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ı Merhaba,

İki yılı aşkın süredir Bir Do-
lap Kitap’ta çocuk kitapları 
üzerine yazıyoruz. Bir yandan 
da hakkında yazmak istediği-
miz, merak ettiğimiz konuları 
biriktiriyoruz. Sonunda bunları 
biriktirmektense paylaşmaya 
karar verdik ve kolları sıvadık.

BDK Hafta Sonu, bir biçim-
de çocuklarla ilgili olan ama 
çocuk kitapları hakkında ya-
zarken değinemeyeceğimiz ko-
nuları içeren mini bir e-dergi. 
Niyetimiz, her cumartesi sa-
bahı bizi meraklandıran kimi 
eğlenceli, kimi ilginç ve hatta 
kimi alternatif konuları sizinle 
paylaşmak. Bu konuları sizinle 

paylaşmak için bazen bir röportaj yapacağız, ba-
zen konunun uzmanından yazı alacağız. Çocuklar 
için düzenlenen etkinliklerle ilgili minik haberler ya-
pacağız. Düzenli köşe yazılarımız da olacak. Örne-
ğin biz, Banu ve Yıldıray yani, “Dolap’ın Kapakları” 
köşesinde izlediğimiz çocuk tiyatrolarından, katıldı-
ğımız etkinliklerden, sevdiğimiz filmlerden söz ede-
ceğiz. Bazen bizi düşündüren konular hakkındaki 
görüşlerimize yer vereceğiz.

BDK Hafta Sonu tam bir ekip işi. Derginin tasarı-
mını yapan Gökay Cesur’u ve uygulamaları gerçek-
leştiren Cihan Mutlu’yu hazırladığımız çocuk kitap-
ları kataloglarından biliyorsunuz zaten. Derginin 
editörlüğünü Umut Kaan Özdemir yapıyor. Banu ve 
Yıldıray’ı da eklerseniz yazı işlerinin tamamını say-
mış oluruz. 

Bir de siz varsınız, yani kadrolu okurlarımız. Biz 
bugüne kadar ürettiğimiz her projeyi sizinle ge-
liştirmeye alıştık. BDK Hafta Sonu için de aynısını 
umuyoruz. Lütfen bizi yönlendirin, merak ettiğiniz 
konuları önerin, eleştirilerinizi bildirin. Dolap’ın 
Kapakları’na ulaşmak isterseniz birdolapkitap@
gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Editörümüz 
Umut’a ulaşmak isterseniz umut@birdolapkitap.
com adresini tercih edin. 

Her zamanki gibi gevezeliğim tuttu. İsterseniz siz 
artık BDK Hafta Sonu okuyun.

Gelecek cumartesi görüşürüz!

Dolapppaaaaaa!!!

Banu&Yıldıray

BDK HAFTA SONU DA NE?
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Bu Hafta Sonu Oyuncak Müzesi’ne mi Gitsek?

Koltuk sayısı sınırlı olduğundan gelmeden önce 
rezervasyon yaptırılması önerilmektedir.
Gösteri Tarihleri: 4  Mart 2012 Pazar
Saat:14:30
Yaş Grubu: 7 yaş ve üzeri (Gösteri müze ziyaret-
çilerine ücretsizdir. )
Bilgi: 0 216 359 45 50-51

Oyun Tarihleri: 3  Mart 2012 Cumartesi

Saat: 14.00-15.00

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Etkinlik Ücreti: 15 TL (Müze giriş ücreti dahildir.)

Katılım için müzeyi arayıp rezervasyon yaptır-
manız gerekmektedir.

Eğitmen: Gültekin Kalay

Tarih: 4 Mart 2012 Pazar

Saat: 11.00-12.00

Yaş Grubu : 6–14 yaş

Atölye  Ücreti: 25 TL ( Müze giriş ücreti dahildir)

İbiş Ve Arkadaşları’nın Maceraları
Kukla Tiyatrosu
Geleneksel kukla tiyatrosu İbiş kısa bir 

aradan sonra tekrar İstanbul Oyuncak 
Müzesi’nde seyirciler ile buluşuyor…

İbiş ve arkadaşları hem çok güldürecek, 
hem de düşündürecek. Tarihten günümü-
ze taşınan bu eğlenceli maceraya hazır mı-
sınız?

