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ÖNSÖZ

Her kültür, yiyecekleri lezzetlendirmek ve üzerinde kurulduğu toprağın mutfağını yan-
sıtan bir imza oluşturmak için kokulu otlar ve baharat kullanır. Seçilmiş tohumlar, 
yapraklar, kökler, ağaç kabukları, çiçekler ve tohum kapsülleri, aşçıların yemeği güzel 
bir şarkı söyler hâle getirmesini sağlayan özel notalarıdır. Çeşnilerin birarada kullanıl-
ması, belli mutfaklara bağlı kalıcı tat kalıplarını oluşturur. Örneğin kimyon ve kişniş-
otu birlikte kullanıldığında Latin etkisi yaratır. Zencefil ve yıldız anason Asya etkisi 
yaratır. Safran ve tütsülenmiş kırmızıbiber olan pimentón ise İspanya’yı çağrıştırır.

Dışarıda yemek yemek dünyanın dört bir yanında yaygınlaştığı ve çeşitli mut-
fakların göz kamaştırıcı etkilerini taşıyan yemekler içiçe geçer hâle geldiğinden ko-
kulu otlar ve baharat daha önce hiç olmadığı kadar peşinden koşulan malzemeler 
hâline geldi. Aşçılar, mutfak maceraperestlerine dönüştüler, dünyanın her yerinden 
yeni yiyecekleri cesurca arıyorlar. Yurtdışı seyahatleri sayesinde inanılmaz çeşitli-
likte tatlarla tanışıldı; ülkeye dönüldüğünde bu tatlar modern yemek deneyimlerini 
etkilemeye başladı. Ünlü aşçılar, daima bir sonraki modanın peşinde koştukların-
dan egzotik kokulu otları, baharat çeşitlerini ve karışımları sürekli deniyorlar. Aşçı-
lar, kendi özel karışımlarını hazırlıyorlar, müşterilerinin her zamankinden daha so-
fistike damaklarını şaşırtmak için yeni bir kuvvetli iksir bulma amacıyla tıpkı beyaz 
önlüklü kimyagerler gibi kavanozlara kokulu yağlar damlatıyorlar.

Bu deneyimlerin tamamı, çok sayıda yeni malzemeyi gündeme getiriyor. Aşçılar, 
Hindistan’ın, Tayland’ın, Ortadoğu’nun tatlarını kendi yemeklerinde yeniden ya-
ratmak istiyorlar. Baharat rafında bir zamanlar fesleğen, biberiye, mercanköşk, ke-
kik, tarçın, karanfil gibi Avrupa mutfağında yaygın olarak bilinen kokulu ot çeşit-
leri ve baharat sıralıydı, şimdilerdeyse çemenotu, tabil, limonotu ve kaffir misket 
limonu yaprağı gibi daha az bilinenlerle dolu kavanozlar sıralı. Aşçıların şansına, 
talep arttıkça bu malzemeler daha kolay bulunur hâle geldi.

Erişkinlik hayatımın büyük bir kısmında dünyayı dolaşıp durdum. Her yolculuk-
tan bavullarımda paketler, kavanozlar ve torba torba kokulu ot, baharat ve başka 
dili yakıcı malzemeyle eve döndüm; yurtdışında keşfettiğim heyecan verici tatları 
evimde yeniden yaratmaya çalıştım. Ardından bir keşif gezisi geldi. Geçmişin ro-
mantizminden etkilenerek macera ve gidilen topraklara mahsus bilginin peşinde 
dünyayı bucak bucak dolaşan modern bir Marco Polo, bir baharat taciri oldum. 

Baharat ticareti tarihi, macera, romantizm ve bolca tehlikeyle doludur. MÖ 2. yüz-
yıl gibi erken bir dönemde baharat, kralların ve varlıklı tüccar sınıfın kullanabildiği 
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bir malzemeydi. Asya’daki plantasyonlardan Avrupa şehirlerine uzanan karayolları, 
içlerinden geçtikleri imparatorluklara mali kaynak sağladılar. Beş yüz yıl önce, 
Endonezya’nın Banda Adaları’nda yetişen karanfil, savaşa neden oldu, İngilizler ile 
Portekizliler küçük Hindistancevizi satışı hakları konusunda düello ettiler. Avrupa’ya 
giden okyanus yollarına açılan bir liman olan Malakka (bugünkü Singapur), iki yüz-
yılda on bir kez fethedildi. İspanya kraliçesinin mali desteğini alan Macellan’ın dün-
yanın etrafını deniz yoluyla dolaşmak için o kadar tutkulu olmasının nedeni, baharat 
ticaretiydi.

Asya’nın çöllerinde ilerleyen büyük kervanlar tarçın ve tane biberle yüklüydü; 
bu değerli yüklerini İstanbul limanına indirirlerdi. Buradan yola çıkan gemiler yük-
lerini Akdeniz’de taşıyarak o devirde dünyanın baharat merkezi olan, Avrupa’daki 
en pahalı baharat çeşitlerinin fiyatının belirlendiği Venedik’e getirirlerdi. And 
Dağları’nın bahçe biberi türleri [Capsicum cinsinden biber türleri], Karayipler’in ye-
nibaharı, İspanyol fatihlerin hazine sandıklarında Aztek altınlarının hemen yanın-
da yer aldı.

Marco Polo bile, kısmen baharat ticaretinden elde edilen kârın cazibesine kapıl-
dığı için Doğu’ya seyahat etmeye karar vermişti. İstanbul gibi Eski Dünya’nın tica-
ret merkezleri, tıpkı mutfaklarının, kokulu otların ve baharatın karıştırılarak kulla-
nıldığı uzak diyarların mutfaklarının esanslarıyla süslenen şaheserlerin yaratıldığı 
yerler olması gibi kültür ve statünün birbirine karıştığı yerler hâline gelmişti.

Baharat ticareti günümüzde de yerkürenin dört bir yanında yapılmaya devam 
ediyor. Ben aynı keşif ve macera güzergâhını, ne yazık ki bir gemim olmadan ya da 
İspanya kraliçesinden mali destek almadan izledim. Amacım, baharat kullanma 
tekniklerinin incelikleri konusunda ustalaşmaktı. Yıllarca kişniş kavurduktan, bi-
beriye eledikten ve köri karışımları öğüttükten sonra artık kendi belirlediğim “tica-
retin incelikleri”ni sunmaktan mutluluk duyuyorum. 

Aslında bu kitap, 115 kokulu ot ve baharat çeşidi ile düzinelerce ilginç karışım-
dan fazlasını sunuyor. Bu kitapta botanik bilgiler, satın alırken ve saklarken nelere 
dikkat edilmesi gerektiği ve en önemlisi, bu ansiklopedide yer alan her maddenin 
sonunda, söz konusu malzemenin kullanıldığı bir reçete de yer alıyor. Sıradışı çeşni-
lerin kullanıldığı reçeteler kitaba lezzet katıyor. Fotoğraflar ise kokulu otları ve ba-
harat çeşitlerini görünüşlerinden ayırt etmeyi kolaylaştırdığı gibi tarlalara, hasat 
yerlerine göz atmayı sağlıyor.

Bazıları, karmaşık baharat karışımları kullanmaktan çekindiklerinden daha ba-
sit olanları seçerler, bu da uygundur. Baharat bilgisinden yararlanmak için illa ki 
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saatlerce uğraşıp Endonezya’nın ünlü sambal goreng karışımını hazırlamak gerekmez. 
Mükemmel, lezzetli, dalında olgunlaşmış, dilimlenmiş domates düşünün. Bu doma-
tesin üstüne az miktarda Tellicherry mahsulü tane karabiber öğütüp serpin, bir tu-
tam da Fransız deniz tuzu attınız mı o domates bir bayram yemeği kadar güzel olur. 
Yemeklerinde çeşnileri ara sıra kullananlar bile bu kitapta anlatılan baharatla ilgili 
temel bilgileri uygulayarak yemek pişirme konusunda yol katedebilirler.

Kitabın baharat karışımları bölümü sayesinde, Karayipler, Rusya, Ortadoğu, Af-
rika, Asya ve başka yerlere yaptığınız seyahatlerinizde tattığınız lezzetleri kendi 
mutfağınızda yeniden tadabileceksiniz. Bu sayfalardan edindiğiniz bilgilerle dona-
nıp yüzyıllar boyunca yöresel olarak geliştirilmiş çeşnilendirme yöntemlerini uygu-
layarak siz de Eski Dünya’ya yolculuk edebilirsiniz. Bu kitap, ocağın başına geçip 
deney yapmanıza mani değildir, ancak geleneklerin de bir nedeni vardır: O yemek 
o şekilde yapıldığında lezzetli oluyordur. Baharat kullanımında “yeni” seçenekler 
oluşturmanın tek yolu “eski” yolları bilmektir. 

Ben bu tat örüntülerini, onları oluşturmuş kültürlerden doğrudan öğrenme şan-
sına sahip oldum. Bu kitabın araştırma hazırlıkları sırasında yaşadıklarımdan birkaç 
örnek vermek gerekirse, gerçek gulaş yapımında kullanılan kırmızıbiber için Maca-
ristan’daki kırmızıbiber tarlalarına; hoş kokulu paela’ya katılan safrana ulaşmak için 
La Mancha’daki safran çiğdemi tarlalarına; uygun baharat katılmış bir Peru yahnisi 
yapabilmek içinse And Dağları’ndaki bahçe biberi pazarlarına gidebildim. Macaris-
tan, La Mancha ve And Dağları, yöresel yemeklerini kültürel ikon statüsüne çıka-
rabilmiş yerlerdir. Nesiller boyunca amatör ve profesyonel aşçılar, kokulu ot ve 
baharat çeşitlerinin de dahil olduğu yerel malzemeleri kullanarak yemek reçeteleri-
ni mükemmelleştirmek için çalışmışlardır. 

Bu kitabın, günümüzde herkesin erişebileceği inanılmaz çeşitlilikteki kokulu ot 
ve baharatı aramak için okurlarıma bir ilham kaynağı olmasını umuyorum. Kitapta 
yer alan her başlıkta, ilgili kokulu otun ya da baharat çeşidinin tarihini, yetiştirilme 
koşullarını, onunla ilgili geleneği ve kullanım tekniklerini vermeye çalıştım, ayrıca 
benim bu malzemeyle nasıl tanıştığımı da anlattım. Amacınız ister köftenin yanın-
da sunulan garnitürün tadında küçük bir değişiklik yapmak olsun, ister otantik En-
donezya rijsttafel’in sırrını çözmek olsun, niyetim mutfakta maceraya atılmanızı sağ-
lamak, sofradaysa lezzetin devamlılığını sağlayan büyüleyici uluslararası tat 
dünyasının kapılarını açmaktır.

Tony Hill
Seattle, Washington, ABD.
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ÇEVİRMENİN NOTU yahut BAHARAT ve 
KOKULU OTLARIN DİLİNİ SÖKERKEN

Baharat ve kokulu otlar, ah o güzel kokuları ve şifalarıyla hayatımızda çok çeşitli 
önemi olan nimetler! Bu kitapta baharat ve kokulu otların mutfakta kullanımına 
odaklanılmış, bu bakış açısıyla dünya mutfaklarından çeşitli reçetelere yer 
verilmiştir. Bu da baharat ve kokulu otların yanısıra yemeklerde kullanılan başka 
malzemenin de dünyanın dört bir yanından getirilip bu kitapta toplanması 
anlamına geliyor.  

Özgün metnin Türkçe çevirisi sırasında, malzeme bakımından bir uyarlama 
kaygısı güdülmemiş, özgün metindeki malzemenin ülkemizde bulunabilecek 
alternatifi değil, doğrudan metinde belirtilen malzemenin Türkçe karşılığı 
verilmiştir. Bazı malzemeler Türkiye’de ticari olarak zor bulunmasına rağmen, 
tariflerin özgün içeriğini ve yerelliğini korumak amacıyla çeviri sürecinde 
uyarlamaya gidilmemiştir. Yine de okur, uygulamada bazı değişiklikler yapabilir. 
Örneğin haspir yağı, yerfıstığı yağı gibi ülkemizde daha az miktarda bulunan sıvı 
yağlar yerine ayçiçek yağı kullanılabilir; domuz kıyması, domuz pastırması, domuz 
pirzolası yerine dana kıyması, dana pastırması, dana pirzolası kullanılabilir. 
Güneydoğu Asya’ya özgü, yarı fermante edilmiş karides ezmesi olan trassi, ham 
mango kurusu tozu amchoor, bilhassa Çin’de kullanılan bir susam türü olan kara 
susam gibi bazı malzemelerin ülkemizde bulunması zor. Buna karşın, bazı malzemeler 
bakımından çok şanslıyız. Örneğin, yazarın belirttiği gibi hodanı kokulu otların 
yetiştirildiği özel çiftliklerden arayıp sormamız gerekmiyor, çünkü pazarlarımızda 
hâlâ bulabiliyoruz, leblebiyi hemen her köşebaşındaki kuruyemişçide bulabiliyoruz.

Hazır gıda endüstrisinin ülkemizde ABD’ye kıyasla çok daha küçük bir piyasa 
olduğu ve hazır gıda çeşitlerinin daha az olduğu göz önünde bulundurulursa 
mutfakta bazı uygulama farklarının ortaya çıkacağı açıktır. Örneğin, ülkemizde 
balkabağı püresi konservesi gibi bazı sebzelerin püreleri konserve olarak 
satılmadığından balkabağı püreli reçeteyi uygulayacakların hepsi yazarın ifadesiyle 
“yeni yapılmış balkabağı püresi kullanacak kadar maceraperest” olacaklar.  

Bu kitapta yer alan kokulu ot ve baharat çeşitlerinden birkaçının Türkçe’de 
erişebildiğim kaynaklarda bilimsel adları bulunmadığından bunları Türkçe botanik 
adlandırma kurallarına uygun olarak Türkçeleştirme yoluna gittim. Bunlar 
Amerikan nanesi, boldo yaprağı, İsviçre çemenotu, dağ biberi, Meksika mineçiçeği, 
Endonezya zencefili, Vietnam kişnişi, Avustralya akasyası tohumu, Avustralya çalı 
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domatesi, gale (Avrupa mersini) ve karakimyon, karatoz, Karayipler boğadikeni 
vb.’dir Bazı malzemeleri ise tıpkı İngilizce’de olduğu gibi anavatanlarında 
adlandırıldıkları biçimde Türkçe’de kullandım. Söz konusu bu malzemeler ise 
amchoor, kaffir misket limonu, kokum, kencur, golpar, salaam yaprağı, mitsuba, wasabi 
vb.’dir. Bahçe biberi türlerinin çoğunun adını özgün dillerindeki haliyle bıraktım; 
ancho, jalapeno, guajillo biberi vb.

Türkçe metindeki kaşık sözcüğü, 1 yemek kaşığını ifade eder. Özgün metinde 
Amerikan ölçü sistemiyle belirtilen miktarları metrik sisteme çevirdim. Amerikan 
mutfak dünyasının standart ölçü birimi olan 1 cup 250 ml sıvı ölçüsüdür (bazense 
240 ml olarak kabul edilir). Bu çeviride 1 bardak 250 ml’dir. Türkiye’de kullanılan 
standart “bardak” ölçüsü 200 ml’dir. Bu nedenle bu çeviride “bardak” ölçüsünün 
250 ml olduğuna dikkat edilmesi reçetelerde kaşık hacmi ile belirtilen malzemelerle 
bardak hacmi ile belirtilenler arasındaki orantının korunmasını sağlar

Bu kitabın, baharat ve kokulu otlar aracılığıyla tat ve koku alma duyularımız 
sayesinde hayattan aldığınız tadı arttırma yolunda bir adım daha atmaya yardımcı 
olması dileklerimle. Evlerde baharat ve kokulu otların mekânı olan ince kileriniz 
daima dolu, sofranız bereketli olsun, ağzınızın tadı hiç bozulmasın efendim. 

H. Nazlı Pişkin
İstanbul, 2019.



15

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA
ÇEŞNİLERE DAİR

kokulu ot ve baharat nedİr?

mutfakta kullanilan baharat ve kokulu ot çeŞİtlerİ, çok geniş bir yelpazedeki 
bitkilerden elde edilir. Botanik hazine olan bu bitkilerin çoğunlukla tohumları ve 
yaprakları, yiyeceklerle içecekleri kokulandırmak için kullanılırken ağaç kabukları, 
kökler, kapalı, sert kabuklu tohumlar, çiçekler ve bileşik meyveler önünüzdeki bit-
kinin ne olduğuna bağlı olarak koku vermekten çok daha fazlasını sunarlar. Çok çe-
şitli biçimdeki bu ürünlerin ortak noktası, başka bitkisel ürünlere kıyasla eşsiz bir 
dili yakar tat özelliğine sahip olmalarıdır. Sonuç olarak mutfakta kullanılacak bir 
baharat türünün ya da kokulu ot çeşidinin, başka hiçbir şeyde bulunmayan güçlü bir 
ayırt edici koku ve/veya tat özelliğine sahip olması gerekir. 

Ancak, baharatın seçilmesi çoğunlukla sürecin yalnızca bir bölümüdür. Bitkinin 
baharat sınıfına girmesini sağlayan, hasattan sonra yapılan işlemlerdir. Belli bir çiğ-
dem çiçeğinin iplikçikleri olan safranın kokusunun yoğunlaştırılması için büyük bir 
özen ve dikkatle kavrulması; biber tanelerinin kurutularak karabiber ya da akbiber 
hâline getirilmesi; ham, yeşil vanilyanın işlenerek mutfakta kullanılabilir hâle geti-
rilmesi, bitkilerin bazı kısımlarını bizim için mutfaktaki bildik tatlara dönüştürmek 
amacıyla başka birilerinin nasıl emek harcadığının en iyi örnekleridir.

Baharat dünyasında, aynı bitkinin farklı kısımları mutfakta farklı amaçla kulla-
nılabilir. Bitkinin tohum, çiçek tomurcuğu, ağaç kabuğu, kök, gövde, çiçek ve daha 
başka kısımlarının kullanılması çoğunlukla farklı sonuçlar verir. Genel olarak, to-
hum ve ağaç kabukları belli bir baharatın tadını, kokusunu en az taşıyan kısımlar-
ken, yaprakta ve çiçek tomurcuklarında söz konusu özellik çoğunlukla daha belir-
gindir. Tohum ve ağaç kabuğunun bitkinin daha uzun zamanda oluşan kısımları 
olduklarını, yaprağın ve çiçek tomurcuğunun ise “sonradan gelenler” olduklarını 
düşünürsek burada gizli bir mantık vardır: Bitki, yaprak ve çiçek tomurcuğu aracılı-
ğıyla enerjisinin tamamını bitkiler âleminde kendini göstermek için harcar.

