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MARİNE
HARWEST
Sponsorluğunda
gerçekleşen
tanıtım ve tadım
etkinliğine,
NORVEÇ Deniz
Ürünleri Konseyi
Bşk. Maria Kivijerji
ile Bocouse D'or
Avrupa Şampiyonu
Gunnar Huarnes
katıldı. Somon
balığı ile Türk
damak tadına
uygun nefis
lezzetler hazırladı
ve sundu.

Dünyanın en büyük ÇİPURA ve LEVREK üreticisi

KILIÇ DENİZ

Yeni üretimi ORGANİK PREMİUM SERİSİNİ dünyaya tanıttı.

Lezzet Dünyasının renkli mekanı

‘KISS THE FROG’
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Brüksel'de yapılan
24.SEAFOOD EXPO
GLOBAL'de dünya balıkçılarını
üstün kalitesine hayran bıraktı.
TÜRK ve Dünya Balıkçılığında
ilk'lere imza atan lider kuruluşun daha
bir çok farklı girişimi var. Tüm yurdu
saracak GURME BALIK MARKETLERİ
Zinciri kuruluyor. Ege ve Akdeniz'de
Açık deniz balık yetiştiriciliği sürüyor.
Kahramanmaraş'ta Alabalık Üretimi
ve işlenmesi, Çeşme'de Orkinos
yetiştirme çiftliği, Karataş'ta Mavi
Yengeç üretimi ve işlenmesi ile Karataş
Kefali Havyar üretimi yapılıyor. Yurt
içinde ve dışındaki Balık Yemi üretimi
yatırımları devam ediyor.

Nişantaşının Buluşma Noktası

ST REGIS BRASSERIE
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Balık Keyfinde Üstün Lezzetler

HİLTON HOTELS
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Deniz Lezzetleri için
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DEVELİ MARİN KALAMIŞ

ADANA'dan bir ACILI daha!

Ancak, bu seferki BALIK, hemde TON BALIK

‘ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLÜ’
İLE ÜLKEMİZİ VE BALIKÇILIK

Kalkan Balığında en iyi

IZAKA RESTAURANT

Sayfa 13’DE

Yeni Lezzet Durağınız

Sayfa 16’DA

SEKTÖRÜMÜZÜ ONURLANDIRDI
1985 de Türkiyenin ilk kültür balıkçılığı
üretim tesisini kuran, 2008 de İlk
MARKALI BALIK tanıtımını yapan PINAR
BALIK, Levrek ve Çipura üretimi, iç ve dış
pazarlardaki başarısı ile yepyeni iş birlikleri
ve ödüllerle gelişimini sürdürüyor. Dünya
Balıkçılık Sektörünün fuarlarında büyük ilgi
gören PINAR BALIK, aldığı "Üstün Lezzet
Ödülü " ile gücünü gösterdi.
Sayfa 13’DE

CROWNE PLAZA FLORYA

Sayfa 9’DA

Damak tadımıza uygun,
Acılı, Hardallı, Zeytinyağlı,
Mayonezli, Barbekülü, Çeşnili
TON BALIĞI Lezzetleri ile
SASU Türkiyede ve Dünyada
bir ilke imza attı.

Patisseride Lezzet ve Serafet

QURABİYE
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Cambaz ipte balık
dipte gerek

