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.KIS
Uzakdo u Asya’da bir yar mada olan 

Kore her mevsimin ayr  ayr  ya and  

l man iklim ku a nda. Üç taraf  

denizlerle çevrili oldu undan deniz ürünleri 

aç s ndan zengin ve arazisinin yüzde 70’i 

da l k oldu u için de ülkede bol miktarda 

sebze, mantar ve yabani bitki yeti iyor. 

Kore’de dört mevsimin ayr  ayr  ya anmas , 

do al ürünlerin çok çe itli ve bol olmas n  
sa l yor.

Hansik (Kore mutfa ) taze ve do al malzemelerden 

olu an, sa l kl  ve dengeli bir mutfak. Sebzelerin 

büyük bölümü çok hafif pi irildi inden besin de erini 

koruyor, ha lama ya da bu ulama etler ise az ya l  

ve dü ük kalorili. Yemeklerde kullan lan do al 

malzemeler ve sa l kl  pi irme teknikleriyle hansik 

günümüzün sa l kl  beslenme tutkusunu kar l yor. 

Bunun yan  s ra geleneksel soslar ve terbiyeler, kimçi 

ve jeotgal (tuzlanm  deniz ürünleri), çok uzun 

süre mayalanmalar  gerekti inden, ayaküstü h zl  

beslenmenin kar t  olan yava  g dalara iyi birer örnek.

HER MEVSIMDE 
.

. ..
YENIDEN ENERJI  YÜKLENIN  
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Kore yemekleri tam bir enerji kayna  ve Koreliler için enerji sadece fiziksel 
güç demek de il, fiziksel gücün ötesinde ak l ve ruh sa l yla da bire bir ilgili. 
Geleneksel Kore bilgeli i “yiyecek ve ilaç ayn  kökten yeti ir” der, bu yüzden 
“yiyecekten daha iyi bir ilaç yoktur.” Çok uzun zamand r varl n  koruyan bu 
inanç, Korelilerin fiziksel ve ruhsal sa l nda yeme in ne derece önemli oldu unu 
aç kça gösteriyor.

Yin, Yang ve Be  Element
Yin, yang ve be  elementi yöneten prensipler, do ada her eyin nas l kar l kl  
etkile imle büyüdü ünü ve geli ti ini anlat yor. Z t güçleri temsil eden yin ve yang, 
cennet ile yeryüzünün olu umunu aç kl yor. Bu ikiz enerjiler ayn  zamanda be  
temel elementin yarat lmas ndan da sorumlu: A aç, ate , toprak, metal ve su. Bu 
be  elemente kar l k gelen be  tane de ana renk var: Mavi, k rm z , sar , beyaz ve 
siyah. Renkli malzemeler harmanlanarak haz rlanan yemeklerle vücudun besleyici 
maddeleri en etkin ekilde almas  ve be  temel tatl  tuzlu, ac , tatl , buruk ve ek i 
al nan lezzetin art r lmas  sa lan yor.

Yemeklerin Ahengi
Farkl  g dalar uyumlu bir ekilde bir araya getirildi inde yemekten al nan lezzetin 
güçlenmesi bir yana, birbirlerinin faydalar n  art rd klar  gibi zararlar n  da 
frenliyorlar. Samgyetang’daki (tavuk çorbas ) ginseng yaz s ca nda harareti al yor 
ve bossam’la (yaprakl  sebzelere sar lan, bu ulama domuz eti) servis edilen se-
ujeot’un(tuzlanm  karides) ya lar  parçaland  biliniyor.

Mayalama, Lezzeti ve Besin De erini Art r yor
Kore yemeklerine bilimsel bir yakla m n kilit noktas n  mayalama olu turuyor. 
Do al malzemelerin içindeki iyi bakteriler mayalama i lemine yard mc  oluyor, 
böylece yiyeceklerin besleyici de eri yükseliyor.

Kore Kraliyet Mutfa  Enstitüsü Müdürü Han Bok-ryeo taraf ndan yaz lm t r. 
(Bkz: 30. Sayfa)

Kore Sofra Düzeni

HANSIK; FELSEFE VE BILIMLE 
. .

...YENIDEN ENERJI  YÜKLENIN  
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Kore’de yemekler masaya geni  bir 
yelpazede getiriliyor.
Servis edilen meze say s na 
göre masa; 3-cheop, 5-cheop, 
7-cheop, 9-cheop ya da 12-cheop 
diye adland r l yor. Krallar için 
haz rlanan 12-cheop masaya 
surasang deniyor. S radan bir 
9-cheop masada bir kâse pilav, 
çorba, sulu yemek, kimçi, et, çe itli 
soslar ve dokuz meze bulunuyor.
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Alvin Toffler’dan “Mayal  Yiyeceklere” Övgü

Amerikalı ünlü fütürist ve “Üçüncü Dalga”nın yazarı AlvinToffler “üçüncü lezzetin” dünyayı ele 
geçireceğini duyurmuştu. Toffler’a göre “birinci lezzet”, işlenmemiş tuz; “ikinci lezzet”, işlem görmüş 
sos ve “üçüncü lezzet” de mayalandırılmış tatlar olacak. Kimçi, soya ezmesi, soya sosu, Kore’ye 
özgü acı kırmızıbiber çeşnisi, tuzlanmış deniz ürünleri ve geleneksel pirinç içkileri gibi Kore’de yaygın 
olan yiyecekler işte bu mayalandırılmış yiyeceklerin atası. Bu yiyeceklerle Kore, mayalandırılmış 
gıdaları destekleyen hareketin tüm dünyada öncüsü konumunda.

KORE SOFRA DÜZENI
. Pirinç Kore’nin ba l ca g dalar ndan biri ve çok besleyici. Karbonhidrat olmas na ra men 

pirinçte ayn  zamanda protein, vitaminler, mineraller ve lif de bulunuyor. Enerji verici 
di er iki besin grubu protein ve ya lardan farkl  olarak karbonhidratlar büyük oranda 
oksijenden olu uyor, dolay s yla vücuda daha uzun süre enerji sa l yor.

Sade beyaz pilav için pirince belli miktarda su ekleniyor ve kaynat l yor. Bunun yan  s ra 
fasulye, dar , arpa, m s r gibi tah llarla pi irilen japgokbap, istiridye, kimçi, soya filizi ve 
di er malzemelerle yap lan byeolmibap ve buharda pi mi  pirinç pilav n n üstüne mevsim 
sebzeleri ve et konulup Kore’ye has k rm z biber çe nisi eklenerek haz rlanan bibimbap 
gibi çe itleri de var. Farkl  ve güzel lezzetler yaratmak için çe itli do al malzemelerin 
pirinçle harmanlanmas  yeterli.

Ssalbap (Buharda Pi mi  Beyaz Pirinç)
Koreliler aras nda en yayg n kullan lan pirinç türü beyaz pirinç. Taze pi mi  beyaz pirinç 
tek ba na da çok lezzetli ve yan nda mezelerle birlikte servis edildi inde mezelerin 
tad n  ve lezzetini art r yor.

PIRINÇ
. .

Temel Yemekler
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Gulbap ( stiridyeli Pilav)
Pilav yap l rken son a amada istiridyenin konulmas yla pirinç ve 
istiridyenin tatlar n n ve kokular n n iç içe geçmesi sa lan yor. Az 
miktarda soya sosu eklenmesi istiridyenin lezzetini güçlendiriyor.

Malzemeler:
ki buçuk bardak beyaz 

pirinç (Kore pirinci), su

Haz rlan :
1. Pirinci üç kez y kay n, 

son y kamadan üç 
bardak suyu bir kenara 
ay r n.

2. Y kanm  pirinci yar m 
saat suda bekletin.

3. Pirinci tencereye al n, 
kenara ay rd n z üç 
bardak suyu ekleyin, 
dört dakika kaynat n.

4. Harl  ate i orta-k s a 
al n ve üç dakika 
daha pi irin. Pirincin 
yüzeyi göz göz olmaya 
ba lad nda ate i 
iyice k s p bir on 
dakika daha buhar yla 
pi mesini sa lay n.

Buharda Pirinç Pilav  (4 ki ilik)

Yeongyang Dolsotbap (Besleyici 
Ta  Kâse Pilav )
Pilav yap l rken son a amada 
istiridyenin konulmas yla pirinç ve 
istiridyenin tatlar n n ve kokular n n 
iç içe geçmesi sa lan yor. Az 
miktarda soya sosu eklenmesi 
istiridyenin lezzetini güçlendiriyor.

