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Türkiye’de 2016 yılında 588 bin 715 ton su ürünü üretildi. Bu üretimin 145 bin 469 tonu 
ihraç edildi. 82 bin 74 ton ithalat yapıldı. İç tüketim 426 bin 85 bin ton olarak gerçekleşti. Bu 
miktarın balık unu ve yağ fabrikalarında 93 bin 96 tonu kullanıldı. Kişi başı tüketim 5,4 kilo-
gramda kaldı. Bu rakamlara baktığımızda 6 bin 139 bin ton değerlendirilemeyen balık olduğunu 
görüyoruz.

Türkiye’de yetiştiriciliği en çok yapılan balık türleri alabalık, çipura ve levrek. Ülkemiz 2016 
yılında 107 bin ton alabalık yetiştirmiştir.

Avrupa’da yılda kişi başı tüketilen balık miktarı 23 kilogram, dünyada 18,6 kilogram ve 
Türkiye’de ise kişi başına yılda sadece 6 kilogram civarında balık tüketiliyor. Üç tarafı denizlerle 
çevrili Türkiye, çok az balık tüketiyor. Gelecek nesillerin besin zincirinde su ürünleri kaynaklarına 
daha fazla yer verilmesi gerekiyor.

Temiz yerde yetiştirilen balıklar, vücutlarına ağır metal ya da insan sağlığını tehlikeye 
sokacak maddeleri almazlar. Zira besinleri de yetiştiriciler tarafından hazırlanır ve besin içerikleri 
bellidir. Bir balığın lezzetini içeriğinde barındırdığı yağ ve yağ asitleri belirler. Bu konudaki birçok 
bilimsel çalışma havuz ortamında yetiştirilen kültür balıklarıyla denizlerimizde avlanan emsal 
türler arasında besin değerleri açısından bir farklılık olmadığını göstermiştir. İnsan sağlığını 
hiçbir şekilde tehdit edecek bir unsuru içeriğinde barındırmayan kültür balıkları, balık severlerin 
en güvenilir şekilde tüketebileceği hayvansal protein kaynağıdır.

En iyi besin kaynaklarından biri kuşkusuz balık. Vitaminler, protein, yağ asitleri, mineraller 
bakımından oldukça zengin olan balık ürünleri, fi ziksel ve zihinsel gelişime oldukça yararlıdır. 
Bunun dışında balık oldukça lezzetli ve birçok değişik yemeği yapılabilen bir ürün. Üç tarafı deni-
zlerle çevrili olan ülkemizde de birçok yerde tüketilmesine rağmen, kırmızı etin önüne geçemiyor. 

En çok balık tüketen 10 ülke araştırmasına göre, kişi başına yılda balık tüketimi Maldiv-
ler’de 139 kilogram, İzlanda’da 89.5, Faroe Adaları’nda 87.5, Grönland’da 85.7, Japonya’da 70, 
Güney Kore’de 59, Karayipler’de 53, Norveç’te 50, İspanya’da 43.5 ve Finlandiya’da 36.7 kilogram.

Türkiye balık üretiminde lider ülkeler arasında bulunuyor ama kişi balık tüketiminde 
ortalamanın çok altında. Göl ve nehir balıkları deniz balıklarına göre daha çok tercih ediliyor. 
Türkiye’deki en büyük balık üretim şehirlerinden biri Trabzon ve kültür üretiminde favori balık 
alabalıktır.

Sağlıklı ve uzun yaşamak için balığın ülke mutfağında daha çok yer alması önemli. En 
güzel Alabalık tarifl erinin bulunduğu bu kitabın Türkiye’de balık tüketimine katkı sağlamasını 
umuyoruz. Gerek evlerimizde gerekse restoranlarımızda alabalık menülerine daha fazla yer ver-
ilmesine katkı sağlamasını diliyoruz. Ayrıca turizm sektörümüzde balık tüketimini zenginleştire-
ceğini umuyoruz.

TRABZON TİCARET SANAYİ ODASI BAŞKANI

M. Suat HACISALİHOĞLU

TRABZON
TİCARET ve

SANAYİ ODASI
(SUNUŞ)



TRABZON OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

Sibel KARABİNA

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü geçmişle gelecek arasında köprüler kuran, ülkenin kültürel 
zenginliklerine sahip çıkarak yenilenmelerini ve güncel kalmalarını sağlayan, bugünü de yaşatarak 
geleceğe taşımayı hedefl eyen, alanında bilgi ve beceri sahibi meslek elemanları ve girişimci liderler 
yetiştirmeyi amaçlayan ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayan bir kurumdur.

Kurum; bünyesinde bulunan el sanatları, giyim, tekstil teknolojisi, resim ve grafi k, kuyumculuk, 
yiyecek içecek hizmetleri, saç bakımı ve güzellik hizmetleri  alanlarında yapılan araştırmalarla ortaya 
çıkardığı kültürel değerleri kalıcı bir şekilde topluma kazandırmayı hedefl emiştir. Bu bağlamda  kolek-
siyonlar ve ürünler; sergi faaliyetlerinde ve kitap çalışmalarında yer almakta, yerel ve ulusal fuarlarda  
kurumumuzu temsil etmektedir.

Karadeniz Bölgesi’nde  yetiştiriciliği yapılan somon balığı ile ilgili yiyecek içecek hizmetleri 
bölümümüzün yaptığı araştırma, kültürümüze uygun  damak tadına hitap eden  tarifl eri bir araya 
getirmek  kitabın oluşumunda mihenk taşı olmuştur.

Kitabın hazırlanmasında öncelikle Trabzon Ticaret Sanayi Odası’na, Trabzon mutfak şefl erine 
ve Olgunlaşma Enstitüsümüzün  yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmen ve usta öğreticilerine, resim 
ve grafi k  alanı öğretmen ve usta öğreticilerine katkılarından dolayı teşekkür ederim.

TRABZON
OLGUNLAŞMA

ENSTİTÜSÜ
(SUNUŞ)







Trabzon-Akçaabat/Mersin doğumlu Güler TELCİ, bu mesleğe zorunlu olarak başlayan kadın 
aşçılarımızdandır. İki çocuğunun üniversite masrafl arını karşılayabilmek için çalışma hayatına 

atılmak zorunda kalmıştır. Ancak sonradan işini de çalışma arkadaşlarını da çok sevmiş ve şimdi aynı 
zorunluluğu taşımamasına rağmen mesleğini sürdürmektedir. Güler Hanım sürekli yaptığı ve çok 
beğenilen ‘‘Somon Balığı Çorbası’’ nı hazırladı. Karadeniz mutfağına yakışacak renkli, mis kokulu bir 
çorba tarifi  oldu. Özellikle  çocuklar için annelerin  mutfaklarında  pişirmeleri  önerilebilecek tarifl erden 
biridir.

Güler TELCİ (Körfez Restoran Mutfak Şefi)
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Somon Balığı Çorbası “
MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

• 800 gr somon balığı (haşlanmış, kılçıklarından 
ayıklanmış, didiklenmiş )

• 1 adet küp doğranmış havuç
• 1 adet küp doğranmış kırmızıbiber
• 1 adet küçük boy küp doğranmış soğan
• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 7-8 dal maydanoz
• 4 yemek kaşığı  un
• 8 su bardağı soğuk su
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• 1 tatlı kaşığı tuz

• Tencerede tereyağı eritilir, soğan ve havuç eklenerek 3-4 dk kavrulur. Daha sonra un eklenerek meyanesi  
(sosu) hazırlanır. Unun rengi hafi f sarıya dönmelidir. Suyu eklenerek çırpma teli ile sürekli karıştırılmalıdır.

• Bu aşamada suyun azar azar ilave edilmesi topaklaşmayı önleyecektir.
• Çorba kaynayınca içerisine kırmızı biber eklenir, 1-2 taşım kaynadıktan sonra didiklenmiş balık ilave edilerek 

karıştırılır ve  hemen ocaktan alınır.
• Üzerine ince doğranmış maydanoz , pul biber, tuz ve nane eklenerek  sıcak servis yapılır.

A� yet olsun…



Hüseyin usta 1973 Akçaabat doğumludur. Mesleğe lokantalarda çıraklık yaparak başlamıştır. 
Trabzon dışında İstanbul, Bursa gibi illerde birçok restoranda çalışma fırsatı bulmuştur. Ayrıca 

Rusya’nın Sochi kentinde bulunmuş, bu mesleği orada da icra etmiştir. Şu anda Usta Park Otel’de mutfak 
şefi  olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Kuşkonmaz Çorbası ile ünlü olan şefi miz güler yüzlü ve 
sakin bir yapıya sahiptir. Yemeklerinde çok fazla kaşık, bardak ölçüsü kullanmayıp göz kararı ölçüsüne 
başvuranlardan biridir. Kendisi bizim için Kuşkonmazlı Somon Balığı Çorbası hazırlamıştır. Besleyici, 
doyurucu ve müthiş bir rayihası olan  özel bir çorba ortaya çıkmıştır.

Hüseyin KÖROĞLU (Usta Otel Mutfak Şefi)
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Kuşkonmazlı Somon Balığı Çorbası“
MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

• 150 gr somon (haşlanmış ve didiklenmiş)
• 1 adet küp doğranmış havuç
• 1 adet  yemeklik doğranmış soğan
• 1 su bardağı küp doğranmış kuşkonmaz
• 1 adet orta boy küp doğranmış patates
• 1 su bardağı sebze püresi (havuç, patates, al biber, 

sarımsak; bu malzemelerin tümü pişirilerek robottan 
geçirilir.)

• ½ demet dereotu

• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 ad defne yaprağı
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı kekik
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 adet limon

• Çorba tenceresine sıvıyağ ve tereyağı birlikte konularak eritilir. İçerisine soğan ilave edilir ve kavrulur.
• Sırasıyla havuç eklenir 2-3 dk kavrulur, suyu ve defne yaprağı eklenerek kaynamaya bırakılır.
• Önceden hazırlanmış sebze püresi ilave edilerek 1 taşım kaynatılır. Sonra kuşkonmaz ve patates ilave 

edilir ve kaynamaya bırakılır.
• Baharatlar ve somon eklenir 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra son olarak dereotu eklenir ve çorba ocaktan 

alınır.
• Limon dilimleri ile birlikte sıcak servis edilir.

A� yet olsun…







Fatma SİLİĞ, Tokat doğumlu 
olup eğitim hayatını Tokat’da 

tamamlamıştır. Eşinin işi dolayısıyla 2006 
yılında Trabzon’a gelmiştir. Evde içli köfte, 
su böreği, mantı gibi ürünler yaparak 
aile bütçesine katkıda bulunmuştur. 
Hedefl erinin arasında kendi iş yerini 
açmak olduğu için 2013 yılında Trabzon 
Olgunlaşma Enstitüsüne başvurmuş, usta 
öğretici ve işyeri açma belgesi almıştır. 
Eğitim hayatı boyunca yarışmalara katılmış 
ve dereceler almıştır.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek-
İçecek Hizmetleri alanında eğitim hayatını 
tamamlayan Fatma Hanım, belgesini 
aldıktan sonra burada usta öğretici olarak 
eğitim vermeye  başlamıştır. Açıköğretim 
Fakültesi Aşçılık Bölümü’nde okuyan Fatma 
Hanım 2 yıllık eğitimini 4 yıla tamamlamayı 
planlamaktadır.