G

enel yayın yönetmenimiz haydi bu ay
balık konusunu işleyelim deyince aslında biraz endişelenmedim desem
yalan olur, zira balık av sezonu sona erdi
ve benim için lezzetli balıklar bitti dedim
ama yaşadığımız zamanda artık mevsim
diye bir kavram çokta kalmadı her gün
dünyanın dört bir yanından yüzlerce çeşit
deniz ürünü hava kargolar ile geliyor ve
sofralarımızı süslüyor.
İstanbul’da balıkçı deyince herkesin
kendine göre favori mekanları vardır. Bu
ay sizlere benim istanbul’da favorilerime
götürerek bir ziyafet çekmeye çalışacağım.
İlk adresimiz Giritli Restaurant cankurtaran’da armada otelin arkasında çok şirin
tarihi bir konak ve karşısındaki istanbul’da
artık kalmayan nefis ve sade bir bahçeden oluşuyor. İstanbul dışından gelen misafirlerimizi ve yurt dışından gelen dostlarımızı götürmeyi tercih ettiğimiz bu şirin
restaurant öncelikle nefis otları ve mezeleri ile sizleri karşılar ege mutfağına meraklıyım diyorsanız kaçırılmayacak bir ziyafet sunuyor. Kalamar ızgara ve ahtapot
oldukça leziz orfoz şiş mevsiminde nefis
oluyor. Balık olarak mevsime uygun balıklar sunulurken yemek sonrası taze dökülmüş lokma ve dondurma oldukça çekici oluyor. Restaurant sahibi Ayşe Şensılay
ve ekibinin yakın ilgisi ve mekanın şirinliği yanında fiyatlarında makul sayılabilecek ölçüde olması denemeyenler için bence denenmesi gereken bir seçenek olarak
karşımıza çıkmakta.
Burada çıkıp boğazın Avrupa yakasında arnavutköy’de bulunan Sur Balık diğer favorilerim arasında oldukça büyük
bir turizm grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve istanbul’da 6 şubesi bulunan kurumsal standartları yakalamış hamurda
balık,fırında balık pazı sarma gibi kendine
özel sunumları her noktasında aynı servis ve kalite standardı ile balık servisi yapması Arnavutköy tümüyle orjinaline sadık kalınarak renöve edilmiş 4 katlı bir yalı
ve her katından enfes boğaz manzarasına hakim özellikle içinde bulunduğumuz
bahar mevsiminde çok keyifli bir mekan
özellikle yabancı misafirlerin çok ilgisini çeken bir nokta. Cambaz ipte balık dipte gerek Arnavutköy Sur Balık’ın menüsü
mezesinden tutun ara sıcağına çeşitleriyle
zengin ve özgün. Samsun’dan gelen levreği, Bodrum’dan gelen dili, Gaziantep’ten
gelen baklavası ve daha birçok leziz ürünüyle enfes bir sofra keyfi sunuyor. Fesleğenli levrek marin, balık mantısı, levrek
dolması, balık köfte, levrek, fener rikado
ve tam kıvamında ızgarada pişen ahtapot’un her birinin lezzetine doyacaksınız.
Ana yemeklerde ise tuzda balık ve kağıtta
levrek denemenizi öneririm. Yemeğin üstüne de tahinli profiterol yemeden olmaz.
Bu menüye kurumsallıkta eklenince fiyatlar gayet makul ve her geldiğinizde aynı
ölçekte fiyat ve hizmeti bulmanız garanti.
Boğazda biraz daha ileri yeniköye uzanınca eşiniz aileniz ile birlikte gidebileceğiniz küçücük şirin bir klasik balıkçı Yeniköy İskele restaurant adını aldığı Yeniköy
vapur iskelesinin hemen arkasında şirinmi şirin küçücük 3 katlı bir mekan personel son derece sıcak mekan 1949 yılından
bu yana hizmet vermekte yıllara meydan okuyan ender yerlerden birisi uzunca
bir süredir BVS group tarafından başarıyla işletilen mekan çocukluğumuzdan kalan bir tat klasik balık restaurantı mezeleri yanında günlük taze mevsim balıkları
ile sizlere gözlerden uzak gerçekten çocukluğunuza gidecek bir balık ziyafeti vadediyor. Fiyatları makul ve ürünler lezzetli. Aynı grubun kalamış marina’da çok yeni
açtığı By Balıkçı gerçekten manzarası lokasyonu ve mutfak ekibi ile bu yaza damgasını vurabilir.
Hazır Anadolu yakası demişken ilk sayacağım yerlerden biriside Çengelköy iskele restaurant onlarca yıldır hizmette
olan mekan mezeleriyle ünlü lokasyonu
çok keyifli Çengelköy iskelesinin hemen
yanında denize cephesi çok çok geniş olmasa da personeli oldukça sıcak ve ilgili İstanbul da en iyi balık pişiren yerlerden
buğulama , ızgara ve tava hepsi ayrı lezzetli mevsiminde istediğiniz şekilde balığa
lezzet katan mekanda atom isimli deniz
mahsulleri güvecini denemeyi unutmayın
ızgara balık için Çengelköy iskelenin kullandığı sarmısak, soya sosu, tereyağı ve
nişasta ile hazırlanan sos gerçekten balığa
değişik bir lezzet katıyor. İstanbulu yaşamak görmek istiyorsanız gelmeniz gereken klasik eski bir İstanbul balıkçısı.
Kim bilir belki tüm çocukluğum ve
gençliğim adalarda geçtiği için vapur iskele ve deniz olmadan bir balıkçı düşünemiyorum ama İstanbullu olup ta bunları aramayan olmaz diye düşünüyorum.
Bu vesile ile bu vatanı savunmak bizlerin huzurunu sağlamak için kahramanca
savaşan ve şehit olan Asker,Polis,Korucu
tüm vatan evlatlarının önünde
saygı ile eğiliyorum ruhunuz
şad olsun , vatan size minnettar.Bir sonraki aya kadar
şen ve esen kalın.
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Lezzet Dünyasının, Renkli Mekanı
‘KISS THE FROG’ TAM BİR ‘FISH & SEA FOOD BRASSERIE’

Yeme-içme dünyasının kodlarını baştan yazan, deniz mahsullerine yepyeni yorumlar getirerek kısa zamanda adından
sıkça söz ettiren “Kiss The Frog”, benzersiz lezzetleri ve keyifli ambiyansı ile Rumeli Hisarında hizmet veriyor!