Kongnamulbap (Soya Filizli 
Pilav)
Beyaz pirinç, soya filizi ve 
dana k ymayla pi iriliyor. Soya 
filizi, dana eti ve buharda 
pi mi  pirinç kar m  hem çok 
besleyici hem de çok lezzetli. 
Soya filizi, soya fasulyesi ile 
ayn  besleyici de ere sahip ve C 
vitamini aç s ndan zengin.
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talyanlar n spagettisi, Japonlar n soba’s , Viyetnaml lar n pirinç eri tesi... Dünyan n dört 
bir yan ndaki ülkelerin kendilerine has eri teleri var. te Kore’de en yayg n olanlardan 
baz lar .

NOODLE (ERISTE)
.
.

Kongguksu (So uk Soya Sütünde Noodle)
Bu yeme i yapmak için soya fasulyelerinin önceden 
suda bekletilmesi, ha lanmas , koyu k vaml  soya 
suyu elde etmek için püre haline getirilmeden önce 
kabuklar n n soyulmas  gerekiyor. Soya fasulyesi protein 
bak m ndan zengin oldu undan, Kore’de genellikle 
“tarlalar n eti” olarak an l yor. Di e gelen noodle ve 
lezzetli soya suyunun mükemmel uyumuyla sa l kl  ve 
lezzetli bir yemek.

Naengmyeon (So uk Karabu day Eri tesi)
Et suyu ve sulu turp kimçi kar t r larak, foto rafta 
görünen mulnaengmyeon’un suyu yap l yor. 
Bibimnaengmyeon için ise baharatl  k rm z biber 
çe nisi haz rlan yor. Bir di er so uk noodle çe idi 
olan hoenaengmyeon ise sa imiyle servis ediliyor.

Kalguksu (El Yap m  Eri te)
Beyaz undan yap lan hamur ince ince kesiliyor. 
Ard ndan bu eritler et, tavuk ya da ançüez suyunda 
ha lan yor. Hamura ya da suya eklenen malzemelere 
ba l  olarak pek çok çe it kalguksu bulunuyor ve bu 
yemek özellikle k  aylar nda tercih ediliyor.
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Lapa ya da juk, Kore’nin en eski yeme i. Su ve tah l, bir ölçüye be -yedi ölçü 
oran nda kar t r l yor ve a r ate te uzun süre kaynat l yor. Kullan lan malzemeye 
göre pek çok lapa çe idi bulunuyor. Juk yumu ak ve mideyi zorlamayan bir yiyecek, 
ayn  zamanda çok besleyici ve hastalar için ideal. Günümüzün ko u turmas  bol, h zl  
temposunda juk kahvalt  olarak da iyi bir seçenek.

LAPA

Dakjuk (Tavuk Lapa)
Tavuk ve önceden slat lm  pirinç, tavuk suyunda pi iriliyor. 
Ak c  lapa ve tavu un yumu akl  lezzeti art r yor. Bu hazm  
kolay yemek genç-ya l  herkesin a z tad na uygun. Özellikle de 
yediklerine özen gösterenler taraf ndan çok seviliyor.

Hobakjuk (Balkabakl  Lapa) ve Patjuk (K rm z  Fasulye Lapas )
Hobakjuk yaparken, buharda pi mi  balkaba ; k rm z  fasulye, 
barbunya ve yap kan (glutinous) pirinç toplar yla ha lan yor. 
Patjuk k rm z  fasulyeyle yap lan k  gündönümü yemekleri 
aras nda en gözde olanlardan biri. Fasulyenin k rm z  renginin 
kötü ruhlar  kovdu una inan l yor. Patjuk’a eklenen yap kan 
pirinç toplar  elde yuvarlan rken insanlar yeni y ldan dileklerde 
bulunuyor, iyi ans diliyorlar.

Jeonbokjuk (Denizkulakl  Pirinç 
Lapa)
Denizkula yla yap lan bu lapa 
protein aç s ndan çok zengin. Pirinç 
lapas na taze denizkulaklar  ekleniyor 
ve ye ilimsi bir renk alana dek 
pi iriliyor.

Lezzetli ve Besleyici Juk Malzemeleri
Jeonbok 
(Denizkula )
Denizlerin mücevheri; 
vitamin ve mineraller 
aç s ndan zengin, ayn  
zamanda hem lezzetli 
hem de besleyici.

Hobak (Balkaba )
Kalorisi dü ük 
oldu undan diyet 
yapanlar için ideal. 
Karoten bak m ndan 
zengin ve kansere kar  
koruyucu.

Pat (K rm z  Fasulye)
B1 vitamini aç s ndan 
zengin, sindirime 
yard mc , idrar söktürücü 
i levi sayesinde fazla 
vücut s v lar n n 
at lmas n  sa l yor.
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Guk ya da tang da denen Kore çorbalar  çe itli malzemelerin ayn  tencerede 
pi irilmesiyle yap l yor. Jjigae ve jeongol da çorbaya benziyor ama jjigae daha az sulu 
yemek ve jeongol ise masada pi en et ve sebze güveçlerine verilen isim.

ÇORBALAR, YEMEKLER ve GÜVEÇLER 

Kimçi Jjigae (Kimçi Yeme i) ve 
Doenjang Jjigae (Soya Ezmesi Yeme i)

Kimçi jjigae’nin ana malzemesi 
dinlendirilmi  kimçi; iste e göre domuz, 
dana, uskumru, tonbal  ya da ba ka 
bir et eklenebiliyor. Ard ndan jjigae’den 
güzel bir koku yay lana kadar hepsi 
birlikte pi iriliyor.
Doenjang jjigae ise balkaba , tofu ve 
iste e göre eklenen di er sebzelerle 
pi iriliyor, ard ndan soya ezmesi ile 
lezzetlendiriliyor.
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Miyeokguk (Yosun Çorbas )
Miyeokguk, y l boyunca iyi ans ve sa l k getirdi ine inan ld  için 
ayn  zamanda “do um günü çorbas ” ya da hamilelik ve do um 
s ras nda kaybedilen besinleri geri kazand rd  söylendi i için 
“lo usa çorbas ” olarak biliniyor. Vücudu toksinlerden ar nd rd  
bilinen suyosunu bu çorbada dana eti, midye, denizkula  ya da 
iste e göre ba ka malzemelerle pi iriliyor.

Sundubu Jjigae (Baharatl  
Yumu ak Tofu Güveci)
Sundubu normal tofudan çok 
daha yumu ak. Deniztara  ya da 
domuz eti ve çe itli sebzelerle 
pi iriliyor, ard ndan Kore pul 
biberiyle lezzetlendiriliyor.

Beoseat Jeongol (Mantar 
Güveç)
Mantarlar, sebzeler ve 
terbiyeli dana ya da tavuk 
eti suda pi iriliyor. Jeongol 
asl nda bir saray yeme i ve 
normalde masan n üzerinde, 
zgaral  bir ocakta yap l r. 

Malzemeler:
4 çorba ka  soya ezmesi, 1 
tofu (300 g), 100 g dana fileto, 
3 bardak su, 1 yemek ka  
susamya , 2 kurutulmu  itake 
mantar , 1 sap p rasa, 2 ac  
sivribiber, 1 k rm z biber, 2 çay 
ka  susamya , bir tutam pul 
biber, 1 küçük kabak
Birinci sos: 2 çay ka  
susamya , 4 çay ka  
do ranm  p rasa, 2 çay ka  
dövülmü  sar msak
kinci sos: 1 çay ka  Kore pul 

biberi, 1 çorba ka  dövülmü  
sar msak, 1 çay ka  dövülmü  
zencefil

Haz rlan :
1. Tofuyu ve kaba  küçük 

küpler halinde do ray n. 
Dana filetoyu da tek 
lokmal k parçalar halinde 
do ray p birinci sosa 
bat r n.

2. kinci sos ile soya ezmesini 
kar t r p suda çözün.

3. Mantarlar  suya bast r n, 
saplar n  ç kar p onlar  
da tek lokmal k parçalara 
bölün. P rasay , ye il ve 
k rm z biberleri jülyen 
do ray n.

4. Bir tavada eti susamya nda 
kavurun, sonra ikinci sosa 
dökün.

5. Yemek kaynamaya 
ba lad nda tofuyu ve 
mantarlar  ekleyin. Son 
olarak da kalan sebzeleri 
ekleyin ve pi ene dek a r 
ate te kaynat n.

