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Przygotowując rozważania o kulinariach, z niezmiernie bogatego zestawu rozmaitych 
kuchni świata wybrano trzy: koszerną żydowską, japońską washoku i chińską ,,przy okrą-
głym stole”. Wybór jest podyktowany pasją szukania uniwersalnych tropów doktrynalnej 
specyfiki stołu w celu zachowania ciągłości tradycji. 

Idee i wartości jako podstawa kuchni. Zwyczaje kulinarne 
uświęcone tradycją

Koszerna kuchnia żydowska

W tradycji ortodoksyjnego judaizmu zostały określone trzy podstawowe reguły żywno-
ści koszernej, z których rabini wyprowadzili zasady szczegółowe. Hebr. koszer (w jidish 
kaszer) oznacza: czysty, zdatny, odpowiedni, nadający się do spożycia (przeciwieństwo 
hebr. trefa – poszarpane, ze skazą)1. Religijny żyd powinien się zastanawiać nad tym, co 
je, kiedy je, jak i z czego potrawa została przygotowana, w jakich naczyniach, jak i przez 
kogo zostało pozbawione życia zwierzę, którego mięso spożywa, i jakie to było zwierzę.

Reguła pierwsza: zakaz spożywania krwi. ,,Nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, 
to jest z krwią jego” (Rdz 17, 10)2. W Księdze Kapłańskiej czytamy: ,,Żadnej krwi ani 
z ptactwa, ani z bydła spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych” (Kpł 7, 

1 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, tł. O. Zienkiewicz, KiW, Warszawa 2004; N. Ka-
meraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Cyklady, Warszawa 1997; D.C. Kraemer, Jewish Eating and Identity 
Throughout the Ages, Rutledge, New York 2008; Y. Lipschutz, Kashruth: A Comprehensive Background and 
Reference Guide to the Principles of Kashruth, Mesorah Publications, New York 1989. 
2 Teksty biblijne cytuję z Biblii Jerozolimskiej, Pallottinum, Poznań 2006.
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26), „gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi” (Kpł 7, 11). W Księdze Powtórzonego 
Prawa (12, 23) jest napisane: ,,Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew 
to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem”. Z tego zakazu wynika nakaz 
specjalnego przygotowania mięsa. Uboju dokonuje szochet (hebr. rzeźnik), religijny żyd 
mający uprawnienia poświadczone przez miejscowy rabinat. Powinien on umieć jednym 
ruchem przeciąć tchawicę, przełyk i tętnice szyjne w celu skutecznego wykrwawienia 
zwierzęcia. Ważne jest, by ubój odbył się jak najszybciej i był dla zwierzęcia możliwie jak 
najmniej bolesny. Narzędzia, jakimi posługuje się rzeźnik, muszą być ostre, czyste i bez 
skazy. Ubój rytualny wymaga nie tylko wprawy, ale i wiedzy, w której zakres wchodzi dobra 
znajomość anatomii zwierząt. Po zabiciu zwierzęcia szochet musi dokładnie sprawdzić 
jego organy wewnętrzne, płuca, wątrobę, serce itd. Każda dostrzeżona zmiana chorobowa 
lub anomalia kwalifikuje mięso jako trefne. Jeżeli zwierzę uznano za zdatne, wycina się 
tłuszcz i większe żyły, a na mięsie przybija się pieczęć kaszer, co oznacza dopuszczenie 
go do sprzedaży. Nie nadaje się ono jeszcze do spożycia. Należy je wykoszerować, to 
znaczy wymoczyć w czystej wodzie, po wypłukaniu i odsączeniu posypać warstwą soli 
i następnie wypłukać w kilku wodach.

