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SONRADAN YEMEK İŞİNE GİRENLER / TASARIM: CAM SANATÇISI FELEKŞAN ONAR 
/ SUNSET BRASSERIE’DEN YAZ KOKTEYLLERİ  / SUNSET’E KONUK OLAN LÜKSEMBURG PRENSİ, 

ŞARAP ÜRETİCİLİĞİNİ VE PARİS’TEKİ YENİ RESTORANINI ANLATIYOR 
 / MEY DIAGEO YENİ GENEL MÜDÜRÜ LEVENT KÖMÜR

Yaz Menüsü
EN ÖZEL LEZZETLERLE

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

Yaz 2018
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BMW Yeni 7 serisi 49x31.5 citf sf.indd   1 23/02/18   16:03
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LAND OF DETAILS. LAND OF CHOOSERS.

FURNITURE, LIGHTING, ACCESSORIES FOR CHOOSERS

FAZLASINI DÜŞLE, 
EN İYİSİNİ SEÇ.

MOBİLYADAN AKSESUARA DÜNYANIN ÖNDE GELEN MARKALARINI SUNAN 
GHANBARİ, SİZİ EN İYİLERİ KEŞFETMEYE DAVET EDİYOR.

GHANBARIOFFICIAL.COM INSTAGRAM @GHANBARIOFFICIALGHANBARİ İSTANBUL MAÇKA, TR +90 212 259 59 58



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 9

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 8

Sınırsız
Seçenek

Tutku ile performansın 
birleştiği,

deneyimli GO’lar 
eşliğinde 10 -15 farklı 

spor seçeneği.

 
 
 

SIGNATURE

N 37
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Barış Tansever

SEVGİLİ SUNSET DOSTLARI,
 

Yılın en güzel mevsimi “yaz” geldi... Yazın sıcak akşamlarında, Sunset’in 
terasından Boğaz’ın müthiş manzarasını seyir keyfi başladı. Bu yaz Sunset’in 
25. yazı. Biz İstanbul’da 25 seneyle en istikrarlı lokantalar sıralamasına girdik. 
Bunda emeği olan tüm çalışanlarımıza ve desteğini bizden esirgemeyen, her 
zaman yanımızda olan siz değerli misafirlerimize teşekkürü bir borç bilirim.

 
Sunset’te yazı yepyeni lezzetler, farklı kokteyller ile karşılıyoruz. 

Bu yenilikleri Sunsetter’ın sayfalarında göreceksiniz. Farklı DJ’lerin 
performanslarının sergilendiği After Sunset geceleri de tüm hızıyla başladı.

 
Bildiğiniz gibi Sunset yıllardan beri kuruluş gecesinin gelirini Boğaziçi 

Üniversitesi öğrencilerine burs olarak aktarıyor. 14 yıldır gelenek haline 
gelen bu gece geçtiğimiz günlerde tüm Sunset severlerin değerli katkılarıyla 

gerçekleşti ve yine eğitime olan desteğimizi sürdürüp, gelecek nesillerin 
eğitimine katkıda bulunmanın gururunu yaşadık.

 
Yıllar önce Chateau Haut Brion şarapevinin sahibi Prince Robert de 

Luxembourg, Adco’nun sahipleri Figen ve Randy Mays’ın davetlisi olarak 
İstanbul’a gelmiş, birlikte, şeflerimizin hazırladığı özel lezzetler ile Haut Brion 

şaraplarını eşleştirerek Sunset’te unutulmaz bir yemek organize etmiştik. 
Bu sayımızda Prince Robert de Luxembourg ile bir röportaj gerçekleştirerek 
hem kendisinin renkli dünyasına hem de Chateau Haut Brion şaraplarının 

tarihine tanıklık ettik.
 

Bu keyifli röportajın dışında Sunsetter yine dopdolu. 
Keyifle okumanızı umuyorum.
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STARTER

AJANDA         20
YAZIN NELER YAPACAĞIZ

KISA HABERLER        26
YEME İÇME DÜNYASINDAN HABERLER VE DAHA FAZLASI

BESLENME         36
TARÇINLI SU İLE ZAYIFLA

KOZMETİK         38
YENEBİLECEK KADAR GÜZEL KOKAN PARFÜMLER

STİL         40
MODA VE DEKORASYON DÜNYASINDA DONDURMA RENKLERİ

KÜÇÜK YUDUMLAR       44
MEHMET YALÇIN’IN KALEMİNDEN

MAIN COURSE

YEMEK         46
YAZ MENÜSÜNDE ÖNE ÇIKAN YEMEKLER

RÖPORTAJ         54
BİR ŞARAP İMPARATORLUĞUNU YÖNETEN 
LÜKSEMBURG PRENSİ ROBERT

BESLENME         58
TEKNE TATİLLERİNİZ İÇİN KAPTAN DİYETİ

Ingredients

STARTER
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 @sunsetgrillbar  @sunsetgrillbar
 @SunsetGrillBar

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

İngredients

RÖPORTAJ         62
MEY-DIAGEO’NUN ÇİÇEĞİ BURNUNDA YÖNETİCİSİ 
LEVENT KÖMÜR

PORTFOLYO         68
SONRADAN KARİYER DEĞİŞTİRİP 
YEMEK İŞİNE GİRENLER
 
 
DESSERT

ART @ SUNSET        76
GÜNSELİ KATO TASARIMI, NURAY ADA 
ÜRETİMİ JAPON ESİNTİLİ ÇAYDANLIKLAR

TASARIM         78
CAM SANATÇISI FELEKŞAN ONAR 
VE MARKASI FY-SHAN 

SUNSET MÜDAVİMLERİ       82
ÖZLEM GÜSAR, EDİZ ELHADEF

GURME GEZİ         86
PERU MUTFAĞI

GEZİ          90
TÜRKİYE’DEKİ LAVANTA KÖYÜ, KUYUCAK

KEYİF          92
SUNSET GECELERİ

İÇKİ          94
KOKTEYL MENÜSÜNDEN YAZ KOKTEYLLERİ

Yönetim
Sunset Grill&Bar adına imtiyaz sahibi 

Barış Tansever

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Kimya Çulha

Yayın Kurulu
Alize Tansever, Leyla Melek 

Görsel Tasarım
Onur Berberoğlu

Yayın Danışma Kurulu
Fabrice Canelle, Hiroki Takemura,

Erol Arslan, Gazi Akyol, 
Süleyman Şen

Katkıda Bulunanlar
Burak Teoman, Haydar Erçin, 

Yağmur Güvenç

Reklam, Rezervasyon
Ebru Tansever

ebru.tansever@sunsetgrillbar.com

Sunsetter,
Sunset Grill&Bar’a ait bir markadır.

İçinde kullanılan tüm yazı ve fotoğrafların 
yayın hakkı Ulus Turistik Tesisler ve Yat. Tic. 
A.Ş. firmasına aitir. İzin alınmadan ve kaynak 

gösterilmeden kullanılamaz. 
İletişim: Kuruçeşme Mah. Yol Sokak No:2 

Ulus Park Beşiktaş İstanbul
+90 (212) 287 03 57-58
Üç Ayda Bir Yayımlanır

Baskı
A4 Ofset Matbaacılık 
San.ve Tic. Ltd. Şti.

Otosanayi Sitesi, Yeşilce Mah. Donanma 
Sok.No:16 Kağıthane / istanbul

0212 281 64 48
www.a4ofset.com
sertifika no 12168
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STARTER Haziran 2018
17 HAZİRAN

BABALAR GÜNÜ
Babanıza güzel 
bir hediye almanın 
yanı sıra, onu 
Sunset’e davet 
ederek mükellef 
bir akşam yemeği 
yiyebilirsiniz. 
Menüde her 
babanın seveceği 
yemekler mevcut!

30 HAZİRAN

Sabah 08:00’de Eminönü 
iskelesinde buluşup 
teknemize doluşup 
balığa çıkmanın keyfini 
yaşamak istemez misiniz? 
Hep beraber keyifle 
kahvaltımızı yaptıktan sonra 
danışmanlarımız bize bu 
denizlerdeki balık türlerini 
anlatıyor ve resimlerini 
gösteriyor. Hangi balık 
hangi oltayla, hangi yem ile 
avlanır kaç metre derinlikte 
yaşar bunları öğrendikten 
sonra sıra geliyor oltalarımızı 
atmaya! Dört saatlik turun 
biletleri biletix’te…

RASTGELE

28 HAZİRAN

SUNSET DOLUNAY PARTİSİ

15 HAZİRAN

Ünlü serinin son filmi Ocean’s 8 yaz aylarının favori filmi olacağa 
benziyor. Yine bir ünlüler geçidini andıran oyuncuları arasında 
Cate Blanchett’in yanı sıra Anne Hathaway, Sandra Bullock, 
Rihanna ve Kim Kardashian da rol alıyor. 

SİNEMA KEYFİ

VİŞNE 
TAM MEVSİMİNDE



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 2
3

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 2
2

17 TEMMUZ’A KADAR

CAZA VER KENDİNİ

26 Haziran’da 
başlayan 
İstanbul Caz 
Festivali’nde 
bu yıl, 27 
mekanda 250’yi 
aşkın konser 
gerçekleşecek. 

31 TEMMUZ’A KADAR

Bedri 
Baykam’ın 
küratörlüğünde 
gerçekleşen 
‘1968: Yarım 
Asırlık Genç’ 
sergisi Piramid 
Sanat’ta 31 
Temmuz’a 
kadar 
görülebilir. 

HEP GENÇ

27-29 TEMMUZ

BOZCAADA CAZ FESTİVALİ

11 TEMMUZ

Vodafone Arena İstanbul’da Shakira’yı canlı izlemek istiyorsanız 
acele edin. Biletler satışa çıktı. Biletix’ten temin edebilirsiniz.

SHAKIRA CANLI

   

Adanın en güzel koyu olan Ayazma’ya tepeden bir bakış atarak 
Tarihi Manastır’ın yeşil bahçesinde 27 - 29 Temmuz tarihlerinde 
gerçekleşecek festival, farklı jenerasyonlardan müzisyenleri 
dinleyiciyle buluşturuyor. Bozcaada Caz Festivali bünyesine 
bu sene müzikle beraber atölyeler, sosyal projeler, gastronomi 
projeleri, adanın farklı noktalarında karşınıza çıkacak etkinlikler 
ekleyerek içeriğini genişletiyor.

Temmuz 2018

İNCİR 
TAM MEVSİMİNDE

Maserati Levante Dizel. Başlangıç Fiyatı 205.680 Euro
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Suv’ların Maserati’si

Fer Mas OTO TİC. A.Ş.
Kuruçeşme Cad. No: 29 Kuruçeşme/İstanbul 
Tel: 0212 263 30 01

Birmot Ankara
Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 2 Koç Kuleleri, C Blok, 
No: 8-9  Çankaya/Ankara Tel: (0312) 220 55 02

Birmot Antalya
Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No:301 07170 
Kepez/Antalya Tel: (0242) 225 18 18 

Mengerler Bursa
Ovaakça Santral Mah. Istanbul Cad. No: 644
Osmangazi-Bursa Tel: (0224) 261 11 14 

www.maserati.com.tr

MaseratiLevante_SUNSETTER(24x30,5cm).indd   1 21/05/2018   10:59

STARTER
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Ağustos 2018
28 AĞUSTOS’A KADAR

DENİZ SEFASI
Pera Müzesi ve 
İstanbul Araştırmalar 
Merkezi’nin ortak 
olarak düzenlediği 
‘İstanbul’da Deniz 
Sefası’ sergisi 
Pera Müzesi’nde 
yaz sonuna kadar 
izlenebilir. Sergi, 
1950’li ve 60’lı 
yıllardan keyifli 
fotoğraflar içeriyor. 

6-8  AĞUSTOS

En geleneksel 
metotlarla, taze meyveli 
sorbe çeşitlerinden 
dondurma soslarına 
kadar farklı 
reçeteler ile özel 
teknikler kullanarak 
dondurmanın üretim 
aşamalarını en 
ince ayrıntılarıyla 
öğrenmek isteyenler, 
MSA’nın üç günlük bu 
workshop’ına katılabilir.

DONDURMA YAPMAYI ÖĞRENİYORUM

28 AĞUSTOS

SUNSET DOLUNAY PARTİSİ

Fazıl Say, Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu’nda 10 Ağustos’ta konser 
veriyor. Say’ın etkileyici ve güçlü piyanosuyla izleyicinin karşı-
sında olacağı gecede, sanatçı yeni eserlerinin yanı sıra; ünlü 
bestecilerin eserlerini de yorumlayacak.

MÜZİĞE DOY

10 AĞUSTOS

BÖRÜLCE 
TAM MEVSİMİNDE

STARTER
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STARTER

GÜNEŞİ SEV
İçeriğindeki su ve güneş 

çiçekleriyle ideal koruma ve göz 
kamaştıran bronzluk ışıltısı sağlayan 
NUXE Sun serisi, bitkisel içeriklerle 

zenginleştirilmiş, foto-yaşlanma 
karşıtı etkisiyle keyifli bir kullanım 

sunuyor. Her cilt tipinin ihtiyaçlarına 
cevap veren saç, vücut ve yüz için 

özel ürün seçenekleriyle NUXE 
Sun serisi, güneşten rahatlıkla 

yararlanmanız için ihtiyacınız olan 
ideal korumayı sağlıyor.

SOFRANIZDAKİ ŞIKLIK
Bu yıl 270. kuruluş yıldönümünü kutlayan Villeroy&Boch, yenilikçi, geleneksel ve sıra dışı 
stili ile tanınıyor. Villeroy&Boch’un başarısının sırrıysa, geleneksel ile moderni uyumlu ve 
başarılı bir şekilde birleştirmesidir. Ünlü bir yaşam tarzı markası olarak Villeroy&Boch, 
banyo ve sofra ürünleri ile 125 ülkede aktif olarak bulunmakta. Villeroy&Boch ürünleri, 
Türkiye’de Demsa bünyesindeki Galeries Lafayette ve Harvey Nichols mağazalarında 
satışa sunuluyor. Bunun dışında Villeroy&Boch sofra ürünleri Demsa’nın Türkiye genelinde 
açacağı Home mağazalarında da satılacak.

İYİ GÖRÜN, İYİ HİSSET
Sunski, yüzde yüz geri dönüşümlü 
plastikten üretilen ilk güneş 
gözlüğü koleksiyonunun lansmanını 
gerçekleştirdi. Sunski markası, yıllardır 
sürdürdüğü araştırmalar sonucunda geri 
dönüşümlü plastiği işleyecek yeni bir 
yöntem geliştirdi. Sonuç ise mükemmel! 
Gözlükler rahat, tarz sahibi ve kaliteli…

YAZ ÇAYLARI 
Kışın içmeye alışık olduğumuz 
Kuşburnu lezzetini soğuk çaya 

uyarlayan Beta Tea, zengin 
C vitamini sayesinde yazın 
bile vücudu güçlendirerek 

hastalıklara karşı daha dirençli 
olmamızı sağlayacak bir lezzete 
dönüştürüyor. Meyve severlerin 

tadına doyamayacağı birden fazla 
alternatifin de yer aldığı Beta 
Tea My Gourmet Koleksiyonu; 

şeftali, nar, kiraz çiçeği, elma gibi 
meyveleriyle sizi seçim yapmaya 
zorlayacak seçenekler sunuyor. 

www.betateashop.com 



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 2
9

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 2
8

STARTER

RENK CUMHURİYETİ
Güney Amerikalı artisan kadınlar tarafından, geleneksel dokuma teknikleriyle üretilen, 
geometrik baskılı el çantalarından el dokuması clutch’lara günün her saati için farklı 
seçenekler sunan Sophie Anderson 2018 Yaz Çanta Koleksiyonu, canlı renkleriyle bu 
yaz plajda ve şehirde vazgeçilmezimiz olacak. Parlak mavi ve turuncu tonları ile sezona 
enerji katan çantalarda, Sophie Anderson’ın imzası niteliğindeki ponpon detayı da sık sık 
kullanılıyor. Koleksiyonda; ayrıca hasır, tığ işi, el boyaması modeller de geniş yer tutuyor. 

GENÇLİK İKSİRİ
Macaristan Kraliçesi Isabella’nın 
“gençlik iksirinden” ilham alınarak 
formüle edilen Caudelie Beauty 
Elixir, cildi yatıştıran, aydınlatan 
ve gözenekleri sıkılaştıran özel 
formülü ve makyaj sabitleyici 
özelliği ile güzellik dağıtıyor. 
Günlük nemlendiricinizden 
önce tonik olarak, dilediğiniz 
her saatte ise cildinize ışıltı 
ve tazelik kazandırmak için 
kullanabileceğiniz Beauty Elixir’i 
yaz aylarında ferahlamak için de 
uygulayabilirsiniz. İçeriğindeki 
üzüm ekstrelerinin ışıltı verici etkisi, 
benzoin ve nane esansiyel yağları 
sayesinde gözenekleri sıkılaştırıcı 
özelliği, gül ekstresi ile tonik, 
biberiye esansiyel yağı sayesinde 
yenileyici ve portakal çiçeği 
suyunun yumuşatıcı özelliği ile 
Beauty Elixir, cilt bakım ritüelinize 
pratik çözüm sunuyor.

İSTANBUL’UN 
SIRLARI 
30 yılı aşkın süredir Adım Adım 
İstanbul gezileriyle İstanbullular’ı 
yaşadıkları kentle tanıştıran 
“duayen turizmci” Faruk Pekin’in 
yeni kitabı “İstanbul: Şehrin Sırları” 
raflardaki yerini aldı. Pekin yeni 
kitabında kültürel mirasın ışığında, 
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel 
etmenleriyle, doğasıyla, tarihi 
dokusuyla, her sınıf ve tabakadan 
insanıyla, yaşayan bir İstanbul’u 
sergiliyor. Kentin herkesi alıp 
götüren enerjisini, kendine özgü 
ruhunu ve “sırlarını” aktarıyor. 
İstanbul, yaklaşık 16 asır üç büyük 
imparatorluğa başkent olmuş 
bir emperyal destan; doğasıyla, 
insanıyla, kültürüyle akıl almaz 
bir zenginlik. Yaklaşık on bin 
yıllık kesintisiz yaşamıyla, eşsiz 
coğrafyası, benzersiz tarihi, harika 
doğası, efsanevi görkemi ve kentte 
yaşayanların hâlâ bozamadığı 
güzelliğiyle dimdik ayakta. 

