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S U N S E T  G R I L L & B A R

Summer 2016

2016’nın Yeni Lezzet trendLeri / ExEcUTIvE chEf ERoL ARSLAN’dAN TüRk TAdIm mENüSü  
 / AyhAN SicimoğLU Tv PRoGRAmI iLE SUNSET’TE / Lüks YatLarın MutfakLarı evLeri aratMıYor  

 / düNyAcA üNLü TüRk TASARImcILARdAN SofRALARImIzA ÖzEL TASARImLAR  
 / “serbest Gezen tavukLar” sofraMızda

SEvdiğiNiz yEmEkLERiN TARifLERiyLE

Sunset 
Cookbook
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INSTEAD OF HIRING 
A SUPERMODEL, 
WE CREATED ONE

 

Ghibli Diesel’in her milimetresi tam bir Maserati; mükemmel coupé silueti, lüks deri iç tasarımı, 
güçlü, ekonomik dizel motoru ve standart 8 ileri vites otomatik sanzımanı… Ve Ghibli Diesel’de 
kararınızı haklı çıkaracak daha pek çok sebep var. 

MASERATI GHIBLI DIESEL.

ADV_Ghibli_Diesel_480x305.indd   1 5/26/16   3:33 PM
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STARTER

SEvGiLi SUNSET doSTLARI,

son bir yılda sunset’te pek çok yenilik yaşadık. Öncelikle restoranımızın girişinde sunset 
brasserie’yi yarattık. sıcak ve samimi bir ortamda öğle ve akşam yemeklerini yiyebileceğiniz 
bu alan, müdavimlerimiz tarafından çok beğenildi. sunset’in alıştığınız menüsüne de bazı yeni 
lezzetler ekledik. bu değişimi fransız chef’imizin yarattığı yepyeni bir tatlı menüsü izledi. sonra 
üç farklı tadım menüsü sunmaya başladık. executive chef’lerimiz tarafından hazırlanan akdeniz, 
Japon ve türk tadım menüleri, sommelier’lerimiz tarafından uygun türk ve ithal şaraplarla 
eşleştirildi. Yemek sonrası ‘after sunset’ adını verdiğimiz barımıza farklı dj performansları 
hareket getirdi. bu sezon ise ‘aperativo’ ile dj performanslarını iş çıkışı saatlerine de çektik ve 
Memo Garan gibi pek çok sevilen misafir dj’i ağırlamaya başladık. 

bu günlerde yepyeni bir heyecan yaşıyoruz. bizleri heyecanlandıran bu haberi sizlerle de 
paylaşmak isterim. bu bir ilk. bir seneyi aşkın bir süredir sunset kitabı hazırlama planımız 
vardı. farklı projeler konuşuldu, düşünüldü ve sonunda bir sunset Cookbook yapmaya karar 
verdik. Yani sunset’te yediğiniz yemeklerin tariflerini içeren aynı zamanda da sunset’in ve 
çalışanlarının hikayesini anlatan bir kitap bu. Şu aralar yayına hazırladığımız yemek kitabımız 
ile ilgili ayrıntıları, kitabı yayına hazırlayan Yılmaz aysan’ın anlatımıyla dergimizin ilerleyen 
sayfalarında bulabilirsiniz. kitabı satın alabilmek içinse biraz daha beklemek zorundasınız. Yaz 
sonunda seçkin kitapçılarda raflardaki yerini almasını hedefliyoruz.

sunset’te, türkiye’de ve hatta dünyada yeme-içme dünyasındaki gelişmeleri sizinle paylaşmak 
amacıyla yayınladığımız sunsetter’ı planlamaya ve hazırlamaya başlayalı bir yıldan fazla oldu. 
bu bir yıllık süreye, sunsetter’ın dört türkçe sayısına bir tane de ingilizce sayı sığdırdık. 
dostlarımıza ve misafirlerimize, sunsetter ile ilgili ilettikleri beğeni ve güzel sözleri karşısında 
bize büyük bir mutluluk ve gurur yaşattıkları için teşekkür etmek isterim. bu sözler, sunsetter’ı 
yayınlamak konusunda ne kadar yerinde bir karar verdiğimizi doğruluyor. son olarak bizi seçen 
reklam verenlerimize destekleri için teşekkürü de bir borç bilirim. işbirliklerimizin sunsetter’a 
ayrı bir değer kattığına inanıyorum. 

sürprizlerle karşıladığımız yaz sezonu her zaman olduğu gibi bu sene de sunset’te çok keyifli! 
bu keyfi, öğlen ve akşamları sunset’te siz dostlarımızla birlikte yaşamak dileğiyle...

Barış Tansever

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PershingP108 24x30.5 Sunset.pdf   1   3/8/16   2:42 PM



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SU

M
M

E
R

 2
01

6 
. 1

5

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SU

M
M

E
R

 2
01

6 
. 1

4

STARTER
AJANdA         18 
BU YAZ NELER YAPACAĞIZ

yENiLikLER        22 
YEME İÇME DÜNYASINDAN 
HABERLER VE DAHA FAZLASI

chEf’iN SEÇimLERi      36 
ÜNLÜ CHEF YAĞIZ İZGÜL, CRATE&BARREL’DAN 
MUTFAKLARINIZ İÇİN SEÇTİ

dEkoRASyoN       38
ŞIK VAZOLAR

müzik        42
DJ MEMO GARAN İLE SÖYLEŞİ

küÇük yUdUmLAR       44
MEHMET YALÇIN 2016 YAZININ 
KOKTEYLLERİNİ ANLATIYOR

SUNSET müdAvimi       46
YONCA DERVİŞOĞLU BRUNINI

SUNSET müdAvimi       48
SİNA AFRA 

MAIN COURSE

SUNSET cookBook       50
22. YILINDA EN BEĞENDİĞİNİZ YEMEKLERİ 
SUNSET YEMEK KİTABINDA 

AkILLI TASARImLAR SofRALARImIzdA    60
TÜRK TASARIMCILARDAN DÜNYA SOFRALARINA

2016 LEzzET TRENdLERi      64
YEME İÇME DÜNYASINDA EN 
MODA AKIMLAR, İÇERİKLER

SUNSET’TEN TüRk TAdIm mENüSü    68
EXECUTIVE CHEF EROL ARSLAN’IN 
HAZIRLADIĞI TADIM MENÜSÜ TÜRK 
MUTFAĞINDAN YEMEKLERDEN OLUŞUYOR 

İçindekiler
STARTER

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

240x305 dondurma ilan.pdf   2   23.05.2016   15:13



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SU

M
M

E
R

 2
01

6 
. 1

7

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SU

M
M

E
R

 2
01

6 
. 1

6

 @sunsetgrillbar  @sunsetgrillbar
 @SunsetGrillBar

sunse t g r i l l b a r. c om

Yönetim
sunset Grill&bar adına imtiyaz sahibi 

barış tansever

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
kimya Çulha

Yayın Kurulu
alize tansever, Leyla Melek, 

Yasemin demirkan

Yayına Hazırlayan
ıMaGo Projects

Görsel Tasarım
ıMaGo Medya

Yayın Danışma Kurulu
Levent büyükuğur,

fabrice Canelle, Hiroki takemura,
erol arslan, Gazi akyol, 

süleyman Şen

Katkıda Bulunanlar
Mehmet ateş, eda dilber, 

burak teoman, Mustafa zorluoğlu, 
Haydar erçin, zeynep keleş

sunsetter,
sunset Grill&bar’a ait bir markadır.

içinde kullanılan tüm yazı ve fotoğrafların 
yayın hakkı ulus turistik tesisler ve Yat. tic. 
a.Ş. firmasına aitir. izin alınmadan ve kaynak 

gösterilmeden kullanılamaz. 
iletişim: kuruçeşme Mah. Yol sokak no:2 

ulus Park beşiktaş istanbul
+90 (212) 287 03 57-58
Üç Ayda Bir Yayımlanır

baskı: bilnet Matbaacılık ve 
ambalaj san. a.Ş

RAW food         72
ÇİĞ BESLENME NE KADAR SAĞLIKLI 

RÖPoRTAJ         76
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GURMELERE LAYIK MUTFAKLARA SAHİP
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AmfAR BALoSU        95
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STARTER Temmuz

BEŞ GÜNLÜK 
KAÇAMAK

SUNSET DOLUNAY 
PARTİSİ

 ALAÇATI RÜZGARI 2-7 TEMMUz aRaSı

20 TEMMUz

amsterdam’da ger-
çekleşen sensations 
White Party’ye katılarak 
binlerce kişiyle birlikte 
olağanüstü görsel şovlar 
eşliğinde eğlenmek ister 
misiniz? Cevabınız evetse 
dobreak.com adresine 
tıklayarak, bonusu bir de 
Paris kaçamağı olan tura 
dahil olabilirsiniz.

Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak 
için harika bir akşam!

Güney’deki birçok tatil beldesinin sıcaklardan kavrulduğu günlerde 
alaçatı’ya giderek rüzgarı bol kıyılarında şehirden uzak birkaç gün 
geçirmenin vakti geldi sanırız!

YSL’DAN MODA 
BOYAMASI

Yves saint Laurent’ın, efsanevi tasarımları-
nın eskizlerini topladığı boyama kitabı tüm 
modaseverlerin ilgisini çekecek. tasarım-
cının 48 farklı çiziminin yanı sıra, kitapta 
ikonik Mondrian elbise de yer alıyor.

İKONİK FOTOĞRAFLAR

31 TEMMUz’a kadaR

bir devre damgasını vuran fotoğraf sanat-
çısı robert Mapplethorpe’un 1979-1989 
arasında çektiği fotoğraflardan oluşan 
sergiyi gezmek için Galeri nev’e uğramanızı 
öneriyoruz. 

SCORPIONS İSTANBUL’DA

12 TEMMUz

Her biri rock tarihine geçmiş parçalarıyla 
efsane olan scorpions, 50. yıldönümlerini 
istanbul küçük Çiftlik Park’ta verecekleri 
konserle kutluyor. bu paha biçilmez dene-
yim için biletinizi bir an evvel almaya bakın!

SELÇUKLU ESERLERİ 
NEW YORK’TA

24 TEMMUz’a kadaR

new York Metropolitan Museum’da açılan 
“Court and Cosmos: the Great age of the 
seljuqs” başlıklı uluslararası ödünç sergi, 
türkmenistan’dan akdeniz’e 11 ve 13. yüz-
yıl arası yaratılan görkemli sanat eserlerine 
ev sahipliği yapıyor. 

KİRAZLI GÜNLER

Yaz dendiğinde aklımıza gelen meyvele-
rin başında yer alan kiraz, ödem atmaya 
yardımcı olmasıyla da masalarımızın baş 
köşesine yerleşiyor. saplarını biriktirip çay 
olarak tüketebileceğiniz kirazı alışveriş 
listenizden eksik etmeyin.
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Ağustos
FLORENCE

opera sanatçısı olma hayali kuran fakat kötü sesi 
nedeniyle bunu bir türlü başaramayan ünlü miras-
yedi florence foster Jenkins’in gerçek öyküsünü 
beyazperdeye taşıyan filmin yönetmen koltuğuna 
“umudun Peşinde” filmiyle adından söz ettiren step-
hen frears oturuyor. başrolleri Meryl streep, Hugh 
Grant, simon Helberg paylaşıyor. 

HAYVAN
ORKESTRASI

8 Ocak 2017’yE kadaR

Hervé Chandès küratörlüğünde gerçekleşen 
fondation Cartier’nin yeni sergisi “the Great 
animal orchestra” doğa kavramına ait yeni 
bir bakış açısı sunarken, çağdaş sanatın 
içinde de bu konuya yeni bir söylem getiriyor. 
sergi kapsamında, Chandès  hayvanların 
dünyasını izleyicinin daha önce görmediği 
şekillerde ve sanatsal bir belgesel niteliğinde 
sunuyor. 

SUNSET DOLUNAY 
PARTİSİ

18 aĞUSTOS

PRENSES 
DONATELLA DÜŞENİN 

KANADI OLMAZ

15 aĞUSTOS’a kadaR

 18 Eylül’E kadaR

ALTIN ORAN
Genç sanatçı ve tasarım-
cıları desteklemek ama-
cıyla kurulan arMaGGan 
art&design Gallery’nin 
“ilhamın Geometrisi” 
karma sergisi geometri, 
heykel ve mimariyi altın 
oran’da bir araya getiri-
yor. Geometriden ilham 
alan eserlerin yer aldığı 
sergide farklı sanatçıların 
işlerini görebilirsiniz.

ağabeyi Gianni versace’nin ölü-
münden sonra versace’nin başına 
geçen donatella versace, 19 yıllık 
versace serüvenini “versace” adlı 
kitapta topladı. kitapta richard 
avedon, ırving Penn ve steven 
Meisel’in fotoğrafladığı kampanya 
kareleri, backstage fotoğrafları 
ve versace kıyafetleriyle objektife 
yansıyan ünlü isimler var. Christy 
turlington, naomi Campbell ve 
Linda evangelista bu isimlerden 
sadece birkaçı.

arter’in 9 Haziran’da başlayan sergisi 
“Her düşenin kanadı Yoktur” adını taşı-
yor. düşme eylemini fiziksel bir düşüş, 
beceriksizlik ya da yetersizlikten kay-
naklanan bir sonucun ötesine geçerek 
ele alan, küratörlüğünü selen ansen’in 
üstlendiği sergi, yerçekimi ve ağırlık/va-
kar kavramları etrafında geliştirilmiş. 

Güvenli Depo, kullanıcı verilerini yedeklemek için Android ve iOS üzerinden çalışan kişisel bulut depolama özelliği olan bir mobil uygulamadır. 4.5G Red M ve L Tarifesi’ne gelenler, Güvenli Depo’da, ücretsiz, 
devredilemez 500 GB yedekleme alanına sahip olurlar. iOS ve Android sistem cihaz kullananlar, uygulama mağazalarından indirip, ABONE GDEPO500GB yazıp 3636’ya SMS atmalıdırlar. Yedekleme için 
kullanılan internet, abonenin kotasından düşer. 1 GSM numarası 1 kere faydalanabilir. 4.5G’nin yenilikleri, Mayıs 2016 itibariyle 4.5G Red Tarifeleriyle sunulan GüvenliNet hizmeti, Güvenli Depo ve Call+ 
uygulamalarıdır. Vodafone’un, kampanyada BTK esaslarına uygun değişiklik hakkı saklıdır. Bilgi: vodafone.com.tr/Red  

Güvenli Depo ve diğer
birçok 4.5G yeniliği 
Vodafone Red’de
Vodafone

Güvenli Depo ve diğer
birçok 4.5G yeniliği 
Vodafone Red’de

Vodafone Guvenli Depo Dergi 24x30,5.indd   1 19/05/16   01:24
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STARTER

STİLE DAVET
dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarını bünyesinde bulunduran beymen, yaz akşamı davetleri için 
yine birbirinden cazip şıklık seçenekleri sunuyor. elie saab, emilio Pucci, reem acra, oscar de la 
renta, Hervé Leger ve Givenchy gibi markaların el işçilikleri ve ince detaylarıyla öne çıkan çekici 
modellerinin hepsine sahip olmak isteyebilirsiniz, bizden söylemesi! 

PUPA’DA ÖZELSİNİZ
Yedi şehirde 11 mağaza ile türkiye’nin en geniş apple Premium reseller’ı olan Pupa, sunduğu özel 
satın alma seçenekleriyle öne çıkıyor: sıra beklemeden ve randevu almadan yardım alabileceğiniz teknik 
destek servisinin yanı sıra özel fırsatlar ve kampanyaları tüketicileriyle paylaşan marka, kullanıcı hatası 
dahil her türlü duruma çözüm üretiyor.

EVDE ETRO 
İMZASI

etro’nun eklektik renkleri ve klasik 
desenlerini sevenlere bir müjdemiz 

var: Markanın kreatif direktörü Jaco-
po etro öncülüğünde tasarlanan mo-
bilya ve ev tekstili koleksiyonları, etro 
Home furnishings edı altında beymen 
mağazalarında yerlerini aldı. etro’nun 
alameti farikası olan şal desenlerini 

giysilerin dışında da görmek istiyorsa-
nız beymen’e uğrayın.

SAF LEZZETLER
rafine şeker, tuz, margarin ve beyaz 
un içermeyen ve besinsel içeriklerini 
muhafaza etmeleri için 41°C’nin altın-
da pişirilen saf snacks atıştırmalıkları 
nefis seçenekler sunuyor. ‘düşük ka-
lori ve yüksek besin değeri’ prensibiy-
le hizmet veren saf Mutfak, tamamıyla 
raw-vegan olan atıştırmalıklar ile kan 
şekerinizi dengelerken açlık hissini 
savuşturup, enerjinizi artıracaksınız.

oscar de la Renta Givenchy Reem Acra
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KAHVE TAPINAĞI
Yazı dolu dolu yaşamaya başladığımız bu günlerde, soğuk kahveler içecek tercihlerimizin başına 
yerleşti bile. Galata’daki federal Coffee Company de farklı cold brew kahveli kokteyllerin en lezzet-
lilerini bulabileceğiniz adreslerden biri. 24 saatte buzdan damıtmayla üretilen kahvenin, ev yapımı 
ve katkı maddesi içermeyen şuruplarla karışımından elde edilen cold brew kokteyllerin bağımlısı 
olabilirsiniz!
Adres: Galata Kule Meydanı, Şahkulu Mahallesi, Küçük Hendek Caddesi, No: 7, Beyoğlu 

CAM SANATI
Cam işçiliğini modern sanata 
dönüştüren accract, gelenek-
sel ürünlere kattığı yorumlarla 
yine dikkatleri topluyor. Her 
bir ürünü el işçiliğinin en güzel 
örneği olan, heykeltraş ve cam 
ustaları tarafından tasarlanan 
ve özenle üretilen accract’ın 
yepyeni ürünleri luksbaza-
ar.com’da yerlerini alıyor. 
bizim favorilerimiz; modern 
bir yorumla karşımıza çıkan 
nazarlıklar ve özel cam üfleme 
tekniği ile üretilen dekoratif 
kase modelleri.

HAM TAKILAR
bu yazla birlikte altın, platin ve gümüş takılarınızı rafa 

kaldırabilirsiniz. bunu biz söylemiyoruz, son dönemlerin 
takı trendleri bu yönde. artık daha kaba işlenmiş bronz, 
bakır, pirinçten yapılma, ham taşlarla birleşmiş bilezik, 

yüzük ve kolyeler gözde, üstelik fabrikasyon değil, 
artizanların elllerinden çıkmış şekilde, hafif kusurlu 

olanları çok makbul. bu parçaların en güzel örneklerini 
scoutmob.com ve etsy.com adreslerinde bulabilirsiniz.

ALTIN BAKIM
üç farklı altın kompleksi içeren 
yeni formülüyle yazı karşılayan 

Carita, kırışıklıkların görünümünü 
azaltmayı ve cildin gençlik ışıltısı-
na yeniden kavuşmasına yardımcı 
olmayı vaat ediyor. anti-aging etkili 
bakım hazinesi sunan Progressif 
anti age Global 3 ors isimli yeni 
serinin içeriğinde mineral, biyo-
lojik ve bitkisel olmak üzere üç  

çeşit altın formu bulunuyor. seride 
cilt ve göz-dudak çevresi bakım 

kremleri ile serum yer alıyor. 

STARTER
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STARTER

ŞIK MUTFAKLAR
birbirinden şık, dayanıklı ve fonksiyonel mutfak gereçleriyle tanıdığımız Le Creuset, şimdi yeni evlene-
cek çiftler için evlilik Listesi çalışmasına başladı. Markanın döküm tencerelerinden üç-kat paslanmaz 
çelik kaplama pişirme gereçlerine, birçok keyifli mutfak ve servis eşyasından şarap aksesuarlarına 
kadar geniş ürün yelpazesini listenize ekleyerek mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Le Creuset City’s 
nişantaşı ve Palladium mağazalarına uğrayarak ürünleri seçebilirsiniz.

BODRUM-
IBIZA HATTI
ıbiza, abu dabi, Meksika 
ve Cannes’da eşsiz plaj at-
mosferini lezzetli yemekler 
ve rafine müzikler eşliğinde 
sunan blue Marlin ıbiza, 
şimdi de bu benzersiz 
deneyimi Mandarin oriental 
bodrum’a taşıyor. resort 
otelin etkileyici plajında yer 
alacak blue Marlin ıbiza 
bodrum, gün içinde rahat 
ve sofistike restoranında 
yemek keyfi sunarken, ak-
şamları ise tanınmış türk ve 
yabancı dJ’ler ve sanatçıla-
rın performanslarıyla keyifli 
partilerin adresi olacak. 

