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KULINÁRSKA KULTÚRA
A KULINÁRSKY CESTOVNÝ RUCH:
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA TURECKO
CULINARY CULTURE AND CULINARY TOURISM: CASE STUDY TURKEY
Anna Šenková, Eva Horovčáková 1
Anna Šenková pôsobí ako vedúca Katedry turizmu a hotelového manažmentu na Fakulte
manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa
zameriava prioritne na aktuálne problémy rozvoja turizmu, hotelierstva, kúpeľníctva
a kulinárskej kultúry na Slovensku.
Anna Šenková is the Head of the Department of Tourism and Hotel Management, at the
Faculty of Management, the University of Prešov, in Prešov. In her research activities she
focuses on current issues of tourism development, hospitality, spa industry and culinary
culture in Slovakia.
Abstract
The culinary culture of each nation is an important part of its history and traditions. Each
country has its own culinary qualities and products, which are now becoming an important
part of a comprehensive tourism product. The paper focuses on the presentation of a popular
holiday destination of the Slovaks, namely Turkey, with an emphasis on its brief history, the
current political situation, the development of tourism and, above all, culinary culture.
Key words: Gastronomy, tourism, culinary tourism, Turkey
Abstrakt
Kulinárska kultúra každého národa je dôležitou súčasťou jeho histórie a tradícií. Každá
krajina má svoje kulinárske prednosti a produkty, ktoré sa najmä v súčasnosti stávajú
dôležitou súčasťou komplexného produktu cestovného ruchu. Príspevok sa zameriava na
predstavenie obľúbenej dovolenkovej destinácie Slovákov, a to Turecko, s akcentom na jej
stručnú históriu, súčasnú politickú situáciu, vývoj turizmu a predovšetkým kulinársku kultúru.
Kľúčové slová: gastronómia, cestovný ruch, kulinársky cestovný ruch, Turecko
Úvod
Cestovný ruch patrí v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim hospodárskym odvetviam
v mnohých krajinách. Ľudia majú vďaka technologickým vymoženostiam a aktuálnej
1
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ekonomickej a politickej situácii nebývalé možnosti na cestovanie, ale aj migráciu (prevažne
za prácou a lepšími životnými podmienkami), čím ešte výraznejšie dochádza k vzájomnému
ovplyvňovaniu kultúr. To má značný vplyv aj na gastronómiu ako neoddeliteľnú súčasť
kultúrneho dedičstva každého národa a súčasť turistickej ponuky v každej destinácii. Často je
práve gastronómia určitej krajiny tak výrazná, že sa stáva hlavným dôvodom výberu cieľovej
destinácie. Jednou z takýchto krajín, ktorá sa môže pýšiť tak svojou bohatou históriou ako aj
kulinárskou kultúrou je Turecko, ako cieľová destinácia, ale vďaka migrácii aj ako krajina
s veľkým vplyvom na gastronomickú ponuku v iných krajinách.
Teoretické východiská riešenej problematiky
Kulinárska kultúra je oblasť, ktorá bola ešte donedávna dosť ignorovaná. V každom prípade,
však bola vždy najdlhšie prežívajúcou časťou kultúry a tradícií. Inak povedané, kuchyne,
v ktorých sa hromadia pocity z rôznych oblastí národa, sú zrkadlom životných štýlov,
náboženských presvedčení, návykov, tradícií a zvykov. Zmeny štýlu stravovania
v spoločnostiach a zvyšovanie hodnoty spoločenského stravovania boli jedným z dôvodov pre
pohyb v oblasti turistických aktivít. Taktiež gastronómia sa najmä novom tisícročí stala rýchlo
rastúcou súčasťou príťažlivosti turistickej destinácie. Znamená to tiež nové marketingové
príležitosti pre krajiny, ktorých gastronómia je dostatočne výrazná (Sormaz a kol. 2015). Na
druhom svetovom fóre UNWTO o gastronomickom cestovnom ruchu, ktoré sa konalo od 27.
do 29. apríla 2016 v Lime v Peru, predstavili odborníci aktuálny výskum a tendencie, ktoré
objasňujú najnovšie trendy a prezentujú úspešné modely a prípadové štúdie v štyroch
hlavných oblastiach, z ktorých každá bola diskutovaná na samostatnom stretnutí. Patria sem
výzvy kulinárskeho cestovného ruchu, osvedčené postupy, odborná príprava a inovatívny
vývoj výrobkov. Fórum tiež prispelo k posilneniu profesionálneho rozvoja tohto odvetvia vo
všetkých cieľových krajinách gastronomického cestovného ruchu, od rozvíjajúcich sa až po
etablované. Poskytuje to priestor na výmenu skúseností a identifikáciu najlepších postupov na
celom svete (UNWTO 2016). Dôležitosť kulinárskeho cestovného ruchu dokumentuje
množstvo odborných prác a výskumov najmä v zahraničnej odbornej a vedeckej literatúre.
Prvýkrát predstavil koncepciu kulinárskeho cestovného ruchu L. Long v roku 2003, ktorý
uviedol, že je to jeden zo spôsobov spoznávania iných kultúr. Medzinárodná organizácia
