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Va s i l a k i Üz ü mü / Va sil aki Grape

BOZCAADA

Anadolu Yapıncağı ve Altınbaş olarak da anlan Vasilaki,
Bozcaada’da şarap yapımında kullanılan bir beyaz üzüm
çeşididir. Kireçli toprağı sever. Tadının mayhoşluğuyla bilinir. İnce
kabukludur. Asit oranı genellikle şarap üretimi için dengelidir,
taze yaprak veya çimeni hatırlatan bir yapısı vardır. Bundan ötürü
şarapları ferahlatıcıdır ve ağızda hoş, kuru ve berrak bir tat bırakır.
Erken hasat Vasilaki şarap için kullanılır, geç hasat ise sofralık
olarak ayrılır, taze tüketilir.
Vasilaki asması 1900’lerde Dedeağaç’tan Bozcaada’ya, eski
adıyla Tenedos’a getirilmiş, uzunca bir zaman Rumlar tarafından
yetiştirilmiş, bugünse üretimine adada halen devam edilmektedir.
Adada eski bağlara yabancı üzüm çeşitlerinin dikimiyle Vasilaki
çeşidi şimdilerde tükenme riske altında. Öte yandan adada
turizmin artması da diğer tüm çeşitler için olduğu gibi Vasilaki için
de üzüm bağlarının yok olması tehlikesini getirmiştir.

7BTJMBLJJTBXIJUFHSBQFWBSJFUZVTFEGPSXJOFNBLJOH*UJTOBUJWFUP
the island of Bozcaada, in the Aegean Sea. The island was formerly
part of Greece, and once known as Tenedos. The thin-skinned grapes
grow best in calcareous soil and are known for their sourness and
tartness, with a well-balanced acidity and undertones of fresh leaves or
grass. The resulting wine is dry, refreshing and light in color.
7BTJMBLJXBTCSPVHIUUPUIFJTMBOEJOUIFFBSMZTGSPN
"MFLTBOESBQPMJ %FEFBʵBÎ 4JODFUIFO JUIBTCFFODVMUJWBUFEJO
#P[DBBEBBOEJTVTFEUPEBZCZTJYDPNQBOJFT&BSMZ7BTJMBLJIBSWFTUT
are used for winemaking, and late harvests are used for eating fresh. In
5VSLFZ BQQSPYJNBUFMZUPOTPGUIFHSBQFTBSFHSPXOBOOVBMMZ
The decreasing levels of Cavus grape production on the island, and
the replanting of old vineyards with foreign grape varieties have put
7BTJMBLJBUSJTLPGFYUJODUJPO8IJMFMPDBMJTMBOEXJOFTBSFHBJOJOH
more attention, due to increased tourism activities on the island, lands
dedicated to vineyards are diminishing.
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Ku ntr a Üz ümü / Kuntra Grap e

BOZCAADA

Kuntra üzümü Bozcaada’nın yanı sıra Mürefte (Tekirdağ) ve
Erenköy’de (Çanakkale) de yetiştirilen en eski üzüm çeşididir.
Taneleri orta büyüklükte, çok sayıda ve pembemsi renktedir. Her
bir tanenin bir veya iki çekirdeği vardır. Bozcaada üzüm bağlarında
geleneksel yöntemle yetiştirilmektedir. Hasat dönemi görece
hayati öneme sahiptir, çünkü zamanında hasat edilmezse
çürüme başlar.
Kuntra üzümünün üretiminde her geçen gün bir azalma söz
konusudur, hatta çeşidin tükenme riski yüksektir, denilebilir.
Bunda iki ana etken rol oynamaktadır. İlki ve ağırlıklı olanı
Çanakkale’de işleyen Tekel fabrikasının 2007 yılında kapatılmasıdır.
Çünkü bu fabrikada yapılan konyak üretiminde Kuntra üzümü
kullanılmaktaydı. Kuntra şarapçılıkta en uygun üzüm çeşitlerinden
olmadığı için, fabrika kapatılınca tonlarca üzüm veren bağlar
çürümeye terk edildi. İkinci etken olarak ise kg başına fiyatının çok
düşük olmasıdır. Her ne kadar adadaki yerel şarap üreticileri çeşidi
kurtarmak için üzüm üreticilerinden Kuntra talep etseler de fiyatın
düşüklüğü nedeniyle bu operasyon yeterli iyileşmeyi sağlayamıyor.
Bu sorunlar bir yana, Kuntra üzümü son zamanlarda roze şarap ya
da karalahna ve monosepaj şaraplarla kupaj yapımında ve likör
üretiminde kullanılmaktadır.

Kuntra is the oldest grape variety cultivated in Bozcaada, as well
as Mürefte (Tekirdag) and Erenköy (Canakkale) in western Turkey.
Grapes are pinkish colored, numerous, medium sized, and contain
one or two seeds. In Bozcaada vineyards they are cultivated with
the traditional method. However, the harvest period has a vital
importance, because, if it is not harvested on time, rotting starts.
Currently, the Kuntra grape is used for rosé wine, liquor production or
coupage wines with Karalahna or Monosepage wines. Even though it
is acknowledged by winemakers, during the renovation process of old
WJOFZBSETJO#P[DBBEB BGUFSUIFQPQVMBUJPOFYDIBOHFCFUXFFO(SFFDF
and Turkey), most of the wine companies gave priority to foreign grape
varieties. The main reason of decreased Kuntra grape production is the
shutdown of the monopolistic tobacco and alcoholic beverages factor in
±BOBLLBMFJO XIJDIIBECPVHIUUIFNBKPSJUZPG,VOUSBHSBQFT
for cognac production. Because Kuntra is not the most suitable variety
for wine making, tons of Kuntra grapes were left to rot in vineyards.
Recently local wine companies on the island are purchasing Kuntra
from producers to save this variety, but the price per kg is very low.
5IFSFGPSF EBZCZEBZUIJTWBSJFUZHFUTDMPTFSUPUIFSJTLPGFYUJODUJPO
11

Kar a l a h n a Üz ü mü / Karal ahna Grape

BOZCAADA

Bir Bozcaada çeşidi olan karalahna üzümü gevrek ama yumuşak bir
kıvama sahip, tatlı ve kokusuz bir üzümdür. Şeker oranı düşüktür
ve yüksek oranda su tutma kapasitesi bulunur. Eylül ayının ikinci
yarısında olgunlaşır. Küçük taneli, koyu mor renkli uzun salkımlar
yapar. Küme ağırlıkları bazen 1-2 kiloyu bulabilir. Yüksek verimli
bir çeşittir, bir asmadan 27-30 kg civarında ürün toplanabilir.
Karalahna üzümünden 11-12 derecelik alkol ve düşük şeker
oranına sahip şarap üretilir; ama yörede yalnızca şaraplık olarak
değerlendirilmez, pekmez yapımında da kullanılır.
Karalahna Bozcaada’nın iklim ve toprak koşullarına uyumludur
ve 1940’lardan bu yana adadadır. Düşük üretim maliyetleri vardır,
ancak mekanize hasat için uygun değildir. Bugün adada 5 firma
Karalahna ekimi yapmakta ve yıllık 55 ton ürün alınmaktadır.
Bunca olumluluğuna rağmen karalahna çeşidi bölgeye yabancı
üzüm çeşitlerinin gelişi ile bugün azalma (ve belki de yok
olma) tehdidi altına girmiştir. Ayrıca, verimli ve sağlıklı bağcılık
sistemlerinin ve yöntemlerindeki eksikliğin genel olarak bu
üzümün kalitesini ve bağların durumunu olumsuz etkilediği
görülmektedir.

Karalahna grapes are a round, thin-skinned variety with a very
particular dark purple color. The fresh grapes are soft, sweet and
odorless. They ripen in the second half of September, and one cluster of
grapes weighs about 1 - 2 kg. One vine (omca in Turkish) can provide
UPLHPGGSVJU1MBOUTHFOFSBMMZIBWFTUFNT5IJTWBSJFUZ
has low production costs and is quite productive and well suited to
the climate and soil of Bozcaada, but is not suitable for mechanized
harvests.
It is believed that this variety has been on the island of Bozcaada since
UIFT*O JUXBTOPUXJEFMZHSPXOBOEXBTNBJOMZVTFECZ
winemakers for its coloring properties. In the 2000s, its popularity grew
and today five companies are cultivating Karalahna on the island. It
is also grown in limited quantities in nearby provinces and islands.
5PEBZ PO#P[DBBEB BQQSPYJNBUFMZUPOTBSFHSPXOBOOVBMMZ
Karalahna grapes typically produce a drink with 11 - 12% alcohol and
a low sugar content. The grapes can also be used to make pekmez, a
light molasses-like product. Today, the introduction of foreign varieties
in the region has threatened the future of Karlahna grapes.
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Fo ç a Kar ası Üzümü / Foça Bl ack Wine Grap e

FOÇA

90 yıllık bir kayboluşun ardından, 1998’den bu yana Foça Çevre
Dostları Derneği (FOÇEV) tarafından tekrar diriltilen Foçakarası
birçok çeşidin atası olarak bilinir. Doğum yerinin Phokaia,
günümüzdeki adıyla antik Foça olduğu ve Phokaia denizcileri
tarafından MÖ. 600’lü yıllarda Akdeniz Havzası’na taşındığı
söylenir. Bu özelliği ile biyolojik niteliklerinden çok kültürel bir
öneme sahiptir.
Özellikle de 1800’lü yılların sonlarına doğru Avrupa’daki üzüm
bağları filoksera salgınıyla tükenince çoğunlukla gayrimüslim
nüfusun yaşadığı ve şarapçılıklarıyla ünlü Foça, Urla, Şarköy
ve Kırkkilise (Kırklareli) gibi Osmanlı kasabaları şarap tedariki
açısından önemli merkezler haline gelir. Bu sırada Foçakarası
üzümü çoğunlukla Foça’da olmak üzere, Ege Denizi’nin her yerinde
Karafoça şarabı yapmak için kullanılan oldukça yaygın, popüler
bir çeşitti. Ne var ki, Yunanistan ve Türkiye arasındaki nüfus
mübadelesi sonrasında adı geçen bu topraklara, şarap kültürüne
ve üretim teknolojilerine pek yakın olmayan Müslüman Türklerin
yerleştirilmesiyle Ege ve Trakya’da şaraplık üzüm yetiştirilen bağlar
çoğunlukla bakımsızlık ve hastalıklar sebebiyle bozuldu. Aralarında
Foçakarasının da bulunduğu çok sayıda üzüm çeşidi kayboldu.
Bugün küçük ölçekli bir şarap şirketi hem geleneksel hem de
endüstriyel bir şekilde Foçakarasının şarabını üretiyor. Ve yılda
ancak 1000 litre şarap yapabiliyor.

5IJTHSBQFWBSJFUZXBTMPTUGPSZFBSTBOEXBTSFEJTDPWFSFEBOE
SFQMBOUFECZ'0$&7TUBSUJOHJO"TNBMMTDBMFXJOFDPNQBOZ
OPXQSPEVDFTXJOFGSPNUIF'PÎBCMBDLHSBQFXJUICPUIUSBEJUJPOBM
and modern-day methods. It is said that the variety is the ancestor of
NBOZPUIFSWBSJFUJFTBOEPSJHJOBUFEGSPNUIFUPXOPG'PÎB 1IPLBJB 
on Turkey’s western coast, and was brought to the Mediterranean by
TBJMPSTBSPVOEZFBST#$
5IF'PÎBCMBDLJTBMBSHF QVSQMFCMBDL NJETFBTPOUSBEJUJPOBMXJOF
HSBQF*UTNBJOGMBWPSTBSFPGTPVSDIFSSZBOECMBDLCFSSZ#FGPSF 
,BSBGPÎBXJOFNBEFGSPNUIJTHSBQFXBTNBEFBMMBSPVOEUIF"FHFBO
4FB"GUFSUIFEFDJNBUJPOPG&VSPQFBOWJOFZBSETGSPNUIFQIZMMPYFSB
pest, wines were supplied to the continent from Ottoman costal towns
XJUIOPO.VTMJNQPQVMBUJPOTMJLF'PÎB 6SMBBOEʐBSLÚZWF,SLLJMJTF
"GUFSUIFQPQVMBUJPOFYDIBOHFCFUXFFO(SFFDFBOE5VSLFZ BOEUIF
arrival of Muslim Turks with no knowledge or culture of winemaking,
the vineyards on the Aegean and Thrace coasts were abandoned and
UIFHSBQFWBSJFUJFTMPTU5PEBZ POMZBCPVUMJUFSTPGXJOFGSPN'PÎB
black grapes is made each year.
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Ç av uş Üz ümü / C av u s Grap e

BOZCAADA

Başta Bozcaada olmak üzere Türkiye’nin değişik yörelerinde
yetişen, Anadolu kökenli hayli popüler bir üzümdür. Beyaz çavuş,
pembe çavuş, Bozcaada çavuşu gibi isimlerle de anılır. Boğaz
yakacak kadar tatlı, ancak fazla tanenli değildir. Karakteristik
aroması ve yoğun parfümüyle öne çıkar. Kabuğu çok hassastır,
taşıması özen gerektirir. Küf ve mantar türü hastalıklara karşı
fazlasıyla duyarlıdır. Eylül ayında olgunlaşır.
Çavuş üzümü öncelikle taze tüketilen sofralık bir çeşittir, ama
kurutularak da tüketimi yaygındır. Ayrıca pekmez yapımında
kullanılır. Bununla birlikte Bozcaada’nın sınırlı sayıdaki şarap
imalathanesi son zamanlarda çavuş üzümünü şarap yapımında da
kullanmakta. Ancak yine de adada çavuş üzümü ekimine ayrılmış
araziler her gün biraz daha azalıyor. Oysa bu üzüm çeşidi ideal
iklim ve toprak koşullarını en iyi şekilde sağlayan Bozcaada’yla
özdeşleşmiştir, en lezzetli ürünü burada verir. Üstelik Bozcada
tarihinde de önemli bir yeri vardır.

The word “cavus” means sergeant in Turkish, and this variety is so
named for an army sergeant who brought it from Mecca to the sultan.
It is a popular white grape variety and is primarily used as a table
grape in Turkey. The grapes can also be dried or used to make pekmez,
a light molasses-like syrup. The variety is of Anatolian origin and
is also known as white Cavus, pink Cavus and Cavus of Bozcaada.
Although it is also cultivated in some other regions of Turkey, Cavus is
closely identified with Bozcaada Island, where it is considered to reach
its highest quality thanks to the climate and terroir.
They ripen in September, and have a hazy, yellow-green color. They are
FYUSFNFMZTXFFUXJUIBOJOUFOTFBSPNB BOEBSFMPXJOUBOOJOT5IF
Cavus variety is rare among grape varieties because it creates female
flowers only and therefore requires a pollinator.
The grapes are sensitive to diseases and fungi, and their delicate skin
makes them difficult to transport. For these reasons, other varieties are
much more popular for winemaking.
14

Hırsız Çalmaz Kavunu / Hirsiz Calmaz Melon

G.MARMARA

Meyve kabuk rengi beyaz veya açık bej sarıdır, bu nedenle
olgunlaşmamış bir görünüm kazanır. Adı da buradan gelir: Bu
kavunu olgunlaşmamış görünümünden dolayı hırsızlar dahi
çalmayacaktır! Ama bu, meyve eti beyaz, sarı renkli, sulu, oldukça
tatlı bir kavundur. Çoğunlukla orta büyüklüktedir. Ağırlığı 1-3 kg
arasında değişir. Temmuz sonunda olgunlaşır.
Hırsız çalmaz kavunu Türkiye’ye özgü bir çeşittir. Doğu ve güney
Marmara Bölgesi’nde bilhassa Adapazarı, Bursa, Pamukova
ve Gönen’de yetiştirilir. Gönen kavunu da denir. Temmuz’dan
Ekim’e kadar ancak sadece küçük pazarlarda satılan hırsız çalmaz
kavunun yerini son yıllarda iyileştirilmiş veya egzotik tür kavunlar
aldığından dolayı nesli artık tehlike altındadır.