GÜNEŞ KAPIYI 
ÇALINCA

uvb-uva ışınlarına karşı etkili olan 
ve çocuklar ya da açık tenli, hassas 

ciltli yetişkinler için çok yüksek 
koruma sağlayan avène spray en-
fant 50+, içeriğindeki avène termal 
suyu ile doğal olarak yatıştırıcı ve 
anti enflamatuar özelliklere sahip. 

Parfüm ve paraben içermeyen 
avène spray enfant 50+, suya karşı 

çok dayanıklı olmasına rağmen, 
göz yakmıyor. Güneşe çıkmadan 
30 dakika önce kullanıldığında ve 

her iki saatte bir yenilendiğinde tam 
koruma sağladığını bir kez daha 

hatırlatalım.

SPOR AŞKINA
ileri teknoloji kullanılarak üretilen 
ürünlerini spor tutkunlarıyla buluş-
turan under armour, türkiye’deki 

ilk mağazasını akasya acıbadem’de 
açtı. 480 metrekarelik geniş alanında, 

spor giyim ürünleri, ayakkabılar ve 
ekipmanlar sunan marka, sporcuların 
performanslarını artırmayı hedefliyor. 
dünya şampiyonu yüzücü Michael 
Phelps’in de aralarında bulunduğu 
pek çok sporcunun sponsorluğunu 

yapan under armour, doğuş Peraken-
de Grubu işbirliğiyle ülkemize geldi.

Farkı yaşamak için Gaggenau.

Her iddialı mutfağın, mutfak araçları, malzemeleri ve 
teknikleri açısından titiz talepleri vardır. Gaggenau 
mutfaktaki tüm sorunları çözmek için geliştirdiği 
cihazlarla birlikte en başından beri bu talepleri en iyi 
şekilde karşılıyor. Sağlam paslanmaz çelikten imal 
edilen tüm cihazlar, istenirse tezgah üzerinde kalın 
çerçevesi görünecek şekilde ya da tezgaha tamamen 
gömülerek hemyüzey olarak tasarım imkanı sunuyor. 
Vario 400 serisinden seçtiğiniz her kombinasyon ile 
uzun zamandır beklediğiniz ve yıllarca devam edecek 
fevkalade özgürlüğü yaşarsınız. 

Daha fazla bilgi için lütfen www.gaggenau.com’u   
ziyaret edin.

Mutfak sanatı ilk yemek ile başlar. Mutfak Kültürü ise ondan da önce.



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SU

M
M

E
R

 2
01

6 
. 2

9

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SU

M
M

E
R

 2
01

6 
. 2

8

GUCCI’DEN KİTAP
Gucci’nin camdan bir kuş evinde 
geçen Pre-fall 2016 koleksiyo-

nu’nun fotoğraf çekiminin hikayesi 
kitap olarak karşımıza çıkıyor. sınırlı 
sayıda basılacak epiphany isimli bu 
özel kitap çalışmasında, markanın 
tasarımcısı alessandro Michele’nin 
geçmişten geleceğe kurduğu eşsiz 
bağlantı ünlü fotoğrafçı ari Marco-

poulos’un perspektifinden anlatılıyor. 
kapağında ikonik Gucci yılanının 

bulunduğu kitap üç bölümden oluşu-
yor: ilk ve son bölümdeki fotoğraflar 

siyah beyaz iken, ikinci bölümde 
Michele’nin yarattığı yeni ve renkli 
Gucci dünyası yer alıyor. Çalışma-
nın sadece 1000 adet basılacağını 

belirtelim.

TELEFONDAKİ 
BARMEN

bir telefonla eve özel barmeninizi 
çağıramazsınız belki ama, 

fancy.com’dan satın alabileceğiniz 
Perfect drink ve telefonunuza indirdi-
ğiniz bir uygulama yardımıyla istedi-
ğiniz içki karışımlarını gram şaşma-
dan hazırlayabilirsiniz. uygulama; 

hangi içkiyi bardağa ne kadar miktar 
koymanız gerektiğini size ekrandan 

göstererek yardımcı oluyor.

KIRMIZI SAĞLIK
kırmızı ve mor renkli besinlerin sağlık üzerindeki olumlu 
etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Cold press yöntemiyle 
hazırlanan Juico meyve suları arasından Juico kırmızı 
da, kırmızı favoriler listemizin en başında yer alıyor: ara-
dolu.com’da bulabileceğiniz bu leziz iksir; vücudun alkali 
dengesini koruyan elma, kanı temizleyen limon, antibi-
yotik ve antioksidan olan zencefil, göz sağlığına destek 
havuç, böbrek ve karaciğerin detoks işlevlerine yardım 
eden pancardan oluşuyor. 

son dönemin yükselen bir başka yıldızı olan Goji 
berry ise yaşlanmaya ve alzeimer’a karşı koruyucu etki-
leriyle öne çıkıyor. uzman diyetisyen ipek ağaca Özger 
de, Goji berry’nin ayrıca kan şekerini dengelediğini ve 
tok tutma özelliğine sahip olduğunu belirtiyor. bünyesin-
de 21 adet mineral (demir, bakır, çinko, selenyum, fosfor, 
kalsiyum ve diğer eser elementler) bulunduran bir avuç 
Goji berry, günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 20’sini 
sağlamamıza da yardım ediyor.

MAKARON ÜSSÜ
1862 yılında Ladurée ailesi tarafından 
Paris’in ilk çay salonu olarak kurulan ve 
makaronları ile bir dünya klasiği haline 
gelen Ladurée, rengarenk makaronları, 
fark yaratan kutuları ve çok daha fazlası 
ile akasya acıbadem’de yeni mağazasını 
açtı. istinye Park’taki adresin ardından 
yeni şubesini açan ve Paris’in en köklü 
geçmişe sahip pastanesinde makaronla-
rın yanı sıra özel yapım reçeller, renga-
renk mumlar, anahtarlıklar, çantalar ve 
fransız çaylarını da artık akasya acıba-
dem’de bulabilirsiniz.

STARTER
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JAGUAR YÜKSELİYOR
YENİ JAGUAR F-PACE

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

F-PACE_24x30,5cm.indd   1 25/05/16   10:28

İKONİK MAVİ KUTU 

tiffany’nin dünyada çıkarılan en iyi pırlantaların yüzde 99.96’sını standartlarının dışında tutmasıyla, mü-
kemmel pırlantayı ararken, markanın kalite anlayışının 4C kuralının da ötesine gittiğini biliyor muydunuz? 
beşinci C’nin ne olduğunu da biz söyleyelim: tabii ki taşın eşsiz ışıltısı, ihtişamı ve parlaklığı. bu durumu 
tiffany’nin gemoloğu Melvyn kirtley “dünyada kabul edilen kalite anlayışı ile tiffany kalitesi arasında 
fark var” diye açıklayarak son noktayı koyuyor zaten. bu yıl 130. yaşını kutlayan tiffany setting yüzükler 
işte bu yüzden yaratıldıklarından beri en önemli arzu nesneleri.

YAZ RENKLERİ
Modacılar her dönem gözde renk skalasını değiştirseler de, yaz dendiğinde çoğumuzun aklına ilk 
olarak beyaz gelir. sıcak havayla adeta özdeşleşen beyazı bu sezon en iyi kullanan markalar arasında 
Gucci başı çekerken, Carolina Herrera’nın sofistike beyazları ve ralph Lauren ile akris’in dinamizm dolu 
kullanımı favorilerimiz.

GÜNDEM 
MADDESİ

Güneş gözlüğü alışverişinin zirve 
yaptığı bu dönemde, özellikle bal-

main ve kenzo’nun iki modeli dikka-
timizi çekti. kalın çerçeveleri ve me-
tal detaylarıyla sürüden ayrılan bu 
havalı aksesuarları Harvey nichols 

mağazalarında bulabilirsiniz.

EN ÖZEL BANYO
squaro ınfinity yenilikçi Quaryl® duş 
tekneleri ile banyolarınızda yepyeni 
bir dünyanın kapılarını aralayacak-
sınız. ınfinity konsepti ile her banyo 
alanına ve şekline uygun olarak kişi-
selleştirilebilen bir duş teknesi serisi 
sunan villeroy&boch’un yeni duş tek-
nelerinin en çarpıcı özelliği; istenilen 
boyutlarda kesilerek banyo alanının 
şekline uygun olarak yerleştirilebil-

mesi. farklı ebatlarda 49 farklı model 
içeren seriyi, evlerini yenileyenlere 

hararetle tavsiye ediyoruz.

STARTER

Gucci Alberta ferretti Akris carolina herrera
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“EĞER MÜZİK 
AŞKIN GIDASIYSA, 

DURMADAN 
ÇALINIZ”

 W. Shakespeare, On İkinci Gece... 

44. istanbul Müzik festivali’nin bu 
yılki programı, ölümünün 400. yılında 
tüm dünyada anılan shakespeare’in 

12. Gece adlı oyunundan alınmış 
olan “eğer müzik aşkın gıdasıysa 

durmadan çalınız” dizesinden ilham 
alınarak kurgulandı. tarih boyunca 
eserleriyle pek çok besteciye ilham 
kaynağı olan shakespeare’in eser-
lerinin müzikteki karşılıkları, festival 
boyunca birçok konserde dinlendi. 

SANDALET 
MEVSİMİ
nihayet havaların ısınmasıyla 
birlikte, birbirinden renkli 
ve göz alıcı sandaletler de 
vitrinlerde boy göstermeye 
başladı. tercihiniz ister düz 
ister topuklu olsun, sandalet 
seçerken cesur renklere ön-
celik tanıyın; bu yaz ayaklarda 
klasik tonlar fena halde out!

LEZZETLİ DONDURMALAR
italyan tarzını geleneksel türk damak tadıyla yorumlayan Pioppo Gelato 40’tan fazla çeşide 
sahip dondurmalarına şimdi yenilerini ekledi: Haziran ayına özel olarak hazırlanan, ramazan’ın 
olmazsa olmaz lezzetleri arasında bulunan sağlık kaynağı hurmalı dondurma ve geleneksel 
tatlımız güllaçlı dondurma oldukça ilginç seçenekler. ayrıca çeşitler arasında bodrum Mandali-
nalı, naneli, bitter Portakallı, orman Meyveli, fındıklı nutellalı, bal bademli gibi iştah kabartan 
lezzetleri bulabilirsiniz. donmuş yağ, glikoz, şurup gibi hiçbir katkı maddesi kullanmadan, sadece 
doğal meyve, şeker ve su ile hazırlanan Pioppo Gelato dondurmalarını gönül rahatlığıyla tükete-
bilirsiniz. 

Monse MarıeLa MontıeL

aQuazzura fendı

Mıu Mıu

STARTER

Neşeli

Şık

Çarpıcı

Rahat
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STARTER

YEMEĞİNİ KEŞFET!
türk Mutfağı derneği tarafından bu yıl 

“Cesaret” teması ile ikincisi düzenlenen 
“Yemeğini keşfet”, dünyanın takip ettiği 

chef’leri türk gastronomi dünyasının ünlü 
isimleri ile bir araya getirdi. Listerine iş-
birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte yeme 

içme dünyasına gönül vermiş isimler 
buluştu. bomontiada’da gerçekleşen 

organizasyonda tecrübelerini paylaşanlar 
arasında “fool” dergisinin yaratıcıları 

isveçli Lotta ve Per anders Jörgensen, 
beyrut’un ilk çiftçi pazarı souk el tayeb’i 
kuran Lübnanlı kamal Mouzawak, ünlü 
ispanyol chef’ler roca kardeşler ve ti-

re’den Gaziantep’e yaptığı mutfak keşifle-
rini “the turkish Way” filmi ile belgeleyen 
ispanyol yönetmen Luis González, syd-
ney’deki restoranları efendy ve anason 
Mezebar’la büyük beğeni toplayan chef 

somer sivrioğlu, Changa’nın kurucuların-
dan tarık bayazıt gibi isimler konuşmacı 

olarak yer aldı.

MİKLA, DÜNYA 56’INCISI 
the World’s 50 best restaurants 2016’nın yeni listesi açıklanmaya başlandı. istanbul Yi-
yecek içecek Grubu’nun restoranlarından Mikla restaurant’ın şefi ve sahibi aynı zaman-
da türk Mutfağı derneği üyesi Mehmet Gürs’ün restoranı “Mikla”, listenin 56. sırasında 
yerini alarak bize büyük bir gurur yaşattı. Mikla restaurant, 2015 senesinde de ilk 100 
arasında yer almıştı.

Yeme İçme Dünyasında
Neler Oldu

ŞAMPİYON SOMMELIER 
SUNSET’TEN
‘sommelier’lik mesleğinin  gastronomi ve turizm 
sektöründeki önemini vurgulamanın yanı sıra; 
genç yetenekleri keşfetmek ve desteklemek 
amacıyla sektör çalışanlarına yönelik düzenlenen 
8. türkiye sommelier Yarışması, ınternational 
Wine and spirits academy’de (ıWsa) gerçekleşti. 
Gastronomi ve turizm sektöründe ’sommelier’lik 
mesleğinin önemini vurgulamak ve mesleği daha 
yakından tanıtmak için düzenlenen yarışmanın 
birincisi sunset Grill&bar restoran’dan Mustafa 
zorluoğlu oldu... zorluoğlu, the association de la 

sommellerie ınternationa-
le’nin düzenlediği, avustur-
ya’da gerçekleşecek “14th 
a.s.ı. Contest of the best 
sommelier of europe” 
yarışmasına katılma hakkı 
kazandı. 

EKŞİ MAYA’DAN 
SEFİRELERE YEMEK

uluslarası sağlık derneği başkanı dr. 
fulya sağlık’ın ev sahipliğinde gerçek-
leşen etkinlikte elçi eşleri ekşi mayalı 

ekmekleri tattı. ekşi Maya restorandaki 
organizasyonda, gündem, yanlış mayala-
nan ekmeğin sağlığımıza verdiği zarar-

lardı. bu konudaki hassasiyeti nedeniyle 
özellikle ekşi Maya’yı seçtiğini ifade eden 
dr. fulya sağlık, doğru işlenmemiş ve iyi 
hazmedilmemiş buğdayın günümüzde 

yaygın olan ‘glüten alerjisi’ başta olmak 
üzere birçok hastalığa ve kansere neden 
olabileceğini söyledi. buğdaydaki glüte-

nin ancak doğru biçimde mayalandığında 
insanların tüketimi için sağlıklı olabile-
ceğini hatırlatan sağlık, kaliteli ekmek 

tüketmenin sindirim sisteminin faaliyetini 
düzenlediğini de ekledi.
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dünya ev perakendesinin önde gelen markası Crate and 
barrel’ın her ay türkiye’nin başarılı chef’leriyle hayata 
geçirdiği ‘Picks by Pros/Chefs’ projesi, Mayıs ve Haziran aylarında Yağız 
izgül’ün seçimleri ile devam ediyor.

Mutfaklara şıklık ve lezzet getirecek narenciye sıkacağı, smoothie blen-
der ve waffle makinesinden, yemek yapımına pratiklik katan oXo markalı 
ürünler, hamburger presi, deniz ürünleri makası ve patlamış mısır tence-
resine kadar Crate and barrel’ın geniş ürün yelpazesinden 96 adet ürün 
seçen Yağız izgül, favori ürünlerinin mağazalarda sergileneceği Mayıs-Ha-
ziran aylarında iki farklı workshop’a da ev sahipliği yapıyor. izgül’ün ‘Picks 
by Pros/Chefs’ projesi kapsamında seçtiği ürünleri kullanarak hazırladığı 
tariflerden oluşan tarif kitapçığı da sofralara da lezzet katmanın bir diğer 
yolu.

‘Picks by Pros/Chefs’ projesi kapsamında, Yağız izgül’ün seçimleri,     
30 Haziran tarihine kadar zorlu Center, akasya acıbadem, istinye Park ve 
ankara next Level avM mağazalarının yanı sıra, www.crateandbarrel.com.
tr adresinde mutfak ve sofralar için ilham kaynağı olacak.

Proje kapsamında, ‘Picks by Pros Chefs’ etiketleriyle yer alan ürünlerin 
satışından elde edilecek gelirin bir kısmının ise Çaba derneği’ne bağışla-
nacağını da belirtelim.

STARTER

Chef’in Seçimi
türkiYe’nin ünLü CHef’Lerinden 
Yağız izGüL’ün seÇiMLerini, 30 Haziran 
tariHine kadar tüM Crate and barreL 
MağazaLarında GÖrebiLirsiniz.
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Evdeki Bahçe

mEkANLARA ANINdA 
fARkLI BiR hAvA kATAN 
TAzE ÇiÇEkLER, vAzoLARdA 
hAyAT BULUyoR. SERAmikTEN 
PoRSELEN vE cAmA kAdAR, 
fARkLI SEÇENEkLERi 
SAyfAmIzdA GÖREBiLiRSiNiz.

STARTER

crate&Barrel

christofle, vakko home

christofle

mudo concept

vakko gel

Beymen home

Aerin, Beymen home
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Clicquot ailesinin ürünlerini hazırlarken sahip ol-
dukları yüksek standartlar ve sürekli daha iyiyi 
bulma yolundaki yoğun çalışmaları sonucunda, 
yaklaşık 200 yıl önce  Madame barbe Clicquot 
Ponsardin çok ilginç bir buluşa imza atmış. Şişe-

lerin belli bir açıda durmasını sağlamak için üze-
rinde delikler açılmış bir masa olan bu çalışma ile 
şarabın daha kaliteli olması hedeflenmiş: üretime-
vi’nin reims’teki mahzenlerinde şarabın yıllandı-
rılması sırasında oluşan tortuların şişenin boyun 
kısmında toplanmasını sağlayarak boşaltma süre-
cini kolaylaştırmak ve zaman tasarrufu sağlamak, 
bu buluşun hayata geçmesini ateşleyen ana fikir 
olmuş. daha da önemlisi üretimevi’nin şaraplarına 
yepyeni bir düzeyde bir berraklık ve köpük kazan-
dırarak daha üstün sonuçlar elde etmeyi de ba-
şarmışlar. ideali “doğal bir kaynaktan elde edilmiş 
su kadar berrak şaraplar” üretmek olan Madame 
Clicquot, yaratıcılığı sayesinde sadece veuve-C-
licquot markasına değil, tüm şarap ve şampanya 
dünyasına müthiş bir kalite katkısında bulunmuş.

Piyasaya sürüldükten neredeyse hemen sonra 
diğer üretimevleri tarafından da benimsenip kul-
lanılmaya başlanan kalbur Masa 200 yıldır şam-
panyanın özenle hazırlanması sürecinin en önemli 
unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. 

TEkNoLoJidEN TASARImA: BiR iLhAm 
kAyNAğI oLARAk kALBUR mASA
form ve işlev kusursuz bir şekilde bir araya gel-
diğinde iyi bir tasarım elde edilir; ancak en iyi ta-
sarım vizyon ve hayal gücünü bir araya getirip or-
taya koyandır. Çağdaş tasarımın destekleyicisi ve 
savunucusu olan veuve Clicquot işte bu noktada 
Madame Clicquot’nun yaratıcılığından ilham alan 
önde gelen sanatçılarla da işbirliği yapıyor.

tasarlandığı dönemde radikal bir çözüm ola-
rak addedilen Madam Clicquot’nun kalbur Masa-
sı, hâlâ eşsiz ve sonsuz bir ilham kaynağı olarak 
kabul ediliyor: Markanın şaraplarını keşfetmek 
üzere 2005 yılında üretimevine davet edilen ikonik 
yasarımcı andrée Putman, Madam Clicquot’yu o 
dönemde kalbur Masa’yı tasarlamaya iten cesa-
ret ve sağduyudan adeta büyülenmişti. ziyaretinin 
sonuna doğru Putman, bu azimli kadına saygı du-
ruşunun bir parçası olarak Madam Clicquot’nun 
meşhur masasına yepyeni bir yorum getirmişti. 
“kalbur gibi delikli masanın üzerinde duran iyice 
soğutulmuş şişeden doğrudan alınıp içilecek şa-
rap” fikrinden yola çıkan andrée Putman bu yeni-
likçi rustik mobilyayı dönüştürerek onu iki yüzyıl 
önce geliştirilmiş bir sürecin farklı evrelerini yan-
sıtan çağdaş ve romantik bir masaya büründürdü. 

bu parça bugün reims’taki veuve Clicquot zi-
yaretçi Merkezi’nde sergileniyor. Markanın köklü 
tarihini anlatmaya adanmış bu mekan aynı zaman-
da şampanya yapımının inceliklerini de ziyaretçi-
lere sunuyor.