World Food Travel Association (WFTA) uprednostňuje na označenie kulinárskeho
cestovného ruchu všeobecnejšie označenie „food tourism“. Do roku 2012 používala
označenie „culinary tourism“, ktoré zahŕňalo prakticky všetko čo sa týka jedál a nápojov.
Tento pojem však nahradila označením „food tourism“, ktorý zahŕňa všetko od pouličných
stánkov s potravinami až po rozličné typy reštauračných zariadení. „Food tourism“ definuje
ako hľadanie nezabudnuteľných zážitkov spojených s jedlom (UNWTO 2015).
Hjalager a Richards (2003) označujú gastronómiu ako esenciálnu zložku turizmu. Ako
súperenie medzi turistickými destináciami narastá, lokálna kultúra sa stáva hodnotnejším
zdrojom nových produktov a aktivít na zaujatie a zabavenie ľudí. Gastronómia v tom zohráva
veľkú úlohu. Nielen vďaka tomu, že jedlo je jedným z hlavných turistických zážitkov, ale je
aj významným zdrojom tvorby identity postmodernej spoločnosti. Viac a viac sa kladie dôraz
na „sme to, čo jeme“ nielen v hmotnom význame, ale tiež v zmysle, že sa stotožňujeme
s určitými typmi kuchýň s ktorými sa stretávame na dovolenkách.
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Cieľ a metodika
Hlavným cieľom predkladaného príspevku je prezentovať Turecko jednak ako významnú
turistickú destináciu, do ktorej smeruje najmä v letnej turistickej sezóne čoraz viac
návštevníkov zo Slovenska, ale najmä ako krajinu bohatú na svoju kulinársku kultúru.
Zameriavame sa najmä na identifikáciu charakteristických zložiek tureckej gastronómie, a to
používané suroviny, typické jedlá a nápoje, zaužívané zvyky a významné gastronomické
destinácie. Vzhľadom na skutočnosť, že turecká kulinárska kultúra nie je dostatočne
spracovaná v domácej odbornej a vedeckej literatúre, základnou metódou získavania
informácií bola literárna rešerš a následná analýza hlavne zahraničnej literatúry. Veľa
cenných informácií získali autorky počas svojich pobytov v Turecku na výmennom programe
Erasmus + na Pamukkale University Denizli ako aj počas svojich súkromných ciest.
Turecko ako významná destinácia cestovného ruchu
Turecko je z geografického hľadiska krajina s jedinečnou zemepisnou polohou ležiaca
čiastočne v Ázii a čiastočne v Európe. Turecko sa nachádza na križovatke Balkánu, Kaukazu,
stredného východu a východného Stredomoria. Je to jedna z väčších krajín vo svojej oblasti
z hľadiska veľkosti územia a populácie a väčšia ako ktorýkoľvek európsky štát. Takmer celá
časť Turecka sa nachádza v Ázii, pozostávajúca z podlhovastého polostrova Malej Ázie (tiež
známeho ako Anatólia (Anadolu) a na východe prechádza do horskej oblasti známej ako
Arménska vysočina. Zvyšok krajiny – Turecká traska (Trakya) sa nachádza v juhovýchodnej
časti Európy, tvorí však len malú časť a rozširuje sa do Balkánu. Krajina má severojužný
rozsah, ktorý sa pohybuje od 300 do 400 míľ a naťahuje sa zo západu na východ (asi 1000
míľ). Na severe je ohraničená Čiernym morom, na severovýchode Gruzínskom a Arménskom,
na východe Azerbajdžanom a Iránom, na juhovýchode Irakom a Sýriou, na juhozápade
a západe Stredozemným a Egejským morom, na severozápade Gréckom a Bulharskom.
Hlavným mestom je Ankara a najväčším mestom s najväčším prístavom je Istanbul (Yapp,
Dewdney 2018). Od prvého Tureckého geografického kongresu v roku 1941 je Turecko
rozdelené na sedem geografických regiónov z hľadiska prírodných, demografických
a ekonomických aspektov. Medzi tieto regióny patrí: región Východnej Anatólie (21 %),
región Centrálnej Anatólie (19 %), región Čierneho mora (18 %), Stredomorský región –
Mediterán (15 %), Egejský región (11 %), región Marmara (8,5 %) a región Juhovýchodnej
Anatólie (7,5 %) (Doğan 2008).
Turecko patrí medzi krajiny s najbohatšou históriou. Jedným z najvýznamnejších
medzníkov v jeho histórii bolo založenie Tureckej republiky. Preto možno podľa Doğana
(2008) obšírnejšie v dejinách Turecka rozlišovať dve obdobia, a to vývin histórie Turecka do
roku 1923 a históriu Tureckej republiky po tomto roku. V Malej Ázii sa v priebehu storočí
vyskytovala dlhá séria politických konfliktov. Turkménske kmene napadli Anatóliu v 11.
storočí po založení Seldžuckej ríše; počas 14. storočia Osmanská ríša začala dlhú expanziu
a dosiahla svoj vrchol v priebehu 17. storočia. Od založenia modernej Tureckej republiky
v roku 1923 (po páde Osmanskej ríše) je v krajine nacionalistická, sekulárna, parlamentná
demokracia, všetci občania nad 18 rokov majú právo voliť. Premiér je vedúcim
predstaviteľom vlády a prezident Turecka je hlavou štátu, ktorá má značné právomoci (Yapp,
Dewdney 2018). No ako spomína McNamara (2006), demokracia v Turecku bola narušená

