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    ÖNSÖZ

Beslenmenin geçmişte yalnızca enerji ve besin öğesi gereksinim-
lerinin karşılanması olarak tanımı söz konusuyken son dönemdeki 
bilimsel gelişmeler sonucunda hastalık riskinin azaltılması ve sağlığın 
korunmasında da etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Farklı ülkelerde, 
hatta aynı ülkenin değişik yörelerinde farklı ekmek üretme ve tüket-
me alışkanlıkları olsa da globalleşen dünyamızda bu sınırlar giderek 
ortadan kalkmakta ve insanlar farklı ekmekleri de tüketmektedir. Ek-
mek; emeğin simgesi ve Allah’ın insanlara sunduğu bir besin olarak 
bütün dinlerce kutsal sayılır. Ayrıca kültürümüzde de ekmek nimettir 
ve bereketin simgesidir.

Tahıl ürünleri, özellikle de ekmek toplum beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Tüm yaş 
gruplarında günlük alınması gereken enerjinin yarıdan fazlasının tahıl ve ürünlerinden sağlanması 
gerekmektedir. Ülkemizde hem beslenme alışkanlıkları hem de ekonomik yapı nedeniyle ekmeğin 
beslenmemizdeki önemi diğer dünya ülkelerine kıyasla daha fazladır. Ancak, bu kadar önemli bir 
gıda olan ekmeğimizin önemli bir kısmı da maalesef israf edilmektedir. İsraf edilen ekmeğin olduk-
ça fazla olan mali değerinin yanı sıra buğdayı yetiştirmek için harcanan su, enerji ve emeğin heba 
olması göz önüne alındığında konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Kuraklığın arttığı, verim ve 
rekoltenin azaldığı şu son dönemde toplum olarak bu konuya gösterdiğimiz hassasiyetin artırılması 
zorunludur.

Beslenmemizde çok önemli yeri olan ekmek ile ilgili maalesef son yıllardaki bilgi kirliliğinin 
oldukça fazla olması konuya dikkatleri çekmektedir. Beslenme ve sağlık sorunlarının önlenmesi, 
sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine de katkı sağlanması açısından ekmeğin sağlık üzerindeki 
etkileri göz önünde tutulduğunda çok emek ve zaman harcanarak derlenen “Geleneksel Ekmekle-
rimiz” adlı kitabın geleneksel ekmek çeşitleri ve sağlık üzerine dikkatlerin çekilmesi ve farkındalığın 
artırılması açısından çok önemli olacağı düşüncesindeyim. Bu nedenlerle hazırlanan bu eserin ge-
leneksel ekmeklerle ilgili bilgilerin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmasını 
diliyorum. Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. öncülüğünde adeta kaynak “eser” niteliğindeki 
bu kitabın hazırlanmasında verdikleri kıymetli katkılardan dolayı; Prof. Dr. Hamit Köksel, Prof. Dr. 
Nevin Şanlıer ve Gıda Mühendisleri Odası II. Başkanı Murat Şanlı ile tüm emeği geçenlere şükran-
larımı sunarım.

                                                                                                          Mansur YAVAŞ
                                                                                           Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
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    TEŞEKKÜR

Anadolu’da ekmek kültürü ve çeşitliliğinin birçok ülkeden daha 
zengin olmasına karşın, ülkemizde geleneksel ekmekler ve unlu ma-
mullerle ilgili yayın sayısının sınırlı olması bu eserin önemini artır-
maktadır. Ayrıca, son yarım asırlık süreçte kırsal kesimden şehirlere 
göçteki artış nedeniyle ekmek üretim ve tüketim alışkanlıkları da de-
ğişmekte ve geleneksel ekmeklerin üretimi giderek azalmaktadır. 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. olarak yöresel ekmeklerimizin tespiti için ciddi bir çaba 
gösterdik.  Bu eserin ortaya çıkmasında önemli misyon üstlenen değerli akademisyenlerimiz bazı il-
lere bizzat giderek yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Kurumsal olarak, “Anadolu’da geleneksel yön-
temlerle üretilen yöresel ekmek ve unlu mamullerin tespit edilerek kayıt altına alınması, müstakil 
bir eser oluşturularak kamuoyuna sunulması amacıyla” 81 İl’in Belediye Başkanlıklarına, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüklerine, Ticaret ve Sanayi Odalarına, bazı illerde ise üniversiteler ile Ziraat Odaları’na 
resmi yazılar gönderdik. 

Gelecek nesiller için “kaynak”  bir eser ortaya çıkartmayı hedeflediğimiz bu projeye kamu ve 
yerel yönetimleri paydaş olarak dahil etmeyi amaçladık. Yazımıza cevap veren illerimizden gelen 
yöresel ekmek bilgilerini, tariflerini ve görsellerini titiz biçimde değerlendirdik. İlk kez geniş kap-
samda hazırlanan bu kitap ile illerimizin “tarihe şahitlik yaparak kendi geleneksel ekmeklerine sahip 
çıkmaları ve katkı sunmaları” hedeflendi. Adeta mekik gibi dokunarak oluşturulan  “Geleneksel Ek-
meklerimiz” adlı kitabın hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

                                                                                                         
    Dr. Hüseyin VELİOĞLU                                                                                           

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası
A.Ş. Genel Müdürü
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    YAZARLARIN ÖNSÖZÜ

Anadolu’nun kadim kültürü içerisinde buğday ve ekmeğin yeri çok önemlidir. Buğday ve ekmekle 
ilgili bilgiler yazılı bir kaynak olmadan asırlardır anne-babadan çocuklara aktarılmaktadır. Anadolu’da 
çok eski dönemlerden beri buğdayın yetiştirilmesinden genellikle erkekler sorumludur.  Aile için en 
önemli koordinatör, planlayıcı ve belirleyici güç olan kadının ailenin beslenmesinde ve bu kitabın 
konusu olan ekmek yapımında da aktif rolü vardır. Türklerde ekmek kültürü ve çeşitliliği dünyanın 
birçok ülkesine göre daha zengin olsa da geleneksel ekmekler ve unlu mamullerle ilgili yayın sayısı 
oldukça sınırlıdır. Ayrıca 1950’lerden sonra kırsal kesimden şehirlere göç artmış ve buna bağlı olarak 
ekmek üretim ve tüketim alışkanlıkları hızla değişmeye başlamıştır. Şehirlere göçle birlikte çalışan 
kadın oranı da artış göstermiş, evde geleneksel ekmeklerin üretimi hızla azalmaya başlamıştır. Bu-
nunla bağlantılı olarak geleneksel ekmeklerle ilgili bilgiler de giderek kaybolmaktadır. Bu kültür zen-
ginliğimizin korunması önemli bir ihtiyaçtır. 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası bu ihtiyacın farkında bir kurum olarak geleneksel ekmekle-
rimizin dokümantasyonu ve bilimsel olarak kayıt altına alınması konusunda çok önemli çaba gös-
termiştir ve halen de göstermektedir. Bu kitabın hazırlanması sırasında 81 ilin Belediye Başkanlık-
larına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, Ticaret ve Sanayi Odalarına, bazı illerde ise üniversiteler 
ile Ziraat Odaları’na resmi yazılar gönderilmiş ve doküman talep edilmiştir. Bu kurumlardan gelen 
bilgiler “GELENEKSEL EKMEKLERİMİZ” kitabının temelini oluşturmuştur. Ayrıca bizler sadece gelen 
bilgilerle yetinmeyip, hala geleneksel ekmeklerimize önem veren ve onları yaşatmak için büyük çaba 
gösteren iki köyümüze giderek orada köylü hanımların bizzat geleneksel yöntemlerle kendi elleriyle 
hazırladıkları ekmek üretimine katılıp, fotoğraflanmasını sağladık. Bu köyler Çorum’un, Alaca ilçesi-
nin, Yüksek Yayla köyü (eski adı Gıcık Köyü) ve Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin Kızılören köyüdür 
(şimdi Çamlıdere ilçesinin, Merkez Beyler Mahallesidir). Her iki köyde geleneksel ekmeklerimizin 
üretilmesi sırasında gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yapan köyün ileri gelenlerine ve ekmeği bizzat 
yaparak bu çalışmaya önemli katkı sağlayan, bizleri sevgi ile karşılayıp emek veren Anadolu Kadın-
larına yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her iki köyde de hazırlıklar birkaç gün öncesinden ve 
eksiksiz olarak yapılmıştı. Unun elenmesinden başlayarak, hamurun yoğurulmasına, mayalanması-
na, yufka veya başka şekillerde işlenmesine, daha sonra fırında, sacda veya tandırda pişirilmesine 
kadar geçen her aşama hiçbir aksama olmadan kusursuz şekilde tamamlanmıştır. Hepsinin ellerine, 
emeklerine ve yüreklerine sağlık. Bu köylerde ekmek üretimi sırasındaki yaşadıklarımız bizlere imece 
usulü çalışmanın Anadolu’da hala çok güzel bir gelenek olarak yaşamaya devam ettiğini bir kez daha 
göstermiştir.

Bu kitabın hazırlık çalışmaları 2015 yılından başlayarak günümüze kadar yoğun bir şekilde devam 
etmiştir. Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası’nın tüm yöneticileri ve çalışanları ilk günden günümüze 
kadar desteklerini hiçbir dönemde esirgemediler. Destekleri bu çalışmada bize önemli motivasyon 
ve ilham kaynağı oldu. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. 

Hazırlanan bu eserin geleneksel ekmeklerle ilgili bilgilerin korunmasına ve gelecek nesillere ak-
tarılmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Nevin ŞANLIER ve Hamit KÖKSEL
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    1. TAHILLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ekmeğin temel hammaddesi başta buğday olmak üzere tahıllardır (hububat). Başlıca tahıllar; 
buğday (Triticum), arpa (Hordeum), çavdar (Secale), yulaf (Avena), mısır (Zea), çeltik (Oryza) ve da-
rılardır (Sorghum, Pnicum, Seteria). Bu tahıl cinslerinin tümü Gramineae (buğdaygiller) familyasına 
giren bitkilerdir. Bu familyadaki bitkiler 400 cins (genus) ve çok sayıda tür (species) ile dünyada ve 
ülkemizde en fazla yetiştirilen bitkilerdir. Bu tahıl cinslerinden buğday, arpa, çavdar, yulaf “serin iklim 
tahılları”; çeltik, mısır ve darılar ise “sıcak iklim tahılları” dır. 

İnsanoğlunun avcı-toplayıcı yaşamdan, tarıma dayalı yerleşik hayata günümüzden yaklaşık 
12000 yıl önce geçmeye başladığı tahmin edilmektedir. Tarımın başlaması, “Neolitik Devrim” olarak 
bilinen pek çok kültürel değişikliğe yol açmış, toplumun sınıflara ayrılmasına neden olan yerleşik 
hayatı güçlendirmiştir. “Verimli Hilal” adı verilen ve günümüzdeki Türkiye, İran, Irak, Suriye, İsrail, 
Ürdün ve Lübnan’ın bir kısmını içine alan bu bölgede yaşayan insanlar tarımsal uygulamaların öncü-
lüğünü yapmışlardır. İnsanların başarılı şekilde tarım yapması ve elde ettikleri ürünleri depolamaya 
başlamaları sonucunda nüfus artmış, bölgedeki kültürel gelişim hız kazanmıştır. Arkeolojik kayıtlar, 
insanların bitkisel üretime başlamadan önce doğada yabani ortamda yetişmekte olan buğday, arpa, 
mercimek, nohut ve keten gibi bitkileri; bunlar arasında da özellikle arpa ve buğdayı hasat ettiklerini 
göstermektedir (Gopher et al., 2002). Ekim ve hasat aynı yerde uzun süre kalmayı gerektirdiği için 
tarımsal üretime başlayan insanlar, binlerce yıldır sürdürdükleri göçebe yaşam tarzını bırakıp yerle-
şik yaşama geçmişlerdir.

Anadolu’da yaşayan çeşitli toplulukların beslenmesinde tahıllar, özellikle de buğday önemli yer 
tutmuştur. Bununla ilgili çok sayıda tarihi-arkeolojik belgeye ulaşmak mümkündür (Karauğuz, 2006). 
Örneğin Hititler’ in Anadolu’da yaklaşık 8000 yıl önce buğday tarımı yaptığını ve ekmek ürettiğini 
gösteren bulgular vardır. Son yıllarda Göbeklitepe’de Alman arkeolog Klaus Schmidt’in yaptığı kazı 
çalışmaları buğday tarımının daha da eskiye günümüzden 12000 yıl öncesine dayandığını göster-
mektedir. Buğdayın biyolojik gelişimi ise bundan çok daha öncesine dayanmaktadır. O zamandan 
beri buğday yetiştiren topluluklar doğada mevcut olan buğday popülasyonları içerisinden hasadı 
kolay, yüksek verimli, hastalık ve zararlılara ve doğadaki stres koşullarına (kuraklık, aşırı sıcak ve 
soğuk) dayanıklı ve kaliteli (belli gıdaları üretmeye uygun) olanları seçerek tarımsal faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Bu seçim (seleksiyon) daha sonra (20. yüzyılın başında) klasik bitki ıslahının da önemli 
bir tekniği haline gelmiştir.

Ülkemizde ekmeğin temel hammaddesi buğday olduğu için bu kitapta buğday hakkında daha 
detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca bunun nedenleri arasında ülkemizin buğdayın anavatanı (gen merke-
zi) olması da bulunmaktadır.
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Doğada bulunan ve tarımı yapılan buğday türleri ve kromozom sayıları aşağıda verilmiştir. Buğ-
dayda temel kromozom sayısı n=7 olduğu için botanik sınıflandırma esas olarak buna göre yapılmak-
tadır. 

a) Diploid buğdaylar (Siyez-Kaplıca buğdayları, 2n=14): Bu gruptaki başlıca buğdaylar Triticum 
monococcum, T. aegilopodes ve T. urartu’dur.

b) Tetraploid buğdaylar (Makarnalık buğdaylar, 2n=28): Bu gruptaki başlıca buğdaylar Triticum 
durum (veya T. turgidum var durum) ve T. dicoccum’dur.

c) Hekzaploid buğdaylar (Ekmeklik buğdaylar, 2n=42): Bu gruptaki buğdaylar asıl ekmeklik buğ-
daylar (Triticum aestivum) ve topbaş buğdaylar (T. compactum) olmak üzere iki grupta toplanırlar. 
Buğdayda meydana gelen bu botanik farklılıklar tamamen doğal yollardan, buğday türlerinin doğada 
birbirleriyle tozlaşması ve değişmesi sonucu meydana gelmiştir. 

Son yıllarda TV programlarında sıklıkla ekmeklik buğdayın kromozom sayısının değiştirildiği, ek-
meklik buğdayın (Triticum aestivum) 43, 46 veya 49 kromozomlu olduğu gibi yanlış bilgiler verilmek-
tedir. Aslında ekmeklik buğdayın kromozom sayısı çok uzun yıllardan beri bilinmektedir ve yukarıda 
belirtildiği gibi ekmeklik buğday 42 kromozomludur. Kromozom sayısı değişmiş olsa idi sürekli olarak 
aynı genetik özelliklerde üretilebilmesi (neslini devam ettirmesi) mümkün olmazdı. Tarımı en yaygın 
olarak yapılan buğday grubu 42 kromozomlu ekmeklik buğdaylar ve 28 kromozomlu makarnalık 
buğdaylardır. Ancak, 14 kromozomlu buğdaylar da sınırlı miktarda üretilmektedir. Bu noktada tarımı 
yapılmakta olan ve yabani/yerel buğdaylar hakkında biraz daha fazla bilgi vermek yararlı olacaktır.

Başarıyla kültüre alınan ilk buğday, diploid bir tür olan kaplıca buğdayıdır. Botanik olarak T. mono-
coccum L. ssp. monococcum olarak adlandırılan bu buğday yabani atası olan Triticum boeticum’dan 
kültüre alınmıştır (Yeşbek, 2007). İnsanların Bronz Çağı’nda kaplıca buğdayının tarımsal üretimin-
den vazgeçtikleri, ılıman iklimlere daha iyi adaptasyon sağlamaları ve hasatlarının daha kolay olma-
sı nedeniyle poliploid buğdaylara yöneldikleri tahmin edilmektedir. Tarımına çok eski dönemlerde 
başlanan ve günümüzde de hala kullanılmakta olan tetraploid buğdaylar T. dicoccoides’den elde 
edilmiştir. Son yıllarda yayınlanmış olan birçok araştırma bulguları, buğday tarımının dünyada ilk 
kez “Verimli Hilal” olarak adlandırılan ve içinde Karacadağ’ın da yer aldığı bölgede başladığını gös-
termektedir. Türkiye’nin güneydoğusunun, kaplıca (Triticum monococcum) ve gernik (Triticum di-
coccum) buğdaylarının ilk kültüre alındığı bölge olduğu düşünülmektedir (Nesbit ve Samuel,1998).

Bir genom çifti (AA) içeren bu buğday grubunda, somatik kromozom sayısı 2n=14’tür. Bu buğday-
ların başak ekseni kırılgandır. Tane (karyopsis) yanlardan baskın olup iğ biçiminde; karın çukuru ince 
bir çizgi halindedir. Taneler genellikle sıkı yapılı ve camsıdır. Kavuzlar taneyi sıkıca sarar (Kün, 1988).
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Grubun yabani formu, T. boeticum (T. aegilopoides) adı verilen yabani kaplıcadır. T. boeticum: 
Ağrı Dağı eteklerinde saf olarak, Doğu ve Orta Anadolu meralarında yaygın bir ot olarak bulunur; 
kökeni Anadolu’dur. Diploid grupta çıplak taneli kültür formu yoktur. T. monococcum (Kaplıca=siyez) 
diploid grubun kavuzlu kültür formudur. Monococcum sözcüğü tek taneli demekse de başakçığında 
bazen iki tane bulunabilir. Başak ekseni sağlamca ise de olgunlaştıktan sonra boğumlarından kolayca 
kırılır; başakçıklar kavuzlarıyla birlikte ayrılır. Harmanlama işleminden sonra da kavuzlar taneden 
ayrılmaz. Kaplıca buğdayları, iyice fakirleşmiş topraklarda ekilir ve daha sonra genellikle tarla nadasa 
bırakılır. Trakya’da, Gönen-Bandırma dolaylarında ve Bolu-Kastamonu dolaylarının orman köylerin-
de çok fakirleşmiş topraklarında ekilmektedir (Kün, 1988).

İki genom çiftini (AABB) içeren tetraploid gruptaki buğdaylarda somatik kromozom sayısı 
2n=2’dir. Başakçıklar başak ekseni üzerinde sık ve kiremitvari olarak düzgün biçimde dizilmişlerdir. 
Başağın görünüşü yanlardan basıktır (Kün, 1988). Tetraploid grupta başlıca iki yabani form bulunur: 
T. dicoccoides ve T. timopheevi. Grubun kavuzlu kültür formu T. dicoccum’ dur. T. dicoccoides (yabani 
gernik) tetraploid grubun, AABB genomlarını taşıyan yabani formudur. Ülkemizde Güneydoğu Ana-
dolu’da, Torosların güneye inen vadilerinde, ayrıca Mısır, Ürdün ve Filistin’de de görülür. Bu buğday 
türünün (T. dicoccoides) ikisi de 2n=14 olan AA genomlu T. monococcum ile BB genomlu Aegilops 
speltoides arasındaki doğal melezlenmelerden ortaya çıktığını bildiren yayınlar bulunmaktadır (Kün, 
1988).

T. timopheevi içerdiği AAGG genomuyla, tetraploid grubun AABB genomlu diğer türlerinden ay-
rılır. Bu buğday türü Zhukovsky tarafından ilk olarak Kafkasya ve Doğu Anadolu’da bulunup tanıtıl-
mıştır. Kars ve Artvin illerimizde T. dicoccum’la karışık olarak bulunur. Taneleri kavuzlu, başak ekseni 
oldukça sağlamdır (Kün, 1988). 

T. dicoccum (gernik, çatal kaplıca, çatal siyez) tetraploid buğday grubunun kavuzlu formudur. Ta-
rıma alınması çok eski olup Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında yeri vardır. Ülkemizde Kars, Ağrı, 
Artvin, Bolu, Kastamonu ve Trakya illerimizde çok az yetiştirilir. Protein içeriği yüksektir ve %20’ye 
kadar çıktığı bildirilmektedir. Doğu Anadolu’nun çok tutulan bulgurluk buğdayıdır. Orta ve Doğu Av-
rupa’da az miktarda yetiştirilir. Bazı ülkelerde hayvan yemi olarak kullanılır. Başağı kısa ve yanlardan 
basıktır. Harmanlama işleminden sonra da kavuzlar taneden ayrılmaz (Kün, 1988).

Yukarıda belirtildiği gibi doğada farklı genetik ve botanik özelliklerde buğdaylar bulunmaktadır 
ve ekonomik getirilerine ve diğer çeşitli özelliklerine göre bunlar arasından seçim yapılarak tercih 
edilenler tarımsal üretime alınmaktadır. 1920’li yılların sonunda başlanan melezleme çalışmaları ile 
buğday ıslahı hız kazanmıştır. Bu amaçla dünyanın farklı bölgelerinden yerel buğdaylar toplanmış, 
toplanan materyal gen bankalarında muhafaza altına alınarak morfolojik tanımlamaları yapılmış ve 
tarımsal açıdan üstün özellikli olanlar ıslah programlarına aktarılmıştır. Türkiye’de buğday ıslah çalış-
maları Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren başlamış, 1930-1969 yılları arasında birçok çeşit intro-
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düksiyon ve seleksiyon yöntemi ile tescil edilmiş ve çiftçinin hizmetine sunulmuştur. Buğdayın gen 
kaynağı olan ülkemizde buğday ıslah çalışmaları mevcut köy çeşitlerinin toplanması ve bu genetik 
zenginlikten seleksiyon yolu ile başlamıştır. 1950’li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye’de modern 
tarım araçlarının (gübre, ilaç, makineleşme, sulama) kullanılamaya başlamasıyla, buğday ıslah ça-
lışmaları daha da yoğunlaşmıştır. Ülkemizde kışa ve kurağa adaptasyonu yüksek yerel materyal ile 
yurtdışından sağlanan buğday çeşitleri melezlenerek kısa boylu, verimi ve kalite özellikleri yüksek 
çeşitler geliştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu miktar ve kalitede ürünün sağlanması 
için bu ıslah çalışmaları gereklidir. Kısa boylu buğdayların klasik ıslah programlarında ebeveyn ola-
rak kullanılmasının nedeni kurağa ve yatmaya karşı dirençli olmasıdır. Son yıllarda iddia edildiği gibi 
Türkiye’de üretilen ve satılan buğdaylar genetiği değiştirilmiş (GDO) özellikte değildir ve bu teknoloji 
buğday ıslah programlarında kullanılmamaktadır. Farklı ülkelerde geliştirilmiş olan GDO buğdaylar 
mevcuttur. Ancak bunlar henüz ticarileşmemiştir.

Türkiye’de buğday dışında ekmek üretiminde kullanılan başlıca tahıllar mısır, çavdar ve yulaftır. 
Bunlar günümüzde ekmeği çeşitlendirmek ve farklı bir lezzet katmak amacıyla kullanılmaktadır. Es-
kiden buğdayın yeterli olmadığı bazı dönemlerde özellikle savaş ve kıtlık yıllarında başta arpa olmak 
üzere diğer tahıllar buğday ununa karıştırılarak ekmek yapılmıştır.

Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde ekmek üretiminde kullanılan mısır, binlerce yıldır ta-
rımı yapılan birkaç bitkiden biridir. Anavatanı Amerika kıtası olup buradan Dünya’ya yayıldığı bilin-
mektedir. Arkeolojik kazılarda bulgular, mısır bitkisinin 8 000 ile 10 000 yıllık bir geçmişi olduğunu 
göstermektedir (Babaoğlu, 2005).

Arpa (Hordeum vulgare L.) daha çok eski dönemlerde ekmek üretiminde kullanılmıştır. Günü-
müzde daha çok malt ve hayvan yemi olarak kullanılan önemli bir bitkidir. Arpanın kültüre alın-
masının 10000 yıldan önceye dayandığı bildirilmektedir. O zamanlarda ekimi yapılmakta olan arpa, 
bugün yabani arpa (Hordeum vulgare L. ssp. spontaneum) olarak da bilinen ve ilk defa Anadolu’da 
keşfedilmiş olan bir alt türdür. Binlerce yıldan beri, önemli bir besin kaynağı olarak kullanmaktadırlar 
(Temel, 2008; Fırat ve Tan, 1998). Günümüzde özellikle yüksek beta-glukan içeriği nedeni ile çıplak 
arpa sağlıklı ekmek ve diğer hububat ürünlerinde kullanılmaya başlamıştır.

    2. EKMEĞİN TARİHÇESİ

Ekmek, insanoğlunun uygarlık serüveni içinde binlerce yıldır, vazgeçemediği bir temel besin kay-
nağı olarak yer almaktadır. Temel besin kaynağı olma özelliği dışında folklordan, edebiyata; batıl 
inanışlardan kutsal kitaplardaki metinlere, şarkılardan türkülere kadar insanoğlunun oluşturduğu 
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tüm kültürlerin nerede ise her noktasında ekmeğin veri vardır.  Ekmeğin tarihine göz atıldığında 
medeniyetlerin tarihi kadar eski olduğu görülmektedir. Kabul gören en eski hikâyeye göre, ateşin 
bulunuşunun ardından ilk insanlar su ile ıslatılmış ve kendi haline bırakılmış buğday kırmasında gö-
zeneklerin meydana geldiğini görmüşler. Gözenekli kütleyi sıcak taşlar üzerinde pişirdikleri zaman 
ise lezzetinin iyi olduğu ortaya çıkmıştır (Kuter, 2013).

İsa öncesi 25 yy. da ekmek yapmak ve diğer besinleri pişirmek için basit, tandır benzeri fırının 
kullanılmış olduğu bildirilmektedir. Mısır’da bulunan fosillerin diş yapıları, bu insanların kepekli, kalın 
kabuklu ekmek çiğnediklerini işaret etmektedir. Sümerlerin beslenmesinde arpa ekmeğinin önemli 
bir yer tuttuğu bilinmektedir. Ekmek yapımının ilk olarak Mısır’da mı Mezopotamya’da mı başladığı 
kesin olarak bilinmemektedir. Anadolu’da insanın ilk yerleşik yaşama geçtiği yer olarak belirlenen 
Çatalhöyük’te ekmek pişirilen fırın kalıntılarına rastlanmıştır (Aras, 1989). Cilalı Taş Devri, tarımın ilk 
adımlarının atıldığı dönemdir. M.Ö. 9000 öncesinde ehlileştirilen yabani buğdaylar, Şeria vadisinde 
Ceriko’da ve Şam’ın güneydoğusunda Tell Esved’de ekilip biçilmeye başlanmış ve buğday birkaç ku-
şaklık tecrübe sonucu ehlileştirilmiştir (Kuter, 2013). Özellikle Anadolu’da Diyarbakır Çayırönü (M.Ö. 
7000), Konya Çatalhöyük (M.Ö. 6800-5700) ve Burdur Hacılar (M.Ö. 6750-6500) gibi kazılarında or-
taya çıkan kömürleşmiş buğday taneleri, hayvan boynuzlarına çakmak taşı kaktırılarak hazırlanmış 
oraklar, hububat öğütme taşları ve saklama çukurlarına dikkat çekmektedir. Cilalı Taş Devrinde kes-
tane, meşe palamudu gibi bazı bitkisel ürünlerin ezilip suyla karıştırılması ile elde edilen hamurun, 
kızgın taşlar üzerinde ya da kül içerisinde pişirilerek yendiği de bilinmektedir. Kazılarda elde edilen 
bilgiler MÖ. 4000 yıllarında Babilliler’in özel fırınlarda ekmek pişirmeyi bildiğini göstermiştir. Yine 
MÖ. 4300 yıllarında değirmencilik ve fırıncılık sanatının icra edildiği, yapılan kazılarla elde edilen 
bulgulardan anlaşılmaktadır. MÖ. 2600 yıllarında Eski Mısırlılar için ekmek hayatlarının simgelerin-
den birisi olmuştur. Mısırlılarda tahıl ve ekmek, doğumdan ölüme kadar her olayda törene giren en 
önemli maddedir ve ekonomik hayata katkısı çok önemli olmuştur. Ekmek, Eski Mısırlılar için çok 
önemli idi ve ölümden sonraki hayatlarında da yoksun kalmasınlar diye ölenlerin mezarına bir parça 
ekmek konulurdu. Ekmek başlıca besin kaynakları olduğu gibi Mısırlılar maaşlarını da ekmek üze-
rinden alıyorlardı. Piramitleri inşa edenlere emekleri karşılığında ekmek veriliyordu, kişinin maddi 
durumu, kaç somunu olduğuna göre ölçülüyordu. Mısırlılar biracılıktan elde ettikleri mayayı, ekmek 
hamurlarını fermente etmede kullanmışlardır. Zamanla değişik unlar kullanıp çeşitli şekiller vererek 
ekmek somununu bir sanat eseri gibi işleme konusunda uzmanlaşmışlardır. Mısırlılar, buğday unu 
ve su karışımından elde edilen hamura maya kattıklarında ekmeğin daha yumuşak, daha kabarık 
olduğunun farkına vardılar. Çeşitli sınıflardan oluşan Mısır halkı ekmeği uzun zamandan beri bilmek-
teydi. Ancak mayanın tesadüfen bulunmasının ardından beyaz ekmek soyluların ve sarayın simgesi 
haline geldi. Zenginlerin ve soyluların rağbet ettiği bu mayalı ekmekler o kadar değer kazandı ki, Eski 
Mısır’da bu ekmekler para yerine bile kullanılmaya başlandı (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2005; Kızıldemir, 
Öztürk, Sarıışık, 2014; TMO, 2017).
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İslam kültüründe olduğu gibi Hıristiyanlık ve Musevilikte de ekmeğin özel bir yeri vardır. Ekmek 
bereket simgesidir. Hatta günümüzde gelinle damadın başına atılan konfetilerin ortaya çıkışı da ek-
mek kaynaklıdır. Bir Musevi’nin Tanrıya (Yehova) sunduğu ekmek mayasız olmalıdır. Bir Hıristiyan için 
ekmek İsa’dır. İslam inanışında ekmeğin tarihçesi Hz. Âdem’e dayandırılır. Bir Müslüman için ekmek 
kutsal bir yiyecektir, yere düşünce öpüp alına götürülür (MEB, 2012).  “Ekmek” sözü eski Türkçe'de 
“etmek” şeklinde söylenirdi. Bazı bölgelerde bu deyişin “ötmek” şeklinde söylendiği de görülüyordu. 
Ayrıca daha eski Uygur metinleri ile Harzemşahlar döneminde ve Çağatay Türkçesinde de ekmeğe, 
“ötmek” denirdi. Uygurların mâni metinleri gibi eski bir hususiyet taşıyan belgelerine göre, daha 
yeni olan Uygur hukuk belgelerinde ise ekmeğe ‘etmek’ denmiştir. Batı Türkçesinde Kıpçak ve Mı-
sır Memlük Türklerine gelince bunlar da etmek söylenişini devam ettirmişlerdir. Dede Korkut’ta ise 
ekmek “bitmiş etmegün bakası olmaz”, “ağanuzun etmegi helal olsun” gibi cümleler içinde görülür. 
Türkler, etmek yerine Farsça asıllı olan “nan” kelimesini de uzun yıllar kullanmışlardır. Bugün Özbek 
Türkçesinde nan kelimesi yaygın olarak kullanılır. Osmanlılarda ekmeğin yüceltilmiş adı “nan-ı aziz” 
dir. Bu, ekmeğin kutsal olduğu anlamına da gelir. Yine Farsçadan dilimize geçen ve “Geçimini sağ-
ladığı iş yerine veya kimseye karşı aleyhte hareket eden” anlamına gelen nankör (nânkūr) kelime-
si bulunmaktadır. Osmanlılar, ekmek anlamında Arapça kökenli hubz kelimesini de kullanmışlardır 
(Kabak, 2013; Alyakut ve Küçükkömürler, 2018). Türklerde tahıl tarımının çok eskiden beri yapıldığı 
bilinmektedir. Tarımı yapılan en önemli tahıllar başta buğday olmak üzere, arpa, darı ve pirinçtir. Ay-
rıca burçak ve susam da yetiştirilmiştir. Kaşgarlı Mahmut’un verdiği bilgilerden buğdaya çeşitli Türk 
toplulukları tarafından “tarığ”, Oğuzlar tarafından “aşlık” denildiği (Atalay, 1992a), Divanü Lugat-it 
Türk’te buğday teriminin de görüldüğü ve kitabın yazıldığı XI. yüzyıl Türklerinin buğday sözcüğünü 
de bildikleri anlaşılmaktadır (Atalay, 1992b). Tahıl tanelerine ve tohumlarına “urug”, tohumluk için 
saklanan buğdaya “uruglug” denirdi (Atalay, 1992a) ve buğday Türkler için önemli bir besindi. Yarma 
ve bulgura “yarmaş”, ince una “yarmaş un” adı verilirdi.  Buğday, Selçuklular zamanında da daha ba-
şaklarındaki taneler sertleşmeden önce alevde ütüldükten sonra dövülerek; olgun buğday ise kışın 
ateşte kızartılarak yenirdi. Bunların dışında buğday, daha un hâline getirilmeden, çeşitli yemeklere 
malzeme olarak kullanılıyor ve bu esnada bazı değişikliklere uğratılıyordu. Buğday ve arpa Selçuklu 
Devrinde de yıkanıyor, kurutuluyor ve değirmenlerde öğütülerek un haline getiriliyordu. Un küplere 
ve kaplara yerleştiriliyordu. Ekmek üretimi sırasında hamur yoğrulmadan önce, un bugün olduğu 
gibi eleniyordu (Köymen, 1982). 