Doenjang Jjigae (4 ki ilik)
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Kore’de yemeklerin yan nda çok çe itli mezeler 
ya da banchan servis ediliyor. Pilav ve çorbalar 
ayr  kâselerde geliyor ama mezeler payla lmak 
üzere masan n ortas na konuyor. Kore’nin her 
bölgesinde farkl  yabani bitkiler yeti ti inden 
Kore mutfa nda yüzlerce çe it meze bulunuyor.

MEZELER

Gosarinamul (E reltiotu), Chwinamul 
(Y ld zpat ) ve Dorajinamul (Çançiçe i Kökü)

Yabani bitkiler ve sebzeler kavruluyor ve çe itli 
soslar, baharatlarla harmanlan yor. Kavrulan ya da 
az pi irilen sebzelerin yan  s ra baz  sebzeler de çi  
servis ediliyor.

Minariganghoe (Maydanozlu Dana Eti)

Koreliler minari’yi(Kore maydanozu) hem çi  hem de pi mi  
yiyor. Maydanoz et ve bal k yemeklerine özel bir lezzet kat yor.
Minariganghoe, kavrulmu  maydanoz ile ince kesilmi  dana 
eti, yumurta, turp gibi malzemelerin ba lanmas yla yap l yor. 
Kore’ye özgü k rm z biber çe nisi ve sirkeyle yap lan bir tür sosa 
bat r larak yeniyor.

Gamjajeon (Patates Gözlemesi) ve Hobakjeon (Kabak Gözlemesi)
Gamjajeon, rendelenmi  patateslerin sar ms  kahverengiye dönene dek 
k zart lmas yla yap lan bir tür Kore gözlemesi. Damak tad na göre patatese 
rendelenmi  havuç ve so an da eklenebiliyor. Patates gözlemesinden biraz daha 
farkl  yap lan hobakjeon (tarifi yan sayfada), ince ince kesilmi  kaba n una ve 
yumurtaya bulan p k zart lmas yla haz rlan yor.
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Galbijjim (K sa Dana Kaburga 
Kavurma)

Domuz ya da danan n k sa 
kaburgas  algam, kestane, 
havuç gibi sebzelerle a r ate te 
pi iriliyor. Galbijjim’in pi me 
süresi uzun oldu undan etler 
yumu ac k ve lezzetli oluyor.

Gulbi Gui (Izgara Sar  Korbina)

Tuzlan p kurutulmu  korbinaya 
gulbi deniyor. Bu kurutulmu  
bal k zgarada pi iriliyor ve 
buharda pi mi  pilavla yenmesi 
öneriliyor.

Songi Sanjeok
(Çam Mantar  i )

i e dizilmi  et, deniz ürünleri ve 
sebzelere sanjeok deniyor. Songi 
sanjeok, sosta bekletilmi  dana eti 
ve çam mantarlar yla yap l yor. 
Mantar ve dana eti birbirine 
çok yak makla kalm yor, ayn  
zamanda birbirlerinin lezzetini 
de art r yorlar.

Godeungeo Jorim 
(Soya Sosunda Uskumru)

Uskumru algam yata na 
yerle tiriliyor ve soya sosu 
eklenerek k s k ate te uzun süre 
pi iriliyor.

Malzemeler:
1 kabak (300 g), ½ çay ka  
tuz, 1 ye il biber (5 g), 1 
k rm z biber (5 g), 2 çorba 
ka  un (28 g), 2 yumurta, 
bir tutam tuz, 2 çorba ka  
k zartmal k ya , 2 yemek ka  
soya sosu, 1 yemek ka  sirke, 
1 yemek ka  su, 1 çay ka  
ezilmi  çamf st

Haz rlan :
1. Kaba  y kay n ve halka 

halka kesin. Üzerine tuz 
serpip 10 dakika kadar bir 
kenarda beklettikten sonra 
fazla suyunu al n.

2. Biberleri y kay n, ikiye 
kesip tohumlar n  
temizleyin ve çiçek ekli 
verin.

3. Yumurtalar  ve bir tutam 
tuzu ç rp n.

4. Kabaklar  una bulay n, 
ard ndan yumurtaya bat r n 
ve her iki taraf  da sar ms  
kahverengi oluncaya dek 
k zart n.

5. Üçüncü resimde görüldü ü 
gibi, biberlerle kabaklar  
süsleyin.

6. Bir kâsede sirkeyle soya 
sosunu kar t r n, birlikte 
servis edin.

Hobakjeon (Kabak Gözlemesi)
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Kore’nin geleneksel içkisi, çe itli tah llar n mayalanmas yla 
yap l yor. Ortaya ç kan ürünün tad nda ve kokusunda belirleyici 
oldu undan mayalama içki yap m n n en hayati k sm . klime ve 
tah l n yeti ti i bölgeye göre geleneksel içkiler çe itlilik gösteriyor. 
Lezzeti art rmak için içkiye çe itli bitkiler ve meyveler de 
eklenebiliyor.

IÇKILER
. .

Makgeolli (Geleneksel Pirinç arab )
Makgeolli, Kore’nin en bilinen geleneksel içkilerinden biri. Genellikle 
“s radan insanlar n içkisi” olarak an lan, süt rengindeki bu tatl  içecek 
son zamanlarda gençler ve yabanc  turistler aras nda h zla yayg nla t . 
Alkol oran  oldukça dü ük (yüzde 6) ve aminoasitler, organik asitler ve B 
vitamini aç s ndan zengin. Makgeolli normalde pirinçten yap lsa da siyah 
fasulye, dar , m s r veya tatl  patatesten yap lan çe itleri de bulunuyor. 

*Yağmurlu günlerde makgeolli ve bindaetteok (maş fasulyesi gözlemesi) ayrılmaz bir ikili. Kimchijeon 
(kimçi gözlemesi) ve diğer gözleme çeşitleri, makgeolli ile birlikte yenmesi önerilen diğer mezeler.
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Soju
Soju, Kore’nin en bilinen dam t lm  içkisi. Alkol oran  hayli yüksek olmas na 
ra men Koreliler soju e li inde dost sohbetleri yapmaktan ve yeni arkada lar 
edinmekten ho lan yor. “ erefe” yerine “tek diki te” demek ve bardaktaki içkiyi 
bir seferde bitirmek âdettendir. Bardak bo almad kça içkiniz tazelenmez.

Soju tüm yemeklerin yanında içilebilir ama genellikle baharatlı deniz ürünleri güveci ya da bossam (yapraklı bir 
sebzeye sarılmış, buharda pişmiş domuz eti) gibi soslu yemeklerle tüketilir.

Yagyongju ( ifal  arap)
Çe itli ifal  bitkilerin mayaland r lmas yla yap lan yagyongju kendine has bir 
tada ve kokuya sahip olmas n n yan  s ra makul düzeyde tüketildi inde sa l a 
da çok faydal . En bilinen ifal  araplar aras nda Geumsan’dan insamju (ginseng 
arab ), Gimjae’den songsunju (çam i nesi arab ) ve Gyeryong’dan baegilju (100 

gün arab ) bulunuyor.
Bu şarapların yanına meyve, pirinç kekleri ve Kore çörekleri çok yakışacağı gibi, çiğ balık ve ızgara dana etiyle de 
tüketilmeleri mümkün.

Sansawon Galerisi (İçki Müzesi)

Jeonju Kore Şarap Müzesi

Yerli Kore araplar
Birle mi  Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, New 
York’ta büyükelçilere verilen bir ak am yeme i davetinde 
dünyay  Kore araplar n n lezzetiyle tan t rd . Resmi kadeh 
kald rmayla ba layarak yemek boyunca Kore’nin k rm z  
ve beyaz araplar  servis edildi. K rm z  araplar özellikle 
zgara dana eti, terbiyeli rozbif ve sinseollo (Kore kraliyet 

mutfa ndan bir güveç) ile içiliyor, beyaz araplar ise domuz 
eti, bal k tava ve çi  bal kla tercih ediliyor.

Bu müze, ziyaretçilere geleneksel şarap çeşitleri ve tarihi hakkında bilgi edinme fırsatı sunuyor. Müzede aynı zamanda bu içkilerin nasıl yapıldığı 
da gösteriliyor.