Fatma SİLİĞ (Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü )
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Somonlu Çıtır Salata““
• 1 adet fi leto somon (iri küpler halinde doğranmış)
• 1 yumurta
• 3-4 yemek kaşığı mısır unu
• 1 yemek kaşığı un

• 1 tatlı kaşığı pul biber
• 1 çay kaşığı tuz
• Kızartmak için sıvı yağ

MALZEMELER
İç Harcı İçin;

• ½ bağ roka
• 2-3 dal marul
• 5-6 dal maydanoz
• 2 dal taze soğan
• ½ çay bardağı iç fındık

• 5-6 dal taze nane
• 5-6 dal dere otu
• 1 orta boy rendelenmiş havuç
• 3-4 adet çeri domates
• 2 dilim mısır ekmeği ( küp küp 

doğranmış)

• ½ çay bardağı zeytinyağı 
• 1 adet limon
• ½ çay kaşığı pul biber
• 1 tatlı kaşığı tuz

Salata İçin;

HAZIRLANIŞI

• Temizlenip yıkanan bütün yeşillikler iyice kurulandıktan sonra iri parçalar halinde doğranır. Bir kapta 
mısır unu, un, yumurta, tuz, kırmızıbiber ve somonlar karıştırılır. Bol kızgın yağda altın sarısı renkte 
kızartılır. Kağıt havlu üzerine çıkarılıp fazla yağı alınır.

• Bir kasede limon suyu, zeytinyağ, tuz, pul biber karıştırılır. Salata tabağına yeşillikler yerleştirilir, somonlar 
üzerine serpilir. Mısır ekmeği, çeri domates ve fındıkla süslenip üzerinden hazırlanan sos dökülür.

A� yet olsun…



Hakan DEMİRCİ (Panagia Suite Hotel Mutfak Şefi)
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Hakan DEMİRCİ, Rize Pazar ilçesi 1969 doğumludur. Aşçılık mesleğiyle ilk olarak 1985 yıllarında 
Ankara’da tanışmıştır. 31 yıllık meslek hayatının bir dönemini memleketi Rize’de sürdürmüş ardından 

Trabzon’a gelmiştir. Trabzon’a 14 yıl önce gelen Hakan bey Zorlu Grand Otel’de çalıştıktan sonra şimdilerde 
mesleğine Panagia Suite Otel’de devam etmektedir. Hakan bey, mesleğini icra ederken yeni elemanlar 
yetiştirmek ve bu mesleği gelecek nesillere sevdirmek için çalışmaktadır.

Kendisi bu mesleğin aşkla sevgiyle yapılacağını; yaratıcılık isteyeceğini ve insanlarla iyi iletişim 
kurabilmenin yolu olduğunu savunarak; mesleğini çok sevdiğini ve elinden geldiğince mesleğine kendini 
adayacağını dile getirmiştir.



Somonlu Sandviç“
MALZEMELER
• 1 adet sandviç ekmeği
• 60 gr somon fileto
• 1 adet yumurta
• 1 yemek kaşığı galeta unu
• 1 yaprak kıvırcık marul

• 1 adet küçük boy kırmızı soğan
• 7-8 adet parmak patates
• 1 yemek kaşığı domates sos
• 2-3 yaprak roka
• Kızartmak çin sıvıyağ

• Somon kılçığı ve derisi ayıklandıktan sonra 60 gr büyüklüğünde kesilir.
• Somon parçası önce yumurtaya daha sonra galeta ununa bulanır ve kızgın yağda kızartılır.
• Sandviç ekmeği ısıtıldıktan sonra sebzelerle birlikte sandviç hazırlanır, üzerine domates sos dökülerek 

servis edilir.
A� yet olsun…

HAZIRLANIŞI



İnci ÇOLAKOĞLU Akçaabat doğumlu 
olup, öğrenim hayatını Akçaabat’daki 

okullarda tamamlamıştır. Evde hobi olarak 
yaptığı pasta, börek, tatlı çalışmalarının 
eğitimini alarak daha profesyonelce yapmak 
istediği için 2013 yılında Trabzon Olgunlaşma 
Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri 
Alanı’na  başvurmuştur. Buradaki başarıları 
sonucunda usta öğretici belgesini alarak aynı 
okulda göreve başlamıştır. 

Aslında kendisi pasta yapımı alanında 
ustalaşmasına rağmen yöresel lezzetlerde 
de geniş bilgiye sahiptir.

Ayrıca Açıköğretim Fakültesi Aşçılık 
bölümüne devam etmektedir. Lisans 
eğitimini tamamladıktan sonra pedagojik 
formasyon alarak öğretmen olmayı 
hedefl emektedir.

İnci ÇOLAKOĞLU (Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü )
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Somonlu Karalahana Sarması““
• 2 bağ karalahana (haşlanmış)
• 1 adet somon fi leto kuşbaşı 

doğranmış kılçıkları ayıklanmış
• 1 adet orta boy kuru soğan
• 1 çay bardağı haşlanmış mısır 

yarması
• ½ çay bardağı pirinç

• ½ çay bardağı bulgur
• 8-10 dal maydanoz
• ½ yemek kaşığı domates salçası
• ½ yemek kaşığı biber salçası
• 1 çay kaşığı pul biber
• ½ çay kaşığı karabiber

• ½ tatlı kaşığı nane
• 2 tatlı kaşığı tuz
• ½ su bardağı sıvı yağ
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 somon kılçığı

MALZEMELER
Hamuru için;

• 1 yemek kaşığı domates salçası • 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;

HAZIRLANIŞI

• Bir kapta haşlanmış mısır yarması, pirinç, bulgur, kuşbaşı doğranmış somon, ince kıyılmış kuru soğan 
maydanoz, baharatlar, salçaları ve sıvıyağ konup karıştırılır. Lahana yaprağı tezgaha serilir. 1 tatlı kaşığı 
iç konup sarılır.

• Tencerenin dibine somon kılçığı konulup sarmalar üzerine  yerleştirilir. Bir kasede  salça ve tuz 2 su 
bardağı sıcak su ile açılır sarmaların üzerinden dökülür. Sarmaların üzerine bir tabak kapatılıp kaynayana 
kadar harlı daha sonra kısık ateşte lahanalar yumuşayıncaya kadar pişirilir. 

A� yet olsun…



Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmeni Nergis GÜNGÖR, Vişne Soslu 
Kadayıfta Somon Sarma tarifi ni hazırlamıştır.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencisi Şeyda TİRAVAÇ anlatımıyla Nergis GÜNGÖR;

“Bazı insanlar zirvede başlar hayata, bazıları  ise zirve yolunda canla başla çalışarak ulaşır amacına, 
ideallerine. Öğretmenimiz yeniliğe açık, girişken, idealist ve mücadeleci bir yapıya sahiptir. Okulu ve alanı 
adına bir çok faaliyet düzenleyip güzel başarılara imza atmıştır.  Onun hayatında “olmaz” diye bir şey yoktur. 
Yeter ki, o bir şeyi istesin; yaptığı her işten alnının akıyla çıkan güzel öğretmenimizin başarılarının devam 
etmesi dileğiyle… “            
                            Şeyda TİRAVAÇ

Nergis GÜNGÖR (Olgunlaşma Enstitüsü)
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Vişne Soslu Somonlu Kadayıf Sarma“
• 250 gr somon (tuz, limon kabuğu, sarımsak,  

karanfi l ve kişniş ile marine edilmiş)
• 250 gr yaş kadayıf
• 100 gr tereyağı
• 100 gr kaşar peyniri 

• 100 gr vişne (kabukları çıkarılmış ve 2’ye bölünmüş)
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 1 yemek kaşığı nişasta (silme)
• 1 su bardağı su
• 1 adet karanfi l
• 1 adet kabuk tarçın
• 3-4 adet tane karabiber 

• 4-5 yaprak  ıspanak
• 4-5 yaprak karalahana
• 4-5 yaprak pazı 
• 4 dal taze nane
• ½ çay bardağı sıvıyağ
• ½  küçük kuru soğan
• 2 bardak su
• 2 yemek kaşığı un
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı karabiber

MALZEMELER

VİŞNELİ SOS MALZEMELERİ

YEŞİL ARA DOLGU MALZEMESİ

HAZIRLANIŞI

• Kadayıfı ıslatmak için  tereyağı tavada eritilir. Kadayıfın üzerine dökülerek  el yardımıyla tereyağı kadayıfa 
tamamen yedirilir.

• Baharatlarla marine edilmiş somon balığı streç fi lm ya da yağlı kağıt arasında  dövülerek inceltilir.
• Yeşil sebzeli dolgu  için gerekli bütün malzemeler robottan geçirilir ve tavaya alınarak akıcı olmayan yoğun 

bir kıvam alıncaya kadar pişirilir. Soğumaya bırakılır.
• Vişneli sos için önce tencereye su ve şeker  konulur, vişneler eklenir, kısık ateşte kaynamaya bırakılır. 

Kaynayınca içine karanfi l, tarçın kabuğu, karabiber taneleri eklenir. Daha sonra içine ayrı bir kasede 
hazırlanmış olan az su ile açılmış nişastalı karışım azar azar eklenerek karıştırmaya devam edilir. Sos 
kaynayınca  ocaktan alınır.

• Kadayıfl arı sarmak için tezgahın üzerine tereyağlı kadayıftan avuç büyüklüğünde parçalar alınarak 
uzunlamasına  yataklar hazırlanır.

• Kadayıfın üzerine yeşil dolgudan 1 yemek kaşığı kadar konulup yatağın üzeri tamamen kaplanır. Dolgunun 
üzerine  marine dilmiş somon  yatırılır. Rendelenmiş kaşar peyniri serpilerek  rulo şeklinde sarılır.

• Yağlanmış tepsiye dizilerek 180 derecede 25-30 dk(üzeri kızarıncaya kadar) pişirilir. Sıcak servis edilir.

A� yet olsun…



Okan KARAER işinde gerçekten uzman biridir. Dubai, Kıbrıs, Bodrum ve Marmaris gibi turizm 
sektörünün öncü merkezlerinde çalışmıştır. Genç olmasına karşın azimli, vizyonu geniş ve 

becerikli bir pasta şefi dir. Place Cake veya Çilekli Pastası ile ünlüdür. Kitabımız için Füme Somonlu Kiş 
tarifi  hazırlamıştır.

Okan KARAER (Angelique Cafe Patisseria Şefi)
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Füme Somonlu Kiş““

HAZIRLANIŞI

• 250 gr un
• 125 gr tereyağı
• 5 gr tuz
• 60 ml su

• 100 gr somon füme
• ½ demet dereotu

• 500 gr şekersiz krema
• 250 gr yumurta sarısı
• 5 gr tuz

MALZEMELER
Hamuru İçin; İç Malzemesi; Sos Malzemesi

• Un elenir ve tezgaha alınır. Ortası açılarak havuz yapılır ve tereyağı ince ince kıyılarak unun ortasına  
yığılır. Tuz eklenir ve azar azar su eklenerek  tezgahta karıştırılır. Kulak memesi yumuşaklığında bir 
hamur yoğurulur ve streçlenerek 5 dk  oda ısısında dinlendirilir.

