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SU-SAIL PRATİK GEZİ YEMEKLERİ
KİTAPÇIĞI

Sevgili Yelkenciler;
İyi hazırlanmış bir kahvaltı enerjik bir günün habercisi, seyirde
sallantının arasında hazırlanan öğle yemeği gün boyu zinde olmanın
garantisi, seyir sonrası demir atılmasıyla birlikte hazırlanan
mükellef bir akşam yemeği ise gün boyu halat çekmiş, trapez
yapmış, tekne yıkamış, karadan koltuk almış, dümen sallamış ekibin
hak ettiği bir ödül; herkesin neşesini kat be kat arttıran bir
eğlencedir.
Elinizdeki bu kitapçıkta, güzel teknenizin kısıtlı imkânlarında
harikalar yaratabilmek için ilham verici tarifler bulacaksınız.
Rüzgârınız bol, mideniz her daim dolu olsun(
Su-Sail Gezi Yemekleri Ekibi
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TEKNEDE YEMEK YAPMAK

Teknede yemek yapmak zahmetli ama çok keyifli bir iştir. Seyir halinde, tekne sallanırken mutfakta
beş dakika kalmayı deneyin. Sonra aynı deneyi buzdolabında bir şey ararken yapın, sonra da yemek
yaparken... Eminim pek çoğunuzun midesi bulanacaktır. Tekne hareket halindeyken eğer
kaldıramayacaksanız uzun süre içeride bulunmamanızı öneririm. Öte yandan birilerinin mola
verildiğinde yemek yapması gerekmektedir. Bunun için en kolay çözüm, öğle saatlerinde başında
durmanıza gerek olmayacak yemekleri hazırlamaktır. Bunların yapılışı kolay da olsa en lezzetli
yemeklerdendir, çünkü mürettebat seyirden dolayı çok acıkmıştır. Yemek yapmanın zahmetten çok
keyife dönüştüğü zamanlar da akşam saatleridir. Demir atılmış, günün yorgunluğu yavaş yavaş
atılmaya başlamıştır. Bütün gün yelken yaparken yorulan, acıkan ekip güzel bir yemeği hak etmiştir ve
mükellef bir sofra herkesin neşesini ikiye katlar. Bunun için biraz zaman ve emek harcayarak teknenin
o küçük mutfağında krallara layık bir yemek hazırlanabilir. Yanınızda istekli yardımcılarınız varsa zaten
işiniz daha kolaydır. İş bölümüyle zor gözüken yemekler kolaylıkla ve pratik bir şekilde hazırlanabilir.
Bu kitapçıkta önceki gezilerde yaptığımız başarıya ulaşmış birkaç yemek önerisinde bulunup, yeni
tarifleri de bunlara ekleyeceğim. Yemeklerin yanı sıra, kahvaltı için küçük hatırlatmalar ve akşam
yemeklerinin yanında rakıyla gidecek birkaç meze tarifini de eklemeyi kendime bir borç bilirim. Ayrıca
ününü duyan duymuştur. Orijinal Sangria tarifini de kitapçığın sonunda bulabilirsiniz.

Muzaffer Yalgın Özseçen
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MEZELER

DENİZ BÖRÜLCESİ
Malzemeler:
•
•
•
•

2 demet deniz börülcesi
1 adet limon
2 diş sarımsak
3 çorba kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:
Önce börülceler haşlanır. Daha sonra haşlanan börülcelerin sapı ayıklanır. Bunu parmağınızla
börülceyi sıyırarak kolayca yapabilirsiniz. Limonun suyu sıkılır, sarımsaklar ince ince doğranır ve
ayıklanan börülce ile karıştırılır. Üzerine zeytinyağı gezdirilir, servise hazırdır.
Muzaffer Yalgın Özseçen
KABAKLI CEVİZLİ RAKI MEZESİ

Malzemeler:
• Kabak
• Yoğurt
• Mayonez
• Kırılmış ceviz
• Sarımsak
• Zeytin yağı

Hazırlanışı:
Sarımsakları zeytin yağında kavurun.
Rendelenmiş kabağı kavrulmuş sarımsağın içine
atın, kendi suyunu vermesi için bekletin (kısık
ateşte bekletin). Kabağı ve suyunu bir kaba alın,
içine biraz mayonez ve biraz yoğurt ekleyin ( çok
sulu olmayacak şekilde). Bunları karıştıktan sonra
oldukça katı kıvamda olan mezenin içine bir avuç
kırılmış ceviz ekleyin ve karıştırın.

