
  

نگاهي تحليلي بر مبحث تغذيـه در يـك سـده    : غذا در المپيك
   هاي المپيك بازي

  
  4مهدي علياري* 3عليرضا دبير* 2عبديشهرام *  1پور مهدي طالب

  چكيده 
هـاي   هاي تاريخي و اجتماعي گوناگوني است كه يكي از اين حيطـه  هاي المپيك داراي ابعاد و جنبه بازي
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  مقدمه 
در  1894المللي المپيك را در سـال   اي از همفكران او كميته بين بارون پيردوكوبرتن و عده

پيردوكوبرتن طـرح خـود را بـراي    . گذاري كردند در دانشگاه سوربن پاريس بنيان اي جلسه
هـاي شـديد سياسـي و اجتمـاعي فرانسـه پيشـنهاد        هاي المپيك نوين در پاسخ به بحران بازي
هاي مزبور  وي همانند بسياري از معاصران خود، به اين باور رسيده بود كه حل بحران. نمود

هـاي   يسر است و طرح او كه در آغاز با هدف توسعه باشـگاه از طريق اصالحات آموزشي م
وي معتقد بود كـه ايجـاد يـك    . هاي المپيك پرداخت ورزشي تنظيم شده بود، بعداً به بازي

تواند جوانان را تهييج و ترغيب و از اين طريق فرانسـه را   آميز، مي نظام ورزشي كامالً رقابت
هـا را بـه سراسـر جهـان اشـاعه داد و       يـن آرمـان  وي سـرانجام ا . از خواب غفلت بيدار نمايد

تواند نهضتي جهاني پديد آورد كـه در   ها مي جويي مشترك همه انسان مدعي بود كه كمال
هاي المپيـك تنهـا يـك     به نظر كوبرتن، بازي. المللي موثر باشد آميز منازعات بين حل صلح

اجتماعي باشـد كـه از    تواند كانون اصلي يك نهضت عظيم رويداد ورزشي نيست، بلكه مي
المللـي را تقويـت نمايـد     هـاي ورزشـي، تكامـل انسـاني و تفـاهم بـين       طريق بازي و فعاليـت 

  ).1378سجادي، (
اي برخــوردار بــوده و  هــاي المپيــك از ســابقه تــاريخي قابــل مالحظــه  موضــوع بــازي

ور هـا بـا توجـه بـه مفـاد منشـ       دوستداران المپيك، همواره در تالش هستند تا اصـالت بـازي  
المپيك و به دور از هرگونه دخالت و اعمال نظر سياسي، تبليغات تجاري و غيـره، محفـوظ   

دوستداران المپيك اميدوارند روز به روز شـاهد گـرايش   ). 1364صديق سروستاني، (بماند 
جانبه آرمان  اندركاران، نسبت به تحقق همه عمده بيشتري از جانب ورزشكاران و همه دست

چهـار عنـوان    بـا در حال حاضر اين اهداف . هداف نهضت المپيك باشندالمپيك بر اساس ا
هـاي اخالقـي و    ترويج و توسعه آن دسته از ويژگي -1: در منشور المپيك مطرح شده است
تعليم و تربيت جوانان از طريـق ورزش بـه منظـور     -2 ،جسماني كه اساس كار ورزش است

  ،آميـز  بـه سـاختن دنيـايي بهتـر و صـلح      ايجاد تفاهم بيشتر بين آنهـا و دوستانشـان و كمـك   
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گردهم  -4انتشار و ترويج اصول المپيك در سراسر جهان و ايجاد خيرخواهي جهاني و  -3
هـاي المپيـك    آوردن ورزشكاران جهان در يك فستيوال عظيم چهـار سـاله ورزشـي بـازي    

  .)1380خبيري و همكاران، (
سال يك بار  4جهان است كه هر ترين رويداد ورزشي  هاي المپيك نوين بزرگ بازي

هـا، ضـمن    جوانان جهان با شركت در اين بـازي . شود در يكي از شهرهاي جهان برگزار مي
نمايش اوج هنرهاي فردي و گروهي ورزش، به تبادل فرهنـگ، آداب و رسـوم مختلـف و    

). 1380سـجادي،  (كننـد   نيز تبليغ تفاهم، دوستي و دنياي بهتر توام با صلح و صفا اقـدام مـي  
كارگيري ورزشي عاري از هرگونـه تبعـيض و در    جنبش المپيك نيز با آموزش جوانان و به

ايـن هـدف، تفـاهمي دو    . كنـد  راستاي روح المپيك به اتحاد دنياي بهتر و آرام كمـك مـي  
). 1380جكسـون،  (كنـد   طرفه در سايه روح دوستي، همبستگي و بازي منصفانه را طلب مي

 1896هـاي المپيـك در سـال     رن از شـروع اولـين دوره بـازي   در حال حاضر بيش از يك قـ 
ها بـه اسـتثناي سـه دوره وقفـه بـه دليـل وقـوع جنـگ          در اين مدت، بازي. سپري شده است

آن طـور كـه از   . جهاني اول و دوم، به طور منظم هر چهار سال يك بار برگزار شـده اسـت  
اي بـه منظـور    جانبه ش همهآيد، در اين مدت تال شواهد و رأي متخصصان تربيت بدني برمي

در عـين حـال بـه مـوازات ايـن      . هاي المپيك صـورت گرفتـه اسـت    تحكيم و ترويج آرمان
المللـي، حضـور غيرمتعـارف تبليغـات و      ها، از طريق مسائل حاد سياسي، حوادث بـين  تالش

هاي المپيـك، مـورد تعـرض قـرار گرفتـه       تجارت و ساير عوامل مغاير منشور المپيك، بازي
در . دهـد  با وجود تمام اين عوامل، المپيك همچنان به حيات خود اميدوارانه ادامه مي. است

اين ميان، دوستداران المپيك اميدوار و خوشبين هستند روز به روز شاهد ترويج و گسترش 
خبيـري و همكـاران،   (هاي انساني نهضت المپيك در سراسر گيتي باشند  هرچه بيشتر آرمان

1380.( 

شته، محافـل علمـي و ورزشـي توجـه و عالقـه روزافزونـي نسـبت بـه         در چند دهه گذ
هاي گوناگون تاريخي و اجتماعي مـرتبط بـا    هاي المپيك و پرداختن به جنبه برگزاري بازي

هاي تـاريخي   به طور يقين چگونگي آشنايي صاحبنظران با جنبه .اند آن را از خود نشان داده
منزله آشنايي با اهداف بسيار مهم نهضت المپيـك  تواند به  هاي المپيك مي و اجتماعي بازي

هـايي از جانـب همـين صـاحبنظران گـام مـؤثري در جهـت         از طرفي ارائه طـرح . تلقي شود
هـاي المپيـك و اهـداف نهضـت المپيـك خواهـد بـود         مصون مانـدن روح و اصـالت بـازي   
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هـاي   زيهـاي مهـم تـاريخي و البتـه اجتمـاعي بـا       يكي از جنبه). 1380خبيري و همكاران، (
هـاي المپيـك بـوده     هاي اصلي بازي بحث غذايي يكي از جاذبه. المپيك بحث غذايي است

هاي كشور ميزبان هميشه مترادف بـا لـذت تمـام بازديدكننـدگان      مزه غذا و نوشيدني. است
دانيم اثر مستقيم تغذيه بر تندرستي انسان از ديرباز شناخته شـده   طور كه مي همان. بوده است

هاي پيشين با تجربه و آزمايش به روش صحيح تغذيه پي برده و در طي  از سده انسان. است
ها، تغذيه و رشد كرده و در اثر همان تجارب و با تغذيـه صـحيح    هزاران سال، افراد و انسان

تـرين   تغذيـه مهـم  ). 1396اكران و گلـي،  (اند  تر برخوردار بوده تر و طوالني از زندگي سالم
شود، گرچـه بسـياري    ت ورزشي براي رسيدن به موفقيت محسوب ميعامل موازي با تمرينا

