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Лидија Георгиева

Авторот е дизајнер,
редовен професор

Во описот на  моите работни задачи како 
дизајнер влегува и постојаното следење 
на тенденции, но не само во модата туку 
и пошироко − дизајнот, архитектурата, 
културата, па донекаде и политиката и 
економијата. Спојувајќи го задоволство-
то со работата, мојот сладок момент е 
да ги следам тенденциите во светот на 
гастрономијата каде што во последна-
ва деценија се разви една специфична 
естетика, понекогаш и на ниво близу до 
уметноста. Па кој би можел да одолее на 
опојната привлечност на убаво подготве-
ната храна, презентирана во наменски 
дизајнирани чинии? Додека пишував и 
истражував за овој текст, беше предиз-
вик да си ја задржам вообичаената телес-
на тежина, а не е чудо што во недостаток 
на реални егзотични патувања кои беа 
поретки изминатиов период, омилени ни 

беа кулинарските телевизиски канали и 
онлајн платформи.
Генерално, дизајнерите уживаат во кре-
ативно готвење, а скромно ќе додадам 
дека и јас тука се вбројувам, откривање-
то на нови вкусови ми причинува големо 
задоволство. Идејата за патување и ис-
тражување на други култури преку ис-
храната ми е омилен начин на опуштање 
исполнето со содржина, па неретко и се 
инспирирам од тие рецепти.
Годинава сме сведоци на нови трендови 
во сите сектори, а прехранбената индус-
трија не е исклучок. Па како би изгледале 
тенденциите за периодов кој следува?
Да се опуштиме и да се препуштиме на 
уживањето.

Сите фотографии во продолжение 
се од ресторанот ДУКАТ

УСОВРШУВАЊЕТО И 
НАПРЕДУВАЊЕТО НА 
ГАСТРОНОМИЈАТА БАРА 
МОДЕРНИЗИРАЊЕ

Најнови трендови во исхраната

Кујни духови, виртуелни ресторани, одржлива исхрана...
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ПЛАНЕТАРНА КУЛТУРА
Меѓу највозбудливите трендови за 2022 

година е идејата за глобална кујна. Со ог-
лед на тоа што во поголемиот дел од 2020 
и 2021 година луѓето преферираа да из-
бегнуваат далечни дестинации и претеж-
но циркулираа локално, потрошувачите се 
трудеа патувањата и културата да ги доне-
сат дома. Покрај компулсивното гледање 
филмови и серии на телевизија или преку 
онлајн платформите, наједноставен начин 
да се креира симулација на патување и 
да се задоволи својата љубопитност беше 
преку храната која можеше да се консуми-
ра во најблискиот ресторан или да се на-
рача онлајн. Интеграцијата на глобалните 
вкусови во секојдневниот живот на луѓето 
и желбата за ресторани од најразлична ет-
ничка култура и дестинација се претвори 
во зголемена глобална свест за богатото 
светско гастрономско наследство – од тра-
диционални, локални, па сè до модерни 
начини на подготвување на храна.

ОДРЖЛИВОСТА Е ДОМИНАНТНА ТЕМА
Неизбежно, тренд за храна чии контури 

стануваат видливи за блиската иднина е 
сеопфатната тема одржливост, со особен 
акцент на терминот кој се нарекува нов 
глокал (како кованица од глобално и ло-

кално). Работењето кон зелена иднина во 
сите аспекти на индустријата за прехран-
бени услуги е тренд што ќе продолжи да 
расте.

Во интерес на намалување на емисија-
та на стакленички гасови предизвикани 
од транспортот, фокусот на глобалната 
трговија со храна преминува кон регио-
нални земјоделски структури, пократки и 
потранспарентни синџири на снабдување 
и фокус на домашните пазари.

Одржливоста не е само оригинална 
идеја на помладите шефови и претприе-
мачи, туку всушност е и паметен деловен 
избор − ориентирањето кон одржливи 
практики е инвестиција во сопствената 
иднина. Како во индустријата, така и кај 
помалите производители, одржливоста 
на животната средина е комплексна за-
дача. Од опрема до пакување, во тек е и 
сензибилизација на пошироката јавност 
за рециклирање на што е можно поголем 
дел од употребните предмети кои додатно 
ја загадуваат животната средина. Во овој 
сегмент, особено е важно индустриските 
дизајнери да соработуваат со инженерите, 
научниците, во активно истражување како 
да се дојде до одржлива амбалажа на про-
изводите.

