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Çeşme’de üç yüz yıllık geçmişe sahip bir ailenin ferdi Reşat Akbaykal…
Atalarından kalan lezzet mirasını yeteneğiyle harmanlayan ve bu zenginliği
Dost Pide’de müşterileriyle paylaşan bir işletmeci… Yemeğe ve lezzete adanan
bir hayatın sahibi…..
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REŞAT AKBAYKAL’IN
ÖZGEÇMİŞİ

19 Ekim 1948’de Çeşme’de doğdu. İlk ve ortaokulu
Kuşadası’nda okudu. Liseyi İzmir’de bir kolejde
okudu.
Üniversite eğitimini 1967’de başladığı Ege
Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde
okudu. Üniversite hayatında iken Öğrenci Derneği
ve Fikir Kulüpleri Federasyonu’nda görevler aldı. 68
Kuşağının bir üyesi olarak üniversiteden mezun oldu.
Askerliğini Hatay’da 124. Seyyar Jandarma
Alayında yedek subay olarak yaptı. Askerlikten
sonra 1975’te SSK’da devlet memuru olarak iş
hayatına atıldı. 1983 yılında baba mesleği olan

Çeşme’deki restorancılık işine geçme kararı aldı
ve memurluktan istifa etti. Restoranı ufak bir halde
devraldıktan sonra; TSE ve ISO 22000 belgeli,
çeşitli yarışmalarda ödüller almış, Tüm Türkiye
tarafından tanınır, çağdaş bir konuma getirmiştir.
Bir dönem İzmir İl Genel Meclisi’nde meclis üyeliği
yapmıştır. Çeşme’de iki dönem CHP ilçe başkanlığı
görevi yapmıştır.
Halen Çeşme Dost Pide Markasını başarıyla
yönetmektedir.
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Atalarımdan devraldığım kültürel zenginliğin mirasçısı olarak, edindiğim
bilgileri kırk yıldır Dost Pide’de değerli dostlarımla paylaşmaktan, damak
zevklerine sunmaktan büyük kıvanç duyuyorum.
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ÖNSÖZ

Yemek insanoğlunun temel ihtiyacı. Yüzyıllardır
insanların karnını doyurmak amacıyla oluşturduğu
yemek pişirme olgusu, zaman içerisinde sadece
ihtiyaç gidermekle kalmamış, başlı başına bir
damak tadının oluşmasını sağlamıştır. Her yörede
farklı bir gelişim gösteren bu oluşum, zamanla
uygarlığın gelişmesine paralel olarak yöresel, ulusal
ve uluslararası bir gelişim göstermiştir.
Bu kitabı hazırlarken temel düşüncem Çeşme ve
Alaçatı yöresinde, atalarımızın tarih sürecinde
geliştirmiş oldukları yemek kültürünü yaşatmak,
yeni nesillere aktarmaktı. Denizin ve toprağın iç
içe olduğu bu yörede, tarihsel süreç içinde yemek
kültürü, büyük bir çeşitliliğe ulaşmıştır.
Çeşme’de üç yüz yıllık geçmişe sahip; ömrünü
denizde ve karada geçirmiş, değişik kültürleri
görmüş, yaşamış; aynı zamanda özümsemiş bir
ailenin ferdi olmak, benim için büyük bir şans

olmuştur. Bu kültürel zenginliğin mirasçısı olarak,
edindiğim bilgileri kırk yıldır Dost Pide’de değerli
dostlarımla paylaşmaktan, damak zevklerine
sunmaktan büyük kıvanç duymaktayım.
İstedim ki bu birikimleri sadece salonumda sunmakla
kalmayıp tüm insanlarla paylaşayım. Bu benim için
bir görev, görev olduğu kadar da hem atalarıma
hem de insanlara karşı bir borç olmuştur.
Denizin, güneşin, tarihin ve tüm güzelliklerin
raksettiği bu güzel yöremizde tüm insanların ağız
tadının yerinde ve daim olması dileğiyle.
						

Reşat Akbaykal
Aralık 2011
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Dost Pide PERSONELİ
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ÇORBALAR
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BALIK
ÇORBASI

Terbiye Malzemeleri
-

1 çorba kaşığı dolusu un
1 yumurta sarısı
1 kaşık yoğurt
1 limon
Biraz tuz ve 1 su bardağı soğuk su

Çorba Malzemeleri
- Eldeki ufak balıklar
- Tuz ve karabiber (İstediğiniz
miktarda)
- 1 bağ maydanoz
- 2 çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet patates
- 2 adet havuç
- Yarım baş soğan
- 1 çay bardağı pirinç

• Eldeki ufak balıklar çorba yapılarak çok iyi bir biçimde
değerlendirilmiş olurlar. Ufak balık derken boyut olarak değil; tür
olarak ufak balıkları kastediyorum.
• Balıkların çeşidi önemli değildir. Hatta hepsinin aynı cins olmasına
da gerek yoktur. Bu nedenle balık çorbasını balıkçılarımız bol bol
yaparlar. Ellerinde kalan veya satamayacakları piyasada değeri
bulunmayan; ama çorbada çok güzel lezzetler bırakan balıkları
böylece değerlendirmiş olurlar.
• Eldeki balıklar bütün olarak, içleri temizlenmeden tencereye koyulur.
• Balıkların üzerine tencereyi 3/4 oranında dolduracak kadar sıcak
su ilave edilir.
• Balıkların üzerine bolca tuz ve karabiber ekilir.(Abartmadan)
• Suyun içine bir bağ maydanoz bütün olarak ilave edilir.
• Tencereye 2 çay bardağı zeytinyağı dökülür.
• Çorbanın içine 1 patates doğranır.
• 2 adet havuç doğranır ve ilave edilir.
• Yarım baş soğan koyulur.
• Bu malzemeler hepsi birlikte tencerede kaynatmaya devam edilir.
• Balıklar iyice pişip etleri üzerlerinden düşer gibi olduğunda ateşin
altı kapatılır.
• Kaynattığımız suyun içinden balıklar kevgir yardımıyla
alınır. Ayrı bir tabağa bırakılır. (Balıklarla işimiz henüz bitmedi).
• Ayrı bir tencereye 1 çay bardağı pirinç atılır, üzerini 1 santim
geçecek kadar kaynar su koyulur ve pirinçler şişene kadar bolca
kaynatılır.
• Haşlamış olduğumuz 1 çay bardağı pirinci, balığı kaynatmış
olduğumuz suya ilave ederiz.
• Pirinçler bu tencerede de pişirilmeye devam edilir. Böylece pirinçler
çok piştikleri için iyice şişerler.
• Diğer tarafta bir tabağa ayırdığımız balıkların etini tifteriz ve bu
tiftilmiş etleri çorbamızın içine ilave ederiz.
• Çorbamız pişince ateşin altını kapatıp terbiyeyi ilave ederiz. Terbiye
ilave edildikten sonra artık pişirme işlemi yapılmaz.
• Çorbanın üzerine karabiber ekip servis edebilirsiniz.
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DİL ÇORBASI
Terbiyesiz

Malzemeler
- Dana dili
- 1 adet limon
- Tuz, karabiber

• Dana dilini düdüklü tencerede kaynatırız. Kaynayan dilin
üzerindeki beyaz deriyi soyarız.
• Derisi soyulan dili, küp küp güveçlik şekilde doğrarız.
• Güveçlik doğradığımız dil parçalarını, dili haşladığımız suyun
içine tekrar geri koyarız.
• Çukur tabağa servis edip, çorbamıza tuz karabiber ektikten
sonra, üzerine limon sıkar ve afiyetle yeriz.

Not: Çorbaya isteğinize göre sirke ve sarımsak da ilave
edebilirsiniz.
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ETLİ PİRİNÇLİ
ÇORBA

Malzemeler
-

300 gr. kuşbaşılık dana eti
2 kaşık zeytinyağı
Yarım su bardağı yıkanmış pirinç
Domates ve biber salçası (Toplam bir
çorba kaşığı)
- 1 büyük limon
- Karabiber ve tuz (İstediğiniz
miktarda)
- 5 su bardağı kaynar su

• 300 gr. dana eti kuşbaşı olarak doğranır. Çiğ olarak
tencereye konur.
• 2 kaşık zeytinyağı ilave edilir.
• Yarım su bardağı yıkanmış pirinç eklenir.
• Domates ve biber salçası toplam bir kaşık olacak şekilde
ilave edilir.
• 1 büyük limon sıkılır.
• Karabiber ve tuz istediğiniz miktarda ilave edilir.
• 5 su bardağı kaynar su ilave edilir.
• Hepsi aynı anda tencereye konur ve kaynamaya bırakılır.
Çorbamız 30-45 dakika arasında hazır olur. İyice pişinceye
kadar beklenilir.
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MAÇİ ÇORBASI

Malzemeler
- 2 kaşık tereyağı
- 1 adet domates (Rendelenmiş)
- 2 çorba kaşığı salça (2 bardak suda
sulandırılacak)
- 1 Tablet et suyu

• Tencerede eritilmiş tereyağına rendelenmiş domates ve
sulandırılmış salça koyulur. Tereyağı ile birlikte kavrulur.
• Et suyu kaynar suda eritilir ve içine eklenir.
• Su kaynayınca hamur parçaları ilave edilir. Hamurlar piştiği
zaman çorbamız hazır demektir.
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“Çeşme mantısı (Bkz. Sayfa 93) hazırlarken yuvarlak
şekilde mantı hamurunu kesmiştik.
Mantı hamurunun kesildikten sonra geriye kalan şekilsiz
parçaları ise bu çorbada değerlendirilir. Böylece hamur
israfı önlenmiş olur.”

15

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

SALATALAR VE
MEZELER

16

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

AHTAPOT
SALATASI

• Ahtapot iyice dövülür.
• Dövdüğümüz ahtapotu, bir saat boyunca haşlarız.
• Haşladığımız ahtapotu, kuşbaşı olarak birer parmak
kalınlığında doğrarız.
• Doğradığımız ahtapotu, kaynamış olduğu suyu ile birlikte
tabağa servis ederiz. Üzerine zeytinyağı ve limon gezdirip
afiyetle yeriz.

Not: Ahtapotun derisi ve vantuzları kesinlikle
ayıklanmayacaktır.
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FAVA

Malzemeler
-

Yarım kilo kabuksuz bakla
Yarım kilo kırmızı mercimek
Yarım havuç
Yarım soğan

• Kabuksuz bakla kurusu alınır. Bir tencere içine kaynar su ilave
edilerek haşlanır.
• Baklalar eriyinceye kadar karıştırarak haşlamaya devam edilir.
• Ayrıca bu karışıma aynı miktarda kırmızı mercimek de ilave
edilir.
• Eğer isterseniz az miktarda havuç ve soğan da ilave
edebilirsiniz.
• Koyduğumuz malzemelerin hepsi eriyinceye kadar kaynatılır.
• İyice eridikten sonra çeşitli kaplara alınarak favanın soğuması
beklenir.
• Soğuduktan sonra favanın üzerini baklava şeklinde çizerek
mezenin arasına zeytinyağının sızması da sağlanır.
• İsterseniz favanızın üzerine limon sıkarak da servis edebilirsiniz.

Not: Bulacağınız fava tariflerinin birçoğunda kırmızı mercimeğe
rastlamayacağınızı biliyorum. Zaten mutlaka kırmızı mercimek
katın da demiyorum. Ancak benim lezzet anlayışıma
güveniyorsanız, bir kereye mahsus mercimek de ilave edin,
derim. Favanızın çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.Afiyet
olsun.
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KELLE PEYNİRLİ
YUMURTA

Malzemeler
- 100 gr. kelle peyniri
- 2 adet yumurta
- Zeytinyağı

Kelle peynirinin makbul olanı keçi sütünden yapılmaktadır Bu
peynir, çabuk bozulmaması için bolca tuzlanarak yapılmaktadır.
Ben de bu peyniri aldığımda uzun süre koruyabilmek için,
tuzlu suya yatırıp dolapta tutarım. Bu nedenle tuzlu peynir
sevmeyenler kelle peynirini sevmeyebilirler.
• Sahana zeytinyağı koyulur.
• Kelle peyniri elle ufalanarak sahana koyulur.
• Yarım çay bardağı kaynamış su, üzerine ilave edilir.
• Pişirmeye başlanır.
• Peynir beyaz suyunu saldığı zaman, 2 yumurta peynirin
üzerine kırılır.
• Yumurtalar pişince ateşin altı kapatılır.
• Afiyet olsun.
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KORUK
SALATASI

Malzemeler
-

1kg. patlıcan
250 gr. acı yeşil biber
250 gr. çarliston biber
Yarım litre koruk suyu
3 diş sarımsak

• Öncelikle patlıcan ve biberler fırında közlenir.
• Közlenen patlıcanların kabukları ayıklanır.
• Ayıklanan patlıcan bir tabağa serilir.
• Patlıcanın üzerine közlediğimiz biberler serilir.
• Koruğun suyu sıkılır, 3 diş sarımsak dövülerek koruk suyuna
karıştırılır.
• Hazırladığımız koruk suyu patlıcan ve biberlerin üzerine dökülür.
• Afiyet olsun.

Not: Zeytinyağı kullanmadan hazırladığımız bu salata,
gerçekten çok lezzetli bir iştah açıcıdır. Koruk suyu
bulamazsanız; güzel bir turşu suyu da iş görebilir.
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ZEYTİNYAĞLI KURU
BAKLA

Malzemeler
- 500 gr. Kabuklu kuru bakla
- Çeyrek soğan
- 2 orta boy domates
- 3 adet yeşil biber
- Tuz ve karabiber (İstediğiniz miktarda)
- 1 su bardağı zeytinyağı

• Kabuklu kuru bakla bir gün önceden ıslatılır.
• Ertesi gün güzelce haşlanır.
• Kuru bakla haşlandıktan sonra başka bir tencerede soğan
kavrulur, üzerine domates ve biberleri de doğrayarak kavurma
işlemine devam ederiz.
• Bu malzemeler kavrulduktan sonra üzerine tuz ve karabiber
ekilir.
• Kavurduğumuz malzemelerin üzerine 2 su bardağı su ilave
edilir.
• 1 su bardağı zeytinyağı da ilave edilerek pişirme işlemine
devam edilir.
• Kuru baklamız da piştiğinde yemeğimiz hazır demektir.
• Tabaklara servis ettiğimiz kuru baklanın üzerine çiğ zeytinyağı
ilave edilir ve afiyetle yenir.
Alaçatı’da yaşamış olan rahmetli babaannemin sık sık pişirdiği
bir yemekti kuru bakla.
Not: Bu yemeğin lezzet arttırıcısı zeytinyağıdır. Bu nedenle hem
yemeği pişirirken bol zeytinyağı kullanırız. Hem de pişirdikten
sonra yemeğin üzerine çiğ zeytinyağı gezdiririz.
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KURU BÖRÜLCE
SALATASI

Malzemeler
-

250 gr. kuru börülce
Yarım bağ doğranmış maydanoz
1 adet domates
2 adet yeşil biber
1 adet kuru soğan

• Kuru börülce haşlanır.
• Haşlanan börülce iyice yumuşayınca, ateşin altı kapatılır ve suyu
süzülür.
• Süzülen kuru börülce tabağa alınır.
• Kuru börülcenin üzerine maydanoz, domates, yeşil biber ve kuru
soğan kesilir.
• Ayrı bir kapta hazırladığımız sos salatanın üzerine gezdirilir.
• Afiyet olsun.