Reguła druga dotyczy rodzajów zwierząt, ptaków i ryb nadających się do spożycia. 
Zwierzęta rytualnie czyste to parzystokopytne i przeżuwające. ,,To są zwierzęta, które 
będziecie jeść: woły, owce, kozy. Jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły, sarny. 
Będziecie jedli każde bydlę mające kopyto, rozszczepioną na dwoje racicę i przeżuwające” 
(Pwt 14, 4–7). Zwierzęta trefne to m.in. wielbłąd, świnia, borsuk, zając. Ryby rytualnie 
czyste to te, które mają płetwy i łuski. ,,Wszystko, co żyje w wodzie, morzu i rzekach, ma 
płetwy i łuski, jeść możecie” (Pwt 14, 9). Ryby trefne to m.in. węgorz, sum, kraby, ślimaki, 
skorupiaki, homary, ostrygi, krewetki. Co do ptaków, nie ma dokładnej definicji. Nie można 
jadać ptaków drapieżnych i śpiewających. Zaleca się jadanie drobiu hodowlanego: kury, 
kaczki, indyki, gęsi. Wolno jeść bażanty, kuropatwy, perliczki. Wszystkie wymienione 
zwierzęta, ryby i ptactwo są zdatne do jedzenia wyłącznie po uboju rytualnym. Nie mogą 
to być zwierzęta padłe, zranione, chore lub upolowane (zastrzelone). 

Reguła trzecia to oddzielenie potraw mięsnych od potraw mlecznych. Tora w trzech 
różnych miejscach mówi: ,,Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki” (Wj 23, 19; 
34, 26; Pwt 14, 21). Tora ustna wyjaśnia, że ustęp ten zakazuje łącznego spożywania pro-
duktów mięsnych i mlecznych. Rabini rozszerzyli ten zakaz również na łączne spożywanie 
produktów mlecznych i drobiu. Dopuszcza się łączne spożywanie ryb i produktów mlecz-
nych, jajek i produktów mlecznych. Pomiędzy spożyciem mięsa a produktów mlecznych 
powinno się odczekać od czterech do sześciu godzin. W odwrotnym przypadku – dwie 
godziny. Powodem jest tendencja resztek tłuszczów i mięsa do pozostawania w jamie 
ustnej i przywierania ich do naczyń, garnków, patelni, zastaw, sztućców, zmywarek, misek, 
zlewów, ścierek. Koszerne gospodarstwo powinno być wyposażone w co najmniej dwa 
zestawy wymienionych akcesoriów. Status niekoszerny może zostać przeniesiony z po-
żywienia na naczynie i odwrotnie tylko w przypadku, gdy towarzyszy im ciepło. Dlatego 
też, jeśli zdarzy się, że jemy zimne przekąski w niekoszernym gospodarstwie domowym, 
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stan talerzy nie jest istotny. Podobnie, wolno używać tego samego noża do pieczeni na 
zimno i sera, jeżeli tylko w międzyczasie się go oczyści. 

Nie wszyscy Żydzi są tak samo skrupulatni w praktykowaniu kaszrut […]. Niektórzy 
reformowani odrzucają cały system, podkreślając, że istotą judaizmu jest etyka, a nie 
dieta (w zasadzie ortodoksi zgadzają się z tym, ale nie widzą powodu, aby porzucać 
kaszrut). Jedni nie jedzą tylko wieprzowiny; inni z kolei nie spożywają niekoszerne-
go mięsa, ale ignorują wszystkie pozostałe restrykcje; jeszcze inni jedzą koszerne 
pożywienie w domu, ale nie wówczas, kiedy znajdują się poza domem; są też tacy, 
którzy nigdy nie tknęliby niekoszernego mięsa, ale nie przejmują się tym, że pieczywo 
czy wyroby cukiernicze mogą zawierać niekoszerne tłuszcze lub przyprawy. Mniej-
szość przestrzega ograniczeń dotyczących wina i sera, nawet kiedy nie zawierają 
one niekoszernych składników. Skrajną postawę prezentują ci, którzy z ostrożności 
przestrzegają dodatkowych ograniczeń i uznają tylko jedzenie przygotowane pod 
ścisłym nadzorem rabinackim. Zwyczaje rodzinne i społeczne relacje, indywidualny 
temperament będą determinowały to, jak jednostka będzie przestrzegać przepisów 
kaszrut. Jeśli zapraszasz lub jesteś zaproszony, najlepiej zachować otwartość i wy-
jaśnić reguły, jakimi ty, twój gospodarz lub gość kierujecie się w tej materii; gdy masz 
jakieś wątpliwości – zapytaj3.

Japońska kuchnia washoku

W dniu 4 grudnia 2013 r., podczas obrad ósmej sesji Międzyrządowego Komitetu ds. 
Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, kuchnia japońska, zwana 
washoku, została wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury Ludzkości UNE-
SCO4. Washoku charakteryzuje użycie świeżych, naturalnych składników oraz silny zwią-
zek z rodzimą tradycją kulturową. Szczególne uznanie dla dziedzictwa kultury ludzkości 
uzyskała kuchnia japońska za wielowiekowe tradycje kulinarne, zwłaszcza noworoczne 
i te związane z licznymi festiwalami, które na żywo pokazują kulturę Japonii. 

