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Okulu

Ara sıra da olsa “Ne pişirsem?” “Ne yiyip içsek acaba?” sıkıntısı yaşar Ara sıra da olsa “Ne pişirsem?” “Ne yiyip içsek acaba?” sıkıntısı yaşar 
herkes. Aslında sıkıntı biraz da hem lezzet alalım hem de sağlığımızı herkes. Aslında sıkıntı biraz da hem lezzet alalım hem de sağlığımızı 
koruyup gözetelim diyedir. Sizler için derlediğimiz öneriler belki bir kısım koruyup gözetelim diyedir. Sizler için derlediğimiz öneriler belki bir kısım 
kaygılarınıza çözüm olabilir. Göz atmak için buyurun. kaygılarınıza çözüm olabilir. Göz atmak için buyurun. 

Evde, çoluk çocuk mutfağa girip herkesin bir ucundan tutarak yapabileceği 
ne kadar çok yöresel tatlar vardır değil mi? Antalya Piyazı, Batman Ayran 
Çorbası, Bingöl’ün Gözdesi Sırın (Serina Pel), Bursa Dede Çorbası, Edirne 
Tava Ciğer, Kars Hangeli… Say say bitmez. Hepsi ve daha fazlası Kültür ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür PortalıTurizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı  sayfalarında. 
Haydi, kolları sıvayın bir taraftan. 

Gazete ve dergilerde yazılarını ve yayımladıkları kitaplarını görüp 
okuduğumuz, televizyon ve video kanallarında sunumlarına rast gelip 
seyrettiğimiz ustaların tarifleri için isimleriyle bir arama yapmanız kafi. Birkaç 
ismi hatırlatalım, gerisi sayfalar arasında akışınızda zaten karşınıza çıkacaktır: 

Geleneksel Mutfağımız

Ustalardan Tarifler

Nefis Yemek Tarifleri
Ana Sayfa, Tarifler, Videolar, Menüler, Trend, Yazarlar, Soru Cevap, Bugün 
Ne Pişirsem? Blog, Listeler, Kaç Kalori başlıklarında takipçi sayısı yüksek 
yazarların tarifleri. 

Ye-mek
Günün Menüsü, Tarif Ara, Ana Yemekler, Tatlı, Kurabiye, Kahvaltı, Yemek 
Tarifleri başlıklarında farklı lezzet tarifleri

Emine BederEmine Beder

Eyüp Kemal SevinçEyüp Kemal Sevinç

Sahrap SoysalSahrap Soysal

Arda TürkmenArda Türkmen

Ayşe TüterAyşe Tüter

Elif KorkmazelElif Korkmazel

http://kizilay.org.tr/evde-kal/
http://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/genel/neyenir
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/genel/neyenir
https://www.nefisyemektarifleri.com 
https://ye-mek.net/menu 
https://ye-mek.net/menu 
https://www.diyanet.tv/emine-bederin-mutfagi/bolumler 
https://www.eyupkemalsevinc.com/ 
https://www.sahrapsoysal.com/ 
https://www.youtube.com/user/ArdaninMutfagi 
https://www.youtube.com/channel/UCpf7N3bP1HwM0X065OXQ8kQ 
https://www.youtube.com/channel/UCrYviu0brBfwrPY6QNqs0mg/videos 
https://ye-mek.net/menu 
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/genel/neyenir
https://www.nefisyemektarifleri.com 


Türkiye'den Yemek Dergileri ve Siteleri 
Aşağıdaki dergiler ve bu dergilerin siteleri önünüze çok farklı alternatifler 
çıkaracak.

Aylık gezi ve yemek dergisi Food and TravelFood and Travel

Gastronomi sektörünün bütün katmanlarıyla iş birliği içerisinde olmayı 
önemseyen bir elektronik dergi olan Food in LifeFood in Life

Bir İtalyan internet sitesi ve dergisinin Türkçe versiyonu olan 
La Cucina ItalianaLa Cucina Italiana

Yaşamla mutfak arasında bir köprü olan yemeğin ve yemek kültürünün 
dergisi olma amacındaki LezzetLezzet

Bir yandan Türkiye’nin tüm yörelerinden sebzeli, etli, tatlı, tuzlu her 
çeşit tarife yer vermeye özen gösteren bir yandan da sofranıza 
taşıyacağınız lezzetlerin mevsimine uygun doğal malzemelerle 
hazırlanmasını önemseyen LokmaLokma