Sosun Yapılışı
Bir kapta zeytinyağı, sirke, tuz, limon
ve nar ekşisi birlikte çırpılarak sos
yapılır.
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YOĞURTLU SEMİZOTU
Meze

Malzemeler
- 300 gr. yoğurt (İsteğe göre süzme
yoğurt olabilir)
- Az sarımsak (Ne kadar seviyorsanız)
- 1 bağ ayıklanmış semizotu
- Kekik, toz kırmızı biber ve tuz
(Baharat ve tuzu istediğiniz oranda
koyabilirsiniz)
- Zeytinyağı
Ben bu mezeyi genelin aksine süzme yoğurtla değil, normal
yoğurtla yaparım. Bunun nedeni semizotunun tadının benim için
ön planda olmasıdır. Süzme yoğurdun baskın bir tadı olduğu
için ben tercih etmiyorum. Ayrıca normal yoğurtla yapıyorsanız,
yoğurdun içine bir çorba kaşığı mayonez ilave ettiğinizde
lezzetin daha da arttığını göreceksiniz. Afiyet olsun.
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SEBZE ve OTLAR
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EKŞİLİ
ENGİNAR

Malzemeler
-

1 su bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı un
Çeyrek soğan (Doğranmış)
4-5 adet ayıklanmış enginar
1 adet patates
2 su bardağı kaynar su
1 tutam dereotu

• Zeytinyağı, un ve soğan birlikte kavrulur.
• Kavurduğumuz soğan ve unun üzerine önceden hazırlanmış
4-5 adet limonlu ayıklanmış enginar tencereye konur.
• İsteğe göre 1 adet patates te doğrayarak yemeğe ilave
edebilirsiniz.
• Bunların üzerine 2 su bardağı kaynar su ilave edilerek
pişirmeye devam edilir. Yemeğin piştiğini anlamak için
enginara çatal batırın, eğer çatal enginara zor giriyorsa
henüz pişmemiş demektir. Çatal enginara kolay batana kadar
pişirmeye devam ederiz.
• Yemek piştikten sonra tabağa çıkarılır. Üzerine bir tutam
dereotu doğranır ve karabiber serpilir. Ekşili enginarımız
hazırdır. Afiyet olsun.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

ENGİNARLI PİLAV

Malzemeler
-

26

4-5 Adet Enginar
İstediğiniz miktarda tuz ve karabiber
Zeytinyağı
1 su bardağı pirinç

• 4,5 adet küp küp kesilmiş enginar suda haşlanır. (Suya biraz
zeytinyağı ilave etmeyi unutmayın).
• İsteğimize göre tuz ve karabiber ilave ederiz.
• Haşlanan enginar parçaları tencereye alınarak bir iki dakika
zeytinyağında kavrulur.
• Üzerine pirinç koyulur. Pirinci “yarım dakika” kaynar suda
bekletip hemen süzmemiz yeterlidir.
• Zeytinyağı ve enginarla birlikte pirinç kavrulur ve aynen normal
pilav yapar gibi pirincin üzerini bir santim geçecek kadar su
ilave edilir ve pirinç haşlanmaya bırakılır.
• Pirinç haşlandıktan sonra tencerenin üzeri kapalı vaziyette
demlenmeye alınır. Enginarlı pilavınız hazırdır. Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

BAZİNA

Hamur Malzemeleri

Hamurun Yapılışı

- 9 çay fincanı soğuk su ılıtılır.
4 çay kaşığı tuz
- 3 çay fincanı “kepekli” un ilave edilir
ılımış suya.
- 2 silme çorba kaşığı şeker ilave edilir.
- 1 silme çorba kaşığı acı toz kırmızı
biber ilave edilir.
- 150 gr. tereyağı ilave edilir.

• 9 Fincan su tencerede ılıtılır.
• Suya tuz ilave edilir.
• Ilıtmış olduğumuz suya 3 fincan un serpilir ve hamur pişirilmeye
devam edilir.
• Un ilavesinden sonra 150 gr. tereyağı ilave edilir.
• Pişirmekte olduğumuz hamurun üzerine şeker ilave edilir.
• Şeker ilave edildikten sonra kırmızı acı toz biberimiz de eklenir.
• Tüm malzemeler ilave edildikten sonra orta ateşte hamur iyice
pişirilir. Pişirme süresi aşağı yukarı yarım saati bulmaktadır.

Kalyonun Malzemeleri Kalyonun Yapılışı
-

250 gr. yağsız dana kıyma
500 gr. bamya
1 adet olgun domates (Rendelenecek)
1 küçük kuru soğan
2-3 adet acı biber
Tuz ve karabiber (İstediğiniz
miktarda)
- 1 tatlı kaşığı dolusu salça
- Yarım çay bardağı zeytinyağı

• Tüm malzemeler tencereye konur.
• Yemeğimiz pişerken üzerine 2 su bardağı kaynar su ilave edilir.
• Tencerede pişmekte olan malzemelerimiz biraz pişince tencereye
yarım kilo bamya eklenip pişirmeye devam edilir.
• Bamyalar da pişince önceden hazırladığımız bazina hamuru
yuvarlak bir tepsiye dökülür. Hamurun ortasına kalyo ilave edilir.
Kalyo hamurun üzerine baskı yaparak hamurun, tepsinin kenarlarına
doğru yayılmasını sağlar.
• Son olarak yemeğimizin üzerine erittiğimiz tereyağını gezdiririz.
• Böylece bazinamız hazırdır. Afiyet olsun.
Kalyo: (Bazina hamurunun üzerine gelen yemek).
Not: Hamurun olup olmadığını anlamak için bir kaşıkla hamuru
üstten aşağıya doğru dökeriz. Eğer hamur parça parça dökülüyorsa
olmuş demektir. Ancak hamur bölünmeden sıvı gibi akarsa henüz
olmamış demektir.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

ETLİ
ENGİNAR

Malzemeler
- 250 gr. oğlak veya kuzu eti (Güveçlik
doğranmış)
- 500 gr. enginar
- 1,5 su bardağı kaynar su

• Zeytinyağında güveçlik doğranmış oğlak veya kuzu eti kavrulur.
• İsteğe bağlı olarak etle beraber biraz soğan da kavurabilirsiniz.
(Ben soğan koymam).
• Etin hızlı pişmesi için üzerine bir tutam toz şeker serpebilirsiniz.
• Et piştikten sonra 1,5 su bardağı kaynar su ilave edilir.
• Arkasından büyük parçalar halinde böldüğümüz enginar,
yemeğe ilave edilir.
• Bu yemekte et ikinci plandadır ve yemeğe lezzet katması için
kullanılır. Temel malzememiz enginardır.
• Bu yemeği oğlak mevsimi olmayan dönemde kuzu veya dana
eti ile de yapabilirsiniz. Ancak en iyi sonucu oğlak eti ile
alırsınız.

Not : Yemeği pişirirken suyu çekerse üzerine kaynar su ilave
edebilirsiniz. Asla soğuk su ilave etmeyin; çünkü yemeğin bütün
lezzetini kaybetmiş olursunuz. Bu kural her yemek için geçerlidir.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

FIRINDA
PATATES

• Soyduğumuz patatesler küp küp kesilir. (Ne kadar patates
tüketecekseniz o miktarda).
• Patatesler fırın tepsisine yerleştirilir.
• Patateslerin oranına göre yarım veya bir çay bardağı kaynar
su ilave edilir.
• Patateslerin üzerine fazla olmamak kaydıyla zeytinyağı
gezdirilir (Patatesler yağda yüzmesin)
• Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve bolca kekik koyulup
patatese yedirilir.
• Baharat ekip yağladığımız patatesler fırına verilir. Patateslerin
üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.
• İşte size mis gibi fırında pişirilmiş patates. Eskiden patates
kızartması mı vardı? Böylesi hem daha hafif, hem de daha
lezzetli oluyor bana göre.
• Afiyet olsun.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

İŞKEMBELİ
NOHUT

Malzemeler
- 2 çorba kaşığı domates salçası
- Kurutulmuş kırmızı biber (İstediğiniz
miktarda)
- 1kg. Kuşbaşı doğranmış İşkembe
- 1kg. Nohut
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• Salça üzerine kurutulmuş kırmızı biber doğranır ve zeytinyağında
kavrulur.
• Salça kavrulduktan sonra üzerine doğradığımız işkembe
parçaları atılır ve kavurmaya devam edilir.
• Üzerine tuz atılır. İşkembe güzelce pişirilir.
• İşkembe kavrulduktan sonra üzerine 1-2 su bardağı kaynar su
ilave edilir.
• Ayrı bir yerde haşlamış olduğumuz nohut, işkembe suda iyice
haşlandıktan sonra tencereye ilave edilir. Hepsi tencerede
karıştırılıp biraz daha pişirilir.
• Pişirme konusunda süre vermek yararsızdır. Yemeğin pişip
pişmediğini en iyi işkembe ve nohuttan birer parça tadarak
öğrenebilirsiniz.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

ISPANAKLI
YUMURTA

Malzemeler
-

Doğranmış ıspanak
2-3 adet yumurta (İstediğiniz kadar)
2 adet kurutulmuş kırmızı biber
Yarım çay bardağı su
Tuz ve karabiber

• Tavamızın dibini kapatacak kadar ıspanağı marul gibi
doğrarız.
• Tavaya zeytinyağı koyarız.
• Üzerine doğradığımız ıspanağı yerleştiririz.
• Ispanağın üzerine; isteğe göre 2 adet kurutulmuş kırmızı biber
dilimleriz.
• Ocağın altını açarız ve ıspanağın üzerine yarım çay bardağı
kaynar su dökeriz.
• Ispanak su ve yağ ile birlikte biraz pişirilir.
• İsteğe göre ıspanağın üzerine tuz atılır.
• 3-4 dakika boyunca ıspanak piştikten sonra; istediğimiz
kadar yumurtayı löp şekilde ıspanağın üzerine kırarız.
• Yumurtalar kırıldıktan sonra tavanın üzeri kapatılır, kısık ateşte
yumurtaların pişmesi beklenir.
• Yumurtalar da piştikten sonra ateş kapatılır. Yumurtaların
üzerine karabiber serpilir ve afiyetle yenir.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

KABAK ÇİÇEĞİ
DOLMASI

Malzemeler
20 Çiçek İçin Malzeme:
- 1 çay bardağı su
- 1su bardağı pirinç
- 2 adet domates (Rendelenmiş)
- Zeytinyağı
- Tuz ve Karabiber (İstediğiniz
miktarda)
- 250 gr. dana kıyma (Köftelik)
- 1 tutam maydanoz
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• Tencereye zeytinyağı koyulur.
• Kabak çiçeklerinin içindeki taç yaprakları koparılıp atılır.
• Çiçeklerin içine hazırladığımız iç malzeme doldurulur.
• Çiçekler kulaklarından tek tarafa bükülerek kapatılır.
• Hazırladığımız ve kapattığımız çiçek dolmaları yuvarlak bir
tencereye dizilir.
• Dolmalar tepsiye yerleştirilince üzerine 2-3 su bardağı kaynar su
ilave edilir.
• Dolmalar tepsi içinde ocağın üzerinde pişirilir.
• Pişen dolmalar tabaklara servis edilir.
• Eğer isterseniz kızgın tereyağında toz kırmızı biber haşlayıp
dolmaların üzerine gezdirebilirsiniz. Bu dolmanın lezzetini 2
katına çıkarır.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

KABAK ÇİÇEĞİ
KIZARTMASI

İç Malzemeler
-

250 gr. beyaz peynir
200 gr. tatlı lor
Bir tutam maydanoz
2 adet yumurta
1 çay bardağı su

• Kabak çiçeğinin içindeki taç yapraklar koparılır.
• İç malzeme olduğu gibi karıştırılır.
• Hazırladığımız iç malzeme çiçeklerin içine doldurulur.
• İçini doldurduğumuz çiçeğin uç kısımları bir bütün halinde tek
tarafa kıvrılarak, çiçeğin ağzı kapatılır.
• Sosumuz omlet gibi çırpılarak hazırlanır.
• Hazırlanan sosa çiçekler bir bir batırılıp, kızgın yağda çift
taraflı olarak kızartılır.
• Afiyet olsun.

Sos Malzemeleri
- 2 adet yumurta
- 1 çorba kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı sebzeli çeşni
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

KARIŞTIRMA

Malzemeler
- Ispanak, pazı ve ısırgan otu
(1’er bağ)
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Tuz
- 1 su bardağı pirinç
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Göçmenler bu yemeğe “borani” derler.
• Ispanak, pazı ve ısırgan otu karıştırılır. Zaten yemeğin adı da bu
nedenle karıştırmadır.
• Karıştırdığımız otları bir bıçak yardımıyla kesme tahtasında
maydanoz doğrar gibi ufaltırız.
• Ufalttığımız otları tencereye alırız. Üzerine yağ, tuz ve 1 su
bardağı kaynar su koyup pişirmeye başlarız.
• Yemeğimiz piştikçe sebzeler suyunu salacaktır.
• Sebzelerimiz suyunu salıp piştikten sonra ayrı bir yerde 1 su
bardağı pirinç yıkanır ve süzülür.
• Pişen sebzelerin üzerine yıkamış olduğumuz pirinç ilave edilir.
Bir yemek kaşığı ile karıştırılır.
• Yemeğimiz pirinçlerle birlikte 10 dakika kadar daha pişirilir.
• 10 dakika kadar piştikten sonra ateş kapatılır ve tencerenin
üzerine kapak koyularak yemeğimiz demlenmeye alınır.
• Bir süre demlendikten sonra yemeğimiz hazırdır.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

KİMYONLU
PATLICAN

Malzemeler
-

300 gr. güveçlik dana eti
1 çay bardağı zeytinyağı
2 adet ince kıl biber (Acı)
4 su bardağı kaynar su
Dolu dolu 2 çorba kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1kg. patlıcan

• 300 gr. güveçlik dana eti alınır.
• Eti güveçte zeytinyağında kavurarak iyice pişiririz.
• 2 adet ince kıl biber (Acı) elle kırılarak güvece atılır.
• Üzerine 4 su bardağı kaynar su ilave edilir.
• Dolu dolu 2 çorba kaşığı kimyon yemeğe serpilir.
• 1 çay kaşığı karabiber suyun üzerine atılıp karıştırılır.
• Tüm malzemelerimizi ilave ettikten sonra kapağı kapatıp,
yemeği pişirmeye devam ederiz.  
• Etler yumuşayıp piştiği zaman, ateşi kapatıp yemeği
demlenmeye alırız.
• Afiyet olsun.

