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Amerikan mutfak kültürü Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayanlara özgü bir mutfak
türüdür. Derleme olarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; ABD’deki mutfağın gelişimini
incelemek ve diğer mutfak kültürleri ile nasıl etkileşime girdiğini saptamak amacıyla
yapılmıştır. Bu nedenle Amerikan tarihi, mutfak kültürleri ve bu topraklara yapılan göçler
ile ilgili veriler incelenerek Amerikan mutfağına yansımaları değerlendirilmiştir.
Amerikalı yerlilerin pişirme ve beslenme yöntemlerinin, bölgeye gelip yerleşen ilk
Avrupalıların pişirme ve beslenme yöntemleriyle harmanlanmasının Amerikan
mutfağının temellerini oluşturduğu söylenebilir. Bölgeye yapılan yeni göçler ve ABD
sınırlarının zamanla genişlemesi ile yeni topraklardaki mutfak kültürü yeni
yerleşimcilerin mutfak kültürü ile etkileşmiştir. Günümüze kadar bölgeye yapılan göçler
ile değişik mutfak kültürleri füzyona uğramış böylece Amerikan mutfağı daha gelişmiş ve
zenginleşmiştir. Sonuç olarak Amerikan mutfak kültürünü tek başına tanımlamak zor
olduğundan iki kavramın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunlar bölgesellik ve çeşitliliktir.
Bu nedenle Amerikan mutfak kültürü bölgesel olarak ve barındırdığı çeşitlilikler ile
tanımlanabilmektedir. Bu bölgesel mutfaklar; ABD’nin bağımsızlığına kadar olan süreçte
New England, Orta bölge ve Güney bölgesi mutfaklarıdır. Bağımsızlıktan sonraki
mutfaklar ise ülkenin batıya doğru sınırlarını genişletmesi ile oluşan Louisiana, Tex-Mex,
Kaliforniya ve Hawaii mutfaklarıdır.

Keywords

Abstract

USA
American cuisine
Cuisine culture

American Cuisine is a description of a cuisine that indigenous to people who live in the
United States of America. The purpose of this study is to examine the development of
food ways in the United States and to determine that how cuisine in the United States
interacted with other cultures .For this purpose, review of American history, culinary
cultures and international migration to the US literatures was conducted. It can be said that
blending of cooking and nourishment methods of Native Americans and Europeans has
formed a basis for American Cuisine culture. Over time, with new migrations to the region
and with the expansion of the United States border, culinary culture in the new land has
interacted with the culinary culture of the new settlers. With migration to the region,
varied cuisine culture has merged, thus American cuisine has developed and diversified.
Consequently, due to American cuisine culture hard to define, need of two concepts are
emerging. These concepts are regionalism and diversity. Therefore, American cuisine
culture can be defined by regionalism and diversity. These regional cuisines are New
England, Middle Region and South Region in Colonial Period, and Louisiana, Tex-Mex,
California and Hawaii in Post-Colonial Period.
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