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ÇÖLYAK HAKKINDA

Çölyak hastalığı bağırsaklarda besin maddelerinin sindiriminin ve emiliminin 
bozulmasına yol açan bir hastalıktır. Çölyak hastalığı olan insanlar; buğday, arpa, 
çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan ‘gluten’ e karşı 
hassasiyet gösterirler.

Gluten Nedir?

Gluten, başta buğday olmak üzere bazı tahıllarda bulunan bir protein grubudur. 
Buğday, çavdar, arpa, yulaf gluten içeren tahıllardandır.

Gluten ne işe yarar?

Gluten, hamurun güçlü yapısından sorumlu olan proteindir. Gluten, 
ekmek yapımı esnasında oluşan hamurun ağsı yapısını oluşturur. 
Bu yapı çok önemlidir, zira gluten olmadan istenilen yapı oluşamaz, ekmek 
mayalanamaz ve kabarmaz.

Glutenin alerjen etkisi nasıl olur?

Gluten, birçok insan için mide-bağırsak kanalı yoluyla kolaylıkla sindirilebilen normal 
bir proteindir. Fakat bazı kişiler gluteni sindiremez. Bu kişiler çölyak hastalığı 
olarak adlandırılan gluten intolerantlarıdır. Çölyak hastalığına sahip kişiler gluten 
içeren herhangi bir gıda yediklerinde, ince bağırsak zarında bulunan ve villi olarak 
adlandırılan, küçük parmak benzeri çıkıntılar kaybolur. Bu durum ince bağırsağın 
zarar görmesine, yani bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.
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Çölyak Hastalığı nasıl bulundu?

Savaşlar, yaptıkları yıkım ve aldıkları canlar yüzünden hep üzüntü ile anımsanmasına 
rağmen, 2. Dünya Savaşı, Çölyak hastalarının içinde bulundukları karanlıktan 
dışarı çıkmalarını sağlayacak bir ışık olmuştur. Çünkü bir türlü iyileşip gelişemeyen 
çocukların, açlık ve yiyecek sıkıntısı yaşanan dönemde, ekmek bulamamaları ve 
patates, taze meyve, süt gibi tahıl dışı besin kaynaklarına yönelmeleri sonucunda 
genel durumları hızla toparlanmıştır. Hastalık aslında yüzyıllardan beri bilinmesine 
rağmen gluten ile ilişkisi ilk defa bu dönemde, Hollandalı bir çocuk doktoru olan 
Willem K. Dicke tarafından fark edilmiştir. Ülkemizde ise ilk defa 1990’lı yıllarda 
kan testleri ile antikor bakılmaya başlanmıştır. Daha önceki dönemde, gerek 
endoskopik yöntemlerle ince bağırsak örneklenmesinin sınırlılığı, gerekse kanda 
antikor bakılmasının imkansızlığı sebebiyle malesef tanı koyabilmek oldukça güçtü.

Çölyak hastalığının emilim sistemi ve bağışıklık sistemi üzerine etkisi nedir?

Çölyak, absorbsiyon (emilim) bozukluğu olarak da sınıflandırılır. Çünkü besin 
elementleri ince bağırsak aracılığıyla emilememektedir. Normalde gıdalarda 
bulunan besin elementleri incebağırsakta bulunan villi sayesinde kan dolaşımına 
karışırken, villinin yapısı bozulduğunda, kişinin aldığı besinin miktarı ne olursa 
olsun kötü beslenmiş olur. Çünkü vücudun bağışıklık sistemi ince bağırsakta 
hasara neden olmuş ve besin emilimini engellemiştir. Bu sebeple çölyak hastalığı 
otoimmün bozukluk (bağışıklık sistemi bozukluğu) olarak kabul edilir.

 
Çölyak hastalığı ne zaman ve nasıl ortaya çıkar?

Çölyak hastalığı kişilerde genetik olarak gözlenen bir hastalıktır. Bazen hastalık, 
ameliyattan, hamilelikten, doğumdan, viral enfeksiyondan veya ciddi duygusal 
streslerden sonra ilk kez tetiklenir veya aktif hale gelir.

Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?

Hastalık belirtileri; kusma, ishal, karın şişliği, kansızlık, hassas bağırsak sendromu, 
çocuklarda kilo alamama ve boy uzamasında gerileme gibi belirtilerdir

Nelere dikkat etmek gerekir?

Çölyak hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Bu nedenle, çölyak hastalarının 
gluten alerjisini tetiklemeyen ve bağışıklık sistemini zayıflatmayan, glutensiz 
ve dengeli bir beslenmeye ömür boyu uymaları gereklidir. Bu nedenle çölyak 
hastalarına bilinçli tüketici olmaları önerilir. Kişilerin, çölyak hastalığını, kendi 
alerjilerinin kapsamını, genel gıda tiplerini, evde, firmalarda ve de restoranlardaki 
gıda hazırlama tekniklerini bilmeleri önemlidir. Dikkat edilecek püf noktalarla, 
bilinçli seçimlerle kaliteli ve glutensiz bir yaşam düzeni sağlanabilir;
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Hastalığı ve kapsamını tanımak

-Tahıllar: buğday, arpa, çavdar, yulaf  
-Bu tahılların unu ve nişastaları 
-Ekmek (mısır unu vb. ile yapılanlar hariç) ve diğer fırıncılık ürünleri 
-Pastacılık ürünleri * 
-Müsliler / tahıllı kahvaltılıklar* 
-Bisküvi, gofret vb.* 
-Makarna ve irmik * 
-İçinde katkı olarak, buğday kaynaklı hammadde (nişasta, un vb.) kullanılan tüm 
süt ve et ürünleri 
-Malt kullanılarak üretilen alkollü içecekler (bira, cin, viski, burbon, likör vb.) 
-Malt sirkesi 
-Alkolsüz malt içecekleri 
 
*gluten içermeyecek şekilde üretilmiş seçenekleri olanlar da vardır. 

 
-Günlük olarak sıkça tüketilen bir çok şey gluten içermekte, ancak gluten içeren 
besinlerin yerine geçebilecek mısır, pirinç, patates, mercimek, soya gibi bir çok 
gıda seçeneği de vardır. Bu konuda yapılacak çalışmalar ile farklı kombinasyonlar 
içeren menüler oluşturulabilir. Böylece iştah teşvik edilebilir ve gıda alımındaki 
çeşitlilik ve denge düzenlenebilir.

Gluten İçermeyen  Güvenilir Yiyecekler:

Mısır, Pirinç, Patates, Kestane unu, Nohut unu, Soya unu, üzüm çekirdeği unu, 
tapioka, Yumurta,Reçel, Bal, Baharat ve bitki içermeyen   sirke çeşitleri. meyve 
sirkesi, Balık, balık konserveleri (Una batırılmamış baharatlanmamış taze veya 
dondurulmuş balık. Kendi suyunda ya da   yağında   balık konserveleri, midye 
karides yengeç v.b (Una batırılmamış, daha önce unlu gıdalar kızartılmış yağda 
kızartılmamış)   Domates ve tuz içeren salça. Tüm işlenmemiş, kabuklu kuru yemiş 
türleri yer fıstığı ay çekirdeği kabak çekirdeği badem (Paketlenenler ve işlenmiş 
olan,tuzlanan kuruyemişler gluten içermektedir)

 
Kümes hayvanları etleri, sığır dana kuzu etleri (Una batırılmamış ve baharatlanmamış 
olmalıdır.)

Tüm Sebze çeşitleri.

Tüm Meyve çeşitleri.

Bakliyatların tüm çeşitleri. Kuru fasulye,mercimek, nohut, kırmızı 
ve yeşil mercimek, barbunya, soya fasulyesi, börülce..gibi. 
Tüm katı ve sıvı yağ çeşitleri,   Tüm şeker çeşitleri (Toz şeker, pudra şekeri, 
kahverengi şeker.)
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Gıdaların hazırlığında dikkat edilmesi gerekenler;

-Gluten bulaşma riskleri için sadece gıda seçimi yeterli değildir. Aynı zamanda 
evde ya da dışarıda gıda tüketirken, hazırlıkta kullanılan kaşık, tencere, 
kap, fırın vs gibi son ürüne temas eden tüm ekipmanların hijyenine dikkat 
edilmelidir. Buğday türevlerinin tozuduğu bir ortamda hazırlık yapmak 
bulaşma riski oluşturur. Glutenli yiyecek hazırlığında kullanılmış olan 
ekipmanlarla aynı bulaşık makinasında yıkanan ya da aynı bulaşık süngeri 
kullanılarak temizlenen ekipmanlarda dahi gluten bulaşma riski bulunabilir.  
 
-Ayrıca satın alınacak son ürün veya yemek hazırlığında kullanılacak ara malzeme 
seçimi sırasında, ilgili ürünlerin nasıl hazırlandığının ve üretici firma üretim hatlarının 
güvenilirliğinin bilinmesi gerekmektedir. Örneğin; iç ceviz, leblebi, cips, bazı çerezler 
ve çikolata gibi ürünler doğal yapılarından ötürü gluten içermeyebilirler, ancak bu 
ürünlerin işlenmesi sırasında una bulanabilir ya da kıvamlandırılması için buğday 
türevi nişasta kullanabilir, bu da risk taşır. Bu nedenle çölyak hastaları, mutlaka 
gıdalarda etiket bilgisi okuma alışkanlığı kazanmalıdır (içindekiler, alerjen uyarıları 
vb.).

Türkiye genelinde 700 bin çölyak hastası var. Bazılarının tanısı konmuş ama 
bazıları ise çölyakın sinsiliği ile yaşıyor. Çölyak hastalıkları ile ilgili 5 dernek var. 
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Diyarbakır’da bulunan bu dernekler birbirinden 
bağımsız fakat aynı amaç için çalışıyor.

Gıda üzerine   üretim yapan işletmelerin mönülerinde çölyak hastalığına yönelik 
ürün bulundurmaları bir sosyal sorumluluk olarak görülmeli ve glutensiz diyet 
mönüleri oluşturulmalıdır.