5IFQISBTFiIST[ÎBMNB[w PSiIST[BMNB[w NFBOT iOPUFWFOBUIJFG
would steal it.” This pale yellow Turkish melon with a hard rind does
not look very appealing in the field, and that is how the variety got its
name: pointing out that not even a thief would steal it from the field. It
ripens at end of July.
This variety is native to Turkey and is mainly cultivated in the
Gönen province of Balıkesir, located in South Marmara Region, and
is sometimes also called Gönen melon. It is sold locally from July to
October, but can only be found in small markets. Today, the hırsız
ÎBMNB[NFMPOJTBUSJTLPGFYUJODUJPOCFDBVTFJUJTCFJOHSFQMBDFECZ
JNQSPWFEPSFYPUJDWBSJFUJFT
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İzmir Tulum Peyniri / İzmir Tulum Cheese
İzmir tulum peyniri çiğ koyun sütünden yapılır, tıraşlanmış
kıllı yüzeyi içe çevrilmiş keçi derisine doldurulur. Koyun sütü
bulunamadığında inek ve keçi sütü karıştırılarak yapılan bu peynir,
geleneksel tuluma göre daha yüksek yağ içerir. Tuz oranı %7-9
arasındadır. Buna göre beyaz peynirden daha sert ve tuzludur.
Bütün olarak değil, kalıplar halindedir. İyi bir İzmir tulumunun
orta büyüklükte delikleri olmalıdır. Aksi takdirde kusurlu kabul
edilir. İzmir tulumu işte bu işleme ve karakteristik özellikleriyle
diğer bölgesel tulum peyniri çeşitlerinden farklıdır. Günümüzde
geleneksel yöntemle üretim yapan mandıra sayısının az olduğu
bu peynir İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir gibi Ege Bölgesi
illerinde üretilir.
Yapımı için ilkin günlük çiğ koyun sütü tülbent kullanılarak
filtrelenir, 28-35°C arasında ısıtılıp maya eklenir. 45 ile 75 dakika
arasında bir yerde mayalanma tamamlanır. Lorlaşan peynir bir
tahta sopa kullanılarak küçük parçalar haline getirilir. 15 dakika
dinlendirildikten sonra, üzerine 40-50°C su dökülür ve tülbentten
kalınca peynir torbalarına/bezlerine alınır, suyunun iyice süzülmesi
sağlanır. Torbadan çıkarılır ve kalınca dilimler kesilir. Peynir keçi
tulumuna, aralarına iri tuz serpilerek kat kat dizilerek doldurulur.
Tulumun ağzı hava almayacak şekilde sıkıca bağlanır, aksi halde
bozulma başlar. Tulum 1 hafta kadar serin bir yerde bekletildikten
sonra mağara ya da soğuk hava depolarına yerleştirilerek
olgunlaşması için en az 3 ay bekletilir. Bu sırada peynir halen içinde
tuttuğu suyun bir kısmını kendinde bırakarak büyük kısmını dışarı
atar.
Üretim lisansı alan üreticiler, AB’ye katılım süreci nedeniyle
uyulması gereken hijyen kuralları ve prosedürleri yüzünden,
peyniri bugün deri tulumlar yerine, teneke kutu veya plastik
varillerde olgunlaştırıyor. Geleneksel yönteme devam eden firma
sayısı ise çok az. Bu da İzmir tulum peynirinin adının değişmesine
yol açmıştır: İzmir teneke tulum peyniri. Günümüz İzmir’inde ve
hatta Türkiye’nin hemen her yerinde sanayi tipi denilen tenekelere
basılmış türü satılmaktadır. Bunlara bir de kullanılacak süt için
koyun ırklarının azalmış olduğu da eklendiğinde geleneksel İzmir
tulumunu bulmanın artık neredeyse imkânsız olduğunu söylemek
mümkün olur.
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İZMİR
İzmir tulum cheese differs from other Turkish tulum cheeses in its
processing and sensory characteristics. It is produced in the Aegean
BSFBPG5VSLFZJOUIFQSPWJODFTPGɹ[NJS "ZEO .BOJTB .VʵMBBOE
#BMLFTJS*UJTNBEFGSPNTIFFQTNJMLPSBNJYUVSFPGDPXBOEHPBUT
milk. It contains more fat that traditional tulum and is harder and
saltier. İzmir tulum should have medium to large holes in the cheese.
Traditionally produced cheeses are made with raw milk. Dairies filter
UIFNJMLVTJOHDIFFTFDMPUIBOEUIFOIFBUJUUP¡$BOEBEEUIF
rennet. After the milk coagulates, a wooden stick is used to break the
DVSE"GUFSUIFDVSESFTUTNJOVUFT ¡$XBUFSJTQPVSFEPWFS
it, and the curd is separated from the water using cheesecloth.
Today only a few dairies produce İzmir tulum traditionally, pressed
into sheep or, more often, goatskin bags. These have mostly been
replaced by tin cans, reflected in the product name change from İzmir
tulum cheese to Izmir teneke tulum cheese (with teneke referring to
the tin cans). When pressing cheese into skin bags, the salt quantity
NVTUCFCFUXFFO1SFTTFETLJOCBHTBSFUIFOTFBMFEXJUIB
cord and must not come into contact with air to avoid rotting. After
resting for one week, cheeses are sent to cold storage for aging. In
5JSFBOE½EFNJ˒ TPNFEBJSJFTBHFDIFFTFTJO#P[EBʵ$BWFTUIBUBSF
permanently covered with snow. The skin bags have to be checked at
least once a month. Cheese absorbs brine in skin bags during the aging
process. For a high quality İzmir tulum, aging must last at least three
months.
The most important difference between traditional tulum cheeses and
İzmir tulum is that traditional tulum cheeses are aged in the hairless
parts of skin bags, whereas İzmir tulums are aged bags made from the
shaved hairy parts of the skin. Another difference is that other tulum
cheeses are sold whole, while İzmir tulum is cut into rectangular blocks.
Because of European Union hygiene rules, producers with a production
license cannot use animal-skin bags, and so tin cans (called teneke)
or plastic barrels (called bidon) are used instead. Since the traditional
QSPEVDUJPOPGɹ[NJSUVMVNDIFFTFJTBMNPTUFYUJODU JUJTCFJOHSFQMBDFE
by industrial versions sold all over Turkey. It is almost impossible to
find artisanal İzmir tulum at shops or markets anymore. Additionally,
the population numbers of the cow and sheep breeds whose milk is used
for making this chees, has decreased dramatically.
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Divle Obruk Peyniri / Divle Cave Cheese
Divle Obruk peyniri koyun sütü ve bazen koyun ve keçi sütü
ile yapılıp keçi derisine doldurulup obruk denilen göçüklerde
olgunlaştırılan bir tulum peyniri çeşididir. Karaman ilinin Ayrancı
ilçesinin eski adı Üçharman olan Divle köyünde üretilir. Adı hem
üretim hem de olgunlaşma yerini işaret etse de henüz coğrafi
işaretini alamamış özgün bir peynirdir.
Yapımında kullanılan sütün doğada gezen ve dağlarda doğal
beslenen koyun ve keçilerden elde edilmesi gerekmekte.
Geleneksel olarak Akkaraman koyununun sütü kullanılırken
bu hayvanın popülasyonu azaldığından yaklaşık olarak son
çeyrek yüzyıldır kırma merinos cinsi koyunun sütünden de
yararlanılmakta. Yine geleneksel üretiminde peynire keçi sütü de
eklenmesi bir koşul. Divle obruk peynirinin üretimine Nisan-Mayıs
aylarında başlanır. İlkin, toplanan taze ılık süte doğal peynir mayası
ilave edilir. Fermantasyon oluştuktan sonra, peynir torbalanıp
tamamen kuruması için iki gün boyunca kayaların altında
tutulur. Ardından kalın dilimler halinde kesilip bir gün boyunca
su içinde bekletilerek acı sıvısı çıkartılır. Daha sonra temizlenip
tuzlanan peynir, keçi (veya koyun) derisinden yapılan tulumların
içine bastırılır ve tulumun ağzı dikilerek kapatılır. Tüm tulumlar
Divle’deki obruğa, daha bilindik tanımıyla göçüğe yerleştirilir, Ekim
ayı sonuna dek orada bekletiliyor. Obruk denilen, yerin 36 metre
altında 256 metre uzunluğunda bir alan. Peynirin olgunlaşmasına
ve lezzetine olumlu katkı sağlayan zengin bir mikrofloraya
ve yaz-kış 4 derece sabit ısıya sahip. 70 ton peynir depolama
kapasitesinde.
Obruğa yerleştirilen tulumların derisi birinci ayın sonunda
mavimsi bir renge, ardından beyaza ve son olarak da mağaradaki
bakterilerin etkisiyle kırmızıya dönüşüyor. Peynir ekim ayı sonunda
tulumuna kırmızı rengi veren bakteriler aracılığıyla fark yaratan
lezzetine de kavuşuyor. Tulumdan çıkarıldığında solgun sarı
bir renge sahip olan olgunlaşmış peyniri yöre halkı genellikle
kahvaltılarda yufka ekmeğiyle dürüm yaparak (sıkma da denir)
tüketiyor. Ayrıca böreklerde kullanıldığı gibi yöresel olarak kavun,
karpuz veya üzümle birlikte de servis edilebiliyor.
Bugün, bölgedeki çobanlar ve peynir üreticilerinin sayısı kentsel
alanlara göç ile daha da düşmüştür. Birçok yetiştirici peyniri kendisi
yapmak yerine sütünü büyük süt şirketlerine satmayı tercih ediyor.
Öte yandan açıkça tanımlanmış bir üretim standardının olmaması,
bu uygulamanın devamını desteklemek için AB fonlarını almayı
zorlaştırmakta.
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K O N YA - K A R A M A N
Divle cave cheese from comes from the village of Divle, also known
by the new name of Ucharman, located in the Ayrancı province of
Karaman in southern central Turkey. It is a tulum, or skin bag cheese,
known by its red sheep or goatskin sack. Depending on the producer,
UIFTJ[FTPGTBDLTNBZWBSZUIFTNBMMFTUPOFTDBOIPMEoLHXIJMF
UIFCJHHFTUPOFTDBOIPMEoLH
Milk from pastured sheep and goats is used. In the past, the milk of
Karaman sheep was used for production; however pure Karaman milk
is less available as the breed’s population has decreased dramatically.
Cheese production begins from April through early May. Calf rennet is
added to lukewarm milk, and the resulting cheese is placed into bags
to dry for two days. Then, it is cut into thick slices and soaked in water
for one day, to remove any bitter liquids. The cheese is then scrubbed,
salted and pressed into clean sheep or goatskin. Cheeses pressed into
TLJOCBHTBSFTUPSFEBU¡$JOBIPMFNMPOHBOENEFFQTUBSUJOH
GSPN.BZPS+VOFVOUJMUIFFOEPG0DUPCFS5IJTDBWFDBOTUPSFUPOT
of cheese per year.
During the aging period, the skin first turns a bluish color, then a
white mold covers the surface of the hide and finally the surface
turns red with due to the effects of the local bacteria. The interior of
the fully aged cheese is white or pale yellow. Locals eat it usually for
breakfast with a thin bread or serve it with fruits. Today, the number
of shepherds and cheese makers in the area is lower, with migration
to urban areas. Many producers prefer to sell their milk to large dairy
companies instead of making their own cheese. The lack of a clearly
defined production standard has been a roadblock in getting EU funds
to support the continuation of this practice.
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Kargı Tulum Peyniri / Kargi Tulum Cheese
Çiğ koyun, keçi, inek ve manda sütleri veya bunların karışımı
ile yapılan, keçi ya da kuzu derisinden 1,5-2 kg’lık hacme sahip
boyutlarda hazırlanmış tulumlarda olgunlaştırılan yarı sert bir
tulum peyniridir. Beyaz-krem rengi ve ufalanan dokusu vardır.
Artizanal peynirlerimizdendir. Yapımı aylar sürer, Mayıs’tan Kasım’a
dek. Çorum’un Kargı ilçesindeki yaylalarda üretilir, sonbaharda
ve çoğunlukla yerel pazarlarda satılır. En çok Çorum, Kastamonu,
Samsun ve Ankara gibi komşu illerde tüketilir. Bugün bölgedeki
küçük işletmelerin de yaptığı peynirlerden biridir.
Geleneksel üretim yönteminde maya eklenen çiğ süt 12 saat
dinlendirilir. Bu süre peynirin lezzetini belirleyenlerden biridir,
çünkü bu süre içinde sütteki mikroflora sütün asitliğini artırır.
Pıhtılaşan peynir akıtma torbası denilen kaput bezlerine
doldurulur. Önce yüksekçe bir yere asılır, yarım gün suyunu
akıtmasına izin verilir, sonra da yere indirilip üzerine ağırlık
konur, böylece tüm suyunu bırakması sağlanır. Torbadan çıkarılıp
bir leğene boşaltılır, parçalanarak %2-3 oranında ince tuz ile
harmanlanır. Peynir “oturak” denilen 20’şer kg’lık torbalara aktarılır.
Torba, dolana dek (1 haftayı bulur bazen) bir yandan da alttan
peynirin suyunu verir. Dolan ve içindeki peynirin suyunu verdiği
oturak bir beze aktarılır. Yeniden iyice karıştırılır. 1-1,5 kg’lık
sıkıştırılmış toplar yapılır. Bir başka kaput torbaya sıkıca, hava
almayacak biçimde doldurulur. 1 ay boyunca “peynirlik” denilen ve
hava akımı olan bir yerde bekletilir.
Mayıs’tan Eylül’ün ortasına dek hazırlanan tüm peynirler
Ekim’in 15’inde tulumlardan büyükçe bir çarşafa boşaltılır,
harmanlanır, büyük çuvallara doldurulur. Peynir bu taze haliyle de
tüketilebileceği gibi dolduruldukları çuvallarda 2 hafta boyunca
yine peynirlikte bekletilir. Kasım’ın ilk haftasında çuvallar son bir
kez boşaltılır, iyice harmanlanır. Elle küçük topaklar yapılarak 1,5-2
kg’lık deri tulumlara sıkıca bastırılır, tulumun ağzı dikilir. Tüketim
için serin yerde bekletilir.
Üreticilerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar ve giderek
daha az sayıda insanın kırsalda kalması ve hayvan yetiştirmesi,
bu peynirin de üretimini oldukça düşürmüştür. Birkaç yıl önce
150 olan üretici sayısı şimdilerde 25-30 arasındadır. 70-80 çoban
kalmıştır bölgede. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından uygulanan
hijyen kuralları bu peynirin üretiminin devamını zorlaştırmaktadır.
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ÇORUM
,BSHJUVMVNDIFFTFJTBTFNJIBSEDIFFTFXJUIBDSVNCMZUFYUVSFBOE
creamy white color, pressed and aged in tulum (goat or lambskin). It
JTQSPEVDFEXJUISBXTIFFQ HPBU DPXPSCVGGBMPNJML PSBNJYUVSFPG
multiple types, and spontaneous fermentation with no added starters.
Kargi tulum is manufactured during summer months to be sold in
autumn.
The traditional production method of Kargi tulum cheese begins with
adding rennet and salt to lukewarm, fresh, raw milk. The indigenous
microflora contained in the raw milk increases the acidity of the curd
for 12 hours. Afterwards, the curd is cut into small pieces by hand and
put into small cotton bags. A weight is then put over the bags to drain
UIFXIFZGPSIPVST5IFESBJOFEDVSETBSFLOFBEFEXJUITBMUBOE
put into larger cotton bags, which are weighted to drain any remaining
whey. The cheese is removed from the big cotton bags once every 15
to 20 days, kneaded and put into new cotton bags. This process is
repeated until the end of October. Afterwards, the curds are compressed
into sheep or goatskin bags so that no entrapped air remains.
1SPEVDFEJO,BSHQSPWJODFJOOPSUIFSODFOUSBM5VSLFZBOENPTUMZ
consumed in the region of Çorum and its neighbouring provinces
Kastamonu, Samsun and Ankara. All of the producers work at the
artisanal level, and there is also home production. The cheese can
be ordered directly from the producers or bought from their shops in
Kargı.
Economic difficulties facing producers have resulted in fewer people
raising animals and living in rural areas in general. Just a few years
ago, there were 150 producers of Kargi tulum in the area, but now
UIBUOVNCFSJTCFUXFFOBOE5IFSFBSFPOMZUPTIFQIFSET
left working in the area. In addition, hygiene rules enforced by the
European Union make the continued production of this cheese difficult.
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Kars Eski Kaşar Peyniri / Aged Kars Kashar Cheese
Doğu Anadolu’da üretilen geleneksel sert peynir cinsidir.
1920’lerde kitlesel göç ile Balkanlardan Kars’a gelenlerin şehre
tanıtarak üretmeye başladığı, günümüzde yapımı yükselen bir
grafikle süren geleneksel bir peynirdir. Üretimi Nisan-Temmuz
arasında sürer. İdeal tüketimi 6-12 aylık olgunlaşmanın hemen
sonrasıdır. Öncelikle bölgede, ama Türkiye’nin hemen her yerinde
çokça sevilen ve tüketilen Kars eski kaşarının özelliği sütün alındığı
hayvan ırklarından ve bu hayvanların yayıldığı, 3 bine yakın farklı
bitkinin bulunduğu 1800-2000 metre rakımlı Kars meralarındaki
bitki örtüsünden kaynaklanmaktadır.
Halen geleneksel yöntemle üretilen Kars eski kaşarı için %10-20
koyun, %10 keçi ve %70 inek sütü karışımı kullanılmakta. Sütü
alınan inek ırkları Doğu Anadolu Kırmızısı, Yerli Kara ve Zavot,
koyun ırkları ise Karaman koyunu ve Tuj’dur.
Sağımdan sonra 10-15 dakika dinlendirilen süt şirdenle mayalanır.
45 dakika, 1 saat sonra kesilmiş ve yumuşak peynir haline gelmiş
olur. Kırılır (parçalanır), peynir ve peynir suyu ayrıştırılır, büyükçe
kalıplar yapılarak üzerine baskı uygulanır, kalan suyunu da
vermesi sağlanır. Yeniden doğranır ve suyunu atması için 2 saat
bekletilir. Bir kez daha parçalanır ve 80°C’de birkaç dakika pişirilir.
Pişen parçalar doğal olarak birleşir. Peynir kazandan çıkarılıp
tezgâh üzerinde yoğrulur. 13 kg peynire 160 gram olmak üzere
tuzu verilir, yoğrulur. Peynir 13 kg’lık kalıplara aktarılarak 24 saat
kıpırdatılmadan bekletilir. Kalıptan çıkarılınca oda sıcaklığında 48
saat bekletilir. Bu aşamadan sonra peynir, olgunlaşma öncesi ikinci
tuzlama odasına aktarılır. Peynir 45-60 gün içinde olgunlaşırken,
haftada bir kez tuzlanır. 60 gün sonra, su ile yıkanır ve 5-6 saat
boyunca güneş ve rüzgâr altında bırakılır. Son olarak, peynir
kenevir çantalara konulur ve olgunlaşması için soğuk depolara
gönderilir. Altı ay sonra yenilebilir seviyeye gelir, tadı sütümsü ve
hafiftir. Ancak daha olgun olan peynirlerde tanenli, kuvvetli bir tat
gelişir. 1 yıl sonra biberimsi ve oldukça güçlü bir hal alır tadı. Rengi
koyu sarıdır ve olgunlaşmayla kalınlaşan bir kabuğu vardır.
Kars’ta bugün 76 eski kaşar peyniri üreticisi vardır, bunların 18’i
geleneksel üreticidir. Avrupa Birliği tarafından uygulanan yeni
hijyen kuralları, sanayi üretim tekniklerindeki artış ve yerli inek ve
koyun ırklarının düşüşü bu peynirin geleceğini tehdit etmektedir.
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KARS
Kars Kashar cheese is a traditional hard cheese that is produced and
consumed widely in northeastern Turkey. Kashar came to city of Kars
XJUIJNNJHSBUJPOGSPNUIF#BMLBOTJOUIFT$PXBOETIFFQT
NJMLBSFVTFEJOBSBUJPPGBCPVUDPXTNJMLUPTIFFQTNJML
The production takes place during April, May, June and July, when
UIFBOJNBMTGFFEPOQBTUVSFTXJUIBOBMUJUVEFPGNBCPWF
TFBMFWFM*OUIJTBSFB UIFSFBSFNPVOUBJOTQMBOUTXIPTFBSPNB
is reflected in the milk and cheese, giving Kars Kashar its unique
characteristics.
Local breeds used include East Anatolian Red, Anatolian Black
and Zavot cattle, and Karaman and Tuj sheep. Animals are milked
twice a day, and after milking, the milk is poured into tanks where
natural yeast (şirdan) is added. After it coagulates, curds are broken,
USBOTGFSSFEJOUPMBSHFDPUUPODMPUITBOEQSFTTFE"GUFSIPVST UIF
QSFTTJTSFMFBTFEBOEDIFFTFSFTUTBUSPPNUFNQFSBUVSFGPSIPVST
for pre-ripening. Then, the cheese is cut into small pieces, pressed again
(to release bitter whey) and boiled in iron boilers. Then it is kneaded,
sea salt is added, and the cheese is transferred into forms weighing
BCPVULHFBDI
$IFFTFTTUBZIPVSTJOUIFGPSN BOEUIFOBSFSFNPWFEUPSFTUGPS
hours at room temperature. After, cheese is transferred to the salting
SPPNGPSTFDPOEQSFSJQFOJOHPGEBZT EVSJOHXIJDIUIFZBSF
TBMUFEPODFBXFFL"GUFSEBZT UIFZBSFXBTIFEXJUIXBUFSPSXIFZ
BOEMFGUUPTUBZVOEFSTVOBOEXJOEGPSIPVST'JOBMMZ UIFDIFFTFT
BSFQVUJOIFNQCBHTBOETFOUUPDPMETUPSBHFGPSBHJOHPGTJYNPOUITUP
POFZFBS$IFFTFBHFEVQUPNPOUITIBTBNJMLZBOENJMEUBTUF CVU
more aged Kars Kashar develops a strong, tannic taste. After 1 year, its
taste becomes peppery and quite strong. It is dark yellow, with a hard
rind that thickens with maturation.
5PEBZUIFSFBSF,BTIBSQSPEVDFSTJO,BST CVUPOMZVTF
traditional methods. New hygiene rules imposed by the European
Union, an increase in industrial production techniques and the decline
of native cow and sheep breeds threaten the future of this cheese.