Model Uçak Atölyesi

Atalar Model Uçakları’nın sahibi Gülte-
kin Kalay tarafından gerçekleşecek atölye 
çalışmasında, önceden hazırlanmış uçak 
kitleri bir araya getirilip maket uçaklar ya-
pılacak. “Çocuklar, Model Uçak Atölyesi” ile 
yaratıcılık ve el becerilerini geliştirirken çok 
eğlenecekler.

İstanbul Magic Academy İllüzyon 

Gösterisi

İllüzyon gösterisi,Selim Başarır ve İstan-
bul Magic Academy illüzyonistleri Özgür 
Özdural, Nedim Güzel, Utku Aldoğan ve Ba-
rış Çeviker tarafından gönüllü olarak sunu-
lacaktır.

3 Mart Cumartesi

Ahşap Abajur Yapımı Atölyesi 

5 Yaş Üstü

Çocuklar, ahşap malzemenin ve elektrik 
aksamının montesini eğitmenlerinin göze-
timinde ve bilgisinde gerçekleştirerek, ma-
saüstü abajuru yapacaklar.

Süre : 1,5 saat (16.30 – 18.00)

Ücret: 30 TL

Kontenjan: 15 kişi

4 Mart Pazar 

Seramik Atölyesi

6 Yaş ve Üstü

Seramik öğretmeni Eda Ege ile çocuklar 
çamura şekil vermenin keyfiyle, ince mo-
tor kaslarını çalıştırıp, çamurun üç boyut-
lu bir nesneye dönüşünü deneyimleyecek-
ler.

Süre : 1 saat (16.30 – 17.30)

Ücret  : 20 TL

Koza Çocuk
Kitaplığında Bu
Hafta Sonu Neler Var?



4
et

ki
nl

ik
le

r
İyi Cüceler’de Hafta Sonunda Neler Var?

Marangoz Cüceler
03 Mart 
  
Ahşap Kukla Sanatçısı - “eddlook” Eda 
Taşlı’yla cücelerimiz kendi kuklalarını ta-
sarlayabilecek ve üretebilecekler!

Yaş: 5+ 
Saat: 16:00 

Ücret: 50 TL 
 

Kil Atölyesi: “Nesi Eksik?”
04 Mart

Cücelerimiz seramik ve ebru öğretmeni-
miz Emine ablayla kilden “Nesi Eksik?” 
yapacak, seramiğe ilk adımlarını atacak. 
  
Yaş: 3+ 
Saat: 11:30 
Ücret: 40 TL

Okuma Saati: “Maymun Kral”
04 Mart 
 
Salı ve Pazar okumalarının hepsi ücretsiz 
ve her yaştan deveye ve cüceye açıktır.
Salı okumalarımız 11:00’de, Pazar oku-
malarımız 16:00’dadır.

* İyi Cüceler’in devleri tarafından okunacak kitap-

lar hafta başında belirlenmektedir. 

Rezervasyon: 0216 385 91 11 - info@iyicuceler.com

“Hiç çocukları 
olmayan yaşlı 
kadın Bir 
Hıdrellez gecesi 
çocuk resmi 
çizer. Sabah 
uyandığında 
çizgi çocuk 
canlanmıştır. 
Ancak çizgi 
çocuk hareket 

edememektedir. Yüz ifadesi ve duruş 
şekli değişmediği için Çizgi Çocuğun 
kendi de mutlu değildir. Çizgi Çocuğa 
rüyasında görünen, bir peri ona 
hareket etme yeteneği vererek eğer 
üç iyilik yaparsa insan olabileceğini 
söyler. Böylece üç iyilik yapmak üzere 
yollara düşen Çizgi Çocuk iyiliği 
de farkında olmadan yapar. Peri 
de insan olmanın gereğinin zorda 
olanlara yardım etmemiz olduğunu 
vurgular...”

Çocuk Tiyatrosu
Yazan - Yöneten: Kenan Halis Kızıldağ
Gösterim Tarih ve Saati: 3-4 Mart 
C.tesi/Pazar 12:00
Ankara Sanatolia Gösteri Merkezi 
0312 541 16 66

Ankara’da Çocuklar 
İçin Neler Var?

http://www.iyicuceler.com
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Anne-çocuk ve eşler arası ilişkiler üzerine 
yazdığı yazılarıyla hepimizin tanıdığı 
Blogcu Anne, röpörtajlarıyla şimdiye ka-
dar pek çok kez karşınıza çıktı. Ailesi de 
onun yazdıklarıyla kendisi kadar tanınır 
ve merak edilir hale geldi. Şimdiye kadar 
eşinin Blogcu Anne hakkındaki düşünce-
lerini öğrenme şansımız olmamıştı. BDK 
Hafta Sonu, Blogcu Anne’nin eşi Doğan 
Doğan’a merak edilenleri sordu. Yanıtları 
okudukdan sonra, başarılı ve ünlü bir 
kadının arkasında nasıl bir erkek oldu-
ğuna siz karar verin. Hatta bu yazıyı eş-
lerinize de okutmayı ihmal etmeyin…