GLUTENSİZ ÜRÜN TEMİN EDEBİLECEĞİNİZ SİTELER 

http://www.dogaevinizde.com/

http://www.glutensizyasam.com.tr/

http://www.lezzetadasi.com/

http://www.glutensiz.net/

http://www.gunessaglik.com.tr/
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ÇÖLYAK DERNEKLERİ

Çölyakla Yaşam Derneği

Eminali Paşa Cad. Kibar Apt. No: 1 D: 5 Altıntepe, Küçükyalı Maltepe, İstanbul  
Tel: 0216 388 38 02 
Web site: http://www.colyak.org.tr/

* EGE ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞİ 
 
Ankara Cad. Bahar Apt. No:237 Kat:1 Daire 2 Bornova/İZMİR 
Telefon  : 0232 373 04 74 
Fax         : 0232 373 04 76 
Mail        : egecolyakderizmir@gmail.com 
 
* İSTANBUL ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞİ 
 
Yeni adres ve telefon numarası tekrar bildirilecektir... 
 
* ANKARA ÇÖLYAK DERNEĞİ 
 
Toros Sok. Hayırlı Apt. No:13/2 Sıhhiye/ANKARA 
Telefon : 03122322834 
 
*GÜNEYDOĞU ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞİ 
 
Kooperatifler Mah. Akkoyunlu Sok. İmbat Apt. Kat:1 D:3 Ofis/DİYARBAKIR
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Telefon : 0 4122280026

 * KONYA ÇÖLYAK DERNEĞİ 
 
Sahipata mh. Mimar Muzaffer cd. İdris bey apt. No: 13 D:1  KONYA          
Telefon:0332 350 20 80

* BURSA ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞİ

Gümüşçeken cd.Yener İs hani No:5 D:10 Osmangazi/ Bursa 
Tel : 0224 224 25 73 
Gsm : 0 533 354 56 64  
 
Baskan YUSUF ALTAY 
Telefon : 02242342333

* KOCAELİ MET DER (ÇÖLYAK FENİLKETONURİ)  DERNEĞİ 
 
Adres:Yenidoğan Seka Devlet Hast. Yolu no:4/A İZMİT  
Tel : 0 507 431 11 47  
Mail : kocaelimetder@hotmail.com 
 
Kocaeli Metabolik Hastalıklar Dayanışma ve yardımlaşma derneği (MET DER)

* SİİRT ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞİ 
 
İletişim için : 0544 256 20 56 ( Dernek başkanı Hatice TAŞ )

* GAZİANTEP ÇÖLYAK DERNEĞİ 
 
İletişim için  : 0507 39753 52  ( Dernek Başkanı Seher ÇOLAK )

*DENİZLİ ÇÖLYAK DERNEĞİ 
 
İletişim için : Türkan Gülsevin Satır  ( Dernek Başkanı )     
0542 220 54 06 
Adres         : Mehmetcik mah..2553 sok No.4 Özümlü Apt.  
Bodrum kat..DENİZLİ   Yeni

* BATI AKDENİZ ÇÖLYAK DERNEĞİ  
 
İletişim için : Fulya Uranlı ( Dernek Kurucu Üyesi ) 
0505 356 32 56 
** Dernek yeni kurulduğundan adres ve telefon bilgileri ayrıca eklenecektir...

( www.glutenfreehayat.com) 
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GAMZE GÜLSEVEN

HAYATA GLUTENSİZ DOKUNMAK

Mutluluk Savaşçılarının Glutensiz Yaşam Şövalyeleri

 “ YAŞ 18 İÇİM KIPIR KIPIR ”

Bir insan çölyak tanısı aldığında artık çölyaklı olduğunda hayat da 
onunla beraber ikiye hatta üçe bölünür.(yada daha fazla parçaya)çölyak 
olan insan 18 yaşındaysa hayat beşe hatta altıya , yediye sekize..   
18 yaşındaysanız ? Ve dışarıda bir şeyler yemeyi seviyorsanız 
? Pizzacıya gidip oturduğunuzda ve siparişinizi verdiğinizde 
glutensiz pizza gelmiyorsa mesela ? işte asıl sorun orada... 
Çölyak üniversite sınavına hazırlanmak gibi. Geleceğinle ilgili vereceğin kararlar 
senin elinde ve sen hiç çalışmayıp boş boş oturduğun zamanlar hep içinde endişe 
yaşıyorsun. Sağlığın senin elinde ..

Çölyak hastalığına yol açan en önemli neden, pek çok yiyecekte bulunan gluten 
maddesinin vücut tarafından tolere edilememesidir.

Çölyak nedir? Belirtileri nelerdir? 
Çölyak:Glutene karşı kalıcı hassasiyet durumudur. 
Belirtileri:Sebepsiz yere şişkinlik, karın ağrısı, gelişme geriliği ve çocuk yaş 
gurubunda en çok rastlanan en önemli belirtisi ishaldir…  
 
Çölyak hastalığında tedavi yaşam boyu glutensiz diyettir.

Bir sabah uyansaydım ve çölyaklı olmasaydım. Beynimin bir yarısı eksik 
olurdu.Hayatımın düşünülecek bir yarısı olmazdı.(Belki yarısından fazlası.)O 
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sabah ben Gamze olmazdım.Çölyaklı olmasaydım, bu Gamze olmayacaktım. 
İnsanlar bu kadar önemli ama sıradan olmayacaklardı.İşte o zaman onca insan 
arasında bu kadar yalnız,onca yalnız arasında bu kadar kalabalık olmayacaktım.Onca 
insan arasında farklılıkların farksız olduğunu hiç bilmeyecek, tanıdığım onca insan gibi 
farklılık sandığım özelliklerimle farklı olduğuma inanacak ama farklı olmayacaktım. 
İnsanlara anlattığım hiçbir şey, bir çölyaklıya anlattığım şeyler kadar 
önemsenmeyecekti.Onlara fayda sağladığımda ve benim için gülümsediklerinde 
içimde oluşan gurur duygusunu hiçbir sınav başarısı tutmayacaktı.

Mutluluk Savaşçıları ÇÖLYAK’lılar!

Sadece bunu söylemem bile az çok birşeyler ifade eder belki birçok 
çölyaklı için.Çünkü çoğu insan çölyak ne demek onu bile bilmiyor. 
Bu hayat,glutensiz kelimesinin akla getirdiği 7 kadar 
duyguda,olgunlukta,emekte,kimsenin anlayamadığı şeyleri anlama, 
hissedemedikleri şeyleri hissetme hissinde,hissedemeyip anlayamadıklarını 
hissetmelerini sağlamaya çalışmanın verdiği gururda saklı bir hayat.Ayrıntı 
dolu,kafa karıştırıcı bir hayat , biliyorum. Anlıyorum çünkü yaşıyorum.
Yaşamayan hiç kimse bunu anlamayacak,çünkü onlar çölyaklı olmadılar. 
Sonuç olarak kabullenin ve “bu hastalık nereden çıktı,çok umutsuzum” gibi 
cümleler kurmayın,mutluluk için savaşın.Daha sonra ekmeğinizi,kekinizi,böreğinizi 
kendiniz yapın,hatta başkası teklif ettiğinde bunu göğsünüzü gere gere reddedin. 
Bundan sonra işin en zor kısmı geliyor.Mutlu olma,umutlu olma ve 
vazgeçmeme kısmı.Eğer bir sabah gözlerinizi açtığınızda beyaz bir önlük size 
Hipokrat’ın ona verdiği yetkiyle,artık çölyaklı olduğunuzu söylemişse,onun 
geçmeyeceğini bilin.Ben ki ilk hasta olduğumda çok fazla teyze amcadan 
iyileşeceğime dair iyi dilekler aldım,bir köşede kaldılar.Çünkü geçmeyecek.
Mutlu olalım.Sizden isteyeceğim şeylerin en güzeliydi bu.Mutlu olalım. 
Bir dilim glutenli ekmek yesem ne olur canım, sakın demeyin! 
İnsanların ekmeğinize bakıp “şimdi bunun normal ekmekten ne farkı 
var?!” tepkisine , sabırla “bu glutensiz ekmek” diye cevap verin.Bilgilerinizi 
paylaşmaktan yorulmayın,bilinçsiz toplumu bilinçlendirin.Umutsuz 
kaldığınızda çığlık atın,sizi anlamadıklarında anlatın,çölyak hastalığınızdan 
nefret etmeyin ve umutsuzluğa düşmeyin:çünkü çölyak hastalığınız mutlu 
olmanıza engel değil.Mutlu olun.Hassaşlaşan bünyenize ve kendinize 
dikkat edin.Mutlu olun çünkü yalnız değilsiniz,ben de mutluluk savaşçısıyım. 
Savaşımda yanımda mısınız?

Bir de söylemek istediğim bir şey de var ki ; çölyak hastalığımı duyup “o da 
ne? Öldürücü hastalık mı? bulaşıcı hastalık mı?” diyen teyze,amca, abla,abi 
ve arkadaşlar ; öldürücü hastalık değil,bulaşıcı hiç değil. Bilinçli olan insanlar 
lütfen bilinçsiz olanları bilinçlendirsin. Sadece insanlar artık herkesin çölyak 
olabileceğini bilsinler istiyorum.Bu yazıyı okuduğuna göre sen de artık biliyorsun.  
Daha sonra benden büyük tüm çölyaklılar ; kocaman insanlarsınız , kendinize 
dikkat edin ; hayatınız kaçamak yapıpta yediğiniz glutenli gıdalardan daha değerli.

Tüm çölyaklıları çok seviyorum. 
Bunu okuyunca gülümseyen insan ; seni de seviyorum.

GAMZE GÜLSEVEN 
Glutensiz Yaşam Şövalyeleri
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ŞEF SÜLEYMAN ENGİN 
9 Mayıs Dünya Çölyak Gününe Duyarsız Kalmak 

9 Mayıs Dünya Çölyak Gününe Duyarsız Kalmak

9 Mayıs, çölyaklıları anlamak adına özel bir gün olabilir ama onları tanımak ve 
sıkıntılarını bilmek  için yeterli bir adım değildir. Belki de daha fazla anlaşılmaya 
ihtiyaçları vardır. Ülke, toplum ve hele ki Türkiye’de ki aşçılar olarak  çölyaklıları 
hep görmemezlikten geldik. Ülkemizde özel günlerin sadece isimleri var gerisi 
yok.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü,fakat kadına şiddetin en fazla uygulandığı 
ülkelerden bir tanesi Türkiye.

