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Τα νέα μέλη του Κυπριακού Προγεύματος!  
 
The Golden Bay  
Beach Hotel   

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Το πρωινό στο Golden Bay  θεωρείται 
γαστρονομική εμπειρία! Η διεύθυνση 
και το προσωπικό του ξενοδοχείου 
έχουν ‘αγκαλιάσει’ το ‘Κυπριακό Πρό-
γευμα’ παρέχοντας μια σειρά από το-
πικά προϊόντα στους επισκέπτες τους.  
Το ξενοδοχείο υποστηρίζει τους ντό-
πιους παραγωγούς και προσφέρει ποι-
κιλία τοπικών προϊόντων, όπως παρα-
δοσιακά τυριά, ψωμί, κυπριακές ελιές, 
τις παραδοσιακές γλυσταρκές μεταξύ 
άλλων.  

Τα κυριότερα σημεία του μπουφέ εί-
ναι το βραστό χαλλούμι και η ομελέτα 
με χαλλούμι και κυπριακό λουκάνικο 
τα οποία αποτελούν μέρος του χαρτο-
φυλακίου του Κυπριακού Προγεύμα-
τος. Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται με 
κάρτες πληροφόρησης  με την ονομα-
σία του προϊόντος. Οι επισκέπτες μπο-
ρούν επίσης να λάβουν πληροφόρηση 
για την προετοιμασία και τη γαστρονο-
μική ιστορία των εδεσμάτων από το 
προσωπικό του ξενοδοχείου.  

Ajax Hotel   
Το ξενοδοχείο Ajax είναι ένα από τα νέα μέλη του προ-
γράμματος ‘Κυπριακό Πρόγευμα’. Το ξενοδοχείο διατηρεί 
τη δέσμευσή του στην ποιότητα και την αυθεντικότητα 

συνδυάζοντας την αίσθηση της οικογενειακής ζεστασιάς και της μοναδι-
κότητας.  

Η γωνιά του Κυπριακού Προγεύματος είναι γεμάτη από παραδοσιακές γεύσεις 
οι οποίες προετοιμάζονται με προσοχή και βασίζονται στην παράδοση. Όλα τα 
προϊόντα προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς/προμηθευτές. Ο επισκέπτης 
μπορεί να δοκιμάσει μεταξύ άλλων το χαρουπόμελο, το κυπριακό λουκούμι, το 
σουτζιούκκο, τη χαλλουμόπιτα, τα γλυκά του κουταλιού, πουρέκια, την ελαιόπι-
τα, το κυπριακό λουκάνικο .  
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Τα νέα μέλη του Κυπριακού Προγεύματος!  
 

 
The King Evelthon Hotel  
Το πολυτελές πέντε αστέρων ξενοδοχείο King Evelthon προσφέρει επίσης στους 
επισκέπτες του το Κυπριακό Πρόγευμα. Το Κυπριακό Πρόγευμα έτυχε θερμής υπο-
δοχής από το προσωπικό και τη διοίκηση του ξενοδοχείου, με μοναδικές συνταγές.  

Η ‘γωνιά’ του Κυπριακού Προγεύματος είναι γεμάτη με τοπικά προϊόντα και εδέ-

σματα που ετοιμάζονται με βάση την παράδοση. Το ξενοδοχείο King Evelthon σερ-

βίρει μια μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακές λιχουδιές όπως σουτζιούκκο, τοπικά 

ξηρά φρούτα, κέικ από σιμιγδάλι—το παραδοσιακό ‘Καλό Πράμα’, λουκούμια, χαλ-

λούμι και χαρουπόμελο. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει φρέσκα τοπικά φρούτα, φρέσκια σπιτική 

λεμονάδα, φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και δροσερό τριαντάφυλλο.  
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Αγροτική – Γεωργική Έκθεση: Παρουσίαση Κυπριακού Προγεύματος  
 
Αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή του θεσμού του Κυπριακού Προγεύματος στην ενίσχυση της δια-
σύνδεσης των προϊόντων τοπικής παραγωγής με την τουριστική βιομηχανία και ανάδειξης τους σε 
ντόπιους και ξένους επισκέπτες, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με 
τη συνεργασία και στήριξη του ΚΟΤ, φιλοξένησε την παρουσίαση του ‘Κυπριακού προγεύματος’ στο 
περίπτερο του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της Αγροτικής – Γεωργικής Έκθεσης που 
έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.   
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Λίγα λόγια από τη τουριστική βιομηχανία σχετικά με το πρόγραμμα ‘Κυπριακό Πρό-
γευμα’  
 
Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προϊόντα του Κυπριακού προγεύματος τόσο από τους ξένους 
επισκέπτες μας αλλά και  από τους ίδιους τους Κύπριους. Έχουμε λάβει θετικά σχόλια για την Κυπρια-
κή γωνιά  από πολύ κόσμο και πιστεύουμε ότι αυτό  βοήθησε και την εικόνα του  ξενοδοχεί-
ου.  Στηρίζουμε το Κυπριακό Πρόγευμα και τα Κυπριακά εδέσματα, γιατί πιστεύουμε στην παράδοση 
και τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Είναι πολύ σημαντικό ένα ξενοδοχείο να αναδεικνύει την Κυ-
πριακή Ταυτότητα  μέσω των ντόπιων προϊόντων του τόπου μας, ώστε να γνωρίσει  και ο κόσμος  την 
κυπριακή κουζίνα και  την  κυπριακή κουλτούρα. Μέσα από αυτές τις μικρές ενέργειες που γίνονται 
βοηθούμε  στη διατήρηση και την ανάπτυξη των μικρών και μεγάλων ντόπιων παραγωγών  και συμ-
βάλλουμε στην διατήρηση της  κληρονομιάς της Κύπρου. Ελπίζουμε να γίνουν και άλλες  τέτοιες ενέρ-
γειες για να ενισχύσουμε την εικόνα της Κύπρου μας και  να γνωρίσει όλος ο κόσμος την ομορφιά της.  
Στέφανη Λαμπούρη - Marketing & Public Relations Manager, Ajax hotel  

 
 
 
 
 

 
Είμαστε πάντα θετικοί να παρουσιάζουμε στους καλεσμένους μας τοπικές γεύσεις και λιχουδιές. Ακό-
μη και προτού συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ πάντοτε είχαμε τοπικές επιλογές 
στο μπουφέ μας.  
Οι επισκέπτες μας αφήνουν θετικά σχόλια και οι περισσότεροι είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν τα το-
πικά προϊόντα μας. Πολλοί από τους επισκέπτες μας ζητούν επιλογές τοπικών πιάτων για να γευτούν 
την Κυπριακή κουζίνα.  
Θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο καθώς είναι κάτι που χρειάζονται οι επισκέπτες μας και από τη 
δική μας πλευρά είναι σημαντικό να προωθούμε τον πολιτισμό και την κουζίνας μας για ένα αειφόρο 
μέλλον.  
Μάριος Όρφανίδης - Assistant Food & Beverage Manager, Atlantica Bay  
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Τα υπερήφανα μέλη του Προγράμματος  Κυπριακό Πρόγευμα   
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Facebook Page: https://www.facebook.com/cyprusbreakfast/  
 
Email: info@cyprusbreakfast.eu  
 
Website: http://www.cyprusbreakfast.eu/ 