• Hamur dinlenirken sos için gerekli malzemeler derin bir kaba alınır ve karıştırılır.
• Dinlenen hamur kiş kalıbı büyüklüğünde açılarak  kalıbın tabanı için  aynı büyüklükte hamur kesilir 

ve kalıba yerleştirilir. Geri kalan hamur kenarı ise bir kenardan kesilerek dikkatlice kalıbın kenarlarına 
oturtulur. Böylece kalıbın içi hamur ile kaplanmış olur.

• Kalıbın içerisine hazırlamış olduğumuz kremalı sos dökülür  ve üzerine ince kıyılmış füme somon parçaları 
ve dereotu eklenerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dk pişirilir ve ılık servis yapılır.

A� yet olsun…



Önder Anıl POLAT (Novotel Mutfak Şefi)

28

7 yıldır Trabzon’da yaşayan Anıl Önder POLAT misafi r şefl erimizdendir. İzmir-Torbalı 
doğumludur. Mutfak sevdası ona babasından geçmiştir. Baba mesleğini icra edenlerden biridir. 
Kariyerinde İzmir yoğunlukta olmak üzere Bursa, Çeşme gibi turizm bölgeleri yer almaktadır. Şu 
anda Novotel’de Sous Che� ’i olarak görev yapmaktadır. 2 farklı  somon balığı tarifi  hazırlamıştır: 
‘‘Fesleğen Soslu Sebzeli Somon Kişloren’’ ve  ‘‘Tereyağlı Limon Sos ile Ispanak Terin Yatağında 
Somon Balığı Şiş’’.



Fesleğen Soslu Sebzeli Somon  Kişloren““

HAZIRLANIŞI

• 150 gr un
• 120 gr tereyağ
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 adet yumurta
• Maya 5 gr
• 1 çay kaşığı şeker

• 2 yemek kaşığı sıvıyağ
• 100 gr yerli somon balığı 
• 50 gr kuru soğan 
• 50 gr kabak 
• 50 gr havuç 
• 70 gr krema 
• 2 gr tuz 
• 2 gr karabiber 
• ½ sarımsak 
• 1 adet  yumurta 

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı 
• 5 gr çam fıstığı 
• 3-4 adet taze fesleğen 

yaprağı
• 5 gr tuz 
• 1 diş sarımsak 
• 15 gr parmesan peyniri 

MALZEMELER
Hamuru İçin; İç Malzemesi; Sos Malzemesi

• Tart hamuru için gerekli malzemeler yoğurularak kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert bir 
hamur yapılır. 

• Hazırlanan hamur  15-20 dakika buzdolabında dinlendirilir. Dinlendikten sonra  0,5 cm açılarak tartolet 
kalıplarına yerleştirilir ve hamurun kenarları bıçakla kesilerek temizlenir. 7-8 dakika 175 derecede pişirilir.

• Bu arada iç harcı için sote tavasına küp doğranmış havuç, soğan, biber, kabak, mantar, sarımsak atılarak 
2-3 dakika sotelenir. Tavaya son olarak küp doğranmış kuşbaşı somon  eklenir ve tava ocaktan alınarak 
içindeki malzemeler iyice karıştırılır. Hazırlanan harç  soğuması için kenarda bekletilir.

• Bu aşamadan sonra harcın içerisine  krema ve yumurta ilave edilir. Tartolet kalıplarına yerleştirilen 
hamurun üzerine  harç döşenir. 165 derecede 16-17 dakikada pişirilir. Çeri domatesle birlikte servis edilir. 

• Sos için gerekli bütün malzemeler robottan geçirilir ve tartoletler piştikten sonra üzerine dökülerek servis 
edilir.

A� yet olsun…



Seyfettin HATİPOĞLU (Sera Gölü Mutfak Şefleri)
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Seragölü Gül Tesisleri mutfak şefl erimiz; Seyfettin Bey, Osman Bey ve Meryem Hanım; Trabzon’da en 
çok tüketilen klasik balık yemeği ‘‘Somon Güveç’’, ‘‘Somon Sarma’’ ve soğuk sosta pişirilmiş ‘‘Somon 

Salatası’’ hazırlamışlardır.

Aşçılarımıza ve Gül Tesisleri yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.



MARİNE SOSU

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı,
• 1 çay bardağı elma sirkesi,
• 1 çay bardağı limon suyu,
• 1 çay kaşığı tuz ( bu malzemeler ile 

kuşbaşı doğranmış balık yaklaşık 12-13 
saat  bu sosta bekletilmelidir. Balığın 
yüzeyini sos tamamen kaplamalıdır. )

HAZIRLANIŞI

• 1- Dinlenen balık süzgece alınır ve 
hafi f su tutularak sirke kokusundan 
arınması sağlanır.

• 2- Diğer malzemeler ilave edilerek  
güzelce harmanlanır.

• 3- Servis tabağına marul yaprakları 
bütün olarak yerleştirildikten sonra 
salata dökülerek servis edilir.

A� yet olsun…

Somon Salata“
• 500 gr temizlenmiş somon balığı
• 2 adet salatalık turşusu
• 1 çay bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin
• 5-6 adet siyah zeytin
• 2 diş sarımsak
• 5-6 yaprak marul (yatak için)
• 1 çay kaşığı tuz
• ½ demet dereotu
• 5-6 dal maydaoz
• ½ çay bardağı sıvı yağ

MALZEMELER

(Soğuk Sosta Pişirilmiş)



HAZIRLANIŞI
• Kuşbaşı doğranmış soğan yağda kavrulur ve pirinç ilave edilir. 
• Baharatlar eklenir. 1 bardak su eklenerek demlendirilir. Maydanoz eklenir. 
• Fileto somon önceden dolapta dinlendirilir. Dinlendirilen somonlar büyüklüğüne göre 2-3 parçaya 

bölünür ve her parçasına 1 yemek kaşığı pirinçli harçtan konularak rulo şeklinde sarılır ve yağlanmış fırın 
tepsisine dizilir. 

• 200 derecede 15 dk pişirilir ve üzerine domates sos dökülerek ince doğranmış maydanoz ile servis edilir.
A� yet olsun…

Somon Sarma“
• 1 kg somon balığı (fi leto)
• 1 adet kuru soğan
• 1 su bardağı pirinç
• 1 çay kaşığı pul biber, 
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1,5 tatlı kaşığı tuz
• 100 gr tereyağı
• 1 tatlı kaşığı köri
• 3 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
• 2 yemek kaşığı domates sos

MALZEMELER





Öğretmenliğe 1991 yılında 
Eskişehir Olgunlaşma 

Enstitüsü’nde başlayan Sibel ÖZDEMİR, 
şimdilerde Trabzon Olgunlaşma 
Enstitüsü’nde  görev yapmaktadır.

Sibel öğretmen işinde olduğu kadar 
hayatında da özverili bir yapıya sahiptir. 
Elinden geldiğince öğrencileri destekler 
ve motive eder. Bu nedenledir ki; bu 
zamana kadar birçok öğrenci, kursiyer 
ve ara eleman yetiştirmiş, onları 
hayata tutundurmuştur. Yetiştirilen 
öğrencilerin kendi alanlarında iyi bir 
yerlere gelmesini hedefl emektedir.

Sibel ÖZDEMİR (Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü )
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Somonlu Börek““““
• ½  adet karadeniz somon fi leto (derisiz, kılçıkları temizlenmiş)
• 1 diş sarımsak
• 4-5  yemek kaşığı sıvı yağ
• Tuz, karabiber, kırmızıbiber
• 1 adet kapya biber jülyen doğranmış
• 1 adet küçük boy patates rende
• 1 adet küçük boy havuç rende
• 2  yemek kaşığı rendelenmiş permesan peyniri

• ½ paket margarin
• 1 yumurta
• Tuz
• Aldığı kadar un

MALZEMELER
Hamuru için;

HAZIRLANIŞI
• Yumuşak margarin, yumurta, tuz ve aldığı kadar unla yumuşak bir hamur yoğurulur. 10-15 dakika 

dinlendirilir.
• Somon balığına tuz, karabiber ve kırmızı biber serpilir.
• Tavaya 2 kaşık sıvıyağ ve 1 diş sarımsak  konup balık arkalı önlü hafi f kızartılır. Aynı tavaya 2 kaşık daha 

sıvı yağ ilave edilip sebzeler sotelenir.
• Hamur 2-3 mm inceliğinde yuvarlak olarak açılır. Ortasına balık, balığın üstüne  sebze sotesi, üzerine de 

permesan peyniri serpilir. Balığın bitiminden itibaren 2- 2,5 cm aralıkla hamurdan şerit kesilir. Balığın 
üstünü kapatacak şekilde çapraz yerleştirilip balık şekli verilir.

• 180 derece fırında hamur kızarana kadar pişirilir.
A� yet olsun…



Somonlu Hingel Mantısı““
• 450-500 gr un
• 1 yumurta
• 1 tatlı kaşığı tuz
İç Malzemesi;
• 1 adet fi leto somon (dersi yüzülmüş ve kılçıkları 

ayıklanmış)
• 1 adet orta boy kuru soğan

• 1 adet rendelenmiş havuç
• 1 çay kaşığı tuz
• ½ çay kaşığı karabiber
• ½ çay kaşığı kırmızıbiber
• ½ çay kaşığı köri
• ½ çay kaşığı nane
• 4-5 dal maydanoz 

MALZEMELER
Hamuru için;

• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 2 diş sarımsak
• ½ yemek kaşığı biber salçası

• 1 yemek kaşığı silme domates 
salçası veya 2 domates 
rendesi

• 1 çay kaşığı tuz

• ½ çay kaşığı karabiber
• ½ çay kaşığı kırmızıbiber
• 1 çay kaşığı nane

Sos Malzemesi;
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HAZIRLANIŞI

• Yoğurma kabına un elenip ortası açılır. Yumurta, tuz ve yeterince 
su ile orta sertlikte bir hamur yapılır. 15-20 dakika üzeri örtülü 
olarak dinlendirilir.

• Somon, kuru soğan, maydanoz ve baharatlar blendırdan geçirilip, 
kıyılır (kıymalı harç gibi olana kadar). Rendelenmiş havuç konup 
yoğrulur.

• Dinlenen beze yufka kalınlığında açılır. Çay bardağı ile yuvarlaklar 
kesilir. 1 tatlı kaşığı iç konup hingel mantı şeklinde kapatılır 
(Kesilen yuvarlaklar bitene kadar kapatmaya devam edilir).

• Sos için tavaya sıvıyağ ve tereyağ konur, rendelenmiş sarımsakla 
domates ve biber salçaları ile beraber kavrulur. 1 çay bardağı 
kadar sıcak su ilave edilerek salçanın kıvamı açılır (su az gelirse 
ilave edilebilir) . Baharatlar katılıp sıcak olarak kullanılmak üzere 
kenarda bekletilir.

• Bir tencereye bolca su konup tuz da atılarak kaynatılır. Hazırlanan 
mantılar atılıp 8-9 dakika pişirilip servis tabağına süzgeçle alınır. 
Sıcak sostan bolca dökülerek servis yapılır.

