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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стабільна позитивна динаміка розвитку туризму у
світовому масштабі, його значний вплив на зайнятість
населення, формування малого і середнього бізнесу,
сприяння соціально'економічному розвитку регіонів дає
підстави розглядати туристичну галузь як важливий чин'
ник відновлення національної економіки України, ре'
формування транспортної, комунальної, інформаційної
та сервісної інфраструктур, удосконалення інвестицій'
ної та соціальної політики. Одним із перспективних на'
прямів розвитку ринку туристичних послуг є винний та
гастрономічний туризм.

можна віднести Балабанова І.Т., Биржакова М.Б., Брай'
мера Р.А., Дуровича А.П., Зоріна І.В., Квартальнова В.А.,
Кабушкіна Н.І., Пазенка В.С. та багатьох інших. В Ук'
раїні питаннями розвитку винно'гастрономічного туриз'
му як зарубіжного, так і вітчизняного займаються
Шольц'Куліков Є.П., Благополучна Н.О., Басюк Д.І.,
Божук Т.І., Бусигіна А. та ін. Завдяки проведеній великій
роботі вчених і практиків закладено основні підвалини
науки туризмології та туристичної праксіології.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є розгляд сучасного стану, галузевої
та територіальної структури винно'гастрономічного ту'
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ризму в світі, виявлення його особливостей та можли'
І ПУБЛІКАЦІЙ
востей впровадження світового досвіду в Україні. Зав'
Теорією і практикою туризма займалися протягом данням статті є: проаналізувати сучасний стан винно'
багатьох десятиріч провідні вчені світового рівня. До них гастрономічного туризму в світі та Україні, виявити пер'
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спективи та шляхи розвитку вітчизняного винно'гастро'
номічного туризму, в тому числі особливості туристич'
ного продукту та діяльність фірм, що надають туристичні
послуги.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІЛУ
Розглядаючи питання інноваційних технологій в
організації, відносно нового і перспективного напрямку,
винного та гастрономічного туризму необхідно усві'
домити науково'практичну сутність категорій ''туризм'',
''турист'', ''туристичний продукт'', ''винний туризм'', ''гаст'
рономічний туризм'' та інших. Відомий вчений В.С. Пазе'
нок писав, що ''поглиблена робота над теоретичним виз'
наченням специфіки феномену туризму — не лише важ'
ливе наукове завдання, а і практична потреба. Нерозроб'
леність понятійного апарату, неузгодженість у визначен'
нях основних концептів вищезазначених категорій,
довільність трактувань понять туристичної науки істотно
позначаються на змісті засадничих документів туристич'
ного спрямування, туристичній статистиці, офіційній
звітності, яка має аналітично відображати стан туризму
взагалі та винного і гастрономічного туризму зокрема''.
Розвитку досліджень у сфері туризму сприяють
спеціалізовані дослідницькі інститути й організації, що
інтенсивно розвиваються: Всесвітня туристська органі'
зація (ЮНВТО), Європейська комісія з туризму, Азійсь'
ко'Тихоокеанська асоціація з туризму, Карибська
організація з туризму, які діють на міжнародному ре'
гіональному рівні. Вивченням розвитку туризму займа'
ються провідні дослідницькі інститути такі, як Asso'
ciation International d'Experts Scintifigues du Tourism
(AIEST), Trаvel & Tourism Research Association (TTRA),
Міжнародна академія туристських досліджень. Науку
про туризм розвивають Американська антропологічна
асоціація, Міжнародний географічний союз, Міжнарод'
на соціологічна асоціація. Вони проводять наукові кон'
греси з проблем туризму. Європейський центр з управ'
ління дослідженнями і документацією у сфері соціаль'
них наук "Віденський центр" став ініціатором проведен'
ня мультидисциплінарного і міжкультурного досліджен'
ня на тему "Туризм як фактор змін: соціокультурне до'
слідження".