İ s t i n y e p a r k  •  R i t z  C a r l t o n  •  Ç ı r a ğ a n  K e m p i n s k i  •  A n k a r a  ( K a v a k l ı d e r e )

w w w . m i l i m e t r i c . c o m  •  ( İ s t a n b u l )  2 1 2  3 4 5  6 3  9 1  •  ( A n k a r a )  3 1 2  4 6 6  0 8  0 2
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STARTER

MUTFAKTA EĞLENCE 
Lineadecor’un yeni mutfağı Neo, yaşama renk katan neşeli ve genç tarzı ile hem modern ve 
dinamik bir yaşam alanı hem de ailenin en önemli buluşma noktası oluyor. Canlı renklerle 
bütünleşen parlak kapaklar, aydınlık ve pozitif mekanlar yaratıyor. Entegre kulplar tasarımın 
bütünlüğünü korurken, modern ve yalın çizgiyi devam ettiriyor. Aydınlatmalı duvar rafları, 
sevilen aksesuarları ve her zaman elinizin altında olması gerekenleri bir araya getiriyor. 
www.lineadecor.com.tr  

EL YAPIMI ŞIKLIK
El yapımı porselenleri ile 1735 yılından bu 
yana geçmişin gösterişli izlerini sofralara 
taşıyan Richard Ginori, en yeni koleksiyonu 
ile BEYMEN Home’da dekorasyon tutkunları 
ile buluşuyor. Geleneksel İtalyan el işçiliğini 
modernizm ile buluşturan Richard Ginori’nin 
yeni koleksiyonu “Babele”, Giovanni 
Gariboldi’nin tasarımlarından ilham alan 
Venedik stilinin olmazsa olmaz detaylarını 
sofralara taşıyor. Richard Ginori’nin seçkin 
ve zarif stilini yansıtan koleksiyondaki sofra 
takımları ve aksesuarları siyah, yeşil ve mavi 
tonlarındaki gölgeler ve narin desenleri ile 
sofralara zarafet katıyor.

EĞLENCELİ 
AKSESUARLAR

Fendi’nin yaz 2018 aksesuarları 
birbirinden eğlenceli parçalar içeriyor. 

Özellikle anahtarlıklar, ideal hediye 
seçenekleri sunuyor.

RENKLİ SEÇİMLER
Santos de Cartier’nin yeni koleksiyonu 

renkli alternatifler sunuyor. Farklı bir tarzı 
yakalamak isteyen moda severler için 

ideal bir seçim!

C
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K
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Natürel içerikli hassas yapısıyla bilinen 
ünlü Fransız dermokozmetik markası 
Nuxe, dünyanın en büyük sürdürülebilir 
projelerinden birine sponsor oluyor: arıları 
koruma. Uzun süredir, NUXE soyu tükenen 
hayvanları korumak için adımlar atmakta. 
Polenlenme sayesinde biyoçeşitliliğin 
devamlılığını sağlayan arıların yok olma 
tehdidiyle yola çıkan NUXE; Louvre 
Müzesi’nin arı koruma projesine sponsor 
oldu. Bu proje kapsamında Louvre; 23 
hektarlık bahçesinde Paris’in kalbinde bir arı 
sığınağı inşa ederek Pont des Art köprüsüne 
kısa bir mesafede bulunan Jardin Raffet’nin 
kapılarını ilk kez açmış bulunuyor. Mayıs 
2018’den itibaren NUXE’ün de katkıları 
sayesinde 1,250 metrekarelik floral bir çayır 
ve 6 arı kovanı arıların polen yapması için 
hazır bekliyor. Bu proje kapsamında bir 
de arı yetiştirici bulunuyor. Projenin ilk bal 
hasadınınsa 2018 yazında olması planlanıyor. 

NUXE Hakkında
NUXE laboratuvarı doğal, etkili ve keyifli 
ürünleriyle dermokozmetik pazarının en 
önemli segmentlerinde lider haline geldi. 
Fransa’da yaşlanma karşıtı bakımda ve vücut 
bakımında bir numara olan NUXE, bir çoğu 
kült haline gelmiş ürünleriyle sizlere doğanın 
mucizelerini ve mutlak mutluluğu armağan 
ediyor.
https://tr.nuxe.com

LOUVRE Hakkında
Eski Kraliyet Sarayı olan Louvre, sekiz 
yüzyıldır Fransa’nın tarihinin önemli 
bir parçası. Evrensel bir müze olarak 
tasarlanan Louvre, 1793’ten beri sergilediği 
koleksiyonlarıyla Amerika’dan Asya’nın 
sınırlarına kadar uzanan karayı ve binlerce 
yılları kapsıyor. Sergilenen koleksiyonlar 
sekiz departmana ayrılıp içinde Mona Lisa, 
Victory of Somothrace ve Venus de Milo 
dahil olmak üzere 38 binden fazla eser 
barındırıyor. 2017’de 8.1 milyon ziyaretçi 
çeken Louvre, dünyada en çok ziyaret edilen 
müze ünvanına sahip. Salı günleri hariç her 
gün 9:00-18:00 arası; Çarşamba ve Cuma 
günleri 21:45’e kadar açık. 
www.louvre.fr

TEKTAŞ ZARAFETİ
Modern çizgisi ve zarafetiyle 

Adler’in renkli “Les Singulières” 
koleksiyonu göz kamaştırıyor. 

Damla kesim tektaşa dinamik bir 
hareket kazandıran montürün, 

pırlanta, yakut, safir ve 
zümrüt bezeli versiyonları da 

bulunuyor.

ARILARA KORUMA

SARMAŞIK 
DETOKSU

Elancyl Duş Jeli, içeriğindeki 
sarmaşık özlerinin güçlü detoks 
etkileri ile cildi hızla yaşlandıran 
toksinlerden arındırır, dokulardan 
fazla ödemin atılmasına yardımcı 

olur. Aromatik kokusu yaz 
aylarında ihtiyaç duyulan ferahlığı 
ve enerjiyi verir. Sabun içermez ve 

hipoalerjeniktir. 

STARTER

simple is beautiful

by Nude Design Team
Chill

Paşabahçe
Mağazaları
ve dünyadaki
seçkin noktalarda.

Chill 25x31.5.indd   2 25/05/18   15:22
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BAHÇE KEYFİ
Havaların ısınmasıyla bahçe ve 
teraslar rengarenk dekorasyon 

ürünleri ile keyifli yaşam alanlarına 
dönüşüyor. Yeşilin, mavinin, pembenin 
tüm tonlarını sunan bahçe ve teraslar 
doğal ve huzurlu bir ortam sunuyor. 

Addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi 
dış mekan dekorasyonunda sunduğu 
tasarım ürünleriyle zarif ve dinamik 

yaşam alanları yaratmanıza 
yardımcı oluyor. 

VAKUMLU BUZDOLABI 
Vestel, dünyanın ilk ve tek vakum 
teknolojisi özellikli buzdolaplarını 

satışa sundu. Vestel, yeni teknolojisiyle 
gıdaların vakumlanarak üç kata 

kadar daha uzun süre saklanmasına, 
kokuların karışmamasına ve soğutucu/

dondurucu bölümlerinde daha fazla 
ürün depolanmasına imkân sağlıyor. 
Özellikle çalışan kadınlar ve annelere 
kolaylık sağlayacak bu ürün ile sebze, 
meyve ve pişmiş yemekler üç haftaya 

kadar taptaze saklanabiliyor. 

STARTER

EJDERHA TAKILARI
Selda Jewellery’nin yeni koleksiyonu 

‘Dragon Lady’, ilhamını cesurca 
hayata göğüs geren ve içindeki 

tükenmeyen güç sayesinde karşılaştığı 
tüm zorluklara rağmen  korkusuzca 

yoluna devam eden kadınlardan alıyor. 
Mercan, Arizona turkuazı, Avustralya 

opali, mavi ve kırmızı pırlanta gibi farklı 
taşların sıradışı detaylarda buluştuğu 

koleksiyonda ejderha formunun 
gizlendiği gösterişli küpeler, kolyeler, 
bileklikler,  aytaşı ve akuamarin taşlı 

yüzükler ön planda.
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Yaz aylarının yaklaşmasıyla 
birlikte forma girmek isteyen-
ler hızlı formüller aramaya 
başladı. Şok diyetler yerine 
sağlıklı kilo vermek isteyenle-
rin yardımına kokusuyla her-
kesi cezbeden tarçın yetişiyor. 
Mutfakların vazgeçilmezlerin-
den olan tarçın yağları yakıyor, 
metabolizmayı hızlandırıyor. 
Bu yüzden kolayca hazırlanan 
tarçınlı su fazla kilolarından 
kurtulmak isteyenlerin de bir 
numaralı yardımcısı. Tarçınlı 
su düzenli tüketildiği takdirde 
sadece yağ yakmakla kalmı-
yor vücudumuzda yağ toplan-
masını ve bu yağların kiloya 
dönüşmesini engelliyor. 

TARÇINLI SU 
İÇMENİN FAYDALARI

•Metabolizmayı hızlandırır 
ve vücuttaki insülin direncini 
artırır. Özellikle diyabet has-
taları için oldukça faydalı.

•İştahı bastırarak kişiyi uzun 
süre tok tutma özelliğine sa-
hiptir. Böylece tatlı krizlerinin 
önüne geçer.

•Anti bakteriyel özellikler 
taşıyan tarçın sindirimi 
zorlaştıran bakterilerden de 
kurtulmanızı sağlar.

•Kötü kolesterol seviyesini 

düşürür, iyi kolesterole ise 
faydası vardır.

•Hafızayı güçlendirir, baş 
ağrısı ve migrene iyi gelir.

•Kanserli hücre oluşumunu 
yavaşlatır.

•Tarçınlı su anti bakteriyel 
özelliği ile ağız hijyenini sağ-
layarak diş sağlığını da korur.

•Boğaz ağrısı ve öksürüğe 
iyi gelir.

•Adet öncesi sendromuna 
iyi gelir ve adet ağrılarını 
hafifletir.

1  H A F TA DA  5  K I LO

Tarçınlı Su Mucizesi

YEMEK.COM 
YAZ AYLARININ 

YAKLAŞMASIYLA 
HIZLICA FORMA 

GİRMEK İSTEYENLER 
İÇİN TARÇINLI SUYUN 

MUCİZEVİ ETKİSİNİ 
DERLEDİ. TARÇIN, 

YAĞ YAKIMINI 
HIZLANDIRIYOR, 

SİNDİRİM SİSTEMİNİ 
DÜZENLEYİP 

METABOLİZMAYI 
HIZLANDIRIYOR VE BU 
SAYEDE KİLO VERMEYE 

YARDIMCI OLUYOR.

STARTER
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MEYVELİ, BİBERLİ, 
VANİLYALI PARFÜMLER 

YAZIN SICAĞINDA 
İŞTAHINIZI AÇACAK.

STARTER

SOSPIRO, ERBA PURA 
Sıcak amber-oryantal bazın üzerine kurulan, 

Akdeniz narenciyesi ve tatlı meyvelerin lezzetli 
ve modern bileşimini sunar. Bu meyveli ve 

çiçeksi iksir, kişinin aurasını vurgulayan, kalıcı 
ve kadifemsi bir etkiye sahiptir. Parfümün 

Üst Notaları; Sicilya’dan Portakal ve Limon, 
Calabria’dan Bergamot. 

L’OCCITANE, 
TERRE DE LUMIERE L’EAU

Bu parfüm ilkbaharın geldiğini çiçek kokuları 
ile haber veriyor. Fransızların “Altın Saatler” 

olarak tanımladığı gün doğumundan esinlenerek 
tasarlanan parfümün notalarında çiçek notaları 
yavaşça beliriyor. Terre de Lumiére L’eau’nun 

kalbindeyse bergamot ve pembe biber notaları var.

TIFFANY&CO, GIVAUDAN
Tiffany & Co. usta parfümör Daniela Andrier 

tarafından yaratılan yeni imza kokusunu tanıttı. 
Koku, yeşil mandalinanın canlı üst notalarıyla 
açılıyor. Parfümün şişesi, dünyanın en nadir 
sarı elmaslarından 128.54 karatlık Tiffany 

Diamond’dan ilham alır ve Tiffany 
Blue Box’da sunulur.

GIVENCHY, 
GENTLEMAN EAU DE PARFUM 

İris Pallida çiçeğinin yumuşak dokunuşu, paçuli 
esansının şehveti, karabiberin tehlikeli sıcaklığı 

ve siyah vanilyanın baş döndürücü tatlılığı 
sayesinde Gentleman Eau de Parfum kesinlikle 

bağımlılık yaratan bir koku.

Yaz Kokuları
I ŞTA H  K A BA RTA N
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DONDURMA SEVDASI 
BU YIL MODA 

TASARIMCILARININ DA 
DİKKATİNDEN KAÇMADI. 
BİZE PASTEL TONLARDA 

BİR RENK PALETİ 
SUNUYORLAR.  HEM 

GECE, HEM DE GÜNDÜZ 
PASTEL TONLARDA 

GİYİNECEĞİZ.

YAZIN FAVORISI

Dondurma
Renkleri

DONDURMA VE SORBE 
RENKLERİ, SADECE 
GARDROPLARIMIZDA 
DEĞİL, 
MUTFAKLARIMIZDA, 
SOFRALARIMIZDA VE 
SALONLARIMIZDA DA YER 
BULUYOR.

STARTER

Gizia Gate

Benetton Cactus de 
Cartier

Bath&Body 
Works, Hindistan 
Cevizli Duş Jeli

Chanel

Fentyxpuma

Michael Kors

Michael Kors

Acne Studios

Orogold, 
Collagen Renewal 

Lip Balm

Fendi

Elle

Villeroy&Boch

Lenox

Academia, Beymen

Richard Malone

Carin

Guiseppe Zanotti
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HER RENGİN PUDRALI 
TONU ÇANTA, AYAKKABI 
VE KEMER GİBİ 
AKSESUARLARDA 
KARŞIMIZA ÇIKIYOR.

GEÇEN SEZON 
MODA DÜNYASINDA 

GÖRDÜĞÜMÜZ PARLAK 
RENKLERİN YERİNİ 

PASTEL TONLAR ALDI.

Lilia, 
Swarovski

Dries 
Van Noten

Brandon
Maxwell

Billionaire

Dolce&Gabbana Dice Kayek

Erkan 
Demiroğlu Koton

Carolina Herrera

Celine

Kutnia

Elle

Sergio 
Rossi

Benetton

Beadberry, 
Beymen

FY Shan

Sagaza 
Madrid

New Balance

Loewe, Beymen

Orlebar Brown

Nude

Addressistanbul

Addressistanbul

Gucci

Jason Wu

Rouge

Cloche

STARTER
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da herhalde ayrıksı anlardır. Yine de, hiç olmazsa 
bir yemek süresince, şiddetini vestiyere bırakabi-
len süzülmüş bir toplumun ifadesi olan bütün bu 
sahnelemeye hayranlık duymuyor değilim. Bence, 
şarap ve sofra merakı, uygarlığımızın son ‘büyülü’ 
alanlarından biridir.”

Taksim’de modern bir şarap barı-restoranı aç-
tıktan bu yana, ben de hayranlarından olduğum 
bu dünyanın daha fazla içindeyim. 20 yıllık gastro-
nomi yazarlığının son on yılında otellere, restoran-
lara, barlara eğitim ve danışmanlık katkıları vermiş 
olsam da, ilk kez ‘tezgâhın öbür tarafında’ hizmet 
üreticisi olarak işin tam göbeğindeyim.

Çiçekler tazelendi mi? Havalandırmalar niye 
yeterince üflemiyor? Aşçıbaşının yüzü bugün niye 
asık acaba? Şu siyah koltukları, arkadaki masada 
mı kullansak? Bugün ekmekler biraz yanık, fırın-
cıyı uyarmalı... Espresso’ların yanında verdiğimiz 
badem şekerleri, biraz nostaljik mi kaçıyor yoksa? 
Yeni gelen peçeteler eskilerine göre biraz daha 
mı kaba kâğıttan ne? Su bardaklarında da galiba 
ayaksız olanlara geçmeli...

Bir ay öncesine kadar dergideki yazıların baş-
lıklarını, fotoğraflardaki sert ışıkları veya derginin 
cilt tutkalındaki zayıflıkları görüp onlarla meşgul 
olan beynim, “Restoran işletmecisi” kimliğini de 
edindikten sonra bir de bu sorulara cevap arıyor...

Eskiden bir gastronomi yazarı olarak yeme-iç-
me dünyasındaki herkese ve kuruluşa eşit mesa-
fede olduğumuzu söylerdim. Şimdi eşit yakınlıkta 
olduğumuzu söylüyorum. Zira fanatik çevrelerce 
geriye çekilmek istenen bir ülkede restoran, kafe 
ya da bar işletmek; güzel bir şarabı üretmeye, bir 
konyağı ya da çikolatayı ithal etmeye çalışmak bir 
uygarlık çabası.

Gerçekten de, restoranlar Kaufmann’ın da de-
diği gibi uygarlığımızın büyülü alanlarından... Bir 
restoran onlarca fonksiyonun bir arada uyum için-
de sergilendiği bir sahne adeta. Gıda, hijyen, gü-
venlik, ısıtma, soğutma, aydınlatma, müzik, konfor, 
ergonomi, ekonomi, dekor, servis, halkla ilişkiler, 
günün moda deyimi CRM yani müşteri ilişkileri yö-
netimi, stok yönetimi... Başarılı bir restoratör, tüm 
bu unsurları bir orkestra şefi gibi yönetiyor. Ve 
müşteriler bu zengin fonda yiyor, içiyor, eğleniyor, 
keyifleniyor, flört ediyor, âşık oluyor, iş bağlıyor, 

kutlama yapıyor, stres atıyor, mutlu oluyor…
Mücadelesine daha fazla girdikten sonra, 

sahnenin arkasındakileri daha iyi anlar oldum. 
Onlarla birlikte akıttığım terler kurumadan bu uy-
garlık kalelerinin isimsiz kahramanlarına bir selâm 
yollamak istedim…

l Yukarıdaki yazıyı, tam 10 yıl önce, 2008 
yılında o zamanlar çıkardığım Gusto dergisinde 
yazmıştım. Aradan tam 10 yıl geçmiş… Değişen 
bir şeyler olması bir yana, yazıdaki tema daha 
bile güncel hale gelmiş. Bize daha uygar, kaliteli, 
rafine bir hayatın hazzını yaşatan iyi restoranların 
değeri, dünyanın çivisi çıktıkça daha bir artmış.

Yazıma 10 yıl sonra tekrar imza atarken, bu 
kez elinizde tuttuğunuz bu dergi dahil, Sunset 
“aura”sını var edenlere bir selâm yollamak 
istedim…

MEHMET YALÇIN 
TAM 10 YIL ÖNCE, 2008
YILINDA O ZAMANLAR 
ÇIKARDIĞI GUSTO 
DERGİSİNDE YAZDIĞI BU 
YAZIYI YENİDEN YAYINLAMA 
GEREĞİ DUYDU. “ARADAN 
TAM 10 YIL GEÇMİŞ... 
DEĞİŞEN BİR ŞEYLER 
OLMASI BİR YANA, 
YAZIDAKİ TEMA DAHA BİLE 
GÜNCEL HALE GELMİŞ” 
DİYOR ÜNLÜ YEMEK 
YAZARI VE GURME.