Jeonju Hanok Köyü’nde açılan bu müze, ev yapımı içki (gayangju) geleneğini sürdürmeyi amaçlıyor. Geleneksel ev yapımı içki kurslarının yanı 
sıra müzede aynı zamanda soju, meyve likörü (gwasilju) ve diğer doğal içkilerin yapımı için uygulamalı programlar bulunuyor.

Gahyangju (Çiçek arab ) ve Gwasilju (Meyve arab )
Çiçeklerden ve baharatlardan yap lan araba gahyangju, meyvelerden yap lan 
araba ise gwasilju ad  veriliyor. Gahyangju genellikle açelya, kas mpat  

ve lotus çiçe inden yap l yor, gwasilju yap m nda ise bokbunja (Kore’ye 
özgü bir tür siyah bö ürtlen), maesil (Asya kay s s ) ve di er meyveler 
kullan l yor. Kore’de pek çok bölgenin kendine özgü arap markalar  var. 
En ünlü çiçek araplar  Myeoncheon’un dugyeongju’su(açelya arab ) ve 
Asan’ n yeonyeopju’su (lotus arab ). En ünlü meyve araplar  ise Gochang’ n 
bokbunjaju’su (siyah bö ürtlen arab ), Seul’ün munbaeju’su (yabani armut 
arab ) ve Jeonju’nun igangju’su (armut ve zencefil arab ).

Her ikisi de tatlı ve keskin tatlara sahip olduklarından gahyangju ve gwasilju özellikle balık tava, patates gözlemesi 
ve pirinç kekleri gibi hafif yiyeceklerin yanına daha çok yakışır.

+82

+82



18

Genel olarak Kore’de pirinç ana yemek olarak tüketiliyor ama zaman zaman pirinçten çe itli 
kekler de yap l yor. Törenlerde, ulusal bayramlarda ve do um günlerinde pirinç kekleri sofralar n 
de i mez unsuru. Keklerin ana malzemesi elbette beyaz pirinç unu ama misk otu, k rm z  fasulye, 
jujube (hünnap), fasulye ve kestane gibi malzemeler de ekleniyor

PIRINÇ KEKLERI
. . .

Sirutteok (Buharda Pi mi  Pirinç Keki)
Bu kekin temel malzemeleri beyaz pirinç ve ufalanm  
k rm z  fasulye. Kore geleneklerine göre k rm z  fasulye kötü 
ruhlar  ve kötü ans  kovuyor, bu yüzden dini törenlerde ve 
aile toplant lar nda sofralarda mutlaka siritteok bulunuyor.

Injeolmi (Fasulye Tozuyla Kaplanm  Pirinç Keki)
Injeolmi, buharda pi mi  yap kan pirinç ununun iyice 
yap kan hale gelene kadar dövülmesiyle yap l yor. Ard ndan 
hamur bir s r ml k parçalara bölünüyor ve fasulye tozuna 
bat r l yor. Yumu ac k olan bu pirinç kekinin sindirimi de 
kolay.

Hwajeon (Çiçek Keki)
Hwajeon, yap kan pirinç hamurunun ya da k zart lmas yla 
yap l yor. Küçük parçalara ayr lan hamura yass  ve yuvarlak 
bir ekil veriliyor, ard ndan üstü çiçeklerle süsleniyor. 
Süsleme için kullan lan çiçekler mevsime göre de i iyor. 
Baharda açelya, yaz n gül ve horozibi i, sonbaharda 
krizantem tercih ediliyor. K n ise çiçek yerine jujube 
(hünnap) ve misk otu kullan l yor.

Tatlılar
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Yaksik ( ifal  Yiyecek)
çeri inde sa l kl  malzemeler 

kullan ld  için kelime anlam  
“ ifal  yiyecek” olan yaksik, 
buharda pi mi  yap kan pirince 
bal, susamya , soya sosu ve 
çe itli cevizlerin eklenmesiyle 
yap l yor. Ayn  zamanda yakbap 
( ifal  pirinç) de denen bu 
at t rmal k, Kore’nin “yiyecek ve 
ilaç ayn  kökten yeti ir,” dü ünce 
biçimine iyi bir örnek.

Baekseolgi (Kar Beyaz  Pirinç 
Keki)
Baekseolgi yap l rken bu ulama 
s ras nda ekerli su kullan l yor. 
Eskiden aileler, çocuklar n n 
100. gününde ya da ilk do um 
günlerinde baekseolgi yap p 
dostlar na ve kom ular na 
da t rm . Bugün ise çe itli 
kutlamalarda sofralarda kendine 
yer buluyor.

Gyeongdan (Pirinç Köftesi 
Keki)
Gyeongdan genellikle özel 
günlerde yap l yor. Yap kan 
pirinç unu ya da m s r unuyla 
aç lan hamur küçük toplar haline 
getiriliyor, ard ndan bu toplar 
ha lan p soya fasulyesi, k rm z  
fasulye ve ma  fasulyesi ununa 
bulan yor.

Jeungpyeon (Mayal  Pirinç 
Keki)
Pirinç unu ve makgeolli ile 
hamur yap l yor ve mayalanmaya 
b rak l yor. Bekleme esnas nda 
olu an maya sebebiyle bu pirinç 
kekleri daha yumu ak oluyor ve 
daha uzun süre saklanabiliyor. 
Jeungpyeon pofuduk ve tatl  bir 
pirinç keki çe idi.

Tteok Müzesi’nde çe itli pirinç 
kekleri ve pirinç keki yap m yla 
ilgili malzemeler sergileniyor. 
Ziyaretçiler müzenin ikinci ve 
üçüncü katlar n  gezdikten sonra 
birinci kattaki kafede pirinç 
keklerinin tad na da bakabiliyorlar.

Bu müzede Kore’nin geleneksel 
çaylar  ve çay fincanlar  sergileniyor. 
Müzenin kafesinde ise dünyan n 
dört bir yan ndan 130 farkl  çay 
çe idi ile pastalar ve Kore pirinç 
kekleri servis ediliyor.

Kore’nin çay üretiminin merkezi 
olan Boseong’da bulunan müzede, 
Kore çay kültürünü yans tan e yalar 
sergileniyor. Ziyaretçiler için çay 
seremonisi ve çay demleme dersleri 
de düzenleniyor.

Tteok Müzesi

Güzel Çay Müzesi

Kore Çay Müzesi

+82

+82

Insadong’taki Yechon Vadisi, 

Jongno-gu, Seul

+82
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Tepsi içinde gelen çay ve kurabiyelere dagwasang deniyor ve 
normalde çay tepsisi yeme in bitiminde getiriliyor. Misafirlere 
ikram edildi i gibi at t rmal k olarak da yenebiliyor. Çaylar ve 
kurabiyeler mevsime göre de i iklik gösteriyor. Sonbahar, k  ve 
ilkbahar mevsiminde çe itli kurabiyeler ve çöreklerin yan nda 
s cak çay servis ediliyor. Yaz n ise kurabiye ve çöreklere so uk 
meyve sular  ve taze meyveler e lik ediyor.

ÇAYLAR VE PASTALAR

Hangwa
Ba lang çta jogwa diye adland r lan hangwa, geleneksel 
kurabiyelerin genel ad . Geçmi te kurabiyeler meyve
eklinde yap l yordu.

Dasik (Çay Kurabiyesi)
Genellikle çayla birlikte sunulan dasik göz al c  renklerde 
haz rlan yor. Hamuru kavrulmu  tah l unundan, geleneksel ifal  
bitkilerden, çiçek tozundan ve baldan yap l yor, ard ndan hepsi ayn  
ekilde görünsün diye tteoksal denen dasik kal b na bast r l yor.

Yakgwa (Ball  Hamur K zartmas )
En bilinen Kore kurabiyelerinden biri olan yakgwa yumu ac k ve 
kelimenin tam anlam yla a zda eriyen bir tatl . Un, bal, susamya  
ve arap kar m yla haz rlanan hamur, ya da k zart lmadan önce 
kurabiye kal b na bast r l yor ya da kare kare kesiliyor, ard ndan bala 
band r l yor.

Gangjeong ( ekerli Pirinç Keki)
Geleneksel törenlerde mutlaka bulunan gangjeong 
yap kan pirinç hamuruna ya da fasulye tozuna 
çe itli renkler eklenerek yap l yor.

