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اسامی عجیبوغریب در منوی رستورانها و کافی شاپها به مرحلهای رسیده
که تا زمان خوردن آن متوجه نمیشوید چه چیزی سفارش دادهاید

صالح سیستانی | خبرنگار
در حالی که به تازگی و بعد از
تال شهای ف ــراوان ،تحقیقات
پرونده
نگارنده درباره تفاوت «موکا»،
«اســـپـــرســـو»« ،قـــهـــوه تـــرک»
و «قهوه فرانسه» به پایان رسیده بــود ،با معضل
جدیدی روبهرو شدم و آن «دمنوش دلبر»« ،نوای
سحرآمیز»« ،بــا غوحــش شیشهای»« ،در انتظار
گودو» و  ...در منوهای جدید بعضی از کافیشاپها
و رســتــورانهــاســت .اســامــی کــه هیچ ایـــدهای از
مواد تشکیل دهنده آن غذا یا نوشیدنی به شما
نمیدهد و فقط گیج کننده و البته خاص است!
در پرونده امــروز «زنــدگـیســام» به ســراغ چند
رستوران و کافیشاپ رفتیم که منوهای عجیب
و غریبی داشتند و اسامی خدمات شان را هیچ
جای دیگر نشنیده بودیم ،سپس از مردم درباره
چنین منوهایی و تجربههایشان از خوردن چنین
غذاها و نوشیدنیهایی پرسیدیم و در آخر با رئیس
اتحادیه آب میوه و کافیشاپ مشهد درباره اینکه
آیا نظارتی بر این ماجرا وجود دارد یا نه ،گفتوگو
کردیم.

پاسخ رئیس اتحادیه آب میوه و کافیشاپهای
مشهدبهچندسوالدربارهمنوهایعجیبوغریب

تاامروزناممحصوالت
موردبازرسینبودهاست

از «امشب خواستگار دارم» تا
«در انتظار گودو»
م غذا
سرکی در منوی چندین کافیشاپ و رستوران که اس 
و نوشیدنیهایشان باور نکردنی است
هرچند کم کم در حال عادی شدن است اما دیدن اسامی عجیب و غریب در منوی
کافیشاپها ،هنوز هم باعث تعجب میشود و هراز گاهی در فضای مجازی هم
پربازدید میشود .اسمهایی که هیچ ارتباطی با آن چه ِسرو میشود ،ندارد و شاید
بتوانادعاکردکهفقطاسامیزیباییهستند«.باغوحششیشهای»«،دایرهگچی
قفقازی»« ،عشق لرزه» و «بوفالوی آمریکایی» بخشی از این اسامی عجیب هستند
که بر اساس سلیقه یک مدیر کافیشاپ به منو اضافه شده و شما باید حدس بزنید
که «اون یکی گرم نوش» با «اسرار کمدی» چه تفاوتی دارد و جز حدس راه دیگری
هم ندارید چون در محیط شبه روشنفکرانه کافیشاپها« ،ندانستن» اتفاقی
بس شرمآور است! فرض کنید در محیطی نیمه تاریک که عدهای به تنهایی با یک
فنجان قهوه روی میز و سیگاری وطنی و نوستالژیک کنار لب و تعداد کمی نیز دور
هم نشستهاند و همه هم هنگام سفارش یا گفتهاند «همان همیشگی» یا یکی از
اسامی فوق را بدون لرزشی در صدا به زبان آوردهاند ،شما اصال جرئت دارید که
بپرسید« :در انتظار گودو» چیست؟ البته کنجکاوی بر ما چیره شد ،جرئت کردیم
و پرسیدیم!
«تلفنبیموقع»،دمنوشبهارنارنجاست!
صاحب یکی از کافی شاپ ها به ما گفت« :مردم کمتر درباره اسم اینها میپرسند
و ظاهرا ترجیح میدهند خودشان یک بار آنها را امتحان و سپس درباره سفارش
دوبـــارهشـــان تصمیمگیری کــنــنــد ».وی
افـــزود :ایــن نوشیدنیها از مــواد عجیب
و غریبی تشکیل نشدهاند .به طور مثال،
«نوای سحرآمیز» همان اسپرسو است و به
کاپوچینو« ،عشق لــرزه» میگویند« .تلفن
بیموقع» دمنوش بهار نارنج است و «من
امشب خواستگار دارم» چای لیمو همراه با
عسلاست.