Japonia jest drugim po Francji krajem, którego kuchnia narodowa uzyskała status 
dziedzictwa kulturowego. Komitet UNESCO docenił rolę kuchni w budowaniu japoń-
skiej tożsamości kulturowej. Podkreślono, że przekazywana z pokolenia na pokolenie 
tradycja washoku odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu społecznej solidarności wśród 
Japończyków, zapewniając im poczucie tożsamości narodowej. Szczególnie w okresie 
świątecznym łatwo zaobserwować związki łączące washoku z japońską tradycją kultu-
rową. Nieodzownym elementem celebracji Nowego Roku, która ze względu na rodzinny 
charakter przypomina polskie święta Bożego Narodzenia, są tradycyjne posiłki noworocz-
ne – osechi ryōri. Składa się na nie wiele charakterystycznych dań, m.in. czarna fasola 
sojowa czy ikra śledzia, których spożycie ma przynieść szczęście w rozpoczynającym się 
roku. Oprócz zalet smakowych i estetycznych osechi ryōri mają również zalety praktyczne. 

3 N. Solomon, Judaizm, tł. J. Mytkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s. 98. 
4 I. Kordzińska-Nawrocka, Japońska sztuka kulinarna, Trio, Warszawa 2008, s. 211–225; M. Tomaszewska-Bo-
lałek, Tradycje kulinarne Japonii, Hanami, Warszawa 2006. 
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Potrawy te pozostają świeże przez kilka dni, a przyrządzone w ostatnich dniach grudnia 
pozwalają rodzinom japońskim świętować przy wspólnym stole, bez potrzeby częstego 
zaglądania do kuchni.

Dla kuchni japońskiej charakterystyczne jest użycie ryb (jedzonych także na surowo), 
rozmaitych owoców morza, w tym wodorostów oraz warzyw. Popularne są zupy gotowane 
bezpośrednio na stole, w specjalnym garnku podgrzewanym dawniej węglem drzewnym, 
a obecnie gazem, a także jedzenie zanurzanych we wrzątku mięs, ryb i warzyw. Japoń-
czycy jedzą pałeczkami. Nakrywając do stołu, po lewej stronie stawiają miseczkę z ryżem, 
po prawej z zupą. Pałeczki leżą równolegle przed nimi. Zupę pije się prosto z misecz-
ki, do innych talerzy sięga się pałeczkami. Przed rozpoczęciem jedzenia, w momencie 
otrzymywania dań mówi się po japońsku: Itadakimasu, a dziękując po spożyciu posiłku: 
Gochisō-sama deshita. Opisy dań kuchni japońskiej można dzielić według różnych kryte-
riów. Jednym z nich jest rozróżnienie na podstawie pochodzenia, innym – na podstawie 
sposobu przyrządzania. Pierwsza grupa to dania pochodzenia rodzimego, nazywane po 
japońsku: washoku, nihon-ryōri, nihon-shoku. Są to potrawy wymyślone w Japonii lub 
obecne w kuchni tego kraju od tak dawna, że stały się jej integralną częścią. Drugą grupę 
stanowią dania w stylu zachodnim (yōshoku). Zalicza się do nich potrawy, które pojawiły 
się w tym kraju po transformacji Meiji. Do grupy tej można zaliczyć np. kluski ramen czy 
kotlet wieprzowy tonkatsu.

Japońska kuchnia jest ucztą dla oczu – podstawą jest sposób podania. Pięknie 
ułożone potrawy podawane są na tacach z laki lub na pięknej ceramice. Waga, 
jaką przywiązuje się w Japonii do świeżości potraw, zakrawa na rytuał religijny […]. 
Trzydzieści lat temu Japończycy prawie nie spożywali mleka i sera, ale obecnie 
półki w supermarketach uginają się pod ciężarem wyrobów mlecznych i mrożonej 
pizzy. Jest bardzo dużo barów szybkiej obsługi należących do firm amerykańskich 
(McDonald’s, Pizza Hut, KFC) oraz krajowych naśladowców. Wielu zwolenników ma 
wytrawna kuchnia zachodnia, zwłaszcza włoska i francuska; liczni japońscy kucha-
rze przeszkoleni w Europie sporządzają doskonałe potrawy zachodnie – można ich 
spotkać nawet w regionach wiejskich5.