A� yet olsun…



Songül ALTAY (Olgunlaşma Enstitüsü)

1976 Trabzon doğumlu olan Songül 
ALTAY, evli ve 2 çocuk annesidir. 7 yıldır 

bir anaokulunda aşçılık yapmaktadır. Songül 
Hanım’ın hayali; kendine ait bir iş yeri açıp, 
yemeklerini müşterilerine sunmaktır.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek 
İçecek Hizmetleri Alanı’nda çıraklık, aşçı 
yardımcılığı ve ustalık belgesi alarak bu 
hayaline biraz daha yaklaşmıştır.
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• İç harcı hazırlamak için uygun bir tavada  yemeklik doğranmış soğan yağda  sotelenir salçası eklenerek 
karıştırılır.

• Haşlanmış yeşillikler eklenerek iyice kavrulur. Tuz ve baharatlarla lezzetlendirilir, ocaktan alınır.
• Harcın içerisine somon eklenir, karıştırılır ve ılımaya bırakılır.
• Bu ölçü için en uygun kalıp 26 cm’lik kalıplardır. Kalıbın içerisine lahana yaprakları döşenerek iyice 

kaplanır.
• Yaprakların üzerine mayalanmış hamurun yarısı dökülür ve kaşık yardımıyla yayılarak hamur düzeltilir.
• Hamurun üzerine somonlu harç döşendikten sonra üzerine kalan hamur dökülerek düzgün yayılması 

sağlanır.
• 170 derecede 30 dakika (üzeri kızarıncaya kadar) pişirilir, dilimlenerek servis edilir. A� yet olsun…

HAZIRLANIŞI

• Hamur yoğurma kabına  hamur için gerekli bütün malzemeler konularak iyice yoğurulur. Yoğurma 
işlemi tamamlanan hamurun ekmek hamuruna göre daha sulu olması gerekmektedir. Mayalanması 
için oda ısısında yaklaşık 30 dk dinlendirilir.

• Hamur mayalanırken somon ızgara ya da kızgın tavada alt üst edilerek pişirilir ve ılıyınca didiklenerek 
hazır hale getirilir.

• İnce doğranan pazı ve lahana aynı tencerede bol suda lahana iyice yumuşayıncaya kadar haşlanır. 
Haşlandıktan sonra süzdürülüp bir kenara alınır.

Somonlu Lamesli Ekmek““
• 3 su bardağı mısır unu
• 1 su bardağı buğday unu
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• ½ paket yaş maya
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 yemek kaşığı yoğurt
• 2 su bardağı ılık su
• ½ su bardağı sıvı yağ

MALZEMELER
Hamur İçin;

• 200 gr fi leto somon ( tuz , yağ ve isteğe bağlı baharatlarla birlikte 
marine edilmiş, kılçıkları temizlenmiş )

• 1 bağ pazı
• 1 bağ karalahana
• 1 adet büyük boy soğan
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• ½ çay bardağı sıvı yağ 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı  pul biber
• 1 çay kaşığı kişniş
• 1 çay kaşığı karabiber
• Tepsiye döşemek için 2 yaprak karalahana

İç Harcı İçin;



Trabzon Arsin doğumlu Şeyda TİRAVAÇ; Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri 
Alanı 2011-2012 dönem mezunudur. Enstitüden mezun olduktan sonra usta öğretici olarak ilk sektör 

deneyimini yaşamıştır. Sonra Arsin Halk Eğitim Merkezi’nde aşçılık üzerine eğitim kurslarında 1 yıl görev 
almıştır. Bu arada Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği  üzerine lisansını tamamlayıp, Bayburt 
Üniversitesi’nden Formasyon Eğitim Programı Sertifi kasını almıştır. Mesleğine Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü 
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nda devam etmektedir.

Şeyda TİRAVAÇ (Olgunlaşma Enstitüsü)
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Somonlu Krep Bohça““““
• 150 gr somon fi leto (tuz, sıvı yağ ve karabiber ile 15 dk  

marine edilmiş)
• 1 adet jülyen doğranmış havuç
• 1 adet jülyen doğranmış  al biber
• 1 adet jülyen doğranmış kabak
• 1 adet küçük boy piyazlık doğranmış soğan
• 3 yemek kaşığı sıvı yağ 
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 tatlı kaşığı tuz
• Krepleri bağlamak için 10 adet yeşil soğan sapı

MALZEMELER
İç Harcı İçin;

• 3 adet yumurta
• 1.5 su bardağı süt
• 3 yemek kaşığı un
• 1 tatlı kaşığı tuz

Krep İçin;

NOT: Resimdeki yeşil sosu hazırlamak için arzu edilen yeşil sebzeler robottan geçirildikten sonra az sıvıyağ ile 
kaynatılır, lezzetlendirilerek kullanılabilir.

HAZIRLANIŞI
• Krep için yumurta, süt ,un ve tuz bir kapta çırpılır. 10 dakika buzdolabında dinlendirilir.
• Ayrı bir tavada az yağ konularak marine edilmiş fi leto somon alt üst edilerek kızartılır ve ılıyınca 

didiklenerek derisinden ayrılır.
• Harç için sote tavasında sırasıyla 2’şer dakika ara ile soğan, havuç, kabak ve biber sotelenir. Tuz ve 

baharatlar ilave edilerek lezzetlendirilir. 
• İç harç malzemesi ocaktan alınır alınmaz içine didiklenmiş somon konulur, harmanlanır .
• Krep tavası hafi f yağlandıktan sonra iyice kızdırılır. Hazırlanan krep hamurundan bir kepçe konularak  

alt üst pişirilir. Hamur bitene kadar bu işleme devam edilir.
• Hazırlanan kreplerin ortasına somonlu harçtan konulur, kenarları yukarı toplanarak yeşil soğan sapı ile 

bağlanır. Bütün kreplere bu işlem uygulanır.
• Arzuya göre yeşil sos yatağında  sıcak servis edilir. A� yet olsun…



1982 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğan Yusuf YILMAZ, meslek hayatına kasap çırağı 
olarak başlamış, zamanla Trabzon’un önde gelen köfte ve et restoranlarında ustalığa adım 

atmıştır. 2005 yılında İstanbul’da  Dünya mutfağıyla tanışarak, alakart menü alanında kendisini 
geliştirerek İtalyan, Fransız, Amerikan, Meksika, Akdeniz ve Ege mutfaklarında geniş bir menü 
tecrübesi kazanmıştır. Türkiye’nin büyük şehirlerinde çok özel mekanlarda hünerlerini sergilemiş, 
tecrübelerini kitabımızda bizimle paylaşmıştır.

Yusuf YILMAZ (Lunch Chef Mutfak Şefi)
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Somon Sarma“
• 150-200 gr somon balığı
• 3-4 yaprak lahana
• 1 adet kapya biber
• 100 gr cheddar peyniri
• Tuz

• Karabiber
• Pul biber
• 1 adet limon
• 1 yemek kaşığı salça

MALZEMELER

• Karalahanalar ilk önce sıcak suda haşlanır. Somon fi letolar buharda yumuşayana kadar bekletilir. 
Düz bir zemin üzerine karalahana yaprakları serilir.

• Buharda pişen somon fi letolar, karalahana yaprakları üzerine yerleştirilip üzerine cheddar peyniri, 
közlenip temizlenen kapya biberler düzgün bir şekilde yerleştirilir. Karalahanalar dışarda kalacak 
şekilde rulo şeklinde sarılır.

• Bir kase içerisine salça, tuz, karabiber, limon suyu ve su ilave edilerek homojen bir karışım elde 
edilir. Hazırlanan sos rulo şeklindeki somon sarma üzerine gezdirilip fırına verilir. Karalahana ve 
somon tamamen yumuşayınca fırından çıkarılıp dilimlenir. Üzerine pişerken oluşturulan sos 
üzerine dökülür, sunuma hazır hale getirilir. Yanında gerekirse fettucini makarna ve haşlanmış taze 
fasülye ile servis edilir.

MALZEMELER

• 6-7 adet taze fasülye
• Fettucini makarna

Sunum için;







1966  yılın da Akçaabat’da doğdu. Meslek hayatına 1980 yılında ‘‘Akçaabat Sebat Restaurant’’ ta 
başlayan ustamız, sıcak soğuk ve et menülerinde Trabzon’un önde gelen şefl erinden eğitim alarak 

hızla yükseldiği meslek hayatında hatırı sayılır tecrübeler elde etmiştir. Köklü fi rmalarda hünerlerini 
sergileyerek bölgede kendini kanıtlamış nadir yetişen ustalardan biridir. Akçaabat’ta bulunan ‘‘Launch 
Chef’’ de mesleğini en iyi şekilde sergilemektedir.

Alaaddin TOLİPOĞLU (Lunch Chef Mutfak Şefi)
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Somon Pizza“
• 150 gr somon
• 1 su bardağı tane mısır
• 1 adet yeşil biber
• 1 adet kapya biber
• Yarım çay bardağı soya sosu
• Yarım su bardağı konserve mantar
• 150 gr mozarella peyniri
• 1 tatlı kaşığı fesleğen
• 1 yemek kaşığı salça

MALZEMELER

İç Harcı İçin;
• 1 çay bardağı süt
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 tatlı kaşığı şeker
• Yarım yemek kaşığı kuru maya
• 1 çay kaşığı tuz
• Yeteri kadar un

Pizza Hamuru için;

HAZIRLANIŞI

• Hamuru için malzemeler yoğurulup mayalanmaya bırakılır.
• Küp şeklinde doğranmış somon fi leto soya sosunda sotelenir.
• Ayrı bir kasede salça, fesleğen, su karıştırılarak sos hazırlanır. 
• Pizza hamuru fırın tepsisine eşit kalınlıkta yerleştirilir. Üzerine fesleğenli sos sürülür. Sotelenen 

somonlar, mısır taneleri küp doğranmış biberler ve mantarlar hamur üzerine yerleştirilir.
• Sonrasında mozarella peyniri ile kaplanır. 350 derecede fırında 6 dakika piştikten sonra sıcak olarak 

servis edilir.
A� yet olsun…



Aydın SÜRER   (Ömer Holiday Resort Şefi)

Aydın bey 1970 Aydın doğumlu. Bu mesleğe başlamasıyla hayatında birçok deneyimlere sahip olmuş 
ve birçok başarılara imza atmış biridir.

‘‘Ben Aydın SÜRER. 1970 yılı Aydın doğumluyum. Mesleğe 1986 yılında Didim’de Didyma Hotel’ de bulaşık 
yıkayarak başladım. Ben mesleğin alaylı kısmındanım. Bizim zamanımızda günümüzde bulunan teknolojik 
hiçbir cihaz yoktu. Aslında en zor dönemlerde çalıştık. Şu anda 2008 yılından beri mutfak şefl iğini yaptığım 
Ömer Holiday Resort Otel’de mutfak şefl iğine devam etmekteyim.

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldım. Van depreminde 10 gün gönüllü yemek yaptım. Soma 
felaketinde oradaydım. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklarımıza her zaman yardımcı olmaya çalışırım... 