Вивченням, аналізом та змістом категорій ''туризм''
та ''турист'', як відомо, займалися багато вчених, спеці'
алісти туристичної галузі, наукові установи різних рівнів
протягом десятка років. На сьогодні дійшли до виснов'
ку що туризм проявляється в багатьох формах і аспек'
тах, тому дати йому єдине і повне визначення практич'
но неможливо. Це в певній мірі відноситься і до турис'
та. Із наукового погляду глибинна сутність туризму по'
лягає в тому, що він є формою самореалізації людини.
Людина, що подорожує, — це не просто споживач ту'
ристського продукту, що пересувається у просторі і часі,
а особистість, яка протягом мандрівок, походів, відвіду'
вань долучається до світу природи, культурних арте'
фактів, цінностей інших країн і народів. Особливу роль
в цьому відіграє харчування туриста як фізіологічна по'
треба. Проте харчування як потреба перетворилася в
форму гастрономічного і винного туризма.
Важливо розібратися, що пропонують споживачам
туристичні компанії — товар чи послугу? Ми підтримає'
мо думку вчених і практиків, які вважають, що турис'

тичний продукт — це синтез першого і другого, тобто
це сукупність товару і послуг. Виходячи з вищезазначе'
ного, гастрономічний і винний туризм пропонує спожи'
вачам в якості туристичного продукту сукупність товарів
і послуг, де пріорітетним є гастрономічний продукт. А
якщо так, то до гастрономічного туристичного продук'
ту доцільно застосувати маркетингову багаторівневу мо'
дель Ф. Котлера.
У своїй моделі продукту він виділяє основну виго'
ду, що пропонується для задоволення базової потреби
споживача, і сукупність комерційних характеристик, які
групуються на різних рівнях і які важливі для адаптації
продукту до наявних потреб споживачів. Основна виго'
да відповідає першому рівню продукту і є ''продуктом
за задумом''. На цьому рівні завдання полягає в тому,
щоб виявити потреби споживача, які повинні бути задо'
волені шляхом реалізації конкретного продукту. У на'
шому випадку гастрономічним і винним туристичним
продуктом. По суті на цьому рівні вивчається попит на
туристичний продукт і визначається частка та характе'
ристика ринку.
На другому рівні ''продукт у реальному виконанні'',
визначається набором корисних, з точки зору спожи'
вачів, характеристик продукту: ціна, якість, країни та
напрями туру, асортимент вин, особливості гастрономії
(кулінарії) та інші.
Третій рівень носить назву ''продукт з підкріплен'
ням'', включає в себе гарантії і додаткові послуги, які
сприяють зручності споживачів в повній мірі викорис'
товувати всі позитивні складові гастрономічного та вин'
ного туризму.
Слід відзначити, що чіткого визначення того, що вва'
жати гастрономічним туризмом теж не існує на сьо'
годнішній час. Ця проблема помітна навіть на лінгвістич'
ному рівні. Так, наприклад, дослідження в США показу'
ють, що люди розуміють абсолютно різні речі під такими
начебто схожими поняттями як food tourism, culinary
tourism або gastronomy tourism. Вважаемо, що і для ук'
раїномовної аудиторії ситуація приблизно схожа.
На наш погляд, під гастрономічним туризмом у стро'
гому сенсі слова слід розуміти:
— спеціальні винні і гастрономічні тури;
— відвідування об'єктів гастрономічного туризму
(спеціалізовані музеї, сироварні, винокурні, броварні
тощо);
— відвідування ресторанів з регіональною кухнею;
— відвідування кулінарних курсів при готелях, а та'
кож спеціалізованих кулінарних центрах і школах;
— відвідування фермерських господарств;
— відвідування сільськогосподарських (фермерсь'
ких) ринків;
— продовольчі виставки та ярмарки;
— гастрономічні та винні (пивні тощо) фестивалі,
тощо.
Що стосується ролі гастрономічної складової для
туризму, то, як відомо, "їжа — одне з небагатьох задо'
волень, доступних людині все життя". Це висловлюван'
ня належить великому вченому, лауреатові Нобелівсь'
кої премії в галузі фізіології і медицини Іллі Мечникову,
і воно як найкраще відзеркалює роль гастрономічної
складової в нашому житті, в тому числі і під час подоро'
жей.