Restoranların 
Aydınlığı 

L’Amateur de Bordeaux (Bordo Tutkunu) der-
gisini çıkarmanın yanı sıra haftalık bir haber 
dergisinin muhabirliğini de yapan Jean Paul 
Kauffmann, 1985’te bir röportaj için gittiği Bey-
rut’ta Hizbullah militanları tarafından kaçırılmış-
tı. Rehine olarak zindanlarda geçirdiği üç yılın 
ardından kurtarıldığında, Şaraba Kavuşma adlı 
bir kitap yazmıştı. Şarabın haz dolu dünyasında 
geçirdiği yılları hayatının o acı diliminin aynasın-

da değerlendirdiği -mutlu bir tesadüf eseri Türk-
çe’ye de çevrilip Kavaklıdere tarafından yayım-
lanan- harika kitabın önsözünde, şöyle diyordu:

“Bir lokantaya gitmek, harita üzerinde bir 
yol aramak, bir şarap seçmek, bana sadece 
neler kaybettiğimi değil, kaçırılışımdan önce 
unuttuklarımı da öğretti. Özgürlüğe benzersiz 
bir tat veren bu ağırlama ve nezaket anlayışı, bu 
incelikler ve bu lüks, bir özgür insanın yaşamın-

STARTER

FRANSIZ YAZAR JEAN 

PAUL KAUFFMANN, ŞARAP 

VE SOFRA MERAKI İÇİN 

“UYGARLIĞIMIZIN SON 

‘BÜYÜLÜ’ ALANLARINDAN 

BİRİ” DİYOR. GERÇEKTEN 

DE RESTORANLAR BİRER 

UYGARLIK KALESİ...

MEHMET YALÇIN
KÜÇÜK YUDUMLAR
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Yaz Menüsü
SUNSET MENÜSÜ, ETİN, BALIĞIN, SUSHI’NİN VE DAHA PEK ÇOK ÇEŞİDİN 

EN ÖZEL LEZZETLERİNİ BARINDIRIYOR. YILLARDIR SEVEREK YEDİĞİNİZ BU LEZZETLERE 
HER SEZON YENİLERİNİ DE EKLİYORUZ. İŞTE KÜÇÜK BİR DERLEME...

E N  Ö Z E L  L E Z Z E T L E R I Y L E

 SAFRAN VE CHERRY DOMATESLI 
DENIZ ÜRÜNLERI PAELLA

SUNSET STILI 
AVOKADO VE KARIDES KOKTEYL
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MAIN COURSE

KUŞKONMAZ, BAKLA VE BEZELYELI RISOTTO

30 GÜN KURU DINLENDIRILMIŞ IZGARA TOMAHAWK, 
TRÜF TUZLU PATATES ILE
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ÜÇ RENKLI KINOA SALATASI,
ACILI KARIDES ILE

MAIN COURSE

GAZPACHO, 
BADEM SÜTÜ KÖPÜĞÜ ILE
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MAIN COURSE

YAZ MEVSİMİNDE 
BALIK YEMEKLERİNİ, 

FARKLI SUNUMLARIYLA 
SUNSET’TE DENEYİN. 

TADINA DOYAMAYACAKSINIZ.

 MISO SOS ILE MARINE EDILMIŞ 
SIYAH MORINA BALIĞI

PAVLOVA, 
LIMONLU KREMA VE ORMAN MEYVELERI ILE
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tiriliyor. Büyük dedem tarafından alınmış ilk bağımız Cha-
teau Haut-Brion. Buraya komşu La Mission Haut-Brion da 
aileye sonradan 1983 yılında katıldı. Bu iki bağda küçük 
miktarlarda beyaz şarap üretimimiz var. Au Briton Blanc 
ve La Mission Haut Brion Blanc adındaki beyazlardan yıl-
da 6000’er şişe üretiyoruz. Bir de La Clarte de Haut-Brion 
var. Sunset’te bu şarap sunuluyor. Üretimi diğerlerinden 
biraz daha fazla. Yılda 12 bin şişe üretiyoruz.

Şarap işinizin dışında Paris’te bir de restoranınız 
bulunuyor. Onun hikayesini anlatır mısınız? 
Paris’in gastronomi alanında çok köklü bir geçmişi var. 
Chateau Haut-Brion’nun büyük dedem tarafından satın 
alınmasının 75. yıldönümü için verdiğimiz kutlama ye-
meklerinden sonra bir restoran açmaya karar verdim. 
Restorana onun ismini verdim; Le Clarence. Yıldönümü 
kutlamalarında üç Michelin yıldızlı bir chef tarafından 
hazırlanan sekiz ayrı yemek gerçekleştirdik. Ayrıca Bor-
deaux’da Michelin yıldızlı üç chef tarafından hazırlanan 
bir basın yemeği düzenledik. 75 kişi bir masa etrafında 
toplandı. Günümüz kültürünü ve geçmişteki kültürlerimizi 
temsil eden yemekler sunduk. Menü, yemekler, chef’ler, 
hepsi çok beğenildi. Sonra Paris’te müzayededen ofis 
olarak da kullandığımız binayı satın aldım. Champs Elly-
see’ye çok yakın, 19. yüzyıldan kalma tarihi bir bina. As-
lında ilk başta restoran açma fikri yoktu kafamda. Sonra, 
‘neden Paris’in kalbinde bir restoran olmasın’ dedim. De-
korasyonunu bile kendim yaptım. Amacımız dünyanın en 
iyi restoranlarından birini açmaktı. Chef Christophe Pele, 
Paris’in iyi restoranlarında çalışmış olan, Paris’teki iki Mic-
helin yıldızlı La Bigarelle’in chef’iydi. Onunla anlaştık. 

Menüyü nasıl belirlediniz?
İlk başta menü konuşmadık. Pele, ‘önce binayı görmem 
lazım’ dedi. Ben de buna saygı duydum. Menüyü, ‘tarihi 
Fransız mutfağı ama daha hafif yemekler’ olarak tanımla-
yabilirim. Restoranın bulunduğu bölgede, tarih boyunca 
pek çok ünlü chef çalıştı, restoranlar açtı. Tüm bunları göz 
önünde bulundurarak eski yemek reçetelerini topladık ve 
yeniden yorumladık. Yemeklerimiz kadar kavımız da iddia-
lı. Uygun fiyatlıdan en pahalısına kadar öne çıkan Fransız 
şaraplarından oluşan geniş bir şarap listemiz bulunuyor. 
Restoran açıldıktan bir yıl sonra iki Michelin yıldızıyla 
ödüllendirildi. Restoranın olduğu binada ofislerimiz ve bir 
de şarap butiği bulunuyor. 

Biraz da restoranın atmosferini anlatır mısınız? 
Burası, sadece üyelerin girebildiği özel bir kulüp değil. 
Ama o havada. Şato atmosferi yaratmaya çalıştık. Barımız 
ve geniş bir salonumuz var. Misafirlerimiz yerel iş adam-
ları, turistler… 2015 yılında 13 Kasım’da Paris’teki kor-
kunç saldırılar gerçekleşti. Biz kapılarımızı bir gün sonra 
14’ünde açacaktık. Açılışı 17’sine erteledik ama yine de 
bizim için şanssız bir açılış oldu. İlk etapta Parisliler bizi 
destekledi. Ama artık uluslararası bir üne de sahibiz. 

Restoranın içinde bulunduğu binayı da ilginç bir 
yöntemle müzayededen satın aldığınızı okumuştum. 
Anlatır mısınız?
‘Vent a la Chandelle’ adındaki tarihi bir açık arttırma yön-
temiyle binayı satın aldım. Şamdanlar yakılıyor ve şam-
dandaki mumlar söndüğünde en yüksek teklif kimdeyse 
onun teklifi kabul edilmiş oluyor. 

Şarap ve gastronomi hem işiniz hem de özel ilgi 
alanlarınız. Başka neler yapıyorsunuz bu alanda?
Tüm dünyadan yemek kitapları koleksiyonum var. Mesela 
1500’lerde bir kadın tarafından yazılan ilk yemek kitabı 
koleksiyondaki parçalardan biri. Domatesin eskiden ze-
hirli olduğuna inanılırdı. Domates içeren tariflerin bulun-
duğu ilk yemek kitabı da bizde. Bordeaux’da ‘Cite du Vin’ 
adında bir şarap kültürü merkezi açtık. Ben kültürel komi-
tenin başkanıyım. Dünyada benzeri olmayan bir merkez 
burası. Yılda 450 bin ziyaretçi alıyoruz. 

Siz yemek pişirmeyi sever misiniz? 
Yemek eğitimi almadım ama yemek yapmayı severim. Es-
kiden daha fazla yemek pişirirdim, hatta büyük gruplara 

AİLENİN BORDEAUX’DAKİ 
TARİHİ, PRENS ROBERT’IN 
BÜYÜK DEDESİ 
AMERİKALI YATIRIMCI 
CLARENCE DILLON’IN 
1935 YILINDA 153 BİN 
DOLARA CHATEAU 
HAUT-BRION’U SATIN 
ALMASIYLA BAŞLIYOR. 
PRENS ROBERT’IN 
ANNESİ JOAN DILLON İSE, 
LÜKSEMBURG PRENSİ 
CHARLES İLE EVLENEREK 
SARAYA GELİN GİDİYOR. 
VE OĞULLARI ROBERT 
DA BÖYLECE PRENS 
ÜNVANINA SAHİP 
OLUYOR. 

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye geldiğinizde 
Sunset’te yemek yeme fırsatı da bulmuştunuz. 
Bu ülkemizi ilk ziyaretiniz miydi?
Hayır, Türkiye’ye ilk olarak 2011 yılında gelmiştim. 
Daha sonra da Clarendelle şaraplarımızın resmi 
Türkiye lansmanı ve tadımı için İstanbul’daydım. 
İstanbul’u keşfetmek benim için büyük bir keyifti. 
Ve bu gezi sırasında Sunset’te de harika bir öğlen 
yemeği yeme fırsatı buldum.  

İstanbul’u nasıl buldunuz?
İstanbul’da çok güzel vakit geçirdim. Ev sahip-
lerim, Clarendelle şaraplarımızı Türkiye’ye ithal 
eden ADCO’nun zarif sahipleri Randy ve Figen’di. 
Bana çok iyi baktılar. Boğaz’da yemek, ertesi gün 
başka bir yemek ve az önce söylediğim gibi Sun-
set’te öğlen yemeği… Sunset’te çok güzel şarap-
lar tattık.

Ailenizin sahip olduğu bağlardan üretilen 
şaraplardan ve şarap ticaret işinden 
bahseder misiniz?
Üç ayrı bağımız bulunuyor ve üçünde de çok iyi 
şaraplar üretiliyor. 2005 yılında toptan şarap satışı 
yapmaya başladık. Fransa’nın tüm önde gelen üre-
ticilerinin şaraplarını temsil ediyoruz. İnternetten 
şarap satışı yapan bir sitemiz de var. Ayrıca bü-
yük şişelerde satışa sunulan Fransız şaraplarının 
satışını gerçekleştirdiğimiz ‘bigfrenchbottles.com’ 
(büyük Fransız şişeleri) adında bir internet sitemiz 
bulunuyor. 

Bağlarınızdan biraz daha bahseder misiniz?
Bordeaux’da üç bağımız bulunuyor. Saint Emilli-
on’da 2005 yılında satın aldığımız iki bağı Chateau 
Quintus adı altında birleştirdik. Burada Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc üzümleri yetiş-

LÜKSEMBURG PRENSİ ROBERT, 
BORDEAUX’DA BİR ŞARAP 

İMPARATORLUĞUNUN BAŞINDA. 
ON YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ BU 
GÖREVİNDE AİLESİNİN SAHİP 

OLDUĞU CHATEAU HAUT-BRION, 
KOMŞU BAĞ LA MISSION 

HAUT-BRION VE KENDİ DÖNEMİNDE 
SATIN ALINAN CHATEAU 

QUINTUS’U YÖNETİYOR. ANNESİNİN 
EMEKLİYE AYRILMASIYLA AİLE 
ŞİRKETİ DOMAINE CLARENCE 

DILLON’IN BAŞINA GEÇEN PRENS 
ROBERT, İKİ YIL ÖNCE DE PARİS’TE 

LE CLARENCE ADINDA BİR 
RESTORAN AÇTI. 

Şarap 
İmparatoru 

Prens

MAIN COURSE

Chateau La Mission Haut-Brion
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da yemek verirdim. Tarif kullanmam, basit yemekler 
yaparım. Yazları mesela, Amerika’da Maine’e giderim. 
Deniz ürünü yaparım. 

Yemek pişirmeyi kimden öğrendiniz?
Çocukken evde bir Fransız aşçımız vardı. Çok çekin-
gendim, vaktimi daha çok onunla mutfakta geçirirdim. 
O aşçımız da yemek pişirirken tariflere bağlı kalmaz-
dı. Yemek pişirmeyi ondan öğrendim. Eşim ise yemek 
okuluna gitti. 1882’de doğan dedem de ilk kurulduğu 
dönemde, 1901 yılında Cordon Bleu’ya gitmiş.  

Yemek merakı aileden geliyor o halde?
Restoran açıldıktan sonra teyzelerimden biriyle konu-
şuyordum. ‘Dedemin tek pişmanlığı restoran açmamış 
olmasıydı’ dedi. Yani benim büyük dedem bunu söyle-
yen… Ben ise bunu restoranımı açtıktan sonra öğren-
dim ve çok şaşırdım. Size bir hikaye daha anlatayım. 
Restoran açıldıktan sonra bir mektup aldım. Ameri-
ka’nın Millwaukee şehrinde oturan birinden. Ailemin 
yanında çalışan aşçıymış kendisi. Babası, Amerika’nın 
Fransa büyükelçiliğini yaparken bu bey de dedemin 
yanında aşçılık yapmış. Bana, büyük dedem ve dedem 
için pişirdiği yemeklerin fotoğraflarını gönderdi. Anla-
yacağınız yemek ve şarap, ailemiz için hep önemli bir 
yere sahip olmuştur.  

Müzik, edebiyat, sanat ilgi alanlarınız. Ama 
gastronominin dışında en büyük ilgi alanınız 
şarap sanırım. Şarapla olan bağınızı biraz anlatır 
mısınız?
Şarap hayatımda hep oldu. Müzik, resim, heykel, 
yazmak hep ilgi alanlarım olmuştur. Bence hepsi de 
birbiriyle ilişkili. Şarap ve gastronomi de öyle… Nasıl 
muhteşem bir sanat eserini gördüğünüzde nefesiniz 
kesiliyorsa, restoranda özel bir şarap ya da yemek tat-
tığınızda da aynı şeyi yaşarsınız.  

Lüksemburg Prensi’siniz. Anneniz Amerikalı. 
Fransa’da bağlarınız ve restoranınız var. Nerede 
büyüdünüz?
Lüksemburg’da büyüdüm. Amerika’da, Georgetown 
Üniversitesi’nde okudum. Yıllar sonra da eşim ve ben 
senaryo yazarı olarak çalıştığımız yoğun bir dönem ge-

çirdik. Hollywood’da çok iyi dostlar edindik ama orada 
yaşamadık. Sık sık gidip gelerek işi çözdük. Aslında 
ailemden hiç kimse bağlarımızın olduğu Bordeaux’da 
yaşamadı. Yazları oraya tatile giderdik. Ben çocukken 
Bordeaux o kadar popüler değildi. Bağlar, daha çok bir 
çiftliği andırırdı. Etrafta tavuklar koştururdu. Ben, ailede 
herkesten fazla gitmişimdir çünkü benim devralmam-
dan sonra işleri büyüttük. Bölgede turizm de gelişti. 
Bağlarımızı ziyarete yılda binlerce kişi geliyor. Çocuk-
luğumdan beri çok değişti, modernleşti ama yine de 
kokusu aynı. Şatonun, bağların, meşe fıçıların kokusu… 
Özellikle hasat zamanı bağların, üzümün kokusu şato-
ya kadar geliyor.

Sizin en sevdiğiniz şaraplar hangileri? 
Çeşitlilik, hayatın baharatıdır. Ben çok farklı şaraplar-
dan keyif alırım. Sınırlamam gerekirse, farklı özelliklere 
sahip teruarlardan gelen orijinal şarapları severim. Şa-
rapta elegans ve denge ararım. Genel olarak meyvemsi 
şarapları tercih etmem. Modern stildeki ve insanoğlu-
nun elinin hissedildiği şarapları o kadar sevmiyorum. 
Fransız şarapları benim sevdiğim tarzdadır genel ola-
rak. Sadece Bordeaux değil, Burgundy ve benzeri böl-
gelerden gelen şaraplar da öyle. 

Aileden herhangi biri var mı sizinle çalışan?
Yönetimdeki tek aile üyesi benim. Bir yönetim kurulu-
muz var. Çocuklarım ise kendi maceralarını yaşıyor. İle-
ride aramıza katılmak isterlerse aile işinde çalışabilirler 
ama günümüzde herşey benim zamanımdakinden çok 
farklı. Ben bu işle birlikte büyüdüm. Ama onların farklı 
becerilere ve donanımlara ihtiyacı olacak. 

Gelecek ile ilgili ne gibi planlarınız var?
Son 10 yılda toptan satış pazarı büyüme gösterdi. Cla-
rendelle şarapları için olduğu kadar başka şaraplar için 
de durum böyle. Dünyanın dört bir yanında şarapları-
mız satılıyor. 2005 yılı Clarendelle şarapları organik ve 
satışları da son derece iyi gidiyor. Restoran konusuna 
gelince, bu çok kompleks bir iş. Çok emek yoğun bir 
iş. Bağlarımızı da iyileştirmek için farklı projelerimiz var

PRENS ROBERT’IN HAYALİ 
MÜZİSYEN OLMAKMIŞ. ONU 

YAPAMAMIŞ AMA EŞİYLE 
BİRLİKTE HOLLYWOOD’DA 

BİR SÜRE SENARYO 
YAZARLIĞI YAPMIŞLAR. 

KENDİSİ, GÜZEL SANATLARA 
OLAN İLGİSİYLE TANINIYOR. 

AMA HEPSİ BU KADAR DA 
DEĞİL… HİMALAYA DAĞI’NA 

TIRMANAN, NEW YORK 
MARATONU’NU KOŞMUŞ 

OLAN ÇOK YÖNLÜ BİR 
PRENS BU. 

MAIN COURSE

Barış Tansever, Prens Robert, Mehmet Yalçın
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Deniz, gökyüzü ve bu ikisi sınırsız mavilik arasında 
yaz boyu pırıl pırıl parlayan güneşle iç içe yaşa-
mak bambaşka bir keyif. Ancak beslenmenize “Yaz 
geldi, diyet bitti!” şeklinde yaklaşmak da büyük 
hata... Çünkü tatil rehavetiyle dikkat etmeden 
yiyip içtikleriniz, tatil sonrası size fark etmeden 
alınmış kilolar olarak geri dönebilir! Diyetisyen 
Emre Uzun’un dikkat çektiği nokta ise şu: “Kimse 
size ‘herkes soğuk içkilerini yudumlarken siz uzak 
durun’ veya ‘sakın dondurma yemeyin, karbon-
hidrattan uzak durun’ demiyor. Ama keyifle yiyip 
içerken, bronzlaşmış ve formunuzu korumuş olarak 
geri dönmek, tatil hedefleriniz arasında mutlaka 
yer almalı!..”