هاي تمريني خود توجه كمي به اين نكته دارند كـه تغذيـه مناسـب     از ورزشكاران در برنامه
تواند به مراتب سرعت بيشتري به پيشرفت آنان ببخشد، اما امروزه نقش بسـزاي تغذيـه و    مي

اي  و عمده ورزشكاران، از آماتور تا حرفه ارزش غذايي مواد غذايي بر كسي پوشيده نيست
هاي متوالي، بدون آگاهي از ارزش مواد غذايي و داشتن  اين نكته را باور دارند كه موفقيت

اي از ارزش تغذيـه   شايد فقط يك ورزشـكار حرفـه  . برنامه غذايي صحيح ميسر نخواهد شد
ژيم غـذايي در بهبـود انجـام    ها آگاه باشد و به خوبي نقش تغييراتي را كه ر در انجام ورزش

دهنـده رابطـه بـين مصـرف غـذا و انجـام        شـواهد بسـياري نشـان   . تمرينات دارد، درك كند
همچنين يك رژيم غذايي بد، به يقين اثر منفي بر انجام حركات ورزشـي،  . ها هستند ورزش

يك رژيم غذايي كـه شـامل مقـدار كـافي از     . اي باشند، دارد حتي اگر به صورت غيرحرفه
ها، مواد معدني و پروتئين باشد، انرژي الزم بـراي انجـام يـك مسـابقه و يـا       لري، ويتامينكا

هـاي فيزيكـي،    مندي از تمام منـافع فعاليـت   براي بهره. كند يك ورزش تفريحي را تأمين مي
  ). 1385برونس، (ناپذير است  پيروي از يك رژيم مناسب اجتناب
. باشد، تأثير مثبتي بـر عملكـرد ورزشـي دارد    ريزي شده برنامه غذايي كه با دقت برنامه

بندي مواد  المللي به تازگي بر روي مصرف بهينه و زمان هاي غذايي معتبر بين راهنماي رژيم
اما تحقيقات ). Trakman et al., 2016(ها تأكيد زيادي نموده است  غذايي، مايعات و مكمل

كننـد كـه    حد بهينه را دريافـت مـي   دهد كه بسياري از ورزشكاران ميزاني كمتر از نشان مي
وپز وعـدم دسترسـي بـه     هاي پخت اين امر ممكن است ناشي از كمبود زمان، هزينه، مهارت

 Spronk et(سازي غذا و تنقالت مناسـب باشـد    تجهيزات آشپزي در هنگام انتخاب و آماده

al., 2014 .(هـاي   ، سليقههاي فرهنگي انتخاب غذا نيز ممكن است توسط عواملي مانند زمينه
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 ,Birkenhead & Slater(اي هدايت شود غذايي، اشتها، نگرش نسبت به تغذيه و سواد تغذيه

اي مرسوم شـده اسـت كـه     اخير، استفاده از واژه اختصاصي سواد تغذيه هاي در سال ).2015
شامل مهارت و درجه اي از ظرفيت افراد براي كسب، پردازش و درك اطالعات تغذيـه بـا   

اي  سواد تغذيه). 1397همتي و همكاران، (گيري مناسب در زمينه تغذيه است  هدف تصميم
متخصصـان تغذيـه   . از معدود عوامل قابل تغيير در رفتارهاي رژيم غـذايي افـراد اسـت    ييك

اي خـود را توسـط آمـوزش تغذيـه جهـت بهبـود آگـاهي و         ورزشي اغلب مداخالت تغذيه
 ,Birkenhead & Slater(كننـد   ي متمركـز مـي  هاي غذاي هاي ويژه رژيم رعايت دستورالعمل

2015 .(  
تواند يك ورزشكار را به  رسد اگرچه غذا به تنهايي نمي بندي كلي، به نظر مي جمع در

قهرمان المپيك تبديل كند، اما توافقي كلي وجود دارد مبني بر اينكه به منظور دسـتيابي بـه   
اي مناسـب   نتايج خوب در يك رقابت، رژيم غذايي يك ورزشكار بايد از نقطه نظر تغذيـه 

رسد يكي از ابعاد توسعه  اي شد، به نظر مي اي كه به بحث سواد تغذيه ارهبا توجه به اش. باشد
اي مربوط به بررسي سير تاريخي بحث غذايي باشد و ما در ايـن پـژوهش قصـد     سواد تغذيه

هاي المپيـك از آغـاز تـا پايـان قـرن       داريم از منظر تاريخي به بررسي بحث غذايي در بازي
توانـد اطالعـات    گـردد، مـي   در ايـن پـژوهش ارائـه مـي     هـايي كـه   دانسـتني . بيستم بپردازيم

سـازي و مـواد غـذايي را كـه توسـط ورزشـكاران        ارزشمندي را در خصـوص نحـوه آمـاده   
ريـزي،   گرفتـه اسـت، ارائـه نمايـد و همچنـين نحـوه برنامـه        المپيكي مورد استفاده قـرار مـي  

المپيك را جهـت  هاي  سازماندهي، هماهنگي و به طور كلي مديريت بحث غذايي در بازي
اميد است اطالعات ارائه شده در اين پـژوهش بتوانـد   . استفاده مديران ورزشي عرضه نمايد

رساني در رويـدادهاي ورزشـي    جهت ارتقاي مديريت ورزشي در بعد تداركات و خدمات
  .نيز مورد استفاده قرار گيرد

  روش پژوهش. 1
بـراي انجـام پـژوهش    . ه شده استاي و موردي استفاد در اين پژوهش از روش تحقيق زمينه

هاي المپيـك   هاي زماني گوناگون بازي اولين گام، برخورد محقق با موقعيت مسئله در دوره
تـالش شـده شناسـايي و درك كلـي     . بـوده اسـت  ) 1896-1996(طي صد سـال برگـزاري   

آوري اطالعات  براي جمع. ها و مقايسه هر دوره صورت پذيرد وضعيت غذايي در اين بازي
اي اســتفاده شــد و اطالعــات الزم از  ايــن زمينــه از روش مطالعــات اســنادي و كتابخانــه  در
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هاي المپيك بـه دسـت    ها و منابع التين منتشر شده در مورد بازي ها، مقاالت، گزارش كتاب
  .آمد

  هاي پژوهش يافته. 2
هـاي المپيـك    نگاهي اجمالي به بحث غذايي طـي صـد سـال برگـزاري بـازي      اين بخشدر 

 :داريم) 1996-1896(

  :آتن 1896هاي المپيك  بازي

هاي المپيك رژيم غذايي خاصـي نداشـتند، چراكـه در آن     ورزشكاران در اولين دوره بازي
هـاي اوليـه بـه ورزش     زمان علوم پزشكي، مگر در شرايط خاص از قبيل حـوادث و كمـك  

رند، امـا مقـادير   ورزشكاران مختار بودند هر چه را كه دوست داشتند بخو. معرفي نشده بود
غذايي با توجه به رقـابتي كـه قـرار بـود در آن شـركت كننـد بـا دقـت مـورد نظـارت قـرار            

چيــزي كــه دربــاره آن زمــان قابــل توجــه اســت، اينكــه ورزشــكاران دربــاره   . گرفــت مــي
بـا توجـه بـه    . محصوالت غذايي و ويژگي غذايي كه مورد نيـاز آنهـا بـود، آگـاهي داشـتند     

ده از يونانيـان باسـتان، ورزشـكاران بهتـرين مـواد غـذايي را دريافـت        دست آمـ  هاي به نشانه
شـركت كـرده بـود،     1896هاي المپيك آتن در سـال   اي كه در بازي كردند، هر نماينده مي

شـد كـه    منو، هتل و برنامه مخصوص خـود را داشـت كـه توسـط سرآشـپزهايي انجـام مـي       
ها و موادغـذايي را از كشـور   حتي برخـي كشـورها سرآشـپز   . خودشان انتخاب كرده بودند

در خصوص مسابقه دوي ماراتن ذكر اين نكته الزم اسـت كـه صـبح    .خودشان آورده بودند
روز مســابقه بــراي ورزشــكاران شــير، زيتــون، تخــم مــرغ تــازه و پرتقــال تهيــه شــده بــود و 