Aynı bitkinin farklı kısımlarının kullanılması konusundaki mükemmel örnek-
lerden biri kişniştir. Bitkinin tohumu olan kişniş tohumu ile taze yaprakları olan 
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kişnişotu, mutfakta kişniş ortak adıyla anıldığından dünyanın dört bir yanındaki aş-
çılar tarafından oynanan bu isim oyunu mutfakta karışıklığa neden olur. ABD’de 
kişniş tohumu coriander adıyla, bitkinin yaprağıysa çoğunlukla cilantro olarak bili-
nir. Avrupa’da cilantro adı genellikle kullanılmaz, reçetelerde kişniş yaprağı, kişniş 
tohumu, hatta saplarından ayrılmamış yapraklar için taze kişniş, kişnişotu anlamına 
gelen fresh coriander ifadesi kullanılır. Güneydoğu Asya mutfağında hem kişnişotu 
hem de kişniş tohumu, hatta aynı bitkinin kökü de kullanıldığından aynı reçetede 
bunların üçünün de malzeme olarak yer alması iyice akıl karıştırıcıdır, üstelik leh-
çelerde bir tanımlama, ötekinin yerine kullanılabilir. 

kokulu ot ve baharat satın alırken  
dİkkat edİlmesİ gerekenler

İnce kİlerİnİze koymak İçİn kokulu ot ve baharat seçerken seçeceğiniz şeyin 
özelliğini en iyi biçimde tat ve koku duyularınızla tartabilirsiniz. Kokulu ot ve baha-
rat satın almak, yalnızca raftan bir kavanoz çekip almak değildir, duyularla kazanı-
lan bir deneyimdir. Seçilen ürünün dili yakar özelliği kolayca farkedilebilir olmalı-
dır. Baharat söz konusu olduğunda bütün hâli öğütülmüş hâline tercih edilir. Bütün 
hâldeki baharatı iki parmağınızın arasına alıp ovduğunuz zaman baharatın kokulu 
yağları ve tat-koku potansiyeli açığa çıkar. Baharat karışımlarını, karışımın içindeki 
tat katmanlarının hepsinin belirgin olup olmadığını anlamak için dilinizin ucuyla 
tadın. Kokulu otun taze olup olmadığını anlamak için bitkiden yeni kopartılmış 
yaprakları koklamanız yeter.

Yine de baharat tüketicisinin bilmesi gereken bazı noktalar vardır. Her endüst-
rinin karanlık sırları vardır. ABD’de baharat ticaretindeyse bu kirli çamaşırlar, aynı 
ürünün çeşitli kalitelerinin harmanlanması, depolama süresinin çok uzun olması, 
karışımlara dolgu malzemesi ve kimyasalların katılmasıdır. Bunların yapılmasının 
nedeniyse basittir: Kâr.

Herkese hitap eden tedarikçiler, en basit ve sonuç olarak da en ucuza mal edilmiş 
ürünü piyasaya sunarlar. Mahallenizdeki süpermarkette mahlep ya da cennet biberi gi-
bi egzotik ürünler aradığınız zaman durumun böyle olacağı aşikârdır ama artık mercan-
köşk ve fesleğen gibi eski kokulu ot çeşitlerinde de böyle olmaya başladı. Tedarikçi 
araştırma yaparken dünya piyasalarında en ucuz ürün neyse son kullanıcıya o sunulur 
hâle geldi. Bunun çözümüyse, birden fazla kaynağa bakmak ve mutfağınıza en iyi 
yakışanın hangisi olduğuna karar vermek için tatmaktır. Akdeniz’de yetiştirilen 
mercanköşkle Kaliforniya’da yetiştirilen arasındaki küçük ama önemli fark, 
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bunlardan hangisinin yaptığınız domates sosunu bir üst seviyeye taşıyabileceğidir. Ya 
da sizin tat tomurcuklarınız, kömürde ızgara edeceğiniz eti ovalamak için acı İspanyol 
kırmızıbiberinin tatlı Macar kırmızıbiberinden daha iyi olduğuna karar vermiş olabilir.

Fiyat ve kalite hesabınızı yaptıktan sonra çözmeniz gereken bir başka sorun, da-
ğıtımla ilgili olandır. Mahsul sizin baharat rafınıza ulaşıncaya dek yaklaşık yirmi el-
den geçmiştir. Genellikle, tedarik zincirinin her halkasında ürünün fiyatı önceki 
halkadaki fiyatın iki katına çıkar. Çiftçiler, toplayıcılar, temizleyiciler, ihracatçılar, 
ithalatçılar ve son olarak da perakendeciler bu zincirin halkalarıdır. En iyi senaryo-
ya göre, her halkada kısa süre beklese de ürün sizin mutfağınıza girene dek takvim-
den epey bir yaprak kopmuş olur; bu da sonuçta modern paketleme ve kurutma tek-
niklerine rağmen ürünün kokusunda belli bir kayba neden olur. Tek çözümse, taze 
ürünü az miktarda satın alıp bunu mümkün olduğunca kısa sürede tüketmektir. Üç 
ay önce toplanmış şeftaliyi asla yemezsiniz, iki yıllık karabiberi neden yiyesiniz?

Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, süpermarketlerdeki satış görevlileri baharatı 
diledikleri kadar çabuk satamıyorlar. Süpermarketlere yeni baharat satın alınması, 
raflarda taze ürünün bulunmasını sağlar. Ne yazık ki, çoğunlukla durum böyle ol-
muyor, raflarda yeni değil de pek eski olmayan baharat kavanozları sıralı duruyor. 
Ayrıca süpermarketlerdeki ürünlerin fiyatlarının toptan fiyatla aynı olması, gerçek 
olamayacak kadar iyimser bir ifadedir. Baharat çeşitlerinin tadı ve kokusu genel-
likle başlangıçta çok kuvvetli olduğundan paketlemeden aylar, hatta yıllar sonra 
bile biraz koku ve tat kalır. Ancak, geri kalan tat, bir zamanlar var olan tadın cılız 
bir tezahürüdür. 

Bir baharat çeşidinin yaklaşık on farklı özellikten oluşan özgün tat profilini ta-
nımlayabilirim. Zaman geçtikçe bu özelliklerden en belirgin ve en az belirgin olan-
lar yok olur, geriye belki de beş ya da altı özellik kalır. Bu konuda sıklıkla ortaya ko-
nan sav, “eski baharattan fazla miktarda kullanmanın” sorunu çözdüğüdür. Ne var 
ki bu durumda baharatın kaybolmuş tat özelliklerinin geri kazanılması söz konusu 
değildir; ortadaki, daha az ilginç tat özellikleri daha vurgulu hissedilir, o kadar. Bu-
nu akılda tutarak, baharatın özgün karmaşık tadının keyfine varmak istiyorsanız ba-
harat stoğunuzu altı ya da sekiz ayda bir yenilemek akıllıca olur. Öğütülmüş baharat 
ise lezzetini daha kısa sürede kaybeder. Bütün hâldeki tohumların ve sert kabuklu 
tohumların bazılarıysa sekiz aydan daha uzun süre tazeliğini koruyabilir. Dükkânıma 
gelen müşterilerden sık sık işittiğim, “Aktar dükkânındaki X markalı ürünü bir da-
ha asla kullanmayacağım” serzenişi akılda tutulmalıdır. En kaliteli ürünü aramaya 
başlarsanız tazelikten ödün vermemek konusunda kararlı olmalısınız. (Baharat sto-
ğumu yenileme zamanı geldiğinde, eski baharat çeşitlerimi katarak nefis bir patates 
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çorbası yaparım.) Koku ve tat özelliklerini korumak istiyorsanız kullanmadan he-
men önce baharatı kendiniz öğütmek ya da kurutulmuş kokulu ot çeşitlerini kendi-
niz ufalamak en iyi yöntemdir.

Özel olarak dikkat edilmesi gerekenler, limonlu bir tadı olan kişniş; harika, kar-
maşık bir kokusu olan küçük Hindistancevizi; biberimsi bir yakıcılığı olan taze ka-
kuledir. Bu üç baharat, öğütüldükten birkaç gün sonra ayırt edici tat ve koku özel-
liklerini yitirirler; bu nedenle de bu baharat çeşitleri özel ilgi ister. Buna rağmen 
bunların öğütülmüş versiyonlarının aylar, hatta yıllar önce kapatılmış şişelerde ko-
mik fiyatlarla perakende satıldığını görüyoruz. Kişniş, küçük Hindistancevizi ve ka-
kuleyi bütün satın alıp evde kendiniz öğütün. Bütün hâlde satın aldığınız zaman da 
yapmanız gereken, baharatçınıza bunların hangi yılın mahsulü olduğunu sormaktır. 
Yaşadığınız ülkenin bulunduğu yarımkürenin iklim koşullarını da göz önünde bu-
lundurarak olabildiğince mantıklı davranarak neyi satın alacağınıza karar vermek 
için tat tomurcuklarını kullanan bilinçli bir tüketici olun.

Başka bir potansiyel sorunsa, uygulamayla ilgili olup son zamanlarda yaygınlaşan 
büyük miktarda satın almalardır. Yıllar önce doğal yiyecekler satan şirketlerin baş-
lattığı bu uygulama şimdilerde manav-marketlerde ve özel yiyeceklerin satıldığı 
dükkânlarda da başladı. Bu senaryoda etkili unsur elbette fiyat; perakendeci süslü 
paketleme yöntemi ve tedarik hattını bir ya da iki kademe azaltarak fiyatı düşürebi-
liyor. Ancak, burada tüketicinin ürünün tazeliğinden emin olması gerekir. Ben her 
zaman kendime ve işletme müdürüme (sonra da depo müdürüme) “Bu kutular ne 
kadar zamanda boşalıyor?” “Kutular ışıkta ya da paket yiyecekleri sıcak tutan lam-
baların yakınında mı duruyor?” gibi sorular sorarım. Yarım kilogramlık kırmızıbiber 
kutusunun 10 dolar olduğunu görüp de bazı aşçılar gibi hemen bunun cazibesine ka-
pılmayın, önce tadına bakın ve az miktarını kullanarak bir yemek yapın, tazeliğini 
ve gerçek değerini ancak böyle kanıtlayabilirsiniz.

Baharat karışımları özel bir ihtimam ister. Toz kırmızıbiber ya da körinin içine 
ne kadar dolgu maddesi katılacağı denklemi birkaç unsura bağlıdır. Tuz, mısır nişas-
tası ve un gibi dolgu maddelerinin fiyatı görece düşüktür, yarım kilogramı en fazla 2 
ya da 3 dolardır. Yarım kilogramı 25 dolar civarındaki bir baharat karışımında kâr 
marjı kolayca artırılabilir. Ucuz koruyucu maddeler ve karışımın şişeden kolayca 
dökülmesini sürekli kılmak için “akışkanlık artırıcı maddeler” eklediğiniz zaman 
ana tat bileşenleri olan baharat çeşitlerinin kenara itilmeye başladığını görürsünüz.

Baharat karışımının bütünlüğü, karışımda daha ucuz, tadı ve kokusu daha az 
olan baharat çeşitlerine meyledilerek de sağlanabilir. Zerdeçal, doğru dürüst her 
Hint köri karışımlı yemek reçetesinin ayrılmaz bir malzemesi olmasına rağmen, 
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köri karışımlarında % 70’ten yüksek oranda bulunmamalıdır. Ne yazık ki, zerdeça-
lın dünya piyasalarındaki ucuzluğu, hazır toz baharat karışımlarının çoğunda zer-
deçalı çok ön plana çıkardı. Başka örnek olarak aklıma hemen gelenlerse, dörtte 
üçü tuz olan sarmısaklı tuz ve yarısı mısır nişastası olan toz kırmızıbiber. 

Bu demek değildir ki, baharat karışımlarında tuz, şeker ya da baharat olmayan 
başka malzemeler hiç bulunmasın. Bunları belirtmemin nedeni, belli bir karışımda 
söz konusu bu dolgu maddelerinden ne kadar bulunduğuna dikkat etmenizi ve bu 
dolgu maddelerine ne kadar para ödediğinizin farkına varmanızı sağlamak. Kömür-
de ızgara edilecek etleri ovmak için yaptığım baharat karışımına şeker katan da tur-
şu salamurasına tuz katan da ilk ben oldum ama bunları koyan benim elimdi, daha-
sı kattığım şeker ilginç bir ham şeker, tuz ise mineral bakımından zengin bir deniz 
tuzu çeşidiydi; bu nedenle de yemeği çeşnilendirmek için bu dolgu maddelerinden 
biraz fazla miktarda kullandım. (Sade iyotlu tuzu son kez kullanışım, evimin önün-
deki kaldırımın buzunu çözmek amacıylaydı ve o zaman bile bu iş için daha iyi 
ürünler olduğunu fark ettim.)

baharat rafındakİ stok

mutfakta bulunmasi elzem kokulu ot ve baharatin tanımlayıcı bir listesine bü-
yük talep olduğunu yıllar önce anladım. Bana gelen pek çok ricanın ardında yatan 
mantık, yeni bir eve taşınan birinin ya da yeni evli bir çiftin ilk mutfağında her der-
de deva bir baharat envanteri oluşturmaktı. Başlangıçta bu iyi bir fikir gibi görün-
müştü; yanıma almadan evden çıkmayacağım baharat çeşitlerinin listesi gibi düşün-
müştüm. Oturup bu listeyi çıkarmaya başlayana dek bu böyle devam etti.

Süpermarketlerdeki ambalajlı baharat çeşitleri rafında duran, antik dönemden 
kalmış kadar eski baharat ve kokulu ot çeşitleri, eminim o rafta yalnızca renk olsun 
diye tutulurlar ama bazen renkleri bile solmuştur. Bu tür ürünlerin kapları hoşunuza 
gidiyorsa ve bu kapların ağzı sıkıca kilitliyse satın alın ama lütfen eve varınca ilk işi-
niz, o güzel kapların içindeki renksiz tozu döküp yerine tazesini doldurmak olsun. 
Kitlelerin tat duygusunu temsil eden şeyin aslında ne olduğunu anlamak için bu 
kaplara daha yakından bakmaya başladım. Sonuç olarak, bu konuda bir uzlaşmanın 
var olmadığını anladım.

Aslında, tek bir listenin bir fikir grubuna tek başına hitap edebileceği konusunda 
şüphelerim olduğundan kendi mutfağımdaki kişisel seçimlerimin ne olduğunu size 
anlatmadan önce işin teorisini anlatacağım. İşin ana fikri, diyelim ki bir ay içinde ne 
pişirmeyi planlıyorsanız baharatı ona göre satın almaktır. Canınız Hint yemekleri 
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çekiyorsa, köriler, tane biber çeşitleri ve çemenotu yaprağını alışveriş listenize yazın. 
Güney Amerika yemeklerini özlemişseniz, kırmızı bahçe biberi, kimyon ve Meksika 
mineçiçeğine yüklenin. Bu uygulamayı birkaç ay sürdürünce her mutfakta kullanıla-
bilen bazı baharat ve kokulu ot çeşitlerini özellikle beğendiğinizi fark edeceksiniz. İş-
te onlar, alışveriş listenizin demirbaşlarını oluşturacak. Ötekilerin hepsi, kısa vadeli, 
gelip geçici hevesler olacağından dikkate değer miktarda stoklamanıza gerek yoktur. 

Alışveriş listesinin demirbaşlarının neler olacağını keşfetmek ya da yeni evlene-
cek bir çifte kokulu otlardan ve baharat çeşitlerinden seçtiklerini düğün hediyesi 
olarak vermek isteyip de nereden başlayacağını bilmeyenler, aradıkları cevapları bu 
kitapta bulacaklar. Tane karabiber ve deniz tuzu herkesin kullandığı malzemelerdir; 
bu ikisi listeye hemen girer. Kırmızıbiber, kimyon, fesleğen, mercanköşk, adaçayı, 
biberiye, kuru sarmısak, Çin tarçını ve tarçın, karanfil, rezene tohumu, kuru zence-
fil, mantıklı bir acılıktaki toz kırmızıbiber ve basit bir köri karışımı mutlaka bulun-
durulması gerekenler dediklerimdir. Bu seçeneklerle, repertuarımdaki yemeklerin 
toplam % 80’ini yapabilirim ya da yalancılarını yapabilirim. Ancak, gerçeği söyle-
mek gerekirse mutfağımdaki baharat kavanozları son saydığımda 85 civarındaydı 
ama çoğunun boş olduğunu da söylemeliyim doğrusu.

adlardan kaynaklanan karıŞıklık

İŞİmİ çoĞunlukla küresel hazİne avciliĞi olarak tanimlarim. Kokulu ot ve ba-
harat çeşitleri dünyanın dört bir tarafına dağılmakla kalmıyor, aynı ürünün farklı 
yerlerde farklı adla bilinmesi bol çeşit arasından seçim yapmayı zorlaştırıyor. Kapı-
ma gelen müşterilerim, son tatilleri sırasında satın aldıkları, ne olduğu tam olarak 
bilinmeyen bir baharat çeşidini bulmaya çalışırlar. Aradıkları baharat çeşidinin 
duydukları yerel lehçedeki adı, kulağa çok egzotik gelir ama çevirisini duyunca as-
lında bu baharat çeşidinden evlerinde biraz bulunduğunu ya da o otu arka bahçele-
rinde zaten yetiştirdikleri ortaya çıkar. “Yeni” bir baharat bulmanın ilk adımı, o ba-
haratın ne kadar farklı adı varsa öğrenmeye çalışmaktır.

Öte yandan, baharat karışımlarının saf olan baharat çeşitleriyle karıştırılması da 
yaygın bir hatadır. Bunun en iyi örneği belki de köridir. Köri çoğunlukla tek bir ba-
harat sanılır ama aslında birkaç saf baharatın karışımıdır. Egzotik bir baharat türü-
nün ne olduğunu anlayamıyorsanız baharat ve kokulu otların karışımı olup olmadı-
ğını kontrol etmelisiniz. Çoğu zaman bir karışım belli bir bölgede öylesine 
yaygınlaşmıştır ki, oranın yerli halkı bile onu tek bir baharat türü sanır.



21

küreselleşen dünyada çeşnilere dair   

kokulu ot ve baharat kaynaklarının  
bölgesel farklılıkları

dünyadakİ her mutfakta öyle ya da böyle baharat kullanıldığı düşünülürse, 
hatta her ülke kokulu ot ya da baharat kategorisinde yer alan bir malzemeyi üreti-
yorsa, bu piyasanın çok büyük, çok katmanlı bir piyasa olduğu fark edilir. Örneğin 
tane biber, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen ülkelerde yetiştirilmesine rağmen 
dünyadaki mutfakların % 95’inde kullanılan bir baharat türüdür. Bu girift arz-talep 
ilişkisinin işleyişini bilmek, bir aşçının kullanacağı baharatı daha iyi kaynaklardan 
seçmesini kolaylaştırır.

Şarap ticaretinde her bölgenin her tarlanın, hatta her üzüm kütüğü sırasının 
farklı özellikleri, doğal ürünün güzelliğinin bir parçası olarak değelendirilir. Aynı 
yaklaşım her türlü yiyecek için geçerlidir ve kokulu otlarla baharat çeşitleri bunun 
dışında tutulamaz. Yetiştirme koşulları her türlü mahsul üzerinde etkilidir. Kokulu 
otlarla baharat çeşitleri, bitkilerin kokusu yoğun versiyonları olduklarından iklim-
deki eğilimleri ve değişiklikleri yansıtırlar, belli bir bölgedeki varyasyonların kuv-
vetli temsilcileri hâline gelirler. İlkbahar mahsullerinde bitkinin yeni büyümesini 
gösteren özellikler hâkimken, sonbahar mahsullerinin tadı daha belirgin olabilir. 
Sulanan bir çölde yetiştirilen kokulu otların tadı, yağmurlu kıyı şeridinde yetiştiri-
lenlerinkinden farklıdır. Aşçıların anlamak istedikleri farklar işte bunlardır.