Not: Bu yemeğin ön planda olan malzemesi kimyondur.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

GÜVEÇTE
KURU FASULYE

Malzemeler
- Yarım kilo kuru fasulye
- 2 adet domates
- 3 adet kuru kırmızı biber (Acı olsun
diyenler için)
- 250 gr. Güveçlik dana eti
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 çorba kaşığı un
- 1 çorba kaşığı biber salçası ve 1
çorba kaşığı domates salçası Tuz ve
karabiber (İstediğiniz miktarda)
- Yarım soğan (Ben soğanı sevmediğim
için az koyarım. Siz soğanı 2 adet
bile koyabilirsiniz)

Kuru fasulye aslında tüm Türkiye’nin milli yemeği. Hangi
evde pişmez? Ben de bu yemeği tabi ki çok severim. Ancak
benim sevmemden öte bu yemeği benim için önemli kılan,
kurufasülyenin Atatürk’ün en sevdiği yemek olmasıdır.
Atatürk bu yemeği o kadar severmiş ki Cumhuriyet’in
kurulmasıyla birlikte, Çankaya’daki köşkünde her zaman
kuru fasulye hazırda bekletilirmiş. Atamız ne zaman
istese anında “yağlı fasulyesi” önüne gelirmiş. Kuru fasulye
Mehmetçiğin de önemli karavanalarındandır. Atatürk’ün de
bu yemeğe olan sevgisi cephelerde yediği karavanalardan
gelmektedir, diye tarihçiler tarafından söylenmektedir. Bu
nedenle Çeşme yemeği olmasa da Çeşmelilerin çok sevdiği bu
yemeği kitabımda sunma kararı aldım.
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•Fasulyeyi bir gün önceden yıkarız.
•Bir gün suda  bekleyen fasulyenin suyunu süzüp tekrar yeni su
ilave ederek haşlarız.
•Domatesleri küp küp doğrarız.
•Kırmızı kuru biberi bıçakla ufalarız.
•250 gr. dana eti güveçlik olarak doğranır.
•Güvece zeytinyağı koyulur ve yağ kızdırılır.
•Etimizi ve yarım soğanı kızgın yağda kavururuz.
•Etin üzerine 1 çorba kaşığı un atar ve kavurmaya devam ederiz.
•Kavurduğumuz etin üzerine 1 çorba kaşığı biber salçası ve 1
çorba kaşığı domates salçası koyarız.
•Hepsinin üzerine 1 lt. kaynar su ilave edilir. (Su yetmezse üzerine
kaynar su ilave edebilirsiniz).
•Doğradığımız domates ve biberleri ilave ederiz.
•Tuz ve az karabiber eklenir. (Tuzun ve karabiberin ölçüsü olmaz.
Zevkinize göre bu oranı kendiniz belirlersiniz).
•Hepsi kaynamaya bırakılır.
•Yemeğin sosu kaynayınca ve etimiz iyice pişince fasulyemiz
koyulur, güveç fırına atılır. Yemeğimiz fırında da pişince
tabaklara servis edilir üzerine kuru nane ekilir. Yanında pilav
olmazsa olmaz.
Not: Salçası ve zeytinyağı bol olursa bu yemek daha lezzetli
olur.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

PATLICANLI VE PATATESLİ
MENEMEN

Malzemeler
-

1 adet patlıcan
3 adet orta boy domates
1 adet orta boy patates
3 adet acı yeşil biber
6 adet yumurta
1 tutam doğranmış maydanoz

• Patlıcanı kabuğuyla birlikte kuşbaşılık doğrarız.
• Patatesi kabukları soyulduktan sonra kuşbaşılık doğrarız.
• Domatesler rendelenir.
• Acı yeşil biberler bıçakla doğranır.
• Zeytinyağında önce patates arkasından patlıcan sonra biber
devamında ise domates ilave edilerek pişirilir.
• Yarım su bardağı kaynar su ilave edilir.
• Melemen suyunu çekince 6 adet yumurta lop lop kırılır.
• Lop şekilde alttan pişen yumurtaların beyazları ortaya çıkınca
melemen komple karıştırılır. Böylece yumurtanın sarısı ve
beyazı birbiriyle bütünleşmeden karışmış olur.
• Melemenin yumurtasını da karıştırdıktan sonra 1-2 dakika
daha orta ateşte pişirmeye devam edilir. Sonra ateşin altı
kapatılır.
• Pişen melemenin üzerine biraz çiğ maydanoz serpilir. Servis
edilir.
• Afiyet olsun.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

SARMAŞIK
OTU

2 santim arayla kesilir ve yıkanır. Bir tavaya alınarak
zeytinyağında az bir şey kavrulur. Kavurduğumuz otun üzerine
kaynar su ilave edilir. Bu yolla sarmaşık otunu yumuşatmış oluruz.
Yumuşattığımız otun üzerine 1 adet  kuru kırmızı biber kesilir.
Sonra üzerine yumurta kırılır ve pişirilir. Afiyet olsun.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———
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ZEYTİNYAĞLI
TAZE BAKLA

Malzemeler
-

Ayıklanmış yarım kilo bakla.
Zeytinyağı
Bir tutam beyaz un
Tuz (İstediğiniz miktarda)

• Zeytinyağı, un ve tuz tencerede hafifçe öldürülür.
• Üzerine baklalar eklenir ve kavrulur.
• 2 su bardağı kaynar su ilave edilip orta ateşte tencerede
kaynatılır.
• Baklalar piştikten sonra “dereotu” kesilir ve yemeğe atılır.
Kapak kapatılır, demlenmeye bırakılır.
• Yemeğimiz demlendikten sonra tabağa çıkarılır ve kenarına 1
kaşık yoğurt koyularak servis edilir.

Not: Arkadaşlarım, beğendikleri yemeğin içinde ne baharat
var diye soruyorlar. Oysa güzel yemekte keramet baharatlarda
değildir. Malzemenin doğal ve taze olması bunun yanında bu
malzemelerin lezzetlerinin kaybedilmeyecek şekilde pişirilmeleri
çok önemlidir. Eğer yapacağınız yemeğin malzemesi iyi
ise, siz de o malzemenin tadının kaybolmadan pişmesini
becerebilirseniz yemek zaten güzel olacaktır. Yemekteki lezzeti
tatlandırıcılarda veya başka ilavelerde aramak tamamen yanlış
bir düşüncedir.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

SEMİZOTU YEMEĞİ

Malzemeler
-
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1 Fincan pirinç (Yıkanmış)
1 çorba kaşığı acı biber salçası
50 gr. dana kıyma (Köftelik)
İstediğiniz kadar zeytinyağı

• Tüm malzemeler karıştırılır ve kavrulur.
• Kıyma ve pirinç kavrulduktan sonra tencereye ağzına kadar
semizotu koyulur.
• 2 su bardağı kaynar su ilave edilir ve kaynatma işlemine
devam edilir.
• Semizotu kaynadığı zaman 1 yaprak kopararak pişip
pişmediğini anlayabilirsiniz.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

ETLİ
ŞEVKETİBOSTAN

Malzemeler
-

1 adet yeşil acı biber.
Çeyrek soğan (Rendelenmiş)
1 çorba kaşığı un
1 çay bardağı zeytinyağı
250 gr. kuşbaşılık dana eti.
1kg. şevketibostan

Terbiye Malzemeleri
-

2 çorba kaşığı yoğurt
Su
1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı un

Terbiyenin Yapılışı
Terbiye malzemeleri birlikte çırpılır ve
terbiye hazırlanır.

• Yukarıda yemeğin malzemeleri olarak yazdığım kısımdaki
malzemeler toprak güvece koyulur. (Şevketibostan hariç).
• Güvece koyduğumuz malzemeler güveçte kavrulur.
• Malzemeler kavrulduktan sonra, üzerine 2 su bardağı kaynar
su dökülür. Et iyice pişirilir.
• Kaynar su döküldükten sonra güvece şevketibostan da ilave
edilerek pişirme işlemine devam edilir.
• Şevketibostan güveçte pişince, yemeğin suyu birkaç kaşık
terbiyenin içine atılır. Tek taraflı çırpılır.
• Tek taraflı çırpmamızın nedeni yumurtanın kesilmemesi içindir.
(Terbiyenin yumurtası katılaşmasın diye).
• Terbiyemize yemeğin suyu ilave edilip karıştırıldıktan sonra  
güvecin içine dökülür.
•Terbiye ilave edildikten sonra yemeğimiz pişerken, yemeğin
üzeri krema gibi köpük köpük olur. Ben o köpükleri şişkinlik
yaratmasın diye kaşık ile alır atarım ; ama siz kıvamlı olsun
isterseniz, köpükten kimseye zarar gelmez.
• Şevketibostan da iyice piştiğinde yemeği ateşten alırız.
• Afiyet olsun.
Not: Rahmetli babam Selim Sırrı Akbaykal, iştahlı adamdı.
Yemek yaparken, yemeğin tadını denemek için ekmeği
yemeğe bandırırdı suyun tadını bu şekilde alırdı. Siz de bu
yöntemle yemeklerinizi yaparken mutlaka yemeğinizi tadın.
Tuzu iyi mi, kıvamı nasıl ? Yemek yapmak kimya deneyi
yapmaya benzemez. Önemli olan tarife harfiyen uymak
değil, lezzetli bir yemek ortaya çıkarmaktır.
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TURP, RADİKA,
KIRDAMA

Radika Otu
- Suyu kaynatırız.
- Kaynayan suya biraz üzüm sirkesi ve tuz ilave edilir.
- Su kaynayınca radika otu ilave edilir. Ot kaynayınca süzülür
ve tabaklara servis edilir.
- Otun üzerine zeytinyağı ve limon gezdiririz.

Turp Otu
- Suyu kaynatırız.
- Kaynayan suya biraz üzüm sirkesi ve
tuz ilave edilir.
- Su kaynayınca turp otu ilave edilir. Ot
kaynayınca süzülür ve tabaklara servis
edilir.
- Otun üzerine zeytinyağı ve limon
gezdiririz.
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Kırdama (Deniz Börülcesi)
- Kırdama kaynadıktan sonra sudan çıkarılır.
- Başparmak ve işaret parmağıyla kök tarafından tutularak uca
doğru sıyrılarak ayıklanır. (Fotosu var).
- Ayıklandıktan sonra tabağa alınır.
- Kaynattığınız kırdamanın oranına göre bol sarımsak dövülür,
bir kaba koyulur ve üzerine 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi ilave
edilir. Zeytinyağıyla birlikte çırpılır.
- Hazırlanan sos, tabaktaki kırdamanın üzerine gezdirilir.
NOT: Otun kendisi tuzlu olduğu için, kaynattığımız suya asla
tuz ekmeyiz.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

Ege bölgesi, tarih boyunca onlarca medeniyete ev
sahipliği yapmış… Bu büyülü coğrafya, misafirlerini
güzel doğası ve iklimiyle barındırmakla kalmamış;
bereketli topraklarında yetişen birbirinden leziz
otlarını da mutfaklarına sunmuş…
Bu otlar yemeğe lezzet, hayata şifa olmuş…
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DENİZ ÜRÜNLERİ
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BALIK
KÖFTESİ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sardalye balıklarının bağırsağı alınır.
Kılçıkları ayıklanır.
Balığın filetosu çıkarılır. (Kemiksiz, ayıklanmış ve pulsuz)
Etler bıçakla ince ince doğranır.
Tuz, karabiber, 1 adet yumurta koyulur. (Fotoğrafı var)
Hepsi balık etiyle beraber karıştırılarak yoğrulur.
Yoğrulan malzeme yuvarlak köfte biçiminde basılır.
Köfteler çift taraftan una bulanır.
Zeytinyağında kızartılır.
Afiyet olsun.

Malzemeler
- 750 gr. sardalye balığı
Tuz ve karabiber (İstediğiniz
miktarda)
- 1 adet yumurta
- 250 gr. un (Balık köftesini una
bulamak için)
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SUDA
LİMONLU BALIK

Malzemeler
- Büyükçe bir balık. (Ben adabeyi
kullandım bu tarif için)
- Zeytinyağı
- Tuz ve tane karabiber (İstediğiniz
miktarda)
- 2 adet limon
• Büyükçe bir balık güzelce temizlenir. Ben bu tarif için adabeyi
kullandım.
• Fırın tepsisine zeytinyağı ve kaynar su eklenir. (Tepsideki su, iki
parmak yüksekliğinde olacak).
• Adabeyi ortadan ikiye ayrılır ve fileto yapılır (Fileto, boydan
boya kesmek anlamındadır).
• Tuz ve tane karabiber eklenir. (İstediğiniz miktarda)
• Balığın büyüklüğüne göre 1 veya 2 limon sıkılır.
• Pişirmeye devam edilir.
• Pişince tabağa suyuyla birlikte servis edilir. (Suyunu balıktan
daha çok seveceksiniz).
• Afiyet olsun.
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AHTAPOTLU
PİLAV

Malzemeler
-

2 su bardağı pirinç
2 adet karanfil tanesi
1,5 çay kaşığı toz tarçın
Yarım tatlı kaşığı tuz
Orta boy ahtapot

• Önce ahtapotu döveriz. Dövülen ahtapotu, düdüklü tencerede
kaynatırız.
• Düdüklüde iyice kaynayan ahtapotu, kesme tahtasına alırız.
(Haşladığınız suyu sakın dökmeyin).
• Ahtapotu kesme tahtasında parmak kalınlığında olacak
şekilde dilimleriz. Pilavın pişmesi için beklemeye alırız.
• Şimdi pilav kısmına gelelim. Pirinci tavada hafifçe kavururuz.
• 2 adet karanfil tanesi, 1,5 çay kaşığı toz tarçın ve yarım tatlı
kaşığı tuz pirince ilave edilir.
• Hepsi birlikte kavrulur. Kavurma işleminden sonra düdüklü
tencerede ahtapotu haşlamış olduğumuz suyu pirincin üzerine
dökeriz.
• Ahtapotun suyu yeterli gelmezse biraz da kaynar su ilave
edebiliriz pilava.
• Her pilavda olduğu gibi pirince döktüğümüz su pirincin 1
parmak üzerine gelecek şekilde olmalıdır. Daha fazla veya
daha az su dökmemiz, pilavımızı tehlikeye sokar.
• Pirince suyu ilave ettikten sonra 15 dakika kısık ateşte
pilavımızı pişmeye bırakırız. (Fotoğrafı var).
• Ahtapotlu pilavın yapılışı diğer pilavlardan farklı değildir. Bu
nedenle iyi pilav yapan herkes, ahtapotlu pilavı da başarıyla
yapabilir.
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AHTAPOT
YAHNİ

Malzemeler
-

Yarım soğan (Rendelenecek)
Üç adet yeşil biber
3 adet olgun domates (Rendelenecek)
1 su bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Karabiber, toz kırmızı biber ve tuz
(İstediğiniz miktarda)
- 2 adet defne yaprağı

48

• Önceden dövülmüş ve temizlenmiş olan ahtapot, düdüklü
tencerede 1 saat kadar kaynatılır.
• Haşlanmış olan ahtapot, kesme tahtasına alınır ve küçük
lokmalar halinde doğranır. Derisi ve vantuzları kesinlikle
atılmaz.
• Diğer tarafta yarım soğan rendelenir.
• Üç adet yeşil biber doğranır.
• Olgun domateslerden rende yapılır.
• Zeytinyağı ilave edilir.
• 2 diş sarımsak dövülür.
• Karabiber, toz kırmızı biber ve tuz (istediğiniz miktarda) ekilir.
• 2 adet defne yaprağı ilave edilir.
• Hepsi toprak güvece alınır ve iyice karıştırılır.
• Güveç fırına verilir ve ahtapot yahni pişirilir.
• Ahtapot geç pişer. İyice piştiğini anlayabilmek için ahtapota
çatal batırırız. Çatal rahat batmaya başladığında ahtapot
pişmiş demektir.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———
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BALIKÇI USULÜ
KALAMAR TAVA

Malzemeler
- 1 küçük çay bardağı zeytinyağı
- 1 bira bardağı su
- Halka halka kesilmiş 750 gr. kalamar
(Ayıklanmış)

Dünya’nın en hafif kalamar tavasını pişirmeye hazır mısınız?
• Tüm malzemeler tavaya atılır ve kaynatma işlemine başlanır.
• Kalamar piştikçe tavaya dökmüş olduğumuz suyun buharlaşıp
uçtuğunu göreceksiniz.
• Kaynadıkça buharlaşan su tamamen yok olduğunda,
tavada geriye sadece zeytinyağının ve kalamarın kaldığını
göreceksiniz.
• Bu aşamada suyla yumuşayan kalamarın, bir basamak sonra
zeytinyağı ile kızardığını görmüş oluruz.
• Kalamarı yağda iyice kavurduktan sonra tavadan alıp servis
yaparız.
• Afiyet olsun.
Not:Bu kalamar tavanın diğerlerinden farkı; unsuz yapılması
ve minimum oranda yağda pişmesidir. Bu sayede çok hafif ve
lezzetli bir kalamar tava pişirmiş oluruz.
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BALIK
DOLMASI

Malzemeler
-
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Büyük bir yassı balık.
Zeytinyağı
2 beze pidelik veya ekmeklik hamur
1 su bardağı pirinç (Pilav için)