  .كردند جاي آب از آب پرتقال جهت تجديد قوا استفاده ميه ورزشكاران در طول مسير ب

  :پاريس 1900هاي المپيك  بازي

اين المپيك در سـرزمين واقعـي غـذاها و آشـپزهاي مشـهور دنيـا برگـزار شـد و بـه عنـوان           
مهمانـان المپيـك در دو رسـتوران    . نمايشگاهي جهت ارائه هنر آشپزي فرانسوي عمل نمود

و در . مورد پـذيرايي قـرار گرفتنـد    2و تور د آرجنت 1اصلي پاريس شامل رستوران ماكسيم
                                                                                                                                        
1. Maxim 
2. Tour d’Argent 
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ها نوعي پذيرايي هستند كـه   ها و ضيافت ها كوبرتن بيان كرد كه مهماني ي از اين ضيافتيك
در اين دوره از المپيك، هر رشته ورزشي پذيرايي . شود بدون آنها هيچ رويدادي كامل نمي

  . كميته خود را بر عهده داشت

 :سنت لوئيس 1904هاي المپيك  بازي

المپيك تأكيد بسيار كمـي بـر تغذيـه ورزشـكاران      هاي به طوركلي در اوايل برگزاري بازي
در سنت لوئيس، آب شيرين  1904هاي تابستاني سال  براي مثال در بازي. گرفت صورت مي

شـد و   اين آب از چـاه تـأمين مـي   ! مايل در دسترس نبود 12براي دوندگان ماراتن تا قبل از 
. بردنـد  درد روده رنـج مـي  در نتيجـه بسـياري از   . ورزشكاران به خوردن آن عادت نداشـتند 

  .شد براي يك مسابقه استقامتي اين امر يك مانع بسيار جدي تلقي مي

  :لندن 1908هاي المپيك  بازي

، واقـع در  1جوالي در استاديوم وايت سـيتي  13ها را در تاريخ  شاه ادوارد هفتم شروع بازي
مـواد غـذايي يـا     گونـه كمبـود   هيچ 1908هاي المپيك سال  در بازي. غرب لندن اعالم كرد

لندن در حال تجربه كردن رونـق  . مكان جهت سرو غذا براي بازديدكنندگان وجود نداشت
توانسـت بـا بهـاي     در آن زمان، يك وعده غذايي مناسب و معقول مي. داري بود هتل و هتل

در لنـدن  . معـادل سـي يـا چهـل پـنس پـول امـروز خريـداري شـود          –سه يا چهـار شـلينگ   
توانسـتند در   اي حضور داشتند بود و ورزشـكاران المپيـك مـي    با تجربهسرآشپزهاي ماهر و 
هاي غذاخوري در دهكده المپيك بدون هيچ مشكلي بـه دنبـال غـذاهاي     ميان ازدحام مكان

 .اسپانيايي، ايتاليايي، آلماني و يا چيني باشند

  :استكهلم 1912هاي المپيك  بازي

للـي المپيـك و سـاير مقامـات برنامـه غـذايي       الم ها اعضاي كميتـه بـين   در اين دوره از بازي
در آن زمـان هـيچ دهكـده    ! نـوع ناهـار، شـام و پـذيرايي     21سنگيني داشتند، شامل بيش از 

اي اچ ام  غير از ورزشكاران آمريكايي كه درون كشتي بخار اجـاره . المپيكي وجود نداشت

                                                                                                                                        
1. White City Stadium 
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ود در نظـر گرفتـه   ها سكونت اشتراكي را براي خـ  سكونت داشتند، تنها سوئدي 1اس فنالند
هـاي كوچـك، مـدارس و امـاكن ورزشـي       هاي ديگر در سراسر شهر، شامل هتل تيم. بودند

دهندگان سالن تنيس پشت استاديوم را جهت اينكه ورزشكاران  سازمان. پراكنده شده بودند
 .و گردشگران بتوانند غذاي خود را در محيط دلپذيري ميل كنند، اجاره كرده بودند

  :آنتورپ 1920پيك هاي الم بازي

آوريـل   5هـاي فـراوان آنتـورپ بـه طـور رسـمي در تـاريخ         زماني كه پس از بحث و جدل
هـاي المپيـك    هـا، بـه عنـوان ميزبـان هفتمـين بـازي       ، شانزده ماه قبل از برگزاري بازي1919

كس كامالً نسبت به مشكالت لجستيكي ايجاد شده پس از جنگ جهـاني   انتخاب شد، هيچ
هـايي كـه بالفاصـله پـس از      ريزي شد كه ورزشكاران در اردوگاه ابتدا، برنامه در. آگاه نبود

بس توسط نيروهاي بريتانيايي و در اطراف آنتورپ ايجاد شده بود اقامت گزينند، امـا   آتش
مدرسه را  14كميته سازماندهي تصميم گرفت كه . مشخص شد كه اين كار غيرعملي است

ظور انجام اين كار، از نهادهاي خدمات شهري از جملـه  به من. تبديل به محل سكونت نمايد
پيمانكـاري كـه توسـط    . صليب سرخ و ارتش درخواست شد موارد مورد نياز را تهيه كننـد 

كميته المپيك بلژيك جهت تدارك مواد غـذايي اسـتخدام شـده بـود، تنهـا يـك صـبحانه        
ژيك و نمايندگان ديگر بين كميته المپيك بل. كرد سبك شامل قهوه و نان رول را تأمين مي

بـه ازاي  ) دالر 15(فرانـك   28كشورها توافق شد كه غذاي مناسب هر روز با قيمت حدود 
مرغ و بيكن، قهوه، شير، شكر، نان و كره؛ يا گوشت سرد،  تخم: صبحانه. هر نفر فراهم شود

زيجات، مرغ، استيك، سب تخم: ناهار. چاي، شكر، نان و كره؛ يا مربا، شكر، شير، نان و كره
سوپ، گوشت و سبزيجات، : شام. هاي كمپوتي هاي ميوه تازه يا ميوه نان و كره، دسر و تكه

 .نان و كره، دسر، قهوه با شير و شكر بود

  :پاريس 1924هاي المپيك  بازي

بـار و در نزديكـي اسـتاديوم     دهكـده المپيـك بـراي اولـين     1924هاي المپيك سال  در بازي
در طول برگزاري ايـن المپيـك   . شد اندازي شد و سه وعده غذا در روز سرو مي راه 2كلمبيز

                                                                                                                                        
1. HMS Finland 
2. Colombes 
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المللـي المپيـك در كـاخ     از جملـه بـه ميزبـاني كميتـه بـين       نيز چندين ضيافت برگـزار شـد،  
شام خـداحافظي،   3.در كاخ ورساي 2و يكي ديگر توسط ارتش واقع در اورنجري 1اورساي

المللـي   ومـين سـالگرد كميتـه بـين     بـراي سـي   4جمهور فرانسه گستون دومـرگ  توسط رئيس
  .برگزار شد 5ژوئن ميزباني شد، كه در كاخ اليزه 23المپيك در 

  :آمستردام 1928هاي المپيك  بازي

در اين دوره كه براي نخستين بار كوكاكوال اسپانسر شده بود، بحث غذايي به عنوان بخشي 
كـوك ان  «تردام چيـزي بيشـتر از   بحـث غـذايي در آمسـ   . هاي آمستردام مطرح نبود از بازي
اشاره به خـوردن غـذا   ( 7»خوردن آل فرسكو«، يك عبارت هلندي محبوب به معني 6»زوپي

ايـن امـر بـه ويـژه در فصـل زمسـتان و هنگـامي بسـيار         . نيسـت ) در بيرون و فضاي بـاز دارد 
 انـواع . شـوند  ها مشغول اسكيت روي يخ مـي  زند و هلندي ها يخ مي محبوب است كه كانال