T

aptaze deniz
ürünleri, lezzet dünyasına yepyeni yorumlar
kazandıran reçeteleri, İstanbul’un en keyifli lokasyonlarından
Rumelihisarı’nın muhteşem manzarası ile İstanbul’un yeme içme
dünyasında fark yaratan adresi Kiss The
Frog, her şeyin olduğu gibi, deniz lezzetlerinin de en güzelini hak
eden yerli ve yabancı
Lezzetseverleri ağırlıyor. Kiss the Frog,
güzel müzik, eşsiz
manzara, kaliteli servis, özgün sunumlar, keyifli ambiyans ile
kabuklu, kabuksuz deniz
ürünleri, benzersiz pizza ve makarnaları, damaklarda iz bırakan sushi lezzetlerini konuklarına sunuyor, her gün özel keyifli ikramlarıyla onlara eşlik ediyor. Muhteşem mekanı başarıyla yöneten Aydın Koca, yıllarını
5 yıldızlı otellerde, F&B ve Salon
Yöneticiliği çalışmaları ile geçirmiş, sektörü yakından tanıyan
deneyimli bir isim. Geçtiğimiz
günlerde, temsil ettiğimiz Lezzet Dünyamız adına ziyaret etme
fırsatı bulduğum bu mekanda

ğil, “Seafood
Brasserie”
sıfatı, mekanımızı
daha iyi anlatıyor. Boğaz kıyısındaki mükemmel
konumu,
samimi dekorasyonu,
canlı DJ
performansı ile sunduğu
konfor hem arkadaş grupları, hem
romantik
bir akşam
yemeği,
hem de alternatif iş yemekleri için uygun. Sağlıklı yaşam trendleri ve deniz ürünü sevmeyenleri de ihmal
etmedik. Kabak Spaghetti, quinoalı salata, otlu Cızbızzz börek
gibi alternatifler de
mevcut. Her malzemenin en taze ve lezzetlisi ile menülerini oluşturan restaurantta Fransa’dan gelen canlı

verdiği; Güleryüzlü, samimi ve konuğunu yönlendirici hizmetlerine şahit oldum.
Yaklaşık 1 sene
önceki açılışından
da önce, restaurant’ın
inşaatından bu yana işin içine ve
mekanla bütünleşmiş. Gazetemize verdiği bilgilerde: “ Değerli
bir gastronomi yatırımcı ve işletmecisi
olan Gül Etker tarafından Rumelihisarı sahilinde,
eski vapur iskelenin karşısında kurulan Kiss The Frog
deniz ürünleri yemekleri servis eden, nefis manzaralı bir restauranttır. Zengin
menüsünde, Sushi, pizza, ev
yapımı pasta çeşitleri, kabuklu, kabuksuz her tür deniz
ürünü ve balık bulunmaktadır. Deneysel, klasik ve dünya mutfaklarının bir sentezi olan bu menü, konuklarımıza alışık olmadığı bir
“Deniz ürünleri tecrübesi” yaşatmaktadır. Klasik Balıkçı de-

istiridyeler, akvaryumdan seçebileceğiniz
canlı Istakozlar her
gün yenebilir. Odun
fırınından benzeri
olmayan değişik pizzalar, lahmacunlar, tabii ağırlıkta Deniz ürünlü olarak mis kokuları
ile çıkıyor. Ekmekler
de bu fırından, hem
de doğal ekşi mayalı
Kiss The Frog mamulü. Özel Sushi Chef’imizin Zengin Sushi menüsü de değişik alternatifler sunuyor. Pazartesi günleri hariç her
gün Sushi servisi var.
Pazartesi akşamları
değişik orkestralar eşliğinde yemek de mümkün. Mükemmel ve özgün kokteylleri ile barımızın müdavimleri sürekli artmakta, Kiss The
Frog, iyi müzik, iyi manzara, iyi
servis ile keyifli vakit geçirtmek
üzere tasarlanmıştır. “ dedi. Deniz ürünleri ve balıklar ile uyumlu zengin bir şarap kavı da bulunan restoran’ın lezzetlerini bana
tattırdı, çok beğendim ve “ After
Eight Profiterolüne hayran kaldım. Mönü’nün detaylarına girmiyor, resimlerini veriyorum.
Haksızmıyım ?

