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اولین جشنواره استانی غذاهای محلی بهمناسبت شب یلدا درتاریخ 28
آذرماه سالجاری در سنندج آغاز بهکار کرد.
بهگ��زارش آفتاب دل ،غ��ذا از معیاره��ای مهم س��فر و از اصلیترین
مولفههای گردشگری محسوب میشود و در سالهای اخیر به اهمیت
ارتباط میان غذا و جذب گردشگر توجه ویژهای شده تا جایی که مفهوم
جدیدی در حوزه گردش��گری با عنوان «گردشگری غذا» تعریف شده
است.
هاالو ،دوخوا ،بریان به ،دلمه ،ش��یربرش ،قاورمه ،کفته و گوشت ،گیپه

غذاهای سنتی هستند که درعین سادگی و غنی بودن طرفداران زیادی
دارد و جزء غذاهای محلی در استان کردستان محسوب میشود .شامگاه
سهشنبه  28آذر ماه اولین جشنواره استانی غذاهای محلی بهمناسبت
شب یلدا در س��نندج بههمت اداره کل آموزش فنیحرفهای و میراث
فرهنگی کردستان برگزار شد.
س��یدجمیل احمدی ،هدف از برگزاری این جش��نواره را حفظ آیین و
سنتهای شب یلدا ،معرفی آداب و رسوم شب یلدا در استان کردستان و
شناسایی افراد ماهر در حوزه صنایع غذایی ذکر کرد و افزود :اگر نگاهی به

عادتهای غذایی مردم در کشورهای مختلف بیندازیم متوجه خواهیم
شد که شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و همچنین شرایط
اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف میتواند از اهمیت بس��یار زیادی در
عادات غذایی افراد برخوردار باشد.
مدیرکل فن��ی و حرفهای کردس��تان عن��وان کرد :اس��تان فرهنگی
کردستان با قرارگیری در اقلیم کوهستانی عالوه بر ایجاد چشماندازهای
طبیعی نوع آش��پزی و طبخ غذا را نیز تحتتأثیر قرار داده است که در
بسیاری از نقاط کشور این آداب و رسوم منحصربهفرد است و برگزاری
جشنوارههایی از این دست میتواند بهعنوان راهکاری موثر و مفید در
شناسایی فرهنگ کردستان و معرفی این آداب و رسوم به مردم است.

گـــــــزارش

درآمد  3میلیارد دالری
لبنان از گردشگری

وزارت گردش��گری لبنان (وزاره س��یاحه) در
آخرینگزارش رسمی خود اعالم کرده است:
سال  2017برای گردشگری لبنان سال بسیار
خوبی بوده است.
در هشت مال اول این سال بیش از  5.5میلیون
( 5.538.185نف��ر) گردش��گر فقط از طریق
فرودگاه بینالمللی بیروت وارد لبنان شدهاند.
پیشبینی میش��ود با تکمیل فرودگاه رفیق
حریری بیروت به این تعداد گردش��گر تا پنج
میلیون نفر هم اضافه شود.
وحید کنعان ،دبیرکل اتحادیه هتلداران لبنان
معتقد اس��ت تا پایان س��ال  2017به تعداد
گردش��گران دس��تکم  1.9میلیون نفر اضافه
خواهد شد.
او اضافه میکند :پروازه��ای ورودی فرودگاه
بیروت از کشورهای حوزه خلیجفارس و آفریقا
از روز  23دس��امبر س��الجاری تا پایان سال
 2017بسته شده است.
در شش سال گذشته مهمترین عامل تهدید
کننده گردشگری در لبنان بیثباتی و ناامنی
منطقهای ب��وده اس��ت .این موض��وع باعث
ش��د تا تعداد گردش��گران ورودی به لبنان از
 2.17میلی��ون نفر در س��ال  2010به حدود
 1.5میلیون نفر در س��ال  2015برسد .اما در
سال  2016به بیش از  1.7میلیون نفر رسید.
هرچند که ثبات داخلی لبنان در سال 2017
نتیجهبسیاربهتریبرصنعتگردشگریلبنان
داشته است .درآمد حاصل از گردشگری لبنان
در سال  2010بالغ بر  8.5میلیارد دالر یعنی
معادل  22درصد از درآمد ملی این کش��ور را
تشکیل میداد ،درحالی که در سال  2015این
میزان به  3.2میلیارد دالر کاهش داشته است
و این درآمد در س��ال  2016از  3میلیارد دالر
یعنی کمتر از هشت درصد درآمد ملی لبنان
فراتر نرفته است.