23

Türkmen Saçak Peyniri / Turkmen Stringy Cheese
Türkmen saçak peyniri Türkmen kılçıklı peyniri olarak da bilinir.
Yapımında yağsız inek sütü kullanılan kokusuz, beyaz, yarı
yumuşak, çiğnemesi kolay ve sütlü tada sahip, saçak görünümlü
geleneksel bir peynirdir. Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde
Kars ve Ardahan illerindeki Türkmen köylerinde kadınlar tarafından
aile tüketimi için sınırlı miktarda üretilmektedir.
Peynirin geleneksel yapım yönteminde süt, ilk olarak oda
sıcaklığında bırakılır ve ardından kaynatılır. Kaynama sırasında,
daha önceki partiden gelen kesilmiş sütün suyu peynir mayası
olarak ilave edilir. Kaynama süt lor olana kadar devam eder,
lor ocaktan alınıp soğumaya bırakılır. Soğuyunca yoğrulur ve
liflenmesi için gerilir, çevrilir, yeniden gerilir. Bu işlem lor ince
spagetti gibi olana kadar tuz ile sürekli ovuşturularak sürdürülür.
Bu son adımdan sonra peynir yenilebilir veya deri torbalara,
tulumlara doldurularak 1-2 yıl soğuk bir yerde muhafaza edilebilir.
Türkmen saçak peyniri tüketimi için bir hazırlık gerekmektedir.
Saçak görüntüsünde olan peynir ilk olarak suda ıslatılır ve
tuzundan arındırılır. Bu haliyle de yine deri torbalara preslenebilir,
ağzı iyice kapatılır ve toprağa gömülerek küflenmesi beklenir.
10-15 gün sonra torba çıkartılır ve küflenmeyi artırmak için
torbada iğnelerle delikler açılır. Torba 20-30 gün için tekrar toprağa
gömülür. Sonra dışarı alınır, havalandırılır ve tüketimine başlanır.
Kırsal alanlardan şehirlere insan göçünün artması ve Avrupa
Birliği’nin sıkı hijyen kuralları ile birlikte bu geleneksel ürünü
yapmak risk altındadır.
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ARDAHAN
The term Türkmen refers to the Turkmen people of Turkmenistan and
adjacent parts of Central Asia and Turkey and to the Turkomans of
Iraq and Syria. During the Ottoman period these nomads were known
by the names of Türkmen and Yörük or Yürük. These names were
generally used to describe their way of life, rather than their ethnic
origin; Türkmens are settled, Yörüks are nomads.
5àSLNFOTBÎBLQFZOJSJUSBOTMBUFTUP5VSLNFOTUSJOHZDIFFTF*UJT
produced in the cities of Kars and Ardahan in the East Anatolia region
of Turkey. It is string shaped, odorless, white, semi-soft, easy to chew
and has a milky taste. It is made by Turkmen women in their homes in
limited quantities for family consumption. Normally non-fat cow’s milk
is used, though it can also be made with sheep’s milk. The fat skimmed
off is used to make butter. Holstein cows are most common, but there
are still some native breeds used, such as Anatolian Red and Zavot.
Turkmen stringy cheese can be consumed fresh or aged in bags made
from animal skins.
In the traditional cheese making method, the milk is first left at room
temperature and then boiled. During boiling, whey from the previous
batch is as added as rennet. Boiling continues until the milk starts to
curdle and then is left to cool. Then the curd is kneaded and stretched
to develop a stringy shape. Then the curd is stretched and rubbed
continuously with salt until it becomes like thin spaghetti. After this
final step, the cheese can be eaten or preserved in a cold place for 1-2
years. When ready for consumption, it should first soaked in water to
SFNPWFUIFFYDFTTTBMU
The cheese can be also pressed in animal skin bags, which are sealed
BOECVSJFEJOTPJMUPBHFBOEEFWFMPQNPMET"GUFSoEBZT UIF
bag is taken out and needles are used to perforate the bag to speed the
NPMEEFWFMPQNFOU5IFCBHJTSFCVSJFEGPSoEBZT BGUFSJUJTMFGU
outside to air out. It can be kept in the skin bag until ready to be eaten.
Human migration out of rural areas and into cities, along with stricter
European Union hygiene rules, make this traditional product at risk of
disappearing.
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Van Otlu Peyniri / Van Herbed Cheese
Van otlu peyniri, koyun sütünden ve çoğunlukla yabani otların
eklemesiyle Van ilinde yapılan bir peynir türüdür. Karemsi bir şekil
vererek olgunlaştırılmış beyaz ya da sarımtırak renkte, yarı sert
bir çeşittir. Tuzludur ve fark edilir bir sarımsak ve kekik aromasına
sahiptir. Güneydoğu Anadolu’da yaygın olarak tüketilen, özellikle
bölgede en bilinen geleneksel Türk peynirlerinden biridir. Koyun
sütü yeterli olmadığında inek sütü de kullanılır. Başta yabani
sarımsak olmak üzere Van bölgesinin meralarında yetişen kekik
ve benzeri yaklaşık 25 farklı yabani otun eklenmesi peynirin
hem tadına hem de besin değerine katkıda bulunur. Otlar içeren
olgunlaştırılmış peynir çeşitleri, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu
illerinde, 200 yıldan fazladır geleneksel olarak imal edilir. Bu
peynirlerin en popüleri “otlu” denilenidir ve ağırlıklı olarak, Van’daki
küçük mandıralarda üretilir.
Otlu peynir ilkbaharda, koyun sütü ile yerel yabani otların
meralarda bolca bulunduğu dönemde üretilir. İlk olarak, çiğ süt
30°C oluncaya kadar hafifçe ısıtılır ve doğal peynir mayası ilave
edilir. 1-2 saat sonra kesilen süt pamuklu bir bez torba içine
yerleştirilir ve doğranmış ve öncesinde salamura edilmiş yabani
otlar ile karıştırılır. Torbaların ağzı kapanır ve iki ağır taş yardımıyla
veya tahta ağırlıklar kullanılarak suyunun süzülmesi için preslenir.
5-6 saat sonra 2-3 santimetrelik dilimler halinde kesilir, tuzlanır ve
tekrar salamuraya basılır. Birkaç gün salamurada bekleyen peynir,
daha sonra teneke veya plastik kaplara geçirilir ve Eylül ayına kadar
soğuk bir yerde olgunlaşmaya bırakılır. Alternatif bir olgunlaştırma
yöntemi de kuru tuzlamadır. Tuz, otlu peynire serpilir ve peynir
parçaları kil testilere veya plastik kaplara konur. Testiler üzüm
yaprakları veya çamurla kaplanarak, tuzlanmış peynirin havayla
teması önlenir. Bu yöntemde otlu peynir, 3 ay süre ile 7-8°C ısıda
olgunlaştırılır.
Sadece Van’da bu peynirin kişi başı yıllık ortalama tüketimi yaklaşık
15 kg’dır. Peynirin üretim sürecinde ve tüketime sunulması
sırasında çok fazla istihdam sağlayan bir ürün olmasına rağmen
bugün hayvancılığın azalması ve büyük işletmelerin artışı
geleneksel Van otlu peynirinin geleceğini tehdit etmektedir. Ayrıca,
doğal olarak bölgede yetişen yabani otların da miktarı sınırlıdır
ve bu yabani bitki nesilleri de tehlike altındadır. Öte yandan
yerel süt veya otları içermeyen sanayi tipi üretilen otlu peynirler
satılmaktadır.
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VA N
7BOIFSCFEDIFFTF*UJTNBEFJOUIF7BOQSPWJODFPG5VSLFZGSPN
sheep’s milk, occasionally supplemented with cow’s milk when
necessary. Ripened cheeses containing herbs are traditional in Turkey
and have been manufactured for more than 200 years in the east and
southeast of the country. The most popular of these cheeses is Otlu,
which is mainly produced in small dairies. The herbs (such as wild
garlic and other wild plants) added to the cheese increase both its taste
and nutritional value.
Twenty-five different wild herbs, including multiple varieties of
alliums, thyme, wildflowers and more, used in the cheese production
BSFOBUVSBMMZHSPXOJOQBTUVSFTPGUIF7BOSFHJPO
Otlu cheese is produced in spring when the sheep and cattle graze on
the local wild herbs that grow in abundance in pastures. First, the raw
NJMLJTIFBUFEUP¡$BOEOBUVSBMSFOOFUJTBEEFE"GUFSPOFUPUXP
IPVST UIFDVSEJTQMBDFEJOBDPUUPOCBHBOENJYFEXJUIHFOFSPVT
portions of minced wild herbs that have been soaked in brine, giving
the cheese a sharp, salty taste. The bag is closed and pressed between
two heavy stones or heavy wooden weights and left to drain. After
IPVST UIFDIFFTFJTDVUJOUPDNTMJDFT TBMUFEBOEUSBOTGFSSFE
into brine. The cheese sits in brine for some days and then preserved
in tin or plastic containers. It is left to age in a cold place until early
autumn. An alternative method is dry salting, in which salt is spread
on the Otlu cheese, and cheese pieces are put into clay jars or plastic
containers. They are covered with salt to prevent contact whit the air,
and vine leaves or mud seal the jars. Under this method, Otlu is aged
BU¡$GPSUISFFNPOUIT5ZQJDBMMZ UIFGJOBMQSPEVDUJTTRVBSF 
white or yellowish in color and is known as semi-hard cheese. Otlu
DIFFTFIBTBTBMUZGMBWPSBOEBOPUJDFBCMFBSPNBPGUIZNF7BO0UMV
cheese is one of the most well known of traditional Turkish cheeses, and
is widely consumed in southeastern Anatolia.
5IFBOOVBMBWFSBHFDPOTVNQUJPOPGKVTUUIJTDIFFTFJO7BODJUZJT
nearly 15 kg per person. The cheese making process employs many
workers for the raising and milking of animals, collection of herbs,
and the vendors who transport the heavy cheeses from the highlands
to the market. However, today fewer livestock farmers and an increase
JOMBSHFEBJSJFTUISFBUFOUIFGVUVSFPGUSBEJUJPOBM7BO0UMVDIFFTF
There are industrial versions sold under the same name, despite not
containing local milk or herbs. Moreover, the number of wild herbs
naturally grown in the region is limited, and these wild plants are
VOEFSUIFUISFBUPGFYUJODUJPO
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Kastamonu Pastırması / Pastarma of Kastamonu
Kastamonu pastırması Türkiye’de üretilen diğer pastırmalara
göre daha koyu renkli ve daha yumuşak dokuludur. Geleneksel
üretiminde siyah sığır ırkının daha yağlı etleri kullanılırken,
değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle bugün artık yağsız et
tercih ediliyor. Ama olgunlaştırma süreci halen doğal yöntemlerle
yapılmakta ve ekim-kasım aylarındaki pastırma yazı içinde
kurutulmaktadır. Kastamonu pastırması uzmanı tarafından çok
keskin bıçaklarla ince kesilerek servis edilir.
Yerli hayvandan alınan et bir kap içinde tuza yatırılır ve “tuzlama
alanları” denilen kapalı bir yerde yaklaşık 3 gün boyunca bekletilir.
Dinlenmiş olan et üç gün sonra bol suyla yıkanır ve güneşte
kurumaya bırakılır. Kurutma hava şartlarına bağlı olarak 30 ile 45
gün arasında değişir. Kuruyan et artık tüketime hazır hale gelmiş
demektir.
Kastamonu pastırması çemensizdir ve yalnızca bu şehre özeldir.
Çemensiz pastırmaya tüketimi sırasında yine Kastamonu’ya özgü
bir lezzet olan, mevsim baharatları ve soğan karışımıyla yapılan
“pastırmalı ekmek” eşlik eder.
Bugün kimi tüketiciler Kastamonu pastırmasını da çemenli
tercih ettiklerinden et özellikle sipariş üzerine satıştan birkaç
gün önce çemenleniyor. Bunun için güneşin altında kuruyan et,
çemen tohumu baharatı, Taşköprü sarımsağı, kimyon ve biberden
oluşan bir macunla kaplanır. Çemen eti yumuşattığı için önceden
sürülmemesi gerekmekte.
Yüksek maliyetler, hayvancılığın azalması, şehirlere göç ve üreticiler
arasındaki organizasyon eksikliği ile ilgili sorunlar nedeniyle
Kastamonu pastırmasının geleceği belirsizdir. Zira Kastamonu’da
bugün sadece 3 adet küçük ölçekli geleneksel üretici çalışmakta,
ürünün endüstriyel üretimi yapılmamaktadır. Bununla birlikte, son
zamanlarda bu ürüne medyanın gösterdiği ilgiyle popülaritesi
artmıştır. Bu yolla ortaya çıkan talepteki artış, ürünün düşük kaliteli
endüstriyel taklitlerinin görünmesine sebep olabilir. Ayrıca ürünün
yapımında kullanılan diğer ürünlerden Taşkörü sarımsağı ve yerli
Anadolu siyah sığır ırkının da tehdit altında olmaları pastırmanın
giderek kaybolma riskini artırmaktadır.
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K A S TA M O N U
The pastırma made in the area of Kastamonu, in pastures in the Ilgaz
Mountains, is an ancient product made from raw calf meat that is
salted, spiced and aged. The word pastırma comes from the Turkish
word “bastırma”, which means “something that is pressed.”
Kastamonu pastırma is particular today thanks to the use of
traditional methods, the absence of additives and a natural drying
method. The pastırma is produced in a period called “The Summer
PG1BTUSNBwGSPN0DUPCFSUP/PWFNCFS$PNQBSFEUPPUIFSWFSTJPOT 
,BTUBNPOVQBTUSNBIBTBEBSLFSDPMPS BTPGUFSUFYUVSFBOEUZQJDBMMZ
very thin slices as it is sliced with special knifes by pastırma masters.
In recent years the lean meat of veal has become more popular;
however, artisans say that the fatty meat of mature cattle is much more
delicious. Animals that have grazed on pastures give the meat its best
flavor.
5IFNFBUJTTBMUFEXJUIDPBSTFTBMUBOEMFGUUPTUBOEGPSBCPVUEBZT
Then it is washed with plenty of water and left to dry in the sun. The
ESZJOHWBSJFTGSPNUPEBZTEFQFOEJOHPOXFBUIFSDPOEJUJPOT
The dried meat is then covered with a paste containing fenugreek
seeds, local Tasköprü garlic, cumin and pepper. This is applied only
a few days before the pastırma is sold, otherwise it softens the meat.
1BTUSNBXJUIPVUUIJTNJYUVSFJTBMTPVTFEJOBMPDBMTQFDJBMUZDBMMFE
pastırmalı ekmek (kind of flatbread stuffed with pastırma seasoned
with spices and onion).
Today, there are three small-scale producers who are still using
artisanal production methods, and there is no industrial production
of Kastamonu pastırma. These producers have farms on Kastamonu
pastures and raise mainly local breeds of grass fed cattle and sell the
pastırma from shops in the Kastamonu city center.
This product has an uncertain future, however, as livestock farming
decreases in Turkey. High costs, issues with livestock breeding,
migration to cities and a lack of organization among producers are all
affect pastırma production. However, recent media attention to this
product has increased its popularity, adding the threat that increased
demand may lead to low quality industrial imitations. In addition, the
local variety of garlic used (Tasköprü) and the Anatolian Black cattle
breed (with its fatty meat ideal for pastırma production) are also at
SJTLPGFYUJODUJPO
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Çamlıhemşin Karakovan Balı / Black Beehive Honey
Genel bir halk inanışına göre sağaltıcı bir etkisi olduğu ve
antiseptik olduğu düşünülen karakovan balı Doğu Karadeniz’de,
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin geleneksel ürünlerinden biri. Kış
koşullarına dayanıklı, sisli ve yağışlı havalardan etkilenmeyen,
güçlü Kafkasyalı arı cinsinin bir alt türü tarafından, 500-1000
metre yüksekliğindeki bölgelerde üretiliyor. Şeker şurubu ile
beslenmeyen bu arılar, hiçbir katkı maddesi içermeyen son derece
saf, doğal ballarıyla ünlü.
Çamlıhemşin’de kış boyunca uyuyan arılar Mayıs başından
Haziran’a dek geçen 1 aylık sürede kovanlarında çoğalır ve bal
üretimine başlar. 15 Haziran-15 Temmuz arasında bal üretimi en
üst düzeye çıkarken bu kuluçka dönemi sonunda her bir kovanın
arı nüfusu da 80 bin-100 bin arasına ulaşır. Hasat dönemi Temmuz
ayının tam ortasında (15 Temmuz) başlar ve Eylül ayına kadar sürer.
Satışı süzülmüş olarak veya balmumuyla birlikte petekli olarak
yapılır.
Karakovan arıcılığında arılar yörede iki ayda bir çiçek açan ıhlamur,
kestane, kırmızı meyve, yabani orman meyveleri ve yerli çiçekler
gibi bitkilerle besleniyor. Bu durum arılara çalışmak için hayli uzun
bir zaman tanıyor. Kovanlar ise tüm yıl boyunca doğal alanlarında
korunuyor. Kovanlar yaz başında kontrol ediliyor, tütsüleniyor,
tozdan arındırılıyor ve kapatılıyor, yaz sonunda da bal toplanıyor.
Oval biçimdeki Çamlıhemşin karakovanları ıhlamur ağacından
yapılıyor ve genellikle tek parça ağaçtan oyularak üretiliyor.
Tamamen el yapımı olan kovanlar 50-100 cm genişliğinde ve 40 cm
yükseklikte ve sığ tavanlıdır.
Bugün Çamlıhemşin karakovan balı dendiğinde akla ilk olarak
üretici Veli Gülas gelir. Bugün aramızda olmayan Gülas 2000
yılında, salgın bir arı hastalığının karşısında bu geleneği
koruyabilmek için yaptığı katkılarından dolayı tanınmış, hatta Slow
Food’un bir yarışmasında altın madalya ile ödüllendirilmişti.
Karakovan sayısı günümüzde 1100’ü bulan Çamlıhemşin’de bir
süre önce kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 16 üreticiyle 400
karakovanda organik Çamlıhemşin balı üretip satmaktadır. Yine
de çok düşük miktarlarda, yıllık yaklaşık 600 kg kadar üretilebilen
Çamlıhemşin karakovan balının fiyatı bu nedenle oldukça
yüksektir. Günümüzde, kara kovan balı hidroelektrik merkez
yapılar nedeni ile Fırtına Vadisi boyunca tehdit altındadır. Ayrıca,
bölgede artan rafting turizmi nedeniyle de arıcılığın olumsuz
etkilenme olasılığı bulunuyor.
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ÇAMLIHEMŞİN
This black beehive honey is produced in the Çamlihemşin province of
Rize in the Black Sea region of Turkey. The bee variety found in the
area is a sub-variety of the Caucaisan bee. Beekeeping takes place at
an altitude between 500-1000m. Caucaisan bees are very resistant to
winter conditions and very strong. They are not affected by foggy and
rainy weather. The area bees are not fed with sugar syrup, so their
honey is pure and does not include any additives. Bees source pollen
from different nearby plant varieties (linden tree, chestnut tree, red
berry, wild forest fruits and indigenous flowers), which subsequently
bloom every two months, giving the bees longer time to work.
The bees are dormant during the winter. From mid-June to mid-July,
UIFIPOFZQSPEVDUJPOJTBUUIFIJHIFTUMFWFM XJUIBCPVU UP
100,000 active bees. The honey harvest period is from mid-July to
September, and afterwards the collected honey is sieved or sold with its
XBY*UIBTCFFOTBJEUIBUUIFIPOFZIBTBIFBMJOHFGGFDUBOEBOUJTFQUJD
qualities.
Thirty years ago, forest beekeeping took place in natural areas. Today,
modern beekeeping requires hives to be placed in cities with mobile
hives. But black beehives cannot be mobile, and must be set in the
natural areas all year long. Hives are checked at the beginning of
summer, given smoke, dust is removed and closed. Then the honey is
collected at the end of summer.
Black beehives in the Çamlihemşin area are special; they are made
out of linden tree and have an oval shape. The beehives are totally
IBOENBEF DNXJEFBOEDNUBMMXJUIBTIBMMPXSPPG5IF
area has a unique natural value as one of the last protected natural
areas in Turkey.
*O UIF±BNMIFN˒JOCMBDLCFFIJWFIPOFZQSPEVDFS7FMJ(àMBT
was recognized for his efforts to preseve this tradition in the face of
an epidemic bee disease. In response, he moved his hives to the higher
BMUJUVEFTPGUIF,BÎLBSNPVOUBJOTGPSTVSWJWBM
Today the total number of black beehives is 1100. A recently established
BHSJDVMUVSBMEFWFMPQNFOUDPPQFSBUJWFJO±BNMIFN˒JOGFBUVSFT
QSPEVDFSTTFMMJOHIPOFZGSPNCMBDLCFFIJWFTVOEFSUIFOBNFPG
organic Çamlıhemşin honey. It is produced in very low quantities,
BQQSPYJNBUFMZLHQFSZFBS5IFSFGPSF UIFQSJDFJTIJHI*UDBO
CFGPVOEJOTQFDJBMJUZTIPQTJO*TUBOCVMUPP3FDFOUMZ CMBDL
CFFIJWFTIBWFDPNFVOEFSUISFBUJO'SUOB7BMMFZ XJUIUIFUISFBUPG
hydroelectric center constructions.
Additionally, the area is getting more popular due to increased tourism
from rafting, which may negatively influence the protected nature of
Çamlıhemşin, bringing the local beekeeping and honey production to
an end.
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Yanık Yoğurt / Yanik Yogurt
Pişirilmek üzere kızgın bakır kaselere döküldüğü sırada karamelize
olan sütün verdiği yanıksı tada sahip süzme (pıhtılaşmış) yoğurttur.
Türkiye’nin kimi yerinde süzdürülmez, yoğurt oluştuğundaki
yumuşak kıvamında tüketilir. Çok sıcak bölgeler olan Karaman ve iç
Ege’de ise süzme yöntemiyle yapılır.
Yanık yoğurt %100 oranında koyun, keçi ya da mevsime bağlı
olarak inek sütü ile yapılır. Buna göre şubat sonundan haziran
ortasına kadar %100 koyun sütü ile yapılır. Haziran ayı ortalarından
itibaren kasıma kadar %100 keçi sütü kullanılır. Koyun ya da keçi
sütü mevcut olmadığı durumlarda ise inek sütüne başvurulur.
Ancak lezzet özelliği açısından, koyun veya keçi sütüyle yapılan
yanık yoğurt en iyisidir.
Öncelikle taze toplanan çiğ süt tülbentten geçirilerek çok sıcak
olan ve bakraç denilen geleneksel büyük bakır kaselere aktarılır.
Sütün sıcak bakır ile temasından sütteki kazein karamelize olur
ve süte yanık bir lezzet verir. Bu bakır kaselerde kaynatılan sütün
üstünde oluşan kaymak alınır. Süt 40-50C’ye soğutulur ve bir
önceki yoğurttan mayası eklenir. Mayalama süresi mevsime
bağlıdır; sütün yoğurda dönmesi yaz aylarında 2-3 saat, kışın
ise 4-5 saat sürer. Yoğurt oluştuğu zaman 8-10 saat dinlenmeye
bırakılır. Sonra, tülbentlerin içine aktarılır ve torbaların tepesine
ağır bir mermer konur. Böylece yoğurt suyunu bırakır ve uygun
kıvamı alır. Yoğurdun tüm suyunu bırakması, 14-15 saat sürer.
Bugün, geleneksel yanık yoğurt çoğunlukla evlerde tüketiliyor,
aynı zamanda yerel pazarlar ve bazı doğal gıda dükkanlarında
satılıyor. Endüstriyel versiyonları da yine bazı gıda dükkanlarında
bulunabiliyor.
Yanık yoğurt özel bir lezzete sahip bir ürün, ancak üretimini
zorlaştıran bazı sosyal, teknik ve ekonomik sorunlar var. Örneğin
hijyen kuralları ve prosedürleri ve ekonomik sorunlar çobanların
koyunları yetiştirmesini ve üretime devam etmelerini zorlaştırıyor.
Üretimin yüksek maliyetleri ve geleneksel tarımın düşük kârlılığı,
kentlere göç ile bilgi kaybı, üreticiler arasındaki organizasyon
eksikliği ve hükümet ya da diğer dış mali destek eksikliği de diğer
sorunlar arasında sayılabilir.
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KARAMAN
Yanik yogurt is a clotted yogurt made with different milks depending
on the season. From late February to mid-June it is made with 100%
sheep’s milk. From mid-June to November, 100% goat’s milk is used.
Because cow milk is available year-round, pure cow’s milk is used as a
substitute whenever sheep or goat’s milk is not available. However, in
terms of taste, yanik yogurt is best when sheep or goat’s milk is used.
To make the yogurt, freshly collected raw milk is passed through a fine
muslin cloth and transferred into very hot traditional large copper
bowls (bakrac in Turkish). When the milk touches the hot copper, the
casein in the milk becomes caramelized and creates a burnt flavor.
/FYU UIFNJMLJTCPJMFEJOUIFTFDPQQFSCPXMT BOEUIFDSFBNUIBUIBT
risen to the top is collected. Afterwards, milk is cooled to a temperature
PG¡$BOEZPHVSUGSPNBQSFWJPVTCBUDIJTBEEFEUPBDUBTB
natural starter. The culturation step is affected by the weather; it takes
IPVSTJOTVNNFSPSIPVSTJOXJOUFSVOUJMUIFNJMLCFDPNFT
ZPHVSU8IFOUIFZPHVSUJTGPSNFE JUJTMFGUUPTJUGPSIPVST
After, it is transferred into fine muslin bags with a marble weight
placed, to strain out the liquid to achieve the proper consistency. This
QIBTFUBLFTIPVSTVOUJMBMMMJRVJETJOUIFZPHVSUIBWFESBJOFE
and then the final product is ready.
Yanik yogurt is produced in some provinces in the Aegean region of
Turkey, mainly in Denizli and its provinces. In this area, there used
to be a high population of nomadic Turks (yörük), who invented the
yogurt in order to ease transportation and increase the shelf life of the
product during their continuous migration. Today, traditional versions
of yanik yogurt mostly consumed in homes, but are also sold at local
markets and some natural food shops. Industrial versions can also be
found in shops.
Hygiene rules and procedures and economic problems are also making
it harder for shepherds to raise sheep and continue production. Other
problems include the high costs and low profitability of traditional
farming, a loss of knowledge with migration to cities, a lack of
organization among producers and lack of governmental or other
outside financial support.
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Sakız Koyunu / Sakiz Sheep
Cinsin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, kamakuyruk
koyunu ve Türk yağlı kuyruklu Karaman’ın birleşmesiyle ortaya
çıktığı da söylenmektedir. Yunanistan’ın “chios” (sakız) koyun
ırkıyla, Türkiye’nin sakız koyun ırkının aynı olması muhtemeldir.
Sakız koyunu, İzmir’in Karaburun yarımadasında bulunan Çeşme
kasabasına 150 yıl önce getirilmiştir. Popülasyonu bugün hayli
düşüktür.
Sakız koyununun sütü çeşitli peynir yapımında kullanılır ve etleri
diğer koyun çeşitlerininkine göre daha az yağlıdır. Renkleri genel
olarak beyazdır ve ağız, göz, kulak ve bacak çevresinde siyah
benekleri bulunur. Kuyrukları uzundur, ucunda üçgen bir yağ
deposu mevcuttur. Erkeklerin uzun sarmal boynuzları vardır,
dişileri boynuzsuzdur. Sakız koyunu, aile fertleri için gerekli et ve
sütü sağlamak için 2-6 adet olarak tutulur. Sakız kuzuları ve onların
yan ürünleri, genellikle ticari olarak satılmamaktadır. Ama yüksek
süt verimi olan sakız kuzuları son derece üretkendirler: Doğum
başına ortalama iki kuzu.
Yılın büyük bölümü otlatılan Sakız koyunları, beslendikleri ailelerin
arta kalan meyve ve sebzelerini de yer. Kış aylarında ahırlarda
tutulur ve beslenirler. Devlet kurumları ve üniversiteler tarafından
tutulan kayıtlı sürüler vardır.
Sakız koyunu, Osmanlı döneminde Ege Bölgesi’nin en önemli
ve en verimli hayvanı olmuştur. Özellikle düğünlerde, gelinin
ailesine sunulan en değerli hediyelerin başında gelirdi. Kurban
Bayramı’nda, Osmanlı padişahı adına sarayda sakız koçu kesilirdi.
1983 yılında, Sakız koyunu sayısı 30.000 idi, ama bugün nüfusu
büyük ölçüde azalmıştır. Kentsel alanlara insan göçü, düşük karlılık,
eğitim ve organizasyon eksikliği çiftlik ve hayvancılığını azaltmıştır.
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Ç E Ş M E - K A R A B U R U N - AY D I N
Sakiz is the Turkish name for the Greek island of Chios in the Aegean
Sea, and so the Turkish Sakiz breed of sheep is probably the same as the
Greek Chios breed. The Sakiz sheep was probably brought to Çeşme, a
town on the Karaburun peninsula in the province of Izmir, about 150
years ago.
