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SÜRELİ
YEREL YAYIN
Profesyonel Aşçı dergisi
iki ayda bir yayınlanır.
Dergideki yazılar ve görseller
izin alınmaksızın kullanılamaz.
İlanların sorumlulukları
ilan sahiplerine aittir.

EMRULLAH GÜMÜŞTAŞ: DÜNYA VE
TÜRK MUTFAĞINA BAKIŞ

DEKORATÖR, HEYKELTIRAŞ,
RESSAM, AŞÇI HAŞİM DEMİRTAŞ

AKTÜEL
İSPAD, AŞÇILARI
KAHVALTIDA BULUŞTURDU
İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği (İSPAD)’nin geleneksel kahvaltısı Inpera Hotel’de gerçekleşti. Kahvaltıya Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut Reis Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Mengen Aşçılar
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selami
Kurtoğlu, geçmiş dönem başkanları, aşçılar ve sektörel davetliler katıldı. İSPAD Başkanı Umut Eyioğlu yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Reis Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen Aşçılar Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selami Kurtoğlu
ve İSPAD 9. dönem Başkanı Uğur Alparslan söz alan
diğer isimler oldu. Kahvaltıyla devam eden etkinlik plaket töreni ve İSPAD Başkanı Umut Eyioğlu’nun teşekkür konuşmasıyla son buldu.
İSPAD Başkanı Umut Eyioğlu yaptığı hoşgeldiniz konuşmasında birlik mesajı verdi. Konuşmasına Yunus
Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim
sevilelim, dünya kimseye kalmaz” sözlerinden alıntı
yaparak başlayan Eyioğlu, “Aşçılar olarak birlik ve beraberlik içinde hareket edersek aşçılığımızı, mutfağımızı daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

YUDUM VE MURAT BOZOK’TAN
LEZZETLİ İŞBİRLİĞİ

PORLAND’IN 2016 YILI ÖZEL
SERİLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Porland uzun bir aradan sonra üretici ve perakendeci kimliği ile Zuchex Fuarı’nda yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ile
buluştu. 1 - 4 Ekim’15 tarihleri arasında Tüyap Fuar Merkezi
Fuaye Alanı ve Marmara Salonu’nda iki ayrı standı ile hem ev
hem de profesyonel kullanıcıların ağırlandığı organizasyonda;
Porland’ın özgün ve modern çizgileri ile yeni sezon ürünleri
tanıtılırken, Şef Rafet İnce özel sunumu ve showları ile renk
kattı. Türkiye’de ve dünyada porselen denince akla ilk gelen
markalardan biri olan Porland, farklı mutfak ihtiyaçlarına farklı çözümleri ile kaliteyi, kullanım kolaylığı ile sunmaya devam
ediyor. Binlerce çeşit, renk ve desende ürün ile mutfakta inovatif çözümler sunan Porland’ın üretimini yaptığı porselen ürün
kategorisinin dışında cam ürünlerde Fiamma, çelik ürünlerde
Festino ve mutfak araç gereçleri ile tekstil ürünlerde Porland
Style markası ile tüketicileri ile buluşuyor.
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Ünlü Şef Murat Bozok, Yudum ile yaptığı işbirliği kapsamında geleneksel tarifleri yeniden yorumluyor ve özgün tarifler hazırlıyor. Türkiye’nin
lider sıvı yağ markası Yudum, Ünlü Şef Murat Bozok ile işbirliğine imza
attı. Mutfaktaki hayata dair püf noktaları ve doğru yağ kullanımına ilişkin bilgileri takipçileriyle buluşturan Murat Bozok, Yudum ürünleriyle
birbirinden lezzetli tarifler sunuyor. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat Bozok, üniversite eğitimi sonrasında farklı bir karar alarak, tutkuyla bağlı olduğu aşçılığı meslek olarak
seçti. Sonrasında Amerika’ya yerleşerek eğitimine devam eden Bozok,
Amerika’da Michelin yıldızlı restoranlarda çalışma fırsatı buldu. 2009
yılında Türkiye’ye dönen Murat Bozok, bol ödüllü fine-dining restoranı
Mimolett’i açtı. Milliyet gazetesinde yeme–içme üzerine yazmaya devam
eden Bozok, kurduğu Murat Bozok’s Kitchen ile çalışmalarına devam
ediyor.

İSPAD’DA YENİ DÖNEM
1997 yılında kurulan İstanbul Profesyonel
Aşçılar Derneği 10. Olağan Genel Kurulunu
gerçekleştirdi. Yapılan seçimlerde, katılanların oylarının tamamını alan Umut Eyioğlu
ve ekibi İSPAD’ın 3. Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Derneğinin Kurucu Başkanı ve 7

dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan
Duayen Aşçı Yahya Erdoğan’ın ardından
başkanlığa Uğur Alparslan seçilmişti. Umut
Eyioğlu bu iki deneyimli aşçının ardından
3. farklı isim olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş oldu. Yapılan seçimin

ardından kısa bir konuşma yaparak kendisini bu göreve layık gören İSPAD üyelerine
teşekkürlerini sunan Umut Eyioğlu, aşçılık
camiasının birlik beraberlik içinde olması
için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

AŞOMDER’DEN OTİZME FARKINDALIK ETKİNLİĞİ
Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği
(AŞOMDER) ve Tohum Otizm Vakfı, İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde,
20.000 adet kek ve 9000 makaron ile

Tohum Otizm Vakfı’nın güneşini oluşturarak otizme farkındalık etkinliği
yaptılar. Oyuncu Ali Aksöz, İstanbul’un
değerli Şefleri ile Özel Tohum Vakfı

Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören
otizmli öğrencilerin birlikte sembolik
olarak mini kek pişirdikleri etkinliğe
ziyaretçiler de katılım sağladı.

ŞUBAT 2016
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AKTÜEL

İSTANBUL AŞÇILAR DERNEĞİ’NDEN ANLAMLI DESTEK
İstanbul Aşçılar Derneği üyelerinden eğitime tam destek. İstanbul Aşçılar Derneği
üyeleri kendi aralarında başlattıkları kampanya ile aralarında topladıkları giyim ve
kırtasiye malzemelerini Elazığ Kovancılar
Ekinözü Köyü İlk ve Orta Okuluna teslim etti.
Bu anlamlı yardım sonrasında Genel Sekreter Adem Yılmaz bir açıklama yaptı. Açıklamasında “Dernekçilik toplumun örgütlü
yapıyı kabul edip bu yapı için oluşan olguları
analiz edip, bu olgular çerçevesinde kendine en uygun geleni alıp bu kapsamda tekrar topluma sunmak demektir. Bunun adına
gelenek ve göreneklerimizin unutulmaması
ve bir sonraki nesillere aktarılarak yaşatıl06
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ması diyebiliriz. Bunun adına metropoller de
yaşayan meslektaşlarımıza, Türkiye’nin neresinde olursa olsun iletişim içinde olmak,
onlar için yapabileceklerini yapmak ve çok
uzak dediğimiz ama yakınımızda olanlardan
haberdar olmak da denilebilir.
Bizde İstanbul Aşçılar Derneği olarak görevlerimiz bilinci içinde 1198 km uzaktaki Elazığ Kovancılar ilçesi Ekinözü Köyü İlk ve Orta
Okuluna gittik. Buraya gitmemizin sebebi de
orda bulunan küçük kardeşlerimize destek
olmak ve onların gönüllerinde geleceğe ışık
tutacak bir iz bırakmaktı. Burada görev yapan öğretmenimiz Hande Gök Meral’in çağ-

rısına kayıtsız kalmadık ve elimizden geleni
yaptık. Gelmişken de burada vatani görevini
yapan aşçımız Okan Erkoç’u ziyaret ederek,
kendisiyle sohbet ettik. Yapılan çalışmalar
içinde İstanbul Aşçılar Derneği yönetim kurulumuz ve üyelerimiz ile bir bütün olarak
bir takım olarak yapacağımız ziyarette yardım malzemelerimiz için özverili katkıları ile
gerçekleştirilmiştir, derneğimizim yönetim
kurulu ve üyelerin bu yardımları bizlerin
dernekleşme olarak çok büyük yol aldığımız
örneği ile ayrıca çok mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Bize katkı sunan MNG Kargo
ve ucuzauc.com sahibi Celal Usta’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

AKTÜEL

“DR NAR” MEŞHUR ADIYAMAN
NAR EKŞİSİ İLE PAZARA GİRDİ
Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişen nar
meyvesi iklim koşulları göz önüne alındığında Adıyaman’da bambaşka bir kaliteye
sahip. Tarihi M.Ö 40,000 yıllarına dayanan
ve Komagene Krallığına ev sahipliği yapan
şehirde, o dönemden kalma heykel ve kabartmalarda dahi nar figürüne sık sık yer
verilmiş. Bundan yola çıkıldığında nar, bu
topraklarda çok uzun yıllardır yetiştirilmiş
ve kentin tarihinde önemli bir yere sahip
olmuştur. Yapılan araştırmalarda nar’ın antioksidan özelliği taşıdığı, özellikle şeker,
kolesterol, kalp hastalıkları ve damar yolları tıkanıklığı gibi rahatsızlıklarda tedaviyi
destekleyici özelliği olduğu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca Nar’ın insan sağlığına birçok faydası
olduğu bilinmektedir. 2 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından Adıyaman’da “Dr. Nar”
markası ile nar ekşisi üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Osman Çetinkaya, 8 yıllık
nar üreticiliği geçmişleri süresince piyasada
gerçek nar ekşisinin bulunmadığını fark edip
bu doğrultuda markayı kurduklarını, amacımızın Organik tarım kullanarak %100 doğal
Nar ekşisi yapıp, Adıyaman Nar’ını ulusal
marka haline getirmek ve Nar Üreticisinin
sıkıntılarını ortadan kaldırmak olduğunu,
ifade etti. Türkiye’de nar ekşili sos adıyla satılan birçok üründe nar suyunun bulunmadığına aksine insan sağlığını tehdit eden katkı
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maddelerinin kullanıldığına, değinen Çetinkaya, “Dr.Nar markamızla piyasaya girdiğimiz nardan çok yönlü faydalanılacak, ürünümüz tamamen doğal ve organiktir.” dedi.
Adıyaman’da Tunay Gıda A.Ş’nin desteği ile
2012 de 11 Üretici ile başlanan organik nar
yetiştiriciliği çalışmaları 2015 yılında 87 nar
üreticisi ile 5200 DA alanda organik tarım
uygulamaları ile nar üretimi gerçekleştirilmektedir. Bahçelerimizin sertifikasyon
süreçleri belirli periyotlarda tamamlanmış
olacaktır. Ürünlerin bir kısmı Tunay Gıda A.Ş
tarafından nar suyu olarak yurt dışına ihraç
edilmektedir; bir kısmı da nar ekşisi üretiminde kullanılarak iç ve dış piyasada müşterilerin beğenilerine sunulmaktadır. Ürünümüz bahçeden sofraya tüm aşamalarda
ikinci bir el değmeden tamamen bizim üretimimizle sağlanmaktadır. Ayrıca ürünümüzün yetiştirme, üretim ve paketleme evreleri, tamamen hijyenik ortamda ve modern
teknoloji kullanılarak uzman kadromuzla
işlenmekte ve paketlenmektedir ( Cam şişede). Amacımız yetiştirirken de satarken de
insan sağlığına zarar verecek hiçbir madde
kullanmadan müşterilerimize sağlıklı ve kaliteli bir ürün sunmaktır.
Narın uzmanı Dr Narın % 100 doğal olmasından dolayı ister nar ekşisi, ister nar pekmezi, ister nar suyu olarak kullanılabilece-

ğini söyledi. Dünya mutfağında önemli bir
yere sahip olan Nar Ekşisinin; salata, kırmızı
et, beyaz et ve damak tadına göre bütün yemeklerde, özel bir sos olarak kullanılabileceğini, istendiğinde de sulandırılıp nar suyu
olarak da içilebileceğini söyleyen Çetinkaya,
Dr. Nar dışında bu özellik başka hiçbir ürünün olmadığını söyledi. “Dr Nar” markalı
ürünlerini her geçen gün daha çok tüketiciye sunma gayretinde olduklarını belirten
Çetinkaya ; “ Markamızı iç piyasada satışını
yapmak için ulusal market zincirleriyle, dış
piyasada ise; Başta Avrupa olmak üzere
Balkan ülkeleri, Avustralya, ABD, Ortadoğu
ve Uzakdoğu ülkeleriyle çalışma yapmaktayız. Birçok fuarda ürünümüzü sergiliyoruz
ve adeta fuarların yıldızı haline geliyoruz.
Ürünümüzü talep eden müşterilerimiz dilerlerse bize internet üzerinden ulaşabilir.
Ürünümüz fiyat olarak piyasadaki gerçek
nar ekşisi olarak sunulan markaların dörtte bir oranında ucuz, kalite olarak dört kat
daha üstün durumda. Ürünümüz %100 nar
suyundan üretilmiş olup herhangi bir katkı
vb. madde içermemektedir” dedi. Nar’dan
harikalar yaratan Dr. Nar Meşhur Adıyaman
nar ekşisini mutlaka denemelisiniz, sofralarınıza kattığı eşsiz lezzetin yanı sıra markamıza ismini veren Dr. olma yönüyle sağlığınızı garanti altına almaktadır.

AKTÜEL

MADEN SUYU TÜKETİMİNDE
HEDEF “ KİŞİ BAŞI 20 LİTRE”
Kışın gelmesiyle birlikte artan hastalıklar
vücudumuzda büyük oranda su ve mineral kaybına yol açıyor. Bu aylarda yaygın
olan hastalıklar sebebiyle vücudumuzu
bir kalkana dönüştürmek aslında bizim
elimizde. Faydaları saymakla bitmeyen
maden suyunun tüketimini artırarak hem
vücudumuzu mineral deposuna dönüştürmek hem de su kaybını önlemek çok daha
kolay. Avrupa’da maden suyu tüketimi kişi
başı 200 litre iken, Türkiye’de bu oran sadece 10 litrede kalıyor. Önümüzdeki 5 yıl
içerisinde Pazar daha da genişleyecek ve
kişi başına tüketim miktarı 20 litreye çıkacak… Maden suyu tüketimi her yıl artmakla birlikte 2014 yılında 608 milyon satışla
yüzde 9 büyüme gerçekleştirdi ve kişi başı
maden suyu tüketimi ise yüzde 40’tan fazla artarak 9 litreye ulaştı. Fakat bu oran
halen Avrupa’ya göre çok düşük kalıyor.

BURSA GASTRONOMİ VE
AŞÇILAR ZİRVESİ YAPILDI

EFSİNA’DAN TÜRKİYE’NİN İLK
FOLİK ASİTLİ DENİZ TUZU
Türkiye’nin ürün çeşidi en bol tuz markası Efsina, Türkiye’de
bir ilke imza atarak Folik Asitli Deniz Tuzu üretti. İnsan sağlığı açısından büyük önem taşıyan folik asiti içeren yeni ürün,
kadınların, çocukların ve özellikle de hamilelerin folik asit
ihtiyacını karşılamalarına katkı sağlayacak... Folikasit içeren
yeni ürün, kadınların, çocukların ve özellikle de hamilelerin
günlük folikasit ihtiyacını karşılama konusunda destek olacak bir ürün olarak sektörde fark yaratıyor. Hamilelik öncesinde ve hamilelik sırasında tüketimi büyük önem taşıyan
folik asit, insan vücudunda hücre yapısında kansere neden
olabilecek değişikliklerin önlenmesi bakımından da büyük
önem taşıyor.
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Bursa gastronomisinin masaya yatırıldığı her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Bursa Gastronomi Zirvesi’nin dördüncüsü 13 Aralık 2015’te
Crowne Plaza Bursa’da düzenlendi. Bursa Aşçılar Derneği (Bursader) tarafından hayata geçirilen etkinliğe hem bölgeden hem de tüm Türkiye’den
gastronomi profesyonelleri katıldı. Gastronomi sektörünün önde gelen
firmaları ürünlerini tanıtırken Bursa gastronomisinin masaya yatırıldığı
konferansta; TAFED Başkanı Zeki Açıköz, İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı
Vehbi Varlık ve Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Reşat Kahrıman konuşmalar
gerçekleştirdi. Ayrıca bölgenin gastronomi akademisyenleri ve sivil toplum
örgütleri de bu konferansa görüşleriyle katkı sundu. Konferansta Bursa
gastronomisi, aşçılık mesleği ve sorunları masaya yatırıldı. Bursa’daki
gastronomi ve yemek kültürü ve Bursa’ya gelen misafirlerin Bursa mutfağından beklentileri ele alındı. Ayrıca Bursa’da ki otelcilik ve meslek eğitim
okullarında mutfak bölümünde okuyan öğrencilerin mesleğe bakış açısı
ve beklentileri değerlendirildi. Genel anlamda aşçılık mesleğini daha üst
seviyelere çıkarmak için mutfaklarda çalışan aşçıların daha ön planda tutulması ve daha kaliteli, daha bilgili gençlerin yetişmesi amaçlanıyor. Gala
yemeğinde bölgenin önemli işletmelerine, duayen şeflere, firmalara ve
organizasyona emeğe geçenlere plaket takdimi yapılarak teşekkür edildi.

AKTÜEL

KALİTE, LEZZET, EMNİYET VE TASARRUF ARAYAN
ŞEFLERİN TERCİHİ: ÖZTİRYAKİLER KONVEKSİYONLU FIRIN
Hazır yemek sanayi, pastacılık sektörü,
otel, tatil köyleri ve restoran mutfaklarının
yeni gözdesi “Öztiryakiler Konveksiyonlu
Fırın” seçkin mutfakların baş köşesinde
yerini alıyor. Sektörde yarım yüzyıldır faaliyet gösteren ihracat devi Öztiryakiler’in
imzası taşıyan bu çok fonksiyonlu ürün,
şeflerin mutfaktaki en büyük yardımcısı
olarak görülüyor. Hızlı pişirme özelliği,
verimlilik, aynı anda buharlı ve buharsız
pişime özelliği ile farklı gıdaları arzu edildiği şekilde hazırlayabilme, hem zaman
hem enerji tasarrufu sağlama vb. birçok
özelliği bünyesinde toplayan Öztiryakiler Konveksiyonlu Fırın, üretim tüketim
zinciri içerisinde yer alan yemeği yapan
aşçıdan yiyen nihai tüketiciye ve bu organizasyonu gerçekleştiren işletmelere
kadar herkesi düşünen, herkes için maksimum fayda hedefleyen mükemmel bir
ürün. Özenle hazırlanan yemekleri kısa
sürede ve uygun ısıda pişirebilen böylece besinlerin vitamin ve mineral değerini
koruyan Öztiryakiler Konveksiyonlu Fırınlarda et ürünlerinden tavuğa, balıktan
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sebzeye, pilava, yağsız patates kızartmasına kadar birçok gıda ürünü hatta dünya
mutfağından birçok özel yemek rahatlıkla pişirilebilmektedir. Gazlı ve elektrikli
olarak üretilebilen ve farklı beklentiler
için şekillendirilmiş 8 ayrı modeli bulunan cihaz, iki kademeli açılabilir kapısı ile
kullanıcısının buhardan ve sıcaktan zarar
görmesini engelliyor ve yoğun bir günün
sonunda bile kolayca temizlenebiliyor.
Bir fırında olması gereken en önemli özelliklerden birisi olan gaz salınımının önüne geçilmesi konusunda da başarılı olan
Öztiryakiler Konveksiyonlu Fırın’ın gazlı
modellerinde, ısıtma sistemi kapalı devre
boru sistemli olup pişirme haznesine atık
gaz salınımı engelleniyor; bu sayede yemekler en hijyenik ve sağlıklı koşullarda
pişirilmiş oluyor. Ortalama 45 dakikada
75 kişilik katı gıda; 120 kişilik sulu gıda
pişirebilen ve işletmelere maliyet avantajı sunan bu ürün, kullandığı minimum
elektrik enerjisi ile Öztiryakiler’in diğer
tüm ürünleri gibi doğa dostu.

Öztiryakiler
Konveksiyonlu Fırın’ın
genel özellikleri:
❏ Gazlı modeller doğal gaz veya LPG ile kullanılabiliyor.
❏ Tüm modellerde gazlı ve elektrikli seçenekleri mevcut.
❏ Pişirme kabini ve gövde paslanmaz çelikten imal edilmiş.
❏ Pişirme kabini izolasyonlu olup sıcaklığın
aşırı yükselmesini önlemek için emniyet termostatlı.
❏ Gazlı modellerde kötü gaz kokusu salınımı, kapalı devre boru sistemi sayesinde pişirme haznesine ulaşamaz.
❏ Pişirme sıcaklığı dijital termostat kontrollü.
❏ Fırın içi aydınlatmalı, ısı kaçırmaz, içeride
ısıyı homojen dağıtan fan sistemi ile donatılmış.
❏ Kapı çift camlı ve açıldığında pişirme işlemi otomatik olarak durduruluyor, kapandığında otomatik olarak devam ediyor.
❏ Çok konumlu fonksiyon anahtarı ile buharlı veya buharsız pişirme özelliğine sahip.

AKTÜEL

İNOKSAN ZENGİN
ÜRÜN PORTFÖYÜ İLE
PİR 2015’TE
Türkiye’de endüstriyel mutfak sektöründe yeniliklerin öncüsü İnoksan, Rusya pazarındaki önde gelen
işletmelerle buluşmak ve ürünlerini tanıtmak amacıyla Pir 2015 Mutfak Ekipmanları Fuarı’na katılıyor.
Endüstriyel mutfak sektöründe 35 yıldır yeniliklerin
öncüsü olan İnoksan, sektörün önemli buluşma platformlarından biri olan Pir Moskova 2015 Mutfak Ekipmanları Fuarı’na katılıyor. Ziyaretçi profilinde ikram ve
ağırlama sektöründe faaliyet gösteren önde gelen firmaların yer aldığı fuar, Rusya’da modern pazar trendleri hakkında bilgi almak isteyen işletmelerin önemli
uğrak noktalarından biri olarak gösteriliyor. 1998 yılından bu yana gerçekleştirilen fuara her yıl düzenli
olarak katılan İnoksan, bu yıl fuar katılımcılarına soğuk servis üniteleri, konveksiyonlu fırınlar, set üstü
pişiriciler, bulaşık yıkama makineleri ve döner ocaklarından oluşan zengin bir ürün portföyünü tanıtacak.

MAKARNA İHRACATINDA İTALYA’NIN
ARDINDAN İKİNCİ SIRADAYIZ

SOFRALAR HATİCE TEYZE NAR
EKŞİSİ İLE TATLANIYOR
Hatice Teyze doğal ürünlerinde yer alan Nar Ekşisi salatalara
özel bir tat katmanın yanı sıra sağlık ve hafiflik veriyor. Hatice
Teyze sağlığına düşkünlerinin de birinci tercihi olmaya devam
ediyor. Hatice Teyze doğal nar ekşileri, bahçelerden toplanıp
ezilip, odun ateşi üzerinde kaynatılarak hazırlanmaktadır. Nar
Ekşi’sinin sağlık açısından oldukça kıymetli bir besindir. Özellikle şeker hastaları için son derece faydalıdır. Nar Ekşisinin diyabete iyi geldiği ve bitkisel kürlerde kullanıldığı bilinmektedir.
Bunun dışında, damak yaraları, diş eti hastalıklarına karşı, yüksek tansiyona, zararlı maddelerin vücuttan atılmasına, düzenli
kullanıldığında bağırsak parazitlerinin atılmasına yardımcı
olur. Ayrıca; kolesterolü düşürücü özelliği de vardır.
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Sudan’da Dubai’ye, Japonya’dan Almanya’ya kadar 85 ülkeye ihracat
gerçekleştiren Golda Gıda, bu sayıyı 100’e çıkarmak için çalışıyor. Uzak
Doğu ve Amerika gibi büyük pazarlara da girmeyi hedefleyen ve 138 milyonluk gelirle İSO’nun ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Golda
Gıda, ihracat açısından zor geçen 2015 yılına rağmen yatırım çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılında Türkiye 735 bin 832 ton makarna ihracatıyla, 1 milyon 750 bin ton ihracat gerçekleştiren İtalya’dan sonra ikinci
sırada yer aldı. 2015 yılında dünya genelinde yaşanan tüm zorluklara
rağmen gıda sektörü, dış ticarete katkı yapmaya, üretmeye, istihdama ve
ihracata devam ediyor. Bu yıla damgasını vuran devalüasyon ülkemizdeki ihracatın özellikle makarna sektörünü bir duraklama döneminin içine
sürükledi. Bu dönem içerisinde kapanan dünya pazarlarına alternatifler
aramaya devam eden Golda Gıda, ihracat kapılarını çoğaltmak ve yeni
yatırımların önünü açmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

AKTÜEL

METRO, TÜRKİYE’NİN
YEREL DEĞERLERİNE
GÖNÜL VERDİ…
Metro Toptancı Market’in Türkiye’nin yerel lezzetlerini
kayıt altına almak amacıyla yürüttüğü Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi 3. yılında somut sonuçlarıyla yüz
güldürüyor. 3 yılda raflarındaki coğrafi işaretli ürün
sayısını 60’a çıkaran Metro, 12 bin üreticiye de ulusal
ve uluslararası rekabet yolunda güç verdi. Coğrafi
işaretli ürünleri dünya pazarına açan Metro, tüm dünyadaki mağazalarında satılan coğrafi işaretli kurutulmuş incir, üzüm ve kayısıyı Türkiye’den gönderiyor.
Coğrafi İşaretli Ürünler arasında yer alan Taşköprü
Sarımsağının rekoltesi yüzde elli oranında yükseldi,
artışın üreticinin cebine yansıması 14 milyon 800 bin
TL oldu.