37

http://www.mladaveda.sk

Vol. 7 (2), pp. 35-47

v obdobiach nestability v rokoch 1960, 1971 a 1980. Išlo o vojenské prevraty, ktoré
v konečnom dôsledku viedli k návratu politickej moci civilistom. V roku 1997 sa armáda
postarala o „postmoderný prevrat“ vtedajšej islamskej vlády. Turecko vojensky intervenovalo
na Cypre v roku 1974 s cieľom zabrániť gréckemu prevzatiu ostrova a odvtedy pôsobí ako
patrón „Tureckej republiky severného Cypru“. Čo sa týka tureckej ekonomiky, ide
o komplexnú kombináciu moderného priemyslu a obchodu spolu s tradičným sektorom
poľnohospodárstva, ktorý v roku 2004 tvoril viac ako 35 percent zamestnanosti. Má silný
a rýchlo sa rozvíjajúci súkromný sektor, ale štát stále zohráva významnú úlohu v priemysle,
bankovníctve, doprave a komunikácii. Najväčším priemyselným odvetím je textilný a odevný
priemysel, ktorý predstavuje tretinu zamestnanosti v priemysle a čelí silnej konkurencii na
medzinárodnom trhu. Ostatné odvetvia, najmä automobilový a elektronický priemysel v rámci
vývozu z Turecka rastú (McNamara 2006).

Obrázok 1 - Rozdelenie Turecka na regióny
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Wikipedia 2015

Politická situácia v Turecku tiež patrí medzi veľmi dôležité faktory, dotýkajúce sa cestovného
ruchu. Aj keď Turecko od roku 1980 v oblasti turizmu výrazne napredovalo, boli roky, kedy
počet turistov navštevujúcich Turecko výrazne poklesol a potom zase narástol. Tieto výkyvy
boli zapríčinené práve politickou situáciou, ktorá sa v krajine veľmi rýchlo mení. Od roku
1972 Ministerstvo cestovného ruchu eviduje a poskytuje údaje o počte zahraničných
návštevníkov, ktorí prichádzajú a odchádzajú z krajiny z registrov národnostných príslušností
vedených na hraničných priechodoch pasovou políciou, ktorá je súčasťou tureckej národnej
polície. Celkový počet zahraničných návštevníkov zahŕňa aj počet výletníkov. Počet
návštevníkov sa získava zo súčtu zahraničných návštevníkov a občanov žijúcich v zahraničí.
Štatistiky prichádzajúcich zahraničných návštevníkov, výletníkov a občanov žijúcich
v zahraničí sa získavajú z registrov pasovej polície a údajov prieskumu o príchode občanov
tureckého štatistického inštitútu. Databázové registre tureckej národnej polície sa mesačne
prenášajú do databázy ministerstva. Po vydaní informačného bulletinu sa každé tri mesiace
štatistiky cestovného ruchu tureckého štatistického inštitútu zaraďujú do databázy
ministerstva. Všetky údaje zozbierané v predchádzajúcom roku sa zverejňujú ako hraničná
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štatistika na konci každej prvej polovice aktuálneho roka (Ministry of Culture and Tourism
2019).

