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დილავარდისა დავითულიანი 
 ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  საქართველოს შოთა 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი 

ლილი კოჭლამაზაშვილი  
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, თბილისის ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის
 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

კულინარიული (გასტრონომიული) ტურიზმი 
საქართველოში

საკვანძო სიტყვები: კულინარიული ტურიზმი,ეკონომიკა,

გასტრონომია,ტრადიციები.

ტუ რიზ მი ეკო ნო მი კის ერ თ -ერთ წამ ყ ვან და დი ნა მი კურ დარგს 
წარ მო ად გენს. გან ვი თა რე ბის სწრა ფი ტემ პე ბი სა და ფარ თო მას შ-
ტა ბე ბის გა მო იგი მე-20 სა უ კუ ნის ფე ნო მე ნა დაა აღი ა რე ბუ ლი.

მოგ ზა უ რო ბის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ტუ რიზმს მრა ვა ლი 
მი მარ თუ ლე ბა გა აჩ ნი ა, ესე ნი ა: რე ლი გი უ რი, ეკო ლო გი უ რი, კულ-
ტუ რულ - შე მეც ნე ბი თი, პრო ფე სი ულ - საქ მი ა ნი, სამ თო- სათხი ლა-
მუ რო, სპე ლე ო, ექ ს ტ რე მა ლუ რი, სა სოფ ლო და სხვა. 

ბო  ლო პე  რი  ო  დია გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ყუ  რადღე  ბა მი -
იპყ   რო კუ  ლი  ნა  რი  ულ   მა, იმა  ვე გას   ტ   რო  ნო  მი  ულ   მა ტუ  რიზ   მ  -
მა. სიტყ   ვა „გასტრონომია“ წარ   მო  იშ   ვა ბერ   ძ   ნუ  ლი სიტყ   ვი  დან 
„გასტრონომოს“, რაც ნიშ   ნავს კუ  ჭის წესს, მარ   თ   ვას. „კულინარია“ 
ლა  თი  ნუ  რი წარ   მო  შო  ბის სიტყ   ვაა და ნიშ   ნავს სამ   ზა  რე  უ  ლოს ანუ 
საკ   ვე  ბის მომ   ზა  დე  ბის ტექ   ნო  ლო  გი  ას. ეს ორი სიტყ   ვა ერ   თი და იმა -
ვე ში  ნა  არ   სი  საა და ემ   სა  ხუ  რე  ბა ადა  მი  ან   თა კვე  ბას.

სა ერ თოდ, საჭ მ ლის მომ ზა დე ბის ხე ლოვ ნე ბა კა ცობ რი ო-
ბის ერ თ -ერ თი უძ ვე ლე სი დარ გი ა. ერის კულ ტუ რა სა და ხა სი ათს 
არა ფე რი ისე არ აღ წერს, რო გორც მი სი სამ ზა რე უ ლო. ტერ მი ნი 
„კულინარიული ტუ რიზ მი“ პირ ვე ლად შე მო ი ტა ნა ამე რი კის ოჰა ი-
ოს უნი ვერ სი ტე ტის ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რის კა თედ რის პრო ფე სორ-
მა ლუ სი ლან გ მა 1998 წელს. დღე ი სათ ვის კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი 
ტუ რიზ მის ერ თ -ერ თი მი მარ თუ ლე ბა ა, რომ ლის მი მართ ტუ რის ტე-
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ბის ინ ტე რე სე ბი ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა. მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი 
ეროვ ნუ ლი სამ ზა რე უ ლო არის კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის პო პუ ლა-
რო ბი სა და ეფექ ტუ რო ბის გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რი, მით უფ რო, 
რომ ნე ბის მი ე რი ტუ რის ტი სათ ვის კვე ბა და სას მე ლი უპირ ვე ლე სი 
კომ პო ნენ ტია მოგ ზა უ რო ბის დროს, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა 
ტუ რი ნა ცი ო ნა ლურ სამ ზა რე უ ლოს ეხე ბა.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი ქვე ყა ნას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს გა აც-
ნოს ტუ რის ტებს ეროვ ნუ ლი, მა ტე რი ა ლუ რი თუ არა მა ტე რი ა ლუ რი 
ფა სე უ ლო ბა ნი: ტრა დი ცი ე ბი, რი ტუ ა ლე ბი, ფოლ კ ლო რი, მუ სი კა, 
ცხოვ რე ბის სტი ლი, ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ტე ბის წარ მო-
ე ბა, სამ ზა რე უ ლოს ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბი და ტუ რის ტებ საც 
ეძ ლე ვათ შან სი თვი თონ მი ი ღონ მო ნა წი ლე ო ბა ამა თუ იმ ეროვ-
ნუ ლი საკ ვე ბის მომ ზა დე ბა ში, რის თ ვი საც ბევ რი ტუ რო პე რა ტო რი 
ტუ რის ტულ მარ შ რუტ ში დებს დე გუს ტა ცი ებს, კუ ლი ნა რი ულ მას-
ტერ კ ლა სებს და ა. შ. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის ფაქ ტიც, რომ ასეთ ტუ რებს სე ზო ნიც არ 
აქვს, რად გან ის ნე ბის მი ერ დროს შე იძ ლე ბა მო ეწყოს და და ემ-
თხ ვეს რო მე ლი მე ფეს ტი ვალს, ეროვ ნულ დღე სას წა ულს ან დიდ 
ზე იმს.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რის ტე ბი არი ან ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 
ნე ბის მი ერ ად გი ლას მი დი ან, რომ თა ვი ან თი კუ ლი ნა რი უ ლი ინ ტე-
რე სე ბი და იკ მა ყო ფი ლონ. აქ მხედ ვე ლო ბა ში არ მი ი ღე ბა ჭა მა- ს მის 
მოყ ვა რუ ლე ბი, არა მედ სა უ ბა რია გურ მა ნებ ზე, ის ტო რი ის მკვლევ-
რებ ზე, ან თ რო პო ლო გებ სა და ამ სფე რო თი და ინ ტე რე სე ბულ პი-
რებ ზე. 