İSTANBUL AŞÇILAR DERNEĞİ
BAŞKANI FIRAT HOPİKOĞLU OLDU
İstanbul Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saim Umar’ın iş yoğunluğu nedeniyle görevi bırakmasının ardından Yönetim Kurulu Üyelerinin
almış olduğu karar ile yeni başkan Fırat Hopikoğlu oldu. Fırat Hopikoğlu
yaptığı açıklama “Dernek olarak mesleki anlamda farkındalık yaratmak
için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra dernekçiliğin
olmazsa olmazı olan sosyal sorumluluk projelerine de devam edeceğiz.
Beni bu göreve layık gören değerli meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KNORR BULYON AİLESİ YENİLENDİ,
ŞEFLER BU LEZZETLERİ ÇOK BEĞENDİ
Unilever Food Solutions, Türkiye’de her iki mutfaktan birine girmeyi başaran Knorr Bulyon ailesinin yenilenen lezzetlerini şeflerle
buluşturdu. Geleneksel lezzetiyle her iki mutfaktan birine giren
Knorr, portföyünde bulunan Knorr, Knorr 1-2-3 ve Sofrabaşı bulyon çeşitlerinin formüllerini yenilerken, ürün ailesini Chef’s Bulyon
ile tamamladı. Knorr’un yeni ürünü Chef’s Bulyon şeflerden de tam
not aldı. Unilever Food Solutions tarafından ev dışı tüketim pazarına sunulan Knoor Bulyon Ailesi, diğer malzemelerle uyum sağlaması için, yemeğin tadını bastırmayacak şekilde tekrar yorumlandı. Knorr bulyon ‘Şeflerin 1 numaralı tercihi’ olmak yönündeki
iddiasını yeniliklerle pekiştirirken, Knorr 1-2-3 için verim arayan
şeflerin ihtiyaçlarına odaklanıldı. Tamamen yepyeni bir imaja kavuşan Sofrabaşı ise ‘bütçeye önem veren şefler için Knorr güvencesiyle bulyon’ sloganıyla pazara sunuldu.
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AKTÜEL

GÖKÇESU AŞÇILAR DERNEĞİ KURULDU
Bolu ilinin şirin beldelerinden olan
Gökçesu’da aşçılar derneği kuruldu.
Gökçesu Aşçılar Derneği Reşat Kahrıman, Mehmet Bozkurt, Necmettin Baştürk, Durmuş Çetin, Ömer Şener, Ali İhsan Özcan ve İhsan Nodul öncülüğünde
kuruldu. Derneğin Kurucu Başkanı ise
Reşat Kahrıman oldu.
Bolu ilinde olduğu gibi Gökçesu’da da
aşçılık mesleğinin geçim kaynağı olduğunu ve beldede çok sayıda aşçı
olmasına rağmen aşçılar derneğinin
olmamasının eksiklik olduğunu ifade
eden Reşat Kahrıman, derneği kurarak
belirli zamanlarda yapılacak etkinliklerle bir araya gelmek, örf ve geleneklerini
yaşatmak istediklerini söyledi. Dernek
sayesinde Gökçesu adını ön plana çıkararak, beldelerinin canlanmasına katkı
sunmak istediklerini belirten Reşat Kahrıman, “Bir konuya da açıklık getirmek
18
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istiyorum. Gökçesu’ya dernek kurduk
diye kimsenin aklına ayrımcılık yaptığımız gelmesin. Mengen’de Gökçesu’da
Bolu’da bizlerindir. Hiç kimsenin ve hiçbir meslektaşımın böyle bir düşünceye
sahip olduğunu düşünmüyorum. Bizler
hep birlik ve beraberlik içerisindeyiz ki
bunun tüm meslek taşlarım içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Mengen
Aşçılar Derneği kurulduğundan itibaren
Mengene her türlü desteği hep birlikte
vererek bu günlere geldi ve bu böyle devam edecektir.
Gökçesu’da Mengen’in bir parçasıdır.
Rahmetli ustalarımız, sağ olan ustalarımızı saygıyla anıyoruz. Bu derneği
kurarak, birlikteliği sağlayarak bu görevi bizlere teslim etmişler, bizlerde en
güzel şekilde yerine getirerek gelecek
nesillere teslim edeceğiz” dedi.
Gökçesu Belediyesi ve Gökçesu halkı
olarak hep beraber güzel etkinliklerle,

beldelerine katkı sunacaklarını söyleyen Reşat Kahrıman, “Gökçesu ismini
daha iyi duyuracağımıza inanıyoruz. Yapacağımız birçok etkinliği Gökçesu Madenciler Derneği ile iş birliği içerisinde
yürüteceğimizi de belirtmek istiyoruz.
Tekrar tekrar belirtmek isterim ki, bizler
Gökçesu olarak Mengen ile ve halkıyla
beraber iç içe tüm birlikteliklerimiz de
etkinliklerimizde her zaman beraber
omuz omuza olduğumuz her zaman birbirlerimizin yanında olduğumuzu ve olacağımızı da belirtiriz. Ayrıca bizlere her
zaman destek olan Gökçesu Belediye
Başkanımız Sayın Atilla Ateşe teşekkür
ediyoruz. Bilinmesini isteriz ki kurulan
Gökçesu Aşçılar Derneğinin ne bir siyasi görüşü ne de bir federasyona bağlılığı
vardır. Derneğimiz herkesin derneğidir.
Tüm aşçı arkadaşlarımızı Gökçesu’ ya
gönül verenleri derneğimize üyeliklerini
destek ve katkılarını bekliyoruz” dedi.

AKTÜEL

WORLDFOOD ISTANBUL 15 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI
Türk gıda ve ambalaj sektörü profesyonellerinin büyük ilgi gösterdiği fuara
uluslararası katılım da büyük oldu. Fuarlar Almanya, Brezilya, Çin, İran, Güney Afrika, Hindistan, Kore, Japonya,
Meksika ve Peru’nun da dâhil olduğu
119 farklı ülkeden profesyonel ziyaretçi ağırladı. Türkiye’de lider sektörlerde
lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey tarafından organize edilen, gıda ürünleri,
gıda teknolojileri, ambalaj, paketleme
ve gıda işleme sistemlerinde en son yenilik ve teknolojilerin sergilendiği, sektörün uluslararası zirvesi 23. WorldFood
Istanbul 3 - 6 Eylül tarihleri arasında,
20
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CNR Expo’da ziyaretçi ile buluştu. Katılımcı firmaların ve profesyonel ziyaretçilerin daha verimli bir fuar geçirebilmeleri için, WorldFood Istanbul ilk kez
ürün gruplarına göre düzenlendi. Fuar
kapsamında gerçekleştirilen yerli – yabancı “Alım Heyetleri Organizasyonları”
ile fuarlar süresince katılımcı firmalar
ile profesyonel ziyaretçiler arasında pek
çok olumlu görüşme gerçekleşti. Fuarlar sırasında yapılan birebir iş görüşmelerinin, ülkemizde ihracat fazlası veren
gıda ve ambalaj sektörlerinin büyümesine ve gelişmesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Fuar öncesi ve sırasın-

da düzenlediğimiz “Yerli – Yabancı Alım
Heyeti Organizasyonları” hem katılımcı
hem de ziyaretçiler tarafından büyük
ilgi gördü. Sektördeki en son yenilik,
ürün ve teknolojilerin sergilendiği bölgenin en büyük sektör buluşması olan
fuarların sektöre ve ülke ekonomisine
olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Fuarlar sırasında 2016 yılı için katılımcı firmalara yer rezervasyonu ve alan
satışını da başlattık. Bu durum fuarlara
olan ilginin önümüzdeki yıl aratarak devam edeceğini göstermektedir. Sektör
profesyonellerine gösterdikleri ilgi için
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

AKTÜEL

MENENGİÇ KAHVESİNİ ‘’TOZ’’ ETTİK
Menengiç kahvesini herkes çok seviyor
ama birçok kişi pişirmedeki zorluklardan dolayı yapmak istemiyor. Ama toz
menengiç kahvesi sayesinde yapmak
çok kolaylaştı. Menengiç kahvemiz sıvı
halden toz haline gelirken hiçbir değer
ve lezzet kaybına uğramadı.
% 100 Doğal Yeni Nesil
Menengiç Kahvesi
Toz haline gelen kahvemiz sayesinde
her ortamda menengiç kahvesi içebileceğiz. Türk kahvesi gibi sadece suyu
ve toz menengiç kahvesini cezveye koyalım. İsteğe göre şeker ekleyerek kısık
ateşte bir taşım kaynatalım. Menengiç
kahvemiz servise hazır.
Türkiye de birçok ilke imza atan Şekeroğlu Baharatçılık menengiç kahvesi
piyasasında önemli bir pazar payına sahipti. Yeni nesil menengiç kahvesi sayesinde herkes rahatlıkla tüketebileceği
için bu pazar daha da genişleyerek yurt
içi ve yurt dışında aranılan bir kahve haline gelecek.
‘’Menengiç meyvesinin bileşiminde E
ve B grubu vitaminler ile sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, bakır, mangan, selenyum, kadminyum gibi önemli mineral
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ve elementler bulunuyor. Aynı zamanda
protein, yağ, besinsel lif, doymamış yağ
asitleri ve mineral maddeler açısından
da son derece faydalı bir bitkidir.’’ Doğal
ve çok sağlıklı bir ürün olan menengiç
kahvesi Çerez ve şekerleme endüstrisinde de kullanılan menengiçin halk
arasında egzema, astım, ishal, sarılık,
mide ağrısı gibi sağlık sorunlarının tedavisinde de kullanıldığını kaydeden
Prof. Dr. Hayoğlu, ‘’Ayrıca bu bitki sabun
sanayinde özellikle de bıttım sabunu
yapımında kullanılmaktadır.
Günümüzde en yaygın şekliyle kahve
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca Kilis 7 Aralık Üniversitesi Biyoloji
Bölümü ile Gazi ve Ankara Üniversiteleri Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri
tarafından yürütülen ve 18-21 Nisan
2011 tarihlerinde Fransa’nın Avignon
şehrinde düzenlenen “Euro-Mediterranean Symposium for Fruit & Vegetable
Processing” isimli bilimsel toplantıda
sunulan araştırma sonuçlarına göre
menengiç kahvesinin oldukça yüksek
antioksidan özelliğe sahip olduğu, bu
sayede özellikle sinir sistemini koruyup
güçlendirerek Alzheimer ve Parkinson
gibi hastalıklara karşı koruyucu özellik
gösterdiği belirlendi.

Menengiç Kahvesinin Özellikleri
* Kafein içermez. İçimi yumuşaktır
* Öksürüğü keser, balgam söktürür.
* Nefes açıcıdır, nefes darlığına iyi gelir.
* Antiseptik özelliği vardır, göğsü yumuşatır, solunum yollarına faydası vardır.
* Yaraları tedavi edici özelliği vardır.
* Böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur.
* Ses tellerine ve ses kısıklığına iyi gelir.
* Mide ağrılarını ve mide bulantısını dindirmeye yardımcı olur.
* Afrodizyak(Cinsel gücü artırıcı) etkisi vardır.
* Menengiç Kahvesi içinde kimyasal madde
yoktur % 100 doğaldır.
* Bünyesindeki doğal antepfıstığı yağı sayesinde, yüksek E vitamini ve doymamış yağ
asidi içerir. Kandaki kolesterolü düşürmeye,
kalp ve damar sertliğini önlemeye yardımcı
olur.
Besin Değerleri
100 gram Menengiçin içerdiği besin
değerleri şöyle sıralanabilir: 594 kalori,20,8 gr. Protein,51,6 gr. Yağ,16,4 gr.
karbonhidrat0 kolesterol,2 gr. Lif,500
mgr. Fosfor,136 mgr. Kalsiyum,7,3 mgr.
Demir,1,020 mgr. Potasyum,158 mgr.
Magnezyum,66 IU A vitamini,0,62 mgr.
B1 vitamini,1,45 mgr. B20,4 mgr. B6 vitamini,7 mgr. C vitamin 5.2 mgr. E vitamini bulunmaktadır.

AKTÜEL

IŞIK GIDA DONDURULMUŞ ÜRÜNLER
1997 yılında
kurulan
ışık gıda,
ticari hayatına ev dışı
dondurulmuş
gıda pazarında
meyve satışı
ile
başlamış
devam eden süreçte Dondurulmuş ürün gruplarının tamamında
hedeflediği pazar
için tedarikçi firma
olmuştur.
Kuruluşundan bugüne
kadar geçen sürede firmamızın yönetim felsefesi müşteri
ve tedarikçilerimizin güvenini kazanmak,
istikrarlı, hızlı ve rasyonel kararlar vererek
büyümek olmuştur. Sürekli ve standart
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kalitedeki üretimi hedef alan firmamız,
sağlıklı koşullarda ve yüksek standartlarda ürettiği ürünleri tüm sene boyunca aynı
kalitede müşterilerine ulaştırmaktadır. Bu
amaçla, her koşulda, gerek kendi oluşturduğu birimle, gerekse iş ortaklarımızın
hammadde konusundaki bilgi ve tecrübesiyle doğru zamanda istenen kalite standartlarında hammadde temin etmekte,
makineli hasat ve yüksek üretim kapasitesine sahip üretim hatları ile üretim tamamlanmaktadır.
Kalite ile beraber yüksek müşteri memnuniyeti, rekabetçi fiyat yapısı, zamanında ve
doğru teslimat, etkin sipariş takip sistemi
ve sektörde tecrübeli satış personeli ile
sağlanmaktadır. Bu nedenle Işık Gıda hedeflediği pazarda istediği güveni ve istikrarı
oluşturmuş, markası ‘Doysam’ ile çok tercih edilen firma haline gelmiştir. Firmamız
TS EN ISO 9001 ve ISO 22000 belgelerine

sahip olup endüstriyel tüketim pazarındaki
yemek üretim tesisleri, otel ve restoranlar,
okul kantinleri, reçel üreticileri ve pastanelerin tedarikçisi konumundadır. Ürün gruplarımız Dondurulmuş sebze, meyve, hamur
ürünleri ve Deniz ürünlerinden oluşmaktadır. Dondurulabilen tüm sebze ve meyve
ürünlerinde yüksek çeşitliliğe sahibiz. Ev
dışı tüketim pazarı için oluşturulmuş ambalaj çeşitlerimiz ile yüksek tonajda stok
miktarlarımızla iş ortaklarımıza ve müşterilerimize kesintisiz iş ve hizmet üretiyoruz.
Bu sürecin etkin bir uygulayıcısı olmaktan
gurur duyuyoruz.
Işık Gıda olarak yerli ürünlerimizin yanı
sıra çeşitli Dondurulmuş sebze ve meyve
ürünlerini sürekli olarak ithal etmekteyiz.
Yurtdışındaki ithalat yaptığımız firmalar,
ülkelerinin önde gelen üreticileri olup, üretim standartları ve buna bağlı olarak ürün
kaliteleri, tedarikçisi olduğumuz müşterilerimiz için tatmin edici olmaktadır.

AKTÜEL

MEKSAŞ MUTFAKTAN YENİ ÜRÜNLER
1988 yılından beri faaliyette olan Meksaş Mutfak A.Ş. ARGE’ye verdiği önem
sayesinde yeni inovasyon ürünleriyle
dikkatleri üzerine çekiyor. Balık restaurantlarındaki balık ve deniz ürünlerinin
teşhirine yönelik sunum ve saklama
kalitesini üst noktalara taşıyan ASSOS
ve CUNDA BALIK TEŞHİR ürünleri özellikle balık ve deniz mahsulleriyle ilgili
yiyecek hizmeti veren işletmelerin öncelikli tercihleri olmaya başladı.
ASSOS ve CUNDA modellerinin en büyük özelliği, balık ve deniz mahsullerinin
bulunduğu kaynaktan ilk çıktığı haliyle
uzun süre aynı tazelik ve canlılıkta muhafaza etmeye yönelik tasarıma sahip
olmasıdır. Özel tasarım, şık dijital kont26
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rol paneli sayesinde ürünlerin soğukluk derecelerini sürekli kontrol etmek
mümkün olmaktadır. Türkiye’de ilk defa
bu ürünler için tasarlanan ŞOK SOĞUTMA ve VAKUM SİSTEMİ sayesinde balık
ve deniz mahsulleri denizden çıktığı ilk
haliyle normal teşhir ünitelerine göre
%60 daha uzun süreli olarak tazelik ve
canlılığını muhafaza etmektedir.
Teşhir ünitelerinin arka kapak ve iç
kısımlarında bulunan ayna, endirekt
olarak günışığı aydınlatmayla desteklenmekte, bu sayede teşhirdeki deniz
ürünleri görsel olarak zengin ve canlı
bir görünüme kavuşmaktadır. Opsiyonel
vakum sistemi her 10 dakikada 1 dakika
iç ortamdaki havayı emerek, taze hava
girişini sağlayarak hem balık kokusunu

dışarıya transferini hem de iç ortamdaki
havayı azaltarak balık ve deniz ürünlerinin daha az hava temasına maruz kalmasını sağlamaktadır.
Şok soğutma ile yeni teşhir edilecek
olan sıcak ürünleri 1 saat içinde normal
soğutma hızından 5 derece daha hızlı
soğutarak bakteri oluşumunu nötralize
olmasına, dolayısıyla deniz ürünlerin
uzun süreli bayatlamadan teşhirini sağlamaktadır. Ayrıca dış kaplamada dekoratif masif ahşap yada krom kaplama
seçenekleri sunulmaktadır. Teşhir ünitesinde vitrinleme göz seviyesi dikkate
alınarak tasarım yapılmış olup, uzak
mesafelerde bile mükemmel sunum
zenginliği sağlamaktadır.

AKTÜEL

MUTFAK STİLİSTİ MESUT ERDOĞAN
Uzun yıllar sürdürdüğü profesyonel
aşçılık ve şefliğin ardından, 15 yıldır
Yemek Stilisti Food Stylist olarak görev
yapıyor. Gıda konulu reklam filmleri ve
yemek fotoğrafı çekimlerinde kaçınılmaz aşamalar olan, Pişirme, yemeği
sunma ve sofra düzenlemesi alanlarının
bütün aşamalarını yapabilmektedir.

lendirmesiyle bir fotoğraf stüdyosu kurdu ve burada profesyonel Yemek Fotoğrafı da çekiyor. Son zamanlarda Yemek
Fotoğrafçısı olarak adını sık sık duymaya başladığımız Mesut Erdoğan, teknik
bilgisi ve tecrübesiyle sektörün aranan
Yemek Fotoğrafçıları arasına girmeyi
başarmıştır.

Bu süre zarfında, CNN Türk ve Olay Tv
de yemek programları yaptı. Ayrıca Bin
yemekten oluşan videolu Türk Mutfağı
arşivinin oluşumuna katkı sağladı. Ayrıca birçok firma ve kişiye yemek kitabı
hazırladı. Kendine ait İnkılap yayınlarından çıkmış Mengen Yemekleri ve 100 %
Salata isimli iki kitabı vardır. Kesintisiz
devam eden sektör tecrübesi neticesinde, kendisine bir ‘mutfak atölye’ si kurdu. Hazırlayacağı yemeklerin deneme,
tasarım ve ön hazırlıklarını bu atölyede
başlatıyor. Bu sayede çekimlere hazır
ve donanımlı gidiyor.

Yemek Stilistliği Nedir?
Yemek stilistliği, yemekleri olduğundan daha albenili göstermek amacıyla
uygulanan doğal veya doğal olmayan
metotlar ile yemeği üretmek veya müdahale etmektir.
Her gün evimizde ve restoranımızda yemeği özenle hazırlıyor olmamız bizim
yemek stilisti olduğumu göstermez.
Bunu yapmaktaki amacımızın, fotoğraf
veya film gibi bir mecrada veya ambalaj
üzerinde gösterilecek olmasını gerekir.
İşte bu amaca yönelik olarak yemeği
hazırlayan kişiye Yemek Stilisti diyebiliriz.

Dış mekanda yapılacak çekimler için
ise, dünyada bir örneği daha olmayan,
tam donanımlı Mobil Mutfak hazırladı.
Tecrübeli asistan ve usta kadrosuyla sektöre profesyonel hizmet veriyor.
Uzun zamandır dikkatle gözlemlediği
değerli yemek fotoğrafçılarının da yön-
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Yemek Stilistliği Hakkında ;
Bir Yemek stilisti yemeği, çekimi yapılacak ortama uygun olarak hazırlamak
durumundadır. Örneğin sıcak spot ışıkları altında yemeğin kararmaması veya
erimemesi gerekir.

Bir yemeği hazırlarken illa da garip
yöntemler uygulamak zorunda değiliz.
Doğru aşçılık teknikleriyle pişirilmiş bir
yemeği de tabağa öylece koymanız yeterli olabilir.
Bu metot özellikle, reçetesini paylaştığımız yemeklerde çok önemlidir. Çünkü
o fotoğrafına bakarak yemeği hazırlayan kişi fotoğraftaki sonuca yakın bir
yemek elde etmelidir. Çünkü buradaki
amaç budur. Bu metot özellikle dergi,
yemek kitabı gibi çalışmalarda gözden
kaçırmamanız gereken bir metottur.
Bunun için iyi bir aşçı olma özelliği o
yemek stilistini diğerlerinden daha başarılı kılacaktır.
Yemek Fotoğrafçılığı Hakkında;
Tanım itibarı ile ayrı gibi görünse de,
aslında temel fotoğrafçılık tekniklerinin
dışında bir çalışma sergilemek mümkün değildir. İşin tanımı adındanda anlaşılacağı gibi, bir gıda ürününün fotoğrafını çekmektir. Birinci öncelik olarak
fotoğrafın nerede kullanılacağıdır. Bu
konudaki talebin önceden net olarak
belirlenmesi ve kullanılacak fotoğrafın
bir temsili ile layout diye adlandırılan
çalışmanın yapılmış olması gerekir. Bir
yemek fotoğrafı çekerken gerekli şartların oluşturulması önemlidir.

AKTÜEL

ELECTROLUX İLE SANAT VE BİLİM BİR ARADA
Electrolux Profesyonel & WACS işbirliği
ile gerçekleşen “Sanat ve Bilim Bir Arada” konseptinin parçası olan Chef2Chef
eğitim çalışmalarında şeflere, mutfakta
sürdürülebilir uygulamaları gerçekleştirirken, yüksek standartları da korumaları yönünde bilgiler veriliyor.

fesyonellerinin yaşamlarını ve işlerini
daha kolay ve kârlı hale nasıl getirebileceğini vurguluyor. Worldchefs ve
Electrolux Profesyonel arasında 2014
yılında başlayan işbirliği İngiltere, ABD
ve BAE’de elde edilen başarılardan sonra Türkiye’de de başladı.

Electrolux Profesyonel & WACS işbirliği ile gerçekleşen Electrolux
Profesyonel’in inovatif çözümleri ile
yaratıcı ve tecrübeli şeflerin karşılıklı paylaşımlarından oluşan Chef2Chef
interaktif eğitim serilerinin ilki 26 Ekim
Pazartesi akşamı, Electrolux Profesyonel Excellence Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Sanat ve Bilim Bir Arada”
konseptinin bir parçası olan Chef2Chef eğitimi, Electrolux Profesyonel ve
Worldchefs’in ortaklıklarını en başından
beri nasıl tanımladıklarını açıklıyor.

Electrolux Profesyonel Türkiye’nin
WACS Elçisi Zeki Açıköz önderliğinde,
Electrolux Profesyonel Türkiye Excellence Merkezi’nde İstanbul’un seçkin
hotel ve restaurant şefleri biraraya geldiler. Electrolux Profesyonel Kurumsal
Eğitim Şefi Ahmed Özer tarafından özellikle sürdürülebilir aşçılık alanında çığır
açan Cook&Chill sistemi vurgulanarak,
şeflerin Electrolux Profesyonel’in teknolojileri ile nasıl yiyecekler hazırlayabileceğine ilişkin bilgiler verildi. Banket
Servisi’nde Cook&Chill Sistemi anlatılarak; air-o-steam Touchline kombi fırında
ağır ateşte et pişirme, thermaline aqua
cooker’da Sous-Vide somon pişirme ve
devrilir tavada et sote pişirme yapılarak
şeflerden tam not alındı. “Chef2Chef”
eğitimleri, şefleri Electrolux Profesyo-

Bu sanat ve bilim kombinasyonu, şeflerin yaratıcılık ve yeteneklerinin, en
ileri mutfak teknolojisi ile biraraya getirildiğinde çığır açan yeniliklere nasıl
önderlik edebileceğini ve mutfak pro-

30

ŞUBAT 2016

nel Excellence Merkezleri’nde bir araya getirmek üzere oluşturulmuş dünya
standartlarında bir seminerler serisidir.
Electrolux Profesyonel Excellence Merkezi; tüm dünyada pişirme toplantıları,
eğitimler ve ekipman sergileme amacıyla tasarlanmış eğitim mutfakları ile
donatılmış geniş showroom’lardır.
“Chef2Chef” girişiminde şefler sürdürülebilir uygulamaları mutfaklarına
entegre etmenin önemini fark etmeleri
için eğitiliyor ve bu, bir yandan onları
daha yüksek düzeyde yiyecek kalitesine
ve daha iyi güvenlik standartlarına taşırken, diğer yandan gıda hizmetleri endüstrisinde daha fazla kârlılığı sağlıyor.
“Electrolux Profesyonel ve Worldchefs
arasındaki anlaşma, mükemmel bir ortaklığı simgeliyor. Electrolux Profesyonel birinci sınıf ürünlerini lider mutfak
teknolojisini, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını dünya ile paylaşmaya istekli
Worldchefs üyelerimize sunuyor. Eldeki
bu malzemelerle, hep birlikte kazanıyoruz” diyor Worldchefs Başkanı ve Şef
Charles Carroll.