 . رسد اي به فروش مي سوپ، شكالت داغ و نان شيرين قهوه

  :لس آنجلس 1932هاي المپيك  بازي

براي اولين بار تمام مردان حاضـر  . گذاري شد ها يك سنت جديد بنيان در اين دوره از بازي
ها و كشورها براي زندگي در يك محيط جمعي گردهم آورده شـدند و   از سراسر سرزمين
اسـكان داده   -هتل محلـي -زنان ورزشكار در يك مكان دائمي (لد شد دهكده المپيك متو

هـاي غـذايي المپيـك     آنجلـس كارهـا از مـديريت برنامـه     هاي تابستاني لس در بازي). شدند
ريـزي منـو جهـت سـفارش چنـدين تـن        شامل تمامي موارد از جمله محاسبه كالري، برنامه(

مـل و نقـل مـواد غـذايي و اسـتخدام      ريزي سيسـتم ح  محصوالت غذايي و آشاميدني، برنامه
در ايـن دوره كميتـه   . آغـاز شـد  ) سازي، توزيع و نظافـت  بسياري از افراد براي خريد، آماده

يــك بخــش مركــزي را جهــت ) LAOOC(آنجلــس  هــاي المپيــك لــس ســازماندهي بــازي

                                                                                                                                        
1. Orsay Palace 
2. Orangerie 
3. Versailles 
4.Gaston Doumerge 
5. Elysée Palace 
6. koek-en-zopie 
7. eating al fresco 
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سازي و توزيع غذا ايجاد كرد كه كالً سه مايل تا محل اسكان ورزشكاران  خريداري، آماده
  .هاي ملي مشخص شده بود سالن غذاخوري جهت پذيرايي از تيم 31. فاصله داشت

  :برلين 1936هاي المپيك  بازي

اي آلمـاني كـه منحصـراً در     ، جمله»كند غذا و نوشيدني جسم و روح را با هم هماهنگ مي«
 هاي سطح باالي المپيك به كار رفته است، زيرا بهترين عملكرد تنها زماني كه مورد ورزش

به همين دليـل، غـذاهاي ويـژه    . شود جسم و روح در باالترين حالت خود هستند حاصل مي
هاي رسمي اظهار داشتند كـه   گزارش. شوند ها المپيك محسوب مي هميشه عنصر مهم بازي

ريزي كرده بودنـد، امـا بـه دليـل راهنمـايي و       اي را برنامه دهندگان آلماني منوي پايه سازمان
زيادي به وجود آمـد كـه بـا     هايهاي مربوطه، استثنا ران و پزشكان تيمهاي مدي دستورالعمل

هـا،   در طول بـازي . خواران بسيار نادر بودند گياه. استانداردهاي از پيش تعيين شده مغاير بود
ها اعياد ملي خود را جشن گرفتند و اين امـر فرصـتي را    ها و پرويي اي ها، اروگوئه آرژانتيني

اي را مطابق آداب و رسوم ملي خود همراه با دعـوت از   د ضيافت ويژهفراهم نمود كه بتوانن
 .مهمانان و تهيه منوهاي مخصوص برگزار نمايند

توانســتند مهمانــان را در رســتوران بازديدكننــدگان  در دهكــده المپيــك، ســاكنان مــي
در اينجا، منوي مصوري براي جلوگيري از مشكالت زبان به هنگـام سـفارش   . مالقات كنند

برنامه غذايي آلمان اطالعـاتي را دربـاره رژيـم    . هاي آلماني ارائه شده بود اها و نوشيدنيغذ
بـه  (هـاي ورزشـي قـدرتي     ورزشـكاران رشـته  . دهد غذايي ورزشكاران برتر معاصر ارائه مي

بـا روغـن،    2تكـه شـده، دلَمـه پنيـر     ، جگر خام تكه1استيك تارتار) عنوان مثال، وزنه برداران
كردند و معموالً يك صبحانه مختصـر قبـل از    مرغ در هر وعده را استفاده مي تخم 4بيش از 

تر  هاي ورزشي سبك ورزشكاران رشته. كردند تمرين و يكي ديگر را پس از تمرين ميل مي
هاي معمولي بيشتري داشتند، آنها استيك، شينتسل، راسـته گوشـت خـوك، گوشـت      رژيم

بـه طـور   . تقاضـايي بـيش از حـد معمـول داشـت     دادنـد و ميـوه    مرغ و گوساله را ترجيح مي
در مقـام  . شـد  هزينـه مـي   3رايـش مـارك   92/3كننده مبلغـي حـدود    متوسط براي هر رقابت

                                                                                                                                        
1. steak tartare 
2. curd cheese 
3. Reichsmarks 
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بـراي بـرآورد ميـزان غـذايي كـه      . رايش مـارك هزينـه شـد    50/1مقايسه، براي هر كارمند 
ه تـوان بـ   كردنـد، مـي   هـاي المپيـك مصـرف مـي     هاي غذاخوري بازي ورزشكاران در سالن

تـن   80ايـن فهرسـت شـامل    . باشد رجوع كـرد  هاي آماري كه در اين زمينه موجود مي داده
تـن   10ليتر شير، حـدود   72483تن ماهي تازه و كنسرو شده،  5گوشت و سوسيس، حدود 

عـدد   233748تـن سـبزيجات تـازه،     59زمينـي،   تن سيب 55ليتر خامه،  2000كره، بيش از 
بـه  . مرغ تازه اسـت  عدد تخم 232029و ) شد اركنان داده نميهيچ يك از اينها به ك(پرتقال 

مرغ و پرتقال در هر وعده غذايي به ازاي هر ورزشكار مصرف  عدد تخم5/2عبارتي، تقريباً 
 .شده است

  :لندن 1948هاي المپيك  بازي

هاي رياضت  ملقب به بازي 1948ها توسط پادشاه جورج ششم افتتاح شد، المپيك  اين بازي
بندي غذا بخشي از روش زندگي بريتانيايي بود و بزودي مشخص شـد كـه جيـره     يرهج. بود

بـين  . شد يافته به هر ورزشكار از نظر برخي از كشورهاي حاضر كافي قلمداد نمي اختصاص
هـاي خـود آورده    تن مواد غذايي يا بايد توسط تـك تـك كشـورها بـراي تـيم      300تا  200
، از 1948در ماه آوريل سال . شد اير كشورها تأمين ميشد و يا به عنوان هديه از طرف س مي

هايشـان درخواسـت شـد و بـه      كننده ميزان جيره درخواستي براي تيم تمام كشورهاي رقابت
تواننـد بـدون تشـريفات     آنها اعالم شد هر گونه اقالم خاص مورد نياز ورزشكارانشان را مي

جهـت كمـك بـه    ) RASC( 1سلطنتيگروه خدمات ارتش . گمركي به بريتانيا ارسال نمايند
حمل و نقل مواد غذايي از اسكله به كار گرفته شد و وزارت غذا انبار سرمايشي بزرگـي را  

كميتـه المپيـك   . سازي اقالم فاسد شدني در اختيار كميته سازماندهي قـرار داد  جهت ذخيره
كننـدگان و در   هلند در هفته دو يا سه محموله از ميوه و سبزيجات تازه را براي تمام شركت

سـاير هـدايا جهـت توزيـع     . كـرد  ها ارسال مـي  سراسر طول دوره برگزاري مسابقات و بازي
 20000غ از ايرلنـد و   عـدد تخـم   3000مـرغ از دانمـارك،    عدد تخـم  16000عمومي شامل 

تنــي از مــاهي تــازه از طــرف  20يــك هديــه . بطــري آب معــدني از چــك اســلواكي بــود
مـاهي از طـرف هيـات بازرگـاني      همراه با ماهي دودي و شاه 2نياگيري بريتا فدراسيون ماهي

                                                                                                                                        
1. The Royal Army Service Corps 
2. British Trawlers’ Federation 
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گوشت گوسفند از ايسلند و ساير مواد غذايي از اسـتراليا و سـوئيس ارسـال    .رسيد 1هرينگ
 .شد