عک�س :وبس�ایت
بیروت توریسم

باورکنید غذا هم جاذبه گردشگری دارد
محمود مطلبی

سرمایهگذار و فعال بخش گردشگری غذا

گردش��گری یک صنعت اس��ت .صنعتی پیشرفته،
ظری��ف و پیچیده که میتواند با توج��ه به تنگناها و
مش��کالت قرن حاضر به کمک توس��عه پیشرفت و
ثبات کشورها و دنیا کمک کند .صنعت گردشگری با
توجه به گستردگی و نوع فرهنگها میتواند راههای
جدیدی را برای ایجاد ارزش افزوده ایجاد کند.
اما نکته مهم در اینجاس��ت که همه بخشهای این
صنعت بهدرس��تی و همزمان با هم پیشرفت کنند و
فعاالن و مسئوالن همزمان به این بخشهای مختلف
توجه داش��ته باشند .صنعت گردشگری در ایران هم
ناشناخته است و هم کسی حوصله این را ندارد که آن
را بشناسد و حتی نام صنعت بر آن بگذارد.
در تم��ام دنیا س��عی میکنند بخشه��ای جدید و
تازهتری را به صنعت گردشگریش��ان اضافه کنند.
حتی برخی کش��ورها س��عی میکنند گردشگری
تخصصی منطقهش��ان را معرف��ی کنند .بخشهای

استراتژی ایران در صادرات
مواد غذایی؛ پول کمتر بده
محصولبیشترببر
ایس�نا  :ش��ش ماهه اول امس��ال در شرایطی
سپری ش��د که میزان صادرات کشور در حوزه
مواد غذایی و آش��امیدنی حتی ب��ه  ۱۰۰۰تن
هم نرس��ید که البته نسبت به قبل هفت درصد
افزایش یافته؛ اما جالب اس��ت که در این مدت
اگرچه حجم محصوالت غذایی صادراتی افزایش
یافته ،اما قیمت آنها با کاهش همراه بوده است.
بهگزارش ایسنا ،آمارهای رس��می گویای این
است که تا پایان ش��ش ماهه اول امسال رقمی
کمتر از  ۹۵۰هزار تن کاال در حوزه محصوالت
غذایی و آش��امیدنیها به کش��ورهای مختلف
صادر شده اس��ت .البته این رقم در شش ماهه
اول سال قبل حدود  ۷۸۱هزار تن بوده و اکنون
از نظر وزنی رش��دی مع��ادل  ۲۱.۴درصد را به
همراه داشته است.
ام��ا اگ��ر از نظر ارزش ص��ادرات ای��ن بخش را
مورد بررس��ی قرار دهیم در این م��دت بالغ بر
 ۱۴۴۱میلی��ون دالر کاال ب��ه مقاصد مختلف
صادر شده است که این رقم نسبت به صادرات
 ۱۳۴۱دالری س��ال گذش��ته تنها  ۷.۴درصد
افزایش نش��ان میدهد؛ به عبارت دیگر در این
مدت اگرچه حجم محصوالت غذایی صادراتی
افزایش یافته ،اما قیمت آنها حتی با کاهش نیز
همراه بوده است.
پی��ش از این در ح��وزه ص��ادرات ان��واع مواد
آشامیدنی موضوعات مختلفی مطرح شده بود و
ازمواردیمانندافزایش ۱۰۰درصدیتعرفههای
کش��ور عراق برای واردات آبمیوهه��ای ایرانی
گالیههای متعددی مطرح شده بود.
به گفته رئی��س هیات مدی��ره انجمن صنایع
کنس��انتره و آبمیوه ،عراق و افغانستان دو بازار
اصلی ای��ران برای صادرات آبمیوه هس��تندکه
پیشبینی میش��ود ح��دود  ۴۰درصد میزان
صادرات آبمیوه به عراق تا پایان سال کم شود.
طبقاظهاراتشمسمولوی،باتوجهبهشرایطی
ت استانداردها و افزایش
که سایر کشورها در رعای 
برخی مواد در نظر میگیرند متاس��فانه میزان
ص��ادرات آبمیوه از ایران چندان زیاد نیس��ت و
در این زمینه با دو مسئله مواجه هستیم .یکی از
مواردی که درارتباط با آن دچار ضعف هستیم
رعایت اس��تانداردها از سوی کشورهای مقصد
اس��ت .عالوه بر این موضوع دیگ��ری که وجود
دارد مربوط ب��ه لزوم اضافه ک��ردن مواد الکلی
به این نوشیدنیهاست تا مجوز واردات به سایر
کشورها را اخذ کنیم که ما در این خصوص ورود
نمیکنیم.
مروری بر آمارها گویای آن اس��ت که در س��ال
گذشته ایران بالغ بر  ۶۰هزار و  ۵۰۰تن آبمیوه
و کنس��انتره صادر کرده است که البته این رقم
نسبت به سال  ۱۳۹۴حدود  ۱۸هزار تن کاهش
یافته اس��ت .این محصوالت به ط��ور عمده به
کشورهای افغانس��تان ،پاکستان ،عراق ،ترکیه
و روسیه صادر شده است.