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Рівень регіональної кухні визначає якість відпочин'
ку в цілому, задовольняючи не тільки фізіологічні, але
й соціальні потреби мандрівників. Через гастрономію
ми пізнаємо місцеву культуру і спосіб життя на нових
для себе територіях. За словами мексиканського екс'
перта з туризму Всесвітньої туристської організації ООН
Марії Ізабель Рамос Абаскаль, важливо не просто
з'єднати культуру і природні багатства регіону "на одній
тарілці", але пам'ятати, що мета будь'якої подорожі —
це насамперед контакти між людьми.
Туристів потрібно нагодувати. Масовий турист при
цьому повинен бути нагодований ще й швидко і недо'
рого. Але найбільш просунуті в такому туризмі регіони
включають в традиційний стандартний обід страви
місцевої кухні, здатні викликати у туриста інтерес до
подальшого дослідження місцевих гастрономічних
особливостей.
Важливо відповісти на питання: яке місце гастро'
номічний туризм займає в ряду інших туристичних на'
прямків, в чому між ними схожість і в чому принципова
відмінність? Якщо ми говоримо про гастрономічний ту'
ризм в чистому вигляді, коли фудди готові їхати в На'
мібію за устрицями з Свакопмунда або в Нову Зелан'
дію за медом із манукі, то це дуже вузька ніша в туризмі.
Вона, безсумнівно, існує, але не визначає загальної тен'
денції. Доцільно розібрати ситуацію на прикладі поді'
євого туризму. На наш погляд, в Україні є такі види по'
дієвого туризму:
— державні (регіональні) свята і приурочені до них
заходи;
— спортивні події (Олімпіади, чемпіонати світу,
Європи, України, великі міжнародні турніри);
— музичні фестивалі і конкурси;
— кінофестивалі;
— театральні фестивалі;
— конкурси краси;
— покази мод;
— виставки, ярмарки, фестивалі, вернісажі;
— бізнес'форуми, конференції, асамблеї, конгре'
си;
— з'їзди політичних партій тощо.
У випадку зі спеціалізованими виставками, ярмар'
ками, фестивалями і присвяченим до регіональних свят
заходами ми можемо прямо говорити про гастрономіч'
ний туризм. В іншому мова йде про подієвий туризм з
тієї чи іншої гастрономічною складовою. В цілому, ми
вважаємо недоцільним проведення розмежування між
різними видами туризму. Гастрономічний туризм тією
чи іншою мірою є елементом будь'якого типу турів. При'
чому знайомство з національною (регіональною) кух'
нею і продуктами конкретної території може стати го'
ловним мотивом подорожі. Гастрономічний туризм сьо'
годні явно модний і популярний напрямок.
З чим пов'язана його стрімко зростаюча популяр'
ність у всьому світі? По'перше, із змінами традицій спо'
живання їжі. Ми все частіше їмо за межами дому.
Відвідування ресторану перестало бути подією. А інте'
рес до нових смаків і кухонь кличе до відкриттів і подо'
рожей. По'друге, великий вплив надає глобалізація. У
сучасному світі скорочуються відстані, простір стис'
кається. У супермаркеті в двох кроках від будинку мож'
на знайти продукти з різних кліматичних зон, розташо'
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ваних на різних континентах. Разом з тим глобалізація
дивним чином пробуджує у людей інтерес до власного
коріння. Сучасна людина перебуває в пошуку самоіден'
тичності, в тому числі і через національну кухню, через
локальні еногастрономічні традиції.
На зростання інтересу до гастрономічного туризму
впливає позитивний імідж розкручених гастрономічних
брендів та регіонів таких, як Прованс, Тоскана або Гру'
зія, парміджано, хамон, китайський чай, узбецький плов,
севіче, а також гастролі зоряних шеф'кухарів, деякі з
яких давно перетворилися на справжніх шоуменів.
Гастрономічний туризм дуже важливий для еконо'
міки, він створює інфраструктуру та нові робочі місця,
дозволяє зберегти національні культурні традиції і
навіть відродити відсталі райони. Не варто забувати і
про те, що ЮНЕСКО визнає гастрономію частиною істо'
ричної та культурної спадщини людства.