Воедно големо внимание се посветува и 
на фармите кои внимателно се однесуваат 
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кон нивните ресурси за да можат во ид-
нина да продолжат да одгледуваат разно-
видни производи, со одржување на висок 
стандард за квалитет.

РАСТИТЕЛНА ХРАНА 
Добивајќи го главното внимание во 2021 

година, а се предвидува дека несопирли-
во ќе расте и во блиска иднина, храната 
од растително потекло е тренд во подем. 
Потреба или задоволство, заменувањето 
на вкусот на месото со некоја алтернатива 
не е новина во прехранбената индустрија. 
Без разлика дали станува збор за најнови-
те алтернативи за месо од растително по-
текло или зголемувањето на популарноста 
на производи кои наликуваат и ги замену-
ваат млечните производи, се предвидува 
глобалниот пазар заснован на растителна 
исхрана континуирано да расте. Се наоѓа-
ат начини традиционалните јадења да се 
реинтерпретираат со иновативно корис-
тење на производи кои би се употребиле 
за таа намена, а јадењето поздраво и позе-
лено е суштинско за опстанокот на нашава 
планета.

Mожеби оваа тенденција потешко се 
пробива кај нас, но сепак, се забележува 
сè поголем број на модерни, нови концеп-
ти на бистроа и мали ресторанчиња кои се 
специјализирани во овој тип на исхрана. 

Органската, вегетаријанската и веганска-
та исхрана се во подем, па и кај нас имаме 
успешни големи и мали локални произ-
водители. Производите со кои би се задо-
волиле потребите на зголемениот број на 
вегетаријанци и вегани, кои порано беше 
незамисливо да се најдат, сега се лесно 
достапни во нашите маркети и специјали-
зирани продавници. 

Но, најголема радост ми причинува жи-
лавиот опстанок на нашите зелени пазар-
чиња каде што, за среќа, сè уште можеме 
да имаме контакт со производителот и да 
јадеме овошје и зеленчук собрани локал-
но и исончани од нашето сонце. Купувајќи 
од нив, придонесуваме во стимулирање на 
одржливо земјоделство кое да се надева-
ме дека еден ден свесно ќе се фокусира на 
биолошката разновидност и на регенера-
цијата на почвата.

АДАПТАЦИЈА − МЕНУВАЊЕ НА ПРОС-
ТОРОТ И ДИЗАЈНОТ НА РЕСТОРАНОТ

Наспроти очекувањата, сопственици-
те на рестораните брзо се адаптираа и 
ги приспособија своите услуги. Олабаву-
вањето на мерките годинава донесе надеж 
дека животот ќе продолжи и тие ќе можат 
да го прават она што најдобро го знаат: да 
се приспособат и да напредуваат во светот 
на густативните задоволства.
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„За да бидеме и ние и гостите задоволни 
мораа да се случат одредени промени. Са-
мото усовршување и напредување на гас-
трономијата бара модернизирање. Затоа 
решивме да го  реновираме надворешни-
от дел, со особено внимание на одреде-
ни елементи кои ќе ја задржат топлата и 
пријатна атмосфера. Секако, посветивме 
внимание и на зачувување на традицијата, 
на стариот изворен стил, бидејќи тој и по-
натаму останува двигател на нашиот рес-
торан“, вели Димитар Зографски, сосоп-
ственик на ресторанот Дукат во Скопје. 

Бизнисот на храна за носење е во кон-
тинуиран пораст и несопирливо продол-
жува и годинава. За да се адаптираат на 
зголемената и комбинирана побарувач-
ка, рестораните мораат да го прилагодат 
нивниот простор кој треба да ги исполни 
барањата за целосна услуга и испорака. 

„Ние како реномиран ресторан морав-
ме да одговориме соодветно на кризата 
предизвикана од ковид-19. Новосоздаде-
ните услови налагаа брзо адаптирање на 
ситуацијата. За нас како ресторан беше го-
лем предизвик да направиме серија клуч-
ни работи со кои полесно ќе се справиме 
со кризата. Најголем акцент беше ставен 
на тоа гостите повторно да се вратат во 
локалот, да бидат сигурни и заштитени 

во секое поле. За таа цел, инвестиравме 
во најмодерна технологија на апарати за 
прочистување на воздухот, апарати за де-
зинфекција на целокупниот простор, како 
и апарати за проветрување на воздухот − 
сè со цел нашите гости да се чувствуваат 
посигурни и покомотни“, вели Димитар.

