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Balıklar soğuk kanlı hayvanlardır. Ağırlıklarının %
50'si yenilemez durumda olsa da, insanların beslen-
mesi açısından çok büyük öneme sahiptir. 

Bugüne kadar 16.000 balık cinsi tespit edilmiştir.
Bunlardan 200 çeşidi insanların beslenmesi açısın-
dan önemlidir. Balıklar aynı zamanda protein ve
değişik tuzları içerirler. Taze balıklar vitamin
bakımından zengindir. Bağ dokusunun az olması
sebebiyle kolay hazmedilir. Bu nedenle diyet mut-
faklarında da kullanılabilir.

BALIKLARIN SINIFLANDIRILIŞI

Tatlı Su Balıkları (Göl veya Nehir)
-Pulsuz pişen balıklar (Yani pulu olmayan balıklar)
-Pullu balıklar (Kuvvetli pulu olan balıklar)
-Ortam değiştiren balıklar 
(Denizde yaşayan fakat yumurtlama zamanı ırmak-
lara çıkan balıklar) Örneğin Som, Mersin Marinası,
Alaca Mersin)

Tuzlu Su Balıkları
Yuvarlak balıklar 
Yassı balıklar 
Dil çeşitleri :
Sofra çeşidi balıklar (Kalkan, Pisi)

Etlerinin arasında fazla bir fark olmamakla bir-
likte deniz balıklarını eti uzun müddet saklandığında
daha keskin kokar.

Satın Alma
Satın alırken kalitelerine çok dikkat edin. Balık ne

kadar taze iken işlenirse o kadar lezzetli olur. Yeni
teknikler ve modern soğutucular sayesinde balık
yakalanır yakalanmaz soğutulması durumunda özel-
liklerini uzun süre koruyabilirler.

Taze balıklar
Taze balıkların gözü parlak, solungaçları kırmızı,
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Balıklar Hakkında Genel Bilgiler
General Information on Fish

Fish are cold-blooded animals. They are very im-
portant for a balanced nutrition, even though the
edible parts of most fish species account for only
around 50 percent of its bodyweight. So far, there
are 16,000 species of fish identified around world,
out of which 200 are known to be very valuable for
nutrition. Another important fact is that fish contain
proteins and different types of mineral salts. Fresh
fish are rich in vitamins and are easily digestible due
to the low amount of connective tissue. For this rea-
son, they are often used in diet recipes.

FISHS

Freshwater Fish (Lake or River)
-Scaleless fish
-Scaly fish
-Migrating fish (species that live in the sea, but
move to rivers during spawning period, such as
salmon, European sturgeon, or eels, which, on the
contrary, move to sea to spawn)

Saltwater Fish
-Round fish
-Flat fish
Types of sole:
Table fish (turbot, flounder)
Various species of sole and flounder

Both types of fish have similar meat, but saltwa-
ter fish has a stronger smell, especially when stored
for a long period of time.

Buying Fish
You must inspect the fish thoroughly before buy-

ing. The fresher the fish, the more delicious it will
be when cooked. Thanks to new techniques and ad-
vances in refrigeration, fish can be kept fresh for
long periods of time, provided that they are frozen
as soon as they are caught.
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eti sıkı ve pulları serttir.

Bekletilen balıklar
Suda bekletilen balıkların süzgeçleri beyaz ve eti

yumuşaktır. Pulları kolay çıkar. Yağlı ve sararmış
balıklar bayat balıklardır.

Deniz balıkları
Deniz balıkları, doğal halde satıldığı gibi kafası ke-

silmiş veya temizlenmiş olarak piyasaya sürülür.
Etinin sert olmasına dikkat ediniz.

Dondurulmuş Balıklar
Dondurulmuş balıklar yavaş yavaş çözdürülmeli

ve hemen kullanılmalıdır. Etinin sert olmasına dikkat
ediniz.

Canlı Balıklar
Canlı balıklar turistik tesislerin mutfaklarındaki

balık havuzlarında temiz suda ve yeterli oksijende
bekletilirler. Suyun sıcaklığı 9°C ile 15°C derece
arasında olmalıdır. Kontrol ve havuzun temizlenmesi
zorunludur.

BALIKLARIN DEPOLANMASI VE BAKIMI

Canlı Balıklar
Alabalık, Yılan Balığı, İstakoz, Yengeç ve Makassız

İstakoz canlı olarak depo edilebilirler. Suyun temiz,
bol oksijenli ve sıcaklığı 9°C ile 15°C arasında olması
gerekmektedir. Ölü balıkların havuzdan hemen alın-
ması gerekir.

Taze Balıklar
Taze balık, tutulduktan sonra kafası ve içi temi-

zlenen, işlenmemiş veya parçalanmış balıklara denir.
Bu balıklar bozulmayacak kadar soğutulur ve tüke-
time sunulur. Balık yakalandıktan sonra ne kadar
çabuk tüketime sunulursa ve avlanma süresi ne
kadar kısa olursa balığın kalitesi de o derece artar.
Taze dondurulmuş balıklar genellikle deniz kenarın-
daki işletmelerde işlenmeye alınırlar. Örneğin fileto
işlemine tabi tutulurlar.
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Fresh Fish
Fresh fish have shiny eyes, bright red gills, firm

body and thick scales.

Old Fish
Fish kept in water have white gills and soft

meat. Their scales come off easily. If the fish looks
slimy and yellow, it means it is old.

Saltwater fish
Saltwater fish can be sold as caught, gutted, or

with just their heads removed. The meat of fresh
saltwater fish should be firm.

Frozen Fish
Frozen fish should be thawed slowly and used

immediately. The meat of freshly frozen fish
should be firm.

Live Fish
Live fish can be stored in clean storage pools at

touristic restaurants. The water temperature in
the storage tank must be at 9°C to 15°C. The
pool must be checked and cleaned regularly.

STORAGE OF FISH

Live Fish
Trout, eel, lobster, crab and spiny lobsters can

be stored live. The water in the storage tank must
be clean, aerated, and at a temperatures ranging
between 9°C to 15°C. Dead fish must be removed
from the storage tank immediately.

Fresh Fish
Fish that is gutted, cleaned and de-headed right

after being caught, but is otherwise unprocessed,
is called fresh fish. Fresh fish are kept at low tem-
peratures to prevent spoilage: the shorter the
time between being caught and served, the higher
the fish’s quality. Make sure to ask for how long
the fish has been stored before purchasing. Fresh
frozen fish are generally processed (e.g. sliced
into fillets) at seashore restaurants.
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Derin Dondurulmuş Balıklar
Dondurulmadan önce balıkların pulları kazınır,

yıkanır ve fileto şekline çevrilir. Balık, yakalandıktan
hemen sonra dondurulması gerektiği için, dondurma
işlemi yakalandığı gemide başlamaktadır, Balık file-
toları daha çok büyük parçalar halinde dondurul-
maktadır. 

Karada bu parçalar porsiyon olarak küçültülmek-
tedir. Dondurma sıcaklığı eksi 40°C'dir. Paketleme
maddesi olarak alüminyum folyo uygundur. Derin
dondurulmuş balıklar işlenmeye devam edilerek
kızarmaya hazır hale getirilebilirler.

Tüm derin dondurulmuş malzemeler gibi derin
dondurulmuş balıklarda yüksek ısılarda bozulabilir.
Satın alırken ve saklarken uygun dondurma ayarına
dikkat ediniz.

(-18°C ile -20°C arası)
Bu sıcaklıkta depolama süresi;
Yağsız balıklar 5 ile 7 ay,
Yağlı balıklar 2 ile 4 ay,
Balık bonfilesi 3 ile 5 ay’dır.
Kıyılarda tutulup buzla soğutulmuş balıklar daha

kokusuz ve hafiftir.

MİDYE VE KARİDES

Midye
Sadece yaşayan canlı midyeler yenilebilir.

Midyenin iki tarafındaki kabukların sıkı şekilde ka-
palı olması gerekir. Ölmüş midyelerde bu kabuklar
açıktır ve suyu boşalmıştır. Eti donuk bir renk alır.

Eti çevreleyen kısım ve midyenin eti kararır. Taze
koku özelliğini kaybetmiş, bozulmuş olduğunun be-
lirtisi olarak kokusu ağırlaşmıştır. Bu tür midyeler
hazırlanırken kesinlikle seçilip ayrılmalıdır.

Karides
Taze ve haşlanmış karidesin zırhının sert olması

gerekir. Haşlanmış karidesin eti beyaz ile kırmızı
arasında bir renk alır. Tane tane ve eti kokusuzdur.
Yumuşak ve rengi değişmiş karides bozulmuştur.
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Deep Frozen Fish
Deep frozen fish are scaled, cleaned and

processed into fillets. Since they need to be frozen
as soon as they are caught, freezing often begins
aboard the fishing vessel itself. Fillets are gener-
ally frozen as big pieces, to be further processed
into smaller pieces back on land. Fish are generally
frozen at temperatures around -40°C. Aluminum
foil can be used as packaging material. Deep
frozen fish are processed further before getting
ready for the grill. As with all deep frozen food,
fish can go bad at high temperatures. Thus, make
sure to store them at the suitable cooling temper-
ature (at -18°C to -20°C).

Storage period at this temperature;
For lean fish: 5-7 months
For oily fish: 2-4 months
For fish fillets: 3-5 months
Fish caught around shore areas and stored on

ice are generally lighter with less smell.

MUSSELS AND SHRIMPS

Mussels
Only live mussels are safe to cook. Both shells

of the mussel must be tightly closed. Dead mus-
sels have open shells that do not close after tap-
ping; these have lost their water content and their
meat is darker in color. A strong odor is also sign
of a bad mussel. These must be removed from the
batch before cooking. 

Shrimp
Fresh and boiled shrimps should have thick

skin. The shrimp meat turns to a pinkish color. It
has a firm meat, and gives of no smell. Shrimp
that has a soft meat and a different color is not
fresh.
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Balıklar taze iken işlenmesi gerekir. Aksi takdirde
uygunsuz koşullarda bekletilmesi kolayca bozul-
masına yol açabilir. Canlı balıklar kafasına vurulan
bir darbe ile bayıltılıp daha sonra kafasının üst kıs-
mından doğru kesilir.

Deniz ve tatlı su balıkları hazırlanışı için aşağıdaki
kural geçerlidir: 

"Temizleyin, baharatlayın, tuzlayın".

Temizleme
Bütün şekilde balık alınır, pulu kazınır ve yıkanır,

Balık filetosu sadece yıkanır. Sadece derisiyle ye-
nildiği zaman pullar kazınır, Balığın rengi korunmak
istenirse pişirmede pullar kesinlikle kazınmamalıdır.
Çünkü sirke ve sıcak suda mavi özelliğini veren
madde puldadır. Balığın pulu en kolay su altında
kazınır. İçinin boşaltılması için karnını yarmak yeter-
lidir. Dikkatlice bağırsakları dışarı alınır ve akan
suyun altında temizlenir. Suda bekletmeyiniz.

Derin dondurulmuş balıklarda temizlik yoktur.

Ekşilendirme/Marina etme
Balık ve balık filetoları sirke veya limon suyu ile

ekşitilir. Asit tadını iyileştirir ve balığın etini tok-
laştırır, Ayrıca balığın kokusu da önlenmiş olur.
Derin dondurulmuş balıklarda koku gidermez,
sadece tadını iyileştirir ve etini toklaştırır.

Tuzlama
Pişirilmeden hemen önce tuzlanması tavsiye

olunur. Aksi takdirde gereksiz su kaybetmiş olur.
Derin dondurulmuş balıkların iyice çözülmesi
gerekir.

Diğer Hazırlama İşlemleri
Büyük balıklar pişirilmeden önce parçalanırlar.
Çünkü bu şekilde daha kolay pişerler ve lezzetli

olurlar. Yuvarlak balıkların iki tarafından da bir
parça fileto elde edilir.
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Balıkların Hazırlanması ve Pişirilmesi
Cooking Fish

Fish must be processed when fresh, as storing fish
in unsuitable conditions would cause the fish to
spoil. Live fish are stunned by a blow to the head
before de-heading.
There are three steps to preparing both saltwater
and freshwater fish: "Clean, spice, salt".

Cleaning
For whole fish, the cleaning process consists of scal-
ing and washing. For fish fillets, only washing is re-
quired. Fish should only be scaled if the skin is to
be eaten as well. The fish must not be scaled in blue
cooking, as it is the scales, when combined with
vinegar and hot water, that give the characteristic
blue color. Fish are best scaled under running
water, and then gutted carefully. Fish should not be
kept in water during cleaning.
Deep frozen fish do not require cleaning.

Souring
Whole fish or fillets are marinated in vinegar or
lemon juice. The acid makes the meat lighter and
firmer while prevents a strong ‘fishy’ smell. How-
ever, the latter does not apply to deep frozen fish,
only enhancing the taste and making the meat
firmer instead.

Salting
Fish should be salted right before cooking to main-
tain their moisture. Deep frozen fish needs to be
thawed thoroughly before salting.

Other Methods
Large fish should be cut into smaller parts before
cooking. This allows an easier cooking process and
offers a better taste. Round fish are filleted on both
sides. Skin is removed in fish with tougher skin, and

kept in species with a comparatively softer skin.
Saltwater sole is skinned from tail to head, and 
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Balığın Fileto EdilişiBalığın Ayıklanışı
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Derileri sert olan balıklar yüzülürler. Yumuşak
derililer ise yüzülmezler.

Deniz Dili kuyruktan kafaya, Kırmızı Dil ise
kafadan kuyruğa doğru soyulur.

BALIKLARIN PİŞİRİLME
YÖNTEMLERİ

Aşağıdaki servise hazırlama şekilleri balığın cin-
sine göre değişmektedir.

Haşlanması
Balıklar, balık tenceresinin içindeki suya koyulup

pişirilir. Ayrıldıkları noktalar:
1- Basit haşlamada küçük balıklar veya dilimler

sıcak tuzlu suya konulur.
2- Büyük balıklar ve dilimler ise soğuk suya konu-

lur ve haşlanır.
3- Balık suyu elde ederken, balığın suyu tuzlu ol-

malıdır. Çeşidine göre balıklar soğan, biber, havuç,
maydanoz ve diğer malzemeler ile pişirilebilir. Balığa
ilave edilen malzemelerin balığın tadını yok etmeme-
sine özen gösterilmelidir. Balık eti çok çabuk pişer.
Piştikten sonra altını kısıp suyunu biraz çektiriniz.