AKTÜEL

ŞEKEROĞLU’NDAN BÜYÜK YENİLİK
PAŞA KEYFİ OSMANLI KAHVESİ
Paşa keyfi Osmanlı Kahvesi, kahve içmeyi sevmeyenlerin bile favori içeceği
oldu.
İçerisinde Menengiç ten keçiboynuzuna,
Türk Kahvesinden salep ve damla sakızına kadar çok değişik lezzetlerin buluştuğu harika bir tat… Yumuşacık içimi,
damağınızda bıraktığı hoş aromalarla
keyifli anlar yaşayacaksınız. Kahvemizin
içerisinde bulunan doğal ürünlerin şifalı
bitkilerle ilgili kitaplarda tespit edilen
bazı faydaları…
Damla Sakızı:
Şifa kaynağı olan damla sakızı göğüs
hastalıklarının tedavisinde çok faydalıdır. Böbrek hastaları için çok faydalıdır
ve damla sakızının idrar söktürücü etkisi bulunmaktadır.
Damla sakızının en önemli özelliği midedeki yanma, ekşime, alevlenme hislerini giderir.
Menengiç :
* % 100 doğaldır,
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* Kafein içermez,
* Öksürüğe ve balgam sökmeye yardımcı olur
* Antiseptik özelliğine sahiptir ve nefes darlığına iyi gelir
* Üst solunum yolları rahatsızlıklarında ferahlatıcıdır
* Mide ağrılarını ve mide bulantısını
önlemeye yardımcı olur
* Ayak terlemelerini önleme
ve yaraları tedavi edici özelliği vardır
* Böbrek kumlarının
dökülmesine yardımcı olur,
* Ses tellerine iyi gelir,
mide ağrılarını dindirmeye yardımcı olur
* Kalp yetmezliği riskini
azaltır, afrodizyak etkisi vardır,
* Bünyesindeki doğal Antep fıstığı yağı
sayesinde yüksek E vitamini ve doymamış yağ asidi düzeyi ile kandaki kolesterolü düşürmeye ve kalp damar sertliğini
önlemeye yardımcı olur
* Vücudu yaşlanmaya karşı koruyan
antioksidan bileşenleri sayesinde kansere ve yaşlanmaya karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Keçi Boynuzu:
Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun
desteği bulunmaz bir imkandır.
Balgam söktürücü gücü ve astıma karşı
olan tedavi edici gücü çok fazladır.
Sigara içenlerin, akciğer kanserine karşı
önleyici gücünden dolayı büyük faydalar vardır.
Keçiboynuzu aynı zamanda hareketli
sperm sayısını artıran özelliğe de sahiptir.İktidarsızlığa karşı adeta mucize
çözüm keçiboynuzudur.
Salep:
Göğsü yumuşatır,
öksürük ve bronşitte faydalıdır.
Kabızlığı giderir.
Basur memelerinde faydalıdır.
Zihni çalışma gücünü artırır.
Kalbi kuvvetlendirir.
Aybaşı kanamalarının düzenli
olmasını sağlar.
Bağırsak solucanlarının
düşürülmesine yardımcı olur.
Vücudun ısınmasını sağlar.
Cinsel gücü artırır.

AKTÜEL

GÜNER TEKNİK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
2005 yılında Kâğıthane’de küçük bir atölye ile üretime başlayan Güner Teknik,
2009 yılından itibaren profesyonel anlamda hizmet vermeye başladı. Güner
Teknik, Dominos Pizza, Winer Wald, Etiler
Marmaris, Pizza Pizza, Viktor Levi, Çorlu Yalı Restoran, İzmit West Hotel, İzmit
Medikal Park Hastanesi, Urfadan Kebap,
Kağıthane Belediyesi, Dilek Pastaneleri,
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Haliç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
Hacıdan Kebap, Etiler Kahvesi, Akmerkez
Residans, Green Duck, Balat Or Hayim
Hastanesi, Seyir Teras Rumelihisarı, Villa Hisar, Chicken Rice, Elchinly Catering,
Tandır Catering gibi markalarla çalışarak
müşteri memnuniyetiyle paralel olarak
portföyünü sürekli geliştirmektedir. Her-

kese eşit ve kaliteli hizmet politikasından
taviz vermeyen Güner Teknik, zamanında ve kesin çözüm odaklı iş anlayışıyla,
müşteri memnuniyeti ön planda tutarak
üretim yapmaktadır. Güner Teknik, emin
adımlarla, ülkenin insanına ve ekonomik
dinamiklerine güvenerek itikat ve itimatla
yarınlara yönelik yeni yatırımlar ve istihdamlarla ilerlemesine devam ediyor.

AKTÜEL

SEPLUS SERVİS EKİPMANLARI
SEPLUS, 50 yıllık geçmişe sahip Tutmaçlı firmasına ait Horeca mağaza markasıdır. 2010
yılında İstanbul Dragosta 4000
bin metrekare alan içinde başlamıştır. Şubesini Yalova’da 1000
metrekare alanda 2014 Mayıs
ayında açmıştır. Tecrübeli bir şirketin genç ve dinamik yüzüdür.
SEPLUS ile profesyonel mutfak
ve Horeca sektöründe ülkemizin
ilk cash&carry mağazasıdır. Mağazamızda 17 bin ürünü sürekli
stokta bulundurup, satışını yapmaktayız. Müşteri portföyümüz
brasseri ve bistro restaurant
ağırlıklıdır. 2 masalı köfteciden, 5
bin kişilik yere kadar hizmet vermekteyiz. Otel, restaurant, catering, cafe, bar, sosyal tesisler,
askeri tesisler, hastaneler, okullar, kısacası yeme-içme yapılan
her yerde SEPLUS vardır. Masa
üstü ürünler en kuvvetli olduğumuz bölümdür. SEPLUS, sunum
konusunda, porselen, çatal kaşık, ahşap, füzyon cam, mermer,
basalt vb ürünlerle zengin alternatiflerle ön planda durmaktadır. Yurtdışı için özel ürettiğimiz
ahşap çalışmalar, uluslararası
alanda dünya çapında dereceler
almış, şık restaurantların masalarını süslemiştir. Türkiye sunum
konusunda dünya standartları
seviyesi hatta çoğu zaman üzerinde, başarılı işler çıkartmaktadır. Sunum trendleri arasında son
2-3 yıldır ahşap ve porselen birleşimi ürünler ön plandadır. Ahşabın sıcaklığı, porselenin hijyeni
birleştiğinde ortaya mükemmel
sonuçlar çıkıyor. Almanya’dan
ithal ettiğimiz Kahla Porselen
bu sene teknoloji ürünü olan altı
slikonlu kaymaz tabak ve fincanlar üretti Ambiente ve İnternorga
fuarlarının gözdesiydi. Bu sene
Türkiye’de satışına başlıyoruz.
Özellikle yatlarda ve uçaklarda
,ayrıca VIP işletmelerde kullanılması öngörülüyor. Ayrıca Bu
sene üzerinde çalıştığımız, cafebreak sunumları için tasarımları
tamamladık. Bu çalışma çok ses
getirecek.
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AKTÜEL

PROFESYONEL AŞÇI DERGİSİ OLARAK SIRHA’DA YERİMİZİ ALDIK
3. kez İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenin Sirha Fuarında Profesyonel Aşçı Dergisi olarak yerimizi aldık.
Standımızda aşçı, heykeltıraş, dekoratör, ressam Haşim Demirtaş meyve ve
sebzeden çeşitli dekor ürünleri yaparak
ziyaretçilerimize beğenişe sundu. Ayrıca standımızda Haşim Usta İle Mutfak
Sanatı kitabının da tanıtımını yaptık.
Restoran, otel işletmeleri ve yiyecek
içecek sektörünün Türkiye’deki büyük
buluşması Sirha İstanbul sektör profesyonellerini 26 - 28 Kasım 2015 tarihleri arasında 3. kez İstanbul Kongre
Merkezi’nde ağırladı. Sirha İstanbul bu
yıl da sektöründe referans bir etkinlik
oldu. Her sene ziyaretçi sayısında büyük
artış gösteren; içerikli sunumları, pres38
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tijli uluslararası yarışmaları ve ilham
verici eşsiz etkinlikleriyle yüksek nitelikli bir ticari fuar olan Sirha İstanbul;
restoran, otel işletmeleri ve yiyecek içecek sektöründen 300 katılımcı ve marka ile 11.902 üst düzey sektör profesyonelini tek bir alanda bir araya getirdi.
Sirha İstanbul kapsamında gerçekleşen
Bocuse d’Or ve Coupe du Monde de la
Pâtisserie’nin Türkiye Seçmeleri’nde
yarışan şefler bu prestijli yarışmaların
Avrupa finallerinde ülkemizi temsil etmek için çoşkulu bir seyirci karşısında
kıyasıya yarıştı. Omnivore İstanbul’da
ise dünyaca ünlü yabancı ve Türk şefler
Masterclass sahnesinde deneyimlerini
ve tutkularını paylaştı.
Anadolu Lezzet Envanteri ile yöresel
üreticiler ile sektör profesyonelleri bir

araya gelerek bu çok değerli ürünleri tanıma ve bu ürünler hakkında daha
fazla bilgi alma fırsatı buldu.
Sirha İstanbul’un Özyeğin Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu işbirliğiyle bu yıl hayata geçirdiği 6. Duyu
Gastronomi Platformu’nda inovatif restoran konseptleri tanıtıldı.
Sirha World Cuisine Summit (Dünya
Mutfak Zirvesi) ve International Leaders Club Exchange konferanslarında
üst düzey uzmanlar tecrübelerini, ‘networking’ uzmanlıklarını ve pazarlama
stratejilerini paylaştı.
Özetle, Sirha İstanbul kapsamlı sunumları, dünya standartlarındaki prestijli
yarışmaları, animasyonları ve zengin
entellektüel içerikleri ile ülkede ilk ve
tek olma özelliğini taşıyor.

AKTÜEL

27. ANFAŞ HOTEL EKİPMANLARI FUARI GERÇEKLEŞTİ
Sadece Türkiye’nin değil, bölgenin alanında en önemli fuarı olan Uluslararası
Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı Anfaş Expo Center’da
gerçekleşti. Bu yıl 27’ncisi düzenlenen
fuara, konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörlerinden 410 firma katıldı.
Konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu
ürün gruplarından 3 bin 500’ün üzerinde markanın sergilendiği fuarı yatırımcı
ve otel yöneticileri başta olmak üzere
35 bin sektör profesyonelinin ziyaret
etmesi bekleniyor. Fuara, yurtiçinden
katılımcıların yanı sıra Almanya’dan
Cezayir’e, Birleşik Arap Emirlikleri’nden
Nijerya’ya kadar 20’yi aşkın ülkeden
satın alma heyetleri katıldı. Bizde Profesyonel Aşçı Dergisi ve Haşim Usta
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İle Mutfak Sanatı kitabımızla fuarda
yerimizi aldık. Dergimizi firmalarla buluşturup, yenilikler hakkında bilgi alma
fırsatımız oldu. Ünlü aşçı, ressam, heykeltıraş, dekoratör Haşim Demirtaş da
standımızda çeşitli meyve ve sebzelerden dekoratif ürünler yaparak ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ayrıca standımızda Haşim Usta İle Mutfak Sanatı
kitabımızın tanıtımını da yapma fırsatı
bulduk.
Yöresel Lezzetler
Fuarda Türkiye’deki yöresel lezzetlerin öne çıkarılması, sektörde ve ülkede
bu konuyla ilgili farkındalık yaratılması amacıyla Tüm Aşçılar ve Pastacılar
Konfederasyonu tarafından ‘Geleneksel

Yöresel Lezzetler Buluşması’ etkinliği
de düzenleniyor.
10 Farklı Mimari
Fuara katılan firmaların ürünleri kullanılarak bu yıl bir ilke daha imza atıldı.
Antalya’nın önde gelen iç mimarları tarafından tamamen fuardaki ürünlerin kullanımıyla ‘Hotel Design Show’ etkinliği adı
altında 10 farklı otel odası birebir proje
olarak uygulandı. 1400 metrekarelik bölümde oluşturulan 10 farklı konseptteki
otel odası tasarımları beğenilirken, bu
yılki tema ise ‘çiçek’ olarak belirlendi. 27.
Anfaş Hotel Equipment Fuarı açılışında
konuşan Antalya Vali Yardımcısı Hüseyin
Ece, “Turizm sektörü güvenliğin ön planda
olduğu bir sektördür. Güvenli olmayan bir

yere kimse gitmek istemez ancak bazen
kazalar oluyor. İstanbul’da da dün bir kaza
oldu. Hemen kendimizi toparlamalıyız”
dedi.
27. Anfaş Hotel Equipment Fuarı, 410
firma ve 3 bin 500’ün üzerinde marka ile
Antalya Expo Center’da Antalya Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, Uluslararası Antalya
Üniversitesi Rektörü Cihat Göktepe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, ANFAŞ Genel Müdürü
Alpaslan Baki Ertekin, sektör temsilcileri
ve davetlilerin katılımıyla kapılarını açtı. 4
gün sürecek fuar süresince konaklama ve
ağırlama sektörü ürün grupları sergilenecek. Her yıl ortalama 35 bin profesyonel
ziyaretçiyi ağırlayan fuara bu yıl yoğun bir
katılım bekleniyor. Almanya, Azerbaycan,
BAE, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Irak, İran,
İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, KKTC,
Makedonya, Mısır, Nijerya, Rusya, Suudi
Arabistan, Tunus ve Ürdün’den ziyaretçilerin ilgi gösterdiği fuarda bu yıl ilk defa
‘Hotel Design Show’ etkinliğine katılan
mimarlar da katılımcı firma ve yatırımcılarla birebir görüşme yapabilecek.

“Aşçılar Altınkep İçin Ter Döktü”
Sektörel etkinliklere ev sahipliği yapacak
fuarda, Anfaş Fuarcılık işbirliği ile Türkiye
Aşcılar Federasyonu önderliğinde Şefler
Birliği’nin organize ettiği “Uluslararası
Altın Kep Aşçı Yarışması” düzenlenecek.
Yurt içi ve yurt dışından binlerce şefin
buluşma noktası olacak “Uluslararası Altınkep Aşçı Yarışması” renkli görüntülere
sahne oldu. Tezgahları başında birbirinden
lezzetli yemeklerini hazırlayan aşçılara
tezgahın diğer tarafındaki destekçileri ise
tezahüratlarla destek verdi. Ayrıca Tüm
Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu bu
sene de “Geleneksel Yöresel Lezzetler
Buluşması” etkinliğini gerçekleştirecek.
Her gün farklı bir bölge mutfağının sahne
alacağı etkinlikte, her bölgeye ait 6 ile 8
çeşit yemek kişiye özel tabak sunumları
ile katılımcılara takdim edilecek.
Fuar alanında bitki oymacılığı yöntemiyle
karpuz, kapak, turp ve havuç oymacılığı ile
oluşturulan süslemeler de dikkat çekti.
Aşçılar kendi hazırladıkları konseptlerle
oyarak süsledikleri bitkilerle yarışmaya
girecek. Süslemeler arasında en çok ilgiyi
su ve ördeklerin buluşması eseri gördü.

Turizm Bakanı Ziyaret Etti
Bakan Ünal, ANFAŞ EXPO Center’da açılışı gerçekleştirilen, “27. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas
Fuarı”nı ziyaret etti. Fuardaki stantları
gezen Ünal, fuarın “çek-paylaş” bölümünde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza
Sümer ile fotoğraf çektirdi. Ardından salona geçerek, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Badak’ın yaptığı sunumu izleyen Ünal, fuarın açılışına gelmek istediğini
ancak İstanbul’da yaşanan menfur saldırının, Hollanda’daki temaslarını artırmaları,
tur operatörleriyle yaptıkları görüşmelerin bunu engellendiğini belirtti. Turizmin
sektör olarak içinde birçok şeyi barındırdığını anlatan Ünal, “Büyük bir ekonomi,
sağlıktan kültüre spordan tarihe kadar diğer taraftan konaklamadan ekipmanlarına gastronomiye kadar çok geniş bir alanı
içine alıyor. Bütün bu alanların yüksek bir
koordinasyonla iyi şekilde yönetilmesini ve bu yönetimin sonuçlarında da biz
bir katma değer olarak turizmin ülkeye
çarpan, çoğalan etkisini nihayetinde ortaya çıkarabiliyoruz” diye konuştu.
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GELENEKSEL LEZZETLER SAĞLIKLI
NESİLLER için REİS GIDA
“Bugün ülkemizin bereketli topraklarında, yerel tohumlarla üretilen kuru gıda ürünlerimiz,
dünyanın en lezzetli ürünleridir. Lezzeti, kalitesi ve güveni nedeniyle, bakliyat ürünlerine
yurtdışından yoğun talep alıyoruz. 4 kıtada 22 ülkeye ihracat yapıyoruz. Her gün 40 çeşit bakliyat
ürünümüz yüz binlerce ailenin sofrasında yerini alıyor” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis açıklamalarda bulundu.
Kuru gıda sektöründe 35 yılda, önce Türkiye ve ardından global pazarlarda bir dünya
markası oluşturan Reis Gıda, 2015 yılının
sonu itibariyle 4 kıtada 22 ülkeye, ülkemiz
topraklarında yetişen bakliyat ürünlerini ihraç ediyor. Reis Gıda’nın 40 çeşit bakliyat
ürününün, her gün dünyadaki 100 binlerce
ailenin sofrasında olduğunu kaydeden Reis
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis,
işini çok seviyor.
Her ülkenin kendi halkını doyuracak kadar gıda üretimini yapması zorunludur
Türkiye’nin önerisiyle, Birleşmiş Milletler
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(BM)’nin ‘2016 Uluslararası Bakliyat Yılı’
ilan ettiğini hatırlatan Mehmet Reis, “Bugün
dünyamızda, 800 milyonun üzerinde açlık
sınırında yaşayan insan bulunuyor. Dünya
nüfusunun 2050 yılında 9 milyarın üzerine
çıkacağı düşünülürse, dünyanın daha fazla
gıda üretmesi gerekiyor. Her ülkenin kendi
halkını doyuracak kadar gıda üretimini yapması zorunludur ve bu konu başka bir ülkenin
çiftçisine bırakılamaz. Bakliyat açlığa çaredir,
doyurucudur, bitkisel protein sağlar, artımlıdır. Türkiye olarak, 2016 Uluslararası Bakliyat Yılında, yerli tohumlarımızla ürettiğimiz
ürünlerimizle, dünyada yer almayı isteriz. Ve-

rimli topraklarımızı tarım dışı alanlarda kullanmamalıyız, genç nüfusu tarımda çalışmaya teşvik etmeliyiz, yerli tohumlar ile üretim
yaparken bilinçli ilaçlamaya dikkat etmeliyiz.
Kızılderili Atasözünde söylendiği gibi ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda,
son balık öldüğünde, ben buna son arı öldüğünde bölümünü de ekliyorum, beyaz adam
paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak’ sözünü de daima hatırlamalıyız” dedi.
Gelecekte dünyamızda ‘gıda ve su’ krizlerinin çıkabileceğini anlatan Mehmet Reis, bir
yandan dünya nüfusu artarken, diğer yandan
toprakla uğraşan nüfusla birlikte verimli top-

Gelecekte

dünyamızda ‘gıda ve su’ krizlerinin
çıkabileceğini anlatan Mehmet
Reis, bir yandan dünya nüfusu
artarken, diğer yandan toprakla
uğraşan nüfusla birlikte verimli
toprakların azalmaya devam
ettiğine işaret ederek, gelecekte
‘gıda ve suyun’ ülkeler arasında
ciddi krizlere neden olabileceğini
kaydetti.

rakların azalmaya devam ettiğine işaret ederek, gelecekte ‘gıda ve suyun’ ülkeler arasında ciddi krizlere neden olabileceğini kaydetti.
Kuru gıdada en lezzetli ürünler, ülkemiz
topraklarında üretiliyor
Bakliyatta en önemli etkenin ürünün bölgesi
ve pişme özelliği olduğunu anlatan Mehmet
Reis, “Bugün ülkemizin bereketli topraklarında, yerel tohumlarla üretilen kuru gıda
ürünlerimiz, dünyanın en lezzetli ürünleridir.
Lezzeti, kalitesi ve güveni nedeniyle, bakliyat
ürünlerine yurtdışından yoğun talep alıyoruz” dedi.
Hattuşaş mezarlarında, siyez bulguru izlerine rastlandığını hatırlatan Mehmet Reis, 10
bin yıl öncesinden genetiği hiç değiştirilmeyen siyez bulgurunun, Kastamonu’da üretiminin devam ettirilmesi noktasında desteklediğini ve bu tür tohumların Tohum Bankasında saklandığını söyledi.
Türkiye, 1 milyon ton kırmızı mercimek
üretse, satabilir
Bu yıl Türkiye’nin kendi iç tüketimine yetecek
kadar kırmızı mercimek üretmesine rağmen,
kırmızı mercimek fiyatlarındaki yükselmenin
başta ihracat nedeniyle olabileceğini anlatan
Mehmet Reis, kendine özgü kalite ve özelliği
nedeniyle ülkemiz topraklarında yetişen kırmızı mercimeğe, yurtdışından ciddi talebin
bulunduğunu belirterek, “Türkiye, 1 milyon
ton kırmızı mercimek üretse, dünyaya satabilir. Sadece kırmızı mercimeği değil, yine
kendi iç tüketimimizi karşılayacak kadar üretilen buğday ve diğer bakliyat ürünlerinde
yapılacak daha fazla üretim, iç pazarın yanı
sıra, yurtdışından da ciddi talep görmektedir”

dedi. Ülkemizin bereketli topraklarının önemini her fırsatta dile getiren Mehmet Reis,
konuşmasına şöyle devam etti:
“Hem kendi iç tüketimimize yetebilecek, hem
daha çok ihracat yapabilecek bir konuma
gelebilmemiz için, bakliyat ekim alanlarının
daha da genişletilmesini, çiftçimize verilmekte olan desteklerin devam etmesini diliyoruz. Bu arada köylerimizdeki çiftçilerimiz
yaşlanıyor ve kırsal alanda yaşayan nüfus
azalıyor. Genç nüfusun, tarımda çalışmaya
yönlendirilmesi konusunda, tarım sigortası gibi etkili politikaların oluşturulması gerektiğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.
Gıdanın toprağa bağlı bir ürün olduğunu da
hatırlatan Mehmet Reis, Aralık 2015 itibariyle yeterli yağışların olmadığını ve Ocak 2016
itibariyle yeterli yağışların olmasının beklendiğini kaydetti.
35 yıl önce güvene dayalı Reis Gıda’yı
kurdu, markanın temellerini attı
Reis Gıda’nın temellerini, 1981 yılında sadece güvene dayalı sermaye ile attığını anlatan
Mehmet Reis, şunları söyledi:
“Kastamonu İneboluluyum. Babam balıkçı idi
ve küçük yaşlardan itibaren babama yardım
ettim. Ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. O yıllarda babam
vefat ettiği için çalışmam gerekiyordu ve
Unkapanı’nda pirinç ticareti yapan bir firmada çalışmaya başladım. 1981 yılında sadece
güvene dayalı sermaye ile Reis Ticareti kurarak iş hayatına atıldım. 1993’de Reis Tarımsal Ürünler San. Tic. AŞ’yi kurdum. 2000
yılında, Taşköprü sarımsağının nehirlere dökülmesinin önüne geçmek için, Taşköprü’de
Türkiye’nin ilk sarımsak işletme tesisini aç-

tım. Birçok sivil toplum örgütünde başkanlık
ve yöneticilik yaptım. İnebolulu işadamlarıyla
birlikte Yakamoz Tatil Köyü’nü kurduk, başarıya ulaştı ve ardından yönetimi devrettim.
İş hayatına “ya farklılaşacaksın, ya markalaşacaksın” diyerek yola çıktım. O yıllarda
bana ‘-mercimeğin, nohuttun, pirincin, fasulyenin markası mı olur?’ diyorlardı. Bugün
geldiğimiz noktada ben bu yolculukta; hem
farklılaştım, hem 22 ülkeye ihracat yaparak
ülkemizin kuru gıdada ihracatının ve global
pazarlarda markalaşmasının önünü açtım.
Özetle, her zaman ilkleri yapmayı sevdim ve
seviyorum. Örneğin, 1990’lı yıllar enflasyon
rakamlarının yıllık %110-120’leri bulduğu
yıllardı. ‘Enflasyonla mücadele sadece hükümetlerin değil, işadamlarının da sorumluluğundadır’ diyerek ülkemizde ilk kez sabit
fiyat uygulamasını başlattım ve o yıllardan
itibaren sektörün Don Kişot’u olarak anıldım.
Bir başka örnek verirsek, Avrupa Birliği’nin
gıda hijyeni olarak benimsediği HACCP Yönetim Sistemi’ni, 2000 yılında sektörümüzde
alan ilk marka olduk. Günümüze geldiğimizde 2015 yılı itibariyle, İstanbul Esenyurt’ta 9
bin 500 m2 kapalı alanı olan fabrikamızda
üretim yapıyoruz. Bir aile şirketi olan Reis
Gıda’yı, kızlarım Nilay Reis Göktürk ve Işılay
Reis Yorgun ile birlikte yönetiyoruz” şeklinde
konuştu.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimizi arttırarak sürdüreceğiz
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde
ilklere imza atmaya devam edeceklerini ifade
eden Mehmet Reis, şunları söyledi:
“Ülkemizde ve dünyamızda obezite sayısı,
her geçen yıl artıyor. Reis olarak 2009 yılında
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‘Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller’ sloganıyla
başlattığımız obeziteyle mücadele kampanyamızı, ‘Abur Cubur Olacağı Budur’ ile devam ettirdik.
Kampanyada bir sonraki slogan “Abur Cubura
Karnımız Tok” oldu. 2015 yılındaki “Ev Yemeği
Sofrada Hesap Ortada” çalışmamız ile sağlıklı bir toplum için obeziteye karşı mücadelemizi
sürdürüyoruz. Aynı zamanda, Türk Kızılay’ının
144. yaşında, yurt içi ve yurt dışı insani yardım
operasyonlarına verdiğimiz desteklerden dolayı,
Reis Gıda’ya Altın Madalya ödülü takdim edildi.
Toplumsal bir yara olan sokak çocukları, sosyal
hayata tutunma mücadelesi veren bedensel ve zihinsel engelliler, kadın sığınma evleri, Çocuk Esirgeme Kurumları, Darülaceze, Lösemili Çocuklar
Sağlık ve Eğitim Vakfı gibi birçok projeye, maddi
ve manevi destek sağlamaya devam ediyoruz.
Reis Ailesi olarak, kurumsal sosyal sorumluluk
anlayışıyla, toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarımızın üstünde tutarak; bunun ülkemize olan
borcumuzu ödemenin bir yolu olduğunu biliyoruz”
şeklinde konuştu.
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Taşköprü sarımsağı iyi tarım uygulamasıyla Yeşil Ekonomi Ödülü kazandırdı
16 yıl önce, Taşköprü Sarımsağı’nın nehirlere dökülmesini önlemek için KastamonuTaşköprü’de Reis Sarmoni Sarımsak Tesisini
kurduklarını hatırlatan Mehmet Reis, Taşköprü
Sarımsağının aslının bozulmadan gelecek nesillere ulaşabilmesi için TÜBİTAK, Kastamonu
Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerle işbirliği
yaparak, İyi Tarım Uygulamalarını çiftçilere anlatmaya devam ettiklerini açıkladı. Yerli tohumla üretilen coğrafi işaretli Taşköprü Sarımsağı
Projesini, Metro Toptancı Market işbirliğiyle hayata geçiren Reis Gıda, 2015 yılında Yeşil Ekonomi Ödülü’nü aldı.
Reis Ürün Grubu
Reis Ürün Grubu; Pirinç kategorisinde başlıca
Yerli üretim Baldo ve Osmancık Pirinç ile dünyada pirincin prensi olarak bilinen kendine has
doğal kokusu ile Basmati ve yasemin kokulu
Jasmine Pirinçdir. Yöresel özellikleri ile beğeni