Kalbur Masa 
200 Yaşında!
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“hER zAmAN ÇALdIğIm 

mEkANdAki müşTERi kiTLESiNi 

GÖzLEmLER, REAkSiyoNLARINA 

BAkAR vE oNA GÖRE müzik 

yAPARIm. AmA TABii mUTLAkA 

ARAyA kENdi TARzIm 

PARÇALARdAN kATARIm.”

1995’te  Power fm’den teklif aldım ve haftasonları iki 
ayrı program ile radyoculuk gerçek anlamda başladı. 
bu programlardan biri olan fuji sunday’in takipçilerine 
hâlâ rastlıyorum. zamanla Power fm daha mainstream 
bir çizgiye kayınca, arkadaşım Cem Hakko’nun da teş-
vikiyle kendi radyomu kurmaya karar verdim. böylece 
1998’de radio oxi-Gen kuruldu, sonrası tarih!

şimdi nerede program yapıyorsunuz?
Şimdilerde, Lounge 96’da submission adı altında 
alternatif müzik programı yapıyorum. radio oxi-Gen 
sonrası da dört sene radyo babylon’da çaldım.

Radyo sunumlarınız çok beğeniliyor, farklı 
bulunuyor. Pek çok kişi normalde konuşurken 
de bu tonlamayı kullanıp kullanmadığınızı merak 
ediyor. Bu konuda neler anlatabilirsiniz?
aslında hayatta olduğum gibiyim radyoda da; müzik 
başlayınca biraz heyecanlanıyorum galiba... natürel 
bir akış içerisinde oluyorum.

Çok daha geniş kitlelere, tanımadığınız, karşınız-
da görmediğiniz radyo dinleyicilerine müzik yap-
makla bir mekanda çalmanın ne gibi farkları var? 
Siz hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz?
ikisi birbirinden çok ama çok farklı. ikisinde de bey-
niniz sürekli çalışıyor, excel’ler havada uçuşuyor ama 
radyo deneyimi biraz daha sunum içerikli ve daha 
kişisel. Canlı performans ise daha spontane çünkü 
anında feedback alıyorsunuz.

‘Aperativo’ olarak adlandırdığımız Sunset’in iş 
çıkışı saatlerinde başlayan programı için neler 
söylersiniz?
Harika bir ortam ve harika bir sound system’i oldu-
ğunu söyleyebilirim. sadece müşterilerin daha özgü-
venli olup biraz hareket etmeleri lazım diye düşünü-
yorum! bu aslında birçok güzel mekan için geçerli 

istanbul’da. sonuçta eğlenmeye ve müziğe geliyorlar; 
ayakta hareketsiz durmanın bir anlamı yok ki. dikkat 
ediyorum genelde yabancılar dans ediyor.

Siz Sunset’te çaldığınızda nasıl bir program, 
ne tarz parçalar tercih ediyorsunuz?
Her zaman çaldığım yerdeki müşteri kitlesini süzer ve 
reaksiyonlarına bakarım; ona göre çalarım. ama mut-
laka kendi tarzım müzikten araya katmaya çalışırım; 
biraz funk, biraz afro, biraz brasil.

Bir mekanda çaldığınızda mutlaka playlist’inizde 
olan, hiç es geçmediğiniz parçalar var mıdır?
tabii ki var ama mevsimine göre ve de zaman aşımı ile 
değişiyor. Şöyle diyeyim, vazgeçmediğim bir 50 parça 
hep yanımdadır, bunların çoğu da genellikle 70’lerden.

Başarılı bir dJ’in sırrı nedir sizce?
bence bir dJ’in asli görevi müzik çaldığı kitleyi göz 
önüne almasıdır. ama bunu yaparken de müzikaliteyi 
elden bırakmayıp, kendi sound’ını da araya harman-
layabilmesi lazım... bir önemli faktör de değişik müzik 
türlerini sunup, bunu yaparken de eski ve yeniyi akılcı 
birleştirip, mood ve tempo’yu da inip çıkarmalıdır, asıl 
olan budur. bugün dünyanın en iyi dJ’leri bunu yapa-
biliyor ve yapıyor, yoksa bugünün teknolojisi ile aynı 
tarzda arka arkaya tren gibi çalmak çok kolay.

Bu ilkbahar/yaz sezonunda mekanlarda hangi 
şarkılar, nasıl müzik bekliyor olacak bizi? 
şimdiden ‘benim için yazın favori parçası bu’ 
diyebileceğiniz parçalar var mı? 
üç tane var şu aralar!
Weisz2 ft. aladin anyebe - Ko Si Eda To Mola 
(H. Schwarz Mix)
voilaaa ft.Pat kalla - On te L’avait Dit
Louie vega ft. n. Monaco & soul Clap - 
See Some Light

müziğin hayatınızda çok önemli bir yer 
tuttuğunu ne zaman ve nasıl farkettiniz?
ortaokul sıralarında farkettim, ama zaten ailem de bir 
şekilde müzik ile iç içeydi. ayrıca robert kolej’de sınıf 
partilerinde çalmaya başlamıştım. ama gerçek mana-
sıyla, ablam ve eniştemin kuşadası ve uludağ’da bu-
lunan diskoteklerinde başladım diyebilirim.

müzik sizin için ne ifade ediyor? dinlemekten, 
çalmaktan keyif aldığınız müzik türü nedir?
Müzik en önemli hobilerimden biri, denildiği gibi ru-
hun gıdası bence; her türlü ruh halimde hep yanımda.

dJ’liğe nerede ve nasıl başladınız? dJ’lik 
yaptığınız ilk geceyi hatırlıyor musunuz?
dJ’lik benim için uludağ beta diskotek’te 1977 yılın-
da başladı. tabii ki çaldığım ilk geceyi dün gibi hatır-
lıyorum, stevie Wonder’dan superstition ilk çaldığım 
parçaydı.

Radyoculuk deneyiminizi de anlatır mısınız? 
radyoculuk ilgim aslında abd’de okuduğum süreçte 
Los angeles’daki radyoları ziyaret etmemle başladı. 
o senelerde hâlâ alternatif müzik çalan istasyonlar 
vardı. türkiye’ye dönünce ilk radyo zamanları olan 

“aPeratıvo’da Harika bir 

ortaM ve Çok iYi bir ses 

sisteMi var. GeLenLeri biraz 

daHa dans etMeYe teŞvik 

edebiLMeYi uMuYoruM.”  

Memo Garan

mEmo GARAN’IN foToğRAf ALBümüNdEN

STARTER
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kokTEyL dENiNcE AkLA yAPIş 

yAPIş şEkERLi, BoyALI, üzERi 

şEmSiyELi kARIşImLARIN GELdiği 

GüNLER, GERiLERdE kALdI. ARTIk 

yILLANmIş RomLAR, SEÇkiN mALT 

viSkiLER, PAhALI koNyAkLAR 

kokTEyLLERE hAyAT vERiyoR. vE 

BU yENi dALGA kokTEyLLERiN 

TAdINA doyULmUyoR… 

mEhmET yALÇIN
KÜÇÜK YUDUMLAR

1950’ler… küba’da diktatör batista’nın hüküm 
sürdüğü, küçük adanın abd’nin arka bahçesi 
olduğu günler. amerika savaş yorgunu, plajla-
rındaki çılgın partilerle ünlü Miami bile ıssız. 
ama sadece birkaç mil ötede, Havana’da bam-
başka bir hayat yaşanıyor. Latin dilberlerinin 
esmer vücutları çılgın figürlerle kıvrılırken, barın 
gerisindeki onlarca şeykırın şıkırtısı da bate-
rinin gümbürtüsüne karışıyor. o yıllarda blen-
dırlar yok ki! “Cantinero” denilen barmenler, 
boncuk boncuk terleyerek elleri purolu şişman 
amerikalılara kokteyl yetiştiriyor. ülkelerinin 
savaş sonrası atmosferinden kaçan amerikan 
zenginleri, kollarında kübalı kızlarla günlerini 
gün ediyorlar. bugünlerde “Cuban viagra” de-
nilen Hindistancevizi sütü ve şekerkamışı şuru-
bu, ihtiyaç duydukları kuvveti fazlasıyla veriyor. 
üçüncü pina colada’larını diplerken, bahşiş al-
mak için yerlere eğilen barmenin kırmızı ceke-
tinin cebine dolarları sıkıştırıyor, tıpkı bir kübalı 
gibi “ole, Cantinero!” diye bağırıyorlar.

dünyada karışım sanatını devrim öncesinin 
kübalıları kadar ciddiye alan olmuş mudur? 
sanmıyorum… Yaş ortalaması 50’lerde gezinen 
kübalı barmenler mesleklerine o denli âşıklar-
mış ki, “Cantineros Club” dedikleri derneklerine 
bir çırpıda 100 kokteyli ezberden hazırlayama-

yanı almazlarmış. kırmızı ceketin yakasına yal-
dızlı rozeti takabilmek, o denli zor bir işmiş.

karışım sanatının ustaları, dünyaya sadece 
yeryüzünün en popüler kokteyli olan Mojito’yu 
değil, daiquiri, Pina Colada, Cuba Libre ve 
daha onlarcasını armağan etmişler.

insan bugünün kokteyl önerisini snop bir 
ifadeyle geri çevirip sek içki isteyen müşterisini 
görünce, pek çok klasik kokteylin icad edildiği 
karışım sanatının o altın çağlarını düşünmeden 
edemiyor. 70’lerden bu yana uzun yıllar kokteyl 
denince, nedense akıllara rengini gıda boya-
lı yapay kokteyllerden alan, iç bayıcı tatlılıkta, 
üzeri şemsiyeli pop sıvılar akla geldi. bunlar 
belki partilerde 18’likleri cezbetti ama, damak 
tadı oturmuş gece hayatı müşterisi bu ucuz ka-
rışımları içmeyi reddetti, kokteyllerden soğudu. 
bu yüzden çoğu bar tezgâhı, kullanılmamaktan 
adeta bir dekora döndü.

neyse ki kokteyllerin altın çağı, geri geliyor… 
büyük içki firmalarını daha pahalı içkilere talebin 
artması üzerine stratejilerini değiştirdiler, “kok-
teyl sadece en ucuz ‘beyaz’ içkiyle yapılmaz. 
Yıllanmış konyaklar, malt viskiler de kokteyllere 
hayat verebilir” demeye başladılar. bunlar için 
özel ekipler kurdular, şişesi yüzlerce dolarlık 
yaşlı viskiler, esmer romlar, butik tekilalar için 

reçeteler yarattılar, dünya çapında büyük ödül-
lü yarışmalar düzenlediler. Geçenlerde izlediğim 
bunlardan birinde, adeta küçük dilimi yutuyor-
dum. barmen 100 dolarlık viski ve egzotik mey-
velerden kendi çıkardığı özsuyuyla karışımı ha-
zırladı, kesme kristal kadehe süzdü ve eline bir 
Lagavulin şişesi aldı. Malt viskinin yeşil şişesini 
iyice çalkaladıktan sonra mantarını çıkardı. is 
bombası viskinin ıslak mantarını kadehin ağzın-
da gezdirdikten sonra, torklu çakmağıyla da bir 
tarçın çubuğunu yakıp kadehin içinde söndürdü. 
Hayranlık dolu bakışlarımız karşısında, şovunun 
tadını çıkarmaya devam etti:

“iyi bir barmen, iyi bir şef gibidir. eserinde 
tatlı, acı, tuzlu, ekşi nüanslar yaratmaya, onlar-
la damağı gıdıklamaya gayret eder. beşinci tat 
‘umami’yi bile kollar. dozaj önemlidir, birçok 
lezzet öne çıkmaz, sadece hafiften ‘vurup ka-
çar’. Miksolojiyi ve miksologları asla yabana 
atmayın…” bir plazanın önünde görseniz kıya-
feti, saç modeli ve gözlüğüyle finans müdürü 
sanabileceğiniz barmenimiz, bunları söyledi. 
“eserini” tattığımda dilimin üzerindeki her bir 
papillanın düşük voltlu bir elektrikle uyarıldığını 
hissettim. bir miksolog olarak tebrik beklediği 
belliydi. benim içimden ise, nedense “bravo 
Cantinero!” demek geldi…

Bravo Cantinero!
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MAIN COURSE

1- yEmEk yEmEyi SEvdiğiNiz üÇ şEhiR...
bolonya; bence italya’nın en gelişmiş ve rafine 
mutfağı. berlin; kuzey avrupa’nın kreatif mutfak 
merkezi. san sebastian; bu kadar iyi restoran 
aynı yerde nasıl olur diye merak ettiğim yer.

2- BU şEhiRLERdEki fAvoRi 
mEkANLARINIz vE LEzzETLERiNiz…
bolonya’da trattoria di via serra: bugüne dek 
yediğim en iyi makarna buradaydı. berlin’de fa-
vorim borchardt: atmosferi 20’li yılların stilinde, 
yemekleri ve şarapları çok iyi olan ve çok ge-
niş bir kitleye hitap eden bir mekan. san se-
bastian’da ise seçmek zor ama en sevdiğim yer 
arzak; Juan Mari’nin restoranı. Hayatımdaki en 
iyi restoran deneyimlerimden biri. Her şey çok 
başarılı.

3- SUNSET’TEki fAvoRi yEmEkLERiNiz 
hANGiLERi?
sunset’te karides tempura ve sushi’ler favorile-
rim.

4- EN SEvdiğiNiz yEmEk…
en sevdiğim yemek red Curry thai, ördekli. 
onun hemen arkasından iyi bir bonfile gelir. ve 
tatlıların her çeşidi.

5- EN SEvdiğiNiz üLkE mUTfAğI…
türk mutfağı ve thai mutfağı. onların ardından 
büyük bir aradan sonra italyan mutfağı.

6- yEmEk yAPIyoR mUSUNUz?
evet ve çok severek yapıyorum. türk mutfağın-
dan sushi’ye ve fransız mutfağına kadar. eve mi-
safir geldiğinde yemekleri ben yaparım.

7- yEmEyi Çok SEvdiğiNiz AmA yEdikTEN 
SoNRA PişmAN oLdUğUNUz BiR “GUILTy 
PLEASURE” vAR mI?
Çikolatalı dondurma! Maalesef iki kaşık yiyip, 
bırakamıyorum.

8- yEmEk RUTiNiNizi 
ANLATABiLiR miSiNiz?
sabahları sebze ve peynir. Öğlenleri genelde et 
veya balık, yanında salata. akşamları ise daha 
karışık; çoğunlukla şarap eşliğinde.

9- SEyAhATLERdE BU RUTiNiN dIşINA 
ÇIkIyoR mUSUNUz?
keşke sadece seyahatlerde olsa! Genelde yeni 
bir tat, tanımadığım bir yemek gördüğümde, me-
rakıma yenilme olasılığım var.

10- SUNSET’i üÇ kELimEyLE 
TANImLAR mISINIz?
Lezzet, manzara, dost mekanı.

11- SUNSET’E NE SIkLIkLA GELiyoRSUNUz?
ayda dört kere. Öğlen veya akşam gelirim.

12- BUGüNE kAdAR yEmEğiNi EN 
BEğENdiğiNiz, EN ETkiLENdiğiNiz 
RESTAURANT..
san sebastian’daki arzak, tüm yemekleriyle çok 
başarılıydı.

13- EviNizdE dAvET vERdiğiNizdE 
fAvoRi mENüNüz...
karides kokteyl, balkabağı içinde pişmiş kesta-
neli pilav, tek parça halinde hazırlanmış soslu 
bonfile.

SUNSET

MÜDAVİMİ

Sina Afra
mARkAfoNi / kURUcU oRTAk vE 
GiRişimciLik vAkfI BAşkANI

arzak, san sebastian
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MAIN COURSE

SUNSET

MÜDAVİMİ

frescobaldi London

1- yEmEk yEmEyi SEvdiğiNiz üÇ şEhiR...
rize, istanbul, Londra.

2- BU şEhiRLERdEki fAvoRi 
mEkANLARINIz vE LEzzETLERiNiz...
rize’de Hüsrev. anne tarafından karadenizli oldu-
ğum için karadeniz yemekleri, özellikle mıhlama, 
çok severim. Hüsrev en iyisi. bir de anzer’e çıkar-
ken bir yer var, müthiş. istanbul’da, sunset dışın-
da anjelique’te açık havada yazın yemek yemenin 
keyfi çok güzel. Londra’da frescobaldi; meşhur 
şarap menüsü, ortamı, yemekleri, hepsi çok kali-
teli ve Londra için bile çok özgün bir yer. 

3- SUNSET’TEki fAvoRi yEmEkLERiNiz 
hANGiLERi?
sunset’te genelde özlediğim türk yemeklerini ye-
meyi seviyorum ama sushi de müthiş. ve şarap 
menüsü!

4- SEyAhATLERdE BU RUTiNiN dIşINA 
ÇIkIyoR mUSUNUz?
seyahatlerde daha fazla su ve kahve içiyorum. iş 
için genelde san francisco’ya gitmem gerekiyor. 
orada saat farkından olsa gerek en çok kahvaltı-
da acıkıyorum, böğürtlenli pancake yiyorum, bir 
guilty pleasure da o olsa gerek! 

5- EN SEvdiğiNiz üLkE mUTfAğI...
italyan ve israil (ottolenghi tarzı). 

6- EviNizdE dAvET vERdiğiNizdE 
fAvoRi mENüNüz...
ottolenghi’nin kitabından öğrendiğim çok güzel 
bir nar salatası ile türlü, pilav, köpoğlu gibi türk 
yemekleri yabancı misafirlere makbule geçiyor. 

7- yEmEyi Çok SEvdiğiNiz AmA yEdikTEN 
SoNRA PişmAN oLdUğUNUz BiR “GUILTy 
PLEASURE” vAR mI?
restoranda güzel bir yemeği beklerken aşırı de-
recede yediğim zeytinyağı veya tereyağ ve ekmek. 
bir de tuz. Yemeğin tadına bakmadan tuz koydu-
ğum çok olur. 

8- yEmEk RUTiNiNizi 
ANLATABiLiR miSiNiz?
Günde üç öğün ve oldukça vaktinde yerim, öğün 
atlamam; az miktarda yedikçe veya miktarını ka-
çırmadıkça her şey mübah diye düşünüyorum. 
tabi bol bol miktarı kaçırıyorum o ayrı! Hele sun-
set’te. 

9- EN SEvdiğiNiz yEmEk...
köfte, makarna. Hâlâ beş yaşındayken en sevdi-
ğim şeyleri seviyorum galiba! 

10- yEmEk yAPIyoR mUSUNUz?
Misafir geliyorsa veya birisini etkilemeye çalışı-
yorsam! 

11- SUNSET’i üÇ kELimEyLE 
TANImLAR mISINIz?
dünyanın en iyi restoranlarından biri! beş oldu :) 

12- SUNSET’E NE SIkLIkLA 
GELiyoRSUNUz?
Her istanbul’a geldiğimde muhakkak uğrarım, ba-
rına da, restorana da.

13- BUGüNE kAdAR yEdiğiNiz EN 
ETkiLEyici yEmEk...
annemin taze fasulyesi! 

Yonca 
Dervişoğlu 
Brunini
GooGLE / AvRUPA, oRTAdoğU vE 
AfRikA PAzARLAmA GENEL müdüRü 
vE AvRUPA yÖNETIm kURULU üyESi

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan genç liderlik programı Next Generation başlıyor.
En değerli varlığınız kendi bağlantılarını kuruyor, ''varlık yönetimi'' konusunda bilgilenerek
yarınki sorumluluklarına bugünden hazırlanıyor.

    “NEXT GENERATION”LA
             EN DEĞERLİ VARLIĞINIZ
GELECEĞE HAZIRLANIYOR.

