Фудблог
від Ірени
Карпи
Українська письменниця Ірена
Карпа живе і працює в Парижі.
Вона займається культурною
дипломатією й багато
подорожує.

Морозиво Бертійон
Glaces Berthillon
Улюблене морозиво парижан – на
острові Сан-Луї, прямісінько в серці
міста (31 rue Saint-Louis en l’île 75004).
Морозиво з повністю натуральних
інгредієнтів. Незвичні смаки –
тушкований ананас, лимон із базиліком,
праліне з кедрових горішків, солона
карамель, винний персик – тут поряд із
«класикою»: шоколад, фісташки, ваніль,
малина і неймовірна суниця. У спекотні
дні по це морозиво стоять довжелезні
черги. (Моє улюблене – з йогуртом юзу
й таки з фісташками.)

Прочитай її фудблог про Париж
і розмалюй ілюстрації.

Люксембурзький сад
Jardin du Luxembourg

Фото Тані Орлик

Париж – одна зі світових столиць. Чого саме? Всього:
моди, мистецтва, гастрономії. І куштувати варто все
потроху!
Тож якщо мама чи тато захочуть пробігти всіма музеями
одразу – Лувр, Орсе, Помпіду – краще відмов їх. І не тому,
що тобі буде нудно чи ви втомитеся. А тому, що краще
подивитися менше артоб’єктів і запам’ятати їх, ніж потім
мати кашу в голові і дратуватись. Так само перекажи
батькам, що в тому ж Луврі бувають нестерпні черги у

кав’ярні, тому воду й невеличкий
перекус краще мати з собою. Бо, як
кажуть американці, art makes hungry!

І хоч я вірю, що з англійською ти
дружиш, приїхавши до Парижа,
не зайвим буде знати кілька фраз
французькою:
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Зараз я скерую
тебе в кілька
моїх улюблених
«солодких» і
«солоних» місць – а
ти вже дивися, що
більше любиш.

Де купити смачненького
для пікніка?
Мій улюблений продуктовий ринок –
відразу під українським посольством
на Авеню де Сакс (21 avenue de Saxe).
Щочетверга і щосуботи зранку й до обіду.
Величезний вибір сирів, готових страв
середземноморської кухні, смаженого на
грилі м’яса, овочів та фруктів. У рибній
крамниці можна попросити відкрити й
дати з собою дюжину устриць. Головне –
прийти не в розпал базарного дня і
ґречно усміхнутись продавцю.

Так, це улюблене місце парижан для
прогулянок. Крім того, що ти можеш
тут влаштувати човникові перегони у
фонтані, цей великий парк, де є палац
і оранжерея, має традиційні «бювети»
– кіоски, що «живуть» тут понад 100
років!. Батьки можуть узяти собі кави, а
ти – гарячого шоколаду, ґофри (печені
вафлі) чи креп (великий французький
налисник із цукром, полуницями
чи карамеллю). А потім спокійно
насолоджуватися цікавезною книжкою,
лежачи в шезлонгу. До речі, тут ще є
два газони, де можна влаштовувати
пікніки.

Для любителів суші,
макі й бенто…
Скромне, але дуже справжнє місце
в районі Сен-Жермену – невеликий
ресторанчик Suchi Nagoya (59 rue
Dauphine 75006). Ми з дітьми дуже
любимо там їсти чи брати їжу з собою й
пікнікувати поряд на набережній річки
Сени, біля Нового мосту (Pont Neuf). Там,
до речі, просто нереальний захід сонця!
Не забудь зарядити батарею для фоток.

де мені
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Чи любиш ти ходити з батьками й друзями в кафе? Чи, може,
тобі більше до вподоби вулична їжа – те, що можна купити та
з’їсти просто неба, на прогулянці, – зазвичай така їжа свіжа
і смачна? Або ж тобі імпонують пікніки – ніщо так не збуджує
апетит, як споживання їжі на природі!

Опиши своє улюблене кафе кількома реченнями:
1. Уяви, що ти заходиш усередину. Як виглядає
заклад?
2. Що тобі впадає в око першим?
3. Які там запахи?
4. Які чуєш звуки?
5. У приміщенні тепло чи прохолодно?
6. Чи смачно тобі там було? Як можеш це
передати? Не соромся, вигуки тут доречні!
Наприкінці поділися, чому тобі приємно згадати
це місце.

Треную опис сенсорних
відчуттів.

Бургери
Раджу їсти у Sсhwartz’s у кварталі Маре
(16 rue des Ecouffes 75004, це ще й
недалеко від нашого морозива, тож
можна планувати десерт). У Шварці
є велика окрема кімната, яку можна
забронювати, коли приходиш із багатьма
друзями. А ще смачнючі бургери в
Mamie Burger та в Camion qui Fume…
Твої батьки, та й ти, як допитливий
гурман, можете захотіти традиційної
французької кухні. Є одне місце біля
Марсових Полів (Champ de Mars), яке
я раджу лише найкращим друзям.
Найсвіжіші плато з морепродуктів
(устриці, омари, креветки, равлики,
лангустини), домашній тартар і ледь
не найкращий у Парижі тарт татен
(перевернутий пиріг із яблуками й
карамеллю, ммм!) у брасерії Suffren (84 avenue de Suffren 75015).
Знаєш, чим відрізняється brasserie від
ресторану? Тим, що в ній можна їсти
тоді, коли ти голодний, а не лише в певні
години.
Смачного! Bon appétit
et bienvenue à Paris!
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