  :هلسينكي 1952هاي المپيك  بازي

بـه هـيچ وجـه     1952هاي المپيك در هلسينكي و در سال  سازي پانزدهمين دوره بازي آماده
هـا مشـغول پرداخـت     جنگ تنها چند سال پيش به پايـان رسـيده بـود و فنالنـدي     .آسان نبود

كننـدگان   تمام امور تغذيـه شـركت  . هاي سنگين خود به اتحاد جماهير شوروي بودند بدهي
: در اين بـين دو نگرانـي وجـود داشـت    . هاي شروع شد المپيك، سه سال پيش از آغاز بازي

رساني نماينـد؟   سازماندهي و به تماشاگران خدمتهاي دهكده المپيك را  چگونه آشپزخانه
خدمات غذايي المپيك در دست ارتش بود كه در بحبوحه جنگ تجربه زيادي را در زمينه 

چندين نوع از مواد غـذايي از جملـه   . تحويل مواد غذايي و خدمات غذايي در منطقه داشت
دهكـده  . ارد شـد شكر، قهوه، ميوه، گوشت و ماهي كنسروي و غيره تحت مجـوز دولـت و  

كيلومتري استاديوم واقـع شـده    5ورزشكار كه در  4800اصلي المپيك كه با قابليت اسكان 
بـزرگ بـا چنـدين    ) خيمـه (بود فاقد رسـتوران بـود، بنـابراين راه حـل سـاخت يـك چـادر        

آشپزخانه بود كه غذاهاي آسيايي، بريتانيايي و آمريكايي، فرانسـوي و بلژيكـي، آمريكـاي    
 .انديناوي را ارائه نمايدالتين و اسك

  :ملبورن 1956هاي المپيك  بازي

ها براي بسـياري از كشـورها كـه     ها، فهرستي از غذاها و نوشيدني قبل از افتتاح دهكده بازي
هـا بـراي ملبـورن خيلـي      برخي پاسـخي . ها شركت كنند فرستاده شد احتمال داشت در بازي

تهيه غـذا  . هاي خود را تغيير دادند نيازمندي هايي نيز به محض ورود برخي از مفيد بود و تيم
هــاي ورزشــكاراني از آســيا، آفريقــا، بخشــي از آمريكــاي جنــوبي و همچنــين   بــراي ذائقــه

بنابراين تصميم بر آن شـد چنـدين   . هايي از اروپاي شرقي و غربي تجربه جديدي بود بخش
  .دهايي با عادات غذايي مشابه قرار دهن آشپزخانه را در اختيار گروه

                                                                                                                                        
1. Herring Industry Board 
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  :رم 1960هاي المپيك  بازي

ــازي ــق فعاليــت  ب ــاح    هــاي المپيــك و رون هــاي اجتمــاعي، فرهنگــي و ورزشــي باعــث افتت
ــتوران ــتوران     رس ــدد رس ــاي مج ــد و احي ــزرگ و جدي ــاي ب ــد   ه ــديمي در رم ش ــاي ق . ه
كردند نيازها و ساليق متنـوع غـذايي هـزاران ورزشـكار،      دهندگان سخت تالش مي سازمان

در نه رستوران، منوها با توجه به منـاطق جغرافيـايي تهيـه    . برآورده سازندمربي و مقامات را 
ها در منـوي رسـتوران    ها و آمريكايي ها، كانادايي ها، ايرلندي شده بودند؛ غذا براي انگليسي

هـا   اي هـا، اوروگوئـه   ها، اسـپانيولي  ها، مكزيكي قرار داشت، در حالي كه آرژانتيني 1شماره 
هـا بـا هـم     هـا و پورتوريكـويي   ها، پرويي ها، كوبايي ها، كلمبيايي ، شيلياييها همراه با برزيلي

. شد رفتار مي 1ايبرو/ها مطابق غذاهاي سنتي آمريكاي التين ها و پرتغالي با ونزوئاليي. بودند
ها هم گروه شده بود، اما معلوم نيست كه چرا غنا با ايـران و عـراق    لهستان با اسكانديناويايي

بندي شده نيز مصرف شد كـه   ها، هزاران وعده غذايي بسته در طول بازي. بود گروه شده هم
شامل غذاهاي سردي بود كه ورزشكاران و مربيان آن را صبح و زماني كه بـراي مسـابقه يـا    

  .بردند رفتند، به همراه خود مي تمرين تمام وقت مي

  :توكيو 1964هاي المپيك  بازي

هـا يـا جوامـع     فردي نسـبت بـه سـاير فرهنـگ     و منحصربهها فرهنگ خود را به نح اكثر ژاپني
اي كـه آنهـا    واژه. دانند و اين تفاوت مربوط بـه عـادات غـذايي آنهاسـت     جهان متفاوت مي

سـه سـالن غـذاخوري در دهكـده     . است» فرهنگ آشپزي«يا  2كنند شوكو بونكا استفاده مي
شد در ايـن   بيني مي شكشور ساخته شد كه پي 94ورزشكار و كارمند رسمي از  7000براي 
در اقامتگـاه مـردان    4و سـاكورا  3هاي فوجي دو سالن غذاخوري به نام. ها شركت كنند بازي

نفر بودند، در حـالي كـه سـالن سـوم در قسـمت       2000قرار داشت و داراي ظرفيت بيش از 
هـاي غـذاخوري مـردان بـه شـش بخـش تقسـيم شـده بودنـد و           سـالن . زنان واقع شـده بـود  

هاي غـذاخوري مخصـوص    شورها با توجه به عادات غذايي رايج خود به سالننمايندگان ك
هاي غذاخوري به انجمـن   با توجه به حجم عمليات، مديريت سالن. شدند خود راهنمايي مي

                                                                                                                                        
1. Latino/Ibero 
2. shoku bunka 
3. Fuji 
4. Sakura 
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. هاي برجسته ژاپن بودند واگذار شد كه اعضاي آن، نمايندگاني از تمام هتل 1هتلداري ژاپن
المللـي و بـزرگ،    هاي غذاخوري بـين  نظور اداره سالنبه م: كميته سازماندهي گزارش كرد

تجربه گسترده، دانش و توانايي باال در حوزه خدمات غذايي از شروط مهم و اساسي بـراي  
تريا دامنـه   كالري و كافه 6000منوهاي استاندارد حاوي حداقل . اند ها بوده تصدي اين مكان

المللـي بـود، امـا     مل غـذاهاي رايـج بـين   منوهاي عادي شـا . كرد وسيعي از غذاها را ارائه مي
  .منوهاي مخصوص با غذاهاي ويژه كشورهاي خاص آماده شده بودند

  مكزيكوسيتي 1968هاي المپيك  بازي

انـدازها، همـراه بـا هـزاران طعـم و رنـگ، تجربـه غـذايي          سرزميني وسيع با تنوعي از چشـم 
ورزشـكاران در دهكـده   . مكزيكوسـيتي بـود   1968هاي المپيك سال  نوزدهمين دوره بازي

كـه هنـوز هـم    (يا در اماكني از قبيل مركز ورزشي مكزيك ) واقع در جنوب شهر(المپيك 
خانواده المپيك در هتـل كـامينو   . نمودند واقع در غرب، غذاي خود را ميل مي) وجود دارد

  .خوردند اسكان داشتند و غذا مي 3در نزديكي چاپولتپك وود 2رئال
رسـتوران سـاخته    6هـا،   كننده در بـازي  ورزشكار شركت 5531رساني به  براي خدمت
تـن   118تن ميـوه،   214اين غذاها با . شد نوع غذاي مختلف سرو مي 350شد كه در آنها تا 

وعده غـذايي   849447در مجموع، . تن ماهي و غذاي دريايي تهيه شده بودند 31گوشت و 
تلـف جغرافيـايي، آسـيا و آفريقـا،     ها بـه منـاطق مخ   رستوران. در دهكده المپيك خورده شد