نگاه

گردشگری عمومی مثل دیدن مناظر یا آثار تاریخی
به اندازه کافی برای همه دنیا آشناست اما بخشهای
دیگر را باید با توجه ب��ه اهمیت و ظرفیتهای آن در
داخل شناسایی کرد و به دنیا و دیگران شناساند.
یکی از بخشهای ناش��ناخته در صنعت گردشگری
ایران صنعت غذاست .جالبتر اینجاست که مسئوالن
س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری هم صنعت
گردشگری غذا را در حد رستورانداری میدانند و آن
را به هیچوجه مربوط به بخش گردشگری نمیدانند
و حمایتی هم از آن نمیکنند .در واقع میراث فرهنگی
و گردش��گری بهطور کلی و از اس��اس ،گردش��گری
را صنعت نمیداند چه رس��د ب��ه اینکه صنعت غذا را
بخش مهمی از گردش��گری بدان��د .در تمام دنیا اگر
مکان یا جاذبه خاصی برای گردشگری وجود نداشته
باشدبرجذابیتهاییمانندصنعتغذاتکیهمیکنند.
غذاهای خیابانی را جذاب میکنند و برای رستورانها،
مجموعهه��ا حت��ی کترینگهای هوای��ی و زمینی
جذابیتهای خاصی ایجاد میکنند که گردشگری
غذا را توس��عه داده و ظرفیتها کشورش��ان را نشان

دهند .اما ما با توجه به همه ظرفیتهایی که در کشور
ما برای گردشگری غذا وجود دارد ،در این زمینه هیچ
تالشیبرایشناسایییابرنامهمدونیبرایشناساندن
این بخش از گردشگری انجام نشده است.
گردشگری که به کش��ور ما وارد میشود و قرار است
حداقل س��ه روز در کش��ور ما بماند بعد از اس��کان و
کیفیت محل اسکانش باید به این فکر کنیم که قرار
است حداقل شش وعده غذا در این مدت بخورد .قرار
اس��ت چه چیزی را به او عرضه کنیم؛ قرار است کدام
بخش از کشورمان را به او بشناسانیم .برای موضوعی
با این درجه از اهمیت هیچ برنامهای نداریم که هیچ،
شناختی هم از ظرفیتها و اهمیت آن نداریم.
نمونه آن هم منوی غذایی در رستورانها یا کافههای
ماست .شما در منوهای غذایی هیچ تنوعی نمیبینید.
منوي غذاها از ش��مال تا جنوب ايران در رستورانها
و حت��ي هتلها منويی تكراری اس��ت .يعني ش��ما
جوجهكب��اب را از تهران ت��ا بندرعب��اس در منوی
غذايتان داريد ام��ا خبری از غذاهاي محلی يا حتی
تفاوت در طعم همان غذاهای تكراری وجود ندارد.