Kızartılması
Kızartmak için küçük balıklar uygundur. Bütün

olarak, balık filetosu ve dilimler halinde kızartılır.
Temizlenen ve tuzlanan balık yağda kahverengi
olana kadar kızartılır. Zeytinyağında veya çiçek
yağında ön kızartma yapıldıktan sonra tereyağında
pişirilise lezzeti artar. Unlanmış balıklar lezzetini
kaybetmezler, Çünkü un balığı çevreler.

Metodlar:
• Balığın unlanması
• Un ve yumurtaya bulanması
• Yağ, yumurta ve ekmek (galeta) kırıntılarına bu-
landırılması 

Salamura
Bu yöntemde çok az miktarda sıvı kullanılır.

Balıklar kısa bir süre bekletilir, ilave malzemeler
konulduktan sonra üstü kapatılır ve pişirilir.  

red saltwater sole from head to tail.

COOKING FISH

Depending on type, fish can be prepared and
cooked in a variety of methods:

Boiled
Place fish into a pan filled with water, and boil. 

1. For small fishes or fish slices, place into hot,
salted water. 
2. For larger fishes, place into cold water and boil.
3. The water should be salty. Depending on the fish
type, some vegetables such as onion, pepper, car-
rot, parsley can be put into the boiling water. How-
ever, to prevent the taste of the fish, do not put too
much of vegetables. After the fish is easily cooked,
keep it on a low heat to boil down.

Roasted
Small fish are the most suitable for roasting.

They can be roasted as a whole, or in fillets or slices.
Cleaned and salted fish are roasted in oil until
brown. After an initial roasting in olive or vegetable
oil, fish are cooked in butter. Fish can be coated in
flour in order to maintain its flavor during cooking.

Methods:
• Coated in flour,
• Coated in flour and whipped eggs.
• Coated in oil, whipped eggs and breadcrumbs

Slated
This method requires little water. The fish are

stored in brine for a short time, then placed into a
covered pan with the other ingredients 
and left to cook. Optionally, white or red wine may
be added to its sauce.

Grilled
This method is most suitable for fish with thick,
firm meat. The fish is coated in oil and salted, then

grilled on both sides on a grill with very little oil.
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Izgara
Bu yöntem için sadece sert etli balıklar uygundur,

Yağlanıp tuzlandıktan sonra ızgarada her iki tarafı
da pişirilir (Izgarada çok az miktarda yağ kullanılır).

Tavada veya Fritözde kızartılması
Bu anlamda balığın yağ içinde yüzmesi anlaşıl-

maktadır ve aşağıdaki metodlar uygulanabilir:
• Süt ve una bulamak, 
• Un ve yumurtaya bulamak, 
• Yumurta ve ekmek kırıntılarına bulamak. 

Fritözde öngörülen sıcaklığa kesinlikle uyunuz,

BALIKLAR İÇİN DİĞER 
PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Buharda Pişirme
Bu tür pişirme yönteminde balıklar özel pişirme

aletleriyle buhara tutularak pişirilir, Balıklar pişi-
rilmeden önce tuzlanır. Buharla pişirme yöntemi
zahmetli bir pişirme yöntemidir.

Buğuda pişirme
Bu yöntemde çok az miktarda su kullanılır. Balık

kendi yağıyla pişer. Balığın buharının uçmaması için
balık tamamıyla alüminyum folyo ile kaplanır. Isı
daima kontrol edilir.

Haşlanması
Bu durum büyük balıklar için geçerlidir. Sazan,

turna balığı, deniz alabalığı gibi. Büyük bir kaba su
konulur ve kapatılıp haşlanır. Sık sık su ilave edilir.

Balığın Gratenlenmesi
Bu işlem için haşlanmış balık kullanılır. Uygun

balık parçaları da kullanılabilir. Yağlanmış graten
tepsisine sos dökülür. Daha sonra balıklar yerleştir-
ilir ve üzerine peynir serpiştirilir. Fırına verilip
kızartılır.

Deep-Fried
Deep-frying refers to submerging the fish in boil-

ing oil. There are a number of methods for deep
frying fish:
• Coated in milk or flour,
• Coated in flour or eggs,
• Coated in eggs and breadcrumbs

Fish should be deep-fried at the temperature in-
dicated on the deep fryer. 

OTHER METHODS 
FOR COOKING FISH

Steamed
In this method, salted fish are steamed using a

steam cooker. Steaming is relatively a difficult
method that requires longer time.

Double boiled
In this method, which requires little amount of

water, fish is wrapped in aluminum foil and cooked
with its own oil. Temperature must be checked con-
stantly.

Boiled
Larger species of fish, such as carp, pike and

trout, are most suitable for boiling. Fish is placed in
a large pot with water and a bit of wine, and boiled
with the lid closed. Add water to maintain water
level throughout boiling.

Au Gratin
Boiled whole fish or slices can be used in this

method, where a gratin pot is coated with oil and
sauce is added. Fish are placed into the pot, and
cheese is added on top. Pot is placed in the oven to

bake.
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ALABALIK
Somon türünden bir tatlı su balığıdır. Soğuk
ve duru sularda yaşar. 250 gr'lık küçükleri
olduğu gibi 2 kg gelenleri vardır.Alabalığın
üç türü ülkemizde bulunur: Göl alası, Deniz
alası ve Dağ alası. Alabalığın pulları ufaktır,
kırmızı ve siyah beneklidir. Temiz soğuk su-
larda yaşayanların eti tatlı ve lezzetli olur.

TROUT
Trout is type of freshwater fish from the
salmon family that lives in cold and calm
waters. They can be small (250 g) or big
(reaching up to 2 kg). There are three types
of trout found in Turkey: lake trout, sea trout
and mountain trout. Trout have small scales
with red and black spots. Meat from trout
that live in clean, cold waters are more de-
licious.

BARBUNYA
Oval vücutlu, nar kırmızısı renginde, alt
çenede iki dokungacı bulunur. 150-200 gr
ağırlığındadır. Kışın açık denizlerde, yazın
kıyılar yaşar. Deniz balıklarının en
lezzetlilerindendir. Eti yağsız ve hafif olduğu
için kolay hazmolunur. Derisi ince, pulları
iridir. Tavası lezzetli olur. Izgarası, buğula-
ması ve kağıtta kebabı yapılır.

RED MULLET 
Red mullet have an oval shape with two
feelers on their chin, and are garnet in color.
They weigh around 150-200 g. Considered
as one of the most delicious species of salt-
water fish, red mullet meat is low in fat and
easily digestible. Red mullet skin is thin with
large scales. They are most delicious when
fried. They can also be grilled, boiled or
baked in paper.

ÇİPURA
Oval ve yassı vücutlu, küt burunludur. Boyu
en çok 70 cm'yi bulur. Genellikle 20-40
cm.boyundadır. Ege bölgesinin en tanınmış
balığıdır. Marmara'da Almak adı ile tanınır.
Son yıllarda çiftliklerde üretilmektedir. Eti
çok lezzetlidir. Izgarası, haşlaması, çorbası,
fırında pişirilen garnitürlü yemekleri yapılır.

SEA BREAM
Sea bream are snub-nosed, oval shaped
fish that can grow up to 70 cm, with an av-
erage length of 20-40 cm. Sea bream are
the most common fish in the Aegean sea.
They are known as Almak in the Marmara
region. They are produced in fish hatch-
eries. Sea bream have delicious meat; they
can be grilled, boiled and used in soups or
other dishes with garnitures.

DİL BALIĞI
Yassı balık türlerinin en tanınmışların-
dandır. 15'den fazla türü bulunur. Boyları 15
ila 20 cm'dir. Kıyı kumluklarında bol mik-
tarda bulunur. Kalkan balığı ile kıyaslan-
abilir. Eti beyaz ve pek lezzetlidir. Diyet
balığıdır. Tavası pek nefis olur.

SOLE
Sole are the most common type of flatfish,
and can grow up to 15-20 cm in length.
There are over 15 different species of soles.
They are mostly found in sandy shores.
They resemble turbot. Sole meat is white
and tasty. It is a diet fish that is most deli-
cious when fried.
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DÜLGER  BALIĞI
Boyu 50-60 cm’ye varan yassı bir balıktır.
Marmara, Ege ve Akdeniz’de yaşar.
Görünüşü çirkin ancak ilgi çekicidir. Eti
kalkan balığı lezzetindedir. haşlaması, file-
tosundan tavası, kağıt kebabı pek lezzizdir.

JOHN DORY
John Dory is a type of flatfish that can grow
up to 50-60 cm. They live in the Black Sea,
Marmara, Aegean and Mediterranean seas.
While John Dory may not look particularly
appetizing with its curious look, it is as tasty
as turbot. They can be particularly delicious
when boiled, fried or baked in paper.

İSTAVRİT
Marmara Bölgesi'nin çok tanınmış balığıdır.
Boyları 15 cm.'dir. 20-22 cm olanları da
vardır. Karadeniz istavriti daha iridir. Her
mevsim bulunur ve bol miktarda avlanır.
Pulları ufak ve derisine az yapışıktır.
Yıkanırken kendiliğinden çıkar. Lezzetli ve
ucuz bir balık olduğu için tüketimi de çoktur,
Tavası, Izgarası ve değişik yemekleri
yapılır.

HORSE MACKEREL
Horse mackerel are commonly found in the
Marmara Sea. They are typically 15 cm in
length, but can grow up to 20-22 cm.They
are hunted throughout the year. They have
small scales that come out easily by wash-
ing alone. Since they are both delicious and
affordable, they are one of the staples in the
region. They can be fried, grilled and used
in many different dishes.

HAMSİ
Doğu Karadeniz'in efsanevi balığıdır. Orta-
lama boyu 12 cm.'dir. Karadeniz ve Mar-
mara'da bol miktarda avlanır. İnce bedenli,
sırtı yeşil, karnı gümüşi renktedir. Eti pek
makbuldür. Buğulaması, tavası, tuzlaması
yapılır. Karadeniz bölgesinde 30'dan çok
yemeği vardır. Hamsi balığından haşlanıp
ezilerek tuzlanmak suretiyle ançuez yapılır.

ANCHOVY
The characteristic fish of the Eastern Black
Sea region, anchovies can grow up to 12
cm in length, and are one of the staples of
fishing in the Black Sea and the Marmara
Sea. They are thin, green on the back and
silver on the belly. Anchovies are delicious
when boiled, fried and salted. There are
more than 30 dishes with anchovies in the
Black Sea Region cuisine.

KALKAN
Sularımızda Karadeniz sahillerinin kumlu
bölgelerinde yaşar. Yassı balıkların en ün-
lüsüdür. Boyları 70-80 cm.'yi bulur. 10 kg.
ağırlığına erişir. Şubat-Haziran ayları arası
mevsimidir. Eti pek lezzetlidir. Kalkan tavası
yurdumuzun en tanınmış balık yemek-
lerindendir.

TURBOT
Turbot live in sandy areas in the bottom of
the Black Sea. They are the most popular
flat fish type. They are typically 70-80 cm
and can weigh up to 10 kg. Turbot are best
enjoyed in February and June. Fried turbot
is one of the most popular dishes in the
Turkish cuisine.
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KEFAL BALIĞI
Sularımızda yaşayan çeşitli türleri vardır.
Türlerine göre boyu 25-90 cm.'yi bulur.
Kefal balığı dişsiz bir balıktır. Kıyılarımızda
ırmak, nehir ve limanlarda yaşar. Eti beyaz
ve lezzetlidir. Pilakisi, tavası, şişi ve may-
onezli haşlaması leziz olur. Tütsüsü de
yapılır. Kefal yumurtasından bir tür tarama
da yapılır. 

GREY MULLET 
There are many types of grey mullet that
live in Turkish waters. They can grow up to
25-90 cm depending on species. Grey mul-
let are toothless; they live in lakes, rivers
and port districts. They can be fried, grilled,
skewered, boiled with parsley or put in
vinaigrettes.

KIRLANGIÇ
Bütün denizlerde yaşayan kırlangıç balığı
denizlerimizde de bulunmaktadır. 25-80 cm
boyundadır. Ağırlığı 6-8 kg bulur. Eti Beyaz
ve lezzetlidir. Her tür yemeği yapılır. İçi tem-
izlenerek yapılan tavası nefis olur. Pilakisi
ve çorbası da yapılır.

RED GURNARD
Red gurnard, which lives in all seas, are
commonly found in Turkish waters. They
are typically 25-80 cm in length and weigh
up to 6-8 kg. They can be used in many
kinds of dishes, but are most delicious
when fried. They are also used in vinai-
grette. 

KILIÇ BALIĞI
Sırtı koyu kurşuni karnı daha açık renklidir.
Burnunda iki tarafı keskin kılıcı vardır. Dişili
erkekli çift gezerler. Boyları 1.5 metredir.
50- 300 kg. ağırlığındadır. Açık denizlerde
yaşar. Eti en lezzetli büyük balıklardandır.
Marmara, Karadeniz'de tesadüf edilmekte-
dir. Şişi en ünlü yemeğidir.

SWORDFISH
Swordfish are dark grey on the back and
lighter grey on the front. They have sharp
swords on both sides of their nose. They
can grow up to 1.5 m long and weigh up to
50-300 kg. They live as couples in the open
sea. Swordfish are one of the most deli-
cious types of large fish. They are found in
the Marmara and Black sea. Swordfish is a
migratory species. 

LEVREK
Hani balığı familyasındandır. Deniz levreği
koyu kurşini renkte, iri pulludur. Boyu 1 me-
treye kadar ulaşır. Marmara ve Ege'nin en
kıymetli balığıdır. En lezzetli balıklar
arasında 1. sıradadır. Her türlü yemeği
yapılır. Haşlaması, pilakisi, buğulaması,
tavası ve ızgarası nefistir. 

SEA BASS
Sea bass are from the serranidae family.
They are dark grey in color and feature
large scales. They can grow up to 1 meter
long, and are commonly found in the Mar-
mara and the Aegean Sea. Unfortunately,
this fish, which is regarded as one of the
most delicious, has seen its population de-
cline considerably in recent years. They are
used in all kinds of dishes. Sea bass can be
boiled, fried, grilled or used in vinaigrette. 
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LÜFER
Ülkemizin en kıymetli ve en lezzetli balık-
larındandır. Lüfer Balığı boylarına göre şu
adları alır. Defne Yaprağı (10 cm’ye kadar),
Çinekop (15 cm’ye kadar) Sarıkanat  (20-
25 cm’ye kadar), Lüfer  (30 cm’ye kadar),
Kofana (30 cm’den büyük). Her türlü
yemeği yapılır. Lüferin ızgarası nefistir.