Bu hedefe ulaşmanın en zor olduğu tatiller, 
kuşkusuz teknelerle, yatlarla çıkılan, haftalar süren 

geziler... Çünkü genellikle menüde belli gıdalar yer 
alıyor ve deniz üstünde bulunmanın verdiği reha-
vetle diyetler kolayca ihmal edilebiliyor. Diyetisyen 
Emre Uzun’un bu konuda bir çözüm önerisi var: 
“Yat veya tekne gezginleri için harika bir ‘Kaptan 
Menüsü’ hazırladık. Bu menü ile hem sağlığınızdan 
ödün vermeden leziz yiyeceklerle beslenebilir hem 
de diyetinize sadık kalabilirsiniz. Menüyü ister 
kaptanınıza verin isterseniz teknenin mutfağına 
kendiniz girin, hazırlaması da son derece kolay.” 
Peki, diyelim damak tadımızı şenlendirirken ipin 
ucunu biraz kaçırdık, o zaman ne yapacağız? 
“Sorun değil çünkü bu menüyü destekleyen, den-
geleyici bir detoksumuz da var. Siz tekneyle ya da 
yatla çıktığınız tatilden, formunuzu korumuş olarak 
dönme hedefinize sadık kalın, yeter!” 

DİYETİSYEN 
EMRE UZUN, 

YAZIN ÇIKTIĞINIZ 
TEKNE TATİLİNDE 

ZORLANMADAN VE 
SIKILMADAN SAĞLIKLI 
BESLENEBİLECEĞİNİZ 
BİR DİYET HAZIRLADI. 

MENÜYÜ İSTER 
KAPTANINIZA VERİN, 

İSTER MUTFAĞA GİRİP 
KENDİNİZ HAZIRLAYIN. 

Kaptan Diyeti

1. GÜN

SABAH
l 2 ince dilim beyaz 
peynir 
l Söğüş domates, 
salatalık 
l 1 tatlı kaşığı bal
l 1 dilim tam buğday 
ekmeği
ÖĞLE
l Küçük bir tabak börül-
ce haşlama
l Yoğurt
ARA
l 1 porsiyon meyve 
AKŞAM
l Balık ızgara
l Yeşil salata ve roka 
salata (sarımsak, bol 
ekşi ve yağ soslu)
l 1 kâse çorba 

2. GÜN 
SABAH 
l 2 ince dilim beyaz 
peynir 
l Söğüş domates, 
salatalık 
l 2 adet tam ceviz 
l 1 adet poşe yumurta 
l 1 dilim tam buğday 

ekmekği 

ÖĞLE
l 1 küçük tabak midye 
tava
ARA 
l 6 adet çiğ badem
AKŞAM
l 4 adet ızgara köfte 
l Mantar salatası
l 4 yemek kaşığı yoğurt

3.GÜN
SABAH 
l Hindi fümeli omlet
l 1 ince dilim beyaz 
peynir 
l Söğüş domates, 
salatalık 
l 2 adet tam ceviz
l 1 tatlı kaşığı bal
l 1 dilim tam buğday 
ekmeği 
ÖĞLE
l Sebzeli erişte (4-5 
yemek kaşığı)
l 4 yemek kaşığı yoğurt 
ARA
l 1 porsiyon meyve
AKŞAM
l Bol yeşillikli ahtapot 
salata 

4.GÜN
SABAH 
l Meyve salatası 
l 1 kutu probiyotik 
yoğurt 
ÖĞLE
l 1 küçük tabak sebzeli 
karides güveç 
ARA
l 1 porsiyon meyve +1 
fincan yeşil çay
AKŞAM
l 1 kâse çorba
l Balık buğulama
l Yeşillikli roka salata

5.GÜN
SABAH 
l Domates, salatalık
l 1 tatlı kaşığı bal 
l 2 ince dilim yumurtalı 
ekmek
l Lorlu biber kavurması
ÖĞLE
l 3-4 dilim karpuz ya 
da kavun + 2 ince dilim 
beyaz peynir 
ARA 
l 1 porsiyon meyve 
AKŞAM

l Bol yeşillikli istiridye/
midye salatası 

6.GÜN
SABAH 
l 1 yemek kaşığı lor 
peyniri
l Söğüş domates, 
salatalık 
l 3 adet kuru kayısı 
l 1 dilim tam buğday 
ekmeği
ÖĞLE
l 1 kutu probiyotik 
yoğurt +2 yemek kaşığı 
yulaf ezmesi +1 porsi-
yon meyve 
AKŞAM
l 1 ince fileto ızgara et 
veya tavuk (180-200 gr)
l Köz biber
l Karışık salata
l 1 su bardağı ayran 

7.GÜN
SABAH 
l 1 yumurtadan mene-
men
l 1 ince dilim beyaz 
peynir 
l Söğüş domates, 
salatalık 
l Çeyrek simit 
ÖĞLE
l 4 adet sigara böreği
l 1 su bardağı ayran 
AKŞAM
l Küçük bir tabak zey-
tinyağlı enginar 
l Yoğurtlu havuç salata

BİR HAFTALIK DİYET

DİYETİSYEN EMRE 
UZUN’UN HAZIRLADIĞI 

BU BESLENME 
PROGRAMI BİR HAFTALIK 
BİR DİYET VE ÜÇ GÜNLÜK 

DETOKS PROGRAMI 
İÇERİYOR. YEMEĞİ FAZLA 
KAÇIRDIĞINIZ TAKDİRDE 
DETOKS YAPMAYI TERCİH 

EDEBİLİRSİNİZ.

MAIN COURSE
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3 GÜNLÜK 
DETOKS 
PROGRAMI 

1. GÜN
KAHVALTI 
l Yeşil detoks 250-300 ml
ÖĞLE
l 1 kutu probiyotik yoğurt +1 
porsiyon meyve 
ARA
l 2 adet tam ceviz
AKŞAM
l 5 yemek kaşığı sebze yemeği
l 1 su bardağı ayran 
l 1 dilim tam buğday ekmeği

2. GÜN
UYANINCA 
Ilık limonlu su
KAHVALTI
l 1 adet haşlanmış yumurta 
l 5 adet zeytin
l 3 adet burgu peynir 
l Söğüş domates, salatalık 
l 1 dilim tam buğday ekmeği
ÖĞLE
l Ton balıklı bol yeşillikli salata 
ARA
l 1 adet elma
l 1 fincan bitki çayı
AKŞAM
l Börülce salatası + 4 yemek 
kaşığı yoğurt 

3. GÜN
UYANINCA 
l Ilık limonlu, zencefilli su
KAHVALTI
l 1 yemek kaşığı lor peyniri (may-
danoz+dereotu)
l Söğüş domates, salatalık 
l 1 dilim tam buğday ekmeği

ÖĞLE
l Orman meyveli smoothie 200-
250 ml
ARA 
l 15 adet çiğ badem 
AKŞAM
l Izgara balık +bol yeşillikli salata 
+1 kâse çorba 

KAPTAN DİYETİNDEKİ 
DETOKS PROGRAMINDA 

KOLAYCA 
HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ 

İKİ ADET DE İÇECEK 
BULUNUYOR. ORMAN 

MEYVELİ SMOOTHIE VE 
YEŞİL RENK SEBZE, OT 
VE ELMADAN OLUŞAN 

BİR İÇECEK…

l 1 kase ıspanak 
veya semizotu 
l 1 adet elma
l 1 adet yerli muz
l ½ kase mayda-

noz ve dereotu
l 1 orta boy limon
l 1 bardak su
Tüm malzemeyi 
blender’a ko-

yun. Limonu da 
sıktıktan sonra 
üzerine 1 bardak 
içme suyu ekleyip 
karıştırın ve için.

DETOKS PROGRAMINDA YER ALAN 
YEŞİL DETOKS 

DETOKS 
PROGRAMINDA 
YER ALAN 
ORMAN 
MEYVELİ 
DSMOOTHIE 

l 6-7 adet ahu-
dudu 
l 3-4 adet bö-
ğürtlen
l 2-3 adet yaban 
mersini
l 2-3 çilek
l 1 su bardağı 
süt 
Tüm meyveleri 
süt ile blen-
der’dan geçirin 
ve afiyetle için... 

MAIN COURSE

YENİ MINI 3 KAPI VE 5 KAPI.
ŞEHRİ YENİDEN KEŞFET.

mini.com.tr 

Görseldeki otomobiller MINI Cooper S 3 Kapı ve MINI Cooper S 5 Kapı olup kullanılan dış tasarım renkleri, jantlar ve diğer opsiyonlar sadece bu modeller için geçerlidir. Seçeneklerin çeşitliliği ve kombinasyonları 
diğer MINI modellerinden farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları ile iletişime geçiniz.
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ları, hepimizin bildiği konular. Bizler çok esnek, bir 
o kadar da sonuç odaklı iş insanlarıyız. Fırsatları iyi 
görüp sebatla takip ediyoruz işimizi. O yüzden de 
uluslararası arenada çok güvenilir olarak tanınıyoruz. 
En büyük eksi ise uzun vadeli değerlendirme eksik-
liğimiz. Bir başka deyişle, genelde kısa vadeli düşü-
nerek refleksler vermemiz. Bence o nedenle, muhte-
melen “aynı gemideyiz” klişesinin en çok kullanıldığı 
pazar olabiliriz. Kısacası bardağın dolu tarafından 
baktığımızda burası bir yetenek havuzu, boş tarafın-
dan baktığımızda ise bir yengeç sepeti.

Türk alkollü içecek pazarıyla, başka pazarları 
kıyaslayacak olursanız nasıl sonuçlar 
çıkarırsınız? Farklılıkları, zorlulukları neler?
Bu kıyaslamayı yaptığımda farklılıklar ya da zorluk-
lardan çok, büyük fırsatlar görüyorum. Mesela üzüm 
üretiminde en önemli ülkelerden biriyiz. Demek ki şa-
rap kategorisinde gidilecek daha çok yolumuz var. 
Yine üzümden imal edilen, ayrıca coğrafi sembol ni-
teliği de taşıyan rakı, hala Türkiye’de en çok tüketilen 
içki değil. Yurt dışı fırsatları açısından baktığımızda 
ise uzonun dünyadaki tüketiminin yüzde 80’inin Yu-
nanistan dışında gerçekleştiğini görüyoruz. Rakıda 
bu oran tam tersi. Kokteyl ve viski, hala göreceli 
olarak emekleme aşamasında. Yani her alanda çok 
büyük fırsatlar mevcut.

Bir süredir Türk rakısını yurt dışında pazarlama 
çalışmaları sürdürülüyor. Biraz bundan 
bahseder misiniz?
Toplam 33 ülkeye, başta Yeni Rakı markamız olmak 
üzere rakı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında-
ki pazarlarda hedefimiz, mevcut ihracat hacmimizi 
beş sene içerisinde iki katına çıkarmak.  Amacımı-
za ulaşmak için yeni ülke penetrasyonu ve mevcut 
ülkelerdeki yerel tüketicilere odaklanıyoruz. İhracat 
gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Amerika Birleşik 
Devletleri, Almanya, Kıbrıs, Avusturya, Bulgaristan 
yer alıyor. Rakı kültürünü doğru şekilde aktarmak 
için pazarlama yatırımı yapmaya devam ediyoruz. 
Medya yatırımları, rakı festivalleri, rakı eğitimleri ve 
tanıtım geceleri, bu alandaki çalışmalarımız arasında.

Kara üzümden yapılan veya fıçılarda bekletilen 
rakılar gibi yeni ürünler var piyasada. Bu 
yenilikler Türk rakı severler tarafından nasıl 
karşılanıyor? Bu ürünlerle kimi hedefliyorsunuz?
Geleneksel rakının tadı hala çok güçlü. Yüzlerce 
yıllık damıtma tekniğinden elde edilen bu lezzetin 
belirleyici olmayı sürdüreceğini düşünüyorum. Diğer 
yandan, Türkiye ve dünyada farklı gastronomi akım-
ları hepimizin damak tadını geliştirmeye, lezzet üze-
rinden deneyim yaşatmaya başladı. Biz de sektörün 

lider firması olarak bu tarz yenilikleri ürünlerimiz aracı-
lığıyla rakı severlere sunuyoruz.

Türk halkı en çok rakıyı seviyor. Sonrasında 
sırasıyla hangi alkollü içecekler tercih ediliyor? 
Cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik grup olarak 
tercihlerimiz nasıl farklılaşıyor?
Rakının Türk halkı için ayrı bir yeri var. Bunun yanında, 
uluslararası bilinirliği olan tüm alkollü içkilere Türki-
ye’de ulaşabiliyorsunuz. Özellikle son dönemde, dün-
yaya paralel olarak cin kategorisi ilgi çekmeye başla-
dı. Türkiye’de içkiyi genellikle erkekler tüketiyor fakat 
artan ürün ve servis kalitesiyle daha fazla kadının ilgi 
alanına girdiğimizi görüyoruz. Bunu özellikle önemsi-
yoruz. Kadınlar tüm sektörü daha yaratıcı ve kaliteli 
eylemler yapmaya teşvik ediyor. 

Diageo şemsiyesi altında rakı haricinde farklı 
alkollü içecekleriniz mevcut. Onların Türk 
sektöründeki yerleri nasıl? 
Türkiye’deki en geniş alkollü içki portföyüne sahibiz. 
Farklı içki kategorilerinde kaliteli ve yaratıcı ürünler-
le tüketicilerin her seçiminde tercih edilen olmak için 
gayret ediyoruz.

Votka ve cin ile hazırlanan kokteyllerden sonra 
şimdi de viski kokteylleri popüler oldu. Bu 
tümüyle bir pazarlama taktiği mi, yoksa zevkler 
değişiyor ve hep yeni şeyler peşinde mi?
Kokteyl kültürü çok eski bir kültür. Neredeyse içkinin 
ilk üretimini takiben, insanlar farklı karışımlar yaratma-
ya ve denemeye başlamışlar. Son zamanlarda artan 
ilgiyi ise gelişen gastronomi ekosistemine bağlıyorum. 
Farklı lezzetleri algılamak için damağın onları sürekli 
ve bilinçli olarak tatması gerekiyor. Çeşitliliğin artması 
bu durumu destekliyor.

Şimdilerde Sunset’te de revaçta olan “slim” 
yani “light” kokteyller tercih ediliyor. Şeker ve 
alkol oranı az seçenekler…  Bu trend giderek 
yaygınlaşacak mı?
Son dönemde öne çıkan olgu, kaliteli yaşamak. Kali-
teden kastın, en iyi hammaddelerin en güvenli üretim 
şekilleri ile tüketime hazır hale getirilmesi olduğunu 
düşünüyorum. Ayrıca, farklı deneyimler yaşamak da 
kaliteyi artıran unsurlardan biri. İnsanlar tükettikleri 
ürünleri tanımak için gayret sarf ediyorlar. Bu trendle-
rin yaygınlaşacağını düşünüyorum.  

Önümüzdeki dönemde içecek trendleri size göre 
nasıl değişiklik gösterecek? Rakı kokteylleri 
çıkacak mı mesela?
Esasında rakı kokteylleri çok uzun zamandır var, özel-
likle yurt dışında dönem dönem bunları beğeniye sunu-

“ÜZÜM ÜRETİMİNDE 
EN ÖNEMLİ ÜLKELERDEN 
BİRİYİZ. DEMEK Kİ ŞARAP 
ALANINDA GİDİLECEK 
DAHA ÇOK YOLUMUZ 
VAR. YİNE ÜZÜMDEN 
İMAL EDİLEN, AYRICA 
COĞRAFİ SEMBOL 
NİTELİĞİ DE TAŞIYAN 
RAKI, HALA TÜRKİYE’DE 
EN ÇOK TÜKETİLEN İÇKİ 
DEĞİL. KOKTEYL VE 
VİSKİ, GÖRECELİ OLARAK 
EMEKLEME AŞAMASINDA. 
TÜRKİYE’DE SEKTÖRDE 
BÜYÜK FIRSATLAR 
MEVCUT.”

Mey Diageo’da genel müdür ünvanını alalı tam 
sekiz ay oldu. Nasıl geçti bu zaman dilimi?
Bu, benim Mey Diageo’daki üçüncü görevim. 2012 yı-
lında pazarlama direktörü olarak katıldım aileye. Daha 
sonra satış direktörlüğü misyonunu üstlendim. Ekim 
2017’den itibaren de genel müdürlüğe atandım. Yani 
yine bir ‘değişim yönetimi’ sürecini idare ederek geçti 
diyebiliriz.
Bu dönemde sizi en çok zorlayan ne oldu?
İçeriden terfi etmiş bir yönetici olmanın avantajlı ve de-
zavantajlı yanları var. İyi yönleri tabii ki ekibi, şirketi, 
sektörü biliyor olmak. Özellikle, ürünlerin hem satış 
hem de pazarlamasını yapmış şekilde göreve gelmek 
çok büyük bir artı. Dezavantajlı kısmı ise bir genel mü-

dürün firmaya önemli katkılarından biri olan sisteme 
dışarıdan bakıp gözlem yapmak için epey çaba har-
canmasının gerekliliği.

Geçmiş iş tecrübelerinize baktığımızda, yurt 
dışında uzun süre çalıştığınızı ve uluslararası 
pazarlarda sorumluluk aldığınızı görüyoruz. 
Bugün Türkiye’de ticaret yapmanın, başka 
pazarlara kıyasla en büyük zorlukları neler?
Aslında, zamanında Oxford Üniversitesi’nin profesyo-
neller için hazırladığı bir programda tam da bu konu 
üzerine seminerler veriyordum. Türkiye’de ticaret yap-
manın artıları da eksileri de coğrafya veya pazar di-
namiklerinden çok oyuncular, yani bizlerle ilgili. Artı-

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ 
İLE MEY DIAGEO, SEKTÖRÜN 

LİDER FİRMALARI 
ARASINDAKİ YERİNİ 

KORURKEN ULUSLARARASI 
ARENADA TÜRK İÇKİLERİNİN 
BİLİNİRLİĞİNİ DE ARTIRIYOR. 
ÇİÇEĞİ BURNUNDA GENEL 
MÜDÜRÜ LEVENT KÖMÜR, 

FİRMANIN İŞLEYİŞİNE 
VE PAZARIN AKIBETİNE 
DAİR MERAKIMIZI TÜM 

AÇIKLIĞIYLA GİDERİYOR.

Hazırlayan LEYLA MELEK, 
EDA TÜRKMEN 

Fotoğraflar BURAK TEOMAN

T Ü R K I Y E ’ N I N  I Ç K I 
T R E N D L E R I N I  B E L I R L I YO R

Levent Kömür

MAIN COURSE
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yoruz. Anason çok baskın bir tat olmasına rağmen başka 
güçlü lezzetlerle birleştirildiğinde harika karışımlar yara-
tılabiliyor. Dünyanın en iyi barmenini seçmek için her yıl 
düzenlenen World Class yarışmasına son gönderdiğimiz 
temsilcimiz Kevin Patnode, dünya üçüncülüğüne layık gö-
rüldüğü etaplardan birinde kokteylinde rakı kullanmıştı.