Elif Doğan, Nam-ı Diğer Blogcu 
Anne’nin eşi olmak nasıl bir şey? Bize 
biraz tüyo verseniz…

Blogcu Anne’nin eşi olmak kolay değil ta-
bii. Temkinli olmak gerekiyor. Atacağınız 
en küçük yanlış adım bir anda binlerce 
kişi tarafından öğrenilebilir, twitter’da 
trend bile olabilir!

Eşinizin blogunun geniş kitlelere yayıl-
ması ve ünlü olması size neler hissetti-
riyor?

Şimdilik mutluluk veriyor ama paparaz-
zilerden kaçacak boyuta yaklaşmaya 
başladığımızı hissedince ne düşünürüm 
bilinmez

Blogcu Anne nasıl biridir? Blogunda 
paylaşmadığı ama sizin gözlemlediği-
niz özellikleri nelerdir? 

Bence Elif’in blogunun en ayırıcı özellikle-
rinden birisi son derece samimi ve gerçek 
olması. Ve bunu takipçilerinin görmesi 
ve hissetmesi. O nedenle blogunda pay-
laşmadığı bir özelliği aklıma gelmiyor, 
takipçilerinin kendisini yeteri kadar tanı-
dığını düşünüyorum.

Blogcu Anne yazılarını yazmadan önce 
sizinle paylaşır mı ya da yazılarına 
müdahale etmek istediğiniz oldu mu?

Genelde yayınlanmadan önce benimle 
paylaşmaz. Arada bir tereddütte olursa 
bana okutur fikrimi sorar. O zamanlarda 
da müdahale etmem, ne düşündüğümü 
söylerim, aklına yatıyorsa dinler. 

Çocuklarınız Deniz ve Derin’nin yetiş-
tirilmesinde  Blogcu Anne ile nasıl yol 
izliyorsunuz. Siz de, eşiniz kadar bu 
konuda araştıran, sorgulayan, analiz 
eden biri misiniz? 

Genelde ebeveynler arasında, sessiz bir 

Blogcu Anne’nin Eşi Doğan Doğan, 
BDK Hafta Sonu’nun Sorularını Yanıtladı...

”Erkekler Mars’tan,  
Kadınlar Venüs’ten mi?”    

”Kesinlikle!” 
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anlaşma ile çocuklarla ilgilenme işi annelere düşer. Sizde du-
rum ne?
Bizde öyle bir sessiz anlaşma yok. Gayet sesli bir şekilde birlikte 
ilgileniyoruz. Çocuklarla tek başına kalamayan babalardan de-
ğilim. İkisini birden uzun süre annesiz idare edebilirim. 

Bilgi konusunda Elif’e güvenirim. Sadece problematik buldu-
ğum bir konu olursa detaylı araştırırım, incelerim. Onun dışın-
da analiz ediyorum havalarıyla gereksiz yere karışıp burnumu 
sokarım.

Blogcu Anne’nin “Erkekler Mars’tan, Kadınlar Venüs’ten” 
yaklaşımı okurlar tarafından büyük ilgi görüyor. Sizce de 
ayrı gezegenlerin insanları mısınız?
Tek kelimeyle cevap vereyim: Kesinlikle. Ve ortada şöyle bir yanlış 
anlama var. Erkeklerin kadınların gezegenini anlamaya çalış-
maları bekleniyor her zaman. Tersi de olmalı... Olmayacak du-
aya amin demek gibi oldu ama fırsatını bulmuşken söyleyeyim 
dedim.

Eşinizin “Babalara Açık Mektup” yazısı hakkında ne düşü-
nüyorsunuz? Tüm babalar adına buradan bir yanıt vermek 
ister misiniz?
İsterdim ama vermemeyi 12 senelik evliliğin sonunda öğrenmiş 
bulunuyorum. Sahte bir isimle blogcuanne.com’a bir cevap 
gönderebilirim ama sağ olsun Blogcu Anne’nin takipçi babaları 
meydanı boş bırakmadılar, çok güzel cevaplar gönderdiler...