Які основні загальносвітові тенденції (у контексті
попиту та пропозиції) у розвитку гастрономічного туриз'
му? Обсяг світового ринку гастрономічного туризму
оцінюється в 42 мільярди доларів. Тут є свої лідери. В
Європі це, наприклад, Франція, Італія, Іспанія. В Азії за
звання гастрономічної столиці відчайдушно борються
Сінгапур і Гонконг. А на все це зі сторони з посмішкою
поглядає Японія, адже тільки в Токіо налічується 217
мішленівських ресторанів. Цих гастрономічних гігантів
підпирають Індія, Таїланд, Південна Корея. Зростає по'
пит на гастрономічний туризм в Латинську і Південну
Америку, насамперед в Перу і Мексику. Невипадково
саме в Лімі в травні 2016 року пройшов Другий глобаль'
ний форум Всесвітньої туристської організації ООН з
гастрономічного туризму.
Гастрономічні туристи готові долати багато тисяч
кілометрів, щоб спробувати екзотичні для них страви і
напої. Найбільшими прихильниками цього виду подоро'
жей зарекомендували себе німці, англійці, американці і
японці. Активно залучають гастрономічних туристів
італійці. Гастрономічну спадщину Італії налічує близь'
ко п'яти тисяч типових страв, які готуються за традицій'
ними рецептами протягом як мінімум 25 років. На Апен'
нінському півострові виробляється 1438 видів хліба і
макаронних виробів, 764 різновиди шинки і 472 сорти
сиру. Багато продуктів мають сертифікати DOP (Захи'
щене найменування за походженням), IGP (Захищене
географічне походження) і STG (Гарантований тради'
ційний типовий продукт). Таке розмаїття, природно,
сприяє розвитку еногастрономічного туризму в Італії,
кількість прихильників якого щорічно зростає як серед
іноземних гостей, так і серед самих італійців. За дани'
ми Національного управління Італії з туризму, не менше
10 відсотків туристів прибувають на Апенінський
півострів для участі у всіляких гастрономічних і винних
турах.
Дві третини британців заявили, що на їх рішення про
те, куди їхати відпочивати, в тій чи іншій мірі впливає
можливість добре поїсти і випити. І жителі Туманного
Альбіону в цьому не самотні. Якщо говорити про попит
на гастрономічний туризм, то він зростає не тільки се'
ред "золотого мільярда".
Наскільки новий гастрономічний туризм для нашої
країни? Гастрономічний туризм для України явище не
нове, з досить солідною історією.
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Які основні труднощі у розвитку гастрономічного
туризму в світі і що потрібно зробити для успішного
розвитку цього напрямку туризму в нашій країні зараз?
У світі є невелика група країн, де гастрономічний туризм
вже перетворився в стабільно працюючу галузь, що при'
носить відчутний дохід у казну і регіональну економіку.
У Баскському гастрономічному центрі приступили до
занять перша група студентів, яка отримає ступінь "Май'
стер гастрономічного туризму". Але для переважної
більшості країн гастрономічний туризм залишається
''терра інкогніта''.
Наука та методології серйозно відстають від реаль'
них потреб галузі. За результатами форуму в Лімі, екс'
перти UNWTO узагальнюють результати дискусій і вис'
тупів. Скоро вийде спеціальна доповідь, яка може бути
використана як практичне керівництво до розвитку гас'
трономічного туризму.
На яких регіональних кухнях, локальних гастроно'
мічних традиціях, оригінальних стравах української (і
не тільки) кухні слід зосередитися, щоб успішно пред'
ставити Україну в світі як виключно цікавий напрям для
гастрономічного туризму? На це питання немає простої
відповіді. Очевидно, що треба, так чи інакше, викорис'
товувати винну тематику. Варто приділити увагу тим
багатьом стравам, які асоціюються у світі з Україною.
Це насамперед борщ український з пампушками, сало,
капусняк запорізький, домашні ковбаси, холодець, варя
гуцульська, крученики м'ясні, полядвиця, деруни жито'
мирські, білі гриби по гуцульськи, батон, полтавські га'
лушки, вареники, голубці, котлети по київськи, мазури'
ки, пляцки львівські та безліч інших національних страв.