Kuchnia chińska: ,,przy okrągłym stole”

Sztuka gotowania stawiana jest w Chinach na równi ze sztuką teatralną, muzyką 
i filozofią6. Apetyt ma pobudzać nie tylko smak, zapach i kolor potrawy, ale także rodzaj 
naczynia, w którym potrawa została podana, a nawet jej poetyczna nazwa. Te ambitne 
założenia pozornie wydają się nie pasować do manier, jakie Chińczycy prezentują przy 
jedzeniu, ale należy pamiętać, że w kuchni chińskiej najważniejsza jest jakość poda-

5 N. Bornoff, Japonia, tł. P. Amsterdamski, seria Przewodnik National Geographic, G+J RBA, Warszawa 2004, 
s. 24.
6 K. Pospieszyńska, Kuchnia chińska, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1988; K. Hom, Łatwa kuchnia chińska, 
tł. A. Gren, Imbir, Warszawa 2006; J.M. Newman, Food Culture in China, Greenwood Press, Westport 2004. 
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wanego jedzenia. Siądźmy do okrągłego stołu, przy którym każdy ma się poczuć waż-
ny – oto cel, który przyświeca zasiadającym do chińskiego posiłku. Okrągły stół zbliża 
biesiadników i pozwala zapomnieć o ich statusie. Jednak w razie potrzeby (np. podczas 
oficjalnego przyjęcia) i przy nim da się wyróżnić miejsca gorsze, przy wejściu do jadalni, 
i lepsze – naprzeciwko drzwi. Gość honorowy sadzany jest właśnie tam, po prawej stronie 
gospodarza. Następni, według hierarchii ważności, siadają naprzemiennie po jego lewej 
i prawej stronie. Na każdego czekają: płaski talerzyk, mała miseczka z porcelanową 
łyżką, pałeczki i szklanka lub kieliszek. Zanim na stole pojawi się pierwsze danie, goście 
częstowani są zieloną herbatą i już w chwilę później zaczynają wznosić pierwsze toa-
sty. Za napełnienie kieliszka dziękuje się, klepiąc lekko palcem w brzeg stołu. Gan bei, 
oznaczające dosłownie „osuszyć kieliszki”, rozlega się raz za razem. Do dna wypija się 
nie tylko wysokoprocentowe trunki, np. popularne w Chinach baijiu, ale także czerwone 
wytrawne wino, najczęściej produkowane lokalnie. Ponieważ alkoholu nie wypada wypijać 
samotnie, wymyślono rodzaj zabawy, polegający na proponowaniu toastu wybranej osobie. 
Aby uniknąć pominięcia, a tym samym obrażenia kogokolwiek, kończy się to najczęściej 
na systemie „każdy z każdym” i na upiciu wszystkich gości. 