Graf 1- Príchody zahraničných návštevníkov podľa národností (2016 – 2017) TOP 10
Zdroj: vlastné spracovanie podľa T.R. Ministry of Culture and Tourism 2019

Počty prichádzajúcich a odchádzajúcich zahraničných návštevníkov Turecka v rokoch 2008
až 2017 vzrastali ročne o 2,5 až 3 milióny návštevníkov (počiatočný priemer bol cca 26
miliónov návštevníkov za rok 2008). Výrazný pokles návštevnosti bol zaznamenaný až v roku
2016 (25 miliónov návštevníkov), čo bolo pravdepodobne zapríčinené nepriaznivou
politickou situáciou a teroristickými útokmi (28. jún Atatürkove letisko). Odvtedy ale počty
turistov znova rapídne narastajú. Najväčší počet návštevníkov v roku 2017 prišiel z Ruska
(viac ako 5 miliónov ako protiklad k roku 2016 – len 800 tisíc Rusov). Ďalšími výraznými
národnosťami v oboch rokoch boli Nemci, Iránci, Gruzínci, Bulhari, Angličania, Ukrajinci,
Iračania, Holanďania a Azerbajdžanci (Graf 1). Čo sa týka Slovákov, ich počty narástli z 33
tisíc návštevníkov v roku 2002 na 98 tisíc v roku 2017. Víziou Turecka podľa Stratégie
cestovného ruchu do roku 2023 (Tourism Strategy of Turkey – 2023) je, že podporovaním
myšlienky udržateľného cestovného ruchu sa cestovný ruch dostane do popredia. V rámci
pákového efektu (obchodovanie na finančnom trhu s využitím dodatočného cudzieho
kapitálu) by malo dôjsť k zvýšeniu zamestnanosti a regionálnemu rozvoju. Tým by sa malo
zabezpečiť, že sa Turecko stane svetovou značkou cestovného ruchu a jednou z hlavných
destinácií medzi top piatimi krajinami s najväčším počtom turistov a najväčšími príjmami
z cestovného ruchu.
Analýza súčasného stavu kulinárskej kultúry v Turecku
Podľa expertov na gastronómiu, medzi krajiny s najbohatšou kuchyňou sveta patria
Francúzsko, Čína a Turecko. Hojnosť a rozmanitosť potravín a ingrediencií sú hlavným
dôvodom bohatstva tureckej kuchyne. Medzi ďalšie faktory obohacujúce tureckú kuchyňu
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patrí vplyv iných národností na Turecko vďaka jeho bohatej histórii. Stovky rôznych jedál sa
pripravujú v rôznych častiach krajiny, kulinárska kultúra a stravovacie návyky sa podstatne
líšia v závislosti od geografického regiónu. Dokonca aj techniky prípravy jedál sa líšia
z regiónu do regiónu. V každej oblasti ale nájdeme pečivo, dusené pokrmy a jedlá
pripravované na olivovom oleji, spolu so slávnym kebabom, ktorý sa ale tiež výrazne odlišuje
v závislosti od regiónu (Doğan, 2008). Výživové návyky sa formujú podľa prevládajúcich
kultúrno-geograficko-ekologicko-ekonomických charakteristík, vlastností a historického
procesu. Keď sa hovorí o tureckej kuchyni, termín by sa mal chápať ako súhrn potravín a
nápojov, ktoré poskytujú výživu ľuďom žijúcim v Turecku, spôsob ich prípravy a
uchovávania (techniky, vybavenie a nástroje na to potrebné), stravovacie návyky a všetky
praktiky a presvedčenia, ktoré súvisia s touto kuchyňou. Bohatstvo rozmanitosti tureckej
kuchyne má niekoľko príčin. Ide o rozmanitosť produktov, ktorú ponúkajú krajiny Ázie
a Anatólie a interakcia s mnohými rôznymi kultúrami počas dlhého historického procesu,
napr. chute vyvinuté v palácových kuchyniach Seldžuckej a Osmanskej ríše zohrali veľkú
úlohu pri formovaní charakteru kulinárskej kultúry Turecka (T. R. Ministry of Culture and
Tourism 2019).
Používané suroviny, typické jedlá a nápoje
Turecká kuchyňa, ktorá sa vo všeobecnosti skladá z korenistých jedál pripravovaných
s obilninami, rôznych druhov zeleniny a niektorých druhov mäsa, polievok, studených jedál
pripravovaných na olivovom oleji, pečiva a jedál z divokej vegetácie, sa tiež zakladá na
zdravých potravinách, ako je „pekmez“ (sirup z čistej ovocnej šťavy, melasa), jogurt, bulgur
atď., a obsahuje taktiež množstvo potravín, ktoré by mohli byť zdrojom zdravej a vyváženej
stravy a vegetariánskej kuchyne. Stravovacie návyky, ktoré odrážajú chute, meniace sa z
jedného miesta na druhé, získavajú nový význam až posvätnosť pri zvláštnych príležitostiach,
oslavách a obradoch (T. R. Ministry of Culture and Tourism 2019). Turecko má dve
neprehliadnuteľné prednosti. Je „vlastníkom“ mora a rozkladá sa v závideniahodnom
zemepisnom pásme. Z obidvoch vlastností vyplývajú veľké výhody, ktoré sa značne prejavujú
v kuchyni. Z mora pochádza veľké množstvo rôznych druhov rýb a ďalších živočíchov, ktoré
sú stálou súčasťou jedálnička. Klimatické podmienky vychádzajúce z geografickej polohy a
zaisťujú dostatok čerstvej zeleniny a ovocia v každom ročnom období. Pobrežná časť v okolí
Stredozemného mora zásobuje zvyšok Turecka po celý rok zeleninou a ovocím (paradajky,
uhorky, paprika, hlávkový šalát, karfiol, špenát, strukoviny, citróny, pomaranče, melóny,
lieskové oriešky). Väčšina sa konzumuje v surovom stave (Mikoláš, Kadeřábek 1991).
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Obrázok 2 - Obchod s koreninami v Istanbulskom Veľkom bazári
Zdroj: autorská fotografia