TÜRKİYE'DE
BİR İLK

• İstanbul (Bağdat Cad., Etiler Merkez, Ataşehir, Nişantaşı, Yeşilköy) • Ankara • Bursa • İzmir 
Detaylı bilgiye 444 00 72 numaralı özel müşteri hattından ulaşabilirsiniz.
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MAIN COURSE

Sunset 
Cookbook

Çalışmanız hakkında bilgi verir misiniz?
bu kitap, türkiye’de neredeyse bir ilk olacak. Ge-
nelde şeflerin, yemek yazarlarının kitapları olurdu. 
burada bir restoranın yemek kitabı çalışması var. 
bir şefin üzerine kurulu değil, restoranın kültürü 
üzerine kurulu yemek kitapları ülkemizde çok yay-
gın değil. biz burada bunun bir örneğini yaratmaya 
çalışıyoruz. Çünkü sunset, 22 yıldır türkiye’nin ve 
istanbul’un en önemli fine-dining restoranlarından 
biri. aynı kaliteyi, hizmeti, lezzeti, ilgiyi ve istikrarı 

sürdürebilen ender yerlerden.

kitabı biraz anlatır mısınız?
kitap ilk önce mekanın sahipleri tarafından 20. yıl 
kitabı olarak düşünülmüş. etraftaki örneklere bakıl-
mış. onlar daha çok hatıra/anı kitabı gibi. sonuç 
olarak tariflerin de yer alacağı bir ‘cookbook’ tar-
zında kitaba yönelme olmuş. işi aldığımda sunset’in 
güçlü olduğu alanları, yani manzara, servis, menü, 
sıcak ortamı düşündüm. Yemekler kötü olsaydı bun-

ların hiçbiri işe yaramazdı diye karar verdim. demek 
ki, yemeklerin bir çekiciliği var. Özellikle etlerin ve 
sushi’nin yeri çok ayrı. buradaki yemeklerin bir kıs-
mı klasik yemekler ama chef’in özel dokunuşları var.  
farklı tatlar, lezzetler söz konusu. kendini sürekli ge-
liştirmeye çalışan bir restoranın yemek kitabı nasıl 
olabilir diye düşündüm ve bir çalışma yaptım. barış 
tansever’e sundum. onlar da büyük bir heyecanla 
bunu kabullendiler. Yemek kitabı olması ama aralar-
da kısa kısa anekdotlar halinde buranın kuruluşun-
dan, Maitre d’hotel Gazi bey’den küçük hikayecikle-
rimiz var. ama ana konumuz yemek.

Peki tarifler nasıl anlatılacak?
esas olarak kitabın kıymetini tarifler veriyor zaten. 
kimsenin bilmediği meslek sırları açığa çıkacak. Şu 
anda biz bu sırları kamuya mal edeceğiz. ister siz 
evde yapabilirsiniz, ister başka bir restoran buranın 
bir yemeğini geliştirebilir. bu aslında sunset’in ken-
disine gösterilen ilgiye bir hediyesi gibi algılanmalı.

yemek kitabı hazırlamak nasıl? işin işleyişini 
biraz anlatır mısınız? 
uzun yıllardır yemek kitapları yapıyorum. Şeflerle 
ve kurumlarla çalıştım. Yemek kitaplarının kendine 
has özellikleri vardır. Yaratıcılık ve damak tadı kadar 
yemeğin fotojenisi de önemli. dolayısıyla yemek ki-
taplarında biraz da görüntüye önem vermek gerekir. 
Yemek kitabı hazırlarken iki farklı sunum durumu var. 
biri tabağın üzerindeki düzenleme, diğeri etrafında-
ki set-up’ın düzenlenmesi. ben burada sektörün en 
iyileriyle çalışıyorum. styling için çalıştığımız Meltem 
kerrar da, yemek fotoğrafları konusunda uzmanlaş-
mış Mehmet ateş de sektörün en iyileri diyebilirim. 
burası bir açık hava mekanı ve restoran olması ne-
deniyle fotoğraflarda bu duygunun yani aydınlığın, 
güneş ışığının, yeşilliğin hissedilmesi çok önemli. 

kitabı da bize anlatır mısınız?
bu iddialı bir kitap. boyut küçük de, büyük de değil. 
bir mutfakta rahatlıkla bakılabilecek boyutta olacak. 
100 kadar yemek fotoğrafı çektik. Çekimden sonra 
fotoğraflar seçildi ve seçilenler bilgisayar ortamında 

işlendi. Her bir yemek için üstten-alttan farklı ışıklar-
da hiçbir şeyi şansa bırakmayacak şekilde bir çok 
alternatif çektik. ben her yemek başına 2-3 kare kul-
lanmaya karar verdim. Mekan, duvardaki sanat eseri  
gibi detaylar bizi doğal olarak klasik bir yemek ki-
tabındaki gibi tek kare foto ve tarif kalıbından uzak-
laştırıyor. bunları seçip sayfalarda bir araya getirdim.
 
Sunset’e gelen biri misiniz?
sunset’e kurulduğundan beri çok sık olmasa da 
geliyorum. eskiden ulus’ta otururken daha sık ge-
lebiliyorduk. en çok deniz ürünlerini ve sushi’lerini 
seviyorum. Hatta sushi tabaklarını görünce adeta 
avucum kaşınmaya başlıyor diyebilirim. Lokasyonun 
yanı sıra açık hava mekanı olması da çok önemli. 
ayrıca tecrübeli bir kurum olması benim için önemli. 
100, 150 kişi çalışıyor. burada fabrika gibi tıkır tıkır 
çalışan bir düzen var. bu da müşteriye servis ola-
rak yansıyor. kendinizi burada iyi hissediyorsunuz. 
sunset’in müdavimleri olan bir mekan olmasını da bu 
kriterlere bağlıyorum.

SUNSET GRiLL&BAR SEkTÖRdEki 

22. yILINI Çok ÖzEL BiR 

yEmEk kiTABIyLA kUTLUyoR. 

miSAfiRLERiN EN BEğENdiği 

100’dEN fAzLA yEmEğiN 

TARifLERiNiN vERiLEcEği BU 

kiTAPTA SUNSET’iN kURULUş 

hikAyESi dE ANLATILAcAk 

vE mUhTEşEm mANzARASI 

GÖzLER ÖNüNE SERiLEcEk. 

kiTABIN TASARImINI 

yILmAz AySAN yAPARkEN 

foToğRAfLARINI mEhmET 

ATEş, STyLiNG’iNi dE mELTEm 

kERRAR yAPTI. mETiNLERSE 

izzEddiN ÇALIşLAR’A AiT.

yEmEk kiTABI yAzARI BEdRiyE 

mEdiNA’NIN dANIşmANLIğINdA 

hAzIRLANAN kiTABI BiRAz dAhA 

dETAyLI TANImAk iÇiN kiTABI 

hAzIRLAyAN yILmAz AySAN’LA 

BiR ARAyA GELdik. 

YıLLardır keYifLe Gittiğiniz 

restoranda size sunuLan 

YeMekLeri Yakın zaManda 

evinizde YaPabiLeCeğinizi 

sÖYLesek ne dersiniz? 

evet YanLıŞ duYMadınız. 

YeMe-iÇMe sektÖründe iLk 

akLa GeLen MekanLardan 

biri oLan sunset, Yakın 

zaManda bir YeMek kitabı 

Çıkararak sırLarını HerkesLe 

PaYLaŞMaYı PLanLıYor.
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MAIN COURSE

M aL zeMeLer

LİMONLU KREMA İÇİN :
l ¼ l krema
l 1/8 l süt
l 3 limonun kabuğu (rendelen-
miş)

İNCİR TEMPURA İÇİN :
l 20 g un
l 200 g tempura unu
l 320 ml su
l 6 adet incir (yarıya kesilmiş)
l 20 g pudra şekeri

PORTAKAL YAĞI İÇİN :
l 75 g portakal kabuğu (rende-
lenmiş)
l 220 ml üzüm çekirdeği yağı
l 1 g deniz tuzu

H a z ır L an ıŞ ı

l Limonlu krema için, krema, 
süt ve limon kabuklarını 3 daki-
ka kaynatın. kaynadıktan sonra 
ateşten alın ve 30 dakika ke-
narda bekletin. sonra ince bir 
süzgeçten geçirin. soğuduktan 
sonra ısı sifonlara koyun.
l incir tempura için, yarım 
kesilmiş incirleri önce normal 
una, daha sonra tempura unu 
ve su karışımına bulayın. 2 
dakika boyunca kızartın.
l Portakal yağı için, tüm 
malzemeyi blender’a koyun. 
4 dakika, rengini alıncaya ve 
ısınıncaya kadar çevirip ince 
süzgeçten geçirin.
l 3 adet incir tempurayı tabağa 
alın. küçük bir sosluğa limonlu 
kremayı koyun. incirlerin üze-
rine pudra şekeri serpin ve bir 
şırınga içinde portakal yağı ile 
servis edin.

iNciR TEmPURA, 
LiMonLu kreMa ve PortakaL Yağı iLe 

(4 KİŞİLİK)

M aL zeMeLer

l 10 parça ton balığı
l 7 parça yellowtail
l 8 parça uskumru balığı
l 4 parça somon balığı
l 4 adet orta boy karides
l 4 dilim ahtapot
l 6 parça kalkan
l 100 g kalamar
l 50 g somon balığı (gül şeklinde 

kesilecek)
l 50 g ton balığı (gül şeklinde kesi-
lecek)
l 100 g çin turpu
1 adet salatalık
l zencefil turşusu 
l soya sosu
l Wasabi (Yeşil hardal. toz olarak 
satılıyor, suyla karıştırılarak macun 
haline getiriliyor. 1 tatlı kaşığı wasabi 
tozuna 2 tatlı kaşığı su.)

H a z ır L an ıŞ ı

karidesi, kalamarı ve ahtapotu 
kaynayan suda 1 - 2 dakika kadar 
tutup daha sonra buzlu suya batırıp 
çıkartın. diğer balıkları ince dilimler 
halinde kırık buz üzerine derince bir 
kaba dizin, çin turpu ve salatalık ile 
süsleyerek yanında soya sosu, 1 çay 
kaşığı kadar wasabi ve zencefil turşu-
su ile servis edin. 

SAShImI PLATE  (4 KİŞİLİK)



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SU

M
M

E
R

 2
01

6 
. 5

5

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SU

M
M

E
R

 2
01

6 
. 5

4

IzGARA iSkENdERUN kALAmARI , 
aCıLı teriYaki sos iLe (1 KİŞİLİK)

M aL zeMeLer

l 400 g kalamar
l 15 ml zeytinyağı
l tuz ve karabiber
l 2 g japon baharatı 
(shicihimi togorashi)

TERİYAKİ SOS İÇİN :
l 500 ml soya sosu
l 300 ml mirin
l 100 ml su
l 100 g toz şeker
l 1 adet havuç
l 1 adet kuru soğan
l 400 g zencefil

H a z ır L an ıŞ ı

teriyaki sos için, tüm malze-
meleri 30 dakika kaynatın. 
soğuduktan sonra kapalı 
bir şekilde oda sıcaklığında 
1 gün boyunca bekletin. 
sos dinlendikten sonra ince 
süzgeçte süzün. kalamarlar 
temizlendikten sonra tuz, 
karabiber ve zeytinyağı ile 
marine edin. dolapta en az 
bir gün beklettikten sonra ız-
garada pişirin. Pişen kalamar-
ları halkalar halinde keserek 
teriyaki sos ve japon baharatı 
ile servis edin.

IzGARA SERBEST GEzEN TAvUk GÖğSü, 
fesLeğenLi Labne, karabiberLi tatLı kiraz ve Mikro YeŞiLLik iLe (4 KİŞİLİK)

M aL zeMeLer

l 4 adet serbest gezen tavuk – (225 g’lık)
l 6 yemek kaşığı zeytinyağı 
l deniz tuzu ve karabiber
l 4 adet acı kırmızı biber (her biri 18-20 gr)

FESLEĞENLİ LABNE İÇİN : 
l 150 g labne
l 3 yemek kaşığı fesleğenli yağ
l 1 g deniz tuzu

FESLEĞENLİ YAĞ İÇİN :
l 200 g fesleğen yaprağı (blanch edilmiş)
l 300 ml üzüm çekirdeği yağı
l 3 g Maldon deniz tuzu

KİRAZ İÇİN :
l 220 g kiraz
l ¼ çay kaşığı karabiber
l 40 g tereyağı
l 1 portakal kabuğu rendesi
l 20 g fesleğen (doğranmış)
l 10 g esmer şeker

H a z ır L an ıŞ ı

l fesleğenli yağ için, fesleğen yapraklarını 
kaynayan tuzlu suda 30 saniye blanch 
edip, hemen buzlu suya alın. fesleğenle-
rin suyunu sıkın, kabaca doğrayın. üzüm 
çekirdeği yağı ve deniz tuzu ile blender’da 
4 dakika iyice yeşil oluncaya kadar karıştı-

rın. ince süzgeçten geçirin, buzdolabında 
saklayın. 
l kiraz için, bir tavaya tereyağını koyun. 
kiraz, fesleğen, portakal kabuğu rendesi, 
şeker ve karabiber ile 2 dakika soteleyin. 
l acı kırmızı biber için, taze acı biberleri 
şişe geçirip ızgarada pişirin.
l fesleğenli labne için, tüm malzemeleri 
karıştırın.
l tavukları zeytinyağı,  tuz ve karabiber ile 
2 saat marine edin ve ızgara yapın.
l fesleğenli labne tabağa yayın, üzerine 
tavukları yerleştirin. kirazları tabağın iki 
tarafına da koyarak süsleyin. fesleğen yağı 
ve yaprakları serpip tatlandırın. en üste 
ızgara kırmızı biber koyun.

MAIN COURSE
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MAIN COURSE

IzGARA BoNfiLE, 
Yuzu HardaL sos iLe (1 KİŞİLİK)

M aL zeMeLer

l 250 g dana bonfile 
l 20 g ıspanak 
l 1 diş sarımsak
l 5 g tereyağı
l tuz ve karabiber

YUZU HARDAL SOS İÇİN :
l 5 ml yuzu sos
l 15 g hardal
l 5 g chili garlic
l 2 g bal
l 2 g toz şeker
l 5 ml soya sosu
l 8 ml zeytinyağı
l 1 g kimyon

H a z ır L an ıŞ ı

l sos için; hardal, yuzu sos, 
şeker, soya sos ve chili garlic 
sosu derin bir kapta karıştırın. 
zeytinyağı ve kimyon ile tatlan-
dırın. son olarak balı ekleyip 
çırpın.
l tuz ve karabiber ile marine 
edilip, 3 parça halinde porsi-
yonlanmış bonfileleri ızgarada 
pişirin. (tavsiye edilen pişirme 
derecesi az ortadır/ortalama 
5 dakika.) bir tavada ıspanak 
yapraklarını bütün olarak sa-
rımsak ve tereyağı ile soteleyin. 
ızgarada pişen etleri hazırlanan 
yuzu hardal sos ve sote ıspa-
nak ile servis edin. 
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M aL zeMeLer

l 1 adet milföy hamuru 
l 12 adet ahududu
l 3 adet taze böğürtlen
l 1 tatlı kaşığı vanilya sos
l 1 tatlı kaşığı pudra şekeri
l 1 top vanilyalı dondurma
l 2 yemek kaşığı krem patiseri

VANİLYA SOS İÇİN : 
l 7 adet yumurta sarısı, 
l 300 g şeker 
l 1 kg krema 
l ½ vanilya çubuğu

KREM PATİSERİ İÇİN : 
l 1 lt süt 
l 9 adet yumurta sarısı
l 250 g şeker 
l ½  vanilya çubuğu 
l 100 g un

H a z ır L an ıŞ ı

l vanilya sos için, bir kapta yu-
murta sarısı ve şekeri çırpın. ayrı 
bir tencerede vanilya çubuğu ve 
kremayı ocağa koyun. kayna-
masına yakın yumurta sarısı ve 
şekeri ekleyin. bir taşım kaynayın-
ca hemen ocaktan alın.
l krem patiseri için, bir kapta yu-
murta sarısı, şeker ve unu çırpın.  
ayrı bir tencerede süt ve vanilya 
çubuğunu ocağa koyun. kayna-
masına yakın yumurta karışımını 
ekleyin. bir taşım kaynayınca 
ocaktan alın. üstünün kurumama-
sı için krem patiseri’ye değecek 
şekilde streç filmle kaplayın.
l Hazır milföy hamurunu merdane 
ile açın. üzerine pudra şekeri 
serpip yuvarlak kalıplarla kesin. 
150C’de 7 dakika pişirin. üzeri 
kızarınca fırından alın. bir kat 
milföyün ortasına 1 yemek kaşığı 
krem patiseri koyun, kenarlarına 
6 adet ahududu dizin. aynı işlemi 
bir kez daha tekrarlayın. en son 1 
kat daha milföy koyduktan sonra 
üzerine pudra şekeri eleyin. 
Yanında 1 tatlı kaşığı vanilya sos, 
3 adet taze böğürtlen ve vanilyalı 
dondurma ile servis edin.
Not: Artan vanilya sosunu buzdolabın-
da 5 gün saklayabilir, daha sonra da 
kullanabilirsiniz.

AhUdUdULU miLfÖy , 
vaniLYa sos iLe (1 KİŞİLİK)

MAIN COURSE
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MAIN COURSE

Akıllı Sofralar
fonksiYoneL tasarıMLar

edebiyatı bölümü’nden mezun olduktan sonra bir 
dönem odtü endüstri tasarımı bölümü’nde özel 
öğrenci statüsünde eğitim aldım. ardından tasa-
rım okumak için italya’daki domus akademisi’ne 
gittim. bitirince sottsass ile çalışmaya başladım, 
sonrasında kendi ofisimi açtım. birinin her şeyi ta-
sarlayabilir olması gerçeğini seviyorum. tasarım-
larımız; mobilya, aydınlatma elemanları, masaüstü 
objeler gibi tasarımla geleneksel olarak bağlantılı 
ürünlerden düne kadar tasarımla ilişkisi kurulma-
yan gıda ve servis tasarımlarına kadar pek çok 
objeyi kapsıyor. Şu sıralar, birbirinden farklı 12 
kategoride pek çok proje üzerinde çalışıyoruz.

Sofralar için hangi ürünleri tasarladınız? 
alessi için ‘notte’ şamdan, ‘vague’ ve ‘nest’ mey-
ve tabakları, Gaia&Gino için ‘Liquids’ serisi, ver-
reum için ‘aurora’ kahve seti, ıstanbul otherwise 
için lokumluk, Lipton için çay bardağı ve çaydan-
lık. 1400º Mitterteich, 120 yıllık bir alman firması 
olan Mitterteich için isminden logosuna, stand 
tasarımından kataloğuna, web sitesine kadar tüm 
görsel marka çalışmalarını da üstlenerek yarattı-
ğımız bir alt marka olduğu ve bünyesindeki 150 
ürünün tamamını tasarladığımız için önemli. 

Çocukluğunuzdaki sofralar nasıldı? 
annem çok güzel yemek yapar, sunuma da özen 
gösterir. sanırım bu saygı ve sevgi bana da geçti. 
17 yaşındayken ilk defa üç arkadaşımı yemeğe 
davet ettim. itinayla hazırladığım peynir sufleyi 
masaya getirdiğimde ikisinin peynir yemediği-
ni öğrenince çok üzülmüştüm. o gün bugündür 
davetlilerime ne yemediklerini önceden sorarım. 
italya’da öğrenciyken, arkadaşlarım türk yemeği 
yapmam için ısrar ediyorlardı. farklı ülkelerden, 
hepsi yemeğe düşkün yedi arkadaşımı evime 
çağırdım. olacaksa tam olmalı mantığıyla meze-
sinden tatlısına dört dörtlük bir sofra planladım. 
o gün annemi en az on defa aramışımdır! tatlı 
seçimimi yapımı kolay fırın sütlaçtan yana kullan-
dım. Pirinç ununun italya’da bulunmadığını  o gün 
öğrendim. içine pirinç doldurduğum bezi bohça 
formuna getirdim, diğer elime de bir çekiç aldım. 
Pirinçler nasıl güzel un haline geldiler anlatamam! 
Haliyle fırın sütlacım da müthiş lezzetli olmuştu.