kazanmış Nohut, Fasulye, Mercimek ve Bulgur
çeşitleri ile Kuru İç Bakla ve Patlatmalık Mısırın yanı sıra Glütensiz Karabuğday ve buğdayın
atası kabul edilen Kastamonu Siyez Buğday’ı da
başlıca ürünler arasındadır. Verim Ürün Grubu;
Reis ürün grubun olan ürünlerin kalibre ve yöre
farkına göre daha ekonomik segmentinden oluşur. Sarmoni-Sarlife Ürün Grubu; Taşköprü’de
üretilen file sarımsak, soyulmuş diş sarımsak,
sarımsak püresi, toz sarımsak ile file soğan, file
arpacık soğan, soyulmuş soğan, soyulmuş arpacık soğandan oluşur.
Ayrıca vakumlu ambalaj ile tüketiciyle buluşturduğumuz siyah pirinç, kepekli pirinç ve buğday irmiği çeşitleri, içerik zenginliğinin yanı sıra
paketlenmesindeki ayrıcalıkla da öne çıkıyor.
Vakumlu ambalajı sayesinde toz ve hava ile
ilişkisi kesilen bu ürünler, ilk günkü tazeliğini
ve lezzetini 24 ay boyunca koruyabiliyor. Vakum teknolojisi kullanılarak ambalajlanan
ürünler, özel karton kutular içinde muhafaza
ediliyor.
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ÇINAR KONSERVE
“Kuruluşundan bugüne Türkiye’nin en büyük ve en gözde pastanelerine, otellerine ve gıda
fabrikalarına sunduğu kaliteli ve geniş ürün çeşitleriyle hizmet veren fabrikamız son yıllarda
yaptığımız yatırımlarla da 15 ülkeye ihracat yapıp ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır”
diyen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yüksel sorularımızı yanıtladı.
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Şirketinizin kuruluşu ve gelişim
süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
1968 Yılında Bursa’da kurulmuş olan
firmamız bugüne kadar sektöründe
her zaman öncü, yenilikçi ve araştırmacı kimliğiyle de pastacılık, dondurma, şekerleme ve konserve sektöründe birçok alanda yenilikler getirmiştir.
Bursa’yı Ankara’ya bağlayan otobanın
16 kilometresinde faaliyetlerine devam eden fabrikamız, 5 bin metre kare
kapalı alan sahip olup yılda 4 bin ton
meyve ve 20 bin ton sebze işleme kapasitesine sahiptir. Kuruluşundan bugüne Türkiye’nin en büyük ve en gözde
pastanelerine, otellerine ve gıda fabrikalarına sunduğu kaliteli ve geniş ürün
çeşitleriyle hizmet veren fabrikamız
son yıllarda yaptığımız yatırımlarla da
15 ülkeye ihracat yapıp ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Sezona
bağlı olarak bünyemizde 100 ile 150
arasındaki çalışanımıza da istihdam
sağlamış olmamızda ayrıca gurur vesilesidir. Firmamız yüksek kalite anlayışını ve müşteri memnuniyetini de ISO
9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi ve
ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleriyle de perçinlemiştir.
Faaliyet sahanız hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Firmaların günü kurtarma mücadelesi
olan bir ortamda, teknolojiye uzak ilkel
yollarla üretilen ürünlerin piyasaya
rahat girmesi nedeniyle, gerçek an-

lamda bir rekabet ortadan kalkmakta,
teknolojik ilerlemeyi ve kaliteyi yok
eden haksız bir rekabet ortamı yaşanmaktadır. Bu konuda yapılması gereken şey, öncelikle sektördeki kimliğini
kanıtlamış firmaların ürünlerini talep
etmekle başlar.

Çeşitleri, Şekerlemeler, Doğal Meyve
Özleri, Pasta Katkı, Kabartma Tozu,
Toppingler, Dondurma Sosları ve katkıları, Fondan, Reçeller, Kurutulmuş
Meyve ve Soğan Konservesi ürettiğimiz ürünler arasında olup oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Müşteri portföyünüz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Firmamız son teknoloji standartlarında ürettiği yüksek kaliteli çeşitleriyle
faaliyetine yurt içi ve yurt dışı pazarlarda devam etmektedir. Kuruluşundan bugüne Türkiye’nin en büyük ve en
gözde pastanelerine, otellerine, gıda
fabrikalarına sunduğu ürünleriyle hizmet vermekte olan firmamız, son yıllardaki yatırımlarıyla 15 ülkeye ihracat
yapmaktadır.

Türkiye’de yılların deneyimi, bilgi birikimi ve hizmeti ile kurumsallaşarak
markalaşmış olan şirketimiz; tesislerde kalite, düşük maliyet, yüksek
verimlilik ve hijyen için tüm tesislerde
ürünlerde uygun ürünleri üretmektedir. Bizim görüşümüz kaliteden ödün
vererek kısa sürede çok kazanç sağlamak değil tam tersine kaliteye önem
vererek kalıcı ve seçkin olmaktır.

Firmamız, faaliyet gösterdiği sektör
itibariyle, sezona bağlı olarak 50-150
arasında sürekli ve mevsimlik çalıştırdığı işçi sayısıyla ülke istihdamı açısından ciddi sayılabilecek kesime gelir
kaynağı sağlamaktadır. Amacımız,
yeni ve farklı üretim alanlarıyla bu istihdam sayısını arttırmak ve ülke ekonomisine olan desteğimizi arttırarak
devam ettirmektir.
Ürün portföyü ve fiyat politikanızdan bahseder misiniz?
Firmamız Kestane Şekeri, Meyve Konserveleri, Meyve Püreleri, Marmelatlar, Soğuk Jöle Çeşitleri, Meyve Dolgu

Sizce müşteriler neden firmanızı
tercih etmelidir?
Üretim olarak son derece iyi bir teknolojiyle çalışan kadrosuna sahibiz.
Bu durum, en az hata ile zamanında
üretim yapmamızı sağlıyor. Biz müşterilerimizin taleplerini zamanında ve
sıfır hatayla karşılıyoruz. Kendi üretim
tesisimizin olması, bize dünya trendlerine uygun üretim olanağı sağlıyor.
Çınar olarak hem müşterimiz adına
dünyadaki yenilikleri takip ediyoruz,
hem de müşterilerimizden gelen farklı
talepleri karşılayabiliyoruz. Yine müşteri için önemli bir unsur teşkil eden
rekabet edilebilir ücret politikasıyla
müşterilerimizi memnun ediyoruz. Bu
hizmetlerden dolayı da müşterilerimiz
bizi tercih ediyorlar.
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Çalıştığınız kurumlar en çok hangi
nedenlerle sizinle çalışmak istiyor?
Ar-ge ve Pazar araştırması olarak
sürekli yenilikçi bir firma olmamız.
Ürünlerimizde kaliteye önem vererek,
müşterilerimizin kaliteli ürünlere daha
uygun fiyata sahip olabilmesi tercih
edilirliğimizi artırmaktadır. Türkiye’deki toptan ve perakende satış yapan
firmalarda ürünlerimizin kolayca bulunabilmesi ürünlerimize olan talebi
arttırmaktadır.
Sektöre getirdiğiniz yeniliklerden
bahseder misiniz?
Sürekli olarak ar-ge ve yeni pazar araştırmaları yapmaktayız. Bununla ilgili
olarak “Kavrulmuş Soğan Konservesi”
üretimi ile beraber hem mevcut ürün
kalitesini arttırmak hem de soğanın
tüm kullanım alanları için yeni ürünler
üretmeye başladık. Bunlar ev ve işyerleri için Yemeklik Soğan Konservesi,
Soğan Sosları, Soğan suyu üretimi ve
dağıtımı yapmaktayız.
Pazarda güven ve kalite adresi
olmak için yaptığınız çalışmaları
anlatır mısınız?
Firmamız yüksek kalite anlayışını ve
müşteri memnuniyetinde ISO 90012000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO
22000-2005 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi belgeleriyle de perçinlemiştir.
Hedeflerimiz arasında değişen teknolojiyi, eğitimli personeli ile sürekli takip
ederek Türkiye ve dünya tüketicilerinin
sağlığı açısından güvenle tercih ettiği hijyenik kalitede ürünler üretmek ve sektördeki öncü kimliğini daima korumaktır.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz
nelerdir?
Bugüne kadar ki iş prensiplerimizi hiç
değiştirmeden büyümeyi sürdürmektir. Bu arada tabi ki müşterilerimize
yenilikçi alternatifler sunabilmek için
yeni tatları Türkiye piyasasına sunmak, üretim kapasitemizi ve ihracatımızı daha fazla arttırmak projelerimiz
arasındadır. Ayrıca sektörde güçlü,
üretken, istikrarlı ve güvenilir olma
özellikleriyle dikkat çeken firmalarla
ortak faydaya dayalı işbirlikleri yaparak, sektörün kalitesini ve küresel pazardaki gücünü arttırmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
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PAŞABAHÇE
Türkiye’nin ilk ve çok uzun yıllar boyunca da tek cam ev eşyası üreticisi olan Paşabahçe, sadece
bu özellikleri ile değil, geçmişinden gelen değerlerini asla yitirmeden kendini sürekli yenileyebilme
gücü ve tüketicinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren çok geniş ürün gamı ile Türk insanının kalbinde
taht kurmuştur. Yenilikçi ürünler geliştirmeye, yepyeni renkler, desenler, formlar yaratmaya ve
bu alanda yatırımlar yapmaya devam edecek olan Paşabahçe, sektörün ihtiyaçlarını önceden
belirlemek ve ihtiyaç doğduğunda her zaman olduğu gibi müşterisinin yanında olmayı amaçlıyor.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci
hakkında bilgi verir misiniz?
Paşabahçe markası, 1935 yılında Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle kurulan
Şişecam’ın, Beykoz Paşabahçe’deki ilk fabrikasının açılmasıyla doğmuştur. “Türkiye Şişe ve
Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesi” adı altında
ülkemizin temel cam eşya ihtiyacını karşılamak
amacıyla faaliyete geçen fabrika, birinci yılın
sonunda, ülkenin tüm şişe ve cam eşya talebini 3.000 ton üretim ile karşılar hale gelmiştir.
Şişecam Topluluğu zaman içerisinde camın temel alanlarında uzmanlaşmış ve bu uzmanlaş50
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mayla birlikte faaliyetlerini Cam Ev Eşyası, Cam
Ambalaj, Düzcam ve Kimyasallar Gruplarına
ayırmıştır. Paşabahçe, Cam ev eşyası alanında
dünyanın en büyük üç, Avrupa’nın ise iki büyük
üreticisinden biri olmayı başarmış, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılda gerek Türkiye’de
gerekse dünyada yapmış olduğu yatırımlarla
sürekli büyümeye devam etmiştir.
Müşteri portföyünüz ve ürün portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz?
Ev kesimine yönelik ürünlerimiz yetkili satıcılarımız, toptancılar, perakende sektörde

hizmet veren ulusal ve yerel zincir marketler, ihtisaslaşmış mağazalar aracılığıyla nihai
tüketici ile buluşmaktadır. İkram kesimine
yönelik profesyonel ürün gamımız ise yine
yetkili satıcılarımız kanalıyla orta ve üst segmentte yer alan tüm HORECA noktalarına
ulaşmaktadır.
Farklı teknik özelliklere sahip cam alaşımlarımızı otomatik üretim ve el imalatı yöntemleri ile binlerce farklı ürüne dönüştürmekte,
farklı ihtiyaçlara hizmet eden farklı markalarımızın çatısı altında müşterilerimize sunmaktayız. Ana markamız “Paşabahçe” ile

tüketicilerimizin her tür cam sofra mutfak
ürünü ihtiyacını karşılamaktayız. Paşabahçe
markamızın altında farklı formlardan oluşan
soda camından üretilen yüzlerce sade ürünün yanı sıra; hayatımıza renk ve neşe katan
renkli, desenli, lisanslı ürünlerimiz; Denizli
Fabrikamızda deneyimli ustalarımızın ellerinde şekillenen benzersiz el imalatı ürünlerimiz; tınısı, inceliği ve berraklığıyla camda
kalitenin en üst noktası olan kurşunsuz kristal ürünlerimiz yer almaktadır.
Türk insanı için mutfakların vazgeçilmezi
“Borcam” markamız onlarca farklı tasarımda, üstün kaliteli ve dayanıklı pişirme kaplarımızdan oluşmaktadır. Uzun yıllardır sevilen
ve devamlı tercih edilen geleneksel formlarımızın yanı sıra yeni geliştirdiğimiz renkli Borcamlarımız ve geliştirmeye devam edeceğimiz, pişirmede yepyeni kolaylıklar yaratacak
olan fırın kaplarımızla bu markamızı zenginleştirmeye devam etmekteyiz. İkram sektörünün zorlu koşulları için özenle hazırlanmış
ve yine sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak
ambalajlanan ürünlerimiz “Paşabahçe Professional” markası ile ikram profesyonellerine sunulmaktadır. Asil fildişi beyazında, zarif
tasarımlarıyla ev kesimine olduğu kadar dayanıklı yapısıyla otel ve restoranlarda profesyonel kullanıma uygun porselen ürünlerimizi
“Paşabahçe Porcelain” markamızla müşterilerimizle buluşturmaktayız.
Fiyat politikanız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Teknolojiye ve inovatif ürünlere yapmaya
devam ettiğimiz yatırımlarla fiyat rekabetinin ötesine geçmeyi, tüketiciye yenilikçi ve

katma değerli ürün sunmayı ve böylelikle
markalarımızın değerini arttırmayı hedeflemekteyiz.
Pazarda güven ve kalitenin adresi olmak için yaptığınız çalışmalar hakkında
bilgi verir misiniz?
Türkiye’nin ilk ve çok uzun yıllar boyunca da
tek cam ev eşyası üreticisi olan Paşabahçe,
sadece bu özellikleri ile değil, geçmişinden
gelen değerlerini asla yitirmeden kendini sürekli yenileyebilme gücü ve tüketicinin tüm
ihtiyaçlarına cevap veren çok geniş ürün gamı
ile Türk insanının kalbinde taht kurmuştur.
Bugün tüketici evi ya da işletmesi için ihtiyaç
duyduğu geleneksel ya da son moda her türlü cam eşyaya, “Paşabahçe” markası altında
Türkiye’nin her yerinde, semt pazarından en
lüks alışveriş merkezine kadar her satış kanalında, zahmetsizce erişebilmektedir. Bunu
yaparken asırlık Paşabahçe isminin verdiği
güveni hissetmektedir. Bu nedenlerden dolayı cam ev eşyası söz konusu olduğunda
Paşabahçe akla gelen ilk isimdir. Müşterilerimizin gözünde bizi rakipsiz kılan her ihtiyaca
eksiksiz cevap verebilme, her noktada müşteri ile buluşabilme ama en önemlisi 80 yıllık
tarihi olan değerlerimizdir.
Sizce, müşteriler neden sizin firmanızı
tercih etmelilerdir?
5 farklı markanın altında farklı segment ve
ihtiyaçlara yönelik olarak ürettiğimiz binlerce
farklı ürünümüz bulunmaktadır.
Ev, restoran, bar, cafe ve oteller için soda
camı ve kristalin olmak üzere; alkollü alkolsüz tüm içecekler için üretilen yüzlerce farklı

kadeh, su, meşrubat kokteyl bardakları; onlarca farklı form, ebat desen ve renkte tabak
ve kâse takımları, servis elemanları; yağlık,
sirkelikten baharatlığa, kavanozdan saklama kabına her türlü mutfak ekipmanları ve
ısıya dayanıklı fırın kaplarından oluşmaktadır.
Porselen koleksiyonlarımız ise yine onlarca
farklı tasarımda tabak, kase, sunum ürünleri
yanısıra mutfak ekipmanları ve gastronomi
küvetlerden oluşmaktadır.
Sektörü getirdiğiniz yenilikler hakkında
bilgi verir misiniz?
Paşabahçe olarak, bugüne kadar olduğu
gibi yenilikçi ürünler geliştirmeye, yepyeni
renkler, desenler, formlar yaratmaya ve bu
alanda yatırımlar yapmaya 2016 yılında da
devam edeceğiz. Amacımız sektörün ihtiyaçlarını önceden belirleyebilmek ve ihtiyaç doğduğunda her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olabilmektir. Bu çerçevede her
yıl birçok kez ünlü şefler, sommelierler ve
yöneticilerle bir araya gelmekte, farklı tadım
organizasyonları ile her tada en uygun formları/tasarımları belirlemekte, profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün geliştirme
çalışmaları yapmaktayız.
Ekonominin gidişatı ve size yansımasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cam ev eşyası sektörü, olgunluk dönemini yaşayan köklü bir sektördür. Bu nedenle
sektördeki büyüme oranları yeni ve yükselişteki sektörlere göre çok daha düşüktür.
Ayrıca enerji yoğun bir sektör olması nedeniyle küresel enerji fiyatlarının seviyesi de
sektörün geleceğini belirleyen en önemli et-
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kenler arasında yer almaktadır. Enerji ve işgücünün
başlıca girdiler olması ve yüksek yatırım maliyetleri
gerektirmesi nedeniyle de dünya üzerinde sayılı büyük üreticinin dışında sektörde daha ziyade küçük
ölçekli ve dağınık firmalar faaliyet göstermektedir.
Büyük üreticiler için risk teşkil edenler, Asya ve
Uzak Doğu’da faaliyet gösteren ve çok daha avantajlı hammadde ve işgücü maliyetleri ile üretim yapan
firmalardır. Küresel anlamda durgun geçen, ancak
konjonktüre rağmen hedeflerimize ulaştığımız 2013
yılının ardından 2014 yılında satışlarımızda oldukça olumlu artışlar yakalamış durumdayız. Özellikle
yurtdışı satışlarımızdaki artış sayesinde kurda yaşanan yükselişleri bertaraf ederek başarılı bir yıla imza
attık. Önümüzdeki dönemde de teknolojiye ve inovatif ürünlere yapmaya devam edeceğimiz yatırımlarla
fiyat rekabetinin ötesine geçmeye, tüketiciye yenilikçi ve katma değerli ürün sunmaya ve böylelikle
markalarımızın değerini artırmaya devam edeceğiz.
Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak hedefiyle büyüme hızı yüksek, dinamik pazarlara sadece
satış yapmak değil, bu pazarlarda direk yatırımlar ve
stratejik ortaklıklar ile de var olmak da hedeflerimiz
arasında yer almaktadır. 2016 yılında da Paşabahçe
olarak dünyanın lider cam ev eşyası şirketi olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Müşterilerinizin hizmet alırken
nelere dikkat etmesi gerekir?
Dünyada kültürel sınırların kalkması ve küreselleşmenin etkileri mutfaklara ve sofralara da yansımaktadır. Farklı kültürlerin mutfaklarında çalışan
yetenekli ve yaratıcı şefler sayesinde artık dünyanın
her yerinden her malzeme bir araya gelmekte ve
yepyeni tatlar doğmaktadır. Sunum ise bu tatların
bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Çünkü sunumda kullanılan ürünlerin yemekten alınan görsel/
duyusal keyif üzerinde önemli etkisi olmaktadır.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’nin ilk ve çok uzun yıllar boyunca da tek cam
ev eşyası üreticisi olan Paşabahçe, sadece bu özellikleri ile değil, geçmişinden gelen değerlerini asla
yitirmeden kendini sürekli yenileyebilme gücü ve
tüketicinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren çok geniş
ürün gamı ile Türk insanının kalbinde taht kurmuştur.
Paşabahçe, bugün Dünyada üçüncü Avrupa’da ise
ikinci en büyük cam ev eşyası üreticisi konumundadır. Önümüzdeki dönemde de tüketiciye yenilikçi ve
katma değerli ürün sunmaya ve böylelikle markalarımızın değerini artırmaya devam edeceğiz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak hedefiyle
büyüme hızı yüksek, dinamik pazarlara sadece satış yapmak değil, bu pazarlarda direk yatırımlar ve
stratejik ortaklıklar ile de var olmak da hedeflerimiz
arasında yer almaktadır. Paşabahçe olarak dünyanın
lider cam ev eşyası şirketi olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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“Her ne kadar dışarıdan bakıldığında öyle görünmese de, dişidir mutfak, anaerkildir, kadının
egemenliğindedir. Onun, tek hakimidir kadın. Ünlü şefler hep erkek olmasına rağmen,
onların evlerindeki mutfağın bile şefi, anneleri ya da eşleridir. Birçok şef kabullenir eşinin
de çok iyi bir aşçı olduğunu. Aslında hepsi birer gizli şeftir, profesyonelleri yetiştiren ya da
onlara ilham veren” diyen Bahar Yaka ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Hayatımın 24 yılını doğduğum şehir
olan İzmir’de geçirdim. Yemek yapmayı
ve yemeyi çok seven, her öğünün adeta
ritüel olduğu bir ailede büyüdüm. Herkesin bulunmak için büyük özen gösterdiği akşam yemeklerinin, geç vakit yapılan pazar kahvaltılarının tadı hala damağımdadır. Balkan kökenli bir ailenin
2. kuşak İzmirlisi olarak, damağım hem
Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetleriyle tanıştı hem de Trakya mutfağının ot
kokulu yemeklerinden tattı. Böylece yemek ve içmek hayatta en çok sevdiğim
şeylerin başında yer aldı. Yaşım ilerledikçe şarapla tanıştım. Hatta tanışmakla kalmayıp kendi şarabımı yapmaya
başladım. Şarabın en yakın dostu olan
peynir ise, asla vazgeçemeyeceklerim
arasındaydı. Her yeni tadın içindekini
keşfetmek ve onu denemek en büyük
hobilerimden oldu.
Yemeğe ilginiz nereden geliyor?
24 yaşıma kadar ailemle birlikte yaşadım. Bu süre içerisinde, annemin klasik
ev kadını olması nedeniyle mutfağa fazla giremedim. Annem ‘siz okuyun, çalışın’ der istemeden de olsa mutfaktan
bizi uzak tutardı. Mutfakla tanışmam
tek başına yaşamaya başlamamla birlikte oldu. Fazla mutfağa girmeme rağmen annemden gördüklerimle baya bir
şeyler öğrendiğimi fark ettim. Yaptığım

yemekleri yiyen arkadaşlarımın beğenmesiyle birlikte daha çok cesaretlendim ve mutfakta fazla zaman geçirmeye, denemeler yapmaya başladım.
Profesyonel olarak mutfağa girişim ise
anne olmamdan ve beraberinde çölyak
hastası olmamı öğrenmemle birlikte
oldu. İkiz kızlarımın doğumundan sonra
çölyak olduğumu öğrendim.
Yiyecek içecek üzerine yazı yazmaya nasıl başladınız?
Çölyak hakkında daha çok bilgi edinmek
için çeşitli araştırmalar yaptım. Araştırdıkça çölyak ile yaşamanın zorluğunu,
glütensiz diyetin ülkemizdeki zorluklarını öğrendim. Hazır gıdaların, kozmetik
ürünlerin, daha bir çok kullanım maddesinin içinde glüten bulunması nedeniyle iş başa düştü.
Millet olarak buğday ağırlıklı beslendiğimiz için daha çok dikkat etmemiz
gerekir. Bu nedenle bu durumdan sakınmak için evde kendim bir şeyler yapmaya karar verdim. Yoğurttan salçaya
kadar, reçelden soslara kadar, makarnadan konservelere kadar birçok ürünü
evde yapmaya başladım. Bu durum gün
geçtikçe beni daha çok mutfağa bağlamaya başladı. Sonra bu tür ürünlerin
ülkemizde eksikliğinin farkına vardım.
Dışarı çıkıp bir yerlerde oturup bir şeyler yemek istediğimde çölyaklılara göre
yiyeceklerin nadiren bulunduğunun farkına varmam kısa bir süremi aldı. Yurt-

dışında çölyak daha önceden bilindiği
için önlemi alınmış ve glütensiz ürünlerin satışı da oldukça yaygın. Türkiye’nin
ilk ve uzun süre tek glütensiz ürünler
satan mağazasını açtım. Küçücük bir
mekan olmasına rağmen kendi çabamla sesimi duyurmaya ve ayakta kalmaya
çalıştım. Benim durumumda olan çölyak hastalarına ulaşmaya çalıştım. İki
yıl kadar çalışmalarıma devam ettikten
sonra, maddi imkansızlıklar nedeniyle
mağazayı kapatmak zorunda kaldım.
O dönem boyunca ve öncesinde elimde
bir sürü glütensiz yiyeceklerin reçetesini biriktirdim. Çölyaklılara faydamın
olacağını düşünerek bu reçeteleri kitap
haline getirmeye karar verdim. Benim
ulaşamadığım, vakti olup da mutfak
bilgisi olmayan ya da kendisi yapabilecek kişilere yardımcı olmak adına
2010 yılında ilk kitabımı Glutensiz Tatları çıkarttım. Profesyonellik ve yazarlık anlamında mutfağa ilk adımı atmış
oldum. Glutensiz ürünleri sattığım mağazayı açmamla birlikte gastronot adlı
bloğumda da yemek üzerine yazılar
yazmaya başladım.
Türk mutfağını nasıl yorumluyorsunuz? Türk mutfağının ana temeli
nedir?
Bana göre Türk Mutfağı, tam bir ressam paleti gibi. Bir sürü rengin olduğu,
coğrafi alanın geniş olmasından dolayı
ŞUBAT 2016
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Bana

göre Türk Mutfağı,
tam bir ressam
paleti gibi. Bir sürü rengin
olduğu, coğrafi alanın geniş
olmasından dolayı ürün çeşidinin
bol olduğu, doğu ve batı arasında
köprü olması, Akdeniz kıyısında
olması nedeniyle lezzet ve
çeşit açısından oldukça zengin
bir mutfak. Hem Orta Doğu
ve Arap Yarımadasından, hem
kuzey ülkelerinden, hem batı
ülkelerinden etkilenmiştir.