Багато зарубіжних експертів, в один голос говорять:
"Продавайте своє неповторне розмаїття".
Україна по праву може пишатися тим, що задово'
льнить смак навіть найбільш претензійного гурмана.
Українські застілля описані Гоголем М.В. у його ''Вечо'
рах на хуторі біля Диканьки'' — що й казати, наш народ
розуміється на їжі і вирізняється гостинністю.
На сьгодні дуже популярні Фестивалі борщу, які про'
водяться у однойменному селищі Борщів на Тернопіль'
щині, а також у іншіх регіонах України. Фестиваль сала
вже став традиційним у Петриківці на Дніпропетровщині.
А у Львові є дивовижний музей — ресторан ''Сало'', де
проводять жирні вечірки, подають унікальні цукерки
''Сало в шоколаді'' та суші — сало. В Закарпатті і на Во'
лині готують саму смачну домашню ковбасу, а в 2015 році
в Луцьку виготовили найдовшу ковбасу — 5 метрів і за'
фіксували досягнення у книзі рекордів України. Полісся
славиться врожаями картоплі і стравами з неї. У Корос'
тині на Житомирщині навіть встановлено пам'ятник де'
руну. Тут щорічно проводять фестиваль, присвячений цій
страві. У травні на Закарпатті у селі Костилівка Рахівсь'
кого району відбуваеться фестиваль "Берлибаський ба'
нош", на який їдуть багато туристів щоб скуштувати
справжній банош. У Полтаві щорічно відбуваеться фес'
тиваль присвячений галушці, і навіть встановлено пам'ят'
ник шановній страві. У місті Альберта в Канаді силами
української діаспори встановлено 9'метровий пам'ятник
варенику. У Луцьку проводять щорічно фестиваль націо'
нальної кухні, головною стравою якого є вареники. Це
невелика частка заходів, які проводяться в Україні для
подальшого розвитку гастрономичного туризму.

Важливим інноваційним напрямком розвитку турис'
тичної галузі виступає винний туризм. Відомий вчений,
фахівець туризму Басюк Д.І. небезпідставно вважає, що
''одним із перспективних напрямків розвитку ринку ту'
ристичних послуг є винний туризм — спеціалізований вид
туризму, пов'язаний з ознайомленням із історією, техно'
логією та культурою споживання алкогольних напоїв у
певному регіоні та дегустацією алкогольних напоїв без'
посередньо у виробника. Розвиток винного туризму доз'
воляє значною мірою підтримати місцевих виробників
винограду і вино'коньячної продукції, збільшити три'
валість туристичного сезону в регіоні, підвищити турис'
тичний імідж місцевості, збільшити кількість туристичних
прибутків, збагатити та диференціювати місцевий турис'
тичний продукт за рахунок розробки винних екскурсій,
дегустацій та презентацій, фестивалів тощо. Досягнення
позитивного результату в процесі розвитку винного ту'
ризму можливе лише за умови забезпечення ефектив'
ності використання туристично'рекреаційного, виробни'
чого та інноваційно'інвестиційного потенціалу регіону,
вчасного та якісного пристосування до обмеженості ре'
сурсів тапотреб місцевого населення, злагодженості в
роботі суб'єктів підприємницької діяльності, органів вла'
ди та громадських інституцій. Тому виникає необхідність
побудови моделі економіко'математичного оцінювання
привабливості дестинацій винного туризму, основна мета
якого — поєднати оцінки за декількома підсистемами і
вивести єдину інтегральну оцінку.''
Україна — це благодатний край з великою історією
для розвитку винного туризму. Ось як описується мар'
шрут України, який має назву ''Сонячний винний рай'':
''Землі Південної України: Одеса, Херсон, Крим відкри'
вають можливість незабутнього відпочинку не тільки в
курортний сезон, а цілий рік. І все це — завдяки чудо'
вим винним турам''.
Винні тури можуть бути як окремими подорожами,
турами вихідного дня, так і комплексними заходами:
вони чудово поєднуються з літнім відпочинком, можуть
стати справжнім подарунком для учасників інсентив'
турів і абсолютно унікально поєднуються з кейтеринго'
вими заходами (корпоративними фуршетами, вечірка'
ми, банкетами, святкуваннями різних знаменних дат).