Sakiz sheep have fine white wool with black spots and speckles around
the mouth, eyes and on ears and legs. Rams have long spiral horns;
ewes are usually hornless. Management of Sakiz sheep is quite different
from that of Kivircik sheep, a breed also raised in Izmir. Sakiz sheep
BSFLFQUJOHSPVQTPGBOJNBMTUPTVQQMZNFBUBOENJMLSFRVJSFECZ
individual families. They, and their byproducts, are not generally sold
commercially. The Sakiz has a high milk yield and is highly prolific,
averaging two lambs per birth. Their milk is used for making various
types of cheeses, and their meat is lower in fat than that of other sheep
varieties.
During most of the year, they are kept pastured and also feed scraps
BOEFYDFTTPGGBNJMJFTGSVJUTBOEWFHFUBCMFT%VSJOHUIFXJOUFS UIFZ
are kept and fed in simple stalls. There are registered flocks and rams
available for breeding purposes kept by government agencies and
universities.
During the Ottoman era, Sakiz sheep were among the most important
animals in the Aegean region. During the weddings, they were the
most valuable gift to present to bride’s family, and during the Muslim
Feast of Sacrifice, a Sakiz ram would be sacrificed in the name of the
Ottoman Sultan at the palace.
*O 4BLJ[TIFFQOVNCFSFE  CVUUPEBZUIFQPQVMBUJPOIBT
greatly declined. With human migration to urban areas, there are fewer
livestock farmers, who face low profitability and generally lack formal
training and organization among themselves.
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Çekme Makarna / Çekme Pasta
Özgün yapımında hamuru un, tuz, su, kaynatılmış süt ya da
yumurta ile yapılan çekme makarnaya bugün süt ya da yumurta
katılmıyor. Ama geçmişte de bugün de yoğrulan hamur elde
çekerek ya da keserek makarna yapılıyor ve kurutuluyor. Zaten
“çekme” ya da “kesme” sözcükleri de yörede (Foça) makarnanın
çekilmesi veya kesilmesini anlatmak için kullanılıyor.
Geçmiş zamanın Foçası’nda makarna cuma günleri hazırlanır, bir
tür aziz sayılan ve Çıplak Dede diye de bilinen Makarna Dede’nin
türbesine götürülür, orada yenir, kalanlar kuşlara bırakılır ve bir
dilek tutulurdu. Daha da önceki dönemlere ait başka bir ritüelde
ise makarnanın içine bir altın gizlendiği ve ardından geleneksel
halk dansları yapıldığı biliniyor. Dansın ardından makarnanın
içindeki altını bulan kişi tüm yıl boyunca şanslı kabul edilirdi.
Foça’da bugün itfaiyenin yer aldığı alanda eskiden bir kuyu ve
değirmen bulunmaktaydı. Kasaba halkı makarna yapımı için
kullandığı lezzetli unu buradan temin ederdi. Farfalle’den (kelebek
makarna) kesme erişte denilen geleneksel Türk fettucine’sine
kadar çok farklı makarna çeşitlerini şekillerini üretmek bu çekme
ritüelinin bir parçasıydı.
İzmir’in ilçesi Foça’daki anneler, “Foçalı çocuklar makarna yemeden
asla doymazlar” dermiş eskiden… Yörede yaygın olarak yapılan
buğday tarımının etkisiyle, geleneksel Foça mutfağı bugün de
çok farklı türlerde ev yapımı makarnalarıyla öne çıkar. Aralarında
sepet peynirinden yapılan peynir soslu çekme makarnaların da
yer aldığı çeşitli soslar da bu geleneğin bir uzantısıydı. Keçi ya
da koyun sütünden yapılan sepet peyniri, önce kurutulur sonra
da zeytinyağında kızartılarak makarnanın üstüne dökülürdü.
Bugün bu sos genellikle keskin ve tuzlu bir peynir olan tulumdan
yapılıyor.
Bugünkü Foça’da tarım ve kültürle bağlar tümden kopmadı ama
makarna yapımını genç nesiller artık hatırlamıyor. Çekme veya
kesme makarna ticari bir ürün olmaktan çıktı. Foça çekme/kesme
makarnası, az da olsa bazı evlerde aile tüketimi için hâlâ yapılmaya
devam ediyor.
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FOÇA
*UTTBJEUIBUNPUIFSTJO'PÎB 5VSLFZVTFEUPTBZi'PÎBLJETOFWFSGFFM
full without eating pasta.” Traditional cuisine from this area along
Turkey’s western coast used to include many shapes of homemade pasta
UIBOLTUPUIFQSFWBMFODFPGXIFBUDSPQT5IF5VSLJTIXPSETÎFLNFPS
kesme are adjectives describing the pulled or cut nature of the pasta.
*O'PÎB XIFSFUIFDJUZGJSFCSJHBEFJTMPDBUFEUPEBZ UIFSFVTFEUPCF
a well and a mill where the townspeople would make the brown flour
for making pasta, sieving out larger pieces of bran, but including the
smaller pieces for their flavor.
7BSJPVTTIBQFTPGQBTUBBSFBQBSUPGUIJTUSBEJUJPO GSPNGBSGBMMF
(butterfly) shaped pasta to a traditional Turkish fettuccine called
kesme erişte. Today, many of these are remembered only by older
generations.
7BSJPVTTBVDFTBSFBMTPBTTPDJBUFEXJUIUIJTUSBEJUJPO JODMVEJOHUIF
ÎFLNFNBLBSOBQBTUBXJUIDIFFTFTBVDFNBEFGSPNTFQFUBHPBUPS
sheep’s milk cheese that would be ground a few days in advance and
left to dry, then fried in olive oil and poured over the pasta. Today, this
sauce is usually made with tulum cheese, a very sharp and salty cheese.
The pasta dough itself is generally made with just flour, salt and water
today, but in the past boiled milk or occasionally eggs would also be
BEEFE*OUIFQBTU PO'SJEBZT'PÎBXPNFOXPVMEDPPLQBTUBBOE
take it to make a wish from saint-like Makarna Dede’s (also known
as Çıplak Dede’s) tomb. They would eat some of the pasta there and
leave the rest for the birds and nature. Hundreds of years ago, another
ritual was to hide a small amount of gold inside the pasta, then hold a
traditional folk dance. After the dance, whoever found the gold in their
pasta was considered lucky all year long.
%FTQJUFJUTDPOOFDUJPOUPUIFBHSJDVMUVSFBOEDVMUVSFPG'PÎB UPEBZ 
this pasta making tradition has been forgotten by younger generations.
Çekme or kesme pasta is not found for sale commercially, but still
prepared in some households for family consumption.
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Siyez Buğdayı / Siyez Wheat
En eski buğday tipi olan Triticum monococcum’dur. Yüksek protein
içeriği (yaklaşık %20) ve düşük glüten seviyesi ile geleneksel
çeşitlerden farklıdır. Olağanüstü özelliklerine rağmen, aynı
zamanda Einkorn buğday olarak da bilinen Triticum monococcum
ekimi, sürekli azalmaktadır. Kastamonu’nun ormanlık kuzeyinde
kalan birçok çiftlikte siyez buğdayı adıyla halen üretilmektedir.
Çağdaş melez buğdayların mücadele etmekte zorlandıkları kış
şartlarında bile, siyez buğdayı dayanımıyla Kastamonu’da 900’ün
üzerinde çiftçinin hala üretime devam etmesini sağlamıştır.
Siyez bulgurunun üretim aşaması nispeten basittir. Buna göre;
buğday önce kaynar suda 20 dakika bekletilir, sonra hemen soğuk
suyla ısısı düşürülür ve güneşte kurutularak su değirmenlerinde
uygulanan geleneksel yöntemlerle öğütülür. Temizlik ve ezme
sonrası, buğday büyük bezler üzerine yayılarak, hava şartlarına
bağlı olarak, bir veya iki gün boyunca güneş altında sık sık
döndürülerek kurumaya bırakılır.
Siyez bulguru günlük yemeklerde kullanılır, ama en çok da
genellikle tereyağında kıyılmış soğan ile sote edilip kapalı bir
tavada pilavı yapılır.
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K A S TA M O N U
Many farms in the forested northern Turkish province of Kastamonu,
not far from the Black Sea, continue to cultivate the oldest type of
XIFBUTUJMMJOFYJTUFODF 5SJUJDVNNPOPDPDDVN LOPXOBT4JZF[JO
Turkey.
The grain differs from conventional varieties due to its low level of
HMVUFOBOEIJHIQSPUFJODPOUFOU BCPVU %FTQJUFJUTFYUSBPSEJOBSZ
characteristics, the cultivation of Triticum monococcum, also known as
Einkorn wheat, has been declining constantly. it flourishes in poor soil
where modern hybrids would struggle, able to survive harsh climates
with at least three months of snow cover. This is why in Kastamonu
PWFSGBSNFSTDPOUJOVFUPHSPXJU VTJOHJUNPTUMZUPNBLFBTUBQMF
food called bulgur. The production process for bulgur is relatively
simple. The husked grains are covered with boiling water for about 20
minutes, then immediately cooled with cold water and spread out in
the sun to dry. The wheat is then brought to a mill where it is ground
repeatedly until the grains are cleaned and crushed.
After cleaning and crushing, the wheat is spread out on large cloths and
left in the sun to dry for one or two days, depending on the weather,
and turned frequently. Bulgur is used in everyday cooking, and is
usually served as a pilaf, cooked in broth in a covered pan along with
some minced onion sautéed in butter or oil.
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Çam Sakızı / Spruce Pine Resin
Çam sakızı, Artvin’in Borçka ilçesinin güneyinde, deniz
seviyesinden 1200 metre yükseklikte yer alan ladin ağaçlarının
kabukları altından tek tek elle, misket şeklinde çıkarılarak
toplanıyor. Geleneksel sütlü tatlılar ve dondurmadaki yaygın
tüketiminin yanı sıra şifa verici eşsiz özellikleri nedeniyle tıp
alanında da kullanılıyor.
Çam sakızı ya da ladin reçinesi halk tıbbında çokça kullanılan bir
malzemedir. Örneğin solunum hastalıklarının, akciğer iltihapları
ve öksürüğün tedavisine yardımcı oluyor, sesi açıyor. Mide ve
bağırsak hastalıklarında mide özsuyu için stabilizatör görevi
üstleniyor, midenin ph değerini düzenliyor. Bu reçine çiğnendikçe
daha da sertleşir ve yüz kaslarını iyi çalıştırdığından yüz felci
geçiren hastalar için alternatif bir tedavidir. Ladin çam reçinesi aynı
zamanda güçlü bir antiseptik olarak kabul edilir. Çiğnerken dişe
yapışması bir dezavantaj, ancak ardından su içerek ya da bir şeyler
yiyerek bu sorun çözümlenebiliyor.
Çam sakızı toplama işi, çobanlar tarafından yapılır. Çobanlar
toplama dönüşü ufak miktarlarda çam sakızını arkadaş ve
komşulara hediye ederler. Bu gelenek olmuş davranış dilimize,
verilen bir armağanın sunulduğu kimseye değerine uygun
olmadığını ve verenin gücünün ancak buna yettiğini özür yollu
anlatmak (TDK) için kullanılan “çam sakızı, çoban armağanı” sözü
olarak yerleşmiştir.
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ARTVİN-BORÇKA
Spruce pine resin is naturally found between the spruce pine tree
barks in a pellet form and collected one by one by hand mainly in the
TPVUIFSOBSFBTPG#PSÎLB"SUWJO 5VSLFZBCPWFBOBMUJUVEFPG
Besides its role in culinary culture (mainly used in traditional milk
based sweets such as ice cream and milk pudding), this unique product
has a medicinal usage for its healing characteristics.
Spruce pine resin has been used for stomach and gastrointestinal
diseases. It has been believed that this resin is effective against
respiratory diseases, pneumonia, and is useful against coughing and
SFMBYFTWPDBMDPSET3FTJOTFSWFTBTBTUBCJMJ[FSGPSUIFHBTUSJDGMVJEBOE
SFHVMBUFTUIFTUPNBDIT1)MFWFM*UJTIJHIMZSFDPNNFOEFEGPSQFPQMF
with stomach diseases. Its only disadvantage is that fresh resin can
stick to teeth easily when chewed. However, it can be removed naturally
during the day while eating and drinking water.
1SJNBSJMZ TQSVDFQJOFSFTJOIBTCFFODPMMFDUFECZTIFQIFSET*OTNBMM
amount is given to their friends and neighbors as a gift, when they
come back from the upland meadows. There is a famous saying in
Turkish language grounded on this history: When somebody gives a
cheap gift -but with a high moral value- to someone, this rhyming
TBZJOHIBTCFFOVTFE±BNTBL[ ÎPCBOBSNBʵBO 4QSVDFQJOFSFTJO
is the shepherds’ gift).
This resin gets harder and harder when it is chewed and trains face
muscles, therefore it is an alternative therapy for patients with facial
paralysis. Spruce pine resin is also considered as a powerful antiseptic.
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Gorcola Peyniri / Gorcola Cheese
Yağlı bir yapıya sahip, beyaz ve açık krem renklerindeki gorcola
peynirinin taneli bir dokusu vardır. Olgunlaşma sırasında küflenerek
yeşile döner. Bu haline “göğermiş gorcola” denir. Çoğunlukla yazın,
haziran ve temmuz aylarında yapılır. Artvin ve ilçesi Şavşat’ta,
Ardahan ve ilçesi Posof’ta ve Gürcistan’da üretilen yerel bir
çeşittir. Gorcola peyniri bölgede aile ihtiyaçlarını karşılamak için
yerel ve geleneksel yöntemler ile üretilir ve yine aynı bölgede
tüketilir. Endüstriyel olarak üretmek mümkün olmadığından küçük
miktarlarda imal edilir.
Yapımının ilk aşamasında süt, pamuklu kumaş üzerinden süzülür
ve mayalanmaya bırakılır. Daha sonra büyük bir kaba aktarılır ve
pıhtılaşana kadar fırında kaynatılır. Soğutulan pıhtı, bez torbalara
doldurulur, bir pres altında 7-8 saat süzülmeye bırakılır. Süzme
işlemi sonrasında elde edilen lor ufalanır, bir bez üzerine 2-3 cm
kalınlıkla yayılır ve açık havada 2-3 gün kurumaya bırakılır.
Bu süre boyunca, peynirin suyu buharlaşır ve çok keskin bir koku
geliştirir. Bu aşamadan sonra, peynir bu bölgede “gorcola” olarak
adlandırılır. Gorcola elle parçalanır, ikiye katlanarak derin bir kap
içine yerleştirilmiş kumaş üzerine konur, burada 1,5-2 gün kalır ve
elle her 2-3 saatte bir ufalanır. Daha sonra, her bir kilogram peynir
için yaklaşık bir avuç ince öğütülmüş tuz eklenir, harmanlanır ve
çekiç benzeri bir ağırlığın yardımı ile hayvan derisinden yapılmış
bir tuluma bastırılır. Tulumun açık ucu bir parmak kalınlığında
tuz ile kaplanır ve iple bağlanır. Dolu tulum, daha sonra yaklaşık
0.5-1 metre derinlikteki nemli toprağa gömülür, alt üst edilerek
2-3 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılır. Bu sürenin sonunda, peynir
topraktan alınır ve tüketilene kadar oda sıcaklığında tutulur.
Yapımı diğer tulum peynirleri gibi zahmetli olan gorcola peyniri
kış başlangıcında kullanıma hazırdır ve bir sonraki peynir sezonu
başlangıcına kadar bozulmadan korunabilir.
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DOĞU KARADENİZ
1SPEVDFEJOUIF1PTPG)BOBLEJTUSJDUTPG"SEBIBO UIF4BWTBUEJTUSJDU
of Artvin and in Georgia, Gorcola cheese is a local cheese type.
Gorcola cheese is a tasty and fatty cheese, white or light cream in color,
HSBOVMBSJOUFYUVSF BOENNJOEJBNFUFS*UJTHFOFSBMMZQSPEVDFE
from skimmed cow’s milk. The cheese is mostly made during the
summer months (June-July). During maturation, the cheese develops
NPME BOECFDPNFTHSFFOBOEJUJTLOPXOMPDBMMZBTiHÚʵFSNJTHPSDPMBw
(maturated/moldy gorcola).
First, milk is filtered through a cotton cloth, and left to ferment. It
is then poured into a large container and boiled on the oven until it
coagulates. The cooled coagulate is put into cloth bags and left to filter
GPSIPVSTVOEFSBQSFTT5IFDVSEPCUBJOFEGPMMPXJOHUIFGJMUFSJOH
PQFSBUJPOJTDSVNCMFE TQSFBEDNEFFQPOBDMPUI BOEMFGUUPESZ
GPSEBZTJOPQFOBJS%VSJOHUIJTUJNF UIFDIFFTFXBUFSFWBQPSBUFT
and a very sharp odor develops. After this stage, the cheese is called
“gorcola” in the region. The gorcola is crumbled by hand and put into a
cloth which is then folded in two and placed into a deep container.
The cheese remains here for 1.5 to 2 days, and is crumbled by hand
FWFSZIPVST5IFO iBCPVUIBOEGVMPGGJOFHSPVOETBMUJTBEEFEGPS
every 1 kg cheese” and the cheese is pressed into an animal skin with
the help of a mallet. The open end of the skin is covered with a finger
thickness of salt and tied with a rope. The filled skin is then turned
upside down, buried in damp soil at a depth of about 0.5-1 meter,
BOEMFGUUPNBUVSFGPSBCPVUNPOUIT"UUIFFOEPGUIJTUJNF UIF
cheese is taken out of the soil and kept at room temperature until it is
consumed.
The cheese is ready for consumption at the beginning of winter, and
DBOCFLFQUVOTQPJMFEVOUJMUIFTUBSUPGUIFOFYUDIFFTFTFBTPO
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Kuru Kaymak / Dried Cream
Kuru kaymak, yüksek kalori içeriğiyle bir kış ürünüdür. Orta ve
Doğu Anadolu’da Nevşehir, Erzurum, Sivas, Malatya gibi kışları sert
olan illerde üretilmektedir.
Geleneksel üretim süreci, 50 kilogram inek sütünün uzun saatler
boyunca kaynatılmasıyla başlar. Kaynatılan süt epey kıvamlaşır
ve ağırlığı yaklaşık 5-6 kg’a iner. Bu kıvamlı süt, “peşgun” adı
verilen daire şeklindeki tepsi benzeri bakır kaplara aktarılır. Kaplar
yeniden çok ağır yanan kömür ateşi üzerine yerleştirilir ve uzun
süre kontrol edilerek pişirilir. Kendisini iyice çekerek yoğunlaşmış
sütün üstünde kalın gözenekli bir tabaka oluşur. Bu yuvarlak
kaymak toplanıp, uzun tahtaların üstüne alınır. Soğuduktan sonra
tıpkı bir kek gibi dilimlenir, toprak testiler içine preslenir. Ancak bu
presleme hava ile temas ederek bozulmasını önlemek için bir kat
bal, bir kat kaymak şeklinde yapılır.
Bölgedeki köy kadınlarının kış hazırlıkları arasında yer alan
kuru kaymak üretimi, büyük miktarlarda süt ve yoğun zaman
harcamayı gerektiren, ama sonuçta çok düşük miktarda ürün
elde edilen bir süreçtir. Yapısı nedeniyle büyük pazarlara ulaşması
mümkün olmayan bu ürün yalnızca evde tüketim için üretilir.
Bununla birlikte; sınırlı miktarlardaki üretim fazlası yerel dükkanlar
aracılığıyla ve son zamanlarda da yerel ve otantik ürünlere artan
bir eğilimden ötürü internet üzerinden satılmaya başlandı. Yine
de hijyen kuralları ve prosedürleri açısından sorun olduğundan,
üreticilerin hiçbirinin ticari üretim ruhsatı olmadığından satış
işlemleri ancak üreticinin yakın çevresi ile sınırlı kalmakta.
Anadolu’da köylerin çoğunda kadınların düzenli kış hazırlıklarının
bir parçası olan bu kuru kaymak yapımını, günümüzde çok az
sayıda ev halkı yapmaktadır.
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ERZURUM
Dried cream is a winter product due to its high calorie content and
produced in very limited quantities mainly in Central-east Anatolian
cities such as Nevşehir, Erzurum, Sivas, Malatya and their provinces,
where winter conditions are relatively hard.
The traditional production process starts with boiling at least 50 kg’s
of cow milk for long hours until it thickens enough. After the milk is
UIJDLFOFEBOESFEVDFEEPXOUPLHEVFUPFWBQPSBUJPO JUJTQPVSFE
on round copper trays called as “peşgun” in local dialect. Then copper
trays are placed on coals and the milk is cooked until morning by
checking the fire time to time. Finally, a thick porous layer occurs on
top of the thickened milk and this round layer called as dried heavy
cream is collected by long wooden rolling pins. After it cools down,
it is cut into slices (like a cake) and pressed in vitrified earthenware
jugs. In order to preserve it until summertime, it is pressed in jugs with
some honey (one layer cream, one layer honey) and the top of the jug is
sealed against air contact.
Kuru kaymak is a homemade product and produced for household
consumption. Recently, since there is a growing trend for local and
authentic products, some producers have started selling this product
via their websites. However, generally speaking it is not easy to buy
commercially. The production process is very time consuming and
requires large quantity of milk that yields a low quantity of finished
product. The production technique also requires some artisanal
skills. In the past, woman in most of the villages in central eastern
Anatolia used to make this kuru kaymak as part of their regular winter
preparations, but today very few people keep this tradition. In terms of
hygiene rules and procedures, none of the producers are authorized for
commercial production, and therefore they cannot reach large markets.
They sell their products via neighbors, friends and some online local
product shops.
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Şeker Pancarı Pekmezi / Sugarbeet Molasses
Ana malzemesi şeker pancarı olan bu pekmezin yapımı Tekirdağ
ve Edirne gibi Trakya kentlerinde çok yaygındır. Bu durum,
Kırklareli’de yaygın olan şeker pancarı ekiminin sonucudur. Yörede
özellikle Poyralı köyü, geleneksel yöntemlerle ve imece usulü
kotarılan şeker pancarı pekmeziyle ünlüdür.
Şeker pancarı yıkanır, kabuğu soyulur ve parçalar halinde
kesilir. 1/1 oranında su ile dolu derin kazanlara doldurulur ve
yumuşayana kadar, yaklaşık 3-5 saat odun ateşinde pişirilir.
Yumuşayan şekerpancarları sudan çıkarılarak meyve suyu sıkma
makinasına konur. Elde edilen su geniş pişirme kaplarına alınır
ve derecesi düşmeyen odun ateşinde kaynamaya bırakılır.
Bu arada tenceredeki sıvı yoğunluğu büyük delikli kaşık ile
karıştırılarak kontrol edilir. Başlangıçta, sıvı miktarı azaldıkça su
ilave edilir ve yüzeyde oluşan köpük kaşıkla alınır. Kaynatma
işlemi yaklaşık olarak 4-5 saat sürer. Kaynamanın son 2 saatinde
artık su ilave edilmez ve sıvının yoğunluğu ara ara kontrol edilir.
Pekmezin rengi önce kırmızımsı bir renge, arkasından koyu sarı
renge dönüştüğünde pekmez hazırdır. Geniş tepsilere yayılarak
oda sıcaklığında soğumaya bırakılır ve daha sonra kavanozlara
aktarılarak saklanır.
Şeker pancarı pekmezi üretiminde odun ateşi bir zorunluluktur. Bu
durum, orman köylerinde üretimin sürdürülebilir olmasına olanak
tanır.
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KIRKLARELİ
Grape molasses making is very common in Thrace regions such as
Tekirdag and Edirne, in Kırklareli, molasses is made from sugarbeet.
This is a result of widespread sugarbeet cultivation in Kırklareli.
&TQFDJBMMZ1PZSBMWJMMBHFJTGBNPVTGPSJUTTVHBSCFFUNPMBTTFTNBEF
with traditional methods. Hence the production is still traditional and
non-mechanic, its production process is spread in certain period, which
usually consists of a production continues during autumn.
In order to keep large boilers boiling, wood fire is required and this is a
must for the production of sugarbeet molasses. This requirement allows
the product to continue in forest villages because they don’t have to
pay for wood and this makes the production sustainable for them. In
1PZSBMWJMMBHF TVHBSCFFUNPMBTTFTJTQSPEVDFEXJUIJNFDF USBEJUJPOBM
collective work in Anatolian villages). First, sugarbeets are collected
from field, bought home and then washed completely. Its peel is
removed with special knives and then it is cut in pieces. Since it is hard
to make this by hand, many people start using simple meat processors
instead.
Sugarbeets are put in deep boilers filled with water (1/1 ratio) and
QMBDFEPOXPPEGJSFVOUJMUIFZHFUUFOEFS IPVST 4PGUFOFE
sugarbeets are collected from water and put in containers with juice
FYUSBDUPST5IFKVJDFJTDPMMFDUFEJOXJEFMBSHFDPPLJOHUSBZTBOEDPPLFE
POXPPEGJSF8IJMFGJSFJTDPOUJOVPVTMZGFE KVJDFJTNJYFEXJUIMBSHF
slotted spoons in order to control density. At the beginning, some water
is added when juice reduces and foams occurring on top are removed
XJUITQPPOT#PJMJOHUBLFTBCPVUIPVST*OUIFMBTUUXPIPVSTPG
boiling, no water is added and density of molasses is controlled time
to time. When its color turns into a reddish color and then to dark
yellow, it means that molasses is ready. Boiled molasses let cool down
in room temperature on wide trays and then they are placed in closed
containers for winter consumption.
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Yelten Tarhanası / Yelten Tarhana
Antalya’nın Korkuteli ilçesinin Yelten köyünde tarhanaya “boy
otu”, diğer adıyla çemen otu gibi farklı lezzetler eklenerek yapılan
tarhanadır. Ana malzemesi sütün kesilmesiyle elde edilen lor ve
domatesin yanı sıra diğer tarhanalardan farklı olarak dövülmüş ve
haşlanmış nohut ve ev yapımı nohut mayasıdır.
Yelten tarhanasının üretim yöntemi 100 yıl öncesiyle aynıdır.
Yapımında “oturak” denilen kesilmiş süt, domates, dövülmüş veya
haşlanmış nohut, buğday unu, ev yapımı nohut mayası, çörekotu
ve kuru nane kullanılır. Kesilmiş süt kazana dökülür ve kesilmiş
domatesle karıştırılır. Nohut mayası, kuru nane ve çörekotu ile
birlikte karışıma eklenir. Ardından dövülmüş veya haşlanmış
nohut, kabaca dövülmüş nohut ve buğday unu karışıma eklenir.
Bu ıslak karışım tuzlanmış pamuk torbalara doldurulur ve her hafta
çevrilerek 30-45 gün arası saklanır. Tarhana kuruduğunda ezilerek
toz haline getirilir ve kışın tüketmek üzere saklanır. Tarhana su
içerisinde çözülerek farklı baharatlar ile pişirilir ve çorba olarak
tüketilir.
Korkuteli bölgesinin güneydoğusunda bulunan Yelten Köyü’nde
her hane yılda ortalama 50-100 kg tarhana üretir. Toplam üretim
sezon başı ortalama 10-12 tonu bulur. Üreticiler tarhanayı
kendi tüketimleri için üretirler ancak bazı üreticiler fazla
ürünlerini haftada bir köy pazarlarında satmaktadır. Günümüzde
yeni jenerasyonlar uzun zaman alan tarhana üretimi ile
ilgilenmemektedir. Birçoğu şehirlere göç eden yeni nesil üretimle
ilgili bilgiye sahip olmadığından bu üretim geleneği yok olmaya
yüz tutmuştur.
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A N TA LYA
1SFQBSBUJPONFUIPEGPS:FMUFOUBSIBOBJTUIFTBNFVTFEBIVOESFE
years ago. The ingredients are soured or curded milk, tomato, crushed
and boiled chickpeas, ground chickpeas and wheat flour, homemade
chickpea yeast, black cumin (Nigella genus) and dried mint.
5IFTPVSFENJMLJTQPVSFEJOUPBUVCBOENJYFEXJUIDIPQQFEUPNBUP
5IJTNJYUVSFJTTUPSFEJOUIFTVO$IJDLQFBZFBTUJTNJYFEJO BMPOH
with the mint and black cumin seeds. Then the crushed and boiled
chickpeas are added, followed by the coarsely ground chickpeas and
XIFBUGMPVS5IJTXFUNJYUVSFJTQMBDFEJOBiTBMUFEwDPUUPOTBDLBOE
TUPSFEGPSEBZT UVSOFEPODFBXFFL0ODFESZ UIFUBSIBOB
is crushed into a powder and stored for consumption in the winter.
It is prepared as a soup, disolving the tarhana in water with other
ingredients and spices.
In the village of Yelten in the district of Korkuteli in southeastern
Turkey, each household produces about 50-100 kg of tarhana per year.
*OHFOFSBM UPUBMQSPEVDUJPOJTBCPVUUPOTJOBTFBTPO1SPEVDFST
make it for their own family, although some producers from the village
BSFTFMMJOHUIFJSFYDFTTQSPEVDUBUUIFWJMMBHFNBSLFUPODFBXFFL
Today, though, younger generations are not interested in the timeconsuming process of making tarhana. Many who have moved to cities
have lost the knowledge of how to prepare it, and so this food tradition
is at risk of being lost.