Deniz Çöğendez
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MEZELER

HAYDARİ
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Su bardağı süzme yoğurt
3 Çorba kaşığı beyaz peynir rendesi
3 Diş sarımsak
Kimyon
Tuz
Kuru nane
1 Fincan zeytinyağı
Kırmızı biber
Sivri biber (isteğe göre)

Hazırlanışı:
Sarımsaklar ezilir, kalıp beyaz peynir rendelenir – ya da bıçakla doğranır, süzme yoğurt (yoksa
bildiğimiz yoğurt çırpılarak katılaştırılabilir), nane, zeytinyağı, kimyon ve tuz karıştırılır. İsteğe göre
sivri biberler de ince ince kıyılıp karışıma ilave edilebilir. En son üzerine bir tutam kırmızı biber serpip
servis edebilirsiniz.
Not: Kimyon olmasa da olur.
Muzaffer Yalgın Özseçen
KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•

2 adet patlıcan
2 adet domates
2 adet yeşil biber
1 adet büyük kırmızı kuru soğan
Zeytinyağı
Sirke, tuz ve limon

Hazırlanışı:
Önce patlıcanlar közlenir (közleme işini fırında ya da ocakta ateş üstünde yapabilirsiniz), soğuduktan
sonra kabuklarını soyun ve çatalla ezin. Patlıcanlara zeytinyağı, sirke, tuz ve limon ekleyip karıştırın.
Domates, yeşil biber, kırmızı kuru soğanı da ekleyip bütün malzemeleri karıştırın.
Not: Sirke olmasa da olur.
Muzaffer Yalgın Özseçen
6

www.su-sail.org

SU-SAIL PRATİK GEZİ YEMEKLERİ KİTAPÇIĞI
MEZELER
ÇIĞIRTMA (PATLICAN YEMEĞİ)

Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•

1 kg patlıcan
2 dolmalık biber
4-5 diş sarımsak
2 büyük boy domates
Yarım su bardağı ayçiçek yağı
Yarım tatlı kaşığından az tuz
3 kesme şeker

Hazırlanışı:
Patlıcanın kabuğunu şerit halinde soy ve uzunlamasına 4 e bölüp kare kare dilimle. Kabakları tuzlu
soğuk suyun içinde 15 dakika beklet. Sonrasında patlıcanları avuçla sıkarak tencereye koy; sarımsağı,
tuzu, şekeri ve doğranmış dolmalık biberleri sıvı yağı da ilave ederek 5-10 dakika orta ateşte pişir.
Akabinde domatesleri doğrayıp ilave et ve 10-15 dakika kadar arada karıştırarak pişir. Piştikten sonra
soğumasını bekleyip yoğurt ile beraber servis edilebilir.
Ceyda Aksoy
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ARA SICAKLAR

KABAKLI MÜCVER

Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg kabak
1 demet dereotu
Yarım demet maydanoz
3 yumurta
2 dilim beyaz peynir
Tuz
Karabiber
Pul biber
1,5 bardak un

Hazırlanışı:
Kabakları rendele ve sık. Dereotu ve maydanozu ince ince kes ve sıkılmış kabağa ekle. (1 demet soğan
da ilave edilebilir.) Yumurtaları ve unu ekle. Tavaya sıvı yağ koyduktan sonra karışımı dök ve pişmesi
için tavanın kapağını kapat. Alt tarafı piştiğinde kapak yardımıyla diğer yüzüne çevir ve kapaksız pişir.
Ceyda Aksoy
FIRINDA PEYNİRLİ MANTAR
Malzemeler:
•
•
•
•

Mantar
Rendelenmiş kaşar peyniri
Tereyağı
Tuz

Hazırlanışı:
Mantarların saplarını çıkartın ve
mantarların üstleri alta gelecek
şekilde pişireceğiniz kaba
yerleştirin. Sökülmüş mantarların
içine biraz terayağ, tuz ekleyin ve üstünü peynir rendesiyle doldurun (çok peynir koymanıza gerek
yok). Fırına hazırladığınız tabağı koyun, peynir eriyip üstü kızarıncaya kadar bekletin, çıkarıp servis
yapın.
Deniz Çöğendez
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ARA SICAKLAR