• Önce pilav hazırlanır. Tencerede demlenmeye bırakılır. (Pilav
tarifi için “pilavlı tas kebabı” sayfasına bakabilirsiniz).
• Balık temizlenir.
• Temizlenen balık, çift taraflı olarak una yatırılır.
• Tavada zeytinyağı kızdırılır ve una batırılan balık, tavada
orta karar kızartılır. (Tam yenecek kadar kızartmayın azcık çiğ
kalsın).
• Balığı çevreleyecek şekilde büyükçe bir hamur merdane ile
açılır.
• Fotoğraftaki gibi kızaran balık hamurla kaplanır.
• Sacda yağı kızdırıp hamurla kaplı balığı tekrar kızartırız.
(Daha önce tam kızartmamızın nedeni hamurla tekrar
kızartacak olmamızdır).
• Çift taraflı olarak hamurla kaplı balığı kızarttıktan sonra balığı
tepsiye alırız.
• Hazırladığımız pilavı balığın üzerini kapatacak şekilde
yayarız (Fotoğrafı var).
• Tepsiye yaydığımız pilavı ve altındaki balığı son olarak fırına
atıyoruz. Pilavın üzeri kızardığı zaman balık dolmamız hazır
demektir.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

Çeşmelilerin eskiden özel günler için hazırladığı bu yemek, gerçekten hem lezzetiyle hem de sunumuyla
gerçek bir ziyafettir. Bu yemek bize muhtemelen Çeşme ve Alaçatı’da yaşamış olan Rumlardan miras kalmıştır.
Zaten Çeşme mutfağı da tek yönlü izole bir mutfak değildir. Çeşme bir liman şehri olduğu için dışardan
etkilenmenin çok olduğu bir mutfak oluşmuştur. Çeşme ve Alaçatı’da yaşamış olan Rumlardan çok fazla
etkilenme olduğu gibi diğer yandan Osmanlı döneminde önemli bir liman olan Çeşme’ye gelen Araplar ve
Akdeniz ülkelerinden de etkilenmeler görülmektedir mutfağımızda. Uzun yıllar birlikte yaşayan Rum ve Türk
Toplumunun sentezlendiği bir mutfak da diyebiliriz Çeşme mutfağı için. Yunan mutfağı demiyorum. Bunun
ayrımının da iyi yapılması lazım. Yunanistan tarafında fazla zengin bir mutfak yokken Ege’de yaşayan
Rumların o dönemde çok daha ileri olduklarını ve bunun yemek çeşitlerine de yansıdığını görüyoruz.
Not: Balık dolması büyük bir balık ile yapılır. Ben kitap için bu yemeği yaparken, yalıncak (Leka) balığı aldım
ve onunla yaptım. Siz de büyükçe bir yassı balıkla bu yemeği yapabilirsiniz.
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AHTAPOT
IZGARA

Türkiye’deki restoranlarda sunulmuş olan ahtapot ızgaraların
hiçbiri anlatacağıma benzemez. Burada dikkat edilecek
nokta şudur. Ülkemizde ahtapot ızgara haşlanmış ahtapottan
yapılmaktadır bu işlem de tamamen yanlıştır. Benim size
önereceğim sistem hem lezzetli olur hem de Yunan adalarında bile
bulamayacağınız bir tariftir. Temizlenmiş ve ayıklanmış ahtapot
(Vantuzları ve derisi kesinlikle ayıklanmayacaktır). Bütün olarak
kellesinden (lo lo) güneşli bir yere asılır. Mümkünse tel kafes veya
tül perde gibi bir düzenekle ahtapotun üzerine sinek konmasını
önleriz.
Astığımız ahtapot güneşte iki gün kurutulur (Yaz güneşi). Güneşte
kuruyan ahtapot 8 bacaklı olduğu için bacakları ayrı ayrı kesilip
alüminyum folyolara sarılarak dolapta veya dipfrizde saklanır.
Kullanılacağı zaman çıkarılır ızgarada kızartılıp servis edilir.
İsterseniz az miktarda zeytinyağı ve limon ilavesi ile de servis
yapabilirsiniz.
Not: Bacakları ayrı ayrı folyoya sardık.Dipfrize attık.İstediğiniz
zaman istediğiniz miktarda çıkarıp pişirebilirsiniz. Bende her
zaman dipfrizde hazır bulunur. Canım çekti mi pişirir yerim.
Not:Bacakları ayrı ayrı folyaya sardık. Dipfrize attık. İstediğiniz
zaman istediğiniz miktarda çıkarıp pişirebilirsiniz. Bende her
zaman dipfrizde hazır bulunur. Canım çekti mi pişirir yerim.
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AHTAPOT KURUSU
Kurutulmuş

Diğer amcam Seydi Akbaykal ise
kopanisti (acı peynir) peynirinin ustasıdır.
Yarımada’da kopanisti (acı peynir) peynir
yapan tek tük bilgelerden birisidir.

Temizlenmiş ve ayıklanmış ahtapot uçurtma yapar gibi dal veya
kargılarla gerilir. Her bir bacağı, kasnağın bir koluna gelecek
biçimde bağlanan ahtapot, uçurtma gibi gerilmiş olur. Hazır
satılan çıtadan yapılmış kasnakları denemeyin, onlar ince olduğu
için ahtapotu gerecek kuvvette değildirler. Ahtapot gerildikten
sonra bir ip yardımıyla kasnak güneş gören yukarıya bir yere asılır
ve ahtapot 1 hafta boyunca güneşte tutulur. Akşam olduğu zaman
ahtapot mutlaka içeri alınır, böylece çiğ yağmasından korumuş
oluruz.
1 hafta sonra kurutulmuş olan ahtapot, parçalara ayrılır. Örneğin
bir bacağı alınıp gazete kağıdına sarılır. Sarmış olduğumuz
gazete kağıdı sirke ve su ile hafif ıslatılır. Ve ahtapotu sardı   ğımız
gazete rulo bir biçimde tel ile sarılır. Tel ile sarmamızın nedeni
ateşte yanmaması içindir. Hazırladığımız bu rulo sıcak külün içine
bırakılır. Piştiği zaman açılır küçük küçük kesilir ve meze olarak
tüketilir. Karın doyurmak için kullanılmaz.
Amcam Hakkı Akbaykal Çeşme’nin eski aşçılarındandır. Ahtapot
Kurusu ile ilgili şöyle bir ek bilgi almıştım kendisinden; kurutulmuş
ahtapot bir mendile sarılır ve hamile olan bayanın göbeğinin
orta kısmına bez yardımı ile sarılır. Bu yaptığımız ne işe mi yarar?
Hamile olan bayanın karnındaki çocuk bu ahtapot kurusunun
kokusunu alır ve anne karnını tekmelemeye başlarmış. Çocuk
anne karnındayken tekme atarsa herhangi bir sorun olmadığı
anlaşılırmış. Eskiler anne karnındaki çocuğun sağlıklı olup
olmadığını bu şekilde anlarlarmış.
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BOKLU
KEBAP

• Taze olarak aldığımız sardalyeleri, pulunu ve içini temizlemeden
teneke bir tepsi üzerine yayarak önceden yaktığımız mangalın
üzerine oturturuz. (Ben yoğurt tepsisi kullanıyorum. Eskiden
peynir tenekesini keser onun üzerinde pişirirdik).
• Çift taraflı olarak pişirdiğimiz balıkları, tenekeden alırız.
• Mümkünse deniz suyunu bir kaba alırız. Deniz uzakta ise kabın
içine su koyup, üzerine bolca kalın tuz atabilirsiniz.
• Tenekede pişirdiğimiz balıkları kaptaki tuzlu suya bırakırız.
• Suyun içindeki balıkları elimizle pulundan ve bağırsaklarından
arındırırız.
• Suyun içinde temizlediğimiz balıkları tabağa çıkarır, afiyetle
yeriz.
Balığı temizleme zahmetine katlanmadan pişirdiğimiz bu yemek,
balığın etindeki deniz kokusunu buram buram duymanızı
sağlar. Boklu kebap yaygın olarak sardalye ile yapılır ancak
büyük balıklarla da yapmanızda herhangi bir sakınca yoktur.
Adına bakmayın siz, böyle lezzetli balık öyle her zaman
pişiremezsiniz.
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ÇİĞ BALIK
Levrek Marine

Malzemeler

En az 1kiloluk deniz levreği (Kesinlikle besi olmayacak) alınır
Ancak balığın çok taze olması gerekmektedir.

-

• Balığın eti boylamasına fileto çıkarılır. Derisi soyulur.
• Kılçığı ve orta kemiği çıkarılır. İnce uzun şeritler halinde kesilip
metal bir kaba yatırılır.
• Tuz ,tane karabiber ve bol limon suyu sıkılarak marine edilmek
üzere, metal bir kap içinde buz dolabında saklanır.
• En az bir gün durması gerekir. 12 saatte bir balığın eti ters
yüz edilir.
• 1 gün sonra balığımız hazırdır.
• Hazırladığımız balığın 2-3 gün içinde zeytinyağı ilave
edilerek servis edilmesi gerekmektedir.
• Afiyet olsun.

1 kiloluk deniz levreği
Tuz, tane karabiber
Limon suyu
Zeytinyağı
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EKŞİLİ
KALAMAR

Hepsi birlikte haşlanır.
Kalamar iyice piştiğinde, tencereden alınır ve servis edilir.
Kalamarın iyice piştiğini anlamak için çatalı kalamara batırırız.
Kolay batıyorsa olmuş demektir.
Afiyet olsun.

Malzemeler
-
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2 su bardağı su
1 çay bardağı zeytinyağı
1kg kalamar
1 limon sıkılır

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———
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EKŞİLİ
SUPYE

Bu tarifi aynı şekilde kalamar için de uygulayabiliriz.
• Yarım kg. supye ayıklanır ve temizlenir.
• Tencereye atılır.
• 2 su bardağı kaynar su ve 1 çay bardağı zeytinyağı ilave
edilir.
• Üzerine 1 adet limon sıkılır.
• Ateşin altı açılarak kaynatmaya başlanılır.
• Supye iyice yumuşadığında ve dişe geldiğinde işlem tamam
demektir.
• Afiyet olsun.
Bu tarifi aynı şekilde kalamar için de uygulayabiliriz.

Malzemeler
-

Yarımkg. supye (Ayıklanmış)
2 su bardağı kaynar su
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet limon

57

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

FIRINDA
AHTAPOT

• Yakalanan ahtapot 1-2 gün tel kafeste tutularak güneşte kurutulur.
• Sonra parçalara ayrılarak buzdolabına alınır. Yiyeceğimiz
kadar ahtapotu dolaptan çıkarır, fırında bir tavada ızgara
olarak pişiririz.
• Üzerine hiçbir şey katmadan özgün lezzetiyle servis ederiz. Yine
Türkiye’deki balık restoranlarında yapılan diğer bir büyük hata
da ahtapotun haşlandıktan sonra kızartılmasıdır.
• Bu işlem de tamamen gereksizdir ve ahtapotun lezzetinin suya
akıp gitmesine neden olur.
• Oysa bizim ahtapotu 1-2 gün güneşte bekletmemiz onun
lezzetinin korunmasını ve kolayca pişmesini sağlar. Ahtapotu
fırında pişirmemiz yeterli olacaktır, ayrıca haşlamaya asla gerek
yoktur.
Türkiye’deki balık restoranlarında yapılan en büyük yanlışlardan
biri de ahtapotun derisinin atılmasıdır; oysa ahtapotun en
lezzetli yerleri derisi ve vantuzlarıdır. Ahtapotun ne tür yemeğini
veya salatasını yaparsak yapalım asla derisini israf etmemeliyiz.
Bence, derisi olmayan bir ahtapot yiyeceğinize tavuk yemeniz
daha mantıklı bir tercih olacaktır.
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KAKAVYE
Acılı Balık

Malzemeler
- Balık (Tercihen sarıkulak kefal, levrek
de olabilir)
- 3 adet domates
- 2 adet acı yeşil biber
- 1 çay fincanı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- Tuz ve bolca karabiber (Karabiberi
dayanabileceğiniz kadar bol koyun)
• Balık tepsiye yatırılır. Balığın büyüklüğüne göre büyükse
bölünerek, küçükse bütün olarak tepsiye alınır.
• Tepsinin içine domates rendelenir.
• 2 adet acı yeşil biber ve 2 diş sarımsak üzerine doğranır.
• Zeytinyağı ilave edilir.
• Tuz ve bolca karabiber yemeğin üzerine ekilir.
• Hepsi tepside pişirilir.
• Tepsideki yemeğinizi isterseniz fırında, isterseniz ocağın
üzerinde pişirebilirsiniz.
• Afiyet olsun.
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Reşat Akbaykal

ISPANAKLI
SUPYE

Malzemeler
- Orta boy bir supye (500 gr. kadar)
- 1 çorba kaşığı dolusu domates
salçası
- 1 adet domates
- 2 adet acı yeşil biber
- 2 avuç doğranmış ıspanak
- Tane karabiber (İstediğiniz miktarda)
- 2 adet karanfil
- Kabuk tarçın (Bir tırnak
büyüklüğünde)
- 1 adet defne yaprağı
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• Supyeler ayıklanır. Küçük küçük kesilerek haşlanır. (Çabuk
pişmesi ve lezzetini kaybetmemesi için düdüklü tencerede
pişirelim).
• Başka bir tencerede zeytinyağı, salça, domates ve acı biber
kavrulur.
• Tuz ekilir.
• Üzerine çiğ ıspanak koyulur ve kavurmaya devam edilir.
• Kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edilir.
• Baharat olarak tane karabiber (istediğiniz miktarda), 2 adet
karanfil, bir tırnak büyüklüğünde kabuk tarçın ve bir adet defne
yaprağı eklenir.
• Supyeler pişince haşlandıkları tencereden kevgir ile alınır,
ıspanağın üzerine koyulur ve karıştırılır. (Supyeyi kaynattığımız
suyu atmıyoruz).
• Yemeği pişirirken suyunu çektikçe, supyeyi haşladığımız
tencerede kalan sudan alınarak yemeğe takviye yapılır.
Pişirmeye devam edilir.
• Supye önceden haşlandığı için fazla pişirme gereksinimiz
kalmaz. Ispanaktan ve supyeden birer parça tattıktan sonra
piştiğine karar verince ateşi söndürürüz.
• Çukur tabağa koyarak servis ederiz.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

İSTAKOZ
Böcek

• İstakozun iyi pişmesi için alt karnını baştan kuyruğa doğru tam
ortadan düz olarak keseriz. (Fotoğraftaki gibi)
• Karnını kestiğimiz istakozu fırında bütün halde pişiririz.
• İstakozumuz pişince, etini kabuğundan çıkarıp üzerine
zeytinyağı ve limon gezdirerek afiyetle yeriz.