Chińczycy znają jeszcze inne zabawy urozmaicające wspólne posiłki. Korzystanie 
z pałeczek to nie jedyna różnica między chińskim a zachodnim stylem jedzenia. W Chi-
nach, zamiast indywidualnych porcji, na środku stołu stawiane są dania do podziału 
między wszystkich biesiadników. Harmonijnie skomponowane menu na uroczysty obiad 
lub kolację dla czterech osób powinno się składać z trzech przystawek, czterech dań 
gorących i zupy. Po niej na stole mogą się pojawić, ale nie muszą, dania z ryżu, makaron, 
pierożki. Dwunastu gości może wybierać spośród sześciu przystawek i dań głównych, 
dwóch zup i deserów. Korzystanie ze wspólnych półmisków ma szereg zalet. Można 
sobie nałożyć tylko taką ilość, na jaką ma się ochotę, lub ominąć nielubianą potrawę, 
nie obrażając przy tym gospodarza. Jeśli chiński gospodarz osobiście nałoży gościowi 
porcję na talerz, należy to uznać za wyróżnienie i oznakę sympatii. Nawet jeśli zrobi to 
własnymi, używanymi już pałeczkami. Zwykle wybiera on dla gościa najlepsze kąski, 
co dla Chińczyka może oznaczać np. rybią głowę. Nikt tu nie pilnuje, aby całe jedzenie 
znikło z talerzy. Wręcz wypada trochę zostawić, by gospodarz nie poczuł się zakłopotany, 
myśląc, iż przygotował za mało jedzenia. Osoba nieobeznana z chińskimi zwyczaja-
mi ze zdumieniem będzie obserwować, jak szybko biel obrusu pokrywa się plamami 
z sosu, zupy i resztkami jedzenia. Gorące potrawy nakładane są na talerze z wielkim 
rozmachem i pochłaniane błyskawicznie przy akompaniamencie głośnych okrzyków 
zachwytu i siorbania. Aby w pełni docenić smak gorących potraw powinno się je zjeść 
szybko, zanim spadnie ich temperatura. Stąd jedzenie z otwartymi ustami, które chłodzi 
pochłaniane właśnie kąski. Sposób jedzenia ma spotęgować doznania smakowe. Do-
bre maniery, przynajmniej w naszym rozumieniu, schodzą na dalszy plan. Obgryzione 
kostki kurczaka, rybie ości czy pancerzyki po krewetkach i krabach równie dobrze, jak 
na talerzu, mogą wylądować na obrusie lub nawet na podłodze. Wzięcie miseczki do 
ręki, podstawienie jej prawie pod sam nos, pośpieszne jedzenie – nikogo nie zdziwią 
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ani nie obrażą. Tak przecież je człowiek, któremu coś bardzo smakuje. I ma on pełne 
prawo beknąć na zakończenie! 

Kilku rzeczy przy stole jednak robić nie wypada. Nie wolno zostawiać pałeczek we-
tkniętych w ryż, gdyż przypomina to ceremonialny posiłek przygotowywany dla zmarłych. 
Pałeczkami nie należy się też bawić, a szczególnie uderzać nimi o stół lub talerz (tak robią 
żebracy). Nie wypada sięgać po coś przez stół. Chińczycy wymyślili okrągłą nastawkę, 
zwykle szklaną, która kręci się jak karuzela, a z nią wszystkie potrawy. Wybrane danie 
można przybliżyć do siebie dyskretnym ruchem palca. Mimo wielu cech wspólnych (np. 
duża ilość warzyw) pomiędzy regionami Chin występują bardzo duże różnice pod wzglę-
dem używanych składników, przypraw oraz sposobów przyrządzania. Są różne odmiany 
chińskiej kuchni7: 

 – Pekińska kuchnia północnych Chin. Podstawą pożywienia są pszenne bułeczki goto-
wane na parze oraz makaron, a dania z ryżu należą do rzadkości. Kuchnię charakte-
ryzują również wprowadzone w przeszłości przez Mongołów dania mięsne, opiekane 
na rożnie i smażone.

 – Kantońska kuchnia południowych Chin. Najbardziej znana jest na zachodzie kraju, 
składa się głównie z ryżu i drobno posiekanych składników, szybko smażonych na 
woku. W morskich regionach Chin dominują potrawy z ryb i owoców morza.

 – Szanghajska kuchnia wschodnich Chin. Charakteryzuje się słodkim smakiem. Słynie 
z ryb i owoców morza.

 – Syczuańska kuchnia zachodnich Chin. Oparta jest na wołowinie, bardzo pikantna. 
Słynie z potraw wędzonych.

 – Hunańska kuchnia regionów centralnych, położonych wzdłuż rzeki Jangcy, ryżowego 
zagłębia Chin. Jest bardzo pikantna.

 – Fukieńska kuchnia południowo-wschodnich Chin. Jest znana z najlepszego sosu 
sojowego, pierożków i wielkiej różnorodności zup.
Tradycyjny chiński posiłek składa się z większej niż w naszej kulturze dań. Zwyczaj 

każe przygotować o jedną więcej potrawę niż wynosi liczba gości. Podstawowy obiad to 
cztery dania z jedną lub dwiema zupami, podawanymi jako przerywniki dające wytchnie-
nie żołądkowi. Obiad proszony to zwykle 10–12 potraw, podawanych jedna po drugiej. 
Potrawy chińskie dzieli się na dania towarzyszące ryżowi, tzw. dania domowe (Fan Tsai), 
dania towarzyszące winu, krótko smażone i pikantne (Cziu Sai) oraz dania wielkie, czyli 
pieczyste, lub potrawy gotowane na parze (Ta Tsai). Sztuka gotowania w Chinach osią-
gnęła świetność za czasów dynastii Tang (618–907 r. n.e.), stając się sztuką na równi 
z muzyką, filozofią czy teatrem. 