شبی با غذاهای خیابانی در پورت سعید

ارزانترین غذاهای دنیا در سواحل لبنان

لبنان جزو
معدود
کشورهایی
است که در
آن غذا بسیار
ن است،
ارزا 
بهخصوص
غذاهای
خیابانی .اگر
لیستی از این
غذاها تهیه
شود نشان
میدهد که
بیشتر این
غذاها زیر یک
دالر هستند!
و در نهایت با
یک نوشیدنی
یا دسر ساده
میتوانید بین
یک تا یک و
نیم دالر برای
یک وعده
اصلی غذایی
پرداخت کنید.

شیرین سعیدی
روزنامه نگار

وقتی کنار ساحل سنگی یا سر هر کوچهای (فرقی نمیکند در محله
اعیاننشین باشی ،متوسط یا فقیرنشین) سرک بکشی دکههای سیار
یا چرخهای طحافی با کلی ادوات تو را به خودش میخواند.
با اینکه هوا شرجی و نم گرفته است ،اما همچنان بوی تند روغن زیتون
و سرخ کردنی و ادویه به مشامت میرسد .البته هیچ کدام از اینها مانع
رسیدن بوی شوری دریا نیس��ت .دود نهچندان غلیظ و خوشرنگی
باالی دکه داخل قطرات معلق و گرمی هوا محو میشود و مدت زمان
کوتاهی داری تا بتوانی بو را ردیابی کن��ی و غذای خودت را انتخاب
کنی و به دنبال آن بروی.
دس��تهای مرد جوان فراتر از حد تصور سریع است و رد دستها را
نمیتوانی دنبال کنی .الی موهای تراشیدهاش پر از قطرههای شبنم
است و بیتوجه به آنها به کار خودش ادامه میدهد .شیشههای بزرگ
و کوچکی که به نظر میرس��د ادویه یا سبزی خشک در آنها باشد به
همراه لیموهای تازه کنار گاری است .غیر از لیموها بقیه مخلفات غذا
و سبزیها بهخصوص دستههای تروتازه جعفری خرد شده و درسته
داخل ظرفها و لگنها لعابی کنار هم چیده شده و سینی چهارگوش
بزرگ پر از دانههای برشته فالفل است.
روی همه فالفلها دانههای براق و برشته کنجد دیده میشود .تنها
یکی از ظرفها در دارد و گوشه چرخ مهار شده و در دسترس بیشتر
فروشنده اس��ت .مایع نهچندان رقیق و کرمرنگی که فقط دانههای
درشت فلفل را میتوان در آن تشخیص داد ،درون ظرف است .خیلی
کنجکاوم مایع درون ظرف را تست کنم یا در آن را بردارم اما جدیت
فروشندهمانعمیشودوتصمیممیگیرمفقطنگاهکنمومنتظربمانم
تا سرش خلوت شود.
دور میدانگاهی پر از چرخ اس��ت و کس��ی به دیگ��ری کاری ندارد
و مش��تریها هرکدام به انتخاب غذا یا سلیقهش��ان س��راغ یکی از
فروش��ندهها میروند .اینجا خیابانی در یکی از ش��هرهای ش��مالی
لبنان است که منتهی به ساحل میشود .اینجا پورت سعید یا به قول
محلیهامیناءاست(،مینابهمعنیبندر).اینشهریکیازبنادرمعروف
در شهر ساحلی -کوهستانی ترابلس (طرابلس) در شمال لبنان است.
البتهاینجاتقریباهمهساحلهاسنگیاستوساحلشنیکمتروجود
دارد .حتی بیشتر خیابانها نیز سنگفرش شده و فقط بخش کوچکی