İstakozun biraz küçüğüne böcek denir. Ben bu tarifte balık
restoranlarının aksine istakozu haşlanmadan yapacağım;
çünkü haşlanan istakoz bütün lezzetini suyuna bırakmış olur.
Yani istakozu haşlarsak “gerçek lezzeti” lavaboya dökmüş
oluruz. Bu nedenle ben istakozun haşlanmasına kesinlikle
karşıyım.
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Reşat Akbaykal

KALAMAR
DOLMA

Malzemeler
-
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1 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı zeytinyağı
karabiber , tuz (İstediğiniz miktarda)
1 çay kaşığı toz tarçın.
Bütün kalamar
(9-10 adet)

• Kalamar dışındaki tüm malzemeler bir kapta karıştırılır.
• Kalamarın bacakları kıyma gibi bıçakla ufak ufak doğranır.
• Pirinç karışımı ile bacaklardan oluşan kıymayı elle karıştırırız.
• Hazırladığımız içi kalamarın gövdesine aynen biber dolması
doldurur gibi dolduruyoruz.
• Kalamarı doldurunca ağzını kürdan ile kapatıyoruz. (Fotosu var)
• Kalamar dolmaları tencereye diziyoruz.
• Dolmaların üzerine aynı hizaya gelecek kadar kaynar su ve
biraz zeytinyağı koyup, tencereyi kaynamaya bırakırız.
• Pişirirken çatal batırma yöntemi ile pişip pişmediğini kontrol
ediyoruz.
• Dolmalarımız iyice yumuşayıp piştiğini görünce ateşi
kapatıyoruz.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

KARİDES GÜVEÇ
1 Kişilik

Malzemeler
- 1 adet domates
- Tuz ve Karabiber (İstediğiniz
miktarda)
- 1 diş sarımsak
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 150 gr. karides
- 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar
peyniri
- 1 adet ince yeşil biber (Doğranmış)

• 1 adet domates rendelenir.
• İçine tuz ve karabiber ilave edilir.
• 1 adet ince yeşil biber ilave edilir.
• 1 diş sarımsak sosun içine doğranır.
• Tavaya 1 çay bardağı zeytinyağı dökülür.
• Tüm bu malzemeler pişirilir ve sosumuz hazırlanır.
• Diğer yandan ayıklanmış karidesler kaynar suya atılarak
haşlanır. Sakın soğuk suya atıp suyun ısınmasını beklemeyin
bütün lezzeti suya gider.
• Karidesler hızlı bir biçimde haşlandıktan sonra hazırladığımız
sos toprak güvecin içine koyulur.
• Diğer tarafta kaynattığımız karidesler de sosla birlikte
karıştırılarak güvecin içine yerleştirilir. Bunların üzerine de
isteğe göre kaşar peyniri ilave edilir.
• Kaşar peyniri de ilave edildikten sonra güvecimiz kızgın fırına
atılır. Kaşarın üzeri kızarıncaya kadar fırında pişirilir.
• Afiyet olsun.
Not: Karidesi suda haşlamak yerine buharda da
pişirebilirsiniz. Böylelikle karidesin lezzetinden taviz vermemiş
olursunuz.
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KÖPEK BALIĞI
Yasemin

Tarator Malzemeleri
-

2 çorba kaşığı sirke
2 diş sarımsak
yarım avuç kırılmış ceviz
1 avuç kurutulmuş ekmek kırığı
2 çorba kaşığı zeytinyağı

Taratorun Hazırlanması
- Tüm bu malzemeler bir kapta
karıştırılır. Balığın üzerine
koyacağımız tarator hazırdır.
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• Köpekbalığının derisi yüzülür ve karın bölgesi temizlenir.
• Temizlenen balık iki parmak kalınlığında dilimlenir.
• Dilimlediğimiz parçalar una batırılır. Kızgın yağda çift taraflı
olarak kızartılır.
• Kızartılan parçalar, tabağa yassı olarak dizilir. Üzerine önceden
hazırladığımız tarator, kaşıkla balık eti görünmeyecek şekilde
sıvanır.
• Kimi balıkçıların, yenmez diye öldürüp çöpe attıkları köpekbalığı
(yasemin) bu şekilde çok lezzetli olur ve afiyetle yenir.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

LAKERDA
Torik

7kg. Torik aldık ve 2-3 parmak kalınlığında takozlar halinde
kestik. Bu takozlar buzlu suya yatırılarak 1 saat boyunca
soğuk suda tutulur. Buradaki amacımız buzlu su yardımıyla
balığın içindeki kanı dondurup, dışarı atmaktır. Soğuk suda
kanı dondurduktan sonra elimize ince bir dal veya tığ alırız ve
balığımızın iliğinde donmuş olan kan pıhtılarını temizleriz. İliğin
içinde donmuş olan kan, çok kolay temizlenir. Böylece balığın
kokuşmasını önlemiş oluruz.
İliklerini temizlemiş olduğumuz takozları içi “kalın tuzla” kaplı
bir kaba alırız. Kabın içindeki takozları bol kalın tuzun üzerine
yatırırız. Tuza yatırdığımız takozların üzerine de bolca kalın
tuz dökeriz. Böylece balığımız tuzun içine hapsolur. Komple
tuzla kaplanan balığımızı koyduğumuz kabın kapağını da
kapatırız ve bu işlemden sonra balığımızı fermente olabilmesi
için buzdolabında değil de güneş görmeyen serin bir ortamda
tutarız. 7 gün boyunca her sabah balığın saldığı su süzülür.
Eğer suyun süzüldüğü kısımlarda kalın tuz azaldıysa kenarlarına
tekrar tuz takviyesi yapılır. Her sabah aynı işlem yapılır ve
balığı koyduğumuz kabın kapağı kapatılarak tekrar aynı
serin ve güneş görmeyen yere geri bırakılır. 7 günün sonunda
lakerdamız hazırdır.
Lakerda üzerine zeytinyağı ve limon koyularak servis edilir.
İsterseniz üzerine dereotu da serpebilirsiniz.
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SUPYE
KIZARTMA

Çiğ supye parmak şeklinde kesilir.
• Una bulanır
• Kızgın zeytinyağına atılarak kızartılır.
• Afiyet olsun.
Bir yiyeceğin güzel olması için illa 10 saat uğraşmaya gerek
yoktur. Bazı besinler zaten doğal halleriyle güzeldirler ve
ellendikçe lezzetleri artacağına azalmaktadır. Bu yiyeceklere
verilecek en iyi örneklerden biri supye kızartmadır. Yanında rakı
olmadan olmaz, diyerek büyük lezzetin küçük tarifini veriyorum.
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SALYANGOZ
YEMEĞİ

Malzemeler
-

Topladığımız salyangozlar
2-3 adet domates (Rendelenmiş)
2 adet acı yeşil biber (Doğranmış)
Yarım rendelenmiş soğan
Bol zeytinyağı
Karabiber ve tuz (İstediğiniz
miktarda)
- Az miktarda kimyon
- 1 çorba kaşığı salça

Canlı olarak toplanan salyangozlar,
üzerlerine beyaz un serpilerek 2 gün
boyunca buzdolabında beslenirler.
Bu sayede bağırsaklarındaki yeşillikler
atılmış olur. Salyangozların üzerine
ıslak bir bez örtmek onların yaşamasını
sağlayacaktır.

• Buzdolabında 2 gün boyunca unla beslediğimiz
salyangozlar, olduğu gibi kaynar suyun olduğu tencereye
alınır ve haşlama işlemine başlanır.
• Başka bir tencerede ise malzemeler bölümünde bulunan
salyangoz dışındaki diğer malzemeler ilave edilir ve kavurma
işlemi yapılır. Malzemeler birlikte kavrulduktan sonra üzerine
salyangoz oranına göre kaynar su ilave edilir. Şu ana kadar
hazırladığımız yemek sosunun kurufasülye yemeğinin sosunu
yapmaktan hiçbir farkı olmadığını göreceksiniz.
• Yemeğin sosunu 15-20 dakika kaynattıktan sonra üzerine
yarım litre kaynar su daha ilave edilir.(salyangoz yoğunluğuna
göre suyu arttırır ya da azaltırız).
• Yemeğin sosu kaynayıp hazır hale geldikten sonra diğer
tencerede haşladığımız salyangozları kevgir yardımıyla sudan
süzüp, diğer tenceredeki sosun içine aktarılır. Tencerenin
kapağı kapatılıp pişirme işlemine devam edilir.
• Pişen yemek çukur tabaklara servis edilir.
• Afiyet olsun.

Bu yemeği her yaptığımda rahmetli dedem aklıma gelir. Küçük bir çocukken bronşit olmuştum. Dedem Reşat
Akbaykal, hemen salyangoz toplattı ve kaynattırdı. Salyangozlar iyice kaynadıktan sonra kaynatmış olduğu
suyu süzdü. Ortaya sümüksü bir şurup çıktı. Biraz lezzetlenmesi için suyun içine toz şeker ilave edip karıştırdı.
Artık bronşit için hazırladığı şerbet hazırdı. Günlerce bana bu ilacı içirdi ve bronşitim bu yolla geçti. Dedem
bronşite iyi gelen bu şerbeti babası Selim Kaptan’dan (Büyük dedemiz) öğrendiğini söylemişti. Bir gün
Selim Kaptan ile arkadaşı Rum doktor rakı içerlerken gemiye o zamanlar çocuk olan dedem Reşat Akbaykal
gelir. Oğlunun hastalığından yakınan Selim Kaptan’a Rum doktor dedemin hastalığının bronşit olduğunu
söylemiş. Bronşit hastalığının geçmesi için de kendilerine bu tarifi vermiş. Dedem küçük bir çocukken kendisine
uygulanan bu tedaviyi bana da uygulamıştı ve başarıya ulaşmıştı. Günümüzde böyle ilaçları kullanmıyoruz
belki; ama ilaç firmalarının yaptığı ilaçların da doğal malzemelerle yapılmış olanlarının daha sağlıklı
olduklarını hepimiz biliyoruz.
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TÜTÜN BALIĞI
Ringa

• Ocakta veya bir ateşte tütün balığı közlenir. Avcıların yolunmuş
kuşları közledikleri gibi.
• Balık közlendikten sonra eti ayıklanır, tabakta zeytinyağı ve
limonla servis edilir.
• Tütün balığı da kolyozda olduğu gibi domatesli salataların
üzerine ilave edilerek de tüketilebilir.
• Afiyet olsun.

Çeşme’ye Yunan Adaları’ndan gelmektedir. Ancak Kuzey
ülkelerinin balığı olan “Ringa” balığından yapılmaktadır.
Yani Yunan Adalarına da Kanada ve İskandinav ülkelerinden
gelmektedir. Akıllı Yunanlar Kuzey ülkelerinden kasayla aldıkları
tütün balıklarını tek tek paketleyerek Yunan malı olarak satarlar.
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TUZDA
BALIK

Malzemeler
- Büyük bir balık (Ben levrek ile yaptım)
- 1 poşet kalın tuz

• Büyük olan her balığı seçebilirsiniz. Ben Levrek balığını tercih
ettim.
• Bir fırın tepsisinin üzerine kalın tuz serpilir.
• Aldığımız balığın pulu ve içi asla temizlenmez.
• Levrek tuzla kaplanmış tepsinin üzerine yatırılır.
• Balığın üzerine tekrar tuz kapatılır.
• Balığı örttüğünüz tuzun üzerine elle su serpilir. Bu yolla fırında
ısıyı gören tuz, alçı gibi sertleşir.
• Kızgın fırında yarım saat kadar duran balığımızın piştiğinden
emin olunca sertleşmiş olan tuz kütlesi kırılır ve balığımız
içinden çıkarılır.
• Balığın etleri çatal ve kaşık yardımıyla parça parça tabağa
servis edilir.
• Karın bölgesindeki organ ve fazlalıklar çöpe atılır.
• Ancak karın bölgesinde yumurta çıkarsa afiyetle yenir asla
atılmaz.
• Tuzun içinde temizlenmeden pişen balığın eti, deniz kokusunu
asla kaybetmez. Balığı ağzınıza attığınızda, denizin mis gibi
kokusunu mutlaka duyarsınız. Bu da yiyene ayrı bir keyif verir.
• Afiyet olsun.
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KOLYOZ
Tuzda Kurutulmuş

• Yerli üretimdir.
• Lakerda da yaptığımız gibi tuzda kurutulur.
( bkz. Lakerda Tarifi )
• Balığın kafası ve bağırsakları atılır.
• Temizlenen balık bol tuza yatırılır. 10 gün boyunca tuzda
yatan balık servise hazır olur.
• Yeneceği zaman sirkeli su yardımı ile temizlenir.
• Kolyoz sirkeli suda yıkandıktan sonra yağ ve limonla servis
edilir.
• Meze olarak mükemmeldir.
• Bunun yanında aynı ançüezde olduğu gibi yazlık domatesli
salataların üzerinde de tüketilebilirsiniz. Çok lezzetli olur.
• Afiyet olsun

Malzemeler
- Büyük bir balık (Ben levrek ile yaptım)
- 1 poşet kalın tuz

70

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

YENGEÇ
KIZARTMA

Tavaya bolca zeytinyağı dökülür.
• Ateş açılır ve yağın kızması beklenir.
• Yağın üzerine 1 tatlı kaşığı tuz serpilir.
• Kızgın yağın üzerinde yengeç canlı canlı sırt üstü gelecek
şekilde kızartılır.
• Sırtı kızartıldıktan sonra yüz üstü çevirilerek diğer tarafı da
kızartılır.
• İki tarafı da kızaran yengeç artık hazırdır. Bir çekiç yardımıyla
kabuğu kırılarak yenir.
• Kabuğun içinden çıkan et dünyadaki en lezzetli etlerden biridir.
• Yengeci yerken asla onu pişirdiğiniz yağı da yemeyi ihmal
etmeyin. Yengeci pişirdiğimiz yağı tavadan bir tabağa boşaltırız
ve ekmek banarak bu lezzeti de kaçırmamış oluruz.
Yengeçlerin siniri olmadığı için asla acı hissetmezler. Bu
nedenle hayvanseverlerin telaşlanmalarına gerek yoktur. Yengeç
konusunda ülkemizdeki yapılan en büyük yanlış, yengecin
haşlanmasıdır. Bu uygulama asla yapılmaması gereken bir
hatadır. Yengeci haşlarsak, lezzetini olduğu gibi suya kaptırmış
ve saman gibi bir et yemiş oluruz. Ayrıca yengecin de türleri
vardır ve en lezzetli olanı “kaya yengeci”dir.
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ET
YEMEKLERİ
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Reşat Akbaykal

ARPACIK SOĞANLI
ET YAHNİSİ

Malzemeler
-

500 gr. güveçlik dana eti
Zeytinyağı
2 çorba kaşığı salça
1 adet domates
3 adet kurutulmuş kırmızı biber
250 gr. arpacık soğan

• Tencereye 500 gr. güveçlik dana eti koyulur.
• Üzerine zeytinyağı ve salça koyulur.
• 1 tane domates rendelenir ve ilave edilir.
• Hepsi birlikte kavrulur.
• İsteğe göre kurutulmuş kırmızı biber eklenir.
• 2 su bardağı kaynar su ilave edilir.
• Üzerine arpacık soğanlar ilave edilir.
• Pişirmeye devam edilir.
• Soğanlarımız piştiğinde yemeğimiz hazır demektir.
Not: Ben çocukken annemin çok yaptığı bu yemek benim
pişmiş soğandan soğumama neden olmuştur. Ancak soğan
tadını sevenler için eşsiz bir yemektir diyebilirim.
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ET
ÇULLAMA

Malzemeler
- Dana eti 250 gr. (Yağsız but
kısmından)
- 1 adet yumurta
-2 çorba kaşığı un
- Zeytinyağı
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• Dananın but kısmından aldığımız eti bütün halinde az suda
haşlarız. (çok suda haşlarsak etin lezzetini kaybederiz)
• Haşladığımız eti lime lime tifteriz.
• Bir tasın içine 1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı un, 1 su bardağı
soğuk su ilave edilir ve çırpılır. (Terbiye yapar gibi).
• Et tiftiklerini tastaki terbiyemizin içine boca ederiz ve karıştırırız.
Ortaya etli bir bulamaç çıkmış olur.
• Tavaya yarım su bardağı zeytinyağı dökeriz. Ateşin altını
açarız.
• Yağımız kızınca bulamacı üzerine bir kaşık yardımıyla parça
parça dökeriz. Ortaya sanki mücver pişiriyormuşuz gibi bir
görüntü çıkar.
• Bir yüzü pişen çullamaları ters çevirir ve diğer taraflarını da
pişiririz.
• Çift tarafı pişen çullamalarımız hazırdır. Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

ÇEŞME
KÖFTESİ

Malzemeler
- Yarım kilo dana kıyma (Ön kol+
kaburga karışık)
- 1 adet küçükbaş soğan (Rendelenmiş)
- 1 adet yumurta
- Tuz , kimyon, karabiber, toz kırmızı
biber (İstediğiniz miktarda)
- 1 çay bardağı su
- 3 çorba kaşığı kuru nane (Bu
yemeğin baskın baharatı nanedir)

• Tüm malzemelerimiz birlikte yoğrulur. Top top köfte haline
getirilir.
• Diğer tarafta 2 patates ve 3 domates yuvarlak yuvarlak
doğranır. (Domateslerin göbeğini atmayı unutmayın).
• Domatesler doğrandıktan sonra önlü arkalı olarak una batırılır.
Sonra 4-5 adet yeşil biberle birlikte domates ve patateslerimiz
sırayla zeytinyağında kızartılır. Bir tabağa alınır.
• Köftelerin üzeri unla kaplanır ve kaplanırken top şeklinde
olan köfteleri elimizle yassılaştırırız.Yassılaştırdığımız köftelerin
üzerine tekrar un serpilir. Çeşme köftesinin özelliği bol unlu
olmasıdır.
• Tavaya bol zeytinyağı koyulur ve köfteler kızartılır.
• Tavadaki yağa biraz tuz serperseniz daha iyi pişer.
• Köfteler kahverengi olunca, ters çevrilip pişirilmeye devam
edilir. (Çevirdiğinizde köfte beyaz renkteyse erken çevirdiğiniz
anlaşılır).
• köfteler piştikten sonra tabağa dizilir. Üzerine daha önceden
kızarttığımız patates, domates ve biberleri de yerleştiririz.
Artık Çeşme Köftesi hazırdır.
• Afiyet olsun.
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ÇEŞME
KUMRUSU

• Kumru ekmeği boydan boya ortadan ikiye bıçakla yarılır.
• Mangalda çift taraflı olarak ekmekler kızartılır.
• Kızartılan kumru ekmeğinin iç kısmına bolca tereyağı
sürülür(İsteyenler margarin de sürebilir).
• Dilimlediğimiz sucuk ve salamlar da mangalda pişirilir. (Sucuk
ve salam miktarını siz belirleyebilirsiniz).
• Kumrunun içine pişirdiğimiz sucuk ve salamlar koyulur. Bunun
üzerine yukarıda belirttiğim gibi kaşar peyniri de ilave edilir.
(Hangi seçeneği tercih ederseniz).
• Kumrunun içine koyulan 2 dilim domates ve ekilen tuz da
kumrunun olmazsa olmazlarıdır.
• Çeşme Kumrusunun da yanına en iyi ayran ve turşu biber gider.
• Afiyet olsun.