كردنـد و از   رسـاني مـي   آمريكاي التين، اروپاي غربي و كشورهاي انگليسـي زبـان خـدمت   
بـراي ناهـار و از سـاعت     14:30الـي   11:30براي سـرو صـبحانه، از سـاعت     9الي  6ساعت 
 المللـي را سـرو   رسـتوران ششـم، غـذاهاي بـين    . براي سرو شام آمـاده بودنـد   21الي  16:30

گرفـت كـه    ها توسـط بـن انجـام مـي     ورود به رستوران. نمود و در تمامي ساعات باز بود مي
پـزو بـراي صـبحانه و ناهـار و شـام آن را خريـداري        25توانسـتند بـا پرداخـت     مهمانان مـي 

نكته قابل توجه در اين المپيك اين بود هر زمان كه تولد يكـي از ورزشـكاران بـود،    .نمايند
اي كيكـي خـاص بـراي ايـن مناسـبت       سيب، شير غليظ شده يا پنير خامه معموالً با شكالت،

  .شد پخته مي
                                                                                                                                        
1. Japan Hotel Association 
2. Hotel Camino Real 
3. Chapultepec wood 
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  :مونيخ 1972هاي المپيك  بازي

تـن از ورزشـكاران و مقامـات    12000ها مجبور به پـذيرش   در مونيخ، آلماني 1972در سال 
هـاي غـذايي را در    جدول زماني تهيه شده بود كه از صـبح زود تـا نيمـه شـب وعـده     . شدند
هاي  رژيم. يافته شامل ورزشكاران، اصحاب رسانه و تماشاگران قرار دهد يار افراد اسكاناخت

اي تغيير كرده بود، اگرچه  برلين به طور قابل مالحظه 1936غذايي ورزشكاران برتر از سال 
مرغ را به عنـوان غـذاي    برخي از ورزشكاران سنگين وزن در برلين هنوز هم استيك و تخم

علم و دانش جديد درباره تغذيه مناسب براي ورزشكاران در . خوردند مي 1»تقويت قدرت«
 هايجز اسـتثنا ه هاي مختلف تمريني تقريباً در سراسر جهان پذيرفته شده است، ب طول دوره

هاي  طرح. هاي غذايي فاقد گوشت خوك غالباً مذهبي مانند استفاده از غذاي حالل يا رژيم
هـاي قبلـي بـود، از ايـن رو غـذاهاي       اساس تجربه بـازي  دهندگان مونيخي بر غذايي سازمان

در دهكــده المپيــك، از . اصــلي را بــا تغييــرات احتمــالي در شــش نــوع غــذا ارائــه كردنــد 
همانند مكزيكوسـيتي و   .شد هاي غير الكلي استفاده بسياري مي هاي فروش نوشيدني دستگاه

ص مطبوعـات بـا سـالني    در چهار سال قبل، مركز مطبوعات مونيخ داراي رسـتوران مخصـو  
در سـاعات اوج مراجعـه،   . صندلي بود 400نفر و يك تراس با فضاي باز داراي  1000براي 

شب  يكصبح تا  6اين رستوران از ساعت  .شد وعده غذايي در اين مكان سرو مي 6000تا 
، نگاراني كه تا اواخر شب مشغول به كـار بودنـد   رساني به روزنامه به منظور خدمات. باز بود

رسـاني بـه    صبح آماده خـدمت  3در بخش مطبوعات تا ساعت  2صندلي در يوروگريل 350
 .آنها بود

  :مونترال 1976هاي المپيك  بازي

نـوع دسـر بـود، بـراي      18نوع غذاي اصلي متفاوت و  85المللي كه هر روز شامل  منوي بين
آگوسـت سـال    6ي تا جوال 1پنج منو در روزهاي متوالي و از . كننده ارائه شد افراد مراجعه

هـا هـر روز    شـناس  ميكروب. شد همه چيز در آشپزخانه بسيار دقيق انجام مي. ارائه شد 1976
وجود يك آزمايشگاه واقعي هيچ چيـزي را  . دادند بار غذا را مورد آناليز قرار مي 46حدود 

آب  حتي آب شير كه ممكن بود داراي ميزان زيادي كلر باشد بـا . كرد به شانس منتهي نمي
                                                                                                                                        
1. strength-building 
2. Eurogrill 
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شد براي پخـت بـرنج جـايگزين     تأمين مي 1خالص چشمه كه به طور مستقيم از الئورنتيدس
وعـده غـذايي را در يـك زمـان      12000سرويس پذيرايي در دهكده المپيك قادر بود . شد

: جـدول زمـاني بـه شـرح زيـر بـود      . رسـاني كنـد   سرو نمايد و به صورت شبانه روز خدمات
تا  15(؛ شام )13:30؛ زمان اوج 15تا  11(؛ ناهار )صبح 10ج ؛ زمان او11صبح تا  6(صبحانه 

 تقيمـت بليـ  ). صـبح  5بامداد تا  2صبح؛ زمان خلوت  6تا  21(؛ تنقالت )21؛ زمان اوج 21
  .دالر 75/4: دالر و شام 75/4: دالر، ناهار 50/2صبحانه : تريا عبارت بود از براي كافه

ــذاخوري   ــالن غ ــه س ــت خــدمت  3200س ــندلي را جه ــي  ص ــه م ــاني ارائ ــد رس . كردن
كارمنـد در   37ايسـتادند كـه    پيشخوان غذايي مي 12كنندگان در دو صف منتهي به  شركت

كـه زمـان اوج    13در سـاعت  . كردنـد  نفـر را پـذيرايي مـي    96دقيقه حـدود   1آن بخش در 
ركورد عددي وقتي به وجـود  . آمدند تريا مي نفر به كافه 1275پذيرايي بود، به طور متوسط 

وعـده غـذايي در يـك     111يعني سرو (دقيقه سرو شد  90وعده غذايي در  10000د كه آم
همـه چيـز محاسـبه     .عدد استيك يكجا پختـه شـد   2000ركورد ديگر زماني بود كه ). دقيقه

كالري در هر روز  6500كالري در هر وعده غذايي و حدود  3500 تا 2250شده بود تا بين 
كالري را در روز مصـرف   8000نومند به راحتي بيش از حتي برخي از مردان ت. عرضه شود

 .نمود كيلوگرم غذا ميل مي 6/3به طور متوسط هر ورزشكار روزانه . كردند مي

  :مسكو 1980هاي المپيك  بازي

رستوران وجود داشت كه هر يك قادر بود هزار /در دهكده المپيك چهار سالن غذاخوري
. تاندارد المپيك براي آنها در نظر گرفته شده بـود مهمان را در خود جاي دهند و منوهاي اس

رستوران تعدادي كافه براي ورزشـكاران، شـامل يـك سـالن     /هاي غذاخوري در كنار سالن
بـراي مقامـات رسـمي،    . بينـي شـده بـود    خانه روسـي پـيش   براي پذيرايي بستني و يك چاي

صلي فعاليت آنها مثل مركـز  هايي در منطقه ا نگاران، رستوران، كافه و بوفه داوران و روزنامه
هــاي المپيــك و در مركــز  اصــلي مطبوعــات، مراكــز فرعــي مطبوعــات در تمــام ورزشــگاه

كارمنـد از مؤسسـات خـدمات     90000در حـدود  . اي المپيك در نظر گرفته شده بود رسانه
نفر از آنها ساكن مسكو بودند در ارائه خـدمات بـه    56000پذيرايي و بازرگاني كشور، كه 

  .ها مشاركت داشتند نندگان، مهمانان و گردشگران در طول برگزاري اين بازيك شركت
                                                                                                                                        
1. Laurentides 
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  : آنجلس لس 1984هاي المپيك  بازي

آنجلس جهت كمك بـه عمليـات غـذايي بـزرگ      هاي المپيك لس كميته سازماندهي بازي
كارگر خدمات غذايي  3000در مجموع، بيش از . قراردادي را به امضا رساند ARAخود با 

بنـدي يكـي از    همانند المپيك برگزار شده در ليك پالسيد، غذاهاي بسته. به كار گرفته شد
هـا كـامالً مشـابه بودنـد و يـك       محتويات بسـته . هاي مهم عمليات غذايي اين دوره بود جنبه

