
Spotlight på Nazarets kulinariske tilbud i nyt internationalt
rejseprogram. “Gadekøkkener i hele verden”
Nazaret, kendt overalt i verden som kristendommens vugge og Jesus' barndomsby, er for nylig blevet opdaget som et paradis for gourmeter
takket være en ny tv-serie om gadekøkkener i hele verden. I seriens 12. episode var Nazarets kogekunst i centrum.

Kogekunsten i Nazaret er påvirket af de arabiske nabolande som Syrien og Libanon og bygger i høj grad på den overbevisning, at
naturen giver mennesket, hvad det har behov for. Derfor indeholder højdepunkterne i Nazarets menuer godt kød, fisk fra
Middelhavet og lokalt dyrkede grøntsager og krydderurter.

Tv-showets vært er Ishai Golan, stjernen fra “Prisoners of War” (den serie, der tjente som inspiration til den populære amerikanske
serie “Homeland”), som inviterer publikum på en kulturel rejse gennem de kulinariske perler, der findes i gyder, boulevarder og
gader - et paradis for madelskere med en duft af de lokale køkkener og deres vidunderlige smagsvarianter.

Ishai besøger en ny by i hvert afsnit, og over et forløb på 24 timer mødes han med lokalbefolkningen og skal spise det samme som
dem – også hvis det er den mest krydrede ret i landet! Serien, der er produceret i samarbejde med den førende franske
rejsekanal Voyage og Kayenta Productions, vandt prisen for ‘Bedste internationale program’ i det årlige Tasty Awards-
arrangement, der blev afholdt for 5. gang.

Episoderne er optaget i Istanbul, Mumbai, Paris, Bangkok, Hanoi, Marrakech, Haifa, Amsterdam, Napoli, Rio de Janeiro, Seoul,
New York City og nu Nazaret. Denne livlige by i det nordlige Israel, den største arabiske by i landet, emmer af landsbystemning og
har meget mere at byde på end den kristne historie, den er berømt for. I dag tiltrækker byen millioner af turister, og selvom de
utallige kirker naturligvis besøges, udforskes også de brolagte gader i den gamle bydel med sine historiske bygninger, den
autentiske basar og de fremragende restauranter med lokale retter på menuen.
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.
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