PAÇANGA BÖREĞİ
Malzemeler:
•
•
•

2 adet yufka
16 dilim (100 gram) pastırma
Ya da 16 dilim (yarım kangal) sucuk
16 dilim (100 gram) kaşar peyniri

Hazırlanışı:
Yufkalar 8 eşit parçaya, pizza dilimi gibi kesilir. Alt kenarın olduğu tarafa önce kaşarı üzerine de
pastırmayı koyun. Uzun kenarların diplerini malzemelerin üzerini kapatacak şekilde katlayın.
Malzemeleri yufkanın ucuna doğru katlayarak sarın. Derin bir tavada sıvıyağ kızdırın. Hazırlamış
olduğunuz yufkaları yağda kızartın. Yaklaşık 5 dakika kadar kızartın.
Muzaffer Yalgın Özseçen
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DOYURUCU ANA YEMEKLER

Tekne yemeklerinde kolay hazırlanan, fazla bulaşık çıkarmayan, karın doyuran ve en önemlisi mideyi
yormayan yemekler yemek ekip açısından avantajlıdır. Daha yelken yapılacağını da hesaba katarsak,
tok ama şiş olmayan bir karın en iyi karındır.
Bilmeyenler olabileceğini düşünerek makarna tarifiyle işe başlıyoruz. Nasıl yapıldığını bilenler
gülmesin, makarna yapmayı bilmeyenler var aramızda. Ama çok şanslılar çünkü artık çaktırmadan
gayet güzel makarna yapabilirler. Yanına aynı kolaylıktaki güzel sosları da eklediğinizde zaten yemek
hazır olmuş olacak.
MAKARNA
8 kişilik makarna yapabilmek için, teknede bulabildiğiniz en büyük tencereye 4 parmak boşluk
kalıncaya kadar su doldurun. Ocağı açıp suyu kaynayıncaya kadar ısıtın. Kaynamaya başlayınca bir
yemek kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı sıvı yağı kaynayan suya ekleyin. Daha sonra bunların üzerine 2
paket makarnayı dökerek biraz karıştırın. Ve tencerenin ağzını tam kapatmadan, biraz aralık bırakarak
makarnaları haşlanmaya bırakın. 10-12 dakika sürecek haşlama süresince arada bir makarnayı kontrol
ederek fazla olmayacak şekilde karıştırabilirsiniz. Daha sonra isterseniz makarnanın pişip pişmediğini
tadına bakarak anlayabilirsiniz. Haşlamak için kullandığınız suyu süzdükten sonra makarnayı soğuk
sudan geçirip geçirmemek size kalmış. Makarna hazır.

MAKARNA SOSLARI
Beyaz Peynirli Sos
Malzemeler:
•
•
•
•

4 taze kırmızıbiber
1 Küçük konserve mısır
2 büyük dilim beyaz peynir
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:
Bu malzemeleri pişirmenize gerek yoktur, sıcak
makarnaya eklediğinizde malzemeler kendiliğinden
yumuşar. Kırmızıbiberlerin çekirdekleri temizlenir ve küçük küçük doğranır. Beyaz peynirler de
ufalanır, küçük parçalar haline getirilir. Daha sonra kırmızıbiber, beyaz peynir, mısır ve zeytinyağı
önceden hazırlanmış olan makarnayla karıştırılır. İsteğe göre pul biber ve kekik sosa eklenebilir.

Muzaffer Yalgın Özseçen
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Ton Balıklı Garnitürlü Sos
Malzemeler:
•
•
•

2 konserve garnitür
2 konserve ton balığı
Mayonez

Hazırlanışı:
Garnitürler ile ton balıkları makarna ile karıştırılır
isteğe göre mayonez de bu karışıma eklenebilir.

Muzaffer Yalgın Özseçen

Domatesli Sos
Malzemeler:
•
•
•
•
•

½ Su bardağı zeytinyağı
4 Diş sarımsak
2 kutu doğranmış domates
1 Çay kaşığı kekik
100 gr kaşar

Hazırlanışı:
Zeytinyağını tavada biraz ısıtın, sarımsakları ezerek (ya da ince
dilimleyerek) ekleyin ve doğranmış domatesleri de ilave
ederek karışımı 5 dakika kadar karıştırarak pişirin. Tuzunu ve
kekiği de isteğe göre ilave edin. Makarnanın üzerine dökülerek
servis yapılır. Sos döküldükten sonra kaşarlar rendelenerek
sosun üzerine ilave edilir.
Muzaffer Yalgın Özseçen
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Sosisli Makarna Sosu
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•