49

Karayaka Koyunu / Karayaka Sheep
Karayaka koyunlarının süt üretim miktarı düşüktür, fakat bu cins
erken olgunlaşır. Et kalitesi yüksektir ve lezzet sıralamasında
kıvırcıktan sonra ikinci sırada gelir.
Hayvan rengi çoğunlukla beyazdır. %10 kadarının postu siyah
veya kahverengidir. Beyaz olan karayakalar ise Çakrak ve Karagöz
diye ikiye ayrılır. Çakrak koyunlarının başı, kulakları, bacakları
ve kuyrukları renklidir. Karagöz’ün ise ismine uygun olarak
gözlerinde, ağız çevresinde ve bacaklarında siyah benekler vardır.
Karagöz soğuk havaya daha dayanıklıdır. Çakrak ise Karagöz’e göre
daha büyüktür. Koçlar genellikle kalın spiral boynuzlu, koyunlar
boynuzsuzdur. Yünleri çok kabadır ve bölgede şilte yapmak için
kullanılır.
Bu özel ırk koyun özellikle Karadeniz kıyılarına, Ordu, Giresun,
Samsun, Tokat ve Sinop’ta yetiştirilir. Çünkü buralardaki otlama
sezonları daha uzundur. Çoğunlukla yaz aylarında dağlara
götürülür ve kışları geri getirilir.
Karayaka saf ırkla yetiştirilmektedir. Sürüdeki koyun sayısı 5’ten
200’e kadar değişir. Sürü nüfusu kıyı bölgelerde azalırken, iç
bölgelerde artan bir özellik göstermektedir. 1983 de Türkiye’de
yaklaşık 1,7 milyon Karayaka koyunu varken bu, toplam koyun
nüfusunun %3,5 idi. Günümüzde bu sayı melezlemeden ve
çiftçilere yeterli desteğin sağlanamaması sonucu diğer daha karlı
ırkların yetiştirilmesinden dolayı 800.000lere düşmüştür.
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T O K AT- B A F R A
There is practically no information about the history of the breed.
However, it is likely to be indigenous to Anatolia. Karayaka is the
name of a village in the Tokat province which lies close to Samsun and
Ordu provinces and this breed is identified with Karayaka village.
The breed is distributed along the eastern half of the Black Sea coast,
especially in Ordu, Giresun, Samsun, Tokat and Sinop; it is also raised
at Düzce, in the western Black Sea Region. The quality of grazing in
the distribution area is much better and grazing season is longer than
in most of the other regions Flock size varies from 5 to 200; it is smaller
on the coastal strip and larger in the interior.
Most of the sheep go to the mountains in the summer in large
communal flocks and return for the winter. The body is usually white
but about 10 percent, of the animals are colored (black or brown).
White animals have two types: Çakrak and Karagöz. In the Çakrak,
head, ears, legs and tail are colored. The Karagöz, which is more
numerous, has black marks around eyes and mouth and on the legs;
it is more resistant to cold than the Çakrak. The Çakrak is larger than
the Karagöz.
Rams generally have thick spiral horns; ewes are usually hornless. Wool
is very coarse but used for traditional mattresses making in the area.
Milk production of the Karayaka is one of the lowest among the native
breeds in the country, but the breed is relatively early-maturing. Meat
quality is considered good; in this respect, the Karayaka comes second
after Kivircik sheep breed.
Karayaka has long been raised by pure breeding, there were
BQQSPYJNBUFMZNJMMJPO,BSBZBLBTIFFQJO5VSLFZJO JF
percent of the total sheep population of the country. Nowadays this
OVNCFSIBTEFDSFBTFEUP EVFUPPDDBTJPOTPGDSPTTCSFFEJOH B
lack of support for farmers and farmers shifting to raising other, more
profitable breeds. This breed’s milk yield is one of the lowest among the
native breeds in the country and that is why it is not preferred by local
breeders.
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Kavılca Buğdayı / Kavılca Wheat
Kavılca, emmer veya farro (özellikle İtalya’da) adıyla da bilinen,
kabuklu ve kılçıklı bir buğday türüdür. Zorlu çevre koşullarına
karşı çok dayanıklıdır. Yakın Doğu’da evcilleştirilmiş ilk bitkilerden
biridir. Kavılca buğdayının DNA’sı üzerine yapılan çalışmalar,
bu buğdayın evcilleştirilme yerini Türkiye’nin güneydoğusunda
bulunan Şanlıurfa, (Göbeklitepe) olarak gösterir. Evcilleştirilmiş
emmer ilk kez çömlekçilik öncesi Neolitik sitelerde Bereketli Hilal
bölgesinde görülmüştür.
Kavılca buğdayı Kars’ın yerli buğdaylarından biridir. Kaplıca grubu
buğdaylar içinde değerlendirilir. Atası olan siyez buğdayıyla
(Tr. Monococcum) birlikte Anadolu’nun en eski buğday
çeşitlerindendir. Antik dünyada yaygın olarak ekiliydi, ama şu anda
Avrupa ve Asya’nın dağlık bölgelerinde soyu tükenmiş bir üründür.
Antik bir buğday çeşidi olan kavılca Türkiye’nin doğu sınırında
bulunan dağlık Kars bölgesinde 10 yıl kadar önce yeniden
üretilmeye başlamıştır. Bugün Kars yöresinde yetiştirilen kavılca
buğdayı, su değirmenlerinde bulgur şeklinde işlenir; kaz etiyle
birlikte yapılan bulgur pilavı, süt çorbası veya lahana dolması gibi
yerel yemeklerde kullanılır.
Kavılca bulguru üretmek için ilkin buğday suda tamamen ıslatılır,
kurutulur, sonra su değirmenlerinde geleneksel yöntemlerle
öğütülür. Kavılca unu formu, diğer unlarla karıştırılarak ekmek
yapımında da kullanılır.
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KARS
Kavılca wheat belongs to the Kaplıca wheat group and together with
its ancestor Siyez wheat (tr. Monococcum) they are the most ancient
wheat varieties found in Anatolia. Kavılca is also known as emmer or
farro (especially in Italy), or hulled wheat, is a type of awned wheat.
It was one of the first crops domesticated in the Near East. It was
widely cultivated in the ancient world, but it is now a relict crop in
mountainous regions of Europe and Asia.
*O5VSLFZ ,BWMDBXIFBUXBTBMNPTUFYUJODUVOUJMZFBSTBHPJO
Turkey but with the support of local initiations, this ancient wheat
variety brought back to life in mountainous Kars region, located in
eastern border of Turkey. Today Kavılca is cultivated in In Kars region,
Kavılca wheat is traditionally processed into bulgur form (cracked
wheat) at watermills and used in local dishes such as bulgur pilaf
served with local goose variety, milk soup or stuffed cabbage rolls. In
order to produce Kavılca bulgur, this wheat is completely soaked in
water, then dried and ground with traditional methods in water mills.
'MPVSGPSNPGLBWMDBJTNJYFEXJUIPUIFSGMPVSTBOEBMTPVTFEGPS
bread making.
DNA studies on kavılca wheat have shown its place of domestication
UPCFOFBSʐBOMVSGB  (ÚCFLMJUFQF JOTPVUIFBTU5VSLFZ%PNFTUJDBUFE
FNNFSGJSTUBQQFBSTBU1SF1PUUFSZ/FPMJUIJDTJUFTJOUIF'FSUJMF
Crescent.
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Kara Mercimek / Black Lentil
Kara mercimek kabukları kara, yaz ekimi için uygun, kuru iklim
şartlarında dekara 50-100 kg ürün veren bir mercimek çeşididir.
Orta Anadolu’da Konya ve Karaman bölgesindeki çiftçilerin
kuraklıkla mücadelesinde önemli bir hayat kurtarıcıdır. Çoğunlukla
Karaman’ın Kazım Karabekir ilçesindeki Sinci köyünün kuru ve
ekilmemiş toprakları üzerinde yetiştirilmektedir.
Kara mercimek mahsulünün buğday, arpa ve nohuta kıyasla daha
düşük bir verimi vardır ve bu sebeple tarım arazileri küçülmektedir.
Ayrıca makine ile hasat yapılamadığından hasat elle yapılır ve bu
da çiftçiler için işgücü maliyetlerini artırmaktadır.
Yüksek protein, B vitamini, lif, demir, kalsiyum, sodyum, bakır,
demir ve çinko içermesi nedeniyle besin değeri yüksektir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca demir eksikliği ve kansızlık
için doğal ilaç olarak bilinmektedir.
Karaman’ın yerel yemek kültüründe önemli bir yere sahiptir. Diğer
mercimek çeşitlerine oranla daha çok tercih edilir. Kara mercimek
genellikle mercimek çorbası olarak tüketilmekle birlikte domates
salçalı kara mercimek, kara mercimek köftesi ve bulgur pilavı gibi
yöresel yemeklerde de ana malzeme olarak kullanılır.
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KARAMAN
Black lentil belongs to legumes family and has an important place in
Karaman’s local food culture due to its high protein, vitamin B, fiber,
iron, calcium, sodium, copper, and zinc.
It is especially a life saver for farmers located in dry areas such as
Konya and Karaman region of Central Anatolia. It is mostly cultivated
on dry and waste lands in Sinci village, Kazım Karabekir province
of Karaman. It is suitable for summer cultivation and in dry climate
conditions it yields up to 50-100 kg per da. Other common lentil
varieties found in Turkey are red, yellow and green lentils, however
black lentil cultivated in Karaman has dark brown husks but it’s red
inside. Black lentil has a high nutrition value, is full with fibers and
strengthens the immune system.
It is also known that black lentil can be natural remedy for iron
deficiency and anemia. It is stated that agricultural lands on which
black lentil is cultivated are getting smaller because this crop has a
lower yield in comparison to wheat, barley and chickpeas, plus since it
cannot be harvested with machines, harvest is done by hand and this
increases labor costs for farmers.
However, black lentil is very important for local people and they prefer
it to other lentil varieties. Black lentil is usually consumed in lentil
soup form but it is used in these local dishes as well: black lentil cooked
in tomato paste, black lentil patties and bulgur pilaf with black lentil.
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Yanıksı Dondurma / Burnt Ice Cream
Spesifik olarak, Antalya’nın Korkuteli ovalarında yabani kekik
ile beslenen yerli ırk keçilerin yağlı sütlerinden elde ediliyor.
Sütün karamelize olması kadar keçilerin beslenme biçimi de
dondurmadaki ayırıcı lezzeti ortaya çıkaran bir özelliktir. Bir diğer
üretim özelliği ise ithal yerine lokal salep kullanımıdır.
Yanıksı dondurma yapılırken, öncelikle süt geniş bir tencere
içerisinde sürekli karıştırılarak, yavaşça kaynatılır. Süt yüksek yağ
içerdiği için kolayca yanabilir ve tencerenin dibine yapışabilir.
Üreticiler, ne kadar “yanık” aroma istendiğine dikkat ederek
pişirmeyi yapar. İstenen yoğunluğa ulaşılmasının ardından süt
ateşten alınır ve soğutulmaya bırakılır. Hazırlanan süt dondurma
makinesine aktarılır ve birkaç saat sonra dondurma haline gelir.
Yanık dondurmanın üretimi, yıllık 100 ila 200 kilogram arasındadır.
Korkuteli halkı dışında, çok az kişi yanmış dondurma varlığının
farkındadır. Bu ürün yerel tüketiciler tarafından yeteri kadar değer
göremediğinden kaybolma riski altındadır.
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A N TA LYA
Turkish burnt ice cream, or yanıksı dondurma, is made from the
particularly fatty milk of local goats that have been fed on the wild
UIZNFHSPXJOHPOUIF,PSLVUFMJ1MBJOT5IJTTQFDJGJDEJFUJTPOFPG
the secrets to the distinctive, sharp, smoky flavour of the ice cream.
Another point in the production process is the use of local sahlep rather
than imported one, a flour made from dried wild orchid roots which
adds a unique flavor to ice cream.
To make the ice cream, milk is stewed in a large boiler and stirred
continuously until it starts to boil. Due to its high fat content the
NJMLFBTJMZCVSOTBOETUJDLTUPUIFQPU5IFDIFGNVTULOPXFYBDUMZ
how much to burn the milk for the desired flavor. Once the desired
consistency is achieved the milk is removed from the fire and allowed
to cool. The milk is then churned in an ice cream machine for a couple
of hours until the product is ready. Between 100kg and 200kg of ice
cream is produced every year.
Apart from the inhabitants of Korkuteli, very few people are aware of
UIFFYJTUFODFPGCVSOUJDFDSFBN1SPEVDFSTBSFBEWFSTFMZBGGFDUFECZ
the trend towards shopping malls and international chain stores that is
changing their local culture and food tastes. This product is at risk of
disappearing if it is not valued and protected by local consumers.
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M i h a l i ç Pe y n i r i / Mihalic Chees e

BALIKESİR

Mihaliç peyniri açık sarı renkte ve serttir. Ufalanır ve taneciklidir.
200 yıllık bir tarihi olduğu kabul edilen peynir ilk kez Osmanlı
döneminde, Arnavutluk’tan tarım arazilerine sahip Mihaliç,
bugünkü adıyla Karacabey yöresine göç eden hayvan yetiştiricileri
tarafından üretilmiştir. Çoğunlukla Bursa ve Balıkesir şehirleri ile
bu şehirlerin Karacabey, Mustafakemalpaşa, Susurluk, Manyas,
Bandırma, Erdek, Gönen ve Savaştepe gibi yakın ilçelerinde
üretiliyor.
Mihaliç peynirinin günümüzde standart bir üretim yöntemi yoktur.
Geleneksel olarak %100 çiğ koyun sütü (yerli kıvırcık ırkı) ile üretim
yapılırken, bugün yeterli koyun sütü bulunamaması ve tüketicilerin
koyun sütü kokusundan rahatsız olması göz önüne alınarak,
sadece inek sütüyle veya inek-koyun-keçi sütlerinin karışımıyla
üretiliyor.
Mihaliç peyniri süt kesildikten sonra elde edilen çökeleğin filtre
edilmesiyle başlar. Çökelek bir tülbentin içine doldurularak,
suyunun süzülmesi için asılır. Süzülen peynir, bir insan kafası
büyüklüğüne gelir. Yumuşak ve tuzsuz olan bu peynir, tuzlu su ile
salamura edilerek 1 ya da 2 hafta bekletiliyor. Balıkesir bölgesinde,
özellikle Susurluk ve Manyas çevresinde tuzsuz üretim yaygın
olarak görülüyor.

.JIBMJÎDIFFTF BMTPLOPXOBT,FMMFQFZOJSJ JTNPTUMZQSPEVDFEJODJUZ
centers like Bursa and Balıkesir nearby areas in northwestern Turkey.
*UJTDBMMFE.JIBMJÎCFDBVTFGJSTUQSPEVDUJPOUPPLQMBDFJOUIFUPXOPG
,BSBDBCFZ PSJHJOBMMZOBNFE.JIBMJÎ 8JUIZFBSTPGIJTUPSZ UPEBZ
this cheese is produced mostly by livestock breeders who migrated from
Albania during the Ottoman period.
5PEBZ .JIBMJÎQFZOJSJIBTOPTUBOEBSEQSPEVDUJPONFUIPE
Cheesemakers traditionally used to produce it with 100% raw sheep’s
milk (from the local Kivircik breed), but now it is made with 100%
DPXTNJML PSBNJYUVSFPGDPX HPBUBOETIFFQTNJML5IJTJTEVFCPUI
to consumers’ changing taste preferences and the fact that sheep’s milk
is no longer produced in sufficient quantities to make a 100% sheep’s
milk cheese.
To make the cheese, curds are hung in cheesecloth in balls about the
size of a human head. This is where the cheese’s other name, kelle
peyniri, with kelle meaning head, comes from. These cheeses are put
into a saltwater brine for one to two weeks, and are then ready for
consumption (or, in some methods, further aging). The final product
JTQBMFZFMMPXBOEIBSE DSVNCMZBOEHSBJOZJOUFYUVSF*O#BMLFTJS
province, especially in Susurluk and Manyas, salt-free production is
also common.
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Bi l ek i E k m e ğ i / Bil eki Bread

RİZE

Bileki ya da pileki denilen, taştan oyulmuş ve genişçe, ama çok
derin olmayan kaplarda, köz üzerinde pişirilen sade ya da hamsili
mısır ekmeğidir. Ekmek Ordu, Akçaabat ve Trabzon’da geleneksel
olarak mısır unu, tuz ve ılık su ile yoğruluyor, ama iki değişik
yöntemle pişirilebiliyor. Birinci ve asıl olan yöntemde önceden
kızdırılmış bileki taşı defne yapraklarıyla kaplandıktan sonra hamur
yaprakların üzerine dökülüyor ve üzeri yine defne yapraklarıyla
kapatılıyor. Bu işlemin ardından taşın üzeri ağzı ters çevrilmiş sacla
kapatılıyor ve üzerine köz konuluyor. Ekmek kızardığında taştan
çıkartılıp soğumaya bırakılıyor. Ekmek, taştan ve yapraklardan
gelen bir aromaya sahip oluyor. İkinci yöntemde ise Bileki taşı
yerine düz bir taştan oyulmuş kap kullanılıyor ve ekmek kül
üzerinde pişiriliyor. Kabın içerisine dökülen hamurun üzeri kestane
veya ceviz yapraklarıyla kaplanıyor ve köz doğrudan hamurun
üzerine konuluyor. Ekmek kızardığında kabın içerisinden çıkarılıyor
ve soğuduktan sonra yeniyor. Düzgün, sade, aleve dayanıklı siyah
bir taş olan bileki ya da diğer söylenişiyle pileki Doğu Karadeniz,
özellikle de Artvin yöresindeki ocaklardan elde ediliyor. Hem bu
taşı çıkarmak ve kap haline getirmek hem de ekmeği açık alandaki
közde pişirmek günümüzde zor olduğu için genç üreticiler
yetişmiyor. Sonuçta bu lezzet ve gelenek yok olma riskiyle karşı
karşıya bulunuyor. Bileki ekmeği yine de bugün kuzeybatı
Anadolu’da küçük bir coğrafi alanda hâlâ çok az miktarda üretiliyor.
Bileki or pileki bread is named for the stone in which it is baked. Bileki is
a smooth, plain, flameproof black stone that is obtained from the quarries
in the Eastern Black Sea region, particularly in Artvin Bileki or pileki
bread is named for the stone in which it is baked. Bileki is a smooth, plain,
flameproof black stone that is obtained from the quarries in the Eastern
Black Sea region, particularly in Artvin province in northwestern Turkey.
Round, hollow bowls are made from this stone and plain or anchovyseasoned corn bread is cooked in them. The corn bread is made from corn
GMPVS TBMUBOEXBSNXBUFSBOEJTUSBEJUJPOBMJO0SEV "LÎBBCBUBOE
Trabzon. Today, bileki bread is cooked in two ways: the first and more
important type is the bread cooked in bileki stone. Dough is made with
sifted corn flour, salt and warm water. Bay leaves are laid on the bottom
of the hot bileki stone, the dough is poured into the stone bowl, and the
dough is covered with bay leaves again. The second type is cooked on ashes
on plain stone. Chestnut or walnut leaves may be used as well. When
the dough turns brown; it is taken out of the stone and left to cool before
eating. In the other method, the dough in the bileki pot is covered with
chestnut or walnut leaves and the cinders are laid directly onto the bread.
This bread has a specific taste and aroma due to the cinders, bileki stone
and leaves. Bileki bread can still be found for sale in northwestern Turkey,
but in very small quantities. The diffusion of this bread is limited to a
small geographical area, and younger generations could lose the traditional
process of making this bread due to a lack of younger producers.
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Erkence Sızma Zeytinyağı / Erkence extra virgin olive oil

İZMİR-URLA

Erkence sızma zeytinyağı Batı Anadolu’da, İzmir iline bağlı Urla
yarımadasında, yarımadadaki yerel iklimin ürünü olan belirli tipteki
hurma zeytininden üretiliyor. Hasadı ekim ayı boyunca yapılan
hurma zeytinden elde edilen zeytinyağı yoğun altın sarısı rengiyle
öne çıkar. Keskin lezzetli ve hafifçe acı olan zeytinyağı, taze
kesilmiş çimen, yeşil elma ve olgunlaşmamış domates aromaları
taşır.
Hurma, erkence zeytininin bir alt çeşidi. Zeytin henüz dalında iken
olgunlaştığında denizden gelen rüzgârın ve taşıdıklarının etkisiyle
olgunlaşıp acılığını atıyor ve yenilebilecek bir lezzete kavuşuyor.
Yöre, bazıları 1000 yıldan daha eski tarihlere ulaştığı belgelenen
zeytin ağaçları ve MÖ. 6. yüzyıla kadar uzanan antik yağ sıkma
presi kalıntılarıyla zeytinyağı geleneğinin 2500 yıldan daha
önceki dönemlere tarihlendiğini kanıtlıyor. Ancak erkence zeytini
üretimi zor ve düşük verimli olduğu için az sayıda üretici bu ürüne
yöneliyor. Yeni zeytin plantasyonlarında daha verimli olarak kabul
edilen Ayvalık türleri tercih ediliyor.

&SLFODFFYUSBWJSHJOPMJWFPJMIBTBOBODJFOUIFSJUBHFPOUIF6SMB
1FOJOTVMBJOUIF*[NJSSFHJPOPGDFOUSBMXFTUFSO5VSLFZ*OGBDU BUMFBTU
one olive tree of more than 1000 years old has been documented in
UIFSFHJPO-PDBMMZ PMJWFPJMNJMMJOHEBUFTCBDLUPUIFUIDFOUVSZ#$ 
evidenced by the discovery of ancient presses.
Erkence olive oil is a product of the local climate, which produces a
particular type of olive called the Hurma olive. Hurma olives are a
sub-variety of Erkence olive, but not all Erkence olives are also of the
Hurma type. This variety is unusual in that it is not bitter when ripe,
and can be eaten directly from the olive tree.
Harvest of these olives takes place throughout the month of October.
The olive oil has an intense golden yellow color. Its aroma is delicate,
and is reminiscent of freshly cut grass, green apples and unripe
tomatoes.
It is lightly bitter and distinctly pungent. It is difficult to propogate
the Erkence olive variety, and therefore there are fewer producers still
doing so. New olive plantations tend to plant the Ayvalık variety, which
is considered more productive.
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Kef a l Hav y a r ı / Hav i ar

D A LYA N - K Ö Y C E Ğ İ Z

Kurutulmuş kefal balığı yumurtasıdır ve en eski gıdalardan
biridir. Havyarlar son derece dikkatli bir şekilde yumurta
keseciklerini tutan ince zara zarar vermeden dişi kefalden çıkartılır.
Bekletilmeden hemen 45-90 dakika süresince tuzlanır, sonra
dikkatlice ovuşturulur ve gölgede kurumaya bırakılır. Kurutulmuş
yumurta kesecikleri, onu bir yıla kadar koruyabilecek bir kaplama
oluşturmak için balmumuna batırılır.
Havyarın hazırlandığı Dalyan köyü ise Türkiye’nin güneybatı
sahilinde 60 balıkçıdan oluşan kooperatife, ev sahipliği
yapmaktadır. Yüksek sezonda balıkçı sayısı 600’e çıkmaktadır.
Bu balıkçılar ağlarını, Köyceğiz Gölü’nden denize göç ederken,
yumurtalarını dipteki kumluğa bırakmaya hazırlanan olgun kefal
balıklarını yakalamak için atar. Havyar rendelenip veya ince kıyılıp
iyi bir çeşni olarak salataya eklenerek yenir.

Called Haviar, the dried egg sacks of the grey mullet fish are one of the
NPTUBODJFOU5VSLJTIGPPET)BWJBSJTFYUSBDUFEGSPNUIFGFNBMFNVMMFU
XJUIFYUSFNFDBSFTPBTOPUUPEBNBHFUIFUIJONFNCSBOFUIBUIPMET
the egg sacks together, then immediately salted, dried and coated in
CFFTXBY
The village of Dalyan, on the southwestern coast of Turkey, is home to
BDPPQFSBUJWFPGTJYUZGJTIFSNFO XIJDITXFMMTUPJOUIFIJHITFBTPO
These fishermen position their nets and topsails to catch the mature
fish that migrate from Lake Koycegiz to the sea to lay their eggs on the
sandy bottom.
5PQSFQBSF)BWJBS UIFFHHTBDLTBSFTBMUFEGPSUPNJOVUFTUIFO
carefully rubbed; afterwards, the eggs are left in the shade to dry. The
ESJFEFHHTBDLTBSFEJQQFEJOCFFTXBY XIJDIGPSNTBQSPUFDUJWFDPBUJOH
that keeps them preserved up to a year. Haviar is best enjoyed grated as
a condiment or thinly slivered in salads.
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Hu r m a Z e y tin / Hur ma Oliv e

KARABURUN

İzmir Körfezi’nin batısında uzanan Karaburun ve Urla yarımadaları
ile Seferihisar bölgesinde doğal olarak yetişen yerel bir türdür.
Erkence zeytininin bir alt türüdür. Yerel iklim koşulları sayesinde,
zeytin daha ağacın dalındayken doğal olarak tatlanıp, herhangi bir
ek işleme gerek kalmadan yenilecek hale gelir. Yani olgunlaştığı
anda dalından koparılıp yenilebilir. Bu süreç sonbaharda
kendiliğinden gerçekleşir. Bu zeytin türünde yağ içeriği yüksek
olmasına rağmen, tatlı hurma zeytin genellikle zeytinyağı yapmak
için kullanılmaz.
Hurma zeytinin salamura edilmesi gerekmez, düşük tuz diyeti
uygulayanlar için idealdir. Hurma zeytin, sıradan sofra zeytininden
daha pahalıdır. Bu çeşitle ilgili düşük tüketici bilinci, genellikle
piyasada çok aranan bir ürün olmadığını da gösterir.
Bu zeytinin üretimi oldukça sınırlıdır ve çok tutarlılık
göstermemektedir. Raf ömrü kısadır. Bununla birlikte son yıllarda,
bölgedeki birçok zeytinci bu yerel zeytinin alt türleri yerine, kuzey
Ege’deki çeşitleri yetiştirmeyi tercih etmektedir.

The Hurma olive is a type local to the areas of Karaburun, Urla and
4FGFSJIJTBSPOUIF*[NJS1FOJOTVMBBMPOH5VSLFZTFBTUFSODPBTU*UJTB
sub-variety of the Erkence olive that undergoes a natural debittering
process. Thanks to local climactic conditions, the olives go through a
“sweetening” process on the tree, and can then be consumed without
any further treatment. This process occurs naturally in the fall. By
contrast, most fresh olive varieties are bitter and must be processed
with lye or brine before consumption.
Although the fat content of this variety is high, the sweet Hurma olive
is not generally used to make olive oil. Because they do not need to be
brined, they are considered good for those following low-salt diets. The
Hurma olives can be found on the market, but cost more than ordinary
table olives. Low consumer awareness of the qualities of this variety
mean that it is not often sought out in markets. The production of this
variety is quite limited and not very stable, and the olives have a short
shelf life once picked. In recent years, many olive groves in the region
have switched to growing varieties from northern Turkey, instead of
this local olive sub-species.
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Peksimet / Peksime t

BODRUM

Kökeni Muğla’nın Bodrum ilçesi olan peksimet, fırında iki kez
pişirilmiş ekmek olarak tanımlanabilir. Kuru bir yerde muhafaza
edildiğinde, 6 ay ömrü olan bir besindir. Yapımında dört çeşit
un bir arada kullanılır; tam buğday unu, darı unu, çavdar unu ve
arpa unu. Bu dört un harmanlanarak maya ile yoğrulur. Pişirilir,
soğutulur ve geleneksel açık taş fırınlarda düşük sıcaklıkta ikinci
kez 2 gün boyunca pişirilir.
Peksimet yöre balıkçıları tarafından yüzyıllardır kullanılmaktadır.
Balıkçılar ve sünger avcıları vasıtasıyla Batı’ya yayılmıştır. Sünger
avcıları dayanıklılığı nedeniyle yolculuklarında yanlarına peksimet
alır ve yemekten önce deniz suyu ile ıslatarak yerler.
Günümüzde peksimet yapımı zor ve zaman alıcı olduğundan
kaybolma riski taşımaktadır. Hâlâ peksimet üreten birkaç yaşlı
üretici olsa da eskisi gibi organik unlar kullanılmamaktadır.
Bununla birlikte, yerel çiftçi pazarlarında satışı yapılır. Bodrum
peksimeti öyle sahiplenmiştir ki, bölgedeki bir köye peksimet adını
vermiştir.

1FLTJNFUJTBUXJDFCBLFECSFBEUIBUPSJHJOBUFEJO#PESVN PO
5VSLFZTXFTUFSODPBTU5IFSFJTFWFOBOFBSCZUPXODBMMFE1FLTJNFU*U
has been used for centuries by area fishermen. It has spread west by sea
through fishermen and hunters of sea sponges. It is a provisional food
UIBUDBOCFLFQUGPSBUMFBTUNPOUITXIFOTUPSFEJOBESZQMBDF
4QPOHFIVOUFSTXPVMEUBLFQFLTJNFUPOUIFJSFYQFEJUJPOT BOEXFUJU
with seawater before eating. Four different kinds of flour are used to
make peksimet: whole-wheat flour, millet flour, rye flour and barley
flour. These are kneaded together with yeast.
It is baked, cooled, and baked again for two days at low heat in
traditional outdoor stone ovens. It can be found for sale at local
GBSNFSTNBSLFUT5PEBZQFLTJNFUSJTLTFYUJODUJPOCFDBVTFJUJTEJGGJDVMU
and time consuming to make. There are a few elderly producers left
who still make the bread, but organic flours are not as commonly used
as before.
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S a k ızlı Tarhana / S akizi Tarhana

SEFERİHİSAR

Sakızlı tarhana, tarhana çorbası ve tarhana çöreklerinin yapımında
kullanılan bir çeşit hamurdur. Un, süt, sakız reçinesi, karanfil, tarçın
ve tuz ile yapılır. Tüm malzemeler harmanlanıp yoğrulur. Önce,
mayalanması için bekletilir, sonra güneşte kurumaya bırakılır.
Çorbası yapılacağında ya da çöreklerde kullanılacağında süt ilave
edilerek hem yumuşatılır hem de tatlandırılır.
Tarhana sakız reçinesi içerdiği için çörek yapımında kullanılırken
kızartılması gerekir. Hamura tarhanayla birlikte maya eklenir.
Bunlar yağda kızartılır ve daha sonra üzerine beyaz peynir
konularak servis edilir.
Sakız reçinesi, Yunanistan ve Türkiye arasında 1920’lerdeki
nüfus mübadelesiyle birlikte Ege kıyılarının her iki tarafında da
kullanılmaya başlandı. Sakız adası başta olmak üzere yakındaki
Yunan adalarında yüksek miktarlarda üretildiği için mübadele
öncesinde o adalarda yaşayan Türkler için de önemli bir gelenekti.
Mübadele ile reçine, Ege’nin Türkiye yakası mutfağı için de önemli
bir unsur haline geldi.