Grubunuzda ayrıca Kayra şarapları da bulunuyor. 
Bu kategori pazarda nasıl bir yere sahip, kimler 
tarafından tercih ediliyor, biraz bilgi verir misiniz?
Şarap pazarı, biradan sonra en büyük hacme sahip ka-
tegori. Ayrıca şehir yaşantısını en çok benimseyen, kadın 
ve eğitim oranı azami seviyedeki tüketici kitlesini elinde 
bulunduruyor. Son dönemlerde sadece kutlama ve özel 
gün içkisi etiketinden sıyrılıp rahat ortamlarda da varlık 
göstererek gelişim kaydediyor. Türkiye’de en çok kırmızı 
şarap tüketiliyor. Mey İçki olarak, şarap pazarındaki en 
büyük oyunculardan biriyiz. Kapalı içki pazarındaki yüz-
de 16,8’lik ciro payımız, liderliğimize işaret ediyor. Top-
lam hacimde ise pazar payının yüzde 11.8’ine sahibiz. 
Kendimize, ‘Bu topraklar dünyanın ilk şarabını üretti, ne-
den en iyi şarabını üretmesin?’ sorusunu sorarak sürekli 
ilerliyoruz. Yerel ve şaraplık üzümlerimiz çok değerli fakat 
ne yazık ki dünyada bilinmiyor. Kendimizi, yerel üzümle-
ri dünyaya en rafine ve kaliteli halleriyle tanıtan üretici 
olarak konumlandırmak ve giderek büyümek hedefinde-
yiz. Bu alanda iddialı çalışmalarımız var. Devlet destekli 
URGE projesi (Uluslararası Rekabeti Geliştirme) çerçe-
vesinde, Wines of Turkey platformu ile hem Türk üzümle-
rini hem de şaraplarını tanıtan etkinlikler yapılıyor. Kayra 
markamız da platformun kurucuları ve önemli oyuncuları 

arasında, hatta bu dönemde komite başkanlığını yürüt-
me görevini biz üstlendik. Ayrıca, ‘Kayra Export Label’ 
etiketiyle ‘Kayra’ serisine ait kaliteli şaraplarımızı ihraç 
ediyoruz. İhracat miktarımız her yıl biraz daha çoğalıyor. 
Örneğin geçtiğimiz sene, bir önceki yıla göre yüzde 50 
oranında arttı. Burada altı çizilmesi gereken nokta, Tür-
kiye’nin şarap ihracatında litre başına 2.20 Dolar olan 
ortalama gelirinin, Kayra ürünlerinde 7 Dolar’a çıktığı. 
Daha kaliteli ürüne talep her gün biraz daha arttığı için 
biz de üst kalite ürünlerle rekabet ediyoruz. 2005’teki 
kuruluşundan bu yana Kayra, tüketicisi nezdinde güve-
nilir, uzman, yenilikçi, yüksek kaliteli şaraplar sunan, şa-
rap kültürü ve sektörüne yatırım yapan bir marka olarak 
tanımlanıyor. Çok önemli iki üzüm bölgesinde çok özel, 
donanımlı şaraphane ve bağlarımız var. Tüketicilerin de-
ğişen taleplerini iyi değerlendirdiğimiz için en beğenilen 
ve en çeşitli roze ürün yelpazesine sahibiz. Elazığ’da 
olmamızın sağladığı avantajları da unutmamak lazım; 
Öküzgözü ve Boğazkere gibi iki güçlü üzüm türünden 
ürettiğimiz şaraplarımızla fark yaratıyoruz.

Yurt dışında Türk şarabını tanıtmak için ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz?
Şarap ihracatında bizim için önemli ülkeler A.B.D, Al-
manya, İngiltere, Çin ve B.A.E. Büyük restoranların şarap 
listelerine giriyoruz. Ayrıca değerli fikir önderleri ile bu-
luşmalar düzenleyip şarabımızı tanıtıyoruz. Özetle, yerel 
üzümlerimiz ve butik şarapçılık konumlandırmamızla yurt 
dışında sağlam bir katma değer yaratarak büyümemiz 
için pek çok fırsat var. Burada sağlam adımlarla ilerli-
yoruz. Henüz işin gerçekten çok başında olduğumuzu 

“SUNSET’İN TÜRK 
GASTRONOMİSİNDE 

ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI 
HİKAYESİ OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM. ÜST 

DÜZEY AMBİYANSI, 
İŞLETMECİ VİZYONU, 

SERVİSİ VE ÜRÜNLERİNİN 
YANI SIRA YEMEK 

KÜLTÜRÜMÜZE GETİRDİĞİ 
YENİLİKLERLE, Kİ 

SUNSETTER DERGİSİ 
BUNLARDAN BİRİDİR, 

HER AÇIDAN MUHTEŞEM 
BİR PERFORMANS 
GÖSTERMİŞ, TAM 

ANLAMIYLA MÜESSESE 
SIFATINI HAK KAZANMIŞ 

BİR İŞLETMEDİR.”

MAIN COURSE
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ve büyümemize imkan tanıyan çok alan bulunduğunu da 
belirtmeliyiz. Şarabın başka ülkelerde tanınabilmesi için 
uluslararası yarışma ve mecralar da çok önemli. Şarap 
dünyasının en önemli yayını Decanter’in her yıl düzenle-
diği “Fine Wine Encounter” adlı etkinliğe son beş senedir 
düzenli katılıyoruz. Ayrıca bu konuda uzman dergilerde 
Türk üzümlerini tanıtan içeriklerimizle haber çalışması ya 
da ilan formatında yer alıyoruz. Mayıs ayında 15 kişilik bir 
fikir önderi grubunu ülkemizde ağırlayıp hem kendimizi 
hem de yerel üzümleri anlattık.

Rakı ve şarap, tarıma dayalı sanayi ürünleri ve her 
iki kategorideki içkilerimiz de yüzde 100 yerli hammad-
delerle hayata geçiriliyor. Her yıl bu ürünlerimizin ihraca-
tından ülke ekonomisine döviz sağlıyor, İhracatçı Birlikle-
ri’nden şampiyonluk ödülü alıyoruz.

2018 yılında diğer markalarınızda ne gibi değişikler 
olacak?
Her zaman yeni fikir listemizi geniş tutuyoruz. Bizi takip 
etmeye devam edin.

Sunset, sevdiğiniz mekanlardan. Ne sıklıkta, 
kimlerle gelirsiniz? 
Öncelikle Sunset Grill&Bar’ın Türk gastronomisinde çok 
büyük bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Üst 
düzey ambiyansı, işletmeci vizyonu, servisi ve ürünlerinin 
yanı sıra yemek kültürümüze getirdiği yeniliklerle, ki Sun-
setter dergisi bunlardan biridir, her açıdan muhteşem bir 
performans göstermiş, tam anlamıyla müessese sıfatını 
hak kazanmış bir işletmedir. Ben genelde üç motivasyon-
dan biriyle kendimi Sunset’te bulurum; ya Barış Bey’i öz-

lemişimdir (kendisiyle aramızdaki ticaret ile ilgili konuları 
neredeyse hiç konuşmayız) ya arkadaşlarımla yemek ye-
meye ya da güzel bir kokteyl içmeye gelmişimdir. İnanın, 
iş yemeği restoranı ziyaret etme sebeplerim arasında en 
sonda gelir. Bugünkü iş yemeğimi de röportajımız vesile-
siyle burada gerçekleştirdim. 

Sunset’te ne yemeyi, ne içmeyi tercih edersiniz?
Yemek ve içki seçimlerini Gazi ve Süleyman Bey’lere ya 
da Barış Tansever’e bırakıyorum. Onlar her zaman daha 
iyisini bilirler.

“TÜRKİYE’DEKİ EN 
GENİŞ ALKOLLÜ 

İÇKİ PORTFÖYÜNE 
SAHİBİZ. FARKLI 

KATEGORİLERE AİT 
KALİTELİ VE YARATICI 

ÜRÜNLERİMİZLE 
TÜKETİCİLERİN 

HER SEÇİMİNDE 
TERCİH EDİLEN 

OLMAK İÇİN GAYRET 
GÖSTERİYORUZ.”

l Dokuz fabrikalık üretim kapasite-
si ve önde gelen markaları içeren 
uluslararası ürün portföyü ile dokuz 
farklı alkollü içecek kategorisinde 
60’dan fazla yerli ve ithal marka ile 
50 bin satış noktasına ve milyonlar-
ca tüketiciye hizmet veriyor.

l 2012’den beri her yıl en büyük 
alkollü içecek ihracatçısı olarak 
ödül alıyor.

l Türkiye içinde Nielsen perakende 
ölçümlemesine göre toplam tica-
rette dokuzuncu, yiyecek-içecek 
şirketleri arasında beşinci sırada.

l Yeni ürünlere, kaliteye, tasarıma 
ve sürekliliğe önem veriyor. Yeni 

Rakı üretiminde 29 farklı kalite adı-
mı ile ilk aşamadan son hale kadar 
60’ın üzerinde analiz yaparak hem 
ürünlerine hem de tüketicilerine 
verdiği önemi ortaya koyuyor.

l Yeni Rakı markası, dünyada tüm 
alkollü içecekler arasında ciro 
değeri bazında ilk 25 marka içinde 
yerine alıyor (IWSR,2016).

l 2017’de en köklü rakı markala-
rından Altınbaş’ın şişe tasarımını 
yeniledi. Bunun yanında, Yeni 
Rakı’nın ‘Yeni Seri’si için limitli 
sayıda özel tasarım şişeleri üretildi. 
Votka kategorisinin lider markası 
İstanblue ile çıkardığı yeni ‘İstanb-
lue Mixx’ serisi ile pazara farklı 

tatlarda uygun fiyatlı ürünler sundu. 
En çok satan İskoç viskisi Johnnie 
Walker’ın ‘Green Label’ ürününü 
uzun bir aradan sonra tekrar satışa 
çıkardı. Dünyaya paralel olarak, 
Johnnie Walker ‘Blender Batch’ se-
rilerini viski severlerle buluşturdu.

l Binden fazla çalışanı olan şirket, 
tarım, lojistik, turizm ve hizmet sek-
törleri de dahil olmak üzere dolaylı 
olarak yüzbinlerce kişiye istihdam 
yaratıyor. 

l Tamamen yerli hammaddelerle 
üretilen rakı markalarında, yerli 
ambalaj malzemeleri de kullanıldığı 
için nihai ürünün yüzde 100’ü yerli 
hammaddeden meydana geliyor. 

İhraç kalemi olarak düşünüldüğün-
de, bu çok az yerli üründe olan bir 
özellik.

l Üretimde kullandığı elektrik 
enerjisinin tamamını, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilen yeşil 
enerjiden temin ediyor. Bunun ya-
nında, Biogaz, Biomas (atıklardan 
üretilen enerji) ve güneş enerjisi 
gibi kaynaklarla enerji kullanımını 
çeşitlendiriyor. Hedefi, enerji tüke-
timini %95 oranında yenilenebilir 
enerjiye çevirmek.

l Genel ve nihai amacı, Türkiye’de 
en güvenilir ve en iyi performans 
gösteren tüketici ürünleri şirketi 
olmak.

MEY DIAGEO’NUN BAŞARI REÇETESİ

MAIN COURSE
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markası adı altında insanlara sağlıklı yemek paketleri 
yollayıp danışmanlık verme yolunu seçtim.

Stretch Your Life’ın misyonu nedir, kişilere ne 
vadediyorsunuz?
Mottomuz: “Keyifle kilo ver!” Danışanlarımız sosyal ha-
yatlarından mahrum kalmadan, pozitif bir ruh haliyle 
kilo veriyor. Kiloların geri alınmaması, diyet sonrası 
dengeli beslenmeyi öğretmek en büyük amacımız.

Sunduğunuz hizmetleri detaylandırır mısınız?
Her yere taşınabilir, tüm beslenme tiplerine uygun  pa-
ketlerimiz bir akşam öncesinden adresinize geliyor. 
Ufak bir kurye ücretiyle İstanbul’da her yere gönderi-
mimiz var. Buzdolabında muhafaza ediyorsunuz. Lez-
zetlerimiz son derece gurme. Yağ, tuz, karbonhidrat 
ve proteini doğru oranda harmanlıyorum. Danışmanlık 
hizmeti de sunuyorum. 

Paketlerinizin fiyat aralığı nedir?
Günlük yemek paketlerimizin ücreti, 200 TL+KDV. An-
cak programın süresi uzadıkça, bu meblağ azalıyor. 
30 günlük yemek paketinin fiyatı ise 5000 TL+KDV.

Bir aylık paketin bitiminde ortalama ne kadar kilo 
kaybını hedefliyorsunuz?
Kilo kaybı kişinin metabolizmasına göre farklılık göste-
receğinden net bir rakam vermek mümkün değil. Ama 
tecrübelerime dayanarak, dört ila yedi kg diyebilirim. 
Zaten bu aralıktan daha fazlası sağlıklı olmaz.

İdeal paket kullanımı nasıl olmalı? 
Sağlıklı yaşamı hayatlarına iyice adapte etmek ve 
alışkanlık haline getirmek için danışanlarıma en az 30 
günlük paketleri almalarını öneriyorum. Fazla kilosu 
ya da zamanı olmayanlar içinse günlük, yedi günlük 
veya üç günlük detoks paketlerimiz ideal olabilir.

Danışmanlık adı altında müşterilerinize ne gibi 
katkılar sağlıyorsunuz?
Öncelikle, onların yanında olduğumu sürekli hissettiri-
yorum. Danışanlarımın sosyal bir planları varsa yemek 
vesaire seçimini ona göre yapıyor, ertesi günü denge-
liyoruz. Canları bir şey çekince beni arıyorlar. 

Biraz da catering servisinizden bahsedelim. Kaç 
kişilik davetler için size başvurmalılar?
Catering’e yeni başladık. Şimdilik 50 kişilik davetli 
listesine kadar bu hizmeti verebiliyoruz. Masa üzeri 
çiçek, tabak, bardak ve benzeri parçalar ile garson 
desteği de sunuyoruz.

Stretch Your Life’i benzer firmalardan ayıran 
özellikleri nasıl sıralarsınız?
Hayatınızı kolaylaştırmak ve sağlıklı yaşam adına keyif-

le zayıflamak için bizi tercih etmelisiniz derim. Aç kala-
rak değil, dengeli beslenip sağlıklı, fit ve pozitif olmak 
için ‘Stretch Your Life’la tanışın.

Sağlıklı yaşam felsefesi kapsamında hangi 
alışkanlıkları edinmeli, nelerden uzak durmalıyız?
Herkesin bünyesi gıdalara farklı tepkiler verebilir. Ama 
genel olarak sebzeler, meyveler (günde bir-iki porsiyo-
nu aşmadan), sağlıklı yağlar, yiyebilenler için hayvan-
sal proteinler insan vücudu için çok önemli. Bunlar dı-
şında bol bol su içmeli, sigaradan uzak durmalı, alkolü 
dengeli tüketmeli ve spor yapmalıyız.

Sağlıklı yaşam tarzı benimsenirken uygulanan 
doğru bilinen yanlışlar var mı?
Mesela insanlar, sağlıklı diye meyveyi günde beş-altı 
porsiyon yiyor. Ama en büyük düşmanımız yağ değil; 
şeker ve karbonhidrat. Son yapılan araştırmalar, tere-
yağını dengeli tüketmenin çok faydalı olduğunu göste-
riyor. İçinde birçok vitamin ve mineral barındıran tere-
yağı, bağışıklığı güçlendirmek ve kanserden korunma 
için bire bir. Üzerinde ‘light’ yazan her şey, uzun vade-
de zararlı ve daha çok kilo aldırıyor.

Yurt içi ve yurt dışı favori gıda alışverişi 
duraklarınız nereleri?
Yurt içinde, Feriköy Organik Pazarı ve Reşitpaşa Pa-
zarı. Vakit buldukça Balık Pazarı ve Mısır Çarşısı’na 
giderim. Yurt dışında, Londra’daki Holland&Barret ve 
Londra ile New York’ta şubeleri olan Whole Foods’a 
aşığım! Paris’te La Grande Epicerie de Paris’ye uğra-
madan seyahatimi asla tamamlamam. 

Sunset’i sık ziyaret ediyor musunuz? 
Vakit buldukça giderim. Fırınlanmış Ördek, Istakozlu 
Linguini, Sushi ve Sashimi’sini severim. 

“HER YERE TAŞINABİLİR, 
TÜM BESLENME 
TİPLERİNE UYGUN ÖZEL 
PAKETLERİMİZ BİR 
AKŞAM ÖNCESİNDEN 
DİLEDİĞİNİZ ADRESE 
GELİYOR. LEZZETLERİMİZ 
SON DERECE GURME; 
HER BİRİ ÜZERİNDE 
BİRÇOK ARAŞTIRMA 
YAPIP YARATICI OLMAYA 
ÇALIŞIYORUM. YAĞ, 
TUZ, KARBONHİDRAT VE 
PROTEİNİ DOĞRU ORANDA 
HARMANLIYORUM.”

CEMRE NAHUM / STRETCH YOUR LIFE

Sağlıklı yaşam tarzını mesleğe dönüştürmeden önce neler 
yapıyordunuz? 
İtalyan Lisesi’ndeki eğitimimi tamamladıktan sonra Paris Par-
sons’ta Design&Management okudum. Mezuniyetten sonra İs-
tanbul’a dönüp Harvey Nichols ve Saat&Saat gibi firmalarda 
pazarlama ve moda üzerine çalıştım.

Stretch Your Life’ı hayata geçirmeye nasıl karar verdiniz?
Moda sektöründeyken içimde hep bir huzursuzluk vardı. Öz-
gür ruhlu, kurallara bağlı hareket etmeyi sevmeyen bir yapıya 
sahibim. Bu sebeple işten ayrıldım. New York’taki Institute for 
Integrative Nutrition isimli beslenme okulunun bir yıllık “Online 
Health Coach” programına yazıldım. SYL (Stretch Your Life) 
Instagram hesabında sağlıklı beslenme ve benzeri konulara 
dair blog tarzında bilgi paylaşımına başladım. Son olarak, SYL 

FARKLI İŞ DALLARINDA 
ÇALIŞIRKEN GIDA 

SEKTÖRÜNE ATILARAK KISA 
ZAMANDA MARKALAŞMAYI 
BAŞARAN DÖRT GİRİŞİMCİ 

RUH; AHMET SU, CEMRE 
NAHUM, IŞIL TAN VE MÜGE 
BOZ, YENİ MESLEKLERİNE 

GEÇİŞ HİKAYELERİNİ VE 
SUNDUKLARI HİZMETLERİN 
DETAYLARINI PAYLAŞIYOR.

Hazırlayan EDA TÜRKMEN

İkinci Bahar
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KAVANOZDA 
SUNDUKLARI 

20’DEN FAZLA ÇEŞİT 
MEZEYLE BÜYÜK İLGİ 

GÖREN TAZEMEZE 
CO, ALIŞILMADIK 

LEZZETLER SUNUYOR. 

AHMET SU / TAZEMEZE CO.

TazeMeze Co.’yu hayata geçirmeden önce neler 
yapıyordunuz?
Dünyada ve ülkemizde şu anda çok popüler olan konut 
kiralama modeli Airbnb’yi biraz erken keşfetmem, haya-
tımı değiştiren önemli farktörlerden biri oldu. Altı sene-
dir alternatif konaklama ve turlar, üç boyutlu haritacılık 
gibi çeşitli girişimlerimi sürdürüyorum.