Selçuklular döneminde sadece bir tahılın unundan elde edilen ekmek çeşitlerinin yanında, iki 
veya üç farklı tahıl ununun karıştırılmasından elde edilen ekmek çeşitleri de mevcuttur.  Bununla 
birlikte buğday ununa, değeri daha düşük olan burçak, mercimek, nohut ve pirinç unlarının karıştırıl-
ması uygun görülmemekteydi.  Selçuklular zamanında kullanılan unun yanı sıra hamuru pişirme şek-
line ve tekniğine göre de farklı çeşitlerde ekmekler yapılmaktaydı (Özgüdenli ve Uzunağaç, 2014). 
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Ekmek una; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kay-
nağı olarak malt unu, vital gluten ve izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu karışımın tekniği-
ne uygun olarak yoğrulması, şekillendirilmesi, fermentasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan 
üründür. Ekmek mayasının keşfinin, Eski Mısır'da rastlantı sonucu hamurun bekletilmesi ile olduğu 
tahmin edilmektedir. Yaygın inanışa göre Mısırlı bir fırıncı, unutkanlığından hamurun bir parçasını 
yoğurup pişirmemiş, sonra da bunu bir sonraki hamura ilave etmiş, böylelikle tesadüfen bir yöntem 
geliştirmiştir. Bunun da sonucu olarak ortaya çıkan mayalanmış, gözenekli ve hafif ekmeğin, daha 
iyi sindirildiği ve lezzetli olduğu görülmüştür.

Ekmekçilikteki fermentasyon tekniğinin Akdeniz bölgesine Mısır’dan yayıldığı bilinmektedir. 
Eski Mısırlılar ihtiyaç fazlası hububatı ihraç ederlerdi. Ülkelerinde arpa ve buğday yetişen toplumlar 
M.Ö. VIII. yüzyılda Mısır halkından mayalı ekmeği öğrenmiştir. Ticari fırınların yapılmaya başlandığı 
M.Ö. V. yüzyıldan sonra ekmeğin kabarması için şıraya karıştırılmış darıdan yapılan ve uzun süre 
saklanabilen, buğday kırması ve beyaz şıradan yoğurulup üç gün kadar bekletilen hamur maya ola-
rak kullanılmıştır (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2005). Anadolu’da yaygın olarak yapılan yufka geleneksel 
Türk mutfağının önemli ekmeklerindendir. Genellikle mayasız olarak yoğrulan hamur bezelere ayrı-
lır. Bezeler oklava ile 1-2 mm kalınlıkta, 50-100 cm çapında daire şeklinde açılıp, kızgın saç üzerinde 
pişirilir. Pişmiş yufka 50-100 cm çapında yaklaşık 1 mm kalınlıkta daire şeklindedir. Rengi yapıldığı 
unun randımanına göre değişir. Yufka dayanıklılık bakımından en uzun ömürlü ekmektir. Ekmek 
ve yufka, Türk kültür tarihinde birbirinden ayrılmayan iki önemli besindir. Ekmek, ya somun veya 
yufka şeklinde olurdu. Yufka ekmeğinin uzun süre dayanması, göçebe hayatı yaşayan Türkler için 
önemlidir. İnce yufkaların üst üste konulup dürüm yapıldığı da belirtilmiştir. Yaz aylarında uzun süre 
dayandığı için yufka, diğer ekmeklere tercih edilmiştir. Yufkanın çok tercih edilmesi sonucu birçok 
yufka çeşidi de ortaya çıkmıştır (Arlı ve Işık, 1994).

    3. EKMEK VE BESLENMEMİZDEKİ YERİ

Günümüze kadar, buğday ve diğer tahılların seçiminde ekonomik verim, diyette protein ve kar-
bonhidrat ihtiyacını karşılama durumu gibi etkenler göz önüne alınmıştır. Son yıllarda tüketicilerin, 
beslenmelerini geliştirerek kronik hastalıkların önlenebileceği yönünde bilgilerin artması, fitokim-
yasallar açıdan zengin, yeni buğday türlerine ilginin artacağını göstermektedir. Yabani buğdaylar ve 
diğer tahıllar sağlığa yararlı lutein, ferulik asit gibi birçok fitokimyasal içeriği ve yüksek antioksidan 
kapasitesi ile önemli potansiyele sahiptir (Serpen ve ark., 2008).

Türkiye genelindeki tahıl ve tahıl ürünleri besin tüketiminde ilk sırayı almaktadır (Baysal, 2020) 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre Türkiye’de temel besin, ekmek ve 
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diğer tahıl ürünleridir. Günlük enerjinin ortalama %44’ü sadece ekmekten, %58’i ise ekmek ve diğer 
tahıl ürünlerinden sağlanmaktadır (beslenme.gov.tr). Ekmek; buğday ununa su, tuz, maya (Saccha-
romyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ilave 
edilip bu karışımın tekniğine uygun olarak yoğrulması, şekillendirilmesi, fermentasyona bırakılması 
ve pişirilmesi ile yapılan ürünü ifade etmektedir (TGK, 2012). Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırla-
nan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne göre (Tebliğ No: 2012/2) kepekli ekmek: 
buğday ununa en az %10 en fazla %30 oranında kepek ilave edilip tekniğine uygun olarak üretilen 
ekmek çeşidini, tam buğday ekmeği: tam buğday unundan tekniğine uygun olarak üretilen ekmek 
çeşidini, tam buğday unlu ekmeği ise buğday ununa en az %60 oranında tam buğday unu ilave edilip 
tekniğine uygun olarak üretilen ekmek çeşidini kapsamaktadır (Gıda Kodeksi, 2019).  Ancak başka bir 
tanımlamayla ekmek, genellikle tahıl ununa su, tuz karıştırılarak hazırlanan mayalı veya mayasız ha-
murun şekillendirilerek pişirilmesiyle elde edilen bir besindir. Çoğunlukla buğday unu kullanılmakla 
beraber mısır, çavdar gibi tahıl unlarından da ekmek yapılmaktadır. Ekmek, genellikle bir başka be-
sinle birlikte tüketilmekte olup, yanında katık olmaksızın tüketildiğinde yavan ekmek ifadesi kullanıl-
maktadır (Arlı ve Işık, 1994). “Ekmek” sözünün eski Türkçe’ de “etmek”, bazı bölgelerde ise “ötmek” 
şeklinde söylendiği, Osmanlıcada etmek olarak yazıldığı, ekmek şeklinde telaffuz edildiği, kaynaklar-
da görülmektedir. Divan-ı Lügat-it Türk’te “etmek” şeklinde geçmektedir (Ögel, 1985; Kabak, 2013). 

Buğday, çavdar, arpa, darı ve mısır gibi tahıl unlarından yapılmış hamurun fırında, sacda veya 
tandırda pişirilmesiyle yapılan yiyeceğe “ekmek” denilmektedir. Kentlerde yaşayan hane halkları-
nın %40,1’inin ekmek, bazlama, yufkayı hanede ürettiklerini göstermektedir. Kırsal alanlarda yaşa-
yan hane halklarında %77,4’ünün ekmek, bazlama ve yufkayı hanede ürettiği belirlenmiştir (TBSA, 
2010). Türkiye’nin bir tahıl ülkesi olması, beslenme alışkanlıkları ve sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle 
ekmeğin beslenmedeki önemi daha da fazladır. Yetişkin erkekler ortalama 250 g/gün, kadınlar ise 
150 g/gün ekmek tüketmekte olup, günlük enerji gereksiniminin %43’ü ekmekten sağlanmaktadır.

Besin çeşitliliği, biyolojik olarak veya besin değeri birbirinden farklı besinlerin tüketilmesidir. 
Sağlıklı beslenme besin çeşitliliğine dayalıdır ve günlük gereksinim duyulan enerji ve besin ögeleri-
nin besinlerle vücuda alınması gerekmektedir. Besinler içerdikleri besin ögelerine göre dört grupta 
toplanmaktadır; 1) Süt ve ürünleri grubu 2) et- tavuk-balık-yumurta-baklagiller-yağlı tohumlar-sert 
kabuklu yemişler grubu 3) Ekmek ve tahıllar 4) Sebze-meyve grubudur. Tahıllar da besin çeşitlili-
ğinde bulunması gereken en önemli besin gruplarından biridir. Tahıl grubunda yer alan besinlerin 
tam tahıllı veya tam buğdaylı türevleri daha fazla miktarda posa, vitamin ve mineral sağladıkları için 
öğünlerde tercih edilmelidir. Günlük tahıl ürünleri tüketiminin en az yarısı tam tahıl veya tam buğday 
içeren ürünlerden sağlanmalıdır. Tahıl ürünleri günde 3-7 porsiyon tüketilebilir. Tüketilecek miktar 
bireyin vücut ağırlığı, yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivitesine göre değişir. Ağır işte çalışan ve enerji ge-
reksinimi fazla olanlar bu gruptan daha fazla tüketebilir. Tahılların bir porsiyon eş değeri: 50 gramdır 
(2 ince dilim ekmek) (TÜBER 2015, 2019)
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    4. EKMEK YAPIMINDA MAYANIN YERİ

Günümüzde ekmek hamurunda fermentasyonu sağlamak amacıyla ticari olarak elde üretilen 
yaş veya kuru ekmek mayası yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekmek mayası, hamurda bulunan basit 
şekerleri fermentasyona uğratarak, fermentasyon sonucu oluşan CO2 gazı ile hamurun kabarmasını, 
fermentasyon ürünü diğer maddelerle ve bileşiminde bulunan enzimlerle hamurun olgunlaşmasını 
ve aroma teşekkülünü sağlayan Saccharomyces cinsine ait oval, tek hücreli bir mikroorganizma olan 
Saccharomyces cerevisiae’dir (Bircan, Güray, Bostan, Gül, 2007). Geleneksel ekmek üretiminde ise 
ekşi hamur kullanılır. Ekmek mayası kendine özgü koku ve tatta, krem renkte, düzgün yüzeyli olmalı, 
pres yaş maya için rutubet miktarı %75’i geçmemeli, fermentasyon gücü ve CO2 oluşturma kapa-
sitesi iyi olmalıdır (Elgün ve Ertugay 2002). Kaliteli bir ekmek yeterli ve dengeli gelişmiş bir hacme 
sahip olmalı, düzgün şekilli, cazip kabuk renginde, iç yapısındaki gözenekler ince çeperli, küçük ve 
homojen olmalı, kabuk ve iç ayrılmamalı, kolayca çiğnenebilecek kadar yumuşak ancak düzgünce 
dilimlenebilecek kadar sert yapıda olmalıdır (Gül, 2007).

    5. TAHIL TANESİNİN YAPISI VE BESLENME ÖZELLİKLERİ

Buğday tanesi esas olarak üç kısımdan meydana gelmekte olup tanenin %13-16’sı kabuk, %2’si 
rüşeym, %83-85’i endospermdir. Tam buğday ürünleri mineral, vitamin, besinsel lifler ve fitokimya-
sal bileşikler bakımından zengindir. Buğday tahıl tam formunda veya kepek ve rüşeymin ayrılması ile 
elde edilen beyaz undan elde edilen ürünler şeklinde kullanılmaktadır. Buğdaydan üretilen ürünler 
arasında ekmeğin yanı sıra bulgur, kırılmış buğday, kuskus, erişte gibi çeşitli ürünler bulunmaktadır. 
Diğer tahıllar da tahıl tam formunda veya kepek ve rüşeym ayrıldıktan sonra çeşitli ürünlere işlene-
bilmektedir. Esmer pirinç tam tahıl ürünü olarak değerlendirilirken, beyaz pirinç ve pirinç unu tam 
tahıl ürünü olarak değerlendirilmemektedir (Baysal, 2015).

Günlük beslenmede en çok tüketilen besin ekmektir. Besleyici değer açısından, ekmek yapımın-
da kullanılan buğdayın öğütülme durumuna göre enerji ve besin öğesi değerlerinde bazı değişiklikler 
ve kayıplar olmaktadır. Düşük randımanlı ve kepeği ayrılarak saflaştırılmış unlarda kayıp artmaktadır. 
Tahıllar yaklaşık olarak %1,5-2,5 oranında mineral içermektedir. En fazla bulunan mineral fosfordur. 
Tam buğday ununun 100 g’ı 340 kalori enerji verirken beyaz ekmek biraz daha fazla, yani 364 kalori 
enerji sağlar. Ayrıca 100 g tam buğday ununda 12 g civarında posa bulunmaktadır. Bunu yaklaşık 
10.6 g ile yulaf, çavdar ve mısır izlemektedir. Aynı miktardaki rafine buğday unu ve beyaz pirincin 100 
gramının posa miktarı 2 g’dan daha azdır (Besler, 2012; www.wholegrainscouncil.org.; USDA, 2017). 
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Buğday, çavdar ve yulaf fosforun (200-1200 mg/100g) iyi kaynağı iken, arpa (100-200 mg/100g) 
orta derecede iyi kaynağıdır. Aynı zamanda buğday, arpa, çavdar ve yulaf yüksek oranda potasyum 
içermektedir. Kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve bakırın orta derecede iyi kaynağı olan tahılların 
sodyum içerikleri düşüktür. Niyasin, B1, B2, B6 vitaminlerinin miktarları tam buğday ununda oldukça 
yüksektir. Tahıllar doğal olarak düşük yağ içeriğine sahiptir ve bu durum yağda çözünen A, D, E ve K 
vitamini miktarının tahıllarda düşük olmasına neden olmaktadır (Besler, 2012). Tahılların çoğu farklı 
oranlarda karbonhidrat içermektedir. Beslenme açısından değerlendirildiğinde karbonhidratların sa-
dece miktarı değil, aynı zamanda aşağıdaki özellikleri de önemlidir (Baysal, 2007):

• Emilme hızı
• İçeriğindeki karbonhidratın türü
• Yapısındaki nişastanın türü
• Besinin pişirilme yöntemi
• Besinin işlenme derecesi
• Pektin, fitat, tanen vb. faktörler.

Tanenin tamamını içeren tam tahıllar besleyicilik ve fitokimyasal bileşenler açısından da oldukça 
zengindir. Sağlık açısından faydası özellikle diyet posası, elzem yağ asitleri, antioksidanlar, fenolik 
bileşikler, lignanları içeren fitoöstrojenler ile vitamin ve minerallerden kaynaklanmaktadır (Slavin, 
2014). 
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Ekmek temel besin maddesi olmasına rağmen günlük enerji ihtiyacımızı tek başına pratik olarak 
karşılayamamaktadır. Ekmekte bulunmayan A ve C vitaminlerinin temin edileceği ek besin maddele-
ri sebze-meyve gibi yiyecekler ve hayvansal kaynaklı yiyeceklerin yardımıyla sağlıklı, yeterli ve den-
geli beslenme sağlanabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, “Tam tahıl ürünleri, baklagiller, meyve, sebze, ceviz, fındık vb. gıdaların 
tüketiminin obezite ve kilo alımını azalttığını” belirtmektedir (WHO, 2020). Birçok bilimsel çalışma 
sonuçlarına göre tam buğday ürünlerinin uzun süreli olarak diyete eklenmesinin, obezite ve diyabe-
te karşı koruma sağlama, kalp rahatsızlıkları ve bazı kanser türlerinin görülme ihtimalini azaltma gibi 
birçok sağlık yararı bulunmaktadır. 

Tam buğday ürünlerinin besinsel lif içeriği yüksek ve yağ oranı düşüktür, bu ürünlerin tüketi-
mi vücuda düşük enerji vermekte, tokluk hissi sağlamakta ve kilo alımını sınırlandırmaktadır (Kök-
sel, Çetiner ve Şanal, 2016). Diyet posası genel beslenme ve diyet tedavisinde fiziksel ve fizyolojik 
fonksiyonları, gastrointestinal sistemdeki farklı lokal ve sistemik etkileri nedeniyle önemli bir yer 
tutmaktadır (Mercanlıgil ve Samur 2006). Diyet lifler (posa) suda çözünür ve çözünmez olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Suda çözünen kısımları pektin, β-glukanlar, müsilaj, gum gibi nişasta dışındaki poli-
sakkaritleri ve polisakkarit olmayan lignini içermektedir. Suda çözünmez lifler ise genelde bitkinin 
destek dokusu denilen selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşan daha büyük bir kısmını içermektedir. 
Günlük posa gereksinimi 20 yaşın üzerindeki yetişkin bireyler için 25-30 gramdır. Eğer enerji başına 
değerlendirmesi yapılacak olursa gereksinim 1000 kalori için 10-13 g civarındadır. Örneğin bireyin 
2000 kalori enerjiye ihtiyacı varsa 20-26 g kadar posaya da ihtiyacı vardır. Yiyeceklerin içerdiği diyet 
lifi miktarına bakıldığında, beyaz undan yapılan bir ince dilim (yaklaşık olarak 25 g) ekmek 0,6 gram 
posa içerirken, tam buğday unuyla yapılan ekmekte 1,6 g civarında posa bulunmaktadır (Köksal, 
2008). 

Bir fruktoz oligomeri olan inülin, buğdayda da farklı miktarlarda bulunmaktadır. İnülin prebiyo-
tik etkiye sahip olup, bağırsakta bifidobakteriler gibi yararlı bakterilerin büyümesini uyarır. Yine bir 
glikoz polimeri olan β-glukan tam tahıllarda hücre duvarında önemli bir bileşendir. Yapılan çalışma-
larda β-glukanın kan kolesterol düzeyini düşürdüğü yönünde veriler bulunmaktadır. β-glukan için 
FDA’ın önerisi günde 3 g alınması yönündedir (Borneo ve Leon, 2012; Ripsin, Keenan, Jacobs, Elmer, 
Welch, Horn, et al. 1992). Ayrıca sağlıklı bireylerde ince bağırsaklardan emilmeyen ve nişastanın 
değişim ürünü olan dirençli nişastalar sindirime uğramadan kolona geçerek mikroflora tarafından 
fermentasyona uğramaktadır. Bu da kısa zincirli yağ asitlerinin miktarının artmasına sebep olur (Bor-
neo ve Leon, 2012). Posanın sindirim sistemi, kolon, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi pek 
çok hastalıkla ilişkisi vardır. Tam tahıl ve ürünlerinin tüketimi sonucunda bu hastalıklara yakalanma 
riskinin %20-50 oranında azalacağını gösteren çeşitli yayınlar vardır (www.wholegrainscouncil.org). 
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Sindirim sisteminde posa, dirençli nişasta ve oligosakkaritlerin de aralarında bulunduğu tam ta-
hıl bileşenleri, intestinal homeostazın sağlanmasında temel rol oynamaktadır. Çalışmalar tahıllardan 
gelen posanın ve tam tahıl tüketiminin artırılması ile posa tarafından emilen suyun ve dışkı hacmi-
nin arttığını, kolonda posanın kısmi fermentasyona uğradığını, oligosakkaritlerin de feçesteki yararlı 
bakterilerin sayısını artırdığını göstermektedir. Dirençli nişasta direkt kolona giderek burada fermen-
tasyona uğrar ve tıpkı çözünebilir diyet lifi gibi davranarak görevini yerine getirir (Montonen, Knekt, 
Järvinen, Aromaa, Reunanen, 2003). Çavdar ve buğday ile beslenen orta yaşlı erkekler üzerinde 
yapılan bir çalışmada yüksek diyet lifi içerikli çavdar ve buğday temelli beslenmenin fekal boşaltımı 
%33-36 arttırdığı, β- glukuronidaz aktivitesini %29 azalttığı ve hastalık riskini azalttığı ifade edilmek-
tedir (McIntosh, Noakes, Royle ve Foster, 2003). 

Çözünür posa ince bağırsaktan safra asitlerini bağlayarak, misel oluşumunu önlemektedir. Böy-
lece safra asitlerinin emilimi azalırken, dışkı ile safra asidi atımı artmakta, karaciğerde kolesterol 
sentezi azalmaktadır. Bağırsakta fermentasyona sebep olduğu için posa kısa zincirli yağ asitlerinin 
oluşumunu arttırarak kolesterolün üretimini ve yağ asit sentezini azaltmaktadır (Köksal, 2008). Tam 
tahıl ürünleri serum homosistein ve total kolesterol düzeyini inflamasyon markerlerinden IL-6 ve 
serum C-reaktif protein (CRP) düzeylerini azaltır. Yüksek posa alımı koruyucu etki göstererek CRP 
düzeyini düşürmekte ve endotel hücre hasarını azaltmaktadır. Tam tahıllı ürünlerin tüketimiyle to-
tal fitosterol alımı artar. Fitosterol kolesterol emilimini azaltarak kolesterolün düşmesini sağlar (Van 
Dam, Grievink, Ocke, Feskens, 2003). Beyaz ekmek tüketilirse bu inflamasyon markerlerindaki artış 
nedeniyle ilerleyen süreçte aterosklerozis gelişme riski artar. Ayrıca beyaz ekmek tüketenlerde hi-
pertansiyonun daha fazla, tam buğday ekmeği tüketenlerde ise daha düşük olduğu saptanmıştır 
(Fung et al., 2002).

Yapılan birçok epidemiyolojik ve klinik çalışmalarda, tam tahıl tüketimi azaldıkça kardiyovasküler 
hastalıklara yakalanma riskinin de arttığı gösterilmiştir (Rizkalla et al., 2007). Günde 3 ve daha fazla 
tam tahıl ürünü tüketen bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada kalp hastalıklarının görülme riski, 
3’ten az tüketenlere göre %20-30 oranında daha düşük bulunmuştur. Kalp hastalıklarının görülme 
risklerinde belirlenen bu azalmanın sebze ve meyve tüketenlere göre de daha fazla olduğu bildiril-
mektedir (Truswell, 2002). Rafine tahıl ürünlerinin etkisi ise çok fazla bilinmemekle birlikte diğer 
çalışmalardan da edinilen bilgilere göre hastalık riskini arttırmaktadır. Bu etkiyi kardiyovasküler has-
talıklarda glikoz homeostazı, lipit ve lipoproteinler, endotel disfonksiyonla yapmaktadır (Sahyoun et 
al., 2006; Liese et al.,2003; Slavin, 2003; Katz et al., 2001).

Diyet lifi ve koroner hastalıklar üzerine yapılan birkaç kohort çalışmasının analizi sonucunda tahıl 
ve meyveden gelen posanın koroner kalp hastalıkları riskini azalttığı söylenmektedir (Pereira et al., 
2004). Yaşları 55-69 arası kalp hastalığı olmayan 34492 postmenapozal kadın ile 1986-1994 yılları 
arasında yapılan bir çalışmada, tam tahıl tüketiminin koroner kalp hastalığı riskini azaltmasının posa 

18

www.ankara.bel.tr

GELENEKSEL EKMEKLERİMİZ



dışındaki içeriğinden kaynaklandığı ifade edilmiştir (Jacobs et al., 1998). Yine yaşları 40-75 arası olan 
43757 sağlık çalışanı üzerinde yapılan başka bir araştırmada tahıl tüketimi ile miyokard enfarktüs ris-
ki arasında bir ilişki olduğu bildirilmiş ve buna göre tahıl posası tüketimindeki her 10 gramlık artışın 
hastalık riskini %29 oranında azalttığı bildirilmektedir (Rimm et al., 1996). Tam tahıl içermeyen, ra-
fine diyet tüketen kişilerde kan kolesterol seviyesinin yükseldiği, mikro besin öğesi alımının azaldığı 
söylenmektedir. Koroner kalp hastalıklarıyla ilgili olan göstergelerin ölçüldüğü 2 ayrı çalışmada tam 
tahıl tüketimi ile kolesterol ve homosistein düzeylerinin düştüğü ve kalp hastalıkları açısından da ris-
kin azaldığı ifade edilmektedir (Maki et al., 2010; Jensen et al., 2006). Ayrıca tam tahılları da içeren 
ölçülü yeme davranışıyla C reaktif protein düzeyi ile aterosklerozun erken evresi olan endotelyal dis-
fonksiyonla ilintilidir (Van Dam, Grievink, Ocke, 2003). Bu sonuçlara göre günlük 10 g’ın üzerindeki 
posa tüketiminin hastalık riskini azalttığı söylenebilir.

Posa; jel oluşturarak, gastrik boşalmayı geciktirerek ve bağırsaktan pasajın geçiş zamanını uzata-
rak karbonhidrat emilimini yavaşlatmakta ve tabaka oluşturarak karbonhidratları enzim aktivitesin-
den korumaktadır.  Ayrıca ince bağırsakta sindirilemeyen nişasta kolona geçerek bakteriler tarafın-
dan sindirilmekte ve dışkıyla atılmaktadır. Diyabetik bireylerde yapılan birçok çalışmanın sonuçlarına 
göre orta düzeyde karbonhidrat, yüksek miktarda posa tüketen bireylerde, postprandiyal plazma 
glukoz düzeyinin, serum trigliserit, total ve LDL kolesterol düzeylerinin, düşük posa tüketen diya-
betlilere göre daha düşük olduğu bulunmuştur (Samur ve Mercanlıgil, 2008). Tip 2 diyabetin teda-
visinde ve kan glikozunun kontrolünde beslenme tedavisi temel nokta olarak kabul edilmektedir. 
Karbonhidratlar beslenme tedavisinde anahtar rol oynamakta olup, diyetteki temel kaynağı tahıl-
lardır. Son zamanlarda ekmek tüketiminin azaltılması ile ilgili çeşitli bilgilere rastlanılmaktadır. Oysa 
toplumumuzun en temel besin kaynağı tahıllardır. Vücudun her türlü besine ihtiyacı vardır, kısıtlama 
yapmak doğru değildir. Günlük beslenmede tüm besin gruplarında bulunan yiyeceklerin öğünlerde 
tüketilmesine yani besin çeşitliliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Belirli yiyeceklerin kan şekeri yanıtı üzerine etkisini karşılaştırmak için ilk defa 1981 yılında gli-
semik indeks (Gİ) kavramı ortaya atılmıştır. Gİ besinlerin yemekten sonraki ikinci saatte kan glikoz 
yanıtlarına dayanan, niceliksel bir değerlendirmedir. Referans besin ile (beyaz ekmek veya glikoz) 
aynı miktarda karbonhidrat içeren besinin bir porsiyonu kıyaslanmaktadır. 

Gİ değerine göre yiyecekler üç grupta toplanır (Memiş ve Şanlıer, 2009).

Düşük Gİ’li yiyecekler Gİ <55
Orta Gİ’li yiyecekler Gİ =55–70
Yüksek Gİ’li yiyecekler Gİ >70

Gİ’i düşük olan yiyecekler, kan şekerinin daha yavaş yükselmesine neden olacağından tercih edil-
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melidir. Bunlara; kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur, tam buğday unu ve tam buğday unundan 
yapılan ürünler, kepekli ekmek ve yoğurt gibi besinler örnek verilebilir. Gİ’i yüksek olan besinler ise 
beyaz unlu besinler, beyaz ekmek, pirinç, patates, şeker katkılı besinlerdir (Özer, 1998; Akal Yıldız, 
2008). Gİ diyabet hastalarının glisemik izlemleri için oldukça kullanışlı bir araçtır. Düşük Gİ’ li beslen-
menin insülin salınımını azalttığı, kan lipit konsantrasyonunu düşürdüğü klinik çalışmalarda göste-
rilmiştir (Riccardi, Rivellese ve Giacco, 2008). Düşük Gİ’li ekmek ve tam tahıllar diyabetik hastalarda 
kan glikoz, kolesterol, trigliserit ve diğer kan yağlarının düzeyini azaltmaktadır. Ancak Gİ’in tüketilen 
karbonhidratın bir göstergesi olarak değil, glisemik yanıtın önemli bir göstergesi olarak düşünül-
mesinde fayda vardır (Henry, Lightowler, Tydeman, Skeath, 2006; Livesey, Taylor, Hulshof, Howlett, 
2008; Marangoni, Poli, 2008). Bu nedenle besinlerin farklı karbonhidrat içerikleri göz önüne alındı-
ğında, glisemik yük kavramı ortaya çıkmaktadır (Mann et al., 2007).

Epidemiyolojik çalışmalarda tam tahıl ürünlerinin tüketiminin tip 2 diyabet riskini %20-37 ora-
nında azalttığı gösterilmiştir (Murtaugh, et al., 2003; Monro ve Shaw, 2008). Genellikle rafine tahıl 
tüketen ve az miktarda tam tahıl ile beslenenlerin diğer bireylere göre tip 2 diyabete yakalanma ris-
kinin %57 oranında daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Meyer et al., 2000). Hiperinsülinemik olan 
kilolu ve obez 11 birey üzerinde yapılan başka bir araştırmada 6 hafta süreyle bir gruba rafine diyet, 
diğer gruba da tam tahıl tanesi verilmiştir. Tam tahıl tüketilen grupta açlık kan şekerinde %10 oranın-
da bir düşüş gözlenmiştir (Pereira et al., 2002). Tam tahılların, tip 2 diyabet ve kardiyak hastalıkların 
riskini azaltmasının insülin duyarlılığı açısından önemli bir mekanizma olabileceği belirtilmektedir. 
Ayrıca tam tahıl tüketimi ile beden kütle indeksi, açlık insülini arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(McKeown, 2002). Orta yaşlı, kilolu erkekler üzerinde yapılan bir araştırmada birinci gruba rafine 
tahıl ve 5 g günlük posa tüketimlerine ilave olarak 14 g daha posa eklenmiştir. Diğer gruba tam tahıl 
ve 18 g posa tüketimine ilaven 14 g posa eklemesi yapılmıştır. Bu eklemeler sonucunda ikinci grup-
taki bireylerin postprandiyal insülin düzeyleri ile postprandiyal glikoz düzeylerinde önemli düşüşler 
olduğu görülmüştür (McIntosh, Noakes, Royle, Foster, 2003). Başka bir çalışmada 938 sağlıklı bireyin 
glisemik kontrolü göstergelerinden olan açlık insülini, glikozillenmiş hemoglobin A1c, C peptit, leptin 
ile tam tahıl tüketimi arasında ters yönde güçlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Jensen et al., 2006).  

Tam tahıl tüketimi ile kanser arasında önemli bir ilişki kurulmaktadır. Tam tahıllarda yüksek mik-
tarda bulunan diyet lifi, fekal hacmi artırıp, bağırsaktan geçiş zamanını kısaltmakta ve toksik mad-
delerin bağırsakta uzun süre kalmasını engelleyerek (Borneo, Leon, 2012) kalın bağırsak florasını 
olumlu yönde değiştirip zararlı bakterilerin çoğalmasını önlemektedir. Bu sayede toksik öğelerin 
bağırsak hücreleriyle temas süresini azaltarak kalın bağırsak ve rektum kanserinden korunmada yar-
dımcı olmaktadır (Montonen et al., 2003). Ayrıca mitojenlerin ince bağırsak epitel hücreleriyle et-
kileşim riskini azaltmaktadır (Borneo, Leon, 2012). Tam tahıllarda bulunan oligosakkaritlerin (inülin 
gibi) prebiyotik etkileri vardır. Oligosakkaritler, bifidobakterileri uyararak E. coli ve Clostridium gibi 
mikroorganizmaları azaltarak ince bağırsak florasını korumaktadır. 
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Diyet lifinin fermentasyon ürünü olan kısa zincirli yağ asitleri, antineoplastik etki göstermektedir. 
Bütirat anormal hücrelerin apoptozisine neden olmaktadır. Ayrıca kısa zincirli yağ asitleri kolonik 
pH’yı düşürerek karsinojenik hücrelerin potansiyelini azaltmakta ve yüksek antioksidan bileşenleri 
nedeniyle reaktif oksijen türleri (ROS) ve kolonik hücreleri diğer zararlı radikal türlerinden korumak-
tadır. Fitik asit, E vitamini ve polifenoller karsinojenlerin öncü bileşenlerini inhibe ederken çeşit-
li metallerle şelat yaparak da demir-redoks tepkimelerini baskılamaktadır. Ayrıca fenolik bileşikler 
detoksifikasyon sistemini teşvik etmektedir (Borneo and Leon, 2012). Bu etkileri nedeniyle çeşitli 
çalışmalarda tam tahıl tüketiminin bazı gastrointestinal sistem kanserlerinin görülme riskini azalttığı 
bildirilmektedir. Tam tahıllar ve kanser ilişkisi üzerine yapılan bir meta analize göre tam tahılların 
kolorektal kanser ve polip, diğer gastrointestinal sistem kanserleri, hormon ilişkili kanser türleri ve 
pankreas kanserine karşı koruyucu olduğu gözlemlenmiştir (Jacobs, Marquart, Slavin, Kushi, 1998). 
Özellikle 25 prospektif çalışmayı içeren bir meta analiz sonucunda günde 3 porsiyon tam tahıl tü-
keten bireylerde hastalığın rölatif riskinin azaldığı ifade edilmektedir (Aune et al., 2011). Kohort 
çalışmalarında kadınlarda görülen kolorektal kanser, mide ağız/gırtlak, üst sindirim sistemi endo-
metrium kanseri ve diğer bazı kanser türlerinin tam tahıl tüketenlerde daha az sıklıkla görüldüğü 
bildirilmektedir (Terry et al., 2001; Kasum et al., 2001; Kasum, Jacobs, Nicodemus, Folsom, 2002; 
Larsson, Giovannucci, Bergkvist, Wolk, 2005). Gastrointestinal sistem kanserleri üzerine yapılmış 40 
çalışmanın değerlendirildiği bir derlemede de yüksek miktarda tam tahıl tüketen kişilerde kanser 
riskinin %21-43 oranında azaldığı tespit edilmiştir (Baysal, 2007). İki kohort çalışmasında tam tahılla 
beslenen kişilerde kolorektal kanser gelişme riskinin ılımlı ölçüde azaldığı bulunmuştur (Schatzkin 
et al., 2007; Jacobs, Andersen, Blomhoff, 2007). Bağırsak hastalıklarında posa ince bağırsak/kolon 
adaptasyonunu, mukoza hücre proliferasyonu ve kolon iyileşmesini hızlandırır, yağ, su, nitrojen, 
elektrolit emilimini artırır, koliti düzeltir ve kolon nekrozunu azaltır (Samur ve Mercanlıgil, 2008). Bu 
olumlu özelliklerinin yanı sıra buğday ve ununun bazı kişilerde olumsuz etkisi de bulunmaktadır. Glu-
ten buğdayda bulunan bir protein olup glutenin ve gliadin adlı iki ana protein fraksiyonundan oluşur. 
Arpa ve çavdar da benzer proteinler içermektedir. Çölyak hastalarında tahıl tüketimiyle ortaya çıkan 
toksik etki daha çok gliadin ile ilişkilidir. Çölyak hastalığında gliadin peptitlerinin amitsizleştirilmiş 
formlarına ve endomisiyal antikorları (EMA) da içeren TG2’ye karşı (anti-TG2) özel antikorlar geliş-
mektedir. İnce bağırsaklarda ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle bağırsak duvarları düzleşir ve besin 
emilimini tam anlamıyla yapılamaz. Bu nedenle buğday, arpa, çavdar, yulaftan yapılan ürünlerin çöl-
yaklı bireyler tarafından tüketilmemesi gerekir (Jabri, Kasarda, Green, 2005: Husby et al., 2012).