Defne Koz
Öncelikle sizi daha yakından tanıyalım… Tasarım tutkunuz 
ilk ne zaman başladı?
Her çocuk gibi ben de bol bol resim yapardım. ama ürün tasarımına iliş-
kin ilk tanımlamayı ağabeyimden duymuştum. defterlerine bolca araba 
çizimi yaparken bana bu mesleğin ne anlama geldiğini açıklamıştı. okul 
sonrası vaktimin çoğunu geçirdiğim anne ve babamın iç mimari stüdyo-
sunda domus dergilerini karıştırırken, araba tasarımları ile bilinen  Gior-
getto Giugaro’nun ‘marille’ adında bir makarna tasarladığı haberi, yani 
birilerinin yediğimiz yemeği tasarlayabiliyor olması, kafamda bir ışık ya-
karken gönlümün de bu mesleğe kucak açmasını sağladı. italyan dili ve 

SofRALAR iÇiN 

hAzIRLAdIkLARI SERiLERLE 

ESTETik vE işLEvSELLiği 

dAvETkAR BiRER BüTüN 

hALiNE GETiREN BEş 

BAşARILI TASARImcI, 

üRüNLERiNiN ÖzELLikLERiNi, 

fAvoRi yEmEkLERiNi vE 

ÇocUkLUkLARINdAN 

hATIRLAdIkLARI LEzzETLERi 

ANLATIyoR.

Hazırlayan EDA DİLBER 

Erdem Akan
Tasarım tutkunuz ilk ne zaman başladı?-
şu anda neler tasarlıyorsunuz? 
Genel anlamda ifade edecek olursam, ta-
sarım ve etrafındaki alanlarda kendimi ge-
liştiriyor ve çalışıyorum. endüstriyel ürün 
tasarımının yanında limitli üretim obje ta-
sarımı, tasarım yönetimi, stratejik tasarım 
danışmanlığı, tasarım sergi küratörlüğü ve 
tasarım eğitmenliği yapıyorum. Şu anda 
eczacıbaşı Yapı ürünleri grubunda vitra, 
artema ve villeroy&boch karo markalarının 
tasarım direktörlüğünü yürütüyorum. disip-
linli çalışmam, tutkum ve bitmek bilmeyen 
merakım tüm bu alanlarda faaliyet göster-
memi sağladı diyebilirim.

Sofralar için hangi ürünleri tasarladınız? 
sofra, yaşam ile ilişkisi açısından çok 
zengin bir yer. Hayattan, kültürden ve ri-
tüellerden ilham alan bir tasarımcı olarak 

masaüstü nesneler her zaman ilgimi çeken 
ve çalışmaktan keyif aldığım bir alan oldu. 
‘shish’ tabak ve ‘not Goblet’ serisi, sofra-
lara yönelik projelerim arasında. Her ikisi 
de bilindik formların sıcak ve geleneksel 
malzemelerde dönüşerek yeni bir kullanım 
deneyimi sunmalarına izin veren tasarım-
lar. ‘shish’ tabak, ortasındaki yükseltinin 
deliklerine şiş takılmasına olanak sağlıyor, 
çukur bölümünü ise soslara tahsis ediyor. 
‘not Goblet’ serisi de masada görmeye 
alıştığımız ayaklı bardakların ayaklarının 
genişleyip tabağa dönmesi sayesinde iki 
katlı servise imkan tanıyor.

favori yemekleriniz neler?
ahtapot, yaprak sarma, patlıcan ve sashimi 
favorilerim.

dünya genelinde en sevdiğiniz mutfaklar 
ve favori yemekleriniz hangileri?
thai ve Hint mutfaklarını severim. Özellikle 
acılı ve bol baharatlı yemekleri tercih ederim.

Çocukluğunuzdan hatırladığınız sofralar 
nasıldı? o döneme ait hafızanızda yer 
eden bir anıyı paylaşır mısınız?
anneannemin mutfağı benim için bir masal 
dünyasıydı. Özellikle de tatlılarını; kabak 
tatlısı ve aşuresini çok severdim. Çikolatalı 
muhallebi yaptığında ise tencerenin dibini 
sıyırmama izin verirdi. bunlar çocukluğum-
dan hatırladığım lezzetler.
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Bilge Nur Saltık
Sizi daha yakından tanıyalım… Tasarım tutkunuz 
ilk ne zaman başladı?
küçüklüğümden beri çizim yapmaya, puzzle’lara ve 
el işlerine çok düşkündüm. Yeditepe üniversitesi’n-
de endüstri ürünleri tasarımı bölümü’nde eğitim 
alırken aynı zamanda Grafik tasarımı bölümü ile çift 
anadal yaptım. Mezuniyetimden sonra bir sene tup-
perware’de tasarımcı olarak çalıştım. ardından royal 
College of art’ta yüksek lisans yapmak üzere Lond-
ra’ya taşındım. 2013 yılında mezuniyetimin ardından 
kendi tasarım stüdyomu kurdum. bu süre içerisinde 
başta avrupa ve asya olmak üzere birçok sergide ve 
uluslararası platformda ürünlerimi sergiledim. aynı 
zamanda form&seek adlı Londra kökenli uluslarara-
sı tasarımcı kolektifinin kurucu ortaklarından biriyim.  

Sofralar için hangi ürünleri tasarladınız?
ilk akla gelen ‘share.food’ adlı koleksiyonum. Lond-
ra’da yaşadığım dönemde ve seyahatlerim esnasında 
her kültürün farklı bir sofra adabı olduğunu fark et-
tim. biz türk kültüründe yemeği masanın ortasındaki 
büyük kaplardan paylaşırken, bazı kültürlerde insan-
ların paylaşmaya alışık olmadıklarını ya da tamamen 
karşı çıktıklarını gördüm. bu durum, beni 21. yüzyılın 
kozmopolit şehirlerinin sofra kurallarını düşünmeye 
itti. ‘share.food’, insanların yemek masası etrafında 
paylaşımını artıran bir yemek takımı. tabanları açı-
lı tabak ve bardaklardan meydana gelen seri, farklı 
açılarda dengelenerek tabağınızı başkasına sunma-
nıza imkan tanıyor, yarattığı balans oyunu sayesin-
de yemek masası çevresinde yeni diyaloglara ilham 
olmayı hedefliyor. açılı tabakların altındaki pembe 
renk, yüzeylerden parlayarak serinin fonksiyonunun 
altını çiziyor. ‘share.food’, kullanıcılara iki opsiyon 
sunuyor; dilerseniz bütün tabakları kendinize dön-
dürerek karşınızdaki kişi ile paylaşımınızı tamamen 

engelleyebilir, dilerseniz tabağınızı onlara çevirerek 
yemeğinizi paylaşabilirsiniz. Londra’da tasarladığım 
bu seri, aynı zamanda new design britain yarışma-
sında birincilik ödülü aldı.

Genel olarak nelerden ilham alıyorsunuz?
ben kültürlerden, kişilerin davranış ve alışkanlıkla-
rından çok besleniyorum. o nedenle pek yerimde 
durmuyor, sıklıkla seyahat ediyorum. insan konfor 
alanından biraz çıktığında, heyecanlanıp, yeni şeyler 
görüp öğrendiğinde besleniyor ve üretiyor.

Ne tarz bir sofrada oturmaktan hoşlanırsınız?
bizim ailemizde sofrada beraber olmak çok önemli-
dir. küçüklüğümden beri akşam yemeği, herkesin bir 
araya toplandığı, bedeni ve ruhuyla sadece orada 
olduğu, günün en önemli etkinliklerinden biridir. bu 
nedenle sofraların benim için özel bir yeri var. ben 
bol sohbetli, hikayeli, kalabalık, başından kalkmak 
istemediğim sofralarda oturmaktan büyük keyif alı-
yorum doğrusu.

favori yemekleriniz neler?
büyük kaselerde getirilip ortadan paylaşılan yemek-
lere bayılıyorum. en sevdiklerim ise zeytinyağlılar ve 
pilav.

MAIN COURSE

Ela Cindoruk
Sizi daha yakından tanıyalım… Tasarım tutkunuz 
ilk ne zaman başladı?
Güzele, mimariye ve sanata meraklı bir ailede büyü-
menin etkisi ile olsa gerek, mimarlık ve restorasyon 
okumak isterken odtü’de endüstri ürünleri tasarımı 
adında bir bölüm açıldığını öğrenince ikinci tercihim 
olarak yazdım ve iyi ki de kazanmışım. odtü’deki 
eğitimimiz sayesinde çevreme farklı gözlerle bakmayı 
öğrendim. sonra fotoğrafla ilgilenmeye başladım, 
fotoğraf okumak için gittiğim amerika’da aldığım 
seçmeli bir ders beni mücevhere yöneltti. o gün 
bugündür ana uğraşım mücevher tasarlamak.

Sofralar için hangi ürünleri tasarladınız?
ilk sofra ürünüm sayılabilecek ‘shish dish’i bir sergi 
için tasarlamıştım. 2006’da st. etienne tasarım bie-
nali’nde gerçekleşen dünya mutfaklarından tabaklar 
sergisi ‘Good food’ için geleneksel bir yemeğimize 
yönelik bir tabak tasarlamam istenmişti. Mutfağımızda 
önemli yeri olan şiş kebap için bir tabak tasarladım. 
son olarak, Paşabahçe ‘omnia’ projesi için şamdan, 
tabak ve çay bardakları tasarladım. küçük bir doku-
nuş ile geleneksel ince belli çay bardağımızın taban 

kısmını daha boğumlu hale getirdim ve üzerini uzun 
zamandır kullandığım dantel desenleri ile bezedim. 
adı da ‘zarife’ oldu. Şamdan ve büyük tabak ise daha 
çok ‘center piece’ niteliğinde. 

Genel olarak nelerden ilham alıyorsunuz?
Gündelik yaşamda karşıma çıkan her şey olabilir. Mi-
mari formlar, detaylar, sanat, doğa... 

Ne tarz bir sofrada oturmaktan hoşlanırsınız? 
dostlarımla samimi, zevkli, özenli ve lezzetli sofralarda 
oturmaktan hoşlanırım. sofra düzenlemeyi çok seve-
rim, günler öncesinden hayalini kurmaya başlarım.

favori yemekleriniz neler? 
Lezzetli olan her şey! ankaralı olmam dolayısıyla is-
kender ve tüm kebap çeşitlerine bayılırım. aile yadi-
garı Girit yemeklerini, kuzu etli arapsaçı, yoğurtlu et, 
ege otlarıyla yapılan her tür salata, Hint mutfağı, sushi 
ve çikolatayı çok severim. işin özü; iştahlı biriyim, lez-
zetli yemekler denemekten zevk alırım.

dünyada en sevdiğiniz restoranlar hangileri? 
seyahatlerimde en sevdiğim şey, rastlantısal keşifler. 
bu, ayaküstü sosisli sandviç yemek ya da balık pa-
zarlarında atıştırılan birşey de olabilir. Yunanistan’ın 
Patmos adası’ndaki aktis Hotel’in kahvaltısı favori 
öğünlerim arasındadır.

Çocukluğunuzdan hatırladığınız sofralar nasıldı? 
babaannemin evindeki pazar sofralarını hatırlıyorum. 
Leziz tatları, kuzenlerimle bir araya geldiğimiz kala-
balık aile yemeklerimizi, babaannemin meşhur kabak 
böreğini ve sakince, teker teker incecik dilimlediği 
kabakları unlayıp silkeleyerek hazırladığını anımsıyo-
rum. annem, babam ve arkadaşlarıyla da uzun ma-
salarda, saatler süren yemeklere giderdik, şarkılar, 
türküler söylenirdi. biz çocuklar masanın bir ucunda 
otururduk; ne keyifliydi.
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SANATSAL ToSTLAR
üst dilimlerini kadro dışı bırakarak ‘pratik atıştırmalık’ sınıfına veda eden 
tostlar, bolca havalı malzeme ve artistik süslemelerin de eşliğiyle ana ye-
mekleri kıskandıracak görünümlere kavuşuyorlar. üzerleri değişik türde 
peynirler, avokado, fasulye, turp gibi besin değeri yüksek sebze ve meyve-
ler, baharat veya kuruyemişlerle tıka basa doldurulan ekmek dilimleri, lezzet 
avcılarını içerik konusunda hiç olmadıkları kadar özgür bırakıyorlar. birlikte 
sıra dışı bir uyuma imza atan farklı tatları eşleştirdikten sonra ise geriye 
sadece yaratıcılık ve el becerisini konuşturmak kalıyor! keyifli bir uygulama 
sürecine zemin hazırlayan bu tür tariflerde, çoğu zaman ana malzemeyi 
sağlık dostu ekşi mayalı ekmek çeşitleri belirliyor.

JAPoN vE oTANTik 
ThAI mUTfAkLARI
Geleneksel tayland mutfağı, bir adım öteye 
geçerek bizi otantik thai tatlarıyla tanıştırı-
yor. ülkenin dört bir yanına yayılmış soya 
soslu ve körili noodle çorbası gibi davetkar 
tabaklar, artık dünya genelinde birçok res-
toranın menüsünde de karşımıza çıkıyorlar. 
Japon kültürünün pizzası şeklinde nitelen-
dirilen okonomiyaki ise sushi’nin izinden 
giderek sesini daha geniş kitlelere duyur-
ma yolunda. ana malzemesi lahana olan yi-
yecek, isteğe göre çeşitli sebzeler ve deniz 
ürünleriyle zenginleştirilebiliyor, Worcester 
sos, ketçap ve mayonez ile servis ediliyor. 
Gözünü tuzlu alternatiflere diken waffle tut-
kunları, görünümü favori tatlılarını andıran 
bu yeni lezzet dalgasını çok sevecek gibi 
görünüyor!

2016 
Lezzet Trendleri

doğAyA dÖNüş AkImININ 

cAziBESiNE kAPILAN yEmEk 

modASI, 2016’dA SANATSAL 

vE yALIN BiR kURGUyLA 

TASARLANmIş SAğLIkLI 

TABAkLARI vE SEBzELERiN 

GücüNü ESAS ALIyoR. ÖTE 

yANdAN, kLASikLER vE işTAh 

kABARTAN yEPyENi TARifLER 

dE mUTfAkLARIN GüNdEmiNE 

oTURUyoR. GELiN, GIdA 

SEkTÖRüNüN BU SENEki 

oScAR AdAyLARINA kISAcA 

GÖz ATALIm.

Hazırlayan EDA DİLBER

MAIN COURSE

zERdEÇAL
Memleketi Güney asya’nın göz bebeği zerdeçal, kısa 
süre önce doğu sınırlarını aşarak hünerlerini tüm 
dünyaya göstermeye başladı. Paella ve köri sosuyla 
özdeşleşen bu şifalı bitki, şimdilerde farklı mutfaklara 
ait birçok çorba, salata sosu ve ana yemeğin yapımın-
da da sıkça kullanılıyor. aynı zamanda, badem sütü 
ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlanan, bağışıklık sis-
temini güçlendirici özelliğe sahip ‘golden milk’ isimli 
içeceğin de temel malzemesini oluşturuyor. zeytinya-
ğı ile birlikte tüketildiğinde eklem ağrılarını giderdiği, 
cilt dokusunu güzelleştirdiği de ifade ediliyor.

oTLA BESLENEN hAyvAN ETi
organik, işlem görmemiş sebze ve meyvelerin günden güne 
önem kazanması, et ürünlerine yönelik doğallık arayışının da 
fitilini ateşliyor. Yetiştirilme süreçlerinde hayvanların tükettikleri 
yemlerin, onlardan elde edilen gıdaların içeriklerini belirlediği 
gerçeği son dönemde şeflerin tercihlerini büyük ölçüde değiş-
tiriyor. Hal böyleyken birçok restoran, tahıl yiyerek büyüyen-
lerden ziyade yeşille beslenen canlıların omega 3 bakımından 
zengin fakat kalori açısından fakir ürünlerine bünyesinde yer 
vererek sağlığa yararlı adımlar atıyor.

fRANSIz mUTfAğI
fransız mutfağı, 2016’da deyim yerindeyse ikinci baharını yaşıyor. Modern çağın hafif lezzetlerine tezat oluştu-
rarak kıvamlı sosları ve yağ oranı yüksek malzemeleriyle sahnelere dönüş yapan gösterişli tabaklar, klasiklerin 
asla unutulmayacakları kanısını iştah kabartıcı biçimde doğruluyorlar! Chateaubriand, filet de boeuf gibi et 
yemeklerinin yanı sıra deniz mahsulleriyle zenginleştirilmiş tarifler ve ograten usulü pişirilen sebzeler de ro-
mantik masaların baş köşelerine yeniden yerleşiyorlar.

mandalinalı 
Brioche üzerinde 

kaz ciğeri, 
Turunçgil ve 

Anason Sos ile

GeÇen YıL süPer besin 

oLarak adLandırıLan 

kaLe’ın Yerini zerdeÇaL 

aLıYor. bu ŞifaLı bitki, 

Pek Çok ana YeMek, 

iÇeCek, Çorba ve saLata 

sosunun YaPıMında sıkÇa 

kuLLanıLıYor.
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doğaYa dÖnüŞ eğiLiMinin 

HızLanMasıYLa birLikte, 

artık süsten arınMıŞ, 

natüreL GıdaLarLa 

HazırLanan tabakLar 

revaÇta.

‘‘insanLar artık 

tabakLarındaki YeMeğin 

ne oLduğunu bir bakıŞta 

anLaMak istiYor. HavuÇ, 

HavuÇ Gibi GÖrünMeLi ve 

tadı da HavuÇ Gibi oLMaLı. 

bazı trendLer Modadır 

ve GeÇiCidir, en doğrusu 

GerÇekÇi, Her MaLzeMeYe 

saYGıYLa YakLaŞan 

YeMekLer YaratMaktır.’’

CHEF JOEL GARAULT

SAdE TABAkLAR
Çeşitli garnitürlerden yardım alarak tabaklarda 
görsel bir şölen yaratma dönemi geride kaldı. ‘az 
çoktur’ felsefesi sonunda şeflerin de aklına yattı 
ve başroldeki ürünü olabildiğince az malzemeyle, 
hatta kimi zaman tek başına sergileme fikri hemen 
hemen tüm mutfaklar tarafından memnuniyetle 
karşılandı. ana fikir: ne kadar basit, o kadar ger-
çek! Mütevazı çağrışımına karşın tüketici üzerinde 
hatırı sayılır derecede etki bırakan bu inanışın bir 
neticesi olarak, artık çok sayıda işletmede özel-
likle et, balık ve tavuk siparişleri sade sunumlarla 
müşterilere takdim ediliyor. böylelikle, yemeğin 
nasıl yapıldığı da şeffaf bir biçimde ortaya koyulu-
yor ve gıdanın özü maskelenmiyor.

kARAmEL
tatlıların vazgeçilmez aroması, şimdilerde gözünü 
bambaşka kulvarlara dikiyor. tuzlu versiyonlarını gur-
melerle tanıştırdığı günden bu yana altın çağını yaşa-
yan karamele, artık içki menülerinde rastlamak an me-
selesi! evet, şekerin en cezbedici hali hızını alamayıp 
kahveden sonra kokteyl dünyasına da giriş yapıyor. 
sonuç ise pek sürpriz sayılmaz; yoğun kıvamı ve kes-
kin lezzeti sayesinde dahil olduğu tüm karışımlarda 
pasta tesiri yaratıyor!

SAğLIkLI ÖğüNLER
doğaya dönüş akımının en önemli temsilcileri seb-
zeler, hamur işleri veya et yemeklerinde kullanılan 
birçok temel malzemeyi ikinci plana atıyorlar. ince 
şeritler halinde kesilmiş kabaklar spagettiye, küp 
küp doğranmış pancar ise steak tartare’a mükem-
mel birer alternatif oluşturuyorlar. zerzevat takımının 
neredeyse tamamı, unlu mamuller grubunu tahtın-
dan edebilecek donanıma sahip; nitekim bu durum, 
vegan beslenme tarzını benimseyen restoranların 
tabaklarında açıkça ortaya konuluyor.

NATüREL SULAR
sağlıklı beslenme hareketinin izinden giden başlıca doğal içeceğimiz, tabiatın zenginliklerini en saf halleriyle 
sofralarımıza taşıyor. vitamin ile mineral açısından zengin, katkı maddesi içermeyen yeni nesil sular, huş ağacı, 
akçaağaç, Hindistan cevizi gibi aromaları ve alkali, organik gibi türleriyle daha kaliteli bir yaşama davetiye 
çıkarıyorlar. ürünlere, bünyesinde gıda kategorisine de yer veren yabancı alışveriş sitelerinden ve bazı üst 
segment marketlerden ulaşmak mümkün.