Maejakgwa (Zencefilli Kurabiye)
Ç t r ç t r olan bu tatl  kurabiyeyi haz rlamak için un, 
tuz ve zencefil suyuyla yo rulan hamur küçük eritler 
halinde kesiliyor. Her bir dikdörtgen eridin ortas na 
çizik at l yor, ard ndan d  k s mlar k vr larak 
ortadaki bu çiziklerin içinden geçiriliyor. Sonra 
ya da hafifçe k zart l p balla kaplan yor.

Hangaone (Hangwa Kültür Müzesi)

Müze geleneksel Kore kurabiyelerinin 
yapımı hakkında bilgi veriyor ve aynı 
zamanda hangwa’nın tarihi, yapımında 
kullanılan kap kacak ve bölgesel 
özellikler sergileniyor.

Tatlılar

+82
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Çaylar ve çecekler
Kore’de tatl  yerine genellikle çok çe itli çaylar ve içecekler servis 
ediliyor. En ra bet gören çaylar aras nda ye il çay, meyve çaylar  
ve tah l çaylar  bulunuyor. Tatl  olarak sunulan içecekler aras nda 
sikhye (pirinç erbeti), sujeonggwa (zencefil ve tarç n erbeti) ile 
hwachae (ball  meyve erbeti) say labilir.

Nokcha (Ye il Çay)
Ye il çaydaki kafein, tanin ve C vitamini ya lanmay  yava lat yor ve 
ya l l a ba l  çe itli rahats zl klara iyi geliyor. Kore’de çay içmek 
(dado) bir gelenek ve kültür haline gelmi . Dado esnas nda insanlar 
sadece çay içmiyor, ayn  zamanda bedenlerini ve zihinlerini de 
ar nd r yorlar.

Omija Hwachae ( izandra Meyvesi 
erbeti ya da Kompostosu)
izandra meyvesi bir gece önceden 

suya konuyor, ard ndan kaynat l yor. 
ekerli ve so uk servis ediliyor; 

içine çiçek eklinde kesilmi  
armutlar da ekleniyor. Omija 
hwachae enerji verici olarak 
biliniyor ve armudun öksürü e iyi 
geldi i dü ünülüyor.

Sikhye (Pirinç erbeti)
Bu so uk ve tatl  içecek mayalanm  pirinçten 
yap l yor ve özellikle bayram günlerinde tatl  
yerine içiliyor. Bu erbet sindirime ve kan 
dola m na da yard mc  oluyor.

O’sulloc

Jejudo Adası’nın güneybatısında 
bulunan bu çay müzesi çok güzel bir 
manzaraya sahip. Geleneksel çay 
fincanlarının ve tabaklarının sergilendiği 
müzede çay örnekleri de bulunuyor.

Özel Özerk İli

+82
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Koreliler geleneksel olarak yemeklerin lezzetinin ve kalitesinin büyük oranda kullan lan baharatlara 
ve çe nilere ba l  oldu una inan yor. Bu yüzden Kore evlerinin sa l kl  ve en güzel yiyeceklerinden 
baz lar  soya fasulyesi ezmesi, soya sosu, Kore’ye özgü ac  k rm z biber çe nisi ve kimçi.

Kore soslar n n ve çe nilerinin 
önemi
Aralar nda soya sosu, soya fasulyesi 
ezmesi ve Kore k rm z biber 
çe nisinin bulundu u Kore soslar  
taze baharatlarla ve çe nilerle 
lezzetlendiriliyor. Kore’de en yayg n 
kullan lan baharatlar ve çe niler 
aras nda so an, sar msak, taze so an, 
zencefil, susamya , ö ütülmü  susam 
tuzu ve Kore pul biberi say labilir.

Doenjang
Doenjang (soya ezmesi) iki bin y ldan 
uzun süredir Kore’de yayg n olarak 
tüketiliyor. Soya fasulyesi, tuz ve 
suyun, güne  ve rüzgâr gibi do al 
elementlerle birle mesiyle yap l yor. 
Doenjang’ n kanseri engellemeye 
yard mc  oldu u bilimsel olarak 
kan tland . Dünyan n dört bir 
yan ndan insanlar Kore’ye bu lezzetin 
tad na varmaya geliyor. Soya ezmesi 
güveçlerde kullan l yor ve taze da  
bitkilerine kat l yor.

Soya fasulyesi
Soya fasulyesi, doenjang’ n (soya 
ezmesi) temel malzemesi ve protein 
de dahil olmak üzere pek çok besin 
içeriyor. Soya fasulyesi ayn  zamanda 
kanseri engellemeye yard mc  olan 
enzimler ve kolesterolü dü üren 
E vitamini aç s ndan zengin. Soya 
fasulyesi pirinçle birlikte pi irilebiliyor, 
ezilebiliyor veya toz haline geti-
rilebiliyor ya da tofu yap labiliyor.

Gochujang
Gochujang (Kore k rm z biber çe nisi), 
kurutulmu  Kore k rm z biberi, tuz, 
su, mayalanm  soya fasulyesi ve 
yap kan pirinç unundan yap l yor. Bu 
malzemeler tamamen kar t r l yor, 
ard ndan tad n n oturmas  için 
bekletilerek mayaland r l yor. Pek çok 
ki i pirince gochujang ve susamya  
eklemeyi tercih ediyor. Bu çe ni ayn  
zamanda sebzeler için dip sos olarak 
da kullan l yor.

Ganjang
Ganjang (soya sosu), soya ezmesiyle 
ayn  ekilde yap l yor. Soya 
fasulyesine su ve tuz ekleniyor, iki ay 
mayalanmaya b rak l yor. Mayalanma 
i lemi s ras nda aminoasitler ve laktik 
asitler aç a ç karak soya sosunu 
olu turuyor. Ganjang çorbalarda ve 
güveçlerde kullan l yor, ayr ca çe itli 
yemeklerin yan nda dip sos olarak da 
kullan labiliyor.

Kore k rm z biberi
Kore k rm z biberi olmasayd  
Kore yemekleri asla ayn  lezzette 
olamazd . Kore’nin ac  k rm z biberi, 
gochujang’ n (Kore k rm z biber 
çe nisi) ana malzemesi ve pek çok 
güveçle mezenin de en önemli 
malzemelerinden biri. Kore 
biberlerine kendilerine has o özel ac  
tad  kazand ran madde do al bir a r  
kesici olmas n n yan  s ra ya lar  da 
k r yor. Bu özelli iyle Kore biberleri 
kilo vermek için ideal.

SOSLAR VE TERBIYELER
KORE’NIN GIZLI LEZZETLERI

.
. . ..
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Seyahat etmenin en güzel yanlar ndan biri de gidilen farkl  
yerlerde farkl  yerel yemekleri tatma f rsat  yakalamak. Kore’de 
bulundu unuz süre boyunca her eyin tad na bak n; tarih, kültür 
ve yöreyle iç içe geçen lezzetlerin tad n  ç kar n.

GITTIGINIZ HER YERDE FARKLI LEZZETLER 
. . ..

DENEMENIN DOYUMSUZ TADI
.
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YÖRESEL LEZZETLER

SEUL, INCHEON, GYEONGGI BÖLGESI
.

Seul, Joseon Hanedanl ’n n ba lang c ndan beri (1392-1910) Kore’nin ba kenti ve yemeklerinin 
çe itlili i ve görkemiyle me hur. Incheon deniz kenar nda oldu undan deniz ürünleri mutfa nda 
uzman. Tar ma elveri li geni  arazileriyle Gyeonggi-do ise sade ve sa l kl  yemekleriyle biliniyor.

SEUL | Seolleongtang 
(Kemik Çorbas )
Danan n farkl  bölümlerinden etli 
kemiklerle yap lan, yumu ak içimli 
bir çorba. Pilavla servis ediliyor. Yan na 
meze olarak kimçi çok yak yor.

INCHEON | Jajangmyeon 
(Siyah Fasulye Soslu Eri te)
Jajangmyeon bir Çin yeme inin 
Kore versiyonu. Sebzeler ve et, 
siyah fasulye ezmesiyle sote ediliyor, 
ard ndan bu sos eri tenin üzerine 
dökülüyor. Kökeni Incheon’daki Çin 
Mahallesi’ne dayan yor ve bu yemek 
de en az Çin Mahallesi kadar eski. GAPYEONG | Megi Maeuntang 

(Baharatl  Yay nbal  Güveci)
Gapyeong, antik ça lardan beri 
yay nbal  aç s ndan zengin olan 
Hongcheon Nehri ile Bukhan Nehri 
aras nda yer al yor. Bal n yumu ak 
eti ve yeme in s cak suyu en so uk 
günlerde bile içinizi s tacak.