Bence aşçılık zevkli olduğu kadar zor bir meslek aslında... Ama severek yaptığınız bir işiniz varsa herşey 
daha güzeldir. Yeniliğe açık bir şefi m. Şimdiki amacım; yeni yetişen öğrencilere pratikte bilgi vermek, her türlü 
yardıma ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmek...’’
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Ege Otları Göbeğinde
Nar Ekşili Esmer Şekerli Somon Balığı 
“

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

• 200 gr somon balığı
• 1 fi ncan nar ekşisi
• 1/4 dereotu
• 1 yemek kaşığı hardal
• 1 fi ncan zeytinyağı

• 3 diş sarımsak
• 10 gr tuz
• 5 gr ak biber
• 30 gr esmer şeker
• 1 bağ ısırgan otu

• 1 bağ ebegümeci
• 1 bağ pazı yaprağı
• 5 adet kuşkonmaz
• 5 adet patates

• Nar ekşisi, hardal, zeytinyağı, sarımsak, tuz, akbiber bu malzemelerin tümü karıştırılarak somon balığının 
üzerine sürülür. 200 derece fırında 20 dakika pişirilir. Fırından çıktıktan sonra üzerine esmer şeker dökülerek 
hürmüzde yakılır.

• Sunum tabağına sırasıyla yatay olarak ege otlarını, üzerine kuşkonmaz, onun üzerine de somon fümeyi 
yerleştiririz.

• Üzerine kızarmış fırın makarna ve limon ile dekor yaparak sunuma hazırlarız.
A� yet olsun…
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Ayşe ATALAY  (Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü )

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü’nde 
eğitim almış olan Ayşe ATALAY 

mezuniyetinin ardından pastacılık 
sektöründe çalışmıştır. Daha sonra eğitim 
aldığı okul; Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü 
Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı’nda usta 
öğretici olarak göreve başlamıştır. Yaş 
pasta yapımı ve sunumu vb. konularda 
kursiyerlerine eğitim vermektedir.

Onun en büyük hedefi  yaş pasta 
alanında uzman kursiyeler yetiştirip onları 
hayata kazandırmaktır.



Ekşili Somon““
• 2 adet karadeniz somon balığı
• 2 adet çarliston biber
• 1 adet domates
• 2 adet büyük patates

• 1 adet büyük soğan
• İstenildiği kadar maydanoz
• Tuz, pul biber 
•  4. 5 dilim limon

• 1 bardak su
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• 1 yemek kaşığı tereyağı

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

• Somonlar iyice temizleyip iki parmak genişliğinde kesilir, patatesler ve soğanlar da soyup halka halinde 
kesip tepsinin altına dizilir.

• Hazırlanan balıklar patateslerin üzerine yerleştirilir. Üzerine halka halka doğranmış biber ve  domatesler 
dizilip, ince ince kıyılan maydanozlar üzerine serpilir. Bir bardak su tepsi üzerinde gezdilir. 

• Baharatlarını  ekleyip sıvı yağını  da döktükten sonra tereyağı da  üstüne parça parça ilave edilir. Limon 
dilimlerini dizildikten sonra 200 derece fırında patatesler ve balık pişene kadar pişirilir.

A� yet olsun…



Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşayan Bayram AYAZ 10 yaşındayken aşçılık mesleğine ilgi duymaya 
başlamıştır. 10 yıldır aşçılık mesleğini icra eden Bayram beyin mutfak ilgisi ailesinden gelmektedir. 
Kariyerine Uzungöl İnan Kardeşler bünyesinde başlamıştır ve çok sevdiği aşçılık mesleğini halen daha 
burada icra ederek müşterilerine farklı lezzetler sunmaktadır.

Bayram AYAZ (Uzungöl / İnan Kardeşler Otel)
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HAZIRLANIŞI

• Sebzeler ince doğranıp tereyağı ile kavrulur. 1 tatlı kaşığısalça eklenir. Ardından yarım su bardağı su ilave 
edilir.

• Alabalık sosun içine yatırılır. Kısık ateşte üstü kapatılarak 15 dakika pişirilir.
• Sunumu için de üstüne kaşar rendesi serpilir.

Sebzeli Alabalık ““
• 1 adet alabalık
• Tereyağı
• Tuz

• Karabiber
• Pul biber
• Sarımsak

• Maydanoz
• Tel peyniri
• Kuru soğan

• Domates
• Çarliston biber
• Biber salçası

MALZEMELER



1984 Şanlıurfa doğumlu Aziz SUVEREN, 
kariyerinde pek çok ünlü restoran 

mutfağında çalışmıştır. Çalıştığı iller  arasında, 
Gaziantep , Şanlıurfa  ve yaz turizminin 
yoğun olduğu şirin ilçe  Kaş vardır. Şu anda 
TAŞPAKON’un (Tüm Aşçılar ve Pastacılar 
Konfederasyonu) Dernek  Başkanlığını 
yürütmektedir. Yoğun bir dönemde  projemize  
Somonlu Erişte tarifi  ile katkı sağlayan Aziz 
Bey’e  sonsuz teşekkürler…

Aziz SUVEREN  (Şanlıurfa Bahçeşehir Kolejleri Mutfak Şefi)
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Somonlu Erişte“
MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

• 50 gr somon 
• 100 gr erişte
• 1.5 su bardağı sıcak su
• ½ kuru soğan
• ½ albiber

• 1 çay kaşığı soya sosu
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber

• Önce erişteler bir tavada yağsız kızartılır. İyice kızaran eriştenin üzerine kaynayan su dökülür ve pişmesi 
beklenir. Bu aşamada eklenen suyun tamamını eriştenin çekmesi gerekmektedir.

• Erişteler piştikten sonra ayrı bir tavada soğan ve ince kıyılmış albiber birlikte sotelenir, daha sonra isteğe 
göre doğranmış çiğ somon eklenir. Bütün malzemeler 3-4 dakika daha sotelenir.

• Soya sosu, karabiber ve tuz ile tatlandırdıktan sonra pişmiş haldeki erişte ilave edilip 1-2 dakika daha 
sotelendikten sonra tabağa alınır ve üzerine taze nane konularak servis edilir.

A� yet olsun…



1988 doğumlu olan Emre Can AYDIN, askerliğini aşçı olarak yapmıştır. Zonguldak’ta bir süre 
çalıştıktan sonra Trabzon’da çalışmaya başlamıştır. Balıkçım, gerek iç dekorasyonu gerek  çalışan 

personelin samimiyeti ile tercih edilesi bir yerdir. Restorana girdiğinizde  gayet doğal bir ortam göze 
çarpmaktadır. Balık ve su ürünleri konusunda  oldukça lezzetli yemekler sunan bu mutfağın şefi  bizim 
için Badem Soslu Kremalı Somon  tarifi  hazırlamıştır. 

Emre Can AYDIN (Balıkçım Mutfak Şefi)
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• 600 gr somon fi leto

• 2 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 3 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu
• 1 adet defne yaprağı

• Somon fi leto 2 cm eninde jülyen doğranır ve marine malzemeleri ile birlikte karıştırılarak 30 dk buzdola-
bında dinlendirilir.

• Buzdolabından alındıktan sonra somonlar yağlanmış tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 
15-20 dakika alt üst kızarıncaya kadar pişirilir.

• Ayrı bir tavada  krema hafi f ısıtılır, içerisine limon suyu kaynama kıvamına gelmeden  ocaktan alınıp 
içerisine  dereotu eklenerek karıştırılır.

• Servis tabağına alınan  balıkların üzerine kremalı sos dökülür, üzerine tereyağında kavrulmuş bademler 
eklenir, sebze garnitürleri ile servis edilir.

• 1 adet  havuç
• 1 adet biber
• 1 adet patates
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• ½ çay kaşığı tuz
( 1’er adet  jülyen doğranmış biber, havuç, patates)

Badem Soslu Kremalı Somon“
MALZEMELER

BADEMLİ SOS

HAZIRLANIŞI

SERVİS İÇİN SEBZE SOTE

A� yet olsun…

M
ar

in
e 

iç
in

;

• 100 ml krema
• ½ limon suyu
• 1 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu
• 1 yemek kaşığı tereyağında kavrulmuş badem 



Hakan DEMİRCİ (Panagia Suite Hotel Mutfak Şefi)
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Hakan DEMİRCİ, Rize Pazar ilçesi 1969 
doğumludur. Aşçılık mesleğiyle ilk 

olarak 1985 yıllarında Ankara’da tanışmıştır. 
31 yıllık meslek hayatının bir dönemini 
memleketi Rize’de sürdürmüş ardından 
Trabzon’a gelmiştir. Trabzon’a 14 yıl önce 
gelen Hakan bey Zorlu Grand Otel’de 
çalıştıktan sonra şimdilerde mesleğine 
Panagia Suite Otel’de devam etmektedir. 
Hakan bey, mesleğini icra ederken yeni 
elemanlar yetiştirmek ve bu mesleği gelecek 
nesillere sevdirmek için çalışmaktadır.

Kendisi bu mesleğin aşkla sevgiyle 
yapılacağını; yaratıcılık isteyeceğini ve 
insanlarla iyi iletişim kurabilmenin yolu 
olduğunu savunarak; mesleğini çok sevdiğini 
ve elinden geldiğince mesleğine kendini 
adayacağını dile getirmiştir.



HAZIRLANIŞI

• 1 adet hamburger ekmeği
• 60 gr somon
• 30 gr kornişon turşusu
• 1/2 küçük boy kırmızı soğan
• 1 yemek kaşığı galeta unu
• 1 yumurta
• Kızartmak için sıvı yağ

• 2-3 Akdeniz yeşillikleri
• Patates cipsi

• 1 adet havuç rendesi
• 1 yemek kaşığı mayonez
• 1 yemek kaşığı süzme yoğurt
• 1 tatlı kaşığı  ince kıyılmış dereotu

MALZEMELER SERVİS İÇİN

HAVUÇ MEZE İÇİN

• Ayıklanmış somon 60 gr büyüklüğünde kesildikten sonra önce yumurtaya sonra galeta ununa bulanır ve 
kızgın yağda kızartılır.

• Havuç mezesi için havuç rendelendikten sonra diğer malzemeler ile birlikte karıştırılır.
• Somon balığı ve sebzeler ile hamburger hazırlanır, garnitür ve havuç mezesi ile birlikte servis edilir.

A� yet olsun…

Somonlu Hamburger“



Hasan AKYÜZ (Nihat Usta Restoran Mutfak Şefi)

Hasan AKYÜZ 55 yaşında Trabzon doğumludur. 40 yılını bu sektöre veren vefalı aşçılarımızdan biridir. 
CV’sinde Ankara, İstanbul , Antalya gibi büyük şehirlerin restoran mutfakları yer almaktadır. Son 12 

yıldır  Nihat Usta ‘da çalışmaktadır. Akçaabat köftesini biraz değiştirerek  somon balığı ile yapılmış köfte 
tarifi  hazırlamıştır. 

Emeği geçen bütün Nihat Usta  çalışanlarına teşekkür ederiz.
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• Köfte için gerekli olan bütün malzemeler karıştırılarak iyice yoğrulur.
• Şekillendirilerek buzdolabında 30 dakika dinlendirilir.
• Kızgın tavada az yağda alt üst çevrilerek kızartılır.
• Arzuya göre fırınlanarak da pişirilebilir. Sebze garnitürleri ile birlikte servis edilir.

