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از آشپزخانه مادربزرگ
تا بزرگترین رقابت جهانی سرآشپزها
سمیرا جنت دوست در مسابقه برترین کتابهای آشپزی جهان به مقام اول دست یافته است
آرزو رستمزاد

هر س��ال صدها سرآشپز با تجربه و مدعی از گوشه و
کنار دنیا جمع میش��وند تا در یک رقابت بینالمللی
مس��ابقه دهند؛ رقابتی به ن��ام «گورمند» که مولفان
کتابهای آش��پزی را دعوت میکند ت��ا با آثار خود،
هنر و مهارتشان را به رخ بکشند و برای کسب عنوان
بهترین مولف آش��پزی دنیا ،خی��ز بردارند .اما کتابی
که امس��ال رتبه اول آشپزی ملل را کسب کرد ،یک
کتاب ایرانی با نام «آش��پزی م��درن پانیذ» بود که با
200دس��تور آش��پزی از فرهنگه��ای غذایی مردم
جهان ،توانس��ت 26هزار عنوان کتاب دیگر را پش��ت
س��ر بگذارد و به مقام اول برس��د .کتابی که س��میرا
جنتدوست بعد از 20س��ال تدریس آشپزی تدوین
کرده بود و برای ش��رکت دادن آن در این مسابقه ،از
مدتها قبل برنامه داشت.
ش��اه کلید صحبت هایش این است« :اگر خانمها
میخواهند زندگی موفقی داشته باشند باید از سفره
غذای خانه ش��ان شروع کنند ».نه برای آنکه به قول
یک ضرب المثل قدیمی ،راه رسیدن به قلب شوهرها از
شکمشان میگذرد ...آشپزی برای سمیرا جنتدوست
چیزی بیش��تر از غذا پختن روزمره و پر کردن شکم
اعضای خانواده اس��ت .آداب و رس��ومی اس��ت که از
تالش عاش��قانه و نوآورانه یک زن تا چش��یدن طعم
یک غذای خوش��مزه و دور هم جمع شدن خانواده و
محکمتر شدن پیوندهایشان را در بر میگیرد.
س��میرا جنتدوست ،با آش��پزی مثل یک حرفه
مق��دس برخورد میکن��د .حرفهای ک��ه باید برایش
وقت گذاش��ت ،دل س��وزاند و زنده نگهش داشت .به
همی��ن دلیل هم بود که وقت��ی اولین کتاب آموزش
آشپزیاش را منتشر کرد ،مقدمه آن را با سپاسگزاری
از زنانی نوش��ت که هنوز برای سفرههای غذا ارزش و
احترام قائلن��د« :این کتاب تقدیم به همه آنهایی که

هنوز هم مهر و محبت خود را س��ر سفرههایش��ان با
عزیزانش��ان قسمت میکنند .همیشه یک مادر و زن
باهوش میداند که محبت خودش را میتواند از سفره
غذاییاش به همسر و بچههایش نشان دهد .مطمئن
باشید بوی غذای مادر همیشه در مشاممان میماند و
هیچ غذایی را به غذای مادر ترجیح نمیدهیم .احترام
گذاشتن به سفره غذایی احترام به خانواده است».
16 ëسالگی و ورود به دنیای آشپزی
داس��تان رن��گ و ب��و و م��زه در زندگی س��میرا
جنتدوست از 16سالگی شروع شد؛ وقتی که ازدواج
کرد و مسئولیت آش��پزی روزانه به دوشش افتاد .تا
پیش از آن ،س��میرا تجربه حرفهای آشپزی نداشت
اما فوت و فنهای کار را از زنان خانواده آموخته بود.
خودش میگوید« :من از تجارب خودم در آش��پزی
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بهره بردم .آش��پزی درخانواده م��ا موروثی نبود اما
تبریزیها دس��تپخت عالی دارند و طبعا من هم که
از یک خانواده اصیل تبریزی هستم ،عالقه زیادی به
آشپزی داشتم و دستپخت خوب مادربزرگ ،مادرم
و خالهها و اقوام را چش��یده بودم و س��عی میکردم
از آنه��ا الگوبرداری کنم .از طرف��ی نیمی از خانواده
همس��رم ش��مالی بودند و من غذاهای شمالی را به
بهترین نحو از مادر شوهرم آموختم .آنقدر به آشپزی
عالقه داش��تم که هر وقت مهمان س��ر زده میآمد،
میگفتند شام و ناهارهایی که سمیرا برای خودشان
میپزد در حد غذای یک مهمانی است».
 ëتا غذای ایرانی هست چرا پاستا؟
س��میرا جنتدوس��ت پله پله پیش آمد تا به قول
خ��ودش غذاهای ایرانی را احیا کند و با رنگ و لعابی

جدید س��ر سفرهها بنش��اند« :من میگویم تا غذای
ایرانی هست چرا پاستا؟ واقعا حیف است که وقتی این
همه غذای ایرانی متنوع داریم ،پاستا و پیتزا و غذاهای
فرنگی سر سفره مان بگذاریم .در هر کشوری سالیان
سال زمان گذش��ته تا مردمانش بفهمند چه بخورند
که در آن آب و هوا بهتر زندگی کنند و سالم بمانند.
مثال مردم هند غذاه��ای تند و پر ادویه میخورند تا
در هوای شرجی هند بتوانند زندگی کنند یا در ایران
غذاهایی که در ش��مال میخورن��د با غذاهایی که در
آذربایجان خورده میش��ود یکسان نیست .حاال چرا
باید این فرهنگ غذایی غنی را زیر پا بگذاریم و سراغ
غذاهای کش��ورهایی برویم که اصال ربطی به س��نت
ایرانی ندارد؟»
 ëیک گونی ترب به خاطر یک شیشه مربا!
از همان ابتدا که س��میرا جنتدوس��ت موسس��ه
آموزش آش��پزی و ش��یرینیپزیاش را افتتاح کرد،
بنای کارش را بر آموزش غذای ایرانی گذاشت« :وقتی
اولین آموزشگاه فنیحرفهای آشپزی و شیرینیپزی را
در شهر تبریز راهاندازی کردم ،دیدم که بیشتر خانمها
و دختران جوان دوس��ت دارند دس��رها ،ش��یرینیها
و غذاه��ای غیر ایرانی را یاد بگیرن��د .فکر کردم چرا
آشپزی س��نتی خودمان را آموزش ندهم؟ به همین
دلیل ،تصمیم گرفتم نمایشگاهی از غذاها و دسرهای
ایرانی به ش��یوه ابتکاری و تازه برگزار و آنها را با این
فن آشنا کنم .این نمایشگاه بسیار مورد استقبال قرار
گرفت .برای اینکه دختران جوان تشویق به یادگیری
آشپزی سنتی شوند تنوع و نوآوری را در طعم غذاها
و شکل آنها پدید میآوردم .مثال کوفته تبریزی را به
ش��کل کیک یا رولت درس��ت میکردم تا هنرآموزها
تشویق شوند همان غذای ایرانی را سر سفره بگذارند
نه غذای فرنگی.
کالسه��ای مرب��ا و حل��وا و س��فرههای مذهبی
برای ماه رمضان ،از ش��لوغ ترین کالسهای من بود.

