นิทรรศการ "Templestay & Temple Food" ชวนสัมผัสประสบการณ์ พักค้ างแรมในวัดเกาหลีระหว่ างมหกรรมโอลิมปิ กฤดูหนาวปี หน้ า
โซล, เกาหลีใต้ --6 ตุลาคม--พีอาร์ นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
- นิทรรศการโปรโมทกิจกรรมพักค้ างแรมในวัดเกาหลี ซึง่ จัดขึ ้นเมือ่ วันที่ 24-30 กันยายนทีผ่ า่ นมา ณ Astor Center ในมหานครนิวยอร์ ก
ปิ ดฉากไปแล้ วด้ วยความสาเร็จอย่างงดงาม
- ลิ ้มลองอาหารของวัดทีป่ รุงจากวัตถุดิบสดใหม่สง่ ตรงจากจังหวัดคังวอน ประเทศเกาหลีใต้
Cultural Corps of Korean Buddhism ประสบความสาเร็จในการจัดนิทรรศการ "Templestay and Temple Food
Exhibition, Experience and Lecture" ภายใต้ ธีม "Pyeongchang Winter Olympics with Templestay" ณ
กรุงนิวยอร์ ก มหานครแห่งวัฒนธรรมของโลก เมือ่ วันที่ 24-30 กันยายนทีผ่ า่ นมา
นอกเหนือจากประชาชนชาวนิวยอร์ กแล้ ว
นิทรรศการดังกล่าวยังนาเสนอกิจกรรมการพักค้ างแรมและอาหารรสเลิศของวัดแก่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจานิวยอร์ ก ศูนย์วฒ
ั นธรรมเกาหลีแห่งนิวยอร์ ก
สานักงานการท่องเทีย่ วเกาหลีประจานิวยอร์ ก ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลี สมาคมศิลปวัฒนธรรม และสือ่ มวลชนในนิวยอร์ กด้ วย
ผู้ทมี่ าเยีย่ มชมงานกว่า 100 คนต่างได้ รับประสบการณ์อนั หลากหลาย ทังยั
้ งได้ ลิ ้มรสอาหารของวัดทีถ่ กู นามาให้ ลิ ้มลองที่ Astor Center ในกรุงนิวยอร์ ก
สาหรับกิจกรรมทีไ่ ด้ รับความสนใจมากทีส่ ดุ คือการประดิษฐ์ โคมไฟดอกบัว ขณะทีอ่ าหารขึ ้นชื่ออย่าง "ซัมบับ" และมันฝรั่งทอดกรอบก็เป็ นเมนูยอดนิยมในงานนี ้
นอกจากนี ้ ผู้มาร่วมนิทรรศการหลายคนยังแสดงความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรมพักค้ างแรมทีว่ ดั ระหว่างมหกรรมโอลิมปิ กฤดูหนาวซึง่ จะจัดขึ ้นทีเ่ มืองพยองชั งในปี หน้ าด้ วย
เสือขาว "ซูโฮรัง" และหมีดา "บันดาบี" มาสคอตของมหกรรมโอลิมปิ กฤดูหนาวพยองชัง
ก็ได้ เปิ ดโอกาสให้ ชาวนิวยอร์ กได้ ถา่ ยรูปอย่างใกล้ ชิดบริเวณโซนถ่ายรูปภายในนิทรรศการดังกล่าว
อีกด้ านหนึง่ ของงาน ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ศิลปวัฒนธรรม สือ่ มวลชน ตลอดจนเชฟชื่อดัง ต่างตบเท้ ามาร่วมงานเลี ้ยงอาหารทีป่ รุงในวัดซึง่ มีหลากหลายเมนู เช่น
โจ๊ กกับมันฝรั่งก้ อนและเครปบักวีต ทีส่ ง่ ตรงมาจากจังหวัดคังวอน ประเทศเกาหลีใต้
เชฟ Kenny Pinney จาก Jean-Georges ร้ านอาหารชื่อดังในนิวยอร์ ก กล่าวว่า "ผมประทับใจมากกับอาหารทีส่ ะอาดและสดใหม่
ผมรู้สกึ ว่าได้ สมั ผัสรสชาติทแี่ ท้ จริงของวัตถุดิบโดยไม่มีอะไรเจือปน"
Maangchi Kim บล็อกเกอร์ อาหารเกาหลีชื่อดังทีม่ ีผ้ ตู ิดตามในยูทูบ 2 ล้ านคนทังในสหรั
้
ฐอเมริ กาและทัว่ โลก กล่าวว่า
"ฉันรู้สกึ เป็ นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ มีโอกาสลิ ้มรสอาหารของวัดเกาหลีทั ้งทีอ่ ยูใ่ จกลางมหานครนิวยอร์ ก เต้ าหู้ยา่ งกับพริ กดองทาให้ ฉนั รู้สกึ ถึงรสชาติของอาหารเกาหลีแท้ ๆ
ทีม่ ีกลิน่ และสัมผัสอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ มันทาให้ ฉนั อยากสาธิตการทาอาหารของวัดบนช่องยูทบู ของฉัน"
Bailey และ Tarsha ให้ สมั ภาษณ์วา่ "ฉันสัมผัสได้ ถงึ วัฒนธรรมเกาหลีและความลึกซึ ้งของอาหารในวัด โดยเฉพาะพริกดองทีโ่ ดนใจฉันมาก
มันไม่เหมือนพริกดองของอเมริ กา เรารู้สกึ ได้ ถงึ ความใส่ใจของเชฟและการอดทนรอเพื่อให้ รสชาติออกมาดีทสี่ ดุ " นอกจากนี ้ ทังคู
้ ย่ งั ขอบคุณเชฟ Ven.
Beopsong ซึง่ เป็ นผู้แนะนาอาหารของวัดให้ ได้ ร้ ู จกั โดยกล่าวว่า "หากฉันได้ มีโอกาสไปเกาหลี
ฉันจะไปลองอาหารของวัดและเรียนรู้วฒ
ั นธรรมเกาหลีด้วยการพักค้ างแรมในวัด"
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน (ตามเวลาท้ องถิ่น) ได้ มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอาหารของวัดโดยเชฟ Ven. Beopsong ณ สถาบัน Culinary
Institute of America (CIA) ซึง่ เป็ นโรงเรียนสอนทาอาหารชื่อดังของอเมริกา โดยมีอาจารย์และนักเรียนของสถาบันราว 100
คนมาร่วมฟั งการบรรยายด้ วยความสนใจและกระตือรื อร้ น นักเรียนต่างตั ้งคาถามเกี่ยวกับสูตรอาหารของวัดและลักษณะเฉพาะของวัดในเกาหลี นอกจากนี ้ Michael
Pardus ผู้เชี่ยวชาญด้ านอาหารเอเชียของสถาบัน CIA ยังได้ ขอบคุณเชฟ Ven. Beopsong และทีมงานของ Cultural Corps of Korean
Buddhism ด้ วยก๋วยเตีย๋ วกิมจิ ซอสถัว่ เหลือง และผลไม้ เฉพาะถิ่นสุดพิเศษ

Cultural Corps of Korean Buddhism รับหน้ าทีจ่ ดั กิจกรรมโปรโมทอาหารของวัดปี ละ 2 ครัง้ ณ มหานครนิวยอร์ ก นับตังแต่
้ ปี 2553 เป็ นต้ นมา
โดยกิจกรรมในปี นี ้ออกแบบมาเป็ นพิเศษเพื่อเน้ นย ้าความสาคัญของมหกรรมโอลิ มปิ กฤดูหนาวพยองชังทีจ่ ะเปิ ดฉากขึ ้นในปี หน้ า
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