Iné najčastejšie používané ingrediencie (a obľúbené jedlá) tureckej kuchyne:
• vajíčka, ako jedny zo základných surovín, prevažne jedávané na raňajky, ale väčšinou
v kombinácii s inou prísadou, napr. syrom,
• jahňacie mäso, ktoré nahrádza bravčové (keďže v Turecku prevláda Islam) a to
ovplyvňuje aj chov oviec; hlavný produkt, ktorý ovce dávajú, nie je vlna, ale mäso,
čomu zodpovedá aj jeho kvalita - neobsahuje toľko tuku ako mäso našich oviec,
pestovaných predovšetkým na vlnu,
• hovädzie mäso, ktoré je rovnako populárne, jedávajú ho aj na spôsob ako my,
najobľúbenejšie je však ako druh kebabu „Döner“ (2 druhy); plátkový döner (turecky
„Yaprak döner“) je akási mäsová guľa, ktorá vzniká spečením hovädzích plátkov
rozklepaných na niekoľko milimetrov; iný druh sa pripravuje rovnako, ale z mletého
mäsa, „köfte“ vyzerá podobne, skladá sa ale z 8 druhov mletého mäsa a dôležitý je
pomer použitých častí z hovädziny alebo ovce,
• ryža, ktorú u nás pokladáme iba za prílohu, v Turecku slúži na prípravu mnohých
najrozmanitejších pokrmov, napr. „Sarma“ (hroznové listy, ktoré môžu byť naplnené
rôznymi kombináciami ryže a mäsa),
• čo sa týka tureckých dezertov, sú typické tým, že sú veľmi sladké, veľa z nich je
nakladaných v cukrovom sirupe. Okrem najznámejšej baklavy nemožno nespomenúť
turecké „Lokum“ (pripomínajúce želé), mliečnu ryžu „Sütlaç“ a „Künefe“ (sladký
syrový dezert). Turecké cukrárne si tiež zaslúžia veľkú pozornosť vďaka rozmanitosti
výberu sladkostí (Mikoláš, Kadeřábek 1991).
Tradičné turecké slávnostné jedlo „Keşkek“, pripravované na svadobné obrady, obriezky
a náboženské sviatky, bolo v roku 2011 zaradené do zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva UNSECO. Rok na to sa do zoznamu zapísal aj gastronomický festival Mesir
Macunu v Manise a v roku 2013 Turecká káva (Daily Sabah, 2015). V množstve literatúry
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možno nájsť rovnaké tvrdenia o nápojoch Turecka a môžu to potvrdiť aj autorky na základe
vlastného pozorovania, že aj keď medzi najznámejšie nápoje Turecka patrí turecká káva
(varená v džezve), najdôležitejšou súčasťou tureckej kultúry ostáva turecký čierny čaj (varený
v špeciálnom čajníku na to určenom), bez ktorého sa nezaobíde žiadne posedenie, návšteva
alebo jedenie, a podáva sa kdekoľvek. Pije sa z malých pohárikov, ktorých tvar by mal
pripomínať postavu ženy. Bežná denná dávka je 10 až 15 pohárikov na človeka.