ხში რად  კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რის ტე ბი არი ან ის ადა მი ა ნე ბიც, 
რომ ლებ საც მოგ ზა უ რო ბის დი დი ხნის სტა ჟი აქვთ და იმა ვე ქვე-
ყა ნა ში მხო ლოდ კუ ლი ნა რი უ ლი კუთხით ქვეყ ნის გა საც ნო ბად მი-
დი ან. ამი ტომ  ყვე ლამ უნ და გა აც ნო ბი ე როს, რომ ყვე ლა ტუ რის ტი 
არ მი დის მუ ზე უ მებ ში,  გა მო ფე ნებ ზე, მაგ რამ ყვე ლა აგე მოვ ნებს 
ქვეყ ნის კუ ლი ნა რი ას, ზო გი კი სპე ცი ა ლუ რად, მი ზან მი მარ თუ ლად 
მი დის, რომ ამ კუთხით გა იც ნოს ესა თუ ის ეთ ნო კულ ტუ რა.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი მეტ - ნაკ ლე ბად ბევრ ქვე ყა ნა შია გან-
ვი თა რე ბუ ლი, გან სა კუთ რე ბით კარ გა დაა ორ გა ნი ზე ბუ ლი საფ რან-
გეთ ში, იტა ლი ა ში, ეს პა ნეთ ში, იაპო ნი ა ში და ამ ქვეყ ნებ ში შე სა ბა-
მი სად მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი სეგ მენ ტი ა. ეს პა ნე თის საკ ვე ბი აღი-
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ა რე ბუ ლია რო გორც ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო სამ ზა რე უ ლო მსოფ-
ლი ო ში და მა თი ზო გი ერ თი ტრა დი ცი უ ლი კერ ძი და რე ცეპ ტი თა-
რიღ დე ბა ასე უ ლო ბით წლით. იგი და ფუძ ნე ბუ ლია მი სი რე გი ო ნე ბის 
მრა ვალ ფე რო ვან კულ ტუ რულ ტრა დი ცი ებ ზე. ეს პა ნე თის სა მე ფო 17 
რე გი ო ნი სა გან შედ გე ბა და იქ შე სა ბა მი სად 17 „ავტონომიური სამ-
ზა რე უ ლო ა“.

სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პი სა და აზი ის მიჯ ნა ზე მდე ბა რე უძ ვე ლე-
სი ქვე ყა ნა ა, რო მელ ზე დაც გა დი ო და აღ მო სავ ლე თი სა და და სავ-
ლე თის და მა კავ ში რე ბე ლი მთა ვა რი გზე ბი და ამით იგი ხვდე ბო და 
მსოფ ლიო მოვ ლე ნა თა ეპი ცენ ტ რ ში. იგი გან ვი თა რე ბუ ლი მი წათ-
მოქ მე დე ბის ქვე ყა ნა ა, ამი ტომ ქარ თ ვე ლუ რი ტო მე ბის კუ ლი ნა რი-
ულ კულ ტუ რა ში უმ თავ რეს როლს მარ ც ვ ლე უ ლი კულ ტუ რე ბი და 
მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბა თა მა შობს. ამა ვე დროს აქ ძა ლი ან ბევ-
რია მცე ნა რე უ ლი საკ ვე ბი, რომ ლი თაც უძ ვე ლე სი ადა მი ა ნი იკ ვე ბე-
ბო და. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მე სა ქონ ლე ო ბაც და მი სი ნა წარ მი.

სა ერ თოდ კავ კა სი ას გას ტ რო ნო მი ულ სფე რო ში „კულინარიულ 
ქვაბს“ უწო დე ბენ. ქარ თულ მა სამ ზა რე უ ლომ მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბი-
დან ბევ რი რამ მი ი ღო, მაგ რამ მან თა ვი სე ბუ რი წვლი ლი შე ი ტა ნა, 
გა ამ რა ვალ ფე როვ ნა, გა ა კე თილ შო ბი ლა და ქარ თულ ტრა დი ცი ულ 
კერ ძად აქ ცი ა.

ჩვე ნი სამ შობ ლოს სხვა დას ხ ვა კუთხის სამ ზა რე უ ლო ზე რომ 
დავ ფიქ რ დეთ, ყვე ლა კუთხის ხსე ნე ბა ზე სხვა დას ხ ვა კერ ძი წარ-
მოგ ვიდ გე ბა და გაგ ვახ სენ დე ბა. სა ერ თოდ და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე-
ლო ში უფ რო მე ტად არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი ნიგ ვ ზი ა ნი, ხო ლო აღ-
მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში ხორ ცი ა ნი საკ ვე ბი.

ყვე ლა ქვეყ ნის სამ ზა რე უ ლოს თა ვი სი და მა ხა სი ა თე ბე ლი სპე-
ცი ფი კა აქვს. ქარ თუ ლი სამ ზა რე უ ლო სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია 
ორი გი ნა ლუ რი პრო დუქ ტი, ორი გი ნა ლუ რი მომ ზა დე ბის წე სით და 
საკ მა ზე ბით. ამ მხრივ და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო გა მორ ჩე უ ლი ა.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი სა ქარ თ ვე ლო ში შე და რე ბით ახა ლი 
მი მარ თუ ლე ბაა და იგი შე იძ ლე ბა კარ გად გან ვი თარ დეს, რად გა-
ნაც სა ქარ თ ვე ლოს გა აჩ ნია უდი დე სი ტუ რის ტულ - რეკ რე ა ცი უ ლი 
პო ტენ ცი ა ლი, იგი ნამ დ ვი ლი „ბუნების წალ კო ტი ა“. მი სი გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის მარ შ რუ ტე-
ბის ფორ მი რე ბა, რაც საკ მა ოდ რთუ ლი და მრა ვალ სა ფე ხუ რი ა ნი 
პრო ცე დუ რაა და კარგ კვა ლი ფი კა ცი ას სა ჭი რო ებს. მარ შ რუ ტის 
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ფორ მი რე ბი სათ ვის სა ჭი როა სხვა დას ხ ვა ტი პის ცნო ბა რე ბი, გზამ-
კ ვ ლე ვე ბი, კარ ტოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი, რო მე ლიც მორ გე ბუ ლი 
უნ და იყოს ტუ რის ტ თა მოთხოვ ნებ ზე. სა ქარ თ ვე ლო ში ასე თი ტი პის 
ტუ რე ბი წმინ და სა ხით არ არის წარ მოდ გე ნი ლი და მიბ მუ ლია ხში-
რად სხვა დას ხ ვა თე მა ტურ ტუ რებ ზე, კერ ძოდ, ღვი ნის ტუ რებ ზე და 
სხვა შე მეც ნე ბით აქ ტი ვო ბებ ზე. კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რე ბის მარ შ რუ-
ტის შედ გე ნი სას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა იმ სეგ მენ ტის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა საც თუ ვის თ ვის იქ მ ნე ბა ეს ტუ რე ბი: ში და, უცხო ე ლი თუ 
ორი ვე ტუ რის ტე ბი სათ ვის ერ თად.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის ამ მი მარ თუ-
ლე ბის გან ვი თა რე ბას დი დი პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა, რე ა ლუ რად არ 
არ სე ბობს ამ სფე როს გან ვი თა რე ბის გეგ მა და სტრა ტე გი ა. ამის ძი-
რი თა დი მი ზე ზია ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ის ნაკ ლე ბი 
ჩარ თუ ლო ბა, კერ ძო სექ ტო რის მხრი დან ნაკ ლე ბი და ინ ტე რე სე ბა 
და სხვა.