Dziś kuchnia chińska stanowi, obok francuskiej, jedną z najdoskonalszych odmian sztu-
ki kulinarnej8. Jest ona jednak prosta i nieskomplikowana. W kuchni chińskiej z reguły nie 
przykłada się uwagi do ścisłych pomiarów i obliczeń na temat czasu trwania gotowania czy 

7 www.chinatour.com [22.10.2015].
8 J.A.G. Roberts, China to Chinatown: Chinese Food in the West, Reaction, Globalities, London 2002.
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też ilości składników. Dużą wagę przykłada się raczej do sposobu dobierania składników 
oraz procesu przyrządzania danej potrawy. Co wyróżnia spożywanie potraw na sposób 
chiński? Korzystanie z pałeczek to nie jedyna różnica między chińskim a zachodnim 
stylem jedzenia, to także korzystanie ze wspólnych półmisków, jedzenie przy okrągłym 
stole, szybkie jedzenie potraw, zanim spadnie ich temperatura, co w naszej kulturze nie 
oznacza dobrego zachowania się przy stole. Pośpieszne jedzenie w Chinach nikogo nie 
obraża, tak przecież posila się ktoś, komu coś bardzo smakuje. W chińskiej tradycji kul-
turowej spożywanie posiłku było czymś więcej niż biologiczną koniecznością. W trudnych 
warunkach żywnościowych celebrowanie posiłku, specyficzny do niego stosunek oraz 
sztuka gotowania być może wprowadzała w życie wielu pokoleń Chińczyków stabilizację 
i optymizm w latach największych kryzysów.

Ekspansja nowych sieci gastronomicznych i ich ideologia 

Tradycyjna kuchnia oparta na ideach, wierzeniach i wartościach o podłożu religijnym 
zderza się współcześnie z konkurencją nowych trendów gastronomicznych, wynikających 
z globalnej ekspansji korporacji międzynarodowych (np. McDonald’s, Pizza Hut, KFC, 
Yum Brands, Burger King, Aroma Cafe, Boston Market, Nestle i in.), lansujących ideologię 
masowej konsumpcji. Na globalnym rynku gastronomicznym trwa marketingowa walka 
o klienta i udział w rynku. 

W kuchni opartej na historycznie ugruntowanej i przekazywanej z pokolenia na po-
kolenie tradycji idee, wierzenia i wartości, niejednokrotnie religijne, stanowiły podstawę 
zwyczajów kulinarnych oraz wyznaczały ich sens. Przykładem jest kuchnia żydowska, 
japońska, również meksykańska. Kultura (idee, wartości, wierzenia) stanowiła podstawę 
kuchni. W przypadku współczesnych sieci gastronomicznych taką kulturę trzeba było stwo-
rzyć, ponieważ jej nie było. Tworzono ją poprzez określenie wizji działalności organizacji. 
Dobrze sformułowana wizja składa się z dwóch głównych elementów: nadrzędnej ideologii 
i wyobrażanej przyszłości. Ideologia z kolei jest oparta na dwóch istotnych składnikach: 
nadrzędnych wartościach i celu9. ,,Nadrzędne wartości są niezbędnymi i stałymi zasada-
mi, na których opiera się organizacja. Jest to zwykle niewielki zestaw ponadczasowych 
idei, które nie wymagają żadnego dodatkowego wyjaśnienia; mają rzeczywistą wartość 
i znaczenie dla członków organizacji”10. Nie ma czegoś takiego, jak zestaw uniwersal-
nych wartości nadrzędnych. Przedsiębiorstwo wcale nie musi uznawać za taką wartość 
obsługi klienta, szacunku dla jednostki, jakości, reagowania na potrzeby rynku ani pracy 
w zespole. Wartości nie należy mylić z metodami i procedurami działania, strategiami lub 
normami kulturowymi. Kluczowe dla firmy jest samo wyznawanie wartości, a nie to, jak 
one brzmią11. Nadrzędny cel, drugi składnik ideologii, jest fundamentalną zasadą istnienia 