BLUEFISH
Bluefish is considered as one of the most
delicious species of fish that live in Turkish
waters. They are mostly hunted during Sep-
tember, October, November and December
in the Marmara and the Black Sea. Bluefish
meat is white and delicious, ideal for grilling.
Bluefish have three types, Small
Bluefish(Çinekop)(until 15 cm.), Bluefish
(Lüfer)(until 30 cm.), Large Bluefish (Ko-
fana)(larger than 30cm.)

MEZGİT
Ülkemizde en çok Karadeniz'de yaşar. Mar-
mara, Ege ve Akdeniz'de daha az bulunur.
Ortalama boyu 20 cm.'dir. 40 cm.'ye
ulaşanları da bulunur. Eti yumuşak, beyaz
ve lezzetlidir, iri olanlardan fileto çıkarılarak
tavası, haşlaması ve pilakisi yapılır. Kış ve
ilkbaharda bol miktarda avlanır.

SHI DRUM
Shi drum, which can be found in all waters,
are typically 45-50 cm and live in river
mouths. Shi drum that reach up to 80-90 cm
long can be found in the Black Sea. Shi
drum meat is white and delicious. It can be
boiled, fried or used in vineigrette. Shi drum
fillets can be used in a variety  of dishes.
October and November are the best
months to enjoy grilled shi drum.

MERCAN
Marmara, Çanakkale ve Ege Denizi'nde
yaşar. Kırmızı renkli ve göz alıcı bir balıktır.
15- 20 kg ağırlığa ulaşanları vardır. Eti
beyaz ve çok lezzetlidir. İri olanlarından
fileto çıkarılarak her türlü yemeği yapılabilir.
Izgarası, tavası nefis olur. Pilakisi, buğula-
ması, kağıt kebabı ve sebzeli olarak fırında
da pişirilir.

RED PORGY
Red porgy are found in the Marmara Sea,
Dardanelles region, and the Aegean Sea.
They are bright red in color, with a white
and tasty meat. They grow up to 15-20 kg
in weight. Red porgy fillets can be grilled,
fried, boiled or baked in paper with vegeta-
bles.

ORKİNOS (TON) BALIĞI
Ülkemiz denizlerinde yaşayan en iri balık-
lardan biridir. Boyu 1-5 metre ağırlığı 100-
400 kilo arasındadır. Sürüler halinde gezen
bir balıktır. Ticari değeri pek yüksektir.
Küçükleri daha lezzetli olurlar. Daha çok
konserve şeklinde değerlendirilir

TUNA 
Tuna are one of the largest fish that school
in Turkish waters. They reach up to 1-5
meter long and weigh up to 100-400 kg.
They are one of the largest species of fish
that live in Turkey. They are commercially
important. Smaller ones are more delicious.
They are mostly served as canned food. 

h19g

yemek firat 1b.qxp_Layout 1  6.12.2016  07:36  Page 19



h20g

PALAMUT-TORİK
Bütün denizlerde yaşayan gezici bir balıktır.
Boyları 25-70 cm. arasındadır. İrilerine
Torik adı verilir. Çingene palamudu pek
makbul bir balıktır. Ekim, Kasım ve Aralık'ta
Boğaz'da avlanır. Izgarası, fırını, pilakisi,
kağıt kebabı, dolması, köftesi, lakerdası ve
fümesi yapılır. Ticari değeri yüksek bir balık-
tır.

PALAMUT
Atlantic bonito are migrating fish that live in
all waters. They are typically 25-70 cm in
length. There are many different types of
Atlantic bonito. (e.g. "torik" (Atlantic bonito
that can reach up to 40-45 cm). Bonito meat
is most delicious when the animal is around
22–28 cm in length. They can be served
grilled, baked in paper, smoked, pickled,
stuffed or put in vineigrette. Atlantic bonito
is a commercially important species.

PİSİ BALIĞI
Yassı balık türlerindendir. Ilıman denizlerin
kumluk alanlarında yaşar. Denize dökülen
nehirlerde yaşayanlarına Dere Pisisi adı
verilir. Boyları 25 cm. kadardır. 250-300 gr.
ağırlığındadır. Denizlerde yaşayanlarının eti
beyaz, az yağlı ve lezzetlidir. Hazmı gayet
kolaydır.

ATLANTIC BONITO
European flounder are a type of flat fish that
live in warm, sandy waters. They can be
found at the bottom of seas. They are typi-
cally 25 cm in length and weigh around
250-300 g. Flounder that live in seas have
white, lean, easily digestible meat.

SARDALYA
Sırtı yeşilimsi, yanları mavi, karnı beyazdır.
10-15 cm. boyundadır. Marmara ve
Çanakkale'de bol miktarda avlanır. Tuzlan-
maya en müsait balıklardan biridir, taze
olarak ızgarası yapılır. Konservesi çok
yaygındır. Bol miktarda tutulduğu için çok
tanınmış bir çeşittir.

EUROPEAN PILCHARD 
European pilchard are green on the back,
blue on the sides and white on the belly.
They are typically 10-15 cm in length. They
are mostly hunted in the Dardanelles. They
are ideal for salting, and can also be  grilled
and canned. They are a staple in the re-
gion, as it is fished in considerable quanti-
ties.

SAZAN
Vücudu uzun ve ovaldir, İri pulludur. Çen-
esinde sağlı sollu bıyıkları vardır. Boyları
50-60 cm.'yi bulur.500 gr. ila 7 kg.'lık bir
ağırlığa ulaşırlar. Lezzetli bir tatlı su
balığıdır. Türkiye'deki göl ve nehirlerde bol
miktarda bulunur. Tereyağlı tavası, ızgarası
ve omleti yapılabilir.

CARP
Carp are freshwater fish that are long and
thin with big scales. They have a pair of bar-
bels on each side of their mouth. They
reach up to 50-60 cm long and can weigh
from 500 g up to 7 kg.  They are commonly
found in Turkish waters. They can be
grilled, fried with butter, or put into omelets.
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SOMON
Alabalığın en yakın akrabasıdır. Gezici bir
balıktır, tatlı suda gençliğini, denizlerde ol-
gunlaşma dönemini yaşar. 
Boyları 1.5 metreye kadar ulaşır. Son yıl-
larda çiftliklerde yetiştirilmeye başlanmıştır.
Eti lezzetli ve yağlıdır. Her türlü yemeği
yapılır. Dünyanın en ticari balıklarından
biridir.

SALMON
A member of the salmoniformes family,
salmon is a migratory wish that live in fresh-
water when young, and move to saltwater
after maturity. They can grow up to 1.5 me-
ters. Nowadays, most of the world’s salmon
are produced in fish hatcheries. Salmon
meat is delicious and oily. Salmon can be
used in all kinds of dishes.Salmon is one of
the most important commercial fishes in the
world.

TEKİR
Barbunya balığının küçüklerine Tekir Balığı
adı verilir. Rengi pembe ve açık renklidir.
Bilhassa Marmara'da yaşayanları çok
lezzetlidir, boyları 12-15 cm kadardır. Eti
beyaz ve lezizdir, ilkbahar ve yaz aylarında
lokantaların lüks balıklarından biridir. Iz-
garası, tavası nefis olur. Kağıt kebabı da
ünlüdür.

STRIPED RED MULLET
Younger red mullet are called striped red
mullet. They are light pink in color. Striped
red mullet can grow up to 12-15 cm long
and have a tasty meat. Striped red mullet is
one of the most popular type of fish in
restaurants in Turkey during spring and
summer months. Striped red mullet are
ideal for grilling or frying, or baking in paper. 

TRANÇA
Saros, Ege ve Akdeniz'de bol miktarda bu-
lunur. Mercan Balığına çok benzer. Büyük
Mercan olarak da tanınmaktadır. Boyları
20-60 cm arasındadır. 
20-25 kg.'lık Trançlara rastlanmıştır. Eti
lezzetli bir balıktır. Özellikle domatesli,
biberli, defne yapraklı şişi, ızgarası nefistir.
Pilakisi de yapılmaktadır.

COMMON SEA BREAM
Sea bream are found in the Aegean and
Mediterranean sea. They resemble red
porgy. They can grow up to 20-60 cm long
and weigh as much as 20-25 kg. Sea
bream has a delicious meat. They are most
tasty when grilled with tomatoes and pep-
pers, skewered with bay leaves, or used in
vinaigrette.

USKUMRU
Boyu 30 cm.'ye kadar ulaşan ve ülkemiz su-
larında yaygın olarak yaşayan bir balıktır.
Sürüler halinde yaşar. Bilhassa mevsiminde
(kasım-aralık) ızgarası nefis olur, Dolması
ile ünlüdür. Çiroz da Uskumru'nun kurutul-
muşundan elde edilir. Bir türü de Kolyoz
olarak tanınır. Ancak bunun eti yavan ve
yağsızdır.

ATLANTIC MACKEREL
Atlantic mackerel is common species that
school in Turkish seas. They can grow up
to 30-39 cm in length. Grilled Atlantic mack-
erel is a delicious treat best enjoyed during
November and December. Atlantic mack-
erel can also be stuffed and baked or dried.
Another type of mackerel is chub mackerel
that has leaner and drier meat.
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Terbiyeli Pirinçli Balık Çorbası

600 gr beyaz etli balık

(mezgit ya da levrek olabilir)

2 çay bardağı pirinç

1 kereviz sapı

2 orta boy patates

2 orta boy havuç

1 orta boy soğan

1 demet maydanoz

2 lt su

1 yumurta sarısı

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber

1 su bardağı yoğurt

600 g white fish 

(sea bream or bass)

200 ml rice

1 celery rib

2 medium-sized tomatoes

2 medium-sized carrots

1 medium-sized onion

1 bunch of parsley

2 L water

1 egg yolk

Juice of one lemon

Salt and black pepper 

to taste

1 cup of yogurt

Balığın pullarını ve içini temizledikten sonra  soğan ile beraber
iki litre kaynamış suyun içerisinde on dakika kadar pişirin.

Kaynatmış olduğunuz suyu ince bir süzgeçten geçirerek başka
bir tencereye alın, bu çorbanızın suyu olacak. üzerine bir  tatlı
kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber attın. Süzgeçte bulunan
balığın kılçıkları kalmayacak şekilde beyaz etlerini ayıklayıp bir
kenara alın. Süzmüş olduğunuz suyun içerisine küçük küpler
halinde doğranmış patatesleri, havuçları ve pirincinizi ekleyin on
dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Havuçların yumuşamasıyla
beraber ayıklamış olduğunuz balık etlerini ve kereviz sapını ek-
leyin. Bir on dakika kadar da kısık ateşte balıklarla beraber çor-
banızı kaynatın.

Terbiyenin yapılışı
Bir su bardağı yoğurda bir limonun suyunu sıkın ve iyice

karıştırın ardından yumurta sarısını ekleyin ve karıştırmaya
devam edin. Çorbanın suyundan kaşıkla az az ve yavaşça elde
ettiğiniz karışıma ekleyin ve hızla karıştırın. 

Yoğurtlu karışımınız çorbaya yakın sıcaklığa gelince çorbanızın
içerisine tamamını katın ve beş dakika kısık ateşte kaşık
yardımıyla karıştırın. Çorbanızı üzerine doğranmış küçük may-
danozlar ile servis edebilirsiniz.

Gut and scale the fish and boil in 2 L of water with onions for 10
minutes.

Sieve the boiled water and pour it in another saucepan. Sprinkle
salt and one tsp. of black pepper. This will be the soup's base. Clean
the fish, set aside its meat, making sure there is no bone left in
the meat. 

Cut the potatoes and carrots into small cubes and add them in
the water along with rice. Boil for 10 minutes on low heat. When
the carrots become soft, add the fish and celery rib. Boil for about
ten minutes on low heat.

For the sauce:
Add juice of one lemon to a cup of yogurt and stir well. Then, add

one egg yolk and continue to stir. Add several spoonfuls of the soup
to this mix and stir fast. When the yogurt mix becomes as warm
as the soup itself, add the rest of the soup. Cook on low heat for
five minutes, stirring with a spoon. Serve with finely chopped pars-
ley on top.

Fish Soup with Rice and Sauce
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Buğdaylı Kefal Çorbası

1 adet 600 gr. Kefal

1 su bardağı aşurelik 

buğday

2 kahve fincanı sirke

1 demet maydanoz 

1 demet nane

2 çorba kaşığı tereyağ

2 orta boy soğan

2 yumurta sarısı

Yarım çay bardağı limon

2 çorba kaşığı buğday 

nişastası

Tuz, Karabiber 

600 g white fish 

(sea bream or bass)

200 ml rice

1 celery rib

2 medium-sized tomatoes

2 medium-sized carrots

1 medium-sized onion

1 bunch of parsley

2 L water

1 egg yolk

Juice of one lemon

Salt and black pepper 

to taste

1 cup of yogurt

Bir gece önceden ıslatmış olduğunuz buğdayı iyice süzdükten
sonra bir tencereye alın  ve bir litre suyun içerisinde helmeleninceye
kadar pişirin. Arada karıştırmayı unutmayın. Pişmiş buğdayı suyun-
dan ayırın. Bu suyu daha sonra kullanacaksınız. Pişmiş buğdaydan
6 çorba kaşığını kenara alın. Safranı 1 kahve fincanı sirkenin içinde
3 saat bekletin. Balığı ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın. Maydanozdan
birkaç dal kenara ayırın. Kalan maydanoz ve naneyi irice doğrayın.
Tereyağını büyük bir tencerede eritin. Halka doğranmış soğanı ilave
edip, rengi dönene dek kavurun. Üzerine maydanoz ve naneyi ek-
leyip, 5 dakika daha kavurun.