2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çorba kasesi (200 gram) ince doğranmış mantar
1 paket (yaklaşık 6 adet) sosis
3-4 adet domates
1 çay kaşığı karabiber
½ demet ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:
Sıvı yağı derin bir tavada kızdırın. Yağ kızınca mantarları ilave edip rengi biraz dönünceye kadar sote
edin. Sonra sosis ve domatesi ekleyin. Sosu 2-3 dakika kaynatıp ateşi kısın. Kısık ateşte koyu kıvamlı
bir sos elde edinceye kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ekleyip, isteğe bağlı olarak,
ince kıyılmış maydanozu da ekleyerek servis yapın.
Muzaffer Yalgın Özseçen
PATATES SALATASI
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•

10 adet orta boy patates
2 orta boy kuru soğan
Yarım demet maydanoz
10-20 adet zeytin
Yarım su bardağı zeytinyağı
3 adet domates
1 tatlı kaşığı hardal, karabiber, tuz

Hazırlanışı:
Patatesleri haşlayın. Suyunu süzdürün. Sıcak patatesleri mümkünse soğuk suda bekletmeyin,
kabuğunu soymadan önce kendi kendine soğumasını bekleyebilirsiniz. Haşlanan patatesleri
soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Kuru soğanları ince doğrayarak, tuz, hardal, karabiber ve
zeytinyağını ile birlikte patateslerle karıştırın.
Salatayı geniş bir tabağa koyarak, üzerine ya da kenarlarına domates dilimleyip zeytinleri de
ekleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, ayrıca patateslerle birlikte yumurta (3 adet) da haşlayarak karışıma
ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak salataya pul biber de konulabilir.
Muzaffer Yalgın Özseçen
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LAVAŞA SPESYAL

Malzemeler:
• 16 adet tortilla lavaşı
• 2-3 fincan zeytinyağı
• 300gr kaşar peyniri
• 4 adet domates
• 8 adet yeşil biber (acı
olmayanından)
• 2 kangal sucuk (isteğe
göre sosis de olabilir ama 16
lavaşa yetmesine dikkat
edilmeli)

Hazırlanışı:
Domatesler küp şeklinde doğranır, kenara koyulur. Biberler küçük küçük doğranır, kenara konulur. 2
kangal sucuk ince ince dilimlenir, kenara konulur. Kaşar peyniri de olduğu gibi rendelenir, kenarda
hazır bekletilir. Zeytinyağının yarım fincanı, tortillaları kapatmak için hazır bekletilir. Zeytinyağı
şişesinin kalanı tava başında hazır bekler.
Bu aşamadan sonra spesyalin yapımı muazzam keyifli bir ekip işidir. Bir kişi tortillaları hazırlamalı, bir
kişi tavanın başında durmalı, bir kişi ise elinde iki tabakla çevirici olmalıdır.

Hazırlayıcının görevi:
Her tortillanın, sadece bir yarısına (yarım ay gibi
düşünelim) önceden hazırlanmış kaşar, sucuk, biber,
domates (16 tortillaya birden yettirecek oranda)
yerleştirilir. Daha sonra, tortilla lavaşın kenarlarına
parmakla ince bir tabaka zeytinyağı sürülür. Bu
zeytinyağı kenarların birbirine yapışmasını
sağlayacak. En son tortilla lavaşı, yarım ay şeklinde
(çiğ börek gibi) kapatılır. Bu şekilde 16 tortilla
tavacıya ikişer ikişer gönderilmek üzere hazırlanır.
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Tavacının görevi:
Tavacı öncelikle iki tane yarım ay kapatılmış tortillayı yanyana sığdıracak bir tava, bir maşa ve bir
spatula bulmalıdır. Tortillalar tavaya ikili ikili yanyana konacak. Her tortilla için;
•
•
•
•
•
•

Tortillalar gelmeden önce tavaya zeytinyağı konulacak
İki tane yarım ay tortilla yanyana tavaya yerleştirilecek
Kısık ateşte, kontrollü olarak pişirilecek. (altı kızarmalı ama kesinlikle yanmamalı)
Altı kızarınca tortillalar çevirilecek; tekrar az biraz zeytinyağı konulacak.
Yine kısık ateşte, kontrollü olarak pişirilecek. (içindeki sucuklar iyice pişmeli)
Öbür yüzü de hazır olunca kenarda bir tabağa alınıp bekletilecek.