Geçmişten günümüze değişen yaşam ve beslenme tarzına bağlı olarak da erkeklerde daha çok 
santral bölgede biriken elma tipi, kadınlarda karın ve basenlerde yağların birikimine bağlı armut tipi 
şişmanlık görülmektedir. Bu durum hem kardiyovasküler hastalıklar için hem de metabolik sendrom 
için büyük bir risk oluşturmaktadır. Tam tahıllı ürünlerin enerjisi ve glisemik indeksi daha düşüktür. 
Sindirilmeyen karbonhidratların intestinal mikrofloranın düzenlenmesinde olumlu etkileri vardır ve 
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fermentasyon sonucu kısa zincirli yağ asitlerinin miktarı artar. Tokluk hissi veren tam tahıllar yağ 
depolarının azalmasını, kan glikoz düzeyinin ayarlanmasını sağlamaktadır. Tam tahıllardan zengin 
diyetler daha fazla besin hacmi, daha az enerji alımı ve daha fazla çiğneme isteği nedeniyle tok-
luk duygusunun gelişmesine sebep olmaktadır. Yeterli miktarlarda alınan diyet posası ince bağır-
sak hormonlarının sekresyonunu arttırarak doygunluk hissini arttırmakta, leptin, insülin ve C-peptid 
seviyesini düşürmektedir (Borneo and Leon, 2012). Ayrıca midenin boşalmasını geciktirir, bağırsak 
pasajında doluluk yaratır, yavaş emilim sağladığı için insülin salgısında hızlı artışa neden olmaz. Yük-
sek oranda tam tahıl tüketimi hem kadın hem de erkeklerde beden kütle indeksinin düşük olmasına, 
bel/kalça oranında düşmelere yol açmaktadır (Giacco, Pepa, Luongo, Riccardi, 2011). 

Sonuçta tam tahılların günlük diyette düzenli olarak tüketilmeleri kardiyovasküler hastalıklar, 
tip 2 diyabet, şişmanlık ve çeşitli kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların oluşma ris-
kini azalmaktadır. Tahıl bileşenlerinin hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki olumlu etkilerinden 
faydalanmak için tahıllar rafine edilmeden (kepek ve rüşeym ayrılmadan) tüketilmelidir. Yeterli ve 
dengeli beslenme kişiye özel olup, bireylerin hangi besinden ne kadar tüketeceği hastalık durumuna, 
yaşına, cinsiyetine, günlük aktivite düzeyi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak 
tam tahıl ürünleri için önerilen günlük tüketim miktarı 3-4 porsiyondur. Bu miktar ekmek olarak de-
ğerlendirilecek olursa tüketim miktarı bireyin fiziksel aktivite düzeyine göre değişmekle birlikte gün-
de 6-11 dilim tam buğday unundan yapılan ekmek şeklinde olmalıdır. Tam tahıl tüketimini artırmak 
için beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler, pirinç yerine bulgur, kepeği ayrılmış un ve irmikten 
yapılan makarna yerine tam buğday unu ve kepeği ayrılmamış irmikten yapılan makarnalar tercih 
edilmelidir (Samur ve Mercanlıgil, 2008). 

Ancak kepeğin bazı sakıncalı yönleri de vardır. Kepeğin yapısındaki fitik asit vücut için gerekli 
çinko, demir ve kalsiyum gibi mineralleri bağlayarak biyoyararlılıklarını azaltır. Ancak, yapılan çalış-
malarda mayalanma sırasında fitaz enzimi etkisi ile kepekte bulunan fitatlar parçalandığı için, mine-
ralleri bağlayıcı etkisinin azaldığı gösterilmiştir. Nitekim kepeğin yaş ağırlık üzerinden 100 gramında 
422 mg fitat bulunurken, kepekli mayalı ekmekte bu 54 mg düzeyine düşmüştür. Günde üç kez bu 
ekmeklerden yiyen kişilerin kan mineral düzeyleri normal bulunmuştur. Yine başka bir araştırmada 
kepekli mayalı ekmekte minerallerden vücudun yeterince yararlandığı görülmüştür. Bunun yanında, 
mayalandırılmamış hamurdan yapıları yufka ekmekteki minerallerin biyo-yararlılığının daha az oldu-
ğu bulunmuştur. Mayalanmanın, ekmeğin vitamin değerini yükselttiği ve sindirimini kolaylaştırdığı 
da düşünülürse ekmeğin ve diğer fırıncılık ürünlerinin mayalandırılarak yapılması konusuna önem 
vermek gerekir (NRC, 1989).
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    6. EKMEĞİN BAYATLAMASI VE EKMEK İSRAFI

Gıdaların kabul edilebilirliği ve tüketiciler tarafından tercih edilmelerinde onların bileşimlerinin 
yanında, görünüşleri ve duyusal özelliklerinin de önemi büyüktür. Ekmek kabuk rengi, ekmek içi-
nin tekstürü ve yumuşaklığı tüketiciler tarafından ekmeğin kabul edilebilirliğini değerlendirmede en 
fazla kullanılan kriterlerdir (Öten ve Ünsal 2006). Kaliteli bir ekmekte; ekmek kabuk rengi açık kah-
verengi, ekmek yüzeyi pürüzsüz, ekmek içi yumuşak, ekmek iç rengi beyaz olmalıdır. Ayrıca ekmek 
kendine özgü tipik tat ve aromada olmalı, çiğnenmesi kolay olmalı ve ağızda kalıntı bırakmamalıdır. 
Hafif nemli ve sünger gibi bir yapıya sahip fırıncılık ürünlerinin kaliteleri, fırından çıktıktan sonra 
kaçınılmaz olarak ve yavaş yavaş bozulmaya uğramaktadır. Bu bozulma çoğunlukla bayatlama olarak 
adlandırılmaktadır. Ekmeğin bayatlaması, onun bileşimi ve gıda değeri üzerinde etkili olmamakla 
birlikte tüketim değerini azaltmaktadır. Bayatlamanın en önemli nedeni olarak nişasta retrogradas-
yonu gösterilmektedir. Buna ilaveten bayatlamış ekmek istekle yenmediğinden önemli ölçüde israfa 
ve büyük ekonomik kayıplara da neden olmaktadır). Ülkemizde de özellikle büyük kentlerde görülen 
ekmek israfında, diğer faktörler yanında en büyük payı ekmeğin bayatlaması almaktadır.

Beslenmemiz ve sağlık açısından bu kadar önemli olan ekmek ülkemizde her yıl yaklaşık 44 mil-
yar adet üretilmekte, üretilen ekmeğin yaklaşık 40 milyar âdeti tüketilmekte 4 milyar âdeti ise is-
raf edilmektedir. Ekmek israfının hem üretim hem de tüketim mekânlarında meydana gelebildiği 
görülmüş ve günlük üretilen ekmeğin 2,44 milyon adedinin daha satılmadan üretim mekânlarında 
israf edildiği bildirilmiştir. İsraf edilen ekmek ülke ekonomisini yılda yaklaşık 700 milyon dolar kayba 
uğratmaktadır (TMO, 2008). Ancak 2013 yılında ise ülkemizde günde 25 295, yılda 9,2 milyon ton 
ekmek üretilmiştir. Bu oran günde 101 milyon, yılda 37 milyar adet ekmeğe denk gelmektedir. Buna 
karşılık günde 95 milyon adet ekmek tüketilirken, 6 milyon adet ekmek israf edildiği, buna göre 
yıllık 1,546 milyar TL değerinde 2,1 milyar adet ekmek israf edildiği tespit edilmiştir (TMO, 2014).  
Düşük gelir gruplarında ekmek tüketimi fazla olmasına karşın israf daha az olmakta, gelir düzeyi 
yükseldikçe ekmek tüketimi azalmakta ancak israf artmaktadır. Ekmeğin israfına neden olan faktör-
ler; gereğinden fazla ekmek satın alınması, satın alınan ekmeğin uygun koşullarda saklanmaması ve 
kalitesinin düşük olması şeklinde sıralanabilir. Ekmek israfında yüzde 70 oranı ile yemekhanesi olan 
işyerleri, hastane, yatılı okul, öğrenci yurdu, otel ve lokantalar ilk sırada yer almaktadır. Dünyada her 
gün 800 milyon insanın yatağına aç girdiği, günde ortalama 24 bin, yılda 11 milyon kişinin açlık veya 
yetersiz beslenme yüzünden öldüğü tahmin edilmektedir. Bu nedenle israfın önlenmesi için toplum 
ve birey düzeyinde daha fazla gecikmeden gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir (beslenme.
gov.tr; TMO, 2008, TMO, 2014).
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Fotoğraf: Prof. Dr. Alptekin Karagöz
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    7. BAZI GELENEKSEL EKMEKLER VE UNLU MAMULLER

Sağlıklı beslenme besin çeşitliliğine dayalıdır ve günlük gereksinim duyulan enerji ve besin öge-
lerinin farklı besinlerle vücuda alınması gerekmektedir. Besinler içerdikleri besin ögelerine göre baş-
lıca dört grupta toplanmaktadır. Bunlar;

1) Süt ve ürünleri
2) Et- tavuk-balık-yumurta-baklagiller-yağlı tohumlar-sert kabuklu yemişler
3) Ekmek ve tahıllar
4) Sebze-meyve gruplarıdır.

Tahıl ürünleri besin çeşitliliğinde bulunması gereken en önemli besin gruplarındandır. Tahıl gru-
bunda yer alan besinlerin tam tahıllı veya tam buğdaylı türevleri daha fazla miktarda diyet lifi (posa), 
vitamin ve mineral sağladıkları için tercih edilmeleri gereklidir. Günlük tahıl ürünleri tüketiminin en 
az yarısı tam tahıl veya tam buğday içeren ürünlerden sağlanmalıdır (TÜBER 2015, 2019). Geleneksel 
ekmekler ve unlu mamuller modern değirmenciliğin gelişimi öncesinde kepeği fazlaca ayrılmamış 
unlardan ve tam tahıl unlarından yapılmıştır. Birçok geleneksel ekmekler ve unlu mamullerin, özel-
likle yufka bazlama gibi ekmeklerin tam tahıl unları ile yapılmaları kalitelerini fazlaca etkilemez. Bu 
nedenle geleneksel ekmekler ve unlu mamullerin diyete daha fazla dahil edilmesi tam tahıl unlarının 
tüketiminin artırılması ve daha sağlıklı beslenme açısından da bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 

Kitabın bu bölümünde geleneksel ekmekler ve unlu mamullerle ilgili bilgiler derlenmiştir. Hazır-
lık çalışmaları sırasında bazı yörelerden daha fazla bilge akışı sağlanabildiği için bu ürünler hakkında 
daha fazla bilgi sunabilmek mümkün olmuştur. Kitabın basımının son aşamasına gelindiği son gün-
lerde bile bilgi akışı devam etmiştir. Bu nedenle yazarlar olarak kısa süre sonra yeni gelen bilgilerle 
kitabın yeni baskılarının hazırlanmasına ihtiyaç duyulacağı kanaatine varmış bulunuyoruz. Böylece, 
bu kitapla; geleneksel ekmeklerle ilgili bilgilerin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına kat-
kı sağlanabilecektir.
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    7.1. AFYONKARAHİSAR’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER
VE UNLU MAMULLER

    7.1.1. Afyon Ekmeği

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu ½ büyük çuval 25 kg

Patates 10 kg

Ekşi maya 500 g

Tuz Yeteri kadar

Su Aldığı kadar

Kaynak: Afyon Yemek Kültürü, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

YAPILIŞI

1. Önce patatesleri haşla, soy, rendele, üstünü ört bir kenarda beklet.
2. Küçük bir kabın içine acı maya koy (Acı maya: daha önce yapmış olduğumuz ekmekten alınan 

hamurdur). Mayanın üzerine un ve ılık su dökerek yoğur. Üstünü ört, sabaha kadar mayalan-
masını bekle (Nöbet saatinden iki saat önce hamur yoğurulmaya başlanır)

3. Tekneye unu ele, tuz at.
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4. Patatesleri püre haline getir, sıcak suyla ilk önce karıştır.
5. Böylece patates ısınmış olur. Gelen mayayı patatesin üstüne dök.
6. Patatesler ile mayayı karıştır, karılan bu hamura unu yavaş yavaş yedir.
7. Karılan bu hamuru diğer mayalı hamurla da karıştır, suyunu alıncaya kadar bir saat yoğur.
8. Hamurun üzerine su serp, üstünü bir bezle ört (teknenin üstünü yazın ince kışın ise kalın 

battaniye ile ört).
9. Bir saat hamurun mayalanması bekle, hamurun mayalandığını anlamak için hamura elle bas-

tır, elin yaptığı çukur tekrar doluyorsa hamurun mayası gelmiştir.
10. Tekneyi fırına götür, sekinin üstüne mendili ser, hamur yapışmaması için üstüne uğra un 

serp.
11. Tekneden “eğsiran” (hamuru kesmeye yarayan alet) ile bir miktar hamur alıp tahtanın üs-

tünde iki elin arasında yuvarlanıp mendilin (sofra bezi) üzerine diz.
12. Başka bir mendille hamurların üstünü ört, hamurları sırayla fırına ver.
13. Ekmekler piştikten sonra bir mendili (örtüyü) ser, ekmekleri üstüne diz, soğumasını bekle ve 

servis yap.

Bir porsiyon Afyon Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 185,5 Kalsiyum (mg) 9,5

Karbonhidrat (g) 38,7 Demir (mg) 1,05

Protein (g) 5,7 Çinko (mg) 0,67

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,08

Posa (g) 2,7 B2 Vitamini (mg) 0,07

B3 Vitamini (mg) 0,95

A Vitamini (mcg) 0,2
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    7.2. AKSARAY’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.2.1. Mayalı ve Bazlama

8 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 3 orta su bardağı 330 g

Ekşi maya Portakal 
büyüklüğünde

80 g 

Ilık su 1,5 su bardağı 300 mL

Tuz ½ tatlı kaşığı 5 g

Kaynak: Güler Tuğrul, Taşpınar Kasabası

YAPILIŞI

1. Un, su, tuz ve ekşi maya ile hamur hazırla.
2. Hazırlanan hamuru mandalina büyüklüğünde yuvarla, oklavayla aç.
3. Yaklaşık 30 cm çapında açılan hamuru sac üzerinde pişir (0,5 cm kalınlığında ise mayalı, 1 cm 

kalınlığında ise bazlama denir).
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NOT: Yörede Akin mayalısı olarak bilinen mayalı ince yufkadan yapılan mayalıdır. Bazlamayı ka-
bartmak için özel maşayla kor üzerindeki ikinci pişirme yapılır.

Bir porsiyon Mayalı ve Bazlama Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 168,2 Kalsiyum (mg) 11,0

Karbonhidrat (g) 33,6 Demir (mg) 0,2

Protein (g) 6,5 Çinko (mg) 0,8

Yağ (g) 0,6 B1 Vitamini (mg) 0,14

Posa (g) 2,7 B2 Vitamini (mg) 0,24

B3 Vitamini (mg) 1,8

A Vitamini (mcg) 0

    7.2.2. Şepe

2 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Köy unu 1 orta su bardağı 110 g
Kaya tuzu ½ çay kaşığı 2 g
Ilık su ½ su bardağı 100 mL

Kaynak: Meryemana Akpınar, Yenipınar Kasabası

YAPILIŞI

1. Un, su ve tuz ile sertçe bir hamur yoğur, gerektiğinde un ekle.
2. Ortalama 30-40 cm ölçüde ince açarak sac üzerine pişir.

NOT: Şepe sıcak iken üzerine tereyağı sürülebilir, içine çömlek peyniri dürülerek yenebilir.
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Bir porsiyon Şepenin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 185,2 Kalsiyum (mg) 13,3

Karbonhidrat (g) 39 Demir (mg) 0,9

Protein (g) 5,4 Çinko (mg) 0,7

Yağ (g) 0,6 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 2,2 B2 Vitamini (mg) 0

B3 Vitamini (mg) 0,4

A Vitamini (mcg) 0

    7.2.3. Gelveri Ekmeği veya Gülağaç Çöreği
Yoğurma teknesine elenen un, tuz ve ekşi maya konur üzerine azar azar su dökülür ve hamur 

avuçta bastırılarak yoğrulur. Suyun yazın soğuk kışın ise ılık olması gerekir. Gülağaç’ta hamurun içine 
patates diğer bazı yörelerde de süt katılmaktadır. Hamurun iyi yoğrulması ekmeğin lezzetli olması 
için gereklidir.

Bu aşamada Güzelyurt’ta hamur 30 dakika mayalandırılıp yeniden yoğrulduktan sonra bezelere 
ayrılır. Gülağaç’ta ise mayalandırılmadan bezeler yapıldığı için burada ekmeğe “Çörek” de denil-
mektedir. Hamurdan iri portakal büyüklüğünde bezeler yapılır ve un serpilmiş yaygının üzerine bi-
raz bastırılarak aralıklı olarak dizilir. Hamur ikinci mayalanma aşaması için 30 dakika daha bekletilir. 
Bu sırada, yumurta, zeytinyağı, yoğurt ve çörek otu bir kâsede karıştırılıp üst malzemesi hazırlanır. 
Mayalanan bezeler ince ve uzun tahta ile fırının yanına taşınır ve un serpilmiş tahta zemin üzerine 
konup üstü bastırılarak ortasına delik açılır, üzerine hazırlanan harçtan sürülüp fırında pişirilir. Yöre-
de kalabalık nüfuslu aileler bu ekmeği imece usulü çok sayıda pişirip uzun süre tüketebilmektedir.

Kaynak: Güler Tuğrul, Taşpınar Kasabası
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    7.3. AMASYA’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.3.1. Kara Fırın Ekmeği

Yeterince un, su ve tuz bir leğenin içene konularak yumuşak bir hamur yapılır ve mayalanan ha-
murlar yuvarlak bezeler haline getirilerek fırında pişirilir.

    7.3.2. Tandır Ekmeği

Yeterince un, bir miktar tuz, yağ, maya ve su ile hamur yoğrulur. Bir saate yakın dinlendirilen ha-
murlar yağlanan fırın tepsilerine konulup, kabardıktan sonra tepsilerle fırında odun ateşinde pişirilir.

    7.3.3. Ortası Delikli Yuvarlak Ekmek

Un, tuz, sıcak su ve maya ile yoğrulan hamur bir saat dinlendirildikten sonra bezelere ayrılır. 
Daha sonra kara fırın odun ile yakılıp korlar fırının bir kenarına toplandıktan sonra kabaran hamurları 
fırının önünde tahta üzerinde el ile açılıp ortasından delik açılır. Tahta kürekle fırına verilip kızarınca-
ya kadar pişirilir.
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    7.3.4. Çızlak (Akıtmelle)

Bir miktar un, tuz, yumurta, maya veya karbonat, süt veya su ile koyu ayran kıvamında çırparak 
cıvık bir hamur yapılır. Tava veya saç üzerinde bir kepçe yardımıyla ince bir şekilde yayılan hamurun 
altı ve üstü yağsız veya az yağla pişirilir üzerine tereyağı sürülür.

    7.3.5. Soğanlı, Haşhaşlı, Çökelekli, Cevizli ve Ayçiçekli Ekmek

Delikli ekmeğin hamurundan (mayalı) küçük bezeler alınıp içine isteğe göre soğan, haşhaş, çöke-
lek, kıyma, ceviz konulur. Dikdörtgen şekil verilerek üzerine yumurta sürüldükten sonra kara fırında 
pişirilir.

    7.3.6. Hamursuz

Un, tuz ve su ile biraz katı hamur yapıldıktan sonra hamur dinlendirilir. Oklava yardımıyla hamur 
açılıp her tarafı yağlanır. İsteğe göre ceviz, haşhaş konur ve rulo şeklinde sarılıp bezelere ayrılır. Ok-
lava ile tekrar açılıp, yumurta veya salça sürüldükten sonra kara fırında kızarıncaya kadar pişirilir.

    7.3.7. Çoban Yağlısı

Mayalı hamurdan alınan bezeler el yardımıyla açılır içine salça ve yağ sürülüp yanları ortaya gele-
cek şekilde katlanır. Tekrar açılarak üzerine yumurta sürülür ve kara fırında kızarıncaya kadar pişirilir.

    7.3.8. Mısır Ekmeği (Somun)

Mısır unu, su ve tuz ile sert bir hamur elde edilir. Biraz dinlendirilen hamur bezelere ayrılır. Tahta 
yardımı ile uzun bir şekil verilen hamur kara fırında yavaş bir şekilde pişirilir.
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    7.3.9. Mayalı

Un, tuz, maya, sıcak su ile yumuşak bir hamur yapılır. Kabaran hamurdan bezeler alıp yuvarlak bir 
şekil verilir ve üzerine yumurta sürülüp kara fırında kızarıncaya kadar pişirilir.

    7.3.10. Yufka (İşkefe)

Un, tuz ve soğuk su ile sert bir hamur elde edilir. Cevizden büyük bezelere bölünür. İnce bir şekil-
de açılan hamurlar kurulan sac sobaların üzerinde kabartılarak pişirilir ve kuruyuncaya kadar yerde 
serili bırakılır. Kış gelince veya ramazan ayında tüketilir.
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    7.3.11. Bazlama

Un, tuz, maya, sıcak su ile yumuşak bir hamur yapılır. Kabaran hamurdan bezelere ayrılır. Davul 
sac veya yer sacı üzerinde tekrar açılan hamurlar altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirilir.

Kaynak: Sözlü kaynaklardan edinilmiş bilgi

Fotoğraf: Prof. Dr. Alptekin Karagöz
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    7.4. ANKARA’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

Ankara İli Beypazarı İlçesinde yapılan geleneksel ekmek ve unlu mamüllere değinmek gerekirse;

    7.4.1. Ekmekler

Ekmek Fırını, Kayabükü Mahallesi, Beypazarı    

Beypazarı’nda da birçok ekmek çeşidi vardır. “Somun ekmek”, “kabartma ekmek (küçük ek-
mek)”, “delikli ekmek” gibi ekmek çeşitlerinin ana malzemesi un, tuz, maya ve sudan oluşmaktadır. 
Bu ekmekler mahalle veya köy meydanında bulunan, köyün veya mahallenin ortak kullanımı için ya-
pılan odun fırınlarında pişirilir. Bu fırınlar taştan örülerek yapılır ve tavanı kubbeli veya baca şeklinde 
olabilir. Fırınlar daha çok içerisinde yakılan çalı çırpı ve odun ile ısıtılır. Ekmek yapanlar pişirme işinde 
kullanacakları yakacaklarını kendi evlerinden götürürler. Fırın yeterince ısındıktan sonra küller “sön-
ge veya söngü” olarak bilinen bez ile süpürülür ve hamurlar pişmeye bırakılır. Fırın aynı anda birkaç 
kişi tarafından kullanılacaksa ekmeklerin karışmaması için üzerlerine nohut vb. ile işaretler konur.

Fırında yapılan ekmeklerin dışında, evlerde bulunan ocak, tandır, sac, toprak sac gibi düzenekler-
de pişirilen yağlı ekmek, bazlama, kartalaç gibi ekmek çeşitleri de vardır. Kartalaç mayasız hamurun 
açılıp sac üzerinde pişirilmesi ile yapılır. Diğer bir ismi ise yufkadır. Bazlama, ev ortamında hazırlanıp 
pişirilmesinin kolay olması sebebiyle Beypazarı’nda her evin sofrasında bulunur. Ayrıca, imalathane-
lerde üretilerek, hazır olarak a satışa sunulmaktadır. 
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 Bazlama, Sekli Mahallesi, Beypazarı                 Kartalaç (Yufka), Kayabükü Mahallesi, Beypazarı

    7.4.2. Ebesüt

Ebesüt, Beypazarı’na özgü sütlü ve cevizli bir çörektir. Hamur un, tuz, maya, yağ, yumurta ve süt 
ile hazırlanır. Tarçın, ceviz ve tereyağı ile hazırlanan iç harç hamurun arasına konulduktan sonra yu-
varlanıp şekil verilir ve tepsilere dizilerek fırında pişirilir. Ebesüt ismi muhtemelen eskiden yaşlıların 
yaptığı çörek manasında kullanılmaktadır.

Ebesüt, Beypazarı
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Beypazarı’nda yapılan diğer hamur işi çeşitleri ise “gömme”, “cızlama” ve “gözlemedir”. Gözleme 
yaparken un, süt, yoğurt, yağ, maya, tuz ve su gibi malzemeler karıştırılarak bir hamur hazırlanır. 
Hamur dinlendirildikten sonra tabak büyüklüğünde açılarak saçta veya tavada yağlanarak pişirilir. 

    7.4.3. Beypazarı Kurusu

Beypazarı kurusu, eskiden mahalle fırınlarında, kadınların yardımlaşarak, kışlık olarak hazırla-
dıkları bir yiyecektir. Yapımı, yaklaşık bir gün süren Beypazarı kurusunun yapımına sabah erken sa-
atlerde hamur yoğurularak başlanırdı. İşleme sırasında dilimler halinde kesilen hamurlar geleneksel 
üretimde asma yaprağı, dut yaprağı veya ceviz yaprağı üzerine dizilir ve meşe odunu yanan fırınlarda 
pişirilirdi. Pişirme sonunda kurutma işlemi yapılır. Akşamüstü fırının derecesi düşürülür ve pişen 
ürünler kuruması için fırında uzun süre bekletilir. Günümüzde ticarete yönelik üretilen kuru imalat-
haneleri de yaygın olarak bulunmaktadır. 

Beypazarı Kurusu

Beypazarı kurusu; süt, tereyağı, un, tuz, yaş maya (eskiden evde hazırlanan ekşi maya kullanılır-
dı) ve koku denilen baharat karışımı ilave edilerek hamur haline getirilir. Yaklaşık 20-25 dakika yo-
ğurulduktan sonra 15 dakika dinlendirilen hamur işlenir. Hamur uzun fitiller haline getirilir ve verev 
şeklinde kesilerek dilimlenir ve tavalara dizilir. Yaklaşık 15-20 dakika meşe odunu ile yanan fırında 
pişirilir. Beypazarı Kuruları, poğaça gibi olup halk arasında buna “yaş kuru” denmektedir ve saklama 
süresi 1-2 gündür. Yaş Kuruların dayanaklı hale gelmesi için kurutulması gerekir. Altı delikli tavalara 
serilen yaş kurular, 3-4 saat kurutma fırınlarında bekletilerek kurutulur. 
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    7.4.4. Beypazarı Simidi

Beypazarı simidinin hamuru için un, tuz, ekşi maya ve su kullanılır. Hamur bu malzemelerle yo-
ğurulup, mayalandıktan sonra işlenmeye başlanır. Hamur kesilerek yaklaşık bir karış uzunluğunda 
fitiller yapılır ve uçları birbirine bağlanarak halka şekli verilir. Daha sonra bu halkalar kaynayan pek-
mezli suya atılır ve kısa süreli bir haşlama işlemi uygulanır. Beypazarı simidinin aslı susamsızdır. Fakat 
tüketici talepleri doğrultusunda az miktarda da susam kullanılabilir. Simit meşe odunu ile yanan 
fırında pişirilir.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1982. Türk Mutfağı Sempozyum Bildirileri, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 
(41), Ankara. 

Beypazarı Simidi, Beypazarı
Fotoğraflar: Anıl Köylü, Ayşe Akman
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    7.5. BALIKESİR’DE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.5.1. Lorlu Mısır Ekmeği

8 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Yoğurt 1orta su bardağı 240 g

Lor 1 orta su bardağı 200 g

Süt 1 orta su bardağı 200 mL

Ceviz 2 orta su bardağı 200 g

Sıvı yağ 1 su bardağı 170 mL

Yumurta 2 adet 100 g

Mısır unu 2 orta su bardağı 280 g

Un 1 orta su bardağı 110 g

Karbonat 1 tatlı kaşığı 4 g

Susam 1 yemek kaşığı 7 g

Kaynak: Melike Başaran, Balıkesir

YAPILIŞI

1. Lor peynirini, yoğurdu, sütü, sıvı yağı ve yumurtayı bir kaba koy, iyice karıştır.
2. Mısır unu ve karbonat ekle.
3. Ekmek hamuru kıvamına getir.
4. Yağlanmış ekmek tavasına/ tepsiye hazırlanan hamuru yay.
5. Üzerine susam ve ceviz serp ve fırında pişir.
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Bir porsiyon Lorlu Mısır Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 518,5 Kalsiyum (mg) 122,8

Karbonhidrat (g) 40 Demir (mg) 1,8

Protein (g) 12,8 Çinko (mg) 1,8

Yağ (g) 34,3 B1 Vitamini (mg) 0,25

Posa (g) 2,5 B2 Vitamini (mg) 0,25

B3 Vitamini (mg) 1,0

A Vitamini (mcg) 81,6

    7.5.2. Zeytinli Ekmek
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20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Su ılık 3 su bardağı 600 mL

Yaş maya 1 kibrit kutusu kadar 30 g

Tuz 2 tatlı kaşığı 10 g

Yeşil zeytin 1 kâse doğranmış 150 g

Dereotu 1 demet kıyılmış 40 g

Zeytinyağı Yarım su bardağı 85 mL

Kaynak: Pervin Yazıcı Savaş, Balıkesir

YAPILIŞI

1. Un, su, maya ve tuz ile yumuşak bir hamur yoğur.  
2. Bir saat kadar mayalanmasını bekle.
3. Kabarıp mayalanınca zeytin ve dereotunu karıştır.
4. Yağlanmış yuvarlak bir tepsiye dök, elle bastır.
5. Üzerine yumurta sarısı ile ayranı çırp ve sür.
6. Fırında 200°C’de 45 dakika pişir.

Bir porsiyon Zeytinli Ekmeğin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 210,4 Kalsiyum (mg) 16,7

Karbonhidrat (g) 35,7 Demir (mg) 1,0

Protein (g) 5,2 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 5,0 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 2,2 B2 Vitamini (mg) 0,05

B3 Vitamini (mg) 0,6

A Vitamini (mcg) 27,7
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    7.5.3. Sarımsaklı Ekmek

14 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Sarımsak 5 adet 15 g

Zeytinyağı 7 yemek kaşığı 70 mL

Biberiye 4 sap 5g

Buğday unu 4,5 orta su bardağı 500 g

Bal 5 yemek kaşığı 50 g

Çavdar unu 2 su bardağı 200 g

Yaş maya 1 paket 40 g

Tuz Yeteri kadar

Karabiber Arzuya göre

Kaynak: Burhaniye Yöresi, Zeytinyağlı Ege Yemek

YAPILIŞI

1. Sarımsakları sar, fırında pişir.
2. Geri kalan malzeme bir kabın içine koy ve ılık suyla hamur yoğur.
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3. Hamuru 45 dakika dinlendir, fırınlanmış sarımsakları hamura ekle.
4. Hamuru tepsiye yay.
5. Ekmeğin üzerine çatlamaması için zeytinyağı sür, 225°C pişir.

Bir porsiyon Sarımsaklı Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 225,7 Kalsiyum (mg) 10,6

Karbonhidrat (g) 38,5 Demir (mg) 1,1

Protein (g) 5,0 Çinko (mg) 0,7

Yağ (g) 5,5 B1 Vitamini (mg) 0,08

Posa (g) 2,6 B2 Vitamini (mg) 0,09

B3 Vitamini (mg) 0,72

A Vitamini (mcg) 8,0

    7.5.4. Nohutlu Ekmek

12 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Maya için 

Buğday unu 1 çay bardağı 50 g

Nohut 1 çay bardağı 50 g

Tuz 1 tatlı kaşığı 5 g

Sıcak su 1 su bardağı 200 mL

Hamur için

Buğday unu 4,5 orta su bardağı 500 g

Sıvıyağ 2 çorba kaşığı 20 mL

Tuz 1 çorba kaşığı 15 g

Kaynak: Aysun Zencer Sarıyer, Savaştepe
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YAPILIŞI

MAYANIN HAZIRLANMASI

1. Nohutları havanda ez, cam kavanoza koy.
2. Üzerine 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı sıcak su ekleyerek boza kıvamında 

karışım elde et.
3. Bir gece ya da 13-14 saat oda ısısında bir beze sarılı olarak beklet.
4. Bu süre sonunda nohut mayasını kullanıma hazır hale getir.

ÖN MAYA MAYALIK HAMUR HAZIRLIĞI

1. Nohut mayasının süzülmüş suyunu ve su miktarının iki katı kadar buğday ununu derin bir 
kaba al.

2. Tahta kaşıkla iyice karıştırarak yoğur.
3. Hamurun üzerini örtü ile sararak oda sıcaklığında beklet (hamurun kabarıp ardından çökme-

ye başlamasına kadar).
4. Bekletme süresi ortam sıcaklığına ve mayanın etkinliğine göre değişebilir.
5. Hazırlanan ön maya buzdolabında saklanarak gerektiğinde ekmek yapımında kullanılabilir.