از خیابانها آسفالت شده است .اما غذا همهجا وجود دارد .هرجایی که
زمین به حد کافی هموار باشد (اینجا بیشتر خیابانها شیبدار است)
حتی با شیب کم ،چرخها را مهار میکنند و بساط غذا را برپا میکنند.
جذابیت غذا بیش از هر چیز!

دریای مدیترانه تا افق سبز -آبی است .هیچوقت نه آبی کامل میشود،
نه س��بز کامل .این را وقتی از روی کوههای ترابلس به دریا نگاه کنی
میفهمی -این را محمد علوش همراه ما میگوید .او مردی است که
چندین سال است با یک دختر ایرانی ازدواج کرده اما هنوز فارسیاش
خوب نیست (هرچند درک خوبی از فارسی دارد) و ترجیح میدهد به
انگلیسی یا همان عربی همه چیز را برای ما توضیح دهد.
او میگوید :بیشتر غذاها و شیرینیهایی که به اسم شیرینی لبنانی
معروف هستند در شمال لبنان بهخصوص در ترابلس طبخ میشوند
و این شهر سبک خاص خودش در آشپزی را دارد .اما غذاهای خیابانی
و لذت بردن از مناظر حین غذا خوردن یکی از فرهنگها و آداب جذاب
در لبنان است.
در واقع یکی از جذابیتهای توریستی خیلی قوی در لبنان غذاهای
خیابانی است .از آنجایی که صنعت توریسم در لبنان یکی از مهمترین
محلهای درآمدی و اش��تغال است ،میتوان گفت غذاهای خیابانی
یکی از مهمترین بخشهای صنعت توریسم یا بهتر بگوییم خودش
یک صنعت مستقل در توریسم کشور لبنان است .به سراغ مرد جوان
و چرخش (یا بهتر بگوییم میز سرو و اجاقش) میرویم.
وقتی به ظرف در بسته و مایع داخل آن اشاره میکنم توضیح میدهد
که این ظرف سس اصلی فالفل یعنی کنجد ساییده (ارده) به همراه
سبزیجات خشک ،ادویهجات و فلفل تند است .اینجا هرچند که هوا
در بیشتر مواقع سال گرم و مرطوب است اما ادویهجات در آشپزی و
سفره مردم چندان جایی ندارد.
به همین دلیل هم وقتی فروش��نده یا یک آش��پز نحوه اس��تفاده از
ادویهجات را بداند یک برد اساس��ی در زندگی حرفهای و شغلیاش
ثبت کرده اس��ت .اصلیترین و مهمترین ادویهای که در لبنان رایج
است و همه آن را میشناسند و به شیوههای مختلف در غذاهایشان
به کار میبرند ادویهای به نام «زعتر» است .این ادویه از مخلوط چند
گیاه مختلف است.
نوشین علوش اضافه میکند که ادویه خاصی در لبنان رایج نیست،
در کل بین مردم هم چندان شناخته شده نیست .مگر اشخاصی که