14 Mart Tıp Bayramı,ama sağlıkçılarına en fazla şiddet uygulayan toplum, yine 
bizim toplumumuzdur.

10 Mayıs Dünya Engelliler Haftası,fakat engellilerin önündeki engelleri 
kaldırmakta geç kalan ülke yine Türkiye.

18 Mart Yaşlılar Haftası,ama gelin görün ki Türkiye’de  yaşlılar haftası,huzur 
evlerinde yaşanan hüzünlü bir tablodan ibarettir. Yaşlılarımızı terk ettiğimiz 
yerlerde hatırlayıp,ziyaretlerine giden bir ülkenin fertleriyiz.

Ve

9 Mayıs Dünya Çölyak  Günü,ne var ki  gelişmiş ülkeler arasında  çölyağa en 
yabancı olan toplum yine Türk toplumudur.
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Zira Türkiye’de yaşayan çölyaklılar için en büyük sorun, toplum içindeki 
yaşantı(larının) kendilerine getirdiği sıkıntılardır. Bu sıkıntıları aşamıyor olmak 
onlar için temel bir sorundur.

Bilindiği üzere çölyak, glutensiz ürün tüketme zorunluluğu olan insanların 
yaşadığı bir ince bağırsak rahatsızlığıdır.Tedavisi şimdilik mümkün olmayan 
çölyak, onlar için aynı zamanda   zorunlu  bir  yaşam biçimidir.

Yaşam biçimidir diyorum!

Çünkü,çölyak teşhis edilinceye kadar ki süreçte hastalık, teşhis edildikten sonra 
ki süreçte ise bir yaşam biçimine dönüşüyor. Tedavisi olmayan bu hastalığın tek 
çaresi, çölyak diyetine uyum sağlayıp, ömür boyu glutensiz yaşamaktır.

İşte bu evrede onları anlamamız çok önemli bir husustur.

Türkiye’de ki çölyaklıların yaşadığı en temel sorun, dışarıda veya içeride 
yemek yerken insanların onlara karşı duyarsız ve bilinçsiz olmasıdır.Bu, bütün 
çölyaklıların  isyan ettiği bir konudur.

Özelikle cafe,restoran v.b ortak yaşam alanlarında ki sıkıntıları had safhada. 
Anlaşılmadıklarını düşünüyorlar.Tahammülsüz bir toplumuz ya, empati yapma 
gereği duymayız.

Mesela bir çölyaklı dışarıda yemek yediğinde;

Garson veya aşçının gözünde çölyaklı, kendisini beğenmiş, kibirli, önüne gelen 
hiç bir şeyi beğenmeyen insan figürüdür. Halbuki onların baktığı pencereden 
gördükleri gibi değildir çölyaklılar. Çölyaklı seçici olmak ve ne yediğini bilmek 
zorundadır.O yüzdendir ki yanlarında hep çantalar dolusu yiyecek taşırlar.

Çölyaklılar, sadece toplum tarafından değil, devlet tarafından da yeterince 
desteklenmiyor.

Maalesef ve acıdır ki, çölyak zengin hastalığı olarak bilinmektedir.Glutensiz 
ürünlerin pahalı oluşu, maddi durumu iyi olmayan çölyaklılar için büyük bir sorun 
teşkil etmektedir.Türkiye’de glutensiz ürün üreten yerli üreticiler yeterince destek 
görmüyor.Dışarıdan ithal edilen glutensiz ürünlerin  pahalı oluşu da ayrı bir sorun 
teşkil etmektedir.

Çölyaklıların sahip olduğu belli başlı sorunların gündeme getirilmesi ve çözüme 
kavuşturulması yaşam kalitelerine olumlu etki edecektir.

Mesela;

Çölyaklıların KDV’den muaf tutulması, SSK ödeneklerinin asgari düzeye getirilip 
iyileştirilmesi ve yerli üreticiye destek verilmesi, çölyaklıların sorunlarını büyük 
ölçüde hafifletebilir.
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Türkiye’de çölyaklı çocuk sayısı da çok fazla, okulların kantinlerinde onlar için 
yiyecek bir şeylerin bulundurulması doğru olacaktır.Çölyaklı çocuklar,yetişkinlere 
oranla daha çok zorlanıyorlar.

Çölyaklı, aynı zamanda iyi bir etiket okuyucusudur.Gıda ambalaj etiketlerinde 
glutensiz ibaresinin olup olmadığını görmek isterler.Dolayısıyla gıda 
ambalajlarında, ürünün gluten bulaşmasına maruz kalıp kalmadığı da etiketlerde 
bildirilmelidir.

Başımıza gelmez demeyin, unutmayın ki sizde bir çölyak hastası olabilirdiniz.Ve 
olmayacaksınız anlamına da gelmez.Onlara yapılabilecek en büyük iyilik,onları 
anlamaktır.

Ey toplum kendine gel ve fark et onları.

Süleyman Engin

Gıda Teknikeri & Danışman Şef 
chefsuleyman@gmail.com
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NİLAY AKÇELİK-Cafe GlutenFree’nin Doğuşu ...

Çölyak Nedir? 

Çölyak bir ince bağırsak alerjisidir. Bu alerji; buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi 
tahılların içinde bulunan gluten ismi verilen proteine karşı ince bağırsağın ömür 
boyu sürecek bir hassasiyet göstermesi olarak tanımlanır.

Gluten alerjisi genetik olarak belirlenmiş kişilerde hayatın herhangi bir döneminde 
ortaya çıkabilir. İnce bağırsaklarda villüs denilen parmaksı çıkıntıların yok olması 
sonucunda alerjinin belirtileri ortaya çıkar.

Çölyak Belirtileri

Küçük çocuklarda kusma, ishal, karın şişliği, iştahsızlık, kilo alamama ve boy 
uzamasında yavaşlama, yorgunluk, gelişim bozukluğu, kemik erimesi, deri 
döküntüsü gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. Daha ileri yaşlarda sadece 
kansızlık, boy kısalığı, kemik zayıflığı ve nedeni bilinemeyen karaciğer hastalığı 
gibi çok değişik belirtilerle de kendini gösterir. Çölyak, kişinin yaşamının herhangi 
bir bölümünde ortaya çıkabilmektedir..Çölyak genetik bir hastalıktır. Bazen 
hastalık bir ameliyat, doğum, hamilelik, viral enfeksiyon yada şiddetli duygusal 
stresten sonra tetiklenebilir.

Çölyak Teşhisi

Bahsedilen belirtiler sizde veya çevrenizdeki kişilerde görülüyorsa mutlaka 
uzman bir hekime başvurulmalıdır. Çölyakın kesin tanısı ancak deneyimli 
gastroenterolog tarafından yapılacak kan tahlilleri ve ince bağırsak biyopsisi ile 
tanımlanabilir.
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Çölyak Tedavisi

Tanı konulduktan sonraki aşamada uyulması gereken tek tedavi yöntemi ise 
gluten içermeyen besinlerle beslenmektir.Gluten, buğday, arpa, çavdar ve 
yulafta bulunduğu için bu gıdalardan ömür boyu uzak durmak gereklidir. Ayrıca 
bir çok hazır gıdalarda bulunan koruyucu maddeler, yapışkan maddeler ve 
aroma maddeleri gluten içermektedir.Çölyaklı kişiler normal ekmek, makarna, 
pasta, börek, bisküvi ve benzeri bir çok gıdayı yememek durumundadır. Ayrıca 
gluten ile çapraz bulaşma söz konusu olabilecek gıdalar ve katkı maddeleri de 
tüketememektedirler.

Glutensiz Yaşam,CafeGlutenFree’nin Doğuşu ile yaptığımız girişimler ve Her 
İlimizde CafeGlutenFree Şubeler

Kızım Serra Nil’in 3 ay boyunca süren kusma, ishal ve kansızlık belirtileriyle 
bulunamayan, kızımı neredeyse kaybetmek üzereyken koyulan ÇÖLYAK Teşhisi 
sonucu yaşam tarzımızı değiştirerek Glutensiz Yaşam Doğdu..

Çocuğuma yedirecek ekmek bulamamak bir kabustu. Onun yiyemediği hiç bir 
şey benim boğazımdan da geçmiyordu.. Sadece ekmek değildi gluten içeren 
Simit, Kek, Makarna, Bisküvi, Çikolata, Sakız, Dondurma, Salça, Tost, Hamburger 
değildi, doğum gününde pasta bile kesemeyecekti. Firmalarla tek tek görüşerek 
ürettikleri ürünlerde gluten olup olmadığını çapraz bulaşma riskinin olup 
olmadığını araştırdım.

Benim yaşadıklarımı mutlaka başkaları da yaşadığını düşünerek bir çok çölyaklı 
ile tanışarak Serra için denediğim baklavaları Ramazan Bayramında dağıttım. Bu 
yaklaşık 300 kişiydi.  Daha fazla kişi bulup onlara da baklava yedirebilmeliydim. 
Ama baklavayla kalmadı, börekler, mantılar, tarhanalar yapmaya karar vererek bir 
üretim kurarak markasını GLUTENSİZ YAŞAM koydum.

Kızım henüz küçüktü ve her dışarı çıktığımızda yemek yiyecek bir yer 
olmadığından çantamızda yıyeceklerımızı taşıyorduk.  Ama okula giden 
Çölyaklılar, Çalışanlar, hastanede hasta olarak veya refakatçı kalanlar, 
cezaevlerindekiler, yetim yurtlarındakiler ya onlar ıcındebırseyler yapmalıydım.  
Serra Nil’in ‘Anne Ben Ne Zaman Menü’den yemek seçebileceğim’ demesiyle ise 
CAFE GLUTEN FREE adını verdıgımız yalnızca glutensız urun bulunan kafelerımız 
hayata geçti.

Izmit’debulunan  kafelerimizde tüm çölyaklılar gönül rahatlığıyla doya doya hatta 
duygulanarak yemek yeme keyfini yasadıkları gibi tüm Türkiye’deki çölyaklıların 
kapılarına kargo ile ulaşıyorum.