EKMEĞİN YAPILIŞI 

1. Yaklaşık 500 g buğday ununu, 2 çorba kaşığı sıvıyağı ve 1 çorba kaşığı tuz ile önceden hazır-
lanan ön maya ve 2 su bardağı su ile yoğur.

2. Üzerini örterek oda sıcaklığında bir- iki saat hamurun gelişmesini bekle.
3. Önceden ısıtılmış olan fırında pişir.

Bir porsiyon Nohutlu Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 196,6 Kalsiyum (mg) 18,6

Karbonhidrat (g) 37,2 Demir (mg) 1,1

Protein (g) 5,8 Çinko (mg) 0,7

Yağ (g) 2,5 B1 Vitamini (mg) 0,02

Posa (g) 3,0 B2 Vitamini (mg) 0,03

B3 Vitamini (mg) 0,42

A Vitamini (mcg) 1,4
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    7.5.5. Ayvalık Tost Ekmeği 

Tost yapımında kullanılan yağ ve şeker içeren bir ekmektir. Genel olarak tek kalıpta hazırlanan ve 
dilimlenerek satılan klasik görünümlü ekmektir. Bir cins dilimli tost ekmeği Ayvalık civarında yapıla-
rak yaygınlaştığı için Ayvalık tost ekmeği adıyla tanınmaktadır.
Kaynak: Melike Başaran, Balıkesir

    7.5.6. Nohut Ekmeği (Eftazyımo)

Ege ve Ayvalık yöresinde yapılan tatlı maya nohut ekmeği ve eftazymo adıyla bilinen farklı bir 
ekmektir. Tazesinden ziyade beklemişi tercih edilmektedir. Peksimet türüdür.
Kaynak: Ülker Kaya, Cunda Ayvalık

    7.5.7. Bohça Ekmeği (Değirmenci Bohçası)

Değirmene buğday öğütmeye gelenler sıra beklerken yesin diye pideye benzeyen küçük ve ma-
yasız olarak yapılır. Herkesin değirmenci hakkı diyerek verdikleri un kullanılır. Su ve tuz ile yoğrulup 
çabucak hazırlanan mayasız ekmekler, bazen küle gömülerek bazen de fırın ağzında pişirilir ve De-
ğirmenci Bohçası denir. Ekmek yerine yenilen bu pideler ile özel kullanım amaçlı pideler karıştırıl-
mamalıdır. 

    7.5.8. Kabaklı Köy Ekmeği

Ekşi hamur hazırlandıktan sonra kabak az suda pişirilip ezilir. Yarım çuval una bir koca kabak 
yeterlidir. Kabak miktarı arzuya göre artırılabilir. Maya tutulmuş hamurun içine ezilmiş kabaklar da 
katılarak yoğrulur. Daha sonra bu kabaklı hamurdan bir sonraki ekmek için mayalık ayrılır. Ekmekler 
şekillendirildikten sonra minnet denen ağaçtan oyulmuş gözler içeren taşıma kaplarına yerleştirilip 
dinlendirilir. Bu arada mayalanan hamur tercihen meşe odunuyla ısıtılmış kara fırında pişirilir. Aynı 
ekmek bir Yörük köyü olan Ayvatlar Köyü’nde de yapılmaktadır. Ayvatlar Köyü düğünlerinde köylüler 
düğün evine gelirken tatlı çörek gibi hediyelerin yanında bol susamlı ekmek yapıp üzerine uygun 
gördükleri miktarda para takarak düğün sahibini kutlamaya gelirler. Bu gelenek Ayvatlar Köyü’nde 
halen devam etmektedir (Ayvatlar Köyü/ Balıkesir)
Kaynak: Ayten Göktaş, Dursunbey, Ayvatlar Köyü, Balıkesir
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    7.5.9. Zeytinli Ekmek

Mayalı hamur yoğurulur, açılır ve üzerine bolca yağ salça sarımsak karışımı sürüldükten sonra 1 
kâse çekirdeği çıkarılmış zeytin serpiştirilmektedir. Rulo yapıldıktan sonra üzerine yumurta sarısı ve 
susam sürülüp oda ısısında mayalanmaya bırakılmaktadır. Hamur kabarınca fırında pişirilmektedir. 

Kaynak: Pervin Yazıcı Savaş, Balıkesir

    7.5.10. Otlu Ekmek

Un, su, tuz, ekşi maya ve bir kaşık sıvıyağ ile ekmek hamuru yoğrulur. Hamur iki katı kabarıncaya 
kadar mayalandırılır. İç malzemeler için seçilen otlarla iç harcı hazırlanır. Hamur 6-7 eşit parçaya bö-
lündükten sonra unlanarak elle yuvarlak şekilde inceltilir. Açılan hamurun ortasına iç malzemeden 
konur ve kenarlarından ortaya doğru otlar tam kapanmayacak şekilde birleştirilir. Daha sonra tepsiye 
yerleştirilen hamurlar yarım saat kadar mayalandıktan sonra önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Servis 
edilmeden önce üzerleri yağlanır.

Otlu ekmek köylerde ekmek pişirilmeden hemen önce yapıldıktan sonra fırının önünde bulunan 
insanlara dağıtılır. Ayrıca yanında ayranla ev halkı için öğlen öğünüdür. Bu gelenek başka bölgelerde-
ki Yörük köylerinde de halen devam etmektedir.  (Ayvatlar köyü Balıkesir)

Kaynak: Balıkesir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

    7.5.11. Bayram Ekmeği / Damla Sakızlı / Karanfilli Ekmek

Ekşi maya, un, damla sakızı, tuz, karanfil suyu (1 bardak suda 3-4 adet karanfil 5 dakika kadar ısla-
tılarak süzülür) ve ılık su ile ekmeklik hamur hazırlanmaktadır. Mayaya gelmesi için hamur dinlendiri-
lir. Hamurdan yarım ekmeklik kadar parça alınır ve uç kısımlara doğru daraltarak oval şekil verilir. Yan 
yana iki tanesi veya daha küçük hazırlanmış beş tanesi yapışık olarak şekillendirilir.  Buna “Parmak 
Ekmek” denilmektedir. İki tanesinin arasına gelecek şekilde burma şerit de konularak süslenebilir.

Özellikle bayramlarda hazırlandığında, içine “Karanfil Tozu” konulur. Karanfiller havanda dövü-
lerek toz haline getirilir. Bayramlarda yapıldığı için “Bayram Ekmeği” şekli nedeniyle de “Parmak 
Ekmek” adları verilmektedir.

Kaynak: Balıkesir Valiliği, Meral Taşlı- Kadriye Kahraman, Şükrü Kaya, Balıkesir
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    7.6. BARTIN’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.6.1. Kartlaç (Gartlaç) Ekmeği

60 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Ilık su Yeteri kadar

Tuz Yeteri kadar

Mısır unu 20 su bardağı 3,0 kg

Maya 1 büyük paket 500 g

Kaynak: Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi

YAPILIŞI

1. Mısır ununu maya ve ılık su ile yoğur.
2. Mayalanmaya bırak.
3. Mayalanan hamuru kızgın sacın üzerinde 2 cm kalınlığında pişir.
4. Ayranla servis et.

Bir porsiyon Kartlaç (Gartlaç) Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 184 Kalsiyum (mg) 11,7

Karbonhidrat (g) 36,1 Demir (mg) 1,62

Protein (g) 5,5 Çinko (mg) 1,47

Yağ (g) 1,5 B1 Vitamini (mg) 0,31

Posa (g) 2,1 B2 Vitamini (mg) 0,23

B3 Vitamini (mg) 2,04

A Vitamini (mcg) 25
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    7.6.2. Kuru Yufka

100 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1 torba 5 kg

Tuz 1 tepeleme yemek kaşığı 15 g

Ilık su Alabildiği kadar

Kaynak: Derya Denizli, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Bütün malzemeleri karıştırarak kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğur.
2. Hamurdan 80 pezi yap.
3. Peziler oklavayla sac büyüklüğünde aç.
4. Her iki tarafını çevirerek taş sacda pişir.
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Bir porsiyon Kuru Yufkanın enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 168,4 Kalsiyum (mg) 7,9

Karbonhidrat (g) 35,5 Demir (mg) 0,8

Protein (g) 4,9 Çinko (mg) 0,5

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,03

Posa (g) 2,0 B2 Vitamini (mg) 0,02

B3 Vitamini (mg) 0,4

A Vitamini (mcg) 0

    7.6.3. Köy Ekmeği

Un, ılık su ve ekşi hamur ile yapılan bir ekmektir. Bartın’da Hıdırellez günü 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a 
bağlanan gece mayasız hamur yoğrulur. Yoğrulan hamur kabarırsa o gün Hızır Aleyh Selam’ın geldi-
ğine, o günün de Hıdırellez günü olduğuna inanılmaktadır. Altı Mayıs günü mayalanan hamur ekmek 
mayası olarak saklanır. Yoğrulup mayalanan hamur odun ateşiyle yanan fırında 1 saat kadar pişirilir.

Kaynak: Güler Karadeniz, Dilek Özal, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

    7.6.4. Serme
Bütün malzemeler kulak memesi kıvamına gelene kadar karıştırılır ve yoğrulur. Mayalanması için 

1 saat beklenir. Hamur 4 peziye ayrılır. Elle lahmacun büyüklüğünde, 1 cm kalınlığında açılır. Toprak 
sacda pişirilir.

Kaynak: Derya Denizli, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
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    7.7. BAYBURT’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.7.1. Bayburt Ketesi (Çörek) 

Bayburt ketesi (çörek) sabah kahvaltılarında ve yatsı vakti Bayburt’un olmazsa olmazlarındandır. 
Hafif ısıtılarak peynir ile tüketilmesi tavsiye edilir. Hediyelik yurdun birçok köşesine gönderilmek-
tedir. Çörek haricinde aynı hamurla lor (çökelek) katılarak lorlu kete Bayburt deyimi ile lorlugugul 
şeklinde piyasada satılmaktadır.
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20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Süt 2.5 su bardağı 500 mL

Yumurta Akı 4 adet (sarısı üstüne) 100 g

Sıvı yağ 1 su bardağı 170 mL

Tereyağı 2 yemek kaşığı 20 g

Tuz 1 yemek kaşığı 15 g

Maya  1 paket 40 g

Eritilmiş tereyağı 250 g

Kaynak: Yavuz Balaban (fırıncı)

YAPILIŞI

1. Tereyağını erit, azar azar un ilave edip kavurarak iç hazırla.
2. Malzemelerin hepsini derin bir kapta yumuşak hamur elde edinceye kadar yoğur.
3. Küçük bezeler yap, merdane ile aç.
4. Hazırlanan içten içine doldur ve tekrar aç.
5. Çatalla üzerine iz yap.
6. Üzerine yumurta sarısı sür ve 200°C de pişir.

Bir porsiyon Bayburt Ketesi (Çörek) enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 182,6 Kalsiyum (mg) 11,3

Karbonhidrat (g) 36,1 Demir (mg) 1,1

Protein (g) 5,5 Çinko (mg) 0,66

Yağ (g) 1,5 B1 Vitamini (mg) 0,07

Posa (g) 2,4 B2 Vitamini (mg) 1,0

B3 Vitamini (mg) 1,0

A Vitamini (mcg) 0,04
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    7.7.2. Bayburt Tırnaklı (Pide)

Bayburt yöresine özgü bir ekmek çeşididir. Bayburt ve ilçelerinde sabah kahvaltısında vazge-
çilmez bir ekmek türüdür. Genellikle sıcak olarak kahvaltılarda bal, yağ ve peynir ile tüketilir. Öğle 
yemeklerinde ise Bayburt döneri tırnaklı pide ile servis edilir.

Kaynak: Yavuz Balaban (Fırıncı)

YAPILIŞI

1. Bayburt tırnaklı (pide) hamuru 1,5 saat önceden hazırlanır.
2. Bir çuval una 1 paket maya ve tuzu ekle.
3. Çok yumuşak bir hamur yoğur.
4. Altına kepek ser ve aç.
5. 230-240°C alevli fırında pişir.

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1 çuval 25 kg

Maya 1 paket 500 g

Tuz Yeteri kadar

Su Yeteri kadar
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Bir porsiyon Bayburt Tırnaklısının (Pide) enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 171,3 Kalsiyum (mg) 8,3

Karbonhidrat (g) 35,8 Demir (mg) 1,0

Protein (g) 5,3 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 2,2 B2 Vitamini (mg) 0,06

B3 Vitamini (mg) 0,71

A Vitamini (mcg) 0
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    7.8. BOLU’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.8.1. Bazlama

12 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 6 orta su bardağı 660 g

Yaş maya ½ paket 20 g

Tuz Yeteri kadar

Su Alabildiği kadar

Kaynak: Aşçılar Diyarından Bolu Lezzetleri

YAPILIŞI

1. Altı su bardağı unu bir kaba koy.
2. Yarım paket yaş mayayı şeker ve su ile ısıt (ılık hale gelinceye kadar).
3. Daha sonra kaptaki unun üzerine ilave et.
4. Tuz ekle ve göz kararı su koyup kulak memesinden yumuşak kıvama gelene kadar yoğur.
5. Mayalanıncaya kadar (yaklaşık 1 saat) dinlendir.
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6. Portakal büyüklüğündeki bezeleri parmak uçlarıyla tabak büyüklüğünde aç.
7. Tavaya koyarak pişir.

Bir porsiyon Bolu Bazlamasının enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 172,2 Kalsiyum (mg) 8,0

Karbonhidrat (g) 36,0 Demir (mg) 0,9

Protein (g) 5,2 Çinko (mg) 0,7

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 2,1 B2 Vitamini (mg) 0,05

B3 Vitamini (mg) 0,55

A Vitamini (mcg) 0

    7.8.2. Tencerede Patatesli Ekmek
 

  

Un, ayran ve tuz cıvık bir kıvama gelene kadar karıştırılır ve karışım üzerine bez sarılarak ılık 
yerde bir gece bekletilir. Bu hamur maya olarak kullanılır. Ertesi gün mayaya un, tuz ve biraz daha 
ayran ekleyerek yoğurulur, yumuşak ve ele yapışmayacak şekilde bir hamur yapılır. Bir adet patates 
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rendelenir ve bir çay kaşığı karbonat limonla ıslatıp eklenir. Yoğurmaya devam edilirken 2 çorba ka-
şığı yağ eklenir.

İyice yoğurularak çok sert olmayan bir hamur elde edilir. Hamurun üzeri tekrar örtülüp ılık yer-
de 1-2 saat bekletilir. Hamur biraz daha yoğurulup yuvarlak şekil verilerek demir döküm tencereye 
konularak iyice pişirilir. Ekmeklerin üzerini bıçakla kesilir ve bu kesik ekmek pişerken kabarma ile 
oluşan çatlamayı engeller, ekmeğin daha hoş görünmesini sağlar. Önceden ısıtılan (yaklaşık 190°C) 
fırında bir saat kadar (üzeri kızarıp, bıçak testini geçene kadar) pişirilir.

Fotoğraf: Dr. Fazıl Düşünceli
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    7.9. BURDUR’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.9.1. Burdur Cızdırma

Cızdırma'nın bir başka tarifi şöyledir;

Açılan yufka ekmekler saca atılır, pişirilir. Piştikten sonra ön yüzüne kaymak yağı sürülür. Sacın 
üzerinde eriyinceye kadar tutulur ve ters çevrilir. Sacın üzerinde yağın “cızzz…” diye ses çıkarmasın-
dan dolayı “cızdırma” denilmiştir. Tefenni, Gölhisar, Çavdır, Yeşilova taraflarında sıkça yapılır. Cızdır-
ma bal ya da pekmeze banılarak çayla beraber yenilir. 

Eskiden Yassıgüme’de yufka (bezme) ekmekler açılır, kaymak yağıyla yağlanır ve sacın üzerinde 
kızartılırdı. Cızdırmalar orak tarlalarında hasat kalkma sırasında yapılıp yenilirdi.

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Ilık su Yeteri kadar

Tuz 1 çorba kaşığı 15 g

Kaynak: Şevkiye Kazan Nas, Burdur Yemekleri ve Kültürü Kitabı
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YAPILIŞI

1. Bir kg un, ılık su ve tuzla hamur yoğur.
2. Kulak memesinden biraz daha katı bir hamur elde et.
3. Üzerine nemli bir bez ört, yarım saat kadar dinlendir, dinlenen hamurdan yuvarlak bezeler 

yap 
4. Bu bezelerden yuvarlak yufkalar aç.
5. Açılan yufkanın yarısına önceden hazırlanmış tuzlu kaymak sür.
6. Yufkanın diğer yarısını üzerine örtüp kenarlarını kapattıktan sonra sac üzerinde pişir, sıcak 

olarak servis et.

Bir porsiyon Burdur Cızdırmanın enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 168 Kalsiyum (mg) 7,5

Karbonhidrat (g) 35,5 Demir (mg) 0,8

Protein (g) 4,9 Çinko (mg) 0,5

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,03

Posa (g) 2,0 B2 Vitamini (mg) 0,015

B3 Vitamini (mg) 0,35

A Vitamini (mcg) 0

    7.9.2. Bişi (Pişi)

“Piş-” fiil kökünden türeyen “pişi” kelimesine halk arasında “bişi” denilmektedir. Özellikle kandil, 
mevlit ve ölenin yedinci günü ardından yapılır. Mevlide gelenlere çay ve peynirle birlikte ikram edilir. 
Kandil günlerinde yapılarak komşulara dağıtılmaktadır. 

Maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay bardağı su ile ıslatılır. Kabarınca içine bir yumurta, bir çay bar-
dağı süt, yeterince tuz ve un katılarak bir hamur hazırlanır. Kulak memesi yumuşaklığında yoğrulur 
ve 1-2 saat kadar dinlendirilir. Küçük bezeler halinde hazırlanır ve oklavayla açılır. Tabak büyüklüğün-
de açılan hamurların üzerine çörekotu serpilir ve kızgın yağda kızartılır.
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Yumurta, süt gibi ilaveler olmaksızın, sadece un ve mayalı ılık suyla da “bişi” yapılmaktadır. Bu 
tür “bişi”ler genellikle hayır amacıyla, komşulara veya çevreye dağıtılmaktadır. Bişi, hanımların top-
landığı günler için özel olarak da yapılır. 

Kaynak: Şevkiye Kazan Nas, Burdur Yemekleri ve Kültürü Kitabı 
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    7.10. BURSA’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.10.1. Geleneksel Bursa Ekmek Yapımı
Ekmek hamurunun mayalanması için daha önce yapılan ekmeğin hamurundan ayrılan bir parça 

mayalı hamur bir sonraki ekmek yapımına kadar saklanarak kullanılır. Mayalanan ekmek hamuruna 
“mayası geldi” denir, büyük tahta teknelerde mayalanan ekmek yumuşak olsun ve erken bayatlama-
sın diye içine haşlanmış ve rendelenmiş patates konur. Tekneden yastığaçın (açma tahtası) üzerine 
alınarak övelenir (yoğrulur) istenilen şekil verildikten sonra bir süre daha mayasının gelmesi için 
bekletilir. Fırın yakıldıktan sonra süpürülerek temizlenir ısısını ayarlamak için içine bir avuç un atılır, 
un yanarsa fırının soğuması için bir süre daha beklenir. Ekmekler fırın küreği ile teker teker fırına 
yerleştirilerek fırının kapağı kapatılır. Ekmekler kızarmaya başlayınca fırının kapağı açılır, demlenerek 
pişirilmesi sağlanır. Ekmekler piştikten sonra yaklaşık bir saat daha fırında bekletilerek soğuması 
sağlanır. Soğuyan ekmekler fırından alındıktan sonra üzerine bez örtülerek saklanır.

    7.10.1. Cevizli Ekmek

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Yaş maya 1 küçük paket 30 g

Ceviz 2 orta su bardağı 200 g

Susam 1 çay bardağı 100 g

Zeytinyağı 1 çay bardağı 70 mL

Tuz Yeteri kadar

Süt 2 orta su bardak 400 mL

Kaynak: Sözlü kaynaklardan edinilmiş bilgidir. Zedel Kondakçı, Folklor Araştırmacısı,
Bursa İl Kültür Müdürlüğü

60

www.ankara.bel.tr

GELENEKSEL EKMEKLERİMİZ



YAPILIŞI

1. Un, maya, tuz ve su ile hamuru yoğur, mayasının gelmesi için 1 saat beklet.
2. Hamuru avuç içi büyüklüğünde bezelere ayır, ayrılan parçaları elle açarak incelt, içine sıvı yağ 

dökerek üzerini yağ ile düzelt.
3. İçine ceviz veya susam serperek dürüm şekli ver, diğer hamur parçalarına da dürüm şekli ver 

ve tepsinin üzerini bez ile kapatarak 30 dk mayasının gelmesi için beklet.
4. Tepsiyi odunla ısıtılmış fırının içine yerleştir.
5. Pişen ekmekleri fırından çıkardıktan sonra soğumadan önce ekmeklerin üzerine bez ile süt 

sür.

Bir porsiyon Cevizli Ekmeğin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 307 Kalsiyum (mg) 77,5

Karbonhidrat (g) 38,0 Demir (mg) 1,6

Protein (g) 8,2 Çinko (mg) 1,3

Yağ (g) 13,5 B1 Vitamini (mg) 0,13

Posa (g) 3,3 B2 Vitamini (mg) 0,1

B3 Vitamini (mg) 0,91

A Vitamini (mcg) 13,3
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    7.10.2. Yoz Pide

10 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Ekmek mayası 
(ekmek hamuru)

1 su bardağı 100 g

Tuz Yeteri kadar

Kaynak: Sözlü kaynaklardan edinilmiş bilgidir. Zedel Kondakçı, Folklor Araştırmacısı,
Bursa İl Kültür Müdürlüğü

YAPILIŞI

Ekmek hamuru ile pide şekli vererek hazırlanan içi boş sade pideye yoz pide adı verilmektedir. 
Yoz pide ekmek pişirmeden önce fırına atılarak fırının ısısı ekmek için ayarlanır. Bu pide çabuk piştiği 
için ekmek ihtiyacı kısa zamanda karşılanmış olur.
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Bir porsiyon Yoz Pidenin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 198,6 Kalsiyum (mg) 11,6

Karbonhidrat (g) 39,8 Demir (mg) 0,9

Protein (g) 5,6 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 1,6 B1 Vitamini (mg) 0,01

Posa (g) 2,2 B2 Vitamini (mg) 0,01

B3 Vitamini (mg) 0,4

A Vitamini (mcg) 9,5

    7.10.3. Bursa Hamursuz

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Yaş maya 1 küçük paket 100 g

Şeker 1 tatlı kaşığı 7 g

Tuz Yeteri kadar

Su Yeteri kadar

İç Malzemesi

Ceviz 6 su bardağı 500 g

Zeytinyağı 1 çay bardağı 70 mL

Kaynak: Sözlü kaynaklardan edinilmiş bilgidir. Zedal Kondakçı, Folklor Araştırmacısı,
Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü
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YAPILIŞI

1. Yaş mayayı bir bardağa koy üzerine ılık su ve şeker ekle, mayalanması bekle.
2. Un, su, tuz ve maya ile yumuşak bir hamur yoğur.
3. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler yaparak elle aç, içine sıvı yağ sürülerek ceviz serp.
4. Hamuru kapatarak tepsiye yerleştir, çöreğin üzerine parmakla basarak şekil ver, üzerine yo-

ğurt sür.
5. Fırında kızarıncaya kadar pişir.

Not: Hamursuz başka şekillerde de yapılabilir; hamur ikiye bölünerek bir parçası açılır, içine yağ 
sürüldükten sonra ceviz konulur rulo şeklinde sarılır, diğer parça da aynı şekilde sarıldıktan sonra 
fırında pişirilir. Hamursuz asker uğurlamalarda ve yeni gelinler suya çıkartılırken yapılarak dağıtılır. 
Ayrıca hamursuz ceviz dışında haşhaşlı da yapılır.

Bir porsiyon Hamursuzun enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 368,4 Kalsiyum (mg) 30,5

Karbonhidrat (g) 38,5 Demir (mg) 1,7

Protein (g) 9,3 Çinko (mg) 1,3

Yağ (g) 19,7 B1 Vitamini (mg) 0,17

Posa (g) 3,9 B2 Vitamini (mg) 0,15

B3 Vitamini (mg) 1,25

A Vitamini (mcg) 7,5
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    7.10.4. Nohutlu Ekmek

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Nohut 1 orta su bardağı 90 g

Karabiber 3-4 tane/adet 2 g

Defneyaprağı 2 adet 2 g

Tuz Yeteri kadar

Su  Yeteri kadar

Kaynak: Sözlü kaynaklardan edinilmiş bilgidir. Zedel Kondakçı, Folklor Araştırmacısı,
Bursa İl Kültür Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Nohutları havanda veya değirmende (eski dönemlerde) kır.
2. Nohutları ince bir tülbent ile sar, akşamdan tencerenin içinde ılık suda beklet.
3. Mayaya tat vermesi için suyun içine bütün karabiber ve defne yapraklarını ekle.
4. Bir gün bekleterek nohutları ekşiterek kabart.
5. Kabaran nohutların köpüğünü alarak bir kaba koy.
6. Maya olarak kullanılan köpükler bir süre saklanabilir.
7. Ekmek yapılacağı zaman unun miktarına göre nohut mayasından koy.
8. Un, tuz ve su ekleyerek ekmek hamuru hazırla.
9. Mayası gelmiş olan hamurdan küçük parçalar böl, küçük ekmekler şeklinde tepsiye yerleştir.
10. Üzerine susam dök, fırının kapağını kapattıktan sonra bir saat pişir.

Not: Nohut mayasını hazırlamanın zor olması nedeniyle her zaman yapılmayan nohut ekmeğini 
yapan kişi ekmeğin kokusunu alan komşularına mutlaka ikram eder. Yaz aylarında nohutlar güneşin 
altına konarak mayalanması sağlanır, kabaran köpükler kaşıkla alınıp bir kapta biriktirilir. Görükle’de 
yapılan nohut ekmeği için nohutlar kırıldıktan sonra kavanoza konur içine ılık su ilave edilerek belli 
bir sıcaklıkta kalması için bezlere sarılır, bir gece beklenir. Nohut suyu ile birlikte ekmek yapılacak 
olan una ilave edilerek yoğrulur.
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Bir porsiyon Nohutlu Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 181 Kalsiyum (mg) 15,0

Karbonhidrat (g) 37,3 Demir (mg) 1,1

Protein (g) 5,8 Çinko (mg) 0,7

Yağ (g) 0,7 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 3,0 B2 Vitamini (mg) 0,03

B3 Vitamini (mg) 0,42

A Vitamini (mcg) 2,0

Fotoğraf: Dr. Fazıl Düşünceli
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    7.11. ÇANAKKALE’DE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.11.1. Mısır Ekmeği

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Mısır unu 7 orta su bardağı 1 kg

Patates 7 adet 1400 g

Yaş maya Yarım paket 20 g

Tuz Bir yemek kaşığı 15 g

Su 5 su bardağı 1 L

Kaynak: Hatice Yavuz Kavaklıtepe, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Mısır ununu bir kapta, kaynar su içinde 15-20 dakika süreyle karıştırarak pişir.
2. Daha sonra üstünü kapatarak,15-20 dakika beklet.
3. Bir tencerede haşlanan patatesler rendelendikten sonra beklemekte olan hamura ekle, yaş 
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maya ve tuz ile birlikte 10 dakika yoğur.
4. Yağlanmış bir tepsiye yerleştirilir.
5. Tepsiye dökülen hamuru fırında üzeri kızarana kadar pişir.

Bir porsiyon Mısır Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 227,8 Kalsiyum (mg) 17,8

Karbonhidrat (g) 46,7 Demir (mg) 1,54

Protein (g) 5,8 Çinko (mg) 1,6

Yağ (g) 1,5 B1 Vitamini (mg) 0,3

Posa (g) 3,1 B2 Vitamini (mg) 0,12

B3 Vitamini (mg) 2,0

A Vitamini (mcg) 25,7

    7.11.2. Köy Ekmeği
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100 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1 torba 5 kg

Yaş maya ½ küçük paket 10 g

Ekşi maya 1 avuç 40 g

Tuz 1 çay bardağı 80 g

Su Aldığı kadar

Kaynak: Ömer Gözükızıl, Mümtaz Fırat, Halk Kültürü Alan Araştırması,
 Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Ekşi mayayı akşamdan hazırla, 1 lt su ve ½ kg unu karıştırarak, sıvı bir hamur elde et.
2. Sabahleyin 4,5 kg un, tuz, yaş maya ve aldığı kadar ılık suyu akşam hazırlanan sulu hamura 

katarak, 30 dakika yumruklayarak yoğur.
3. Üzerine yapışmaması için az miktarda un serperek temiz ve kalın bir bezle ört (bezle örtme 

hamurun daha çabuk kabarması için gereklidir).
4. Bez altındaki hamurun kabarması için 2,5-3 saat süre ile bekle.
5. Sürenin bitiminde, ekmeklerin yuvarlanacağı kaba, az miktarda un serp.
6. Hamurdan 2 avuç kopartıp, tepside yuvarlayarak ekmek biçimi ver.
7. Pinevide (hamurların bekletildiği gözleri olan ve tahtadan yapılan bekleme kabı) serilen be-

zin ekmeğe yapışmaması için beze az miktarda un serp.
8. Pineviddeki bezin üzerine konulan ekmeklerin üstünü de bezle kapatarak 1 saat süreyle bek-

let.
9. Sürenin bitiminde çalıyla tutuşturulan fırına verilen ekmekleri, 1 saat süreyle fırında bırak. 

Fırından alınan ekmeklerin üstünü örterek 1 saat soğut.
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Bir porsiyon Köy Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 169,7 Kalsiyum (mg) 9,8

Karbonhidrat (g) 35,6 Demir (mg) 0,8

Protein (g) 4,9 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,6 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 2,0 B2 Vitamini (mg) 0,03

B3 Vitamini (mg) 0,05

A Vitamini (mcg) 2,5

    7.11.2. Tepsi Ekmegi
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20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Ekşi maya 3 yemek kaşığı 30 g

Yaş maya 1 yemek kaşığı 10 g

Toz şeker 1 çay kaşığı 3 g

Tuz 2 yemek kaşığı 20 g

Ay çiçeği yağı 2 yemek kaşığı 20 g

Su
Aldığı kadar (kulak 
memesi kıvamına 
yetecek miktarda)

Kaynak: Hülya Yalın, Yeniköy, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

YAPILIŞI

1. Unu ele. 
2. Yaş ve ekşi maya ile suyu harmanla.
3. Tuz ve şeker katarak, kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğur.
4. Hamurun üzerini kuru ve kalın bir bezle örterek 1-2 saat kabarmaya bırak.
5. Daha sonra bu hamuru yağlanmış bir tepsiye koy, dört eşit parçaya kes.
6. Kesilmiş halde, üzerini ince bir bezle örterek, 1 saat daha beklet.
7. Fırını ısıt, tepsiyi fırına koyarak 1 saat pişir.
8. Fırından alınan tepsiyi bir beze sararak beklet.

Bir porsiyon Tepsi Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 182,6 Kalsiyum (mg) 11,3

Karbonhidrat (g) 36,1 Demir (mg) 1,1

Protein (g) 5,5 Çinko (mg) 0,66

Yağ (g) 1,5 B1 Vitamini (mg) 0,07

Posa (g) 2,4 B2 Vitamini (mg) 1,0

B3 Vitamini (mg) 1,0

A Vitamini (mcg) 0,04
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    7.12. ÇORUM’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.12.1. Kalın Somun Ekmek

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Ekşi maya 1çorba kaşığı 18 g

Su Alabildiği kadar

Tuz Alabildiği kadar

Kaynak: Çorum Ekmekleri Tarifleri, Nuran Köse Özkurşunlu, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni,
 Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

YAPILIŞI

1. Bir çorba kaşığı mayayı su ile erit.
2. On su bardağı unu bir kaba koy.
3. Tuz ekle yumuşak kıvamda yoğur.
4. Mayalanana kadar dinlendir.
5. Fırında yaklaşık 45 dk pişir.

Bir porsiyon Kalın Somun Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 171 Kalsiyum (mg) 8,2

Karbonhidrat (g) 35,7 Demir (mg) 1,0

Protein (g) 5,2 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 2,2 B2 Vitamini (mg) 0,06

B3 Vitamini (mg) 0,7

A Vitamini (mcg) 0
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    7.12.2. Büyük Düvenci Somunu ve Çöreği

Büyük Düvenci beldesi; Çorum’a 27 km mesafede olup 620 hane ve 2327 kişilik bir nüfusa sahip 
8 mahalleden oluşmaktadır. Beldenin 3 merkez mahallesi olup diğer mahalleleri Ataköy, İkipınar, 
Kışladeresi, Gedikbekir ve Kultak köyleridir.

Düvenci somunu beldede yapımı 1831-1930 yıları arasında nüfus değişimiyle beldeye Bulgaris-
tan göçmenlerinin gelmesiyle başlar. Göçmenler tarafından geldikleri yerlerdeki fırınlara benzeyen 
bir fırın inşa edilir. Böylelikle belde halkı fırınlarda bu somunu pişirmeye başlamış ve bu gelenek 
günümüze kadar gelmiştir.

Düvenci Somunu: Buğday unu, su, tuz ve mayadan oluşur. Önceleri hazır maya yaygın değilken; 
ekşi hamur mayası kullanılırdı. Ancak uzun yıllardır hazır maya olarak kuru veya yaş maya kullanıl-
maktadır. Elle yoğurulan hamur 4-5 saat kadar sıcaklığa göre değişmekle birlikte hamurun mayası 
gelene kadar mayalanmaya bırakılır. Mayalanan hamur parçalara ayrılır, sofra bezlerinde 30 dakika 
kadar bekletilerek dinlenme işlemi başlatılır. Hamur dinlenme işleminden sonra fırın tenekeleri diye 
tabir edilen tepsilere konulup 1,5-2 saat de tepsilerde dinlendirildikten sonra, saman veya odunla 
yakılıp ısıtılmış olan fırına verilir. Ekmek yavaş ve kısık ateşte tepsiye konulan hamurun miktarına 
göre 40 dakikadan 1 saate kadar sürelerle pişirilerek servis edilir.