ürün çeşidinin bol olduğu, doğu ve batı
arasında köprü olması, Akdeniz kıyısında olması nedeniyle lezzet ve çeşit
açısından oldukça zengin bir mutfak.
Hem Orta Doğu ve Arap Yarımadasından, hem kuzey ülkelerinden, hem batı
ülkelerinden etkilenmiştir. Coğrafi zenginliğin verdiği ürün çeşitliliği ve alanın
büyük olması da buna eklenince geniş
bir mutfak kültürü ortaya çıkmıştır. Bu
sentez sonucunda da dünyanın en iyi,
en başarılı mutfaklardan biri ortaya çıkmıştır.
Türk mutfağının dünya mutfakları
arasındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son yıllarda eskiye oranla daha bilinçli
bir şekilde tanıtım yaptığımız için yurtdışında mutfağıma ilgi artmaya başladı. Mutfağımıza alaylı aşçıların verdiği
emeğin üzerine okullu aşçılarımızın da
yetişmesiyle birlikte akademik bakış
açısı da gelişti. Bu vesileyle mutfağımıza bakış açısı da değişti. Özellikle
yurtdışında yapılan etkinlikler sayesinde mutfağımızın zenginliği daha çok
kişi tarafından bilinir hale geldi. Reçete
sayısının çok olması ve lezzet zenginliği
de mutfağımızın dünya mutfakları arasında üst sıralarda yer almasını sağlıyor.
Türk yemeklerinin ve yemek kültürünün dünya çapında daha fazla
tanınır hale gelmesi için neler yapılabilir?
İlk etapta uluslararası çeşitli etkinlikler
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yapılarak burada yabancı misafirlere
Türk mutfağından örnekler sunularak
insanların bilincinde yer edebiliriz. Burada sunulan yemeklerin de gerçekten
bizi yansıtması çok önemli. Bu yemekleri yapacak aşçıların da mutfağımıza
en iyi şekilde hakim olması gerekmektedir.
Gastronomi alanında işinin uzmanı,
dünya çapında tanınmış kişiler ülkemize davet edilerek, mutfağımızın incelikleri anlatılıp, güzel yemeklerimiz
sunulabilir. Yurtdışında çeşitli tanıtım
organizasyonları daha sık yapılabilir.
Özellikle yabancı hava yolları firmalarıyla anlaşılarak menülerinde Türk
mutfağından örnekler konulabilir. Bu
şekilde daha çok kişinin mutfağımızı tanıması sağlanabilir.
Mutfağımızda standart yok deniliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ülkemizin geniş bir coğrafya da yer almasının bu durumu etkilediğini düşünüyorum. Mesela ülkemizin çoğu yerinde
yetişen çiçekler bile yöreden yöreye
farklı isimle anılabiliyor. Bu nedenle
yöresel olarak standartların farklılık
göstermesini normal buluyorum. Yemeklerinde bölgelere göre ufak tefek
değişiklik göstermesinin çeşitlilik kattığını düşünüyorum.
Yeme içme kültürümüz üzerine yazılı kaynakların az oluşundan yakınılır. Siz kitaplarınızı hazırlarken
nasıl bir araştırma yapıyorsunuz?

Nerelerden besleniyorsunuz?
Gerçekten iyi bir araştırmacıysanız ve
özellikle eski kitaplardan yararlanabiliyorsanız kaynakların az olduğunu düşünmüyorum. Mutfak konusunda çok
şey öğrendiğim şefim Emrullah Gümüştaş, bana bütün bunlardan çok daha değerli bir hediye verdi. Bu bir alışkanlık,
bir hobi ya da bir yatırım aslında...
Ben de, O’nu tanıdığımdan beri topluyorum eski yemek kitaplarını. Oldum olası
severdim sahaflarda dolaşmayı. Ama
ne aradığımı bilemez, bu sebeple de bir
şey bulamaz çıkardım. Ama şimdi öyle
mi ya...
Kapısından içeri girer girmez, eğer düzenli bir sahafsa doğru yemek kitapları
bölümüne yöneliyorum. Düzensiz ise,
soruyorum “elinizde eski yemek kitabı
var mı diye”. Sonra bir heyecan sarıyor
beni, sahaf raftan kitabı verinceye kadar. İnceliyorum her yerini, sağlam mı,
sayfaları tam mı diye.
Biraz da kitaplarınız hakkında bilgi
verir misiniz?
Glutensiz Tatlar ve Montaigne Mutfakta Denemeler Tabakta adlı iki kitabım
bulunuyor. Glütensiz Tatlar kitabımı yukarıda da bahsettiğim gibi çölyak olduğumu öğrenip bir mağaza açıp, sonrasında kapattıktan sonra yazmaya karar
verdim. O mekanı işletirken elimde çok
sayıda glütensiz yiyeceklerin reçeteleri birikti. Çölyaklılara faydalı olmak ve
elimdeki reçeteleri değerlendirmek adına böyle bir kitap çıkardım. Montaigne
Mutfakta Denemeler Tabakta ise içinde

tariften çok hayatın kendisinin olduğu
bir kitap. Hayattan, aileden, benden,
senden izler taşıyor.
Yeme-içme kültüründe son zamanlarda yaşanan değişimle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Özellikle fast food kültürüne karşıyım.
Çölyaklı olmam nedeniyle zaten bu tür
ürünleri yiyemiyorum. Ben yemediğim
içinde ailemi de bu tür yiyeceklerden
uzak tutuyorum. Yemek artık insanlar
tarafından sadece karın doyurmak için
yeniliyor. Keyifli bir zaman geçirmek ve
yediğinden haz almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de özenti yerine
kendi kültürümüzden öğelerin ön plana
çıkması gerekir. Bu özenti durumu sunumlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Mesela kocaman bir tabak içinde çok az bir
yemek. Sanki tadımlık, arkadan devamı
gelecek gibi duruyor. Sunum olarak yaratıcı ve göze hitap edebilir ama bize
uygun olmadığını düşünüyorum.

Meslek olarak mutfak alanı, özellikle de aşçılık ve pastacılık çok yükselişte, gençlerden yoğun ilgi var.
Siz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Başlamak isteyenlere tavsiyeleriniz neler?
Özellikle gençlerin aşçılık mesleğine
yönelmesi oldukça memnuniyet verici
bir durum. Son yıllarda aşçılık okullarının da açılmasıyla birlikte aşçılık
mesleğinde akademik eğitim verilmeye
başlandı.
Burada gençler sadece yemek yapmayı öğrenmiyor aynı zamanda diğer
konularda da kendilerini geliştirme
fırsatı buluyorlar. Yani sadece mesleklerini öğrenmeyip bilgi birikimlerini de
artırıyorlar. Önceden insanlar ya kendi çabalarıyla ya da birilerinin yanında
mesleğin inceliklerini öğrenirken şimdi
okullar sayesinde çok yönlü öğreniyorlar. Tabi sadece okulda öğrenilenle
yetinilmemesi kendilerini en iyi şekilde
yetiştirmeleri de gerekmektedir.

Bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?
Gençlerimizin okumaya ve araştırmaya
önem vermeleri gerekmektedir. Kendi
kızlarıma her zaman ‘Hayatta en azından bir konuda söz sahibi olacak kadar
uzman, her konuda fikir sahibi olacak
kadar bilgi sahibi olun’ diyorum. Bu
alanda çalışmak isteyenlerin okuyup
araştırması, denemeler yapması, tecrübe edinmeleri büyük önem taşımaktadır. Örneğin makine mühendisi çok fazla deneme yapamaz, imkan kısıtlıyken,
mutfakta çalışan biri deneyerek daha iyi
bulabilir. Okulda öğrenilen bir reçeteyi,
malzemeleri alıp evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Denemekten ve yenilikten vaz
geçmemenin gerektiğini düşünüyorum.
Mutfak ve kadın konusunda neler
söylersiniz?
Her ne kadar dışarıdan bakıldığında
öyle görünmese de, dişidir mutfak,
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lkemizin geniş bir coğrafya da yer
almasının bu durumu etkilediğini
düşünüyorum. Mesela ülkemizin çoğu yerinde
yetişen çiçekler bile yöreden yöreye farklı
isimle anılabiliyor. Bu nedenle yöresel olarak
standartların farklılık göstermesini normal
buluyorum. Yemeklerinde bölgelere göre ufak
tefek değişiklik göstermesinin çeşitlilik kattığını
düşünüyorum.

anaerkildir, kadının egemenliğindedir.
Onun, tek hakimidir kadın. Ünlü şefler
hep erkek olmasına rağmen, onların evlerindeki mutfağın bile şefi, anneleri ya
da eşleridir.
Birçok şef kabullenir eşinin de çok iyi bir
aşçı olduğunu. Kabul etmeyenler de, fesatlığından inkar eder. Çünkü evin hanımı profesyonel değildir. Şefler gibi çok
sayıda karnı doyurmaz, sayısız damak
zevkine hizmet etmezler. Onun aşçılığını sadece ev halkı bilir ve takdir eder.
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Aslında hepsi birer gizli şeftir, profesyonelleri yetiştiren ya da onlara ilham
veren.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz
nelerdir?
İki kitap yazdım ve yeni kitaplar yazmaya devam edeceğim. Bunun içinde araştırmalarıma devam ediyorum. İlk kitabım tamamıyla yemek üzerineydi. İkinci
kitabımda ise öykü, deme ve yemek
tarifleri yer alıyordu. Üçüncü kitabımın

ise öykü olmasını istiyorum ve bu yönde çalışmalarımı yapıyorum. Mutfaktan
uzaklaşmamın nedeni, yemek yazarı
olarak kalmak istemiyorum.
Edebiyat alanında da kendimi geliştirerek, varlığımı hissettirmek istiyorum.
Ülkemizde bir kimlik üzerinize yapıştırıldığında ondan kolay kurtulamıyorsunuz. Zaten ülkemizde kitap bastırmak
zor, öykü ya da roman yazdığınızda bastırmak daha da zor bir hal alabiliyor.
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! Sinan DEMİR • sinan@goldencitymedia.com

TİTANİC BUSİNESS BAYRAMPAŞA HOTEL
MUTFAK ŞEFİ MEHMET KAYAHAN ve EKİBİ
“Mesleğimiz gelişmeye açık ve yeniliklerin sonu yok. Bu mesleğin içinde olduğunuz sürece her
gün yeni şeyler öğrenmeniz mümkün olacaktır. Aşçının, mesleğine gönül vermesi ve severek işini
yapması gerekir. İşini severek yaptıktan sonra hem başarı kolay elde edilecektir hem de meslekte
söz sahibi olmanızın önü açılacaktır” diyen Mehmet Kayahan sorularımızı yanıtladı.
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1973 yılında Bolu Mengen Kayışlar
Köyünde dünyaya geldim. Meslek hayatına 1989 yılında İzmir’de bulunan
Sultan Otelde mutfak komisi olarak ilk
adımı attım. Sonrasında ise sırasıyla
Isparta’da bulunan Büyük Isparta Otel,
İstanbul Park Şamdan Restaurant, İstanbul Çırağan Palas Kempinski Otel,
İstanbul Armada Otel, Ceylan Intercontinantal Otel, Taksim Divan Otel’
de çalışarak mesleki anlamda deneyim
60
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kazandım. 2012 yılından bu yana da Bayrampaşa Titanic Otel’de Executive Chef olarak meslek hayatıma devam etmekteyim.
26 yıldır severek, isteyerek ve zevk alarak
aşçılık mesleğini yapıyorum.

zorlansam da zamanla alıştım ve severek
işimi yapmaya devam ettim. Aşçılığı meslek
olarak seçtiğim için pişman olmadım. Her
zaman işimi severek ve ilk günkü heyecan
ile yapmaya devam ettim.

Bu mesleği seçmenizin
sebepleri nelerdir?
Bolu Mengenli olmam ve ailemde çok
sayıda aşçı bulunması kaçınılmaz olarak mesleğin içinde olmamı sağladı.
Mesleğe ilk başladığım yıllarda biraz

Aşçılık mesleğine nasıl başladınız?
Meslekte ilerlemenizde size yol gösteren ustalar arasında kimleri sayabilirsiniz?
1989 yılında İzmir’de eniştem Hasan
Demirer’in yanında aşçılık mesleğine

başladım. Eniştemin yanında mesleğe
ilk adımı attıktan sonra çeşitli zincir
otellerde çalışma fırsatım oldu. Buralarda mesleğinde söz sahibi, tecrübeli
ve deneyimli Türk ve yabancı aşçılarla
çalıştım. Yanında çalıştığım ustalardan
mesleğin inceliklerini öğrendim. Kendi
çabalarımı da bunun üzerine ekleyerek
bu günlere geldim. Yanında çalıştığım
bütün ustalarıma teşekkür ediyorum.
İyi bir aşçının sahip olması gereken
özellikler sizce nelerdir?
Bu mesleği yapmak isteyen genç arkadaşlarımın en başta aşçılığa gönül
vermesi ve severek işini yapması gerekir. İşini severek yaptıktan sonra
hem başarı kolay elde edilecektir hem
de meslekte söz sahibi olmanızın önü
açılacaktır. Ayrıca iş disiplinine sahip,
hijyen kurallarına uygun hareket etmesi, dürüst olması, ekip çalışmasını bilmesi, yeniliklere açık olması, ileri görüşlü olması, iyi bir araştırmacı, dünya
mutfaklarını takip etmesi, teknolojiyle
iç içe olması gibi birçok özelliğe sahip
olması aşçılık mesleğinin özellikleri
arasında yer almaktadır.
Türk mutfağı hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Türk mutfağının yöresel zenginliği, birçok dünya mutfağından daha çok reçeteye sahiptir. Kullanılan ürünlerinin
çeşitli olması da birçok ülke mutfağının
önüne geçmesini sağlamaktadır. Biz
aşçıların da menülerimizde Türk mutfağını daha çok kullanmamız, yabancı
misafirlerimize Türk mutfağının zengin
yöresel lezzetlerini tattırarak tanıtım
yapmamız gerekmektedir. Böylelikle
daha çok kişiye ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
Tabi bu tek başına yeterli bir tanıtım
olmayacaktır.
Türk mutfağının dünya mutfakları
içerisindeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülke mutfağımız gerek ürün çeşitliği
gerekse tarifler anlamında muhteşem
bir zenginliğe sahiptir. Elimizdeki bu
değerlerin kıymetini bilip, mutfağımızı
tanıtmak için çaba göstermeliyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla
hazırlanan reklamlarda simit yerine
yöresel mutfaklarımızın ön plana çıkarılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bununla birlik yurtdışında

yapılacak çeşitli etkinliklere katılarak
burada mutfağımıza özgü lezzetlerin
tanıtımının yapılması önemlidir. Tabi
bu tanıtımlarda mutfağımızı gerçekten
iyi bilen, hakim olan aşçılarımızın yer
alması gerekir. Burada bize özgü çeşitli
tarifler ikram edilerek bilinirliğimiz artırılabilir. Ayrıca ülkemize gelen turistlere yönelik çeşitli mutfak etkinlikleri
yapılarak da tanıtım yapılabilir.
Türk mutfağının sorunları neler? Bu
sorunların giderilmesi için neler yapılabilir?
Bence mutfağımızın en büyük sorunu,

kendimize özgü lezzetleri tam anlamıyla öğrenmeden dünya mutfaklarında söz sahibi olmaya çalışmaktır.
Aşçı arkadaşlarımız bize özgü lezzetleri, ürünleri hakkıyla yapmadan ‘Ben
İtalyan Mutfağı aşçısıyım’, ‘Ben Fransız
Mutfağı aşçısıyım’ gibi söylemlerde
bulunuyorlar. Bu durumun yanlış olduğunu düşünüyorum. Öncelikle aşçılarımızın Türk Mutfağını en iyi şekilde
öğrenmesi sonra diğer mutfaklarda
uzmanlaşması gerekir.
Başka bir konusu ise aşçılarımızın bir
araya gelememeleridir. Ülkemizde
60’ın üzerinde aşçı derneği, yanlış bilmiyorsam 4 tane federasyon bulunuŞUBAT 2016
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yor. Bu dernek ve Federasyonlar bir araya
gelip ortak noktada buluşamıyor. Bu parçalı
yapı da sorunların çözülmesi yerine çoğalmasına sebep oluyor. Her kafadan ayrı ses
çıkınca ne devlet katında ne de özel sektörde gerekli desteği alamıyoruz. Bu da camiamızı olumsuz etkiliyor.
Dünya mutfakları içerisinde yemeklerini yapmaktan ve yemekten en çok keyif
aldığınız mutfak hangisi?
Açıkçası ben mutfakta olmayı, yemek yapmayı çok seviyorum. Yaptığım yemeklerin
hangi ülkeye ait lezzetler olmasının bir anlamı olduğunu düşünmüyor. Çünkü mesleğim
gereği, sevmeden yapılan bir yemek tuzu,
biberi olmayan lezzetsiz bir yemek olduğundan mesleğimde böyle bir ayrım hiç yapmadım. Tüm mutfakları elimden geldiğince
öğrendim ve yemeklerini severek yaptım.
Hiçbir zaman yemek ayırdımı yapmadım.
Menü oluştururken ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
Menümüzü belirlerken öncelikli olarak mevsimsel ürünleri kullanmayı tercih ediyorum.
Bunun yanı sıra misafirlerimiz tarafından
tercih edilen yemeklere de menümüzde sıklıkla yer veriyoruz.
Burada bir gününüz nasıl geçiyor bize
anlatır mısınız?
Sabah iş yerine geldiğimde günlük yapılması gereken işlerin organizasyo62
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nunu takip edip, herhangi bir aksaklık
olup olmadığını kontrol ediyorum. Personelin durumunu, mutfakların temizliğini ve depoları kontrol edip, siparişlerin takibini yapıyoruz. Öğle ve akşam
yemeklerinin planlamasını yapıyorum.
Daha sonra ertesi gün için gerekli siparişlerin verilmesini sağlıyorum. Gün
bitiminde işimi iyi bir şekilde yapmanın
verdiği huzurla evimin yolunu tutuyorum.
Burada kaç kişilik
bir ekiple hizmet veriyorsunuz?
Titanic Bayrampaşa Business, şehrin
en iyi yeme içme deneyimini sunmak
için Alesta Restaurant, Lapaglia Restaurant & Bar, Titanic Cafe, 550 kişilik balo solonu ve 15 toplantı solonu
ile hizmet veriyor. İstanbul’da bulunan
Titanic otellerimize ekmek ve baklava
çeşitlerimizi de Bayrampaşa otelimizde yapıyoruz. Otelimiz bünyesinde 43
aşçı, 19 steward bulunmaktadır.
Personel seçiminde ve personele verilecek eğitim konusunda baz aldığınız kriterler nelerdir?
Personel seçiminde en başta iş ahlakı
ve bilgisi bizim için önem taşımaktadır.
İşini severeke yapan, gerektiğinde işi
için fedakarlıkta bulunacak, öğrenmeye açık, yeniliklere kolay ayak uydurabilen, hijyen kurallarına uyan, insanlar-

la sıcak bir şekilde iletişim kurabilen,
en azından kendini idare edebilecek
kadar yabancı dil bilen arkadaşları tercih ediyoruz.
Mesleğinde söz sahibi olmak isteyen
gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Öncelikli olarak okullu arkadaşlarıma
tavsiyede bulunmak isterim. Bu meslekte kariyer sahibi olmak istiyorlarsa
mutfakta en alt kademeden işe başlayıp, her şeyi öğrenip, kendilerini kanıtlayıp, bilgi ve tecrübe edinerek yükselmeleridir. Okulu bitirip 2-3 yıl bir yerde
çalıştıktan sonra ben şef oldum, artık
ben üst seviyede bir aşçıyım demeleri
gerekir.
İşinizi hakkıyla yaptıktan sonra kariyer
basamaklarında yükselmeniz zaten
kendiliğinden gelecektir. Genç arkadaşlarımızın kendilerini en iyi şekilde
geliştirmek için araştırma yapmaları,
kitaplar, dergiler okumaları gerekir.
Önümüzdeki dönem
hedefleriniz nelerdir?
Hedeflerim arasında en başta yurtdışına çıkıp, mutfağımızı tanıtmak yer
alıyor. Bu amaç doğrultusunda kendimi
en iyi şekilde geliştirdim ve geliştirmeye devam ediyorum. Öğrenmenin yaşının olmadığını düşünüyorum.

AYHAN KILINCARSLAN

1983 Bolu doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. İlköğrenimimi
Yeniçağ’da 1996 yılında tamamladıktan sonra aynı yıl içinde burada
bulunan bir lokantada meslek hayatıma ilk atımı attım. Bir yılı
aşkın bir süre burada çalıştıktan sonra İstanbul’a taşındık. 1997
yılında Bağdat Caddesinde Namlı Kebap Salonunda işe başladım.
1998 yılında ayrılarak aynı yıl içerisinde Etiler Tribece Cafe
Restaurantta işe başladım. 2001 yılına kadar burada çalıştıktan
sonra Yeniköy Gazebo Restaurantta çalışmaya başladım. Askerlik
görevimi tamamladıktan sonra 2004-2005 yılları arasında Topkapı
Eresin Otelde çalıştım. 2005 yılında Florya Home Restaurantta
işe başladım ve 2011 yılına kadar burada mesleğime devam ettim.
2011 yılının ikinci yarısından itibaren Ramada Otelde çalıştım. 2012
yılının başından itibaren de Bayrampaşa Titanic Otel Busıness
Lapaglıa Restaurantta Kısım Şefi olarak çalışmaya başladım ve
halen burada çalışmaya devam etmekteyim.

EKREM AKARSU

1968 yılı Kastamonu Taşköprü doğumluyum. Aşçılık
mesleğine ilk olarak 1984 yılında adım attım. İlk iş hayatıma
Seyran Pastanelerinde imalathanede başladım. Sekiz yıla
yakın bir süre burada çalıştıktan sonra 1992 yılında Seyran
Pastanelerinden ayrılarak Hilton İstanbul Otelinde işe
başladım ve 21 yıl burada çalıştım. 2012 yılında buradan
ayrılarak Bayrampaşa Titanic Hotelde Pastane Şefi olarak işe
başladım ve halen burada mesleğimi icra ediyorum.

HAKAN ÖZCAN

1978 Bolu Mengen doğumluyum. Mesleğe 1992 yılında
Grand Azur Hotel`de başladım. Sırası ile Ulus 29 Restaurant,
The Plaza Hotel, Hidiv Kasrı, Simena Tatil Köyü, Havana
Restaurant, Cevahir Hotel, Hilton İstanbul Hotelde çalışarak
mesleğin inceliklerini ve püf noktalarını öğrenerek tecrübe
kazandım. Bugün ise Titanic Bayrampaşa`da Sosu Chef olarak
görevine devam ediyorum.
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ANTRIKOT IZGARA
MALZEMELER:
200 gram antrikot, kinoa, kuru
soğan, domates, havuç, kereviz,
kabak, süt, patates, istiridye
mantarı, tuz, şeker, karabiber,
kimyon, taze kekik ve rozmari.
YAPILIŞI:
Antrikot zeytinyağı, tuz, karabiber,
taze kekik, rozmari ve tuzla marine
edilir. Marine edilen antrikot
ızgarada pişirilir. Kinoayı 15 dakika
haşlarız. Tavada sotelediğimiz
soğan, havuç, kereviz ve kabakğın
içine ilave edip, tuz, karabiber
ve kimyonla tatlandırıyoruz. Ayrı
bir tavada elma dilim doğranmış
soğanları zeytinyağında esmer
şeker ilave ederek karamelize
edip tuz ilave ediyoruz. İstiridye
mantarlarını tereyağıyla pişiriyoruz.
Domi glas sos ve kibrit patates ile
servis ediyoruz.
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BONFILE IZGARA
YUMURTA MANTARI SOSU İLE
MALZEMELER:
150 gram bonfile, risotto, kuşkonmaz, patlıcan, domiglas
sos, yumurta mantarı, taze kekik, rozmari, hellim peyniri,
kabak, havuç, sarı biber, kırmızı biber, tuz ve karabiber.
YAPILIŞI:
Bonfileyi tuz, karabiber, zeytinyağı, rozmari ve taze kekikle
marine ediyoruz. Marine olmuş bonfile ızgarada pişirilir.
Risotto için tavada soğanı soteleyip, risotto pirinci ekleyip
biraz kavurup azar azar su ilave ederek pişiriyoruz. Tuz
ve karabiber ile tatlandırıyoruz. Tereyağı ve parmesan
ile bağlıyoruz. Jülyen doğranıp hazırlanmış sebzeleri
ve ızgara hellim peyniri yaprak şeklinde açılan patlıcana
sarıyoruz. Ayrı bir tencerede sos için yumurta mantarını
soteleyip demiglas sos ilave ederek kaynatıyoruz.
Kuşkonmazları tereyağında soteledikten sonra tabağımıza
ekleyip servis ediyoruz.