360 DERECE DENİZ

MANZARASINDA BALIK KEYFİ

By balıkçı
Beyza-Tolga, Aras, Sıdıka Atalay

Yemeğini Keşfet 2016
Türk Gastronomi Dünyasının
ünlü isimlerini bir araya getirdi

T

ürkiye’nin İlk 5 yıldızlı, Altın Çıpa Ödüllü Marina’sında İstanbul’un en
güzel balık lokantalarından biri By Balıkçı Ataköy ve By Balıkçı
Kalamış’ta sizleri bekliyor. Dört
bir yanı denizle çevrili mekan,
adeta bir ada duygusu yaşatan konumuyla sizi bambaşka bir aleme
götürecek. by Balıkçı, birbirinden
leziz mezeleri ve zengin deniz
mahsüllerinden oluşan seçenekleriyle haftanın her günü, öğle ve
akşam yemeklerinizi unutulmaz
bir ziyafete dönüştürüyor. Ayrıca
hafta arası ve özellikle hafta sonlarında martı sesleri eşliğinde,
uçsuz bucaksız bir deniz
manzarası karşısında yapılan sabah kahvaltıları da
büyük ilgi görüyor.
BVS Group, markalardan biri olan ve By Balıkçı
Ataköy ve By Balıkçı Kalamış, mevsimin en taze balıkları, mezeleri ve yüksek
standarttaki servis anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

MARİNANIN EN GÜZEL
NOKTASINDA
Özenle seçilen zengin deniz
mahsülleri menüsü, geleneksel
Levanten ve Rum mutfaklarından
seçkin örnekleri, uluslararası cu-

T

ürk Mutfağı Vakfı
tarafından ikincisi
düzenlenen“Yemeğini
Keşfet”, dünyanın takip ettiği
şef ve fikir liderlerini Türk
gastronomi dünyasının ünlü
isimleri ile bir araya getirdi.

BU SENENİN TEMASI “CESARET”.

isine’lerden seçilen lezzetleri, sabah kahvaltılarında, öğle ve akşam
yemeklerinde İstanbul’un önde
gelen şef ve aşçılarının özgün yorumları ile by Balıkçı, konuklarına
keyifli anlar yaşatıyor. By Balıkçı, lezzetli ürünleriyle misafirlerinin damağında, eşsiz manzarasıy-

la hafızalarında iz bırakıyor. Eğer
Avrupa yakasında iseniz By Balıkçı Ataköy, yok Asya yakasında iseniz By Balıkçı Kalamış, balık konusunda uzman aşçıları ve profesyonel güler yüzlü servis anlayışıyla uğramanız gereken mekanları
başında gelmektedir.

İlham kaynağını “Cesaret”
temasından alan “Yemeğini
Keşfet” etkinliğinde Sahrap
Soysal, Sedef İybar, Tolga
Atalay, Arda Türkmen, ünlü şef Arda Türkmen-Sahrap Soysal
Rudolf Van Nunen gibi yeme
içme dünyasına gönül vermiş isimler buluştu. Bomontiada’da
gerçekleşen etkinlikte tecrübelerini paylaşarak insanlara farklı bir
bakış açısı kazandırmayı hedefleyen, hem içerik hem de tasarım
olarak cesur ve sıra dışı yaklaşımlarıyla tüm dünyada ve gastronomi sahnesinde ses getiren konuşmacılar buluştu. Aralarında
“Fool” dergisinin yaratıcıları İsveçli Lotta ve Per Anders Jörgensen,
Meksika asıllı Amerikalı RosioSanchez, Lübnanlı Kamal Mouzawak,
ünlü İspanyol şef kardeşler Joan, Jordi ve JosepRoca ile birlikte
Tire’den Gaziantep’e yaptığı mutfak keşiflerini “The Turkish Way”
filmi ile belgeleyen İspanyol yönetmen LuisGonzález, Sydney’deki
restoranları Efendy ve Anason Mezebar’la büyük beğeni toplayan
ve IACP tarafından en iyi uluslararası kitap seçilen Anatolia’nın
yazarı şef Somer Sivrioğlu, Changa’nın kurucularından Tarık
Bayazıt, Gelveri Şarapları’nın üreticisi UdoHirsch, gibi isimler
konuşmacı olarak sahne aldı. Yemeğini Keşfet” konuşmalarla
olduğu kadar özellikli sofraları ve ikramlarıyla da katılımcılara
farklı bir deneyim yaşattı. Kahvaltı ile başlayan etkinlikte öğle
yemeğinde sokak satıcılarının hazırladığı, İstanbul sokak yemeklerinden bu kültürü en iyi yansıtacak bir seçki sunuldu. Akşam
yemeğinde ise uçsuz bucaksız bir sofra, İstanbul’un tarihi
lokantalarının en çok bilinen imza mezeleriyle donatıldı.