Aynı hamurdan aynı yöntemle içine harç konularak da Düvenci Çöreği yapılır. Bu çöreklerin haş-
haşlısı ve ıspanaklısı revaçtadır. Özellikle düğünlerde haşhaşlı çörekleri çok tüketilmektedir. Ekmeğin 
özelliği hamurun yoğrulma kıvamı, teknelerde dinlendirilme süreleri, pişirme sıcaklığı ve bu sürelere 
dikkat edilmesinden gelmektedir. Düvenci somunu 1 hafta kadar tazeliğini koruyabilme özelliği ne-
deniyle de ayrıca tercih sebebidir.

Kaynak: Satı Karaca Özpamuk, Mühendis, Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

    7.12.3. Ölü Somunu

Günümüzde İskilip’in yöresel bir lezzeti olan ve etle hazırlanan bir yemek olan “tepsi” ile yenir-
ken önceki dönemlerde bu pide çeşidi cenazelerde içine helva koyularak ikram edilirdi.
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7 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Ekmeklik un 3 orta su bardağı 330 g

Ekşi maya 1 su bardağı 240 g

Su 1 çay bardağı 100 mL

Tuz Yeteri kadar

Kaynak: Hülya Hallı, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi,
Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

YAPILIŞI

1. Un, ekşi maya, su, tuz ile hamur yoğur.
2. Mayasının gelmesi (hamurun mayalanarak kabarmasını) bekle.
3. Mayası gelen hamuru pide gibi şekillendir.
4. Elde biraz çekerek büyüt, oval şekilde bir hamur elde et.
5. Yaklaşık 30-40 dk dinlendir ve içi boş kabarık bir pide elde edecek şekilde odun ateşinde 

pişir.

Bir porsiyon Ölü Somununun enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 257,4 Kalsiyum (mg) 35,2

Karbonhidrat (g) 44,4 Demir (mg) 7,6

Protein (g) 16,8 Çinko (mg) 3,3

Yağ (g) 1,0 B1 Vitamini (mg) 0,8

Posa (g) 9,1 B2 Vitamini (mg) 1,6

B3 Vitamini (mg) 12,7

A Vitamini (mcg) 0
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    7.13. ELAZIĞ’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.13.1. Top Ekmek (Kalın Ekmek)

Lor Peyniri Kalın Ekmek Duz Getir.
Çık Harput’un Tepesinden Buz Getir.

Tandır da özellikle kırsal kesimde hatta şehirde bile yöreye özgü çok güzel ekmekler yapılmakta-
dır. Bu ekmeklerden en ünlüsü ve en lezzetlisi Güz mevsiminde yapılan ve bütün bir kış hiç bozulma-
dan kalabilen tandır ekmeğidir.

Aş yedim dilim yandı.
Köz düştü kilim yandı.
Ben kilimi kayırmam.
Bahçede gülüm yandı.

Sütlü tandır ekmegine bende yerik yeridim.
Acaralp’ın şiirini okudukca eridim.
Perçenç li Hayriye diyeze duyduk kofik duldurmuş. 
Yanında koruk helvası varmış etli tiridin. 
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    7.14. ERZİNCAN’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.14.1. Tandır Ekmeği

Tandır kullanımının en çok görüldüğü ekmek çeşidi tandır ekmeğidir. İl dışındakiler buna lavaş 
ekmeği de demektedirler. Ancak lavaş mayasız hamurdan yapılan çok daha ince bir tandır ekmeği 
çeşididir. Tandır ekmeği yaklaşık 70-80 cm uzunluğunda 3 mm kalınlığında oval bir ekmek çeşidi olup 
şeklini veren şey rapatadır ve bu bir ekmek kalıbıdır. Bir önceki hamurdan kalma künt ekşi hamur 
ile akşamdan mayalanan tekne (bütün bir ağacın gövdesinin içi oyularak dikdörtgen şeklinde farklı 
ebatlarda hazırlanır) dolusu hamur sabah erkenden kürtlenir (beze yapılır) ve dastara (bezelere) dizi-
lir. Üzeri kapatıldıktan sonra ikinci mayalanmaya bırakılır. Tandırın sıcaklığı ayarlandıktan sonra tahta 
sofrada biraz el ile açıldıktan sonra bir elden diğer ele dolandırılarak uzatıp inceltilip rapataya bıra-
kılır. Hamur kenarlara doğru çekiştirilerek rapatanın yüzüne sarılır, suya batırılan parmaklarla birkaç 
yerine dokunulur ki tandıra yapışabilsin ve rapata tandırın duvarına sıkı bir şekilde vurularak ekmek 
hamuru yapıştırılır, rapata çekilir. Hemen arkasından kapak kapatıldıktan saniyeler sonra kapak açılır 
ve kızarıp kabaran ekmek el veya eğişle çıkarılır. Evin durumuna göre yüzlerce ekmek pişirilir ve en 
sonunda tandır poslanır. Ekmek kimi yerde bir haftalık, bir aylık pişirilirken, çok daha kalabalık ve 
ırgat çalıştıran ailelerde neredeyse her gün pişirilir.

Kaynak: Sâra Yelegen, Erzincan Mutfak Kültürü ve Yemekleri

    7.14.2. Kopul

Başka bir tandır ekmeği çeşidi olan kopul İç Anadolu’nun bazlaması büyüklüğünde ancak biraz 
daha ince (tandır ekmeğinin birkaç katı daha kalın) bir ekmektir. Aynı zamanda eşgili, cumur, ekmek 
tiridi gibi yemeklerin yapımında da kullanılır.

Kaynak: Sâra Yelegen, Erzincan Mutfak Kültürü ve Yemekleri

    7.14.3. Sac Ekmeği (Yuha Ekmeği-Sırın Yapımı)

Un, tuz, su ile yoğrulan basit hamurdan yapılır. Hamur kolay açılması için dinlendirilir. Yumurta 
kadar bezeler ince yufkalar haline getirildikten sonra sac üzerinde çevrilerek pişirilir. Taze yenildiği 
gibi gün boyunca açıkta bırakılıp kurutulduktan sonra gerektiğinde üzerine hafifçe su çileyip yumu-
şatılarak da yenilmektedir. 
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Sac ekmeği sıcakken rulo şeklinde sarıldıktan sonra iki parmak eninde kesilip tepsilere çokça 
sıkıca dizilir. Tandır da veya fırında biraz pembeleştirilip tekneye alınıp üzerine bez örtülür. Kışın 
yeniden tepsiye dizilip ısıtılır, üzerine sarımsaklı ayran ve tereyağı gezdirilerek siron-sarın da yapıla-
bilmektedir.

Kaynak: Sâra Yelegen, Erzincan Mutfak Kültürü ve Yemekleri

Fotoğraf: Prof. Dr. Alptekin Karagöz
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    7.15. GİRESUN’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.15.1. Fırın Kuru Yapımı

Giresun Şebinkarahisar İlçesine özgü olan bu ekmek nesilden nesille aktarılan bir kültürel miras 
niteliğindedir. Buğday unu ve doğal maya hamur haline getirildikten sonra ekmeğin yapımı 3 gün 
sürmektedir. Hamur yoğurularak iyice dinlendikten sonra halka şekli verilip taş fırında pişirilir. Pişen 
ekmekler fırından çıkartılıp soğuduktan sonra tekrar kurutulmak üzere fırınlanır. Fırında iyice kuru-
yan ekmekler hava almayacak şekilde paketlendiği takdirde 2 yıl tazeliğini korumaktadır. 

    7.15.2. Abacıbükü Ekmeği

Giresun’da geleneksel yöntemlerle makine kullanılmadan elle üretilen Abacıbükü Ekmeği, ken-
dine has özellikleri nedeniyle rağbet görür. Bu ekmek yaklaşık 50 yıllık taş fırınlarda sadece un, su, 
tuz ve ekşi maya kullanılarak yapılmaktadır. Üretim sırasında fırında hamur makinesi, fırın sıcaklığı 
ölçmek için termometre, terazi gibi hiçbir alet kullanılmamaktadır. Hamur elle yoğurulur, fırının sı-
caklığı tahmini olarak belirlenir ve yaklaşık yarım asırlık pişirme tavalarına hamur göz kararı ile konur. 
Yapımı bir hayli yorucu olan Abacıbükü ekmeği, 4 saat yapım, 2 saat pişirme aşamasının ardından 
fırından çıkarılır. Üst kabuğundaki kalınlık ve lezzeti ile ön plana çıkan bu ekmek ağırlıklı terazi ile 
tartılarak satılır. 
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    7.15.3. Fırında Sulu Somun Ekmeği

Giresun Keşap ilçesi Yolağzı köyünde yapılan Fırında Sulu Somun Ekmeğinin en büyük özelliği 
mayasıdır. Kullanılan maya yaklaşık 150 yılı aşkın süre gelen ekşi mayadır. Sulu somun olarak bili-
nen ekmek haftada bir gün yapılmakta ve hafta boyu satılmaktadır. Başka ekmekler gibi kısa sürede 
bayatlamamaktadır. Yaklaşık 1 ay boyunca tazeliğini korumaktadır. Ekmek hamuru el ile uzun süre 
yumrukla yoğrularak suyun hamur içerisine iyice dağılması sağlanır. Ekmek pişirildikten sonra su 
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içine konulduğunda sünger gibi şişmez. İyice yoğurulan hamur belirli bir kalıpta olmadığı için göz 
kararı belli büyüklüklerde ayrılır, en az 7-8 kg ağırlığındadır. Satış sırasında müşterinin isteğine göre 
kesilip tartılarak satılır. 

    7.15.4. Görele Çavuşlu Ekmeği

Çavuşlu Taş Fırın Ekmeği geçmişi, fırını, pişirilmesi, şekli, tadı ve uzun süre bayatlamama özelliği 
ile benzeri olmayan bir ekmektir ve dilimle satılır. Hayvancılıkla uğraşan ve ilkbaharda yaylaya çıkan 
aileler 2-3 gün süren yayla yolculuğu yapmaktadırlar. Bu nedenle birkaç gün süren yayla yolculuğu 
boyunca bayatlamayan ekmeğe duyulan ihtiyaç sonucu Çavuşlu Taş Fırın Ekmeği ortaya çıkmıştır. 
Yayla kültürünün hâkim olduğu her yerde buna benzer ekmekler üretilse de Çavuşlu Taş Fırın Ekmeği 
kadar ihtiyacı karşılamadığı bildirilmektedir. 

Taş Fırın Ekmeğini özel kılan fırın, su, odun, un, maya, şekil, ağırlık ve pişirenin ustalığıdır. Ekmek-
lerin büyük yapılması sonucu pişirme süresi uzadığında dış kabuk kalın, ekmeğin iç kısmı yumuşak, 
pişkin ve gözenekleri arzu edilen büyüklüklerdedir. Uygun koşullarda bozulmadan 5-15 gün kadar 
bozulmadan saklanabilir. Ekmek soğuduktan sonra temiz bezlere sarılarak rutubetsiz ortamda tutul-
malıdır. Odun ateşinde piştiği ve ekşi maya kullanıldığı için kendine has bir kokusu ve lezzeti vardır. 
Bütün halde veya parçalar halinde kesilerek de satılmaktadır. 
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    7.16. ISPARTA’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.16.1. Isparta Külür

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Mısır unu 7 orta su bardağı 1 kg

Buğday unu 1 orta su bardağı 110 g

Tuz 1 küçük çay bardağı

Su Yeteri kadar

Haşhaş Ezmesi 1 çay bardağı 100 g

Sıvı Yağ 1 çay bardağı 70 mL

Kaynak: Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler, Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

YAPILIŞI

1. Mısır ununu geniş bir kap içinde ele.
2. Una bir çay kaşığı tuz ilave et, ılık suyla yoğurarak hamur haline getir.
3. Elle biraz aç ve üzerine yağ ile karıştırılmış ezilmiş haşhaşı sür.
4. Ekmek şekli vererek iki sac arasına yerleştir ve kül üzerinde pişir.
5. Pişen ekmeği sıcak olarak servis yap.

Bir porsiyon Isparta Külürünün enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 250 Kalsiyum (mg) 82,9

Karbonhidrat (g) 40,5 Demir (mg) 1,76

Protein (g) 5,7 Çinko (mg) 1,8

Yağ (g) 40,5 B1 Vitamini (mg) 0,27

Posa (g) 2,8 B2 Vitamini (mg) 0,08

B3 Vitamini (mg) 1,06

A Vitamini (mcg) 25,4
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    7.16.2. Isparta Mayalı Ekmek

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 14 orta su bardağı 1,5 kg

Su Aldığı kadar 

Kuru maya 3 tatlı kaşığı 18 g

Tuz Yeteri kadar

Kaynak: Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler, Isparta Valiliği,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

YAPILIŞI 

1. Geniş bir kap içerisine unu ele üzerine tuz, maya ve ılık su ekle.
2. Kulak memesinden biraz daha yumuşak olacak şekilde yoğur ve mayalanması için dinlenme-

ye bırak.
3. Hamurun kabarması mayalanmış olduğunu gösterir. 
4. Kabaran hamur bezelere ayır, temiz bir hamur bezinin üzerine koy ve üzerini örterek 3-5 

dakika daha dinlendir.
5. Bezeler kabarınca hamur tahtası üzerinde elle tek tek yuvarlak şekilde aç ve ortasını par-

makla del.
6. Susam ekle ve elle sulandır.
7. Fırına vermeden önce elle biraz daha aç ve fırına sür.
8. Pişen ekmekler hamur olmaması için temiz hamur bezi üzerine ser ve soğut.

Bir porsiyon Isparta Mayalı Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 170,1 Kalsiyum (mg) 8,0

Karbonhidrat (g) 35,6 Demir (mg) 0,9

Protein (g) 5,1 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,04

Posa (g) 3,2 B2 Vitamini (mg) 0,04

B3 Vitamini (mg) 0,57

A Vitamini (mcg) 0
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    7.16.3. Bazlama (Bazdırma, Hamurlu)

30 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 15 orta su bardağı 1,5 kg

Su Aldığı kadar 

Kuru maya 3 tatlı kaşığı 18 g

Toz şeker 1 tatlı kaşığı 7 g

Tuz Yeteri kadar

Kaynak: Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler, Isparta Valiliği,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Bir tencere ılık suda maya ile şekeri erit.
2. Elenmiş un ve tuz ile ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur yoğur.
3. Üzeri örtülü olarak ılık bir yerde hamur iki misli oluncaya kadar mayalandır.
4. Tekrar yoğur ve iki yumurta büyüklüğünde parçalara ayır.
5. Hafif unlayarak 1 cm kalınlığında aç.
6. İki örtü arasında hamuru tekrar mayalandır.
7. Sac veya tavayı çok az yağla ve ısıt.
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8. Hamurlar birer birer koy, altı pişince ters çevir.
9. Her iki taraf hafif pembeleşince sac üzerinden al.

Bir porsiyon Bazlamanın (Bazdırma, Hamurlu) enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 171 Kalsiyum (mg) 8,0

Karbonhidrat (g) 35,9 Demir (mg) 0,9

Protein (g) 5,1 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,04

Posa (g) 2,1 B2 Vitamini (mg) 0,04

B3 Vitamini (mg) 0,57

A Vitamini (mcg) 0

    7.16.4. Patatesli Ekmek 
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12 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 14 orta su bardağı 1,5 kg

Su Aldığı kadar 

Kuru maya 3 tatlı kaşığı 18 g

Toz şeker 1 tatlı kaşığı 7 g

Tuz Yeteri kadar

Haşlanmış patates 2 orta boy 200 g

Kaynak: Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler,
Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Geniş bir kap içine unu eleyip tuz, maya ve ılık su ekleyerek kulak memesinden biraz daha 
yumuşak hamur yoğur.

2. Mayalanması için dinlendir (hamurun kabarması mayalanmış olduğunu gösterir).
3. Kabaran hamuru bezelere ayırıp temiz bir sofra bezinin üzerine koy.
4. Üzerini örterek 3-5 dakika daha dinlendir.
5. Bezeler kabarınca hamur tahtası üzerinde elle tek tek yuvarlak şekilde açarak üzerine ren-

delenmiş patatesi ekle.
6. Hamuru ikiye katlayarak üzerine bir miktar daha rendelenmiş patatesi döşendikten sonra 

tekrar katlayıp dinlendir.
7. Sonra hamur tahtası üzerinde elle açarak üzerini sula, elle biraz daha açarak taş fırına sür.
8. Pişen ekmekleri temiz sofra bezleri üzerine sererek soğut.

Bir porsiyon Patatesli Ekmeğin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 171 Kalsiyum (mg) 8,0

Karbonhidrat (g) 35,9 Demir (mg) 0,9

Protein (g) 5,1 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,04

Posa (g) 2,1 B2 Vitamini (mg) 0,04

B3 Vitamini (mg) 0,57

A Vitamini (mcg) 0
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    7.16.5. Yufka Ekmek

10-12 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 14 orta su bardağı 1,5 kg

Su Aldığı kadar 

Tuz Yeteri kadar

Kaynak: Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler,
Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Un ile suyu karıştırarak hamur haline getir.
2. Hamurları avuç içi büyüklüğünde beze haline getir.
3. Ekmek tahtası üzerinde oklava ile bezeyi yuvarlak şekilde ince aç.
4. Sacın üzerinde pişir.

Not: Eğer yufka sacda pişiriliyorsa dayanıklı olması ve küflenmemesi için sacın altındaki alevli 
kısma pişirgeç yardımı ile kısa süreli sürülüp ve hemen çekilir. Böylece kuruyan yufka daha dayanıklı 
olacaktır. 
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Bir porsiyon Yufka Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 171 Kalsiyum (mg) 8,0

Karbonhidrat (g) 35,9 Demir (mg) 0,9

Protein (g) 5,1 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,04

Posa (g) 2,1 B2 Vitamini (mg) 0,04

B3 Vitamini (mg) 0,57

A Vitamini (mcg) 0
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    7.17. KAHRAMANMARAŞ'TA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.17.1. Ekmek Çeşitleri

Kahramanmaraş mutfağında bol miktarda bulunan hamur işleri ve börek çeşitleri Türkiye’nin 
Kuzeydoğusu, Kuzeybatısı ve Doğusundan gelen göçmenlerin getirdiği alışkanlıklarla daha da zengin-
leşmiştir. Kahramanmaraş’ta buğdaydan yapılan ekmek en temel besin maddesidir. Evlerde yapılıp 
saçta pişirilen “yufka ev ekmeği”nin apartman yaşamında yapılması zor olsa da Kahramanmaraş’ın 
dürüm ve sokum adını verdiği yeme şeklinin baş öğesi olması nedeniyle bu ekmek hala her evde 
mutlaka bulmaktadır. Ayrıca son yıllarda her köşe başında açılan dürüm ve gözleme salonlarında 
da satışa sunularak ayakta ve hızlı yemek yeme şekline uyarlanmış olması yufka ev ekmeğin pazar 
ürünü haline gelmesine neden olmuştur. Önceleri çarşı fırınlarında yapılan “pide çeşitleri ve so-
mun ekmeği” yufka ev ekmeğin ne yazık ki çarşı ekmeğinin alternatifi durumuna geldiğini Önder 
Mehmet’ten nakledilen sözlerin daha iyi açıklamaktadır. “Ekmek yapımından çok çörek, lahmacun 
yapımı ve evlerden gelen tepside fırın yemeklerinin pişirilmesi işlerine yarayan fırından, eğer yerli bir 
aile reisi ekmek alırsa, evinde ekmek yokmuş gibi anlaşılacağından ekmeği aleni olarak taşıyamazdı. 
Elbette dışarıdan gelen memur ailelerin evinde ev yapımı ekmek olmayacağından onların ekmek 
ihtiyacını karşılamak yine bu fırınlara düşerdi herhalde’’.

Kafkaslıların Sütlü Ekmeği (Halğaone), Tava Ekmeği Katmerli Ekmekleri Balkan göçmenlerinin, 
geçmiş zamanlarda evlerinin bahçelerindeki taş fırınlarda yaptıkları, bugün ise apartman yaşamı-
na kurban edilen mayalı göçmen ekmeği bilenlerin özlemle andıkları güzel ekmek çeşitlerindendir. 
Doğu Anadolu göçmenlerimiz beraberinde getirdikleri tandır fırınına bahçelerinin bir köşesinde yer 
vermişlerdir.

Kandillerde iplere dizili halde “Halep Kahkesi “adıyla satışa sunulan kahkelerin adı Halep şeh-
rinin Maraş sancağına bağlı bir vilayet olduğu günlerden kalmıştır. Maraş’lıların yeme içme alanına 
kazandırdığı bir başka alışkanlık da Ramazan ayı boyunca fırınlarda sabahlara kadar yapılan “Maraş 
Çöreği’dir. Diğer zamanlarda da pastane ve fırınlarda kolaylıkla bulunabilen Maraş çöreği Mevlit 
ikramı ve Ramazan yiyeceği olarak kullanılmasının yanı sıra uzun süre bayatlamaması ve Maraş’ta 
Ramazan Bayramının “Çörek Bayramı” olarak anılmasına neden olacak kadar önemlidir.

Kaynakça: Sabahat Küpelikılıç, Kahramanmaraş Mutfak Kültürü ve Yöresel Lezzetler
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    7.18. KARABÜK’TE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.18.1. Karabük Yöresel Ekmeği

30 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Değirmen tam 
buğday unu 3000 g

Yaş maya 1 paket 50 g

Yoğurt 4 yemek kaşığı 50 g

Şeker 1 yemek kaşığı 10 g

Tuz 2 çorba kaşığı 30 g

Su Yeteri kadar

Kaynak: Karabük Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Bütün malzemeler ılık suyla yoğur.
2. Akışkan bir hamur elde et.
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3. Mayaya gelene kadar bekle.
4. Hamuru 7 parçaya ayır.
5. Tepsiye al.
6. Tepsi mayası gelene kadar bekle.
7. Bir çay kaşığı salça, 1 kâse yoğurt karıştırılıp üzerine sür.
8. Fırında 180°C de üzeri kızarıncaya kadar pişir.

Bir porsiyon Karabük Yöresel Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 148,9 Kalsiyum (mg) 32,7

Karbonhidrat (g) 28,5 Demir (mg) 3,3

Protein (g) 5,6 Çinko (mg) 3,3

Yağ (g) 1,2 B1 Vitamini (mg) 0,5

Posa (g) 9,6 B2 Vitamini (mg) 0,2

B3 Vitamini (mg) 3,6

A Vitamini (mcg) 2,4
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    7.18.2. Eflani Kül Çöreği (Değirmen Çöreği)

Eskiden buğdaylar köylere uzak bölgelerde bulunan su değirmenlerinde öğütülürdü. Gidenler 
3-5 gün değirmende kalırdı. Değirmende yatmak için kullanılan odalarda yakılan ocağa odunlar ge-
nellikle dik dizilerek yakılır ve ocağın içinde köz yığılırdı. Yığılan közler ortasından kenara doğru açı-
larak, katı olarak yoğrulmuş ekmek hamuru közün ortasına yerleştirilir. Üzeri külle örtülür 20-25 dk 
pişirilir. Dış kabuğu kalın olan bu çöreğe Kül Çöreği denir. Evlerde ise ekmek teknesi dibinde kalan 
hamur toparlanır közün içine gömülür.

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Tam buğday unu 1 su bardağı 2000 g

Süt 1 su bardağı 200 g

Yoğurt

Yumurta 2 adet 150 g

Ceviz içi
(veya kıyma) 100 g

Maya 1 paket

Tuz 2 yemek kaşığı 10 g

Su Yeteri kadar 20 g

Kaynak: Karabük Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eflani Belediye Başkanlığı 
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YAPILIŞI

1. Un, tuz ve suyu ekle.
2. Sert bir hamur hazırla.
3. 5-6 parçaya böl.
4. Mayalandırmaya bırak.
5. Tepsiye yay.
6. Tepsinin üzerini kenardaki kül ve korla kapat.
7. 180°C’de pişir.

Bir porsiyon Eflani Kül Çöreğinin (Değirmen Çöreği) enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 133,8 Kalsiyum (mg) 43,9

Karbonhidrat (g) 24,7 Demir (mg) 2,9

Protein (g) 5,2 Çinko (mg) 2,9

Yağ (g) 1,4 B1 Vitamini (mg) 0,4

Posa (g) 8,2 B2 Vitamini (mg) 0,2
B3 Vitamini (mg) 3,1

A Vitamini (mcg) 17,8

    7.18.3. Safranbolu Yufka Ekmeği

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1000 g

Tuz 1 yemek kaşığı 10 g

Su Yeteri kadar

Kaynak: Karabük Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eflani Belediye Başkanlığı
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YAPILIŞI

1. Unu tuzu ekleyerek, teknede ya da tablada havuz gibi aç.
2. Suyu yavaş yavaş ekle.
3. Sonra yaklaşık 80 g ağırlığında 10 adet beze tut.
4. Bezeleri bir bezin altında yaklaşık 20 dakika dinlendir.
5. Bezeleri unlayarak bir oklavayla aç ve sacda çevirerek iki tarafını da pişir.
6. Üst üste yığ ve üzerini bir bezle ört.

Not: Yufkalar kullanacağı zaman üzerlerine el ya da püskürtücüyle su serp ve bir süre bekleterek 
yumuşat.

Bir porsiyon Safranbolu Yufka Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 154,5 Kalsiyum (mg) 32,0

Karbonhidrat (g) 29,8 Demir (mg) 3,4

Protein (g) 5,7 Çinko (mg) 3,4

Yağ (g) 1,2 B1 Vitamini (mg) 0,47

Posa (g) 10,0 B2 Vitamini (mg) 0,17

B3 Vitamini (mg) 3,6

A Vitamini (mcg) 2,0
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    7.18.4. Hamsili Mısır Ekmeği

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Hamsi 1 kg

Kuru soğan 2 adet

Maydanoz 5 sap

Karabiber 1 çay kaşığı 3 g

Mısır unu 3,5 su bardağı 500 g

Sıvı yağ ½ çay bardağı 50 g

Tuz Yeteri kadar

Su Yeteri kadar

Kaynak: Samsun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Samsun Yemekleri Kitabı

YAPILIŞI

1. Soğanlar ince ince doğra. 
2. Hamsileri küçük parçalara böl. 
3. Maydanoz, karabiber soğan az su ve tuz koyarak karıştır. 
4. Yağlanmış tepsiye döşe.
5. Önceden ısıtılmış fırında pişir.

Bir porsiyon Hamsili Mısır Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 152 Kalsiyum (mg) 87,0

Karbonhidrat (g) 20,0 Demir (mg) 3,1

Protein (g) 13,0 Çinko (mg) 1,7

Yağ (g) 2,0 B1 Vitamini (mg) 0,17

Posa (g) 1,7 B2 Vitamini (mg) 0,22

B3 Vitamini (mg) 10,7

A Vitamini (mcg) 158
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    7.18.5. Bandırma Ekmeği

Bandırma hindi suyu ve eti ile yapılan yöresel bir tören yemeğidir. Kış aylarında yapılan bandırma 
özel günlerinde kalabalık aile ve misafirler için hazırlanır.

16 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 7 orta su bardağı 800 g

Su 2 su bardağı 400 mL

Tuz 1 yemek kaşığı 10 g

Kaynak: Sözlü kaynaklardan elde edilmiş bilgi

YAPILIŞI

1. Un, tuz, su ile mayasız ekmek hamuru yoğur.
2. Elde edilen hamurdan yaklaşık 90 g lık 13 parça ayır.
3. Her parçayı yaklaşık 40 cm daire olacak şekilde aç.
4. Tam soğuyup kurumadan 5 cm genişliğinde dür.
5. Dürülen yufka 8,5 cm uzunluğunda 4 parçaya böl.
6. Toplam 52 adet 5 x 8,5 cm ebadında düzgün dikdörtgen Bandırma ekmeği elde edilmiş olu-

nur.

Bir porsiyon Bandırma Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 168,4 Kalsiyum (mg) 10,3

Karbonhidrat (g) 35,5 Demir (mg) 0,8

Protein (g) 4,9 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,03

Posa (g) 2,0 B2 Vitamini (mg) 0,01

B3 Vitamini (mg) 0,35

A Vitamini (mcg) 0
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    7.19. KARS’TA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.19.1. Kars Ketesi

12 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 5 orta su bardağı 550 g

Kuru maya 1 tatlı kaşığı 6 g

Toz şeker 1 tatlı kaşığı 7 g

Ilık süt 1 su bardağı 200 mL

Yağ ½ paket 150 g

Yumurta 1 adet 50 g

Tuz 1 tutam

Su Yeteri kadar

Kaynak: Nuran Özyılmaz, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Unu geniş bir kaba ele.
2. Yarım su bardağı kadarını ayırıp kalanına tuz ekle ve harmanla.
3. Ortasını havuz gibi aç, mayayı bir fincan sütle ezip unun ortasına ekle.
4. Üzerine biraz un serpip ılık ortamda maya kabarıncaya kadar (yaklaşık10 dakika) beklet.
5. Yağı erit, bir kaşık kadarıyla tepsiyi yağla, 2 kaşık kadarını ayır.
6. Kalan yağ ve sütü una azar azar ilave et ve yumuşak bir hamur yoğur.
7. Üzerini temiz bir bezle örtüp ılık bir yerde bir saat dinlendir.
8. İki kaşık yağa yarım su bardağı unu ilave et ve kısık ateşte 4-5 dakika kavur.
9. Hamurdan 6 beze hazırla, her bezenin ortasını çukurlaştırıp kavrulmuş undan ekle.
10. Hamuru yuvarlayarak kapat, ters çevirip tepsiye yerleştir.
11. Malzeme bitinceye kadar işlemi sürdür.
12. Üzerine çatal ucu batırarak birkaç yerinden del.
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13. Çırpılmış yumurta sürüp önceden ısıtılmış 180°C ayarlı fırında 30 dakika pişir.
14. Sıcak veya ılık olarak servis yap.

Bir porsiyon Kars Ketesinin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 287,3 Kalsiyum (mg) 33,5

Karbonhidrat (g) 37,1 Demir (mg) 0,9

Protein (g) 6,2 Çinko (mg) 0,7

Yağ (g) 12,6 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 2,1 B2 Vitamini (mg) 0,07

B3 Vitamini (mg) 0,47

A Vitamini (mcg) 55,9
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    7.20. KIRKLARELİ’NDE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.20.1. Köy Ekmeği

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Ekmek mayası ½ paket 20 g

Tuz 1 tatlı kaşığı 5 g

Su Aldığı kadar

Kaynak: Ali Çakır, Kırklareli Mutfağı, Kırklareli Valiliği Yayını 

YAPILIŞI

1. Bir kg unu ele, içerisine önceden hazırlanmış olan ekmek mayasını koy.
2. Tuzu ilave et.
3. Aldığı kadar su ilave ederek hamur haline getir.
4. Sıcak bir yerde hamurun kabarması için beklet.
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5. Hamur kabarınca tepsiye koy ve fırına ver.
6. Fırından çıkınca üzerine bez örterek dinlendir.

Bir porsiyon Köy Ekmeğinin  enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 171,3 Kalsiyum (mg) 12,6

Karbonhidrat (g) 35,8 Demir (mg) 1,0

Protein (g) 5,3 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,6 B1 Vitamini (mg) 0,06

Posa (g) 2,2 B2 Vitamini (mg) 0,06

B3 Vitamini (mg) 0,71

A Vitamini (mcg) 0

    7.20.2. Nohutlu Ekmek

12 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Nohut 1,5 su bardağı 175 g

Buğday unu 4,5 orta su bardağı 500 g

Tuz 1 tatlı kaşığı 5 g

Su Aldığı kadar

YAPILIŞI

1. Nohutları döverek kavanoza koy.
2. Kavanozu ağzına kadar su doldur ve kapağı kapat.
3. Bir gece bekletilen nohutları ertesi gün biraz un ve su ile karıştır.
4. Bir gece daha beklet ve böylece maya elde et.
5. Unu bir kaba koy.
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6. Nohut mayasını ve tuzu ilave et.
7. Aldığı kadar su koyarak havuz yap.
8. Hamurun üzerine bir bez örterek dinlendir ve kabarması bekle.
9. Kabaran hamuru tepsi ile fırına ver.
10. Pişen nohutlu ekmeği yemeklerin yanında servis et.

Bir porsiyon Nohutlu Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 215,3 Kalsiyum (mg) 30,5

Karbonhidrat (g) 42,2 Demir (mg) 2,0

Protein (g) 8,4 Çinko (mg) 1,1

Yağ (g) 1,1 B1 Vitamini (mg) 0,12

Posa (g) 5,8 B2 Vitamini (mg) 0,05

B3 Vitamini (mg) 0,64

A Vitamini (mcg) 5,3
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    7.21. KİLİS’TE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.21.1. Katmer

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Özlü buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Tuz 2 yemek kaşığı 20 g

Kaymak 1 kg

Tereyağı 1 çay bardağı 95 g

Pudra şekeri 1 çay bardağı 90 g

Tarçın 1 çorba kaşığı 15 g

Antep fıstığı 1 çay bardağı 
çekilmiş

75 g

Toz şeker (şurup için) 4 su bardağı 1 kg

Tereyağı 300 g

Sıvı yağ (kızartmak için) 2 su bardağı 340 mL

Kaynak: Raife Tuncay Belgin, Kilis Yemekleri Kitabı
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YAPILIŞI

1. Bir tencere de toz şeker ve 4 su bardağı su ile kıvamlı bir şurup hazırla ve soğut.
2. Unun içerisine tuz ve su koyarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yap.
3. Yoğurarak iyice özleştir, 1,5 ceviz büyüklüğünde yumak beze yap, üzerini örterek 2-3 saat 

dinlendir.
4. Yağlanmış mermer üzerinde önce merdane ile sonra elle aç, sigara kâğıdı gibi incelt, kenar-

larını çıkart.
5. Karşılıklı kenarları katlayarak yuvarlak yufkayı kare şekline getir.
6. Üzerine ince ince kaymak yerleştir, iki taraftan katlayarak dikdörtgen şekline getir.
7. Isıtılmış tereyağında (veya sıvı yağda) iki tarafı pembeleşinceye kadar kızart.
8. Mermerin üzerinde 3 parmak eninde ve boyunda kare şeklinde kes.
9. Düz bir servis tabağına yan yana diz, üzerine önce kıvamlı şurup gezdir.
10. Daha sonra pudra şekeri serp, en üstüne dövülmüş Antep fıstığı ve tarçınla süsle ve sıcak 

servis yap.

