
όπως φρέσκο τραχανά. Ο επισκέπτης μπορεί να
δοκιμάσει προϊόντα και να παρακολουθήσει μέρος
της διαδικασίας παραγωγής.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ «ΈΡΜΗ»
Η μονάδα λειτουργεί από το 1994 στους
Αγίους Βαβατσινιάς και σήμερα έχει φτάσει
να παράγει 40 διαφορετικά γλυκά του
κουταλιού, αλλά και προϊόντα από μούστο
σταφυλιού, μαρμελάδες και σουτζιούκο.

Π.Σ ΚΤΗΜΑ «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» Το 2000 στη Χοιροκοιτία ιδρύθηκε η σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβείου
και το 2008 η μονάδα τυποποίησης και εμφιάλωσης ελαιολάδου, ενώ παράλληλα λειτουργεί και
γραμμή παραγωγής βρώσιμης ελιάς.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο
"ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" απένειμε το Σήμα "TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS" στις
επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν πλήρως με τις προδιαγραφές του Συμφώνου
Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας οι οποίες πλέον αποτελούν τους πρώτους
πιστοποιημένους πρεσβευτές της κυπριακής γαστρονομίας.

Ενημερωτικό Δελτίο #4

Μάιος 2019

Πηγές πληροφόρησης

Υλικό σχετικά με το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας διατίθεται:
Στην ιστοσελίδα του έργου, στη διεύθυνση: www.delightfulcyprus.com
Στη σελίδα του έργου στο Facebook: www.facebook.com/TasteCyprusDelightulJourneys
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