Yola çıkarken nasıl bir marka yaratmayı 
amaçladınız?
TazeMeze Co.’yu, standartın üzerinde lezzetler hazırla-
masının yanında, samimi ve tasarım ambalajıyla paket 
servis anlamında özel bir yemek deneyimi sunan bir 
marka olarak hayal ettik. Mezelerin koruyucu kapların-
dan çıkarılıp direkt tüketilmesi, hakkında konuşulacak 
nitelikte olması bizim için çok önemli. 

Kaç çeşit mezeniz bulunuyor?
Şu anda, tamamlayıcı ürünler haricinde yaklaşık 20 adet 
mezemiz mevcut. Bunların içinde Köpoğlu, Haydari gibi 
klasikler de var, İsli Kuru Cacık, Vişneli Bademli Kısır, 
Ballı Peynirli Köz Patlıcan gibi deneysel olanlar da. 

Yeni mevsime geçerken menünüzde yenilikler 
olacak mı? 
Mevsimsel değişiklikler dolayısıyla sebze çeşitlerinde 
bir takım değişiklikler yapacağız. Örneğin, Pancarlı 
Enginar yaz boyunca menümüzde olmayacak, 
onun yerine sürpriz bir enginar yemeğimiz yolda. 
Mezelerimizin her biri, hafifliği ve soğuk tüketilme 
özelliği sayesinde yazın hem içki yanında hem de ana 
yemeklerin tamamlayıcısı olarak ideal. 

TazeMeze Co.’yu benzer firmalardan ayıran 
özellikleri nasıl sıralarsınız?
Bu işi perakende olarak çok iyi yapan üstatlarımız var. 
Bizim mezelerimiz sipariş geldiği an hazırlanıyor veya 

kavanozlarda birleştiriliyor. Mutfak ekibinden malzeme 
kalitesine, reçetelerden ürün saklamaya kadar her şey 
belirli bir standartta ilerliyor. Tüm İstanbul’a meze gön-
derimi yaparak, lojistik anlamda da bir fark yarattığımızı 
düşünüyoruz. Ofis içi toplantı ve mesailerini biraz daha 
renklendirmek isteyen şirketlerden yoğun sipariş alıyo-
ruz. 

Ürünlerinizin genel fiyat aralığı nedir?
Kavanozda mezelerimiz 14-19 TL, dolma ve sarmalar 
ise 24-29 TL arasında.

Gıda alışverişlerinizde yurt içi ve yurt dışı favori 
duraklarınız nereleri?
Pera’da bulunan Comedus, şarap ve şarküteri alışverişi-
ni çok keyifli yaptığım bir yer. Kozmaoğlu, yine şarküteri 
alanında olmazsa olmazlarımdan. Lyon, gastronomi an-
lamında en etkilendiğim şehirlerden biri. Kiev’de gittiğim 
‘’Good Wine’’ isimli, neredeyse Ikea büyüklüğündeki şa-
rap mağazası da beni gerçekten çok şaşırtmış ve mutlu 
etmişti.

Sunset Restaurant’ı ziyaret ediyor musunuz? 
Sunset’in Lobster Linguini ile Karides Tempura’sı ve 
tüm sushi menüsünü çok seviyorum.  

MAIN COURSE

• İstanbul (Bağdat Cad., Etiler Merkez, Ataşehir, Nişantaşı, Yeşilköy) • Ankara • Bursa • İzmir 

Kaybolmayan 
değerler için
Bizim için varlık, kuşaktan kuşağa aktarılan bir emanettir. 

Akbank Private Banking’in uzmanlık ve deneyimiyle, 

yatırımlarınız ve varlıklarınız nesiller boyunca korunur, değer kazanır.

Türkiye’nin
en iyi 

özel bankacılık
hizmeti*

*EUROMONEY 
2006, 2008, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 7
3

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 7
2

IŞIL TAN 
HATİCE TEYZE DOĞAL ÜRÜNLER

Hatice Teyze markası nasıl 
doğdu? 
Sağlıklı yaşam, herkes gibi benim 
de ilgi ve merak duyduğum, uzun 
süre araştırdığım bir konuydu. 
İlgim yoğunlaşınca, tatillerimi 
bu konuları araştırmaya yönelik 
gezilere çevirdim ve İtalya, İspanya, 
Yunanistan ile Türkiye’yi kapsayan 
yedi senelik bir araştırma ve 
eğitim turuna çıktım. Anneme ithaf 
ettiğim markamın ismini Hatice 
Teyze olarak belirledim. Uzun yıllar 
yaptığım marka danışmanlığını 
geride bıraktım ve Bodrum’a 
yerleşip yemyeşil bir hayat kurdum. 

Zeytinyağlarınızdan başlayalım… 
Ürünleri oluştururken hangi 
yöntemi izliyorsunuz?
Zeytinimizi, Milas’ın antik dönemin-
den bu yana sahip olduğu doğanın 
insanoğluna sunduğu zeytin ağaç-
ları arasından numaralandırarak, üç 
sene boyunca özel bakıma alınmış 
1.500 adet ağaçtan elde ediyoruz. 
Hasatı ajandamıza uygun zaman-
da değil, toprak ananın emrettiği 
günlerde yapıyoruz. Öncelikle, renk 
değiştirmeye henüz yüz tutan zey-
tinler toplanıyor. Bu ürünler, olgun 
olanlardan daha az ancak yüksek 
yoğunlukta ve çok düşük aside 
sahip bir yağ verirler. Üretimin her 
aşamasında yavaş hareket ediyor, 
böylece kısıtlı miktarda fakat en iyi 

sonucu alıyoruz. Yağlarımız asla 
rafine olmuyor, arıtılmıyor.

Kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt 
ederiz?
İyi zeytinyağının dil ve burnunuz-
la algılayabileceğiniz üç özelliği 
vardır; aroma, yakıcılık ve burukluk. 
Eğer gerçekten soğuk sıkım ise 
çimen kokusunu almalısınız. Yağı 
yutarken boğazınızda kendini gös-
teren yakıcılık, zeytinyağını değerli 
kılan fenollerin hala canlı olduğu-
nun göstergesidir. Zeytine özgü 
burukluğu da hissetmeniz gerekir. 

Türkbükü mağazanızda başka 
hangi ürünler mevcut?
Organik zeytinyağına ek olarak 
doğal sabunlar, mumlar, reçeller, 
Mardin’den özel olarak getirilen, 
süte batırılıp güneşte kurutulmuş 
bulgurlar, ev yapımı salçalar, pul 
biberler, Elazığ’da üretilen özel ev 
yapımı pekmezler, erişteler gibi 
alternatifli birçok yöresel lezzet 
mağazamızda yer alıyor.

Cilt ve vücut bakımına yönelik 
çok sayıda natürel sabununuz da 
var…
Nesiller boyu şifa aracı olarak 
kullanılan zeytinyağı, tüm sabun-
larımızın ham maddesi. Koku 
vermek için kullandığımız uçucu 
yağları seçerken, şifalı etkilerini 
de göz önüne alıyoruz. Bunun için 
de soğuk sistem dediğimiz tekniği 
kullanıyoruz. Yağı kaynatmıyoruz; 

kostik ve yağın bir araya geldiğin-
deki tepkime sonucu oluşan ısı bi-
zim için yeterli. Yaklaşık sekiz aylık 
bir emeğin neticesinde karşınıza 
çıkıyorlar. Badem Yağlı, Keçi Sütlü, 
Eşek Sütlü, Mandalinalı, Kalendula-
lı, Aloe Veralı, Biberiyeli, Lavantalı, 
Tarçın-Karanfilli, Vanilya-Kakaolu, 
Adaçayı-Isırganlı, Eşek Sütü, Keçi 
Sütü, Bıttım ve Kahveli-Haşhaş 
Tohumlu Peeling sabunlarımız var.

Mevsimine göre kendi ellerinizle 
yaptığınız reçellere değinir 
misiniz?
Reçellerimiz için köy köy, pazar 
pazar dolaşıp, meyve ve sebzeleri 
zamanında topluyoruz. Özenle ayık-
layıp temizleyerek, doğal koşullarda 
kurutup güneşin kollarına bırakı-
yor bazen de en uygun şekilde 
pişiriyoruz. Hiçbir katkı maddesi 
kullanmıyoruz. . 

Ürünlerinize nerelerden 
erişebiliriz?
Haticeteyze.com adresinden, Bod-
rum, Türkbükü’ndeki mağazamızdan 
(0252 377 58 57) ve İstanbul, An-
kara, İzmir ve Adana’daki toplam 60 
özel gurme marketten alabilirsiniz. 

İstanbul’a geldiğinizde Sunset’i 
ziyaret ediyor musunuz?
Elbette! Manzarası, lezzetleri, her 
şeyi özenle seçmesi ve müşterisini 
evinde hissettirmesi, sağladığı ay-
rıcalıklar arasında en önemlileridir 
benim için. 

“NESİLLER BOYU 
ŞİFA ARACI OLARAK 

KULLANILAN ZEYTİNYAĞI, 
TÜM SABUNLARIMIZIN 

HAM MADDESİ. 
DOLAYISIYLA HEM 
VÜCUDA HEM DE 

ÜRETTİĞİMİZ ÖZEL 
AROMALAR SAYESİNDE 
RUH SAĞLIĞINA BİRÇOK 

FAYDA SAĞLIYORLAR. 
KOKU VERMEK İÇİN 

KULLANDIĞIMIZ UÇUCU 
YAĞLARI SEÇERKEN, 

ŞİFALI ETKİLERİNİ DE GÖZ 
ÖNÜNE ALIYORUZ.”

MAIN COURSE
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EKRANLARDAN 
TANIDIĞIMIZ MÜGE BOZ, 

ORTAĞI EFE AŞKIN İLE 
BİRLİKTE KANYON’DA 

AÇTIĞI MAKAI 
EXPERIMENTAL’DA 

SAĞLIKLI LEZZETLERE 
YER VERİYOR.

MÜGE BOZ / MAKAI EXPERIMENTAL

Oyunculukla uğraşırken gıda sektörüne atılmaya 
nasıl karar verdiniz?
Yemek pişirmek, çocukluğumdan beri en büyük tut-
kularımdan biri; ilk yaptığımda altı yaşımdaydım. Yıllar 
içerisinde sağlıklı beslenme, detoks, alkali ve kuantum 
beslenme alanlarında kendimi geliştirdim, Türkiye ve 
yurt dışında birçok farklı eğitim aldım. En sonunda da 
senelerin getirdiği bilgi birikimimi insanlara aktarma ka-
rarı vererek Makai’yi kurdum.
 
Aldığınız gastronomi eğitimlerini detaylandırır 
mısınız?
Aromaterapi eğitimleri, kuantum beslenme, ayurvedik 
beslenme, veganlık, vejeteryanlık, raw beslenme gibi 
konular üzerine öğrenim gördüm. Hatta alanında çok 
değerli profesörlerden “frequency of food”, yani bitki-
lerin renklerine göre yaydıkları enerji değerleri ve bun-
ların antenlerle ölçümleri gibi pek duyulmadık eğitimler 
de aldım. Şu anda da “food shaman” olma yolunda eği-
tim ve çalışmalarıma devam ediyorum.
 
Makai nasıl bir misyona ve hizmet anlayışına sahip?
Makai, tamamen hücrelerimize, yani bize iyi gelen, besin 
değeri yüksek malzemelerle yapılan yemeklere odakla-

nan bir mutfak. Tabaktan maksimum besin ve faydanın 
alınmasını hedeflediğinden, şu anki literatürde onu en 
iyi anlatan kavram kuantum beslenme aslında. Bu se-
beple de veganlık ve glutensizliğin çok ötesinde. Mal-
zemelerimizin yüzde 70’e yakını organik. Buna ilaveten, 
yemeklerimizde alışılmışın dışında malzemelere yer ver-
meye özen gösteriyoruz. Isırgan otu, bu konuda çok gü-
zel bir örnek; restoranlarda pek karşılaşmadığımız ama 
en besleyici sebzelerden biri. 
 
Makai isminin hikayesi nedir?
Hawaii dilinde Makai, “to the sea - by the sea”, yani 
“denize doğru” anlamına geliyor. Bir çoğumuz deniz ke-
narında mutlu olur, huzur dolarız. Yediğimiz yiyeceklerle 
de aynı huzur ve mutluluğu yakalayabileceğimiz fikrin-
den yola çıkarak restoranımıza bu ismi verdik. Biliyoruz 

ki hücrelerimizi doğru gıdalarla beslersek daha pozitif 
bir hayata adım atarız. 

Malzemelerinizi nerelerden temin ediyorsunuz?
Mevsimsel sebzeleri edinmeye özen gösteriyor, alış-
verişlerimizi organik pazarlardan yapıyoruz. Oralarda 
bulamadığımız ürünleri de küçük üreticilerden tedarik 
etmeye çalışıyoruz. 
 
Menünüzü belirlerken nelere dikkat ettiniz?
Menümüzü belirlerken, alerjisi olan ve hastalıklarına şifa 
bulmaya çalışan kişileri baz alıyoruz diyebilirim. Bir tat-
lıda badem varsa diğerine koymuyoruz ki alerjik bünyeli 
ler yiyecek bir şey bulabilsinler. Genelde, damak tadıma 
uygun tabakları menüye koyuyorum. Sevmediğim ve ye-
mediğim bir şeyi Makai’de bulamazsınız.  
 
En çok tercih edilen ürünleriniz hangileri?
Şu anda kavanoz tatlılarımız oldukça revaçta. Kızılcık 
marmelatlı ve hayvansal ürün içermeyen ev yapımı raw 
beyaz çikolatalı tatlımız, favori. Banana Bread Muffin, 
Coconut Fun, Elmalı Turta, makarnalarımız, Vegoreç, Ki-
noa Pilavı&Nohut ve tabii ki sağlıklı Mügetella da en çok 
beğenilenlerden.
 
Menünüzde ne sıklıkta değişiklik yapıyorsunuz?
Menümüz mevsimler doğrultusunda yenileniyor. Bazı 
ürünler haftalık olarak da değişiyor çünkü çok az bir 
süre bulunabiliyor. Mesela Ege otları ve madımak otu, 
sadece iki hafta menümüzde kalabildi.
 
Yıllardır dizi sektöründe yer alan biri olarak ticaret 
yapmanın zorluklarıyla karşılaştınız mı?
Tabii ki. Aşkla yaptığım işin içerisine ciro gibi kelimeler 
girmeye başladığından beri dengeyi kurmak, benim için 
çok öğretici ve zorlu bir süreç oldu. Her yaptığım taba-
ğa sanatçı gözüyle bakıyor ve duygusal davranıyorum. 
Ortağım Efe Aşkın’ın finansal konulardaki başarısı saye-
sinde çok iyi bir ikili olduk. 
 
Sağlıklı beslenme konsepti size tam olarak neyi 
ifade ediyor? 
Kuantum beslenmeyi daha doğru buluyorum. Edinme-
miz gereken en önemli alışkanlık, bence etiket okumak. 
Çünkü en önemli haklarımızdan biri, ne yediğimizi bil-
mek. Evimizin kapısını kilitliyor, çalınca, “Kim o” diye 
sormadan açmıyoruz. Ama konu yemek olunca aynı 
hassasiyeti göstermiyor, ne bulursak midemize indiri-
veriyoruz. Beyaz undan, nişastalı gıdalardan, işlenmiş 
rafine ürünlerden, mümkün olduğunca hayvansal be-
sinlerden uzak duruyorum. Çay ve kahveyi hayatımdan 
neredeyse çıkarttım. 
 
Sizce sağlıklı yaşam kavramı kapsamında doğru 
bilinen yanlışlar var mı?
Araştırmadan ve gerçekten benimsenmeden uygulanan 
her yöntem, içerisinde çeşitli yanlışlar barındırabiliyor. 
En temel prensip, yediğimiz besinin ne kadar iyi içerikli 

olduğu. “Et yemeniz gerek” diyen diyetisyen yüzünden 
her eti sorgulamadan yiyorsanız ciddi oranda antibiyo-
tik ve hormon alıyorsunuz demektir. Çünkü hayvanlar bu 
yemlerle besleniyorlar. Tercih ettiğiniz sebzeler organik 
veya doğal tarım ürünü değilse gerekli mineral ve vita-
min değerini taşımıyorlar. 

Sektördeki alandaki hareketlilik sizi nasıl etkiliyor? 
Sektördeki çoğalma ve çeşitlilik beni sevindiriyor. İyi 
ve şifalı yiyeceklerin yaygınlaşması, daha çok insanın 
hastalıklardan uzaklaşması ve mutlu olması anlamına 
geliyor. Ancak aynı yolda yürüdüğüm meslektaşlarımın 
daha agresif tavırlar takındıklarını görmek beni üzüyor. 
Makai’yi açtıktan sonra beni çok üzen davranışlarla 
karşılaştım. Sektördeki önder okulların taraf 
tutmaları, kar marjı çok az olan işletmeler için yüksek 
danışmanlık ücretleri istenmesi... Mümkün olduğunca 
bu ego savaşlarına girmeden, sakince kendi bildiğim 
şifa yolundan ilerlemeye gayret ediyorum. 
 
Ürünlerinizin genel fiyat aralığı nedir?
Tatlılarımız 15-23 TL, ana yemeklerimiz 28-33 TL arasın-
da değişiyor. Kullandığımız malzemelerin kalitesine göre 
fiyatlarımız oldukça düşük. 
 
Gıda alışverişlerinizde yurt içi ve yurt dışı favori 
duraklarınız nereleri?
Whole Foods ve John Lewis, baştacımız. Türkiye’de de 
organik marketlere, Serente ve Safran’a sıkça gidiyo-
rum. Tabii ki Feriköy Organik Pazarı’na da!
 
Sunset’i ziyaret ediyor musunuz? Mekanın en çok 
hangi lezzetleri seviyorsunuz?
Manzarası hakkında söylenecek söz yok! Önceleri Man-
tarlı Risotto’sunu tercih ederken, pirinç yemeyi bıraktı-
ğımdan beri daha çok deniz ürünleri içeren tabakların-
dan sipariş veriyorum.

“MAKAİ, TAMAMEN 
HÜCRELERİMİZE YANİ 
BİZE İYİ GELEN, BESİN 
DEĞERİ YÜKSEK 
MALZEMELERLE YAPILAN 
YEMEKLERE ODAKLANAN 
BİR MUTFAK. TABAKTAN 
MAKSİMUM BESİN VE 
FAYDANIN ALINMASINI 
HEDEFLEDİĞİNDEN, ŞU 
ANKİ LİTERATÜRDE ONU 
EN İYİ ANLATAN KAVRAM 
KUANTUM BESLENME 
ASLINDA.”