Tavacı ikişer ikişer bu prosedürü 8 defa tekrarlayacak.
Çeviricinin görevi:
Tortillaların çevirilme zamanı geldiğinde tavacı spatula ve maşa ile tortillayı bir tabağa koyacak. Başka
bir tabak da üzerine kapatılınca, çevirici tortillayı ters çevirecek. Ortamda kızgın yağ olduğundan ve işi
hızlı bitirmek adına bir çeviricinin tavacıya yardım etmesi çok faydalı oluyor. Çevirici aynı zamanda
pişmiş tortillaları geniş bir tepsi ya da tabağa alma hususunda da tavacıya yardım etmeli.
Sunuluşu:
Pişen tortillalar sıcaklığı muhafaza etmek için üst üste konulmalı, hepsi bir anda sofraya götürülmeli;
ekip olarak sıcak sıcak elle yenmelidir. 16 tortilla 8 kişilik bir tekneyi fazlasıyla doyurur. Afiyet olsun!
Arda Cezzar

BULGUR PİLAVI

Malzemeler:
• Yarım paket bulgur
• 4 orta boy soğan
• 5-6 adet yeşil biber
• 5 yemek kaşığı sıvıyağ
• 1 yemek kaşığı biber salçası
• 1 tablet et suyu
• Tuz
Hazırlanışı:
Bulguru iyice yıka. Soğan ve biberleri tencereye ince ince doğra. Sıvı yağda iyice kavur. Soğanlar
öldükten sonra bulguru ilave et ve 1 yemek kaşığı salça ilave ederek bulguru karıştır. İsteğe bağlı
olarak 1 su bardağı sıcak suya 1 tablet et suyu açıp bulgurun üstüne dök, yarım tatlı kaşığı tuz ilave et.
Ocağın altını kıs, suyunu çekince pişmiş olacaktır. Altını kapat, kaşıkla karıştırıp üstüne havlu peçete
örterek 5 dakika demlenmeye bırak.
Ceyda Aksoy
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KOLAY MEYHANE PİLAVI
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yarım kangal sucuk
2 çorba kaşığı sıvıyağ
3 soğan
2 diş sarımsak
4 sivribiber
Yarım kutu doğranmış domates (ya da 3
domates)
3.5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı kekik
2 su bardağı pilavlık bulgur
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tuz

Hazırlanışı:
Sucukları küp şeklinde doğrayın. Soğan, sarımsak ve biberleri de ince ince doğrayın. Doğranmış
domates kullanmıyorsanız, domatesleri soyup küp şeklinde doğrayın.
Bir tencerede sıvıyağı kızdırıp sucukları ilave edin. Sucuklar tam pişmeden soğan ve sarımsağı da
ekleyip 1-2 dakika daha soteleyin. Daha sonra da bu karışıma domatesleri ilave edin. Su ve tuzu ilave
edip karışımı kaynatın. Son olarak bulguru da ekleyip tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte
suyunu çekmesini bekleyin (20 dakika kadar).

Pilav piştikten sonra şöyle bir karıştırıp
üzerine kağıt havlu örterek 10 dakika
kadar dinlendirin. Pilav dinlendikten
sonra isteğe göre üzerine kızgın tereyağı
da gezdirebilirsiniz.

Muzaffer Yalgın Özseçen
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TAVUK SOTE
Malzemeler:
•
•

•
•
•
•
•

Küçük tavuk parçaları ( 8 kişiye yetecek
kadar )
Sebze çeşitleri ( biber, domates , havuz,
kabak, misir ( tavuklardan daha fazla değil
ama yemeği dolduracak kadar))
1 yada 2 sogan
1 diş sarımsak
Soya sosu
Baharat (kekik, nane, pul biber , karabiber)
Zeytin yağı

Hazırlanışı:
Soğan ve sarımsağı küçük küçük kesip zeytin yağında kavuruyoruz, bu soğanları yakmadan
pembeleşmelerini bekliyoruz. İlk başta sert olan sebzeleri kavuruyoruz( kabak, havuç, biber / jülyen
usulu kesilmiş olması tercih edilebilir ) - bu sırada soya sosunu ekleyebilirsiniz. Eti içine atıp yüksek
ateşte hızlı hızlı sebzeleri öldürmeden pişiriyoruz, bu sırada içine baharatları atabilirsiniz. En son içine
domates ve mısır atılabilir .
Önemli noktalar :
1 - Sebzeler ölmemeli .
2 - Tavuğu hızlıca pişirip yemeği hazır hale getirmelisiniz.
Deniz Çöğendez