• 300 gr fi leto somon
• 2 adet orta boy patates püresi,
• 1 tutam dereotu
• 1 diş sarımsak

• 1 adet ince kıyılmış yeşil soğan
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½  çırpılmış yumurta

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

Patatesli Somon Köfte“

A� yet olsun…



Kurtuluş ÇEHRELİ Kurtuluş Usta Mutfak Şefi

Trabzon’un Sürmene ilçesinden 
olan Kurtuluş ÇEHRELİ, öğrencilik 

yıllarından itibaren yemek kültürüne aşırı 
ilgi duyması sebebiyle bu konuda kendini 
sürekli geliştiren, birkaç yabancı dil bilgisiyle 
çeşitli kaynaklardan da yararlanarak lezzet 
dağarcığını zenginleştiren, ülkemizin önemli 
yemek ustalarından biridir. Dünyaca tanınan 
bir şef olan Kurtuluş  Bey; Anadolu Mutfağına 
özgü 7000’in üzerinde yemek çeşidi ve 1500 
çeşit balık yemeği yapabilen oldukça tecrübeli 
biridir. Birçok ulusal televizyon kanalında 
yemek programları yapmıştır. Bu aralar dünya 
klasmanında 4 dile çevrilecek yemek kültürü 
üzerine kitap yazma çabasındadır. 

Bizim için Girit yemeği olan ‘‘Kiremitte 
Karidesli Somon Dolma’’ hazırlamıştır.

62



Kiremitte Karidesli Somon Dolma“

HAZIRLANIŞI
• Öncelikle temizlenmiş karidesler iyice yıkanır ve 15 dakika haşlanır. Sonra temizlenmiş somon fi leto 

parçaları yan yana konularak birbirine dikilir. (Bütün haldeki alt ve üst somon parçası dikilirken bir paçanın geniş 
tarafı ile diğer parçanın dar tarafı 1 cm üst üste gelecek şekilde yerleştirilmeli ve teyel alır gibi  pamuk ipliği ve yorgan 
iğnesi ile dikilmelidir.)

• Küp doğranan sebzeler haşlandıktan sonra uygun bir kapta karıştırılır. (İsteğe göre hazır garnitür kullanılabilir.)
İçerisine haşlanmış karidesler ve soğan eklenir tuz ve baharatlarla tatlandırılır. Sıvıyağ ilave edilerek 
karıştırılır.

• Hazırlanmış sebzeli harç kiremidin içerisine dökülür, üzerine dikilen bütün parça halindeki somon yorgan 
şeklinde kapatılır.

• Somon balığının sebzenin üzerini tamamen kapatması gerekmektedir. Artan somon balığı parçaları ile  
kiremidin etrafı sıkıca kapatılır. Üzerine toz zerdeçal sürülerek her tarafı panelenir. 

• Son olarak balığın üzeri sıvıyağ ile yağlanır ve 170 derecede 20 dakika daha sonra 200 derecede üzeri altın 
sarısı renkte oluncaya kadar pişirilir. Fırından almadan 4 dakika önce  kaşar peyniri rendesi dökülerek tekrar 
fırınlanır.

• Fırından alındıktan sonra dilimlenerek sıcak servis yapılır. A� yet olsun…

MALZEMELER

ÜZERİ İÇİN

• 1 adet derisi alınmış fi leto somon
• 100 gr bezelye
• 100 gr küp doğranmış patates
• 100 gr  küp doğranmış havuç
• 500 gr ayıklanmış karides
• 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan

• ½ çay bardağı sıvı yağ
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 1 tatlı kaşığı zerdeçal
• 1 çay kaşığı zencefi l
• 1 çay kaşığı tane karabiber
• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 300 gr taze kaşar peyniri



M. VASFİ PAKMAN (Türkiye Lezzet Hareketi Genel Başkanı )

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Kruvasan Yarışması’nın jüri başkanlığını yapan 
M. Vasfi  PAKMAN, 1974 yılında İ.İ.T.A’ dan mezun olmuştur. Gastronomi sektörüne, profesyonel mutfak 

dergilerini 22 yıl aralıksız imtiyaz sahibi olarak yayınlamış, yazı işleri müdürlüklerini yapmıştır. Gıda ve gastronomi 
içerikli olarak kurulan derneklerin birçoğunda kurucu, yönlendirici, yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak görev 
yapmıştır. 1994 yılında ülkemizin ilk gastronomi derneği olan Mutfak Profesyonelleri Derneği’ni kurmuştur. Aldığı 
madalyalar ve ödüllerle en son 2012’de 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya ile Gastronomi dünyasını şaşırtmıştır. 
Dünya Aşçılar Birliği’nin takdirlerini kazanmıştır. Türkiye Lezzet Hareketi Genel Başkanı olan Vasfi  Bey aynı 
zamanda Milliyet Lezzet Gazetesi Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır. Kendisini yarışmamıza jüri olarak davet 
ettiğimizde hiç düşünmeden gayretimizi büyük bir içtenlikle takdir ederek hoşgörüyle kabul etmiştir. Vasfi  Bey’e 
ulaşmak konusunda kolaylık sağlayan BENSÜS Kağıt ve Ambalaj Pazarlama Müdürü Kubilay Bey’e ve Osmanlı 
ve Türk Mutfağını Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin kurucu başkanı Metin UÇAR’a teşekkür ederiz. Finlandiya 
ve diğer İskandinav ülkelerinde yaygın bir kullanımı olan, yapımı kolay ve lezzetli bir somon balığı pişirme ve 
yeme yöntemini tanıtmak ve bu yöntemle ne kadar çok çeşit ve lezzette menü üretebileceğimizi göstermek 
istediğini belirterek, bizim için ‘‘Sıcak Füme Somon’’ tarifi ni hazırlamıştır. Ayrıca evimizde füme tekniğini 
uygulayabilmemiz için neler yapabileceğimizi de anlatmıştır.

Değerli bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaştığı için kendisine tekrar teşekkür ederiz... 
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HAZIRLANIŞI
• Somon balığı alınır, istenirse bütün (pişme süresi 45 - 50 dk) istenirse kafası kesildikten sonra fi leto 

yapılır (pişme süresi 25 - 30 dk). Tercihe göre derisi alınır veya alınmaz. Deniz tuzu ile tuzlanır, arzuya 
göre karabiber, yeşil biber, kırmızıbiber, beyaz biber veya baharat ve otlarla kaplanabilir. 

• Fileto istenirse dilimlenerek dumanlama kutusuna konabilir. (daha çabuk ve iyi pişmesi için uygundur, pişme 
süresi 15 - 20 dk.)

• Dumanlama kutusunun ızgarasına dizilen balıkların altına bir avuç meşe odunu talaşı ile 2 adet kesme 
şeker atılır ve kutunun kapakları içindeki dumanı dışarıya vermeyecek şekilde kapatılır.  

• Kutunun altında yanan ateş içerisindeki talaşı için için yakar, alev olmaz sadece duman olur, 
• Bu arada eriyen şekerler balık etinin üzerini karemelize edercesine kaplar ve bakırımsı muhteşem bir 

renk elde edilir.
• Bütün fi leto veya dilimlenmiş porsiyon balık parçalarını isteğe göre kullanarak servis etmek 

mümkündür.
• İstenirse sıcak yemek yatağı üzerinde, istenirse salata üzerinde, istenirse sıcak garnilerle birlikte söğüş 

olarak, istenirse soğuk meze olarak, istenirse makarna ve diğer tüm yemeklere eşlik edecek şekilde 
kullanılabilir. Her türlü, yemesi zevkli ve lezzetli olan bir yöntemdir. Maliyeti ucuz ve yapımı kolaydır. 
Yanına hiçbir ek yemek veya garnitür koymadan; yağ, limon ve diğer soslar kullanılmadan dahi sadece 
tuz ve karabiberle yenebilir.

Sıcak Füme Somon““
• 1 adet somon 
• 1 tatlı kaşığı deniz tuzu
• Tane karabiber, kırmızı  ve beyaz biber
• 2 adet kesme şeker

MALZEMELER

A� yet olsun…

NOT: Dumanlama kutusunun yapımı için; yuvarlak veya dört köşe sac bükülür. Bir tarafı sabit bir tarafı açılır-kapanır 
kapaklı olmalıdır. Kapandığı zaman duman sızdırmamalıdır. Orta kısmında tel ızgaranın durabileceği tutacakları 
olmalıdır. Her türlü ateşin üzerine konabileceğinden, tepesine bir de taşıma kulpu konmasında fayda vardır. (Bu kutuları 
“ tenekeci veya sobacı “ dediğimiz sanat erbabı esnafına yaptırabilirsiniz.)



Mehtap Öztürk eğitimini kız meslek lisesinde tamamladıktan sonra Ev İdaresi Yüksekokulu’na 
gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra 2001 yılından itibaren Trabzon Olgunlaşma 

Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nda çalışmaya devam etmektedir.

16 yıllık çalışma hayatına sahip olan Mehtap Hanım kibarlığı, bilgisi ve mütevaziliğiyle öğrencilerine 
örnek olmuştur.

Mehtap ÖZTÜRK (Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü )
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Somonlu Pilav““
• 2 su bardağı pirinç
• 2  adet kuru soğan
• 4-5 dal dereotu
• 4-5 dal maydanoz
• 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık 

• 1 yemek kaşığı kuş üzümü
• 2 çorba kaşığı tereyağı
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• Yenibahar
• Tarçın

• Karabiber
• Tuz
• 1 kg  somon fi leto
• 8-10 dilim kaşar peyniri
• Yarım su bardağı mısır unu

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI
• Somonun kılçıkları temizlenip 2 cm x 7 cm boyutunda dikdörtgenler kesilir. Tuz ve karabiber ekilerek 

bekletilir. 
• Mısır ununu bir tabağa boşaltıp balıklar una bulanır. Fırın tepsisine aralık kalmadan dizilir. Somonların 

üzerine kaşar dilimleri yerleştirilir.
• Soğanları ve dolmalık fıstıklar tencereye koyup tereyağında kavrulur, pirinçleri ilave edilip kavurmaya 

devam edilir.  Üzerine kuş üzüm ve bütün baharatlar serpilip karıştırılır. 2 su bardağı su eklenip kapağı 
kapatılır ve 15 dakika pişirilir. Yeşillikler yıkanıp,  pilavın içine eklenip, güzelce karıştırılır. 

• Hazırlanan  pilavı fırın tepsisine dizilen somonların üzerine boşaltılır. Pilavın üzeri de kalan somonlarla 
kapatılıp fırında 180 derecede 35 -40 dakika pişirilir.

A� yet olsun…



Muhammet Bey 1979 Şalpazarı doğumlu ve Vakfıkebir TUREM mezunudur. Mezun olur olmaz 
Zorlu Grand Hotel’de çalışmaya başlamıştır. Erzurum, Antalya, İstanbul  gibi birçok ilde mutfakta 
çalışmıştır. Son olarak Angelique Cafe’de mutfak şefl iğini yürütmektedir. Mesleğini çok sevdiğini, 
her gün aynı heyecanla mutfağa girdiğini açık yüreklilikle ifade etmektedir. Mutfak sırrının istek ve 
sebat etmekte olduğunu, genç aşçı adaylarına duyurmaktadır.