Основними відправними точками винних турів є марш'
рути "Київ — Одеса" і "Київ — Закарпаття".
Сторінки енциклопедії рясніють від знаменитих імен
вчених, першопрохідців, філософів, винахідників і пись'
менників. Однак даремно ми будемо шукати там ім'я
людини, який придумав ВИНО. Напевно, все тому, що
вино — це продукт праці багатьох поколінь, плід муд'
рості народу, його бурхливої історії, традицій і звичаїв.
Це продукт грунту, клімату і навіть пейзажу тій місце'
вості, де росте дивовижне творіння природи — вино'
градна лоза. Волею долі Таврія Нова Каховка потрап'
ляє у вузеньку зону, позначену на карті світу, де куль'
тивується і вирощують виноград, де є чудові майстри'
винороби.
А додайте сюди ще унікальні природні особливості
краю, його історичні реліквії — як, наприклад, овіяне
легендами маєток князя Трубецького. Процес створен'
ня вина здавна вважався високим мистецтвом, оволо'
діти яким було під силу лише обраним. Природа півден'
ноукраїнських земель щедро нагородила грунт цих рай'
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онів підземними багатствами: чистою джерельною во'
дою, мінералами і мікроелементами, завдяки чому в цих
місцях з глибокої давнини процвітало виноградарство і
виноробство. Респектабельні курорти тутешніх місць
вдало перемежовуються розкішними виноградниками і
рясними винними підвалами.
Хоча історичною батьківщиною вина в Україні вва'
жається Магарач (Крим), насправді українське винороб'
ство почалося з Херсонщини. Херсонський селянин на
прізвище Сербуленко став одним з перших виноробів
Магарача. Було це на початку XIX століття, тоді навіть
ходила приказка: "Приїхати до Ялти і не побачити Сер'
буленко, все одно, що приїхати до Ватикану і не поба'
чити Папу Римського". Спочатку в Магарач виробляли
сухі вина, а спиртувати напої робити міцні, десертні і т.
п. стали багато пізніше.
В Європі не п'ють ні "Мускатів", ні "Кагорів", тому
що до лікувальних вин вони ніякого відношення не ма'
ють. А в цих краях, що надзвичайно цінно, збереглася
класика — сухі виноградні вина з тонким букетом і сма'
ком, що виготовляються з чудових місцевих сортів ви'
нограду. Вишуканим діамантом серед них виділяється
"Наддніпрянське", яке отримало Гран'прі у Франції.
Вище нагороди за виноробне мистецтво буває тільки
нагорода від Господа Бога... "Виноград навчив людину
не бути варваром", — сказав хтось із великих. Таїнство
споживання хорошого вина вимагає високого рівня
культури і не має нічого спільного з проблемою алкого'
лізму. Великим попитом користуються винні тури до
Закарпаття. Ось невеличка частка найбільш відомих з
них: ''Сиро'винний тур по Закарпаттю'', '' Свято моло'
дого вина — Закарпатське Божоле'', ''Дегустаційний тур —
Закарпатський глінтвейн'', ''Фестиваль — Червоне вино''
та багато інших.
Всі гастрономічні і винні подорожі можна умовно
поділити на дві основні групи: міські і сільські. В міських
турах, як випливає з назви цієї категорії подорожей,
мандрівникам буде запропоновано познайомитися з
найбільш автентичними ресторанами, кафе і барами
якогось конкретного міста.
В сільських турах є можливість побачити, як готу'
ються деякі страви в домашніх (фермерських) умовах.
Саме тут можна пройнятися національним духом, дізна'
тися більше про кулінарні традиції і, можливо, самому
взяти участь у приготуванні будь'якої страви.
У добре спланованому гастрономічному турі у ту'
риста є можливість побувати у кількох регіонах, щоб
скуштувати найрізноманітніші страви, які готують у тих
чи інших краях.