FIRINDA SEBZELİ TAVUK
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•

Kişi başı 2 adet tavuk baget
4 orta boy patates
Yarım konserve doğranmış domates (4 adet domatese denk)
2 kuru soğan
4 yeşil ya da kırmızıbiber
2 diş sarımsak
1er tatlı kaşığı tuz, kekik, pul biber

Hazırlanışı:
Patatesler, soğanlar ve biberler (tohumları ayıklandıktan sonra) dörde bölünür. Sarımsaklar ikiye
bölündükten sonra. Doğranmış domatesleri ve tavukları da bu karışıma ekleyerek bütün karışımı
harmanlayın. Yağ veya su koymadan bu karışımı tepsiye yayın.
16
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Tepsinin üzerine alüminyum folyo sıkıca kapatılır. Eğer fırın torbası varsa, alüminyum folyo yerine
malzemeleri torbaya koyup fırında pişiriniz. Orta derece ısıda yaklaşık yarım saat pişiriniz.

Muzaffer Yalgın Özseçen
KIRMIZI ŞARAP SOSLU BONFİLE
Not : bu yemek 8 kişi için ancak 4 - 4 bonfile halinde 2 kerede servis edilebilir - tabi 8 bonfile 1 tavaya
sığıyorsa sorun yok.
Malzemeler:
•
•
•
•
•

Bonfile
Sarımsak
Zeytin yağı
Soğan
Kırmızı şarap

Hazırlanışı:
Sarımsak ve soğanı küçük küçük kesip zeytinyağında kavurun.
Kavrulmuş ama yanmamış malzemenin üzerine sığdığı kadar etleri
yan yana biçimde koyun (kısık ateş önemli ). Etlerin üzerine biraz
kırmızı şarap ekleyin ( çok gerek yok) , etleri çevirerek yavaş yavaş
pişmesini bekleyin.
Kırmızı şarapla birlikte servis edebilirsiniz.
Deniz Çöğendez
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BİRA SALÇALI BİFTEK
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•
•

600 gr biftek
6 adet kuru soğan
1 şişe bira
1 yemek kaşığı un
Margarin
Salça
Tuz
4 çay bardağı su

Hazırlanışı:
Biftekler iki dakika kadar margarin ile kızartılır.
Başka bir kaba alınır. Diğer tarafa bir kaba soğanlar
piyaz gibi doğranıp margarinle 3-4 dakika kavrulur.
Üzerine hafifçe sulandırılmış bir kaşık salça dökülür.
Sonra 1 şişe bira, 1 kaşık un, tuz ve 4 çay bardağı su
koyarak salçalı biftek 2 saat hafif ateşte pişirilir.
Biraz komplike bir yemek ama marinada kalınan bir
akşam da çok güzel olabilir =) Yanına pilav süper
gidiyor.

Burak Ertekin

FIRINDA SEBZELİ BALIK
Malzemeler:
•
•
•
•
•

Tuttuğunuz kadar balık!
Yarım konserve doğranmış domates
(4 adet domatese denk)
2 kuru soğan
1 limon
tuz

18

www.su-sail.org

SU-SAIL PRATİK GEZİ YEMEKLERİ KİTAPÇIĞI
ET YEMEKLERİ

Hazırlanışı:
Balıklar temizlenir. Temiz su ile yıkanır. Üzerine hafif tuz gezdirilerek karıştırılır suyunu bırakmak
üzere bir süre dinlendirilir. Soğanlar halka halka kesilir. Tepsi hafif yağlanır, varsa yanmaz pişirme fırın
kağıdı da kullanılabilir. Soğanlar tepsiye yerleştirilir. Üzerine balıklar yerleştirilir. Doğranmış
domatesler balıkların üzerine dökülür. Bir limon enine dilimlenerek tepsinin üstüne konulur. Varsa
alüminyum folyo ile tepsi kapatılır. Fırını orta sıcaklıkta çalıştırıp tepsiyi yerleştirin. Eğer alüminyum
folyo yok ise, tepsiye yarım su bardağı su eklenerek de pişirilebilir. Yarım saat orta sıcaklıkta (180-200
derece) piştikten sonra folyo alınır, 20 dakika da folyosuz pişmeye bırakılır. Toplam 50 dakikada
balıklar pişmiş olur. Eğer balıklar küçükse, istavrit ya da hamsi kadar küçükse, toplam 40 dakika
pişirmek yeterli olacaktır.