Bir porsiyon Katmerin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 791,4 Kalsiyum (mg) 62,1

Karbonhidrat (g) 87,2 Demir (mg) 1,49

Protein (g) 6,8 Çinko (mg) 0,76

Yağ (g) 46,3 B1 Vitamini (mg) 0,07

Posa (g) 2,5 B2 Vitamini (mg) 0,11

B3 Vitamini (mg) 0,46

A Vitamini (mcg) 282,5
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    7.22. KOCAELİ’NDE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.22.1. Cevizli Ekmek

Öncelikle ekmek hamuruna benzer şekilde mayalı bir hamur hazırlanır. Bu hamurun içine dö-
vülmüş ceviz ve ufalanmış peynir konduktan sonra hamur tekrar yoğrulur ve bir süre beklemeye 
bırakılır. Büyükçe ve yuvarlak olması için elle şekil verildikten sonra fırına sürülüp pişirilir. Piştikten 
sonra fırından alınan cevizli ekmek bir örtünün altında dinlendirilir ve dilimlenerek servisi yapılır.

Kaynak: Kocaeli İl Turizm Müdürlüğü

    7.22.2. Ekmek 

Kandıra’da henüz fırınların yaygınlaşmadığı ve ekmeklerin satın alınmadığı dönemlerden beri ka-
dınlar tarafından yapıla gelmiş olan her yemeğin yanında bulunan, mayalı bir ekmektir. Ekmeğin pi-
şirildiği her evde ekmek hamurundan bir sonraki ekmekte kullanılmak üzere bir miktar hamur ayrılır. 
Maya olarak kullanılan bu işleme yöresel olarak “hamur azıtmak” adı verilmektedir. Hamur mayası, 
öncelikle ekmek için kullanılacak genişçe bir kap içerisinde bulunan unun bir köşesine konulur. Başka 
bir kap içerisinde kaya tuzu suda çözündürülür ve hamurun yoğrulmasında bu su kullanılır. Mayayla 
birlikte hamur yoğrulduktan sonra üzeri bir bezle kapatılarak mayasının gelmesi beklenir. Hamur 
taşmaya başladıktan sonra içine ekmeğin daha yumuşak olması için bir miktar mısır unu konularak 
tekrar yoğrulabilir. Ekmeğin mahalle fırınlarında pişirilmesi mümkündür. Bunun için her köyde ortak 
alanlarda birkaç tane fırın inşa edilmiştir ve fırın yakıldıktan sonra bir grup kadın aynı anda ekmek 
pişirebilir. Fırın aynı zaman da 30-40 ekmeğin pişirilebileceği büyüklüktedir.  Hamurun taşmasına 
yakın öncelikle mahalle fırınının temizlenmesi ve hazırlanması gerekir. Fırın yakıldıktan sonra sıyırgı 
adı verilen bir araçla küller çekilir ve uzun bir sopanın ucuna takılan ıslak bezle fırının içi silinir. Bu 
arada hamurdan bezi adı verilen eşit büyüklükteki parçalar tahtalar üzerine dizilmektedir.  Bir kural 
olarak fırında ekmeklerden önce pide pişirilmektedir. Ardından ısınan fırına, ekmek hamurları toplu 
halde oval bir kürek yardımıyla pişmek üzere sürülür. Ekmeklerin pişirilmesi sırasında o gün ekmek 
pişirecek olan kadınlar birbirlerine yardım ederler. Temelde köylerde ortaya çıkmış olan bu ekmek 
fırınları Kandıra’nın köylerinde ve ilçe merkezlerinde de halen kullanılmaktadır.

Kaynak: Kocaeli İl Turizm Müdürlüğü
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    7.22.3. Kandıra Hamursuzu

Yemeklerin yanında ekmek olarak tüketilen bir yiyecektir. Bir miktar un, birkaç yumurta, yoğurt 
ve peynir karışımından oluşan mayasız bir hamur hazırlanır. İçine karbonat ya da herhangi bir şey 
konulmaz. Hamura elle yaslaç üzerinde şekil verilerek fırında pişirilir.

Kaynak: Kocaeli İl Turizm Müdürlüğü

    7.22.4. Koca Görmez

Herhangi bir fırından bir miktar ekmek hamuru alınır veya evde mayalı hamur hazırlanır. Bu ha-
mur bir tepsiye döşendikten sonra üzerine kızartılmış tereyağı gezdirilir. Bu işlemin ardından hamur 
alttan çekmek suretiyle peynirli olan kısım hamurla kapatılır. Büyük ve yuvarlak bir ekmek biçimi ve-
rildikten sonra hamur kapatılan kısım alta gelecek şekilde tepsi içinde ters çevrilir ve fırında pişirilen 
ekmek çok büyük olduğundan dilimlenerek servis edilir. 

Kaynak: Kocaeli İl Turizm Müdürlüğü
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    7.23. KÜTAHYA’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.23.1. Kütahya Gökçümen Hamursuzu

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Zeytinyağı 1 fincan 90 g

Un 1 kg

Tuz Yeteri kadar

Su Yeteri kadar

Harcının 
Malzemeleri
Haşhaş 2 su bardağı 200 g

Yağ 125 g

Kaynak: Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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YAPILIŞI

1. İki su bardağı su, zeytinyağı, tuz ve unu karıştır, normal hamur yap ve hamuru dinlendir.
2. On iki parçaya böl ve her birini tabaktan biraz küçük aç.
3. Haşhaşı yağın içinde ocakta ısıtıp karıştır.
4. Hamura sür, bütün hamurlar üst üste koy, yağlandıktan sonra açarak büyüt.
5. Kenarları ortaya gelecek şekilde katla.
6. Tepsi büyüklüğünde aç, üzerine haşhaşlı yağı sür.
7. Sıcak fırında 25 dakika pişir ve hamursuzu ılıkken servis yap.

Bir porsiyon Gökçümen Hamursuzu enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 300,1 Kalsiyum (mg) 154,2

Karbonhidrat (g) 35,9 Demir (mg) 1,7

Protein (g) 6,9 Çinko (mg) 1,5

Yağ (g) 14,3 B1 Vitamini (mg) 0,12

Posa (g) 4 B2 Vitamini (mg) 0,04

B3 Vitamini (mg) 0,45

A Vitamini (mcg) 45,6

    7.23.2. Patatesli Ev Ekmeği

200 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1 torba 10 kg

Tuz 100 g

Toz maya 20 g

Haşlanmış patates 1 kg

Kaynak: Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Not: Bu malzemelerden 10 adet ekmek çıkar

YAPILIŞI

1. Tüm malzemeler karıştırılarak bir tekne hamur elde et.
2. Yuvarlak şekiller verilerek tahta kürek üstünde fırına sür.

Bir porsiyon Patatesli Ev Ekmeğin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 172,1 Kalsiyum (mg) 7,8

Karbonhidrat (g) 36,2 Demir (mg) 0,8

Protein (g) 5,0 Çinko (mg) 0,5

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,04

Posa (g) 2,1 B2 Vitamini (mg) 0,02

B3 Vitamini (mg) 0,4

A Vitamini (mcg) 0,1
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    7.24. MALATYA'DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.24.1. Bazlama Ekmeği

Hamur yoğrulup mayalandırılır ve kalınca açılarak uğrasız (unsuz) olarak saca koyulup pişirilir.

Kaynak: Hüseyin Şahin, İsmail Doğan, Mehmet Yardımcı, Zeki Kaymak, Malatya Mutfak Kültürü 

    7.24.2. Ekşili Ekmek (Mayalı Ekmek, Ekşileme)

Malatya ve yöresinde kınalı ekmek, yufka ekmeği, ekşili ekmek, taplama ekmeği gibi isimlerle 
mayalı-mayasız, katkılı-katkısız çok çeşitli ekmekler yapılmaktadır. Akşamdan elenen una maya (bir 
önceki ekmek hamurundan ayrılan bir topak ekşimiş hamur) katılıp, su, tuz eklenerek yoğrulur. Cı-
vıkça bir kıvamda hamur yoğrulduktan sonra sabaha kadar dinlenmeye bırakılır. Altı kül ile sıvanmış 
olan ekmek sacı ocağa yerleştirilir. Hamurdan bir topak “hamur eğişi” ile kesilip alınır. Ekmek tahtası-
nın üzerinde hamur önce merdane ile hafifçe düzlenir, oklava ile 20 cm. çapında açılır ve ele alınarak 
kollara çarpa çarpa ekmek haline getirilip sacın üzerine atılır. Aktaraç ile döndürülerek pişirilir.

Kaynak: Hüseyin Şahin, İsmail Doğan, Mehmet Yardımcı, Zeki Kaymak, Malatya Mutfak Kültürü
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    7.24.3. Fetil Ekmek

Hamur mayalanarak yoğrulduktan sonra bekletilmeden oklava ile açılıp sacda pişirilir. Fetil ek-
mek işin çok acil olduğu zamanlarda yapılmaktadır.

Kaynak: Hüseyin Şahin, İsmail Doğan, Mehmet Yardımcı, Zeki Kaymak, Malatya Mutfak Kültürü

    7.24.4. Paaç (Poğaç) 

Un değirmenlerinde kışlık un öğütülürken yapılır. Undan hamur yoğrulur, tuz katılmaz. Ocağın 
yan taşına yapıştırılarak pişirilip, orada yenilir. Değirmenden dönenler tarafından çocuklara paaç 
ekmeği verilir. 

Bu ekmeğin bir de yaygın olarak söylenen tekerlemesi de vardır: 
“Gelin bacı indir sacı, vur tokacı 
Hani bizim buğday paacı?” 

Kaynak: Hüseyin Şahin, İsmail Doğan, Mehmet Yardımcı, Zeki Kaymak, Malatya Mutfak Kültürü

    7.24.5. Taplama Ekmeği

Mayalı hamur, yumuşak kıvamda hazırlanır. Dairevi şekilde tahtadan yapılmış 35-40 cm. çapın-
daki “Taplama Tahtası” denilen alet el ile tutulur, üzerine birazcık un serpilir ve bir topak hamur bu-
nun üzerine konarak diğer el ile tahtaya vurularak hamurun açılması sağlanır. Kalınca açılan hamur 
daha sonra sacda pişirilir.

Kaynak: Hüseyin Şahin, İsmail Doğan, Mehmet Yardımcı, Zeki Kaymak, Malatya Mutfak Kültürü
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    7.24.6. Yufka Ekmeği

Yufka hamuru mayalanmaz. Yumruk kadar hamur alınır, ekmek tahtasında oklava ile açılır, açılan 
ekmek ince olur. Saç üzerinde pişirilir. 

Pişirildikten sonra serilip kurutulur ve üst üste kat kat yığılır. Yenileceği zaman ıslatılarak yenilir.

Kaynak: Hüseyin Şahin, İsmail Doğan, Mehmet Yardımcı, Zeki Kaymak, Malatya Mutfak Kültürü
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    7.25. MUĞLA’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.25.1. Bazlama Ekmeği

Mayalı ekmek, tepitme, kaba hamurlu, sac ekmeği ve kömbe olarak da adlandırılan bazlama yay-
gın olan bir diğer ekmek çeşididir. Bazlama için un su tuz ve ekşi maya (ev mayası) ya da hazır kuru 
maya ile yumuşak bir hamur hazırlanır.  Büyük bezeler yapılır, yassıağaç ya da senit denilen ekmek 
tahtasında kalın şekilde elle açılır ve temiz bir bezin üzerine konulur. Üzerine tercihe göre susam ve 
çörekotu serpilir. Kabarana kadar beklenir, kabardıktan sonra altı ve üstü sacın üzerinde yanları da 
köze tutularak pişirilir.

Kaynak: Fatma Emel Budakoglu , Bircan Kalaycı Durdu ,Muğla Mutfağı (Muğla Cuissne)

    7.25.2. Yufka Ekmegi

Yufka yaygın olan bir ekmek çeşididir. Taze tüketmeye yönelik 3-4 gün kadar yetecek miktarda 
yapılmaktadır. Yufka için un, su ve tuzla orta yumuşaklıkta hamur yoğurulur. Hamur portakal büyük-
lüğünde bezelere ayrıldıktan sonra ekmek tahtası üzerinde ince olacak şekilde oklava ile açılır. Kızgın 
sacın üzerinde pişirilir. Pişen yufkalar soğuduktan sonra ıslatılıp, katlanır ve bez içinde saklanır.
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Yufka yapıldığında genelde hamurundan 2-3 beze ayrılır. Bu bezeden kalın bir yufka açılıp, üzeri 
tereyağı ile yağlanıp, ortadan delinir ve rulo şeklinde içten dışa doğru sarıldıktan sonra tekrar hamur 
açıldıktan sonra tereyağı ya da zeytinyağı ile yağlanarak altı ve üstü kızarana kadar sacda pişirilir. 
“Katmer” denilen bu ekmek üstüne toz şeker serpilerek ya da sade olarak yenilir. Eskiden katmer 
dilimlenip ortaca tarafında hayır amacıyla çocuklara ve komşulara dağıtılırdı.

Kaynak:  Fatma Emel Budakoglu , Bircan Kalaycı Durdu ,Muğla Mutfağı (Muğla Cuisine)

    7.25.2. Somun Ekmeği

Somun için un, su, tuz ve önceki ekmek hamurundan ayrılan ekşi maya ile bazlamada olduğu gibi 
bir hamur yoğurulur. Hamur yoğurulurken içine isteğe göre dövülmüş karanfil, tarçın ve ekmek sakızı 
da konulur. Hamurdan büyük bezeler yapılıp somun ya da halka şekli verilerek temiz bir bez üzerine 
alınır. Üzerine susam ve çörekotu serpilip mayası gelince sıcak fırında pişirilir.

Kaynak:  Fatma Emel Budakoglu , Bircan Kalaycı Durdu ,Muğla Mutfağı (Muğla Cuisine)

112

www.ankara.bel.tr

GELENEKSEL EKMEKLERİMİZ



    7.26. NEVŞEHİR’DE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.26.1. Hamursuz

Hamursuz olarak adlandırılan ürün üretilirken; un, su, tuz, maya ile yoğurulan yumuşak hamur 
bezelere ayrılarak ve ince yufkalar halinde açılır. Açılan yufkaların üzerine önceden kızdırılmış tere-
yağı veya katı yağ gezdirilerek yufkanın her yeri yağlanır. Daha sonra rulo şeklimde sarılan yufkaların 
iki ucu biri sağa biri sola olmak üzere kıvrılır. Hafif çekilerek inceltilen rulo ucundan kıvrılarak daire 
şeklinde sarılır. Oklava veya merdane yardımıyla tekrar bir cm kalınlığında açılır. Üzerine yumurta 
sarısı sürülerek isteğe göre çörek otu veya susamla süslenir, fırında kızarana kadar pişirilir. 
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    7.26.2. Keskiç

Un, tuz ve daha önceden ılık su ile ıslatılmış maya ile yoğrulan hamur ile yapılmaktadır. Hamur 
yoğrulduktan sonra mayalanmak üzere beklemeye alınır. Mayalanan hamur küçük bezelere ayrılır. 
Bezeler uzun yarım ay şeklinde çok inceltilmeden yassıltılır. Yağlanmış olan fırın saçlarına dizilir, üzer-
lerine yumurta yerine su sürülür. Önceden yakılmış ve ısıtılmış yöreye özgü tandır fırınlarında gazel 
(sonbaharda solmuş yaprak) ve kurumuş üzüm çubukları (kılamada) ateşinde pişirilerek servis edilir.

 

    7.26.3. Kaymaklı Kasabası Köy Ekmeği

200 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 10 kg

Patates 10 OB

Tuz 4 YK

Maya 2 paket
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YAPILIŞI

1. Patatesleri haşla, ez ve suyu ile soğumaya bırak.
2. Una haşlanan patatesi ekle.
3. Maya üzerine ılık su ekleyerek erit.
4. Eritilen maya ve tuzu hamura ekle, yoğur.
5. Hamurun üzerini kumaşla ört ve kabarmasını bekle.
6. Hamuru elini ıslatıp avuç içinde döndürerek aç, tahta ekmek küreğine yerleştirerek fırına ver.

Bir porsiyon Kaymaklı Kasabası Köy Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 178,8 Kalsiyum (mg) 4,5

Karbonhidrat (g) 37,5 Demir (mg) 0,4

Protein (g) 5,3 Çinko (mg) 0,3

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 1,6 B2 Vitamini (mg) 0

B3 Vitamini (mg) 0,6

A Vitamini (mcg) 0,1
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    7.27. NİĞDE’DE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.27.1. Bazlama

Yufka ekmek daha küçük boyda açılarak sac üstünde gevretilmeden yumuşak olarak pişirilir. İçi-
ne peynir kıyma veya hakırdak (eritilmiş kuyruk yağının kavrulmuş kısmı) konularak dürüm yapılır.

Not: Sac altı ve bazlama yufkası yapılırken acı olmasın diye uğra az kullanılır.

Kaynak: Sabahat Varol İnsel, Unutulmaz Niğde Lezzetleri Kitabı
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    7.28. OSMANİYE’DE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.28.1. Bazlama

18 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 18 orta su 
bardağı

2 kg

Tuz Yeteri kadar 

Su Alabildiği kadar

Kaynak: Gül İnce, Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Una tuz ve suyu ilave ederek hamur yoğur.
2. Hazırlanmış hamuru küçük parçalara ayır, yuvarla ve oklava ile aç.
3. Sac veya tavada sürekli çevirerek pişir.

Not: Bazlama içerisine tereyağı sarılarak dürüm şeklinde veya parçalanarak yemeklerle birlikte ye-
nebilir.
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Bir porsiyon Bazlamanın  enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 168,4 Kalsiyum (mg) 7,5

Karbonhidrat (g) 35,5 Demir (mg) 0,8

Protein (g) 4,9 Çinko (mg) 0,5

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,03

Posa (g) 2,0 B2 Vitamini (mg) 0,02

B3 Vitamini (mg) 0,35

A Vitamini (mcg) 0

    7.28.2. Yufka Ekmek

1000 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1 büyük çuval 50 kg

Tuz Yeteri kadar 

Su Yeteri kadar

Kaynak: Gül İnce, Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Una tuz ve su ilave ederek hamur yoğur.
2. Hazırlanmış hamurları beze adı verilen küçük parçalara ayırarak yuvarla ve oklava ile aç.
3. Ekmek hamurunu açarken hamur yapışmasın diye üzerine un (uğra) serp.
4. Yufka ekmek açıldıktan sonra oklavaya sar ve saca yapışmaması için bir süre dinlendir.
5. Yufka ekmeğin tamamı sac üzerine yay.
6. Evreaç adı verilen kılıç şeklindeki ahşap araç yardımıyla sürekli çevir.
7. Sac üzerinde sürekli çevirerek pişir.
8. Pişirilen ekmekleri yufka selesinde üst üste diz.
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9. Yemeden 15-20 dakika önce yufkayı sula ve bir sofra bezinin içerisine sararak üzerini örtüp 
bir süre beklet.

10. İyice yumuşayınca katla ve servis yap.

Bir porsiyon Yufka Ekmeğin  enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 168,4 Kalsiyum (mg) 7,5

Karbonhidrat (g) 35,5 Demir (mg) 0,8

Protein (g) 4,9 Çinko (mg) 0,5

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,03

Posa (g) 2,0 B2 Vitamini (mg) 0,02

B3 Vitamini (mg) 0,35

A Vitamini (mcg) 0
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    7.29. SAKARYA’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.29.1. Lobyo Cadi (Fasulyeli Mısır Ekmeği)

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Mısır unu (beyaz) 7 orta su bardağı 1 kg

Kuru fasulye 3 orta su bardağı 500 g

Pırasa 3-4 dal 100 g 

Sarımsak 2 diş 6 g

Yeşil veya 
kırmızıbiber

2-3 adet 63 g

Reyhan otu Az miktarda 2 g

Tuz 1-2 çay kaşığı 3 g

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları
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YAPILIŞI

1. Islatılmış kuru fasulyeyi ezilecek kıvama gelene kadar haşla.
2. Haşlanan fasulyelerin suyu ile mısır ununu yoğur.
3. Yoğrulan unun içine ezilen fasulyeleri ekle.
4. İnce ince doğranan pırasa, ezilmiş sarımsak, reyhan ve biber ekle.
5. Hepsini karıştırdıktan sonra tepsiye güzelce yerleştir ve fırında pişir.
6. Kızardıktan sonra yoğurt ile servis yap.

Bir porsiyon Lobyo Cadi’nin (Fasulyeli Mısır Ekmeği) enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 245,2 Kalsiyum (mg) 41,7

Karbonhidrat (g) 46,8 Demir (mg) 2,8

Protein (g) 9,6 Çinko (mg) 1,9

Yağ (g) 1,8 B1 Vitamini (mg) 0,35

Posa (g) 6,0 B2 Vitamini (mg) 0,12

B3 Vitamini (mg) 1,51

A Vitamini (mcg) 48,1

    7.29.2. Mayalı Saç Ekmeği

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Tuz Yeteri kadar 

Su Aldığı kadar

Yaş maya 1 küçük paket 30 g

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları 
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YAPILIŞI

1. Un ortasını ele açarak ılık su ile mayayı koy.
2. Mayanın üzeri çatladığında ılık su ile oldukça yumuşak bir hamur yap.
3. Yaklaşık 15-20 dakika mayalanması için dinlendir.
4. Sacı ısıtıp hazırla, mayalanmış hamuru üçe böl.
5. Elle açarak 25-30 cm çapında 2-3 cm eninde yuvarlak biçimde aç.
6. İyice ısınan sacın üzerine koyarak hafif ateşte çevirerek pişir.
7. Üzerine tereyağı sür, kırmızı toz biber ek.

Not: Bu şekilde çayın yanında servis edilebilir veya yağ sürmeden çorba ve diğer yemeklerle 
yenilebilir. Yaş maya yerine kuru maya da kullanılabilir.

Bir porsiyon Mayalı Saç Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 169,7 Kalsiyum (mg) 7,9

Karbonhidrat (g) 35,5 Demir (mg) 0,85

Protein (g) 5,2 Çinko (mg) 0,57

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 2,1 B2 Vitamini (mg) 0,05

B3 Vitamini (mg) 0,55

A Vitamini (mcg) 0
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    7.29.3. Mayasız Ekmek (Mukumipş)

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Su Aldığı kadar

Tuz Yeteri kadar

Yumurta 2 adet 100 g

Yoğurt 2 su bardağı 480 mL

Karbonat ½ çay kaşığı 2 g

Sıvı yağ 1 su bardağı 170 mL

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

YAPILIŞI

1. Tüm malzemeler karıştır ve kulak memesi yumuşaklığında hamur yoğur.
2. Bezelere ayırıp aç, içine yağ sür.
3. Rulo halinde sar.
4. Yağlanmış tepsiye koy.
5. Üzerine yumurtalı yoğurt sür.
6. Arzuya göre susam ve/veya çörek otu serp.
7. Fırında pişir.

Bir porsiyon Mayasız Ekmek / Mukumipşin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 267,1 Kalsiyum (mg) 42,7

Karbonhidrat (g) 36,5 Demir (mg) 0,9

Protein (g) 6,3 Çinko (mg) 0,7

Yağ (g) 10,5 B1 Vitamini (mg) 0,05

Posa (g) 2,0 B2 Vitamini (mg) 0,11

B3 Vitamini (mg) 0,38

A Vitamini (mcg) 22,2
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    7.29.4. Mısır Ekmeği

15 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Mısır unu 5 orta su bardağı 700 g

Buğday unu ½ orta su bardağı 55 g

Su (sıcak) 5 su bardağı 1000 mL

Yaş maya 1 kibrit kutusu 40 g

Şeker 1 yemek kaşığı 15 g

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

YAPILIŞI

1. Mısır ununu kaynamaya başlayan 5 bardak su ile karıştır, soğumasını bekle.
2. Yaş mayayı ılık suda erit.
3. Soğuyan una şeker, tuz ve buğday ununu ekle ve yoğur.
4. Mayayı da ilave et ve tekrar yoğur.
5. Tepsiyi yağla ve hamuru koy ve yay.
6. Önceden ısıtılmış fırında1-1,5 saat pişir.

Not: Bu malzeme 25 cm çapında bir tepsiye göredir. Toprak fırınlarda daha lezzetli olur.
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Bir porsiyon Mısır Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 183,9 Kalsiyum (mg) 13

Karbonhidrat (g) 37,6 Demir (mg) 1,3

Protein (g) 4,7 Çinko (mg) 1,3

Yağ (g) 1,4 B1 Vitamini (mg) 0,23

Posa (g) 1,7 B2 Vitamini (mg) 0,11

B3 Vitamini (mg) 1,27

A Vitamini (mcg) 23,3

    7.29.5. Sakarya Çüven Ekmegi

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Mısır unu 7 orta su bardağı 1 kg

Sıvı yağ 1 yemek kaşığı 10 g

Su Aldığı kadar 15 g

Tuz Yeteri kadar

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

Not: Tunçtan yapılmış dibi yuvarlak tencerede pişirilir.

YAPILIŞI

1. Mısır unu ile yoğrulan hamuru ekşit.
2. Çüvene yağ sür, 10-12 cm kalınlığında açılan hamuru koy.
3. Hamurun üzerini avu ve kumar bitkilerinin yaprağı ile kapla.
4. Üzerine bol köz koy, çüvenin altına da hafif ateş ya da köz sür.
5. Bir müddet sonra sivri bir bıçakla pişip pişmediği kontrol et.
6. Bıçağa hamur yapışmamışsa pişmiş demektir, ateşten indir.
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Bir porsiyon Sakarya Çüven Ekmeginin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 182 Kalsiyum (mg) 10,9

Karbonhidrat (g) 36,4 Demir (mg) 1,2

Protein (g) 4,2 Çinko (mg) 1,3

Yağ (g) 1,9 B1 Vitamini (mg) 0,22

Posa (g) 1,5 B2 Vitamini (mg) 0,07

B3 Vitamini (mg) 1,0

A Vitamini (mcg) 25

    7.29.6. Haluğ

100 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 18 orta su bardağı 10 kg

Su Aldığı kadar 10 g

Tuz Yeteri kadar 15 g

Hamur mayası 2 orta su bardağı 240 g

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

YAPILIŞI

1. Buğday unu, tuz, maya ve sıcak suyla hamuru yoğur ve kabarmasını beklet.
2. Kabardıktan sonra normal bir ekmek büyüklüğünde yuvarlanan hamuru meşe ya da lahana 

yaprakları üzerine koyarak kızgın fırına ver.
3. Piştikten sonra sıcakken yapraklar çıkart ve servis et.

Not: Hamurun altına yaprak konmaksızın fırının içi süpürülerek hamurlar doğrudan da konabilir.

126

www.ankara.bel.tr

GELENEKSEL EKMEKLERİMİZ



Bir porsiyon Sakarya Ekmeği /Haluğun enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 175 Kalsiyum (mg) 9,4

Karbonhidrat (g) 36,2 Demir (mg) 1,2

Protein (g) 5,8 Çinko (mg) 0,7

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,09

Posa (g) 2,5 B2 Vitamini (mg) 0,12

B3 Vitamini (mg) 1,2

A Vitamini (mcg) 0
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    7.29.7. Enişte Lokumu

8 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Tereyağı 3 orta su bardağı 570 g

Yoğurt 3 su bardağı 720 g

Şeker 6 su bardağı 1050 g

Yumurta 3 adet 150 g

Limon suyu ½ adet 30 mL

Karbonat ½ çorba kaşığı 5,5 g

Buğday unu 3,5 orta su bardağı 385 g

Tuz Yeteri kadar

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

YAPILIŞI

1. Şeker, yumurta ve yoğurdu bir kap içine koy, şeker eriyene kadar iyice çırp.
2. Şeker yağ içinde erimediğinden eritilmiş ılık yağı da sonradan bu karışıma sonradan ilave et.
3. Diğer yanda yarım limon suyuna karbonat karıştırarak yağlı karışıma ekle.
4. Alabildiğince un koyarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yap.
5. Bu hamuru 10 dakika dinlendir.
6. Bu hamurdan iki yumurta büyüklüğünde parçalar alarak avuç arasında yuvarlayıp uzatarak 

lokum şeklini ver.
7. Yağlanmış tepsiye birer parmak ara ile yerleştir.
8. Üzerine bıçakla ile “Z” şeklinde çizikler atarak şekillendir.
9. Pelekide ekmek pişirir gibi üzerine sac örterek veya kuzinede orta hararette pişir.
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Bir porsiyon Enişte Lokumunun enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 1315 Kalsiyum (mg) 153,4

Karbonhidrat (g) 170,3 Demir (mg) 1,6

Protein (g) 10,6 Çinko (mg) 1,4

Yağ (g) 65,3 B1 Vitamini (mg) 0,09

Posa (g) 1,9 B2 Vitamini (mg) 0,25

B3 Vitamini (mg) 0,46

A Vitamini (mcg) 547,1

    7.29.8. Ev Ekmeği

10 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 4 orta su bardağı 440 g

Süt 1 çay bardağı 100 mL

Su (ılık) Aldığı kadar

Tuz Yeteri kadar

Hamur mayası 1 çorba kaşığı 18 g

Yumurta 1 adet 50 g

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

YAPILIŞI

1. Süt, ılık su, tuz ve az maya ile sert bir hamur yap.
2. Yaklaşık 10-15 dakika beklet.
3. Daha sonra 2- 4 cm derinliğinde tepsiye döşe, üzerine yumurta sür, çatalla süs ver.
4. İki saç arasında pişir, sacların altına ve üstüne köz koy.

Not: Ekmeğin gözenekli olması makbul değildir, gözeneksiz olmasına dikkat et.
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Bir porsiyon Ev Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 186 Kalsiyum (mg) 25,4

Karbonhidrat (g) 35,9 Demir (mg) 1,3

Protein (g) 6,6 Çinko (mg) 0,8

Yağ (g) 1,5 B1 Vitamini (mg) 0,09

Posa (g) 2,4 B2 Vitamini (mg) 0,14

B3 Vitamini (mg) 1,08

A Vitamini (mcg) 19,1

    7.29.9. Cadi (Mısır Ekmeği)

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Mısır unu 4 orta su bardağı 560 g

Tuz 1 çorba kaşığı 15 g

Kaynar su 4,5 su bardağı 900 mL

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

YAPILIŞI

1. Tuz ve kaynar su eklenen mısır ununu kaşıkla iyice yoğur.
2. Kaynar su, Cadi’ye hem lezzet hem de kıvam verir.
3. Yoğrulan hamuru, az miktarda sıvı yağla yağlanmış olan tavaya düzgün bir şekilde yerleştir ve 

altlı, üstlü olarak kızarana kadar pişir.
4. Cadi’nin fırında pişirilmesi durumunda sıcaklığı 200°C ye ayarla (yüksek sıcaklıktaki fırında 

pişirilen Cadi daha lezzetli olur). 

Not: Özellikle yoğurt, malahto (kişniş ve baharatlı taze fasulye), lobyo phala (barbunyalı karala-
hana), süt ve tereyağıyla tavada pişirilen yumurtayla yendiğinde Cadi daha lezzetli olur.
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Bir porsiyon Cadinin (Mısır Ekmeği) enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 180 Kalsiyum (mg) 16,7

Karbonhidrat (g) 37,0 Demir (mg) 1,2

Protein (g) 4,2 Çinko (mg) 1,4

Yağ (g) 1,4 B1 Vitamini (mg) 0,2

Posa (g) 1,5 B2 Vitamini (mg) 0,06

B3 Vitamini (mg) 1,5-1,0

A Vitamini (mcg) 25,5

    7.29.10. Cevizli Lokum

Genellikle mahalle fırınları yakıldıktan ve mancar pideleri piştikten sonra hazırlanıp pişirilen bir 
börek türü olan lokum bayramlarda ve özel günlerde sofraların vazgeçilmez lezzetidir. Mayalanmış 
ekmek hamurundan yapılan lokum arzuya göre ceviz, fındık, peynir ya da kuru üzümle yapılır.

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Hamur 5 ekmeklik 1250 g

Ceviz 4 su bardağı 400 g

Fındık 1 su bardağı 100 g

Yumurta 1 adet 50 g

Sıvıyağ 1 su bardağı 200 g

Çörekotu 2-3 tatlı kaşığı 15 g

Baharat 2-3 çay kaşığı 5 g

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları
 

YAPILIŞI

1. Ceviz ve fındığı çok ince olmamak şartıyla çek.
2. Bir su bardağı sıvı yağın içine yumurta kırarak karıştır.
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3. Hamurun 1/5’ini düz bir zemin üzerinde yağ ve yumurta karışımı yardımıyla elle açarak ge-
nişlet ve üzerine ceviz ve fındık serp.

4. Hamurun içine arzuya göre baharatları koy, rulo biçiminde sar.
5. Bıçakla 5 er cm lik parçalar halinde kes ve kesilen tarafı yağlı tepsinin yukarısına gelecek 

şekilde yerleştir.
6. Bir süre bekleterek kabartılan hamuru fırına vermeden önce daha güzel pişmesini sağalmak 

için lokumların üzerini kapatacak kadar az miktarda yağ yumurta karışımını iyice sür.
7. Çörek otu serptikten sonra pişirmek üzere fırına at.