Obrázok 3 - Turecký čaj a káva
Zdroj: autorská fotografia

Na osvieženie po skoro každom jedle najčastejšie slúži Ayran (nápoj, ktorý vznikne zriedením
bieleho jogurtu s vodou a osolením). Naopak na zahriatie v zime slúži krupicový nápoj
„Sahlep“. Aj keď sa v Turecku veľa alkoholu nepije (čo vyplýva hlavne z náboženských
predsavzatí a tiež vysokých cien na trhu), pri zvláštnych príležitostiach nesmie chýbať
tradičný anízový „Rakı“ (priezračný alkohol, ktorý sa mieša s vodou, tým nadobudne bielu
farbu – odtiaľ pochádza prezývka „Aslan sütü“, levie mlieko. Zajedá sa však ovocím alebo
ľahkými rybacími pokrmami.
Stravovacie zvyklosti v Turecku
V čase Osmanskej ríše sa vo všeobecnosti jedávali dve hlavné jedlá dňa - neskoré raňajky
a večere. Dnes sú hlavnými jedlami raňajky, obedy a večere (rovnako ako u nás). V
niektorých regiónoch sa k nim pridáva ešte jedno jedlo, známe ako „yatsilik, uykuluk alebo
yat-geber yemegi“, najmä počas dlhých zimných nocí. V každom prípade platí, že raňajky sú
základom dňa a vo všeobecnosti ich tvorí syr, olivy, vajcia, čerstvý chlieb, kaymak (produkt
mlieka podobný smotane používaný namiesto masla), džem a med (T. R. Ministry of Culture
and Tourism 2019). Počas obeda je prvým pokrmom na tureckom stole šalát, ktorý plní dve
hlavné funkcie: zahnať prvotný neodbytný hlad a podporovať trávenie. Základom obeda je
polievka a východiskovou surovinou pri jej príprave sú rôzne druhy zeleniny (resp. mäso
alebo plody mora). Veľkú rolu hrá aj korenie (napr. čierne korenie, paprika), niekedy aj
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citrón. Keďže sú Turci veľkými vyznávačmi korenia, majú množstvo špecializovaných
obchodníkov s korením. Taktiež nemožno nespomenúť slnečnicové semienka, ktoré sa
jedávajú počas celého dňa a ich šupky sa vypľúvajú všade navôkol.