Muzaffer Yalgın Özseçen
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1-1-1

KREP

Malzemeler:
•
•
•
•
•
•

1 Yumurta
1 Bardak süt
1 Bardak un
1 Çorba kaşığı zeytin yağı
1 Çorba kaşığı şeker
1 Tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:
Hamur hazırlığı
•
•
•
•

•

Yumurtaları kabuk düşürmeyecek şekilde, mümkünse köşesiz bir kap içine kırın.
Şeker, süt ve tuz ilave edip çırpmaya başlayın.
Homojen bir kıvama geldiğine inandığınızda, Unu yavaş yavaş ekleyin.
Ne kadar yavaş eklerseniz ekleyin, unda mutlaka topakçıklar olacaktır. Bu topakçıklar
krebinizin bir numaralı düşmanıdır. tavaya döktüğünüzde kütük gibi olacak ve dostlarınızın
midesine oturacaktır. Bunları yokedene kadar çırpın/karıştırın/kaşık arkası ile ezin vs...
Homojen bir kıvama geldiğini düşündüğünüzde zeytinyağını da ekleyin ve biraz daha
karıştırın.

Evet hamurunuz artık hazır. Bu noktada birkaç uyarım olacak.
•
•

Bu hamur yumurta içermektedir ve uzun süre beklemesi tehlikelidir. Buzdolabında bile 1
günden fazla bekletmeyin.
Hamur buzdolabında 1 saat dinlenirse daha iyi netice veriyor (sebebini bilmiyorum ama aynı
durum pancake ve waffle hamurlarında da geçerli). Gerçi içine nutella dayadınız mı her şekil
netice iyi olacak.

Pişirme
Teflon tava ve bir tahta kaşık gereklidir. Çelik tava ile çevirmek biraz daha zor olur ama yapılabilir.
Teflon tavaya metal hiçbirşey sürmüyoruz, kanserden korunuyoruz.

•
•
•

İlk etapta biraz yağ koyuyoruz tavaya (gerçekten az) ve ısıtmaya koyuluyoruz.
Tava iyice kızıyor, biz de yarım krep yapabilecek kadar hamuru tavaya döküyor, yayabildiğimiz
kadar yayıyoruz.
Yağ yüzünden hamurda kabarcıklar vs.. olacak. Umursamayın, nasılsa ilkini çöpe atacağız.
Mümkün olduğunca pişirmeye çalışın.
20
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•
•

İlk krebi kaldırıp diğer krepleri sırayla pişirebilirsiniz. Tavada un vs.. biriktikçe kalite daha da
artacak.
Yapışma yapıyorsa muhtemelen ateşin altı yeterince açık değildir.

İpuçları:
•
•

•

Krep ne kadar inceyse o kadar makbuldür
Krep ne kadar büyükse o kadar makbuldür.
Krep aşırı yoğun ise bir miktar süt
ekleyebilirsiniz.
Tuzlu krep yapmak istiyorsanız, şeker ve tuz
oranlarını değiştireceksiniz. İçinde peynirle
mükemmel oluyor.

Kaç kişiye yeter?
8 kişilik gürbüz bir tekne için 4-4-4 ölçeği gerekiyor.
Yiğit Güler

TİRAMİSU

Malzemeler:
•
•
•
•

1 adet kakaolu pasta keki
2 çorba kaşığı kahve
1 çorba kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı sıcak su