ჩვე ნი სა რეს ტორ ნო კუ ლი ნა რი ის მთა ვა რი პრობ ლე მა სწო-
რედ ის არის, რომ იგი ვერ ვი თარ დე ბა და ერთ ად გილ ზე დგას, 
ნაც ვ ლად იმი სა, რომ აღად გი ნონ ძვე ლი ტრა დი ცი ე ბი და ახალ 
გა ბე დულ ექ ს პე რი მენ ტებ საც არ მო ე რი დონ . სა ჭი როა ქვეყ ნის სა-
რეს ტორ ნო ბიზ ნე სის, მა თი მე ნი უს, ნა ცი ო ნა ლუ რი კერ ძე ბის მი-
წო დე ბის ფორ მე ბის და ნედ ლე უ ლის ხა რის ხის შეს წავ ლა. რეს-
ტორ ნე ბი სად მი მოთხოვ ნე ბი და სტან დარ ტე ბი მკაც რი უნ და იყოს. 
დი დი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის შე სა ხებ 
სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მებს, ბლო გებს, ინ ტერ ნეტ გა მო ცე მებს, მას-
ტერ კ ლა სებს, რა დი ო სა და პრე სის ინ ფორ მა ცი ებს, რომ ლე ბიც ნა-
ცი ო ნა ლურ სამ ზა რე უ ლოს ეხე ბა.

ქარ თუ ლი კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი-
ლე ბე ლია გა მოჩ ნ დეს საკ ვე ბი, რო გორც კულ ტუ რის მა ტე რი ა ლუ რი 
სა გა ნი, მი სი ად გი ლობ რი ვი და ეთ ნოგ რა ფი უ ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი 
და და მუ შავ დეს მი სი მომ ზა დე ბის ტექ ნო ლო გი ა.

ქარ თუ ლი სამ ზა რე უ ლოს დახ ვე წი ლო ბა სა და ინ დი ვი დუ ა ლო-
ბას, კუ ლი ნა რი ას რო გორც დარგს სჭირ დე ბა უფ რო მე ტად წარ მო-
ჩე ნა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე, რა თა ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ 
პირს შე ეძ ლოს კარ გად გა ეც ნოს ამ სფე როს.

კუ ლი ნა რი ულ ტუ რიზ მ ში ჩვენს ქვე ყა ნა ში არ სე ბობ და გარ კ ვე უ-
ლი ლი ტე რა ტუ რა, მაგ რამ იგი არ არის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი, რად გა-
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ნაც იქ მხო ლოდ რე ცეპ ტე ბი ა. ბო ლო წლებ ში გა მო ვი და შვიდ ტო მე-
უ ლი „საქართველოს კუ ლი ნა რი უ ლი ატ ლა სი“, სა დაც გან ხი ლუ ლია 
ყვე ლა სამ ზა რე უ ლო, რაც სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში იქ მ ნე ბო და, 
ან შე მო დი ო და და მკვიდ რ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს ყო ფით კულ-
ტუ რა ში, კერ ძოდ: ტრა დი ცი ე ბი და რი ტუ ა ლე ბი, საკ ვე ბი სად მი და-
მო კი დე ბუ ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი და კვე ბი თი ჩვე ვე ბის სე ზო ნუ რი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი, ასო ბით რე ცეპ ტი, პრო დუქ ტე ბის ცნო ბა რი, სა-
სარ გებ ლო რჩე ვე ბი, კუ ლი ნა რი უ ლი გზამ კ ვ ლე ვე ბი, მომ ზა დე ბის 
ტექ ნო ლო გია და უამ რა ვი სხვა სა ჭი რო მა სა ლა. ეს არის ნამ დ ვი-
ლი უნი კა ლუ რი გა მო ცე მა, რო მელ შიც სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა გე მო, 
სურ ვი ლი და არო მა ტია მოქ ცე უ ლი. გარ და ამი სა, გა მო ვი და წიგ ნი 
„ქართული სამ ზა რე უ ლო“ ქარ თულ, რუ სულ და ინ გ ლი სურ ენებ ზე 
და მრა ვა ლი სხვა კუ ლი ნა რი უ ლი ლი ტე რა ტუ რა, რაც ძა ლი ან სა სი-
ა მოვ ნო ფაქ ტი ა.