İllerimiz genelinde ve okullarda yaptığımız konferanslarımızla tüm halkımızı ve 
çölyaklılarımızı bilinçlendirmeye devam ediyorum.
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Glutensiz Mutfak kurmak isteyen oteller, restoranlar ve işletmelerin mutfaklarını 
hazırlayıp çalışır duruma getirmek üzere danışmanlık yapmaktayım.

Yeni tanı koyulmuş veya sormak istedıklerı sorular olduğunda her zaman 
kendılerının yanında olarak onların çaresiz kalmamaları acısından destek 
oluyorum.  Bunların yanısırahepımızıcın yaptığım gırısımlerı en kısa zamanda 
hayata geçırebılmekhedeflerım arasında. Örneğin;  Yetkililerden ilaç niteliğinde 
kullanmakta  olduğumuzglutensiz gıdaların vergilerinin kaldırılması, Cezaevinde 
yatan çölyaklıların yiyeceklerinin dışarıdan karşılanabilirliği, KDV oranlarının 
düşürülmesi, Gümrük vergilerinin kaldırılması,  diyet yapan çocuk bulunan 
okullarının kantinlerinde Glutensiz ürün bulundurma zorunluluğunun getirilmesi, 
Restoranların, otellerin menülerinde glütensiz ürün bulabilmeleri,SGK kurumunca 
ödenen ekmek paramıza bile yetmeyen ödeneğin artırılarak çölyaklının direk 
kendisi adına ödenmesini sağlamak için  girişimlerde bulundum.İnşallah en kısa 
zamanda sonuçlanması için çalışıyorum. 

Türkiye’nin her iline Bayilikler vererek Çölyaklı dostlarımızın rahat  yemek 
yiyebilecekleriCafeGlutenFree Şubeleri açmaya devam ediyoruz. Tabiki bu 
kafelerden sadece Çölyaklı olanlar değil, Sağlıklı beslenmek isteyenler ve gıda 
alerjilerine duyarlı herkesin faydalanması sağlanmaktadır. 

Nilay Akçelik 
Genel Müdür 
Glutensiz Yasam Unlu Mam. Ltd.Şti. 
 
www.glutensizyasam.com.tr
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GLUTENSİZ ÜRÜNLER, A’DA  216 MUTFAK SANATTA, 
LEZZETE DÖNÜŞÜYOR…

Buğday, Arpa Çavdar ve Yulaf ve bu tahıllardan yapılan her türlü  besini 
tüketemeyen herkes için, canlarının çektiğini yiyebilecekleri, dumanı üstünde 
ekmeklerin, çıtır simitlerin, mis gibi tereyağlı mantıların sunulduğu bir mekan 
GLUTENSİZ A’DA 216…

 Arzu ederseniz, evinize, şehrinize kadar uzanabiliyorlar, pastalarınız özenle 
hazırlanıyor, özellikle çölyaklı çocuklar için workshoplar düzenleniyor.

 Askıda ekmek projesi ile her kesime ulaşılmaya çalışılarak, Yayla Grup olarak, 
çölyakla yaşama destek veriliyor.

 Ülkemizde ve dünyada her 100 kişiden biri ÇÖLYAKLI, yani kaba bir hesapla 
yetmiş milyonluk nüfusumuzun tam yediyüzbini evet doğru okudunuz yediyüzbin 
kişisi henüz tanı almasa bile çölyaklı.

 Belirtileri sindirim sisteminin başka  rahatsızlıkları ile kolayca karıştırılabildiği 
için geç teşhis edilebilen bir hastalık çölyak.  Buğdaygiller, yani arpa, buğday, 
çavdar ve yulafta bulunan gluten adlı bir protein; çölyaklıların ince bağırsaklarında  
besinlerin kana karışmasını sağlayan doku yapısını  bozarak besin emilimini 
aksatıyor. Beslenme yetersizliği ve ardından tip 1 diabet, hepatit, kemik erimesi, 
sindirim sistemi ve cilt kanserlerine varan bir dizi, tedavisi pahalı ve uzun süren 
başka hastalıklara yol açıyor.

 Teşhis edildiği andan sonra çölyaklıların gluten içeren tüm gıdaları hayatlarından 
çıkarmaları gerekiyor.  Bu adımdan sonra hepimizin hergün  bir bardak çayın 
yanında aradığımız simit, börek, sıcak ekmek, pizza, güzelim hamurlu tatlılar ve  
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hemen aklımıza gelmeyen yüzlerce yemek çeşidi çölyaklıların hayatlarından bir 
çırpıda çıkıyor.

Artık çölyaklılar evleri dışında glutensiz gıda maddeleri bulabilmek, diyetlerini 
bozmadan yaşamak için kesme şekerden kuru kahveye, ilaçtan kozmetiğe, 
tükettikleri her üründe gluten olmadığı konusunda emin olmak için yoğun bir 
çaba göstermek zorundalar.

Özellikle çocuklar, ders zili ile koşulan okul kantinlerinden, kursa giderken 
önünden geçtikleri hamburgerciden ya da köşedeki  simit tezgahının önünden 
bakışlarını başka yönlere çevirip geçmek zorundalar. Ev dışında yiyecek bir 
şeyler bulmaları  zor ve pahalı. Glutensiz gıdaların önemli bölümü ithal dolayısı 
ile pahalı. Yerli firmalarca üretilen glutensiz gıdalar ise henüz her yerde kolayca 
bulunamıyor.  Bu nedenle çölyaklıların ne yiyebileceğim diye düşünmeden 
gidebilecekleri mekanların artması  yıllardır özlemle bekledikleri  bir ayrıcalık..

GLUTENSİZ  A’DA 216  çölyaklıların glutensiz yaşamlarında önemli bir kilometre 
taşı olmak amacıyla  bu ayrıcalığı onlara sağlamak için yepyeni bir proje ile 2011 
Aralık ayında başladığı yolda hızla ilerliyor..

Burası glutensiz gıdaların titizlikle üretildiği, çölyaklıların ve ailelerinin 
gereksinim duyacakları tüm gıda malzemelerini bulabilecekleri, yeniliklerle ilgili 
bilgi alabilecekleri, diğer çölyaklılarla tanışarak birlikte basit yemek tariflerini 
paylaşabilecekleri keyifli bir mekan…

GLUTENSİZ  A’DA 216, bulunduğunuz ile, özel koşullarda, ürünlerinizi 
gönderebilmektedir. 1 gün önceden vereceğiniz siparişler, uzaklığınıza göre, 
maksimum 2 günde sizlere ulaşacaktır. Hedefimiz, glutensiz beslenmeyi yaşam 
biçimi haline getirmiş herkese ulaşmaktır.

www.lezzetadasi.com

www.glutensizada216.com

glutensiz@ada216.com

Gsm:  0530 498 87 78



Glutensiz Tarifler
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Çıtır Piliç

Malzemeler:
2 adet tavuk göğsü
100gr süzme yoğurt
150gr ege Glutensiz galeta unu
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
Yapılışı: Tavuk göğsünü ince şekilde açın. Parmak şeklinde doğrayın. 
Tuz, karabiber ile tatlandırın. Süzme yoğurt ile karıştırıp. Galeta ununa 
bulayın ve yağda kızartın. Patates kızartması ile servis edin.
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Fish And Cips

Malzemeler:
Yarım levrek fileto (derisiz ve parmak şeklinde doğranmış)
1 yumurta
1 su bardağı Glutensiz un
200ml soda (sıvı)
3 gr kabartma tozu (dr outker)
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 tutam tuz ve karabiber
Garnitür İçin: 1 adet patates
Yapılışı: Balık hariç tüm malzemeyi karıştırıp sos elde edin. Parmak şek-
linde doğradığınız balıkları, bu sosa batırıp, derin yağda kızartın. Yanında 
patates kızartması ile servis edin.
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Glutensiz Ekmek

Malzemeler: 
500gr Glutensiz İrex ekmek mix 
20gr sıvıyağ (Ayçiçek) 
20gr maya (yuva) 
4gr tuz 
440gr su 
Yapılışı: Tüm malzemeyi karıştır ve hamur elde et. Ekmek şeklini ver ardın-
dan 40dk mayalandır. 220-240 derece fırında 35-45dk pişir.
Not:İrex mix hakkında bilgi almak için 

İREKS GIDA SANAYİ A.Ş 
Telefon: +90 212 659 11 11 
Faks: +90 212 659 11 12 
ireks@ireks.com.tr
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Gözleme

Malzemeler: 
Hamuru İçin: 
1.5 su bardağı Schar un 
Yarım çay bardağı su  
1 yumurta sarısı 
Az tuz 
50gr kaşar peyniri (rende) 
Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırın, hamur elde edin. Hamurun kıvamı 
çok önemli ele yapışmayan bir hamur olmalıdır. İnce bir şekilde açınız. 

Gözleme şeklini verin derin tavada az yağla pişirin.
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Gül Böreği
Malzemeler: 
250gr kral Glutensiz güllaç                   
1 su bardağı yoğurt                            
1 su bardağı süt                               
2 yumurta                                             
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım su bardağı sıvıyağ
İç Harcı:  
Az tuz ve karabiber
Yarım maydanoz
50gr tulum peyniri
75gr çökelek
Üzeri için: Yumurta sarısı, susam, 
çörek otu
Dilerseniz kıymalı ve patatesli de 
yapabilirsiniz.

