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החזרה אל
האוכל הטבעי ,האורגני
או ה״בלדי״ היא מגמה גלובלית
הקשורה בסוגיות של מקומיּות ,קיימות
והתנגדות לתעשיות מזון מזהמות .בארץ המריבה ,״החזרה
אל הטבע״ מושרשת בשאלות תרבותיות ופוליטיות ,בהן שאלות
הקשורות לגבולות טריטוריאליים ולתביעת בעלות על המקום .היכן
ממוקם העניין בלקטות בטווח שבין ההגנה על הטבע ובין שימור המסורת? כיצד
תחום האוכל ,תעשיית המסעדנות וענף החקלאות מתמודדים עם שאלות אתיות
וחוקיות הנוגעות לזרעי מורשת ולמזון בר קיימא?
בהשתתפות:
לנא חאסקיה | חקלאית ומחנכת ילדים
ד"ר אורי מאיר צ׳יזיק | היסטוריון של הרפואה והתזונה
ד״ר רפי גרוסגליק | אוניברסיטת קליפורניה ,דיוויס
ד״ר נאסר אבו-פרחה | מנכ״ל Caanaan Fair Trade

Fifth
Session

מנחים :פרופ' דניאל מונטרסקו | האוניברסיטה המרכז אירופאית ,בודפשט
יאיר יוספי | שף ובעלים ,ברוט ,תל אביב

A Return
?to Roots

?A Return to Roots

Foraging, Heirloom Varieties,
and Organic Food
The return to natural, organic, or indigenous food is
part of a trending global movement that values the local and
sustainable in contrast to polluting food industries. In the land of
contention, the “return to nature” is rooted in social and political issues
of territorial borders and claims to ownership. Where is the growing
interest in foraging situated between the protection of nature and the
preservation of tradition? How do gastronomy, the restaurant industry, and
the agricultural sector contend with ethical and legal questions related to
?heritage and sustainability
Participants:
Lana Khaskia | Farmer and educator
Dr. Uri Mayer-Chissick | Historian of food and nutrition
Dr. Raﬁ Grosglik | University of California, Davis
Dr. Nasser Abufarha | Director, Canaan Fair Trade
Prof. Daniel Monterescu | Central European University, Budapest
Yair Yoseﬁ | Chef and owner, Brut, Tel Aviv

Moderators:

ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﳋﺎﻣﺲ

ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﳉﺬﻭﺭ؟

ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﺬﻭﺭ؟

ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻂ ،ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻹﺭﺙ ،ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ

ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ:
ﻟﻨﺎ ﺧﺎﺳﻜﻴﺔ | ﻣﺰﺍﺭﻋﺔ ﻭﻣﺮﺑﻴﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ
ﺩ .ﺃﻭﺭﻱ ﻣﺌﻴﺮ ﺗﺸﺰﻳﻚ | ﻣﺆﺭﺥ ﻃﺐ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ
ﺩ .ﺭﺍﻓﻲ ﭼﺮﻭﺳﭽﻠﻴﻚ | ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ،ﺩﻳﭭﻴﺲ
ﺩ .ﻧﺎﺻﺮ ﺃﺑﻮ ﻓﺮﺣﺔ | ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻳﹸﺪﻳﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ :ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﺳﻜﻮ | ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺑﻮﺩﺍﺑﺴﺖ
ﻳﺎﺋﻴﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ | ﺷﻴﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺑﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ »ﺑﺮﻭﻁ« ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ

מחשבה
בשידור
ישיר
#מחשבה_בשידור_ישיר

השידור החי
ילווה בכתוביות בעברית
בהמשך יעלה תרגום לערבית
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ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺃﻭ »ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ« ﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻷﺻﻼﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮﺙ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ ﺍﳊﺰﻳﻦ
ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
»ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ«
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﻓﻲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ .ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻭﺣﻔﻆ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﺒﺬﻭﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ؟
ﹼ

