Μαγειρεύω μεσογειακά - Προεδρικό
Μέγαρο Κύπρου

Παρευρεθήκαμε σήμερα 15 Ιανουαρίου 2015 στην εκδήλωση “Μαγειρεύω Μεσογειακά” όπου παιδιά
μαγείρεψαν και τραγούδησαν στο προεδρικό μέγαρο της Κύπρου στην Λευκωσία. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν η Πρώτη Κυρία, κα Αναστασιάδη, ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κος Καδης
και τόσοι άλλοι επίσημοι και μη οι οποίοι έδωσαν το παρόν θέλοντας όλοι μαζί να υποστηρίξουν τα
παιδιά που ζητούσαν πιο υγιεινή διατροφή. Στο γενικό πρόγραμμα που έγινε αυτό το διάστημα,
συμμετείχαν 15 σχολεία τα οποία δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν να συμμετέχουν όλα. Στην σημερινή
εκδήλωση συμμετείχαν τα δύο από αυτά και μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις καθώς μας
έφτιαξαν εξαιρετικά φαγητά με βάση την διατροφική πυραμίδα αλλά όλα όσα μάθαμε παρέα μέσω
του προγράμματος που έγινε στα σχολεία τους. Tα παιδιά του δεύτερου σχολείου μας τραγούδησαν
μια παραλλαγή του τραγουδιού “τα ριάλια” σε “φασόλια”. Τα παιδιά έμαθαν να τρέφονται πιο
σωστά και πιο έξυπνα και τα είδαμε με θέληση και δίψα για μάθηση να θέλουν να μάθουν κι άλλα.
Με εφευρετικότητα και πολλά ταλέντα και παρέα με τις δασκάλες τους σήμερα μας παρουσίασαν
την πιο όμορφη πλευρά της διατροφής.

Οι καλεσμένοι άρχισαν να καταφθάνουν έτοιμοι να μάθουν και αυτοί νέα διατροφικά κόλπα αυτή
τη φορά από παιδιά. Τα παιδιά ήταν σήμερα εκείνα που μας δίδαξαν αγάπη για το περιβάλλον,
σωστή διατροφή και τακτική άσκηση. Ο χώρος του προεδρικού μεγάρου ήταν κάτι παραπάνω από
εξαιρετικός και πραγματικά η κάθε στιγμή μας στην αίθουσα ήταν μαγική αφού υπήρχαν στο χώρο
όλοι αυτοί οι μπόμπιρες που μας έφτιαχναν την διάθεση.
Δείτε το βίντεο:

Στις ακόλουθες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε κάποια δημόσια πρόσωπα της Κύπρου με τα οποία
συνομίλησε ο Ευτύχης Μπλέτσας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση και θέλω να σας τους πω και ονομαστικά. Αρχικά η Τράπεζα
Πειραιώς, έπειτα το catering ΠΑΝΔΩΡΑ, το λάδι ΕΛΑΙΣ, τα μακαρόνια ΘΡΙΑΜΒΟΣ και τους χυμούς
ΛΑΝΙΤΗΣ.

Θέλω να μιλήσω ξεχωριστά για το catering ΠΑΝΔΩΡΑ το οποίο έκανε ότι καλύτερο μπορούσε και
μας βοήθησε πολύ όχι μόνο με τα φανταστικά φαγητά που μας μαγείρεψε παρέα με τα μικρά παιδιά
αλλά και με την παροχή όλων των υλικών που διακόσμησαν την σκηνή μας και τους ευχαριστούμε
θερμά για αυτό. Επίσης ευχαριστούμε και τα παιδιά από το προσωπικό του catering καθώς ήταν
πολύ εξυπηρετικοί και μας διευκόλυναν πολλές φορές.

Όμορφες εμπειρίες μαζί με όμορφες παιδικές φάτσες! Σας ευχαριστούμε για την εμπερία. Ελπίζουμε
να τα ξαναπούμε σύντομα.
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