Malzemeler
-
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1 adet kumru ekmeği (1 kişi için)
Kaliteli kangal sucuk
Kaliteli salam
Kaşar peyniri
2-3 dilim domates

Çeşme’nin ülke çapında en tanınmış yemeği, herhalde Çeşme
kumrusudur. Gerçekten çok lezzetli olan bu sandviç türü, her
öğünde ve öğün arasında yenilebilecek bir lezzettir. Benim
gördüğüme göre Ilıcalı kumrucular (Çeşme kumrusu Ilıca’da
doğmuştur) kumruyu iki ayrı şekilde yapmaktadırlar. İkisi de
güzel olmaktadır, herkes kendi zevkine göre yapabilir Çeşme
kumrusunu. Zaten ikisi arasındaki fark da çok büyük değildir.
Birinci anlayış kumrunun içine eski kaşarı pişirmeden çiğ olarak
koymaktadır. İkinci anlayış ise taze kaşarı “gazlı plate” üzerinde
kızarttıktan sonra kumrunun içine koymaktadır. Aradaki fark
budur. Size hangisi cazip geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

CİĞER EKMEK
Yarımada Ciğeri

Malzemeler
-

200 gr. dana ciğer (1 adet yarım ekmek için)
Zeytinyağı
1 adet yarım ekmek
4 dilim domates
Biraz doğranmış kuru soğan
Biraz doğranmış maydanoz

• Dana ciğerinin zarı ayıklanır.(Kasaba ayıklatmak
daha mantıklı).
• Ciğer bütün halinde dipfrize atılır.
• 1-2 gün dipfrizde dinlendirilen ciğer dışarı çıkarılır.
• Oda sıcaklığında 5- 10 dakika beklenerek ciğerin
azcık yumuşaması sağlanır.
• Ciğer hala sert iken, keskin bir bıçak ile ciğeri
yaprak yaprak çok ince şekilde doğrarız. Ciğer
parçaları ne kadar ince olursa o kadar iyidir.
Ciğerin donmuş vaziyette sert olması, ince
doğranmasına yardımcı olur. Ayrıca ciğerin
şoklanması, bazılarımızın sevmediği o ağır ciğer
kokusunun da azalmasını sağlar.
• Saçın üzerine 2 parmak zeytinyağı koyulur ve
yağımız soğukken üzerine ciğer koyulur.
• Ciğer saça koyulduktan sonra ateşin altı açılır.
• Hızlı ateşte, hızlı bir biçimde ciğer pişirilir.
Ciğerimiz ince doğrandığı için çabuk pişer ve yağ
emme riski kalmaz.
• Her kırmızı ette olduğu gibi, ciğerin de fazla
pişirilmemesi gerekmektedir. İçinin hafif pembe
renkte kalması makbuldür.
• Zaten çok pişirilen ciğer, sertleşerek kurur ve
lezzetini kaybeder.
• Diğer tarafta yarım ekmeğimizin içi tek parça
halinde söküldükten sonra pişirdiğimiz ciğeri
istediğimiz miktarda ekmeğe doldururuz. (150200 gr)
• Ekmeğin içindeki ciğerin üzerine bolca tuz attıktan
sonra ince dilimlediğimiz domatesten 3-4 parça
koyarız ve yine isteğimize göre doğranmış soğan
ve maydanoz da ilave edebiliriz.
• Malzemeleri koyduktan sonra çıkardığımız
ekmek içini de saçtaki yağa banarız ve vakit
kaybetmeden ekmeğe geri yerleştiririz.
• Ekmek arası ciğerimiz hazırdır. Yanında turşu
biberi ve ayranı da unutmamakta fayda var.
• Afiyet olsun.

Ciğerin ekmek arasında bu kadar yaygın olarak yenip,
satıldığını başka bir yerde görmüş değilim. Bu nedenle
hiçbir tabelada yazmasa da ben bu yemeğe “yarımada
ciğeri” diyorum. Daha Alaçatı meşhur olmadan önce
yani orijinal Alaçatı varken de bulunan ve Alaçatı
meşhur olduktan sonra da bulunmaya devam eden
nadir yemeklerden biridir ciğer ekmek. Aynı şekilde
Çeşme’de de kendimi bildim bileli sokaklarda ciğer
ekmek tüketilmektedir. Yani yarımadanın fast food’udur
ciğer ekmek. Arnavut ciğerinin aksine bu ciğer, una
batırılmadan saçta kızartılmaktadır ve yine Arnavut
ciğerinin aksine tabakta değil de ekmek arasında
sandviç gibi tüketilmektedir. Eski Alaçatı yeni Alaçatı
derken aklıma geldi: bu yöre turistik açıdan ilerleyip
meşhur olunca, doğal olarak Türkiye’nin her yerinden
işletmeciler burada mekanlar açtılar. Alaçatılıların hiç
bilmediği ya da yemediği yemekler Alaçatı yemeği adı
altında sunulmaya başlandı ve gerçek yöresel yemekler
unutulmaya başlandı. Bu nedenle ciğer ekmeğin
hala dimdik ayakta olması da gayet sevindirici. Bir
de uydurma Alaçatı yemekleri çıktı “Dağ kekiğinde
marine edilmiş, soya sosunda haşlanmış, sakızlı Alaçatı
böreği” Biraz fazla uydurma bir isim oldu; ama ben
pek çok yeni restoranda bu tipte sahte Alaçatı yemekleri
görüyorum. Eminim siz de farkına varmışsınızdır.
Ciğerden bahsedip, bu işin ustalarından bahsetmemek
olmaz. Ciğercilerin piri Çeşmeli Ciğerci Hoca’dır.
Sonra rahmetli Gabroz İsmet ve sevgili Tatayi Mehmet.
Bunların yanında rahmetli Recep Ağabey’in de ciğerini
hala unutamıyorum ki oğlu halen ciğercidir. Alaçatı’da
ise rahmetli Topal Mehmet (Sarı), sonraları Enişte ve
Hasan Tığlı vardı. Ilıca’da ise mendirekte Ilıca’lı Enişte
halen ciğercilik yapmaktadır. Ciğer Ustalarının hiçbirini
birbirinden ayırmıyorum, hepsini sevgiyle anıyorum.
Çeşme, Alaçatı veya Ilıca Mendirek’e yolunuz düşerse
gördüğünüz ilk ciğercide, ciğer ekmek yemenizi tavsiye
ediyorum.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

EKŞİLİ
KÖFTE

Malzemeler
- 250 gr dana kıyma (Önkol+kaburga
karışık)
- 3 çorba kaşığı dolusu pirinç (Sadece
yarım dakika kaynar suda yıkanmış)
- 1 adet yumurta
- İstediğiniz miktarda karabiber ve tuz
- Yarım adet limon
- 2 su bardağı su
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• Tüm köfte malzemesi bir kaba alınır üzerine pirinç de serpilir ve
hepsi birlikte yoğrulur.
• Yoğurduğumuz köfte küçük küçük bilyeler şekline getirilir.
• Köfteleri pişirecek kadar suya zeytinyağı ilave edilir ve su
kaynatılır. Kaynayan suya yarım limon sıkılır.
• Su kaynayınca köfteler suya atılır. Haşlamaya bırakılır.
• Köfteler de pişince; suyuyla birlikte köfteleri çukur bir tabağa
boşaltır ve servis ederiz.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

ET
GÜVEÇ

Malzemeler
- 300 gr. Güveçlik dana eti (But
kısmından)
- 1 çay fincanı zeytinyağı
- 3 adet domates (Rendelenecek)
- 4 yaprak defne
- 1 orta boy soğan

• Dananın but eti güveçlik kesilir.
• Güvece atılır.
• Üzerine zeytinyağı ,tuz,rendelenmiş domates, 4 yaprak defne
koyulur. Etle beraber karıştırılır.
• Etin tam ortasına bir adet kabuğu soyulmuş soğan, bütün
halde koyulur.
• Güveç kapağı kapatılarak fırına atılır.
• Etimiz piştikten sonra güvecin ortasına bütün halde
bıraktığımız soğanı olduğu gibi geri alırız.
• Aynı şekilde defne yapraklarını da geri alırız.
• Et güvecimiz hazırdır. Kırmızı et müptelalarına özellikle tavsiye
ediyorum.
• Afiyet olsun.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

ETLİ
GİRİT KABAĞI

Malzemeler
-1kg. kabak
-Yarım kilo dana eti (Güveçlik)
-1 çorba kaşığı dolusu domates salçası
-1 çorba kaşığı dolusu acı biber salçası
-1 çay bardağı zeytinyağı
-2 adet acı biber
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• Kabağın kabuğunu bıçağın keskin tarafını sürterek soyarız.
• Kabuğu soyulduktan sonra kabak küp küp doğranır.
• Güveçlik dana etini önce zeytinyağı ve salçayla kavururuz.
• 2 adet acı biberi yemeğe ilave ederiz.
• Göz kararı kaynar su ilave ederiz.
• Su koyulduktan sonra kabaklar da ilave edilir ve pişirmeye
devam edilir.
• Kabaklar yumuşadı mı yemeğimiz hazır demektir.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

FIRINDA OĞLAK
Enginarlı

Malzemeler
- 2-3kg. oğlak eti
- Tuz ve karabiber (İstediğiniz
miktarda)
- 9-10 adet enginar

• 2-3kg. Oğlak eti yumruk büyüklüğündeki parçalara bölünür.
• Etler güvecin içine koyulduktan sonra, 2-3 parmak
derinliğindeki suyla 2 saat kadar fırında pişirilir.
• Etin üzerine istediğiniz miktarda tuz ve karabiber atılır.
• Oğlak eti kendinden yağlı bir et olduğu için, ayrıca yağ ilave
edilmez.
• Etler pişince, güvecin içine ayıklamış olduğumuz 8-10 adet
enginar ilave edilir ve enginarlar pişinceye kadar fırında
bekletilir. Enginarların, etin suyunda pişmesi de bu yemeğe
ayrı bir lezzet katmaktadır.
• Güvecin kapağını açıp yemeğin üzerinin de kızarmasından
sonra tabaklara suyuyla birlikte servis edilir.Afiyet olsun.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

KIZARMIŞ
İŞKEMBE

Malzemeler
- 1 adet yumurta
- Yarım kilo İşkembe
- Tuz, karabiber ve toz kırmızı biber
(İstediğiniz miktarda)
• 1 adet yumurta çırpılır. (Omlet gibi)
• İşkembe küp küp doğranır.
• Bir kap içinde işkembe taneleri ve yumurta karıştırılır.
• İsterseniz yumurta ve işkembenin içine malzemeler kısmında
yazan baharatları ekebilirsiniz.
• Tavaya zeytinyağı gezdirilir.
• Orta ateşte yumurtalı işkembe kızartılır.
• İşkembeler piştiğinde yemeğimiz hazır demektir.
• Afiyet olsun.

82

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

PATATESLİ
OĞLAK

Malzemeler
-

2kg. Oğlak eti
5 adet orta boy patates
2 adet domates
5 adet yeşil acı biber
2 çorba kaşığı salça (Sos için)
Kekik, toz kırmızı biber, karabiber,
tuz, kimyon (Hepsinden azar azar
göz kararı)

• Oğlak eti 10-15 dakika düdüklü tencerede haşlanır.
• Haşlanan et fırın tepsisine konur.
• Domates, biber ve patates dilimleri ilave edilir.
• Bir kapta salçalı sos yapılır. Sosun içine bütün baharatlardan
az miktar atılır.
• Hazırladığımız sos oğlak etinin üzerine gezdirilir.
• Sosun derinliğinin 1 parmaktan az olmamasına dikkat edelim.
• Tepsideki oğlak yemeği kızgın fırına atılır.
• Etimiz önceden haşlandığı için çabuk pişecektir. Bu arada
patatesler de çatal batırma tekniği ile kontrol edilir.
• Tüm malzemeler piştiğinde tepsi fırından alınır.
• Pişen yemeğimiz yemek kaşığı yardımıyla tepsinin dibindeki
sosundan da alınarak servis edilir.
• Afiyet olsun.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

KAZBUDU
KÖFTE

Malzemeler
- Yarım kilo dana kıyma (Kol+kaburga
karışık)
- 1 küçük soğan
- Yarım avuç maydanoz
- Tuz, karabiber ve kimyon (İstediğiniz
miktarda)
- 1 çay bardağı pirinç (Haşlanmış)

Bulamaç Malzemesi
-1 adet yumurta
-3 çorba kaşığı dolusu beyaz un
-1 su bardağı su
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Yarım kilo dana kıymanın içine 1 küçük soğan, yarım avuç
maydonoz ilave edilir.
• Yine köfte malzememize baharatlar karıştırılır ve kıyma yoğrulur.
• Diğer tarafta haşlamış olduğumuz 1 çay bardağı pirinç te
kıymaya ilave edilir ve yoğurma işlemine devam edilir.
• Yoğurma işlemi tamamlanınca kıymamız, elimizin içine
bastırarak yassı şekilde (eliptik) köfte haline getirilir.
• Köftelerimiz basıldıktan sonra bir tabakta bırakılır ve köftemizin
bulamacı hazırlanır.
• Un ,yumurta ve 1 su bardağı su birlikte çırpılır. Böylece köfteleri
batıracağımız bulamacımız hazır demektir.
• Tabağa pişirmeden bıraktığımız köfteler bu bulamaca çift taraflı
olarak batırılır ve kızgın yağda pişirilir.
• Afiyet olsun.
Pirinci nasıl haşlayalım?
Ayrı bir tencereye 1 çay bardağı pirinç atılır, üzerini 1 santim
geçecek kadar kaynar su koyulur ve pirinçler şişene kadar bolca
kaynatılır. Pirinçler pişerken suyu emerek şişerler. Bu nedenle
tencerenizdeki su azalır. Ayrıca su ilave etmenize gerek yoktur.
Tencereye koyduğumuz su pirincin pişmesi için gayet yeterlidir.
Kadınbudu köfte diyenler de vardır. Ancak kadın ayrımcılığı
yapmamak için Çeşmeliler kazbudu köfte demişlerdir bu
yemeğe.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

KURU
SIKMA

Köfte Malzemeler
- 250 gr. dana kıyma (Ön
kol+kaburga karışık)
- 1 avuç ufalanmış kuru ekmek
- İstediğiniz miktarda tuz
- İstediğiniz miktarda toz kırmızı biber
- İstediğiniz miktarda karabiber
- 3 diş sarımsak
- 3 çorba kaşığı üzüm sirkesi

Sos için Malzemeler

• Kıyma, ekmek, baharatlar ve sirke bir kaba koyulur ve hepsi
beraber yoğrulur. Bu köftedeki değişik tadı sirke vermektedir.
• Yoğurduğumuz kıymadan parmak şeklinde köfteler yapılır.
• Sonra tava yağlanır. (Zeytinyağı).
• Köfteler tavaya dizilir. Çift taraflı olarak pişirilir.
• Köftenin ikinci tarafı çevrildikten sonra, salça ve suyu çırparak
yaptığımız sos pişmekte olan köftelerin üzerine dökülür ve
pişirmeye devam edilir.
• Diğer tarafta 4 adet yumurta omlet gibi çırpılır ve sos
döküldükten 1 dakika sonra yemeğin üzerine gezdirilir.
• Yumurta ilave edildikten sonra tavanın üzeri kapakla kapatılır.
Yemeğimizi hafif ateşte pişirmeye devam ederiz.
• Yumurtanın da kabarıp iyice piştiğini gördükten sonra
tavamızı ateşten alırız.
• Kuru sıkmamızı tabaklara spatula yardımıyla porsiyonlara
ayırır ve servis ederiz. Afiyet olsun.