به كـار   ARAهاي مختلف و اماكن تمريني توسط  به سالن سيستم توزيع جهت رساندن آنها
  .كامالً مشابه غذاي ورزشكاران بودLAOOCهاي غذايي كاركنان  وعده. گرفته شد

  :سئول 1988هاي المپيك  بازي

خدمات غذايي در طول المپيك سئول بـا درك كلـي از ايـن موضـوع انجـام پـذيرفت كـه        
شكاران و مقامات ارائه شود و در عين حال كمتـرين  پذيرايي بايد با باالترين كيفيت به ورز

نوع غـذاي   266ها  فهرست منوي بازي. جويي را به همراه داشته باشد هزينه و حداكثر صرفه
نـوع   220تـر از   آنجلـس و متنـوع   مورد بيشـتر از المپيـك لـس    39شد،  مختلف را شامل مي

نـوع   70. ايي سـئول بـود  هـاي آسـي   نوع غـذاي بـازي   244و  1987غذاي يونيورس ياد سال 
نـوع   19نوع براي شام و همچنـين   104گزينه براي ناهار و  92گزينه مختلف براي صبحانه، 

هاي مختلف ورزشكاران و مقامات  نوع تنقالتي وجود داشت كه ذائقه 20بندي و  ناهار بسته
  .كرد را راضي مي

كـه بـر اسـاس     خدمات غذايي نهايي به طور عمده شامل غذاهايي با سبك غربـي بـود  
يـك منـوي ويـژه نيـز     . كـرد  كالري در روز را تأمين مي 6000يك دوره پنج روزه، حداقل 

جهت انتخاب يك وعده غذايي براي افـرادي بـا نيازهـاي خـاص بـر اسـاس ديـن و منطقـه         
 1044مواد غذايي مورد استفاده در سالن غذاخوري دهكده بـه  . جغرافيايي طراحي شده بود

روز  33تنـي در روز و در طـول    8اي حـدود متوسـط چهـار كـاميون     تن رسـيد كـه بـه معنـ    
  .ميليون دالر بود 66/3ميليارد وون كره يا  3/2هزينه برآورد شده معادل . عمليات بود

نفـر را در يـك زمـان در خـود جـاي       4200سالن غذاخوري دهكده المپيك قادر بود 
. ساعته بـاز بـود   24لن غذاخوري سا. نفر در طبقه دوم 1500نفر در طبقه اول و  2700دهد، 

بـراي   23تا  17براي ناهار و  16تا  11صبح براي صبحانه،  6خدمات غذايي منظم از ساعت 
بـا  . سالن با استفاده از سبك سلف سرويس و همراه با خدمات نامحدود اجرا شده بـود . شام
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سـالن  تـداركات  . اين حـال، بـردن غـذا بـه بيـرون از سـالن غـذاخوري ممنـوع بـوده اسـت          
وعـده   835344سالن غذاخوري در مجموع . غذاخوري بر عهده پرسنل عمليات بوده است

طـور   ايـن بـه  . كشـور سـرو نمـود    160ورزشكار و مقامات رسمي از  14501غذايي را براي 
  .روز اقامت براي هر فرد است 19وعده غذايي و  58ميانگين در حدود 

هـاي مسـابقه خـود بـراي      دند در مكانيك جعبه ناهار براي ورزشكاراني كه مجبور بو
بسته  20468در مجموع، . مدت بيش از چهار ساعت حضور داشته باشند نيز در دسترس بود

بندي توسط مسئول هر تيم به  ناهار بسته. بسته شام توزيع شد 1635بسته ناهار و 18833شامل 
  .شد ساعت قبل از زمان مورد نياز درخواست مي 24صورت مكتوب و 

  :بارسلون 1992هاي المپيك  بازي

هـاي   هاي بارسلون در اوايل زماني برگزار شد كه مردم در حال كشف مزايا و ويژگـي  بازي
شناسـي،   از منظـر غـذايي و خـوراك   . اي بودنـد  اي يا آشپزي مديترانـه  رژيم غذايي مديترانه

هاي  بازي در اين دوره از. اي بوده است به دنبال كشف مجدد غذاهاي مديترانه 92بارسلون 
 .اي مجدد احيا و به جهانيان معرفي و ارائه شود المپيك تالش شد تا آشپزي مديترانه

  :آتالنتا 1996هاي المپيك  بازي

ترين المپيـك برگـزار شـده تـا آن      ورزشكار، بزرگ 10000ها، با حضور  اين دوره از بازي
غـذاخوري اصـلي دهكـده    بيش از يك ميليون وعده غذايي بـه تنهـايي در سـالن    .زمان بود

هاي المپيـك آتالنتـا    ميزان مواد غذايي كه توسط كميته سازماندهي بازي. المپيك سرو شد
)ACOG ( تن  17پوند مرغ،  150000قرص نان،  23000براي اين دوره تهيه شده بود، شامل

پونـد   52000تـن گوشـت گـاو،     120پوند هلو،   56000عدد سيب،  270000سيب زميني، 
دو تحـول مهـم در بحـث غـذايي ايـن دوره، افتتـاح و       . دستمال سفره بود 3500000 پاستا و

 1فود در دهكده المپيك و ديگري برنامـه آشـپزي طعـم جنـوب     هاي فست سيس رستورانأت
هـدف ايـن   . طراحـي شـده بـود    2بود، كه جهت استفاده بازديدكنندگان در سـنتنيال پـارك  

  .جهت گسترش غذاهاي بخش جنوبي كشور بودبرنامه، نمايش اين برنامه آشپزي به مردم 

                                                                                                                                        
1. Savour the South 
2. Centennial Park 
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 گيري بحث و نتيجه. 3

شناخت هر يـك از  . اي است هاي گوناگون و گسترده هاي المپيك داراي ابعاد و جنبه بازي
. ها، فلسفه و نهضـت المپيـك را افـزايش دهـد     تواند دانش ما در خصوص بازي اين ابعاد مي
ك كـه تـاكنون مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه       هاي المپي هاي مهم و جذاب بازي يكي از جنبه

هـا و بـه ويـژه در صـد سـال اول آن       است بحث غذايي در طول دوران برگزاري ايـن بـازي  
هـاي المپيـك    بدين منظور هدف اصلي اين پژوهش تحليلي بربحث غـذايي در بـازي  . است

  .طي قرن بيستم بود
هـا و بـه    رگزاري ايـن بـازي  هاي آغازين ب رسد كه در سال ها، به نظر مي باتوجه به يافته

طور ويژه در اولين دوره، بحث غذايي و توجه به آن نزد برگزاركنندگان از اهميت چنـدان  
زيادي برخوردار نبوده است؛ هر چند كـه خـود ورزشـكاران اطالعـات تجربـي مناسـبي از       

و غـذايي  ريزي من هاي غذايي و برنامه در آن دوره رژيم. اند انواع غذاها و مواد غذايي داشته
كننـدگان از يـك نـوع برنامـه      رايج نبوده است و كميته برگزاركننده بـراي تمـامي شـركت   

هـايي غـذايي در آن    رغم كمبود آگاهي نسبت به رژيـم  علي. كرده است غذايي استفاده مي
اعم از ميوه،  ،رسد انواع مواد غذايي مهم دست آمده به نظر مي هاي به دوره، با توجه به نشانه
از همان ابتدا مهمانان و مقامـاتي  . گرفته است مورد استفاده قرار مي... سبزيجات، گوشت و 

هـاي   اي كه ضـيافت  اي برخوردار بودند، به گونه آمدند از جايگاه ويژه ها مي كه به اين بازي
آيـين   ايـن رسـم و  . شـده اسـت   با شكوه همراه با منوهاي ويژه براي آنها در نظر گرفتـه مـي  

هـاي   هاي به يادگار مانده است و در هـر دوره از بـازي   خاص از آن دوران تا كنون در بازي
هـاي متنـوع و شـكوهمندي از سـوي افـراد،       هـا و مهمـاني   المپيك شاهد برگـزاري ضـيافت  