Tek bir kural olmasa da çeşitli bölgelerde yetişmiş mahsullerin tadımı, kokulu 
otların ve baharat çeşitlerinin tadının çok geniş bir yelpazeye yayılabileceğini orta-
ya koyar. Örneğin, Kaliforniya’da yetişen fesleğen, Mısır’da yetişenden daha tatlıdır 
ama Mısır’da yetişen fesleğenin tadı daha yoğundur, çünkü bitki sulamadan dolayı 
baskı altında kalmıştır. Bu her iki fesleğenin de faziletleri ayrıdır, mutfağında ya da 
daha özelde yapacağı yemekte bunlardan hangisinin iyi sonuç vereceğine karar ve-
rebilecek tek kişi aşçıdır.

Hasat çeşitli biçimlerde yapılabilir ama bu çok eski iş kolunda toplama, sınıflan-
dırma ve işleme hâlâ elle yapılmaktadır; bu durum ürünlerin büyük çoğunluğu için 
geçerlidir. Elbette kişniş ve hardal tohumunda olduğu gibi hasadın tamamen mo-
dern makineli teknikle yapıldığı büyük ölçekli baharat üretimi de söz konusudur, 
ancak elle toplama ve açık havada kurutma, ürünlerin çoğunun yetiştirildiği ülke-
lerde daha yaygın tekniklerdir. Örnek olarak Hindistan ve Çin gösterilebilir; bu ül-
kelerde zencefilin kol gücüyle toplanması, sonra da katranlı muşambaların üstüne 
yayılması ya da kırmızı bahçe biberinin güneşte kurutulması hiç de sıradışı değildir. 
Modernliğin bu uygulamalara getirdiği, daha iyi bir kalite kontrolü ve makine yar-
dımıyla yapılan sınıflandırma ve paketlemedir.
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Mahsul ister kültür bitkisi olsun, ister yaban olsun Batı’nın güvenlik standartla-
rına uygun olmak zorundadır. Mahsulün temizlenip elendiği makineler çok çeşitli-
dir; tahta çerçeveye gerdirilmiş basit tel eleklerden tutun da tane biber ile taşı bir-
birinden ayırt edebilen lazerli makinelere varıncaya kadar ekipman çeşitlidir. Saflık 
standartlarıysa uygulanan kuralların yöresel yönetmelikler değil de uluslararası 
normlar olduklarını tüketiciye garanti eder.

Not: Kitapta kokulu otlardan ve baharat çeşitlerinden bazılarını “yaban-işlen-
miş” olarak belirttiğimi fark edeceksiniz. Bu terim, ne organize olarak yetişirilmiş 
bir kültür bitkisi ne de “yaban olarak hasat edilmiş” bir bitki anlamındadır. Bu teri-
min anlamı daha ziyade basit bir yem bitkisi anlamına yakın durur. Mantarlar buna 
iyi bir örnektir; yaban mantar türleri “insan eliyle yetiştirilmemiştir” ama “yaban 
hayat” koşullarına dayanırlar ve büyüme süreçlerine mümkün olduğunca müdahale 
edilmeden gelişirler. Burada ince bir çizgiden söz ediyoruz, ancak bazı türler insanın 
çok yüksek düzeyde müdahalesine direnç gösteren türlerdir.

ortadoĞu’nun gİzemlİ baharat çarŞıları

gezegenİmİzde çok etkİleyİcİ bazi baharat pazarları mevcuttur; bunların en dik-
kat çekenleriyse Ortadoğu’da, İstanbul gibi kuruluşu çok eski zamanlara dayanan 
şehirlerde yer alır. Dünyanın en etkileyici baharat çeşitlerinden bazılarının bir ara-
da bulunduğu bu pazarlar kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerdir. Bu pazarları 
ziyaret eden aşçı-seyyahların akılda tutması gereken şey, yerkürenin dört bir yanın-
daki başka çarşı pazarlarda olduğu gibi baharat çarşılarında da satılan her ürünün 
yerel ürün olmadığıdır. İnsan pazar yerinin romantik havasına kolayca kapılabilir, 
oysa oradaki tacirler de Londra’daki Los Angeles’takiler gibi ürünleri ithal etmek 
zorundadırlar, sundukları ürünler her zaman en tazesi, en kalitelisi olmayabilir.

Bu tür baharat çarşıları, tarihî ticaret yollarının üstünde kurulmuş olmalarından 
kaynaklanan avantaja sahiptir. Yalnızca bu nedenden ötürü bile eğitim amaçlı ola-
rak gezilip görülmeye değer bu çarşılar. Bir zamanlar küresel nakliye sisteminin sağ-
ladığı önemli bir avantaj olan taze ürün sunma özelliği artık bir avantaj olmaktan 
çıkmıştır. Bavulunuza birkaç çeşit kaliteli ürün koyup alışveriş hevesinizi halı ve ki-
lime saklayın.

takas sanatı 
Dünyanın dört bir yanındaki baharat pazarlarını dolaşmaya başladığımda beni ilk 
çarpan şeylerden biri, sabit bir fiyatın olmayışıydı. İstanbul’daki çarşılardan tutun 
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da Oaxaca’da açık havadaki satış noktalarına kadar her yerde “sıkı pazarlık” rafine 
ve aranan bir yetenektir. İyi bir pazarlıkçıysanız, hem iyi bir fiyat koparıyor hem de 
saygı görüyor ve böylece daha kaliteli bir ürün satın alabiliyorsunuz.

Satın alma turlarına çıkarken sahip olunması gereken ve sıradan seyyahların 
çok da farkında olmadığı başka bir yetenekse, çok eski bir sanat olan takastır. Ta-
kas, döviz kurlarının oluşturulmasından, borsaların kurulmasından çok önce vardı. 
Nepal’de bir çay bloğuna karşılık bir yak öküzü, inek ya da sıkı bir pazarlıkla bir eş 
bile alabilirsiniz. Bence en iyi takas ortamı, daha o günün ticaretine başlanmadan 
tacirlerin çiftçilerle birlikte tabureler üstünde oturdukları sabahın erken saatleridir. 
Peynir taciri, özel stoğundan “ekstra-spesiyal” bir kalıp getirir, çünkü kırmızı bahçe 
biberi taciri önceki gün ona en iyi ancho biberlerinden getirmiştir. Girişimci bir ye-
şillik üreticisi, mahsullerini mükemmel sirkeli sos baharatı hazırlayan baharat taci-
riyle takas yapar. Bu ikisi, zeytinyağı üreticisi bulurlarsa tazelik ve erişilebilirlik il-
kesi etrafında hemen bir yiyecek ortaklığı kurulmuş olur.

Seattle’da yüzyıllık Pike Place Pazarı’nın aşağısındaki dükkânımda bu tür takas-
lar her gün yapılır. Benim hazırladığım somon için baharat karışımı, pazarın üst ta-
rafındaki balıkçılara giderken, karşılığında Copper Irmağı’ndan tutulmuş, yeni tüt-
sülenmiş somon her zaman buzdolabıma girer. Bir kış günü akşamüstü dükkânıma 
gelen, ticarete meyilli bir beyefendi bir öneride bulunmuştu: Çubuk vanilya karşılı-
ğında bir yemek reçetesi. Biraz gönülsüzce kabul etmiştim; bunun nedeni biraz me-
rak biraz da çubuk vanilyanın o yıl bol ve ucuz olmasıydı. Girdiğim bu değiş tokuş 
zahmetinin karşılığı olarak harika bir kahve likörü reçetesi almıştım (bkz. s. 326), 
ondan sonra tat tomurcuklarımla bu yumuşak içimli likör arasında bağımlılık ilişki-
si kuruldu. Bana sorarsanız, adil bir ticaret oldu.

mutfakta ve bahçede

kokulu ot ve baharat çeŞİtlerİnİ nasıl saklamalı?
Serin ve karanlık bir yere konulacak (ocağın üstündeki raflar çok hoş görünse de 
kesinlikle uygun değildir) ağzı sıkıca kapalı bir kap, kokuları saklamak için idealdir. 
Ancak, buzdolabı ya da dondurucu saklama için uygun değildir, çünkü tat ve koku 
veren elzem yağlar düşük sıcaklıkta uçup gider. Saklama kabı olarak metal kapların 
popüler olmasına rağmen ben cam ya da seramik kapların daha iyi olduğu kanısın-
dayım. Baharat, yüksek kaliteli paslanmaz çelik bir kap değilse içinde bulunduğu 
metal kabın kokusunu alır. Kesinlikle ağzı sıkıca kapalı kaplar kullanılmalıdır; gö-
zenekli mantar tıpalı ya da gevşek kapaklı kaplar kullanılmamalıdır. Yapay mantar 
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ya da daha iyisi plastik tıpalı kapakları olan saklama kapları tadın en iyi biçimde 
muhafaza edilebileceği kaplardır.

Baharatın yeni öğütülmüş olması ve elbette ki kullanılacak kadar baharatın kul-
lanımdan hemen önce öğütülmesi şarttır. Kokulu otlar söz konusu olduğundaysa 
yaprakları elde ufalayabilirsiniz; bir avcunuzun ortasını dolduracak kadar kuru yap-
rak koyup öteki elinizin avuç içiyle bu yaprakları ufalayabilirsiniz. Bu işlem, tıpkı 
sert tohumların değirmende öğütüldüğü zaman olduğu gibi kokulu otlardaki elzem 
yağların açığa çıkmasını sağlarken yemeğinizde söz konusu otun o güzel dokusun-
dan bir dereceye kadar yararlanabilmenizi sağlar.

Saklamadan söz etmişken, ne yazık ki bazı bitkiler kurutulduğunda kokularını 
tamamen yitirirler. Bitkinin elzem yağlarının vaktinden önce uçup gitmesine ne-
den olan, kurutma işleminin kendisi olabilir ya da tadın kaybolmasına neden olan 
şey, kurutma işleminden sonra yapılan kesme veya öğütme işlemleri olabilir. Kıyma 
ya da öğütme işlemi, dış etkenlere daha fazla yüzeyin maruz kalmasına neden oldu-
ğundan bitkideki uçucu bileşimler uçup gider, bazen geriye kalan, kahverengi bir 
tozdan ibarettir. 

Benim damak tadıma göre kişnişotu, maydanoz ve köri yaprağı tazeyken doğru 
biçimde kurutulursa rengin yanısıra tat özelliklerini de biraz koruyorlar. Ancak, 
bunları mutlaka işlemek zorundaysanız az miktarda su ve yağla karıştırarak ezme 
hâline getirerek saklamanızı öneririm. Bu ezmeyi buz kalıplarına döküp dondurduk-
tan sonra ağzı kilitli buzdolabı torbalarında dondurucuda uzun süre muhafaza edebi-
lirsiniz. Mükemmel bir sonuç olmasa da onlarsız kalmaktan ya da evde kokulu otla-
rınızın tükendiğini fark edince apar topar çarşıya gitmekten iyidir.

baharatı nasıl öĞütmelİ?
Müşterilerim bana sık sık, “Baharatı evde nasıl öğütmek gerek?” diye sorarlar. An-
tika dökme demir değirmenlerden iki taş arasında sürtmeye varıncaya kadar çok 
çeşitli yöntemler denediğim hâlde bence küçük elektrikli kahve değirmeninin üs-
tüne yok. Bu yöntem, size eski gibi görünebilir, ancak yirmi otuz yıllık tecrübem 
sayesinde bu yöntemle ilgili bazı hilelerim var. Elektrikli kahve değirmeni, bıçak 
benzeri bir öğütücü içerir; bu bıçak yüksek devirde döner ve değirmenin içindeki 
tohumları, taneleri istenen boyutta keser, parçalar. Bıçağın devir hızı çok yüksek 
olduğundan az miktarda -birkaç tatlı kaşığından daha az- baharat bıçak dönünce 
bıçağın üstünde kalır ve öğütülmez. Daha çok miktarda baharat öğütülürse bu so-
run çözülür. Bir başka çözümse, uygulayacağınız reçetenizde kullanacağınız başka 
katı malzemelerden birazını baharatla birlikte öğütmektir; öğütülecek malzeme 
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miktarının artması toplam malzemenin ağırlaşmasını ve böylece baharatın bıçağa 
daha iyi çarpmasını sağlar.

Elektrikli kahve değirmeninde baharat öğütme yönteminde dikkat edilmesi ge-
reken başka bir noktaysa, görece ucuz bıçağın milinden çıkarılmasıdır. Bıçağın al-
tında kalan herhangi bir parça, bıçağı tutan (çoğunlukla plastik olan) somunu aşın-
dıracaktır, bu da sonunda yeni bir elektrikli kahve değirmeni satın alma vaktinin 
gelmesi demektir. Değirmeni kapağı kapalı hâlde ters çevirerek bunu kolayca önle-
yebilirsiniz. Böylece bıçak, öğütme işleminin başında istediğiniz hızda olacaktır. Yi-
ne de evde normal bir kullanımla bile elektrikli kahve değirmenini birkaç yılda bir 
değiştirmeniz gerekir. Son yıllarda bu aletler epey ucuzladığından verdiğiniz para-
nın karşılığını da haydi haydi alırsınız. Son saydığımda mutfağımdaki elektrikli 
kahve değirmeni sayısı sekizdi; kokuların birbirine karışmasını önlemek ve temizle-
me işini azaltmak amacıyla her birinin üstüne yapıştırılmış etikette “tatlı baharat 
için”, “yalnızca kokulu otlar”, “biberli her türlü karışım için” gibi tanımlamalar ya-
zılıdır. Bütçeniz ya da evinizin büyüklüğü sahip olacağınız elektrikli kahve değirme-
ni sayısını kısıtlıyorsa iki öğütme arasında değirmende biraz pirinç ya da kuru ek-
mek içi öğüterek kokuların birbirine karışmasını hızlı bir biçimde önlemiş, 
değirmeni de temizlemiş olursunuz.

Havan ve havanelinin modern mutfaklarda elbette yeri vardır. Elektrikli 
kahve değirmeninden daha az verimli olsa da havan ve havaneli, aşçının yetene-
ğine ve havanelinin direncine bağlı olarak farklı dokuların elde edilmesini sağ-
layabilir. Kullanılacak baharat miktarı azsa veya ıslak ya da taze malzemelerle 
baharat karıştırılarak bir karışım hazırlanacaksa havanda dövme yöntemi tercih 
edilebilir. Güneydoğu Asya’nın körileri normalde, kimyon, kişniş tohumu, kiş-
nişotu, sarmısak ve kaffir misket limonu yaprağı havanda ince havanelleriyle dö-
vülerek yapılır. 

Havan satın alırken dibinin yuvarlak ve öğütme işlemini kolaylaştırması bakı-
mından iç yüzeyinin pürüzlü olmasına dikkat edin. Hem ahşap hem de taş havanı 
deneyerek hangisinin sizin kullanacağınız malzemelere daha uygun olduğuna karar 
verin. Örneğin, ben taze otlarla yağı karıştırıp döveceksem bu iş için taş havanı ter-
cih ediyorum ama sert tohumları döveceksem içi ahşap kaplı seramik havanı tercih 
ediyorum. Her malzeme farklı sonuç verir. Tıpkı elektrikli kahve değirmeninde ol-
duğu gibi havan ve havaneli de içinde dövülen malzemenin bazı özelliklerinin ko-
runmasını sağlar. Havanda kalan herhangi bir yağı temizlemek için havanın içinde 
sabun artığı bırakma riskini almaktansa ben kuru pirinç ya da kuru ekmek gibi tadı 
ve kokusu etkisiz olan malzemeleri dövüyorum. Tabii, benim kırmızıbiber, nane, 
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vb çeşitli genel kategorilere özel olarak ayrılıp etiketlenmiş birçok havana sahip ol-
ma lüksüm var. 

Ancak, kokunun tamamen açığa çıkması isteniyorsa, elektrikli kahve değirmeni 
kullanılmalıdır. Baharat çeşitlerinin bir arada öğütülmesinin, kokuların birbirine 
daha iyi karışmasını sağladığını gördüm, karışımı oluşturanlardan bazıları önceden 
öğütülmüş olsa bile bu böyle.

baharatın kavrulması

Dünyadaki her kültürde uygulanan bir teknik olan baharatı kavurmak, kokuları açı-
ğa çıkarmak ya da değiştirmek için muhteşem bir yol olsa da bu yöntemi her reçe-
tede toptan uygulamak istemeyebilirsiniz. Genel olarak yemek pişirmede olduğu gi-
bi baharat kavururken de ısı uygulamak, uçucu yağların daha çabuk açığa çıkmasını 
sağlar, bazı durumlardaysa kimyasal değişiklik meydana gelir. Sebze ve et için geçer-
li olan kurallar baharata da uygulanabilir.

Baharatı nasıl kavuracağıma yarı tecrübeyle yarı teorik bilgiyle karar verdim. 
Teorik bilgiden kastım, hangi pişirme yöntemini uygulayacağım. Kokuların ve tat-
ların kolayca açığa çıkabileceği uzun süreli, yavaş bir pişirme yöntemi mi, yoksa ko-
kunun ve tadın yemekte başlangıçta hissedileceği hızlı bir sote etme yöntemi mi 
uygulayacağım? Kök sebzelerle yapacağım yemekte kullanacağım çeşnilerin, iyice 
kavrulmasının yemeğe katkısı ne olur, narin bahar sebzelerim kendilerine eklene-
cek baharatın hafifçe kavrulmuş olmasını mı tercih ederler acaba?

Bir de elbette örneğin avokado yaprağı gibi malzemenin kokusunun yararlanıla-
bilir bir hâle gelmesi için kavrulmasının gerekli olduğu durumlar var. Ya da örneğin 
çörekotunda olduğu gibi ısıya maruz kalmadan açılıp kokusunu etrafa yaymaya di-
renen çok sert bir tohum var elinizde.

Öteki uçtaysa, doğrudan ısıya maruz kaldığı taktirde berbat olacak baharat çeşit-
leri yer alır; ya baharatı tamamen yakıp kullanılamaz hâle getirirsiniz ya da bahara-
ta ayırt edici özelliğini veren uçucu yağlar tamamen buharlaşır veya ısıyı tamponla-
mak ve kokuyu tutmak için başka malzemelere ihtiyaç duyulur. Öğütülmüş olarak 
satılan baharat çeşitlerinin hemen hemen tamamı, kokulu otlarınsa pek çoğu bu 
“kavrulmaması gerekenler” kategorisine girer.