MAIN COURSE
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DESSERT

AÇILDIĞI 1994 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE’DE BİRÇOK KONSEPTİN 
ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMIŞ OLAN SUNSET, KURULUŞUNUN 20. YILI ŞEREFİNE 
MODERN HAYATIN SEMBOLÜ OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR PROJEYE DAHA 

İMZA ATMIŞTI. SORUMLULUKLARINDAN BİR TANESİNİN, BU KEYİFLİ ORTAMA 
GELEN YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERİN RUHUNU DA BESLEMEK OLDUĞU 

DÜŞÜNCESİ İLE TASARIMI ÜNLÜ SANATÇI GÜNSELİ KATO’YA, 
ÜRETİMİ İSE ÜNLÜ SERAMİK SANATÇISI NURAY ADA’YA AİT 

JAPON ÇAYDANLIKLAR ÜRETTİRİLMİŞTİ.  

GÜNSELİ KATO’NUN 
NOTLARI:

“TASARIMIN YEMEK 
ZEVKİNİN BİR PARÇASI 
OLMASI İÇİN ÇALIŞTIM. 
RENK VE BİÇİM OLARAK 

SOFRAYA YAKIŞAN 
ENERJİK RENKLERİ VE 

FORMLARI TERCİH ETTİM. 
SOFRANIN DAHA RENKLİ 

VE BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN 
BİR DENGE KURMASINA 

ÖZEN GÖSTERİRKEN 
SOFRADA ZEN GELENEĞİNİ 

YAŞATMAK İSTEDİM.”

Art @ Sunset
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hareketli bir dönem yaşıyorum. Ocak-Nisan 2018’de 
Bergama Müzesi’nde gösterilen ‘Kanatsız Kuşlar/
Perched’ sergim Haziran’dan itibaren eş zamanlı ola-
rak hem V&A İslam Eserleri Galerisi’nde hem de New 
Jersey Visual Art Center’da gösterimde olacak. Bir 
başka sergi için destinasyonum Venedik. Bu sene 
ikincisi gerçekleşecek Venice Glass Week davetli 
sanatçısı olarak 9-16 Eylül tarihleri arasında Venedik 
Palazzo Contarini Polignac’de ‘41X’ isimli yerleştirme 
ile yer alacağım. Ayrıca ev sahibi Palazzo ile birlikte, 
bu serginin temasını destekleyen bir konferans orga-
nizasyonu da yapıyoruz. Osmanlı-Venedik arası tarih-
ler boyunca devam eden cam ilişkisi üzerine çeşitli 
akademisyen ve yetkililerin katılımı ile gerçekleşecek 
konferans 13 Eylül’de yine serginin yer aldığı lokas-
yonda yapılacak.

Camın büyülü dünyasında tasarımlar yaparken 
ışık ve ışık oyunları sizi hangi ölçüde etkiliyor?
Camın malzeme olarak ışık ile olan birlikteliği onu 
dekoratif sanatlarda kullanılan diğer malzemelerden 
ayırmaktadır. Metal, ahşap, mermer gibi malzemeler-
den farklı olarak cam, bulunduğu ortamdaki ışık veya 
tasarımın içine dahil edilen ışık ile çok farklı ifade-
ler yaratır. Tasarımlarımda bu sebepten ışık öğesine 
özellikle önem vermekteyim. Bir tarafta tek başına bir 
aydınlatma koleksiyonu içeren Fy-shan Glass, diğer 
tarafta her tasarımda ışığın yansımasının yaratacağı 
farklılıklarla ayrışan tasarımları ile öne çıkmakta.

Camla birlikte en uyumlu malzemeler nelerdir? 
Sizin kullandığınız (cam harici) malzemelerin 
yanı sıra kullanmayı, işlemeyi öğrenmek 
istediğiniz malzemeleri öğrenebilir miyiz?
Camı yeri geldiğinde ayağa kaldırmak, yeri geldiğinde 
desteklemek adına metal benim için önemli bir malze-
me. Cama o kadar aşığım ki ikinci bir malzeme benim 
için olamaz ama tasarımlarım için metalin özellikleri 
ve tipleri konusunda kendimi yetiştirdim. Ne istediğimi 
bilecek kadar metal konusunda bilgi sahibiyim ama 
camın yapım aşamasında dahil olduğum şekilde baş-
ka bir malzemenin yaratıcı zamanımda payı olamaz. 

Zamansız tasarımlar doğurabilmek için ilham 
kaynaklarınız nelerdir?
Galiba doğa ve tarih... Doğa her zaman bana renk ve 
doku olarak, form olarak yol gösteriyor. Tarih boyu in-
sanoğlunu etkilen tasarımlar da benim için özeldir. Se-
yahatlerimde hep müze gezerim. Tasarım ve dekoratif 
sanat koleksiyonlarını takip ederim. Birbirine saygılı 
ama destekleyen tasarımların tarihte zamansız olduk-
larını görüyorum.

OCAK-NİSAN 2018’DE 
BERGAMA MÜZESİ’NDE 
GÖSTERİLEN ‘KANATSIZ 
KUŞLAR/PERCHED’ 
SERGİM HAZİRAN’DAN 
İTİBAREN EŞ ZAMANLI 
OLARAK HEM 
VİCTORİA&ALBERT İSLAM 
ESERLERİ GALERİSİ’NDE 
HEM DE NEW JERSEY 
VİSUAL ART CENTER’DA 
GÖSTERİMDE OLACAK.Sunsetter dergisi okuyucuları için sizi kısaca 

tanıyabilir miyiz?
Cam sanatçısıyım, Amerika’da ekonomi ve müzik eğiti-
mi aldım ve akabinde 15 yıl finans, gıda ve tekstil sek-
töründe çalıştıktan sonra 2003’de cam yapmaya baş-
ladım. Ağırlıklı olarak Cam Ocağı’nda aldığım eğitimler 
sonrası çeşitli cam ustaları ile çalışıp çeşitli teknikler-
de çalışabilecek şekilde kendimi geliştirdim. İstanbul 
dışında başta Berlin olmak üzere yurtdışında önemli 
merkezlerde sergiler düzenlemeye  devam ediyorum. 
2006’da halen kreatif direktörlüğünü yaptığım sınırlı 
sayıda dekoratif ve fonksiyonel cam objeler tasarlayan 

ve üreten Fy-shan Glass Studio markasını kurdum.

Gündeminizde neler var?
Gündemim oldukça dolu: Fy-shan için çok heyecanlı 
bir dönem başlıyor. Bir süredir Felekşan Onar olarak 
NY’da Neue Galerie Design Shop’un seçili tasarımcıla-
rından biriyim. Şimdi artık Fy-shan Glass Studio mar-
kası ile NY’da olacağım. Markanın öne çıkan tasarımla-
rı barware, foresta, 4ways başta olmak üzere, İstanbul 
Design Collective oluşumu için tasarlayıp ürettiğim ve 
ilk defa Wanted Design’da 18-22 Mayıs tarihlerinde 
gösterilen Strait isimli orta sehpanın tanıtımı için ça-

CAM SANATÇISI 
FELEKŞAN ONAR’I DAHA 

YAKINDAN TANIMAK, 
TASARIM YOLCULUĞUNU VE 

PLANLARINI KENDİSİNDEN 
DİNLEMEK İSTEDİK. BU 

SIRADA YAZ PLANLARINI, 
SEVDİĞİ YEMEKLERİ 

VE MEKANLARI 
ÖĞRENMEYİ DE 

UNUTMADIK! 

Hazırlayan ŞAFAK ÜNAL

CA M A  H AYAT 
V E R E N  TA SA R I M C I

Felekşan Onar

DESSERT
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Dekorasyon ya da mimari açıdan kendinizi iyi 
hissettiğiniz mekanları anlatır mısınız? Cam 
tasarımları aksesuar olarak kullanmak size ne 
hissettiriyor? 
Yer aldığı lokasyona, tabiata uyan, onunla birlikte çalı-
şan mimari yapıtlardan hoşlanıyorum. Örneğin Alaçatı’da 
isem taş Rum evi, Kemer’de isem Country tarzı gibi… 
Bulunduğu yere saygılı yapılar ve bu yapıların içinde de 
yine doğa ve yapı ile konuşan dekorasyonları seviyorum. 
Bu üçleme ahenk içinde olduğunda zaten içinde huzur 
buluyorsunuz.

Favori tasarımınız ya da koleksiyonunuz hangisi? 
Nedeni nedir? 
İlk beşi sıralamak gerekirse: Strait, Foresta, 4Ways, Cac-
ti ve IVY. Nedenine gelince bu koleksiyonlar sahiden çok 
özel. Benzeri olmayan, bugüne kadar hala alternatifini 
görmediğim kreatif ürünler. Kendimi hep böyle tasarımlar 
yapmaya zorluyorum.  Fy-shan ilerde bir dünya markası 
olabilir ise o zaman bu sebeple olacaktır.

Fy-Shan için gelecek hayallerinizi bizimle paylaşır 
mısınız? 
Fy-shan’ın özelliğini koruyarak büyümesi benim için gü-
zel bir hedef. Bir taraftan sınırlı ve kişiye özel hissini yi-
tirmeden ama diğer taraftan da dünya metropollerinde 
ulaşabilir olmasını istiyorum. Cam denince akla gelen ilk 
marka olması benim en güzel hayalim.

Seyahatlerden beslendiğinizi söylemiştiniz, 
nerelere gitmek sizi tekrar tekrar mutlu ediyor?
Kendimi evde hissettiğim New York, Berlin, Venedik; şe-

hir olup da İstanbul veya New York ile karşılaştırdığınız-
da kasaba kıvamında olan Viyana ve Prag gibi şehirlere 
tekrar tekrar gitmek beni çok iyi hissettiriyor. Her zaman 
tekrar tekrar kültürüne aşık olduğum Uzak Doğu’ya, do-
ğasına ve hayvanlarına aşık olduğum Afrika’ya gitmek is-
terim. Bir türlü uzun uzun gezemediğim Güney Amerika’yı 
ise bu kış ziyaret etmeyi umuyorum. 

2018 yaz planlarınızda neler var? 
Haziran New York ve Londra sergisi ile dolu dolu ola-
cak. 25 Haziran’da Victoria and Albert Museum’da yazar 
Louis de Berniéres ile bir konuşmam olacak. Temmuz 
ve Ağustos aylarında Ege ve Akdeniz’de tatil planlarımız 
var. Bu sene özellikle Dalmaçya kıyısını gezeceğiz. Tabii 
Venedik sergisi için çalışmalar devam ederken… Bu yaz 
ayrıca bugüne kadar çalışmalarım için bana mekan ol-
muş Pera stüdyoma Fy-shan Glass Studio markası için 
bir dükkan bölümü ekliyor olacağım.

Damak tadınız hangi mutfaklara yönlendirir sizi? 
Yemek yapmayı sever misiniz? 
Her daim İtalyan yemeği yiyebilirim. Açıkçası gençliğim-
den beri hep sağlıklı tercihler yaparak yemek tüketmişim-
dir. Onun için kendim veya ailem için yemek yaparken 
yine aynı şekilde az pişmiş sebze ve salatalar yaparım. 
Ama tabii misafirimiz olduğunda biraz daha çeşitlendirip 
Ege/Akdeniz mutfağı yemeklerini yapmayı tercih ediyo-
rum. Çok yemek kitabım olmasına rağmen artık mev-
siminde bulduğum taze meyve ve sebzeleri kullanarak 
kendi yemek tariflerimi yaratmayı tercih ediyorum. Eskisi 
kadar sık yemek yapmıyorum. Hem vaktim daha az hem 
de bu aralar yurtdışında daha fazla çalıştığım için çok 
seyahat ediyorum.

İstanbul’da nerelerde vakit geçirmeyi seviyorsunuz?  
Pera ve Galata benim kendimi evimde hissettiğim yerler. 
Beyoğlu’nda vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Gündüzleri 
stüdyomun yakınındaki Soho House, pizzalarına bayıldı-
ğım Pera Pizzeria, senelerin klasiği şimdi sık sık gittiğim 
lokasyonlar. Boğaz’da yemek yemek her zaman bir keyif, 
Sunset’i de bunun için seviyoruz. 

BU YAZ BUGÜNE 
KADAR ÇALIŞMALARIM 

İÇİN BANA MEKAN 
OLMUŞ PERA 

STÜDYOMA FY-SHAN 
GLASS STUDIO 
MARKASI İÇİN

BİR DÜKKAN BÖLÜMÜ 
EKLİYOR OLACAĞIM.

DESSERT

FY F920 SunSetter 240x305.indd   1 22.01.2018   13:19



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 8
3

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 8
2 YEMEK YEMEYİ SEVDİĞİNİZ ÜÇ ŞEHİR... 

Londra, Venedik, New York
 
BU ŞEHİRLERDEKİ FAVORİ MEKANLARINIZ 
VE LEZZETLERİNİZ... 
Venedik’te Aqua Pazza ailece en sevdiğimiz 
restaurant, oraya gitmeden Venedik’e gitmiş say-
mayız kendimizi. Londra’da kahvaltı için 
The Wolseley, sonrası için Yauatcha ile Alain 
Ducasse at Dorcester
 
SUNSET’TEKİ FAVORİ YEMEKLERİNİZ 
HANGİLERİ?
Taze makarnalar bir harika ama benim asıl tut-
kum Sunset’in sushileri
 
EN SEVDİĞINİZ YEMEK...
İyi pişirilmiş bir lüfer gerçek bir ziyafettir.
 
EN SEVDİĞINİZ ÜLKE MUTFAĞI...
Ben milliyetçi biri değilimdir ama samimi dü-
şüncem Türkiye mutfağının eşsiz olduğu, bir 
de Uzakdoğu özellikle Tayland mutfağını çok 
severim. 
 
YEMEK YAPIYOR MUSUNUZ? 
Yemek yapmayı çok severim ancak yoğunluktan 
sadece şık sofra kurup, misafir ağırlama bölü-
münü yapabiliyorum.
 
YEMEYİ ÇOK SEVDİĞINİZ AMA YEDİKTEN 
SONRA PİŞMAN OLDUĞUNUZ BİR “GUILTY 
PLEASURE” VAR MI?
Tatlıyla aramda tehlikeli bir ilişki söz konusu…

YEMEK RUTİNINİZİ ANLATABİLİR MİSİNİZ? 
Kahvaltı etmeden asla evden çıkmam, öğün 
atlamamaya çok özen gösteririm; bir fındık bile 
olsa ara öğün hiç yemem. Genelde bir gün çok 
yersem ertesi gün dengelemeye çalışırım.
 
SEYAHATLERDE BU RUTİNİN DIŞINA 
ÇIKIYOR MUSUNUZ?
Bu rutine aynen devam ediyorum sadece denge-
leme tarafını seyahat sonuna bırakıyorum.
 
SUNSET’İ ÜÇ KELIMEYLE TANIMLAR 
MISINIZ? 
Açıldığı ilk günden beri sürdürülebilir olan üç 
harika özellik; sofistikasyon, lezzet, manzara
 
SUNSET’E NE SIKLIKLA GELİYORSUNUZ?
Ayda bir iki kere, özellikle yazın daha sık.  
 
BUGÜNE KADAR YEMEĞİNİ EN 
BEĞENDİĞİNİZ, EN ETKİLENDİĞİNİZ 
RESTAURANT..
Sri Lanka’da Emperor’s Wok’ta hayatımda ye-
diğim en iyi Çin yemeğini yemiştim; sanırım hiç 
beklemediğim için hala aklımda.
 
EVİNIZDE DAVET VERDİĞİNİZDE FAVORİ 
MENÜNÜZ...
Riva yakınlarındaki evimizde tüm arkadaşlarımzın 
favorisi olan bir köy menümüz var. Taş fırında ve 
güveçte pastırmalı kurufasulye, pilav, turşu ve mu-
hallebili Kemalpaşa tatlısı.  Dostlarımız sayesinde 
bu ritüel; 5 yıldır bir şehir efsanesi oldu;  şahsen 
tanışmadığımız bazı kişiler bana “herkesin evinde 
kurufasulye yediği kişi sizsiniz” diyorlar. 

Özlem Güsar
OGGUSTO.COM KURUCUSU

Alain Ducasse at Dorcester

Londra
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www.karina.com.tr
KARINA MARINE GROUP

YEMEK YEMEYİ SEVDİĞİNİZ ÜÇ ŞEHİR...
Barcelona, Londra, Istanbul.
 
BU ŞEHİRLERDEKİ FAVORİ 
MEKANLARINIZ VE LEZZETLERİNİZ...
Barcelona Paco Meralgo’da tapas,
Istanbul’da Gabfoods’ta glütensiz paleo,
Londra’da Salloos’ta Pakistan yemekleri   
sevdiğim lezzetler.
 
SUNSET’TEKİ FAVORİ YEMEKLERİNİZ 
HANGİLERİ?
Sunset’te birçok favorim var; özellikle Kari-
des Tempura, Yuzu Sashimi ve ızgara etleri 
çok seviyorum.
 
EN SEVDİĞİNİZ YEMEK...
Mantı.
 
EN SEVDİĞİNİZ ÜLKE MUTFAĞI...
İtalyan mutfağı favorim.
 
YEMEK YAPIYOR MUSUNUZ?
Evet, arkadaşlarla olduğumuzda yapıyorum.
 
YEMEYİ ÇOK SEVDİĞİNİZ AMA 
YEDİKTEN SONRA PİŞMAN OLDUĞUNUZ 
BİR “GUILTY PLEASURE” VAR MI?
Genelde yediğimden pişman olmam özellikle 

glütensiz ve şekersiz bir şekilde yapılıyorsa.
 
YEMEK RUTİNINİZİ 
ANLATABİLİR MİSİNİZ?
Kahvaltı etmem, öğle yemeği sağlıklı bir sala-
ta, akşam da ne canım çekiyorsa.
 
SEYAHATLERDE BU RUTİNİN DIŞINA 
ÇIKIYOR MUSUNUZ?
Evet seyahatlerde kahvaltı ediyorum.
 
SUNSET’İ ÜÇ KELİMEYLE 
TANIMLAR MISINIZ?
Sunset benim için 3 kelime ile; klasik, istik-
rarlı ve Barış Tansever demek.
 
SUNSET’E NE SIKLIKLA GELİYORSUNUZ?
Sunset’e ortalamada ayda bir geliyorum.
 
BUGÜNE KADAR YEMEĞİNİ EN 
BEĞENDİĞİNİZ, EN ETKİLENDİĞİNİZ 
RESTAURANT..
Tickets Barcelona.
 
EVİNİZDE DAVET VERDİĞINİZDE FAVORİ 
MENÜNÜZ...
Gabriela evdeki davetlerde her seferinde 
farklı bir şey yapmayı sevdiği için favorim 
hepsi :)

Ediz Elhadef
VAKKO, YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Paco Meralgo, Barcelona

Barcelona

SUNSET

REGULAR
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6 farklı bölgeye bölünmüştür: Kıyı bölgeleri, dağlık böl-

geler ve Amazon. Pasifik kıyısında yer alan üç bin kilo-
metreyi aşkın uzunluktaki Peru sahillerinin plajları, koy 
ve körfezleri hem doğal güzellikleri, kaliteli iklimi hem 
de sularındaki balık bolluğunun getirdiği doyumsuz 
deniz mahsulleri mutfağıyla ünlüdür. Amazon ve dağlık 
bölgelerdeyse et yemeklerinin tadına varabilirsiniz.