Bir porsiyon Cevizli Lokumun enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 446,7 Kalsiyum (mg) 31,4

Karbonhidrat (g) 29,0 Demir (mg) 1,1

Protein (g) 5,7 Çinko (mg) 0,9

Yağ (g) 34,7 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 2,4 B2 Vitamini (mg) 0,05

B3 Vitamini (mg) 0,44

A Vitamini (mcg) 113,9

    7.29.11. Nohutlu Ekmek (Buke Me Nahut)

10 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Nohut 1 su bardağı 90 g

Tuz  1 tatlı kaşığı 5 g

Buğday unu 4,5 orta su bardağı 500 g

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları
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YAPILIŞI

1. Önce nohutları demir bir havanda döverek kır (nohut miktarı yapılacak ekmeğin miktarına 
göre ayarlanabilir ama en az bir su bardağı olmalıdır).

2. Kırılan nohutların üzerine 1 çay kaşığı tuz ve sıcak su koy ve ılık bir ortamda duruma göre 
birkaç saat beklet.

3. Eğer maya olmuşsa (kabarmışsa) ekmek yapımına başla, maya kabarmadan kalmışsa bu ma-
yayı kullanma tekrar maya hazırla.

4. Buğday ununu normal ekmek yapacak gibi hazırla, yoğur, nohut mayasını katarak iyice yoğur.
5. Hafif yağlı ılık bir tepsiye hamuru koy, ılık bir ortamda kabarana kadar (en az bir saat) beklet.
6. Orta hararetle yakılmış fırında ekmek pişinceye kadar bekle ve ekmek piştikten sonra tepsi-

den çıkararak bir beze sararak dinlendir.

Not: Nohutlu ekmek mis gibi kokular yayarak yenmeye hazır hale gelmiştir.  Eskiden, yaşlıların 
ekmeğin mayalanıp mayalanmadığını anlamak için hamurda ufak bir delik açarak, oraya hızlı bir 
biçimde kibrit çaktığı, kibrit parlarsa hamurun mayalandığının anlaşıldığı anlatılmaktadır. Nohutlu 
ekmeğin hamurunun herkesin elinden tutmadığına dair bir inanış da bulunmaktadır. Bu nedenle 
elinden maya tutan kadınlar o mayadan dağıtmakta ama yerine kesinlikle ekmek ya da ekmek kadar 
bir para verilmektedir. Maya üreten hanıma ve bu ekmeğe nazar değmesin diye eğer hamur/ekmek 
güzel kabarsa da güzel olmuş dememek gerektiğine, aksi halde ekmeğin pişerken çökeceğine ve 
kuru bir ekmek olacağına inanılmaktadır. 

Bir porsiyon Nohutlu Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 192,5 Kalsiyum (mg) 20,0

Karbonhidrat (g) 38,9 Demir (mg) 1,4

Protein (g) 6,7 Çinko (mg) 0,8

Yağ (g) 0,8 B1 Vitamini (mg) 0,07

Posa (g) 3,9 B2 Vitamini (mg) 0,03

B3 Vitamini (mg) 0,05

A Vitamini (mcg) 2,7
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    7.29.12. Tava Lokum (Tavalukum)

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 9 orta su bardağı 1 kg

Yağ ½ çay bardağı 35 mL

Yoğurt 1 çay bardağı 100 g

Tuz 1 çorba kaşığı 15 g

Hamur mayası ½ paket 20 g

Ilık su 2 su bardağı 400 mL

Harcının 
Malzemeleri
Soğan 3 orta boy 435 g

Kıyma 500 g

Patates 1 orta boy 120 g

Domates 1 orta boy 80 g

Yeşil biber 3 adet 90 g

Tuz 1 tatlı kaşığı 5 g

Karabiber 1 çay kaşığı 2 g

Kırmızıbiber 1 çay kaşığı 2g

Tereyağı 1 paket (yağlamak için) 250 g

Kaynak: Sakarya’nın Yemek Kültürü, Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

YAPILIŞI

1. Unu derin bir kabın içine koy, ortasını açarak yağ, yoğurt, maya ve tuzu ekleyerek kekten 
biraz daha sert bir hamur elde edene kadar ılık su ilave et.

2. Hamurun mayalanması için hamur kabını bir beze sararak 1,5-2 saat beklet.
3. Bir adet patatesi haşlandıktan sonra nohuttan biraz küçük parçalar halinde doğra Soğanları 

ve yeşil biberleri de çok küçük parçalar halinde kes.
4. Bir kabın içine konulan doğranmış patates, soğan ve biberin üzerine domates rendele Olu-

şan harcın üzerine tuz, karabiber ve kırmızıbiber ilave ederek karıştır.
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5. Başka bir kapta tereyağını eritilerek soğut.
6. Hamurun ele yapışmaması için eller yağlandıktan sonra mayalanan hamurdan yumurta bü-

yüklüğünde parçalar alarak aç.
7. Açılan hamurun içine yapılan harçtan ceviz büyüklüğünde koyarak, harç dışarıya çıkmayacak 

şekilde hamuru kapat.
8. Yapılan “tavalukum” ları bir kabın içindeki yağa sokup çıkardıktan sonra tepsiye diz.
9. Her birisi birbirine bitişik şekilde tepsiye yerleştir ve 45 dakika fırında pişir.

Not: Yanında ayran, hoşaf ya da meyve suyuyla servis edilebilir.

Not: Hazırlanan harç çiğ olarak da mayalı hamurun içine konulabilir. Hamur bohça şeklinde ka-
patıldıktan sonra fırında harç ve hamur birlikte pişer ve harç pişerken suyunu hamura da bıraktığı 
için çok lezzetli olur.

Bir porsiyon Tava Lokumunun enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 251,9 Kalsiyum (mg) 28

Karbonhidrat (g) 38,1 Demir (mg) 1,5

Protein (g) 10,7 Çinko (mg) 1,6

Yağ (g) 6,0 B1 Vitamini (mg) 0,11

Posa (g) 2,8 B2 Vitamini (mg) 0,12

B3 Vitamini (mg) 2,31

A Vitamini (mcg) 19,1
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    7.30. SAMSUN’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.30.1. Sebzeli Mısır Ekmeği

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Fırınlanmış mısır unu 7 orta su bardağı 1 kg

Pırasa 1 sap

Kuru soğan 2 orta boy 300 g

Sıvı yağ 1 çay bardağı 70 mL

Maydanoz 6 sap 12 g

Karabiber  1 çay kaşığı 2 g

Kıyma 2 yemek kaşığı 30 g

Toz şeker  2 tatlı kaşığı 14 g

Tuz Yeteri kadar

Kaynak: Samsun Yemekleri Kitabı, Samsun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Kuru soğanları doğra, sıvı yağda kavur.
2. İçine ince doğranmış pırasaların yeşil kısmını, kıyma, karabiber ve kıyılmış maydanoz ile ka-

vurarak harç hazırla.
3. Bu harç ılımaya yakın olduğunda mısır unu, tuz ve şekeri ekleyerek hamuru yoğur
4. Yağlanmış tepsiye dök.
5. Önceden ısıtılmış fırında pişir.
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Bir porsiyon Sebzeli Mısır Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 218,7 Kalsiyum (mg) 16,0

Karbonhidrat (g) 37,9 Demir (mg) 1,4

Protein (g) 4,7 Çinko (mg) 1,3

Yağ (g) 5,2 B1 Vitamini (mg) 0,23

Posa (g) 1,8 B2 Vitamini (mg) 0,08

B3 Vitamini (mg) 1,1

A Vitamini (mcg) 31,8

    7.30.2. Yanıç

10 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 4,5 orta su bardağı 500 g

Kuru soğan 2 orta boy 300 g

Kıyma 300 g

Sıvı Yağ 1 su bardağı 170 mL

Tuz Yeteri kadar

Kaynak: Samsun Yemekleri Kitabı, Samsun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Buğday unu, su ve tuz ile yumuşak bir hamur yoğur.
2. Bezelere böl, kalınca yufkalar aç.
3. Açılan yufkayı yağla.
4. Birbirinin üstüne gelecek şekilde yanlardan katla.
5. Katlanan kısımları yağla.
6. Yağda kavrulmuş soğan ve kıymadan hazırlanan harcı yufkanın yarısına koy, diğer yarısını 

üstüne kapat.
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7. Kenarlarını bastırıp sac üzerinde altlı üstlü pişir.
8. Pişirdikten sonra tekrar yağla.

Not: Harç olarak kullanılan malzeme, isteğe göre değişebilir. Peynirli, ıspanaklı, patatesli ve man-
tarlı da olabilir.

Bir porsiyon Yanıçın enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 387,2 Kalsiyum (mg) 19,1

Karbonhidrat (g) 37,0 Demir (mg) 1,5

Protein (g) 11,2 Çinko (mg) 1,7

Yağ (g) 21,6 B1 Vitamini (mg) 0,01

Posa (g) 2,5 B2 Vitamini (mg) 0,01

B3 Vitamini (mg) 2,4

A Vitamini (mcg) 6,1
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    7.31. TOKAT’TA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.31.1. Tokat Ev Ekmeği

45 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1 torba 5 kg

Ev mayası 1 kâse 50 g

Kalın tuz 2 çorba kaşığı 30 g

Su Aldığı kadar su

Kaynak: Selahattin Adıgüzel, Gülü Bardağ İçinde, Formu Hazırlayan: Hayriye Daşkın (Folklor Araştırmacısı),
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtım Kitapları

YAPILIŞI

1. Akşamdan ev mayasını un ve su ile artır.
2. Sabaha kadar ılık bir yerde beklet.
3. Ilık su, un ve tuzla ele yapışan yumuşak bir hamur yoğur.
4. 2-3 saat mayalandır.
5. Tabak büyüklüğünde kepek serpilmiş fırın küreğine koyarak fırına sür.
6. Önceden yakılmış temizlenmiş fırında 1-1,5 saat pişir.

Not: Somunlar fırına verilmeden üzerine un ve su karıştırılıp bulamaç haline getirilip sürülebilir.

Not: Mayalanan hamur unlanmış temiz bezlerin üzerine bezeler şeklinde dökülür. Yarım saat 
dinlendirilir. Tahtada hafif açılır. Tırnakla iz yapılır ya da ortası delinir. Un serpilmiş kürekle fırına 
verilerek pişirilir. 
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Bir porsiyon Tokat Ev Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 168,7 Kalsiyum (mg) 8,4

Karbonhidrat (g) 35,5 Demir (mg) 0,8

Protein (g) 5,0 Çinko (mg) 0,5

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,03

Posa (g) 2,0 B2 Vitamini (mg) 0,02

B3 Vitamini (mg) 0,4

A Vitamini (mcg) 0
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    7.32. TRABZON’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.32.1. Vakfıkebir Ekmeği

Trabzon Vakfıkebir ekmeği geç bayatlaması, tat ve aromasının çok iyi olması gibi özellikleri ile 
tanınan bir geleneksel ekmeğimizdir. Vakfıkebir ekmeği Trabzon ve çevresinde yıllardır üretilmekte 
ve Türkiye’nin her köşesinde tanınmaktadır. Son yıllarda Trabzon dışında birçok yerde üretilmeye ve 
tüketilmeye başlamıştır. Vakfıkebir ekmeğinin tipik özellikleri; ekşi hamur metodunun uygulanması, 
işlem süresinin uzun olması, kalın sert kabuklu, iri gözenekli, daha aromatik, kaliteli, yüksek hacim 
ve gramajda olması, geç bayatlaması ve pişirme sıcaklığının düşük, pişirme süresinin uzun olmasıdır. 
Vakfıkebir ekmeği normal ekmeğe göre çok daha büyük ağırlıkta hazırlanır, ağırlığı genellikle 3 kg 
ve üzerindedir. Ekmek içi rutubet miktarı diğer ekmeklerden daha yüksek, pişme kaybı düşüktür ve 
işlem süresi ortalama 20 saat sürmektedir. Vakfıkebir ekmeğinin üretimi işletme koşullarına ve un 
kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, temel işlem basamakları aşağıda kısaca özetlenmiştir 
(Kotancılar ve ark., 1998).

YAPILIŞI

1. Birinci Ekşi Hamurun Hazırlanması: Bir gün önceki ekmek yapımında kullanılan hamurdan 
yaklaşık 10 kg ayrılır, fırın koşullarında 6-18 saat bekletilerek ekşimesi sağlanır.
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2. İkinci Ekşi Hamurun Hazırlanması: Birinci ekşi hamura 2,5 katı kadar un, yaklaşık %50 su 
ilave edilir, 20 dakika kadar yoğrulur çok sert bir hamur hazırlanır. Hamur yaklaşık 25°C ve 
%75 bağıl nemde 3 saat bekletilir.

3. Esas Hamurun Hazırlanması: 100 kg una 20 kg ikinci ekşi hamur, %2 tuz, %0,5 maya ve %60 
su ilave edilerek yaklaşık 20 dakika yoğrulur. Yoğurma işlemi sonrası hamur sıcaklığı yaklaşık 
25°C’dir. Genellikle çatal tip yoğurucu kullanılmaktadır. Hamur 30 dakika dinlendirildikten 
sonra kısa süreli (15-20 saniye) tekrar yoğrulur.

4. Ana Fermentasyon: Yaklaşık 25°C sıcaklıktaki hamur, yaklaşık aynı ortam sıcaklığında (25°C) 
ve %75 bağıl nem şartlarında 2-2,5 saat bekletilir.

5. Son Fermentasyon: Hamur Kesme işlemi elle yapılır. Pişmiş ağırlık en az 3 kg olacak şekilde 
hamurlar kesilir. Kesilen hamura elle yuvarlak şekil verilir. İçerisinde bez bulunan leğenlerde 
hamurun dikiş yeri üste gelecek şekilde 25°C’de 100 dakika bekletilir. 

6. Fitil Hazırlama: Vakfıkebir ekmeğine kendine özgü şeklin verilebilmesi için fitil adı verilen ha-
mur hazırlanır. Aynı hamura un katmak suretiyle daha sert bir hamur elde edilir. Bu hamura 
20 cm uzunluğunda 1 cm kalınlığında silindir şekli verilir ve pişirme öncesi kurumaması için 
yüzeyine bulamaç sürülür.

7. Pişirme: Hamurun dikiş yeri alta gelecek şekilde fırın küreğinin üzerine konulur ve hamurun 
üzerine ortadan geçecek şekilde daha önce hazırlanan fitil yerleştirilir. Bulamaç sürüldükten 
sonra fırına verilir. Fırının ilk sıcaklığı 220°C’dir daha sonra 170-180°C’ye kadar düşürülür. 
Pişme süresi yaklaşık 2 saattir (Kotancılar ve ark., 1998).
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    7.33. VAN’DA YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.33.1. Van Çöreği
 

Van kahvaltısının vazgeçilmez çeşitlerinden biri olan Van Çöreği, Ramazan ayında sahur sofrala-
rını da süsleyen yöreye has tadıyla önemli bir üründür. 

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1 kg

Maya 50 g

Şeker 50 g

Yağ 350 g

Tuz Yeteri kadar

Su Yeteri kadar

Yumurta sarısı 1 adet 20 g

Kaynak: Van Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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YAPILIŞI

1. Bir tencere ılık suda maya ile şekeri erit.
2. Elenmiş un ve tuz ile ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur yoğur.
3. Üzeri örtülü olarak ılık bir yerde hamur yaklaşık iki misli oluncaya kadar mayalandır.
4. Daha sonra tavaya sıvı yağı koyup üzerine unu ilave edin tuzu da ilave edip, kavurulan karışı-

mın rengi pembeleşince altını kapat.
5. Mayalanan hamurdan bir parça koparıp açın tam ortasına harçtan koy.
6. Kenarlarından ortasına doğru büzüp kapat, elle biraz ezip çevir yavaş yavaş ezerek biraz bü-

yüt.
7. Üzerine istediğin şekli ver.
8. Tepsiyi yağla, hazırlanan çörekleri diz, üzerine yumurta sarısını sür.
9. 180°C de önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişir.

Bir porsiyon Van Çöreğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 232,8 Kalsiyum (mg) 6,4

Karbonhidrat (g) 26,3 Demir (mg) 0,6

Protein (g) 3,8 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 12,5 B1 Vitamini (mg) 0,12

Posa (g) 2,1 B2 Vitamini (mg) 0,10

B3 Vitamini (mg) 1,21

A Vitamini (mcg) 13,5

    7.33.2. Tandır Lavaşı

Tandır kültürünü halen devam ettiği Van ilinde Tandır Lavaşı sofraların vazgeçilmez ekmek çe-
şitlerinden biridir. Kahvaltı başta olmak üzere, ızgara ve sulu yemeklerde Van halkı tarafından tercih 
edilmektedir. Yufka gibi ince ekmeğe lavaş, kalın ortası delik ekmeğe Taptapa denir. Van Taptapası 
tandır kültürünün önemli ürünlerinden biridir. Kıtır kıtır olma özelliğiyle Van halkı tarafından kahvaltı 
başta olmak üzere sulu yemeklerde de tercih edilmektedir. Taptapa ortası delik ve kalın olduğu için 
tandırda pişerken tutmaz düşebilir. Düşüp küle bulanmış ekmeğe küt denir. Kütler yenmez evdeki 
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hayvanlara verilir.  Pişen hamur kurutulur, üst üste dizilir. Kilerlerde tavanda asılı ekmek tahtalarının 
üstünde üzeri örtülerek muhafaza edilir. Yeneceği zaman beş-on dakika önce ıslatılır, beze sarılır, 
yumuşadıktan sonra yenir.

10 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Değirmen tam buğday unu 1 kg

Maya 50 g

Tuz Yeteri kadar

Yumurta sarısı Yeteri kadar

Kaynak: Van Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YAPILIŞI

1. Bir tencere ılık suda mayayı erit.
2. Elenmiş un ve tuz ile ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur yoğur.
3. Üzeri örtülü olarak ılık bir yerde hamur iki misli oluncaya kadar mayalandır.
4. Bezelere ayrılır.
5. Hamur açılır, mazraka (yastık) ile hamur tandıra vurulur.
6. Pişirildikten sonra servis edilir.

Bir porsiyon Tandır Lavaşının enerji ve besin ögesi değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 149,1 Kalsiyum (mg) 31,6

Karbonhidrat (g) 28,4 Demir (mg) 3,4

Protein (g) 5,8 Çinko (mg) 3,4

Yağ (g) 1,2 B1 Vitamini (mg) 0,5

Posa (g) 9,9 B2 Vitamini (mg) 0,3

B3 Vitamini (mg) 3,9

A Vitamini (mcg) 1,9
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    7.33.3. Van Pastası

Van mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Van Pastasının tarihi çok eski yıllara dayan-
maktadır. Van pastası elektriğin henüz kullanılmadığı dönemlerde odunla ısıtılan ocaklarda ve daha 
sonra da kuzine sobalarda pişirilmekteydi. Özellikle dini bayramlar, hasta ziyaretleri ve düğünlerde 
Van Pastası ikram edilirdi. Günümüzde de aynı gelenek devam etmektedir. Ayçiçeği yağı kullanılma-
dığı dönemlerde katı yağ ile yapılan Van Pastasına üzerine konulan fındık ile çeşni kazandırılmaktadır.

18 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Değirmen tam buğday unu 900 g

Yumurta 5 adet 200 g

Yoğurt 1 ½ su bardağı 350 g

Şeker 2 su bardağı 400 g

Yağ 250 g

Kabartma tozu 1 paket

Vanilya 1 paket

Tuz Yeteri kadar

Su

Kaynak: Van Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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YAPILIŞI

1. Tüm malzemeyi bir kap içinde karıştır.
2. Hafif ele yapışan bir hamur yoğur.
3. Küçük parçalara ayır, yuvarla.
4. Yağlanmış tepsiye diz.
5. Hamurların üzerine yumurta sarısını sür.
6. Önceden ısıtılmış 180°C’de yaklaşık 35 dakika kadar üzeri kızarıncaya kadar pişir.

Bir porsiyon Van Pastasının enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 171,1 Kalsiyum (mg) 44,3

Karbonhidrat (g) 23,0 Demir (mg) 1,7

Protein (g) 3,34 Çinko (mg) 1,7

Yağ (g) 7,2 B1 Vitamini (mg) 0,2

Posa (g) 4,3 B2 Vitamini (mg) 0,14

B3 Vitamini (mg) 1,7

A Vitamini (mcg) 33,1
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    7.34. GİRİT’TE YAPILAN GELENEKSEL EKMEKLER VE
UNLU MAMULLER

    7.34.1. Anemo-Anevatez-Anevatopsomi
(Mayalı Ekmek - Bazlama)
Un tuz maya ve su ile yoğurulan hamur mayalanınca fırında yapılacaksa yağlanmış tepsiye dö-

külüp sacda yapılacaksa bazlama gibi açılıp ekmek yapılır. Sacın olmadığı durumlarda katlanan yağ 
tenekesinin üstünde çevrile çevrile pişirildiği görülmüştür.

    7.34.2. Galatero (Sütlüekmek) - Galateropites (Sütlü Pide)

Una biraz süt biraz zeytinyağı veya tereyağı tuz ve bir çay kaşığı tarçın konularak yoğurulur. Çok 
lezzetli bir ekmek (yapılışına göre pide) olduğu hele peksimetine ve taze peynirle yemesine doyum 
olmadığı anlatılmaktadır.

    7.34.3. Gastra (Kapama)

Ters çevrilip kulp takılmış kalın bir bakır sacdan bir düzenek ve bununla yapılan ekmeğin adıdır. 
Un maya su ve tuzla yoğurulan hamur yağlı tepsiye yayılarak mayalanmaya bırakılır. Daha sonra 
ocaklıkta ateş yakılıp iyice köz olması beklenir. Bu köz kül karışımının birazı ile gastranın üstü kapla-
nıp ocakta kalan ateşin üzerine konan tepsinin üstüne kapatılır. Kontrollü şekilde pişirilir.

    7.34.4. Katumerya Katmeraça (Katmer)

Katmer mayalı veya mayasız hamurdan yapılabilir. Hamur oklava ile servis tabağı büyüklüğünde 
ve yufkadan kalın olarak açılarak üzeri varsa tahin ve zeytinyağı ile yağlanır, ortasından açılan de-
likten dışa doğru katlanarak sarılır. Bir ucundan koparılıp bu kez iç bükey dolanarak tekrar açılır ve 
sacda pişirilir. Arzuya göre sacın üstünde pişerken de yağlanır ki böylece daha iyi kızarır.
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    7.34.5. Ksigopita-Ksigopites (Yağlı Pide)

Gastranın içyağı ile yapılanı veya içyağı ile yapılan ekmektir. Bu ekmekte kullanılan hayvansal yağ 
koyunun ksigo keçinin de gömlek denen içyağından elde edilir. Yıkanan yağ incecik doğranır. Bir kap-
ta 1 bardak süt içinde eritilmiş maya ½ çay bardağı sıvıyağ 2 yemek kaşığı şeker 1 çay kaşığı tuz ve un 
ile hamur yoğurulur. Yoğurulan hamura doğranan yağlar da eklenip kabarmaya bırakılır. Kabarınca 
yağlanmış tepsiye dökülüp üzerine susam serpilerek pişirilir.

    7.34.6. Lipsanavatu (Mayasız Ekmek)

Un tuz ve isteğe göre biraz zeytinyağı konup hamur yapılır ve bazlama gibi açılarak sacda çevire 
çevire pişirilir. Eskiden bu ekmek sac yerine büyük zeytinyağı tenekelerinin altı ve üstü çıkarılarak 
açılıp dörde katlanmasıyla elde edilen basit bir tür teneke sacın üstünde de pişirilirmiş.

Kaynak: Öznur Tanal, Antalya’dan Side’ye Giritliler 
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    7.35. NOGAY EKMEKLERİ

Nogaylar, Altınorda devletinin dağılmasıyla varlıklarını Kafkasya’nın kuzeydoğusunda sürdürme-
ye çalışmışlardır. Kurulan Nogay Ordası, Rusya’nın kurulup yayılma politikasını yürütmesiyle dağıl-
mıştır. Çarlık Rusyasının baskıcı politikası neticesinde bir çok Nogay Türk’ü deniz veya kara yoluy-
la Aktopraklar dedikleri Anadolu’ya 1860’lardan itibaren göç etmeye başlamışlardır. Anadolu’nun 
doğusundan batısına bir çok yere yerleştirilmişlerdir. Bunlardan bir kısmı da Konya Kulu ile Ankara 
Şereflikoçhisar civarına yerleştirilmiştir. Bu Nogay köyleri; Şeker, Akin, Kırkkuyu, Doğankaya, Ağılbaşı, 
Seyitahmetli ve Boğazören köyleridir.

Bu köylerde yaşayan Nogaylar, günümüze kadar dillerini, gelenek göreneklerini, geleneksel ye-
meklerini muhafaza etmişlerdir. Kendilerine ait çeşitli ekmekleri vardır. Öbdek dedikleri ekmek, ka-
lakay dedikleri yağlı ekmek, taba börek dedikleri patatesli ve madımaklı börekler ve pizzaları vardır. 
Bu ekmekleri yine kendilerinin yaptıkları fırınlarda pişirmektedirler. Bu fırınlar evlerinin avlularında 
bulunur. Hemen hemen her evde fırın vardır. Bu fırınlar, kerpiçten veya tuğladan örülü, kubbe şek-
lindedir ve içi dışı sıvalıdır. Sıva harcında toprak ve saman vardır. Saman kullanmalarının sebebi ısı 
kaybını azaltmaktır.

Birkaç ev hanımı imece usulü haftanın en az bir günü bir fırını yakar ve hep beraber ekmeklerini 
pişirirler. Fırına ekmeği sürmek için özel yaptırdıkları üç ayaklı sac tavalar vardır. Fırın, saplar yakıla-
rak ateş hararetlenir. Ateşin artması için zaman zaman saman dökülür. Fırın belli bir sıcaklığa ulaşın-
ca ateşin köz haline gelmesinden sonra hazırlanan hamurlar, bu sac tavalarla fırına sürülür ve pişirilir.

EKMEĞİN YAPIMI

Ekmek hamuruna un, su, tuz ve maya katılır ve hamur bazlama hamuru gibi yoğrularak mayalan-
ması beklenir. Mayalanan hamur, sac tavaya sığacak kadar konularak fırına sürülür.

    7.35.1. Kalakay

1 adet için; 5 bardak un, 1 su bardağı sıvı yağ, maya, tuz, sızık.

Malzemelerin tümü karıştırılıp hamur yoğrulur. Mayası gelen hamur açılır ve çok kabarmasın 
diye üstü kaşıkla basılır ve pişirilir.
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    7.35.2. Uvma Kalakay

1 adet için; 5 bardak un, 1 su bardağı sıvı yağ, ılık süt, maya, tuz.

Sıvı yağ ve un birbirine yedirilene kadar ovulur. Sonra biraz ılık süt eklenir. Mayası gelen hamur 
açılarak sac tavaya konup fırına sürülür.

    7.35.3. Açma Kalakay

1 adet için; 5 bardak un, su, maya, tuz.

Yoğrulan hamurun mayası geldiğinde 5 eşit parçaya bölünür. Hamurlar tek tek açılır. Açılan ha-
murlar yağlanarak üst üste dizilir. Gözleme şeklinde katlanır ve sac tavaya konulur. Üzerine kaşıkla 
bastırlır ve fırına sürülür.

    7.35.4. Tava Börek

1 adet için; 5 bardak un, 1 su bardağı sıvı yağ, ılık süt, maya, tuz.
İç harcı için: 250 gr kıyma, yarım soğan, pul biber, karabiber, tuz. (Patatesli; tavuklu veya madı-

maklı harç da yapılabilir.)
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İç harç, yağ ile kavrulur. Hamur yoğrulup mayalanır. Mayası gelen hamur istenirse ikiye bölünür 
ve iki parça tek tek açılıp arasına harç konur ya da hamur birkaç pezi yapılıp aralarına sıvı yağ sürüle-
rek açılır ve ortasına da harç konulur. Hazırlanan böreğin üstü ya su ya da yoğurt suyuyla ıslatılarak 
ortasına delik açılıp (fazla kabarmaması için) fırına sürülür.

    7.35.5. Cayma
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Yufka dediğimiz bu ekmek de özellikle kış hazırlıkları için imece usulü her eve sırayla yapılır. 
Aşağı ev dedikleri evin içinde inşa edilen fırınlarda büyük saclar üstünde pişirilir. Pişen yufkalar, kul-
lanılacağı sırada üstüne tek tek su serpiştirilen yufkalar, üst üste dizilerek ıslanması beklenir. Islanan 
yufkalar yenecek durumda yumuşayınca gözleme gibi katlanıp yemeye hazır hale getirilir.

    7.35.6. Bazlama

Un, su, tuz, maya karılarak hamur yoğrulur ve hamur, mayalanmaya bırakılır. Dinlendirilen bu 
hamur, evirme ağacı ile şekillendirilerek büyük sacda pişirilir.

    7.35.7. Sac Börek

Ispanaklı, patatesli, domatesli, yumurtalı, patlıcanlı, yoğurtlu, çökelekli, kıymalı çeşitleri vardır.
Hamuruna un, su, tuz, maya katılır. Küçük küçük pezilere dökülen hamurlar açılır. Açılan ha-

murların içine iç harç konularak yarım daire şeklinde katlanıp büyük sacda pişirilir. Pişen böreklerin 
üstüne tereyağ sürülerek servis yapılır. 

Fotoğraf: Prof. Dr. Alptekin Karagöz
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    7.36. DİĞER EKMEKLER VE UNLU MAMULLER

    7.36.1. Gilik

Mayalı hamurdan ortası genişçe delik ve yassı olarak hazırlanan, 25 cm çapında, daire şeklinde 
ve üzerine çörek otu serpilerek yapılan bir ekmektir. Bazı yörelerde çörek biçiminde, sacda pişirilen 
küçük ekmek olarak bilinmektedir.

    7.36.2. Gömeç Ekmeği

Gömeç ekmeği Anadolu’nun birçok yerinde küçük farklılıklarla yapılan bir ekmektir. Özellikle 
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde yaygın olarak üretilir. Genellikle mahalle arasındaki fırınlarda birkaç 
evin ihtiyacını karşılamak üzere kadınlar tarafından yardımlaşarak yapılan bir ekmektir. Bir önceki 
gömeç yapımından ayrılan ekşi hamur ile mayalanan hamur istenilen büyüklükte bezelere ayrılıp, 
fırın içinde pişirilir. Fırınlar odun talaşı, çalı çırpı hatta saman yakılarak ısıtılır. Yöresel olarak gömeç 
ekmeği yapımı için “gömeç çekmek” ifadesi kullanılır. Geleneksel gömeç ekmeği ekşi hamur ekme-
ğidir ve toprak kaplarda küle gömülerek pişirildiği için bu adı almıştır. Yine köylerde kuzine soba 
fırınlarda tepside de pişirilmektedir. Ayaklı sac üzerinde veya sacın altına yerleştirilip üzerini külle ve 
közle kaplayarak pişirildiğinden de söz eden kaynaklara rastlanmaktadır. Günümüzde daha modern 
işletmelerde de ekşi hamur kullanılarak gömeç ekmeği üretilmektedir.

    7.36.3. Yumurtalı Ekmek

Akşamdan mayalanmış olan hamura yumurta kırılarak yoğrulduktan sonra oklava ile yufkadan 
biraz kalın olarak açılarak sacda pişirilir.

    7.36.4. Aş Küllüğü (Küllük)

Ekşili (ekşi mayalı) hamurun içine tereyağı ve kıkırdak katılarak yoğrulduktan sonra hamura elle 
tepsi biçiminde şekil verilir ve daha sonra bir tepsinin içine konulur. Ocağın içindeki taşın külleri 
temizlenip, hazırlanan tepsi içindeki hamur o taşın üzerine konulup üzerine de ekmek sacı kapatıl-
dıktan sonra hepsinin üzeri tezek ateşi ile kaplanır. Böylece hamur içini çekerek pişer.
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    7.36.5. Tandır Biliği

Kuyruk yağı doğranıp tavada kavrulduktan sonra bir iki gün bekletilip havanda düğülür, una katı-
larak sıcak su ve tuz eklenerek hamur yoğrulur, mayalandırılmaya bırakılır. Tandırda ekmek yapımı işi 
bittikten sonra hazırlanan hamurdan el ile topaklar alınıp, yuvarlak ve yassı bir şekil verildikten sonra 
tandırın iç duvarına yapıştırılarak pişirilir.

    7.36.6. Güveç Ekmeği

Toprak güveç kabı içine mayalanmış hamur yerleştirildikten sonra ocağa konularak hem alttan, 
hem de ağzına kapatılan sacın üstünde yakılan ateşle üsten pişirilir. 

    7.36.7. Kül Çöreği

Kül çöreğinde hamur sıcak külle pişirilir. Yoğrulan hamur uzunca süre ateşin yandığı ve altında 
tuğla bulunan ocağa gömülerek yerleştirilir. Külü süpürülerek yerleştirildiği yerde hamur 2-3 dakika 
bekletildikten sonra alt üst çevrilir. Külün yapışmaması için üzeri kağıtla kapatılan hamur sıcak külle 
tamamen örtülerek bir saate yakın sürede pişirilir.

    7.36.8. Gübaye

Buğday, mısır ve arpa unlarından hazırlanan mayalı hamur şekillendirilip tandıra yapıştırılarak 
pişirilen tandır ekmeğidir. Uzun süre dayanması isteniyorsa ekmekler tandırda fazla tutularak kuru-
tulmaktadır. Bu çeşit ekmek yeneceği zaman ıslatılmaktadır.

    7.36.9. Halka

Bazı yörelerde mahalle fırınlarında pişirilen mayalı ekmek türüdür. Hamur elle yuvarlanarak uza-
tılmakta ve iki ucundan tutularak U harfi şekline getirilerek fırında pişirilmektedir. Fazlaca pişmiş 
ekmeğe “halka” adı verilmektedir.  Halka evde iki gün içinde kurur ve ters U şeklinde ipe dizilerek 
muhafaza edilebilir. 
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    7.36.10. Kakala

Mayalı hamurdan yuvarlak bezeler yapılarak “bileki” denilen çukur taş içinde pişirilmektedir. 