Salça, tuz ve su çırpılarak sos
hazırlanmış olur.
- 4 Yumurta
- 1 Çorba kaşığı salça
- 1 Su bardağı su
- Az tuz.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

MAYDANOZLU KÖFTE
Maydanoz Dolması

Köfte için Malzemeler
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- Yarım kilo dana kıyma (Ön
kol+kaburga karışık)
- 1 küçükbaş soğan (Rendelenmiş)
- 3 bağ maydanoz (Doğranmış)
- Yarım su bardağı pirinç (Çiğ şekilde
ıslatılmadan)
- İstediğiniz miktarda tuz, karabiber ve
toz kırmızı biber
- 2 çay bardağı su
- Yarım su bardağı zeytinyağı

• Kıyma, soğan, baharatlar, pirinç ve su bir kapta yoğrulur. Top
top köfte haline getirilir.
• Kapaklı tavamızın üzerine 3 bağ doğranmış maydanoz serpilir.
• Köfteler maydanozun üzerine yerleştirilir. Birer birer avucumuza
alıp maydanozla beraber köfteyi yoğurarak hem içine hem de
dışına maydanoz ilave ederiz.
• Yani elimize aldığımız köfteye önce içine biraz maydanoz
yediriyoruz, daha sonra da köftenin dışının maydanozla kaplı
olmasını sağlıyoruz.
• Maydanozla kaplanan köfteler kapaklı tavamıza yerleştirilir.
• Köftelerin üzerine yarım su bardağı zeytinyağı gezdirilir.
• Köftelerin üzerine 1 su bardağı kaynar su ilave edilir.
• Tavanın üzeri kapatılır.
• Kısık ateşte pişirilir.
• Köftelerimiz piştiğinde yemeğimiz hazır demektir.
• Maydanozlu köftelerimiz tabaklara kaşık yardımıyla, tavadaki
suyuyla birlikte servis edilir.
• Afiyet olsun.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

TAS KEBABI
PATATESLİ

Köfte Malzemeler
- 4 adet patates
- Dana butundan 500 gr. yağsız et
- 3 adet kuru kırmızı biber

Sos için Malzemeler
- 3 Su bardağı su
- 2 çorba kaşığı domates salçası
NOT 1: Yemeği pişirdiğiniz tepsi metal
ve boyasız bir tepsi olmalı. Biz bu
yemeği yaparken metal yoğurt tepsisi
kullandık.Yemeği pişirirken tepsinin
altından ateş vereceğiniz için süslü bir
tepsiyi hırpalamamakta fayda var.
NOT 2: Çeşme mutfağında pul biber
yerine kurutulmuş kırmızı süs biber veya
toz kırmızı biber kullanılır.

• Patatesler küp küp kesilir.
• Dana’nın but kısmından güveçlik et kesilir. (Biz 500 gr.
kullandık kişi sayısına göre arttırabilirsiniz).
• 3 su bardağı suya salça eklenir çırpılır.
• Salça sos, et ve patateslerle bir tencerede birlikte karıştırılır.
• Üzerine 3 adet kuru kırmızı biber kesilir.
• İstediğiniz miktarda tuz ve karabiber ekilir.
• 1 çay bardağı zeytinyağı ilave edilir.
• Hepsi karıştırılır ve tepsinin üzerine tepeleme dökülür.
• Üzerine bir tas yerleştirilir. (Fotoğraftaki gibi).
• 2,5 su bardağı kaynar su tepsiye tası çevreleyecek şekilde
dökülür.
• Tepsinin altı yakılır.
• Kaynayan su alttan da ateşi aldıkça; bir tasın içine girer bir
tepsiye yani tasın dışına çıkar.
• Bu şekilde tasın içindeki yemeğimiz suyu içe alıp dışarı
vererek pişmeye devam eder.
• Yemeğimiz pişerken tepsideki suyun kaynadığını ve tasın
belli bir süre içinde kaldıktan sonra tekrar dışarı çıktığını
göreceksiniz.
• Pişen etin üzerinden tas çekilir. Artık yemeğimiz tepsinin
üzerinde tepeleme olarak durmaktadır.
• Bir yemek kaşığı ile tepsideki yemeğimiz suyuyla (Piştiği için
fazla su kalmaz zaten) beraber tabaklara servis edilir.
• Afiyet olsun.
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Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

TAS KEBABI
PİLAVLI

Pilavın Hazırlanışı

Malzemeler
-
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Güveçlik dana eti 500 gr.
İstediğiniz miktarda karabiber, kimyon ve tuz ekilir.
2 çorba kaşığı domates salçası
2 adet kuru kırmızı biber
1 çay bardağı zeytinyağı

Genelde yemek yapan herkesin bildiği bir şeydir
pilav. Bu yemek de pilavlı olduğu için ben yine de
pilav tarifi vermeyi bir görev biliyorum. Bilenler
kendi pilavlarını uygulayabilirler .Ben bilmiyorum,
diyenler için veriyorum bu tarifi.
• 1 su bardağı pirinç kaynar su ile yıkanır. Hiç
bekletmeden süzülür. Pilavın diri olmasını
istiyorsanız pirinci asla suda bekletmeyiniz.
• Tencereye biraz zeytinyağı ve “Sebzeli çeşni”
konur. (Sebzeli çeşniyi ben sevdiğim için
koyuyorum siz sevmiyorsanız koymayabilirsiniz).
• Yağın üzerine pirinç dökülür ve biraz kavrulur.
• 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı kaynar su
ilave edilir.
• Pirinç suyunu çekip piştiğinde demlenmeye
bırakılır.
• Demlenen pilav artık hazırdır.

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———
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TAS KEBABI
PİLAVLI
Not: Yemeği pişirdiğiniz tepsi, metal ve boyasız bir tepsi
olmalı. Biz bu yemeği yaparken metal yoğurt tepsisi kullandık.
Yemeği pişirirken tepsinin altından ateş vereceğiniz için süslü
bir tepsiyi hırpalamamakta fayda var.

Not: Pirinci süzerken pratik olmakta
fayda var.Hiç süzgeçle süzeceğim
diye uğraşmayın.Tencere kenarına
elinizi tutup, suyu lavaboya dökmeniz
yeterli. Bütün yemekler hızlı pişirilirse
güzel olurlar. Malzemeleri bekletirseniz
size istediğiniz lezzeti asla vermezler.
Ustaların yemekleri bu yüzden güzel
olur. Yılların getirdiği el çabukluğunun
verdiği lezzet bambaşka olur. Aynı
malzemeyi ve aynı tarifi kullanıyorum,
neden aynı lezzeti alamıyorum,
diyorsanız mutlaka malzemelerin
hazırlanmasında ve yemeğin
pişirilmesinde gereksiz beklemeler
yapmışsınız demektir. Bu nedenle
pirintci hemen elimin yardımıyla
süzerim. Pirincin içinde biraz su kalsın
varsın hiçbir sorun yaratmaz. Genel
olarak suyun süzülmesi yeterlidir.
Benim gibi tas kebabını pişirirken
aynı anda pilavıda yapıyorsanız
tepside pişen kebabın suyundan
faydalanabilirsiniz. Böylece etin
lezzetini almış suyla yaptığınız pilav
çok daha lezzetli olur. Yemeğin
suyundan pilava ilave ettikten sonra
pilavı kısık ateşte pişirmeye devam
ederiz. Pilavi fazla pişirmemek
gerekmektedir; çünkü pilavın ne zaman
hazır olduğunu anlamak başlarda
biraz zordur. Bu işlem uygulama
yaptıkça ilerleyeceğiniz bir durumdur.

• Tencereye güveçlik dana eti koyulur. (Dana but 500 gr. kişi
sayısına göre arttırabilirsiniz).
• İsteğe göre karabiber, kimyon ve tuz ekilir.
• 2 çorba kaşığı salça koyulur.
• Etin üzerine 2 adet kuru kırmızı biber kesilir.
• Yarım su bardağı kaynar su ilave edilir.
• 1 çay bardağı zeytinyağı ilave edilir.
• Tüm malzeme harç şeklinde karıştırılır ve tepsinin üzerine
tepeleme dökülür.
• Üzerine bir tas yerleştirilir. (Fotoğraftaki gibi).
• 2,5 su bardağı kaynar su tepsiye tası çevreleyecek şekilde
dökülür.
• Tepsinin altı yakılır.
• Kaynayan su alttan da ateşi aldıkça; bir tasın içine girer bir
tepsiye yani tasın dışına çıkar.
• Bu şekilde tasın içindeki yemeğimiz suyu içe alıp dışarı
vererek pişmeye devam eder.
• Yemeğimiz pişerken tepsideki suyun kaynadığını ve tasın
belli bir süre içinde kaldıktan sonra tekrar dışarı çıktığını
göreceksiniz.
• Pişen etin üzerinden tas çekilir. Artık yemeğimiz tepsinin
üzerinde tepeleme olarak durmaktadır. Sıcak sıcak dumanlar
çıkarmakta olan etimizin üzerine hazırladığımız pilav
soğumadan dökülür. İşte pilavlı tas kebabımız hazır.
• Afiyet olsun.
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TİRİT

Malzemeler
- Evde kalan bayat ekmekler (Kepekli,
beyaz karıştırın gitsin)
- Tavuk suyu (Et suyu veya kemik suyu
da olabilir)
- Haşlanmış et
- Tulum peyniri (Kelle peyniri de
olabilir)
- 100 gr. tereyağı

• Ekmekler küp küp kesilerek fırında kızartılır. Kızartılan ekmek
küpleri bir tepsiye konur.
• Sonra daha önceden hazırlanmış olan tavuk veya et suyu
ekmeğin üzerine bolca gezdirilir.
• Varsa haşlanmış et parçacıkları ekmeklerin üzerine konur ve
bunların üzerine rendelenmiş tulum veya kelle peyniri eklenir.
• Tepsimiz bu halde kızgın fırına atılır ve peynirler eriyene kadar
yemek pişirilir.
• Peynirler eriyince tepsi fırından alınır.
• 100 gr. tereyağı cezvede eritilerek, tepsinin üzerindeki
yemeğimize gezdirilir.
• Artık tirit hazırdır.
• Afiyet olsun.

Her yıl kaç ton ekmek bayatladı diye çöpe atılıyor? Şimdi pek önemsenmese de eski kalabalık ailelerde evde
kalmış bayat ekmekler bu yemek sayesinde değerlendirilmiş olurdu. Bu nedenle bu yemeğin gramajlı bir tarifi
olamaz. Evinizde ne kadar bayat ekmek kaldı? Değerlendireceğiniz haşlanmış et var mı yok mu? Tirit yokluk
yıllarının yemeği olduğu için elde ne varsa onunla yapılan bir yemektir. Bu nedenle kuralcı olmanın bir anlamı
yoktur. Ben genel olarak yapılışını tarif ediyorum burada.
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Bu yemeği kitabım için hazırlarken aklıma büyüklerin
söylediği bir atasözü geldi .”Tirit, tirit ; 36 senede
alındı Girit.” Biz dedelerimiz ve babalarımızdan bu sözü
duyarak tirit yemeğini yerdik. Bu söz belki bu yemeğin
Giritlilerden öğrenildiğini anlatıyor belki de eldeki bayat
ekmeği değerlendirmenin önemini ve eskilerin zamanında
ne kadar güçlükler çektiğini anlatmaktadır.
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HAMUR
İŞLERİ
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ÇEŞME
MANTISI

Hamur Malzemeleri
-

1 yumurta
Aldığı kadar un
Tuz
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı su
1 çay bardağı süt

• Hamur ufak ufak beze yapılır ve ince şekilde açılır.
• Açılan yufka su bardağının ağzı ile yuvarlak yuvarlak kesilir.
• Yuvarlak hamurun ortasına 1 kaşık iç koyulur üzerine bir
yuvarlak hamur daha koyulur.
• Hamuru kapattıktan sonra kenarları çiçeğe benzeyecek
şekilde elle kıvrılır. Yani kıyma kapatılmış hamur içinde
hapsolmuş olur.
• Mantılar yağda kızartılır.
• Başka bir kapta “et suyu” kaynar suda eritilir. Pişen mantının
üzerine kaşıkla gezdirilir.
• Aynı kapta sarımsaklı çırpılmış yoğurt hazırlanır.
• Mantının üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir.
• Üzerine zeytinyağında toz kırmızı biber kaynatılır ve dökülür.
Eğer isterseniz zeytinyağı yerine tereyağı da kaynatabilirsiniz.
• Artık hazır olan mantımızın üzerine kuru nane ekilir ve servis
edilir.
Hamurun Hazırlanması: Bu malzemelerle hamur yoğrulur. Bir
süre oda sıcaklığında bekletilir.
Mantı İçinin Hazırlanması: Mantının iç malzemeleri köfte
yoğurur gibi karıştırılır. Kızgın zeytinyağında kavrulur ve
soğumaya bırakılır.