شما در منوی غذاخوریها و رستورانها تنوعي بيش
از  ٧نوع غذا ندارد .ما در كشورمان بيش از ١١يا ١٢نوع
فرهنگ شاخص داريم اما با چند نوع از اين فرهنگها
آشنا هس��تيم يا از غذاهای آن اطالع داريم؟ جز شهر
رشت كه خيلي محدود و خاص كمی به تنوع منوها يا
غذاهایمحليپرداختهاستمامنویمحلیدرشهرها
يا استراحتگاههای بينراهی به هیچوجه نداریم.
وقت��ی از صاحبان رس��تورانها یا س��رمایهگذاران
رس��تورانها و هتلها س��ؤال کنیم چرا به منوهای
محلی یا تنوع در غذاهای ارائه شده توجهی نمیشود
جواب تمامی س��رمایهگذاران بهطور تقریبی یکی
است «تغییر منو صرفه اقتصادی ندارد» یا «استقبال
از غذهای محلی خیلی قابل محاسبه و حساب شده
نیست».
مردم ما هنوز نتوانستند خودشان را به مزههای جدید
ت دهند و رفتارهای
یا به طور کلی تغییر ذائقه و عاد 
تازه را بپذیرند .بنابراین اگر ما به غذا و گردشگری غذا
به عنوان بخشی از صنعت توریسم نگاه کنیم بهطور
دقیق متوجه میشویم که همه چیز برای خودش راه

خارج از لبنان زندگی کرده باشند .بیشتر طعمدهندههای غذا در اینجا
شامل سیر و زنجبیل ،ثعلب و کمون است .اما چیزی مثل زعفران یا
مثال زردچوبه استفاده چندانی بین عامه مردم ندارد؛ حتی میتوان
گفت مورد استفاده آن را هم نمیدانند.
ارزانترین غذاهای دنیا

ن است،
لبنان جزو معدود کش��ورهایی است که در آن غذا بسیار ارزا 
بهخص��وص غذاهای خیابانی .اگر لیس��تی از این غذاها تهیه ش��ود
نشان میدهد که بیشتر این غذاها زیر یک دالر هستند! و در نهایت
با یک نوش��یدنی یا دسر س��اده میتوانید بین یک تا یک و نیم دالر
برای یک وعده اصلی غذای��ی پرداخت کنید .البته این ارزانی دالیل
متعدد و مختلفی دارد .نوش��ین علوش در توضیح ارزانی غذا نسبت
به دیگر مایحتاج زندگی در این کشور میگوید :اقتصاد لبنان اقتصاد
خیلی بزرگ و پرحجمی نیس��ت .براس��اس آخرین آمارها در سال
 2016تولید ناخال��ص داخلی لبنان با ش��ش میلیون نفر جمعیت
حدود  47.5میلیارد دالر بوده است .بخش کشاورزی در این اقتصاد
چندان بزرگ و فعال نیست و سهمش در تولید ناخالص داخلی فقط
 10درصد اس��ت .حداقل دس��تمزد با توجه به برابری قدرت خرید
( )PPP-Purchasing Power Parityنی��ز چی��زی ح��دود
 83.23دالر است.
تورم چندان باال نیست و سالهاست حتی در زمان جنگ بین سه تا
چهار درصد نوس��ان دارد اما نرخ بیکاری باتوجه به جمعیت باالست
و حدود  13.6درصد اس��ت .بنابراین گران��ی غذا و این طور مایحتاج
ممکن است درصد بسیار زیادی از مردم را به زیر خط فقر یا پایینتر
(خط فقر مطلق) بکشد .لبنان سالهاست (بیش از 16سال) که ارزش
پولش در مقابل دالر را حفظ کرده و نرخ برابری لیر لبنان و دالر آمریکا
حدود  1500لیر است.
زراعت در لبنان بس��یار محدود است و بیشتر کش��اورزی معطوف
به باغداری و کمی دامداری ش��ده اس��ت .بد نیست بدانید که بخش
بزرگی از نخود مصرفی در لبنان (برای فالفل) از طریق واردات تامین
میش��ود و بخش کوچکی از آن در داخل کشت میشود .با این همه
غذاهای خیابانی لبنان یکی از ارزانترین غذاهای خیابانی در دنیاست.
غذاهای اصلی ،بهترین غذاها

گرگ و میش هوا هنوز به تاریکی نزده نمیتوانی و چراغ روشن کنی.
ذرات معلق و شاید هم پشهها در نورهای کمرنگ جوالن میدهند و
کسی به آنها توجه ندارد .پیر و جوان به صدای آهنگی از کاظمالساهر
که از رادیو (ش��اید هم ضبط) یکی از دکهها پخش میش��ود گوش
میدهند .اما صدای امواج بیشتر به پسزمینه آهنگها و صداها بدل
شده و کمتر کسی آن را جدا از صداهای دیگر میشنود.