“Bu blogun Elif’i mutlu edi-
yor olması evdeki erkek çete-
sine olumlu yansıdı / yansı-
yor mutlaka.”

https://www.facebook.com/RedhouseYayinlari
https://twitter.com/redhousekitap
http://www.redhouse.com.tr
http://www.redhouse.com.tr
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Eşinizin blog macerasının ailenizde ve çocuklarınızdaki 
olumlu etkileri neler oldu? 
Bu blogun Elif’i mutlu ediyor olması evdeki erkek çetesine 
olumlu yansıdı/yansıyor mutlaka. When Mommy’s Happy, 
Everybody’s Happy! (Anne mutluysa, herkes mutlu!)

Siz de bir blog, hatta belki karşı bir blog, tutmayı dü-
şündünüz mü?
Aklımdan geçmedi değil ama becerebileceğimi sanmıyo-
rum. Bizim ufaklıkların anı defterindeki hoş geldin mesa-
jımı toparlayana kadar aylar geçti, doğru dürüst bir şeye 
de benzemedi…

Çocuklar büyüdüğü sürece, Blogcu Anne de devam ede-
cek mi? Eşinizle emeklilik hayaliniz var?
Onu Elif’e sormak lazım. Bence büyüyerek/gelişerek de-
vam eder. 

Sorunuzu görünce aklıma geldi, emeklilik hayali hiç yap-
madık bugüne kadar. Emeklilik planı yapmak için çok 
genciz demek ki de diyebiliriz, koşuşturmaktan, durup 
emeklilik hayali kurmaya zamanımız olmadı da diyebili-
riz.

Blogcu Anne’nin blog mottosu “Annelik her zaman toz 
pembe değil…” Peki sizce babalık nasıl bir şey?
“Baba olmak çok kolay, önemli olan baba olabilmek” di-
yorum.

Anne olmamış bir kadın anneliği bilir/sezer diye düşünü-
yorum ama erkeklerde farklı. Baba olanlar anlar, baba 
olmayanlara anlatılamaz. O nedenle anlatmaya çalışma-
yayım. 

Eşinize “Blogcu Anne” diye seslendiğiniz oluyor mu?
Blogcu Anne değil de, Deniz ve Derin’e katılıp “Anneee” 
diye seslendiğim oluyor.

sö
yl

eş
i

http://www.greengoods.com.tr
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Kulaklarımız ya da, sadece kulaklarımızla duyduklarını çizseydik, neler çıkardı ortaya?

Bir tasarım etkinliğinde çoğu üniversite mezunu ve yine çoğu tasarım eğitimi almış bir 
grup örenciye,  bu soruları sorduk Aylin’le birlikte.

Aylin’nin karnı burnundaydı, benim onun kadar büyük bir karnım yoktu ama koca-
man bir çantam vardı ve bir sihirbaz gibi sonu gelmez  renkli bez parçaları çıkarıyor-
dum çantamdan.   Atölyemizin adı kadar absürdtük.

İlk egzersiz için plan şöyleydi,  ikili gruplar oluşturup , her grupta bir kişinin gözleri  be-
nim çantamdan çıkan o renkli  bezlerle bağlanacaktı,  gözü bağlı olan kişi tek elini göz 
gibi kullanacaktı ve dokunarak algıladığını diğer eli ile  kağıda aktaracaktı.

Tek el karşısındakinin yüzünde, tek el kağıtta. Basit gibi görünüyor böyle diyince değil 
mi? Ama öyle olmadı.  Öğrenciler birbirlerine dokunmaktan çekindiler ilk başta. Yanlış 
yapma kaygısı tıpkı gözleri gibi ellerini de bağladı sanki, durakladılar. Çizmeye başla-
dıklarında ise elleriyle algıladıklarını değil de akıllarında kalanları çizmeye çalıştı bazı-
ları. Bir süre sonra  çizen elin dokunan eli takip ettiği çalışmalar gelmeye başladı ama 
kaygı kaybolmadı. 

Bu atölye çalışmasından bir kaç ay sonra aynı atölyeyi okul öncesi  çocuklar ile dene-
mek istedim. Altı yaşında on beş çocukla bahçede çimenlere yayıldık,  kocaman kağıtlar 
ve benim renkli bez parçalarım tekrar çıktı ortaya. Gözler bağlandı, önce biraz gülüş-
meler oldu, ama sonra tam bir ciddiyetle elleriyle görmeye çalıştı çocuklar. Gördüklerim 
şaşırtıcıydı. Öncelikle, karşısındakine dokunmakta en ufak bir tereddüt yaşamadı minik 
eller. Kaygı?  Yanlış çizersem kaygısı da yoktu. Bunun yerine denemeler, el karşısındaki-
nin yüzünden ve kağıttan ayrılınca  duraksamadan başka bir noktadan devam etmeler 
ve hissettiklerini sadece çizmek değil, sembolize etmek vardı. İki çocuğun karşısındaki 
çocukların çenelerine dokunduklarında sivriliği anlatmak için üçgen çizmelerini ve içini 
karalamalarını şaşkınlıkla izledim.