Yayımlanacak tarifin bir aşçının mutfağında o an pişirilmiş ve okurlarının 
uygulaması için aynen aktarılmış olmasına özen gösteren SofraSofra

Online ve mobil platformlarda yayımlanan aylık yemek ve yaşam 
dergisi TabuleTabule

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinin yayım organı Tatlı HayatTatlı Hayat

Yemek ve yaşama dair birçok konuyu gündemine alan Tuz BiberTuz Biber

Çok sayıdaki yemek tarifleri dergisinden farklı olarak bilimsel ve 
kültürel olanı edebiyat ile kuşatmak ve bütün bunları görsel sanatlarla 
donatmak üzere yola çıkan Yemek ve KültürYemek ve Kültür

Aylık yemek kültürü dergisi Yemek NâmeYemek Nâme

Evde her zaman bulunabilecek yahut her bütçeden okurunun 
kolaylıkla erişebileceği malzemelerden hareketle tarifler vermeye özen 
gösteren Yemek ZevkiYemek Zevki

http://www.foodandtravel.com.tr 
http://foodinlife.com/
http://www.lciturkiye.com/
https://www.lezzet.com.tr
http://www.lokmadergisi.com/
https://www.sabah.com.tr/sofra
https://www.kevserinmutfagi.com
http://www.baktad.org.tr/dergi-arsivi/
http://www.tuzbiberdergisi.com/
https://yemekvekultur.com/
http://arsiv.devletsah.com/
https://yemekzevki.com.tr/


Dünyadan Yemek Dergileri
Dünyadan derlediğimiz bu dergileri ziyaret edecek olursanız yeme içmeye 
dair farklı ve ilginç bilgiler edinebilir, deneysel ufuklara yelken açabilirsiniz.

Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için enerji ve besin ögelerine 
ihtiyaç vardır. Enerji ve besin ögeleri yeterli miktarda alınmalı ve vücutta 
uygun şekilde kullanılmalıdır ki “yeterli ve dengeli beslenme” gerçekleşmiş 
olsun. 

Sağlıklı yaşama ve yaşlanmanın önemli bir parçası olan yeterli ve 
dengeli beslenme bilgi ve becerilerinin (bk. s. 128-157) yanı sıra sağlık 
okuryazarlığından yaşam biçimi ve sağlık konularına, koruyucu hekimlikten 
kronik hastalık yönetimine birçok konuda yeterli ve yetkin bilgiler için 
Dr. Mustafa Çetin’in yazıp Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
yayımladığı Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan KorunmaSağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma kitabını öneririz. 

Sağlıklı Beslenme

Yemek konusunda ortak zevkleri olan kişileri bir araya getiren 
GatherGather

Her sayısında farklı bir şehrin kahve kültürünü ayrıntılı bir şekilde 
anlatan DriftDrift 

Yemek ile müziğe sayfalarına bir arada yer veren MOODMOOD 

Renkli illüstrasyonları ve özgün yazılarıyla yemek yemenin 
eğlendirici ve yaratıcı yönlerine dokunan The Runcible SpoonThe Runcible Spoon

Geniş içeriği ve niteliğiyle uluslararası çok sayıda ödüle layık 
görülmüş The GourmandThe Gourmand

Doğal üretimi ve yeşil beslenme prensibini destekleyen ve 
veganlara özel içerikler sunan Chick PeaChick Pea

https://www.aep.gov.tr/wp-content/uploads/2019/04/05_02_Sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1-Ya%C5%9Fama-Kitab%C4%B1.pdf https://www.aep.gov.tr/wp-content/uploads/2019/04/05_02_Sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1-Ya%C5%9Fama-Kitab%C4%B1.pdf 
https://www.aep.gov.tr/wp-content/uploads/2019/04/05_02_Sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1-Ya%C5%9Fama-Kitab%C4%B1.pdf https://www.aep.gov.tr/wp-content/uploads/2019/04/05_02_Sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1-Ya%C5%9Fama-Kitab%C4%B1.pdf 
https://gatherjournal.com/
https://driftmag.com/
http://moodmusicfood.com/
http://therunciblespoon.info/
https://thegourmand.co.uk/
https://chickpeamagazine.com/