ТЕХНОЛОГИЈА 
ОНЛАЈН ИСПОРАКА, КУЈНИ ДУХОВИ, 
ВИРТУЕЛНИ РЕСТОРАНИ, СОЦИЈАЛНИ 
МРЕЖИ

Дигитализацијата навлегува во сите 
пори на општеството, а здравствената кри-
за само го забрза овој тренд во бизнисот за 
храна. Поради ограничениот пристап до 
реалните ресторани, консумирањето хра-
на за носење континуирано се развиваше, 
заедно со кујните и онлајн ресторани кои 
се појавија за да ги задоволат растечките 
барања. Испораката дома стана вообича-
ена пракса при што опциите постојано се 
зголемуваат, а рестораните со целосна ус-
луга штотуку застанаа на свои нозе. 

„Новосоздадената ситуација бараше 
брзо прилогодување на ’новото време‘. 
Еден од начините за брзо прилагодување 
беше и испораката на храна преку онлајн 
оператори, како и преку сопствена дос-
тава. Големата посветеност на таа тема 
тогаш, денес ја сметаме за многу голема 
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придобивка која ја имаме поради енорм-
ниот број на нарачки кои ги добиваме и 
испорачуваме секојдневно“, вели Дими-
тар Зографски.

Покрај тоа што голем дел од рестораните 
се поврзаа со локалните онлајн платфор-
ми за испорака дома, тука се и неизбежни-
те социјални мрежи и фуд инфлуенсери. 
Македонските шефови имаат голем број 
на следбеници, а доколку имате ресторан, 
бар или кафуле, не е можно да постоите 
без развиена активност на Инстаграм и на 
Фејсбук (за помладата публика ќе ви треба 
и Тикток). Од локалниот, просечен готвач, 
па сè до шефовите со Мишелин ѕвезди, 
сите се обидуваат да останат во центарот 
на вниманието. За да останат релевантни 
во реалниот свет и во светот на онлајн на-
рачките, готвачите и рестораните во кои 
работат треба да објавуваат постојано. 
Современите ресторани мораат да имаат 
онлајн присуство со целосна стратегија и 
прецизно таргетирани хаштагови кои ќе 
помогнат во развојот на бизнисот.

Храна на иднината, за која се верува 
дека ќе стане бизнис кој веќе се пресме-
тува во милијарди долари, е концептот на 

виртуелни ресторани и т.н. кујни духови.
Виртуелните ресторани се места каде 

што истовремено од една физичка кујна − 
дух кујна, се подготвува храна за неколку 
брендови, но во суштина тие брендови/
ресторани се најчесто без простор за ја-
дење. Нивниот фокус е да продаваат и да 
исполнуваат онлајн нарачки за испора-
ка на брза храна со помош на постоечки 
апликации или со сопствена платформа 
за испорака. Како резултат на тоа, тие 
обично немаат видлив излог, но со безна-
чајно мала инвестиција генерираат и ис-
порачуваат храна − производ на неколку 
онлајн брендови, иако парадоксално таа 
храна е подготвена во истата кујна. За таа 
цел, новите кујни се наменски направени, 
дизајнирани само за да доставуваат храна 
за носење. Клучот за успешна онлајн кујна 
е флексибилната опрема и работно време, 
а брендовите сместени во овој виртуелен 
ресторан се подложни на динамично тем-
по на промени. Тие постојано се разви-
ваат, ги усовршуваат концептите и често 
се здружуваат и се брендираат со славни 
личности (глумци, пејачи) за да го оптими-
зираат нивниот начин на работење и зара-
ботка.

Иновативните концепти на ресторани 
и на производители демонстрираат како 
овие трендови стануваат инспирација за 
активности ориентирани кон иднината. 
Наскоро овие ресторани ќе станат вооби-
чаена идеја која ќе доминира во индус-
тријата за испорака на храна. 

И да не заборавиме – 
ПОМАЛКУ АЛКОХОЛ

Народски речено, на крај памет не ми 
паѓа да попувам бидејќи и самата уживам 
во чаша убаво вино или некој егзотичен 
коктел, но потребно е да се истакне дека 
е евидентирана тенденција на пораст на 
грижата за своето здравје. Ефектите од 
пандемијата најверојатно го иницираа 
или забрзаа овој тренд за помала потро-
шувачка на алкохол, кој веќе се развива. 
Во менијата се појавуваат опции без алко-
хол, па моктелите и пивата без алкохол ќе 
бидат популарна опција во оваа и во  на-
редната година. Секако, ние си ги и имаме 
нашите свежи, квалитетни изворски води. 

На здравје! 
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