Yapılışı: Yoğurt, süt, yumurta, sıvı 
yağ, tuz karıştırın ve çırpın. İç harcı 
karıştırın. Glutensiz güllaç’ın üzerine 
bu sostan sürün, içine bir miktar 
peynir koyun ve uzunlamasına 
sarın. Daha sonra içe doğru gül 
şeklinde sarın. Üzerine yumurta 
sarısı sürüp, susam veya çörek otu 
serpin üzeri kızarıncaya kadar 200 
derece fırında pişirin.
Dilerseniz kıymalı ve patatesli de 
yapabilirsiniz.
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Hamburger
Malzemeler:
150gr kıyma (tuz,kimyon ve karabiber ile tatlandırılmış) 
1 adet Glutensiz hamburger ekmeği (Ekmek yapımı için sayfa 25’e bakınız) 
1 adet domates 
1 adet turşu 
1 yaprak marul
1 orta boy patates
Yapılışı: Kıymaya hamburger köfte şeklini veriniz. Mangalda veya fırında 
pişiriniz, mangalda pişen etimiz daha lezzetli olacaktır. Hamburger ek-
meğini ikiye bölün, marul, domates, turşu dilimleyip arasına yerleştirin ve 
köftemizide ilave edin. Yanında patates kızartması, isteğe bağlı soğan ile 
servis ediniz.
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İçli Köfte

Malzemeler: 
Hamuru İçin;
1 su bardağı Golda glutensiz irmik
2 su bardağı Schar un
Sıcak su                                               
İç Malzeme: 
1 adet soğan 
250gr kıyma 
50gr maydanoz ve 
15gr çam fıstığı

Yapılışı: Hamur için tüm 
malzemeleri karıştır. Sıcak suyu 
ekle ve şekil 
verilecek bir hamur elde et.
İç malzeme için soğanı kavur, 
kıymayı ekle, kavrulmuş çam 
fıstığını ve 
baharatları ekle pişince ocaktan 
alın ve soğutun maydanozu 
ekleyin. Kıymayı yuvarlak yapın. 
İçli köfte hamurunun içlerini 
oyup, kıymadan yerleştirin ve 
şekil verin. Derin yağda kızartın.
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İtalyan Pizza Hamuru

Malzemeler:
140gr Schar un                                  
120gr su
50gr mısır unu                                   
1 yumurta sarısı
30gr pirinç unu                                  
2gr maya
20gr süt                                              
1 tutam tuz ve şeker
Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırın ve kolay açılabilen bir hamur elde 
edin. Yuvarlak pizza şeklinde açıp kendi isteğinize bağlı yaptığınız do-
mates sosunuzu sürün, peyniri ekleyin, fırında pişirin.
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Kete

Malzemeler: 
Hamur İçin: 
2 su bardağı Schar un
Az tuz
Aldığı kadar su
5gr yaş maya
3 yemek kaşığı yoğurt                                              
İç Malzeme: 
50gr dövülmüş ceviz 
50gr haşhaş yağı 
50gr sıvı yağ

                            

Yapılışı:  Tüm malzemeyi karıştır, 
kulak memesi kıvamında hamur elde 
et. Yuvarlak bir şekilde 2 adet hamur 
aç. Hamurun birine iç malzeme koy 
ve diğer hamuru üzerine kapat. Rulo 
şeklinde hamuru sar ve içe doğru gül 
böreği gibi kapat. Bu hamuru tekrar 
oklava ile açın. Açtığınız hamuru sac 
veya teflon tavada pişirin. Tereyağ ile 
yağlayıp servis edin.
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Kiş

Malzemeler:
Hamuru için: 
50gr eritilmiş margarin                           
50ml sıvı yağ                                            
50gr yoğurt                                                
1 adet orta boy haşlanmış patates   
7gr kabartma tozu (dr outker)    
1 tutam tuz
150gr mısır unu                                                  
İç Malzeme:
300gr mantar
2 yumurta
Az tuz
100gr tikveşli krema   
                                        

Az doğranmış maydanoz                                      
100gr kaşar peyniri (rende)
Yapılışı: Patatesi rendele ve hamur 
için tüm malzemeleri karıştır. Mantarı 
doğrayın ve soteleyin. Sotelenmiş 
mantarı ocaktan alın, soğumaya bırakın. 
Diğer iç malzemeleri ile karıştırın. Kiş 
hamurunu 
yuvarlak bir turta kalıbına açarak yer-
leştirin ve iç harçtan ekleyin. 180 derece 
fırında 30 dk pişirin. 
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Lahmacun

Malzemeler: 
Hamuru İçin: 
2 su bardağı Schar un 
4gr maya (yuva) 
1 tutam tuz 
Alabildiğince su (kulak memesi kıvamı) 
İç Malzeme 
2 adet kuru soğan
(doğrayıp suyunu sık) 
3 diş sarımsak (döv) 
Yarım demet  maydanoz 
2 adet domates (rende) 
3 adet sivri biber (çok ince doğra) 
3 çay kaşığı tuz 

                

1 çay kaşığı karabiber 
2 çay kaşığı pul biber 
1 tatlı kaşığı salça (karışık) 
1 tatlı kaşığı nar ekşisi                                                                                                                        
Kıyma yağsız ise yarım çay 
bardağı ayçiçeği yağı
Yapılışı: Tüm malzemeleri 
karıştırın. Kulak memesi kıvamı 
hamur elde edin. Hamuru ince 
bir şekilde açın ve iç malze-
meden yerleştirin. Normal 
fırında yapacaksanız tepsiyi 
yağlayın. Fırınınız taş fırın ise 
yağlamaya gerek yoktur.
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Lazanya

Malzemeler: 
Hamuru İçin; 
200gr Schar un  
50gr Golda irmik (glutensiz) 
3 yumurta 
1 tutam tuz 
50gr Parmesan peyniri
Beşamel sos malzemeleri
2 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı 
2 yemek kaşığı (tepeleme) glutensiz un 
1,5 su bardağı süt
Beşamel sos yapılışı
Yağı eritin ,unu kavurun.Sütü ilave edin 
ve iyice karıştırın.Topaklanmasın.

Kıvamını alınca ocaktan alın.
dakika boyunca pişirin. Bolonez 
sos suyunu çekince ocaktan 
alın.
Bolonez sos malzemeleri
200 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tane havuç
1 çorba kaşığı domates salçası
2 tane domates
2 diş sarımsak
1 su bardağı su



35

www.colyaklayasamdergisi.com

Bolonez Sos Yapımı
Bir tavanın içine soğan, havuç, domates ve sarımsakları rendele-
yin. Üzerine tereyağ, salça ve zeytinyağı koyup karıştırın. Ardından 
kıymayı da ekleyip tekrar karıştırın.
Tavayı ocağa koyun ve 5 dakika soteleyin. Ardından suyu ilave edin ve 
15 dakika boyunca pişirin. Bolonez sos suyunu çekince ocaktan alın. 
Yapılışı: Açılabilecek bir hamur elde ediniz. Tuzlu suda haşlayın ve 
çıkarın. Bolonez sosu ve beşamel sosu karıştırın. Tepsiye dizerek her 
katına bu karışımdan koyun, aralarına rende parmesan peyniri serpin. 
5-6 kattan sonra en üstünede sostan ekleyin ve 170 derece fırında 
pişirin. Dilimleyerek servis ediniz.
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Mantı

Malzemeler: 
300gr un  Glutensiz 
Su (kulak memesi hamur kıvamı)
2 yumurta                                                 
İç Malzemesi:
80gr kıyma        
1 adet soğan (küçük boy)
1 tutam tuz                                                     
Tuz ve karabiber
Yapılışı: Kulak memesi kıvamında hamur elde ediniz. Hamuru oklava 
ile açınız ve küçük kareler şeklinde kesiniz. Soğanı rendeleyip kıyma ile 
karıştırın ve tuz, karabiber ilave edin. Karelerin içine kıyma karışımında 
azar azar koyalım ve kapatalım. Mantı şeklini verelim.180 derecede 
5-6dk arası hafif kızartın. Daha sonra suda haşlayın.
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Melanzane

Malzemeler:
3-4 adet büyük patlıcan
50gr Schar un
150gr kaşar peyniri
20gr rende parmesan
30gr tereyağ
Yapılışı: Patlıcanı boylamasına uzun ve ince şeritler halinde dilimle-
yin. Glutensiz una bulayıp yağda kızartın. Kaşar peynirlerini küp küp 
doğrayın. Kendi isteğinize bağlı domates sosunuzu yapın. Küçük bir 
tepsiye patlıcanları dizin, sostan dökün, kaşar, tereyağ ve parmesandan 
dökün ve tekrar patlıcan üzerine koyun, bu işlemi 5-6 kat devam ettirin. 
180 derecede 20-30dk pişirin. Dilimleyip servis ediniz. 
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Mini Börek

Malzemeler:
Hamuru İçin:
1.5 su bardağı Schar un
Yarım çay bardağı su 
1 yumurta sarısı
Az tuz
İç Malzeme:
50gr kaşar peyniri (rende)
Kızartmak için sıvıyağ
Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırın ve hamur elde edin.Hamuru kalıpla yuvarlak 
olarak kesin.Kesilen yuvarlakların yarısına peynirden az miktarda koyun.
Diğer yuvarlakları üzerine koyun vekenarlarından ravyoli gibi hamuru 
birbirine yapıştırın.Yağda kızartın.
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Mücver

Malzemeler:
3-5 yemek kaşığı Glutensiz un
Yarım kabak
Yarım havuç
Yarım patates
1 adet yumurta 
2 dilim beyaz peynir
Az tuz
Az karabiber
Yapılışı: Kabak, havuç patates ve peyniri rendeleyin. Tüm malzemeleri 
karıştırın. Kaşık ile birer parça döküp yağda kızartın.
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Peynir Kroket

Malzemeler:
300gr  kaşar peyniri (parmak şeklinde doğranmış)
2 yumurta
50gr pirinç unu
150gr ege galeta unu glutensiz
Yapılışı: Parmak şeklindeki peynirleri, önce pirinç ununa sonra, çırpılmış 
yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp, paneleyin ve yağda kızartın.
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Poğaça

Malzemeler:
250gr Sinangil un (Glutensiz)
125gr margarin
1 yumurta
5gr tuz
20gr şeker
15gr maya (yuva)
Yapılışı: Tüm malzemeyi karıştırıp hamur elde ediniz. Poğaça şeklini ver-
iniz ve mayalanmaya bırakınız(2saat). Üzerine yumurta sarısı sürünüz. 
180-200 derece fırında pişirin.
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Ravyoli

Malzemeler:
Hamuru İçin;                                    
200gr Schar un                                 
50gr Golda irmik (glutensiz)                  
3 yumurta
1 tutam tuz
İç Malzeme;
İsteğe bağlı peynirli, deniz mahsüllü, Kabaklı yada ıspanaklı olarak yapa-
bilirsiniz.
Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırın ve hamur elde edin. Hamuru açınız. 
İçine yaptığınız karışımdan ilave edip yuvarlak kalıplarla kesiniz. Ravyoli 
şeklini verip üzerini kapatınız. Suda haşlayın.İstediğiniz sos ile servis 
edebilirsiniz.
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Sigara Böreği