GWACHEON | Yuhwangori 
(Sülfürle Beslenmi  Ördek F r n)

Ördekleri sülfürle beslemenin ördek etinin 
ifa verici özelliklerini art rd  biliniyor. 

Yuhwangori için ördek, çömleklerin 
f r nda pi irilmesiyle ayn  prensiplere 
sad k kal narak f r nda k zart l yor. Sonuç, 
neredeyse s f r ya l  ve çok lezzetli bir 
yemek.

ICHEON | Pirinç Menü
Icheon pirincinin kalitesiyle ünlü. 
Otuzdan fazla mezesiyle Icheon’un 
pirinç menüsü bir gurmenin bile 
dama n  çatlatmaya yeter.

SUWON | Wang-galbi 
(Kaburga)
Büyük boy dana kaburgalar tatl  bir 
sosta terbiye edildikten sonra zgara 
yap l yor. Bu lezzet ikinci taba  
sipari  etmenize sebep olacak.

Yöresel Yemekler
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DAEJEON, CHUNGCHEONGBUK-DO, CHUNGCHEONGNAM-DO

Chungcheongbuk-do ve Chungcheongnam-do zengin tar m bölgeleri. Bu bölgelerde yemekler büyük 
porsiyonlar , basitli i ve do al lezzetiyle dikkat çekiyor.

DANYANG  Ssogari Maeuntang 
(Baharatl  Çin Levre i Çorbas )
Güney Han Nehri, Çin levre i 
bak m ndan zengin. Bu baharatl  
yemek, Danyang’ n me hur sar msa  
ve kar k sebzelerle haz rlan yor.

CHEONGJU Olgaengiguk 
(Salyangoz Çorbas )
Olgaengi, Chungcheong ivesinde 
salyangoza verilen isim. Fasulye 
ezmesi, sar msak ve yabani p rasayla 
yap lan bol baharatl  bir çorba olan 
olgaengiguk ise bölge mutfa n n en 
ünlü lezzetlerinden biri. 

SEOCHEON JeoneoGui 
(Izgara Tirsi Bal )
Tirsi bal n n doymam  ya  oran  
yüksek ve k lç klar  da dahil tamam  
yenebiliyor. Çok iyi bir kalsiyum 
kayna .

DAEJEON Dotorimukmari 
(Me e Palamudu Jölesi 
Eri tesi)
Me e palamudu jölesi eri te gibi 
eritler halinde kesiliyor ve et 

suyunda servis ediliyor. Kalorisi çok 
dü ük oldu undan çok sevilen bir 
diyet yeme i.

BUYEO  Yeonipbap (Lotus 
Yapra  Sarmas )
Bu çok özel yemek için, yap kan 
pirinçle çe itli tah llar ve cevizler 
lotus yapra na sar l yor, ard ndan 
bu ulama yap l yor.

GEUMSAN Samgyetang 
(Ginseng Tavuk Çorbas )
Bütün bir tavu un içine yap kan 
pirinç, ginseng, sar msak ve di er 
malzemeler dolduruluyor, dü ük s da 
çok uzun süre pi iriliyor. Geumsan’ n 
ginsengi besin de erinin yüksek 
olmas yla ünlü.

Kore’nin üç yan  denizlerle çevrili ve topraklar n n yüzde 
70’i da l k. Bölgeler birbirinden dik da  s ralar  ve nehirlerle 
ayr l yor. klim ko ullar  her bölgede de i iyor, buna ba l  
olarak do al ürünlerde de büyük bir çe itlilik görülüyor. 
Yöresel yemek kültürünün böylesine geli mesinin ard nda bu 
fiziki de i imler ve iklim farklar  var.

Seul

Jeju Özel Özerk li
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GWANGJU, JEOLLABUK-DO, JEOLLANAM-DO

Honam Ovas ’n n bereketli topraklar  Kore’nin güneyinde, Bat  Denizi ve Güney Denizi aras nda 
uzan yor. Taze ürünler aç s ndan zengin olan bölge muhte em yemekleriyle ünlü. Soslar  ve terbiyeleri, 
l man iklim ku a n n özelliklerini yans t rcas na güçlü ve keskin.

GWANGJU | Boribap Jeonsik 
(Arpa-Pirinç Menüsü)
Gwangju Boribap jeonsik menüsünde, 
geleneksel Kore sofras na uygun 
olarak pek çok meze geliyor. 
Mevsimlik yabani bitkilerle 
kar t r lan taze yap lm  arpa-pirinç 
pilav , Gwangju’lular n bu sa l kl  ve 
lezzetli yeme i yedi i ekilde, ye il 
turp yapraklar na sar larak yeniyor.

DAMYANG | Daetongbap Jeonsik  
(Bambu Pirinci Menüsü)
Çe itli tah llarla ve cevizlerle 
kar t r lan pirinç, bambu bir kapta 
pi iriliyor. Bambunun kokusu pirincin 
içine i leyerek lezzeti art r yor.

 YEONGGWANG | Gulbi 
Jeongsik (Sar  Korbina Fiks 
Menü)
Yeonggwang’in kurutulmu  sar  
korbina bal  türünün en iyi örne i 
kabul ediliyor. Bu fiks menüde pek 
çok mezenin yan  s ra elbette zgara 
gulbi servis ediliyor.

JEONGEUP | Sanchae Jeonsik 
(Da  Bitkileri Fiks Menü)
Sanchaejeonsik ile da lardan gelen 
enerjiyi deneyimleyebilirsiniz. 
Menüde, Jiri Da ’n n vadilerinden 
toplanm  otuzdan fazla yabani bitki 
var. Aralar nda bambu filizi, e reltiotu 
ve y ld zpat  da bulunuyor.

 JEONJU | Jeonju Bibimbap 
(Sebzeli ve Etli Pilav)
Jeonju bibimbap öylesine gösteri li ve 
rengârenk süsleniyor ki bu yeme e 
bazen çiçek pilav  da deniyor. En 
önemli özelli i, pirincin et suyunda 
pi irilmesi.

 NAMWON | Chueotang 
(Çoprabal  Çorbas )
Seomjin Nehri’nde ya ayan bu 
tatl  su bal n n eti didiliyor, çe itli 
sebzeler ve soslar eklenerek pi iriliyor.

BUAN | Baekhapjuk (Baekhap 
Deniztara  Lapas )
Buan’daki Gyehwa Adas  
deniztara yla ünlü. Taze beakhap 
deniztaraklar  pirinçle ha lan yor, 
susamya  ve tuzla lezzetlendiriliyor.

SUNCHEON | Jjangd 
dungeotang (Bal k Güveç) 
Bu baharatl  bal k güveç, Suncheon’un 
geni  çamur yataklar nda ya ayan bir 
bal k türü olan jjangddungeo ile (yerel 
halk n verdi i isim) yap l yor.
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BUSAN, GYEONGSANGBUK-DO, GYEONGSANGNAM-DO

Bir taraf nda Do u Denizi, di er taraf nda Güney Denizi ile bu bölge deniz ürünleri 
aç s ndan çok zengin ve Gimhae’nin bereketli topraklar  da çok çe itli tar m ürünleri 
sunuyor. Bu bölgede yemekler daha k rsal kesime özgü ve bol baharatl .

MASAN | Agujjim (Baharatl  
Kelerbal  Güveç)
Kelerbal  baharatl  bir sosta terbiye 
ediliyor ve soya filiziyle pi iriliyor.

HADONG | Jaecheopguk (Kabuklu 
Su Ürünleri Çorbas )
Seomjin Nehri’den gelen kabuklular 
p rasayla birlikte ha lan yor.

BUSAN | Dongnae Pajeon  
(P rasa Gözlemesi)
Gijang kasabas  burada yeti en 
p rasalarla ve taze deniz ürünlerinin 
bolca bulunmas yla me hur. Her 
iki malzeme, tavada yap lan bu 
gözlemede mükemmel bir uyumla 
birle tiriliyor.

GOEJAE | Meongge Bibimbap 
(Deniz F skiyesi [bir çe it deniz 
hayvan , tulumlular, tunicata] 
Bibimbap)
Bu e siz bibimbap’ta deniz f skiyeleri; 
buharda pi mi  beyaz pirinç, ezilmi  
deniz yosunu ve susamya yla servis 
ediliyor. Tazeli i ve kokusuyla deniz 
f skiyesi bu yeme in ba  tac .