Tencereye 6 su bardağı su, kalan 1 kahve fincanı sirke ve tuzu
katıp, 30-35 dakika pişirin. Süzüp başka bir tencereye aktarın.
Balığı üzerine ekleyip 15 dakika birlikte pişirin ve ocaktan alın. Balık
etini tencereden çıkarıp, suyu yeniden süzün ve bir tencereye ak-
tarıp, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca buğdayı haşladığınız
sudan 2 su bardağını azar azar üzerine ekleyin. Haşlanmış buğdayı
katın. 5 dakika kaynatın. Yumurta sarılarını limon suyu ile çırpın. 2
çorba kaşığı nişastayı üzerine katıp, karıştırın. Daha sonra 4-5 çorba
kaşığı ocaktaki çorba suyundan ekleyip açın. Üzerine safranlı sirkeyi
katın. Karışımı azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ekleyin.
Çorba koyulaşmaya başlayınca, ocaktan alın. Ayırdığınız buğdayı ve
balık parçalarını kaselere paylaştırıp, üzerine çorbayı koyun. May-
danozla süsleyerek servis yapın.

Soak the wheat overnight. Sieve and put into a saucepan, boil in 1 L
of water until it gets soupy. Stir occasionally. Separate the now cooked
wheat from the soupy sauce which you will use later.

Set aside 6 tbsp. of the wheat. Soak saffron in 80 ml vinegar for 3
hours. Clean and bone the fish. Set aside a few sprigs of parsley. Finely
chop the rest together with the mint. Melt the butter in a large pan.
Add onions cut in rings, and stir until they turn brown. Add parsley and
mint and stir for another 5 minutes.

Add 6 cups of water, 80 ml of vinegar and salt into the pan and cook
for 30-35 minutes. When cooked, sieve and put the stock into another
pan. Add fish and cook for 15 min.  Take the fish out of the pan, drain
and put it over heat in another pan. When it starts to boil, add 2 cups
of soupy sauce little by little. Now add the boiled wheat. Boil for 5 min. 

Whisk the yolks with lemon juice. Add 2 tbsp. of wheat starch and
mix. Then add 4-5 tbsp. of soup sauce and saffron with vinegar. Add
this mix into the pan stirring gently and continuously. When the soup
thickens, take it off the heat. Put the wheat and fish meat into bowls
evenly and add the soup. Serve with parsley garnish.

Gray Mullet Soup with Wheat
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Kırlangıç Çorbası

500 gr. Kırlangıç balığı

2 orta boy patates

2 orta boy havuç

1 orta boy soğan

1 küçük boy kereviz

3-4 diş sarımsak

1 demet maydanoz

2 litre su

1 limon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 defne yaprağı

1 kahve fincanı sızma 

zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tatlı biber  

salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

500 g gurnard

2 medium-sized  potatoes

2 medium-sized carrots

1 medium-sized onion

1 small celery

3-4 cloves of garlic

1 bunch of parsley

2 L water

1 whole lemon

1 dstspn. of salt

1 tsp. of black pepper

1 bay leaf

80 ml extra-virgin olive oil

1 dstspn. of sweet red 

pepper paste

1 dstspn. of tomato paste

Balığınızı kafası da dahil üç parçaya ayırarak içine bütün soğan
konmuş iki litre kaynar suda 10 dakika haşlayınız. 

Haşlanmış parçaları ince bir süzgeçte süzerek elde ettiğiniz
balık suyunu bir başka kaba  aktarın. 

Balıklarınızın etlerini kılçık kalmayacak şekilde ayırın.
Tencerenizde sızma zeytinyağınızı kızdırdıktan sonra sarım-

saklarınızı atın, üzerine biber ve domates salçasını ekleyerek,
salçalar kokusunu bırakana kadar karıştırarak kavurun.

Artık süzülmüş balık suyunuzu tencerenize ekleyebilirsiniz. 
Salçalı balık suyunuz kaynamaya başlayınca küçük küpler

halinde doğranmış patates, havuç ve kerevizi ekleyebilirsiniz.
Tuz ve karabiberinizi katın ve defne yaprağınızı ikiye kırarak çor-
banızın içine atın.

Sebzelerin piştiğine emin olunca ayıklanmış balık parçalarını
çorbanıza katabilirsiniz. Çorbanızı balıklarla beraber 10 dakika
daha kısık ateşte pişiriniz.

Üzerine ince kıyılmış maydanozlarınızı serperek bir dilim limon
ile servis yapınız.

Cut the fish in three, including the head, and boil in 2 L of water
with a whole onion for 10 minutes. 

Make fish stock by sieving the now boiled fish and pour it into
another pan.  

Clean and bone the fish.
Heat extra-virgin olive oil in a saucepan and add garlic, pepper

and tomato paste. Stir-fry until the paste releases its aroma. 
Add the fish stock. 
Chop potatoes, carrots and celery into small cubes and add into

the fish stock with paste when it starts to boil. Sprinkle salt and
black pepper, cut the bay leaf in half and add to the stock.

Add the cleaned fish when you make sure the vegetables are
cooked. Cook for another 10 minutes.

Sprinkle finely chopped parsley on top and serve with a slice of
lemon.

Gurnard Soup 
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Deniz Mahsülleri Çorbası

Tercih ettiğiniz balığı iyice temizledikten sonra iki litre suda
10 dakika haşlayın. Elde ettiğiniz balık suyunu ince bir
süzgeçten geçirdikten sonra bir tencereye aktarın ve balıkların
beyaz etlerini ayıklayıp bir kaba alın.

Başka bir tencereye bir çay bardağı zeytinyağı koyup piyazlık
kesilmiş soğanları, halka kesilmiş biberleri, sarımsağı ve defne
yaprağını birkaç dakika kavurun ve biber salçasını ilave edin.

Salçanın kokusu çıkmaya başladığında önce ince dilimlenmiş
kalamarları, ardından kabukları iyice temizlenmiş halde kabuk-
larıyla midyeleri ve karidesleri ilave ederek 5-10 dakika deniz
ürünlerini parçalamadan yavaşça karıştırarak kavurun.

Kenara ayırmış olduğunuz balık suyunu bu karışıma yavaş
yavaş  ilave edin ve bir taşım kaynatın.

Ardından ayıklamış olduğunuz fileto balık parçalarını ilave edip
beş dakika daha kısık ateşte kaynamaya bırakın ve karabiberi
ilave edin. Biber salçası tuzlu olduğu için tuza gerek duymaya-
bilirsiniz.

İnce doğranmış maydanoz ve bir dilim limon ile servis yapın.

Clean the fish thoroughly and boil in 2 L of water for 10 minutes.
Sieve the fish stock and pour it into a saucepan. Put the fish meat
into a pan.

Pour 100 ml of olive oil into another pan. Cut the onions in half-
moons and add into the pan together with peppers, cut in rounds,
garlic and bay leaf. Stir fry for a few minutes and add the pepper
paste.

Slice the squid thinly and add into the pan when the paste re-
leases its aroma. Then add shelled mussels and shrimps. Stir-fry
gently for 5-10 minutes, making sure the seafood doesn’t separate
into flakes. 

The fish stock over this mix slowly and bring it into a boil.
Then add the fillets and leave it to boil on low heat. Add black

pepper.  Extra salt can be unnecessary as the pepper paste is salty
already.

Serve with finely chopped parsley and a slice of lemon.

Seafood Soup 

200 gr kalamar

200 gr Karides

300 gr Fener balığı fileto 

ya da levrek fileto

8-10 adet kabuklu midye

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet defne yaprağı

4 sivri biber

Maydanoz

1 çorba kaşığı tatlı biber

salçası

1 çay kaşığı karabiber

200 g Squid

200 g Shrimp 

300 g Angler fish or 

sea bass fillet

8-10 shelled mussels

2 medium-sized onions

2 cloves of garlic

1 bay leaves

4 green peppers

Parsley to taste

1 tbsp. of sweet red pepper

paste

1 tsp. of black pepper
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Midye Çorbası

15 adet midye (kabukları 

temizlenmiş)

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı un

Yarım çay bardağı limon 

suyu

Taze nane

2 çorba kaşığı krema 

1 tatlı kaşığı tuz 

1 çay kaşığı karabiber

1,5 lire suı

15 shelled mussels

2 tbsp. of olive oil

2 tbsp. of flour

50 ml lemon juice

Fresh mint

2 tbsp. of cream 

1 dstspn. of salt 

1 tsp. of black pepper

1,5 L water

1,5 litre suyu kaynatın ve temizlenmiş olan midyeleri bu kay-
nar suyun içine atın, on dakika kadar pişirin. 

Zeytinyağı, un ve kremayı ayrı bir kapta karıştırın ve içine boza
kıvamına gelene kadar midyelerin haşlama suyundan ilave edin.
Bunu midyenin suyunu biraz soğutarak yaparsanız kremanın
kesilmesini önlemiş olursunuz. 

Elde ettiğiniz kremalı karışımı kısık ateşte kaynayan çor-
banızın suyuna yavaş yavaş karıştırarak ilave edin. 

Tuzunu ve karabiberini ilave ettikten sonra yarım çay bardağı
limon suyunuzu da ilave ederek on dakika kısık ateşte pişirin.

Üzerine taze nane ilave ederek servis edin.

Boil 1,5 L of water. Clean the mussels and add into the boiled
water and cook for 10 minutes.

Mix olive oil, flour and cream in another pan and pour the boiled
water in until the mix thickens to a consistency. Do this after cool-
ing the mussel sauce, so that the cream won’t get lumpy.

Pour the cream mix little by little into the soup boiling on low
heat.  Add salt and black pepper and then 50 ml of lemon juice,
cook on low heat for 10 minutes.

Serve with fresh mint on top.

Mussel Soup 

yemek firat 1b.qxp_Layout 1  6.12.2016  07:36  Page 32



yemek firat 1b.qxp_Layout 1  6.12.2016  07:36  Page 33



h34g

Mantarlı Alabalık Kavurma

2 adet iri alabalık filetosu

200 gram mantar

4-6 adet sivri biber

Rendelenmiş iki orta boy 

domates

3 diş sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

150 gram krema (isteğe

bağlı olarak)

Taze çekilmiş karabiber, tuz

Two large trout fillets 

(400 g in total)

200 g mushrooms

4-6 green peppers 

Two grated medium-sized 

tomatoes

3 cloves of garlic

1 tbsp. butter 

150 g cream (optional)

Freshly ground black pepper

Salt

Mantarlarınızı 2-3 parçaya böldükten sonra tereyağınızın
yarısını koymuş olduğunuz tava da suyunu çekene kadar kaşık
yardımıyla çevirin. Taze çekilmiş karabiberini ve tuzunu bu aşa-
mada ekleyin.

Daha sonra küp kesilmiş biberleri ve sarımsakları ilave ederek
ve çevirmeye devam edin.

Balıklarınızı çok küçük olmaycak şekilde kuşbaşı olarak doğ-
rayın ve tereyağınızın kalanını da tavaya atarak  renk alana
kadar nazikçe kavurun. 

Balığın piştiğinden emin olduğunuzda rendelenmiş domates-
lerinizi ilave edin ve domatesler suyunu çekene kadar kısık
ateşte pişirin. 

Eğer yemeğinizde krema kullanmak istemezseniz, hazır olan
yemeğinizin üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz.

Kremalı bir kavurma yapmak isterseniz domatesleriniz
suyunu çektikten sonra bir taşım daha kremayı ilave ederek
kaynatın ve krema koyulaştığında üzerine taze nane serperek
servis edin.

Melt half of the butter. Chop the mushrooms into 2 or 3 slices
and stir fry them in butter until their water is cooked away.  Add
ground black pepper and salt.

Then add diced peppers and garlics into the mix and stir. 
Slice the fish in cubes and gently stir fry them with the rest of

the butter. 
Add grated tomatoes after making sure the fish is cooked and

cook them at medium heat until drained.  
If you do not prefer heavy cream in your dish, you can serve it

with just parsley on top.
If you like roasted trout with heavy cream, boil for another few

minutes after the tomatoes are drained and the cream thickens.
Serve it with fresh mint on top.

Pan Roasted Trout with Mushrooms
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Sebzeli Alabalık Güveç

1 adet alabalık

1 orta boy patates

1 havuç

100 gram mantar

2 adet orta boy domates

3 adet tatlı sivri biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

50 gram rendelenmiş kaşar

7-8 adet arpacık soğan

4 diş sarımsak

1 trout 

1 medium-sized potato

1 carrot

100 g of mushrooms

2 medium-sized tomatoes

3 sweet green peppers

4 tbsp. of olive oil

50 g grated kashari cheese

7-8 shallots

4 cloves of garlic

Güveç kabınızı iki kaşık zeytinyağı ile yağlayınız, halka halka
kesmiş olduğunuz kabukları ayıklanmış domateslerinizi ve
arpacık soğanlarınızı güvecinize yerleştiriniz. İçi temizlenmiş
balığınızı güveç kabınıza domateslerin üzerine yatırın.

Küp küp kesilmiş havuç ve patateslerinizi on dakika kadar
haşladıktan sonra sularını süzerek balığınızın etrafına yer-
leştirin. 

Mantarlarınızı sap kısımlarını ayıkladıktan sonra iki parçaya
bölünüz ve güveç kabınızda diğer sebzeler ile karıştırınız.

Diş sarımsaklarınızı bütün halde yemeğinizin içine
koyunuz. Kalan zeytinyağınızı balığın üzerine döktükten
sonra tuzunu ve karabiberini ekip bir folyo yardımıyla üstünü
kapatınız.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
Yirmi dakika sonra fırından çıkaracağınız balığınızın üzerine
rendelenmiş kaşarınızı ekleyin üstünü açın bir on dakika daha
ızgara ayarında fırında bırakın. 

Hem suyu içinde hem de çıtır çıtır kaşarıyla sebzeli ala-
balığınız hazır. Güvecinizi üzerine bir tutam maydanoz ser-
perek servis edebilirsiniz.

Coat an earthenware pot with 2 tbsp. of olive oil. Peel the
tomatoes and shallots, cut them into rounds and put them
into the tray. Gut the fish and lay it on top of the tomatoes.

Chop carrots and potatoes into cubes and boil them for 10
minutes. Dry them and place around the fish. 

Stem the mushrooms and cut them into two pieces, and
mix them with other vegetables in the tray.

Add cloves of garlic in whole. Pour over the rest of the olive
oil into the dish and sprinkle salt and black pepper. Cover it
with an aluminum folio. 

Bake for 20 minutes in an oven preheated to 180 °C. After
taking the dish out of the oven, add kashari cheese on top.
Then uncover the tray and bake for another 10 minutes in
the oven’s grill mode. 