Muhammet BALTA (Angelique Cafe Mutfak Şefi)
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Tagliatelli Samone““

HAZIRLANIŞI

• 75 gr. somon
• 150 gr. tagliatelli
• 120 gr. krema
• 5 gr. tuz
• 5 gr. beyaz biber
• 10 gr. maydanoz
• 20 mantar
• 20 gr. zeytinyağı
• 20 gr. parmesan peyniri
• 10 gr. domates sos

MALZEMELER

• Tavaya yağı, halka doğranmış mantarı koyarak soteleme işlemine başlanır. 3-4 dakika sotelendikten 
sonra  somonu ilave edip sotelemeye devam edilir. Bu arada  yavaşça krema dökülerek açılır.

• Tuz, karabiber ilave edilir. Domates sosu eklenir ve aldante haşlanmış  makarnalar eklenir. Orta hararetli 
ateşte sotelemeye devam edilir.

• Pişirme tamamlandıktan sonra servis tabağına alınır, permasan peyniri ve maydanoz ile süslenerek 
servis edilir.

A� yet olsun…



23 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü, 1600 metrekarelik bir alana kurulan  Nihat Usta’nın  Akçaabat  
Salacık’taki  şubesindeyiz. Akçaabat Köftesi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Nihat Usta’nın 

kurucusu Nihat Bey , 12 çocuklu bir ailenin en büyük  oğludur.  Ailesine ekonomik destek sağlamak için eğitimini 
bırakmış ve hayali olan yiyecek-içecek sektörüne lokantada çırak olarak ilk adımını atmıştır. Bu mesleğin 
geleceğini görmüş ve bu işi daha iyi yapabilmek için önce eti  çok iyi tanıması gerektiğini düşünmüştür. Bir 
kasabın yanında çalışarak kullanacağı hammaddeyi daha iyi tanımıştır. Daha sonra hayalini gerçekleştirmiş ve 
şu anda 4. Şubesini açmıştır.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının tescilli markası olan Akçaabat Köftesi’ nin üne kavuşması rahmetli 
Barış MANÇO’ nun röportajından sonra olmuştur. Sihirli değneğini Karadeniz’e öyle dokundurmuş ki şimdilerde  
Türkiye’nin her yerinde Akçaabat Köftesi yapılır olmuştur.

Misafi rlerini daha nezih ve daha ferah  ortamda ağırlayabilmek amacıyla kurulan bu işletme  lezzetli 
menüsü  ve güzel mekanı ile  sizleri bekliyor. Bugün bu mutfakta köftenin ustaları bizim için Karadeniz  alasını 
(somonunu) kullanarak somonlu köfte hazırlayacaklar. Ellerinize ve emeğinize sağlık…. 

Ayrıca ilgileri ve yardımlarından dolayı oğlu Yavuz Bey’e de teşekkür ederiz.
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• Köfte için gerekli malzemelerin tamamı uygun bir kapta yoğrulur ve şekillendirilerek 20 dakika 
buzdolabında dinlendirilir.

• Dinlenen köfteler ızgarada alt üst edilerek  hafi f kızarıncaya kadar pişirilir ve isteğe göre ızgara edilmiş 
domates, biber  ve kızarmış ekmek ile birlikte sıcak servis edilir. 

• 150 gr ekmek içi
• 300 gr fi leto somon (haşlanmış)
• 1 diş sarımsak
• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı tuz
• 1 tutam maydanoz
• ½ çırpılmış yumurta

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

Somon Köfte“

A� yet olsun…



Osman SALİ 1976 yılında Trabzon-Akçaabat’da doğmuştur.. Meslek hayatına 2002 yılında Avrasya 2 
yolcu Ro-Ro gemisinde yamak olarak başlamıştır. 2005 yılında Bordo Mavi Restaurant, 2011 yılında 

Cephanelik Cafe Restaurant, 2013 yılı itibari ile Chef Edwards Cafe Restaurant’ta çalışmaktadır. Osman 
Bey bu projede somon balığını, kızının adını verdiği özel bir sos ile birlikte kullanmayı tercih etmiştir: 
‘‘Nehir Soslu Izgara Somon’’. Sosun tarifi  tamamen şefi mize aittir, restoran ve otel mutfaklarının balık 
menülerine girebilecek özel bir yemektir.

Osman SALİ (Edward’s Cafe Mutfak Şefi)
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Nehir Soslu Somon Izgara“

HAZIRLANIŞI

Nehir Sosu Yapılışı

• 2 adet fi leto somon (derisi 
yüzülmüş ve kılçıkları ayıklanmış)

• 2 yemek kaşığı un
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 çay kaşığı tuz

• 50 gram tereyağı 
• 25 gram rokfor peyniri 
• ½  çay kaşığı kişniş 
• ½   çay kaşığı zerdeçal 
• ½  çay kaşığı zencefi l 
•  2 adet  yumurta sarısı

MALZEMELER Nehir Sosu İçin;

• Bir büyük boy somonun içini temizledikten sonra fi leto yapılır. Sonra bir cımbız yardımı ile orta şeritte 
kalan kılçıkları tek tek çıkartılır.

• İnce bir bıçak yardımı ile derisi soyulur  ve  balığımızın her iki tarafına hafi f bir şekilde beyaz un serpiştirilir.
• Daha sonra balığın her iki tarafına bir fırça yardımı ile hafi f bir şekilde sıvı yağ sürülür ve ızgarada arzu 

edilen sürede pişirilir. 

• Tereyağı eritilip suyu alınır, daha  sonra kalan tereyağı yaklaşık 20 derece sıcaklığa gelene kadar bekletilir.
•  Ayrı bir kapta  tereyağı çırpılarak yumurta sarısı ilave edilir ve iyice çırpılır. Sonra sırası ile diğer baharatlar 

ve peynir ilave edilip çırpmaya devam edilir ve yaklaşık 2 dakika boyunca çırpılır. Böylelikle sos hazır hale 
getirilir. Hazır olan sos servis tabağına alınan balığın üzerine dökülerek servis edilir. A� yet olsun…



7 yıldır Trabzon’da yaşayan Anıl Önder POLAT misafi r şefl erimizdendir. İzmir-Torbalı doğumludur. Mutfak 
sevdası ona babasından geçmiştir. Baba mesleğini icra edenlerden biridir. Kariyerinde İzmir yoğunlukta 
olmak üzere Bursa, Çeşme gibi turizm bölgeleri yer almaktadır. Şu anda Novotel’de Sous Che� ’i olarak 
görev yapmaktadır. 2 farklı  somon balığı tarifi  hazırlamıştır: ‘‘Fesleğen Soslu Sebzeli Somon Kişloren’’ ve  
‘‘Tereyağlı Limon Sos ile Ispanak Terin Yatağında Somon Balığı Şiş’’.

Önder Anıl POLAT (Novotel Mutfak Şefi)
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Ispanak Terin Yatağında Somon Balığı Şiş“

HAZIRLANIŞI

• 200 gr yerli somon 
(Fileto çıkarılmış)

• 2 gr tuz 
• 2 gr karabiber 
• 2 gr sarımsak 
• 10 gr zeytinyağı 
• 5 gr çiçek yağı 

• 150 gr ıspanak 
• 50 gr havuç 
• 35 gr kuru soğan 
• 2 gr kırmızıbiber 
• 1 adet yumurta
• ½ sarımsak 

• 50 gr tereyağı
•  ¼ limon 

MALZEMELER
Somon Şiş İçin; Ispanak Terin İçin; Tereyağı Limon Sos İçin;

• Fileto haline getirilen somon balığı enine ve boyuna arzuya göre 1-2 parmak genişliğinde kesilir. 
Hazırlanan somon balığı geri kalan malzemeler ile birlikte karıştırılarak marine edilir.

• 15-20 dakika marine edilen somon balığı parçaları rulo şeklinde sarılarak çöp şişe geçirilir. Yapılan 
ruloların büyüklüğüne göre  3-5 adet rulodan oluşan şişler önce ızgarada alt üst edilerek pişirilir. Daha 
sonra ızgaradan alınarak şişler  içinin de pişmesi için 175 derecede 9 dakika kadar  daha pişirilir.

• Ayrı bir tavaya sıvı yağ konulur ve içerisine yemeklik doğranmış soğan ve biber eklenerek sotelenir. 2-3 
dk sotelendikten sonra ıspanaklar  eklenir, 1-2 dakika karıştırılır ve jülyen doğranmış havuç ilave edilir. 
Baharat ve tuz atılarak lezzetlendirildikten sonra ocaktan alınarak soğutulur.

• Hazırlanan soğuk ıspanaklı karışımın içerisine çırpılmış yumurta eklenir. İyice karıştırıldıktan sonra  
yağlanmış terin kalıbına dökülür. Terin kalıbı yerine tartolet kalıbı ya da pandispanya kalıplarını 
kullanabilirsiniz. Hazırlanan  karışım 175 derecede yaklaşık 15 dakika pişirilir. 

• Limonlu tereyağlı sos hazırlamak için uygun bir kapta limon suyu (isteğe göre limon kabuğu rendesi de 
kullanılabilir) ile eritilmiş tereyağı karıştırılır .

• Servis tabağına önce ıspanak terin üzerine somon şiş ve en üste de limonlu tereyağı sosu dökülerek 
servis edilir. 

A� yet olsun…

Ispanak Terin Yatağında Somon Balığı Şiş
(Tereyağı  Limon Sos ile)
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Özgür ÇETİNKAYA 1980 yılında doğmuştur. 
Eğitimini 2005 yılında Karadeniz Teknik 

Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Otelcilik 
bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Anadolu 
Üniversitesi İşletme bölümüne başlamıştır.

Mesleğe 2002 yılında staj için başladığı yer: Zorlu 
Grand Hotel’dir. İş ahlakı konusunda Zorlu Grand 
Hotel’in kendisine çok şey kattığını söyleyen Özgür 
Bey, staj dönemi boyunca alakart mutfakta, salata 
ve meyve tabakları hazırlamıştır.

Üniversitede okuduğu yıllarda yarı zamanlı olarak 
KTÜ Sosyal Tesisleri’nde yardımcı aşçı olarak görev 
yapmıştır. Tabldot ve alakart servislerinde hünerini 
göstermiştir.

13 yıllık bir tecrübeye sahip olan Özgür Bey, bu 
mesleğe başladığından beri birçok yerde çalışmıştır. 

Müşterilerine en lezzetli yemeklerini en güzel 
şekilde sunarak onların yüzündeki tebessümü 
ve hoşnutluğu görmek Özgür Beyi’in en büyük 
mutluluğudur.

Özgür ÇETİNKAYA (Lamess Cafe Mutfak Şefi)
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Közlenmiş Patlıcanlı Somon Izgara““

HAZIRLANIŞI

Nehir Sosu Yapılışı

• 2 adet fi leto somon (derisi yüzülmüş ve 
kılçıkları ayıklanmış)

• 2 yemek kaşığı un
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 çay kaşığı tuz

• 50 gram tereyağı 
• 25 gram rokfor peyniri 
• ½  çay kaşığı kişniş 
• ½  çay kaşığı zerdeçal 
• ½  çay kaşığı zencefi l 
• 2 adet  yumurta sarısı

MALZEMELER Nehir Sosu İçin;

• Öncelikle bir büyük boy somon alınır. Bu somonun içini temizledikten sonra fi leto yapılır, bir cımbız 
yardımı ile orta şeritte kalan kılçıkları tek tek çıkarılır.