Sakızlı tarhana is a dough is prepared for the production of tarhana
soup and tarhana donuts. It is made out of flour, milk, resin (sakız),
cloves, cinnamon and salt. The ingredients are fermented and then
put outside to dry in the sun. Then, the tarhana can be used by adding
milk to the dough, which can thus be used to make soup or donuts.
The local particularities of this tarhana are that it contains resin, and
that it is fried in order to make donuts. Yeast is added to the dough in
order to make donuts. These are fried in oil, and are eaten after having
been sprinkled with white cheese. The resin is a special ingredient,
QSFTFOUJOUIF5VSLJTI"FHFBOSFHJPOTJODFUIFQPQVMBUJPOFYDIBOHFT
.àCBEFMF XJUI(SFFDFJOUIFT
64

Eğin Dut Pekmezi / Eğin Mulberry Molasses E R Z İ N C A N - K E M A L İ Y E
Erzincan ilinin Eğin ilçesi ve çevresinde yetiştirilen beyaz dut,
eşsiz tadı ve çekirdeksiz beyaz meyveleriyle tanınır. Dutlar Eğin’in
köylerindeki ağaçlardan mayıs ve haziran aylarında toplanarak
güneşte kurutulur ve kurutulmuş meyvelerden pekmez yapılır.
Eğin’de üretilen dut pekmezi diğer yörelerden farklı olarak yalnızca
kurutulmuş beyaz dut kullanılarak yapılıyor.
Beyaz dutlar toplandıktan sonra evlerin damlarında, güneşte
kurumaya bırakılıyor. Kurutulan dutlar 1 ölçü duta 2 ölçü su olacak
şekilde, büyük bakır kazanlarda, odun ateşinde kaynatılıyor.
Dutlar iyice yumuşayıncaya kadar kaynayan dut suyu büyükçe bir
süzgece koyuluyor ve suyu iyice süzdürülüyor. Süzülen su yeniden
kazanlara koyuluyor ve kaynatılıyor. Kaynamaya başlamasının
ardından yaklaşık 10 dakika daha kaynatılan pekmez, tepsilere
dökülüyor. Tepsilerdeki pekmez evlerin damlarında, güneş altında
yaklaşık 3-4 gün boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor.
Gevrek dokusuyla kolayca ayırt edilebilen Eğin dut pekmezinin
eşsizliği, onun taze değil, kuru dut ile yapılmasından kaynaklanıyor.
Dut pekmezi aşure ve kabak tatlısı gibi çokça bilinen tatlıların
hazırlanmasında geleneksel olarak kullanılıyor.

White mulberry is cultivated in almost every village in Anatolia
however the white mulberry grown in Egin province of Erzincan,
Turkey is known for its unique sweetness and seedless white berries.
In villages of Egin, mulberries are collected form trees in May and June,
then dried under the sun and over ripened mulberries are preserved as
molasses. Molasses making is long living tradition which is still present
in the region.
.PMBTTFTNBEFJO&ʵJOJTNBEFGSPNESJFEXIJUFNVMCFSSJFTBTEJTUJODU
from other regions. After white mulberries are gathered, they are left
under the sun to dry at housetops. Dried mulberries are boiled in
a big copper boiler on wood fire until mulberries soften well. Then
mulberries and the water are put in a big strainer until the water is
totally drained. After that, drained water is put back in the boiler to
boil again. 10 minutes after it starts boiling, molasses is put in trays
BOEMFGUVOEFSUIFTVOGPSEBZTBUIPVTFUPQT
Uniqueness of Egin mulberry molasses comes from its being made with
dried mulberries, not with fresh ones. Besides, it can be easily identified
BNPOHPUIFSWBSJFUJFTEVFUPJUTDSVODIZUFYUVSF.VMCFSSZNPMBTTFT
is used in preparation on traditional sweets such as asure or pumpkin
cooked in syrup.
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E k şi Tarhana / S our Tarhana

A N TA LYA

Türkiye’nin güneybatısındaki Akseki ve Manavgat bölgelerinde
doğal olarak yetişen yabani erik eklemesiyle yapılan, böylece
ekşimsi bir tada sahip tarhanadır. Türkiye’nin Kütahya ve Bolu gibi
diğer bölgelerinde yabani erik yerine kızılcık kullanılmaktadır.
Geleneksel hazırlama yönteminde doğranmış domatesler ve
kırmızıbiberler harmanlanır, ardından bir miktar tuz atılıp yabani
erik ve çekirdekleri de eklenerek susuz olarak pişirilir. Erikler
yumuşadığında karışım ateş üzerinden alınarak içine haşlanmış
yarma buğday katılır ve yoğrulur. Karışım kabın içerisinde
tamamen soğuyana kadar 5-6 saat (bazen 1 2 saat) bekletilir.
İyice soğuyan hamur temiz bir bez üzerine kaşık kaşık yayılarak
kurumaya bırakılır. Kurudukça hem çevrilir hem de daha küçük
parçalara ayrılır, biraz daha kuruması için yeniden bezin üstüne
bırakılır. Tarhana iyice kuruduğunda kahverengi bir renk ve gevrek
bir kıvam alır. İşlem tamamlandığında kışın kullanılmak üzere
kumaş bez içerisinde saklanabilir.
Ekşi tarhana yerel mutfakta çorba olarak hazırlanır. Su ile karıştırılır,
sebze ve baharatlar eklenir. Çorba hazır olduğunda eritilmiş
tereyağı ve toz kırmızıbiber ile servis edilir. Ekşi tarhana genelde
evde tüketmek için üretilir, ancak bazı üreticiler fazla üretimlerini
köy pazarlarında haftada bir satar. Yerli ailelerin her biri yaklaşık
8-10 kg ekşi tarhana üretir. Genelde, toplam üretim sezon başına
yaklaşık 2-3 tonu bulur.

In the areas of Akseki and Manavgat in southeastern Turkey, wild
plums grow naturally, and sour tarhana gets its sourness from this
wild plum. In other regions of Turkey, such as Kütahya and Bolu, sour
tarhana is usually made with cranberries instead of wild plums.
The traditional preparation method involves blending together chopped
UPNBUPFTBOESFEQFQQFS UIFODPPLJOHUIJTNJYUVSFPWFSBGJSFXJUI
wild plums and their seeds and a bit of salt. When the plums are
UFOEFS UIFNJYUVSFJTSFNPWFEGSPNUIFGJSFUPDPPM0ODFDPPM XIFBU
LOFBEFEJOUPUIFNJYUVSF5IFNJYUVSFJTMFGUJOUIFQPUGPSIPVST
until completely cool, then spread over a clean cloth and left to dry.
The tarhana takes on a brown color and a crumbly consistency. Once
complete, it can be stored in cloth pouch for use in the wintertime.
4PVSUBSIBOBJTQSFQBSFEMPDBMMZBTBTPVQ NJYJOHUIFUBSIBOBJO
water and adding vegetables and spices. The soup is served topped
with melted butter and red pepper powder. Sour tarhana is generally
QSPEVDFEGPSIPVTFIPMEVTF BMUIPVHITPNFQSPEVDFSTTFMMUIFJSFYDFTT
at the village markets once a week. Local households produce about
LHFBDIPGTPVSUBSIBOB*OHFOFSBM UPUBMQSPEVDUJPOJTBCPVU
tons per season.
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Han a k B a l ı

/ Hanak Hone y

ARDAHAN

Ardahan ili, Hanak ilçesi ve çevresinde yetiştirilen yerel Kafkas
arıları tarafından üretilen doğal bir çiçek balıdır. Petek, süzme ve
kristalize olmak üzere üç farklı şekilde tüketime sunulur. Hanak
bölgesinin yüksek rakımı, endemik bal bitkileri ve çiçekleri dikkate
alındığında, Hanak çiçek balının eşsiz lezzetinin, bu coğrafyanın
tüm özelliklerini yansıttığı anlaşılır. Ama coğrafyanın bu eşsizliği
Kafkas arılarının özelliği sayesinde bala dönüşüyor. Çünkü Kafkas
arıları 7,2 milimetrelik dil uzunluğuyla, dünyadaki tüm diğer arı
çeşitlerinden daha uzun dile sahiptir. Bu uzun dil sayesinde diğer
arıların ulaşamadığı uzun boyunlu çiçeklerin nektarlarını da toplar.
Kafkas arısı ayrıca, bölgedeki ağır kış koşullarına karşı da çok
dayanıklı ve çok güçlüdür. Tüm bunlara ek olarak, Hanak’ın yüksek
yayla çayırlarında tarım ilaçları da kullanılmamaktadır.
Bölgede arıcılık ilk olarak tahtadan oyulmuş doğal siyah arı kovanı
ile başlamış, günümüzde gelişen teknolojinin bir sonucu olarak,
modern arı kovanları devreye girmiştir. Hanak balı geçmişte yerel
zengin aileler için bir semboldü, bu nedenle genellikle onlar
tarafından yapılmıştır. Hatta yöredeki bir eski söz bunu doğrular:
“Kimin karada arıları varsa, cebinde de altın paraları vardır”.

Hanak honey is a natural flower honey produced by the local
Caucasian honeybees in Hanak province of Ardahan, Turkey.
$BVDBTJBOCFFTIBWFUIFMPOHFTUUPOHVFXJUIBMFOHUIPG NNBNPOH
all other bee varieties in the world. Unlike other bee varieties, due to
their long tongue they can collect nectars of flowers with long and deep
tubes. Moreover, Caucasian bees are very resistant to tough winter
conditions seen in the region and they are very strong. When Hanak
region’s high altitude, hilly landscape and their endemic honey plants
and flowers have been taken into account, it clearly shows that this
honey reflects all the characteristics of its geography in the form of
unique taste. The quality of the honey is deeply linked with the richness
of flowers and plants found in the region. In addition, the highland
meadows of Hanak are free of any pesticide. Hanak honey is consumed
in three forms: liquid (centrifugal), combed and crystallized.
Beekeeping in the area started with the first settlements and in the
past and first it was done with natural black beehives carved out of
wood. Today, as a result of developing technology, beekeepers are using
modern beehives. Besides, Hanak honey is known as a symbol for local
wealthy families hence beekeeping was used to done by them usually.
Hanak Honey shows its reflection in the local culture as well when you
look at some old sayings such as, “Whoever has bees on the land, has
also golden coins in his pocket”.
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İm roz koy unu / Imroz Shee p

İMROZ

İmroz koyunu Türkiye’deki en küçük koyun ırkları arasında yer
alır. Vücudu beyazdır; göz, ağız, burun ucu, kulak ve ayaklarında
siyah lekeler görülür. Erkekler kuvvetli spiral boynuzlu, dişiler
boynuzsuzdur. Yağsız, ince ve uzun kuyrukludur. Yapağısı çok
kabadır, karışık yapağı tipindedir.
İmroz koyun yetiştiriciliği Gökçeada’da 100 yıldan fazla bir
zamandır yarı yabani koşullarda yapılmakta. Ayrıca Marmara
Bölgesi’nde de yetiştirilir. Koyunlar, yıl boyunca, kendi tercihlerine
bağlı olarak adanın çeşitli alanlarında kalır ve adanın çayırlarında
kendilerini beslerler. Ama yılda bir kez toplanıp kırpılma işlemleri
yapılır, işaretleme ile kuzuların belirlenmesi ve damızlık seçiminin
de yapılmasından sonra tekrar serbest bırakılırlar.

ɹNSP[TIFFQCSFFEJOHJTEPOFJOTFNJXJMEDPOEJUJPOTJO(ÚLÎFBEB
During the year, sheep stay on various areas on the island depending
on their choice and fed themselves on the island’s meadows. Once a
year, sheep are caught, their wools are clipped and their newborn lambs
are given to other breeders (lambs are considered as the annual yield).
The breed is among the smallest sheep breeds in the country.
Animals are predominantly white, with black marks around the mouth,
nose and eyes, on the ears and rarely on the tip of the legs. The tail
is thin and long, usually reaching below the hocks. Rams have strong
TQJSBMIPSOTFYUFOEJOHTJEFXBZTFXFTBSFVTVBMMZQPMMFECVUVQUP
of the ewes may have small scurs.
The head is narrow and its profile is straight. The wool is very coarse
and long, and it covers the top of the head. Imroz (Gokceada) is the
name of an island in the Aegean Sea, off north-western Anatolia. The
Imroz sheep breed has been found on this island for more than one
hundred years. The Imroz sheep breed is also raised in the Marmara
Region.
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Ko c a Tarhana

/ Big tarhana

A N TA LYA

Koca tarhana Antalya’ya bağlı Manavgat ve çevresinde hazırlanan
ve genelde çorba yapımında kullanılan bir tahıl karışımıdır.
İçindekiler ve üretim yöntemi yüzyıllar öncekiyle aynıdır.
Ev yapımı yayık altı suyu, öğütülmüş buğday ve kırmızıbiber
büyük bir kap suya eklenir ve ateş üzerine koyulur. Kaynamaya
başlayınca bir avuç dolusu fesleğen karışıma eklenir ve buğday
yumuşayana dek pişirilir. Buğday kepeği ve yayık ayrandan oluşan
bir karışım eklenir. Karışım koyulaştığında ateş üzerinden alınır,
üzeri kapatılır ve bir geceliğine bekletilir. Ertesi gün büyük bir
bez yardımıyla süzdürülür, yemek kaşığı ile alınan katı tarhanalar
ince yuvarlak parçalar halinde başka bir bez üzerinde kurumaya
bırakılır. Parçalar her gün elle katlanıp ufalanarak kahverengi renk
alıp koca tarhanaya dönüşene kadar daha küçük parçalar haline
getirilir. İyice kuruyan tarhana kışın yerli halk tarafından çorba
olarak tüketilmek üzere pamuklu keseler içerisinde, soğuk bir
yerde saklanır. Çorbasının yapımı için ilkin koca tarhana bir gece
suda bekletilir. Ertesi gün sotelenmiş soğan, zeytinyağı, haşlanmış
fasulye ve nohut ile birlikte yumuşayana kadar sade suda pişirilir.
Üzerine eritilmiş tereyağı ve toz kırmızıbiber dökülerek servis edilir.
Yörede her ev yaklaşık 8-10 kilogram koca tarhana üretir.
Çoğunlukla evde tüketilse de fazla ürünler haftada bir kurulan köy
pazarlarında satılır.
,PDBUBSIBOB PSAiCJHUBSIBOB wJTBHSBJONJYUVSFUIBUJTVTVBMMZVTFE
for making soups in the Manavgat district of Antalya, Turkey. The
ingredients and preparation method of koca tarhana remain the same
as those used hundreds of years ago. Homemade buttermilk, crushed
wheat and red pepper are added to a big pot of water and put over a
GJSF0ODFCPJMJOHBIBOEGVMPGGSFTICBTJMJTBEEFEBOEUIFNJYUVSFJT
simmered until the wheat softens. A combination of wheat bran and
NPSFCVUUFSNJMLJTUIFOBEEFEBOE XIFOUIFNJYUVSFUIJDLFOTUIF
QPUJTSFNPWFEGSPNUIFGJSF DPWFSFEBOEMFGUPWFSOJHIU5IFOFYUEBZ
the liquid is drained through a big cloth and tablespoons of the solid
tarhana are pressed into thin round pieces and left on another cloth
to dry. Each day the “cakes” are turned and crumbled by hand into
smaller and smaller pieces until they turn a brown color and become
koca tarhana. The tarhana is preserved in a cotton pouch and kept in a
cold place to then be eaten as a soup by local people in the wintertime.
The soup is made by soaking koca tarhana in water overnight then the
OFYUEBZBEEJOHJU XBUFSJODMVEFE UPTBVUÏFEPOJPOT PMJWFPJM CPJMFE
beans and chickpeas, and cooking until soft. It is served with melted
butter and red pepper powder on top.
&WFSZIPNFQSPEVDFTBCPVULJMPHSBNTPGLPDBUBSIBOB*UJT
QSPEVDFEGPSIPNFDPOTVNQUJPOIPXFWFSTPNFQFPQMFTFMMUIFJSFYDFTT
product at the weekly village markets.
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Türk Kopanisti Peyniri /Turkish Kopanisti Cheese

KARABURUN-ÇEŞME

Tuzlu ve baharatlı bir peynirdir. Kopanisti geleneksel üretiminde
keçi sütünden yapılır, yerel dokuma sepette dövülür ve tuzlanır.
Özel tadını içinde büyüyen mantara borçludur. Dilimize
Yunancadan geçmiş olan “kopanisti” kelimesi dövülen bir şeyi
ifade etmek için kullanılır ve adı da yapımı içindeki dövme
işlemine istinaden verilmiştir. Diğer bir yapım yönteminde ise
keçi derisinden yapılan tulumlarda muhafaza edilir. ‘Kopanisti’
peynirinin keçi peyniri lorundan yapılan bir başka türü de
sadece İzmir yarımadası ve bazı Yunan adalarında görülür. Türk
kopanistisi Türkiye’de geleneksel olarak İzmir ilinde, Çeşme ve
Karaburun yöresinde yapılır. Aynı zamanda Ege Denizi’ndeki
Yunan adalarında da yapılmaktadır. Kopanisti yapımında, keçi
sütü boza kıvamına gelene kadar 20-24 saat süresince maya ile
28-30°C’de pişirilir. Daha sonra kurutulur ve tuz ilave edilir. Üretici
ilk 24 saat içinde, karışımı her saat başı elle karıştırır. Daha sonra
karışım, pamuklu kumaşa sarılır, peynir suyunun çıkması için
üzerine bir taş yerleştirilerek tencereye konur. Olgunlaşması ve
içinde mantar büyüyebilmesi için bir hafta boyunca bezin içinde
tutulur. Rengi ve kokusu değişmeye başlayan peynir 35-40 gün
boyunca, yerel dokuma sepetlerde, günde yaklaşık 10 dakika
dövülür. Gün geçtikçe peynirin rengi koyulaşmaya devam eder
ve peynir yağını bırakmaya başlar. 35-40 günün sonunda hazır
olan peynir kavanozlara bastırılıp üzerine zeytinyağı dökülerek
muhafaza edilir. Kopanisti peyniri yaygın olarak; kuru ekmekle ve
üzerine domates ile zeytinyağı eklenerek, meze olarak servis edilir.
Bu peynir aynı zamanda hiçbir ilave malzeme olmadan Türk içkisi
rakıya da meze olarak eşlik eder.
Kopanisti is a salty, spicy cheese. In Turkey, it is traditionally made
in Çeşme and Karaburun of İzmir province. It is also made in Greek
islands which lay in front of İzmir area in Aegean Sea. It owes its
special hot taste in fungal growth. “Kopanisti” in Greek is used to
describe something that has been beaten. Traditionally kopanisti is
made with goat milk, beaten in local woven basket and then salted.
Other form is the one kept in animal skin. ‘Kopanisti’ cheese making
has another tradition only found in the İzmir peninsula and in some
Greek islands, which is made from the curd of goat cheese.
At first the milk is cooked at 28-30 °C with yeast until it gets thick.
This procedure usually takes about 20–24 hours. After this process,
it needs to be dried and salt is added. The manufacturer works the
mixture by hands once every hour for the first 24 hours. Then the
mixture is wrapped in cotton cloth and placed in a cooking pot with
a stone placed on top of the cheese. This method helps the cheese to
get rid of extra liquids. It remains in the cloth for a week in order to
mature and let the fungus grow. The color and smell of the cheese starts
change after this process. For 35-40 days, kopanisti is beaten in local
woven baskets for 10 minutes a day. Day by day color of the cheese
darkens and the cheese deoils. After this process, kopanisti is kept in
jars with olive oil on top of it. The most popular way of serving is in a
“meze” form which contains dry bread with kopanisti cheese, chopped
tomatoes and olive oil. This cheese is also served without any additions
as a meze to accompany the Turkish drink raki.
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Tu n c e l i S ar ı m s a ğ ı / Tunceli G arlic

TUNCELİ

Tunceli’de, Munzur vadisinde yetişen ayrıca Ovacık, Pülümür, Hozat
ve Pertek bölgelerinde de bulunan endemik yabani bir soğan
türüdür. Tekil karanfil yapısıyla birçok sarımsak türünden farklı
olarak çiçek açıp, tohum verir. Küçük bir top gibi görünen çiçeği,
aslında yüzlerce küçük, yeşilimsi beyaz çiçeklerden meydana gelir.
Bitki 50 santimetre uzunluğunda bir gövdeye, yuvarlak ve küçük
bir top köke sahiptir.
Tunceli sarımsağı güçlü bir soğan kokusuna sahiptir. Tadı sarımsağı
andırır, ancak daha tatlıdır. Yerel mutfakta önemli bir yeri vardır.
Bilinen en genel geçer isimleri Tunceli sarımsağı, Ovacık sarımsağı
ve taş sarımsaktır. Botanikçiler bu türün sarımsağa daha yakın
bir tür olduğunu; hatta atası olduğunu savunmuş, ancak genetik
analiz sonucunda pırasaya daha yakın bir tür olduğu ortaya
çıkmıştır.
Ağustos ayında yabani bölgelerden toplanan bitki, aşırı toplama
nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tunceli İl Tarım
Müdürlüğü, 2010 yılında 20 üretici ile Tunceli sarımsağını
iyileştirme projesini başlatmıştır.

Allium tuncelianum is a species of wild onion which is endemic to the
.VO[VS7BMMFZJO5VODFMJ JOFBTUFSO5VSLFZBOEVTFEBTDVMUJWBUFE
garlic. The plant has 50cm tall stem carrying a rounded, tight ball
containing hundreds of small, greenish-white flowers.
It has a strong garlic smell and it has an important place in local
culinary culture. It has a garlic odor and taste and is used locally
like garlic. Its common names include Tunceli garlic and Ovacik
garlic. Botanists have suggested this species may be a close relative of
garlic, and perhaps an ancestor of garlic, but genetic analysis shows
that it is actually more closely related to leek. The plant is known as
“rock garlic”, too and collected from the wild for use in cooking, a
QIFOPNFOPOUIBUUISFBUFOTUIFQMBOUXJUIFYUJODUJPO
Garlic harvest starts in August and done by hand or by machines. After
IBSWFTU HBSMJDTBSFQMBDFEJOPQFOBJSEBZTMPOHGPSESZJOHBOE
then they are ready to being sold.
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E kşi Kar a Üzümü / S our Bl ack Grape

KARAMAN

Büyük taneli siyah üzüm çeşididir. Yerel lehçede keçimen veya
karaoğlan olarak da bilinir. Ekşi kara olarak adlandırıldığı bilimsel
literatürde şu şekilde tanımlanır: “Ekşi kara büyük taneli siyah
üzüm çeşididir, konik demetleri ve her tanede 2-3 tohumu vardır.”
Konya bölgesindeki yerel çevresel koşullara adapte olmuş üzümün
bölgede uzun bir geçmişi vardır.
Ekşi kara üzümü kurutularak tüketilir veya geleneksel alkolsüz
içecek olan şıra yapımında kullanılır. Bunun yanı sıra bu üzümün
yaprakları sarma yapımında da kullanılmaktadır. Zengin bir besin
kaynağı olduğu kadar halk arasında iyileştirici özellikleriyle de
biliniyor. Özellikle şırasının sağaltıcı olduğuna inanılıyor. Çok
zengin demir, kalsiyum, sodyum, potasyum, fosfor, magnezyum
ve protein kaynağı olan üzüm; A, B1, B2, B6, C, E vitaminlerini de
içeriyor.

Named as Ekşi kara (sour black) in Turkish and national literature,
it is a black juicy grape variety with big pellets/seeds and known as
Kecimen or Karaoglan in local dialect, too. In scientific literature,
eksi kara is defined with the following sentence. “Eksi kara is black
HSBQFWBSJFUZXJUIFQTPJEJBMCJHQFMMFUT IBTDPOJDCVODIFTBOE
seeds in each pellet”. This grape is well adapted to local environmental
conditions in Konya district of Turkey and has long history.
It is mainly consumed as dried or its juice is used for the preparation of
traditional non-alcoholic drink “şıra” (wine must). This grape variety
is known for its health benefits, too. It is rich source of protein and
DBMDJVN IBTJSPO QIPTQIBUFBOE" # # # $WJUBNJOT%SJFE&LTJ
,BSBHSBQFJTBWFSZVOJRVFQSPEVDUXJUIIJHIBOUJPYJEBOUQSPQFSUJFT
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Ç ere z Tarhana / Snack Tarhana

DENİZLİ

Sonbaharda yapılan bu kışlık yiyecek, yazın biçilen buğday
unundan ve %5 oranında nohut ilavesiyle su değirmeninde
öğütülerek yapılır.
Bunun için ilkin yerde 1m boyunda 50 cm derinliğinde bir çukur
açılır ve ateş yakılır. Çalı odunundan ateş közlenir. 70cm çapında,
60cm yüksekliğindeki bir kazana su koyulur, kaynamaya başlayınca
un ilave edilir. Bu andan itibaren bir kişi 120 cm uzunluğundaki
geleneksel tarhana küreği ile karışım hamur kıvamına gelene
kadar karıştırır. Ardından alttaki ateş kısılır ve hamur iyice pişirilir.
Ocakta pişen hamur çelik bir tabakla kazandan çıkartılır ve genişçe
bir bezin üzerine, soğuması için bırakılır. Hamur yaklaşık 1 saatte
soğur. Ahşap veya bakır leğende, süt veya yağlı ayran ile yoğrulur.
Yoğrulan hamur bez çuvala doldurularak 2 gün bekletilir. 2 gün
sonra elle tek tek sıkılan hamur yere serilen ince kamışlar üzerinde
3 gün kuruması için bekletilir. Daha sonra toplanır ve bez bir
çuvalda saklanır.
Çerez tarhana genelde uzun kış gecelerinde cevizle veya
kavrulmamış bademle yenir.