YEONGDEOK, ULJIN | 
Daegejjim (Kar Yengeç 
Bu ulama)
Taze kar yengeçleri hiçbir sos 
eklenmeden buharda pi irilir. 
Yeongdeok’un kar yengeçleri do al 
lezzetiyle ve sulu olmas yla ünlü.

ANDONG  | Heotjesatbap (Geleneksel 
Andong Bibimbap)
Heotjesatbap atalar  anmak için 
yap lan ayinlerin bir parças . Ayinin 
ard ndan artan yemekler bibimbap 
gibi kar t r l yor ve soya sosu 
ekleniyor.

TONGYEONG | Chungmu 
Gimbap (Pirinçli Suyosunu 
Sarmas )
Bir s r ml k pirinçler suyosununa 
sar l yor ve yan nda algam, bebek 
ahtapot ve mevsim sebzeleriyle servis 
ediliyor.

JINJU| Yukhoe Bibimbap (Dana 
Sa imi Bibimbap)
Jinju’da bibimbap, taze yabani 
bitkilerin dana sa imiyle (çi  et) 
kar t r lmas yla yap l yor.
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 GANGWON-DO

JEJU ÖZEL ÖZERK ILI (JEJUDO ADASI)
..

Gangwon ilinin büyük bölümü da l k ve bölgede özellikle m s r, karabu day ve patates yeti iyor. 
Do u k y s nda oldu undan deniz ürünleri aç s ndan da zengin. Gangwon-do yemekleri, kullan lan 
malzemelerin do al lezzetini vurgulayan bir sadeli e sahip.

Herhangi bir adadan bekleyece iniz gibi Jeju adas  da deniz ürünleri bak m ndan hayli zengin. Bunun yan  s ra fasulye, 
arpa, dar , karabu day ve tatl  patatesin bolca yeti ti i adan n mutfa n  bu ürünler belirliyor. K rsal kesimde Halla Da ’n n 
etraf nda yeti en da  bitkileri de yöresel yemeklerin önemli bir parças . Ayr ca terbiyeler hafif, soslar ise az baharatl .

GANGNEUNG  
Chodang Sundubu 
(Yumu ak Tofu)
Chodang’da yap lan 
sundubu lezzetiyle ünlü. 
Sade ya da soya sosuyla 
yenebiliyor.

SEOGWIPO  Okdom Gui (Izgara Pagrus
Auratus [levre e benzer pembe bir bal k])
Bal k güne te yar m kurutulduktan sonra susamya yla 
ovulup zgara yap l yor. Yumu ak lezzetiyle tam bir damak 
ziyafeti.

JEJU  Heukdweji Gui (Izgara 
Yabandomuzu)
Terbiye edilmi  yabandomuzu 
kömür ate inde zgara yap l yor. Çok 
yumu ak bir et olmas n n yan  s ra 
kolesterolü de dü ük.

SOKCHO  Ojingeo 
Sundae (Kalamar 
Dolmas )
Didilmi  domuz eti, 
k y lm  biber, havuç, 
sar msak ve di er 
malzemeler kar t r l yor, 
kalamar n içine 
dolduruluyor ve buharda 
pi iriliyor.

YANGYANG  
Songibap (Çam 
Mantarl  Pilav)
Bu a z suland ran 
yemekte son lokmas na 
kadar Yangyang çam 
mantarlar n n sak z ms  
ve çe nili lezzetine 
varacaks n z.

CHUNCHEON  
Dakgalbi (Baharatl  
Tavuk Izgara)
Tavuk, baharatl  bir sosta 
terbiye ediliyor ve ard ndan 
çe itli sebzeler, pirinç 
kekleri, tatl  patatesle 
birlikte, özel çelik bir 
tavada zgara yap l yor.
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En önemli Kore bayramları Seollal (ay takvimine göre yılbaşı), Chuseok (Kore 
Şükran Günü) ve Jeongwol Daeboreum (ay takvimine göre ilk dolunay). Seollal 
ve Chuseok’ta aile üyeleri bir araya gelip bir ayinle atalarını anıyor ve yakın 
akrabalar ziyaret ediliyor. En yaygın bayram yemekleri arasında, aynı zamanda 
yabancılar arasında da çok popüler olan galbijjim (dana kaburga), japchae 
(patates noodle ve sebze kızartma), tteok (pirinç kekleri) ve hangwa (geleneksel 
kurabiyeler) sayılabilir. Ayrıca her bayramın günün anlamını gösteren özel bir 
yiyeceği var.

Seollal–Tteokguk (18 Şubat 2015 - 20 Şubat 2015 | 7 Şubat 2016 - 9 Şubat 2016)
(Ay Yılbaşı, Ay Takviminde 1 Ocak)
Ay takvimine göre yılın ilk günü Kore’de yaygın olarak kutlanıyor.  Âdetlere göre bu 
kutlamada tteokguk (pirinç keki dilimlerinden yapılan, terbiye edilip kuşbaşı ya da şeritler 
halinde kesilmiş dana eti ve yumurtayla süslenen geleneksel çorba) içiliyor. Yeni yılda ilk 
iş olarak bir kâse tteokguk yemenin sizi bir yaş büyüttüğü söyleniyor.

Jeongwol Daeboreum–Ogokbap  (5 Mart 2015 | 22 Şubat 2016)
(İlk Dolunay, Ay Takviminde 15 Ocak)
Yılın ilk dolunayında, felaketleri önlemek ve kötü şansı def etmek, aynı zamanda 
da yaklaşan baharı selamlamak için toplumu koruyan ruhlara ayinler düzenleniyor. 
Yılın ilk ayında olduğundan bu günde aynı zamanda yeni yılla ilgili kararlar alınıyor, 
dilekler dileniyor ve insanlar fal baktırıyorlar. Bu kutlamanın en özel yemeği ogokbap. 
Bu yemek; yapışkan pirinç, darı, kırmızı fasulye, yapışkan mısır ve siyah fasulyenin 
buharda pişirilmesiyle yapılıyor. Ogokbap yemenin ömrü uzattığına ve yıl boyunca sağlık 
getireceğine inanılıyor.

Chuseok -Songpyeon  (28 Eylül 2015- 28 Ekim 2015 | 14 Eylül 2016- 16 Eylül 2016)
(Kore Şükran Günü, Ay Takviminde 15 Ağustos)
Chuseok ziyafeti için meyveler ve tahıllar bu dönemde hasat ediliyor. 
Chuseok’un olmazsa olmaz yiyeceği ise yarımay şeklinde yapılan pirinç 
keki songpyeon. O yıl hasat edilen pirinç iyice eziliyor, tuzlu suyla 

hamur haline getirilip dövülüyor. Bu hamurdan daha sonra 
yarımay şeklinde küçük kekler yapılıyor ve içine susam, 

kestane ve fasulye gibi malzemeler ekleniyor.

BAYRAM  YEMEKLERI
.

Seollal oyunu - Yunnori Jeongwol Daeboreum oyunu - Jwibullori Chuseok oyunu - Ganggangsulle
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KRALIYET MUTFAGI
.

Kore’nin Resmi ve Gösterisli  Yemekleri.

“Kore’nin kraliyet mutfa  çok incelikli ve çok çe itli. Kraliyet masas ndaki tüm 
yemekler birbirini tamaml yor. Surasang (kraliyet sofras ) on iki mezeden olu uyor 
ve bunun bir sebebi var. On iki taba n her biri farkl  renkte, ayr ca yin ve yang enerji 
yemeklerine göre ayr lm  durumda. Et yemekleri ve sebze yemekleri farkl  pi irme 
teknikleriyle pi iriliyor ve farkl  düzenleniyor. On iki mezenin tamam  masaya 
yerle tirildi inde do an n tad na bakabiliyorsunuz.”

Han Bok-ryeo, Kore Kraliyet Mutfa  Enstitüsü Müdürü

GÖRÜS.
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Tangpyeongchae (Sebzeler ile Ma  Fasulyesi Jölesi)
Ma  fasulyesi, dana eti, soya filizleri, Kore maydanozu ve 

di er sebzeler jülyen do ran yor ve soya sosu bazl  bir sosla 
lezzetlendiriliyor.