NohUT UNU
Glutensiz ürünlerin oldukça rağbet gördüğü son ay-
larda, nohut unu da bu özelliği sayesinde alışveriş 
listelerine üst sıralardan giriş yapıyor. krepten ravi-
oliye, hatta pizzaya kadar birçok hamur işinde unun 
yerini alarak kalori miktarını aşağılara taşıyan sihirli 
tanecikler, hem faydalı hem de doyurucu lezzetler 
hazırlamak için biçilmiş kaftan! Pakistan, bangladeş 
ve Hint mutfaklarının vazgeçilmezi kabul edilen bu 
malzeme, market raflarında bulunabildiği gibi kuru 
nohut, blender ve öğütücü yardımıyla ev ortamında 
da kolayca elde edilebiliyor.

MAIN COURSE

Çiğ SEBzE (RAW food)
ilk insanların beslenme alışkanlığını yansıttığı için bir çeşit yaşam felsefesi olarak da kabul edilen ‘raw food’ 
trendi, daha sağlıklı bir hayat tarzına gidecek yolun çiğ sebze, meyve ve kuruyemiş tüketmekten geçtiğini sa-
vunuyor. kitleleri peşinden sürükleyen bu akım, pişirme teknikleriyle arasına mesafe koysa da birçok yaratıcı 
sunum şeklini beraberinde getiriyor. Çin böreği misali asma yaprağına sarılmış veya üst üste konularak sand-
viç formuna getirilmiş çeşitli bitkiler, yeme-içme alışkanlıklarına eğlenceli bir yorum katıyor.
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MAIN COURSE

TüRk mUTfAğINdAN

yER ELmASI ÇoRBASI, badeM kırıntıLarı iLe

zEyTiNyAğLI ENGiNAR, doMates ve tatLı biber sos, fava ve fesLeğen Yağı iLe

Tadım Menüsü

kIzILcIk SoRBE

SEkiz AyRI TATTAN oLUşAN TüRk TAdIm mENüSüNdE, TüRk mUTfAğININ kLASik 

LEzzETLERi, SUNSET yoRUmUyLA kARşImIzA ÇIkIyoR.

SUNSET, ExEcUTIvE chEf 
ERoL ARSLAN

boLu MenGenLi eroL 

arsLan 1984’de istanbuL’a 

GeLiP aŞÇıLığa baŞLadı. 

PLaza, kariYe oteL ve 

reŞat PaŞa konağı’nda 

ÇaLıŞtıktan sonra 

‘sous CHef’ oLarak 

sunset’e Girdi ve HâLâ 

burada. ÖnCeLiğinin HeP 

ekiP ÇaLıŞMası, sürat 

ve HiJYen oLduğunu 

beLirten arsLan, 

“sunset’te Yenen Her 

ŞeY bu Mutfakta YaPıLır, 

dondurMaYı biLe kendiMiz 

YaParız. Her MevsiM YereL 

ve YabanCı en taze, en 

kaLiteLi MaLzeMeYLe 

ÇaLıŞMaYa dikkat ederiz. 

Her akŞaM Mutfaktan 

Çıkan YüzLerCe tabağın 

Her birine MutLaka 

dokunuruM. HePsi beniM 

ÇizdiğiM bir resiM Gibi 

oLMaLıdır. doksan farkLı 

YeMeğin GarnitürLeri 

birbirinden farkLıdır ve 

HiÇ ŞaŞMaz” diYor.
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MAIN COURSE

ASmA yAPRAğINA SARILI dENiz LEvREği, 
PortakaLLı kereviz Püresi ve MürdüM eriği sos iLe

fISTIkLI kATmER, 

kaYMak, taze fraMbuaz, PortakaL ve fraMbuaz sos iLe

hAmSi, iÇ PiLav ve tarator sos iLe

TüRk kAhvESi, bodruM LokuMu iLe
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‘Raw food’ Nedir?
doğum yeri California’dan zaman içerisinde tüm dün-
yaya yayılan ‘raw food’ akımı, ilk insanların ateşi bul-
madan önceki beslenme tarzını yansıttığı için bir nevi 
yaşam felsefesi şeklinde adlandırılıyor. Pişirilmiş gıda-
ların enzim aktivitelerini kaybettiklerini ve böylelikle 
sindirim sistemine gerekli faydayı sağlayamadıklarını 
savunan inanış, hiçbir kimyasal işleme maruz kalma-
mış çiğ sebze, meyve, kuruyemiş ve yağlı tohumların 
yanı sıra köklendirilerek canlı hale getirilmiş merci-
mek, nohut gibi ürünlerin tüketilmesiyle daha sağlıklı 
ve enerjik bir bünyeye kavuşulabileceğini öne sürü-
yor. vücudu toksinlerden arındırmada etkili olduğu 
belirtilen bu beslenme şeklini uygulama sürecinde, 
böbreklere fazla yüklenmemek adına hayvansal be-
sinlerden mümkün mertebe uzak duruluyor ve vegan 
protein kaynaklarından yararlanılıyor. daha yüksek öl-
çüde vitamin ve mineral alma, vücuttaki enzim oranını 
koruma amacıyla yiyecekler en fazla 40-45 derecede 
kurutularak pişiriliyor. bol su içmek ve kahve ile al-
kol tüketimini sonlandırmak da yapılması gerekenler 
listesinin başında geliyor. kendi aralarında üç farklı 
kola ayrılan ‘raw food’cuların bir kısmı etle ilişkisini 
tamamen keserken, diğer grup sınırlı miktarda çiğ et 
tüketiyor, kimileri ise sadece balığı tercih ediyor.
 
‘Raw food’un yararları
sağlıklı bir sindirim sistemi için yiyeceklerin çiğ ola-
rak tüketilmesi büyük önem taşıyor. Pişirme esnasın-
da enzimini kaybeden besinleri sindirme aşamasında 
normalden daha fazla enerji harcanıyor, bu da kişide 
bitkinlik hissine yol açıyor. buna karşın hiçbir işleme 
maruz kalmayan çiğ gıdalar, enzim, vitamin ve mineral 
değerlerini koruyor, dolayısıyla daha kolay hazmedili-
yorlar. ayrıca, katkı maddesi içermediklerinden uzun 
vadede kanser riskini çok aza indirmeye yardımcı 

oluyorlar. Çiğ beslenmede sıkça tercih edilen bol lif-
li ürünler, zengin içerikleri sayesinde tokluk hissinin 
daha hızlı şekilde açığa çıkmasını sağlarken aynı za-
manda kalbi koruyor ve kolesterol ile şeker değerleri 
üzerinde pozitif etkiler yaratıyorlar.
 
Uzun vadede Çiğ Beslenme
Hayvansal gıdaları sınırlarının dışında bırakan çiğ 
beslenmenin, uzun süreli tercih edildiğinde vücutta 
bazı vitamin ve minerallerin eksilmesine neden ola-
bileceği öne sürülüyor. et, yumurta, süt gibi bol mik-
tarda protein içeren ve hücrelerin gelişiminde önemli 
rol oynayan ürünleri minimumda tüketmek, vücudun 
ihtiyaç duyduğu bir takım maddelerden mahrum kal-
masıyla sonuçlanabiliyor. dolayısıyla bu beslenme 
şeklinin, hiçbir sağlık problemi bulunmayan kişiler ta-
rafından vücuttan fazla proteini atma ve toksinlerden 
arınma amacıyla bir haftalık veya 30 günlük kürler 
şeklinde uygulanması öneriliyor.‘raw food’u hayatın 
geneline yaymanın en sağlıklı yolu ise günlük alınan 
besin miktarının sadece %75’ini çiğ yiyeceklerden 
oluşturmaktan geçiyor.

fELSEfESiNi Çiğ GIdA 

TükETimiNE dAyANdIRARAk 

SAğLIkLI vE kALiTELi BiR 

yAşAmIN kAPILARINI ARALAyAN 

‘RAW food’ AkImI, kÖRü 

kÖRüNE BENimSEdiğimiz 

yEmE-iÇmE ALIşkANLIkLARImIzI 

BiLimSEL hAmLELERiyLE mAT 

EdiyoR. PEki, NEdiR BU BiLiNdik 

PişiRmE TEkNikLERiNE SIRT 

ÇEviREN BESLENmE TRENdi? 

SANILdIğI GiBi LEzzETSiz vE 

SIkIcI ÖğüNLER ziNciRi mi 

yokSA SoNSUz ÇEşiTLiLik 

SUNAN BiR SAğLIk GARANTiSi 

mi? PoPüLARiTESi ÇIğ miSALi 

BüyüyEN EL dEğmEmiş 

mAhSULLERiN düNyASINA hIzLI 

BiR GiRiş yAPIyoRUz.

Hazırlayan EDA DİLBER 

MAIN COURSE

PiŞMiŞ Gıda sisteMiMiz 

tarafından toksin oLarak 

aLGıLanıYor. bu nedenLe raW 

food sisteMinde besinLer 

en fazLa 40-45 dereCeYe 

kadar ısıtıLıYor. enziM ve 

vitaMinLerin, Yüksek düzeYde 

ısıYa Maruz kaLdığında 

ŞekLinin değiŞtiğine ve 

YaŞaMsaL enerJiLerinin 

kaYboLduğuna, Yani 

ÖLdükLerine inanıLıYor. 

‘Raw Food’
doğadan sofraYa : 

‘Raw food’da Tüketilen Gıdalar
elma, armut, şeftali, ananas, üzüm, avokado, dut, böğürtlen, 
çilek, yaban mersini, limon, mantar, kırmızı lahana, yapraklı 
yeşil sebzeler, salatalık, biber çeşitleri, kereviz sapı, broko-
li, buğday çimi, nohut, kinoa, bulgur, ceviz, badem, fındık, 
kabak çekirdeği, ay çekirdeği (kavrulmamış), badem sütü, 
susam yağı, keten tohumu, Hindistan cevizi, kök zencefil, ba-
haratlar ve rafine olmamış doğal yağlar gibi vitamin, mineral 
ve enzim açısından zengin gıdalar, çiğ beslenme sürecinde 
mutfaklarda bulunması gereken ürünlerin başında geliyorlar.
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‘Raw food’ için Gerekli 
mutfak Ekipmanları
besin değerini daha fazla korumak için daha az ısı 
harcayan solar fırınlar, yiyeceklerin nemini alan ve 
daha uzun süre muhafaza edilmelerini sağlayan kuru-
tucular, katı meyve sıkacakları, blender ve öğütücüler, 
çiğ beslenme meraklılarının edinmeleri gereken mut-
fak ekipmanları arasında yer alıyorlar. 
 
yurt dışında ‘Raw food’
Yurt dışında, özellikle amerika ve ingiltere gibi birçok 
farklı milletin bir arada yaşadığı kozmopolit ülkeler-
de, sağlıklı beslenme trendi uzun yıllardır büyük ilgi 
görüyor. buna bağlı olarak vegan restoranların sayısı 
da her geçen gün artıyor. Londra’da the Gate, 222 
veggie vegan, Mildreds, amico bio, vanilla black, 
acorn vegetarian kitchen ve ethos, new york’ta ka-
jitsu, Candle 79, blossom, Hangawi ve angelica kit-
chen, kuzey Carolina, asheville’de Plant, California, 
oakland’de Milennium, Chicago’da Mana food bar, 
Miami’de Choices organic Café, Philadelphia’da ve-
dge, seattle’da ise sutra, menülerini doğal gıdalarla 

şekillendiren popüler mekanlardan sadece birkaçı. 
Londra’daki Ms Cupcake ve new York’ta yer alan 
erin Mckenna’s bakery de tüm fırın ürünlerini organik 
malzemelerle hazırlayan işletmelere birer örnek teşkil 
ediyorlar.
 
‘Raw food’un zararı var mı?
kısa vadede olmasa da raw food akımına uygun bes-
lenmek, uzun vadede vücutta bazı vitamin ve mineral-
lerin eksikliğine yol açabiliyor. Hayvansal besinlerde 
(et, süt ürünleri, yumurta) vücudun ihtiyacını karşıla-
yan önemli miktarda protein, a, k, b12 vitamini, kal-
siyum, demir gibi önemli mineraller bulunuyor. bunlar 
özellikle büyüme gelişme döneminde çocuklar ve 
gençler için çok önemli. Proteinler hücrelerin büyü-
mesi, gelişmesi ve yıpranan hücrelerin yenilenmesi 
için gerekli. Proteinler ayrıca enzim, hormon, antikor 
ve bazı vitaminlerin yapımında önemli görevler üstle-
niyor. Proteinler vücuda enerji sağladığından günlük 
beslenme rutinimizde mutlaka bulunmaları gerekiyor. 
Protein alımı raw food akımında sınırlı olduğundan 
çok uzun vadede önerilmiyor. 

MAIN COURSE

En Popüler ‘Raw food’ yemekleri
Yarattığı sıkıcı çağrışımın aksine çiğ beslenme, sebze, 
meyve ve yağlı tohumlarla da her türlü yemeğin yapılabile-
ceğini geniş tarif yelpazesiyle ortaya koyuyor. bu kapsam-
da; çorbadan atıştırmalıklara, hamur işlerinden tatlılara 
kadar birçok reçete, hayvansal gıdalara ve alışılagelmiş 
pişirme tekniklerine gereksinim duyulmadan pratik bir şe-
kilde hazırlanabiliyor. brokolili pilav, salatalık çorbası, ve-
gan pizza ve lazanya, salatalık ve kabak noodle, karnaba-
harlı kuskus salatası, granola, sebze kraker, taco kıyması, 
sebze wrap, avokado ve nohut salatası, lavantalı&limonlu 
cheesecake, kakao topları, havuçlu kek, ve sebzeyle dol-
durulmuş mantar, ‘raw food’ akımının son dönemdeki en 
havalı temsilcilerini oluşturuyorlar.

Raw Food’a Sunset Yorumu

raW food sisteMinde 

YaŞaMsaL enerJiYe (Prana) 

zarar vereCek HiÇbir iÇerik 

ve uYGuLaMa buLunMuYor. 

GıdaLarın YaŞaM enerJisinin 

kızartMa, HaŞLaMa ve PiŞirMe 

YoLuYLa Yok ediLMesine izin 

veriLMiYor. iŞLenMiŞ Ya da 

kiMYasaLLarLa destekLenMiŞ 

GıdaLar da tüketiLMiYor. 

YaŞaYan (Çiğ) besinLerin 

enziM aktiviteLerinin 

PiŞiriLMe YÖnteMLeriYLe 

ÖLdüğüne ve besinLerden 

isteniLen faYdanın 

sağLanaMadığı düŞünüLüYor. 

Çünkü bedenLeriMiz PiŞMiŞ 

GıdaYı koLaY HazMediLir bir 

Gıda oLarak aLGıLaMıYor.

“raW food JaPon küLtüründe 

var. YeMekLer PiŞiriLMediği 

iÇin HerHanGi bir iŞLeM 

GÖrMüYor, bu da onLarın 

sağLıkLı oLMasını sağLıYor. 

JaPonLar raW food’u Wasabi 

ve soYa sos iLe YeMeYi 

terCiH ederLer. Wasabi, Çiğ 

YiYeCekLerin teMizLenMesini 

sağLar. susHi, sasHiMi ve 

baŞka Çiğ sunuLan YeMekLer 

buGün tüM dünYada PoPüLer. 

sunset’te de MenüMüzde 

raW food ÖrnekLerine Yer 

veriYoruz. Çok da seviLiYor.” 

EXECUTIVE CHEF HIROKI TAKEMURA

Somon ve deniz Levregi Sashimi, 
zencefil ve yuzu Soya Sos ile

Somon carpaccIo,
Avokado Tartar ve 
kıtır TortIlla ile

Norveç Somon Tartar, Wasabi 
Soya Sos ve Beluga havyar ile

yellowtail Sashimi, 
yuzu Soya Sos ile
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TELEvizyoN EkRANLARININ 

SEviLEN “GURmE”Si 

BLoomBERG-hT kANALINdA 

yAyINLANAN RENkLER 

PRoGRAmI iÇiN SUNSET’E 

koNUk oLdU. JAPoN ExEcUTIvE 

chEf hIRokI TAkEmURA 

iLE mUTfAğA GiREN AyhAN 

SicimoğLU, SUNSET’iN 

JAPoN TAdIm mENüSüNdEki 

yEmEkLERiN ÖNcE 

hAzIRLANmASINI izLEdi, SoNRA 

dA hEPSiNiN TAdINA BAkTI.

larım sinan renda ve zeki kohen ‘Şu davul işini 
bize de öğret’ dediler. tabii sonra onlarla sınırlı kal-
madı. drum Circle yaptık. Önce 15 kişiydik. sonra 
40 olduk, 80 olduk. bölündük. sonra alaylı olalım 
dedik. ve küba gezilerine de öyle başladık. bunlar 
okul gezileriydi. davul öğrenmeye gittik. küba’ya 
birkaç defa yolculuk yaptık. sonra Peru’yu, bir kere 
de afrika’yı, ardından senegal’i gezdik. Hep farklı 
davulların eğitimini aldık. Peru’da Maria del Carmen 
dongo’nun evine Cajon dersi almaya gittik. Cajon, 
ahşap bir kutu aslında… küba’da ders aldığımız ikili, 
meşhur perküsyoncu baba-oğul emilio del Monte ve 
emilio del Monte, Jr. senegal’deyse 1928 doğumlu 
afrika’nın en önemli davulcularından ‘sabar Mas-
ter’ dudu n’diaye rose’un, onunla aynı adı taşıyan 
oğlundan ders aldık. Çalmayı öğrendiğimiz davulun 
adı djembe’ydi. afrika’da prensler davul ustası olur, 
diğerleri de doktor filan olur… orada davul o kadar 
önemli bir şey.

Perküsyon haricinde siz kaç enstrüman 
çalıyorsunuz?
ben davulcuyum. Çocukluğumda piyano, akordeon, 
gitar çaldım. ama aklım hep davula gitti. resim yapan 
birinin heykel de yapabilmesi gibi…  buna ‘all around 
art’ diyorlar. kızım küçükken resme karşı çok yete-
nekliydi. türkiye’ye taşınınca resimden vazgeçti ama 
sonra Paris’de müzik okudu ve soprano oldu.  

Programınız için Sunset’in Executive chef’i 
hiroki Takemura’nın hazırladığı hangi 
yemekleri denediniz?
Japon tasting menüsünü denedim.

En beğendiğiniz hangisi oldu?
Her biri ayrı lezzette çok güzel bir sunum ve sıralama 
yapılmış. bilhassa sommelier’nin çalışması takdire 
şayan... Müthiş şarap seçimi ve eşleştirmesi gerçek-
leştiriyor.

Sunset’e ne sıklıkta, kimlerle gelirsiniz 
ve ne yersiniz?
Pek dışarıda yemeğe çıkamıyorum. sunset, bilhassa 
yabancı misafirleri ağırlamak için ideal bir mekan. 
Çeşitli mutfaklardan seçeneklerin olması çok cazip. 
Mekanın sushi’sini gayet başarılı bulduğumu da ek-
leyeyim.

Sizi “google’layınca” gezgin, müzisyen, televizyon 
programcısı, radyocu, gurme gibi tanımlamalar 
karşımıza çıkıyor. Siz hangisini kendinize daha 
yakın buluyorsunuz?
aslına bakarsanız bu devamlı değişiyor. Şu an yaz iti-
bariyle müzisyenlik atbaşı önde sanırım.

Program için gideceğiniz gezilere 
nasıl hazırlanırsınız?
Çok okurum. internetten araştırırım. Gideceğim yer-
le ilgili bir dosya hazırlarım. Gezdiğim yerlerde de ilk 
uğradığım yer kitapçı olur. sonra pazarına ve hale 
mutlaka giderim. 

Televizyon programlarınızda gezdiğiniz yerlerde 
yediklerinizi merakla izliyoruz. yemeğe olan ilginiz 
nasıl başladı?
tam anlamıyla italya’da yaşarken başladı ama annem 
de müthiş bir aşçı idi. annesi iyi aşçı olmayan biri-
nin yemekten anlaması zor. “Palate” (damak) eğitimi 
genç yaşta başlar.

yemek pişirmek hobileriniz arasında…
roma’da beş yıl yaşadım. Yemeğe de orada merak 
saldım. dünya mutfaklarını severim. Çok güzel sushi 
sararım, pizza yaparım. ama genellikle balık ağırlıklı 
beslenirim. salata ve yeşillik ağırlıklı bir menü hazırla-
rım kendime. zeytinyağı çok kullanırım. arada bir de 
tereyağı… ete çok düşkün değilimdir ama vejetaryen 
de değilim. 