Mutfakta neredeyse her durumda uygulanabilecek iki kavurma yönemi vardır. Bi-
rinci yöntemde, baharat kuru bir tencereye ya da tavaya konulup orta hararetli ateş-
te, hemen hemen sürekli olarak sallanır veya hafifçe havaya atılıp tutulur; yakmama-
ya ve muntazam bir biçimde kavurmaya dikkat edilmesi gerekir. Öteki yöntemdeyse 
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kenarı baharatı içinde tutmaya yetecek kadar yüksekçe bir tepsiye yağlı kâğıt yayılır, 
baharat tepsiye dökülür; düşük sıcaklıkta uzun süreli kavurma için fırın fonksiyonu, 
kısa süreli hızlı kavurma için fırının ızgara fonksiyonu tercih edilir. Her iki durumda 
da kavurma işlemini kontrol altında tutmak için süreci dikkatlice izlemek gerekir, 
çünkü birkaç saniye içinde kavrulmuş baharat yanık baharat hâline gelebilir. Baha-
rat istediğiniz derecede kavrulduğu zaman, kabın ısısının baharata geçerek baharatı 
yakmasını önlemek amacıyla baharat tencereden ya da yağlı kâğıttan başka bir kaba 
aktarılmalıdır.

kuru baharatın ve kuru kokulu otun tazelenmesİ

Kuru baharatın ya da kokulu ot çeşitlerinin yemeklerde kullanılmasının amacı, 
bunların kokularını yemeğe vermelerini sağlamaktır. Bazen yemek yapmaya başla-
madan önce kullanılacak baharat çeşidini ya da kokulu otu bir sıvıyla ıslatmak, bu 
malzemeyi tazelemek işini çok kolaylaştırır. Kuru bahçe biberi gibi bazı malzemeler 
ilk önce suyla ıslatılıp etli kısmının yumuşaması sağlandıktan sonra ezilip soslara ya 
da ezmelere katılır. Bazı baharat çeşitleriyse yalnızca yağda çözülebilen bileşenlere 
sahip olduklarından yağ içinde bekletildikten sonra kullanılır. Bu bekletme süresi 
bazen safranda olduğu gibi on dakika gibi kısadır, bazense sert çemenotu tohumla-
rında olduğu gibi, istenen sonuç ancak bir gece bekletmeyle elde edilebilir.

Sıvıyla ıslatma tekniğini uyguladığınız zaman, söz konusu sıvının kendisini de 
saklamak isteyeceksiniz, çünkü bu sıvı da belli bir miktar koku tutmuştur. Uygun 
olduğu sürece, içine baharat ya da kokulu ot koymadan önce sıvının biraz ısıtılması, 
süreci hızlandırır. 

Islatma sıvısı olarak meyve suyu kullanımı, özellikle de bahçe biberi, hardal ve 
wasabi gibi acı baharat söz konusuysa ilginç sonuçlar verir. Tatlı-acı birlikteliği, sos-
lara ve çeşnilere harika bir denge katar.

kokuların tam olarak açıĞa çıkmasını saĞlamak İçİn İnfüzyon yöntemİ

Bira yapımından öğrendiğim bir hile, elimde kalmış kokulu otları ve baharatı etsu-
larında ve çorbalarda kullanmak için harika bir yol oldu. Bir bira reçetesinde, bir 
ölçü şerbetçiotunun “kaynatılmak” için, bir ölçü şerbeçiotununsa “cila” için olduğu 
belirtiliyordu. Kaynatmayla şerbetçiotunun kokusu kuvvetli bir biçimde çıkarılıyor, 
cila için olan şerbetçiotuysa güzel koku etkisini yaratmaya yarıyor. Kaynatılan şer-
betçiotu ilk olarak eklendiğinden pişirme süresince kokusunu açığa çıkarıyor, cila 
için olansa pişirmenin son birkaç dakikasında katılıyor.
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Aynı fikir, kokulu otların tamamına ve özellikle de uçucu baharat çeşitlerine uy-
gulanabilir. Uzun süreli pişirme tekniği, yemeğe kokuların geçmesini kesinlikle sağ-
lar ama ne yazık ki, bu bazı daha latif kokuların yok olmasına neden olur. Yemeğe 
katılmış kokulu otun ya da baharat çeşidinin aynı ölçüde yemeğin ocaktan indiril-
mesine yakın yemeğe katılması en iyi sonucu verir. Narin frenk soğanı ya da dili ya-
kıcı limonotu gibi kokusu hafif veya uçucu bitkiler kullanılacaksa, yemeğin üstünü 
süslemek için kullanılması yeterli olabilir. Yemeğin sıcaklığıyla bu tür bitkilerin ko-
kusu açığa çıkar ve yemek daha lezzetli olur. Taze ve kuru kokulu otlar yemek pişer-
ken yemeğe katılmışsa yemek ocaktan indirilmeden hemen önce, çoğunlukla ayrıca 
bir ölçü daha eklenmesi gerekir. 

Bunun en iyi örneği, frenk soğanıdır. Frenk soğanı o kadar narindir ve tadı o ka-
dar “otsudur” ki çorbanıza bu tattan biraz katmak isteyebilirsiniz. Benim en sevdi-
ğim pırasa-patates çorbası reçetemde bir avuç da frenk soğanı var. Frenk soğanını 
çorbaya başlangıçta katıyorum ama ocağın üstünde ateşte 20 dakika korumam 
mümkün olmayan o yeşil, otsu özelliği kâsede yansıtmak amacıyla frenk soğanının 
birazını da sofraya getirmek için mutlaka ayırıyorum.

Unutmayın ki, aldığımız tadın büyük bir kısmını aslında aldığımız koku oluşturur.

tütsülemede kokulu ot ve baharat kullanımı

Başkaları sıkı sıkı paltolarına sarınırken benim açık ateşte ızgara yaptığım bilinir. 
Aslında, mangal partilerime kışın ortasında, haftada yedi akşam başlamakla ünlü-
yümdür. Bağımlılık, benim bu durumum için hafif bir terim kalır.

Burada açık ateşte ızgara ifadesini, gerçek anlamıyla kullanıyorum; hafif ateşte 
uzun süreli pişirme anlamıyla (bkz. Barbeküde Kullanılacak Karışımlar, ss. 353-
358). Ateşin başında saatlerce kalmanın harika taraflarından biri de ızgara ettiğiniz 
şeyleri kokulandırmanın değişik yollarını düşünmek için bol bol vakit olmasıdır. 
Benim sadık mangalım, baharat deposuna yakın bir yerde durduğundan Amerika’da 
geleneksel olan Amerikan cevizi yongaları ve mimoza odunu kullanmaktan öteye 
geçip her şeyi deneme fırsatını yakaladım.

Kokulu otların yapraklarını kullandıktan sonra kalan gövdeleri özellikle de bi-
beriye ve kekik gövdeleri mangalda yakıldığında çok kuvvetli bir koku yayarak 
mangalın üstündeki her neyse onu kokulandırır. Kakule ya da içinde kakule tohum-
larını tutan tohum kapsülü, ızgaraya hoş bir kâfur tatlılığı verir. Kara kakule tohum 
kapsülü zaten doğal olarak isli gibi kokar ama tohum kapsülü tütsü malzemelerinde 
ayırt edilmesi zor bir fark yaratır. Çubuk Çin tarçını ve çubuk tarçın, karanfil, yıldız 
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küreselleşen dünyada çeşnilere dair   

anason mangalda yakıldığında harika sonuçlar verebilir. Tütsüleme amacıyla man-
galda kaliteli baharat yakılırsa maliyet yüksek olur; düşük kaliteli baharat, hatta ba-
harat tacirlerinin elinde kalan baharat mangalda yakılırsa daha mantıklı olur.

Aslında, her türlü kokulu otun ya da baharatın mutfakta “artık” olarak görülen 
herhangi bir kısmı kurutulup mangalda yakmak amacıyla saklanabilir. Oduna ge-
lince, istediğiniz odun kokusunun yiyeceğe sinmesini istiyorsanız odunun yanması-
nı önlemek amacıyla odunu suya yatırmanız gerekir, böylece bu ıslak odun yanmaz, 
etrafındakiler yanarken ızgarada pişen yiyeceğe kokusu yavaş yavaş işler. 

et tadını çaĞrıŞtıran tütsülenmıŞ baharat ve kokulu ot çeŞİtlerİ

Tütsülemek demişken, kokulu otların bazıları ve bazı baharat çeşitleri özellikle taze 
bahçe biberi ve iri tuz, is kokusunu çok iyi taşırlar. Pek çok kişinin damağı, tütsü-
lenmiş bir yiyeceğin tadını et tadına yakın olarak değerlendirir; bu isli tatlar, bes-
lenmenizde eti azaltmaya çalıştığınız dönemlerde ya da dışarıda mangal yakmak 
için havanın çok soğuk olduğu zamanlarda işinizi kolaylaştırır. Vejetaryenler ve ve-
ganlar, normalde tütsülenmiş domuz jambonundan alınan tat olan bu koyu, kuv-
vetli, tatmin edici tatları, örneğin mangalda pişirirken tütsülenmiş büyük bir kırmı-
zı biberde, bir baş sarmısakta ya da iri deniz tuzunda buldukları için memnun olurlar.

İspanya’nın meşhur tütsülenmiş kırmızıbiberi olan pimentón, paella gibi yemek-
lerde saatlerce kömürün başında kalmış izlenimi vermek için uzun zamandır kulla-
nılır; bu yöntem sebze yemekleri ve benzerlerinde de uygulanabilir.

nane ruhu, kahve ruhu vb: evde özüt çıkarmak

Evde özüt çıkarmak istiyorsanız, zamanla iyi arkadaş olmalısınız. Ben en net kokuyu 
elde etmek amacıyla hemen her zaman votka ya da brendi yerine saf alkol kullanı-
rım. Saf alkol bulmak mümkün değilse, en iyi seçim, en yüksek dereceli votka kul-
lanmaktır ama ben bu değişikliği kendi ev yapımı kahve likörü reçetemde önermi-
yorum (bkz. s. 326). Brendi, hatta konyak gibi daha kokulu ana malzeme 
kullanımını gerektiren bazı özel likör reçeteleri var olmasına rağmen, hepsinde aynı 
teknik uygulanır.

“Soğuk” işlemler, kokunun en iyi biçimde korunduğu işlemler olmasına rağmen, 
ham likörün rafta uzun süre bekletilmesini gerektirir. En az üç ay beklemek gerekir, 
neyse ki çoğu, bu süre içinde bozulmadan durur ve kokunun alkole nüfuz etmesi sağ-
lanır. “Sıcak” işlemlerde ise kokunun alkole daha hızlı işlemesi sağlanırken koku 
özelliği başlangıçta çok daha fazla yiter.
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Evde özüt çıkarmanın temel ve şaşmaz kuralı yirmi ölçü içkiye bir ölçü baharat 
katmaktır. Ev yapımı vanilya özünde bu ölçü, yaklaşık yarım litre alkole bir tane çu-
buk vanilya oranına denk düşer. Bu ölçü, damak zevkine göre artırılabilir. Akılda 
tutulması gereken, iyi olandan daha fazla kullanmanın mümkün olduğu kuralıdır. 
Fazlasıyla cömertseniz, yarım litre alkole altı çubuk vanilya kullanarak acı, çok kuv-
vetli bir tat elde edersiniz; nahoş bir keskinlik hissederseniz ölçülerinizi küçültün.

Kokuların sürekli oksitlenmeye meyilli olduğunu fark ettim, bu nedenle özüt çı-
karmaya başlarken şişedeki hava boşluğunu en aza indirmek için şişeyi tamamen 
doldurun. Ben özüt çıkarmak için eski şarap şişelerini ve eski tıpaları kullanıyorum. 
Şişeyi açtıktan sonra ise, kokunun korunması için vakumlu pompa kullanmaktan 
tutun da şişenin ağzını sıkıca kapatan tıpalara kadar oksitlenmeyi azaltacak mantık-
lı her türlü yöntem uygulanabilir.

egzotİk kokulu ot çeŞİtlerİ ve İŞe yarar bİr arka bahçe

Başta fesleğen olmak üzere bu metinde bahsedilen yaprağı yenilen grubunda yer 
alan kokulu otların hemen hepsinin, bir aşçının ilgisini çeken tuhaf çeşitleri vardır. 
Fesleğenin bugün seralarda ve bostanlarda çok sayıda çeşidi yetiştiriliyor; bu çeşitler 
yiyecek endüstrisinde ticari olarak satılmıyor. Bunun nedeni, üretim maliyeti, tale-
bin çok düşük olması ve/veya basit hacim ekonomisidir. Hacim tutan fesleğen çe-
şitleri, gözleri akşam yemeği partilerinde değil de, kâr oranlarında olan ticari bahçı-
vanlara daha anlamlı geliyor. Bu nedenle mutfakta iyi sonuç veren fesleğen 
çeşitlerinin mutfağa yeniden girebilmesi için iş amatör bahçıvanlara düşüyor.

Ben kendi bahçemde neredeyse yıl boyu üretim yapıyorum; yetiştirdiklerim ara-
sında mutfağın elzem malzemeleri olan fesleğen, mercanköşk, biberiye, adaçayı, 
frenk soğanı ve kekik var. Her yıl, yeni çeşitler seçip yetiştirmeye çalışıyorum; en 
kötü ihtimalle harcadığım emeğe değsin diye en az birkaç kez koparırım diye düşü-
nüyorum. En iyi ihtimalle ise gelecek yıllarda da yaşayacak kuvvetli bir bitki yetiş-
tirmiş olurum. Yaşadığınız iklimdeki bitki ve tohum kooperatifleri, iyi bilgi kaynak-
larıdır, nasıl ve nereden işe başlamanız gerektiği konusunda bilgi edinebileceğiniz, 
kendi kokulu ot hazinenizi oluşturmak için keşife çıkacağınız yerlerdir.
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ACUYO YAPRAĞI
alternatİf adları: Acueyo yaprağı, biber yaprağı, huascas, yerba santa

mutfakta kullanılan türünün botanİktekİ adı: Piper sanctum 

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Piperaceae

anavatanı: Güney Amerika

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Peru, Arjantin

hasat mevsİmİ: Yıl boyunca

kullanılan kısımları: Yaprakları

rengİ: Yeşil

B aharat taciri olmak, dünyanın her yerinde hazine avına çıkmak demektir. 
Tek sorun, elde hazine haritası olmaması ya da yalnızca üç beş kılavuz kitap 

bulunması ve benim bazen ne aradığımı bile bilmemem. Neyse ki, beni bazen ya-
rım yamalak bilgilerle de olsa çeşitli görevlerle yollayan müşterilerim sayesinde 
işim ilginçliğini koruyor. Bu tür bir zorlu arayış hikâyesi de Güney Amerika’da 
acuyo yaprağı arayışımdı.

Dükkânıma gelen Perulu bir kadın, ülkesinin milli yemeği olan aheeyahko adlı 
bir yahniyi ballandıra ballandıra anlattı. Aheeyahko’nun ayırt edici özelliği, için-
deki bir baharmış. Bu baharın, müşterimin kullandığı diyalekteki adı huascas. 
Huascas’ın hangi bitkinin adı olduğunu bulmak için bu adı baharat hazineleri lis-
temde yıllarca tuttum. Sonunda yerba santa ve İngilizce pepperleaf sözcüklerinin 
aynı bitki için kullanıldığını fark edip bu adlar üzerinden hareket etmeye karar 
verdim. And Dağları’ndaki arkadaşlarıma birkaç kez telefon ettikten sonra benim 
için ve de aslında And Dağları’nda yaşayanlardan başka herkes için tamamen ye-
ni bir bahara kavuştum.

Piperaceae ailesinden bir çalıya ait olan bu geniş yapraklı bitki, adından anlaşıl-
dığı üzere belirgin bir biber yakıcılığında olmasına rağmen kişnişotundan biraz fark-
lı yumuşak bir tatlılık ve karaktere sahip. Acuyo yaprağı kurutulmaya uygun değil, 
titiz baharat avcıları bu baharın eşsiz tadını almak için bahçelerine başvurmalılar.
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ADAÇAYI

alternatİf adları: Çalba, çalpa, dağçayı, dişotu, elmacık, elma çalısı, karaot, 

tıbbi adaçayı 

mutfakta kullanılan türünün botanİktekİ adı: Salvia officinalis

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Lamiaceae

anavatanı: Kuzey Avrupa

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Kuzey yarımkürede 

yaygın olarak, özellikle de Hırvatistan.

hasat mevsİmİ: Yaz başından kış başına kadar 

kullanılan kısımları: Yaprakları

rengİ: Yeşilin çeşitli tonları

E n sevdiğin bahar hangisi? sorusunu dükkânımda hiçbir zaman cevaplamam, 
çünkü hem seçim yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum hem de bu seçi-

min, içinde bulunduğum ruh hâline göre değiştiğini. Bu standardımı belirttikten 
sonra soruya vereceğim cevabın basılacağı lüksünü göz önünde bulundurarak ce-
vabımın kesinlikle adaçayı olduğunu belirteyim.

Yemek pişirmeye dair en eski anım, bir Şükran Günü tatilinde annemin hindi-
nin üstünü kaplamak için mısır unundan bir karışım hazırlamasıdır. Burada benim 
görevim her zaman, baharat karışımını tatmaktı. Bu belki de benim kariyerimi işaret 
eden bir kehanetti. Bizim evde mısır ununa katılan baharat karışımı, tuz, karabiber 
ve adaçayıydı. Ailemizde bizi adaçayına meylettiren genetik bir şeyler olduğunu dü-
şünüyorum, çünkü aileden olmayan misafirlerin hepsi bizde yapılan yemeklerde 
adaçayının kuvvetiyle ilgili yorumlarda bulunurlardı. Bu konuda fazla düşünmemiş-
tim. Adaçayının tadı kuvvetli, belirgin olmalı, varlığını hissettirmeliydi. 

Adaçayı yaprakları, tüylü, yumuşak bir dokuya sahiptir. Taze, yeni sürgün adaça-
yının sap kısmı, yapraklarla birlikte doğranıp kullanılabilir ama bitki yaşlanmışsa ya 
da kuru adaçayı yaprakları kullanılıyorsa sap kısımlarının ayrılması gerekir. Sapların-
dan ayrılmış kuru yaprakların avuçta ovalanarak ufalanmasıyla elde edilen ufalanmış 
adaçayı, yumuşacıktır, ufalanmış başka kokulu otlardan dikkate değer biçimde daha 
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pofuduk yapıdadır. Kullanılacak adaçayı miktarı, kesin miktarın bilinmesi açısından, 
mümkünse hacimden ziyade ağırlık olarak ölçülmeli ya da en azından ufalanmış kuru 
adaçayının taze adaçayının üç katına kadar hacim kaplayabileceği akılda tutulmalı-
dır. Kuru adaçayı, yoğunlaştığından ve kurutma sürecinin bir sonucu olarak bitkinin 
özgün tadında kayıp olmadan damakta daha kuvvetli bir tat bıraktığından taze ada-
çayından bile daha iyi sonuç verir.

Adaçayı, melezleri çok olan bir bitkidir. Adi bahçe adaçayı hâlâ benim en sevdi-
ğim adaçayı çeşidi, çünkü aynı anda hem dili yakan hem de tatlı ve iç ısıtan benzersiz, 
net bir tadı var. Adaçayında çam ve sedir odunu tatlarını biberiyeyle karşılaştırdığım-
da daha az, mercanköşkle karşılaştırdığımdaysa daha fazla alıyorum. Adaçayı, çok 
farklı iklimlerde yetişebilir; farklı ülkelerin mutfaklarında yaygın kabul gören bir bit-
kidir. En ünlü adaçayı tarlaları herhâlde Doğu Avrupa’da Hırvatistan’ın Dalmaçya 
bölgesindekilerdir. Anavatanı Adriyatik kıyıları olan adaçayı, bu bölgede özellikle 
çok katmanlı bir kokuya sahip olup tipik odunsu kokulu ot özelliğine ek olarak tatlı 
nane tadının etkilerini de taşır.