Obrázok 4 - Turecké raňajky
Zdroj: autorská fotografia

Niektoré jedlá a nápoje sa pripravujú iba na špeciálne dni a nesú určitý symbolický význam.
Takéto druhy špecifických jedál sa pripravujú spoločne, nazýva sa to „imece“. Významnými
udalosťami pre prípravu týchto jedál sú napr. zásnuby, svadba, Ramadán s hlbokým
náboženským významom, ako aj iné náboženské sviatky (T.R. Ministry of Culture and
Tourism 2019).
Keďže sa Turci veľmi radi a často stretávajú pri jedle, a tak trávia čas s rodinou
a kamarátmi (napr. pri vyššie spomenutých udalostiach), je potrebné vedieť, že vzťah hosťa
a hostiteľa je založený na vzájomnej úcte bez ohľadu na rozdielny pohľad na život alebo
rozdielnu náboženskú tradíciu. Pri nadväzovaní kontaktu s cudzincami hľadajú porozumenie
a preferujú rovnoprávny partnerský vzťah. Dávajú prednosť nadviazaniu trvalej známosti, radi
kontakt udržiavajú. Taktiež úcta k starším, vzťahy k príslušníkom rodiny, správanie sa k sebe
navzájom vrátane hygieny a úpravy sú bežnými črtami vo všetkých islamských krajinách.
V súvislosti s návštevami patrí medzi zvyklosti podávanie kávy, čaju a sladkostí. V tomto
ohľade sú Turci veľmi pohostinní, tiež viackrát ponúkajú svojim hosťom jedlo, pričom
očakávajú, že hostia jedlo príjmu (Ječný, Gregorová 2007).
Stolovanie počas Ramadánu
Ramadán, ktorý predstavuje jeden z piatich pilierov Islamu, je po celom svete známy ako
mesiac pôstu. Je to čas spirituality, sebareflexie a modlitby, ktorá je pozorovaná v celom
moslimskom svete. Poctiví moslimovia sa počas tohto mesiaca zdržujú konzumácie
akéhokoľvek jedla a vody od východu slnka až po výzvu k modlitbe pri západe slnka
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(neočakáva sa to od detí, tehotných žien, starších a chorých ľudí). Podľa Taviloglu (2018) je
Ramadán z kulinárskeho hľadiska skutočným paradoxom. Napriek usilovnému pôstu, ktorý
vykonáva množstvo ľudí, je Ramadán tiež časom, ktorý sa zameriava na varenie, jedenie
a zábavu. Ľudia sa počas dňa pripravujú na spoločnú večeru „iftar“ (ako prvé jedlo po západe
slnka) a záverečné jedlo pred východom slnka „sahur“. Aj samotné reštaurácie pripravujú
špeciálne večerné a raňajkové menu pod týmito názvami. V tomto období väčšina kuchárov
vyhľadáva tradičné suroviny, ktoré prináležia ich koreňom. Už niekoľko týždňov pred
začiatkom pôstu sa na trhoch a v obchodoch začínajú propagovať typické špeciality. Medzi
najobľúbenejšie patria pistácie, turecké želé, mliečny dezert „güllaç“, údené mäso
„pastirma“, hovädzia klobása „sucuk“. Obzvlášť v tomto čase človek ľahšie natrafí na
tradičné turecké prísady a koreniny. Samotný „iftar“ pozostáva z viacerých chodov. Začína
sa ľahkým predjedlom, polievkou a pokračuje hlavným mäsitým jedlom, výberom z rôznych
druhov šalátov a dezertom. Prestretie takéhoto stola je výzvou aj pre najlepších šéfkuchárov.
Občerstvenie častokrát pokračuje aj niekoľko hodín potom, zatiaľ čo si rodiny a priatelia
užívajú čas strávený spolu. Účasť pri takomto jedle je naozaj skvelý spôsob, ako ochutnať
tureckú regionálnu kuchyňu. A je to jeden z najlepších spôsobov, ako zažiť teplo tureckej
pohostinnosti a kultúry (Taviloglu 2018).