თით ქ მის ყვე ლა ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ქვე ყა ნა ამა ყობს თა ვი სი კუ-
ლი ნა რი უ ლი წარ სუ ლით. რა თქმა უნ და, ჩვენს ქვე ყა ნა საც გა აჩ ნია 
კუ ლი ნა რი უ ლი წარ სუ ლი, ამი ტომ კარ გი იქ ნე ბა თუ გა მო ი ცე მა სა-
ქარ თ ვე ლოს კუ ლი ნა რი ის ის ტო რი ა.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი ემ სა ხუ რე ბა მი ზანს: გა აც ნოს ტუ-
რის ტებს ქარ თუ ლი კუ ლი ნა რი ის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა, რო მე ლიც 
კუთხე ე ბის მი ხედ ვი თაც სხვა დას ხ ვაა და ეს სხვა ო ბა ბუ ნე ბა სა და 
ადათ - წე სებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი.

აგ რეთ ვე სა ჭი როა კუ ლი ნა რი უ ლი ლექ სი კო ნის შექ მ ნა, რად გა-
ნაც სხვა დას ხ ვა პრო დუქტს, ინ გ რე დი ენტს ხში რად კუთხე ე ბის მი-
ხედ ვით სხვა დას ხ ვა სა ხე ლი აქვს.

ასე ვე აუცი ლე ბე ლია კუ ლი ნა რი უ ლი უსაფ რ თხო ე ბის გან საზღ-
ვ რა და მი სი გათ ვა ლის წი ნე ბა, რაც ნიშ ნავს პრო დუქ ტის, ნედ ლე-
უ ლის შე ნახ ვი სა და მომ ზა დე ბის პრო ცე სის გაც ნო ბა- შეს წავ ლას, 
სა ნი ტა რი უ ლი ნორ მე ბის, უსაფ რ თხო ე ბის წე სე ბის დად გე ნა სა და 
დაც ვას.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, გა ნათ ლე ბა ყვე ლა სფე რო სა და დარ გ შია 
აუცი ლე ბე ლი და სა ჭი რო, მათ შო რის კუ ლი ნა რი ა შიც, ისიც ჩვენ-
ნა ი რი ტუ რის ტუ ლი გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე ქვე ყა ნა ში.

სა მა გი ე როდ, კვა ლი ფი ცი უ რი კად რი დარ გის გან ვი თა რე ბის 
სა ფუძ ვე ლი ა. ამ მხრივ სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან და ბა ლი დო ნე ა, 
გან სა კუთ რე ბით სა რეს ტორ ნო ბიზ ნეს ში, სა დაც ყვე ლა ზე მე ტად 
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ჩანს მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლის გა ნათ ლე ბის დო ნე. ხში რად ისი ნი 
ვერ აწ ვ დი ან ტუ რის ტებს მათ თ ვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას.

უდა ვოა ქარ თუ ლი კუ ლი ნა რი უ ლი კულ ტუ რის რო ლი ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბა ში. ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზა ნი, რის თ ვი საც ტუ რის ტე-
ბი ჩა მო დი ან სა ქარ თ ვე ლო ში, არის ქარ თუ ლი ღვი ნი სა და სამ ზა-
რე უ ლოს და გე მოვ ნე ბა. მი უ ხე და ვად ასე თი და ინ ტე რე სე ბი სა, მა თი 
მო ლო დი ნი ხში რად არ მარ თ ლ დე ბა, რად გან  რე ა ლო ბა სხვა ა.