ABD’de Washington eyaleti ve Oregon, adaçayı kullanımında şampiyonluğu 
ellerinde bulunduruyorlar. Cascade Dağları’nın doğusundaki kuru çöl mikrokli-
ması, Avrupa’da yetişen adaçaylarından daha az tatlı olup karabiber tadının daha 
kuvvetli hissedildiği adaçaylarının yetiştirilmesine olanak tanır. Çölün o eşsiz sı-
caklığının, başka yenebilir otlarda olduğu gibi adaçayının tadında görülen bu de-
ğişim üzerindeki etkisi tartışılmaz; amatör bahçıvanlar özel yetiştirme koşulları-
nın bitkilerin tadında yarattığı farkı gözlemleyebilirler.

Avrupa’daysa adaçayı, çeşitli makarnalar için ezme sos yapımında kullanılır, etsu-
larına katılır, hatta kızartılarak yemekleri süslemekte kullanılır. Böylelikle, adaçayı-
nın tazeyken bazen aşırı kuvvetli gelebilen kokusu kolayca hafifletilebiliyor. Adaçayı-
nın çok özel kullanımlarına örnek olarak Hırvastistan’da ördek göğüs etinin adaçayı 
yapraklarıyla sarıldıktan sonra adaçayı sapları üstünde tütsülenmesini verebiliriz. Ör-
dek pişince adaçayı çıkarılır, geriye adaçayı yaprakları doğrudan yenildiğinde alınan 
güçlü tat değil de adaçayının yalnızca kokusu kalır.

Mutfağımda, adaçayıyla kuru soğanın, soğan hafifçe karamelize olana dek bir-
likte pişirilip adaçayının dili yakıcı özelliğinin tamamen ortaya çıkarılmasından 
daha iyi bir tat kombinasyonu yok. Gravy soslarımın ve yahnilerimin çoğuna bu 
karışımla başlarım, hatta bu karışımı ekmek yapımında hamura karıştırarak ya da 
şekillendirdiğim ekmek hamurunun üstüne sürerek kullanıyorum. Adaçayı ba-
ğımlılığımdan yakında kurtulacağıma dair hiçbir belirti yok.
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Annemin Şükran Günü Mısır Ekmeği
Daha önce de belirttiğim gibi adaçayıyla yapılan hem sos hem de katı yiyeceklere 

bağımlılıyım. Bazıları bunlardan birini en iyi reçete olarak önermemi bekleyebilir ama 

bunun başka sorunlar yaratacağını itiraf etmeliyim. Üstü kaplanmış mısır unu ekmeği, 

adaçayının başdöndürücü o güzel tadını ortaya çıkaran en iyi yiyeceklerden biri.

“Sıradan” dolgu malzemesi olan ekmek (bkz. s. 366) bence gündelik olarak 

tüketilebilecek bir malzeme ama özel günlerde “ekstra” bir türünü yapmak isteyebi-

lirsiniz. Yemek pişirmeye dair en eski anılarımdan biri büyükannemin bana ekme-

ğin “dolgu malzemesi” değil, aslında “kaplama malzemesi” olduğunu söylemesiydi. 

Büyükannem, “Bak oğlum, bunu hindinin içine doldurursan, malzemenin hepsini 

kızgın bir kaldırıma düşmüş bir dilim ekmek gibi kurutursun” derdi. Ben de mesa-

jı aldım, kümes hayvanlarını, adları ne olursa olsun, hiçbir zaman ekmekli bir 

harçla doldurmadım. 

Kaplamalar kategorisinde bir aile sırrımız varsa eğer, bu olsa olsa ekmektedir. 

Bir bayram yemeğinden bir hafta önce çeşitli ekmeklerin mutfak tezgâhını kaplama-

ya başladığını hatırlıyorum. Somunların artan köşeleri buraya, akşam yemeği için 

fazladan alınmış yuvarlak ekmekçikler şuraya, hatta arada sırada alınan köpek eniği 

şeklindeki ekmek bile tezgâha konulurdu. Bu ekmekler açıkta bırakılarak kurutulur, 

böylece sıradan bir unlu mamül, bayram yemeğinin kaplama karışımının ana mal-

zemesi oluverirdi. Amerikan kolonilerinde dolgu malzemesi harcında ekmeğin 

kullanılması fikrini veren tutumlu yerleşimcilerin yaptığı gibi bu reçetede kalan 

ekmek parçalarından fırınlanmış hindinin tepside kalan sularına kadar hiçbir şey 

ziyan edilmiyor. 8 kİŞİlİk

misir ekmeĞİ

•8 kaşık tuzsuz tereyağ
•1 bardak sarı, ince mısır unu
•1 bardak buğday unu
•3 kaşık toz şeker
•1 tatlı kaşığı kabartma tozu
•1 tatlı kaşığı iri, deniz tuzu
•1 büyük yumurta
•1 bardak ayran

kaplama İçİn:
•1 büyük soğan
•4 kereviz sapı, incecik kıyılmış  
•1/4 bardak ufalanmış kuru ada-
çayı

•1 kaşık ya da arzu edilen miktar-
da iri, deniz tuzu 

•1 kaşık ya da arzu edilen miktar-
da taze öğütülmüş karabiber

•1 kg herhangi bir tür ekmek (2,5 
cm’lik parçalar hâlinde doğranmış, 
yaklaşık 10 bardak)

•1 bardak dana et suyu 
•1 bardak fırınlanmış kümes hayvanı-
nın tepside kalan suyu, yağının çoğu 
alınmış olarak (ya da tavuk suyu)

•3 büyük yumurta, çırpılmış 
•4 bardağa kadar tavuk suyu
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Mısır ekmeği yaparak işe başlayın. Fırını 190o C ısıtın. Tereyağı 25 santimlik bir 

demir tavaya koyup fırında eritin.

Öte taraftan, kuru malzemelerin hepsini orta büyüklükteki bir kâsede iyice karış-

tırın. Küçük bir kâsedeyse yumurtayı çatalla biraz çırptıktan sonra yumurtayı ayrana 

ekleyip karıştırın. Kuru malzemeleri de ekledikten sonra eritilmiş tereyağı önce 

pişirme kabının tabanında ve kenarlarında iyice gezdirdikten sonra karışıma ekle-

yin. Malzemelerin hepsini karıştırın. 25 dakika ya da bıçak batırılınca bıçağa hamur 

yapışmayıncaya kadar pişirin. Mısır ekmeğini çıkarın ama fırını kapamayın.

Kaplama malzemesini hazırlamak için, soğan, kereviz, adaçayı ve karabiberi 

kocaman bir kâsede karıştırın. Ekmek parçalarını ekleyip karıştırın. Pişirdiğiniz 

mısır ekmeğini bıçakla 2,5 santimlik parçalar hâlinde doğrayın, karışıma ekleyin. Et 

suyunu ve kümes hayvanının fırınlanmasından sonra tepside kalmış olan suyu ilave 

edin, malzemenin hepsini iyice karıştırın. Yumurtaları katarak karıştırın. Yavaş 

yavaş tavuk suyunu ekleyin, çok koyu ama hafif nemli bir karışım elde edin. 

Malzemeleri derin bir fırın kabına döküp yaklaşık 1 saat pişirin. Ortasına bir 

çatal batırarak pişip pişmediğini kontrol edin. Kaplama malzemesi hamur kalmama-

lı ama aşırı tok da olmamalıdır.
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ADİ ARDIÇ MEYVESİ

alternatİf adları: Ardıç kozalağı, ardıç tohumu

mutfakta kullanılan türünün botanİktekİ adı: Juniperus communis

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Cupressaceae

anavatanı: Güney Avrupa

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: İtalya, Türkiye, 

Slovenya

hasat mevsİmİ: Yaz ortası 

kullanılan kısımları: Meyveleri

rengİ: Mavimtrak siyah; üstünde kayganımsı beyaz bir tabaka

Adi ardıç meyvesinin adını duyunca çalılıklar ya da alkollü bir içki olan cin 
akla gelir. Hem bonsai hem de doğru bir cin tonik karışımının hayranı ol-

mama rağmen, adi ardıç meyvesinin mutfaktaki kullanımlarının çok çeşitli oldu-
ğunu hatırlatmam gerekir.

Tahmin edileceği gibi, adi ardıç meyvesinin tadı keskindir ve tazeyken doğru-
dan çiğnenirse dilde ve ağızda buruk bir tat bırakır. Taze ardıç meyvesinde belir-
gin cin tadı vardır; bu tat meyvenin biraz pişirilmesiyle hafifletilebilir, çünkü tat 
bileşenleri çok uçucudur. Antik (ve de modern) Romalıların adi ardıç meyvesi-
nin ferahlatıcı veya temizleyici bir özelliği olduğu yönündeki kanaatleri hoşuma 
gider. Ağza ilk alındığında neredeyse antiseptik özellik gösteren adi ardıç meyve-
si, daha sonra damakta daha hafif bir tat bırakır. İşte bu ikinci tat en yağlı ete bi-
le acımsı, odunsu bir tat ve koku katarak yağın tadını hafifletir. 

Çoğunlukla, dişi adi ardıç ağacının üstü mumlu görünüşlü mavimsi meyveleri 
kullanılsa da bazı bira reçetelerinde bu bitkinin hem çiçeklerinin hem de yaprak-
larının kullanıldığını fark ettim. Meyvelerin parçalanmamış ve üstünde doğal be-
yaz mumlu dokusunun biraz da olsa hâlâ duruyor olmasına dikkat edilmelidir. Adi 
ardıç meyvesi gramla alındığında pahalı olabilir ama bu meyvelerin olgunlaşma-
sının üç yıl aldığı ve tadı çok yoğun olduğu için az miktarda kullanmak gerektiği 
düşünülürse fiyatının pahalı olması normal karşılanmalıdır. Adi ardıç meyvesinin 
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en iyi yetiştiği yerlerden biri İtalya’dır; meyveler, ABD’de İtalyan manavlarında 
ve Akdeniz mutfağının hâkim olduğu ülkelerin hepsinde bulunabilir. 
Aşçı-bahçıvanlara bir uyarı; elli beş ya da daha fazla türü olan ardıç meyvesinin 
yalnızca küçük, çalı benzeri olan ardıç türünün meyvesi mutfakta kullanılmaya 
uygundur, ötekiler zehirlenmeye neden olabilir.

Adi ardıç meyvesinin mutfaktaki en yaygın kullanımı yaban hayvanlarının 
etlerinin terbiyeleridir. Adi ardıç meyvesinin kuvvetli tadı, geyik ve yaban kuş-
larının av hayvanı eti tadını yumuşatır; kuzu etiyle de doğal bir uyum içindedir. 
Birkaç adi ardıç meyvesini iri tuzla döverek çeşnili tuz yapabilirsiniz ya da sıvıya-
ğın içine birkaç sarmısakla beraber birkaç tane adi ardıç meyvesi atıp buzdolabın-
da birkaç gün beklettikten sonra bu yağı fırınlayacağınız etin üstüne sürebilirsi-
niz. Daha cesur damağı olanlarsa sarmısak, deniz tuzu, sıvıyağ, biberiye ve adi 
ardıç meyvesini karıştırıp hepsini döverek bir ezme yapabilirler ve bu ezmeyi fı-
rınlayacakları etin üstüne sürebilirler; böylece fırınlanmış etin üstünde lezzetli 
bir kabuk oluşur.

Almanya’da ve Fransa’nın doğusunda turşularda da adi ardıç meyvesi görebi-
lirsiniz. Yediğim en şaşırtıcı beyaz şarap eşlikçilerinden biri, harika bir tatlı Alsa-
tian Pinot Gris yanında sunulmuş, bol adi ardıç meyvesi ve hardal tohumu katı-
larak yapılmış sauerkraut (ekşi lahana) idi. Şarabın tatlılığı, adi ardıç meyvesinin 
keskinliğiyle harika bir uyum içindeydi.

Elbette ki, adi ardıç meyvesinden söz ederken bu meyveler katılarak yapılmış 
damıtılmış alkollü içki olan cini anmamak olmaz. Reçetelerin çoğunda yalnızca 
adi ardıç meyvesi değil de baharat rafında duran başka baharat çeşitlerinden de 
kullanılması gerektiği gerçeği fark edilmiyor. Cin, üreticiden üreticiye çok büyük 
farklılık gösteren bir alkollü içkidir; her üretici kendi reçetesine sıkı sıkıya bağlı 
kalır. Bir cinin tadını beğenmediyseniz başka birini deneyin ama yalnızca kok-
teyllerinizde değil, yemeklerinizde de deneyin.

Alkolün ısıyla uçup gideceği reçetelerde cin kullanmayı deneyin; cin yemekte 
adi ardıç meyvesinin izini bırakır. Favori reçetelerimden biri, limon suyu, kapari, 
sarmısak, tereyağ ve cinle yapılan dili yakıcı bir sos. Ben bu sosu, küp küp doğran-
mış domatesle birlikte makarnaya karıştırıyorum. Böylece, aksi taktirde çok sıra-
dan olacak bir akşam yemeğinde makarnayı ikinci yemek olarak sunarak durumu 

kurtarıyorum.
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sauerkraut İçİn:

•2,5 kg sıkı lahana
•3 kaşık iri deniz tuzu, yarım bardak 
memba suyunda eritilmiş olarak

yemek İçİn:

•3 bardak ekşi lahana
•1 kaşık kahverengi hardal tohumu, 
yarısı biraz dövülmüş yarısı bütün 
hâlde

•1 tatlı kaşığı dövülmüş adi ardıç 
meyvesi

•Yarım tatlı kaşığı iri öğütülmüş 
frenk kimyonu 

•2 kaşık toz şeker
•4 dilim domuz pastırması, doğ-
ranmış

•1 bardak ince dilimlenmiş kırmızı 
soğan ya da tatlı kuru soğan

Sauerkraut yapmak basit ama uzun süren bir iş olduğundan kolları sıvayıp lahana 

turşusu kurmaya kalkışınca epeyce yapıyorum, elbette ölçüler kolayca arttırılıp azal-

tılabilir. Lahanayı kıyıp büyük bir küpün içine koyun. Tuzu ekleyip lahanayla tuzu 

elle iyice karıştırın, sıkıca bastırın. Küpü serin ve karanlık bir yere koyduktan sonra 

lahananın üstünü ıslak havluyla örtün, onun üstüne büyük bir tabak kapatın, en 

üstüne (en az 2,5 kg) ağırlık yerleştirin. 48 saat beklettikten sonra, lahananın hep-

sinin nemli olmasını sağlayacak kadar su çıkıp çıkmadığını kontrol edin. 

Gerekiyorsa biraz tuzlu su ekleyin. Lahananın üstüne örttüğünüz ıslak havluyu iki 

günde bir değiştirerek ve lahana turşunuzun olup olmadığını anlamak için ara sıra 

turşunun tadına bakarak yaklaşık 2 hafta bekletin. Fermantasyon tamamlanınca 

ekşi lahanayı torbalara koyarak ya da vakumlayarak buzdolabında 2 haftaya kadar 

tutabilirsiniz.

Yemeği yapmak içinse, 3 bardak ekşi lahana, hardal tohumu, adi ardıç meyvesi, 

frenk kimyonu ve şekeri bir kâsede karıştırıp gece boyunca buzdolabında bekletin.

Adi Ardıç Meyveli ve Hardallı Sauerkraut (Ekşi Lahana)
Sauerkraut, son kez Reuben sandviçi yaptığınız zamandan beri buzdolabında arka 

taraflarda bir yerlerde kalmış lahananın kurtarılması için bir çare olmak zorunda 

değil. Taze lahanadan yapılmış ekşi lahana olan sauerkraut, kıymeti tam olarak 

bilinmeyen lahanaya harika bir tatlı-ekşi tat verir; böylece Alman geleneğindeki 

domuz pirzolasının ya da sosisin yanında sunulmaya uygun bir garnitür elde edilir. 

Aşağıdaki reçetede ben en baştan başladım ama sauerkraut yapıp birkaç hafta bek-

leyerek turşunun olgunlaşmasını sağlayamayacaksanız, kaliteli bir hazır lahana tur-

şusu satın alıp reçetenin gerisini uygulayabilirsiniz. 4 kİŞİlİk 
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Domuz pastırması ve kuru soğanı büyük bir tavada orta hararetli ateşte, domuz 

pastırması yağını salıp hafifçe gevrekleşene kadar, yaklaşık 3 dakika pişirin. Lahana 

turşusu karışımını ekleyip tavadakilerin hepsi ısınıncaya kadar ateşte çevirin. Ana 

yemeğin yanında sunabilirsiniz, sandviçlerde kullanabilirsiniz ya da sosisin üstüne 

koyabilirsiniz. Ağzı kapalı olarak buzdolabında yaklaşık 5 gün bozulmadan saklaya-

bilirsiniz.



42

kokulu ot ve baharat ansiklopedisi

ADİ PELİN

alternatİf adları: Ayvadana, koyunotu, miskotu, yavşan, yavşanotu 

mutfakta kullanılan türünün botanİktekı adı: Artemisia vulgaris 

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Compositae

anavatanı: Asya

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Kuzey yarımkürede yaygın olarak

hasat mevsİmİ: İlkbahar ve yaz

kullanılan kısımları: Yaprakları

rengİ: Yeşil

E limdeki bira yapımıyla ilgili eski metinlerde adi pelin sürekli karşıma çıkı-
yordu ama adının hemen ardından “şerbetçiotu ikamesi” ifadesi kullanıldı-

ğından, tamamen farklı bir bağlamda ona rastlayana kadar adi pelinin ne olduğu-
nu araştırmak için bir istek duymamıştım. Adi peline bir Japon lokantasının 
menüsünde salata malzemesi olarak rastladım. Hemen salatayı ısmarladım ve adi 
pelinin minik bir sardunya yaprağına benzediğini gördüm.

Adi pelinin nevrüllü, süslü yaprakları Japonya’da bir süredir egzotik salatalar-
da kullanılıyor ama adi pelin çok daha eskiden beri Avrupa’da acılaştırıcı özelli-
ğinden dolayı şerbetçiotuyla birlikte ya da şerbetçiotu ikâmesi olarak kullanılıyor. 
Tadı odunsu ve toprağımsı olan adi pelin pişirildiğinde, özellikle de eski çeşitleri 
pişirildiğinde erimiyor. Önce keskin bir nane tadı alıyor insan, sonra bu tat yerini 
tatlı bir adi ardıç ya da hardal filizi tadına benzer, daha yakıcı bir tada bırakıyor. 
Pişirildiğinde tadının değişmesi, adi pelinin biracılıkta kullanılmasını sağlıyor. 
Bu özelliğini mutfağa uyarlarsak adi pelinin bakliyat çeşitleri ya da mercimek çe-
şitleriyle birlikte pişirilmesi anlamlı olacaktır.