دمنوش«نمدنمچمه»!
یکی از کافه ها هم دست به ابتکاری
جالبزدهوسهدمنوشبااسامیعجیب
برایمشتریانشآمادهکردهاستکهظاهرا
هم بدون مشتری نیست! اسم این سه دمنوش
که مشتریها با خندهای ملیح ،آنهــا را سفارش
میدهند عبارت است از :دمنوش نمدنم چمه ،وقتی بی
حالم و وقتی غمگینم! قیمت این دمنوشها هم از  10هزار تومان به
باالستوفروشندهادعامیکندکهیکنوشیدنیمعمولینیستوترکیبیازچندچای
گیاهیاستکهتاثیرزیادیبرایرسیدنبهآرامشدارد.
هوالهوالوکلداستاپهمرسید!
درموردیدیگربهیکیازکافهکتابهایشهررفتیمکهبازهمبااسامیعجیبدرمنو
مواجهشدیم.تعدادیازاسامیخیلیمتفاوتبودوالبتهزیرآنهاموادتشکیلدهنده
را نوشته بودند که کامل نبود! «هوال هوال»« ،کلد استاپ»« ،اس پی بی» و دیگر اسامی
کهاصالبهیکاسمطبیعیدریکمنوشباهتنداشتند.دوموردازموادتشکیلدهنده
رانوشتهوبقیهآنرابا«و»...پرکردهبودندوزمانیهمکهسوالکردیم،فقطگفتنداین
مواد بسته به میل مشتری متفاوت است! برای نمونه «اس پی بی» سفارش دادیم که
میکسیغیرماهرانهازچندمیوهبودوطعمدلنشینیهمنداشت!
ازصنعتخودروتاکهکشانراهشیری!
در ادامه ،اسامی محیرالعقولی که مدتی است در منوی رستورانها و فست فودها
حسابی سر زبانها افتاده ،باعث شد به سراغ رستوران هایی برویم که از این اسامی
استفادهمیکنندو نظرمردمومشتریهارادربارهایناسامی
جویا شویم .این که «سانتافه برگر» در نقطهای از دنیا نوعی
خاص از برگر است و با گوشت یا مواد خاصی تهیه میشود را
نگارنده نمیداند اما نکته مهم این است که این نام در ایران،
مارابهیادیکماشینکرهایمیاندازد!بعدازخریدنمتوجه
میشوم که سانتافه برگر که در منوی یکی از فستفودهای
شهرگنجاندهشده،مخلوطیازهمهچیزاست؛یکساندویچ
حجیم و شلوغ .اینکه مــورد اقبال چه تعداد از مــردم قرار
میگیرد،مهماستامااینکهسفارشدهندهبرایدفعهاول
نمیداندباچهساندویچیمواجهمیشودبااهمیتتراست.در
منوییکپیتزافروشینیزبا«پیتزاخورشیدی»مواجهشدیم
که برخالف پیتزای سبزیجات ،گوشت ،مخلوط و  ...هیچ
ایدهایازآننداشتیموبعدازسفارشهمباپیتزاییکهبهشکل
خورشید طراحی شده بود ،مواجه شدیم .پیتزایی که هیچ
ویژگیخاصیبهجزشباهتظاهریاشباخورشیدنداشت
البتهتقریباهمهپیتزاها،شبیهخورشیدهستندچونگردند!
غولهاینیممتری!
بهتازگیدرشهرفستفودهاییکهساندویچباابعادبزرگبه
مردم عرضه میکنند زیاد شده و غول نیممتری هم در منوی

بیشتریها مخالف و چند نفری هم موافق!
نظر مردم را بعد از دیدن چنین منوهایی و احتماال امتحان کردن چنین غذاها یا نوشیدنیهایی جویا شدیم
همزمان که برای امتحان غذاهایی با اسامی عجیب و غریب به
مکانهای مختلف مراجعه کردیم ،نظر مردم را نیز درباره منو
جویا میشدیم و واکنشها هم جالب بود .مردم در درجه اول
قیمتداشتنمنوبرایشاناهمیتبیشتریداردتااسامیغذا!