Evde yemek yapar mısınız?
denemeler yaparım. Özellikle canım bir şey çekince.

Televizyon için birkaç program 
hazırlıyorsunuz değil mi?
üç programım var; renkler/bloombergHt, Gastrono-
mi Maceraları/türkmax Gurme ve Limonata/iztv.

Televizyon programı yapma fikri nereden çıktı?
küba’ya düzenlediğim perküsyon gezilerinden birine 
Cüneyt Özdemir de geldi. sonra skytürk’ün Genel 
Yayın Yönetmeni serdar akinan da katılmaya karar 

verdi. küba’da çok eğlendik. Geziyi kameraya çek-
tiler. 5n1k’da yayınlandı. sonra ekip çekimi Cnn’e 
götürdü. ‘ayhan sicimoğlu bunu devamlı yapmak ister 
mi?’ diye sordular. on yıl önceydi. işte her şey böyle 
başladı.

Gerçekten çok renkli bir kişiliksiniz. o perküsyon 
gezilerinizi de duydum. onlara nasıl başladınız?
Her şey new York’da otururken başladı. arkadaş-

“sunset, biLHassa YabanCı 

MisafirLeri ağırLaMak iÇin 

ideaL bir Mekan. ÇeŞitLi 

MutfakLardan seÇenekLerin 

oLMası Çok CaziP. Mekanın 

susHı’sini GaYet baŞarıLı 

buLduğuMu da ekLeYeYiM.”

MAIN COURSE

Ayhan Sicimoğlu

GEzGiN, müziSyEN, 
TELEvizyoN PRoGRAmcISI, 
RAdyocU vE GURmE
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“Gündüz Pek YeMek 

YeMeM. akŞaM erken 

YeMeğe ÇaLıŞırıM. 

LokantaYa, GeCe 

kuLübüne GitMeM. GeCe 

HaYatının iÇinde oLuP iÇki, 

siGara iÇMeYen biriYiM. 

sadeCe ŞaraP iÇMeYi 

severiM.” 

şaraplar ikram ederim.

Bugüne kadar toplam kaç ülkeye gittiğinizi biliyor 
musunuz? hiç saydınız mı?
saymadım. ama çok olmuştur, gerçi dünya büyük!

Bugüne kadar en beğendiğiniz beş 
restoran/mekan neresi?
Coffee shop / new York (Cumartesi brunch için),
22 Mott street / Chinatown, new York,
da adolfo / Positano, ıtalya,
blue elephant / bangkok,
La Petite Maison / nice, fransa.

Latin müziklerini sevdiğiniz kadar 
yemeklerini de sever misiniz?
küba belki dünyanın en kötü yemeklerine sahip ülke-
sidir. o yüzden cevabım hayır.

Tatil için siz nereye gidersiniz?
ben hayatımda çok az tatile gittim. dört gün için 
Çeşme’ye gittim kışın. kitaplarımı aldım yanıma. kap-
lıca’ya gittim. Yemeklerimi tek başıma yedim. bir ke-
resinde de tayland’a gittim. kendi kendime söz ver-
miştim, bir şey çekmeyeceğim diye. üç gün sonra 
bir düğün kameramanı buldum ve üç günde bir film 
çektik!

Bize bu yaz için üç tatil destinasyonu 
önerebilir misiniz?
sicilya, Yunan adaları’nın adriyatik tarafı ve Güney 
fransa.

Peki top beş listenizde hangi şehirler yer alıyor?
taormina, nice, bilbao, her zaman new York ve Lond-
ra.

Bu yaz için bize sevdiğiniz parçalardan 
bir play-list hazırlayabilir misiniz?
Listemde her zaman buena vista yer alır. ayrıca Ciga-
la’dan Lagrimas negras ve dos Lagrimas albümleri, 

rod stewart american Classics albümleri (5 albüm) 
ve ayhan sicimoğlu en estambul albümü.

istediklerinizi yapabilen şanslı azınlıktansınız. hiç 
9’dan 5’e çalıştığınız bir işiniz olmadı mı?
olmaz mı? babam tekstilciydi. tekstil firmaları vardı. 
Öğrenciliğimde sanatla ilgilendim. 1980’lerde babam 
ölünce onun işlerini devraldım. bir on yıl kadar işlerle 
ilgilenmek zorunda kaldım. işlerden kurtulunca tekrar 
sanata döndüm. 

istanbul’da olduğunuz zaman neler yaparsınız? 
dışarı çıkmayı pek sevmem. daha doğrusu işim için 
zaten dışarıda oluyorum. Gündüz pek yemek yemem. 
akşam erken yemeğe çalışırım. Lokantaya gitmem, 
gece kulübüne gitmem. Gece hayatının içinde olup 
içki, sigara içmeyen biriyim. sadece şarap içmeyi se-
verim. arkadaşlarımla paylaşmayı severim. 

yemekle olan ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?
epiküryen bir yaklaşımla tanımlayabilirim... epikür, 
MÖ 300’lerden Yunanlı bir filozof. kısaca açıklarsam 
hayattan keyif alma felsefesini öne sürer ama önemli 
nokta şu: bunu vücudunuz ile barışık ve alçakgönüllü-
lük ile yapmanız gerekiyor.

Bugüne kadar yediğiniz en sıra dışı şey nedir?
Geçen gün bilbao’da horoz ibiği yedim. Jöle benzeri 
bir maddeydi.

Evinizde küçük bir arkadaş grubunu ağırlayacak ol-
sanız ne ikram ederdiniz ve ne dinletirdiniz?
Güzel bir pasta (makarna) ve salata yaparım. uygun 

SUNSET’iN JAPoN TAdIm mENüSüNdEN SEÇimLER

SicimoğLU’NUN yAz iÇiN TATiL ÖNERiLERi

SicimoğLU’NUN ToP 5 mEkANI

l Coffee sHoP / neW York 

(CuMartesi brunCH iÇin),

l 22 Mott street / CHınatoWn, 

neW York,

l da adoLfo / Posıtano, 

l bLue eLePHant / banGkok

l La Petıte Maıson / nıCe

yellowtail Sashimi, yuzu soya sos ile

Alaska yengeç, mersin Golden Black havyar 
ve salatalık vinagrette ile

corfu Adası Nice Taormina, Sicilya Buharda pişirilmiş şili deniz Levreği, 
Shiitake mantar, yuzu soya sos ve trüf yağı ile

MAIN COURSE

Ayhan Sicimoğlu, Executive 
chef hiroki Takemura’nın 

hazırladığı yemekleri Barış 
Tansever ile birlikte tattı.
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DESSERT

sunset’in GiriŞinde Yer aLan, fransız LAURENT BoLoGNINI’nin 

vARIATIoNS serisine ait oLan eserde, sanatÇı kinetik sanat 

Hareketinden etkiLenMiŞ. YaratıMLarı fransa’daki MaC/vaL Müzesi ve 

borusan ConteMPorarY Müzesi daHiL oLMak üzere avruPa GeneLinde 

ÖneMLi koLeksiYonLar arasında Yer aLan BoLoGNINI’nin

vARIATIoNS serisi, sanatÇının LuMino-kinetik enstaLasYonLarına daYaLı 

iLkeLeri uYGuLadığı iŞLerden MeYdana GeLiYor. bu ÇaLıŞMaLarda 

kuLLanıLan aYnaLar da, bu noktadan HareketLe, ıŞıkLı ÇiziMLerin 

derinLik ve sonsuzLuk iÇinde tekrarLanMasını sağLıYor.

Art @ Sunset
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Tavuklara 
Özgürlük

hikayenizden kısaca bahseder misiniz? 
Bu işe girmeye nasıl karar verdiniz?
1975 yılında istanbul’da doğdum. Çok ufak 
yaşta hem okuyup hem de çalışmaya başla-
dım. Hayatım boyunca iki tutkum oldu; biri 
edebiyat, diğeri ise tavuklar. küçüklüğümden 
itibaren hep tavuk besledim ve zaman içeri-
sinde farklı türlerinin, farklı özellikler taşıdı-
ğını keşfettim. bugün, türkiye’de hobi olarak 
tavuk yetiştiren kişiler arasında en geniş çe-
şitliliğe sahip isimlerden biriyim. Halihazırda 
aralarında nesli tükenmekte olan ırkların da 
bulunduğu 150 ayrı tür besliyorum.

Tutkunuzu işe dönüştürme fikri nasıl 
ortaya çıktı?
tavuk çok uzun ömürlü bir hayvan değil; 
günü gelince kesmek gerekiyor. fakat ben 
bunu hiç yapamadım, kıyamadım. Yetiştir-
diğim tavukları arkadaşlarıma veriyordum. 
onlara gözüm gibi baktığım için de hep 
çok güzel geri dönüşler aldım, tutkumu işe 
dönüştürmem konusunda ısrarlarla karşılaş-
tım. beş yılı kapsayan bir düşünme sürecim 
oldu. bir de, o dönem kozmetik alanında ça-
lışıyordum ve gıda ile kozmetik birbirinden 
çok farklı sektörler; kozmetik ürünlerinin raf 
ömrü çok uzun ama tavuklar için aynı durum 
geçerli değil. üretmek, tüketime hazır hale 
getirmek, tüketiciye ulaştırmak ayrı birer sü-
reç ve hepsinin çok kısa zamanda yapılması 
lazım. ayrıca ortada bir canlı var ve onu be-
lirli bir standartta tutmak kolay bir şey değil. 
insanların doğaya dönmeleri, daha dingin bir 
yaşam istemeleri de bu adımı hızlandırdı. ilk 
tavuğumuzu 2014’ün nisan ayında kestik. o 
zamandan beri, adapazarı’ndaki arazimizde 
yetiştiriciliğe devam ediyoruz.

‘Özgür Gezen Tavuklar’ yetiştiriyorsunuz. 
Bu kavramı biraz açar mısınız?
doğadaki her canlı, yaşadığı ortamdan etki-
lenir ve nasıl yaşarsa öyle olur. bizim yetiş-
tirdiğimiz tavuklar gerçek anlamda özgürler, 
güneş battığında kümeslerine girmeme hak-
kına sahipler. istedikleri gibi hareket ederler, 
biz özgürlük kavramından bunu anlıyoruz. bu 
süreçte kaçıp gitme, birileri tarafından götü-
rülme veya vahşi hayvanlar tarafından yenme 
ihtimalleri var. fakat tüm bu fireleri göze al-
dık. Her birinin ulaşabileceği noktalara yem-
lerini, sularını yerleştiriyoruz. Yiyip yememek 
ise onların kararı. biz tavuğumuzun kesim 
aşamasına geldiğinde kaç kilo olduğuyla de-
ğil, nasıl yaşadığıyla ilgileniyoruz. sektörün 
genelinde, verilen yem karşılığında tavuğun 
ulaştığı kilo dikkate alınır. Çünkü burada bir 
matematik var; kişi haklı olarak, “100 gram 
yem verdim, karşılığında 50 gram et almam 
lazım,” diyor. ama biz böyle yapmıyoruz. aynı 
gün civcivlikten çıkmış, aynı şekilde yetiştir-
diğimiz tavukların biri bir kilo gelirken, diğeri 
iki kilo gelebilir. belki biri çok koşmuş, çok 
su içmiş bu nedenle az yem yemiştir. bunun 
üzerinde durmuyoruz.

Bünyenizdeki tavuk türlerinden ve 
yetiştirme sürecinden bahseder misiniz?
biz, tavuk dünyasının süper starları olarak 
bilinen sulmtaler ve Cornish ırklarını yetişti-
riyoruz. bu iki türün en önemli özelliği, hibrit 
değil, ırk olmaları. Hibritten kastım şu; kon-
vansiyonel şeklinde tanımladığımız, kısa sü-
rede daha fazla ürün elde etmeyi amaçlayan 
üretim sisteminde, hayvanın daha çok et ver-
mesi için laboratuvar ortamında ırklar üretilir. 
aslında doğada böyle bir ırk yoktur. buradaki 

fiRmASININ iSmiNi NAPoLyoN’LA 

iLişkiLENdiREBiLEcEk kAdAR 

BiLGiLi, ELdE ETTiği GELiRiN 

BiR kISmINI ihTiyAÇ SAhiBi 

ÇocUkLARIN EğiTimiNE 

AyIRABiLEcEk kAdAR dA 

dUyARLI… kRALLARIN 

TAvUğU’NUN kURUcUSU ATAkAN 

BATUR ELBETTE yALNIzcA 

kişiSEL dEğERLERiyLE 

ANILmIyoR; AyNI zAmANdA 

UyGULAdIğI doğAL vE 

SAğLIkLI yÖNTEmLERLE TAvUk 

yETişTiRiciLiğiNdE BiR NEvi 

ÇIğIR AÇIyoR.

Hazırlayan EDA DİLBER 
Fotoğraf BURAK TEOMAN

“tavuğun kanat, but, GÖğüs 

kısıMLarının Yanı sıra ÖzeL 

ürünLer bÖLüMüMüzde 

ŞnitzeL, kievski ve tavuk 

kÖftesi buLunuYor. 

MuHteŞeM Grubunda 

suLMtaLer ve CornisH 

ırkLarına, anadoLu kÖY 

tavuğu Grubunda ise kÖY 

tavuğuna Yer veriYoruz. 

sanıLanın aksine kÖY 

tavuğu, kÖYde YetiŞen 

tavuk değiL; birÇok türün 

doğaL ÇaPrazLanMası 

sonuCu oLuŞan, anadoLu 

toPrakLarına Has bir tür. 

aYrıCa kÖY tavuğunun sert 

oLduğuna dair YanLıŞ bir 

inanıŞ var. kÖYLü, tavuğunu 

YuMurtadan kesiLene, 

Horozunu ise YaŞLanana 

kadar kesMez. bunLarın 

dıŞında bir de kuru YoLuM 

kÖY tavuğu’Muz var, eLLe 

YoLunuYor, HiÇbir Makine iLe 

teMas ettiriLMiYor.” 

IzGARA SERBEST GEzEN TAvUk GÖğSü, 
fesLeğenLi Labne, karabiberLi MürdüM erik ve roka iLe

kralların Tavuğu kurucusu 
Atakan Batur

DESSERT
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handikap, üreme özelliklerinin olmaması. bizim bün-
yemizdekiler ise tabiatta bulunan ırklar. Şecerelerine 
baktığımızda, kan hatlarının 14. yüzyıla kadar uzandı-
ğını görüyoruz. Yurt dışında çok rağbet gören tavuk 
kulüplerinde, bazı türlerin soylarının 200-300 yıl geri-
ye gittiğini görüyoruz. bu doğal ırklar kafes ortamında 
yapamazlar. bunun yanı sıra hayvanlarda da akraba 
evliliği çok tehlikeli, iyi sonuçlar vermiyor. bilimsel ça-
lışmalarda, bu tarz üremeler neticesinde birkaç nesil 
sonra tavukların daha dayanıksız oldukları gözlenmiş. 
biz bu durumu şöyle aştık; çok değişik soylardan ge-
len bir damızlık grubumuz var. tek amaçları özgürce 
yaşamak ve üremek. onlardan elde ettiğimiz yumur-
taları kuluçka makinesine koyup civcivlerini alıyor ve 
çoğaltıyoruz. diğer damızlık grubu ise hiç değişmiyor. 
ayrı kan hatları var ve değişik zamanlarda farklı şekil-
lerde çaprazlanmaları lazım. böylelikle daha sağlam 
nesiller yetişiyor. bu çok önemli çünkü biz hastalıkla-
ra karşı aşı veya antibiyotik gibi hiçbir önlem almıyo-
ruz. dolayısıyla onlara iyi bakmalıyız. 

Tavuklarınız ne kadar sürede kesime 
hazır hale geliyorlar?
tavuk ırklarımız, iki sene bakılsalar belki de üç-dört 
kilo olacaklar. ama biz makul bir boyuta gelmeleri için 
95 ile 120 gün arasında kesim yapıyoruz. Çünkü daha 
uzun yaşayan daha çok hastalanıyor. Yüzde 20’lik fi-
remizin içinde şu ana kadar hastalık sebepli bir kay-
bımız olmadı. tavuklar çok dipdibe yaşayan hayvan-
lar, dolayısıyla birinde belirecek bir hastalık anında 
diğerine bulaşabilir. bu durumu önlemek adına, çok 
küçük gruplar halinde yaşamlarını devam ettirmelerini 
sağlıyoruz. bir grupta hastalık görürsek tamamını üre-
timden çıkarıyor, diğer grupla devam ediyoruz.

Ne tür yemler kullanıyorsunuz?
Yem rasyonumuz yüzde yüz bitkisel. Çabuk kilo alma-
ları için ekstra bir protein kaynağı vermiyoruz. bu yem 
rasyonunun mucidi biz değiliz ama bildiğim kadarıyla 
şu anda sadece biz kullanıyoruz. içeriğinde adaçayı, 
kekik, defne, öğütülmüş keçiboynuzu gibi doğal mal-
zemeler var. 

Büyük firmalar ne tür yemler kullanıyorlar?
tavukçulukta, ‘rendering’ adında çok sık kullanılan 
bir yöntem var. tavuk kesildiğinde, ayakları, kafası, iç 
organları gibi kullanılmayan bölgeleri öğütülür, birta-
kım işlemlerden geçirilerek yem haline getirilir. böy-
lelikle tavuğun daha çabuk gelişmesi, daha çabuk 
protein alması sağlanır. söz konusu bölgeler besin 
değeri açısından zengin oldukları için bu metodun 
insan sağlığına hiçbir zararı bulunmuyor. fakar ister 
hibrit, ister doğal ırk olsun, ben bir civcivin doğal or-
tamda 35-40 gün içerisinde iki kiloya ulaşabileceğini 

düşünemiyorum. ortalama 10-15 gramlık bir canlıdan 
bahsediyoruz, bu onun tabiatına aykırı. işte bu nokta-
da tıkanıyorum; bu hareketin insancıl olup olmadığını 
sorguluyorum. diğer yandan, dev firmalar bizim tek-
nikle üretmeye kalksalar, ne böyle bir arazi bulunur 
ülkemizde ne de marketlere tavuk yetiştirilebilir. kit-
lelerin sağlıklı bir protein kaynağına uygun fiyatlarla 
ulaşmaları için bunun da yapılması gerekiyor.

kralların Tavuğu’nun marketlerden aldığımız 
tavuklardan farkları neler?
tavuk ve yumurta, en sağlıklı ve ulaşılması en kolay 
protein kaynakları. tüm dünyada nüfus hızla artarken, 
bu kadar değerli bir kaynağın ticari açıdan ele alın-
maması imkansız. ve dünyada bu işi en doğru, en 
insancıl yapan ülke biziz. ama pazar çok büyük ve 
o kadar fazla arz var ki… bugün türkiye’deki en bü-
yük beş tavuk firmasının bir günde kestikleri tavuk 
adedinin ortalamasının 150.000’den az olduğunu dü-
şünmüyorum. bizse, üretebildiğimiz tavuğun hepsini 
kesebilecek olsak ayda en fazla 7.500-8.000 adet 
tavuk kesebiliriz. bunun sebebi de şu; tavuk yetiştiri-
ciliği birçok parametreden etkilenen bir sektör. Örne-
ğin; yem rasyonunuzun yüzde 20’si mısırsa ve mısıra 
yüzde 50 zam gelse, hemen rasyonunuzdan o ürünü 
kısarsınız değil mi? fakat sizin kısacağınız her malze-
me, ürettiğiniz tavuğun kalitesine etki edecek. bizim 
en büyük farkımız bu olabilir. Yem rasyonumuzda ke-
sinlikle değişiklik yapmayız çünkü adedimiz çok az 
olduğu için fiyatlar bizi ilgilendirmiyor.

Sizin tavuklarınızın lezzet ve sağlık açısından da 
belirgin farklılıkları vardır muhakkak…
klişe olacak ama bunu size ben anlatamam, deneyim-
lemeniz lazım. Herhangi bir tavukla bizim tavuğumuz 
kapalı şekilde pişirilip önünüze gelse, yüzde 80 bi-
zimkini seçersiniz. Çok belirgin bir aroma, koku ve tat 
farkı var. etinin ise yemeye alışık olduğunuz tavuklar-
dan bir farkı yok. bizimki çok az daha sert ama bu, öl-
çülebilecek bir miktar değil. sadece bizim tavuğumuz 
diğerlerine göre ortalama 12 dakika daha geç pişiyor. 