For 200-250 years, snack tarhana has been produced in Acıpayam/
#BEFNMJ7JMMBHFBOEJOPUIFSWJMMBHFTJO%FOJ[MJ'MPVSNBEFCZXIFBU
which is mowed in summer and chickpea at the rate of %5 is used in
the making. The traditional method: grinding in a water mill is still
used in the making of Snack Tarhana.
A 1 meter long and 50 cm depth pit is dug in the ground and fire
JTCVJMUVTJOHCVTIFTBOETNBMMXPPET8BUFSJTQPVSFEJOBDN
EJBNFUFS DNJOIFJHUCPJMFSBOEXIFBUGMPVSJTBEEFEBGUFSUIF
XBUFSTUBSUTUPCPJM'SPNUIJTQPJOU BQFSTPOTUBSUTUPCMFOEUIFNJY
XJUIBDNMPOHUBSIBOBTIPWFMVOUJMUIFNJYCFDPNFTEPVHI5IFO
the dough is cooked at a low heat. Cooked dough is taken from the
boiler with a steel plate and let sit in a wide cloth to cool down. Dough
cools down in about 1 hour. Then dough is kneaded with thick ayran
or milk. Kneaded dough is filled in a cloth sack and let sit there for 2
days. After this process, dough is pressed by hand one-by-one and dried
JOUIJODBOFTGPSEBZT±FSF[UBSIBOBDBOCFLFQUJODMPUITBDLTGPSB
long time to consume later.
Generally, it is eaten with walnuts or raw almonds in long winter
nights.
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Ye di ku l e Mar u lu / Yediku le L e ttuce

İ S TA N B U L

Kayıtlara göre 1500 yıllık bir sebze olan marul, İstanbul’un tarihi
surlarının içinde kalan Yedikule bostanının en önemli sembolüdür.
Yedikule, Bizans İmparatorluğu döneminden bu yana üretim
yapılan bir bölgedir. Bostanlar güney kısımda bulunan 5. yüzyıldan
kalma duvarların yanında, üretim için elverişli, nemli bir ortamda
bulunmaktadır. Yedikule marulu dışında; soğan, lahana, havuç,
maydanoz ve diğer yeşillikler de neredeyse 6. yüzyıldan beri aynı
şekilde üretilmektedir.
Yedikule marulu, bir Romaine marulu türüdür. Günümüz tüketim
kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Bu marulun üretimi,
jenerasyonlar arası paylaşımlar ile süregelmiştir. Bir dönem, her yıl
Mayıs ayında bu marulun üretimini kutlamak amacıyla festivaller
de düzenlenmiştir. Yedikule marulu, bölgeye özel üretilen diğer
ürünler ile birlikte, kentsel dönüşüm politikaları sebebiyle yok
olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Yedikule marul is a lettuce variety that has become the best-known
symbol of a 1500-year-old vegetable garden in Istanbul. The Yedikule
Bostanlari are the orchards and gardens along the walls of the Istanbul
Citadel, which have been cultivated since Byzantine times. These
bostans (market gardens) line the southern edge of the 5th century
walls in a moist environment that is favorable for cultivation. Besides
Yedikule marul, other crops such as onions, cabbage, carrots, parsley
BOEPUIFSHSFFOTBSFHSPXOJOBDPNQPTJUJPOUIBUJTBMNPTUFYBDUMZUIF
TBNFBTXIBUXBTHSPXOJOUIFBSFBBTGBSCBDLBTUIFUIDFOUVSZ
Yedikule lettuce is a variety of Romaine lettuce that is strongly linked
to both the historic and contemporary everyday diet of the area. It is
especially an important food source for the urban area of Istanbul.
Cultivation of this lettuce is a tradition that has been handed down
through countless generations. At one time, there was even an annual
festival held at the end of May celebrating this crop. Yedikule lettuce,
along with other crops grown in this unique area, is under threat
of being lost with destruction of the growing areas as part of a city
restoration project.
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Kars k az ı / Kar s G oo s e

KARS

Kars kazı olarak bilinen bu yerel kaz çeşidi Kars’ın kuzey
doğusunda yer alan ve Susuz bölgesinden başlayarak Arpaçay’a
kadar uzanan Cilavuz vadisinde yer alır. Vadinin iklim şartları kışları
oldukça sert, soğuk ve karlı, yazları kuru ve sıcaktır. Bölgede, kar
yiyen kazların tadının daha iyi ve etinin sert olduğuna inanılıyor.
O nedenle Kars kazı doğal ortamda ve geleneksek yöntemlerle
yetiştirilir. Tüketiciler de Kars kazının lezzetini endüstriyel üretilen
kazlardan kolayca ayırt edebilirler.
Kars kazını kurutmak için kesilen kazların tüyleri yolunur ve içleri
temizlenir. Tuzlanan kaz eti direklere asılarak ortalama 3 gün
boyunca kurumaya bırakılır. Kuruyan kaz eti serin bir yerde daha
sonra yenilmek üzere muhafaza edilir.
Kars kazı geleneksel yöre mutfağında kaynatılıp fırınlanarak
pişiriliyor. Bunun için kesildikten sonra direklere asılarak kurutulan
kaz eti ilkin suda kaynatılıyor, sonra fırınlanıyor. Kazın kaynama
suyu ile de pilav yapılır. Sonunda et pilav, turşu ve meyve
kompostosu ile servis edilir. Diğer bir hazırlama yöntemi ise
patates ile pişirme veya kızartmadır. Çok özel günlerde yapılan
yemek için kurutulmuş kaz eti haşlanır, sonra tandırda pişirilir ve
yine kazın haşlama suyu ile pişmiş pilav üzerinde servis edilir. Ama
bu çok özel konuklara ikram edilen bir yemektir.

The local goose variety known as “Kars Kazı” (Goose of Kars) is raised
in a geographical area starting from Susuz province of Kars, which
MJFTPOUIFWBMMFZVQUP"SQBÎBZQSPWJODFPG,BST5IJTWBMMFZJTLOPXO
BT$JMBWV[7BMMFZMPDBUFEPOUIF/PSUIFBTUFSOQBSUPG,BSTBOE
the climate conditions are very hard in winter time due to very low
temperatures/snow and summers are usually dry and hot.
Goose of Kars is raised and processed with traditional methods in
a complete natural environment. Goose breeding can be observed
in many regions in Turkey mainly with industrial methods. The
regions richness in wetlands and the water quality result in definitive
characteristics such as a unique taste and flavor. It is believed that
snow eating geese have a better tasting and hard meat. Consumers can
easily differentiate its taste from other industrial more productive goose
varieties.
Usually dried goose meat is boiled in water and then roasted in an
oven. The boiling water is not discarded; rice or cracked hard wheat is
cooked in it to make pilaf. Finally, the meat is served with pilaf, pickles
and fruit compote. Other preparation ways are stewing it with potatoes
or frying it. For very special occasions, dried goose meat is boiled, then
cooked in a tandoor and served over pilaf cooked in its meat stock. It is
served to very special guest.
75

B e yş ehir Tarhanası / B e y s ehir Tarhana
Söylenceye göre Beyşehir tarhanasının hikayesi 1517 yılında,
Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. padişahı I. Selim’in Sina Yarımadası
üzerindeki fetih yolunu kullanarak Mısır’a ulaşma ve Mısır’ı
fethetme isteğiyle başlar. Beyşehir’e vardığında, Vali Karlıoğlu
Sinan’dan uzun süre muhafaza edilebilecek bir yiyecek bulmasını
ister. Böylece Beyşehir tarhanası ilk kez İçerişehir dolaylarında
üretilir ve uzun süre saklanabilmesi sayesinde ordunun çölü
geçebilmesini sağlar. Yoğurt süzdürülür, tuz, tereyağı ve yarma
buğday eklenir ve karışım büyük bir kapta kaynatılır. Bu işlem için
en az 3 kişi gerekir: Birinci kişi ateşi ayarlar, ikinci kişi yavaş yavaş
buğdayı eklerken üçüncü kişi ise hiç durmadan karışımı karıştırır.
Karışım yoğurt çorbasından biraz daha koyu bir kıvama geldikten
sonra soğuması ve kabarması için en az bir gece beklemeye
bırakılır. Ertesi gün, gün ağarmadan önce karışım kaptan alınır
ve yoğrulur. Avuç içi büyüklüğünde hamur topları yapılır ve
ardından ince açılır. Açılan hamur 2 gün boyunca kamıştan veya
zeytin dallarından yapılmış ağlar üzerinde güneşte bekletilir. Bu
hazırlama işlemi genelde sonbahar aylarında yapılır. Tarhana odun
ateşinde fırınlanarak, yağda kızartılarak veya badem ve ceviz
eşliğinde tüketilir. Beyşehir tarhanası bireysel tüketim amacıyla
üretilir. Ama ne yazık ki bu gelenek, hem çok az insanın bildiği
üretiminin zorluğundan hem de tarhana için düzenlenen festival
veya benzeri etkinlikler olmamasından dolayı kaybolmaktadır.
Bunun yanı sıra tek kişi tarafından üretilememesi ve komşular
arasındaki ilişkilerin ve imece usulünün azalmasından dolayı bu
tarhananın üretimi daha da zorlaşmaktadır.
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K O N YA
After having strained the yogurt to make ayran (a typical Turkish
drink), salt, butter and ground wheat are added and the mixture is
set to boil in a large pot. At least three people are required for this
operation: the first takes care of the fire, the second mixes without
ever stopping while the third person slowly adds the wheat. This
mixture must be left to sit for an entire night, so that it can cool and
rise. The following day, before dawn, the mixture is removed from the
pot and is then kneaded. Balls of dough about the size of a palm are
formed and then stretched out, to then be left to sit in the sun for two
days on nets made of canes or wild olive branches.
This preparation usually takes place in Autumn, and the Tarhana
are fried in oil on a wood burning stove or they are simply eaten
with walnuts and almonds. The story goes that in 1517 the ninth
Sultan of the Ottoman Empire, Selim I, wanted to reach and conquer
Egypt by taking the so called “Conqueror’s Road”, through the Sinai
desert. Upon his arrival in Beysehir, he asked the governor Karlioglu
Sinan to find food that could be conserved at length. Thus, Tarhana
was prepared for the first time in the Icerisehir neighborhood,
was perfectly conserved and allowed the army to cross the desert.
Tarhana is produced for personal consumption and, unfortunately,
this tradition is being lost both because of its difficult preparation,
which ever few people know today, and also because there are no
festivals or similar events in its honor. What’s more, Tarhana cannot
be prepared by one person, and the reduction of relationships among
neighbors and collective gatherings make it ever more difficult to
prepare the product.
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B o ğate p e Gr av yeri

/ B oğate pe Gr uy e re

Türkiye’nin doğusunda %100 inek sütünden yaklaşık 55-90 kg
ağırlığında tekerlekler halinde üretilen geleneksel sert peynir
cinsidir. Peynir içinde büyük delikler bulunur, sert ve sarıdır.
İsviçreli gruyere’ye benzer, fakat daha baharatlı ve güçlü bir
aromaya sahiptir. Çünkü 1800 metre rakımlı meralarda ebegümeci,
ısırgan otu, Frenk soğanı, papatya ve dulavratotu gibi çeşitlilikleri
yüzlerle ifade edilebilen yerli bitkilerle beslenen ve kaynak suları
içen süt ineklerinin sütünden yapılır. Üretim sezonu Haziran’dan
Ağustos’a yalnızca üç aydır. Boğatepe gravyeri 19. yüzyılda
Rusya’da yaşayan peynir üreticileri tarafından Kafkasya’ya yayılan
bir geleneksel peynirdir. 1920 yılından sonra, Kafkasya’dan Kars’a
göç eden aileler, peynirin yapımına burada da devam eder. Bir süre
sonra yerel halk da öğrenir.
Üretimi halen Kars’ta süren peynir eskiden olduğu gibi bugün de
geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Buna göre ilkin sağılan yağlı
süt filtre edilir ve 36°C’ye ısıtılmış büyük bir bakır tekneye alınır,
mayası verilir. Oluşan teleme 56-60°C’ye kadar ısıtılır ve “harbi”
denilen özel bir alet ile küçük parçalar halinde dilimlenir. Suyu
boşaltılır, daha sonra pamuklu bezler yardımıyla tekneden ahşap
kalıba aktarılır. İçindeki suyun alınması için preslenir. Ardından
5-10 gün süreyle, yüzde 18 oranında tuzlanmış su içinde bekletilir.
Bu işlemde yerel kaya tuzu kullanılır. Sudan çıkarıldıktan sonra
15-25 gün boyunca, her kalıp 28-30 derecede ısıtılmış bir odaya
bırakılır ve günde bir defa ters-yüz olacak biçimde döndürülür. 25
gün sonra kalıplar 60 gün boyunca 12°C’de gün aşırı tuzlanarak ve
döndürülerek olgunlaşmaları sağlanır. Tekerlek son haline ve tam
olgunlaşmasına 140-150 günde ulaşır ve 4 yıllık bir raf ömrü olur.
Bugün sadece 5 gravyer üreticisi mevcut.
Bunlardan ikisi geleneksel, üçü endüstriyel yöntemlerle üretim
yapmaktadır. Peynir yapım sürecinde mekanizasyona geçişin
artması ve yerli sığır sayısının düşmesinden başka Avrupa
Birliği’nin üretimle ilgili yeni uygulamaları da bu özel ürünün
üretimini risk altına sokmuştur.
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KARS
Boğatepe Gravyeri, or Boğatepe Gruyere, is a traditional hard cheese
that is produced and consumed widely in eastern Turkey. It is similar
to Swiss Gruyere but has stronger, spicier aroma. The tradition came
to Caucasia through cheese producers living in Russia in 19th century.
After 1920, with mass immigration from Caucasia, families that
moved to Kars continued their Gruyere production and passed on
techniques to the local population. Boğatepe Gruyere is a 100% cow’s
milk cheese produced in wheels of 55 - 90 kg. It is a hard and yellow
cheese with large holes inside. The cheese is only produced from June
to August, when dairy cows graze on pastures at an altitude of 1800
meters, feeding on hundreds of indigenous plants and water from
local streams.
To make the cheese, their aromatic, fatty milk is filtered and then
heated to 36°C in a large copper vat. The resulting curd (teleme in
Turkish), is heated to 56 - 60°C and broken up into tiny pieces with
a special tool called “harbi” to release the whey. Then, the curd is
transferred from the vat to its wooden form using cotton cheesecloth.
The cheese is pressed to release water. Next, it is placed into an 18%
salt brine solution made with local rock salt for 5 - 10 days. For 15 - 25
days, the forms are left at 28 - 30°C and turned once a day. In the next
stage, the forms are aged for 60 days at 12°C, turned and salted every
other day. The resulting wheel reaches its full maturity at 140 - 150
days, and has a shelf life of up to four years.
Today only few producers continue this artisanal production with
traditional methods; there are five dairies in Kars, two of them are
traditional producers, and three are industrial facilities. An increased
move towards mechanization in the cheese making process, along
with low populations of native cattle breeds and increased European
Union regulations make Boğatepe Gravyeri a product at risk of
extinction.
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Ç a k m a k Pe y n i r i / Ç akmak C h e e s e

KARS

Çakmak peynirine adını yapıldığı Çakmak köyü verir. Bu yarı
yumuşak peynir çiğ inek sütünden üretilir ve köyün gıda
güvencesi açısından büyük önem taşır. Sabahları inekten alınan
süt 35°C sıcaklıkta mandıraya ulaşır. Buzağının işkembesinden
yapılan peynir mayası eklenir ve üzeri kapatılarak bir battaniyeye
sarılır. Burada ısısı 25°C’ye düşene kadar 40 dakika bekletilir.
Süt kesildiğinde kesmiği pamuktan bir torbaya dökülür. Artan
peynir altı suyu ise lor veya tereyağı yapımında kullanılmak üzere
ayrılır. Torbaya dökülen kesmik elle nazikçe bastırılır. Üzerine
taze su dökülür. 25 kiloluk bir ağırlıkla 2 saat boyunca baskılanır.
Suyu süzdürülen ve sıkıştırılan peynir 1 gün boyunca tuzlu
suda bekletilir. Ardından 1 yıl boyunca teneke kutularda, 4°C
sıcaklıkta tuzlu suda bekletilir. Bölgede üretilen peynirin büyük
bir çoğunluğu taze tüketildiğinden dolayı bu yöntem istisnaidir.
Çakmak peyniri yıl boyunca üretilir.
Bu peynir üretimi geleneği bir zamanlar bölgede yaşayan
Malakanlardan gelmektedir. Çakmak Köyü bölgedeki son Malakan
evlerinden birine de ev sahipliği yapmaktadır. Rusçada süt içen
anlamına gelen Malakan ya da Molakan kelimesi, 19. yüzyılın ikinci
yarısında Rusya ve Osmanlı arasındaki savaşın ardından bölgeye
yerleşen belirli bir etnik grubu tanımlamak için kullanılmaktadır.
Tek bir köye özel olması ve ürün izlenebilirliğinin eksikliği bu
özgün ürünün sanayileşmiş ürünler karşısında gölgede kalmasına
neden olmaktadır. Bu ürün hakkındaki bilgi birikimi birkaç eski
üreticiyle kısıtlıdır.
Çakmak cheese take its name from the village of Çakmak. This semisoft cheese is produced using raw cow’s milk and is very important for
the village’s food security. In the morning, milk reaches the dairy at a
UFNQFSBUVSFPG¡$$BMG TSFOOFUJTBEEFEUPUIFUBOLXIJDIJTUIFO
DMPTFEBOEXSBQQFEJOBCMBOLFUXIFSFJUSFTUTGPSNJOVUFT VOUJMUIF
UFNQFSBUVSFESPQTUP¡$0ODFUIFNJMLIBTDVSEMFEJUJTCSPLFOBOE
the curd poured into a cotton bag. The leftover whey is used to make
Lor (a sort of ricotta) or butter. Once it has been poured in the cotton
bag, the curd is gently pressed several times by hand. Afterwards, fresh
water is poured on top of the mass to reduce proteolysis so as to avoid
the compacted effect. The mass is pressed (with a 25 kg weight) for
two hours. Afterwards, the cheese is put in brine for a whole day. The
DIFFTFJTMBUFSLFQUJOUJOTJOCSJOFGPSBZFBSBUBUFNQFSBUVSFPG¡$
5IJTQSPDFEVSFJTFYDFQUJPOBM TJODFNPTUPGUIFDIFFTFQSPEVDFEJOUIF
area is consumed fresh. Çakmak cheese is made all year-round.
The cheese-making tradition in this village comes from the Malakan
people, who once lived in the area. The village of Çakmak even hosts
one of the last Malakan houses in the area. The word Malakan, or
Molokan (from the Russian молокане, milk-drinker) was used to
define a particular ethnic group that settled in the second half of the
UIDFOUVSZBGUFSUIFXBSXJUI3VTTJBTQMJUUIFBSFBCFUXFFOUIF
Ottoman and the Russian empire. Being specific to one single village,
the lack of product traceability could potentially obscure this genuine
production for more industrialized ones. Knowledge of this product is
limited to a few old producers.
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Ç an a k Pe y n i r i / Çanak Chees e

KARS

Çanak peyniri Kars’ın deniz seviyesinin 2344 metre üzerinde
bulunan Boğatepe köyünde üretilen yarı yumuşak bir peynirdir.
Üretimi için en uygun dönem Eylül ve Kasım ayları arasıdır.
Taze inek sütüne peynir mayası eklenir, 45 dakika boyunca
kesmik ve peynir altı suyu oluşması beklenir. Ardından kesmik
parçalanır, üzerine 70°C sıcaklıkta su eklenerek ısının 40°C’ye
getirilmesi sağlanır ve sıvı kısmın peynirin yüzeyine çıkması
beklenir. Sıvı kısımdan geriye kalan peynir 24 saatliğine tuzlu
suya koyulur. Çanak 6 aya kadar tuzlu suda bekletilebilir. Çanak
ne kadar uzun süre bekletilirse o kadar olgunlaşır ve tuzlu olur.
Tuzlu su değiştiğinde, peynir dışarıda kurumaya bırakılır. Artan
kesmiğe kaynar su ekleyip harç yoğrularak bir çeşit hellim peyniri
üretilebilir.
Çanak peyniri aynı zamanda bakkal olarak da bilinir. Bu isim
geçmişte Çanak peynirinin bakkallara verilmesi ve burada
hızla satılmasından gelmektedir. 1970’lere kadar yaşlı kadınlar
tarafından yaygın olarak üretilen bu peynirin üretimi, yerini
Türkiye’nin en çok üretilen peyniri haline gelen kaşar peynirine
bırakmıştır. Çanak peyniri günümüzde sadece yaşlı kadınlar
tarafından evde tüketme amaçlı üretilmektedir.

Çanak cheese is a semi-soft raw cow milk cheese produced in the village
PG#PHBUFQF MPDBUFEBUNFUFSTBCPWFTFBMFWFM5IFQSPDFTTTFFT
SFOOFUBEEFEUPGSFTINJML BOEBGUFSNJOVUFTUIFDVSEJTCSPLFOBOE
the whey is left to emerge. The curd is then broken into grains, then hot
XBUFS ¡$ JTBEEFETPBTUPCSJOHUIFPWFSBMMUFNQFSBUVSFUP¡$
and let the liquid part emerge. The resulting cheese is put in brine for
IPVST±BOBLDBOCFMFGUJOCSJOFGPSVQUPTJYNPOUIT8IFOFWFS
the brine is changed, the cheese is left outside to dry. With the leftover
curd, a sort of halloumi cheese can be made by adding boiling water
BOEXPSLJOHUIFEPVHI5IFCFTUQFSJPEUPNBLFÎBOBLJTCFUXFFO
September and November.
Çanak cheese is also known as Bakkal, which means “grocery store.”
The name comes from the fact that in the past it was given to grocery
TUPSFTBOETPMERVJDLMZ6QVOUJMUIFTJUXBTXJEFMZQSPEVDFE
by elderly women, but the production was set aside to focus on the
production of kashar, which is now the most widely produced cheese in
Turkey.
5PEBZÎBOBLJTPOMZNBEFCZFMEFSMZXPNFOGPSEPNFTUJDDPOTVNQUJPO
Bogatepe villagers would like to bring back this production and put it
back on the market.
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Fo ç a Tarhanası

/ Foça Tarhana

İZMİR

Foça tarhanası nesillerdir Foça yöresinde üretilmekte olan, çorba
yapımında kullanılan bir üründür. İnce kabuklu Foça domatesi
ve Foça’da üretilen yoğurtla yapılır. Son ürüne daha kırmızı bir
renk vermek için biber de eklenebilir, ancak sadece domates
kullanılmışsa tarhana turuncu veya açık kırmızı olacaktır.
Tarhanaotu denilen bir baharat karışıma eklenerek karışım 1015 gün bekletilir ve ardından yaklaşık 10 gün boyunca güneşte
kurutulur. Kurutulduktan sonra elekten geçirilir. Tadı asidik ya
da ekşidir, ancak domates ve biber aromaları hissedilir. Tarhana
kurutulmadan önce ne kadar mayalanırsa ekşi aroması o kadar
güçlü olur.
Yörelere göre içeriği değişebilen birçok tarhana çeşidi tüm
Türkiye’de üretilmektedir. İnsanların kurutulmuş veya katılaştırılmış
bir üründen çabucak bir öğün hazırlamasına olanak sağlayan
tarhanaların üretimi ise uzun zaman almaktadır. Türk göçmenlerin
Avrupa’ya yayılmasıyla birlikte tarhana çeşitleri de Türkiye dışına
yayılmıştır. Ancak Foça tarhanası yalnızca az miktarda ve yerel
olarak bulunabilmektedir.