Malzemeler:
Hamuru İçin:
1.5 su bardağı Schar un
Yarım çay bardağı su 
1 yumurta sarısı
Az tuz
50gr kaşar peyniri (rende)
Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırın, hamur elde edin. Hamurun kıvamı 
çok önemli ele yapışmayan bir hamur olmalıdır. İnce bir şekilde açınız. 
Sigara böreği şeklini verin ve sarın, derin yağda kızartın.
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Simit

Malzemeler:
2 su bardağı Schar un
2 çay kaşığı tuz
1 yumurta
8-9 yemek kaşığı su
12gr yaş maya (yuva)
1 yemek kaşığı sıvıyağ
Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırıp hamur elde edin. Hamuru 4 eşit 
parçaya bölünüz. Simit şekline getiriniz ardından pekmeze ve susama 
batırın. 30-40dk dinlendirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında10-15dk 
pişirin.
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SuBöreği

Malzemeler:                                               
4 adet yumurta
1 tutam tuz
Schar un (kulak memesi kıvamı hamur elde ediniz.)
İç Malzeme:
200 gr beyaz peynir
1 demet maydanoz
250 gr eritilmiş tereyağ
Yapılışı: Kulak memesi kıvamına gelmiş hamuru ince açın. Suda dağıt-
madan haşlayın ve soğuk suya bırakıp, çıkarın.Tepsiyi yağlayın. En alt 
tabana bütün hamuru yerleştirin. Ara katlara tereyağ sürün ve 3 kat 
sonra içi ekleyin. Toplamda 6-7 kat olacak. En üst katına da tereyağ 
dökün. 200 derece fırında pişirin.
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Sütlü Patates

Malzemeler:
3 adet patates
250ml. krema tikveşli
500ml. süt
Az tuz
Az karabiber
20gr toz parmesan
Yapılışı: Patatesleri çok ince halkalar şeklinde doğrayın. Tüm malzemeleri 
karıştırın. Tepsiye dökün üstünü düzeltin ve 180 derece fırında üzeri 
kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis edin. 
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Tavuk Kroket

Malzemeler:
1 adet tavuk göğsü                                 
Beşamel Sos İçin:
50gr Porçini mantarı                                 
50gr tereyağ
25gr Parmesan peyniri (toz)                    
70gr schar un
1 adet sarımsak (dövülmüş)                    
500gr süt
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
Panelemek İçin: 
100gr Schar un, 
150gr galete unu (ege), 
2 adet Yumurta

                           

Yapılışı: Tavuğu haşlayın ve ince 
bir şekilde doğrayın. Çok koyu 
bir beşamel sos tutun. Bu sosun 
içine baharatları, parmesanı, 
mantarı(ince doğranmış), 
sarımsağı ilave edip karıştırın. 
Bu içi bir gün dolapta bekletin. 
Köfte şeklini verip önce un, sonra 
yumurta, sonra galeta ununa bu-
layarak 2 kat paneleyin ve yağda 
kızartın.
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Tekirdağ Köfte

Malzemeler:
250gr kıyma
13gr Golda glutensiz irmik
12gr Ege galeta unu (Glutensiz)
1 adet yumurta
1 tutam tuz
Az karabiber ve kimyon
Yarım soğan
1 diş sarımsak
5gr Karbonat (dr outker)
Yapılışı: Soğanı, sarımsağı rendeleyin. Tüm malzemeleri karıştırın ve iyice 
yoğurun. Dolapta bir gün bekletin. Parmak şeklinde köfteler yapın. İster 
tavada, İsterseniz ızgarada pişirin.
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Caffe NERO  glutensiz ürün içerikleriyle çölyak hastalarının uğrak mekanlalrından 
biri.
Caramelatte, Chai Latte, Caffè Latte ve Limonlu Muffin, glutensiz içerikleriyle 
tam bir keyif yaşatıyor.

CAFFE NERO Nerede?
Ankara Esenboğa Havalimanı (Gidiş) Caffè Nero
Ankara Esenboğa Havalimanı İçhatlar Terminali Gidiş Katı Çubuk /Ankara
(0312) 398 20 81     24 saat açık
 
Ankara Esenboğa Havalimanı (Geliş) Caffè Nero
Ankara Esenboğa Havalimanı İçhatlar Terminali Geliş Katı Çubuk /Ankara
(0312) 398 20 80     24 saat açık
 
Akaretler Caffè Nero
Vişnezade Mah. Süleyman Seba Caddesi D BLOK No:30 Akaretler-Sıraevleri-
Beşiktaş / İstanbul
(0212) 227 32 82 Her gün 07:00 - 22:00
 
Akkom Caffè Nero
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Giriş 
Kat Ümraniye / İstanbul
(0216) 692 12 60 H.içi her gün 07:00 - 19:00 (C.tesi ve Pazar Kapalı)
 
Astoria Caffè Nero
Astoria AVM Büyükdere Cad. No:127 K: 1/13 Esentepe - Şişli / İstanbul
(0212) 215 20 81
Her gün 08:00 - 22:00
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İstanbul Atatürk Havalimanı (Gidiş) Caffè Nero
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı Yeşilköy / İstanbul
(0212) 465 77 80            24 saat açık
 
İstanbul Atatürk Havalimanı (Free Shop) Caffè Nero
İstanbul Atatürk Havalimanı Dışhatlar Terminali Gidiş Katı Pasaport Kontrolü 
Sonrası Yeşilköy /İstanbul
(0212) 465 77 80           24 saat açık
 
İstanbul Atatürk Havalimanı (Geliş) Caffè Nero
İstanbul Atatürk Havalimanı Dışhatlar Terminali Geliş Katı Yeşilköy /İstanbul
(0212) 465 20 66
24 saat açık
 
Bostancı Caffè Nero
Bostancı Mahallesi Kadıköy - Maltepe Sahil yolu Bostancı / Kadıköy / İstanbul
(0216) 373 40 50
 
Bebek Caffè Nero
Bebek Mah. Rumeli Hisaryolu Sokak N0:20 Bebek / İstanbul
(0212) 287 61 71 Her gün 07:00 - 00:00 (C.tesi kapanış 01:00)
 
Beşiktaş Caffè Nero
Barbaros Bulvarı No:13 Beşiktaş / İstanbul
(0212) 227 18 98 Her gün 08:00 - 23:00
 
Caddebostan Caffè Nero
Cemil Topuzlu Cad. İskele çıkmazı No:1 K:1 Kadıköy- Çiftehavuzlar (Migros 
karşısı) İstanbul
(0216) 411 11 48 Her gün 08:00 - 00:00 (C.tesi kapanış 01:00)
 
Galatasaray Caffè Nero
Meşrutiyet Cad. Koçak Plaza No:12/A Galatasaray-Beyoğlu / İstanbul
(0212) 249 46 81 Her gün 07:00 - 22:00
 
Göktürk Caffè Nero
İstanbul Cad. Gökmahal İş Merk. No:30 A Blok Dükkan 1 Göktürk / İstanbul
(0212) 322 86 50 Her gün 07:00 - 23:00
 
İKSV Caffè Nero
Sadi Konuralp Caddesi, No: 5 Şişhane / İstanbul
(0212) 243 95 64 Her gün 07:00 - 19:00
 
İstinye Park Caffè Nero
İstinye Park AVM Pınar Mah. İstinye Bayırı Cad. Sarıyer / İstanbul
(0212) 345 62 36 Her gün 10:00 - 22:00
 Koç Üni. Caffè Nero
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Rumeli Feneri Yolu koç Ünüversitesi Sarıyer / İstanbul
(0212) 341 10 72
 
Maslak Caffè Nero
Büyükdere Cad. Noramin İş Mrk. No: 237 F (Eski Boyner’in yeri) Maslak / 
İstanbul
(0212) 285 48 11 Her gün 07:00 - 19:00 (Pazar Kapalı)
 
Moda Caffè Nero
Moda Cad. Ufuk Apt. No: 159 Daire: 3 Moda / İstanbul
(0216) 348 52 42 Her gün 08:00 - 23:00
 
Özyeğin Üni. Caffè Nero
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 
Çekmeköy / İstanbul
(0216) 525 50 15 Her gün 07:00 - 19:00 (C.tesi ve Pazar Kapalı)
 
Sapphire Caffè Nero
Sapphire AVM Zemin Kat Büyükdere Cad. 34330 4. Levent / İstanbul
(0212) 268 80 40 Her gün 10:00 - 22:00
 
Şaşkınbakkal Caffè Nero
Bağdat Cad. No:380/2 (Boyner Mağazası yanı) Şaşkınbakkal / İstanbul
(0216) 302 05 92 Her gün 08:00 - 23:00 (C.tesi Kapanış 01:00)

52
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Tekfen Caffè Nero
Eski Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Binası 4.Levent / İstanbul
(0212) 357 05 61 Her gün 07:00 - 19:00
 
Telpa Caffè Nero
Büyükdere Cad. No:195 Kanyon AVM yanı Levent/ İstanbul
(0212) 269 89 49 Her gün 07:00 - 19:00 (C.tesi ve Pazar Kapalı)
 
Torium Caffè Nero
Torium AVM 1. Kat Saadetdere Mah. E5 Üzeri Haramidere / İstanbul
(0212) 620 50 85 Her gün 10:00 - 22:00
 
Trump Towers AVM
Caffe Nero 1 (Ofis katı)
Trump Towers AVM Kat: -2 Şişli / İstanbul
(0212) 356 65 50 Her gün 08:00 - 22:00
 
Trump Towers AVM
Caffe Nero 2 (Çocuk katı)
Trump Towers AVM Kat: -3 Şişli / İstanbul
(0212) 356 67 85Her gün 10:00 - 22:00
 
Valikonağı Caffè Nero
Valikonağı Cad. Nizampalas Apt. No: 30 Nişantaşı / İstanbul
(0212) 291 66 76
Her gün 07:00 - 23:00 (C.tesi Kapanış 01:00)
 
Yeniköy Caffè Nero
Köybaşı Cad. Tekke Sok. No:272 D: 1 Yeniköy - Sarıyer / İstanbul
(0212) 299 85 56 Her gün 08:00 - 23:00 (C.tesi Kapanış 00:00)
 