Saucy and crispy trout with vegetables is now ready.
Serve with a pinch of parsley on top.

Trout Casserole with Vegetables
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Domatesli Barbunya

8 adet orta boy barbunya 

2 adet orta boy domates 

8-10 adet çekirdeksiz yeşil

zeytin 

1 adet dolmalık biber 

2 yemek kaşığı 

ince kıyılmış soğan 

1 adet defne yaprağı 

2 çay kaşığı tereyağı

1 tutam biberiye otu 

5-6 dal dereotu

1 bütün limon 

Tuz, karabiber

8 medium sized red mullets 

2 medium sized tomatoes 

8-10 pitted green olives 

1 sweet green pepper 

2 tbsp. of finely chopped

onions 

1 bay leaf 

2 tsp. of butter

A pinch of rosemary 

5-6 leaves of dill

1 whole lemon 

Salt, black pepper

Barbunyaları temizledikten sonra tavanın dibini bir miktar
yağlayarak balıkları diziniz. 

Domateslerin kabuklarını soyup ince ince doğrayınız. Biberleri
ortadan yarıp temizledikten sonra ince ince doğrayınız. 

Limonların kabuklarını soyarak çekirdeklerini çıkarınız ve ince
ince doğrayınız. 

Biberi, limonu,  soğanı, defne yaprağını,  domatesi  biberiye
otunu, dereotunu, zeytini birlikte balıkların üzerine yerleştiriniz.
Tuzunu karabiberini arzunuza göre serpiştirin. 

Kısık ateşte 10 dakika pişirerek servis ediniz.

Clean the red mullets and place them into a pan coated with a
small amount of olive oil.

Peel and finely chop the tomatoes. Slice the peppers in half and
chop finely. Peel, deseed and thinly slice the lemon. 

Lay the peppers, lemon, onions, bay leaves, tomatoes, rosemary,
dill and olives on top of the red mullets. Sprinkle salt and black pep-
per to taste. Fry for 10 minutes at a low heat until ready to serve.

Red Mullet with Tomatoes 
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Fırında Sebzeli Çipura

2 adet 300 gram çipura

3 orta boy soğan

3 dolma biber (sarı, kırmızı,

yeşil renkli)

3 adet havuç

20 tane çeri domates

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay bardağı su

4 orta boy domates

250 gram brokoli

İnce dilimlenmiş bir  limon

Taze çekilmiş karabiber ve tuz

Maydanoz

2 whole sea breams, 300 g each

3 medium-sized onions

3 California wonder bell peppers 

(yellow, red, and green)

3 carrots

20 cherry tomatoes

1 tea glass of extra-virgin olive 

oil

1 tea glass of water 

4 medium-sized tomatoes 

250 g of broccoli

1 thinly-sliced whole lemon 

Freshly ground black pepper

and salt 

Parsley

Soğanlarınızı halka halka doğradıktan sonra iki kaşık zeytin-
yağı ile yağlanmış tepsinize yerleştirin.

Pulları ve içi temizlenmiş çipuralarınızın içine  bir tutam
maydonoz ve dilimlemiş olduğunuz limon parçalarından iki
adet yerleştirerek soğanlarınızın üzerine koyun. Patates ve
havuçlarınızı küp küp kesin ve  kaynar suda beş dakika kadar
haşlayın.

Çıkarmaya yakınken dal dal ayıracağınız brokolileri de haş-
lama suyunuzun içine atın ve bir dakika da onları haşladıktan
sonra sebzelerinizi süzün.Yarı haşlanmış sebzelerinizi iyice
süzdükten sonra tepsinizin boş yerlerine yerleştirin. Çeri do-
mateslerinizi kesmeden tepsinize alın. Üç farklı renkteki dol-
malık biberleri ince şeritler halinde (jülyen) keserek tepsi-
nizdeki sebzelerin arasına yerleştirin.

Bir çay bardağı suyunuzu tepsiye eşit şekilde boşaltın.
Kullanmamış olduğunuz dilimli limonları da eşit şekilde da-

ğıttığınız tepsinizin üzerine sızma zeytinyağını gezdirerek
artık fırına verebilirsiniz. Önceden 180 derecede ısıtılmış fı-
rında 20 dakika pişiriniz. On dakika kadar da sadece fırınınızın
ızgara kısmını açarak pişiriniz.

Sebzeli fırın çipuranız servise sunun.

Cut the onions into rings and place them in an oven tray covered
with a film of two spoons of olive oil.

Scale and gut the sea breams and fill them with a pinch of pars-
ley and two pieces of sliced lemon, and lay them on top of the
onions.

Cube the potatoes and carrots and boil them in water for five
minutes.Before removing them from water, separate broccoli into
florets and add them into water, and boil them for one minute,
then pass all the vegetables through a sieve.

After sieving the half-boiled vegetables thoroughly, place them
on the gaps in the tray. Place the cherry tomatoes into the tray
in full. Julienne the three colors of California wonder bell peppers
and place them in between the vegetables in the tray. Pour one
tea glass of water into the tray evenly. Add unused lemon slices
and extra-virgin olive oil on top and put the tray in the oven. Bake
for about 20 minutes in an oven preheated to 180°C and a further
10 minutes using top heat only. And your meal is ready.

Baked Sea Bream with Vegetables
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Kağıtta Çipura

300 gram Çipura

1 orta boy soğan

Maydanoz

İnce dilimlenmiş limon

2 kaşık sızma zeytinyağı

1 defne yaprağı

Yağlı kağıt

300 g sea bream

1 medium-sized onion

Parsley

Thinly sliced lemon

2 spoons of extra-virgin 

olive oil

1 bay leaf

Baking paper

Temizlenmiş çipuranızı uygun boyda kesmiş olduğunuz
yağlı kağıdınızın üzerine alın içini ve dışına tuz ve karabiber
serpin.

İnce doğranmış  soğanlarınızı ve maydanozlarınızı balığın iç
kısmına ve üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.

İnce kesilmiş halka limonlarınızdan bir iki dilimi de balığın
içine koymanız lezzet katacaktır.

İki kaşık sızma zeytinyağını balığınızın heryerine gelecek
şekilde üzerinde gezdirin ve defne yaprağını ve birkaç dilim
limonu da üzerine yerleştirerek kağıdınızı iyice kapayın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yirmi dakika pişirin.

Clean the sea bream and cut the baking paper properly. Then
place the bream onto the baking paper and add some salt and
black pepper.

Put thinly sliced onions and some parsley inside and on top of
the fish. To add flavor, put a few thin lemon slices inside the fish.

Pour two spoons of olive oil over the fish evenly and add bay leaf
and a few lemon slices on top. Fold the baking paper, making sure
it is fully closed.

Bake for 20 minutes in the oven preheated to 200°C.

Baked Sea Bream in Baking Paper
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Buharda Sebzeli Dil Fileto

2 dil balığı fileto

1 havuç

7-8 parça brokoli

1 kabak

1 kırmızı, 1 sarı dolma biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Maydanoz

2 sole fillets

1 carrot

7-8 pieces of broccoli

1 zucchini

1 red and one yellow 

California wonder peppers

80 ml of extra-virgin olive

oil

uice of one lemon

1 dstspn. of chili flakes

1 dstspn. of salt

Parsley to taste

Dil balıklarınızı rulo yapabileceğiniz şekilde kesin. Etrafında
çevirerek rulo yaptığınız dil balıklarınızı açılmaması için bir
kürdan ile tutturunuz.

Havuçlarınızı ve renkli biberlerinizi kibrit inceliğinde kesiniz.
Brokolinin çiçek kısmını bıçak yardımıyla küçük parçalar

halinde bölün. 
Kabağınızı ise jülyen olarak doğrayın.
Buharda pişirme aparatınızın üzerine tüm malzemenizi

yerleştirerek. Orta ateşte kapağını kapatarak, buharda 15-20
dakika pişirin.

Servis tabağınıza aldığınız balık ve sebzelerinizin üzerine taze
çekilmiş karabiber ve tuz serpin.

Bir kapta hazırlayacağınız sızma zeytinyağı, limon suyu, pul
biberi yemeğinizin üzerine dikkatlice döktükten sonra ince
kıyılmış maydanoz serperek servis edebilirsiniz.

Slice the sole fish in rolls.  Stick toothpicks in the middle to secure
the rolls. Slice the carrots and California peppers thinly.

Dice the head of the broccoli. Julienne the zucchini.
Steam the dish at medium heat for 15-20 minutes with the lid

closed. 
Add ground black pepper and salt on the fish and vegetables.
Mix extra-virgin olive oil, lemon juice and chili flakes in a bowl.

Pour gently over the fish, sprinkle parsley on top. 
Serve immediately.

Steamed Sole Fillets with Vegetables
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Deniz Börülcesi Eşliğinde Pesto Soslu Dil Balığı

400 gram dil balığı  fileto

300 gram deniz börülcesi

Sosu için:

1 demet taze fesleğen

6 diş sarımsak

1 çorba kaşığı dolmalık 

fıstık

1 kahve fincanı zeytinyağı

200 gr parmesan peyniri 

(İzmir tulum peyniri ile 

deneyebilirsiniz)

1 çay kaşığı taze çekilmiş

karabiber, tuz.

400 g sole fillets

300 g glasswort

For the sauce:

1 bunch of fresh basil

6 cloves of garlic

1 tbsp. of pine nuts

One coffee cup of extra-

virgin olive oil

200 g parmesan 

1 tsp. of freshly black 

pepper, salt

Deniz börülcelerinin varsa köklerini ayıkladıktan sonra bir litre
su içerisinde 10-15 dakika haşlayın.

Haşlamanız bittiğinde deniz börülcelerini buzlu suyun içeri-
sinde 5 dakika kadar bekletin, buzlu su canlı renklerini
korumasını sağlayacaktır. Daha sonra süzerek suyunu çekmesi
için bir kenara alın.

Sosun hazırlanması için fesleğenleri yıkayıp sap kısımlarını alın
ve iyice suyunu süzdükten sonra blendıra atın.

Sarımsakları, dolmalık fıstıkları ve peynirinizi fesleğenlerin
üzerine atıp blendırınızı çalıştırın.

Zeytinyağınızı blendırın kapağından yavaş yavaş dökün ve
sosunuz kıvam alana kadar karıştırın. En son olarak tuzu ve kara-
biberini koyun ve servis etmek için bir kaba alın.

Dil balıklarınızın üzerine fırça ile zeytinyağı sürün tuz ve kara-
biber serptikten sonra ızgarada iki tarafını pişirin. 

Servis tabağınıza aldığınız dil balığının yanına  uygun miktarda
deniz börülcesini yerleştirin ve üzerine pesto sosunu dökerek
servis yapın.

Remove the stems of the glasswort and boil in 1L of water for 10-
15 minutes. Soak the boiled glasswort in iced water for 5 minutes
to preserve their vivid colors.

Sieve the glasswort and let it dry to absorb water.
For the sauce; wash the basil, remove the stems. Drain fully and

put them in the food processor.
Add garlic, pine nuts and cheese and blend them all in the food

processor Pour olive oil slowly over the mix and blend until it thick-
ens to a consistency. 

Finally, add salt and black pepper and put them in a service plate.
Brush olive oil on the soles and sprinkle salt and black pepper.

Then grill both sides. On a service plate, place the soles with pesto
sauce on top and a desired amount of glasswort on the side.

Grilled Sole with Pesto Sauce and Glasswort
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Dil Balığı Şiş 

400 gram dil balığı fileto

4 adet orta boy domates

7-8 adet tatlı sivri biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

Taze çekilmiş karabiber ve tuz

4 defne yaprağı

8-10 adet dilimlenmiş limon

1 bağ roka

2 adet büyük boy haşlanmış 

patates

400 g of sole fillets

4 medium-sized tomatoes

7-8 sweet green peppers

80 ml of extra-virgin olive oil

Ground black pepper and

salt to taste

4 bay leaves

8-10 sliced lemons

1 bunch of rockets

Two boiled potatoes

Dil balıklarınızı şişe saracak şekilde hazırlayın (kendi
etrafında döndürerek rulolar elde edebilirsiniz).

Domatesi kabuklarını soymadan dörde bölün. Sivri biberleri
de dörde bölün. 

Biber, domates, limon, defneyaprağı ve rulo dil balığı
parçasını sırasıyla şişe dizin.

Bir şiş için 4 rulo dil balığı kullanın.
Şişe takılı malzemelerin her yerini yağlayın tuz ve karabiber

ile tatlandırın
Izgaraya yerleştirip, her iki tarafını da iyice pişirin.
Dört parçaya bölünmüş haşlanmış patateslerinizi beş dakika

kadar sıcak suda haşlayın.
Daha sonra üzerine zeytinyağı ve tuz  sürerek ızgaranın

üzerine koyun ve renk alana kadar çevirerek pişirin.

Dil şişlerinizi, yıkanıp iyice kurutulmuş rokaların serildiği
tabağın üzerinde patatesler ile servis edin.

Make rolls out of the sole fillets in order to put them on the
skewer 

Cut the tomatoes in four without peeling them. Cut the pep-
pers in four. 

Put peppers, tomatoes, lemon, bay leaves and sole rolls on the
skewer respectively. Use 4 sole rolls for one skewer. 

Coat all the ingredients on the skewer in oil and add black pep-
per. Place them on the grill and grill both sides. Boil the potatoes
cut in four for five minutes.

Put olive oil and salt on the potatoes and put them on the grill
and cook until they change in color.

Serve sole skewers with the potatoes on a bed of salad roc -
kets.

Sole Skewers 
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Fırında Patatesli Dülger Balığı

400 gram dülger balığı

3 büyük boy patates

3 büyük boy soğan

Taze nane

2-3 diş sarımsak

1 defne yaprağı

İnce dilimlenmiş limon

2 kaşık zeytin yağı

50 gram eritilmiş tereyağı

400 g john dory 

3 large potatoes

3 large onions

Fresh mint

2-3 cloves of garlic

1 bay leaf

Thinly-sliced lemon 

2 spoons of olive oil

50 g melted butter

Balıkçınızdan balığınızı fileto halinde alın ve yıkayıp, suyunun
süzülmesi için bir kenara alın.

Soğanlarınızı da halka şeklinde keserek  zeytinyağı ile yağlamış
olduğunuz fırın tepsinizin üzerini kaplayın.