Ellerimizle görebilseydik nasıl resimler 
çizerdik? 



9
se

rb
es

t a
tö

ly
e

İlk egzersizde tahmin etmediğim sonuçlar alınca biraz daha fazla soyutlama içeren 
ikinci egzersizi de denedik o gün. Kulaklarımızla görseydik? sorusunu nasıl anlatacağım 
diye kıvranırken, çimenler ve o sırada gıcırdayan bir kapı  yetişti imdadıma. Çimen-
leri hışırdatarak, çimenlerin sesini nasıl çizeriz ama çimen çizmeden  ya da bir kapı 
gıcırtısını   kapıyı çizmeden nasıl anlatırız? şeklinde sordum soruyu. Yine aynı şey 
oldu, en ufak bir tereddüt yaşamadan, büyük bir sessizlik içinde küçük eller çalışmaya 
başladı.

Uzaktaki otobanının hep aynı tondaki uğultusunu düz kalın bir çizgiyle anlattılar. Bir 
telefon çaldı, heyecanlandı ses avcıları, telefonun melodisi düzensiz zikzaklar şeklinde 
kağıtlara geçti. Tabi ki  cep telefonu çizen çocuklar da oldu o esnada ama genel olarak 
çevredeki sesleri ve ritimleri yakalamada ve her bir farklı sesi farklı şekilde aktarma 
da altı yaşındaki bu çocuklar üniversiteli ağabeylerinden ve ablalarından hiç geri 
kalmadılar. Hatta geçtiler onları.

Her bir çocuğun yaptığı çalışmayı sunuşu, her bir çizgisinin hangi ses olduğunu büyük 
bir ciddiyetle anlatması ile sonlandı atölye. Bir çocuğun küçük zikzaklar şeklinde keçeli 
kalemin kağıt üzerindeki sesini dahi yakalamasını, en ufak bir sesi atlamamalarını 
izlerken yaratıcılık, algılar, ön yargılar üzerine düşünüyor ben de önyargılarımın 
kırılmasının sesini çizmek istiyordum.

Bu çalışmayı yaptıktan sonra notlarıma şunları yazmışım: “Yaratıcılık özgürlükte, 
özgürlük çocuklarda”

O günün şaşkınlığını üzerimden attıktan sonra bu duyu şaşırtma atölyelerini farklı 
farklı çocuklarla türlü kereler deneyip tamamen aynı olmasa da benzer sonuçlar aldım. 
Onlar sesleri ya da dokunduklarını kaydederken ben de gördüklerimi kaydettim.
Çocukların özgür, sınırsız, kurallarla şekillenmemiş dünyasında  neler var?   Biz 
yetişkinlerin algılayamadığı başka neleri algılıyor bu minik insanlar? soruları üzerinde 
çalışmalar araştırmalar yapılıyor son yıllarda, ya da bu konuda yapılmış araştırmalar 
önem kazanıyor. Çocukları, doldurulacak boş sayfalar olarak görmek belki de yapılan 
büyük bir hataydı deniliyor.