Adi pelinin, kuzey Avrupa’da, özellikle de Almanya’da fırında yağlı domuza ya 
da fırında kümes hayvanlarına katılmasına ilişkin belgeler bulunuyor. Bu ota 
İngilizce’de goose herb (kaz otu) denmesinin nedeni işte budur. Anavatanı olan 
Asya’da şifalı bir bitki olarak da kullanılıyor, hatta kültürel bir değeri bile var; kö-
tü ruhlardan koruduğuna inanılıyor.
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AMCHOOR (TOZ MANGO)

mutfakta kullanılan türünün botanİktekı adı: Mangifera indica 

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Anacardiaceae

anavatanı: Güneydoğu Asya

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Tropik iklimlerde 

yaygın olarak, Ortadoğu 

hasat mevsİmİ: Yıl boyunca

kullanılan kısımları: Meyveleri (ham)

rengİ: Açık yeşilimsi sarı

Ortadoğu’da, Hindistan’da ve tropik bölgelerde mango bol yetişir. Mutfakla-
rında ekşi bir tat arayan aşçıların kolayca aklına gelen bir malzemedir man-

go. Birileri ham mangoyu alıp güneşte kurutup toz hâline getirerek yemeklerde 
kullanmayı akıl etmiş. İşte, Hindistan’da baharat karışımlarında ve çeşnilerinde 
kullanılan amchoor adlı ekşi, yeşilimsi toz böyle ortaya çıkmış. 

Amchoor’da önemli olan mangonun tamamen ham olmasıdır. Ham mangonun 
rengi yeşildir, dokusu olgunlaşmamış armudun dokusuna, kokusuysa yeni melez 
bir Granny Smith elmanın kokusuna benzer. Ham mango, aynı chutney* reçetele-
rinde kullanılabilecek olgun mangoya hiç benzemez, olgun mangonun tatlılığını 
ancak hatırlatacak kadar tatlıdır.

Hindistan’daki vejetaryen mutfakta toz mango amchoor, kök sebzelere ve körilere 
parlaklık kazandırmak amacıyla kullanılır, ayrıca Ayurvedik disiplinlerde tıpkı 
Batı’da tuzun kullanılışı gibi lezzet arttırıcı olarak her yerde kullanılan bir malzeme-
dir. Bir de eti yumuşatmak amacıyla kullanılır; bu amaçla kullanıldığında ya eti kap-
layacak biçimde etin üstüne doğrudan sürülür ya da amchoor suyla karıştırılarak bir 
terbiye hazırlanır ve et akşamdan sabaha kadar bu terbiyeye yatırılır. Tecrübelerim, 
amchoor ile terbiye etmenin kuzu eti gibi kokusu kuvvetli etler için uygun bir teknik 
olduğunu gösterdi; bu durumda bile toz mango amchoor’un yoğun ve bazen aşırı kuv-
vetli gelebilen ekşi tadı, etin çok da kaliteli olmayan parçalarına daha uygun düşüyor.

* Chutney, önceden “chutni” olarak şimdiyse “chatni” olarak telaffuz edilen Sanskritçe sözcüğün İngiliz 
ağzına göre telaffuzunu gösteren sözcük. Hint mutfağında çeşitli yemeklerin, özellikle de pilav ya da 
bakliyat, mercimek çeşitleriyle yapılan yemeklerin yanında yenen baharatlı çeşnidir. Chutney’de, zence-
fil, kişnişotu, nane, sarmısak, demirhindi, Hindistancevizi vb kokulu otlar ve baharat çeşitleri yer aldığı 
gibi içine mango da katılabilir. Kullanılan malzemeler, bölgeye göre değişiklik gösterir. (ç.n.)
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•Yarım kilo taze balkabağı ya da 
helvacıkabağı, iri kuşbaşı doğranmış

•2 kaşık haspir yağı
•2 büyük domates, çekirdekleri çıka-
rılıp küp doğranmış

•3 bardak tavuk suyu
•2 kokum kabuğu (bkz. s. 202) ya 
da 20 tane kuru ayıüzümü

•3 kaşık yeni öğütülmüş Kala 
Masala (bkz. s. 404)

•1 bardak kabuklu kırmızı merci-
mek, ayıklanmış, 1 saat suda ısla-
tıldıktan sonra süzülmüş

•2 tatlı kaşığı ince deniz tuzu
•1 jalapeno biberi, çekirdekleri çıka-
rılmış, minik küp doğranmış (isteğe 
bağlı)

Izgarayı ısıtın. Balkabağını yağla karıştırıp tek kat hâlinde pişirme kâğıdına yayın, 

yapışmasını önlemek için ara sıra karıştırarak kenarları yanmaya başlayana kadar, 

yaklaşık 5-8 dakika fırınlayın. Bir kenarda bekletin. Domatesi tek kat hâlinde pişir-

me kâğıdına yayın, kenarları yanmaya başlayana kadar, yaklaşık 3-5 dakika fırınlayın.

Orta büyüklükte bir tencerede tavuk suyunu için için kaynatın. Kokum ilave 

edin, 15 dakika daha için için kaynatın.

Tavuk suyunu küçük bir tencereye süzün. Masala’yı, fırınlanmış sebzeleri, mer-

cimeği, tuzu ve koyacaksanız jalapeno biberini ekleyin. Mercimek pişinceye, sıvının 

çoğu kaybolana kadar, kısık ateşte, yaklaşık 30-40 dakika için için pişirin.

Satın alırken, koyu sarı renklileri tercih edin. Açık renkli, mat olanlar bayat 
demektir ve tazesi gibi ağızda dengeleyici bir tat bırakmaz, yalnızca dişleri kamaş-
tıran ekşi bir tadı vardır. En iyi sonucu almak için olgunlaşmamış, yeşil mango 
bulabilirseniz kendi mango tozunuzu kendiniz kolayca yapabilirsiniz. Mangoyu 
soyduktan sonra dilimleyip orta hararetli fırında ya da güneşte kurutup ihtiyacınız 
kadar öğütün.   

Kala Masala Karışımlı Balkabağı ve Mercimek
Kala masala denen baharat karışımı, adını içindeki koyu renkli malzemeden almak-

la kalmayıp karışım hazırlanırken uygulanan kavurma tekniklerinden de alır (bkz. 
s. 26). Kala masala adlı karışımda amchoor’un ekşi tadı, daha ağır tatları dengeler. 

Amchoor aşağıdaki reçetede tatları dengeleyen bir malzeme olarak kullanılıyor. 

Lezzetlerin keskinliğini biraz törpülemek için balkabağını öteki sebzelerle birlikte 

fırınlıyorum. 6 kİŞİlİk
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AMERİKAN NANESİ

mutfakta kullanılan türünün botanİktekı adı: Agastache foeniculum, 

Agastache rugosa (Kore nanesi)

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Lamiaceae

anavatanı: Kuzey Amerika (Amerikan nanesi), 

Asya (Kore nanesi)

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Kuzey Amerika 

(Amerikan nanesi), Kore, Tayland, Laos (Kore nanesi)

hasat mevsİmİ: Yaz ve sonbahar

kullanılan kısımları: Yaprakları 

rengİ: Parlak yeşil

B aharat ticareti yapmanın zorluklarından biri de bahçe sahibi arkadaşlarını-
zın size bitki parçaları ve filizleri getirmeleridir. Baharat taciri, “Şunu bir 

tatsana!” cümlesini çok sık duyar. İşte benim bir ilkbahar günü yakınlardaki bir 
fidanlıkta Amerikan nanesi ile sade bir törenle tanıştırılmam böyle oldu, itiraf et-
meliyim ki tadı çok farklıydı.

Amerikan nanesinin adını, bu bitkiyi yetiştirip kendi değerli ürünlerini elde 
eden amatör bahçıvanlardan duymuştum. Amerikan nanesinin henüz ticari ola-
rak yetiştirildiğini duymadım. Kurusunda pek fazla bir koku kalmadığından bu 
bitkiyi yetiştirmek sanırım seçenekler arasında tek geçerli olan. Amerikan nane-
sinin başak şeklindeki eflatun çiçeklerini duman duman açmış hâlde görünce bu 
seçeneğin hiç de fena bir seçenek olmadığını düşüneceksiniz. Adından beklendi-
ği üzere, Amerikan nanesinde ilk hissedilen tat, tatlı nane tadıdır ama bu tada ha-
fif bir meyankökü tadı eşlik eder. Damakta ilk hissettiğiniz tatlı nane tadı, umu-
landan uzun sürer, özellikle salsa ve salatalar gibi soğuk uygulamalarda. 

Amerikan nanesi, anavatanı olan Amerika’da bol bol yetiştiğinden zeki aşçı-
lar, bu bitkiyi fırında domuz kızartmasından tereyağlı kurabiyelere kadar çok çe-
şitli yerlerde denerler. Amerikan nanesinin yaprakları, ezilip ya da dövülüp tatlı 
bir ezme hâline getirildiğinde kokusunu çok iyi yayar. Deniz mahsulleri, örneğin 
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Kokulu ot şurubunu yapmak için Amerikan nanesi, lavanta çiçeği ve suyu mutfak 

robotunda iyice karıştırın. Karışımı bir tencereye döküp şeker ekledikten sonra 

kaynatın. Kaynayınca ateşi kısıp şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırarak pişirin. 

Pişince soğumaya bırakın, tülbentten ya da ince gözlü bir tel süzgeçten süzerek 

şişeye boşaltın.

Limonları dilimleyip çekirdeklerini çıkarın, keserken dökülen limon suyuyla 

birlikte limon dilimlerini cam bir sürahiye koyun. Üstüne kaynak suyu dökün, arzu 

edilen miktarda kokulu ot şurubu ilave ederek karıştırın. Kalan şurubu buzdolabın-

da saklayıp daha sonra kullanabilirsiniz. Limonatayı buzdolabında iyice soğuttuktan 

sonra servis edin.

kokulu ot Şurubu

•1 bardak taze Amerikan nanesi
•1/4 bardak, üstüne ilaç sıkılma-
mış kuru lavanta çiçeği

•2 bardak su
•1 1/4 bardak toz şeker
•4 limon
•2 litre kaynak suyu

karides, sonbaharda yetişen büyük Amerikan nanesi yapraklarına sarılıp ızgara 
edilebilir. Yakınlarımdaki kokulu ot bahçesinde yapılan özel içeceklerden biri, 
Amerikan nanesi ve lavantalı limonata. Lavantanın acı tadı, Amerikan nanesi-
nin tatlı tadını dengeliyor, şeker katmaya neredeyse hiç gerek kalmıyor.

Amerikan nanesinin yakın akrabası olan Kore nanesi ise, kokulu ot dünyasına 
Asya’dan katılan bir üye. Kore nanesinin tadı, Amerikan nanesinin tadının nere-
deyse aynısı. Yakınlarında Asya ürünleri yetiştiren çiftçiler bulunan şanslı kişiler-
denseniz ve bahçıvanlığınız benim kadar kötüyse, Kore nanesi kurtarıcınız olabilir. 

Lavantalı ve Amerikan Naneli Limonata
Klasik limonataya kokulu otlar katılması limonataya başka bir koku verir. Kokulu 

ot limonata kabına doğrudan konulabilir ama kokulu otun kokusundan en iyi 

biçimde faydalanmanın yolu bu otla önceden bir şurup yapıp limonataya bu şurubu 

eklemektir. Aynı teknik çeşitli kokulu otların birarada kullanılmasıyla da uygulana-

bilir. Kokulu ot şurubu tatlıların üstüne gezdirilebilir, kokulu martini ve kokteylerin 

yapımında barda kullanılabilir.



ACUYO YAPRAĞI

ADİ PELİN

ADAÇAYI

AMCHOOR (TOZ MANGO)

ADİ ARDIÇ MEYVESİ

AMERİKAN NANESİ
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KEBÂBE
alternatİf adları: Hint biberi, kebabiye, kebebe, kebebiye, kübabe

mutfakta kullanılan türünün botanİktekı adı: Piper cubeba 

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Piperaceae 

anavatanı: Hindistan

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Orta Afrika, Hindistan

hasat mevsİmİ: Yıl boyunca

kullanılan kısımları: Meyveleri

rengİ: Siyahımsı kahverengi

Kebâbe, Batı’nın yalnızca en maceraperest modern mutfaklarında kendine 
yeni yeni bir yer edinebilmiş “antik” baharat türlerinden biri. Hindistan’a 

giden ticari yollar açıldığında daha yaygın olarak kullanılmaya başlayan tane ka-
rabiberin gölgesinde kalmış kebâbe, dikkate değer şekilde yoğun tadı nedeniyle 
modern tel dolaplarda yer almayı hak ediyor.

Tane biber diye bildiğimiz baharatın ortaçağda kolayca bulunur hâle gelme-
sinden önce, Avrupa ve Ortadoğu’da benzer biberimsi tada sahip ama her birinin 
özelliği birazcık farklı olan çok çeşitli baharat türleri vardı. Kebâbede bildik bibe-
rimsi tadın yanı sıra zencefil ve yenibahar tatları da alınır.

Minik, yuvarlak meyvelerin her birinde meyvenin dala tutunmasını sağlayan 
uzantı olan bir “kuyruk” vardır. Meyvenin tadı, Ortadoğu ve en çok yetiştirildiği 
yer olan kuzey Afrika ülkelerinin yemeklerine eşsiz ve toprağımsı bir yakıcılık ve-
rir. Çin tıbbında tedavi edici malzeme olarak kullanılan kebâbeye, ısıtıcı özellik-
lerinden ötürü değer verilir. Kurnaz bir aşçı, kebâbeyi bu özelliğinden dolayı ka-
ranfil ya da yenibahar yerine kullanabilir.

Afrika’da Afrika kebâbesi denen, daha az acı olan ama gerçek kebâbe kadar 
biberimsi bir yakıcılığı olan başka bir baharat var. Ashanti biberi “kuyruğunun” 
düz değil kıvrık olmasıyla ve kebâbenin yuvarlak şekline göre daha oval şekliyle 
kolayca ayırt edilebilir.

Baharatın egzotik dünyasında gezinip bir şeyler öğrenmeye başladığım zaman 
okuduğum metinlerde kebâbeye rastlamış, ad bir nesneyle eşleştirilemediğinde 
hissedilen rahatsızlık duygusunu hissetmiştim. Daha önce gördüğümü biliyordum 
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ama nerede karşıma çıktığını yıllarca hatırlayamadım. Gizemli kebâbemden söz 
edip durarak arkadaşlarımı çıldırttım, ta ki güneşli bir akşamüstü bir café’nin bal-
konunda pek çok konuda tartışırken, en kaliteli cinin hangisi olduğu tartışmasına 
katılana dek. Tartışmayı sonlandırmak için barmenden tartışmamıza konu olan, 
çeşitli yerlerdeki üreticiler tarafından üretilmiş cin ve toniklerin şişelerini masa-
mıza getirmesini rica ettik. Bombay Sapphire şişesindeki cin, sanatkârane bir bi-
çimde benim gizemli kebâbelerim, cennet biberi ve adi ardıç meyvesiyle işleme 
tabi tutulmuştu. Bombay Saphire’ın en iyi karışımında onlarca yıldır kebâbe kul-
lanılıyormuş. 
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KEDİNANESİ

alternatİf adları: Kediotu, nezleotu, yalancı kediotu

mutfakta kullanılan türünün botanİktekı adı: Nepata cataria

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Lamiaceae 

anavatanı: Güney Avrupa

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Kuzey Yarımküre’de

yaygın şekilde

hasat mevsİmİ: Yaz ve sonbahar

kullanılan kısımları: Yaprakları

rengİ: Kurşuni mat yeşil 

Normalde mutfakta kedinanesi kullanılmasını gerekli görmem ama 
dükkânımın kurucu ortağı olan Hobbes adındaki bir kedinin ısrarına daya-

namayarak kedinanesini denemeye karar verdim. Hobbes’un ben mutfakta oldu-
ğum zaman ton balığının üstüne kedinanesi serpiştirilmesi ısrarına kızmama rağ-
men kedinanesinin yiyeceklere verdiği tadın, uğrunda çaba harcanmaya değecek 
bir tat olduğunu anlamayı başardım.

Nane ile akraba olan kedinanesi, tazeyken keskin bir nane tadına benzeyen 
hoş, biberimsi bir tattadır. Ancak, bir şekilde kereviz tohumu ya da dereotu gibi 
acımsı bir tadı da olduğu hissedilir. Uzun süre çay yapımında kullanılan kedina-
nesi pesto çeşitlerinde ve özellikle uyumlu olduğu başka taze, kokulu otlarla birlik-
te tencere yemeklerine katılan kokulu ot karışımlarının hazırlanmasında kullanı-
labilir. Kedinanesinin yaprakları yeşil, süngerimsi, tüylü bir dokudadır. Bitkinin 
kalın, odunsu dalları değil, yeni sürgün, kırmızımsı yeşil dalları yenebilir.

Bu sayfaları patileriyle çevirenlerdenseniz, kedinanesi yaprakları üzerinde yu-
varlanırken sizi o kadar mutlu eden şeyin, bu ottaki nepetalon maddesi olduğunu 
bilin. Kedilerin bu ota verdikleri tepki, aslında kimi kedilerde genetiktir; kimi ke-
dilerse bu duyguyu hissetmelerini sağlayan genetik koddan yoksunlardır. Yine tü-
ketenin genetiğine bağlı olarak kedinanesi hem uyarıcı hem de sakinleştirici et-
kiler gösterebilir. Bazı kedilerin bu otu kokladıkları gibi çiğnediklerini de 
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görebilirsiniz; bitkideki yağların fizyolojik olarak işlenmesini sağlayan, koku alma 
duyusudur. Elbette ki kediler, bitkinin tadını ve onun ayrılmaz kokusunu tanıyor-
lar.

Ayrıca kediler, bahçenizdeki kedinanelerini hasat etmeyi düşünmenizden yal-
nızca birkaç dakika sonra o kedinanesi tarhını talan etme el çabukluğuna da sa-
hipler. Evimde yaşadığım deneyimlerde, farklı yerlerden alınmış, kurutulmuş ke-
dinanelerinin kalitesinin birbirinden çok farklı olduğunu fark ettim, bu nedenle 
kendi kedinanenizi kendinizin kurutmanızı ya da en azından kurutulmuş olarak 
satın aldığınız kedinanesini kedinize vermeden hemen önce kendiniz ufalamanızı 
öneririm. Hazır satılan kedinanesi kurularının bazı çeşitlerinde o hoş nane koku-
sundan eser yok; bu çeşit hazır, kurutulmuş kedinaneleri kedi oyuncakları sektö-
rünü büyütmek amacıyla piyasada satılan ürünlerdir. Bunlardan satın almak yeri-
ne, kaliteli ürünlerin satıldığı birinci sınıf dükkânlardan yaban olarak yetişmiş 
kedinanesi satın alın ya da bahçenizde kedinanesine bir tarh açın ve gece gezi-
nenlerin onu ezmesini önlemek için tarhın etrafını çitle çevirin. 