    7.36.11. Kalın

Mayalı hamurdan yapılan yaklaşık 500 gramlık parçalara ayrılıp 2 cm kalınlığında açılarak tandır-
da pişirilen bir ekmektir.

    7.36.12. Darı Bazlama

Buğday unu, mısır unu, darı unu, tuz, su ve ekşi maya ile hazırlanan mayalanmış hamur bezelere 
ayrılarak 1-1,5 cm kalınlıkta açılarak saçta pişirilir.

    7.36.13. Ebeleme

Mayalı hamurun bezelere ayrılarak yufka gibi açılıp sac üzerinde pişirilmesi ile elde edilmektedir. 
Piştikten sonra altı ve üstü yağlanır. 

    7.36.14. Mayalı (Mayalı Sepe)

Mayalı hamurdan 1 cm kalınlığında 10-15 cm çapında daire şeklinde açılan hamurların sac üze-
rinde pişirilmesiyle elde edilen bir ekmek çeşididir. Bazı yörelerde fırında bazı yörelerde ise tandır 
üzerine kapatılan sac üzerinde pişirilmektedir. 

    7.36.15. Pıt-Pıt

Mayalı hamurdan yapılmakta olup, istenilen büyüklükte ve yuvarlak şekil verilerek fırında pişi-
rilir.  
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    7.36.16. Pobuc

Mayalandırılan hamurdan 15-20 cm çapında yuvarlak ve kalınca şekil verilerek hazırlanan ek-
mekler tandırda yapıştırılarak pişirilmektedir.

    7.36.17. Cizleme

Bulamaç biçiminde hazırlanan mayalı veya mayasız hamur kızgın saca (dışbükey sac) dökülerek 
pişirilmektedir.  İnce yufka gibi bir katman çevrilerek pişirilmekte ve yağlanmaktadır. 

    7.36.18. Akıtma Ekmeği

Cizleme hamuru gibi sıvı karılan bulamaç kızgın-yağ içine azar azar dökülerek yapılan bir ekmek 
çeşididir.

    7.36.19. Kara Ekmek

Arpa ve darı unundan yapıldığı için bu ekmeklerin rengi koyudur. Bu nedenle bunlara kara ekmek 
denmiştir.

    7.36.20. Kütük Pidesi

Ateşle ısıtılan ocak kenarı süpürülerek temizlenip, yoğurularak açılmış hamurlar buraya konula-
rak pişirilmektedir.

    7.36.21. Fodla

Kepekli yani yüksek randımanlı undan, pideden daha ince ve dikdörtgen şeklinde yapılır.
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    7.36.22. Ter Ekmeği

Yufka benzeri bir ekmektir. Yufka gibi açılıp, yağsız olarak saçta pişirilmektedir.

    7.36.23. Fetil
 
Taze olarak yenmesi gereken ekmek türüdür. Yufkadan kalın ve küçük olarak yapılır ve saçta pişi-

rilir. Kepekli undan yapılırsa daha lezzetli ve besleyici olur.

    7.36.24. Güdül

Sacta veya tandırda pişirilen mısır ya da buğday unundan yapılan bir tür ekmektir. 

    7.36.25. Gartalaş

Mayasız hamurdan yufka ekmeği gibi yapılıp sacda pişirilmektedir. 

    7.36.26. Tırnaklı Pide (Tırnaklı Ekmek)

Tırnaklı pide Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere tüm Güneydoğu Anadolu bölgesinde üre-
tilen geleneksel mayalı ekmeklerdendir. Fermentasyon sonrası 250-300 g kesilen hamur ara dinlen-
dirme sonrası 35-40 cm uzunluk, 20-25 cm en ve 1-1,5 cm kalınlığında elle açılır. Genellikle elips şek-
lindedir. Üzerine un ve şeker karışımından hazırlanan bulamaç ince bir tabaka halinde sürüldükten 
sonra el parmak uçlarıyla tırnaklama olarak bilinen şekil verme işleminden sonra taş fırınlarda 300-
350°C’de pişirilir. Pişirme öncesi çeşni vermek için üzerine susam veya çörek otu serpilir. Fırından 
çıktıktan sonra bez arasına konularak yumuşak kalması sağlanır. 
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    7.36.27. Pide (Ramazan Pidesi)

Çoğunlukla Ramazan ayında üretilen ve tüketilen Ramazan pidesi yuvarlak/oval şekilli, 2-3 cm 
kalınlığında ve 20-30 cm çapında, oldukça yumuşak mayalı hamurdan üretilen yassı ekmek çeşididir. 
Genel olarak birbirine benzese de yörelere göre hazırlama yöntemi, formülasyon ve şekil bakımın-
dan farklılık gösterebilir.  Daha çok Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında tercih edilen bu pide 
bazı yörelerde Ramazan ayı dışında, diğer zamanlarda da üretilebilir. Pişirme öncesi çeşni vermek 
amacıyla üzerine yumurta sürülebilir, susam veya çörek otu serpilebilir. Tırnaklı pide de olduğu gibi 
pide üzerine parmak uçlarıyla bastırılarak şekil verme işlemi uygulanır ancak aralıklar daha büyüktür 
(4-5 cm). Kısa süre dinlendirildikten sonra yörelere göre değişik fırınlarda pişirilir, taş fırınlarda pişir-
me 300-350°C’de yapılır.

    7.36.28. Açık Ekmek

Kebap veya diğer bazı yiyeceklerin dürüm olarak sarıldığı lavaş benzeri ekmeğe Şanlıurfa ve çev-
re illerde verilen isimdir. Ayrıca, tepsi yemekleri ve çiğ köfteyle birlikte tüketilir. Mahalle fırınlarında 
üretilen açık ekmek lavaş gibi hazırlanır, ancak dürüm yapılacağı için biraz daha incedir. Şekli uzun 
ve ovaldir.

    7.36.29. Gobit

Gobit (kobit); pita, pitta, Arap ekmeği, kübban olarak adlandırılan ekmeklerle benzer özellik ta-
şıyan bir ekmektir. Bu tür ekmekler Ülkemizin yanı sıra Suriye, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde de 
yaygındır. Son yıllarda batı ülkelerinde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Gobit çift katlı olup, karakteris-
tik özelliği ekmek katmanlarının birbirinden tamamen ayrılmasıdır. Yüksek sıcaklıkta çok kısa sürede 
pişirilir. Yaklaşık olarak 120 g'dır. Ankara ve çevre illerde sanayi bölgelerinde cep gibi açılıp içine 
yumurta, Arnavut ciğeri vb. yiyecekler konularak sandviç halinde kullanılır.
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    7.36.30. Muhacır Ekmeği

40 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 2000 g

Patates 4 OB

Tuz 1 YK

Maya 1 küçük paket

YAPILIŞI

1. Patatesleri haşla, ez ve soğumaya bırak.
2. Haşlanan patatesleri una ekle, tuz ve maya ile yoğur.
3. Hamurun üzerini kumaşla ört, kabarmasını bekle.
4. Kabaran hamuru tekrar yoğur ve üzerini tekrar ört.
5. Kabaran hamuru yaklaşık 70 cm çapındaki tepsiye 2 cm yüksekliğinde ser.
6. Odun ateşi yak, odunları köz haline geldiğinde tepsiyi ocağın üzerine koy.
7. Tepsinin üzerine sac kapak kapat.
8. Yaklaşık 3-4 saat kapak açılarak yemek kaşığı ile 4-5 defa kaşık batır. 
9. Ekmeği 30 dk pişirdikten sonra ocaktan al ve üzerini örterek dinlendir.

Bir Porsiyon Muhacir Ekmeğinin Enerji ve Besin Ögesi Değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 184 Kalsiyum (mg) 4,0

Karbonhidrat (g) 38,8 Demir (mg) 0,4

Protein (g) 5,3 Çinko (mg) 0,3

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 1,6 B2 Vitamini (mg) 0

B3 Vitamini (mg) 0,6

A Vitamini (mcg) 0,2
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    7.36.31. Kıymalı Nokul

Nokul; Sinop, Samsun ve çevre il ve ilçelerde yaygın olan bir geleneksel unlu mamuldür. Çay sa-
atleri ve kahvaltıların vazgeçilmez hamur işi lezzetlerindendir. Un, yaş maya ve tuzla açılan hamura 
isteğe göre kıyma, üzüm, ceviz ya da ıspanak ile hazırlanan iç harç eklenerek yapılır. 

Kıyma nokulun yapılışına değinmek gerekirse;

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1000 g

Yumurta 50 g

Kuru maya 10 g

Tuz 13 g

Su Aldığı kadar

Dana kıyma 100 g

Kuru soğan 60 g

Toz karabiber 2,5 g

YAPILIŞI

1. Hamuru, kulak memesi yumuşaklığında hazırla.
2. Unun içerisine yumurta, kuru maya ve tuzu katarak karıştır.
3. Bu karışıma aralıklarla ve azar azar ılık su ekle ve yoğur.
4. Hazırlanan hamuru mayalanma işlemi için 15 dk beklet.
5. Mayalanan hamuru yaklaşık portakal büyüklüğünde parçalara ayır, daha sonra üzerlerini te-

miz bir bezle örterek 20 dakika daha beklet.
6. İç karışımı için kıyma ve soğan kavur üzerine tuz ile karabiberi ekle, iç harcı soğumaya bırak.
7. Hamuru, oklava veya merdane ile mermer bir zemin üzerinde yufka halinde aç, yapışmayı 

engellemek için biraz un serp, açma işlemine yufka 1,5-2 mm’ye gelinceye kadar devam et.
8. Açılan yufkanın üzerine fırçayla sıvı yağ sür, iç malzemesini yufka üzerine eşit olarak dağıt, 
9. Yufkayı iç malzemesi ile birlikte oklavaya sar.
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10. Daha sonra, oklavadan çıkarırken şekline uygun olarak tepsiye yerleştir.
11. Önceden ısıtılmış 180°C sıcaklıktaki fırında 30-40 dk süreyle pişir.

Bir Porsiyon Kıymalı Nokulun Enerji ve Besin Ögesi Değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 187,1 Kalsiyum (mg) 4,6

Karbonhidrat (g) 36,4 Demir (mg) 0,5

Protein (g) 6,5 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 1,4 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 1,5 B2 Vitamini (mg) 0,1

B3 Vitamini (mg) 0,9

A Vitamini (mcg) 4,8

    7.36.32. Üzümlü - Cevizli Nokul

20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 1000 g

Yumurta 50 g

Kuru maya 10 g

Tuz 8 g

Su 200 mL

Ceviz 100 g

Kuru üzüm 100 g

Toz şeker 200 g
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YAPILIŞI

1. Hamuru, kulak memesi yumuşaklığında hazırla.
2. Una yumurta, kuru maya, tuz katarak karıştır.
3. Bu karışıma aralıklarla ve azar azar ılık su ekle ve yoğur.
4. Hazırlanan hamuru mayalanma işlemi için 15 dk beklet.
5. Mayalanan hamuru yaklaşık portakal büyüklüğünde pazılara ayır, daha sonra üzerlerini te-

miz bir bezle örterek 20 dakika daha beklet.
6. Ceviz, kuru üzüm ve toz şeker kullanarak iç karışımı hazırla.
7. Hamuru, oklava veya merdane ile mermer bir zemin üzerinde yufka halinde aç, yapışmayı 

engellemek için biraz un serp, açma işlemine yufka 1,5-2 mm’ye gelinceye kadar devam et.
8. Açılan yufkanın üzerine fırçayla sıvı yağ sür, iç malzemesini yufka üzerine eşit olarak dağıt.
9. Yufkayı iç malzemesi ile birlikte oklavaya sar.
10. Daha sonra, oklavadan çıkarırken şekline uygun olarak tepsiye yerleştir.
11. Önceden ısıtılmış 180°C sıcaklıktaki fırında 30-40 dk süreyle pişir.

Bir Porsiyon Üzümlü-Cevizli Nokulun Enerji ve Besin Ögesi Değerleri (50 g)

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 267,6 Kalsiyum (mg) 11,3

Karbonhidrat (g) 49,8 Demir (mg) 0,7

Protein (g) 6,5 Çinko (mg) 0,5

Yağ (g) 4,3 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 2,0 B2 Vitamini (mg) 0,1

B3 Vitamini (mg) 0,6

A Vitamini (mcg) 5,3
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    7.36.33. Gözleme

Anadolu'nun bir çok yöresinde yaygın olarak yapılan ve tüketilen yöresel ekmeklerdendir. İsteğe 
bağlı olarak; sade, peynirli, patatesli, patlıcanlı ve kıymali yapılmaktadır

YAPILIŞI

Un, su, maya, tuz belirli ölçülerde karıştırılarak yoğurulur. Yoğurulan hamuru 15 dk dinlendirilir. 
Hamur eşit parçalara bölünerek oklava yardımı ile tahta zemin üstünde orta kalınlıkta açılır. Açılan 
hamurun üzerine belirli ölçüde yağ sürülür. Hamur katlanıp tekrar 15 dk dinlendirilir. Orta ateşte saç 
üzerinde pembeleşinceye kadar çevrilerek iki tarafıda pişirilir.
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    7.37. HALK EKMEK FABRİKALARI’NIN GELENEKSEL EKMEKLER VE 
UNLU MAMULLER KONUSUNDAKİ BAZI ÇALIŞMALARI 
 
Ankara Halk Ekmek Fabrikası yöneticileri ve teknik ekibi geleneksel ekmeklerin ve unlu mamulle-

rin yaşatılması için bu ürünlerin formülasyonu ve üretim şekli konusunda araştırmalar yapmakta ve 
bunlardan endüstriyel olarak üretilebilecek olanları üreterek halkın beğenisine sunmaktadır. Böyle-
ce hem geleneksel ekmekler konusundaki bazı bilgiler kayıt altına alınmakta hem de bu geleneksel 
lezzetleri topluma kolay erişilebilir şekilde sunmak mümkün olmaktadır. Ankara Halk Ekmek Fabri-
kası tarafından bu şekilde üretilen ve kayıt altına alınan çok sayıda ürün bulunmaktadır. Kitabın bu 
bölümünde bu ekmeklere ve unlu mamullere birkaç örnek verilmiştir.

    7.37.1. Köy Ekmeği

10 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Un 350 g

Tam Buğday Unu 650 g

Tuz 10 g

Maya 75 g

Su 700 mL

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası

YAPILIŞI

1. Tüm malzemeleri karıştır, hamur kıvamına gelene kadar yoğur.
2. Yoğrulan hamuru yaklaşık 320 gramlık parçalara böl.
3. Hamura şekil vererek tavalara diz ve 45 dakika ılık bir ortamda dinlendir.
4. Dinlenmiş olan hamurları önceden 250°C’ye ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişir.
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Bir porsiyon Köy Ekmeğinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 148,8 Kalsiyum (mg) 22,1

Karbonhidrat (g) 29,1 Demir (mg) 2,4

Protein (g) 5,5 Çinko (mg) 2,5

Yağ (g) 0,9 B1 Vitamini (mg) 0,4

Posa (g) 7,3 B2 Vitamini (mg) 0,3

B3 Vitamini (mg) 3,2

A Vitamini (mcg) 1,2

    7.37.2. Ankara Simidi

10 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Un 1000 g

Tuz 20 g

Şeker 50 g

Maya 50 g

Su 400 mL

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası

YAPILIŞI

1. Tüm malzemeleri ekleyerek 7 dakika yoğur.
2. 100’er gramlık hamur kes ve 30 dakika dinlendir.
3. Dinlendirilen hamurlara şekil vererek simit haline getir.
4. Simit hamurlarını daldırmak için pekmezden şerbet hazırla (pekmez/ su oranı: 1/ 1,5). 
5. Simit hamurlarını şerbete daldır ve sonrasında şerbetin fazlasını süz.
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6. Şerbetli hamurları susam yığını içerisine at, iyice harmanlandıktan sonra tavalara diz.
7. Susamlı simit hamurlarını 30 dakika mayalanmaya bırak.
8. Mayalanan hamurları önceden 350°C’ye ısıtılmış fırında 8 dakika pişir.

Not: Pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapılabilir.

Bir porsiyon Ankara Simidinin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 164,2 Kalsiyum (mg) 7,8

Karbonhidrat (g) 34,5 Demir (mg) 0,7

Protein (g) 4,9 Çinko (mg) 0,6

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,2

Posa (g) 2,8 B2 Vitamini (mg) 0,1

B3 Vitamini (mg) 1,5

A Vitamini (mcg) 0,0
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    7.37.3. Kete

10 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Un 1000 g

Tuz 25 g

Şeker 100 g

Maya 20 g

Yumurta 100 g

Susam 10 g

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası

YAPILIŞI

1. Tüm malzemeleri 150 gram tereyağı ile 8 dakika yoğur.
2. Yoğurulan hamurun ortası aç, ortası açılan hamura geriye kalan 450 gram tereyağını koy.
3. Hamuru kapatarak oklava ile aç, katla, 30 dakika dinlenmeye bırak.
4. Dinlenen hamuru tekrar merdane ile aç, 230 g lık parçalara böl ve 30 dakika dinlendirmeye 

bırak.
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5. Dinlenen hamurları merdane ile aç, yuvarlak şekil ver, tavalara diz.
6. Tavaları buzdolabına koy 30 dakika dolapta beklet.
7. Üzerine 1 adet yumurta sarısı sür, bıçakla şekil ver, ketelerin üzerini susamla süsle.
8. Kete hamurlarını 1 saat mayalanmaya bırak.
9. Mayalanan kete hamurlarını önceden 250°C’ye ısıtılmış fırında 15 dakika pişir.

Not: Pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapılabilir.

Bir porsiyon Ketenin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 229,7 Kalsiyum (mg) 17,6

Karbonhidrat (g) 22,4 Demir (mg) 0,5

Protein (g) 3,3 Çinko (mg) 0,5

Yağ (g) 14,2 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 1,6 B2 Vitamini (mg) 0,1

B3 Vitamini (mg) 0,9

A Vitamini (mcg) 226,8

    7.37.4. Çavdarlı Küçük Ekmek

10 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Un 700 g

Çavdar Unu 300 g

Tuz 10 g

Maya 60 g

Su 600 mL

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası
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YAPILIŞI

1. Tüm malzemeleri karıştır.
2. Hamur kıvamına gelene kadar yoğur.
3. Yoğrulan hamuru yaklaşık 70 gramlık parçalara böl.
4. Hamura şekil vererek tavalara diz ve 45 dakika ılık bir ortamda dinlendir.
5. Dinlenmiş olan hamurları önceden 290°C’ye ısıtılmış fırında 10 dakika pişir.

Bir porsiyon Çavdarlı Küçük Ekmeğin enerji ve besin ögesi değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 157,4 Kalsiyum (mg) 12,8

Karbonhidrat (g) 33,0 Demir (mg) 1,1

Protein (g) 4,6 Çinko (mg) 1,0

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,2

Posa (g) 3,9 B2 Vitamini (mg) 0,2

B3 Vitamini (mg) 1,6

A Vitamini (mcg) 0,0
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Benzer şekilde İstanbul Halk Ekmek Fabrikası tarafından da geleneksel ekmeklerin ve unlu ma-
mullerin yaşatılması için bazı çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıda bu kurum tarafından kayıt altına alı-
nan ve üretilen ekmek ve unlu mamullere bazı örnekler verilmiştir.

    7.37.5. Ekşi Mayalı Tam Buğdaylı Ekmek

Ekşi maya ile ekmek yapımında ekmek hamurunu oluşturacak olan un, su, tuz ve ekşi hamu-
run uygun şekilde hazırlanıp, tartı ve ölçüyle kullanılması gereklidir. Kullanılan ekşi hamurun asidik 
karakterli olması ve bekletilme süresine bağlı olarak ekşi hamur yapısında gevşeme ya da kendini 
bırakma şeklinde bir zayıflama meydana geleceği için unun en az orta kalite olması gerekir. Her ne 
kadar ekşi hamurun asidik yapısı, ana hamurun yapısını biraz güçlendirse ve toplasa da, kullanılan 
un zayıf olursa hamurda tabana doğru yayılma söz konusu olacaktır. Fakat, un istenen kalite kriteri-
nin altında olursa mayalandırma sırasında esas hamurun kendini saldığı, bıraktığı görülür. Yapılacak 
ekmeğin özelliklerine göre tam buğday unu, ekmeklik buğday unu, çavdar unu ve kepek belirli oran-
larda kullanılarak bir un karışımı hazırlanmalıdır.
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20 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Ekmeklik buğday unu 5000 g

Tam buğday unu          5000 g

Ekşi maya   3.800 g

Tuz 100 g

Su 7500 mL

Ekşi hamur 2000 g

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası

YAPILIŞI

1. Bir gün önceden hazırlanmış ekşi hamurun içine su ekleyip 1 dk karıştır.
2. Üzerine diğer malzemeleri ilave et, 4 dk yavaş, 6 dk hızlı şekilde karıştır.
3. Yaklaşık 40 dk kadar beklet, şekil ver, 15 dk beklet.
4. Hamurları oda koşullarında 3 saat beklettikten sonra 0-4°C’lik soğuk odaya al.
5. Hamurları 18-20 saat beklet ve 215°C fırında 45 dk pişir.

Bir Porsiyon Tam Buğday Unlu Ekmek (Ekşi Hamurlu)’in Enerji ve Besin Ögesi Değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 163,1 Kalsiyum (mg) 9,3

Karbonhidrat (g) 33 Demir (mg) 1,0

Protein (g) 5,4 Çinko (mg) 1,0

Yağ (g) 0,8 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 3,2 B2 Vitamini (mg) 0,0

B3 Vitamini (mg) 1,5

A Vitamini (mcg) 0,5
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    7.37.6. Bazlama (Ekşi Hamurlu)

75 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Buğday unu 2000 g

Sarı buğday unu 1000 g

Tam buğday unu 500 g 

Ekşi hamur 500 g

Su 3000 mL

Tuz 35 g

Tereyağı 30 g

Şeker 15 g

Yaş maya 100 g

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası

YAPILIŞI

1. Bir gün önceden hazırlanmış ekşi mayanın içine su ekleyip 2 dk karıştır.
2. Üzerine diğer malzemeleri ilave et.
3. Yavaş bir şekilde 4 dk, daha sonra 10 dk hızlı bir şekilde karıştır.
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4. Hazırlanan hamuru tezgâhın üzerine çıkararak 5 dk kadar beklet.
5. Hamuru 250 g olacak şekilde kes ve şekil ver.
6. Oda koşullarında 1 saat boyunca beklettikten sonra 300°C fırında 7 dk alt üst yaparak pişir.

Bir Porsiyon Bazlamanın (Ekşi Hamurlu) Enerji ve Besin Ögesi Değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 174,5 Kalsiyum (mg) 5,5

Karbonhidrat (g) 35,6 Demir (mg) 0,5

Protein (g) 5,3 Çinko (mg) 0,5

Yağ (g) 0,9 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 1,9 B2 Vitamini (mg) 0,0

B3 Vitamini (mg) 0,8

A Vitamini (mcg) 0

    7.37.7. Ekşi Mayalı Çavdar Ekmek
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140 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Çavdar ekşi mayası 4000 g

Çavdar unu 6000 g

Tuz 80 g

Su 6000 mL

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası

YAPILIŞI

1. Çavdar ekşi mayası ve hamur formülasyonuna girecek bileşenleri 4 dk yavaş ve 6 dk hızlı bir 
şekilde karıştır.

2. Yoğurma işleminden sonra hamur bekletmeden elleri ıslayarak parçala.
3. Dikdörtgen şeklindeki kaplara yerleştirdikten (bol su ile) sonra üzerlerine çavdar unu serp.
4. Mayalanması için beklet, pişir.

Bir Porsiyon Ekşi Mayalı Çavdar Ekmek’in Enerji ve Besin Ögesi Değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 163 Kalsiyum (mg) 12,5

Karbonhidrat (g) 35,5 Demir (mg) 1,0

Protein (g) 3,5 Çinko (mg) 0,7

Yağ (g) 0,5 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 3,3 B2 Vitamini (mg) 0

B3 Vitamini (mg) 0,8

A Vitamini (mcg) 0,0
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    7.37.8. Ekşi Mayalı Zeytinli Tam Buğday Ekmeği

140 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Ekşi maya 2000 g

Buğday unu 3000 g

Tam buğday unu 3000 g 

Dilimlenmiş zeytin 2000 g

Pekmez 300 g

Tuz 80 g

Su 5000 mL

Zeytinyağı 250 g

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası

YAPILIŞI

1. Bir gün önceden hazırlanmış ekşi mayanın içine su ekleyip 1 dk karıştır.
2. Üzerine diğer malzemeleri ilave et.
3. Yavaş bir şekilde 4 dk, daha sonra 6 dk hızlı bir şekilde karıştır.
4. Hazırlanan hamuru tezgâhın üzerine çıkararak 40 dk kadar beklet.
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5. Hamuru kes, hamura şekil vermeden önce 15 dk beklet.
6. Oda sıcaklığında 3 saat beklettikten sonra 0-4ºC’lik soğuk odaya al.
7. Hamuru 18-20 saat beklet ve 215°C fırında 40 dk pişir.

Bir Porsiyon Ekşi Mayalı Zeytinli Tam Buğday Ekmeğinin Enerji ve Besin Ögesi Değerleri 

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 205 Kalsiyum (mg) 23,6

Karbonhidrat (g) 35,8 Demir (mg) 1,2

Protein (g) 5,5 Çinko (mg) 0,9

Yağ (g) 4,0 B1 Vitamini (mg) 0,1

Posa (g) 3,5 B2 Vitamini (mg) 0,1

B3 Vitamini (mg) 1,3

A Vitamini (mcg) 5,1

    7.37.9. Ekşi Mayalı Siyez Ekmeği
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110 Porsiyon

Malzemeler Ölçü Net miktar
(g/kg/L)

Siyez unu 4000 g

Su 2850 mL 

Tuz 65 g

Ekşi maya 3000 g

Limon suyu 25 g

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası

YAPILIŞI

1. Bir gün önceden hazırlanmış ekşi mayanın içine su ekleyip 2 dk karıştır.
2. Üzerine diğer malzemeleri ilave et.
3. Yavaş bir şekilde 4 dk, daha sonra 10 dk hızlı bir şekilde karıştır.
4. Hazırlanan hamuru mayalaması için 3-4 saat beklet.
5. Başlangıçta 250º C de, 5 dk sonra sıcaklığı 200°C’ye düşürülen fırında 60 dk pişir.
6. 3 saat soğumaya bıraktıktan sonra dilimle.

Bir Porsiyon Ekşi Mayalı Siyez Ekmeğinin Enerji ve Besin Ögesi Değerleri

Enerji ve besin 
ögesi

Miktar Enerji ve besin 
ögesi

Miktar

Enerji (kkal) 154,5 Kalsiyum (mg) 16,0

Karbonhidrat (g) 29,8 Demir (mg) 1,7

Protein (g) 5,7 Çinko (mg) 1,7

Yağ (g) 1,2 B1 Vitamini (mg) 0,2

Posa (g) 5,0 B2 Vitamini (mg) 0,1

B3 Vitamini (mg) 2,6

A Vitamini (mcg) 1,0
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ATASÖZLERİ 

• Aça kuru ekmek bal helvası gibi gelir
• Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek
• Ekmek çiğnenmeyince yutulmaz
• Arpa ekmeğin yoksa, tatlı dilinde mi yok
• Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin ola
• Büyük ekmek, büyük bezeden olur
• Çavdar unundan baklava olmaz
• Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur
• Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez
• Ekmeğini katığına denk eden, hiçbir zaman aç kalmaz
• Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü yalnız taşır
• Ekmek aslanın ağzında
• Ekmek çiğnenmeyince yutulmaz 
• Ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır
• Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil
• El adama akıl verir de ekmek vermez
• Evde unu olana, ödünç ekmeği kim olsa verir
• İnanma dayına ekmek al yanına
• Sana taş atana sen ekmek at

DEYİMLER

• Ekmeğinden olmak 
• Ekmeğine (engel) mâni olmak 
• Ekmeğine göz koymak 
• Ekmeğine kan doğramak 
• Ekmeğine kuru, ayranına duru mu dedik? 
• Ekmeğine yağ sürmek
• Ekmeğini çıkarmak 
• Ekmeğini eline almak
• Ekmeğini taştan çıkarmak

• Ekmeğini yemek
• Ekmeğiyle oynamak
• Ekmek düşmanı 
• Ekmek elden su gölden 
• Ekmek kapısı 
• Ekmek kavgası 
• Ekmek parası 
• Ekmek yemek

    8. EKMEK İLE İLGİLİ ATASÖZÜ VE DEYİMLER
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ÖZLÜ SÖZLERDE EKMEK

• Açın gözü ekmek teknesindedir

• Ekmek elden su gölden

• Er ekmeği er kursağında kalmaz

• Er olan ekmeğini taştan çıkarır

• Gâvurun ekmeğini yiyen, gâvurun kılıcını  

 çalar 

• Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur

• Umut, fakirin ekmeğidir

• Ekmek Bedir’in, su Hıdır’ın, yiyin kudurun,     

için kudurun

• On kişiye bir yufka bayıldık, tıka tıka

• Okumuşun ekmeği koynundadır

• Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü kendi 

dişiyle kaldırır

• Köpeğin duası kabul olsa gökten ekmek 

yağar

• Aça arpa ekmeği, etten lezzetlidir

• Ekmekle oynayanın, ekmeği ile oynanır

• Ekmeğini katığına denk eden aç kalmaz
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    9. EKMEKLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

• Aç için, kepek de yağlı ekmektir (Nizami)

• Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin 

adı, ölümünden sonra anılmaz (Şeyh Sadi)

• Dinini ekmek kazanmak için satan 

kimsenin dininden nasibi, yediği şeydir

(Hz. Ali)

• Eğer tadını bilirseniz ekmeği paylaşmak 

ekmekten daha lezzetlidir

(Necip Fazıl Kısakürek)

• Öğüt zamanında taze yenmemiş bir 

ekmeği başkasına bayat yedirme 

denemesidir (Özdemir Asaf)

• Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek 

parası, dostunun yüz karası, düşmanın 

maskarası (M. Akif Ersoy)

• Yurttaşa sormuşlar; ekmek mi, özgürlük 

mü? İkisini de isterim; hem gramajı düşük 

hem de hamuru bozuk olmasın

(İlhan Selçuk)

• Evdeki bayat ekmek gibiydin, ben sana 

nimet deyip başımın üstünde tutarken, 

sen başkalarının çöplüğünde küflenmeyi 

tercih ettin (Kahraman Tazeoğlu)

• Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki, 

sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde 

koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu 

nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, 

anlarsın ki, aradığın ancak sensin sen 

(Mevlana)

181

www.ankarahalkekmek.com.tr

GELENEKSEL EKMEKLERİMİZ



    10. BATIL İNANÇLAR, DUALAR, BEDDUALAR DA EKMEK

BATIL İNANÇLAR

• Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk 
ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.
• Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla 
çiğnemek evin bereketini götürür.
• Gurbete giden kişinin azığından bir parça 
ekmek çalınır.
• Buğday çok olan evde ölüm az olur.
• Ekin savrulurken harmanın içerisinden 
geçilmez, geçilirse harmanın bereketi 
azalır.
• Ekin ekmeye, ekin biçmeye giden 
kimselerin önceden yıkanması, abdest 
alması uğur getirir.
• Hamur yoğururken dışarı hamur sıçrarsa 
misafir gelir.
• Kırkı çıkmamış kadının bulunduğu eve 
değirmenden un getirilmez.
• Ekmek aktaracağı, evden eve verilmez.
• Dışarıya maya verilirse evin bereketi 
gider.

DUALAR

• Allah oğul ekmeği yedirsin
• Torun ekmeği yiyesin

• Yatakta ekmek yeme kıtlık olur.
• Gelin, damat evine geldikten sonra 
üzerine halka ekmekler takılmış bir 
oklavayı, kaynanayla birlikte tutarak oynar. 
Sonra bu ekmekler oradaki bekarlara 
dağıtılır ve yiyenlerin kısmetlerinin 
açılacağına inanılır.
• Ekmek kırıntıları atılmaz, toplanıp yenirse 
evin bereketi olur.
• Ezandan sonra komşuya ekmek mayası 
verilmez.
• Köpeğin ulumasını önlemek için de köpek 
kovalanır, taşlanır, önüne ekmek doğranır, 
‘başını ye’ denir.
• Tırmata (ekmek kırıntısı) yiyenin çocuğu 
güzel olur, yemeyenin erkek çocuğu olmaz.
• Bir genç kız ilk kez misafir gittiği evden 
gizlice aldığı bir ekmek parçasını okuyup 
yediğinde, o gece kısmetini görür.

182

www.ankara.bel.tr

GELENEKSEL EKMEKLERİMİZ



BEDDUALAR

• Ekmeği aşı olsun da yiyecek hali olmasın
• Yediği ekmek haram olsun
• Düşük ekmek gibi tandırda yanasın
• Ekmeğini it, yakasını bir yesin
• Devedikeni aşı ekmeği olsun
• Ekmek atlı olsun, sen yaya
• Karnın ekmek görmeye
• Yediğin ekmek dizine gire
• Ekmek vura seni
• Ekmeğim seni kör ede

• Ekmeğin dağınık yetişmeye
• Gün ekmeğine muhtaç olasın
• Karnın doyasıya ekmek yiyeme
• Karnın doymasın, ekmek bulama
• Yediğin ekmek gözüne, dizine dursun
• Yediğin ekmek haram olsun
• Ekmeğin aşın olsun da, yiyecek hâlin ol
masın
• Ekmek aş bulamayasın
• Ekmeğin kuru, ayranın duru ola
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