IZGARA TAVUKGÖĞSÜ
MALZEMELER:
150 gram tavukgöğsü, patlıcan, sarı biber, kırmızı biber,
soğan, taze kekik, rozmari, havuç, patates, adaçayı,
tereyağı, krema, tuz, karabiber ve pul biber.
YAPILIŞI:
Tavukgöğsü tuz, karabiber, rozmari, pulbiber, zeytinyağı ve
taze kekik ile marine edip ızgarada pişiriyoruz. Patlıcanları
ızgarada közleriz. Küp şeklinde doğranmış sarı biber,
kırmızı biber ve soğanı soteleyip patlıcana ilave ederiz.
Tereyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırıyoruz. Sos için
adaçayını tereyağında kavurarak krema ile kaynatıyoruz.
Bol yağda kızarttığımız kibrit patates ve havuçla birlikte
servis ediyoruz.
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AVOKADO KARİDES SALATA
MALZEMELER:
Akdeniz yeşilliği, domates, salatalık, avakado, karides,
taze kekik, fesleğen, kornişon turşu, turp kök sebze,
portakal sos, tuz ve karabiber.
YAPILIŞI:
Orta boy karidesleri haşlayarak zar şeklinde doğranıp,
kornişon turşu, zeytinyağı, limon, tuz, karabiber, taze
fesleğen, taze kekik ve sarımsak ile tatlandırıyoruz.
Daha sonra doğradığımız domates ve avokadoyu tuz,
karabiber ve portakal sos ile tatlandırıyoruz. Salata
tabağına yuvarlak kalıp yardımıyla önce avokado daha
sonra karidesi koyuyoruz. Üzerine ince kesilmiş turp ve
ince kıyım kök sebzeleri koyuyoruz. Akdeniz yeşillikleri,
domates, salatalık, tuz, karabiber ve zeytinyağını limon
sosla karıştırarak tabağa koyup servis ediyoruz.

LEVREK IZGARA
MALZEMELER:
Yarım fileto levrek, patates, havuç, bezelye, soğan, taze
kekik, ricotta peynir, permasan, tereyağı, limon, krema,
tuz ve karabiber.
YAPILIŞI:
Yarım fileto levreği kılçıklarını ayıkladıktan sonra tuz,
karabiber ve taze kekik ile marine ederek ızgarada
pişiriyoruz. Ayrı bir kapta patates ve havucu haşlıyoruz.
Haşladıktan sonra çırpma teli yardımıyla püre haline
gelinceye kadar çırpıyoruz. Tereyağı, tuz ve karabiber ile
tatlandırıyoruz. Bezelye püresi için bezelyeyi haşlıyoruz.
Tereyağında soğanları soteleyerek haşlanmış olan
bezelyeleri ilave edip karıştırıyoruz. Krema, tuz, karabiber
ve sarımsak ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra
elde ettiğimiz karışımı mikser yardımıyla püre haline
getiriyoruz. Bezelye püresini ricotta peyniri ile karıştırıp,
kaşık yardımıyla haşlanmış pazı yaprağının üzerine
koyarak poğaça şeklinde sarıyoruz. Tereyağı ve limon
sosu ilave edilerek servis ediyoruz.

PEYNİRLİ BAHÇE SALATASI
MALZEMELER:
Tulum peyniri, göbek salata, tere, roka, marul, maydanoz,
domates, salatalık, dereotu, patates, havuç, fasulye, mısır,
zeytinyağı, limon, grisini, tuz ve karabiber.
YAPILIŞI:
Tulum peyniri rende yardımıyla püre haline getirilerek
içerisine krema, sarımsak ve taze baharat konularak
tatlandırılır. Yuvarlak kalıbın içine konularak şekil verilir.
Salamandıra da hafif renk alıncaya kadar kızartıyoruz.
Daha sonra küp şeklinde doğranmış yeşilliklerin içerisine
domates, salatalık, mısır, tuz, karabiber, zeytinyağı
ve limon sosu ilave ederek karıştırıp salata kasesi
içerisine koyuyoruz. Şat bardağı içerisine julyen doğranıp
haşlanmış patates, havuç ve fasulyeyi eşit boyutlarda
kesip koyarak servis ediyoruz.

PORÇİNİ
MANTARLI
DEMİ GLACE
SOSLU RAVIOLI
MALZEMELER:
Ravioli, bıldırcın, havuç, kereviz, porçini mantarı, soğan,
maydanoz, dere otu, taze baharatlar, ardıç meyvesi,
ricotta peyniri, domiglas sos, krema, patates, nane, tuz ve
karabiber.
YAPILIŞI:
İlk olarak ardıç meyvesini suda haşlayarak aromasının
çıkmasını sağlayıp bu suyu domiglas sosta kullanmak
için bir kenara ayırıyoruz. Havuç, kereviz, porçini mantarı
ve bıldırcın etini küp şeklinde doğruyoruz. Tereyağında
soteleyip, ardıç suyunu ve domiglas sosu ilave edip
kaynatıyoruz. Krema, tuz, karabiber ve taze baharatlarla
tatlandırıp haşlanmış olan ravioliyi bu sosa ilave edip
karıştırıyoruz. Bıldırcının but kısımlarını ızgarada
pişiriyoruz. Kibrit patates, ricotta peyniri ve baharat salsa
ile servis ediyoruz.
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ÇİKOLATALI TERIN
MALZEMELER:
1 kilogram krema, 1 kilo 200 gram bitter çikolata, 10 adet
yumurta sarısı, 6 adet bütün yumurta ve 200 gram toz
şeker.
YAPILIŞI:
Bir tencereye alınan krema kaynatılır. Kaynadıktan sonra
ocaktan indirilen kremanın içerisine çikolata ilave edilerek
karıştırılıp erimesi sağlanır. 6 adet yumurta, 10 adet
yumurta sarısı ve 200 gram toz şeker bir kapa konularak
iyice karışıncaya kadar çırpılır. Hazırlanan karışım tart
hamurlarının üzerine dökülerek 160 derece fırında pişirilir.
Pişirildikten sonra tabağa alınıp servis edilir.

TİRAMİSU
MALZEMELER:
2 yemek kaşığı nescafe, 2 yemek kaşığı
toz şeker, 1 paket kakaolu pasta altı, 1 çay
bardağı sıcak su, yarım litre süt, 1 tane
yumurta, 3 Türk kahvesi fincanı toz şeker,
3 Türk kahvesi fincanı un ve 1 paket labne
peyniri.
YAPILIŞI:
Nescafe ve şekeri bir fincan içinde sıcak
su ile karıştırın. Daha önceden hazırlamış
olduğunuz keki enlemesine iki parçaya
ayırın. Kekin iki parçasını da hazırladığınız
neskafeli karışımla ıslatın. Un, şeker, süt ve
yumurtayı karıştırın. Koyulaşıncaya kadar
karıştırarak pişirin. Ocağı kapattıktan sonra
labne peynirini ekleyin ve telle çırparak
pütürsüz olmasını sağlayın. Hazırladığınız
kremanın yarısını ılıkken, kek parçalarından
birinin üzerine sürün. Kekin diğer yarısını
üzerine kapatın. Kalan kremayı sürün. Kahve
ile süsledikten sonra soğuması için bekletin.
Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
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DEKORATÖR,
HEYKELTIRAŞ,
RESSAM, AŞÇI

HAŞİM
DEMİRTAŞ

“Bir işe başlamadan önce nasıl yapacağıma dair araştırma yaparım. Planlamayı yaptıktan
sonra malzemelerimi toplar ve çalışmaya başlarım. Bütün benliğimle düşüncemi tamamıyla
işe odaklayarak çalışmaya devam ederim. Ta ki o işi başarana kadar çevremle çok fazla
ilgilenmem. Bence başarılı olmamın tek sırrı işe odaklanabilmektir” diyen Haşim Demirtaş ile
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Fotoğraf& Yazı: Sinan Demir • sinan@goldencitymedia.com

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1956 Çankırı ili Ilgaz ilçesi Kavaklı Köyü
doğumluyum. İlköğrenimimi tamamladıktan sonra ailem ile birlikte İstanbul’a
yerleşmeye karar verdik. İstanbul’a gelmem ile iş hayatına atılmış oldum.
Birkaç küçük iş deneyiminden sonra, çalışma hayatında mutlu olmadığımı fark
ettim. Sebebinin ne olduğunu bile bilmiyordum. Yaşım henüz 13 olduğu için
daha köyün etkisinden çıkamamıştım.
Çamuru çok severdim, kendime ve arkadaşlarıma çamurdan çeşitli oyuncaklar
yapardım. Okuldayken arkadaşlarım ve
öğretmenim güzel resimler yaptığımı
söylerlerdi. Arkadaşlarım tarafından
sevilirdim, herhalde beğenilmek hoşuma gittiği için daha güzel oyuncaklar
yapmaya gayret ederdim.
İş hayatımda ise severek yapacağım ve
mutlu olacağım işler yapmaya gayret
ettim. Yeni şeyler yapmayı sevdiğim için
Alçı Biblo atölyesinde çalışmaya başladım. Burada alçı biblonun yanı sıra hey-

kel ve alçı manken yapılıyordu. Yaptığım
işi seviyordum ve mutluydum. Çünkü
sevdiğim işi yapıyordum.
Daha sonra yakın bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine mermer heykel atölyesinde
çalışmaya başladım. Atölyede heykel,
mask ve mezar taşı yapılıyordu. Atölye
çok yönlü bir sanat evi gibiydi. Burada
çalışmaya başlamam kendimi bulmamı
ve geliştirmemi sağladı.
Bir gün atölyede çalışırken, bir beyefendi geldi. Her gün onlarca kişi geliyordu
fakat bu kişi farklıydı. Etrafı inceledi,
yaptığımız işleri tek tek inceledi ve patron ile konuşup gitti. Ertesi gün tekrar
geldiğinde patronumuz olmadığı için
gelip benimle konuştu. Bana ‘yağdan
ve buzdan heykel yapabilir misin?” diye
sordu. Ben söylediklerini ilk kez duyduğum için o an fazla bir şey konuşamadım. Bana kartını verip, uygun olduğum
bir gün otele gelmemi söyledi. Bu kişi
gittikten sonra kartına baktığımda Maçka Otel’inin Aşçıbaşı Kasım Ünlütürk

olduğunu gördüm. Kasım Usta otelcilik
serüvenimin başlamasına vesile olan
kişidir. Allah Rahmet eylesin, mekanı
cennet olsun.
1973 yılında otelde çalışmaya başladıktan sonra buzla çalışmakla mermerle
çalışmanın, yağ ile çalışmanın ise çamur ile çalışmaktan bir farkının olmadığını gördüm. Bu nedenle çok kısa bir
sürede otelde çalışmaya adapte oldum.
1975 yılında Sheraton Otel’in açılması
ile orada çalışmaya başladım. Uluslararası zincir bir otel olmasından dolayı
çalışmalarım da boyut değiştirmeye
başladı. Yaptığım çeşitli çalışmalarla
otel içinde ve dışarda çeşitli sergiler
açmaya başladım. Yaptığım çalışmalar
sayesinde Sheraton İngiltere’de çalışmaya başladım. Burada da aynı şekilde
çalışma hayatıma devam ettim. Birçok
yarışmaya katılarak çeşitli kategoride
ödüller alıp adımdan söz ettirmeyi başardım. 1984 yılında İstanbul’a dönerek
Hilton Otel’inde mutfak dekoratörü
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olarak çalışma hayatıma devam ettim.
Burada 7 yıl çalıştım. Bir taraftan otelde
çalışırken açtığım atölyede çalışmalar
yapmaya devam ettim. Yaptığım çalışmalarla onlarca otelin açılışında yer
aldım.
1992 yılında Swiss Otel’in açılmasıyla
birlikte burada mutfak dekoratörü olarak çalışmaya başladım. Otelde çalışmaya devam ederken bir taraftan dekor
eğitimleri vermeye devam ettim bir taraftan da Dekor Eğitim kitabı hazırladım.
Swiss Otelden ayrıldıktan sonra serbest
olarak çalışmaya başladım. Mutfağımızı
tanıtmak için yurtdışında çeşitli organizasyonlar düzenledim. Bunun yanı sıra
meslektaşlarımızın sosyal faaliyetlerde
bulunması, birlik beraberliklerinin pekişmesi için Türkiye Aşçılar Federasyonunu kurduk ve 2 yıl Kurucu Başkanlığını
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yaptım. Her gün yeni şeyler üretmem
gerektiğini düşünüyorum. İçimde
sönmeyen bir ateş var. Üretmenin ve
ürettiğini paylaşmanın ibadet olduğuna
inananlardanım.
Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Ressam, Heykeltıraş, Dekoratör, Aşçı
olarak tanımlıyorum kendimi. Resim
konusunda da oldukça iyimdir. İki tane
kişisel resim sergisi açtım. Heykel olarak yüzlerce çalışmam var.
Dekoratörlük dediğimizde mutfak dekoratörlüğünün dışında tiyatro, sinema,
fuar stantları tasarımları çalışmalarım
arasında yer almaktadır. Aşçılığı severek yaptığım için, kendi mutfağımızla
birlikte trend mutfakları da yakından
takip edip, uygulamalarını zaman zaman yapıyorum.

Bu alanda çalışmaya karar vermenizdeki etken neydi?
Açıkçası en başta otelde çalışmak çok
cazip geldi. Mermer atölyesinde soğuk
bir ortam yerine sıcak bir mekanda,
istediğin bir işi yapmanın dayanılmaz
çekiciliğiyle bu alanda çalışmaya karar verdim. O yıllarda otelde çalışmak
ayrıcalıklı bir işti. Bende bu ortamda,
kendimi geliştirmekten başka bir şey
düşünmedim. Her şeyin en iyisini yapmaya gayret ettim. Bu gün olduğu gibi,
bütün deneyimimi ve tecrübemi çalışma
arkadaşlarımla paylaştım.
Çalışmalarınıza başlarken öncelikle
nelere dikkat edersiniz ve nasıl başlarsınız?
Başlayacağım işin konumuna göre
kendi içimde onun bir muhasebesini

yapar, olacağına inandığım an, önce nasıl yapacağıma dair
araştırma yapmaya başlarım. Planlamayı yaptıktan sonra
malzemelerimi toplar ve çalışmaya başlarım. Bütün benliğimle düşüncemi tamamıyla işe odaklayarak çalışmaya
devam ederim. Ta ki o işi başarana kadar çevremle çok
fazla ilgilenmem. Bence başarılı olmamın tek sırrı işe odaklanabilmektir.
Sizce Mutfak Sanatının önemi nedir?
Bir defa aşçılık pratik zekâ gerektiren bir meslektir. Pratik
zekâsı olmayan bir kişiden aşçı ve aşçıbaşı olması mümkün
değildir. Bu arada şu notu da vereyim, her beyaz ceketi giyen aşçı değildir. Sanata meyilli olmak, sanatla uğraşmak
yani dekorla uğraşmak kişinin hem psikolojik hem de pratik
zekasının gelişmesine katkı sunmaktadır.
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Yukarıda yazdığımız gibi aşçılıkta pratik
düşünüp pratik üretmek büyük önem taşımaktadır. Dekor bu anlamda en büyük
yardımcıdır. Hem pratik hem de prestij kazanmış olursunuz.
Kitap çalışmanız hakkında
bilgi verir misiniz?
Çıkarmış olduğumuz çalışma kitaptan çok dergi
niteliğinde ve 15-20 sayı çıkartacağız. Daha
çok görsel eğitim dergisi niteliğinde bir çalışma
yaptık. Çiçek Yapımı ve Kurgulanması, Karpuz ve
Kavun Çalışmaları, Meyve ve Sunum ve Sabun
Yontma Sanatı adlarıyla ilk dört sayımızı çıkartmış bulunuyoruz. Uzun süredir hayalini kurmuş
olduğum bir projeydi, 2015 yılında bu projemi
hayata geçirme fırsatı buldum. Bu çalışmaların
basılmasında ve hazırlanmasında katkı sunan
Golden City Media ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu seriler mutfak sanatında ileriye dönük bir
kaynak olarak planlanıp projelendirilmiştir.
Dergilerimiz 64 sayfa olup her birinin içerisinde
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250-300 kare fotoğrafla konular anlatılmaktadır. Dergimizde sponsor kullanılmamaktadır.
Tamamı Golden City Media ve benim tarafımdan
finanse edilmektedir. Çünkü bizim aşçı camiasının yanı sıra aşçılık bölümü öğrencilerinin de
yararlanmasını hedefledik. Ayrıca bu çalışmamız
ders kitabı niteliğindedir. Aynı zamanda bu çalışmalar birer kaynak niteliğinde olacaktır.
Türk mutfağının dünya mutfakları arasında yeri nerededir?
Benim kişisel düşüncem dünya mutfağı sıralamasında ortalarda olduğunu düşünüyorum.
Şunu da bilmemiz gerekiyor ki kişisel çalışmalar bir ülke mutfağını üst seviyelere çıkarma
şansına sahip değildir. Bu denli çalışmaların
arkasında mutlaka devletin yer alması gerekmektedir. Kısacası devletimizin bu konu
ile ilgili planı ve projesi olmalı. Bu güne değin
olmadığı için Türk mutfağını bireysel ve sektörel çalışmalarla bu seviyeye çıkabilenlere en
içten dileklerimizle teşekkür etmemiz gerekiyor. Hak ettiği yerde değildir. Dünya mutfağı

dediğimiz, bir karma mutfaktır. Her ülkenin bir
iki özel yemeği vardır, bunların içerisinde bizim
de birçok yemeğimiz var. Hak ettiğimiz yeri
bulabilme dileğimle…
Önümüzdeki dönem
için hedefleriniz neler?
Hazırlamış olduğumuz seri derginin ilk 4 tanesini bastık. Bu bildiğiniz dergiler gibi değil.
Türkiye ilk defa böyle bir çalışma yapıyoruz.
Meyve, sebze, sabun, yağ, buz, ekmek, şeker,
pasta, çikolata, peynir gibi mutfağımızda kullanılan her türlü malzeme ile çeşitli dekorlar
yapıyorum. Dergimizde çalışma aşamalarını
fotoğraflayıp, yapım aşamaları hakkında bu
işle ilgilenenlere bilgi aktarıyorum. Bu işe gönül vermiş kişiler bu dergiye baktıkları zaman
konu hakkında gerekli bilgileri öğreneceklerdir. Edindikleri fikirleri kendi tecrübeleriyle
birleştirerek yepyeni işler ortaya koyacaklardır. Bu dergiler 15-20 sayı olacak ve seri
bir şekilde basılacaktır. Bu şekilde halkımıza
ülkemizde olmayan bir dergi sunmuş olacağız.

DÜNYA MUTFAĞI

! Sinan DEMİR • sinan@goldencitymedia.com

ATA YADİGÂRI

UYGUR MUTFAĞI

Bugün Çin’in sınırları içerisinde gösterdiği, Doğu Türkistan’ın kökleri Tarihte ilk kez yerleşik
düzene geçen Uygur Türklerine dayanır. Uygur Türkleri; şehircilik, tarım ve ticarette ileri
gitmişlerdir. Okur-yazar oranları yüksek olup, 14 harfli alfabeleri vardır. Türeyiş ve Göç
destanları onların olmakla beraber, “Orta Oyunu” da Uygurlardan gelmektedir. Tahta harfli
matbaayı kullanmışlardır. Doğu Türkistan verimli toprakları ve zengin yer altı kaynaklarıyla
tarihte pek çok kez istilaya uğramıştır. Yürütülen asimilasyon çalışmaları dahilinde, Türkçe
kelimelerin yerine Çince kelimeler kültüre monte edilmeye çalışılıyor. Durum mutfak
kültüründe de aynı. Bugün Doğu Türkistan’da kullanılan yemek isimlerinin neredeyse çoğu
Çince, asıl adları unutulmuş, unutturulmuş...
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Bugün Çin’in sınırları içerisinde gösterdi-

ği, Doğu Türkistan’ın kökleri Tarihte ilk kez
yerleşik düzene geçen Uygur Türklerine
dayanır. Uygur Türkleri; şehircilik, tarım
ve ticarette ileri gitmişlerdir. Okur-yazar
oranları yüksek olup, 14 harfli alfabeleri
vardır. Türeyiş ve Göç destanları onların
olmakla beraber, “Orta Oyunu” da Uygurlardan gelmektedir. Tahta harfli matbaayı
kullanmışlardır. Uygur beylerinden Eratna, Orta Anadolu’da bir devlet kurmuştur.
Kayseri’deki türbesinde (Köşk Medrese)
yatmaktadır. Uygurlar, Göktürkler devrinde yukarı Selenge boylarında yaşamışlardır. Doğu Türkistan verimli toprakları ve
zengin yer altı kaynaklarıyla tarihte pek
çok kez istilaya uğramıştır. İki kez MançurÇin, Bir kez Rus, Bir kez de Milliyetçi Çin’in
ilhak ettiği Doğu Türkistan’ı bu gün de Çin
Halk Cumhuriyeti kendi toprakları arasında
göstermektedir.
Doğu Türkistan’ın bayrağı: 12 Kasım1933
Tarihinde ilan edilen Doğu Türkistan İslâm

Cumhuriyeti ve 1944 yılında kurulan Doğu
Türkistan Cumhuriyeti Millî Meclislerinde Oy birliği ile kabul edilen mavi zemin
üzerine beyaz ay yıldızlı Gökbayrak’tır Dini
İslam, dili Türkçe’nin Çağatay Lehçesi’dir.
Yüzölçümü, 1.828.418 km kare olup Almanya dan 4, Türkiye den 2,5, Pakistan
dan 3 kat daha büyüktür. Önemli şehirleri,
Urümçi (Başkent) Kaşgar, Hoten, Yarkent,
Turfan, Kumul, Gulca (İli), Kuça, Aksu
ve Karaşehir başlıca vilayetleridir. Doğu
Türkistan’ın yer altı kaynakları bakımından
da zengindir. 1934-1943 Yıllarında Ruslar
tarafından yapılan araştırma ve tetkiklerde
5 yerde Uranyum 5 yerde Volfram 13 yerde
Kalay, 32 yerde Kurşun, 50 yerde Altın, 46
yerde Demir, 70 yerde Kömür, 2 yerde Cıva,
6 yerde Amonyak yatakları mevcuttur.
160 milyar tondan fazla 910 bin km2’lik
alanda yeraltında 10 bin metreye kadar
olan katmanlarda petrol tespit edilmiştir.
2.5 milyon metre küp doğalgazı ile Suudi
Arabistan’dan daha zengindir.
Sadece Doğu Türkistan’ın Tarım Havzasın-

da 74 milyar varil petrol rezervi mevcuttur.
Bunda, Cungarya ve Turfan bölgesindeki
zengin petrol yatakları hariçtir. Yine başka
bir araştırmaya göre Karamay bölgesinde
günde 170.000 varil yılda ise 1.286.000
ton petrol Çinliler tarafından çıkarılmaktadır. 160.000 ton rezervi olan bu petrol yatağı yine tamamen Çinlilerin kontrolünde
olup, çıkan zenginliklerden Doğu Türkistan
Türkleri kesinlikle istifade edememektedirler. Doğu Türkistan’da belirgin bir kara
iklimi hüküm sürer. Gündüzleri sıcak, geceleri serin; yazları çok sıcak, kışları ise çok
soğuk geçer. Doğu Türkistan da sıcaklık ortalaması 30 derecedir. Kış ortalaması ise
-16 derece dolayındadır.
Doğu Türkistan halkının bu gün en büyük
sorunu sistemli asimilasyon çalışmalarıdır. Ticaret, tarım, hayvancılık gibi işleri
yapması engellenen Doğu Türkistan halkı
çeşitli bahaneler ile sürgüne gönderilirken,
bu topraklara Çinliler yerleştirilmektedir.
Yürütülen asimilasyon çalışmaları dahi-
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linde, Türkçe kelimelerin yerine Çince kelimeler kültüre monte edilmektedir. Örneğin
bugün Doğu Türkistan’da kullanılan yemek
isimlerinin bile bazılarının aslının unutulup,
Çince’sinin söylendiği görülmektedir.
Göçebe kültürünün benimsendiği Orta
Asya Türk topluluklarında, Türk damak
tadına yakın olan akraba mutfaklarından
biri de Uygur mutfağıdır. Orta Asya Türk
mutfağının klasik Türk mutfağı ile temelde
aynı fakat kullanılan baharatlar ve pişirme
yöntemleri ile farklılaşıyor.
Uygur mutfağı ağırlıklı olarak et ve hamurdan oluşuyor. Tek farkı baharatlar. Çeşitli
baharatlar kullanmayı seviyorlar. Ayrıca
hamur işi konusunda da çok zengin olan
bu mutfağın yöresel yemeklerinden en
bilineni Legmen. Aslında bu yemek bugünün makarnasıdır. Uygur yemeklerinden
özellikle tercih edilenler buharda mantı,
göşnan ve Uygur pilavı. Ayrıca Çüçüre çorbası da bol hamurlu ilginç bir çorba. Uygur

yemeklerinde sadece hamur işlerini yapan
bir kişi oluyor çünkü hamurların özel yoğrulması gerekiyor. Uygur mutfağı için çok
zahmetli bir mutfak da diyebiliriz. Örneğin
mantı Uygur mutfağında beş kişinin yaptığı
bir yemektir.
Orta Asya halkı genellikle göçebe bir hayat
yaşamaktadır. Dolayısıyla yaşama tarzları
da onların mutfağını etkilemektedir. Misafirperver bu toplum, “dastarkhan” adlı
yemek sofrasında et ve çeşitli yemekleri
misafirlere sunmaktan büyük zevk alırlar.
Özel olarak misafire sunulan yemek getirilir. Misafir önce ve sonra geleneksel bir
şekilde etin kalitesine orantılı olarak, masa
ve ortamdaki şahısların yaş ve görevlerine
bağlı olarak et taksim edilir. Başlıca gıdaları besledikleri hayvan sürülerinden elde
ettikleri süt ve süt ürünleri yanında kuzu ve
koyun etleridir.
Bunların yanında yabani av hayvanlarını da
mutfaklarında kullanmaktadırlar. Genelde