Antikçağda kedinanesi çok daha yaygın şekilde yetiştiriliyordu. Romalılar, 
kedinanesini hem taze olarak yiyorlar hem de ondan ilaç olarak yararlanıyorlardı. 
Romalılar, bu otu hem kıta Avrupa’sında hem de İngiltere’de fethettikleri yerlere 
tanıttılar, böylece kedinanesi ortaçağda yazılmış otlarla ilgili metinlerdeki yerini 
aldı. Bu metinlerin birinde, bol miktarda kedinanesiyle yapılan bir çeşit yumurta 
salatasından söz edilir. Evimin tüylü sakinlerinden birinin ısrarı sayesinde kedi-
nanesinin ton balığına da çok yakıştığını öğrenmiş oldum. 
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KEKİK

alternatİf adları: Büyük keklik otu, catır, keklik otu, kek otu, sater, sater-i berrî 

mutfakta kullanılan türünün botanİktekı adı: Thymus vulgaris, Thymus piperella 

(yabani kekik); Thymus citriodorus (limonlu kekik), çeşitli alttürler 

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Lamiaceae 

anavatanı: Güney Avrupa

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Avrupa, Afrika, 

Kuzey Amerika

hasat mevsİmİ: Yaz başından sonbahar sonuna kadar

kullanılan kısımları: Yaprakları

rengİ: Yeşilin çeşitli tonları

Kokulu ot bahçesinde kültüre tabi tutulmuş en eski bitkilerden biri olan ke-
kik, mutfakta kullanılan bitki ailelerinin en kalabalıklarından biri hâline 

gelmiştir. Avrupa mutfağında çok yaygın olan kekik, Avrupa’da en çok İspanya ve 
Fransa’da yetiştirilir; bu iki ülke ayrıca bol miktarda kekik tüketilen ülkelerdendir. 
Uluslararası mutfak terminolojisinde herbes de Provence adıyla bilinen ve çeşitli 
kokulu otlardan yapılan demet, kekik olmadan çok farklı olur; İspanyol mutfağın-
daysa neredeyse hemen her tapas* menüsünde körpe kekik dalları kullanılır. 

Kekiğe kokusunu veren ana koku bileşeni olan timol, elzem yağ olarak satılır. 
Amatör bahçıvanların yetiştirebileceği sayısız kekik çeşidi mevcuttur. Limon ke-
kiğinden tutun da, zufaotu kekiği ve portakal kekiğine kadar sayısız kekik çeşidi, 
bu bitkinin, damağı hoşnut etme yetisine özünde sahip bir bitki olduğunu göste-
riyor. Orman bitkilerinin o toprağımsı temel, yabani bitki tadını çağrıştıran, an-
cak otsu bir inceliğe doğru meyleden bir tada sahiptir kekik. 

Kekiğin her biri birkaç milimetre olan uzun yapılı, binlerce minik yaprağı, kır-
mızımsı dallara tutunur. Bu yapraklar, daldan elle sıyrılarak kolayca ayıklanabilir. 
Aynı temel koku özelliğinin daha yakıcı bir versiyonuna sahip olan ve yaz sonun-
da açan kekik çiçekleri de mutfakta kullanılabilir.

* Tapas, İspanyol mutfağında ana yemeğe başlamadan önce barda otururken yenen mezelerin, atıştırma-
lıkların genel adı. (ç.n.)
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Kekiğin en iyi uyum sağladığı yemek malzemeleri, av etleri, kök sebzeler ve 
mantar çeşitleri gibi kekiğin damakta neden olduğu kuvvetli etkiyi yansıtacak ye-
mek malzemeleridir. Saksıda yetiştirilen kekik, mutfakta alet olarak da kullanıla-
bilir. Saksıdaki kekikten birkaç sap koparılıp bağlanarak bir “fırça” yapılır, bu fır-
ça büyük bir havana konarak kekik yaprakları dövülebilir. Zeytinyağı, tuz ve 
sarmısak eklendikten sonra kekik “fırçası”yla en sevdiğiniz fırınlanmış eti ya da 
kök sebzeleri fırçalayarak lezzetlendirebilirsiniz. Kalan kekik yapraklarıysa et su-
yunun içine atılıp kaynatılabilir, böylece hiçbir şey ziyan edilmemiş olur.

Kekik, Ortadoğu ülkelerinde yapılan zahter adı verilen baharat karışımına ha-
fif bir acılık vermek amacıyla katılır. ABD’deki daha tatlı kekik çeşitleriyle karşı-
laştırıldığında Ortadoğu’da yetişen kekik çeşitlerinin tadı hafif acı gibidir. Fas ve 
Mısır önemli kekik üreticisi ülkelerdendir, bu da kekiğin Kuzey Afrika’nın yerel 
mutfağında kullanılan bir kokulu ot olduğu anlamına gelir. Kazablanka’daki man-
gallarda kekik, sarmısak ve sıvıyağla ovulmuş kuzu pirzolaları, kömür ateşinde ya-
vaş yavaş pişirilerek kokuların birbirine sinmesi sağlanır.

ABD’de hem Cajun hem de Creole etnik yemeklerinde kekik kullanılır; bunun 
muhtemel nedeni Louisiana topraklarında yerleşim başladığında yabani kekik çe-
şitlerinin kolayca bulunabilmesi olabilir. Kekik, gumbo ve jambalaya çeşitlerinde 
defne ve hardalla birlikte kullanıldığında, ABD’nin güney eyaletlerinden olan aş-
çılar, o yemeğin güneyli bir aşçının elinden çıktığının göstergesi olan bol miktarda 
acı kırmızı biber ekleseler bile kekiğin karabiberimsi otsu lezzet özelliği hissedilir. 

Özel kekik varyasyonları arasında önemlileri saymak gerekirse, önceleri ev 
bahçelerinde yaygın olarak yetiştirilen ama artık ticari olarak da yetiştirilmekte 
olan limonlu kekik ile kökeni İspanya’nın tepeleri olan yabani kekik ya da pebrel-
la çeşidi kekik belirtilebilir. Limonlu kekik, adının çağrıştırdığı üzere kekiğe has 
acı tat özelliğinden önce hissedilen belirgin bir limon tadına sahiptir. İspanya’nın 
tepelerindeki eşsiz mikroklimadan yararlanılarak uzun süre yetiştirilebilen pebrel-
la ise, yağlı etlere ve fırınlanmış etlere, hatta klasik paella’ya* çok yakışan daha 
karabiberimsi tatta bir kekiktir.

Kekik çeşitlerinin bolluğu, her kekik çeşidini ayırt etmeye çalışan aşçıyı zora 
sokmaya yetmezmiş gibi Ortadoğu’da yetiştirilen ve bildik kekikle yakınlığı bulu-
nan uzun yapraklı bir versiyon daha vardır: Thymbra spicata! Bu ot, Ortadoğu’da 
zahter ya da kara kekik adıyla bilinir. Ortadoğu’da susam ve sumak da katılarak 

* Paella, İspanyol mutfağına özgü, adını içinde piştiği kaptan ve İspanya’nın Akdeniz kıyısındaki bir böl-
gesinden alan, ana malzemesi pirinç olup türlerine göre içine sebze, deniz mahsulleri ya da et gibi çeşitli 
malzemeler katılarak yapılan bir yemek. (ç.n.)
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yapılan bir çeşit baharat karışımını tatmış olanlar, zahterin kuvvetli kokusunu ve 
ardıç meyvesinin lezzet özelliklerini hemen hemen taşıdığını hatırlayacaklardır, 
çünkü zahter aynı adla anılan bu baharat karışımına da çoğunlukla katılır.

Limonlu ve İncirli Kuzu Tagine

Fas’ın tagine adı verilen yemek çeşidi, gizemli canavarlara benzer. Gizem, daha bu 

yemeğin yapıldığı konik kapaklı kapla başlar ve yemeğin özel baharatıyla sürüp gider. 

Bir yemek için özel bir kap tasarlanmışsa, örneğin İspanyol mutfağındaki paella tava-

sı ya da Fransız mutfağındaki cassoulet* tenceresi gibi, o yemek neredeyse kült hâline 

gelmiş demektir. Etli bir yemeğe kuru meyve katılması, tagine’e özgü olmamakla bir-

likte mutfaktaki en sıradışı eşleştirmelerden biridir ve tagine’in eşsiz olmasını sağlar.

Yukarıda belirtilen tagine kabı, pek derin olmayan, yuvarlak bir toprak kabın 

üstüne kapatılan konik bir kapaktan oluşur. Konik kapak, kabın içindeki yemeğin 

pişerken sürekli nemlenmesini sağlar (çünkü kapağın içinde buhar birikip yoğunla-

şır). Tagine, geleneksel bir yemektir. Önceleri korun üstündeki bir kapta pişirilmiş, 

sonra bu kaba bir kapak eklenmesiyle son şeklini alana kadar yapımı az emek iste-

yen bir yemek hâline gelmiştir. Tagine kabınız yoksa, dert etmeyin; tagine’i biraz 

daha fazla emek harcayarak döküm bir tencerede ya da emaye bir et suyu çıkarma 

tenceresinde pişirebilirsiniz. Önemli olan yemeğe katılacak baharat ve malzeme 

seçimidir. 4 kİŞİlİk

* Cassoulet, Fransız mutfağına özgü, adını içinde piştiği sırlı toprak kaptan, güveçten alan, ana malzemesi 
kuru ak fasulye olup öteki malzemeleri türlerine göre değişen -domuz eti, sosis, koyun eti, ördek eti vb.-  
bir yemek. (ç.n.)

•1/4 bardak zeytinyağı
•500 g kuzu eti, 2,5 cm’lik kuşbaşı
•1 bardak küp doğranmış kuru 
soğan

•1 havuç, ufak küpler hâlinde doğ-
ranmış

•1 bardak kısa taneli kabuksuz 
pirinç

•4 tatlı kaşığı yeni öğütülmüş 
Mélange Classique (bkz. s. 385)

•2 tatlı kaşığı toz Çin tarçını
•1 tatlı kaşığı yeni öğütülmüş kara-
biber

•10 iplikçik safran

•1 bardak tavuk suyu
•3/4 bardak kuru incir, ortadan 
açılmış

•1/2 bardak küp şeklinde doğranmış 
limon turşusu

•1/2 bardak siyah zeytin, çekirdeği 
çıkarılıp ikiye ayrılmış

•1/4 bardak kabuklu yeşil merci-
mek/kırmızı mercimek/sarı merci-
mek, ayıklanmış, yıkanmış

•4 sap taze kekik, tercihen limon 
kekiği

•3 defne yaprağı
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Fırını 160o C ısıtın. Zeytinyağını tagine kabına ya da ağır, fırına girebilen başka bir 

kaba koyup orta hararetli ateşte kızdırın. Kuzu eti, soğan ve havucu ilave edin, etin 

rengi dönene kadar karıştırarak kavurun. Sebzeleri tencerede bırakıp eti bir tabağa 

aktarın, kenarda bekletin. Pirinci tencereye koyup orta hararetli ateşte sürekli karış-

tırarak 3 dakika, pirincin her tarafı yağla kaplanana kadar kavurun.

Mélange Classique baharat karışımını, Çin tarçınını, karabiberi ve safranı tavuk 

suyuna katıp iyice karıştırın. Baharatlı tavuk suyunu pirince azar azar ilave edin, 

pirincin tavuk suyunu çekmesi için sürekli karıştırın, tavuk suyu bitene dek bu 

işleme devam edin. Kuzu eti, incir, limon turşusu, zeytin, mercimek, kekik ve defne 

yaprağını tenceredeki pirince katın. Tenceredeki malzemenin üstünü örtecek kadar 

su döküp iyice karıştırın, tencerenin kapağını kapatın. Tencereyi fırına koyup dibi-

ni tutmasını önlemek için ara sıra karıştırarak fırında 1,5-2 saat, kuzu helmelenin-

ceye kadar pişirin. Sonuçta pişmiş yemeğin kıvamının yahniden daha koyu olacağı 

akılda tutularak, gerekirse biraz daha su ilave edilebilir. Kekiği ve defneyi çıkarıp 

servis edin.
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KENCUR

mutfakta kullanılan türünün botanİktekı adı: Kaempferia galanga

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Zingiberaceae 

anavatanı: Güneydoğu Asya

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Tayland, 

Endonezya, Malezya 

hasat mevsİmİ: Yıl boyunca

kullanılan kısımları: Kökleri, alt dalları 

rengİ: (Kökleri) açık turuncumsu sarı; (dalları) yeşil

B aharat ticaretinde havlıcan türleriyle ilgili pek çok karışıklığa rağmen Ka-
empferia galanga’nın bu karışıklıktan sıyrılıp kendi adını, kencur’u alabilmesi 

hayret vericidir. Bu adın verilmesi, bu bitkinin havlıcan ile kendisine daha yakın 
bitki türleri yerine kuzeni olan zencefilin özelliklerini bir arada taşıdığı düşünü-
lünce anlam kazanıyor.

Kencur, görsel olarak yeni sürgün zencefile benzer. Açık beyazımsı sarı kökleri 
çoğunlukla daha küçüktür, ancak 7-8 santimdir, mutfakta kullanılmak üzere ha-
sat edilen başka köksaplara göre daha az yumruludur. Köklerin üst kısmından çı-
kan parlak yeşil yaprak sürgünleri, Malaya Yarımadası’nda ve Hint Okyanusu’nda 
Sri Lanka’dan Hindistan altkıtasına kadar pek çok yerde ilkbaharda taze soğan 
gibi yenir.

Bu kökün tadı, havlıcandan çok zencefilin tadına benzer; mentolle zencefil ta-
dının biraradalığını andıran kuvvetli bir kokusu vardır. Havlıcanda var olması 
beklenen hardal tadı yok denecek kadar azdır, onun yerine taze zencefildeki gibi 
narenciyenin acılığı vardır.

Baharatlı Karidesli Kızarmış Ekmek
Çin’deki çayhanelerde meze gibi tadımlık miktarda servis edilen, Çin mutfağının 

klasik çeşitlerinden olan dim sum ile ilk karşılaşmam altı yaşımdayken British 

Columbia’da oldu. Ailem Washington eyaletinin kuzey sınırına bir yolculuğa çıkmış-

tı, bu yolculukta dim sum yememiz çok düşük bir olasılıktı aslında, ama yolumuzu 
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Ekmek ve kızartma yağı dışındaki malzemelerin hepsini bir kâseye koyup elinizle 

iyice karıştırın.

Tost ekmeklerinin kıyılarını kesin, her bir dilimin üstüne karidesli harçtan 

kalınca bir tabaka oluşturacak biçimle yayın. Üstünü kapatıp buzdolabında yarım 

saat dinlendirin.

Derin bir tavaya ya da kızartma tenceresine, kaptaki yüksekliği yaklaşık 5 santim 

olacak şekilde yağ koyun. Yağı 190o C kızdırın. Tava kullanıyorsanız tost ekmekle-

rini karidesli yüzleri tavanın dibine gelecek biçimde yerleştirip ekmeği kızartın. 

Kızaran ekmekleri kâğıt havlunun üstüne alıp yağını süzdürün, ılık ılık servis edin. 

•1/2 kg karides, soyulmuş, sırtında-
ki damarı çıkarılıp doğranmış

•2 kaşık yağsız domuz kıyması
•1 kaşık kıyılmış içyağı
•1 taze soğan, ince ince kıyılmış
•2 tatlı kaşığı pul biber (isteğe 
bağlı)

•3 kaşık Basa Genep (bkz. s. 413) 
ya da Tay Usulü Kırmızı Köri 
Ezmesi (bkz. s. 414)

•1 kaşık mısır nişastası
•2 tatlı kaşığı tamari soya sosu
•8 dilim beyaz undan tost ekmeği
•Yerfıstığı yağı, kızartmak için

kaybedip kilometrelerce hiçbir şeye rastlamadan gittikten sonra karşımıza çıkan ilk 

benzin istasyonuna yol sormaya girmiştik. Bu benzin istasyonu Çin’in Hunan ilin-

den ABD’ye yeni göç etmiş bir aile tarafından işletiliyordu. Ailenin fertleri, karavanı-

mıza benzin doldurup bize doğru yolu tarif etmenin yanı sıra öğle yemeklerini de 

bizimle paylaşmıştı. Çinli aile, tekerlekli bir yemek odamız olmasına şaşıp kalmıştı, 

bizse onların öğle yemeklerini yapmak için ne kadar çok Çin tavası, buharda pişirici 

ve söylemeye bile gerek yok ama binbir çeşit yemek malzemesini topladıklarına şaş-

mıştık. Buharda pişirilmiş, mayasız ekmekle yapılmış domuz eti dürümleri, patates-

ten yapılmış sepetçikler içinde Çin usulü pişirilmiş pirinç ve tavuk etini, bir de en 

çok beğendiğim karidesli ekmekleri hatırlıyorum. O gün tattığım o karidesli kızarmış 

ekmek, bu çok sanatkârane mutfak girişimini yeniden gerçekleştirme fikrimin oluş-

masının nedenidir. Yıllar boyunca başarısız denemelerimden sonra Tayland’a yaptı-

ğım bir yolculuk sırasında özgün reçetenin anavatanı olan Çin’den çok güneyde bir 

yerde de olsa, bu harika yemeğin doğru düzgün bir reçetesini nihayet almayı başar-

dım. Aldığım bu reçete, lezzet hafızamda kalan kadar iyi sonuç verdi.

Karidesin tadı, Basa Genep ve tamari soya sosuyla karışınca iyi hissedilebiliyor, 

kıymaysa bu yemeğin tadına başka bir lezzet katıyor. Doğru sıcaklıktaki yağda çabu-

cak kızartılırsa ekmek leziz oluyor, yağ çekmiyor. Karidesli kızarmış ekmek hemen-

cecik biteceği için yeteceğini düşündüğünüz miktardan fazla yapın. 8 kİŞİlİk
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KEREVİZ

mutfakta kullanılan türünün botanİktekı adı: Apium graveolens 

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Umbelliferae 

anavatanı: Güney Avrupa

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Pek çok yerde

hasat mevsİmİ: Yıl boyunca

kullanılan kısımları: Tohumları, gövdesi, yaprakları, kökü

rengİ: (Tohumları) açık kahverengi; (gövde ve yaprakları) açık yeşil;

(kökü) kemik rengi 

T urşu, Worcestershire sosu ve Bloody Mary’deki ortak malzeme nedir? Acı 
gerçek yanıt, minnacık kereviz tohumlarıdır. Gövdesini ve kökünü bize 

sunan kereviz, bitki tohuma bırakılırsa tek başına çok acı tadı olan baharat tür-
lerinden biri olup çıkar. Birçok işe yarayan yağı nedeniyle sık sık kullanılan ke-
reviz tohumu, ketçaptan lahana salatasına kadar çeşitli yiyeceklere de katılır. 
2000 tanesi 1 gram çekecek kadar minnacık olan bu tohum az miktarda olmak 
kaydıyla bütün ya da çekilmiş hâlde yiyeceklere katılır ve damakta acı tadın his-
sedilmesini sağlar.

Günümüzde tarımı yapılan bu baharatın kökeni Akdeniz’e dayanıyor; daha 
yakıcı tada sahip atalarının izleri, Roma İmparatorluğu’nun erken dönemlerine 
kadar sürülebiliyor, zaten o zamanlar hem mutfaktaki hem de törenlerdeki kulla-
nımı nedeniyle büyük önem verilirmiş kerevize. Tohumların seçilerek yeniden 
toprağa atılması, kerevizin özellikle gövdesinin ve kökünün tadının daha yumu-
şak hâle gelmesine neden olmasına rağmen, tohumlar özlerinden bir şey kaybet-
mezler. Kereviz tadının beni en çok etkileyen özelliği, başka malzemelerin tatla-
rıyla karışmayan net, belirgin bir tat olması. İtiraf etmeliyim ki, kereviz tadı 
yiyeceklerde kolayca tanımlanabilir ama öteki tatları kapatan ya da bastıran bir 
tat olarak algılanmaz.