9 J.C. Collins, J.I. Porras, Wizjonerskie organizacje, tł. M. Wąsiel, Wyd. Jacek Santorski, Wrocław 2003, 
s. 233–234. 
10 Ibidem, s. 234.
11 Ibidem, s. 235.
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organizacji. ,,Skuteczny cel nadrzędny odzwierciedla znaczenie, jakie ludzie przykładają do 
działania firmy – raczej korzysta z ich idealistycznej motywacji, niż opisuje produkcję firmy 
lub jej docelowych klientów. Oddaje duszę organizacji […]. Cel określa głębsze powody 
istnienia organizacji, niż tylko zarabianie pieniędzy”12. Oto kilka przykładów nadrzędnego 
celu: Wal-Mart: ,,Dać zwykłym ludziom szansę na kupienie tego samego, co mają bogaci”; 
Mary Kay: ,,Zapewnić kobietom nieograniczone możliwości”; Walt Disney: ,,Uszczęśliwiać 
ludzi”; Nike: ,,Doświadczyć emocji związanych z konkurowaniem, zwyciężaniem i miaż-
dżeniem przeciwników”; 3M: ,,Rozwiązywać w sposób innowacyjny istniejące problemy”13.

Klasycznym przykładem globalnej ekspansji firm działających w branży gastronomicz-
nej jest korporacja McDonaldʼs, największa na świecie sieć restauracji i barów szybkiej 
obsługi, serwująca menu typu fast food. Misją korporacji jest maksyma: ,,Być dla klientów 
ulubionym miejscem konsumpcji”. Korporacja prowadzi działalność w 119 krajach, posiada 
35 tys. restauracji, zatrudnia 1,7 mln pracowników i dziennie obsługuje 68 mln klientów14. 
Czynniki składające się na sukces firmy to: 
1. skromne menu, ale jakość potraw taka sama w tysiącach restauracji; 
2. ściśle przestrzegane, rygorystyczne standardy jakości dotyczące obsługi, czystości 

i wszelkich innych aspektów działalności; 
3. przyjazna obsługa, mimo dużej fluktuacji kadr spowodowanej monotonią pracy przy 

wydawaniu jedzenia;
4. intensywne kampanie reklamowe skierowane głównie do rodzin i dzieci; 
5. identyfikacja rodzin jako chłonnego rynku docelowego i zorientowanie strategii mar-

ketingowej na zaspakajanie potrzeb rodzin w zakresie produktów, cen, działań pro-
mocyjnych i lokalizacji15. 
Interesującym zjawiskiem jest konfrontacja masowej gastronomii z kuchnią tradycyjną, 

opartą na historycznie ukształtowanej kulturze lokalnej. Oto przykład kulinarnej adaptacji 
korporacji McDonaldʼs do wierzeń i zwyczajów Hindusów: 

W zatłoczonych restauracjach McDonaldʼsa w Delhi nie znajdziemy kanapek z wo-
łowiną. W kanapce ,,McMaharadża” i pozostałych ,,burgerach” w menu indyjskich 
restauracji zastąpiła ją baranina. W ten sposób uszanowano zasady religijne, jakie 
wyznaje hinduska większość. Przecież to tam żyją ,,święte krowy”. Pierwszy McDonald 
na świecie, który nie ma w menu wołowiny, nie serwuje również wieprzowiny, ponieważ 
mogłoby to urazić muzułmańską mniejszość w Indiach. Wegetarianie mogą wybierać 
spośród bezmięsnych kanapek i ,,warzywnych” McNuggets, przygotowywanych przez 
pracowników, którzy nie zajmują się potrawami mięsnymi – odzwierciedla to jeszcze 
jeden zakaz kulturowy. Taka ,,hinduizacja” sprawiła, że trzypoziomową restaurację 

12 Ibidem, s. 237. 
13 Ibidem, s. 237.
14 www.aboutmcdonalds.com [25.10.2015]; G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, tł. L. Stawowy, Muza, 
Warszawa 2003.
15 R.F. Hartley, Zarządzanie i marketing, Helion, Gliwice 2004, s. 276. 
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zapełniły tłumy ludzi, począwszy od całych rodzin, przez ubranych w turbany sikhów, 
skończywszy na młodych ludziach zafascynowanych kulturą zachodnią16. 