آنهانظرشانبراینبودکهازپرسیدنقیمتتکتکغذاهاهیچ
خجالتواباییندارنداماوقتیمنوقیمتداشتهباشد،انتخاب
اصولیتری خواهند داشت و به همین دلیل معموال جاهایی را
انتخابمیکنندکهبدانندباچهقیمتیروبهرومیشوند.

یکیازهمینمغازههاوجودداشت.غولیکهسههاتداگومقدارزیادیمواد
غذاییدیگررادرخودجایدادهبودوبهخاطرقد 50سانتیاششکلو
شمایلیعجیببهخودگرفتهبود.درمنویاینغذاخوریهاانواع
غولهابامخلفاتدیگرهموجودداردکهدرمقطعفعلیمورد
اقبال قرار گرفته و جالب هستند و بسیاری برای تجربه این
منویاحتیبحثاقتصادیبهاینمغازههامراجعهمیکنند.
میکسفرهادمجیدی!
مدتی قبل منوی یک رستوران در فضای مجازی بسیار
معروفشد.منوییکهنهتنهاازرنگولوگویباشگاهاستقالل
استفادهکردهبودبلکهازنامبازیکنانواسطورههایاستقاللی
همبرایتعدادیازغذاها،کمکگرفتهبود.اتفاقیکهدرنگاهاول
بانمک و خالقانه است اما شأن تاریخسازانی همچون ناصر حجازی و
یرحمتی،فرهادمجیدیوعلیمنصوریان
بازیکنانومربیانیچونمهد 
راهمپایینمیآورد.قطعاهواداراناستقاللازدیدنعکسهایبا
کیفیتوبزرگاینافراددرمحیطرستورانبیشترلذتمیبرند
تا سفارش دادن غذاهایی به نام «جوجه کباب ناصرخان»،
«میکس فرهاد مجیدی»« ،میکس داش علی منصوریان» و
 . ...غذایی که کسی نمیداند چیست و اصال با چه موادی
تهیهمیشودوهیچتوضیحیهمدرمنودادهنشدهاست.
منوهاییکهتقریباهیچکدامقیمتندارد
اگر اسامی عجیب و غریب را فراموش کنیم ،بحران قیمت در
چنین مواقعی قابل فراموشی نیست!
تقریبا همه منوهای عجیب و غریب بدون
قیمتهستندوهیچگمانیهمازقیمتاحتمالی
آنها وجود ندارد و شما نمیدانید برای یک لیوان آب جوش
و یک چای کیسهای سبز که نامش در «انتظار گودو»ست ،با
چه عددی روبه رو میشوید؟ یا «دمنوش دلبر» تا چه اندازه
با قیمتش «دل میبرد!» بنابراین عالوه بر اینکه نمیدانیم
چه چیزی سفارش دادهایم ،نمیدانیم چقدر پول باید بابت
سفارشپرداختکنیم.

خطرسفارشرانمیپذیریم!
اما دربــاره اسامی عجیب منوها چند جوان که به یک فست
فودآمدهبودند،گفتند«:چنداسممانند«کپلیبرگر»باوجود
عجیب بودنشان ،مدتی است مصطلح شده و در بسیاری از
منوها وجود دارد و با اینگونه اسامی که میدانیم چه مواد
غذایی دارد ،مشکلی نداریم اما اسامی بداهه را که هیچ پیش
فرضی به مشتری نمیدهد ،اصال دوست نداریم و هیچوقت
هم خطر سفارششان را نمیپذیریم ».پدری هم که با دختر

خردسالشبهیکساندویچیمراجعهکرده،درپاسخبهسوال
مادربارهمنوهایعجیبوغریبمیگوید«:همچنانساندویچ
مرغ یا جگر سفارش میدهم ،حتی اگر اسامیشان عوض
شودالبتهبعضیجاهاییکهبهتازگیرفتهام،اسمآنراعوض
کردهاند!مثالبهجایمرغزدهبود،پرندهخوشخور!»
چراازتجربههایجدیدمیترسید؟
در این میان افرادی هم بودند که از اشتها و میلشان به غذا
خوردن تعریف زیادی میکردند و میگفتند که بدون واهمه،