Doğu

et deyince öncelikle kıymetli olan At eti
gelir. Her toplum at etini kullanmasa da
en çok tüketilen kuzu ve koyun etidir. Etleri
muhafaza yöntemleri iyidir. Kurutup, tuzlayıp saklamaktadırlar. At etinden yapılmış
sucuk en revaçta ürünlerdendir. Günlük
ekmeklerini bir çeşit yufka olan “Nan” ile
bayram günlerinde yaptıkları “Boorsok”
adlı beyaz ekmek veya çöreklerle gidermektedirler.
Bu toplumlar hamur işlerini iyi yaparlar.
Hamurların içini farklı et ve diğer gıda
maddeleriyle doldurup, buharda, tavada
kızartarak veya odun fırınlarında kızartırlar. Genelde sütü sade değil fermente
ettirerek kullanırlar. Bunlardan yoğurtta
geniş bir tüketim sahiptir. Bunlardan sığır
ve at sütü öncelikle gelir. Özel bir yöntemle fermente ettirdikleri at sütüne “kumys”
adını verdikleri kımızdır. Bu bira kadar alkolü olan, fermente edilmiş bir içecektir. Yemek düzenleri bizlere benzer. Sofraya tüm

Türkistan halkının bugün en büyük
sorunu sistemli asimilasyon
çalışmalarıdır. Ticaret, tarım, hayvancılık gibi işleri
yapması engellenen Doğu Türkistan halkı çeşitli
bahaneler ile sürgüne gönderilirken, bu topraklara
Çinliler yerleştirilmektedir. Yürütülen asimilasyon
çalışmaları dahilinde, Türkçe kelimelerin yerine
Çince kelimeler kültüre monte edilmektedir.
Örneğin bu gün Doğu Türkistan’da kullanılan
yemek isimlerinin bile bazılarının aslının unutulup,
Çince’sinin söylendiği görülmektedir.
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yemekler getirilir. Ana yemek olan Et ve
pilav büyükçe bir siniyle sofranın ortasına
ve diğer daha küçük olan sebze ve tahıllı
yemekler etrafına konur. Kişi arzu ettiğini
yer. Yalnız ellerini çok kullanırlar. Yufkayla
yakalayıp yedikleri gibi kaşıklarda görevlerini yaparlar.
Yemekler küçük parçalar halinde pişirildiğinden bıçağa ihtiyaç duyulmaz veya bir
bıçakla kesilip dağıtılır. Yemekten sonra
sütlü tatlıları olmasına rağmen taze meyve tüketimi önde gelir. Bunlardan bölgeye
has güzel tatları olan üzümler ile hoş kokulu kavun başı çekerler. Meyveleri kurutup (hatta kavunu bile), bazen yemeklerde
kullandıkları gibi tatlılarında da kullanırlar.
Yaygın olarak sevilen ve hamurdan yapılan
“samsa” tatlısını unutmamak gerekir. Yemeklerde veya gün boyu, bir tür yeşil çayı
“chaikhana” adlı çay evlerinde (çayhane)
tüketirler.
Hamur işlerinin yoğun olduğu bir mutfak
Uygur mutfağı... Bugün Anadolu’da yaşayan Uygur yemekleri arasında, Salihli’de
Uygurların Orta Asya’dan getirdikleri ‘odun
köftesi’ ilk sıralarda yer alıyor. Uygur yemeklerinin tamamında olduğu gibi, bu
köftede de koyun eti ve kuyruk yağı kullanılıyor. ‘Odun köftesi’nde kıyma 10 dakika

bir kaşık unla yoğruluyor. Kıvama geldikten
sonra şişlere sarılıyor. Önceden hazırlanan
meşe dalı odunlar ocakta yakılıyor. Köfte
odunun közünde pişiriliyor. Odun yanda
yanmaya devam ediyor.
Orta Asya’dan gelirken yanımızda getirdiğimiz ve bugün Türkistan’da hala yaşayan yemeklerin biri de ‘samsa’... Bugün
Türkistan’da çocuklara bile ‘Samsa’ adı
konduğuna göre, tahmin edin yemeğin
ne kadar sevildiğini. Samsa, koyun etinin
satırla kıyılması ile hazırlanan bir yemek;
önce yumurta, tuz ve Uygurların Hıdrellez
günü bitkilerdeki çiyden topladıkları maya
ile hazırladıkları karışımı yoğurarak yumuşak bir hamur elde etmek gerekiyor. Hamur, azıcık tereyağı ilavesiyle yeniden yoğruluyor. 10-15 dakika bekletilen hamurdan
ceviz büyüklüğünde bezeler elde ediliyor
ve uygun bir zemin üzerinde açılan bezelerin içine de alabildiği kadar satır kıyması koyuluyor. İçi doldurulan bezelerin ağzı
kese gibi büzülüyor ve sonra da fırınlanıyor.
Bir de ‘katsamsa’ var... İlkinden farkı susam yağı kullanılması; şimdilerde bulmak
zor olduğu için, evde yapacak olursanız
zeytinyağı da kullanabilirsiniz... Katsamsa
yapılırken, hamur yağlanır ve katmer gibi
sarılıp dürüm yapılır.
Dünyanın herhangi bir yerinde bir resto-

ranın adında ya da yemeklerinde ‘leğmen’
sözcüğüne rastlarsanız, bilin ki o yerin
Uygurlar ile uzak ya da yakın mutlaka bir
ilişkisi vardır! Leğmen; baklavalık un, tereyağı, tuz, su ile hazırlanan ve çok da emek
isteyen bir hamur işi...
Yapılışını Uygur kökenli bir dostumuz şöyle anlattı: ‘Un ve bir tatlı kaşığı tuz, kulak
memesi kıvamına gelinceye kadar su ile
yoğruluyor. Hamur düz bir zemin üzerinde
yassı hale getirilerek 2 cm eninde kesiliyor
ve dinlenmeye bırakılıyor. Birkaç dakika
dinlendirilen hamur, yağlanarak zemin ile
el arasında yuvarlatılarak 1,5-2 metrelik
şeritler oluşturuluyor. Yayvan bir kabın içine sıra ile içten dışa doğru sarılarak yerleştiriliyor.
Her katın arası eritilmiş tereyağı ile yağlanıyor... Leğmenler, dizme işlemi bittikten
sonra, üzeri kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Bu arada 3-4 litre suya bir çay kaşığı
tuz atılıp kaynatılıyor. Uzun şeritler halinde
sarılan hamur, bir ucundan tutularak çekilmeye ve inceltilmeye başlanıyor. İnceltilen hamur elde yün çilesi gibi sarılarak
birbirine dolaşması engelleniyor. Ardından
düz bir zeminde çilenin iki ucu kesiliyor ve
tencereye atılıyor. Bir-iki taşım kaynayan
hamur servis tabağına alınıyor. Üzerine istenilen sos ilave edilerek servis yapılıyor.’
ŞUBAT 2016
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TÜRK DÜNYASI ZİNNET RESTAURANT

Topkapı Kültür Parkı’nın içinde yer alan Zinnet Restaurant‘da İpekyolu ülkelerinin mutfaklarından
başarılı örnekler tadabilirsiniz. 2 bin yıllık İpekyolu’ndan gelen lezzetlerin sunulduğu bir Orta Asya
restoranı. Mekanda hazırlanan yemeklerin çoğunda 70 çeşit baharat kullanılıyor ve bu baharatlar
ana yurttan getiriliyor. Orta Asya kültürünün bütün detaylarını görebileceğiniz Zinnet Restaurantta
yemeklerin servisi de geleneksel tabaklarda yapılıyor ve her yemeğin öyküsü ile nasıl tadabileceğiniz
kısaca anlatılıyor.

Türkler, milattan önce cilalı Taş Çağ’ında
Orta Asya’ya gelip yerleştikten sonra Ural
Dağları ile Altay Dağları arasındaki step
(bozkır)bölgesine anayurt olarak seçtiler.
Atlı göçebe kültürü burada doğdu ve gelişti. At ve koyun sürülerine sahip Türkler
ilk baharda geniş meraları olan yaylalara
göçer son baharda ise kurak vadilere ve
bilhassa nehir kıyılarına yerleşirlerdi. Göç
hayatı süren Türklerin yemek kültürü buğday unu ile yoğrulmuş, yağlı hamur işi süt
ve süt mamulleri at ve koyun eti içkileri
ise kısrak sütünden hazırlanmış kımızdan
ibaretti. O dönemde yapılan birçok yemekler zengin İpek Yolu Kültürü ile birleşerek
bu günlere geldi. Kaşgarlı Mahmud’un
“Divânu Lügati’t-Türk” eserinde adı geçen Türk Halk yemeklerinden bazıları ise
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aşağıdaki gibidir. Aş, ayran, arzuk kımız,
yuvka (yufka), bekmez, kuyma (kuymak),
bulgama (bulama) et, içkü, uğurt, kagut
(kavut), yağ, kakuk( kak), yarma...
Topkapı Kültür Parkı’nın içinde yer alan
Zinnet Restaurant‘da İpekyolu ülkelerinin
mutfaklarından başarılı örnekler tadabilirsiniz. 2 bin yıllık İpekyolu’ndan gelen
lezzetlerin sunulduğu bir Orta Asya restoranı burası. Çevresinden 10 binlerce
aracın, metro ve metrobüs yolcusunun
geçmesine rağmen dikkati çekmeyen,
eski Trakya garajının bulunduğu yer;
içinde Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin
de yer aldığı tertemiz bir parka, Topkapı
Kültür Parkı’na dönüştürülmüş. Kültür
A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Türk

Cumhuriyetlerinin kültür merkezi olarak
kullandıkları tek katlı ahşap evler dikkati
çekiyor. Zinnet Restaurant ise parkın arka
ucundaki tek katlı zarif bir binada yer alıyor.
Mekanın işletmecisi Uygur Türklerinden
Zarife Kerim, 15 yıldır Türkiye’de yaşıyormuş; üniversite öğrenimini Çin’de tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını burada tamamlamış. Şimdi de kendisi
gibi Uygur Türkü eşiyle bir kültür misyonu
olarak gördükleri belediyeye ait bu tesisi
işletiyormuş. Zarife Hanım bizi masamıza
buyur ettikten sonra, biri en çok ısmarlanan yemeklerin fotoğraflarıyla birlikte
yer aldığı daha küçük, öteki ise restorandaki bütün yemeklerin adlarını içeren iki

yemek listesi getirdi. Göşnan, nan üstü
kardak, legmen, zireli kebap, serikaş kebap, çüçüre, kude böreği, pincoza salatası,
ugre gibi yemek isimleri, yanında fotoğrafları olsa da bir şey ifade etmiyordu.
Türkiye’de ana yurda özgü yemeklerin sunulduğu bir mekanın eksikliğini görerek
ve Uygur tarihini daha iyi anlatmak için
Zinnet Restaurantı açmaya karar verdiğini
belirten Zarife Hanım, “Orta Asya mutfağında yer alan 200’e yakın yemeği menümüze ekledik. Türklere özgü lezzetlerin
tamamı olmasa da büyük bir kısmı burada
müşterilerimize sunuyoruz. Mutfağımızda
Çin etkisi büyük ölçüde hissedilmektedir.
Özellikle kullanılan baharatların bir kısmı
Çin baharatlarıdır. Ayrıca Hindistan, Ne-

pal, Malezya gibi ülkelerden de etkilenme
olmuştur” diyor. Mekanı öncelikli olarak
Orta Asya’dan gelip Türkiye’ye yerleşmiş
kişilerin, yurtdışında yaşayan tatil için ülkemize gelen Türkler, Çin, Japon ve Arap
turistlerin ziyaret ettiğini belirten Zarife
Hanı, bunun yanı sıra Orta Asya mutfağını
tanımak isteyen kişilerinde zaman zaman
geldiğini ifade ediyor. Mekanda çalışan 4
aşçının da Türkistan’dan geldiğini söyleyen Zarife Hanım “Zaman zaman Özbek,
Tatar, Kazak aşçılarda çalıştırıyoruz. Şuanda çalışan aşçılarımız kendi ülkelerinin
en iyi otellerinde çalışmalarına devam
eden kişilerdir” diyor. Zinnet Rastaurantta zaman zaman yemekli toplantı, düğün
gibi organizasyonlar da yaptıklarını belir-

ten Zarife Hanım, “Burada yapılan organizasyonlarda klasik menü yerine artık tamamen Uygur Yemekleri istiyorlar. 200300 kişinin katıldığı bu organizasyonlarda
bizde en iyi şekilde Uygur Mutfağının lezzetlerini sunuyoruz. Katılımcıları memnun
bir şekilde uğurlayınca işimizi doğru bir
şekilde yapmamızın verdiği gururu yaşıyoruz” diyor.
Mekanı çok sayıda sanat, spor, siyaset
dünyasından kişinin ziyaret ettiğini belirten Zarife Hanım, ellerinden geldiğince
Uygur Mutfağının daha çok kişi tarafından
tanınması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ve kültürel öğeleri ön plana
çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

ŞUBAT 2016

81

ÇÜÇÜRE ÇORBASI
❏ MALZEMELER:
Hamuru İçin: 2 su bardağı un, 1 adet yumurta ve bir tutam
tuz.
İçi İçin: 200 gram kıyma, bir tutam tuz, 2 adet orta boy kuru
soğan, birer tutam kimyon ve karabiber.
Suyu İçin: 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 2
yemek kaşığı salça, 1 adet orta boy domates, 4-5 adet sivri
biber, 5-6 diş sarımsak, yeteri kadar maydanoz ve dereotu.
❏ YAPILIŞI:
Soğan ince bir şekilde kıyılıp, kıyma ile karışıtırılıp içine tuz
ve baharatları ilave edilerek iyice yoğrulur. Un su ve tuz ile
sertçe bir hamur yoğurulur. Hamur bir süre dinlendirilir. Soğan yağda pembeleştirildikten sonra domates ve salça ilave
edilerek kavrulur. Bir litre ılık su ilave edilip, tuz ve baharatlar
eklenerek 15-20 dakika kısık ateşte pişirilir. Hamur iki eşit
parçaya ayrılıp, oklava yardımıyla mantılık yufka açılır. Kayseri mantısının iki katı kadar büyüklükte parçalar kesilir. İçine
yeteri kadar kıyma konularak ikiye katlanır. Tekrar ikiye katlanırken ortasında göz kalacak şekilde sarıp, kulakları dik kendi
eksenine sarılmış mantı yapılır. Mantılar yapıldıktan sonra
önceden hazırladığımız suya koyup pişirilir. Piştikten sonra
kısık ateşte sivri biber, sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, tuz
ve baharatlar ilave edilerek servise hazır hale getirilir.

FİNCOZA SALATA
❏ MALZEMELER:
50 gram soya makarnası, 1 çay bardağı sıvı yağ,
1 adet havuç, birer adet yeşil ve kırmızı biber, tuz,
karabiber ve arpa sirkesi.
❏ YAPILIŞI:
Bir kaba soya makarnası konulup üzerine sıcak su
eklenir ve 5 dakika kadar bekletilir. Havuç ve biberler
uzun ince doğranarak, tuz ve karabiber eklenerek yağda kızartılır. Servis tabağına alınan makarnanın üzerine yağda kızarttığımız malzemeleri ekleyip karıştırırız.
Üzerine arpa sirkesi ilave ederek servis ederiz.
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HAZİRAN
OCAK
2014
2013

GÖŞNA
❏ MALZEMELER:
Hamuru için:
* 500 gr. un
* 1 çay kaşığı tuz
*Yeteri kadar su
İçi için:
* 200 kuzu döş eti
* 2 adet sivri biber
* 1 adet taze kırmızı biber
* 1 orta boy domates
* 1/2 kuru soğan
❏ YAPILIŞI:
Yumurta, tuz ve su ile yoğrulan hamur küçük bir tabak
kadar açılır. İçi için biberler, domates ve soğan ince ince
doğranır. Döş eti kıyma şeklinde çekilir ve iç malzemeyle
karıştırılır. Yapılan harç hamurun içine yayılır,
diğer bir hamur parçasıyla üstü kapatılır. Kızgın yağda
kızartılır.

KALEMCE
ET KAVURMASI

❏ MALZEMELER:
200 gram yağsız, sinirsiz bonfile, bir
adet kırmızıbiber, 1 adet havuç, 2 adet
orta boy kuru soğan, bir su bardağı
sıvıyağ, bir yemek kaşığı salça, 4-5 diş
sarımsak, karabiber ve tuz.

❏ YAPILIŞI:
Bonfile uzun ince bir şekilde doğranır.
Hazırlanan etler yağda kızartılır. Havuç,
kuru soğan, sarımsak, kırmızıbiber tuz,
karabiber ve salça ilave edilerek yağda kızartılır. Daha önceden kızartmış
olunan etin üzerine diğer malzemeler
HAZİRAN
OCAK
2013
2014 alınarak sereklenip karıştırılır.
Tabağa
vis edilir.
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LEĞMEN
❏ MALZEMELER:
1 kg baklavalık un, yeteri kadar tuz, su
❏ YAPILIŞI:
1 kg kaliteli baklavalık un, 1 tatlı kaşığı tuz ile kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Hamur düz bir zemin üzerinde
yassı hale getirilerek 2 şer cm eninde kesilerek dinlenmeye bırakılır. Birkaç dakika dinlendirilen hamur, yağlanarak zemin ile el
arasında yuvarlatılarak uzun ince şeritler elde edilir. Bu şeritlerin
uzunluğu 1,5-2 metreyi bulabilir. Yayvan bir kabın içine sıra ile içten dışa doğru sarılarak yerleştirilir. Bu işlem esnasında her katın
arası yağlanmalıdır. Leğmenleri dizme işlemi bittikten sonra üzeri
streç filmle kapatılıp dinlenmeye bırakılır.
❏ LEĞMEN’İN PİŞİRİLMESİ
3-4 litre suya bir çay kaşığı tuz atılıp kaynatılır. Uzun şeritler halinde sarılan hamurun bir ucundan tutularak çekilmeye ve inceltilmeye başlanır, inceltilen hamur elde yün çilesi gibi sarılarak birbirine
dolaşması engellenir. Ardından düz bir zemine konularak çilenin iki
ucu kesilir ve tencereye atılır. Bir-iki taşım kaynayan hamur servis
tabağına alınır ve üzerine istenilen sos ilave edilerek servis yapılır.

NAN
❏ MALZEMELER:
1 yemek kaşığı toz şeker, 1 kilogram
un, 2 su bardağı sıvı yağ veya bir
paket margarin, maya, tuz ve yeteri
kadar sıcak süt.
❏ YAPILIŞI:
Malzemenin tamamı ile yumuşak bir
hamur yoğurun, hamur kabarınca,
ekmeklik bezelere ayrın. Pidelerin
ortaları olabildiğince incelterek sık
sıra halinde çatal bastırılır. Üstüne
yumurta ve yağ karışımı sürülen pideye ince kıyılmış soğan, haşhaş tohumu, susam veya çörekotu serpilerek
00fırınlanır.
HAZİRAN 2013

PITIR MANTI
❏ MALZEMELER:
1 kilogram kemiksiz et, 4 orta boy
soğan, 1 tatlı kaşığı kimyon, karabiber
ve yeteri kadar tuz
Hamuru için
1 kilogram birinci kalite un, yeteri
kadar tuz ve su
❏ YAPILIŞI:
Un, tuz ve su ile sert bir hamur elde
edilir. Hamur bir süre dinlendikten
sonra fındık büyüklüğünde mezeler
elde edilir. Merdane yardımı ile açılarak çay bardağı büyüklüğünde yufkalar yapılır. Yufkaların içine hazırlanan
kıymadan yapılan konularak uçları
büzülür. Buhar tenceresinde pişirilirek servis yapılır.

UYGUR PİLAVI
❏ MALZEMELER:
1 kilogram koyun eti, 4 su bardağı
pirinç, 1 su bardağı sıvıyağ, 2 adet
kuru soğan, 6 su bardağı su, 6 adet
havuç ve yeteri kadar tuz.
❏ YAPILIŞI:
Isınmakta olan yağa piyaz doğranmış
soğanı koyarak hafif kahve rengini
alınca eti ilâve edin, eti soğanla birlikte, yeteri miktarda tuz ilâve ederek
10-15 dakika orta ateşte kavurun.
Ardından kibrit çöpü kalınlığında
rendelenmiş havucu da ilâve ederek,
havucun içine arzu ederseniz bir
yemek kaşığı şeker ilâve edip, 8-10
dakika kavurun. Havuç iyice pişmiş
rengi değişmiştir, altı su bardağı suyu
ekleyin, kısık ateşte en az, 15-20 dakika pişirin.
Öte yandan bir saat önceden, sıcak
suda bekletilerek nişastası alıncaya kadar yıkanıp süzülmüş pirinci
tencerenin ateşini kıstıktan sonra,
malzeme alta çökünce eti süzerek
alın, ateşi tekrar hızlandırarak fazla
karıştırmadan pirinç suyunu çekince,
üzerine bezelyeyi ve eti döşeyip, 20
dakika demlemeye bırakın, etli havuçlu, pilâvınız hazır.
HAZİRAN 2013

OCAK 2014
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DÜNYA VE TÜRK
MUTFAĞINA BAKIŞ
Emrullah Gümüştaş / morkuzine@blogspot.com Gurme, Gastronom, Eğitmen Usta Aşçı. gumustase@gmail.com / 0532 3062976