Innym przykładem adaptacji nowych sieci gastronomicznych do kuchni tradycyjnej są 
koszerne restauracje McDonaldʼsa. W samym Izraelu jest ich ponad 30, prowadzą też 
działalność w Ameryce Łacińskiej, gdzie żyje duża społeczność żydowska. Słynny jest 
Kosher McDonaldʼs w Buenos Aires w Argentynie. Podobny profil działalności gastro-
nomicznej prowadzi Burger King i KFC17. Dla naszych rozważań nie ma znaczenia, czy 
koszerne restauracje McDonaldʼsa są certyfikowane przez rabinów, czy też nie. Istotny jest 
fakt pozyskiwania lokalnych klientów poprzez honorowanie ich zwyczajów i przekonań.

Zakończenie

Kuchnia jako sztuka przekazywania tradycji kulturowej ma co najmniej dwa oblicza: 
klasyczne i współczesne. W czasach globalizacji na międzynarodowym rynku gastrono-
micznym zachodzą procesy wzajemnego przenikania się tradycji z nowoczesnością, i to 
w wielu wymiarach: ekonomicznym, ideologicznym, turystycznym i społecznym. Kuchnie 
tradycyjne pielęgnują historycznie ukształtowane wartości, stanowiące podstawę ich funk-
cjonowania i oryginalności. Kuchnie powstałe w czasach współczesnych stworzyły własną 
ideologię, nastawioną na komercję i globalną ekspansję. Z przeprowadzonych rozważań 
wynikają następujące wnioski, mające charakter problemów otwartych: 
1. Kuchnie mające historyczne zakotwiczenie w ideach, wierzeniach religijnych, obycza-

jach, wsparte wielowiekową praktyką, trwają nadal, mimo zmieniających się okolicz-
ności i uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, świadomościowych.

2. Kuchnie powstałe w czasach współczesnych, jako progresywny rezultat globalnej 
działalności korporacji wielonarodowych, stworzyły własną ideologię, stanowiącą 
podstawę działań marketingowych i wyznaczającą ich misję.

3. Kuchnie nowoczesne wchodzą w obszar kuchni tradycyjnych, liberalizując własne 
założenia ideologiczne i dostosowując menu do lokalnych upodobań i zwyczajów.

4. Kuchnie tradycyjne podlegają czynnikom komercyjnym przy jednoczesnej niezmien-
ności kulinarnego designu – gwaranta kontynuacji obecności na zdywersyfikowanym 
rynku gastronomicznym. Dzięki procesom globalizacji są one obecne poza krajem 
pochodzenia w różnych częściach świata. 

16 Ibidem, s. 275. 
17 www.yeahthatskosher.com [25.10.2015].
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Streszczenie

W trakcie spożywania posiłku, picia napoju, trunku, zjadania deseru konsumenci z reguły nie 
zadają pytań dotyczących związanych z nimi idei. Delektują się smakiem potrawy, jej kompozycją, 
wyglądem, zapachem, estetyką podania. Zmysłami dotykają bogactwa treści zawartych w tym, co 
podane. Refleksja umysłu na temat idei i historii tego, co spożywają, nie jest pierwszoplanowa. 
Celem artykułu jest, po pierwsze, przedstawienie ideologicznego podłoża kuchni tradycyjnej 
jako sztuki przekazywania wartości kulturowych, na wybranych przykładach. Po drugie, krótka 
charakterystyka ideologii współczesnych sieci gastronomicznych nastawionych na konsumpcję 
masową. Po trzecie, charakterystyka zjawiska tzw. adaptacji kulinarnej.

Słowa kluczowe: kuchnia, tradycja kulinarna, zwyczaje kulinarne, idee, przekonania, wartości
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Abstract 

The article aims at presenting cuisine as the art of transmission of cultural tradition. To investigate 
the problem the author starts with description of ideas, beliefs, values and culinary customs as 
the ground of traditional cuisine. Three chosen examples are discussed: jewish kosher cuisine, 
japanese washoku and chinese ,,At the round table”. Afterwards the question of the ideology of 
modern gastronomic chains, focused on mass consumption, are briefly characterized. The fact 
of culinary adaptation is taken into consideration. Finally, some conclusions as open problems 
are formulated to further exploration. 

Keywords: cuisine, cultural tradition, culinary customs, ideas, beliefs, values
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