'PÎBUBSIBOBJTBQSFQBSBUJPONBEFGPSBTPVQUIBUIBTCFFOQSPEVDFE
JOUIFSFHJPOPG'PÎBGPSHFOFSBUJPOT*UHFUTJUTOBNFGSPNUIFGBDU
UIBUJUTNBJOJOHSFEJFOUTBSFZPHVSUJOBTBDLNBEFJO'PÎBBOEGSPN
UIFUIJOTLJOOFE'PÎBUPNBUP1FQQFSTNBZBMTPCFBEEFEUPHJWFUIF
final product a deeper red color, but if only tomato is used, the tarhana
will be orange or light red. A particular spice called tarhanaotu is also
BEEFE BOEUIFNJYUVSFJTMFGUTJUGPSUFOUPGJGUFFOEBZTCFGPSFCFJOH
dried in the sun for about ten days. Once dried, it is passed through a
sieve. The taste is acidic or sour, but the flavors of tomato and pepper
can be detected. The longer the tarhana ferments before drying, the
stronger the sour flavor.
7BSJBUJPOTPOUBSIBOBBSFNBEFUISPVHIPVU5VSLFZ DPOTJTUJOHPG
different ingredients that vary by region. They allow people to prepare
BRVJDLNFBMGSPNBESJFEPSTPMJEJGJFENJYUVSF CVUUIFUBSIBOBT
UIFNTFMWFTUBLFBMPOHUJNFUPQSFQBSF7BSJBUJPOTPGUBSIBOBIBWF
spread outside of Turkey to many parts of Europe with the spread of
5VSLJTIFNJHSBOUT'PÎBUBSIBOB IPXFWFS DBOPOMZCFGPVOEMPDBMMZ
and in limited quantities.
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G ambi lya / G ambi ly a

MUĞLA

Kıbrıs baklası da denilen bu baklagil yüksek miktarda protein
içerir. Kurutulmuş halde kullanılan Gambilya Türkiye’nin batısına
özgü bir üründür. Taze bitkinin koyu yeşil yaprakları da yenilebilir.
Kahverengi kabuğun içerisinde sarı fasulye taneleri bulunur. Sarı
mercimek ile karıştırılabilir, ancak bezelyeye daha yakındır ve
yuvarlak biçimli mercimeklerin aksine karemsi şekle sahiptir. Aynı
familyadan ürünlere kıyasla insan tüketimi için üretimi çok daha
enderdir.
Bu besin değeri yüksek gıda genelde çorba yapımında kullanılır
ancak gambilyayı yemenin daha mükellef bir yolu lezzetli bir
meze olan fava yapmaktır. Fava, gambilyayı ıslatmanın ardından
soğan, sarımsak ve tuzla kaynatılarak yapılır. Yumuşayana kadar
kaynatılan gambilya bir miktar limon suyuyla birlikte püre haline
getirilir. Gambilya köylüler tarafından kahvaltıda da yenilmektedir.
Gambilya dikenli bir bitki olduğu için zor hasat edilir. Bu nedenle
Bodrum yöresinin yerlileri açısından ürün oldukça değerlidir.
Fava yapılabilecek diğer baklalardan 4 kat daha pahalıdır. Milas
ve Bodrum bölgelerinde yerel olarak satılmaktadır, ancak hangi
miktarlarda satıldığı tam olarak bilinmemektedir. Geçmişte
insanların ürünü hasat edecek ve soyacak sabrı varken yeni nesil
bu işe pek ilgi duymamaktadır. Fiyatının da diğer baklalara oranla
çok daha yüksek olması sebebiyle üretimi ve satışı her yıl gitgide
azalmaktadır.
The Cyprus vetch (Lathyrus ochrus), or gambilya as it is called in
Turkey is a high protein legume that is used in its dried form. It is
native to eastern Turkey. The bitter green leaves of the fresh plant may
also be eaten. This split, yellow beans are found inside a brown pod. It
could easily be mistaken for a yellow lentil, but it is more closely related
to peas, and it has a square-like shape as opposed to round lentils. It is
a much less common variety grown for human consumption than other
related species in the same genus.
Usually this nutritious food is made into a soup (such as louvana
soup), but a more elaborate way of eating it is making a “fava,” which
is a delicious meze. Fava is prepared by soaking the gambilya, then
NJYJOHJUXJUIPOJPO HBSMJD TVHBSBOETBMU*UJTUIFODPPLFEJOXBUFS
until soft, and then pureed along with a bit of lemon juice. Gambilya is
also eaten for breakfast by local villagers.
It is very difficult harvest the beans out from the plant since it has
needles, and therefore gambilya is very precious among the natives to
#PESVNBSFB*UJTGPVSUJNFTNPSFFYQFOTJWFUIBOUIFOPSNBMGBWB
beans with which the fava dish described above could also be made.
It is sold localy in the Milas and Bodrum area of Turkey, but it is
VODFSUBJOFYBDUMZJOXIBURVBOUJUJFT"MUIPVHIJOUIFQBTUQFPQMFIBE
the patience to harvest and peel these beans, younger generations are
not interested in this work, and since the price is very high compared
to other legumes, every year fewer and fewer people cultivate and
purchase these beans.
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G ömb e Tarhana / G ömbe Tarhana
Gömbe tarhana yüz yılı aşkın bir süredir aynı şekilde yapılmaktadır,
yöntemi değişmemiştir. Koyun sütünden yapılmış ev yapımı
yoğurt, kırmızıbiber salçası, yerel sebzeler, zeytinyağı ve tereyağı
gibi yerel ürünlerle hazırlanır. Gömbe tarhana, Antalya’nın Kaş
ilçesindeki her köyde aynı yöntemle hazırlanır. Ancak kuruma
zamanı köylerin bulunduğu yere bağlı olarak değişebilir.
Bu tarhanayı hazırlamak için önce soğan, zeytinyağı ve tereyağı
kavrulur. Üzerine doğranmış kırmızı ve yeşilbiber ve domates,
göce (kırık buğday), doğranmış taze yeşillikler (genellikle fesleğen,
maydanoz, nane ve kekik), baharatlar (toz kırmızıbiber, çörekotu,
kekik) ve tuz ilave edilir. Karıştırılarak pişirilir, ateşten alınır.
Bir beze bolca buğday kepeği serpilir ve daha sonra tarhana
bez üzerinde bir tabaka halinde yayılır. Yeterince soğuduğunda,
üzerine yoğurt eklenir ve yoğun hamur kıvamına gelinceye kadar
yoğrulur. Bu hamur aynı kapta kuruyana kadar bir hafta saklanır.
İlk gün kap güneşin altında ve kalan altı gün boyunca gölgede
tutulur. Tamamen kuruduğunda toz hale gelene kadar elle
ovuşturulur ve kış tüketimi için soğuk bir yerde saklanır. Çorbası
yapılacağı zaman su, nohut, mercimek ve diğer sebze ve baharatlar
ile karıştırılarak pişirilir ve üzerine yanık tereyağı gezdirilir.
Her ailenin kendi tüketimi için yaptığı, zaman zaman fazlasını yerel
pazarda sattığı bu geleneksel ve yöresel ürünü genç nesiller artık
hazırlamak istemiyor. Fazla zaman alması ve şehir evlerinde bu
hazırlığın kolay olmaması, marketlerde endüstriyel olarak üretilmiş
tarhana çorbası karışımı bulunması da gençlerin bu tutumuna
destek olan nedenler. Ama sonuçta Gömbe tarhananın geleneksel
üretim yöntemi kaybolma riski altındadır.
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A N TA LYA
Tarhana, a product made from dried grains, vegetables and yogurt
or milk, is the first “instant soup” ever. It is said that the name comes
from the phrase dar hane meaning “poor peasant,” as, according to
legend, it was the only dish a poor peasant wife could quickly prepare
as an offering to a visiting sultan. It was invented by the Central Asian
Turks as a way to be able to consume yogurt in every season, and over
time it spread to the neighboring Balkans.
The preparation method for gömbe tarhana is unchanged for over a
hundred years. Gömbe tarhana is made with local products such as
homemade sheep’s milk yogurt, homemade red pepper paste, local
vegetables, olive oil and butter.
To prepare this tarhana, onions are roasted in olive oil and butter.
Chopped peppers and tomatoes, along with more butter are added
to the mixture, followed by crushed wheat, salt and spices (typically
basil, parsley, mint and oregano). A cloth is sprinkled with bran and
then the tarhana is spread in a layer over the cloth. Once cool, yogurt
is added and kneaded in until forming dense dough. This dough is
stored in a pot for one week until dry. For the first day, it is stored
under the sun, and in the shade for the following six days. Once dried,
it is rubbed by hand to break it down intow a powder that can be kept
until wintertime. It is prepared as a soup topped with brown butter
for final consumption, mixed with water, chickpeas, lentils and other
vegetables and spices.
Gömbe tarhana is prepared with the same method in each village in
the province of Kaş, in southeastern Turkey, although drying time may
vary depending on the location of villages. Producers make it for their
own family, but some producers from village are selling their excess
product at the village markets once a week. Younger generations do
not want to prepare tarhana, though, because it is time consuming,
and those who have moved to cities lack the facilities for home
production. Today’s fast paced lifestyles cause customers to buy
industrially-produced tarhana soup mix from supermarkets, and so
the traditional production method of gömbe tarhana is at risk of
being lost.
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İs ot Bib eri / Is ot Pe ppe r

U R FA

Aynı zamanda isot biberi veya Urfa biberi olarak da bilinen isot,
Türkiye’nin güneydoğusundaki Urfa şehrinde yetiştirilen bir acı
biber türüdür. Başlıca Türk ve Arap mutfağında kullanılan isot
oldukça özel bir tada sahiptir ve kırmızı ile mora çalan koyu siyah
renktedir.
Biber koyu kahverengi renge döndüğünde hasat edilir. Bir
sonraki hafta gündüzleri güneşte kurutulur, geceleri toplanır ve
birbirlerine sarılarak “terlemeleri” sağlanır. Böylece biberin kuru
kısımları hala nemli olan kısımların aromasını alır. 1 hafta sonunda
biberler tuzlanır ve değirmende öğütülür. Bu işlem genelde çok
fazla insan tarafından, yaygın olarak komşu ailelerin imecesiyle
yapılır.
İsot yetiştiriciliği Urfa ve çevresi ile sınırlanmıştır ve insanlar yerel
kültürün bir parçası olan hazırlama sürecine bağlılık duyar. Yine de
ürün hem gıda güvenliği mevzuatı hem de üreticilerin daha yüksek
kâr marjına sahip biber türlerine yönelmesi nedeniyle yok olma
tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Isot (Capsicum annuum), also known as Isot biber or Urfa biber, is a
type of chili pepper grown in the city of Urfa, in south-east Turkey. It is
primarily used in Turkish and Arab cuisine, has a very particular taste
(smokey, sweet, earthy and spicy) and is of an intense black colour with
shades of red and purple.
The pepper is harvested when it reaches a dark brown color. The
following week, the peppers are dried in the sun during the day and, at
night, collected and bundled up with each other, in order for them to
“sweat”: like this, the dried parts of the pepper take up the flavor of the
still humid ones. After a week, the peppers are salted and ground in a
mill: this process usually involves many people, commonly members of
neighboring families.
The cultivation of the isot has always been confined to this area, and
the people feel very connected to its preparation process, which is a part
PGUIFMPDBMDVMUVSF5IFQSPEVDUJTJOSJTLPGFYUJODUJPOCPUICFDBVTFPG
food safety legislation, and a preference of the producers to buy higher
yielding pepper varieties.
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Kar ab aş otu Re çeli / Wil d L av e nd e r Jam

İZMİR

Yabani lavantanın yerli yaygın adı olan karabaşotu 30-100
santimetre uzunluğuna erişebilen, 3-5 santimetrelik kadifemsi
dokulu mor çiçeklere sahip bir bitkidir. Lavantalar büyük
miktarlarda bitkinin doğal olarak yetiştiği Karaburun bölgesindeki
veya Foça çevresindeki tepelik alanlarda, köylü kadınlar tarafından
toplanır. Sezon Nisan’da başlar ve 3-4 haftada sona erer.
Bu yabani lavantadan yalnızca çiçekleri kullanılarak bir reçel üretilir
ve sapları şerbet üretiminde kullanılır. Karabaşotu reçelini yapmak
için öncelikle bitki toplanır ve çiçekleri ayrılır. Çiçekler kaynar su,
şeker ve baldan oluşan karışıma eklenir. Karışım oranları 1 birim
bal, 2 birim su, 2 birim karabaşotu çiçeği ve 4 birim şeker olacak
şekilde ayarlanır. Bu karışım kaynatılır ve şurup ile reçel arası bir
kıvama getirilir. Sonunda limon tuzu eklenir. Nihai ürün 450 gram
reçel için 15 gram çiçek içerir.
Karabaşotu reçeli başlıca Ege Bölgesi’nde, Karaburun-Foça
arasında üretilen ev yapımı bir üründür. Ayrıca yörede, bu reçeli
yerel marketlerde ve pazarlarda satan bir kadın kooperatifi de
bulunmaktadır. Geçmişte bu reçele iyileştirici özelliği nedeniyle
değer verilir; kolesterole karşı yardımcı olduğu ve hipertansiyon ile
alakalı sorunları azalttığı söylenirdi. Buna rağmen günümüzde çok
az üretici kalmıştır ve bu geleneksel ürünün geleceği belirsizdir.

Karabaşotu is the local common name for wild lavender (Lavandula
TUPFDIBT BQMBOUUIBUHSPXTGSPNDNUBMM FOEJOHXJUIDN
PGWFMWFUZUFYUVSFEQVSQMFGMPXFST"QSFTFSWFJTNBEFGSPNUIJTXJME
lavender, using only the flowers, with the stems reserved to produce a
juice. The lavender is collected by peasant women in the Karaburun
BSFBPSJOUIFIJMMTBSPVOE'PÎB XIFSFUIFQMBOUHSPXTOBUVSBMMZJO
MBSHFOVNCFST5IFTFBTPOTUBSUTJO"QSJMBOEGJOJTIFTJOKVTUUP
weeks.
5PNBLFUIFKBN PSLBSBCB˒PUVSFÎFMJ GJSTUUIFQMBOUJTHBUIFSFEBOE
UIFGMPXFSTBSFTFQBSBUFE5IFGMPXFSTBSFBEEFEUPBNJYUVSFPGCPJMJOH
water and sugar and honey. The proportions are one part honey, two
parts water, two parts lavender flowers and four parts sugar. This
NJYUVSFCPJMTBOEPCUBJOTBEFOTJUZJOCFUXFFOTZSVQBOEKBN*O
the end, citric acid is added. The final product contains 15 grams of
GMPXFSTGPSFWFSZHSBNTPGKBN
Wild lavender jam is mainly a homemade product of the Turkish
"FHFBOSFHJPO GSPN,BSBCVSVOUP'PÎB5IFSFJTBMTPPOFXPNFOT
cooperative that sells the jam at local shops and farmers’ markets. In
the past, the jam was prized for its medicinal use, said to help fight
high cholesterol and to decrease problems associated with hypertension.
However, today, few producers remain and so the future of this
traditional product is uncertain.
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Mi las Isırgan lı Erişte / Mil a s Ne t t l e Pa sta

MİLAS

Ege Bölgesi’nde yaşayan insanlar ısırgan otunu genelde çay
yapmak için kullanır; ancak tarihi Milas şehrindeki kadınlar ısırgan
otunu erişte yapımında da kullanmaktadır. Bu geleneksel ev
yapımı erişteye Milas Isırganlı Erişte denir.
Isırgan otları hasat edilir, iyice yıkanır ve doğranarak yaklaşık 5
dakika pişirilir. Ardından Ege Bölgesi’nde kullanılan sarı buğday
unu ve pişirilen ısırgan otu ıslak hamur kıvamına gelene kadar
karıştırılır. Her bir kilogram un için 2 yumurta ve az miktarda
kaynamış ısırgan otu suyu kullanılır. Hamur hazır olduğunda oklava
yardımıyla açılır ve yaklaşık olarak 3mm x 3 cm’lik parçalara kesilir.
Son olarak kesilen parçalar yaklaşık 5 gün boyunca kurumaya
bırakılır. Hazırlanan erişte kaynayan suya eklenir, bir yemek kaşığı
zeytinyağı ve tuz ile 8-10 dakika kaynatılarak hazırlanır. Isırganlı
erişte tereyağı veya zeytinyağı ile servis edilir. Bazen ısırganlı
erişte sosu da serviste kullanılır. Isırganlı erişte sosu yapımında
doğranmış ve kavrulmuş ısırgan otu ve zeytinyağı kullanılır.
Isırganlı Erişte yapımı geleneği nesilden nesile aktarılmıştır.
Bugüne kadar, Milaslı kadınlar ısırganlı erişteyi çoğunlukla kendi
tüketimleri için üretmiştir.

The Aegean region is situated in western Turkey and it took its name
from its bordering sea. The inhabitants of this region use mostly nettle
to prepare tea, however women from the ancient city of Milas make a
kind of pasta from it. The traditional homemade nettle pasta is called
Isırganlı Erişte.
The nettles are harvested, washed well and later chopped and cooked
for five minutes. After that, the yellow wheat flour from Aegean region
JTNJYFEXJUIDPPLFEOFUUMFTVOUJMBNPJTUQBTUBEPVHIJTNBEF'PS
each kilogram of flour, they use two eggs and a little bit of nettle water
(boiled). When the dough is ready, with the help of the dough roller, the
XPNFONBLFUIJOEPVHIMBZFSTBOEUIFODVUUIFNJOUPBQQSPYJNBUFMZ
NNYDNQJFDFT'JOBMMZ UIFDVUQJFDFTBSFMFGUGPSBCPVUGJWFEBZT
JOPSEFSUPESZ1SFQBSFEQBTUBJTBEEFEUPCPJMJOHXBUFSXJUITBMUBOE
BUBCMFTQPPOPGPMJWFPJMGPSBCPVUNJOVUFT5IF*TSHBOM&SJ˒UF
is served with butter or olive oil. Sometimes the nettle souce is added
(chopped and roasted nettles with olive oil).
The tradition of Isırganlı Erişte preparation is passed down from
generation to generation. Until now, women from Milas town make it
mainly for home consumption.
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Şi l e B a l Si r k e s i / Sile Hone y Vinegar

İ S TA N B U L

Şile bal sirkesi en az iki sebeple benzersizdir. Birincisi, ürün Türkiye
çapında üne sahip ve İstanbul’da isim yapmış bir Ark of Taste ürünü
olan Şile kestane balından yapılmaktadır. Şile bölgesi ormanlarla
kaplıdır ve bu ormanların büyük bir çoğunluğu arıların kestane
balı ürettiği kestane ağaçları ve meşe ağaçlarından oluşmaktadır.
Şile Bal Sirkesi’ni eşsiz yapan ikinci sebep ise tamamlanması 12 aya
kadar sürebilen yavaş ancak nazik bir mayalanma süreci sağlayan,
yöreye özgü ev yapımı mayaların üretimde kullanılmasıdır.
Önceki seneden kalan balın petekleri yıkanır, su ile karıştırılır
ve iyice ezilir. Elma sirkesinin mayasından konup üstü tülbentle
kapatılır. Kavanozun kapağı örtülür ancak sıkılmaz. Yine önce sıcak,
sonra oda sıcaklığında tutulur. 3-5 ayda bir sirkenin tadına bakarak
hazır olup olmadığı kontrol edilir. Bal sirkesinin olması 12 aya
kadar sürebilir.
Şile Bal Sirkesi Türkiye’de yaygın olarak tüketilen salatalarda sos
olarak kullanılmaktadır. Salatalar birçok farklı sebze ve yeşillikler ile
hazırlanır ve ünlü Türk başlangıçlarından meze olarak servis edilir.

5IF4JMF7JOFHBSJTNBEFPVUPGIPOFZ BOEDBOCFGPVOEJOTFWFSBM
DPVOUSJFTBSPVOEUIF.FEJUFSSBOFBO4FB OBNFMZJO*UBMZ 1PSUVHBM 
France, Romania, and Spain), however, it is rare. On the Black Sea
$PBTU JOUIFDJUZPG4JMF JOOPSUIXFTUFSO5VSLFZ KVTULNGSPNPOF
of the biggest metropolis on earth, Istanbul, this product can still be
found in the local market, produced and sold by a few local households.
Sile honey vinegar, or Sile bal sirkesi as it is called in Turkish language,
is unique for at least two reasons. The first being that it is made
PVUPGDIFTUOVUIPOFZ PSʐJMFLFTUBOFCBM BIPOFZXIJDIJTGBNPVT
throughout Turkey and very renowned in Istanbul, and is also on the
Ark of Taste. The region of Sile is indeed covered with forest areas, and
the majority of these forests are made up by Oak and chestnut trees,
from which the bees produce the chestnut honey.
The second reason that makes Sile Honey vinegar unique, is the use of
indigenous home-made yeasts in the processing process, which ensures
a slow yet delicate fermentation which can take up to 12 months to be
completed.
The Sile honey vinegar is mainly used for dressing in salads, very
commonly eaten in Turkey. The salads are prepared with many
different vegetable greens, served as meze, the famous Turkish starters.
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Tatlı L im on

/ Sw eet L e mon

ADANA

Adana’nın tatlı limonu 11 gram ağırlığında, 55 mm boyunca ve
60 mm çapında bir meyvedir. Sarı renkli kabuğunun kalınlığı
yaklaşık 3 mm’dir. Ekim-Kasım aylarında olgunlaşır ve taze olarak
tüketilmesinin yanı sıra Adana yöresinde reçel yapımında da
kullanılır. Antioksidanlar ve fenollerle dolu bu meyvenin suyu taze
olarak hemen tüketilmezse acılaşır.
Tatlı limon Adana’da genellikle ev bahçelerinde yetiştirilir, ancak
ağaç sayısı son yıllarda düşüşe geçmiştir. Çukurova Üniversitesi
Bahçe Bitkileri Bölümü’ne göre bu düşüşün sebebi mevcut
ağaçların bakımının yeterli düzeyde yapılmamasıdır.

The tatlı limon, or sweet lemon (Citrus limetta rosso) is a fruit is
around 110 grams in weight, 55 mm in length and with a diameter
PGBCPVUNN5IFUIJDLOFTTPGUIFZFMMPXDPMPSFEQFFMJTBCPVU
mm. They ripen in October and November months, and in the area
of Adana are consumed fresh or used in jam making. If not used
JNNFEJBUFMZ UIFGSFTIKVJDF XIJDIJTGVMMPGBOUJPYJEBOUTBOEQIFOPMT 
will become bitter.
Traces of citrus cultivation in Anatolia date back thousands of years.
Tatlı limons are produced mainly in home gardens, but the number
of trees has declined in recent years. This decline is mainly due to
JOBEFRVBUFDBSFPGFYJTUJOHUSFFT BDDPSEJOHUPTUVEJFTQSFGPSNFECZ
Çukurova University’s Department of Horticulture.
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Şi l e Kestane Balı

/ Chestnut Hone y

İ S TA N B U L

Kestane balı üretimi 1960’larda, Şile’nin bir köyü olan Yeniköy’de
başlamıştır. İlk yıllarda bal ilkel arı kovanlarında üretilmekteyken
1970’lerden bu yana arı yetiştiricileri, öncülüğünü yine Yeniköy’ün
yaptığı modern üretime geçmiştir. Bal, tüm yörede yaygın olarak
bilinmektedir ve Şile halkı için büyük bir gurur kaynağıdır. Kestane
ormanlarıyla çevrili köylerde geleneksel olarak üretilen Kestane
balının ortalama yıllık üretimi 40 tondur.
Kestane balı üretimi gerçekleştirilen önemli köylerden bazıları:
Yeniköy, Çayırbaşı, Doğancılı, Akçakese, Kömürlük, Alacalı ve
Ağva’dır. Arıların Haziran ayı boyunca nektar topladığı kestane
ormanları ise 11-12 hektarlık bir alandadır ve deniz seviyesinin
100-200 metre üzerinde bulunmaktadır.

Chestnut honey production started in Yeniköy, one of the villages
JOʐJMF JOUIFT*OUIFFBSMZZFBST UIFIPOFZXBTQSPEVDFE
JOQSJNJUJWFCFFIJWFTCVUTJODFUIFTUIFCFFLFFQFSTIBWFVTFE
modern, the first of which were again used in Yeniköy. The honey is
widely renowned throughout the region and is a source of great pride
GPSUIFQFPQMFPGʐJMF5IFBWFSBHFBOOVBMQSPEVDUJPOPGDIFTUOVUIPOFZ
JTUPOT IJTUPSJDBMMZQSPEVDFEJOWJMMBHFTTVSSPVOEFECZDIFTUOVU
forests.
4PNFJNQPSUBOUPOFTBSF:FOJLÚZ ±BZSCB˒ %PʵBODM "LÎBLFTF 
Kömürlük, Alacalı and Agva. The chestnut forests from which the bees
collect the nectar throughout June cover an area of 11-12 hectares,
situated at 100-200m above sea level.
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İsli Çerkez Peyniri / Smoked Circassian Cheese

A D A PA Z A R I

İsli Çerkez Peyniri, geçmişi hakkında bilinen çok şey olmasa da
Çerkezlerin vatanı kuzey Kafkasya’da yüzyıllardır imal edilmekte
olan bir peynirdir. Türkiye’de de Çerkez nüfusu tarafından Marmara
Bölgesi’nin batı kıyısında, çoğunlukla Adapazarı ve İzmit illerinde
üretilmekte. Bu peyniri yerel pazarlarda bulmak mümkündür.
Ancak, sanayi tipi üretim yaparak aynı adla satan büyük işletmeler
de vardır. Geleneksel füme Çerkez peyniri çoğunlukla aile
çiftliklerinde inek ve koyun sütünden üretilir. Sütün tam yağlı
olması gerekir, bu yüzden peynirin yağ oranı da oldukça yüksektir,
ama çok uzun bir raf ömrüne sahip değildir. Yapımı için ilkin süt
kaynatılır, peynir ya da yoğurt suyu eklenir. Kesilen peynir özel bir
peynir sepetine aktarılır, suyu süzdürülür. Sepetten alınıp her iki
tarafı tuzlanır. Taze tüketilmesi amaçlanmıyorsa, güneş altında asılı
tutulur ve belli aralıklarla çevrilir. Son olarak, temiz bir beze sarılır
ve bir soba üzerine yerleştirilmiş özel bir plaka üzerinde tütsülenir.
Tütsüleme işleminin yavaş yapılması makbuldür ve yaklaşık 3-4
gün sürer. Bu adımda peynire karakteristik tadını veren meşe
palamudu kullanımı çok önemlidir.
Avrupa Birliği hijyen prosedürleri, küçük ölçekli üreticilerin
ekonomik problemleri, genç nesillerin ilgi eksikliği bu geleneksel
Türk peynirinin geleceğini tehdit etmektedir.

Smoked Circassian cheese is produced by Circassian people living in
Turkey. It is possible to find this cheese in the local markets. While
not much known about its history, it has been produced for centuries
in northern Caucasia, Circassians’ motherland. In Turkey, it is
mostly produced in Marmara region on the west coast, in the cities of
Adapazarı and Izmit. However, there are also large dairies that make
an industrial version sold under the same name.
The traditional smoked Circassian cheese is mainly produced from
cow and sheep milk on family farms. It is produced with whole milk
and is quite rich terms of fat, but it does not have a very long shelf
life. The production method involves boiling the milk and then adding
cheese or yogurt whey in order to coagulate the milk. Then the curd is
transferred into a special cheese basket to drain the whey. It is salted on
both sides, and, if it is not destined for fresh consumption, it is hung in
the sun and turned frequently.
Finally, the Circassian cheese is wrapped in a cloth and smoked on a
special plate with a stove. For this step, the use of acorns is crucial to
the traditional method, as the characteristic taste of the cheese comes
from the smoked acorns. Economic problems for small-scale producers,
a lack of interest from younger generations, and increases in European
Union hygiene procedures threaten the future of this traditional
Turkish cheese.
92