ჩვენ თან ძა ლი ან ბევ რი რამ არის შე საც ვ ლე ლი და ერ თ -ერ თი 
პირ ვე ლი კვე ბი სა და სმის კულ ტუ რა ა. ჩვენ თან მრა ვა ლი რეს ტო-
რა ნი ა, სა დაც მე ნიუ იშ ვი ა თად იც ვ ლე ბა და თა ნაც მხო ლოდ რამ-
დე ნი მე კერ ძით შე მო ი ფარ გ ლე ბა.

ჩვე ნი მი ზა ნი უნ და გახ დეს ტრა დი ცი ულ მე ნი უ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ახა ლი ქარ თუ ლი სამ ზა რე უ ლოს შექ მ ნა შე და რე ბით მსუ ბუ ქი და 
ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის სა სარ გებ ლო კერ ძე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
რე ცეპ ტე ბით. ყო ვე ლი ვე ამის მი საღ წე ვად მხო ლოდ ად გი ლობ რი-
ვი ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ტი და მეც ნი ე რუ ლი მიდ გო მე ბი 
უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია 
ქვეყ ნის რეკ ლა მი რე ბა, მი სი ბუ ნებ რი ვი ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბის, 
კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის, კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის პო პუ ლა-
რი ზა ცია თი თო ე უ ლი რე გი ო ნის მი ხედ ვით და ეროვ ნულ სამ ზა რე-
უ ლო ზე ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა პო ტენ ცი ურ ტუ რის ტე ბამ დე. ამა ვე 
დროს უნ და შევ ქ მ ნათ ისე თი გა რე მო, რო მე ლიც არა მხო ლოდ მო-
ი ზი დავს ტუ რის ტებს, არა მედ უცხო ელ ტუ რის ტებს გა უშ ვებს დი დი 
შთა ბეჭ დი ლე ბე ბით და ყო ველ მხრივ კმა ყო ფილს, რაც თა ვის თა-
ვად ძა ლი ან დიდ რეკ ლა მას წარ მო ად გენს ქვეყ ნის ტუ რის ტუ ლი 
საქ მი ა ნო ბი სათ ვის.

ამ გ ვა რად, სა ქარ თ ვე ლოს გა აჩ ნია თით ქ მის ყვე ლა რე სურ სი, 
რაც სჭირ დე ბა კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას, კერ ძოდ, 
კარ გი მა სა ლა და ნედ ლე უ ლი, შე სა ნიშ ნა ვი რე ცეპ ტე ბი და გე მოვ-
ნე ბი ა ნი ხალ ხი. სა ჭი როა მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის მე ტად ჩარ თუ-
ლო ბა და ამ საქ მის კარ გი მე ნეჯ მენ ტი.
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CULINARY (GASTRONOMIC) TOURISM IN GEORGIA

• Among many directions of tourism, culinary, same as 
gastronomic tourism, has recently attracted special attention. In 
general, the art of cooking is one of the ancient fields of mankind. 
Nothing describes the culture and character of a nation better than 
its cuisine; 

• Currently, culinary tourism is one of the dynamic directions 
of tourism and the interests of tourists in this regard are growing day 
by day. Also important fact is that culinary tours are not seasonal and 
can be arranged at any time, or can be conceding with any festival, 
national holidays or celebrations; 

• High quality national cuisine is a determining factor in the 
popularity and effectiveness of culinary tourism, especially since 
food and drink are the primary components for any tourist during the 
trip, exclusively when the tour is about national cuisine; 

• Culinary tourism is a relatively new direction in Georgia. It 
can be developed well and become a leading source of income for the 
country, as long as Georgia has great potential for this. It is indeed 
“the Garden of 98 Eden”, but its development has many obstructions; 

• The main problem of our restaurant cuisine is that it does not 
develop, and instead of restoring good old traditions and even daring 
to experiment, is frozen on one place; 

• A number of activities are necessary for the development of 
culinary tourism, in particular: 
- Active involvement of the state and government in regulating 

these processes; 
- Formation of culinary tourism routes, for which, first of all, 

different types of references, guides, and cartographic data are 
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needed, that should be tailored to the needs of tourists; 
- Culinary education, which is on the low level in our country. 

The service staff doesn’t have an elementary education about 
Georgian cuisine, due to which we can’t provide necessary 
information to tourist; 
• It’s very important to promote our country, popularize culinary 

tourism, providing information about our national cuisine to potential 
tourists. It’s vital to create an environment that will not only attract 
tourists, but also give them great experience and impressions, which 
obviously will be great promotion for the successful tourism activities 
of the country.