و رسم و جایگاهی دارد که این سهم و جایگاه غذا در
صنعت گردشگری ایران تعریف نشده است.
در میان فرهنگهای ای��ران غذاها و میانوعدههای
جالب و بسیار باارزشی از لحاظ کیفی و ارزش غذایی
وجود دارد اما همانطور که گفتم هیچ ش��ناختی از
آنها وجود ندارد و از آن بدتر هیچ عزم یا همتی برای
شناختن و برنامهریزی برای آن وجود ندارد.
در تمام دنیا اگر قرار باشد به رستورانها ستاره داده
ش��ود تا س��تاره دوم ،همه چیز مربوط به نحوه تهیه
و طرز پذیرایی و مهمانداری در رس��توران است اما
ستاره س��وم فقط به رستورانهایی داده میشود که
در منوی آنها یک غذای خاص ( )Uniqueو محلی
وجود دارد .اما با این شیوه هیچکدام از رستورانهای
ما ستاره سوم که هیچ ،بعید است که حتی دو ستاره
معمولدرطبقهبندیوامتیازدهیمرسومبینالمللی
را بگیرند .وقتی در هتلها یا رستورانهای محلی یا
همین مناط��ق آزاد خودمان اثری از غذاهای محلی
یا برای مثال از قلیهماهی جنوبی که در هر منطقه از
جنوب با ش��یوه خاص و ادویه و طعم خاص خودش
طبخ میشود؛ اثری نیست.
از آموزش این ش��یوهها هم خبری نیس��ت .در واقع
کس��ی هم به فکر این موضوع نیست که تغییری در
این وضعیت بهوجود بیاورد .کس��ی ندیده یا نشنیده
که برای مثال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
در استانها فعالیت خاصی در این مورد داشته باشد.
امسال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مراکز
استانها جشنواره غذاهای محلی برگزار کرد که گمان
میکنم چیزی نزدیک ب��ه  10میلیارد تومان هزینه
برپایی این جشنواره شد اما نتیجه این جشنواره چه
بود؟ نتیجه و حاصل این جش��نواره نه در جایی چاپ
شد و نه از دستاوردهایش سخنی به میان آمد.
وقتی ما اصالت و ش��یوه پخت غذای منحصر به فرد
خودم��ان را داریم چ��را روی این ش��یوه برای جذب
گردشگر اس��تفاده نمیکنیم .گوجهفرنگی  70سال
اس��ت که وارد غذاهای ما شده کسی میداند پیش از
این ورود گوجهفرنگی پخت آبگوشت چطور بوده یا
میرزاقاسمیراچگونهطبخمیکردند.اینبخشازغذا
نیز میتواند بسیار مورد توجه گردشگران خارجی و
حتی داخلی باشد.
در تمام دنی��ا «دونر کباب» را به اس��م غذای ترکیه
میشناس��ند و حتی ممکن اس��ت ترکی��ه را با دونر
بشناسند ،آیا ما هم چنین تالشی کردهایم؟
ما انواع و اقس��ام نوش��یدنیها را داریم اما گردشگر
نوش��یدنی چه داخلی و چه خارج��ی داریم؟ نهایت
تالش ما معطوف شده به یکسری تورهای محدود و
تکراری و حتی بیکیفیت گالبگیری .در برخی موارد
خیلی معدود و محدود به شیوه امتحانی ،یکی دو تا
از دفاتر مسافری س��عی کردهاند برای فصل چیدن
گل زعفران (اواس��ط اکتبر تا اواس��ط نوامبر) مهر و
آبان گردشگر خارجی به ایران بیاورند تا گردشگران
خودش��ان در چیدن گل زعفران و خشک کردن آن
شرکت کنند.
در مجموع میبینید که در ایران ظرفیتهای بسیاری
برای پرداختن به گردش��گری غ��ذا و حتی غذاهای
خیابانی وجود دارد اما ارادهای برای پیگیری و بهبود
وضعیت آن نیس��ت .پرداختن به موضوع غذا یکی از
الزامها در بخش اقتصادی گردشگری است که اگر از
آن غافل شویم همه چیز را باختهایم.