Doğal güzelliklerin yanı sıra Peru hareketli, modern 
şehirlere de sahip. Bu şehirlerde geleneksel içkievleri 
‘barrio’lar ve özellikle folklorik gösterilere ev sahipliği 
yapan ‘pena’lar yerel eğlence kültürünü keşfetmek için 
ideal seçenekler. Ülkede biraz zaman geçirecekseniz 
Cusco, Arequipa ve Iquitos gibi şehirlerin gece hayatı 
özellikle keşfetmeye değer. Gittikçe kozmopolitleşen 
başkent Lima da kendine özgü bir cazibeye sahip.

YEREL YEMEK ÇEŞİTLİLİĞİ
Peru, dünyada hiçbir ülkede olmayan sayıda yerel ye-
meğe sahiptir. Dünyanın sayılı gurmelerine de heyecan 
veren yüzlerce tat, koku, doku ve renge sahip olan Peru 
mutfağı, lezzetlerini paylaşmak için sizi bekliyor. Ünlü 
Ceviche, 300’den fazla patates çeşidi, biberler, meyve-
ler ve mısırlar sizi baştan çıkaracak. Deneyince bayıla-
cağınız şu lezzetleri iyi hatırlayın: Anticucho, Chupe de 
Camarones, Pachamanca, Causa, Inchicapi…

Peru’nun zengin tatlı seçenekleri de bu deneyimi 
taçlandıracak. Özgün bir Peru yemeğinin Peru’nun 
400 yıllık geleneksel içeceği olan bir şişe Pisco veya 
bu ulusal içecekle yapılan Pisco Sour kokteyli olma-
dan eksik kalacağını da unutmamak gerekir. Perulu-
lar’ın milli içkisi Pisco bir çeşit beyaz üzüm brandy’si, 
Pisco Sour ise Pisco’ya limon suyu, yumurta akı ve 
şeker ilave edilerek yapılıyor.

BAŞKENT LİMA’DA YEMEK
25 ilçeden oluşan başkent Lima’da, Eski Lima’yı ar-
kanızda bırakıp güney mahallelerine yönelince ulaş-
tığınız modern mahalle Miraflores, restoranların, lüks 

PERULULAR’IN MİLLİ 
İÇKİSİ PİSCO BİR 
ÇEŞİT BEYAZ ÜZÜM 
BRANDY’Sİ. PİSCO SOUR 
İSE PİSCO’YA LİMON 
SUYU, YUMURTA AKI VE 
ŞEKER İLAVE EDİLEREK 
YAPILIYOR.

Güney Amerika’nın son yıllarda yıldızı parlayan des-
tinasyonu olan Peru’nun turistik cazibe merkezleri, 
dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini 
çekiyor. Ülkenin farklı bölgeleri, ayrı iklim ve doğa ko-
şullarına sahip. Dağlar ve karlı zirveler, çöller, plajlar, 
ormanlar, yağmur ormanları ve sonsuz bir doğal ya-
şam çeşitliliği sizi karşılar. Bu doğal zenginliğin korun-
ması için ülkenin yüzde 20’ye yakın bölümüyse milli 
park ilan edilmiş durumda. 

Peru, dünyada en fazla ekolojik çeşitlilik bulunan 
ilk 12 ülke arasında yer alıyor. Altı farklı karasal eko-
sisteme, iki deniz ekosistemine ve üç de tatlı su eko-
sistemine sahip.  Ayrıca, dünyadaki 32 iklim türünden 

28’ini barındırıyor.
0n bin yıllık tarihiyle Peru, en önemli antik uygarlık 

merkezlerinden biri. İnka öncesi uygarlıklar ve İnka 
uygarlığının bıraktığı izler bu gün beş bini aşkın arke-
olojik ören yerinde görülebiliyor. Machu Picchu’nun 
teraslarına tırmanarak veya Inka Yolu’nu yürüyerek bu 
güçlü imparatorlukla bir bağ kurabilir ve İnkalar’ın do-
ğal çevrelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlayan 
mimarisini hayranlıkla izleyebilirsiniz. Cusco sokakla-
rında dolaşarak yerli ve İspanyol etkilerinin benzersiz 
karışımını, özellikle de eski İnka tapınaklarından dö-
nüştürülmüş kiliseleri keşfedebilirsiniz. 

Peru coğrafi olarak belirgin özelliklere sahip üç 

PERU, DÜNYADA HİÇBİR 
ÜLKEDE OLMAYAN 

SAYIDA YEREL YEMEĞE 
SAHİP. DÜNYANIN SAYILI 

GURMELERİNE DE HEYECAN 
VEREN YÜZLERCE TAT, KOKU, 
DOKU VE RENGE SAHİP OLAN 

PERU MUTFAĞI, LEZZETLERİNİ 
PAYLAŞMAK İÇİN SİZİ 

BEKLİYOR.

FARKLI BIR GASTRONOMIK DENEYIM

Peru Mutfağı

DESSERT
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otellerin, dükkanların, plajların kısacası hareketin ve 
turistlerin olduğu yer. Biraz daha güneyde, İstanbul’un 
Cihangir’ine benzeyen, sanatçıların, şairlerin yaşadığı 
ve Lima gece ve eğlence hayatının kalbi Barranco ma-
hallesi bulunuyor. 

SAĞLIKLI MUTFAK
Peru mutfağının belli başlı malzemeleri son derece sağ-
lıklı. Peru mutfağı çok lezzetli ve yaratıcı olsa da ulus-
lararası arenada bu değerin farkedilmesi ancak son 
yıllarda gerçekleşti. Peru mutfağının ilk dikkat çeken 
uluslararası chef’i Gaston Acurio.  Peru’dan çıkan ilk 
‘celebrity chef’ olan Acurio, Sol de Madrid ve Le Cor-
don Bleu’de eğitim alıp ülkesine döndü ve geleneksel 
Peru yemeklerini yeniden yorumlayarak ve modernize 
ederek dikkat çekti. 

Peru mutfağının en önemli yemeklerinden çiğ ba-
lık ve sebzelerin limon suyuyla pişirildiği ceviche; yerel 
mutfağın en önemli malzemelerinden kinoa, bir çeşit şiş 

kebap olan anticuchos ve bir üzüm brandy’si olan 
yerel alkol Pisco dünya gastronomi arenasına hızlı 
bir giriş yaptı. 2012 yılı Londra’da ‘Peru Restoran-
ları Yılı’ ve 2013 yılı da Birleşmiş Milletler tarafından 
‘Uluslararası Kinoa Yılı’ ilan edildi. Tüm bunlar Peru 
mutfağının popülerleşmesinde rol oynadı. 

Ülkemizde de artık yaygın olarak satılan ve Sun-
set dahil pek çok restoran menüsünde çoktan yerini 
alan kinoadan biraz daha detaylı bahsetmekte fayda 
var. En az 4 bin yıldır tüketilen ve İnkalar tarafından 
‘tahılların anası’ olarak adlandırılan bu besleyici bitki, 
Peru’da her öğünde, kahvaltı gevreği, çorba,  pilav, 
salata ve tatlı gibi çok çeşitli şekillerde karşınıza çı-

PERU MUTFAĞININ EN 
ÖNEMLİ YEMEKLERİNDEN 

ÇİĞ BALIK VE SEBZELERİN 
LİMON SUYUYLA 
PİŞİRİLDİĞİ ÜNLÜ 

CEVİCHE, 300’DEN 
FAZLA PATATES ÇEŞİDİ, 

BİBERLER, MEYVELER VE 
MISIRLAR SİZİ BAŞTAN 

ÇIKARACAK.

kıyor. Çorbalarda kıvam artırıcı olarak kullanılıyor.  
Sebzelerle karıştırılarak kullanılan kinoa, kısır gibi 
tüketiliyor.  Sütlaç benzeri tatlılarda pirincin yerini 
tutuyor.  

SÜPER YİYECEK KİNOA
Bu çeşitli kullanım alanlarına bir de son yıllarda 
yapılan araştırmalar sonucunda çeşitli bitkisel pro-
teinler açısından da çok zengin olduğu bilgisi ek-
lenince kinoa, ‘süper yiyecek’ statüsü kazandı ve 
sağlıklı beslenenlerin peşinde koştukları bir ürün 
halini aldı. Bu çılgınlığın beklenmedik sonucu ise 
son günlerde yayınlanan bir araştırma ile gözler 
önüne serildi. Dünyadan gelen yoğun talep üzerine 
fiyatı çok artan ve üretim alanı çok da geniş ol-
mayan kinoanın üreticilerinin, talebi karşılamak için 
kendi tüketecekleri ürünü bile sattıkları ve bu zen-
gin besin kaynağından mahrum kaldıkları gerçeği…

EN AZ 4 BİN YILDIR 
TÜKETİLEN VE 
İNKALAR TARAFINDAN 
‘TAHILLARIN ANASI’ 
OLARAK ADLANDIRILAN 
BESLEYİCİ BİTKİ KİNOA, 
PERU’DA HER ÖĞÜNDE, 
KAHVALTI GEVREĞİ, 
ÇORBA,  PİLAV, SALATA 
VE TATLI GİBİ ÇOK 
ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE 
KARŞINIZA ÇIKIYOR.

DESSERT
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TÜRKİYE’NİN LAVANTA SERÜVENİ
Kuyucak Köyü’nde yerleşim 1315 yılından bu yana de-
vam ediyor. Ancak susuz bir araziye sahip olması ne-
deniyle hane sayısı oldukça az. Köy zaman içerisinde 
çok fazla göç vermiş. Ancak sonraları köye lavantanın 
gelmesiyle birlikte ekonominin yanı sıra turistik açıdan 
da bir hayli değişim göstermiş. Bugün burada geçi-
mini büyük oranda lavantaya borçlu olan 296 kişilik 
bir nüfus var. Köye lavantanın gelmesi ise ilk olarak 
1975 yılında yörenin gül tüccarı Zeki Konur tarafından 
sağlanmış. Başlarda süs ve hobi amaçlı üretimi yapılan 
lavantanın 90’lı yıllardan sonra ticari amaçlı üretimi-
ne başlanmış. Konur’un Fransa’dan getirdiği lavanta 
fideleri 30 aileye 15’er kök şeklinde dağıtılmış ve o 
günden bugüne 3000 hektarlık alana kadar yayılmış. 

LAVANTANIN KULLANILDIĞI ALANLAR
Harika kokusuyla ün salmış olan lavanta, esasında 
oldukça geniş bir kullanım alanına ve faydaya sahip. 
Kokusu sayesinde en fazla kozmetik ve parfüm sektö-
ründe kullanılıyor olmasının yanı sıra bitkinin sakinleş-
tirici özelliği onu ilaç sektöründe de kullanılır hale ge-
tiriyor. Bugün ise balı, çayı, yağı, suyu, kurusu, sabunu 
hatta yastığı bile üretilen lavantanın herkes tarafından 
bilinmeyen farklı kullanım alanı ve çeşit çeşit faydası 
bulunuyor. Örneğin; lavanta balının C vitamini ve mine-
raller açısından zengin olduğu, çayının hepatit B ve ka-
raciğer yağlanmasını önlediği, yağının hem hoş koku 
verdiği hem de eklemlere sürüldüğünde romatizmal 

ağrılara iyi geldiği biliniyor. Uyku problemi yaşayanlara 
ise son dönemlerde lavanta yastığı sıklıkla öneriliyor. 
Tüm bu ürünlerin yanı sıra bölgede ineklere hasattan 
sonra kalan lavantanın sap kısımlarının yedirilmesi ile 
de doğal yollarla elde edilen lavanta sütü ise farklı bir 
deneyim için tavsiye edilebiliyor.

LAVANTA KOKULU KÖYE ZİYARET 
Kuyucak Köyü, nam-ı diğer Lavanta Kokulu Köy, ziya-
ret için aslında kısıtlı bir zamana sahip. Çünkü lavan-
taların morarmaya başlaması haziran ayının sonlarını 
buluyor. Köyün dört bir yanının tamamen renk değiş-
tirdiği ve o muhteşem fotoğraf karelerine ev sahipli-
ği yaptığı dönem ise hiç şüphesiz temmuz ayının ilk 
haftaları oluyor. Bu sebeple de köy asıl ziyaretçilerini 
haziran sonu ile temmuz ortalarına kadar ağırlıyor. 

LAVANTA HASADI
Temmuz ayı boyunca mor kalan lavantalar ağustos ayı 
itibarıyla hasat dönemine giriyor. Bu dönemde tarlalar-
dan lavantalar toplanıyor ve hasat edilen lavantaların 
yağı çıkarılıyor. Eğer hasat zamanı hareketlenen tarla-
larda farklı bir ana tanık olmak ve yepyeni bir deneyim 
yaşamak isterseniz köyü ziyaret için ağustos ayının ilk 
haftalarını da tercih edebilirsiniz. Isparta’nın bu güzel 
beldesine özellikle Temmuz ve Ağustos’ta gelmeyi ter-
cih ederseniz, otel fiyatlarının artması nedeniyle, en 
uygun fiyatlarla nerede konaklayacağınızı araştırmak 
üzere Neredekal.com otel arama motorunu ziyaret 
edebilirsiniz.

ISPARTA’NIN KUYUCAK 
KÖYÜ, NAM-I DİĞER 
LAVANTA KÖYÜ’NÜ, 
ZİYARET İÇİN KISITLI 
ZAMANINIZ VAR. 
LAVANTALARIN 
MORARMASI HAZİRAN 
AYININ SONLARINI 
BULUYOR. TEMMUZ’DA 
KÖY TAMAMEN RENK 
DEĞİŞTİRİYOR. TEMMUZ 
AYI BOYUNCA MOR 
KALAN LAVANTALARIN 
HASADINA İSE AĞUSTOS 
AYINDA BAŞLANIYOR.

Yıllardır televizyonda, dergi kapaklarında, gazetelerde 
sık sık karşımıza çıkan Fransa’nın Aix en Provence  
bölgesindeki lavanta bahçelerini merak ettik. Şimdiy-
se lavanta bahçeleri deyince Fransa’yı aratmayacak 
bir köyümüz olduğunu biliyoruz. Ülkemizde lavanta 
üretiminin yüzde 90 gibi büyük bir oranının karşılan-
dığı Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı bir köy olan 
Kuyucak, işte bu sebeple son dönemlerde “Lavanta 
Kokulu Köy”  ismiyle anılıyor. 

KUYUCAK KÖYÜ NEREDE?
Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü, il 

merkezine 47 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve ulaşı-
mı da oldukça kolay. Köyün özellikle Kuyucak’ta yer 
alan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na 20 kilo-
metre mesafede konumlanıyor oluşunun, yurdun pek 
çok yerinden ziyaret etmeyi düşünenler için büyük bir 
avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Toroslar’ın eteğinde 
yüksek bir yere kurulmuş ve kendine has bir güzelli-
ğe sahip olan Kuyucak, güzelliğinin büyük bir kısmı-
nı mor ve eflatun renginin hakim olduğu muhteşem 
lavanta tarlalarından alıyor. Bu sebeple tıpkı köyün 
kendisi gibi ona çıkan yollar da ziyaretçilerin zihninde 
“Cennet böyle bir yer olmalı” düşüncesini uyandırıyor.

BİZİM İÇİN HER DAİM 
GÜLÜN ANA VATANI OLAN 

ISPARTA, GÜL KOKUSUNUN 
YANINA MİS GİBİ YENİ 

BİR KOKU DAHA EKLEDİ: 
LAVANTA KOKUSU! 

ISPARTA’NIN 
LAVANTA KOKULU 

KÖYÜ

Kuyucak

DESSERT
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SUNSET’İN KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE 
İŞ, SANAT VE CEMİYET 
DÜNYASINDAN BİRÇOK  
İSİM KATILDI. DAVETLİLER 
YEMEĞİN ARDINDAN 
SUNSET BRASSERİE’YE 
GEÇEREK DJ TARIK 
KORAY’IN MÜZİĞİ 
EŞLİĞİNDE GECEYE  
DEVAM ETTİ. 

SUNSET GRILL&BAR 
SON 14 YILDIR KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜNE DENK 
GELEN GECEDE  DAVET 

VERMEK YERİNE 
ELDE ETTİĞİ  GELİRİ 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
VAKFI’NA BAĞIŞLAYARAK 

ELBİRLİĞİYLE GELECEK 
NESİLLERİN EĞİTİMİNE 
KATKIDA BULUNUYOR. 

22 MAYIS AKŞAMI BU 
GELENEK BİR KEZ 

DAHA TEKRARLANDI. 
SUNSET’İN 24. KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜNÜN 
KUTLANDIĞI BU ÖZEL 

GECEDE, BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 

OKUYAN İHTİYAÇ SAHİBİ 
ÖĞRENCİLERE BURS  

İMKANI SAĞLANDI. 

DESSERT

Dr Gülay-Prof Dr Bülent Katipoğlu, 
Gülüm-Cüneyt Aksu, Semra-Targan Şimşek

Esin Moralıoğlu, İshak Cerit, 
Fikret Orman, Özlem Kaymaz Evren Katırcıoğlu, Tarık Koray

Gazi Akyol, 
Süleyman Şen, 
İsmail Gökmen

Barış-Alize Tansever, Elvan Zihnioğlu, 
Prof Dr. Mehmed Özkan, Prof. Dr. Zeynep Atay Candan Fetvacı

Özlem Kaymaz, 
Fikret Orman

Elvan Zihnioğlu, Barış Tansever, İçim Er

 Prof. Dr. Zeynep Atay, Prof. Dr. Mehmed Özkan, 
Sinem Bozoklar, Candan Fetvacı, Esin Aksin, 
Fatih Uysal, Murat Öngör

Prof. Dr. Mehmed Özkan, Maya-Barış Tansever, 
Prof. Dr. Mehmet Gök

Ahmet Hakan, Banu Ergin, 
Umut Ekşi, Gökhan Tosun

Bülent-Esra Karaağaç

Sıcak Kutlama
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SMOKY 
ON THE ROCKS
VISKI, LAGAVULIN, 
BAL ŞURUBU, LIMON SUYU

SUNSET MARTINI
VOTKA,  PASSION FRUIT SUYU, 
LICHE SUYU, LIMON SUYU, 
ŞEKER ŞURUBU

DESSERT

Yaz Barından
BU YAZ RENGARENK VE FARKLI LEZZETLER İÇEREN KOKTEYLLER MODA! 
SUNSET BRASSERIE EKİBİNİN HAZIRLADIĞI BU YENİ LEZZETLERDEN BİRİ 

MUTLAKA SİZİN İÇİN...

S U N S E T  B R A S S E R I E ’ N I N



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 9
7

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
YA

Z
 2

01
8 

. 9
6

MARGARITA  
TEKILA, PORTAKAL LIKÖRÜ, 
LIMON SUYU

SOLERA 24
ZACAPA, CAPTAIN WHITE, 
CAPTAIN GOLD, ST. GERMAIN, 
YELLOW CHARTREUSE, 
ANGUSTRA BITTER

DESSERT
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COCONA COOLER
VOTKA, SALATALIK, MISKET LIMONU, 
HINDISTAN CEVIZI ŞURUBU, 
LIMON SUYU

NEGRONI  
CAMPARI, CIN,

MARTINI ROSSO 

DESSERT
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DESSERT