 .هاي خاص هستيم ها و سازمان ها، شركت شخصيت

اي  تعيـين شـده و دهكـده   هاي المپيك مكان از پيش  هاي اوليه برگزاري بازي در دوره
جهت اسكان ورزشكاران در نظـر گرفتـه نشـده بـود و بنـا بـه امكانـات و شـرايط موجـود،          

ها و ساير بناهاي  ها، مدارس، كمپ ها، مسافرخانه ها، كشتي هاي ورزشي مختلف در هتل تيم
شدند و به طبع آن جهت صرف غذا مكاني جهت ايـن امـر از سـوي     موجود اسكان داده مي

مشكل اسكان ورزشكاران و تهيه مـواد غـذايي   . شد ها اجاره و مهيا مي برگزاري بازي كميته
آنتورپ به اوج خود رسـيد؛ در جـايي كـه جنـگ جهـاني       1920براي آنها در المپيك سال 

مشكالت حاصـل  . جا گذاشترهاي المپيك ب اول تأثيرات زيادي را بر روي برگزاري بازي
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ود منابع شده بود و كميته برگزاري جهت غلبه بـر ايـن   از جنگ جهاني اول باعث بروز كمب
و المپيـك آمسـتردام    1928از سال . مشكالت از صليب سرخ و ارتش تقاضاي كمك نمود

هاي المپيك آغاز شد، در جايي كه كوكـاكوال   ورود حاميان مالي در بخش غذايي به بازي
خود به ورزشـكاران سراسـر    هاي خود در پي ارائه محصوالت و نام تجاري با ارائه نوشيدني

  .دنيا بود
گــذاري  لــس آنجلــس بنيــان 1932هــاي المپيــك ســال  ســنت جديــدي كــه در بــازي

هـا   شد،ايجاد دهكده المپيك براي ورزشكاران مرد بود كه بتوانند در طول برگـزاري بـازي  
هـاي غـذايي شـامل تمـامي      در محيطي جمعي زندگي نمايند و در اين دوره مديريت برنامـه 

ريزي منو جهت سفارش چندين تن محصوالت غذايي  از جمله محاسبه كالري، برنامه موارد
ريزي سيستم حمل و نقل مواد غذايي و استخدام بسياري از افراد جهـت   و آشاميدني، برنامه

در ادامـه برگـزاري   . سازي، توزيع و نظافت به صورت سيستماتيك انجـام شـد   خريد، آماده
دوم هماننـد جنـگ جهـاني اول تـأثيرات بسـياري را بـر        هاي المپيك، جنـگ جهـاني   بازي
بندي مواد غذايي يكي از ضـروريات آن دوره بـوده و    جيره. هاي المپيك تحميل نمود بازي

اكثر كشورها با ارسال مواد غذايي به لندن سعي در ياري رساندن بـه برگـزاري هرچـه بهتـر     
صـوالت و مـواد غـذايي بـه كشـور را      ها نمودند و لندن نيز با اعمـال قـوانيني ورود مح   بازي

هاي پس از جنگ، ارتش كـه تجـارب زيـاد و ارزشـمندي را در بـاب       در سال. تسهيل نمود
هاي المپيك آن  رساني فراگرفته بود يكي از اركان اصلي برگزاري و مديريت بازي خدمات

اني رس هاي المپيك جهت خدمت هاي برگزاري بازي در گذر زمان كميته. دوران بوده است
هـا را بـه    كننـده، مـديريت غـذايي ايـن بـازي      هرچه بهتر به مهمانان و ورزشـكاران شـركت  

  .اي در زمينه غذايي واگذار نمودند هاي حرفه ها و شركت سازمان
هـاي المپيـك بحـث غـذايي      هـاي بـازي   تـرين ويژگـي   توان گفت كه يكي از مهـم  مي

دود زيـادي وابسـته بـه خـدمات     ها تـا حـ   كنندگان از بازي باشد و ميزان رضايت شركت مي
دهنـدگان   شـود، بـدين منظـور سـازمان     غذايي است كه در طول برگزاري به آنهـا ارائـه مـي   

هاي رقابتي را نسـبت بـه سـاير ميزبانـان      كنند با خالقيت و نوآوري، مزيت ها تالش مي بازي
بتوانـد   براي خود ايجاد نمايند و هر كشوري تالش دارد با ابـداعات خـود در زمينـه غـذايي    

در ادامه ابـداعات مهمـي   . كنندگان ثبت نمايد خاطرات درخشاني را در ذهن تمامي شركت
  .نماييم وجود آمده است، مرور مي را كه توسط ميزبانان در بحث غذايي به
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هـاي خـود در خصـوص     كننده جهـت ارائـه ديـدگاه    نظرخواهي از كشورهاي شركت
ريـزي غـذايي توسـط     بـود كـه قبـل از برنامـه    هـا   ها يكي از اين نـوآوري  منوي غذايي بازي
هاي صرف غـذا نيـز از ديگـر     بندي كردن غذاها، منوها و مكان دسته. شد ميزبانان اعمال مي

كنندگان بتوانند به راحتـي و سـهولت مـواد     اي كه شركت تدابير انديشيده شده بود، به گونه
هيـه منوهـاي مصـور جهـت     ت. غذايي مورد نيـاز خـود را يافتـه و مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد       

جلوگيري از مشكالت زباني؛تهيه غذا مطابق آئين و سـنت كشـورهاي مختلـف ماننـد تهيـه      
ها جهـت ارائـه خـدمات غـذايي،      ها و كافه بندي رستوران غذاي حالل براي مسلمانان، زمان

اصـحاب رسـانه، مهمانـان و    (هـاي خـاص    هاي ويژه براي گروه اندازي رستوران ايجاد و راه
رساني هرچه بهتـر، تهيـه منوهـاي مخصـوص در اعيـاد ملـي برخـي         جهت خدمات) اتمقام

بندي  كشورها، طبخ كيك براي هر ورزشكار در روز تولد آن ورزشكار، تهيه غذاهاي بسته
كنندگان در جايي غيـر از سـالن غـذاخوري از جملـه ابـداعاتي بـوده        جهت استفاده شركت

  .پيك مورد استفاده قرار گرفته استهاي الم است كه در ادوار برگزاري بازي
ها و تنها  هاي المپيك منحصر به غذاهاي سرو شده در طول بازي بحث غذايي در بازي

هاي المپيك براي هر ميزبان همانند نمايشگاهي اسـت   بازي. شود كنندگان نمي براي شركت
و در تالش  كه در آن اقدام به ارائه فرهنگ، آئين، سنت، آداب و رسوم غذايي خود نموده

المللي فرهنگ آشپزي خود را به جهانيان معرفـي   است تا به واسطه برگزاري اين رويداد بين
هايي غذايي  هاي المپيك به كرّات شاهد برگزاري نمايشگاه در خالل برگزاري بازي. نمايد

  .نمايد هستيم كه اين امر به معرفي هر چه بيشتر غذاهاي جامعه ميزبان كمك شاياني مي
هاي المپيك، هر روزه شاهد بهبود  از برگزاري اولين دوره بازي ها سالاز گذشت پس 

دهنـدگان و برگزاركننـدگان در تـالش هسـتند تـا       ايـم و سـازمان   ها بـوده  بحث غذايي بازي
كنندگان آمـاده   ترين غذاها و مواد غذايي را براي شركت ترين و كامل بتوانند بهترين، متنوع

اسـتفاده از  . جه زيـادي بـه سـالمت وبهداشـت آن نيـز داشـته باشـند       نموده و در كنار آن تو
اي در بحث مديريت غذايي، اسـتفاده از علـوم مختلـف جهـت تهيـه منوهـاي        هاي حرفه تيم

انــدركاران و  توانــد بــه مســئوالن، دســت غــذايي و آگــاهي از تاريخچــه بحــث غــذايي مــي
ر رويداد ورزشي كمك شـاياني  ت برگزاركنندگان رويداد در برگزاري هرچه بهتر و باشكوه

    .نمايد
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