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و
فروشندگان آب میوه ،بستنی ،فالوده
و کافیشا پهای مشهد در پاسخ
به این سوال که آیا نظارتی بر منوها
و اســامــی عجیب آنهــا وجــود دارد،
میگوید« :همکاران ما هفتهای یک بار به کافیشاپها و
آب میوه فروشیها مراجعه و بر کار آنها نظارت میکنند
که بیشتر درباره مجوزها ،بیحجابی و استفاده نکردن
از موارد ممنوع مانند «قلیان» و «سیگار» است اما تا به
حال نام محصوالت مورد بازرسی نبوده و شکایتی هم در
این باره نداشتیم .نامهایی مانند «موکا» یا «آیسپک» که
جاافتاده و همه از آن استفاده میکنند ،مشکلی ندارد اما
اسامی خیلی عجیب ،منطقی نیست و در صورت دیدن
اسامی عجیب تذکر الزم داده میشود».
در این باره قانون خاصی نداریم
«سعید شریفزاده» با قبول اینکه بعضی از این اسامی
گاهی جذاب و گاهی گیجکننده است ،دربــاره وجود
قانونی برای نامگذاری چنین محصوالتی می گوید« :در
اینبارهقانونخاصینداریم.البتهبهاینمعنینیستکه
هیچ نظارتی هم نباشد ،باید اسامی متعارف باشد.
در یک اغذیه فروشی مشاهده کردم که در
منو از اسامی فرنگی استفاده شده بود
اما با فونت کوچکتر توضیح داده
بودند که مواد تشکیل دهنده این
غذاها چیست که این کار معقول
و مورد تایید است».
نرخ نامههای ما سختگیرانه
نیست!
رئیس اتحادیه کافی شاپها درباره
اینکه بعضی فروشندگان برای اسامی
عجیب ،گــاهــی قیمتهای عجیب هم
تعیین می کنند ،می گوید« :اگــر شکایتی
از قیمت این محصوالت وصــول شود،
حتما کــارشــنــاســی مــیشــود .نرخ
نامه صنف ما در دستهبندی نرخ
نامههای قطعی و سخت گیرانه
نیست ،در قانون آمده «بر اساس
قیمت تمام شده و نظر متصدی»
متاسفانه حتی اسم اتحادیه هم
نیامده! اما ما توانستیم نظارت کنیم
و اعالم کردیم هرچه را که میخواهید
قیمتگذاری کنید ،ابتدا در اتحادیه
ثبت کنید و ما هم بر همین اساس جدولی با
قیمتهای متعارف تهیه کردهایم و بسیار هم مهم است
که نرخ در دید مشتری باشد».
محصوالت ابداعی را واقعیت سنجی میکنیم
ممکن است شما هم وقتی با اسمی عجیب در منوی
رستورانی مواجه شده اید این توضیح را شنیده باشید
که غذا ابداع خود ماست و به همین دلیل هم اسمی غیر
متداول و جدید دارد .شریفزاده در این باره میگوید:
«ســال گذشته مــغــازهای بر کیک خــود قیمت زیــادی
گذاشته بود و مدعی هم بود که این کیک خاص است.
مواد تهیه شده را توضیح داد و نمونه کیک هم کارشناسی
و مشخص شد قیمت تمام شده کیک او بیشتر از حالت
معمول و کیک اش هم خاص است که مجوز قیمتی
باالتر را گرفت .در بقیه موارد هم حتما باید اثبات کنند
که محصول ابداع خودشان و قیمت تمام شده آن زیاد
است .در ضمن گرانی به ضرر خود آن واحد صنفی است
زیرا مشتری دیگر به آنجا مراجعه نمیکند».

اسامی عجیب را به شرط قیمت مناسب سفارش میدهند و
برای میل به هیچ غذایی «نه» نمیگویند! خانمی که در حال
انتخاب غذایی با اسم عجیب و غریب بود ،می گوید« :چرا
از تجربههای جدید میترسید؟ خسته نشدید از بس پیتزا
توقارچ و ساندویچ خوراک خوردید؟ به نظرم هم جالبه
گوش 
و هم هیجانانگیز .اصال یکی از تفریحهای من و چند نفر از
دوستانمهمیناستکهبهسراغکافیشاپهاورستورانهایی
میرویمکهمنوهایمتفاوتیدارندتاامتحانشانکنیم».