Mantı içi Malzemeleri
- 500 gr. dana kıyma (Ön
kol+kaburga)
- 1 adet küçük soğan
- Karabiber (İstediğiniz miktarda)
- Tuz (İstediğiniz miktarda)
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ISIRGANOTLU
BÖREK

Hamur Malzemeleri
-

94

2 bağ ısırgan otu
100 gr. beyaz peynir
100gr. tulum peyniri
100gr. lor
2+1 adet yumurta (1 yumurta
böreğin üzerine sürmek için)
1 çay bardağı zeytinyağı
4 adet kuru kırmızı biber (Acı olsun
diyenler için)
1 çorba kaşığı dolusu yoğurt
1kg. hazır yufka

• Isırganı ayıklayıp yıkarız.
• Elinize ısırgan otunun ince dikenlerinin batmasını istemiyorsanız,
doktor eldiveni giyebilirsiniz.
• Isırgan otu üzerine beyaz peynir, tulum peyniri, lor, yumurta ve
zeytinyağını ekleyerek, hepsini birlikte karıştırırız.
• Kuru kırmızı biberi közleyip börek malzememize ekleriz. (İsteğe
bağlı).
• Tepsiyi yağlarız.
• Yarım yufkanın üzerine bir miktar iç malzememizden koyarız ve
yufkamızı rulo şeklinde kapatırız.
• Yaptığımız ruloyu saat yönünde çeviririz.Yufkamızı çiçek şeklinde
kıvırmış oluruz.
• Diğer bir kapta hafif sulandırdığımız yoğurdun üzerine 1
yumurta kırarız ve çırpmaya başlarız.
• Çırptığımız yumurtayı ve yoğurt karışımını çiçek şeklindeki
böreklerin üzerine fırça ile süreriz.
• Böreklerin üzerine susam ve çörekotu ekeriz.
• Benim kullandığım odun fırını güçlü olduğu için, tepsinin üzerine
folyo kapatıp fırına sürdüm. Piştikten sonra böreğin üzerinin
kızarması için folyoyu çıkarıp tekrar fırına attım.
• Siz de kullandığınız fırının gücüne göre kendinizi ayarlayın.
Ancak fırını önceden mutlaka ısıtın.
Not: Bu böreğin en büyük özelliği, malzemesinde ve yufkanın
üzerinde çok az yağ bulunmasıdır. Bu sayede çok hafif bir
börek yapmış oluruz ve böreği yedikten sonra hazım problemi
yaşamayız. Isırgan otlu böreğimiz dururken; ne yapayım kol
böreğini?
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KIRKUNDİ
MAKARNASI

Malzemeler
-

2 Bardak beyaz un
Az tuz
2 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı su
2 adet orta boy patates
Çok az miktarda zeytinyağı

• Önce 2 adet orta boy patates haşlanır ve patateslerin
kabuğu soyulur.Patatesler çatal yardımı ile püre gibi ezilir.
• Ezdiğimiz patates soğuyunca tüm malzeme birlikte karıştırılır.
Patates unu emdiği için yoğruldukça hamura un ilave edilir.
• Sonunda aynı mantı hamuru gibi sert bir hamur elde edilir.
• Bu hamuru güzelce yoğurmak önemlidir. Bu nedenle hamuru
eze eze ve un ilave ederek hazırlarız
• Hamurumuz hazırlandıktan sonra, bilye büyüklüğünde top top
bezelere ayrılır.
• Masanın üzerine un serpilir ve bu bezeler parmağımızın
ucuyla bastırılarak fotoğraftaki şekle sokulurlar.
• Bundan sonrası zaten klasik makarna pişirme işlemidir.
• Tenceredeki su kaynatılır.
• Su kaynayınca hazırladığımız kırkundi makarnaları kaynatılır.
• Pişen makarnamızın üzerine isterseniz, sarımsaklı yoğurt ilave
edip yiyebilirsiniz.  
Bu yemeği teyzem Emine Çakmak’tan öğrenmiştim. Eskiden
böyle hazır makarnalar pek olmadığı için Çeşmeliler değişik
çeşitlerde makarnalar hazırlarlarmış. Yine teyzemin dediğine
göre; bu makarnalar şimdiki fabrika unlarıyla değil de eski
usul taşta dövülerek öğütülen unla yapılırsa daha güzel
olurmuş. Şimdiki unlarla yapılan kırkundi makarnası biraz
hamur düşmektedir.
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KELLE PEYNİRLİ
MAKARNA

Malzemeler
-- 2 büyük tabaklık makarna
- Rendelenmiş kelle peyniri
(250 gr)
- 1 çorba kaşığı dolusu tereyağı
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• Bir tencereye su doldurulur ve kaynatılır.
• Kaynayan suya 2 çorba kaşığı zeytinyağı ilave edilir.
• Su kaynadığında makarna ilave edilir.
• Makarna haşlandıktan sonra suyu süzülür ve tabağa çıkarılır.
• Tavaya tereyağı atılır.
• Yağ eriyince üzerine rendelediğimiz kelle peyniri atılır, hafifçe
eritilir.
• Peynir eriyince, pişirmiş olduğumuz makarnanın üzerine
tavadaki kelle peyniri yağıyla birlikte gezdirilir.
• Afiyet olsun.
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PATATES
BÖREĞİ

Malzemeler
-

1kg. Patates
100 gr. lor
100 gr. kaşar peyniri
1 adet yumurta
tuz ve karabiber (İstediğiniz
miktarda)
- maydanoz (Göz kararı)

• Haşlanmış patates sıcakken bir çatal yardımıyla püre haline
getirilir. (Patatesi robotla da ezebilirsiniz).
• Püre haline getirdiğimiz patatese lor, kaşar peyniri, karabiber,
1 yumurta, tuz ve maydanoz ilave edilir ve hepsi birlikte
yoğrulur.
• Hazırladığımız karışım yufkaya silindir biçiminde sarılır.
• Silindir şeklinde sardığımız böreği buzdolabında bir gün
boyunca dinlendiririz. Böylece malzememiz bütünleşmiş olur.
• 1 gün sonra dolaptan çıkardığımız silindir halindeki böreği 2
parmak kalınlığında olacak şekilde dilimleriz. (Ekmek dilimler
dibi)
• Dilimler haline getirdiğimiz börek kızgın zeytinyağında çift
taraflı olarak kızartılır.
• Kızaran dilimler artık servise hazırdır. Sıcak sıcak yemenizi
tavsiye ediyorum.
• Afiyet olsun.   
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TROPİTA

Malzemeler
-

1 su bardağı süt
2 su bardağı su
az miktarda yaş maya
az miktarda tuz ve şeker
3-4 su bardağı beyaz un

Ek Malzemeler
- Rendelenmiş kelle peyniri.
(Kelle peyniri Çeşme ve çevresinde
bolca tüketilmektedir)
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• Hamur yoğrulduktan sonra yarım saat dinlendirilir.
• Avuç içi kadar top top beze yapılır.
• Sonra yuvarlak şekilde lahmacun gibi açılır.
• Kızgın zeytinyağında çift taraflı olarak pişirilir.
• Pişen hamur tepsiye koyulur.
• Üzerine “kelle peyniri” rendelenir.
• Sonra tekrar pişirdiğimiz bir hamur üzerine koyulur ve tekrar
onun da üzerine kelle peyniri rendelenir.
• Hamuru pişirirken bir tarafı şişerse o kısmı bir maşa veya
bıçakla bastırın ki hamur tam olarak pişsin.
• Tropitayı yiyecek kişi sayısına göre 5-10 kat hamur koyarak
yapabilirsiniz. Her hamurun üzerine kelle peyniri serpmeniz
yeterlidir.
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Bu yemeği zamanında babaannem yapardı. Rumlardan
kalma bir Çeşme yemeğidir. Özellikle sabahları
kahvaltılarda çok güzel olur. Çayla birlikte kahvaltıda
mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tropitayı Sakız
Adası’nda muska böreği gibi yaptıklarını gördüm; ancak
Çeşme ve Alaçatı’da hamur yuvarlak açılır ve pişen
hamurun üzerine kelle peyniri serpilerek servis edilir.
Afiyet olsun.
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TATLILAR

100

Çeşme ve Alaçatı Yemekleri ———

Reşat Akbaykal

BADEM
SÜTÜ

Malzemeler
-

• Hepsi birlikte kaynatılır.
• Muhallebi gibi göbek atıp piştiği zaman kaselere koyulur.
• Afiyet olsun.

5 Su bardağı su (1 lt)
7 Çorba kaşığı toz şeker
5 Çorba kaşığı irmik
1 su bardağı kabuğu soyulmuş taze
badem (Dövülecek)
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ÇEŞME
ŞERBETİ

Malzemeler
-

7 adet limon
1 adet portaka
Şeker
Su
Karanfil

• 7 adet limon
• 1 adet portakal
• Hepsinin kabukları rendelenir ve suları sıkılır.
• Sıkılmış olan su ve rendelenmiş olan kabuklar birlikte bir kap
içinde ovularak yoğrulur.
• Kabuklarla su iyice ovulduktan sonra karışımın içine 4 çay
bardağı toz şeker ilave edilir. (Şeker oranı tadarak kontrol
edilir).
• Bunlar şekerle birlikte tekrar ovulur.
• Şeker ilave ettiğimiz karışımın içine 1 litre soğuk su ilave edilir
ve karıştırılır.
• Karıştırdıktan sonra 1 litre soğuk su daha eklenir ve tekrar
yoğrulur.
• Kabukları içinde duran şerbetimiz tülbent veya süzgeç
yardımıyla süzülür.
• Süzdüğümüz şerbetin üzerine karanfil atılır ve biraz sulandırılır.
• Karanfil ilave edildikten sonra 2 limonun suyu sıkılıp olduğu gibi
(Süzmeden) ilave edilir.
• Dolapta iyice soğutulan şerbet artık hazırdır.
• Afiyet olsun.
Eskiden Kola mı vardı? Sıcak bir memleket olan Çeşme’de
yaşayanlar eskiden beri kendilerini bu içecekle serinletmişler.
Limonun kolaylıkla yetiştirildiği bu coğrafyada, soğuk bir içecek
için fazla düşünmeye de gerek yoktur zaten.
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SAKIZLI
KURABİYE

Malzemeler
-

2 su bardağı un
250 gr. tatlı lor
1 çay fincanı pudra şekeri
1 küçük çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay bardağı koruk suyu
2 adet yumurta
2-3 parça damla sakızı (Havanda
dövülecek)
- Susam (Kurabiyenin üzerine)

• 1 yumurtanın beyazı kaseye ayrılır.
• Susam hariç tüm malzemeler bir kapta karıştırılır. Elle iyice
yoğrulur.
• Yarım saat kadar dinlendirilen hamur, top top üstünden basık
kurabiyeler haline getirilir.
• Fırın tepsisi yağlanır ve kurabiyeler dizilir.
• Dizilen kurabiyelerin üzerine ayırdığımız yumurtanın akı
sürülür.
• Yumurta sürüldükten sonra kurabiyelerin üzerine susam ekilir.
• Önceden ısıttığımız fırında kurabiyeler güzelce pişirilir.
• Afiyet olsun.
Not: Koruk suyu bulamadığınız zamanlarda, onun yerine
yarım limonun suyunu sıkıp kullanabilirsiniz.
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SAKIZLI
MUHALLEBİ

Malzemeler
-

1kg. süt
1,5 su bardağı toz şeker.
yarım paket margarin
2 çay bardağı un
3-4 parça damla sakız (Dövülecek)

• Yağ eritilir. Eriyen yağın üzerine 2 çay bardağı un süzgeç ile
elenerek hafif ateşte biraz kavrulur.
• Kavurduğumuz unun üzerine soğuk süt ilave edilir.
• Sütümüz kaynarken şeker ve dövdüğümüz damla sakızı da ilave
edilir. Sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam edilir.
• Muhallebimiz “göbek attığı” zaman pişmiş demektir.
• Ateşin altını kapatırız.Mikser ile (Kuvvetliyseniz elle de
çırpabilirsiniz) 15-20 dakika sakız gibi oluncaya kadar çırparız.
• Çırpma işlemi bittiği zaman kare veya dikdörtgen bir tepsiye
muhallebi boşaltılır.
• Oda ısısında soğuduktan sonra tepsi buzdolabına alınır.
• Buzdolabında 4 saat kadar soğuyan muhallebi kesilerek
tabaklara servis esilir.
• Üzerine tarçın serpilerek afiyetle yenir.
Not:Benim dükkanım Dost Pide’de bu tatlı biraz daha farklı bir
teknikle pişirilmektedir. Ancak siz bu teknikle evinizde rahatlıkla
sakızlı muhallebi yapabilirsiniz.
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ŞEKER
İŞİ

Malzemeler
-

1kg. ince irmik
Yarım kilo tuzsuz tereyağı
1 su bardağı Küllü su
Fırınlanmamış taze badem (İstediğiniz
miktarda)
- Pudra şekeri
- Tarçın
- Gül suyu

• İrmik kaba alınır ortası açılır.
• Eritilmiş tereyağı ılık olarak irmiğin içine dökülür. Tereyağını
irmiğe yedirene kadar elin ayası ile ezilerek yoğrulur.
• Yarım saate yakın yoğrulan ve iyice kendini salan irmiğin
üzerine 1 su bardağı küllü su ilave edilir. Küllü su ilave
edildikten sonra 10 dakika daha yoğrulan irmiğimizin artık
hamurlaştığı görülür.
• Hamurun kıvamı avucunuzun içinde sıkılarak elinizin şeklini
alması ve yağın hissedilmesi ile anlaşılır.
• Eğer hamurun daha iyi toplanmasını istiyorsanız dolu dolu 1
çorba kaşığı beyaz unu hamura ilave edebilirsiniz.
• Diğer tarafta ise fırınlanmamış taze bademler haşlanarak
kabukları soyulur ve ağartılır. Ağartılan bademler dövülerek
ufalanır. Ufalanan bademler pudra şekeri ile harmanlanır.
Hamurdan 1 parça alınır ve içine bademler koyulduktan
sonra “hilal“ şekline getirilerek kurabiyeler şekillendirilir.
Kurabiye içine malzeme konulmadan önceki hamurun hali
çok kalın olmamalıdır. Önceden ısıtılmış fırında hamur
kuruyup tepsiden ayrılana kadar pişirilir ve soğutulmaya alınır.
Kurabiyeler soğuyunca üstü gül suyu ile ıslatılıp pudra şekeri ile
süslenir. Ve isteğe göre tarçın ekilir. Afiyet olsun.
Çeşme geleneklerine göre nişanlarda kız tarafından erkek
tarafına gönderilen özel bir tatlıdır.
Not: Ben bu tatlıyı Hayriye Ünsal’dan öğrendim.
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FIRINLI
İNCİR

• 1kg. kurutulmuş incir alınır. (İsterseniz 5kg. da alabilirsiniz. Ne
kadar tüketeceğinize bağlı).
• İnciri midye gibi ortadan ikiye yararız.
• ikiye yardığımız incirin iç kısmını susama batırırız.
• Susamladığımız inciri tekrar kapatırız.
• Bu incirleri bir tepsiye dizer ve fırına veririz.
• İncirlerin üzeri kızardığında pişmiş demektir.

Malzemeler
- 1kg. kurutulmuş incir
- Susam (250 gr. alın, artanı
saklarsınız)
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Rahmetli babam Selim Sırrı Akbaykal, kapaklı bir
tenekenin içine incirleri dizer, bir kat olduktan sonra
üzerine yağlı kağıt koyup bir kat daha incir dizerdi. Biz
de bu pişmiş incirleri kış boyunca ailece afiyetle yerdik.
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Reşat Akbaykal’ın
Yemekleri
Çeşme ve Alaçatı’mız dünya cenneti nefis doğa harikalarıdır. Denizi, kumu, rüzgarı, termal olanakları, bitki
örtüsü, meyve ve sebze çeşitliliği bakımından bulunmaz bir nimet olan Çeşme ve Alaçatı’nın yemeklerinin de
eşsiz nefasette olması doğal bir sonuçtur.
Çeşme ve Alaçatı’nın yerli mümtaz siması, ünlü Çeşme Ilıca Dost Pide Restoranı’nın yaratıcısı Reşat
Akbaykal’ın uzun süren araştırma ve uygulamalarından sonra kitap olarak sunduğu “Çeşme ve Alaçatı
Yemekleri” isimli eseri, büyük bir boşluğu dolduracaktır.
Hem turizm hem sayfiye olanaklarıyla büyük erişilmez bir şöhrete sahip olan Çeşme ve Alaçatı’mızın bu
kitapla birlikte, hem ailesel boyutta ev ölçeğinde, hem restorancılık sektöründe hem de ülkemizde hızla gelişen
Gurme Kültürü’nde yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum.
Bölgemizin güzel insanı Reşat Akbaykal’ın sunduğu yemeklerimizi afiyetle yemenizi dilerim.
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