 Evet bir yerde hata yaptık ve yaratıcılık öldü. Hep aynı sesleri duyup, güneşi hep sarı, 
bulutları hep mavi görmeye başladı çocuklar, oysa  biz onlara “bunlar böyledir” de-
meden önce güneşin sesini bile duyabiliyorlardı.
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Sevgili Okur; sen şimdi bu satırları ilgi ve keyif-
le okuyorsun. Ama biliyorsun ki, birazdan eş ve ço-
cuklar uyanacak, hafta sonu telaşın başlayacak. İki 
gün sürecek bir koşturmacadan bahsediyoruz öyle 
değil mi? Hafta arasındaki gibi; eşi işine, çocukla-
rı okuluna gönderip rahat nefes alacağın vakitlerin 
neredeyse olmayacağı zorlu bir, iki gün bu. Gözü-
nü korkutmak istemiyoruz elbette. Ama ne yaşadı-
ğını ya da yaşayabileceğini biliyoruz. Hepimiz yaşı-
yoruz. Bir de şunu biliyoruz; bu telaşlı zamanlarda 
çoğu zaman en zorlayıcı olan şey beslenme konu-
su. Örneğin, birazdan kahvaltı hazırlaman ve daha 
önemlisi kahvaltıda herkesi mutlu edecek bir şeyler 
hazırlaman gerekecek. Ama sağlıklı beslenmeyi ve 
sağlıklı yiyecekler hazırlamayı da ihmal etmek iste-
meyeceksin. İşin gerçekten zor. Ama korkma! Çün-
kü bak, biz senin için bazı öneriler sunacağız. Eşle-
ri bir kenara bırakırsak, çocuklar için nasıl pratik ve 
sağlıklı yiyecekler hazırlayabileceğin konusunda ya-
nındayız. Gün içinde beslenme konusunda hızlı bazı 
fikirler edinirsen hafta sonu etkinliklerin için de za-
man kazanmış olacaksın üstelik. O yüzden haydi, 
henüz vaktin varken bir göz at!

Bir-İki Yaş Arası Çocuklar İçin Hızlı ve Kolay 
Hazırlanan Atıştırmalıklar:

Küçük çocuklar gün içinde çeşitli kereler yeme 
eğiliminde olduğundan ara öğünler onların günlük 
beslenmesinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu 
ara öğünler bazen çok az besleyici değeri olan gı-
dalardan oluşabilir. Hatta ne yazık ki vitamin, mi-

neral ve lifle dolu daha yararlı yiyeceklerin yerine 
geçerler. Çocuğunuzun ara öğünlerde boş kalorile-
re yönelmesine seyirci kalmak yerine aşağıdaki yiye-
ceklere raflarda yer vermek daha yerinde olacaktır:

• Peynir dilimleri
• Meyve dilimleri
• Taze çilek ya da şeftaliyle hazırlanmış yoğurt
• Tam undan yapılmış kraker ya da meyve           

dilimleri üzerine sürülmüş fıstık ezmesi
• Humus sürülmüş tam undan bazlama
• Haşlanmış yumurta
• Tam undan ekmek dilimleri üzerine krem pey-

nir ya da domates sosu
• Mısır ekmeği üzerinde eritilmiş peynir
• Şeker katılmamış elma püresi

İki Yaşındaki ya da Daha Büyük Çocuklar İçin 
Atıştırmalıklar:

Ev yapımı fındık ezmesi
* İstediğiniz miktarda fındık (tercihen çiğ. ama 

kabukları rahatsız eder derseniz kavrulmuş fındık 
kullanabilirsiniz.)

* Bal
* İsteğe göre tarçın

Yapılışı
Fındıkları mutfak robotunda toz haline gelene 

kadar çekin. İçine bal ekleyerek karıştırın. Krem kı-
vamına gelene kadar bal ekleyebilirsiniz. Lezzet kat-
mak isterseniz bir miktar tarçın ekleyin.

PRATİK VE SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ...
ev

 e
di
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Ev yapımı krik krak 
* Milföy hamuru
* Susam, haşhaş, çörek otu vs. tohumlar
* 1 yumurta

Yapılışı  
Milföy hamurlarını bira z aça-

rak inceltin. İnce şeritler halin-
de kesin. Üzerlerine önce yumur-
ta sürün, sonra tohumları serpin. 
Önceden ısıtılmış fırında kızarın-
caya kadar pişirin. Şerit şerit yap-

mak yerine değişik şekiller vererek de pişirebilirsiniz. Rulo, 
düğüm, burgu vs. gibi...            

Kızarmış Patates

Pizza

Hazır cipsler

Patatesleri az bir yağ ile 
harmanlayıp fırında kızartın.

Tam undan yapılmış orta boy 
bir lavaş ekmeği kullanın. 
Üzerine domates sosu ve kaşar 
peyniri ekleyip, fırınlayın.

Yufka cips. Yufka üzerine 
zeytinyağ, zeytin ezmesi, salça 
gibi malzemelerden birini 
sürün. İsterseniz peynir rende-
si, susam vs. ekleyin.  Yufkayı 
ikiye katlayıp yapıştırın. Kare 
kare kesip fırınlayın.

Cevizli sucuk ve pestil

Sağlıksız Hazır Yiyeceklere Alternatifler

BUNLAR YERİNE             BUNLARI DENEYİN

Jelibon tarzı ürünler
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