Patateslerinizi kabuklarını soyduktan sonra olabildiğince ince
bir şekilde halka halka kesin ve soğanlarınızın üzerine yerleştirin.

Artık balığınızı yapmış olduğunu bu yatağın üzerine yerleştire-
bilirsiniz. Balığınızın üzerine taze çekilmiş karabiber ve tuz
serpin.

Balığınızın üzerine birkaç dilim limon ve bir defne yaprağını
kırarak koyun.

Tekrar ince dilimlenmiş patateslerinizi balığınızın üzerine yer-
leştirin.

Sarımsaklarınızı balığa değmeyecek şekilde tepsinizin muhtelif
yerlerine koyun ve erimiş tereyağınızı balığınızın üzerinde
gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
Üzerine taze nane serperek servis yapınız.

Clean and drain the john dory fillet. Cut the onions into rings and
place them into the oven tray covered with a film of olive oil.

Peel the potatoes and slice them into discs as thinly as possible,
place them on top of the onions.

Put the fish on top of the bed of vegetables. Sprinkle some ground
black pepper and salt on top. Put some lemon slices and bay leaf on
top of the fish. Place potato discs on the fish.

Put garlic cloves into the tray, making sure they do not touch the
fish, and pour some melted butter over the fish.

Bake for 20 minutes in the oven preheated to 200°C.
Serve with fresh mint on top.

Baked John Dory with Potatoes
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Fener Balığı Kavurma

300 gram iri kuşbaşı yapılmış

fener balığı

1 adet iri soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

3-4 adet tatlı sivri biber

1 su bardağı balık suyu 

300 g of cubed anglerfish 

1 large onion

1 clove of garlic

1 dstspn. of ground red pepper 

80 ml of extra-virgin olive oil

3-4 sweet green pepper

1 cup of fish stock 

Soğanlarınızı piyazlık keserek ocakta ısıtmış olduğunuz
zeytinyağında sarımsaklarınız ile beraber renk alana
kadar kavurun. 

Biberleri kuşbaşı keserek soğanlarınızla beraber biraz
daha kavurmaya devam edin. 

Sebzeleriniz renk aldığında balık suyunuzu hafif ılık ola-
rak sebzelerinizin üzerine ekleyin.

Bir çay kaşığı tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Balık suyunuz çekmeye başladığında balıklarınızı tavaya

alın, toz biberinizi de ekleyerek nazikçe karıştırarak ka-
vurun.

Not: Balık suyunuzu ayıklamış olduğunuz balığın kafa
ve kemiklerini kaynatarak elde edebilirsiniz. Balık suyu-
nuzu hazırlarken içine koyacağınız kereviz sapı, soğan gibi
sebzelerle isteğe göre farklı balık suları elde edebilirsiniz.

Slice the onions in half moons and stir fry them in olive
oil in a heated up pan until they change in color. 

Chop the peppers into cubes add to the pan and stir a bit
more with the onions.. 

When the vegetables change in color, pour warm fish
water over them.

To add flavor, sprinkle one tsp. of salt and black pepper.
When the fish water starts to cook away, take the dish

into another pan, add ground pepper and stir-fry gently.
Note: To make fish stock, boil the heads and bones of the

fish. You can try other varieties by adding vegetables such
as celery ribs and onions into the stock.

Fried Anglerfish
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Hamsi Buğulama

1 kilo hamsi

3 adet soğan

1 adet limon

6-7 adet tatlı sivri biber

3 adet domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 bardak su

Maydanoz

Tuz 

Karabiber

1 kg European anchovies

3 onions

1 lemon

6-7 sweet green peppers

3 tomatoes

50 ml extra-virgin olive oil

2 cups of water

Parsley

Salt and black pepper to taste

Hamsilerinizin kılçıklarını ayıklayın yıkadıktan sonra suyu-
nun süzülmesi için bir süzgece alın.

Halka halka kesilmiş soğanlarınızı fırın kabınızın altına yer-
leştirin ve üzerine hamsilerinizi dizin.

Kabukları soyulmuş ve çekirdekleri çıkartılmış olan do-
mateslerinizi halka şeklinde hamsilerinizin üzerini kaplaya-
cak şekilde dizin.

Dizilmiş domateslerin üzerine  kalan hamsilerinizi ve ince
yuvarlak dilimler halinde limonlarınızı yerleştirin.  

Birkaç  parçaya  bölünmüş biberlerinizi ve defne yaprağını
en üste koyduktan sonra zeytinyağınızı ve suyu üzerinde eşit
bir şekilde gezdirin.

Buğulamanızın tuzunu ve karabiberini koyup önceden
ısıtılmış 180 derecede fırında 20 – 30 dakika pişirin.

Hamsi buğulamanızı fırından çıkarınca üzerine ince
doğranmış maydanoz serperek servis edebilirsiniz.

Clean and debone the anchovies, then wash and sieve them.
Slice the onions into rings and place them in a baking tray.

Then, lay the anchovies on top of the onions.
Peel and seed the tomatoes, then slice and lay them onto the

anchovies, making sure to cover the fish.
Put the rest of the anchovies and lemons, cut into thin rounds,

onto the tomatoes.
Place chopped peppers and bay leaves on top, and pour olive

oil and water over, evenly.
Add salt and black pepper, and bake for 20-30 minutes at an

oven preheated to 180 °C.
Serve with finely chopped parsley on top.

Steamed Anchovies
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Hamsi Pilavı

1.5 kg of European 

anchovies

3 onions

2 tbsp. of currant raisins

2 tbsp. of pine nuts

2 cups of rice

1 dstspn. of pimento

1 dstspn. of black pepper

Salt 

Parsley

Butter

Vegetable oil

Hamsiler kılçıkları temizlendikten sonra pilava kokusunu ver-
memesi için 20 dakika  limonlu ve tuzlu suda bekletiniz.

Ilık ve tuzlu suda beklettiğiniz pirincinizi süzün ve nişastasının
gitmesi için iyice yıkayınız.

Kuş üzümlerinizi ayıklayın ve sıcak suyun içerisinde on dakika
kadar bekletin ve dolmalık fıstıkları ayrı bir tavada renk alıncaya
kadar kavurun.

Tencerenizde sıvı yağ ve tereyağını beraber kızdırın ve ren-
delenmiş soğanlarınızı ekleyin. Pirincinizi soğanla kavurduktan
sonra, kuş üzümlerini, fıstıkları, yeni baharı da katarak biraz
daha kavurun. 

Dört bardak suyu ekleyerek tuzunu ve karabiberini koyduk-
tan sonra  pilavınızı pişmeye bırakabilirsiniz. Pilavınız pişip dem-
lendikten sonra ince doğranmış maydanoz ile karıştırın.

Cam bir fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın yağın tüm tepsiye
eşit dağıldığından emin olun. Fırın tepsinizin altı ve yanları ka-
panacak şekilde hamsilerinizi dizin. Üzerine pilavınızı ekleyin ve
pilavınızın üzeri kapanacak şekilde hamsileri dizmeye devam
edin. Üzerine bir kaşık sıvı yağ gezdirin ve 180 derecede daha
önceden ısıtılmış fırında 25 dakika balıklar kızarana kadar
pişirin.   

Clean the anchovies and soak in water with lemon and salt to

prevent them from releasing their aroma. Soak the rice in warm

water with salt and rinse thoroughly to remove starch.

Clean the currant raisins and soak in hot water for 10 minutes.

Stir-fry the pine nuts in another pan, until they turn brown.

Heat butter and vegetable oil in another pan and add grated

onions. Stir-fry the rice with onions. Then add the raisins, nuts

and pimento and continue to fry. 
Add 4 cups of water and salt and black pepper. Leave the rice

to cook. Once cooked, rest the rice for a while. Blend in finely

chopped parsley. 
Coat the bottom of a glass baking tray with butter evenly. Put

the anchovies in the tray, making sure they fit on all sides. Add

the rice and cover with the rest of the anchovies on top. Drizzle

vegetable oil over the dish and bake for 25 minutes in an oven

preheated to 180 °C until the anchovies are crispy.

Rice with Anchovies

1,5 kilo hamsi
3 adet soğan
2 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı dolmalık

fıstık
2 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı karabiber
Tuz
Maydanoz
Tereyağı

Sıvı yağ
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Hamsi Kayganası

500 g. anchovy

4-5 scallions

6 - 7 leaves of parsley

2 green peppers

3 eggs 

1/2 cup of olive oil 

Salt, black pepper

Balıklar ayıklayıp orta kılçıkları çıkarılarak fileto haline getirin.
Yıkayıp süzgece alın. Diğer yandan taze soğan ve maydanozu
ince ince doğrayın. Halka halka kesilmiş sivri biberlerle birlikte
genişçe bir teflon tavada sıvı yağda soteleyin. 

Daha sonra hamsi filetolarını da tavaya atıp, hafifçe 1-2
dakika kadar çevirin. Üzerine çırpılmış yumurtalar döküldükten
sonra orta ateşte kayganayı kızartın. 

Bir kapak yardımıyla ters yüz yapın ve her iki yüzünün de nar
gibi kızarmasını sağlayın. Sıcak olarak servis ediniz.

Gut and bone down the middle of the anchovies and fillet

them. Wash and drain. 
Thinly chop scallions and parsley. Slice green peppers into

rings and sauté in a large teflon pan coated with vegetable oil.

Place the fillets into another pan and fry for 1-2 minutes. 

Pour whipped eggs on top and fry at low heat. Turn it upside

down using the lid of the pan, and fry on both sides until it

turns golden brown. Serve hot. 

Anchovy Omelette

500 gr Hamsi

4-5 sap taze soğan

6-7 sap maydanoz

2 yeşil sivri biber

3 yumurta

Yarım fincan sıvı yağ

Tuz, karabiber
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Hamsi Mücver

1/2 kg European anchovies

2 eggs

2-3 tbsp. of flour

5-6 scallions

1 tsp. of black pepper 

1 tsp. of salt

Parsley

Fresh mint

Hamsilerinizin kılçık ve kafalarını temizledikten sonra iyice
yıkayıp suyunun süzülmesi için bir süzgeçe alın

Taze soğanlarınızı, maydanoz ve nanenizi ince ince doğra-
yarak bir kapta yumurta ve un ile karıştırın.

Suyundan arınmış olan hamsilerinizi dört parçaya bölerek,
elde ettiğinin karışımın içine atın ve karıştırın.

Tuz ve karabiber ile tatlandırdıktan sonra hamsi mücveriniz
kızartmaya hazır olur.

Bir kaşık yardımıyla kızgın yağda pişiriniz. Üzerine pul biber
serperek servis edebilirsiniz.

Clean the anchovies by cutting off the head and deboning. Rinse

thoroughly and sieve. 
Mince scallions, parsley and mint, and mix them in a pot with

eggs and flour. Cut drained anchovies into four pieces. Add them

into the mix and keep mixing.
Add salt and black pepper. Deep fry using a spoon. 

Serve with red pepper flakes sprinkled on top.

Anchovy Fritters

500 gr hamsi

İki adet yumurta

2-3 kaşık un

5-6 dal taze soğan

Bir çay kaşığı karabiber 

Bir çay kaşığı tuz

Maydanoz

Taze nane
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Domatesli Kekikli İstavrit Buğulama

1 kg orta boy istavrit

3 orta boy domates

2 orta boy kırmızı soğan

1 limon suyu

1/2 Demet maydanoz

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Tuz, karabiber

1 medium sized mackerel 

3 medium sized tomatoes

2 medium sized red onions

Juice of one whole lemon

1/2 bunch of parsley

1/2 tea glass of olive oil

1 dstspn. of thyme

1 tsp. of red pepper flakes

Salt, black pepper

İstavritleri ayıklayıp yıkayın. Süzdükten sonra kekik, tuz,
karabiber, limon suyu ve zeytinyağıyla bir saat kadar marine
edin. 

Fırın tepsisini biraz yağlayın. İnce halka biçiminde
kestiğiniz soğan ve domateslerle tepsinize bir yatak hazır-
layın ve üzerine ince doğradığınız maydanozları serpin. 

Marine edilen istavritleri tepsinize dizin ve kalan halka ke-
silmiş soğan, domates ve kıyılmış maydanozu da üzerine
ilave ettikten sonra zeytinyağı ve pul biberi de serpiştirin.
180-200 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Servise
çıkarın.

Gut and clean the mackerels. Drain and marinate for an hour
in thyme, salt, black pepper, lemon juice and olive oil.

Coat the baking tray with oil. Thinly slice onions and tomatoes
in rings and place in a tray. Add finely chopped parsley on top. 

Put the marinated mackerels in the tray and add the rest of
the onions, tomatoes and parsley on top. Pour olive oil and sprin-
kle red pepper flakes. 

Bake in an oven at 180-200 °C. Serve hot.

Steamed Mackerel with Tomatoes and Thyme
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Fırında Mantarlı Kalkan

800 gram kalkan fileto 

(200 gramlık 4 parça)

400 gram kestane mantarı

10 diş sarımsak

200 gram arpacık soğan 

(20-30 adet)

1 çay bardağı zeytinyağı

200 gram çeri domates

(20-30 adet)

4 adet Defne yaprağı

Taze çekilmiş karabiber 

Tuz

800 g turbot fillets 

(4 fillets 200 g each)

400 g chestnut mushrooms

10 cloves of garlic

200 g shallots

1 tsp. of olive oil

200 g cherry tomatoes

(20-30 pieces)

4 bay leaves

Freshly ground black 

pepper and salt to taste

Mantarlarınızın sap kısımlarını ayırdıktan sonra kalan üst
kısımlarını ikiye bölün.

Kızgın yağsız tavada sularını salmasına izin vermeden birkaç
dakika  sote edin. Tavanın soğumaması için elinizdeki mantar-
ları bir kaç seferde soteleyin.

Fırın tepsinizi bir kaşık zeytinyağı ile yağlayın ve kalkan balık-
larınızı yerleştirin. Arpacık soğanlarınızı ve sarımsaklarınızı
kabuklarını temizledikten sonra tepsinizdeki boşluklara yer-
leştirin. 

Sotelenmiş mantarlarınızı tepsinizdeki soğanların üzerine koy-
duktan sonra en üste domateslerinizi yerleşirin ve karabiberinizi
ve tuzunuzu ekleyin.