Kreması için:
• 4 su bardağı süt
• 1 su bardağı toz şeker
• 2 çorba kaşığı un
• 1 yumurta sarısı
• 1 paket labne peynir
• Varsa 1 paket vanilya
• 1 paket kakao
Hazırlanışı:
Bir bardağın içinde sıcak su, toz şeker ve kahveyi karıştırın. Pasta kekinin bir yarısını geniş ve düz bir
tabağa aldıktan sonra üzerini hazırladığınız bu karışımın yarısıyla ıslatın. Kalanı diğer kek parçası için
daha sonra kullanılacak. Kremayı hazırlamak için süt, toz şeker, un, yumurta sarısı ve vanilyayı
karıştırın. Süt soğuk olmalı ve kremanın topaklanmaması için hızlıca kısık ateşte karıştırılmalıdır.
21
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Bu karışım kaynamaya yakın katılaşmaya başlayacak. Bir taşım kaynadığını gördükten sonra ateşten
alarak 1 paket labne peynirini ekleyip hızlıca karıştırın. Krema hemen kek üzerine dökülürse sıcak
olduğu için kendini yayacaktır, bu sebeple bir süre bekletip soğutulmalı. Soğuyan kremanın yarısını
ıslattığınız kekin üzerine dökerek yayın, sonra diğer kek parçasını krema katmanının üzerine koyun.
Önceden hazırladığınız kalan kahve karışımını kaşık yardımıyla yavaşça kekin üzerine dökerek keki
ıslatın. Kalan kremayla da pastanın üzerini kapatın. Son olarak kakaoyla pastanın üzerini
süsleyebilirsiniz.( Bunun için bir çay süzgecine kakaoyu döküp pastanın üzerinde yavaşça sallayarak
dökmek en güzel yöntem.)

Ceren Oğuz

22

www.su-sail.org

SU-SAIL PRATİK GEZİ YEMEKLERİ KİTAPÇIĞI
İÇKİ KOKTEYLLERİ

SANGRIA
Sangria benim bildiğim kadarıyla İspanyollar’a özgü bir içkidir. Temel amacı eldeki alkolü çeşitli meyve
sularıyla karıştırarak daha çokmuş gibi göstermek gibi olsa da, aslında vitamin ve antioksidan
kaynağıdır. Özenle hazırlanmalıdır, yoksa ortalık batabilir. Sangria akşam mı, yoksa seyir sırasında mı
tüketilmelidir konusu hala tartışmalıdır; bence her zaman tüketilebilir.
Bolca hazırlanacak Sangria için büyük bir kap mutlaka bulundurun, (5-10lt lik boş su şişeleri tam bu iş
için biçilmiş kaftandır)
Malzemeler;
•
•
•

•
•
•

•
•

2 adet 75cl’lik kırmızı şarap (beyaz sangria için aynı miktarda
beyaz şarap kullanılmalıdır)
1 adet 35cl’lik votka
2 lt meyve suyu
o Benim tercihim karışık meyve sularından yanadır. 1 lt
ananas-portakal ve 1 lt vişne suyu (ya da diğer kırmızı
meyve suları) olabilir. Ancak isteğe göre sadece 2 lt
portakal suyu da konulabilir.
1 su bardağı esmer şeker (tamam tamam beyaz şeker de olur)
3 adet elma
Yarım kilo civarında meyve
o Meyve tercihi de hazırlayan kişinin zevkine dayalıdır. Ben
elma, şeftali, çilek ve nar karışımını severim. Siz de
zevkinize ve meyvelerin bulunabilirliğine göre karışımınızı
hazırlayabilirsiniz.
5 adet kabuk tarçın
5-10 adet karanfil kurusu
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Hazırlanışı:
Malzemeler verildiği sırayla karıştırılır. Dikkat edilmesi
gereken püf noktalardan ilki meyvelerin yeterince küçük
doğranması. Ufak küpler halinde doğranırsa lezzeti daha iyi
dağılır. İkinci dikkat edilmesi gereken nokta da karışım
yapıldıktan sonra dinlenmeye bırakılmasıdır. Şekerin
karışımda çözülmesi ve meyvelerin sularının birbiriyle
karışması ve alkolü emmesi için 1 gün dinlendirmek gerekir.
Ancak birkaç saat dinlendirip çalkalarsanız da benzer lezzete
ulaşır. Püf noktalardan sonuncusu ve belki de ekonomik
açıdan en önemlisi malzemelerin kalitesi. Votka ve şaraba
dünyanın parasını vermeye gerek yok. Votkanın kokusu belli
olmasa yeterli (Binboğa, Yeni Tekel Votka ucuz ama kokusu az
olan votkalara örnek). Kırmızı şarap da aynı şekilde, ucuz
şaraplar kullanılabilir (örneğin Cumartesi) üzüm seçimi de bu
noktada hazırlayana kalmıştır. Ben Cabernet-Savignon tercih
ediyorum, ama diğerleri de güzel olacaktır.
Muzaffer Yalgın Özseçen
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