M

utfak içinde yuvarlanırken, günün haralası ve gürelesi birbirine karışmış ve onları çözüp barışık yaşatmak için çabalarken, dışarıda yani serviste acaba neler oluyor. Bizim bu gayret
ve çabalarımız bir iki aksi grubu birleştirecek kadar duygu patlaması yaşatabiliyor mu diye bakmak gereklidir. Hiç bir aşçı kendini
tamamlayan bir garsonsuz düşünmesin. Biz aşçı ve garson bir
bütünüz. Son zamanlarda ne kadar aşçılık moda olsa da onların
zamanı da gelecektir.
Yemek duygulara hitap etmelidir. Yoksa ona yemek denemez.
Nedeni ise yaşamımızdaki duygularımızın saklandığı beynimizdeki sandığın, her an açılıp, her
lokmanın bu sandıktaki duygular
ile karşılaştırılıp, değerlendirildiğini bilmenizi isterim. Bu duygular asla bir önceki kadar kuvvetli
olmaz. Klasik bir yemeğin tadının
damağımızda yayılırken verdiği
hazların, eskiye göre hafif olsa
bile, sandıktan o tadı çıkarmasını iyi biliyor. Bazen de ufak bir
dokunuşla eklenen sevgi demeti
mi desem, sevgi yumağı mı desem, arasında gidip gelirken o
tada eklenen ufak bir tutam ile
yemek kendini alıp, yeni bir boyuta çıkmaktadır. Sık sık sormama
rağmen matematiksel olarak hesaplayamasam da elimdeki reçete
ve dünya mutfaklarında yapmış olduğum karşılaştırma ve farkları göz önünde bulundurarak bir tahmin yapmak isterim. Mutfağımızın şu anlarda yaklaşık yirmi bin çeşit olan yemeklerin,
birbirleri arasındaki minimum lezzet farkı ne olsun ki, o yemeğin
adını farklı olarak yazabilelim. Bunu hesaplamak için bazen ince,
incecik hesaplarken, son geldiğim nokta ise, % 10-15 gibi bir rakam. Genelde iki yemeğin lezzet farkı % 25 i geçince hep farklı
isimleri vermeyi benimsemişizdir. Yemek sayısının çok olması da,
elimizdeki mutfağımızda çok farklı ve değişik pişirme tekniklerini de içerdiği aşikârdır. Genelde Türk mutfağındaki teknikleri
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bilmek dünya mutfağındaki tekniklerin %95’ini bilmek demektir.
Biz usta aşçılar, kısa bir stajyerlikle kolayca her mutfağa adapte
olabiliriz.
Mutfaklar arası inceleme yaparken ilk bakılacak bölüm tabii ki
yemek çeşitleri veya o kitabın fihrist bölümünde yapılan sınıflamalardır. Dünya mutfaklarında sınıflamalara az olmasına rağmen bizler, mutfağımızdaki çeşitler fazladır. Mesela sebze yemeklerini biz kolayca birkaç sınıfa
ayırabiliriz. Etli, etsiz, oturtma,
bastı, kapama, salma, zeytinyağlı
vs.. Köftelerde ise sayısı 200’leri
aşarken, onları dahi sınıflamaya
çalışırız. Etli, etsiz, sebzeli, balıklı,
içli vs. Gibi. Ne de olsa hakikaten
uzunca bir kaç satır alacağından
eminim. Söyle bir kısaca bakarsak diğer mutfaklarda olmayan
zeytinyağlı yemekler Anadolu’muza özgüdür. Tiritler ve dövmeler zahmetle yapılırken bir kaç
lokmada yenir. O ne kıvamdır,
zarif bir ipek gibi dilin üstünden
kayıp, midemize yol alıp, bizleri
beslerken mest eder.
Bizlerde çorba denince dünya
mutfaklarından farklı bir sınıflama ve çeşitleri vardır. Hele 3000
adeti bulan çorbalarımıza biraz
daha fazla tereyağı katarsak,
dünya mutfaklarının en çok sosu
olan bir mutfağına sahip oluruz. Çünkü sağlık ve lezzet açısından, bizi yemeğe hazırlarken damağımızı açar. Soslar ise yemeğin lezzetini değiştirmeyip, yemeği oluşturan öğeleri uyum içinde
bağlayanlara sos veya salça deriz. Bizim çorbalarımızda hafif koyuca, damağı lezzetlere hazırlarken içine koyacağımız biraz tereyağı ile neler oluşturulmaz ki.... İşte size dünyanın en çok sosu
olan Türk mutfağı. Bazen düşünüyorum, yayla çorbası yatağında
tavuk veya domates çorbası yatağında ceylan kavurması gibi bazen düşünmekle bile ağzımın sulandığı bir mutfak oluşuyor.
Bizler üç tarafımız deniz ile çevrilmesine rağmen deniz balıkla-

rını pişirmesini bilmeyiz. Bizler tatlı su balıklarında üstümüze su
dökecek bir mutfak dahi tanımam. İç pilavındaki baharatlar, fıstık, üzüm ve soğanı birleştirip, doldurulan sazanın karnı dikilerek
fırında veya tandırda sazan dolması pişirilir. Balıklar ne kadar az
pişirilirse o kadar iyi olur derim ama biz balıkları iyi pişirip yeriz.
Bu arada İtalyanların fesleğenli sosuna pesto derken bizim tarator sosunun aynı olduğuna ise hiç aldırmayız. Adı yabancı olsun
da, on kuruş fazla vereyim merakındayızdır. Patlıcanlı, tahinli, cevizli, fındıklı ve daha birçok çeşidi vardır.
Dünyanın en eski kitaplarında veya doğu kültüründe önemli
bir yere sahip olan pirinç bizler tarafından farklı pişirilir. Dünya
mutfaklarında yaygın olarak ta kopyalanarak pişirilir. Buğday ise
bizlerin olmazsa olmazı olan ekmeğin, temel maddesidir. Neler
yapmayız ki... Türk kadını gözü kapalı olarak hazırlasa bile, lezzetini anlatmak biraz zor sanırım. Mükemmel ötesidir. Dolayısıyla
mutfağımıza yapılan batı kökenli birçok unlu mamul yer edinememiştir. Fransızların kruasan’ı ve İngilizlerin muffin kekleri
bizde talep görmez. Bende olsam talep etmem. Yağda, fırında,
tencerede vs nasıl olsa pişirir. Onsuz bir sofrada çok yense de,
eksikliğinden dolayı açlık hissedilir. Temelimizde de et yemek
olsa da ekmeksiz asla.
Bizler eti işlemesini çok iyi biliyoruz ve taze etten yaptığımız köfteye soğan koyup, yoğurarak onun çürümesini(yumuşamasını)
sağladıktan sonra, onu dağıtmadan pişirebiliyoruz. Yabancı
mutfakların çoğunda köfteleri sucuk şeklinde yapıp pişirmekteler. Neden derseniz etin işlenmesi ve lezzet anlayışları için öyle
yapmaktalar. Bazen burger tarifinde, köfte harcının fazla yoğrulmaması istenir. Böylece köfteyi yediğinizde, ağzında dağılması
istenir. Ama bizler taze etin nimetlerinden faydalanırken, onlar
buzdolabında dinlendirmiş etleri yerler. Bence dünyadaki Türklerin tümü, eti taze tüketmeyi sevmektedir. Çünkü ondan alacağı
protein, yağ, vitamin ve tuzların vücudumuza faydası daha farklıdır. Biz Akdeniz havzasında olarak, seçilmiş sebzelerin tümü
mutfağımızda bulunduğundan, etle birleştirerek, en sağlıklı mutfak haline getirerek faydalanmaktayız.
Dünya mutfaklarında şöyle antik tarihlere yol alırsak MÖ. 60003000 tarihlerinde orta Asya da var olan Türk devletleri, bulundukları alanlara kendi kültürlerinde olan hamur işi, erişte, yufka,

havuç, soğan, sarımsak, et suyu ve et temelli olan bir mutfağı
yaymışlardır. O zamanda, en uygun olan besinler bunlardır. Gelişen ve yayılan Türk İmparatorluklarını oluşturan halklarda,
Dünya’ya yayılmışlar ve mutfağın temeli olarak Türk Mutfağını almak bence en doğrusu. Bugün Çin Mutfağına baktığımda,
uzun süre Türk etkisinde kalan Çinliler, Türk adetlerini almışlar
ve zamana göre değişimleri uygulayarak, bugünlere gelmişlerdir. Bugün dahi Çin Mutfağının temeli, noodleli ve etten oluşan
et suyu çorbasıdır. Türkün eriştesi ve et suyu bir kaseye sıkıştırılırken, bazen de susuz olarak sarımsak, et ve bulduğu sebze
ve diğer gıda maddelerini ekleyerek farklı çeşitler oluşturdukları
doğaldır. Bazen bunları Sümer ve Hititlerde görmekteyiz. Yazılan
tabletlerde belirtilen temel öğeler var. Ben okuduğum bir kitapta
biranın Orta Asya kökenli olduğunu ve MÖ. 6000 tarihli olduğunu yazar. Tabii ki bugünkü gibi değil. Kısaca farelerin yememesi
için ipe asılan ekmek. Yağan aşırı yağmurdan ıslanır ve bir kaç
gün mayalandıktan sonra suyu masanın üzerindeki bir kaba akar.
Bulanık bir içecektir. İlerleyen zamanlar içinde biranın temel içecek olarak kabul eden Sümer ve Asurlar ilk kanun ve kuralları
koymaya başlarlar. Bugün Dünya beslenmesinde önemli bir yere
sahiptir.
Tatlılarımız bir başka nefasettir. Yazın sıcağı 35 dereceleri vururken, bizim tatlılardan başkası da yenmez. Batı dünyası tatlılarını yiyecek olursak bu sıcakta vücudumuz pes edecektir. Bizler
Araplardan aldığımız bu şeker ve tatlıları geliştirip farklı boyutlara taşıyarak hem hafif hem de lezzetli kılmasını bildik.
Yemekte ne içilir derseniz hoşaf derim. Şekeri bir meyvenin şekeri orantısını geçmeyen az şekerli bir meyve suyu gibidir. Yemek
sonrası ve aralarda ise şerbet içer. Nedense bizden batıya gidip
gelince adı sorbe olur. Bizde karsanbaç adı ile anılırken kökeni ise
şerbetimizdir. Bin bir derde deva olmalarının nedeni taze meyve
suyu ve taze ve kuru baharatların karışımından oluşur ve tatlıdır.
Dünya da benim mutfağım gibisi yok. Sadelik ve lezzet en üst
noktada. Yeni nesil aşçılara söyleyeceğim, bu mutfak ancak bir
ustanın yanında yetişerek kazanılacak birçok inceliklerden oluşturulmaktadır. Ustalarımız da artık yavaş yavaş yok olurken, yeni
nesil de batı özentisiyle mutfağımızdan uzaklaşmaz inşallah.
Sağlık ve lezzetiniz daim olsun.
ŞUBAT 2016
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HAŞİM USTA İLE MUTFAK SANATI
ÇİÇEK YAPIMI VE KURGULANMASI
Meslek hayatına mermer atölyesinde başlamasına rağmen daha sonra otelde mutfak
dekoratörü olarak çalışmaya başlayan Haşim
Demirtaş, aşçılık konusunda da kendini en iyi
şekilde yetiştirerek mutfağa hakim olmuştur.
İş hayatında severek ve mutlu bir şekilde çalışacağı işleri tercih eden Haşim Usta, severek
yapılan işin başarıyı da beraberinde getireceğine inanmaktadır. Bir işe başlamadan önce
araştırma yapıp, nasıl bir yol izleyeceğini belirleyen Haşim Demirtaş, planlamayı yapıp
malzemeleri topladıktan sonra ürünü ortaya
çıkarmak için bütün benliğiyle çalışmaya odak88
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landığını, ta ki o işi başarana kadar çevresiyle
çok fazla ilgilenmeden sonuca ulaştığının altını
çiziyor.
Her gün yeni şeyler üretmenin önemli olduğunu, üretmenin yaratıcılık ve pratik zeka ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Haşim Demirtaş, “İçimde sönmeyen bir ateş var. Üretmenin
ve ürettiğini paylaşmanın ibadet olduğuna
inananlardanım” diyor. Haşim Usta İle Mutfak
Sanatı eğitim kitabı serisinin ilki olan Çiçek Yapımı ve Kurgulanması adı altında çeşitli meyve
ve sebzelerden yapılan bir birinden ilgi çekici
çalışmalar yer almaktadır. Kitabın ilk sayısında

turptan patatese, havuçtan soğana, kabaktan
bibere, kavundan karpuza, portakaldan pırasaya kadar birçok meyve ve sebzeden yapılan
birbirinden güzel çalışmalar yer almaktadır.
Kitap da yer verilen her ürünün yapım aşaması fotoğraflanarak bu işe gönül vermiş kişilere
yol gösterilmiştir. Bu kitap sayesinde dekorun
inceliklerini öğrenerek sizlerde çok rahatlıkla
çeşitli çalışmalara imza atabilirsiniz. Unutmamanız gereken düşünce dünyanız ne kadar
geniş ve el beceriniz ne kadar geliştirirseniz
yapacağınız çalışmalarda o ölçüde mükemmel
olacaktır.
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HAŞİM USTA İLE MUTFAK SANATI
KARPUZ VE KAVUN ÇALIŞMALARI
Meslek hayatına mermer atölyesinde başlamasına rağmen daha sonra otelde mutfak
dekoratörü olarak çalışmaya başlayan Haşim
Demirtaş, aşçılık konusunda da kendini en iyi
şekilde yetiştirerek mutfağa hakim olmuştur.
İş hayatında severek ve mutlu bir şekilde çalışacağı işleri tercih eden Haşim Usta, severek
yapılan işin başarıyı da beraberinde getireceğine inanmaktadır. Bir işe başlamadan önce
araştırma yapıp, nasıl bir yol izleyeceğini belirleyen Haşim Demirtaş, planlamayı yapıp
malzemeleri topladıktan sonra ürünü ortaya

çıkarmak için bütün benliğiyle çalışmaya odaklandığını, ta ki o işi başarana kadar çevresiyle
çok fazla ilgilenmeden sonuca ulaştığının altını
çiziyor.
Her gün yeni şeyler üretmenin önemli olduğunu, üretmenin yaratıcılık ve pratik zeka ile
doğru orantılı olduğunu ifade eden Haşim
Demirtaş, “İçimde sönmeyen bir ateş var.
Üretmenin ve ürettiğini paylaşmanın ibadet
olduğuna inananlardanım” diyor. Haşim Usta
İle Mutfak Sanatı eğitim kitabı serisinin ikincisi
olan Karpuz ve Kavun Çalışmaları adı altında

kavun ve karpuz ile yapılan çeşitli dekorlar
yer almaktadır. Kitabımızda karpuz ve kavun
ile yapılan çeşitli çiçek, hayvan ve dekoratif figürler yer almaktadır. Kitapda yer verilen her
ürünün yapım aşaması fotoğraflanarak bu işe
gönül vermiş kişilere yol gösterilmiştir. Bu kitap sayesinde dekorun inceliklerini öğrenerek
sizlerde çok rahatlıkla çeşitli çalışmalara imza
atabilirsiniz. Unutmamanız gereken düşünce
dünyanız ne kadar geniş ve el beceriniz ne kadar geliştirirseniz yapacağınız çalışmalarda o
ölçüde mükemmel olacaktır.
ŞUBAT 2016
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HAŞİM USTA İLE MUTFAK SANATI
MEYVE VE SUNUM
Meslek hayatına mermer atölyesinde başlamasına rağmen daha sonra otelde mutfak
dekoratörü olarak çalışmaya başlayan Haşim
Demirtaş, aşçılık konusunda da kendini en iyi
şekilde yetiştirerek mutfağa hakim olmuştur.
İş hayatında severek ve mutlu bir şekilde çalışacağı işleri tercih eden Haşim Usta, severek
yapılan işin başarıyı da beraberinde getireceğine inanmaktadır. Bir işe başlamadan önce
araştırma yapıp, nasıl bir yol izleyeceğini belirleyen Haşim Demirtaş, planlamayı yapıp
malzemeleri topladıktan sonra ürünü ortaya
çıkarmak için bütün benliğiyle çalışmaya odak90
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landığını, ta ki o işi başarana kadar çevresiyle
çok fazla ilgilenmeden sonuca ulaştığının altını
çiziyor.
Her gün yeni şeyler üretmenin önemli olduğunu, üretmenin yaratıcılık ve pratik zeka ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Haşim Demirtaş, “İçimde sönmeyen bir ateş var. Üretmenin
ve ürettiğini paylaşmanın ibadet olduğuna inananlardanım” diyor. Haşim Usta İle Mutfak Sanatı eğitim kitabı serisinin üçüncüsü olan Meyve ve Sunum adı altında aklınıza gelebilecek
her türlü meyve ile çeşitli sunumlar yapılarak
fotoğraflandırılmıştır. Servis esnasında masa-

nın süslenmesi için hazırlanmış meyve tabakları, kavun ve karpuz altlıklar üzerinde meyve
sunumları, sofraların vaz geçilmezlerinden
olan dekoratif meyvelerle hazırlanmış mumlukları görebilirsiniz. Kitapda yer verilen her
ürünün yapım aşaması fotoğraflanarak bu işe
gönül vermiş kişilere yol gösterilmiştir. Bu kitap sayesinde dekorun inceliklerini öğrenerek
sizlerde çok rahatlıkla çeşitli çalışmalara imza
atabilirsiniz. Unutmamanız gereken düşünce
dünyanız ne kadar geniş ve el beceriniz ne kadar geliştirirseniz yapacağınız çalışmalarda o
ölçüde mükemmel olacaktır.
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HAŞİM USTA İLE MUTFAK SANATI
SABUN YONTMA SANATI
Meslek hayatına mermer atölyesinde başlamasına rağmen daha sonra otelde mutfak
dekoratörü olarak çalışmaya başlayan Haşim
Demirtaş, aşçılık konusunda da kendini en iyi
şekilde yetiştirerek mutfağa hakim olmuştur.
İş hayatında severek ve mutlu bir şekilde çalışacağı işleri tercih eden Haşim Usta, severek
yapılan işin başarıyı da beraberinde getireceğine inanmaktadır. Bir işe başlamadan önce
araştırma yapıp, nasıl bir yol izleyeceğini belirleyen Haşim Demirtaş, planlamayı yapıp
malzemeleri topladıktan sonra ürünü ortaya
çıkarmak için bütün benliğiyle çalışmaya odaklandığını, ta ki o işi başarana kadar çevresiyle

çok fazla ilgilenmeden sonuca ulaştığının altını
çiziyor. Her gün yeni şeyler üretmenin önemli
olduğunu, üretmenin yaratıcılık ve pratik zeka
ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Haşim
Demirtaş, “İçimde sönmeyen bir ateş var. Üretmenin ve ürettiğini paylaşmanın ibadet olduğuna inananlardanım” diyor.
Haşim Usta İle Mutfak Sanatı eğitim kitabı serisinin dördüncüsü Sabun Yontma Sanatıdır. Dekorasyon işine gönül veren kişilerin kendisini
geliştirmesi için ilk adım olarak sabun yontma
işiyle kendilerini geliştirmeleri gerekir. Sabun
kolay şekil alması ve işlenmesinin kolay olma-

sı nedeniyle hızlı bir şekilde dekor ürün olarak
kullanılabilmektedir. Aynı zamanda sabun el
becerinizin gelişmesi ve tecrübe kazanmanız
için büyük önem taşımaktadır. Kitabımızda sabun ile yapılan bir birinden güzel çiçek ve hayvan motifleri yer almaktadır. Kitapda yer verilen her ürünün yapım aşaması fotoğraflanarak
bu işe gönül vermiş kişilere yol gösterilmiştir.
Bu kitap sayesinde dekorun inceliklerini öğrenerek sizlerde çok rahatlıkla çeşitli çalışmalara imza atabilirsiniz. Unutmamanız gereken
düşünce dünyanız ne kadar geniş ve el beceriniz ne kadar geliştirirseniz yapacağınız çalışmalarda o ölçüde mükemmel olacaktır.
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EŞŞEK DİKENİ
Tohumları “devedikeni tohumu” adıyla aktarlarda satılır. Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına iyi
geldiği bilinir. Tohumlarından yapılan çayı da şifalıdır.

H

aziran ayından itibaren enginar çiçeklerine benzer pembemsi, morumsu çiçekler açan bu dikenli bitki yol kenarlarında
mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Çünkü dikenleri ve çiçekleriyle çok heybetlidir. Bir yol
kenarı bitkisinden çok kraliçenin serasında
yetişmiş gibi dimdik durur. 80 santimetreye kadar uzayabilir. Anavatanı Akdeniz olan
eşekdikeni,
Türkiye’de genellikle Batı Anadolu’da bulunur. Bu bitki Ege’deki adalarda, Güney
Avrupa’da ve Kıbrıs’ta da bol miktarda yetişir ve sevilerek kullanılır.
Diğer Onopordum türlerine ise İç Anadolu
ve Doğu Anadolu’da da rastlanır. Kimsenin
ayak basmadığı çorak arazileri sevdiği gibi
yol kenarlarında, kayalık yerlerde ve çalılıklarda da bulunur. Bitkiyi diğerlerinden
ayırmak deneyimli olmayan bir göz için pek
kolay olmasa da, çiçeklendiğinde mutlaka
tanıtır kendini.
Tohumları “devedikeni tohumu” adıyla aktarlarda satılır. Karaciğer ve safra kesesi
hastalıklarına iyi gelen bu tohumlar balla
karıştırılıp yutulabildiği gibi çay olarak da tüketilebilir. Bu tohumlar yaz sonu, sonbahara
doğru toplanırken dalları ilkbahar aylarında
pazarlarda satılır.
Bodrum’da eşekdikenine “kenker” denir ve
bu bitkiyle yapılan yemekler arasında “Kenker Dolması” önemli bir yer tutar. Ev hanımları kenkeri genellikle bu amaçla alır. Eğer
bitkiyi satın almayıp da kendiniz toplayacaksanız, aman kalın eldivenler bulundurun
yanınızda. Çok dikenli olduğu için, pişirmeye
geçmeden önce ayıklarken canınız yanarsa,
bu çok lezzetli yemeği yapmaktan vazgeçmeye kalkmayın. Dişinizi sıkın ve mutlaka işi
sonuna kadar götürün. Sonuçta yiyeceğiniz
yemeğin lezzeti çektiğiniz zahmeti unutturacaktır. Yine aynı bitkiyle yapılan terbiyeli
bir yemek vardır. Bu da tıpkı terbiyeli kereviz
gibi pişirilir. Bir başka pişirme yöntemi de, diğer pek çok otta olduğu gibi haşlanıp zeytinyağı, limon ve sarımsak sosuyla karıştırılıp
yenilmesidir. Eşekdikeni ayrıca bulgur ve pirinç pilavına, çorbalara ve baklagilli yemeklere koyulabilir. Ot kavurmalarında ve börek
harçlarında kullanılabilir. Özellikle Girit göçmenlerince çok sevilen eşekdikeni, pazarda
bulunduğu dönemlerde mutlaka satın alınıp
değişik şekillerde hazırlanır.
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EŞŞEK DİKENLİ MANTAR DOLMASI
(4 kişilik)

F MALZEMELER

250 gram eşekdikeni, 500 gram iri mantar, 3 diş dövülmüş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 40 gram
kepekli ekmek, 1 çay kaşığı karabiber, 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz ve 1
adet olgun domates.

F YAPILIŞI

Eşekdikenlerini temizleyip yıkayın. Kaynar suda 5 dakika haşlayın, süzün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ince ince kıyın.
Mantarların saplarını çıkarın. Bir tepsiyi hafifçe yağlayın ve mantarların yuvarlak kısımları alta gelecek şekilde fırın kabına dizin.
Ayırdığınız mantar saplarını incecik kıyın. Bit tavada zeytinyağını kızdırın. Doğranmış mantar sapları ve dövülmüş sarımsağı ilave
edin, kısık ateşte yumuşayıncaya kadar kavurun. Ateşten alın, kıyılmış eşekdikenlerini, ekmek kırıntısı ve kekiği ekleyin. Tuz,
karabiber ve kırmızıbiberle tatlandırın. Hepsini güzelce karıştırın. Tepsiye dizdiğiniz mantarları bu karışımla doldurun. Üzerine
rendelenmiş peyniri de serpin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında, üzeri kızarıncaya kadar (10-15 dakika) pişirin. Domatesi
rendeleyin ve kaynatın. Bu sos ile sıcak olarak servis edin.
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KARAHARDAL
Canlandırıcı, ısıtıcı, idrar söktürücü ve antibiyotik özellikleri olan karahardalın eski Mısır, Yunan ve
Roma devrilerinden beri dünya sofralarında yeri vardır.

A

khardala çok benzeyen karahardalın tohumları en güçlü hardal tohumları olarak biliniyor. Pek çok hardal karışımında karahardal kullanılırken biçilmesinin zorluğu
yüzünden yerini giderek akhardala bırakmıştır. Alt yaprakları oval, orta kısımlarda daha
uzun yapraklar ve sarıçiçekler taşıyan bu
bitki 2 metreye kadar uzayabilir. Sarıçiçekleri salatalara eklenebilen karahardalın kara
tohumları neredeyse kokusuzdur. Hardal
bitkisi zengin, geçirgen ve verimli toprakları,
güneşli yerleri sever. Olgunlaştığında minik,
kara tohumlarla dolu tohum kesecikleri bir
sonraki yıl aynı bölgelerde bol miktarda karahardal yetişeceğinin garantisidir. Yapraklı
dallar çiçeklenme öncesi dönemde toplanır.
Tohumlar için ise yaz aylarını beklemek gerekir. Temmuz ayından başlayarak olgunlaşan tohumları toplamak için, bitki kökünden
kesilip kurutulur ve silkelenerek toplanır.
Karahardalın tohumları ezilerek (veya bütün olarak yağda kavrularak) sos, çorba,
hardal sosu ve turşu yapımında kullanılır.
Hindistan’a giderseniz pek çok yemekte hardal tohumu kullanıldığını görürsünüz. Hintlilerin saflaştırılmış tereyağı olan “ghee”de
kavrulan hardal tohumları pek çok sebze
yemeğinin tadını değiştirir.
Bu şekilde lezzetli ve farklı aromalı bir patates yemeği yapabilirsiniz. Kara hardalın
körpe yaprakları çiğ olarak yenilebiliyor olsa
da, ileriki dönemlerde hem daha acı, hem
de daha sert olacaklarından haşlanıp süzüldükten sonra kullanılır. Bu yapraklarla yapılan salata iştah açıcıdır. Ege’de herhangi bir
balık lokantasına gittiğinizde mutlaka “Hardal Salatası” gelecektir önünüze. Turpotu
salatası gibi zeytinyağı, limon ve sarımsakla
yapılan sosla karıştırılan hardal yaprakları
gerçekten de çok lezzetlidir. Özellikle hardal severlerin bayılacağına eminiz. Bodrum
pazarlarında her iki hardal türünün de satıldığı saptanmıştır. Karahardalın canlandırıcı
(uyarıcı), ısıtıcı, idrar söktürücü ve bakteri
öldürücü özellikleri vardır.
Sofradaki hardal bir karışımdır. Sarı renkli
olan hardala rengini zerdeçal verir. Değişik
formüller kullanılarak çeşitli hardallar elde
edilir, içlerinde en meşhuru sert Fransız Dijon hardalıdır. Genel olarak, hardalın içinde
hardal tozu, sirke, şeker, bazı baharatlar ve
zerdeçal bulunur.
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CEVİZLİ KARAHARDAL KAVURMASI
(4 kişilik)
F MALZEMELER

500 gram karahardal, 1 adet kıyılmış soğan, 5 yemek kaşığı zeytinyağı 50 gram kuru kayısı, 1 çay kaşığı kimyon 1/2 çay kaşığı
tarçın, 1/2 su bardağı ceviz içi ve 1 çay kaşığı tuz.

F YAPILIŞI

Karahardalları ayıkladıktan sonra güzelce yıkayın ve bol, kaynar suya atın. Yumuşadıklarında (10 dakika kadar sürecektir) süzün ve
renklerini kaybetmemeleri için soğuk sudan geçirin. Hafifçe soğuduktan sonra iki parmak kalınlığında doğrayın. Kayısıları sıcak suda 30
dakika bekletin. Soğanları 2-3 kaşık zeytinyağı ve tuzla birlikte tavaya koyun. Arada karıştırarak 10 dakika (kenarları hafifçe kızarana
kadar) kavurun. Kıyılmış kayısı ve ceviz içlerini ekleyip beş dakika daha pişirdikten sonra ateşten alın. Ayrı bir tavada (ya da soğanlı
karışımı bir tabağa alarak aynı tavada) kalan yağı ısıtın, baharatı ekleyin. 1-2 dakika, orta ısıda kavurduktan sonra karahardalları
ekleyin. Karahardallar suyunu salsın, sonra da saldığı suyu çeksin. Soğanlı karışımı da ekleyip karıştırın ve servis edin.
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