Gövdesi ticari değere sahip bir sebze olduğundan kereviz dünyanın dört bir ya-
nında ihraç ürünlerinden biridir. Botanikteki adıyla Apium graveolens ya da gün-
delik dildeki adıyla kök kereviz gibi bazı kereviz türleri sebze olarak yetiştirilse de 
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mahsulün bir kısmı tohuma bırakılır. Farklı kereviz türlerinin tohumları arasında-
ki tat farkı çok az olmasına rağmen, kereviz tohumu ticareti daha çok kuzey ülke-
lerinde yoğundur; Rusya ve Kanada ana kereviz tohumu üreticileridir.

Louisiana’daki bir lokantada kereviz tohumu baharat karışımlarının ana bile-
şenidir. Bu karışımların hemen hepsinde kereviz tohumu, hardal, defne ve kekik 
var; büyük olasılıkla bunun nedeni bu bitkilerin hepsinin de Cajun/Creole kırsal 
bölgesinde yerel olarak kolayca yetiştirilmesidir.

Fazla işlenmiş, paketli yiyeceklere karşı duran bir doktirin olan Slow Food ha-
reketinin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan bir profesyonel olarak ünlü bir hazır dol-
gu malzemesi markasına yakınlık duyduğumu itiraf etmemeliyim. Mısır ekmeği-
nin esas reçetesini işe en başından başlayarak uygulamayı severim (bkz. s. 36) ama 
kutuda satılan, markalı mısır ekmeğinin tadında beni cezbeden bir şeyler var. Ba-
na cazip gelen şey, kutunun içindeki bildik, mısır ekmeği krutonlarının kendisin-
de olmadığından ekmeğin yanında verilen “çeşni paketi”nin içindekileri incele-
yip hoşuma giden bu karışımı kendim yapmayı denedim. Gizli malzemenin 
kurutulmuş kereviz yaprağı ve kereviz gövdesi olduğu ortaya çıktı. Kurutma işlemi 
sırasındaki aşamalardan biri, kerevizin tadını tatlı sebze suyunun tadına benzer bir 
tada, ama bence daha çok baharat benzeri bir tada yaklaştırıyor. Kurutulmuş ke-
reviz yaprağı ve kereviz gövdesini bol miktarda alıp kendi yaptığım mantarlı, dana 
etli ya da kuru soğanlı soslarıma katmaya başladım. Şimdi taş gibi kuru krutonlar 
da bulabilirsem, bağımlılığımı tatmin edebilirim.
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KIRMIZIBİBER
alternatİf adları: Macar biberi

mutfakta kullanılan türünün botanİktekı adı: Capsicum annum*

aİt olduğu bİtkİ aİlesİ: Solanaceae 

anavatanı: Güney Amerika

yetİŞtİrİldİğİ ana ülkeler/bölgeler: Macaristan, İspanya

hasat mevsİmİ: Yaz sonu

kullanılan kısımları: Meyveleri

rengİ: Parlak kırmızı

M acaristan tarlalarında yetişen kırmızıbiber, dünyanın tat tomurcuklarını 
kuşatmıştır. Yaprak battaniyelerinin altından göz kırpan kırmızılı yeşilli 

olgun bahçe biberi meyveleri, bu tarlada harika bir şeyin yetiştiğine dair ipucu-
dur. Hasat mevsimi yaklaştıkça yerli halk, yoğun bir çalışma döneminin kendile-
rini beklediğini bilmelerine rağmen günbegün daha da heyecanlanır. Dünyada 
kırmızıbiberi Macarlar kadar ciddiye alan başka bir ulus yoktur.

Yaz sonuna rastlayan hasat döneminde festivaller düzenleyerek bu yöresel be-
reketin faziletlerini kutlarlar, hemen herkes bu kutlamaya katılır. Kırmızıbiber 
üretiminde olsun olmasın hasat bölgesindeki ailelerin hepsi kısa süren hasada yar-
dım eder. Kırmızıbiber tarladan toplandıktan sonra, gerçek kırmızıbiber üretimi 
sanatına başlanır. Ustalar, çeşitli tarlalardan toplanmış mahsulü karıştırıp biberin 
hangi kısmının kullanılacağına dikkatlice karar verip seçilen kısımları kavurur, 
en iyi tadı elde etmek için bir karışım hazırlarlar.

Kırmızıbiber, tadı çeşitlilik gösteren bir baharattır; kırmızıbiberin tadı neredeyse 
şeker gibi tatlı bir tattan çeşitli derecelerdeki acılığa varıncaya kadar değişir. ABD’deki 
süpermarketlerde, geleneksel “acı” kırmızıbiberin kırmızıbiber olmayan başka bahçe 
biberi türleriyle tağşiş edilmiş hâli satılıyor. Tadı daha karmaşık olan cayenne gibi bah-
çe biberi türleri, kırmızıbiber ile karıştırılarak dilde algılanabilen acılıktaki bir karışım 
elde ediliyor. Ben kendi oranlarıma göre bir karışım hazırlamayı tercih ederim, süper-
marketlerde satılan, etiketinde “acı” ifadesi bulunan biber karışımlarını satın almam. 

* Capsicum annum türü bahçe biberine, Nahvatl dilinde (Aztek dilinde) chili adı verilmişti. İngilizce’deki 
bahçe biberi çeşitlerinin genel adı olan chili sözcüğü buradan geliyor. Bkz. Andrew Dalby, Tehlikeli Tatlar 
Tarih Boyunca Baharat, (çev.) Nazlı Pişkin, KitapYayınevi, İstanbul, 2003. (ç.n.)
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En kaliteli kırmızıbiber, ayırt edici özelliklerinden ve tatlılığından ötürü garip 
bir şekilde Macaristan’da en sevilen biber hâline gelmiş olandır. Domuz yağıyla 
karıştırılıp ekmeğin üstüne sürüldüğünde başlı başına bir sandviç malzemesi olur. 
Bu sandviç malzemesinin biraz daha sağlıklı bir türüyse kırmızıbiberin sıvıyağla ve 
bir çimdik tuzla karıştırılmasıdır. 

Macarların kırmızıbiberi kullandıkları daha ünlü bir yiyecekse, kırmızıbiber 
tadının en iyi şekilde hissedildiği, koyu kıvamlı et yemeği olan gulaştır. Gulaşa 
katılan bol miktarda kırmızıbiber, yemeğe parlak bir pembemsi kırmızı renk ve 
yalnızca taze kırmızıbiber kullanıldığında hissedilebilen yoğun, harika bir tat ve-
rir. Aslında kremamsı bir harcın içinde sote edilmiş etten oluşan gulaşın kıvamını 
asıl koyulaştıran malzeme, kırmızıbiberdir.

Kırmızıbiber, baharat karışımlarında önemli miktarda kullanılan bir baharattır 
ve bu nedenle de dünyada en çok tüketilen dördüncü baharat çeşididir. Bazıları-
nın öne sürdüğü gibi yalnızca renk verici malzeme olarak kullanılmakla kalmayıp 
kırmızı toz biber karışımlarının ana malzemesini oluşturur, ızgara etlere serpilen 
baharat karışımlarında, işlenmiş yiyeceklerde ve çeşnili tuzlarda kullanılır.

tÜtSÜleNMIŞ KIrMIZIbIber/pimentón

salçalık bİberlere benzer el kadar kırmızıbİberler, İspanya’nın La Vera böl-
gesinin meşhur pimentón de la Vera adlı tütsülenmiş kırmızıbiberinin yapımında 
kullanılır. Sonbaharda renkleri parlak kırmızıyken kırmızıbiberleri toplayan İs-
panyol çiftçiler, küçük metal kovalardan uzun dar tütsüleme kaplarına kadar he-
men her şeyin içine koydukları kırmızıbiberleri odun ateşinin isinde tütsülerler. 
Her yıl, hasat zamanı festivaller düzenlenir ve hasadın azizine bolluk için teşekkür 
edilir. Her yerden duyulan odun ateşinin isi, yaklaşan kış mevsimi ve pimentón’un 
isli tadıyla daha da lezzetlenen ağır et yemeklerini hatırlatır.

La Vera bölgesinde üretilen tütsülenmiş kırmızıbiber nadiren “tütsülenmiş” 
etiketi taşır; ürün etiketinde “de la Vera” ifadesi kullanılır. Çekirdekleri çıkarılan 
kırmızıbiber (çünkü acılığı ve orta derecede acılığı veren bileşimler çekirdekte 
yoğunlaşır), başka acı bahçe biberi türleri ilave edilerek öğütüldükten sonra dulce 
(tatlı), agridulce (orta acılıkta) ve picante (acı) olarak sınıflandırılır. Bu tütsülen-
miş kırmızıbiber türleri, son yıllarda çok talep görmeye başladı; küçük teneke am-
balajlardaki tütsülenmiş kırmızıbiber, artık özel dükkânlarda değil, büyük süper-
marketlerde bile bulunabiliyor. Her zaman olduğu gibi, tütsülenmiş kırmızıbiber 
satın alacağınız zaman da elindeki stoğu düzenli aralıklarla yenileyen bir satıcıdan 
almaya özen gösterin; vakti geçmiş tütsülenmiş kırmızıbiber acılaşabilir.
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Tütsülenmiş kırmızıbiberi başka baharat çeşitleriyle karıştırarak eti ovmak 
için başdöndürücü güzellikte bir baharat karışımı elde edebilirsiniz; böyle bir ka-
rışımla kışın bile kömürde ızgara tadını yakalayabilirsiniz.

Pasifik Usulü Kırmızı Baharatlı Tavuklu Makarna
En sevdiğim baharat karışımı, kültürlerin sıradışı biraradalığının bir göstergesidir. 

Japonların Macar kırmızıbiberine olan aşkları çok kısa ömürlü olmuş galiba. 

Aslında, Japonya’da 1960’lı yıllara ait baharatlıklarda, tuz, karabiber ve kırmızıbiber 

bölmeleri vardı. Her ikisinin de en iyi kalite olması şartıyla karabiber ile kırmızıbi-

ber çok uyumlu bir karışım oluşturur. Bu karışımda kırmızıbiberin tatlılığı vurgulu 

şekilde hissedilirken, karabiber tadı damakta asılı kalır ve dakikalarca değişikliğe 

uğrar. Toskana ekmeği, dile batar tattaki yeşil zeytinler ve kuvvetli bir Cabrales küflü 

peyniri, bu esaslı, kırmızı beraberliğin yanında iyi gider. 4 kİŞİlİk

•1/2 bardak tatlı Macar kırmızıbi-
beri

•1 kaşık iri deniz tuzu
•1 kaşık iri dövülmüş Tellicherry 
tane karabiber

•1,5 tatlı kaşığı taze öğütülmüş 
akbiber

•2 kemikli, tavuk göğsü, açılmış 
•2 kaşık sızma zeytinyağı

•1/2 bardak sek kırmızı şarap
•1/2 bardak koyu çırpılmış krem 
şanti (isteğe bağlı)

•1 bardak taze ya da dondurulmuş 
bezelye, tuzlu suda yumuşayıncaya 
kadar haşlanmış

•4 bardak yeni haşlanmış, sıcak 
kalem makarna

Fırını üstten pişirme ayarına getirin. Kırmızıbiber, deniz tuzu, karabiber ve akbiberi 

karıştırıp tavuk göğüslerinin üstüne, her tarafları kaplanacak şekilde sürün. Tavuğu, 

küçük bir metal fırın kabına koyup üstüne sızma zeytinyağını gezdirin. Tavuğu 

derili kısmı üste gelecek şekilde fırının üstünden 10 santim altına yerleştirip 2-3 

dakika, baharatın kokusu iyice yayılana kadar fırınlayın. Tavuğu ters yüz edip 2-3 

dakika daha üstten pişirin. 

Fırını 190o C ısıya ayarlayın, tavuğu fırının orta rafına koyup iyice pişene kadar, 

yaklaşık 20 dakika pişirin. Tavuğu, kesme tahtasına aktarın. Fırın kabına şarabı 

döküp orta hararetli ateşe oturtun, kaba yapışmış tavuk eti parçalarını kazıyın, ateşi 

kısıp sosu biraz koyulaşmaya bırakın (ya da biber tadının yoğunluğunu azaltmak 

için şarapla kremayı karıştırabilirsiniz).

Bu arada, tavuk etini kemiklerinden ayırıp ince ince dilimleyin. Sosu, büyük bir 

tavaya dökün, içine tavuk eti ve bezelyeleri atıp karıştırın. Makarnayı da ilave ettik-

ten sonra hepsi iyice ısınıncaya kadar, kısık ateşte ısıtıp hemen servis edin.
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Tütsülenmiş Mısır Çorbası
ABD’nin Pasifik Kuzeybatısı’nda bizim yaşadığımız uzun, soğuk, yağmurlu kışlarda 

kış uykusuna yatmış gibi evlere tıkılıp kalınca, akşam yemeği sofrasında insanı tat-

min eden zengin bir şeyler istenir. Tütsülenmiş yiyecekler, işte genelde bu duyguyu 

tatmin eder, tıpkı kalın sabahlıklar ve ayakları sıcacık tutan terliklerin tatmin etme-

si gibi. Aşağıdaki reçetede, bu görev İspanya’nın pimentón adlı tütsülenmiş kırmızı-

biberine düşer. Orta karar acılıkta ya da çok acı çeşitleri bulunan pimentón’un hangi 

çeşidini kullanacağınız size kalmış. 4-6 kİŞİlİk

•3 bardak taze ya da donmuş mısır 
tanesi

•4 dilim yağsız domuz pastırması, 
1 cm genişliğinde parçalara doğ-
ranmış

•2 kaşık tuzsuz tereyağ
•1 küçük soğan, çentilmiş
•2 diş sarmısak, dövülmüş
•1 kaşık buğday unu
•2 bardak tavuk suyu
•1 bardak süt 
•1 defne yaprağı

•1/2 bardak çiğ krema ve 1/2 bar-
dak sütten oluşan karışım

•3 tütsülenmiş pasilla Oaxaca biberi
•1 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze 
biberiye

•1 tatlı kaşığı iri dövülmüş tane 
karabiber

•İnce deniz tuzu
•1 tatlı kaşığı tütsülenmiş kırmızıbi-
ber (pimentón)

•1 tatlı kaşığı kıyılmış maydanoz

Fırını ızgara ayarına getirin. Mısır tanelerini, yağlı kâğıdın üstüne tek kat olacak 

şekilde yayın. Fırının üstünden 10 santim altta olacak biçimde yerleştirin, ara sıra 

karıştırarak 3-5 dakika ya da mısır tanelerinde kahverengi lekeler oluşana dek pişi-

rin. Bir kenara koyun.

Büyük bir tencerede tereyağı orta hararetli ateşte eritip domuz pastırmasını 

kendi yağının çoğunu salana dek, yaklaşık 3 dakika pişirin. Delikli kaşıkla tencere-

den alıp bir kenara koyun.

Soğan ve sarmısağı tencereye koyun, ara sıra karıştırarak, soğanın rengi dönene 

dek 3-5 dakika kavurun. Üstüne unu serpin, karıştırarak 1 dakika kavurun. Tavuk 

suyunu dökün, unun topaklanmaması için karıştırarak kaynatın. Süt, çiğ krema ve 

süt karışımı, defne, mısır, pasilla Oaxaca biberi, biberiye, karabiber ve domuz pastır-

masını ilave edin. Ateşi kısıp 10 dakika için için kaynatın. Ateşten indirip biberleri 

tencereden çıkarıp alın. 5-10 dakika daha için için kaynatın. Ateşten indirin, defne 

yaprağını çıkarıp alın. Arzu ettiğiniz kadar tuz serpin.

Çorbayı kâselerine koyun, her kâsenin üstünü tütsülenmiş kırmızıbiber ve may-

danozla süsleyin.
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Macar Gulaşı
Macar anneler, nikâh günü damada kızlarını vermeyi kabul edebilirler ama bu yeni 

damadın gulaş reçetesini almayı hak etmek için birkaç yıl harcaması gerekir. 

Macaristan’ın güneyinde kırmızıbiber ile süslenen gulaş, bölgenin övündüğü meş-

hur bir yemektir. Bu reçeteyi almak için Macar bir hanımla evlenmem gerekmediy-

se de bilgiyi bana veren Macar kaynağıma gulaşı, yürekten sevdiğim kişilere pişire-

ceğime dair söz verdim.

Gulaş pişirmede en önemli şey, tekniktir. Özellikle de aynı anda hem tencerenin 

dibini kazırken hem de kırmızıbiber ile kaplı eti kavururken doğru teknikle bu işi 

yapmak çok önemlidir. Ayrıca, gulaş uzun süre pişirilen bir yemek olduğundan dana-

nın ucuz parçalarından da yapılabilir. 6 kİŞİlİk

•1/4 bardak ve bir miktar da süsle-
mek için tatlı Macar kırmızıbiberi, 

•2 tatlı kaşığı ince deniz tuzu
•1 tatlı kaşığı yeni öğütülmüş kara-
biber

•1 kg dana eti, 4 cm’lik kuşbaşı 
doğranmış

•2 soğan, ince ince piyazlık doğran-
mış

•2 diş sarmısak, minik doğranmış
•1/3 bardak zeytinyağı
•170 g domates salçası
•2 bardak su
•2 bardak et suyu
•1/2 bardak çırpılmış krem şanti
•230 g ekşi krema
•1/4 bardak iri kıyılmış maydanoz

Kırmızıbiber, tuz ve karabiberi orta büyüklükteki bir kâsede karıştırın. Eti ilave 

ederek karıştırın. Ağzını kapatın, 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Döküm bir tencerede ya da ağır olan herhangi bir başka tencerede soğan ve 

sarmısağı yüksek hararetli ateşte, ara sıra karıştırarak yumuşayana dek, yaklaşık 5-8 

dakika kavurun. Domates salçasını ilave edin, dibini tutmasını önleyecek kadar su 

koyup karıştırarak 4 dakika pişirin. Baharatlı eti ekleyin, tencerenin dibindekilerin 

yanmasını önleyecek kadar su katıp karıştırın, etin rengi kahverengiye dönene dek 

pişirin.

Kalan suyu ve et suyunu katıp ateşi iyice kısın, et yumuşacık olana dek, gerekti-

ğinde su ilave ederek yaklaşık 1,5 saat için için pişirin. 

Çırpılmış krem şantiyi ekleyin, iyice karıştırın, biraz koyulaşana kadar, yaklaşık 

5 dakika için için pişirin. Ekşi kremanın yarısını ekleyin, iyice ısıtın (kaynatmayın).

Kalan ekşi kremayı gulaşın üstüne gezdirin, kırmızıbiber ve maydanoz serpip 

gulaşı servis edin. Yemeğin suyuna banmak için sofraya bol miktarda ekmek getir-

mek iyi olur. 
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