Sebzelerinizin kalkanların üzerine gelmemesine dikkat edin.
Her bir balığın üzerine birer parça defne yaprağı koyduktan

sonra 180  derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Remove the stems of the mushrooms and cut the heads in
halves. Sauté in a hot pan without oil, making sure they do not re-
lease water. (Sauté in small batches to keep the pan going cold.)

Place the turbot fillets into a baking tray covered with a tbsp. of
olive oil.  Peel the shallots an garlic and place them on the gaps in
the tray.

Put the sautéed mushrooms on top of the onions and tomatoes
on top. Sprinkle salt and black pepper.

Make sure the vegetables are not on the turbot fillets.
Add one bay leaf on each turbot and bake for 20-25 minutes at

an oven preheated to 180 °C.

Baked Turbot with Mushrooms
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Tarator Soslu Kalkan Tava

Orta boy bir kalkan balığı

1 limonun suyu

1 çay bardağı sızma 

zeytin yağı

Kızartma için sıvı yağ

Tuz ve taze çekilmiş 

karabiber

1 bardak un

2 orta boy patates

Roka 

Limon

Patateslerinizi soyup haşladıktan sonra dört parçaya bölüp, 15
dakika renk alana kadar 200 derece fırında pişirin.

Rokalarınızı yıkayıp kuruttuktan sonra 4-5 dalını servis tabak-
larınıza bir dilim limon ile yerleştirin. Temizlenmiş kalkan balığını
üç-dört santimlik şeritler halinde kesiniz. Bir kapta zeytinyağınızı
ve limonunuzun suyunu çırparak taze çekilmiş karabiber ile tat-
landırın. Balık parçalarınızı onbeş dakika kadar bu marine sosunda
bekletin, daha sonra unlayarak kızgın yağda kızartın ve servis
tabakalarına alın.Tarator sosunuzu her bir servis tabağına küçük
kaplarda koyarak servis ediniz.

Tarator Sosun Yapılışı:
3-4 dilim bayat ekmek içi - Bir avuç ceviz içi - 1 adet limon
3 diş dövülmüş sarımsak -  3 Yemek kaşığı süzme yoğurt 

Yarım çay bardağı sızma zeytin yağı - 1 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz -1 çay kaşığı karabiber
Ekmek içlerinizi çok az ıslatarak çukur bir kaba koyunuz, cevizlerinizi

ince ince doğrayın ve ekmek içleri ile karıştırın. Malzeme listesindeki
herşeyi kabınızın içerisine boşaltın ve bir çatal yardımı ile ezerek

karıştırın. Tüm malzemenin homojen olarak birbirine karıştığına emin
olduğunuzda tarator sosunuz hazırdır.

Fried Trout with Tarator Sauce

Peel and boil the potatoes. Then, cut them into four pieces and bake
for 15 minutes at an oven preheated 200 °C, until they turn brown.
Rinse and dry the salad rockets. Put 4-5 sprigs on a service plate with
a slice of lemon on the side. Slice the already cleaned trout into 3-4
cm strips. Whisk olive oil and lemon juice in a pot, and add freshly
ground black pepper. Soak the fish strips in this marinated sauce for
15 minutes and coat them in flour. Deep fry and place them on service
plates. Serve with tarator sauce in mini pots on the side.

For the tarator sauce:
3-4 slices of stale bread crumbs -1 handful of shelled walnuts-1 lemon- 

3 cloves of garlic (Grated or crushed) - 3 tbsp. of strained yogurt
50 ml extra-virgin olive oil - 1 tbsp. of mayonnaise - 1 tsp. of salt

1 tsp. of black pepper

Wet the bread crumbs slightly and put them in a deep pot. Dice the
shelled walnuts thinly and mix them with bread crumbs.
Add all the remaining ingredients into the pot, and mix them thoroughly,
crushing with a fork. 
The tarator sauce is ready to be served once all ingredients blend in well.
You are welcome to blend it using a food processor but keep in mind that
it would give an over-watery sauce.

1 medium-sized trout

Juice of one lemon

100 ml extra-virgin olive oil

Vegetable oil for frying

Salt and freshly ground

black pepper to taste

1 cup of flour

2 medium-sized potatoes

Salad rockets 

Lemon
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Tereyağında Kalkan Tava, Deniz Börülcesi Eşliğinde

300-400 gram Kalkan (fileto

kesimiş)

100 gram tereyağı

1 adet rendelenmiş sarımsak

1 çorba kaşığı limon suyu

300 gram seniz börülcesi

Taze çekilmiş karabiber ve tuz

İki çorba kaşığı sızma 

zeytinyağı

200 - 300 g turbot fillets

100 g butter

1 grated garlic

1 tbsp. of lemon juice

300 g glasswort

Freshly ground black pepper

and salt to taste

One tbsp. of extra-virgin

olive oil

Tereyağınızı sıvı kıvama gelene kadar eritin,  rendelenmiş
sarımsağınızı ve limon suyunuzu içine karıştırdıktan sonra don-
ması için 15 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Deniz börülcelerinizi tuzlu kaynar suda haşladıktan sonra
piştiğine emin olduğunuzda buzlu suya alın. Diplerindeki sert
kısımlarını ayıklayarak süzülmesi için bir süzgeçe alın. Deniz
börülceleriniz suyunu çektiği zaman zeytinyağınızı dökerek
karıştırınız.

Buzdolabınızdan çıkardığınız tereyağını tavada eritin ve kara-
biber ve tuzla tatlandırdığınız fileto kalkanın iki tarafını renk
alana kadar pişirin.

Servis tabağınıza aldığınız kalkanlarınızın yanına hazır deniz
börülcesini de koyarak servise hazırlayabilirsiniz.

Tabağınızı süslemek için çeri domates kullanabilirsiniz.

Melt the butter in room temperature, add grated garlic
and lemon juice in it and put it in the refrigerator to chill for
about 15 minutes.

Boil the glasswort in salted water. Once boiled, put them
in iced water. Remove the tough ends and sieve.

When drained, pour olive oil over them and stir.
Melt frozen butter in a pan. Place the fillets in the pan and

fry both sides, adding salt and black pepper.
Serve with the glasswort on the side.
You can garnish it with cherry tomatoes.

Turbot Fried in Butter, Served with Glasswort
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Kefal Ekşilisi

1 kilo kefal (halka kesilmiş)

4 orta boy soğan

7-8 diş sarımsak

Yarım  bağ maydanoz

2 limon

4 orta boy domates 

(rendelenmiş)

Taze karabiber ve tuz

8-10 adet tatlı sivri biber

1 çay bardağı sızma

zeytinyağı

Genişçe bir fırın tepsisine zeytinyağınızın yarısını fırça
yardımıyla sürün ve halka kesilmiş balıklarınızı arada boşluk ola-
cak şekilde yerleştirin.

Soğanlarınızı piyazlık keserek balıklarınızı kapatacak şekilde
yemeğinizin üzerine yerleştirin. 

Sarımsaklarınızı da soğanlarınızın arasına saklayın ve üzerle-
rine ince doğranmış maydanozlarınızı serpin

Balıkları ve soğanları kapatacak şekilde domates rendenizin
tamamını ekleyebilirsiniz.

En üste iki üç parçaya bölmüş olduğunuz sivri tatlı biber-
lerinizi yerleştirin ve tuzunu karabiberini ekleyin.

Limonlardan birini halka halka keserek yemeğinizin üzerine
eşit aralıklarla yerleştiriniz ve kalan zeytinyağını da üzerine
ekleyerek fırına veriniz.

200 derece ısıtılmış fırında yarım saat pişiriniz ve fırından çık-
tıktan sonra bir limonun suyunu yemeğinizin üzerine gezdirdik-
ten sonra servis edebilirsiniz.

Baked Sour Mullet

Coat the tray in olive oil and place the fish sliced in half moon
into the tray separately.   

Slice the onions in half moons and place them on top of the
fish. Add garlic cloves in between the onions and add finely
chopped parsley on top.

Add all the grated tomatoes on top, covering the fish and
onions. Add sweet green paper cut in two or three slices on top
and sprinkle salt and black pepper. 

Slice the lemon in rounds and place them on the meal evenly.
Pour the rest of the olive oil over it and put the tray in the oven.

Bake for half an hour in an oven preheated to 200 °C de-
grees. After taking it out of the oven, pour juice of one lemon
over the fish. Serve immediately. 

1 kg of gray mullet, 

cut in half moon slices

Four medium-sized onions

7-8 cloves of garlic

Half a bunch of parsley

2 lemons

4 grated medium-sized

tomatoes 

Freshly ground black pepper

and salt

8 – 10 sweet green peppers 

1 tsp. olive oil

yemek firat 1b.qxp_Layout 1  6.12.2016  07:37  Page 70



yemek firat 1b.qxp_Layout 1  6.12.2016  07:37  Page 71



h72g

Kiremitte Levrek

300 gramlık levrek

1 soğan

2 adet yeşil biber

8-10 adet ince dilimlenmiş

limon

1 adet domates 

1 çorba kaşığı zeytinyağı 

1 tutam maydanoz

300 g sea bass

1 onion

2 green peppers

8-10 thinly sliced 

lemons

1 tomato 

1 tbsp. of olive oil 

1 pinch of parsley

Kiremit fırın kabınızı zeytinyağınız ile yağlayınız, ve piyazlık ince
ince dilimlenmiş soğanlarınızı kabınızın içine yayınız.

İyice temizlenmiş olan levreğinizin iç kısmına bir iki dilim ince ke-
silmiş  limon, bir tutam maydanoz ekleyerek kiremit kabınızdaki
soğanların üzerine koyunuz.  Bu aşamada karabiber ve tuz ile lev-
reğinizi tatlandırabilirsiniz.

Çekirdekleri çıkarılmış ve kabukları soyulmuş domateslerinizi ve
yeşil biberlerinizi iri parçalar halinde kiremit kaptaki boş yerlere
yerleştiriniz. 

Elinizde kalan ince dilimlenmiş limonları balığınızın üzerine yer-
leştirin ve  200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Üzerine ince doğranmış maydanoz serperek servis edebilirsiniz. 
Not: Kiremitte levreğe hazırlanma aşamasında  isteğe göre ince

dilimlenmiş mantar ilave edebilirsiniz.

Brush olive oil over the baking tray. Slice the onions in half-moons

and lay out into the tray. 
Clean the bass thoroughly and put 2 thin slices of lemon and a pinch

of parsley inside and place it on top of the onions in the tray.  Add salt

and black pepper to taste.
Peel and seed the tomatoes, chop the green peppers and fill the

gaps in the tray. 
Add the rest of the lemons onto the fish and bake in the oven pre-

heated to 200 °C for 20 minutes. Serve with diced parsley on top. 

Note: Along with lemon and parsley, you can add thinly sliced mush-

rooms inside the bass before cooking.

Sea Bass Baked in a Clay Pot
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Hardal Soslu Levrek

200 gr. Levrek fileto

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal

2 yemek kaşığı sızma

zeytinyağı

1 küçük soğan

Levrek filetolarını şeritler halinde dilimleyin ve limon suyunda
en az iki saat buzdolabında bekletin.

Soğanı piyazlık olarak doğradıktan sonra tuzla ovarak acısını
alın ve ardından yıkayın.

Bir kapta zeytinyağı, elma sirkesi ve hardalı üzerine bir çorba
kaşığı da su ekleyerek karıştırın. Daha sonra soğanlarınızı bu
karışımın içine atın.

Buzdolabında en az iki saat beklemiş olan balığınızı limonlu
sudan çıkararak yıkamadan elde ettiğiniz sosun içine karıştırın.

Sosun levreğinizi daha lezzetli bir hale getirmesi için üzerini
kapayarak buzdolabında en az iki saat daha bekletin.

Soslu levreğiniz artık hazır.

Sea Bass with Mustard Sauce

Slice the bass fillets into thin strips and soak them in lemon juice
and refrigerate for 2 hours minimum.

Cut the onions in half-moons, rub with salt to take the bite out and
rinse. Mix olive oil, apple cider vinegar, mustard and 1 tbsp. of water
in a pan. Add the onions into this mix.

Take the fish out of the refrigerator and add them into the mix
without washing them.

Cover the pan and keep in the refrigerator for at least 2 hours for
the bass to absorb the aroma of the sauce better. 

Serve immediately. 

Medium-sized trout

Juice of one lemon

100 ml extra-virgin olive oil

Vegetable oil for frying

Salt and freshly ground

black pepper to taste

1 cup of flour

2 medium-sized potatoes

Salad rockets 

Lemon
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Levrek Külbastı

300 gram levrek fileto

250 gr krema

10-15 adet kapari çiçeği

4 diş sarımsak

1 büyük boy patates

İsteğe göre nane ya da 

maydanoz

300 g sea bass fillets

250 g cream

10-15 caper flowers

4 cloves of garlic

1 large potato

Mint or parsley (optional)

Patateslerimizi kibrit boyunda ince ince doğrayarak  kızgın
yağda kızartınız, ve yağını çekmesi için kağıt havlu üzerinde
bekletin

Fileto çıkardığımız levreği dört parçaya bölüp ızgarada
pişiriniz, ızgara imkanınız yok ise yağsız bir tava da da pişire-
bilirsiniz.

Sarımsaklarınızı ve kapari çiçeklerini çok ince doğrayarak bir
tavaya alınız ve kremanızı ilave ediniz.

Krema kaynayana kadar karıştırarak pişiriniz,  bu aşamada
taze çekilmiş karabiber ekleyiniz. Kapariler tuzlu olduğu için
yemeğinizin tadına bakarak tuz eklemenizi öneririz.

Kiremit bir kaba pişirmiş olduğunuz patatesleri koyunuz ve
üzerine ızgara olmuş levreklerinizi yerleştiriniz.

Hazırlamış olduğunuz kremalı sosu balıkların üzerine dökerek
280 derece de ısınmış fırında 8-10 dakika pişiriniz.

Isteğe göre nane ya da maydanoz serperek servis ediniz.

Julienne the potatoes and fry in a hot pan. Leave pota-
toes on a paper towel to absorb oil.

Fillet and slice the bass in four and place it on the grill. If
you do not have a grill, you can try an oil-free pan.

Cut the garlic and caper flowers into very thin pieces, put
them into a pan and blend with cream. 

Stir-fry until the cream boils, add freshly ground black
pepper. Taste the dish before adding salt as the capers are
already salty.

