
   
  
 

 
Εβδομάδα Κυπριακού Προγεύματος και Κυπριακού Brunch 

(Cyprus Breakfast and Cyprus Brunch Week) 
6 – 12 Μαΐου 2019 

 

 
Η πιο πάνω εβδομάδα αποτελεί πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Τουρισμού σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου. Στόχος είναι η προώθηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και 
κατ' επέκταση της κυπριακής γαστρονομίας, η οποία αποτελεί σημαντικό εμπλουτιστικό στοιχείο του 
τουριστικού μας προϊόντος και της εμπειρίας που αποκομίζει ο επισκέπτης.  
 
Κατά την εβδομάδα αυτή οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν (καθορίζονται πιο κάτω) θα 
προσφέρουν στο κοινό την ευκαιρία να επιλέξει πρόγευμα ή / και brunch από κυπριακά προϊόντα και 
εδέσματα βασισμένα σε τοπικές / παραδοσιακές συνταγές .  
 
Όροι συμμετοχής  
 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αδειούχα ξενοδοχειακά καταλύματα και κέντρα αναψυχής 

(εστιατόρια, καφετέριες, σνακ μπαρ). 

 Στα κέντρα αναψυχής, ο κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να παρουσιάζει ένα πιάτο ή μια σειρά από 

πιάτα. 

 Στα ξενοδοχειακά καταλύματα, θα περιλαμβάνεται στον χώρο του μπουφέ προγεύματος ξεχωριστή 

γωνιά/ τμήμα, όπου θα προσφέρονται παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα και εδέσματα. 

 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα. 

 Τα αλκοολούχα ποτά (εάν χρησιμοποιηθούν) θα πρέπει να είναι κυπριακά. 

 Οι συνταγές θα πρέπει να είναι παραδοσιακές κυπριακές. 

 Η παρουσίαση μπορεί να είναι σε μοντέρνα έκδοση. 

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων  

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιότυπο ή θα παραδίδονται στα κατά τόπους 

Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών του Υφυπουργείου Τουρισμού ή στα γραφεία του Συνδέσμου 

Αρχιμαγείρων Κύπρου (ΣΑΚ). 

Ο ΣΑΚ αναλαμβάνει τη διοργάνωση δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς όλους τους 

συμμετέχοντες, σε περίοδο που θα προηγηθεί της εβδομάδας Κυπριακού Προγεύματος και 

Κυπριακού Brunch. 

Οι ημερομηνίες των σεμιναρίων και οι χώροι διεξαγωγής θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα διαφημιστούν στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου και του Συνδέσμου 

Αρχιμαγείρων Κύπρου. 

Επισκέπτες των ξενοδοχείων / καταλυμάτων κατά την εβδομάδα εκείνη θα κληθούν να αναρτήσουν 

τις φωτογραφίες / βίντεο τους στο Instagram, με τα hashtag #visitcyprus #cyprusbreakfastweek 

#cyprusbrunchweek. 

Ημερομηνία λήξης συμμετοχών : 15 Απριλίου 2019 