Фахівці туристичної галузі в гастрономічному і вин'
ному туризмі визначають п'ять основних напрямів, які
користуються найбільшим попитом. Італійську кухню не
випадково багато хто вважає номером один у світі. Ви'
шукані десерти, витончені делікатеси, неперевершені
вина — список італійських шедеврів можна довго пере'
раховувати. Варто побувати в Тоскані, на виноградни'
ках у фермерських господарствах. Натуральне домашнє
вино, сири, соус з оливок, в'ялене м'ясо і ковбаси, а та'
кож свіжоспечена чіабата з хрусткою скоринкою підко'
рять любого гурмана.
У Франції найпопулярнішими для гастрономічних і
винних турів вважаються такі провінції, як Прованс,
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Бордо, Бретань, Нормандія, Шампань. Гурмани оцінять
поїздку в Перигору — батьківщину трюфелів. Фахівці
радять спробувати круасан з чашкою еспрессо на сніда'
нок, традиційний французький цибулевий суп з грінка'
ми на обід і фуа'гру з білим напівсухим вином на вече'
рю. Перепробуйте безліч видів місцевих сирів, щоб
знайти свій улюблений сорт. Незабутньою буде поїздка
в винний тур по Франції. А також варто спожити знаме'
нитий французький багет.
Грузія батьківщина дуже смачного вина різних
сортів: Кіндзмараулі, Цинандалі, Алазанська долина,
Хванчкара та ін. Грузинська кухня — чоловіча кухня.
Тут багато м'ясних, ситних і пряних страв. Варто окре'
мо виділити хінкалі, хачапурі (особливо аджарський з
яйцем), сациві, чакупули, лобіо і, звичайно ж, шашлик.
Хоча туристам рекламують шашлик з баранини і ягня'
тини як національні страви, самі грузини воліють шаш'
лик зі свинини.
Кулінарні традиції Іспанії — унікальні і неповторні.
Величезний вибір авторських і класичних національних
страв, а також іспанських делікатесів дозволять турис'
ту доторкнутися до кулінарної історії країни. Обов'яз'
ково потрібно спробувати легендарний томатний суп
гаспачо, паелью з величезними тигровими креветками,
каракатицю в чорнилі, легке вино Сангрія з фруктами і
просто тане в роті горіховий торт "Сантьяго".
На п'ятому місті знаходиться тайська кухня, яка сут'
тево відрізняється від звичної для нас. Можливо, смак
деяких страв буде дещо дивним для європейського ту'
риста. Однак точно правда в одному — гастрономічний
тур до Таїланду — це неповторний досвід, який надов'
го запам'ятовується. Тут рай для тих, хто любить мореп'
родукти та страви з риби. Вони тут самі найсвіжіші. У
меню доцільно звернути увагу на суп з кокосового мо'
лока, суп Том Ям Кум, зелене каррі з курчам, бананові
млинці.
За даними Всесвітньої туристської організації
(UNWTO, дослідження Global Report on Food Tourism),
79 відсотків мандрівників вибудовують маршрут, попе'
редньо вивчивши календар гастрономічних подій і особ'
ливості місцевої кухні. Кожен третій турист у світі роз'
глядає національну кухню як важливу складову мотивації
до подорожі, причому на харчування припадає близько
30 відсотків загальних витрат на поїздку. За даними
досліджень UNWTO, 88,2 відсотка респондентів вважа'
ють гастрономію важливою складовою бренду тери'
торії. На сьогодні 88,2 відсотка респондентів сприйма'
ють гастрономічний туризм як стратегічний елемент
брендового іміджу регіону, а привабливість локальної
кухні і високий рівень сервісу в закладах громадського
харчування — найважливіший мотив при купівлі житла
за кордоном.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
На завершення необхідно підкреслити, що пошук
нових шляхів організації харчування базується на дос'
лідженні гастрономічної складової туристського про'
дукту, на основних принципах брендингу території, які
формують туристичний імідж місцевості, на процесі
створення враження про товар у свідомості споживачів.
Місцеву кухню можна розглядати як туристичний ресурс
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територій, що дозволяє створити нові туристські про'
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економічного стилю життя дестинації. Зв'язок гастро'
номії та туризму сприяє збільшенню припливу туристів,
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