Aeropark Caffè Nero
Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 - Kurtköy / İSTANBUL
 
İzmir Adnan Menderes (Gidiş) Caffè Nero
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dışhatlar Terminali Gidiş Katı Gaziemir/ İzmir
(0232) 274 30 15   24 saat açık
 
Agora AVM Caffè Nero
İzmir-Çeşme Otoyolu Yanyolu, Mithatpaşa Cad. No: 1446 Balçova/İzmir
(0232)278 94 97  Her gün 10:00 - 22:00
 
Yalova Feribot ve Deniz İskelesi Yalova
(0226) 814 41 96
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Tatlılar
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Acı Badem Kurabiye

Malzemeler:
3 yumurta beyazı
350gr toz badem
300gr toz pudra şekeri
Yapılışı: Tüm malzemelerden hamur elde et. Fırın tepsisine yağlı kağıt 
serin ve kurabiye şeklini veriniz. 170 derecede 20-30dk pişirin.
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Chocolate Mousse

Malzemeler
550gr krema tikveşli
125gr yumurta sarısı
120gr şeker
2 adet yaprak jelatin (içeriğine dikkat ediniz)
350gr bitter çikolata (Gluten free)
Eti Pronat glutensiz bisküvi
Yapılışı: Kremanın 175gr’nı kaynatınız. Yumurta sarısı ve şekeri çırpınız. 
Yaprak jelatini suya ıslatın ve tavada eritin. Bitter çikolatayı benmari 
usulü eritin. Tüm malzemeyi karıştırın. Kalıpların altına bir bisküvi koyup 
elde ettiğimiz karışımı dökelim ve soğumaya bırakalım.
Benmari Usulu: Gıdanın bulunduğu kap,ocak üzerindeki veya fırın 
içerisindeki sıcak su dolu bir başka kabın üzerine oturtularak gıdanın 
pişirilmesi veya eritilmesi işlemi.
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Creme Brulee

Malzemeler:
4 adet yumurta sarısı
75gr şeker
450gr krema tikveşli
1 çubuk vanilya
Yapılışı: Krema ve çubuk vanilyayı kaynat. Şeker ve yumurta sarısını 
benmari usulü erit ve krema karışımına ekle. 1dk daha karıştırarak pişir 
ve altını kapat. Kaselere boşaltın ve soğumaya bırakın.
Benmari Usulu: Gıdanın bulunduğu kap,ocak üzerindeki veya fırın 
içerisindeki sıcak su dolu bir başka kabın üzerine oturtularak gıdanın 
pişirilmesi veya eritilmesi işlemi.
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Çikolatalı Cheesecake

Malzemeler:
100gr sütlü çikolata (Glutensiz)
100gr bitter çikolata (Glutensiz)
2 adet yumurta                                                
60gr şeker                                                         
50 ml tikveşli krema
50gr süzme yoğurt
20gr mısır nişasta
1 ymk kaşığı Schar un
Tabanı İçin:
1 paket Eti pronot bisküvi
3gr toz tarçın
40gr tereyağ

Yapılışı: Çikolataları benmari usulü 
eritiniz. Tabanı için tereyağını eritin. 
Diğer tüm malzemeleri karıştırın
(çikolata, yumurta, şeker, krema, 
yoğurt, nişasta ve un.) Bisküvileri 
kırın ve tereyağ ile karıştırın. Alt 
tabana tereyağ ve bisküvi karışımını 
ekleyin. Önce 150 derecede 40dk 
sonra 170 derecede 45dk pişirin.
Benmari Usulu: Gıdanın bulunduğu 
kap,ocak üzerindeki veya fırın 
içerisindeki sıcak su dolu bir başka 
kabın üzerine oturtularak gıdanın 
pişirilmesi veya eritilmesi işlemi.
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Çikolatalı Çilekler

Malzemeler:
250gr sütlü çikolata (Gluten free)
500gr çilek
Yapılışı: Çikolatayı benmari usulü eritin. Çilekleri yıkayın ve kurulayın. 
Saplarını koparmayın. Çileklerin saplarından tutup, çikolatalı karışıma 
batırın ve bir tabağa koyun. Soğuması için dolapta bekletin.
Benmari Usulu: Gıdanın bulunduğu kap,ocak üzerindeki veya fırın 
içerisindeki sıcak su dolu bir başka kabın üzerine oturtularak gıdanın 
pişirilmesi veya eritilmesi işlemi.
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Dondurma Külahı

Malzemeler:
200gr Schar un                      
1 yumurta
100gr şeker                            
100gr toz badem
250gr süt                                 
50gr mısır nişasta
65gr sıvıyağ
Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırarak akışkan bir hamur elde edin. 
200derecedeki külah makinesine döküp 1dk kadar bekleyin daha sonra 
külah şeklini verin.
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Doughnut

Malzemeler:
250gr Schar un
25gr şeker
50gr tereyağ
3 yumurta sarısı
1 yumurta beyazı
15gr yaş maya (yuva)
4gr tuz
Yapılışı: Tereyağını erit ve tüm malzemeyi karıştırarak bir hamur elde 
edin. Yuvarlak simite benzer şekil verin ve mayalandırın. Derin yağda 
kızartın. Pudra şekeri veya çikolata sos ile servis edin.
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Ekler

Malzemeler:
Hamuru İçin:
100gr su                                     
2 yumurta
3gr şeker                                    
1 yumurta sarısı
2gr tuz                                         
75gr un Glutensiz
50gr tereyağ              
Yapılışı: Su ve tereyağının 25gr’nı kaynatın, unu ekleyin kalan tereyağını 
da ekleyin ve hamuru soğumaya bırakın. Soğuyan hamura yumurtaları 
ekleyin. Sıkma torbası ile şekil vererek fırın tepsisine sıkın. 170 
derecede 20-25dk pişirin.
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Kreması İçin:
500gr süt                                   
1 yumurta sarısı
125gr şeker                                
1 çubuk vanilya
50gr mısır nişastası
Yapılışı: Sütü ve çubuk vanilyayı kaynatın, şekeri ilave edin. Yumurta 
sarısı, nişasta ve az suyu karıştırıp, süte boşaltın. Koyulaşınca ocaktan 
alın ve soğumaya bırakın. Bu kremayı sıkma torbası ile ekler 
hamurunun içine sıkınız.
Çikolata Sos İçin:
25gr tereyağı
25gr bitter çikolata (Gluten Free)
Yapılışı: Tereyağını eritin ve çikolatayı da ilave edip eriyene kadar 
karıştırınız. En son ekler hamuruna batırınız.

Ekler Kreması
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Glutensiz Muffin

Malzemeler:
500gr İrex muffin mix
250gr yumurta
175gr sıvıyağ (Ayçiçek)
75gr su
Yapılışı: Tüm malzemeyi karıştır kek hamuru elde et. Muffin veya kek 
kalıplarına boşalt. 180 derecede 25-30dk pişir.
Not: Kekin piştiğini anlamak için keke kürdan batırın,eğer kürdanda 
hamur kalmıyorsa kekiniz pişmiştir.

Not: İrex mix hakkında bilgi almak için

İREKS GIDA SANAYİ A.Ş 
Telefon: +90 212 659 11 11 
Faks: +90 212 659 11 12 
ireks@ireks.com.tr



65

www.colyaklayasamdergisi.com

Hasuda

Malzemeler:
1 bardak mısır nişastası
5 bardak su
1 bardak toz şeker
3 kaşık tereyağ 
Yarım su bardağı ceviz içi
Yapılışı: 4 bardak su kaynatılır. 1 bardak su ile mısır nişastası karıştırılır 
ardından şeker ilave edilir. Karıştırılarak pişirilir. Piştikten sonra tepsiye 
dökülür. Üzerine kızdırılmış tereyağ ve ceviz ile servis edilir.
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Kalburabastı

Malzemeler:
2 su bardağı Glutensiz un 
115gr tereyağ
2 yemek kaşığı mısır nişasta
1 paket dr. Outker vanilin
Yarım çay bardağı süt
Yarım çay bardağı toz şeker
1 yumurta   
Şurubu İçin:
2 su bardağı Su 
1.5 su bardağı şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı: Şerbeti kaynatın. 
Tereyağını eritin, içine süt, toz 
şeker ve yumurta ekleyip iyice 
çırpın. Kalan malzemeyi ekleyin 
hamur elde edin. Kalburabastı 
şeklini verin(Rende üzerine 
bastırarak şekil verebilirsiniz.) 180 
derece fırında 20-25 dk pişirin. 
Sıcak kurabiyeye oda sıcaklığındaki 
şerbeti dökün.
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Lokma

Malzemeler:
Hamuru İçin:
1 su bardağı un  
Yarım çay bardağı süt 
Ilık su (cıvık hamur kıvamı)
Az tuz     
5gr kabartma tozu                                
Şerbeti İçin:
1,5 bardağı su
1 bardak şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılışı: Cıvık bir hamur kıvamı olduğunda, kaşık yardımı ile hamurdan 
alıp, derin yağda kızartın. Daha sonra ılık şerbetin içine hamurları atınız. 
( Su, şeker ve limonu kaynatın, şerbet elde edin.)
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Makaron

Malzemeler:  
125gr yumurta akı  
125gr toz badem  
200gr toz şeker   
125gr pudra şekeri                                      
Kreması İçin:
125gr krema
200gr beyaz çikolata
1 çubuk vanilya
50gr tereyağ  
                              

Yapılışı: Yumurta akı ve toz şekeri 
çırpın. Pudra şekeri ve toz bademi 
karıştır. Tüm malzemeleri karıştırıp 
sıkma torbası ile tepsiye yağlı 
kağıt koyup, yuvarlak şekilde sıkın. 
160 derece fırında 15dk pişirin. 
Daha sonra fırının kapağını açıp 
3-5dk daha pişirin.
İç Kreması İçin: Kremayı çubuk 
vaniya ile kaynatın. Tereyağ ve 
çikolatayı da ekleyip eritin. 
Soğumaya bırakın. Sıkma torbası 
ile macaronların ortasına sıkınız.
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Meyva Fondü