• Sonra ince bir bıçak yardımı ile derisi soyulur ve balığın her iki tarafına da hafi f bir şekilde beyaz un 
serpiştirilir.

• Tekrardan bir fırça yardımı ile balığın her iki tarafına hafi f bir şekilde sıvı yağ sürülür. Ardından pişirilir.

• Tereyağı eritip suyu alınır, daha sonra kalan tereyağı yaklaşık 20 derece sıcaklığa gelene kadar bekletilir.
• Ayrı bir kapta  tereyağını çırpıp yumurta sarısı ilave edilir, çırpılır. Sırası ile diğer baharatlar ve peynir ilave 

edilip çırpmaya devam edilir ve yaklaşık 2 dakika boyunca çırpılır.
A� yet olsun…



inanılmaz işler başaran, eli çabuk, becerikli bir aşçı olan Özlem AYDIN, 4 yıldır Nezihbahçe’de ça-
lışmaktadır. Hayali; daha büyük mutfaklarda profesyonel şefl erin yanında çalışmaktır. Restoranda 

ızgara yemekleri, pide hazırlama, alakart ve açık büfe dahil hemen hemen her birimde aktiftir. Özlem 
Hanım kitabımız için Somonlu Pide hazırlamıştır.

Özlem  AYDIN (Nezihbahçe Restoran Mutfak Şefi)
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“
• 220 gr un
• 15 gr yaş maya
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ çay bardağı su

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 küçük  boy soğan
• 1 adet  yeşil biber
• 150 gr  fi leto somon
• 1 adet domates
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı kekik
• 1 diş sarımsak

• 50 gr rendelenmiş 
kaşar peyniri

• 1 adet  yumurta sarısı

MALZEMELER
Hamur İçin; İç Harcı İçin; Üzeri İçin;

HAZIRLANIŞI
• Hamur için gerekli malzemeler bir kap içerisinde ya da tezgahta yoğurulur ve yaklaşık 30 dakika oda 

ısısında mayalandırılır.
• Hamur dinlendirilirken iç harç  için; tavaya yağ konur yemeklik doğranmış soğan  ve biber eklenir , 2 dakika 

sotelenir.
• Tavaya jülyen doğranmış somon eklenerek kaşık değdirmeden tava sallanarak sotelenir. Kabuğu 

soyulmuş küp doğranmış domates eklenir ve 2-3 dakika daha sotelenir. Baharat , tuz ve ince doğranmış 
sarımsak eklenerek karıştırılır. Ocaktan alınarak soğumaya bırakılır.

• Bu aşamada mayalanan hamur arzuya göre uzun ya da yuvarlak  şekilde açılır.  İçerisine harç 
doldurulduktan sonra  hamurun kenarları üzerine katlanır. 

• Pidenin kenarları yumurta sarısı ile sıvanır ve 175 derecede 15 dakika  pişirildikten sonra fırından alınıp 
kaşar peyniri serpilir ve tekrar fırınlanır. 2 dakika tutulduktan sonra fırından alınır ve dilimlenerek sıcak 
servis edilir.

A� yet olsun…

Somonlu Pide



Seragölü Gül Tesisleri mutfak şefl erimiz; Seyfettin Bey, Osman Bey ve Meryem Hanım; Trabzon’da en 
çok tüketilen klasik balık yemeği ‘‘Somon Güveç’’, ‘‘Somon Sarma’’ ve soğuk sosta pişirilmiş ‘‘Somon 

Salatası’’ hazırlamışlardır.

Aşçılarımıza ve Gül Tesisleri yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Seyfettin HATİPOĞLU (Seragölü Gül Tesisleri Mutfak Şefleri)
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Somon Güveç“

HAZIRLANIŞI

• 1.5 kg parça fi leto derisi ayıklanmış somon 
• 2 adet kuru soğan
• 2 adet domates
• 2 adet yeşil biber
• 2 adet limon
• 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz
• 2 diş sarımsak
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• 1 çay kaşığı karabiber
• 2 tatlı kaşığı tuz
• 1 kahve fi ncanı sıvı yağ
• 50 gr tereyağı

MALZEMELER

• Önce balığın kılçıkları ayıklanır, porsiyonlanarak parçalara ayrılır.
• Soğan piyazlık doğranır ve güvecin altına döşenir. Domateslerin yarısı da soğanların üzerine halka 

şeklinde doğranarak döşenir. 1 limon da aynı şekilde doğranarak domateslerin üzerine yerleştirilir.
• Parça balıklar sebzelerin üzerine yerleştirilir. Balıkların üzerine sırasıyla halka limon, domates , yeşil 

biber ve ince doğranmış maydanoz döşenir.
• Ayrı bir kasede sıvı yağın içerisine 2 diş sarımsak doğranır ve baharatlar ilave edilir ,karıştırılarak 

güvecin üzerine gezdirilir. 
• En üst kısma soğuk tereyağı parçaları yerleştirilerek önceden ısıtılmış fırında  180 derecede 45 dakika 

pişirilir. A� yet olsun…



1983 Akçaabat doğumlu Seyfettin YILDIZ, 
17 yıldır bu sektörün içindedir. Bu süre 

zarfında alakart, yöresel mutfak, ızgara, pide, 
kebap, balık gibi pek çok birimde aşçı olarak 
görev almıştır. Trabzon dışında sadece Kıbrıs’ta 
mesleğini icra eden Seyfettin Bey, şimdilerde 
Mercan Koru Park Restoranda çalışmaktadır. 

Uzun yıllar çalışmışlığın verdiği uzmanlık, 
pratik çalışma ve iyi koordinasyon yeteneğine 
sahip biridir. ‘‘Ispanak Soslu Tereyağlı Somon’’
öğünlerinizde yer alması gereken güzel  bir 
tariftir.

Seyfettin Yıldız (Mercan Koru Park Mutfak Şefi)
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Ispanak Soslu Tereyağı Somon“

HAZIRLANIŞI

• 600 gr somon
• 100 gr taze ıspanak
• 100 gr taze mantar
• 1 adet defne yaprağı
• 4 diş sarımsak
• 4-5 adet çeri domates
• 2 adet yeşil sivri biber

• 4-5 dal maydanoz
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• 150 gr tereyağı
• Tuz
• Kekik
• Karabiber

MALZEMELER

• Somon balığı iyice temizlenip fi letosu çıkarılır. Fileto somon  dilimleri 2  eşit parçaya ayrılır ve uygun bir 
kapta tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırılıp 20 dakika kadar buzdolabında marine edilir.

• Ispanaklı sos için ayrı bir tavada tereyağında temizlenmiş ve isteğe göre doğranmış mantarlar  2-3 dakika 
sotelenir. Yeşil biber eklenir 1-2 dakika daha sotelendikten sonra domatesler ve defne yaprağı  bütün 
olarak atılır. 1-2 dakika ateş üzerinde çevrildikten sonra iri kıyılmış ıspanak ve baharatlar eklenerek  2 
dakika pişirilir.

• Marine edilen somon  balığı parçaları tereyağında alt üst  kızartılıp  servis tabağına alınır ve üzerine 
ıspanaklı sos dökülerek servis yapılır.

A� yet olsun…



Trabzon Akçaabat doğumlu Şaduman KARAHASAN, kadın aşçılarımızdandır. Aslında hasır bilezik  
örmeciliği yapan Şaduman hanım, kazancı yetersiz kalınca iş kolunu değiştirerek mutfağa yönelmiştir. 

Trabzon’un yöresel mutfağı konusunda eli oldukça lezzetli ve maharetli olduğu için çevresinin de desteğiyle 
birçok mutfakta yöresel lezzetler üzerine çalışmıştır. Kitabımız için ‘‘Somon Sac Kavurma’’ hazırlamıştır.

Güler yüzlü ustamıza teşekkür ederiz...

Şaduman KARAHASAN (Kanoğlu Konağı Mutfak Şefi)
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Somon Sac Kavurma“

HAZIRLANIŞI

• 1 çay bardağı sıvı yağı
• 150 gr tereyağı
• 300 gr fi leto kuşbaşı somon
• 2 adet kuru soğan
• 1 adet al biber

• 2 adet çarliston biber
• 1 adet acı sivri biber
• 2 adet domates (kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış)
• Tuz ve karabiber, pul biber 

MALZEMELER

• Saç ocakta kızdırıldıktan sonra tereyağı ve sıvı yağ birlikte konularak hafi f eritilir.
• Tereyağı tam erimeden içerisine somon eklenir. 2-3 dakika hiç dokunulmadan balığın  her tarafının hafi f 

sertleşmesi sağlanır.
• Daha sonra  somonlar sacın etrafına doğru yayılır ve ortası fokurdamaya başlayınca içerisine yemeklik 

doğranmış soğan ve biberler eklenir. 2-3 dakika sotelendikten sonra domatesler eklenir.
• Yavaş yavaş karıştırılarak fazla suyunu salmadan pişirilmesi sağlanır. Bu aşamada da malzemeler sacın 

kenarlarına  doğru çektirilmelidir.
• Son olarak  tuz ve baharatlarla lezzetlendirilerek ocaktan alınır ve sıcak servis edilir. A� yet olsun…



1976 Trabzon-Merkez doğumlu Şenol BEKTAŞOĞLU, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 
düzenlenen Kruvasan Yarışması’nda jüri üyemizdi. TAŞPAFED Başkanlığı görevini yürüten Şenol Bey;

“Her gün kendini yenileyen bir sektörün içerisindeyiz. Bunun için de her aşçının kendini yenilemesi, 
gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir. Bu konularda birliktelik, bir arada olmak her zaman işe yaramıştır. 
Bu anlamda da yeniliklerden haberdar olmak ve paylaşmak için TAŞPAFED olarak herkese kapımız açıktır” 
dedi. Kitabımız için ‘‘Ballı Kimyonlu Körili Izgara Somon’’ hazırladı.

Kendisine desteğinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Şenol BEKTAŞOĞLU (KTÜ Sosyal Tesisler Mutfak Şefi)
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Ballı Kimyonlu Körili Izgara Somon“

HAZIRLANIŞI

• 150 gr istiridye mantar
• 200 gr soslanmış somon fi leto
• 7-8 tane çeri domates
• 7-8 arpacık soğan
• 50 gr kadar ayıklanmış siyah zeytin
• 50 gr tereyağı

• Pul biber
• 1 çay bardağı köri
• 2 dal ada çayı
• Tuz
• 2-3 diş sarımsak
• 2 yemek kaşığı bal

MALZEMELER

• Adaçayı, köri ve bal bir kapta karıştırılır. Somon balıkları ilave edilip 10 dakika marine edilir.
• Tavaya tereyağı konulup eritilir.
• İnce kıyılmış sarımsak, arpacık soğanlar, çeri domates ve iri doğranmış mantar 2-3 dakika sotelenir. 

Marine edilmiş somon ilave edilerek sotelemeye devam edilir. Balıklar pişirince tuz, karabiber, 
kırmızıbiber, konulup karıştırılır.

• Değişik garnitürlerle sıcak olarak servis edilir.
A� yet olsun…



Afiyet Olsun...