محمد علوش میگوید :این گاریها تا پاسی از شب گذشته و در ماه
رمضان تا س��حر و خود صبح کار میکنند و مردم هم هستند .کسی
به خانهاش نمیرود .اینجا مثل خیلی از کشورها مردم و توریستها
شبزندهدارند و به آسانی خیابان را ترک نمیکنند.
او س��عی میکند تک تک گاریهای دور تا دور خیابان و غذاهای آن
را به ما معرفی کند .بیشتر آنها غذاهای معروف و پرطرفداری هستند
که بین بیشتر فروشندگان مشترک هستند و حتی ممکن است در
رس��تورانهای بزرگ هم ببینید .اما خوردن آن در کنار خیابان با آن
همه جمعیت هیجانآور است.
ارزانی بیعلت!

غذا یا خوراک بعدی منقوش و کعک است .کعک نان مخصوصی است
که از آرد کنجد ،ش��یره گیاهی به نام خرنوب و آرد معمولی درست
میشود .منقوش نیز نوعی نان است که با زعتر یا پنیر و گاهی با زیتون
نیز صرف میشود .به دو شیوه پخت میشود .یکی روی ساج (منقوش
علی ساج) یا منقوش بالفرن ( در تنور) .منقوش و کعک بیشتر بیشتر
در وعده صبحانه صرف میشود .البته شام و یا ناهار نیز مصرف دارد،
چون به هر حال غذای ارزان و خوشطعمی است.
غذای دیگر فطایر اس��ت غذایی است که با گوش��ت یا مرغ به همراه
اسفناج و کشک طبخ میشود .غذای معروف بعدی هم لحم عجین
است که در ترکیه به اله معجون معرف است!
نوش��ین علوش از قیمتهای این غذاها هم میگوی��د :اینجا غذاها
بیدلیل ارزان هستند و تنها دلیلش استفاده همه به یک اندازه است
فقط همین .برای مثال قیمت شش عدد کعک یک دالر است ،با پنیر
 35سنت (محاس��به کنید که یک دالر  1500لیر لبنان است) ،یک
ساندویج فالفل 70 ،سنت ،یا هشت تا قطعه فالفل  70سنت ،یعنی
شش تا کعک منفوخ 1500 ،لیر ،ساندویچ فالفل  1000لیر،هشت
تا قطعه فالفل  1000لیر ،کعک با پنیر  500لیر ،س��اندویچ شاورما
 1500لی��ر یا بعضی اوق��ات  2000لیر ،منقوش ب��ه زعتر  250لیر،
منقوشبالجبنه 500لیرو....میبینیدکهبهطورتقریبیهمهغذاهای
خیابانی در لبنان کمتر از یک دالر است .البته با توجه به اینکه در کدام
خیابانخرید میکنید ممکن است چند سنتی اضافه یا کم شود اما در
مجموع قیمتها خیلی تفاوت ندارد.
شب از نیمه گذشته اما همچنان بوی ذغال و تکههای سوخته و نیمپز
نان و گوشت در فضا معلق است و دود و مه با هم مخلوط شده .مردم
کمکمپراکندهمیشوندوچرخهایکیپسازدیگرییاجمعمیشوند
یا میروند .به نظر میرسد خیابانهای پورت سعید برای صبح مهآلود
دیگری آماده میشوند .در این بین بیشتر گربهها هستند که فضای
مناسبی برای جشن گرفتن و مهمانی پیدا کردهاند .چون تا ساعاتی
دیگر روز برای ماهیگیران و زندگی صبحگاهی شروع میشود.