Obrázok 5 - Stolovanie počas Ramadánu - Iftar
Zdroj: autorská fotografia

Kulinárske destinácie a festivaly v Turecku
Ako prvé významné miesto v súvislosti s gastronómiou, ktoré je potrebné spomenúť, je obec
Mengen v regióne Marmara, ktorá má významné miesto v knihách o tureckom varení. Dá sa
povedať, že väčšina profesionálnych kuchárov pochádza práve odtiaľ. Každoročne sa v obci
koná kulinársky festival. Nachádza sa tu aj kuchárska stredná škola, ktorá prispieva k výcviku
ešte kvalifikovanejších kuchárov (T. R. Ministry of Culture and Tourism 2019). Väčšina
zdrojov uvádza ako gastronomickú destináciu a „srdce kulinárskych umení“ mesto Gaziantep,
nachádzajúce sa v regióne Juhovýchodnej Anatólie. Populárny turecký internetový portál
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Daily Sabah (2018) uvádza, že pre milovníkov gastronómie neexistuje vhodnejšie miesto ako
Gaziantep. Mesto má dlhú gastronomickú históriu, ktorá sa dá vystopovať až do doby
železnej. Na počesť kuchyne Gaziantepu bolo mesto v roku 2015 zaradené do siete
kreatívnych miest UNESCO, odvtedy sa vraj svet začal zaujímať o turecké tradičné jedlá.
Kuchyňa Gaziantepu odráža bohatú kultúru a históriu mesta. Okrem tradičných surovín
zahŕňa jeho kuchyňa najmä mäso, zeleninu a pekárenské výrobky z iných oblastí Turecka,
ktoré do regiónu priniesli prisťahovalci, rovnako ako veľa jedál pochádzajúcich zo susediacej
Sýrie. Medzi najznámejšie patrí pistáciová baklava, „Sarımsak kebab“ a „Lebaniye“
polievka. Ďalším mestom je Adana (Stredomorský región), známa ako „mesto, ktoré žije
a dýcha jedlom“ a typická najštipľavejšou kuchyňou. Mesto je úplne iné ako všetky ostatné,
cez deň priveľmi horúce a miestni obyvatelia sú známi svojim temperamentom. Tieto
vlastnosti sa jednoznačne prejavujú v kulinárskom umení mesta. Jedlá sú horúce a korenené.
Mesto žije pre jedlo. Na každom kroku narazíte na kebab (pochádzajúci práve z Adany),
alebo reštauráciu s domácou kuchyňou, ktorá kombinuje stredomorskú, arabskú a anatolskú
tradíciu s miestnou. Najpoužívanejšia je paprika, rôzne druhy korenín, tahini (sezamová
pasta) a jahňacie mäso. Okrem tradičných jedál je mesto známe aj pre pouličné jedlá (Daily
Sabah 2018). Za zmienku stojí aj Mesir Macunu Festival v Manise (región Egejského mora).
Tento festival sa koná už 500 rokov, každý rok v marci na privítanie jari. Koná sa
v Sultánovej mešite a jej dvore a spája ľudí zo všetkých kútov Turecka. Názov festivalu sa
odvádza od sladkého výrobku „Mesir Macunu“ (druh pasty, vyrobenej zo zmesi 41 bylín
a korenín ako čierne korenie, škorica, aníz, nigella, kokosový orech, kardamón, ďatelina,
kmín, koriander, rebarbora, šafran, vanilka, zázvor, galangal, žuvačkový tmel, pomarančová
kôra, cassia, horčičné semeno a fenikel). Miestni obyvatelia sa domnievajú, že existujú určité
zdravotné prínosy tejto pasty, vrátane posilnenia imunitného systému, regulácie hladiny cukru
v krvi a zvýšenia fyzickej výkonnosti. Aktivity festivalu spočívajú v príprave tejto pasty,
sprevádzanej modlitbami za rýchle uzdravenie ľudí predtým, než sa tradične vyhodí z kupoly
mešity (pôvodne bola vymyslená na uzdravenie manželky Sultána). Súčasťou festivalu sú aj
súťaže vo varení. V roku 2012 bol festival vyhlásený za súčasť nehmotného kultúrneho
dedičstva UNSECO (Bingul 2016).
Záver
Gastronómia je neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu a dá sa povedať, že je jeho
esenciálnou zložkou. Účastníci cestovného ruchu sa stále viac zaujímajú o jedlo a nápoje,
ktoré charakterizujú danú destináciu. To prispieva k rozvoju kulinárskeho cestovného ruchu,
ktorého hlavným cieľom je gastronomický zážitok. Niet pochýb, že je jedlo jedným zo
základných znakov kulinárskej kultúry každého národa, ktorá je často aj prienikom iných
kultúr a odrazom životného štýlu, náboženského presvedčenia, návykov, tradícií a zvykov
národa ako súčasti svetového nehmotného dedičstva. Okrem toho kulinárska kultúra v
súvislosti s cestovným ruchom prispieva k rozvoju ekonómie, poľnohospodárstva, životného
prostredia a iných oblastí, a preto je potrebné ju udržiavať. V súčasnosti sa rozvíjajú aj nové
gastronomické trendy, pričom sa dbá na kvalitu jedla, udržateľnosť vzhľadom k prírode a
neustálu dostupnosť najnovších informácií o potravinách a nápojoch. Niektoré krajiny sa vo
svete pre bohatosť gastronómie a zaužívané trendy stali vyhľadávanejšími. Medzi takéto top
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gastronomické destinácie sveta patrí bezpochyby aj Turecko, ktorého gastronómia je veľmi
osobitá, pretože je výsledkom dlhého historického vývoja a vplyvov kultúr krajín blízkeho
východu. Taktiež je odlišná v každom zo siedmych regiónov a výrazný dosah má na ňu aj
geografická poloha, podnebie a náboženské tradície. Na základe štúdia zdrojov prevažne
zahraničnej literatúry, štatistík, vlastných skúseností z pobytu v Turecku a informácií
získaných priamo od rodených Turkov, sme sa pokúsili charakterizovať tureckú gastronómiu,
zvyky, tradície a populárne gastronomické destinácie. Význam gastronómie pre cestovný ruch
je v tejto krajine rovnaký takmer vo všetkých regiónoch, v závislosti od oblasti sa líšia len
používané suroviny a najpopulárnejšie jedlá, spôsoby prípravy, a to všetko je veľmi úzko
previazané s tradíciami.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. Ing. Peter Gallo, PhD.
Príspevok je výstupom riešenia projektu VEGA 1/0470/18
"Ekonomická aktivita turizmu v európskom priestore“.
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