Add the now cooked potatoes into a clay pan and place
the grilled bass slices on top.

Pour the cream sauce over the fish and bake for 8-10
minutes in an oven preheated to 280 °C.

Optionally, sprinkle mint or parsley on top and serve im-
mediately.

Grilled Sea Bass
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Levrek Kavurma

400 gr levrek fileto

100 gram arpacık soğan

2 yeşil sivri biber

4 diş sarımsak

2 orta boy domates

1 çorba kaşığı tereyağ

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

Karabiber

Tuz

400 g sea bass fillet

100 g of shallots

2 long green peppers 

4 cloves of garlic

2 medium-sized tomatoes

1 tbsp. of butter

2 tbsp. of olive oil

1 tsp. of chili pepper

1 dstspn. of thyme

Salt and black pepper to taste

Yapışmaz bir tavada kızdırmış olduğunuz tereyağı ve
zeytinyağının içine ayıklanmış arpacık soğanlarınızı ve diş
sarımsakları atın.

Beş dakika kavurduktan sonra doğranmış biberlerinizi ve pul
biberi ilave edin.

Birkaç kez karıştırdıktan sonra parmak biçiminde doğramış
olduğunuz levrek dilimlerini tavaya ilave ediniz. Üzerine taze
çekilmiş karabiber ve tuzunu ilave edebilirsiniz.

Balıkların parçalanmaması için nazikçe aromalar birbirine
geçene kadar karıştırınız. 

Balıklar renk almaya başladığında kabukları çıkarılmış ve küp
doğranmış domatesleri ilave ediniz. 

Domatesler suyunu çekmeye başladığında yemeğiniz hazır
demektir. 

Üzerine kekik serperek servis edebilirsiniz.

Heat butter and olive oil in a non-stick pan and add diced shal-
lots and garlic. Stir-fry for 5 minutes, chop the peppers and add
into the pan along with chili pepper.

After stirring a few times, cut the bass into fingers and add
into the pan. Add freshly ground black pepper and salt. 

Stir gently so that the fish doesn’t separate and continue until
all the aromas blend in nicely. 

Peel and chop the tomatoes in cubes. When the fish turns
brown, add them into the pan and stir until their water is cooked
away.

Serve with thyme on top.

Roasted Sea Bass
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Sultan Murat Usülü Levrek Filetosu

8 adet Levrek fileto (75’er gr) 

4 adet iri patates

2 kahve fincanı ayçiçek yağı 

2 adet haşlanmış enginar 

göbeği 

2 limonun suyu 

1 çorba kaşığı un 

2 çorba kaşığı tereyağı 

6 çorba kaşığı mantar 

1 bağ kıyılmış maydanoz 

8 bass fillets (75 g each)

4 large potatoes

80 ml sunflower seed oil 

2 boiled artichoke cores 

Juice of 2 lemons 

1 tbsp. of flour 

2 tbsp. of butter 

6 tbsp. of mushrooms 

1 bunch of chopped parsley 

Patatesleri soyup, yuvarlak  patates  çıkarma kaşığı ile
hepsini fındık gibi çıkarınız. Kaynar suda kaynatıp süzdürünüz.
Sonra bir tencereye koyup üzerine az tuz ve çiçek yağı koyarak
fırına sürünüz ve 15 dakika pişiriniz. Enginarları ortadan yarıp
küçük üçgen şeklinde doğrayınız.

Balıkları tuzlayıp  limon suyunun yarısını üzerlerine serperek
alt ve üstünü unlayınız.

Bir tavaya ayçiçek yağını koyup kızdırınız ve balıkları ilâve edip
4’er dakika alt ve üstünü kızartıp servis yapacağınız servis
tabağına diziniz.

Bir tavaya tereyağını koyup kızartınız. Üzerine patatesleri,
enginar ve mantarı ilâve edip, 3-4 dakika soteleyiniz ve may-
danozu ilâve ediniz.

Balıkların üzerine limonun suyunu döküp, sonra tavadaki en-
ginar, patates ve mantarı koyup hemen servis yapınız.

Peel the potatoes, and  remove the pulp using a spoon.
Boil the pulp and sieve. Put it into a saucepan and add a little

salt and refined oil, then bake in the oven for 15 minutes.
Cut the artichokes in half, then chop them into small triangles.
Add salt on the fish, pour half the lemon juice over it and coat

in flour.
Pour sunflower oil in a pan and heat it, then place the fish into

the pan and fry both sides for 4 minutes.
Add butter to another pan and heat it. Then add potatoes arti-

chokes, and mushrooms. Sauté for 3-4 minutes and add the pars-
ley. 

Pour lemon  juice over the fish and add the mix of artichokes,

potatoes and mushrooms. Serve hot.

Sea Bass with Potatoes and Artichokes 
(Levrek Sultan Murat)
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Deniz Mahsullü Levrek Buğulama

Kişi başı 300 gram levrek

(4 kişi için)

200 gram kalamar

300 gram iri karides

10-15 küçük boy kabuklu

midye

İki büyük boy soğan

İki büyük boy patates

Dört domates

4 diş sarımsak

400 gram mantar

Bir çay bardağı zeytinyağı

4-5 defne yaprağı

İnce dilimlenmiş iki adet

limon

300 g sea bass for each 

person (4 persons)

200 g calamari

300 g large shrimps

10-15 small shelled mussels

2 large onions

2 large potatoes

4 tomatoes

4 cloves of garlic

400 g mushrooms

100 ml of olive oil

4-5 bay leaves

2 thinly sliced lemons

Büyükçe bir fırın tepsisine zeytinyağınızın yarısını dökün ve tep-
siyi iyice yağlayın. Halka halka kesilmiş soğanlarınızı ve yuvarlak
kesilmiş patateslerinizi tepsinin altına dizin. Soğanların ve
patateslerin çıtır olması için mümkün olduğunca ince dilimler ol-
masına dikkat ediniz.

Levreklerinizi tuzlayıp karabiberledikten sonra içlerine birkaç
dilim limon yerleştirerek patateslerin üzerine dizin. Ayıklanmış
kalamarlarınızı ince halka dilimler halinde aradaki boşluklara yer-
leştirin, kalamarların mümkün olduğunca tepsinizin alt kısmında
olması daha iyi pişmeleri için önemlidir. 

Mantarlarınızın saplarını ayıkladıktan sonra ik üç dilime bölerek
tepsinizdeki boşluklara yerleştirin ve kabukları soyulmuş do-
matesleriniz ile üstlerini kapatın. Mantarları çiğ ya da önceden
soteleyerek de koyabilirsiniz. Sarımsaklarınızı bölmeden tepsinizin
dört ayrı köşesine koyun. Karidesleri ve kabuklu midyeleri
tepsinin en üstüne yerleştirin ve kalan zeytinyağını üzerinde
gezdirin. Kalan limonları ve defne yapraklarını eşit bir şekilde
üzerine yerleştirin ve bir folyoyla üstünü kapatarak önceden
ısıtılmış 200 derecelik fırında yarım saat pişiriniz. Pişirme süreniz
dolunca folyoyu kaldırarak bir on dakika kadar daha ızgara kısmı
yanan fırında bırakınız. 

On dakika kadar dinlendirdikten sonra servis ediniz.

Pour half of the olive oil over a large baking tray and grease thor-
oughly. Cut the potatoes in discs and place them on the bottom of
the tray. The onions and potatoes should be sliced as thinly as pos-
sible for the onions to be caramelized and potatoes to be crispy.

Sprinkle salt and black pepper on the sea bass and put a few slices
of lemon inside. Lay the sea bass on top of the potatoes.

Clean the calamari, slice it into thin rounds. To make sure they’re
well-cooked, place them in the bottom of the tray.  Cut off the
stems of the mushrooms, chop them in 2-3 pieces and cover with
peeled tomatoes. (you can use the mushrooms either raw or slightly
stewed. Raw mushrooms make the dish soupier.) Place garlic cloves
in whole on four corners of the tray. Scatter the shrimps and shelled
mussels and drizzle olive oil on top.

Put the rest of the lemon slices and bay leaves on top, cover the
tray with a foil paper and bake in an oven preheated to 200 °C for
half an hour. Once finished, bake for another 10 minutes using the
grilling function. Rest it for 10 minutes and serve.

Steamed Seafood 
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Kâğıtta Levrek Izgara

300 gram levrek

2 dal taze soğan

Maydanoz

İnce dilimlenmiş limon

İki kaşık sızma zeytinyağı

1 defne yaprağı

Yağlı kağıt

300 g sea bass

2 sprigs of scallions

Parsley to taste

Thinly sliced lemon

2 tbsp. of extra-virgin 

olive oil

1 bay leaf

Baking paper

Temizlenmiş levreğinizi uygun boyda kesmiş olduğunuz yağlı
kağıdınızın üzerine alın içini ve dışına tuz ve karabiber serpin

İnce doğranmış taze soğanlarınızı ve maydanozlarınızı balığın
iç kısmına ve üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.

İnce kesilmiş halka limonlarınızdan bir iki dilimi de balığın
içine koymanız lezzet katacaktır.

İki kaşık sızma zeytinyağını balığınızın heryerine gelecek şek-
ilde üzerinde gezdirin ve defne yaprağını ve birkaç dilim limonu
da üzerine yerleştirerek kağıdınızı iyice kapayın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yirmi dakika pişirin.
Fırınlardaki pişirme sürelerinin fırının marka ve modeline göre
farklılık gösterdiğini unutmayın.

Clean the bass and place it onto the baking paper cut to fit

the tray. Sprinkle salt and black pepper.

Finely chop the onions and parsley and put inside and on the

fish.
Slice the lemons into thin rounds and put inside the fish,

which will make it tastier.
Drizzle 2 tbsp. of extra-virgin olive oil evenly over the fish and

add bay leaf and a few lemon slices on top. Fold the baking

paper, making sure it is fully closed.
Bake for 20 minutes in an oven preheated to 200 °C. Re-

member that baking time varies according to the brand and

model of the oven. 

Grilled Sea Bass in Baking Paper
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Levrek Izgara Kuşkonmazlı 
Hollandez Sos Eşliğinde

300-400 gram levrek

250 gram kuşkonmaz

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı zeytin yağı

Hollandais Sos

Taze Biberiye

300-400 g sea bass

250 g asparagus

Salt 

Black pepper

100 ml  olive oil

Hollandaise sauce

Rosemary

Kuşkonmazlarınızı kaynar suda 10 dakika haşlayın bu işlem
bittikten sonra sudan çıkardığınız kuşkonmazlarınızı içi buzlu
suyla dolu bir kaba alın. Bu kuşkonmazlarınızın yeşil kalmasını
ve tazeliğini göstermesini sağlayacaktır. Kuşkonmazlarınızın
dibindeki sert kısımları ayıkladıktan sonra daha sonra servis
etmek için bir kaba alın.

Içi temizlenmiş ve pulları ayıklanmış levreğinizden ortadaki
kılçığını ve kafasını ayırarak iki parça fileto elde edin. Tuzunu ve
karabiberini ektikten sonra, iki tarafını da çok az zeytinyağı ile
yağlayarak ızgarada pişirin.

Servis öncesi kuşkonmazlarınızı çok az zeytinyağı konmuş
tavada bir iki tur çevirerek hem parlak görünmelerini hem de
servis öncesi sıcak olmalarını sağlayın.

Tabağınıza dizmiş olduğunuz 3-4 adet kuşkonmazın üzerine
ızgarada pişmiş levreğinizi yerleştirin ve dilediğiniz kadar Hol-
landaise sosu üzerine dökerek servis edin. Hazır Hollandais Sos
kullanabilirsiniz.

Tabağınızı süslemek için küçük bir dal biberiye kulla-
nabilirsiniz.

Boil asparagus for 10 minutes and then put in a pot full of iced

water. This will preserve their color and freshness. Cut off the

tough ends of the asparagus and leave them in another pot for

garnish later.
Gut, scale and clean the bass, removing the spine and head.

Then slice it into two fillets.  Sprinkle salt and freshly ground black

pepper. Brush a little olive oil on both sides and grill.

Before serving the dish, fry the asparagus by flipping over once

or twice on a barely oiled pan
Place the grilled bass on a bed of 3-4 sprigs of asparagus and

serve with a desired amount of hollandaise sauce on top. You can

use instant Hollandaise sauce.
Garnish with a sprig of rosemary.

Grilled Bass with Asparagusand Hollandaise Sauce
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Levrek Graten

2 orta boy levrek

3-4 sap taze soğan

3-4 sap maydanoz

1/2 su bardağı su

1 çay bardağı kadar rende-

lenmiş kaşar peyniri

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 medium sized sea

basses

3-4 sprigs of scallion 

3-4 sprigs of parsley 

1/2 glass of water

1 teacup of grated

kasseri cheese

1/2 teacup of olive oil

Salt, black pepper

İçleri temizlenmiş ve yıkanmış balıkların iç taraflarını tuz,
karabiber ve zeytinyağıyla sıvayın. Balıkların içini ince kıyılmış
taze soğan ve maydanozun bir kısmıyla doldurunuz. 

Bir güveç kabı veya fırın kabını yağlayıp balıkları yerleştirin.
Üzerlerine kalan ince kıyılmış taze soğan ve maydanozu ser-
piştiriniz. 

Tuz ve karabiberi ilave ettikten sonra yarım çay bardağı su
koyun. 180 derece fırında 15 dakika pişirin. 

Kurumaması için balığın üstünü yağlı kağıt veya folyo ile ka-
patın.  Son aşamada yağlı kağıdı alıp, rendelediğiniz peyniri
serpin. 2-3 dakika ızgara ayarında tutup balığın üstü kızarıp
peynir eriyince fırından alıp servis yapabilirsiniz.

Gut and clean the sea bass and coat the inside of the fish in

salt, black pepper and olive oil. Then stuff the fish with scallion

and a bit of parsley.  
Place the fillets in an earthenware or ovenware coated in oil.

Add the rest of the scallions and parsley on top. 

Sprinkle salt and black pepper and pour half a tea glass of

water. Bake for 15 minutes at 180 °C. 
Cover the top with baking paper or aluminum foil to prevent

the fish from drying. After baking, remove the paper or foil and

add the grated cheese, turn the oven to top heating only, and

cook for an additional  2-3 minutes until the cheese melts. 

Sea Bass Au Gratin
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