Malzemeler:
1 adet muz
1 adet elma
3-5 adet çilek
150gr sütlü çikolata (glutensiz)
Yapılışı: Çikolatayı benmari usulü eritin. Muz, kivi, çilek doğrayın. Fondü 
takımına erittiğimiz çikolatayı ekleyip meyvalarımızı çikolataya batırarak 
afiyetle yiyebiliriz.
Benmari Usulu: Gıdanın bulunduğu kap,ocak üzerindeki veya fırın 
içerisindeki sıcak su dolu bir başka kabın üzerine oturtularak gıdanın 
pişirilmesi veya eritilmesi işlemi.
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Mozaik Pasta

Malzemeler:
250gr Eti pronat glutensiz bisküvi
75gr tereyağ (eritilmiş)
2 yemek kaşığı kakao
Yarım bardak süt
20gr incir (doğranmış)
20gr ceviz (doğranmış)
50gr pudra şekeri
Yapılışı: Bisküvileri kırın. Tüm malzemeleri karıştırın. Streç film ile 
salam şekline benzer bir şekilde sarın ve kenarlarını bağlayın. Don-
durucuda veya buzlukta dondurun. Dilimleyip üzerinde dondurma ile 
servis ediniz.
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Panna Cotta

Malzemeler:
500gr krema tikveşli
75gr şeker
2 yaprak jelatin
1 çubuk vanilya
Yapılışı: Krema, şeker ve çubuk vanilyayı kaynatın. Yaprak jelatini suda 
bekletin ve sonra sudan alıp tavada eritin. Krema karışımına ekleyin. Bu 
karışımı cam kaselere boşaltın ve soğumaya bırakın.

Not: Yaprak jelatini baharatçılardan temin edebilirsiniz.
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Pastane Kurabiyesi

Malzemeler:
3 su bardağı Schar un
125gr tereyağ
Yarım çay bardağı zeytinyağ
1 tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sirke
5gr kabartma tozu(dr.outker)
Üzeri için: 1 yumurta sarısı ve susam
Yapılışı:Tüm malzemeyi karıştırın. Dilediğiniz tuzlu kurabiye şeklini 
verin, üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. 180 derecelik 
fırında pişirin.
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Revani

Malzemeler:
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı Golda glutensiz irmik
1 su bardağı schar un
1 paker dr.outker kabartma tozu
Şerbeti İçin:
2 su bardağı şeker
3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı: Tüm malzemleri karıştırın 
ve hamur elde edin.Tepsiye 
boşaltın.160-180 c derece fırında 
kızarana kadar pişirin.Tepsi içinde 
porsiyonlayın.
Fırından çıktığı gibi servis yapmak 
istiyorsanız eğer,şerbetiniz soğuk ola-
cak.Eğer revani hamurunu soğumaya 
bıraktıysanız(soğuksa),şerbetiniz sıcak 
olmalıdır.
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Sufle

Malzemeler:
5 adet bütün yumurta
150gr şeker
5 adet yumurta sarısı
250gr tereyağ
250gr bitter çikolata (Gluten Free)
85gr toz badem
35gr Glutensiz un (Schar)
20 adet aliminyum kase (yuvarlak)
Yapılışı: Tereyağ ve çikolatayı eritin ardından tüm malzemeyi karıştırın. 
Akıcı bir hamur elde edin. Aliminyum kaseleri yağlayın ve unlayın. Karışımı 
kaselerin içine yarısı dolucak kadar boşaltın. 200 derecelik fırında 9-10 dk 
pişirin. Dondurma ile servis edebilirsiniz.
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Sütlaç

Malzemeler:
30gr haşlanmış pirinç
1kg süt
50gr nişasta mısır
200gr Şeker
Yapılışı: Pirinci haşlayın. Sütü kaynatın, şekeri ve pirinci ilave edin. 
Nişastayı suda eritin ve karışımın içine döküp, bağlayın. Kaselere 
boşaltıp soğumaya bırakın.
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Şekerpare

Malzemeler:
2 su bardağı Glutensiz un
2 yemek kaşığı mısır nişasta                     
115gr tereyağ                                          
1 yumurta                                                
1 paket Dr. Outker vanilin
Yarım çay bardağı süt
Yarım çay bardağı toz şeker                       
Şurubu İçin:
2 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
                                 

Yapılışı: Şerbeti kaynatın. 
Tereyağını eritin, içine süt, toz 
şeker ve yumurta ekleyip iyice 
çırpın. Kalan malzemeyi ekleyin 
hamur elde edin. Şekerpare 
şeklini verin. 180 derece fırında 
20-25dk pişirin. Sıcak kurabiyeye  
oda ısısındaki şerbeti dökün.
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Tart Hamuru

Malzemeler:
150gr pudra şekeri
500gr Schar un
300gr tereyağ
50gr toz badem
1 yumurta
1 yumurta sarısı
Yapılışı: Şekil verilebilecek bir hamur elde ediniz. Tart kalıplarına 
hamuru yerleştirin. İçine isteğe bağlı marmelatlar koyunuz(Kayısı, 
böğürtlen, ahududu, çilek, incir… marmelatı). Turta şeklini veriniz. 
180 derecede pişiriniz.
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Tramissu

Malzemeler:
250gr mascarpone peyniri
2 yumurta sarısı
50gr şeker
1 adet Eti pronat glutensiz bisküvi
10gr nescafe (Gluten Free)
Yapılışı: Yumurta sarısı ve şekeri benmari usulü erit. Mascarpone 
peynirini de ekleyip karıştır. Sıkma torbası ile kremayı cam kasemize 
sıkıp ardından bisküviyi nescafemize batırıyoruz ve üzerine tekrar 
kremamızdan ilave ediyoruz.
Benmari Usulu: Gıdanın bulunduğu kap,ocak üzerindeki veya fırın 
içerisindeki sıcak su dolu bir başka kabın üzerine oturtularak gıdanın 
pişirilmesi veya eritilmesi işlemi.
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HAMURU
Malzemeler:
2 yumurta                                              
30gr toz badem
9 çorba kaşığı şeker                             
80gr sıvı yağ
2 su bardağı Schar un                          
5gr kabartma tozu
1 çorba kaşığı mısır nişasta                 
1 tutam tuz
3gr toz vanilin (Dr.Outker)                   
Süt (Akışkan kıvam alana kadar)
Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştır. Waffle yapıcaksanız makineye dökün, 
pancake yapacaksanız tavaya dökün.
                               

Waffle-Pancake Hamuru
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Yemek yaparken 
kullanabileceğiniz ölçüler
Yemek tariflerini uygularken en çok sıkıntı duyulan konuların başında gelir 
“ölçüler”. Genelde “göz kararı” olarak geleneksel tarif ölçüleri tercih edilse 
de, göz kararı uzun bir yemek deneyimine dayanan bir ölçü algısı. “Bir 
tutam karabiber, bir avuç pirinç, bir fiske tuz, bir tepeleme yağ” gibi “izafi” 
ölçüler zaman zaman kafa karışıklığına yol açabiliyor. Ölçüdeki fazlalık ya 
da eksiklikler de yemeğin lezzetini etkiliyor haliyle. 

Göz kararı-el ayarı konusunda yeteri deneyime sahip olmayan biri elbette 
mutfak ölçülerini kullanmak zorunda. Böyle durumlarda mutfakta kullanılan 
bardak, fincan, kaşık gibi ölçüler önemli birer yardımcı. Aşağıdaki tablo 
yardımıyla, bu mutfak gereçlerini kullanarak kimi malzemelerin “gramaj 
olarak” ölçülerini görebilir, yemek tariflerinizde uygulayabilirsiniz:



Malzeme
1 Su 

Bardağı
1 Çay 

Bardağı
1 Kahve 
Fincanı

1 Yemek 
Kaşığı

1 Tatlı 
Kaşığı

Su 250 gr. 100 gr. 75 gr. 15 gr. -

Süt 250 gr. 100 gr. 75 gr. 15 gr. -

Un Gluten Free 110 gr. 50 gr. 30 gr. 12 gr. -

Galeta Unu
Gluten Free

120 gr. 60 gr. 40 gr. 10 gr. -

Toz Şeker 170 gr. 75 gr. 60 gr. 15 gr. -

İrmik Gluten
Free

150 gr. 70 gr. 50 gr. 10 gr. -

Tuz 230 gr. 115 gr. 60 gr. 20 gr. 5 gr.

Karabiber - - - 7,5 gr. -

Pudra Şekeri 110 gr. 50 gr. 30 gr. 12 gr. -

Kakao 100 gr. 40 gr. 30 gr. 8 gr. -

Salça 200gr. 120 gr. 70 gr. 30 gr. 10 gr.

Sıvıyağ 170 gr. 80 gr. 60 gr. 15 gr. -

Margarin 180 gr. 80 gr. 50 gr. 15 gr. 5 gr.

Pirinç 175 gr. 80 gr. 50 gr. 15 gr. -

Kuru Fasülye 170 gr. 75 gr. 60 gr. - -

Y.Mercimek 160 gr. - - - -

K.Mercimek 200gr. 150 gr. - - -

Tel Şehriye
Gluten Free

150 gr. 100 gr. - 20 gr. -

Makarna Gluten 
Free

250 gr. - - 15 gr. -

Nohut 110 gr. - - 15 gr. -

Kaşar Peyniri 90 gr. 40 gr. 30 gr. 4 gr. -

Badem 110 gr. 45 gr. - - -

Fındık 110 gr. 45 gr. - - -

Çekilmiş Ceviz 100 gr. 40 gr. 25 gr. 18 gr. -

Ekmek
İçi(ufalanmış)
Gluten Free

85 gr. - - 6 gr. -

Pirinç Unu 130 gr. 65 gr. 50 gr. 30 gr. -

Mısır Nişasta 50 gr. 30 gr. - 10 gr. -

Krema 210 gr. 110 gr. 70 gr. - -

Yoğurt 210 gr. 110 gr. 70 gr. - -

Hindistan Cevizi 85 gr. - - 6 gr. -

81

www.colyaklayasamdergisi.com



82

www.colyaklayasamdergisi.com

www.ipek.edu.tr
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Dergiye Reklam Verebilmek İçin
 0536 244 42 42