Peki, tavuklarınızın organik tavuklarla arasındaki 
farkları nasıl sıralarsınız?
organik tarım yönetmeliğimiz, tavuklara civcivlik dö-
neminden kesim zamanına kadar bir kereliğine anti-
biyotik verilmesini kabul ediyor. Yani organik tavuklar, 
hiç işlem görmemiş ürünler anlamına gelmiyor. Çün-
kü orada da bir seri üretim var, talep çok. fakat en 
önemli özellikleri, organik yemle besleniyor olmaları. 
Yemlerinin de organik sertifkası olması lazım ki bu da 
türkiye’de çok iyi denetleniyor. aramızdaki farkı bu 
şekilde açıklayabilirim. ama onlar da bizim tekniği-
mizle yetiştirmeye kalksalar bunu yapamazlar. Yanıl-
mıyorsam, bugün organik pazarında sadece bir firma 
günde 30.000 tavuk kesiyor. 

ürünlerinize nereden ulaşabiliriz?
Yalnızca internet üzerinden, krallarintavugu.com’dan 
satış gerçekleştiriyoruz. bunun yanı sıra aralarında 
sunset’in de bulunduğu birtakım restoranlara ürün 
tedarik ediyoruz. Marketlerde satış yapmayı ise dü-
şünmüyoruz. standartlarımızı koruyarak ürün ade-
dimizi çoğaltamayacaksak böyle kalsın. sunset’le 
çalışırken ise içim çok rahat çünkü verdiğim ürünü 
benden daha iyi koruyacaklarını biliyorum. işini o 
kadar iyi yapan bir işletme ki, tavuklarımızı bir tek 
metal dedektöründen geçirmedikleri kalıyor! Mutfak 
şefi, kendisine her zamankinden farklı bir tavuk ge-
tirsem hemen anlayabilecek kadar profesyonel. böy-
le bir yerde bulununca bir disiplin geliştiriyorsunuz, 
bu da sizi diri tutuyor. biz hep bu tarz restoranlarda 
olacağız.

Tavuk seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Öncelikle bildiğiniz firmaları tercih etmeli, ürünün son 
tüketim tarihine mutlaka bakmalısınız. ambalajın su-
lanmamış olmasına dikkat etmek gerekir. kemiklerinin 
uzun olması, o tavuğun özgürce dolaştığını gösterir. 

“iŞiMi, MüŞteriLeriMLe 

birLikte YaPtığıM bir 

GüzeLLikLe süsLeMek 

istediM. bu düŞünCenin 

bir sonuCu oLarak, 

kraLLarın tavuğu’ndan 

satın aLdığınız Her üründen 

eLde ediLen GeLirin Yüzde 

dÖrdü ÇoCukLarın eğitiMi 

iÇin darüŞŞafaka’Ya 

bağıŞLanıYor.” 

“suLMtaLer ırkının 

besLenMesinde tuzsuz Lor 

PeYniri de kuLLanıLıYor. 

bunun da bir HikaYesi var; 

zaManında kraL v. HenrY, 

GüneYbatı fransa’daki 

LanGuedoC bÖLGesinde bir 

GeneLGe YaYınLaYarak Pazar 

GünLeri kiLise ziYaretinden 

sonra Herkesin tavuk 

YeMesini buYuruYor. bÖYLeCe 

bÖLGede bir tavuk küLtürü 

doğuYor. ÖYLe ki Her kÖYün 

neredeYse kendine Has bir 

tavuk ırkı ve PiŞirMe tekniği 

oLuYor. 14. YüzYıLa ait bir 

eL YazMasından edindiğiMiz 

biLGiYe GÖre; kÖYLüLerden 

biri, tavukLarını kesMeden 

20 Gün ÖnCe onLara tuzsuz 

Lor PeYniri veriYor. biz de 

bunu denedik, GerÇekten 

daHa HoŞ, YuMuŞak bir doku, 

farkLı bir aroMa veriYor.”

   

kRALLARIN TAvUğU
birtakım belgelere göre; napolyon’un taç 
giyme töreninde, işletmenin yetiştirdiği türler 
arasında bulunan avusturya kökenli sulmtaler 
ırkına ait tavuklardan yüzlerce adet kesilmiş ve 
o günden sonra ırk, ‘emperyal tavuk’, ‘impara-
torluk tavuğu,’ ‘kralların tavuğu’ gibi isimlerle 
anılmış. bu olaydan esinlenerek batur, firması-
nı ‘kralların tavuğu’ şeklinde adlandırmış.

IzGARA SERBEST GEzEN TAvUk GÖğSü, 
baLkabakLı ve kiŞniŞLi rısotto, PanCar suYu ÇektirMesi, soteLenMiŞ 

Yabani Mantar ve defne YaPrağı tozu iLe

SUNSET SEzAR SALATASI, serbest Gezen tavuk sataY iLe

DESSERT
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dENizdE dE hizmETTE SINIR 

yok! LükS yAT üRETiciLERi, 

TEkNE TATiLiNizdE GURmELERE 

LAyIk yEmEkLER yiyEBiLmENiz 

iÇiN LükSüN SINIRLARI 

zoRLAyAN mUTfAkLAR 

TASARLAdI. AydINLIk, GENiş, 

fERAh vE kULLANIşLI, hER 

TüRLü EkiPmANA SAhiP BU 

mUTfAkLAR, EvLERdEki 

LükSü ARATmIyoR. 

Gurmelere Tekne

NUmARINE 78 fLyBRIdGE

üstün teknoloji ve tasarım harikası olan numarine 78 flyb-
ridge, özellikle aileler düşünülerek yaratılmış lüks bir yat. 
numarine 78’in her alanında kesintisiz gün ışığından fay-
dalanabilirsiniz. üstelik buna mutfak da dahil. iç mekanda 
geniş oturma alanı dışında 8 kişilik yemek masası barındı-
ran bir yemek odası da bulunuyor. 

numarine 78 aldığınız takdirde, lüks yatınızın içini de 
zevkiniz ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde farklı kon-
figurasyonlar arasından seçip oluşturabilirsiniz. seçebile-
cekleriniz arasında dış mekanda tam ekipmanlı bir bar ve 
bir jakuzi de bulunuyor.  

sekiz kişiyi konfor içinde ağarlayabilen numarine 78’in 
havuzluğunda ayrıca, tüm ailenin birlikte yemek keyfi süre-
bileceği bir yemek masası bulunuyor. 

cUSTom LINE 108

ferretti Group ve studio zuccon’un ortak çalış-
masıyla ortaya çıkan Custom Line serisi, italyan 
yat üreticisine yeni bir ivme kazandırıyor. bu yep-
yeni konsept kapsamında 97 ve 124 foot arası 
uzunlukta modeller, kişisel tercihler  doğrultusun-
da üretiliyor. konfor, lüks ve hız, Custom Line mo-
dellerinde ön planda.

Custom Line 108 modeli, camların çok olu-
şu sayesinde şeffaf görünüşüyle ön plana çıkıyor. 
bunu mutfakta da görmek mümkün. flybridge tü-
müyle kişiselleştirilebiliyor ki bu pahalı oyuncağın 
önemli bir özelliği. Güvertenin çok geniş oluşu 
da açık havada misafir ağarlayıp yemek yemenin 
keyfini maksimuma çıkarıyor. 

tekne MutfakLarı artık boL 

GüneŞ aLan, büYük PenCereLi, 

GeniŞ, feraH ve kuLLanıŞLı 

MekanLar. Lüks YatLarın 

MutfakLarı son teknoLoJi 

ürünü ekiPManLarLa 

donatıLMıŞ. bir evin 

Mutfağında HazırLanabiLeCek 

Her türLü YeMeği teknenizin 

Mutfağında da YaPtırabiLir, 

en iddiaLı davetLere ev 

saHiPLiği YaPabiLirsiniz.

DESSERT
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vANdUTch 55

“süperyat” vanducth 55, başa-
rılı model vandutch 40’tan son-
ra, yine benzer minimalist çizgi-
ler kullanılarak tasarlanmış bir 
spor tekne. iç tasarımı oldukça 
sade çizgiler taşımakta ama 
konfor ve kullanım en üst düzey-
de tutulmuştur. Mutfağında iste-
nilen yemekleri hazırlayabilmek 
için gerekli, buzdolabı,elektrikli 
cam ocak, aspiratör, mikrodalga 
fırın, buzluk, buz yapıcı ,bulaşık 
makinesi v.b. gibi tüm detaylar 
en ince ayrıntısına kadardüşü-
nülmüştür. 55 feet’lik vandut-
ch   55, balta burun yapısı, kıç 
havuzluğundaki muazzam geniş 
alanı, kokpitteki oturma konforu, 
güneşlenme alanlarıyla geniş 
ön camı sayesinde korunaklı 
yemek yeme alanı oluşturarak 
kullanıcısını rahat ettirir.

Yine kokpit alanında esthec 
marka kompozit tik kullanılarak 
hem farklı renkve tasarım se-
çenekleri sunulmuş hem de tik 
malzemenin bakım problemleri-
ortadan kaldırılmıştır.

tekne, 2 x 900 HP gücün-
deki volvo Penta motorlarıyla 35 
knotlık sürate kolaylıkla erişir.

AzImUT mAGELLANo 53

azimut Yachts’ın Magellano serisinin uzun 
mesafeler için üretilen ideal modeli Magel-
lano 53, güvenli deniz yolculuğu için en 
zorlu koşullarda bile konforun sürekliliği 
için özel olarak geliştirilmiş donanımla kar-
şımıza çıkıyor. Magelleno 53, açık denizler-
de üst düzey teknik özellikleri ve kapsamlı 
sürüş aralığı ile konforu ve güveni tüm de-
taylarıyla sergiliyor. 16.89 m. boya ve 4.7 

m. genişliğine dış tasarımını Cor d. rover 
Yacht design’ın yaptığı modelin, 4 kamarası 
ve 2 adet mürettebat kamarası, geniş otur-
ma grupları, büyük yemek masası ve eks-
tra geniş güneşlenme alanı bulunuyor. ana 
kamarada ise modern ve rahat mobilyala-
rın yer aldığı, son derece konforlu, yüksek 
standartlarda hizmetin sunulduğu modelin 
her odasında misafirlerin her türlü ihtiyacını 
karşılayacak detaylar sunuluyor. Magellano 
53’ün temiz su kapasitesiyse 700 litre.

DESSERT
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Yaza Merhaba

yAz AyLARININ GELmESiyLE 

BiRLikTE SUNSET NEşELi 

BiR yAzA mERhABA PARTiSi 

düzENLEdi. mEkANIN Tüm 

dAimi vE miSAfiR dJ’LERiNiN 

ÇALdIğI GEcEdE, miSAfiRLER 

fARkLI TARzLARdA düNyA 

müzikLERi diNLEmE fIRSATI 

BULdU. mEkANIN ETkiLEyici 

IşIkLANdIRmASI vE NEfES 

kESEN BoğAz mANzARASI dA 

PARTiyE AyRI BiR şIkLIk kATTI.

konukLara sunset 

brasserie LezzetLerinden 

tadıMLıkLarın ikraM ediLdiği 

Yaza MerHaba Partisi 

dJ’Lerin ÇaLdığı ParÇaLarLa 

oLdukÇa HareketLi GeÇti. 

GeÇ saatLere kadar dans 

eden MisafirLer GeCeden 

MeMnun aYrıLdı.

burak akkök, barış tansever, Halil emecan

tarık koray

Can Hatipoğlu

Memo Garan Murat tokuz

Matt Muhanad Jarar, kornelia klein, Macaristan 
başkonsolosu balazs Hendrich, balint bakos, 
zsofia kakas, ıldiko Jordaki

doğuş ÇabakçorDESSERT

aydın katırcıoğlu

evren katırcıoğlu

Mert Levent
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Sunset 22 Yaşında

SUNSET GRILL& BAR, 

kURULUşUNUN 22. yILI 

şEREfiNE BoğAziÇi 

üNivERSiTESi vAkfI’NA 

dESTEk oLmAk iÇiN BiR GEcE 

düzENLEyEREk EğiTimE 

vERdiği dESTEği SüRdüRdü. 

SoN 12 yILdIR dAvET yAPmAk 

yERiNE kURULUş yILdÖNümü 

GEcESiNiN Tüm hASILATINI 

BoğAziÇi üNivERSiTESi 

vAkfI’NA BAğIşLAyAN SUNSET 

BUGüNE kAdAR yüzLERcE 

ÖğRENciyE GEREkSiNim, 

BAşARI vE dEğişim PRoGRAmI 

BURS oLANAkLARINI 

SAğLARkEN, kAmPüS 

hAyATINdA AkTif RoL ALAN 

ÖğRENciLERE vERiLEN 

ÖzEL ÖdüLü foNLAdI.

DESSERT

bu anLaMLı GeCeYe iŞ 

dünYasının Önde GeLen 

siMaLarının Yanı sıra 

ÖzeLLikLe boğaziÇi 

üniversitesi CaMiası, 

rektÖrLer, MüteveLLi 

HeYeti üYeLeri , ÖğretiM 

üYeLeri ve MezunLarı da 

destek verdi. boğaziÇi 

üniversitesi CaMiasının 

Yoğun katıLıMıYLa 

GerÇekLeŞen GeCe HeM 

sürdürüLebiLirLik HeM de 

CaMianın bir aMaÇ iÇin bir 

araYa GeLMesi aÇısından 

aYrı bir anLaM kazandı.

 

barış-alize tansever, rektör Prof. dr. Gülay barbarosoğlu ve eski rektörlerden Prof. dr. sabih tansal 

alize tansever, Metin-Hande eskinazi, barış tansever

ali Gürsoy, ergun Gürsoy

tarık koray barış tansever, Gaye-Ömer burhanoğlu

alpaslan-arzu ensari, Gonca ünsal, turgay-Pelin ozaner
Cem kozlu, Prof.dr. zeynep atay, 
Prof.dr. Mehmet Gök

esra Yazıcı tözge, Murat süter, Gülfem egeli

ayşe tamay, füsun-Lütfi aygüler

alize-barış tansever, 
Prof. dr. Gülay barbarosoğlu

sevil-Prof. dr. sabih tansal
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4 2004 YıLından buGüne 

sunset’in Her YıL kuruLuŞ 

YıLdÖnüMünde uYGuLadığı 

bağıŞ GeCesine Yine 

boğaziÇi üniversitesi 

Mezunu oLan ünLü dJ tarık 

koraY (bü’87) MüziğiYLe 

eŞLik etti. 

arzu-alpaslan ensari

nedim-zeynep esgin

Yıldız Yağmuru

baptiste Giabiconi

adriana Lima

orlando bloom

Leonardo di Caprio

Xenia tchoumi

Her yıl geleneksel olarak düzenle-
nen ve amacı aıds araştırmaları için 
maddi destek sağlamak olan amfar 
balosu, Cannes film festivali’nin dik-
kat çeken etkinliklerindendi. Geceye 
pek çok ünlü sanatçı katılarak renk 
verdi. bir votka firmasının sponsor 
olduğu geceye özel belvedere amfar 
Martini kokteyli hazırlanarak misa-
firlere ikram edildi. Güney akdeniz 
bölgesi’nin esintisinden ilham alan 
bu kokteylde votka ve vermouth 
haricinde fransız çileği ve salatalık 
dilimleri kullanıldı.

içki firması ayrıca bu gecede, 
isim, tarih ya da mesajların lazer 
kesim ile metalik şişelere işlendiği 
kişiselleştirilmiş “bespoke” hizmetinin 
de tanıtımını yaptı.

AmfAR BALoSU’NdA

AIdS ARAşTIRmALARI iÇiN 

mAddi dESTEk SAğLAyAN 

AmfAR vAkfI, yILLIk “SiNEmA 

AIdS’E kARşI” BALoSUNU 

cANNES fiLm fESTivALi’NdE 

PEk Çok yILdIzIN kATILImIyLA 

GERÇEkLEşTiRdi.

Milla Jovovich uma thurman

elvan zihnioğlu, aslı Pasinli

DESSERT
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SUNSET GRILL&BAR’A yoLU 

düşEN iSimLER ARASINdA 

RIchARd BRANSoN, BAR 

REfAELI, chRISToPhER 

LAmBERT GiBi düNyAcA üNLü 

yüzLERE RASTLAmAk mümküN.

Sunset Snapshots

Bar Refaeli

Chef Takemura, Drogba

ABD Başkan 
Yardımcısı Joe 
Biden, son İstanbul 
ziyaretinde 
Sunset’e torunu 
ve damadı ile 
gelerek akşam 
yemeği yedi. Biden, 
misafir defterini 
imzalarken,  
“Sunset’te 
manzaradan 
bile iyi olan şey 
kesinlikle lezzetli 
yemekler ve 
konukseverlik” 
diye not düştü.

Richard Branson, Barış Tansever, 
Christopher Lambert 

Joaquin Cortes ile Maitre d’Hotel 
Gazi Akyol

Louis Armstrong’un 
torunu Charlie Armstrong, 

Sunset’e geldiğinde 
executive Chef 

Takemura imzalı 
menüden sushi, karides 

tempura ve yellowtail 
sashimi yemeyi tercih etti.

20 yıl süreyle Sunset’in 
DJ’liğini yapan, geçen 

yıl kaybettiğimiz Yener 
Katırcıoğlu Sunset 

müdavimlerinin gözdesiydi.

Lewis Hamilton, Gazi Akyol, 
Nicole Scherzinger

Alessandra Ambrosio

Bono, Chef Takemura

Chef Fabrice Canelle, Gazi Akyol, 
Joe Biden, Chef Takemura

DESSERT
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BMW

www.bmw.com.tr
Sheer

Driving Pleasure

BMW 100. YAŞINDA GELECEĞİ TASARLIYOR.

100 yıldır geleceği tasarlayan BMW, sürüş keyfini 
zamanın ötesine taşımaya devam ediyor. Önümüzdeki 
100 yılda da gelecek yine BMW’nin peşinden gelecek.

GELECEK 
PEŞİMİZDEN GELECEK.

BMW Next Year 24.5x30.indd   1 5/24/16   11:51 AM

DESSERT

Sunset Grill&Bar’ın

ve ardından

YıLında, susHı bar’ı Getiren 
iLk restoran oLduğunu?1999

YıLında, kendi baHaratLarını kendi 
baHÇesinde YetiŞtirMeYe baŞLadığını?2002

YıLında, türkiYe’nin en değerLi ve 
kıYMetLi ŞaraP koLeksiYonunu satın aLdığını?2004

YıLında, son 10 YıLdır oLduğu Gibi kuruLuŞ YıLdÖnüMünde eLde 
ettiği GeLiri ÖğrenCiLerine burs sağLaMak üzere boğaziÇi 
üniversitesi vakfı’na bağıŞLadığını? sunset’in buGüne kadar 
100’ü aŞkın ÖğrenCinin eğitiM HaYatına katkıda buLunduğunu?

2014

YıLında, 15. YıLdÖnüMü kutLaMaLarında, bozCaada’da 
buLunan aiLe bağLarından “sunset dreaMın” adLı sınırLı 
saYıda kırMızı ŞaraP üretiLiP ve bu ŞaraPLarın etiketLeri 
ÇağdaŞ türk sanatÇısı burHan doğanÇaY’ın “duvar” serisi 
tabLoLarıYLa tasarLandığını?

2009

YıLında, avruPa’da YaYınLanan zaGat 
surveY tarafından “istanbuL’daki en iYi 
restoranLar” arasına seÇiLdiğini? aYrıCa 
2009 YıLında sunset GrıLL&bar, istanbuL’daki 
oteL iÇinde Yer aLMaYan restoranLar 
arasında en Yüksek Puanı aLdığını?

2002 2009

YıLLarında, Wıne sPeCtator derGisi tarafından 
“best aWard of eXCeLLenCe” ÖdüLüne LaYık 
GÖrüLdüğünü?

Biliyor muydunuz?

2012, 2013
2014 ve 2015
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İSTER 2 TEKERLEĞİN ÜSTÜNDE,
İSTER 4 PATİNİN PEŞİNDEN GİTMEK…

ORMANADA’DA HAYAT BU…

Yemyeşil bir yaşam alanının içinde kilometrelerce bisiklet
ve yürüyüş parkurları Ormanada’da.

Dolar 2,49 TL
Faiz 0,89

0212 201 59 30www.ormanada.com
Ormanada finansal oranlarda değişiklik yapma ve durdurma hakkını saklı tutar.
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