Gujeolpan dokuz bölüme ayr lm  sekizgen bir tepside servis ediliyor. 
Sekizgenin sekiz kenar nda et ve sebzeler oluyor, ortadaki dokuzuncu 
bölüm ise miljeonbyeong’a (bu day unuyla yap lan, kâ t inceli inde ve 
minik yuvarlaklar halinde aç lm  Kore tarz  krep) ayr l yor. Mezeler bu 
krepe sar l yor ve soya sosuna bat r l yor. Bu çok lezzetli ve renkli tabak 
özellikle büyük ziyafetlerde sunuluyordu.

Daehajjim (Karides Ha lama)
Hafifçe ha lanan karidesler; itake mantar , sogi mantar , düzgün bir 
ekilde do ranm  yumurta beyaz  ile sar s  ve jülyen kesilmi  biberle 

süsleniyor.

 Neobiani kelimesi, etin daha yumu ak ve sulu olmas  için 
özel kesilme ekline ve üzerine çentik at lmas na i aret ediyor. Bu 
yeme i haz rlamak için, ince ince kesilen etler soya sosu bazl  bir 
sosta terbiye ediliyor, ard ndan kömür ate inde zgara yap l yor. Joseon 
Hanedanl ’n n kraliyet yemeklerinden olan neobiani, pi irilmeden önce 
terbiye edildi i sos sayesinde ekstra yumu ak ve lezzetli oluyor.

Tarakjuk (Süt Lapas )
Bu lapan n ana malzemesi süt ve toz haline getirilmi  pirinç. Joseon 
Hanedanl  s ras nda süt bulmak çok zordu ve süt sadece krala, o da kral 
hasta oldu unda sunulmas  gereken çok besleyici bir g da olarak kabul 
ediliyordu. Tarakjuk yumu ak k vaml  ve yutmas  kolay bir yiyecek.

Sinseollo (Kore Kraliyet Güveci)
Kelime anlam  “ölümsüzlerin yeme i” olan sinseollo ayn  zamanda 
yeolgujatang (a z  tatland ran çorba) diye de adland r l yor. Dana eti, deniz 
ürünleri ve sebze çe itleri özel bir kaba düzgün bir ekilde yerle tirildikten 
sonra içine et suyu konuyor ve sofrada pi iyor. Bu özel yeme e yirmi 
be ten fazla malzeme konuyor, bu yüzden daha uzun zaman ve emek 
istiyor.

Gujeolpan (Dokuz Lezzet Taba )

Neobiani (Terbiye Edilmi , Izgara Dana Fileto Dilim)
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TAPINAK  YEMEKLERI
. 

Sagl kl  Olman n S rr :
Ne Kadar Az Yemek, O Kadar Çok Fayda 

Deodeok ve Taze 
Sebzeler
Taze deodeok kökü ve 
sebzeler, çamf st  ya nda 
çe nilendiriliyor. Gevrek 
sebzeler, deodeok’un güzel 
kokusu ve çamf st  sosu 
bile imi damak çatlatan bir 
lezzet.

Yeonipbap (Lotus Yapra  Sarmas )
Lotus yapra n n dayan kl  olmas  nedeniyle 
rahipler uzun yolculuklara ç karken 
yanlar nda bu yeme i götürürdü. Pirince 
fasulye, jujube (hünnap), kestane ve ginkgo 
cevizi kat l yor ve buharda pi iriliyor. 
Lotus yapraklar n n pirincin içine i leyen 
özel aromas  yeme in lezzetini adeta ikiye 
katl yor.
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ekerli itake Mantar
Protein, B vitamini, mineral ve kalsiyum aç s ndan 
zengin olan itake mantar  ya da k zart l yor ve tatl  sosta 
pi iriliyor.

Neungijuk (Neungi Mantar  Lapas )
Bu yabani mantarlar n keskin bir kokusu var, lapada 
kullan ld nda pirincin yumu ak tad  mantar n güçlü 
kokusunu dengeliyor.

Mantar ve Sebze Sarma
itake mantarlar , bambu filizleri, 

salatal k, y ld zpat , aralya ve mevsime 
göre di er mantarlar ve sebzeler 
pirinçle kar t r l p sar l yor. Bu 
tek lokmal k sarmalar ko turmaca 
halindeyken at t rmak için ideal.

“Tap nak yemeklerinin do ayla ters dü memesi çok 
önemli. Mevsimlik do al ürünler tercih ediliyor ve yapay 
olarak i lemden geçmi  malzemelerin kullan m  asgaride 
tutuluyor. Yemekler basit ve sade. Yiyebilece imiz kadar 
pi iriyoruz, yemek art na izin yok. Yemek için ükran 
duymal , bir tek pirinç tanesinin bile yeti mesinde 
çiftçinin ve do an n çekti i zahmeti asla akl m zdan 
ç karmamal y z.”

Budist Rahip Dae An, tap nak yemekleri restoran  Balwoo Gongyang’ n sahibi.

Templestay, bir Kore Budist manast r nda Budist rahiplerin 
hayat n  tecrübe edebilece iniz bir program. Genel olarak 
bu programlar; afak sökmeden önce yap lan ayin, tap nak 
yemekleri yemek, gündelik i lere yard m etmek, çay içmek, 
meditasyon, mürekkep bask  ve lotus feneri yapmay  içeriyor. 
Ülke çap nda 44 manast rda bu tür programlar var ve Kore 
Budizmi Jogye Mezhebi’nin web sitesi www.templestay.
com’dan online rezervasyon yapt r labiliyor.

TEMPLESTAY

GÖRÜS.
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SOFRA ADABI
Konfüçyüsçülük, Korelilere büyüklerine sayg  göstermelerini ö ütlüyor. te bu 
yüzden, ya l lara sayg  göstermek ve di er insanlar  dikkate almak Kore’de geçmi ten 
bugüne korunan bir gelenek.

Ya l lara Sayg
Ya l lara sayg  gere i, sizden ya l  bir ki i 
yeme ini yemeye ba lamad kça ka n z  
ya da çubuklar n z  elinize almaman z 
gerekiyor.
Masadaki ya l  ki i yeme ini bitirdi inde 
ise yemek yemeyi sürdürmemeye dikkat 
etmelisiniz. arap içerken görgü kurallar  
gere i ba n z  masadaki ya l  ki iden di er 
tarafa çevirmelisiniz.

Sessiz Yiyin
Yemek yerken ses ç karmak kabal k olarak 
görülüyor. Çorba ve noodle yerken a z n z  
ap rdatmamaya özen göstermelisiniz. 

A z n z doluyken konu may n. Yerken 
çorba ya da pilav kâsenizi kald rmay n. 
Mümkün oldu unca alçak sesle 
konu ulmal  ve sohbetler asgari düzeyde 
kalmal .

Yemekte Hijyene Özen Gösterin
Çubuklar n z  mezeler aras nda 
dola t rmay n.
Et kemiklerini ve bal k k lç klar n  bir 
kâ da sar n ve yan n zdaki ki iye belli 
etmeden yava ça at n. Hap r rken yan 
dönün ve a z n zla burnunuzu elinizle ya 
da bir mendille örtün.

Çubuklardan birini 
başparmağınızla 
yüzükparmağınız 
arasındaki oyuğa 
yerleştirin.

Diğer çubuğu 
işaretparmağınızla 
ortaparmağınız arasına 
kalem tutar gibi koyun.

Üstteki çubuğun ucunu 
hareket ettirmek için işaret 
ve ortaparmağınızı oynatın. 
Alttaki çubuğun sabit 
kalması gerekiyor.

ÇUBUK NASIL KULLANILIR?
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Gençlik enerjisiyle dolup ta an Kore sokaklar nda her ad mda 
ba ka bir lezzetle kar la mak mümkün. Bölgelere özgü çe itli 
yiyecekler için yap lan festivallerden çe it çe it ve çok lezzetli ucuz 
sokak yiyeceklerine kadar Kore tatlar  dama n z  enlendirmeyi 
bekliyor.

.
GÖZE VE DAMAGA HITAP EDEN LEZZETLER

KORE  YEMEKLERINI KESFEDIN
. . .

.

Deniz ürünleri ve yeşil soğan gözlemesi
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SOKAK  YIYECEKLERI
. .

Kore’nin sokak 

yemeklerini tatmak 

ba l  ba na kültürel 

bir deneyim. 

Arkada n zla birlikte 

Kore’nin sokak 

yiyeceklerini deneyin 

ve Seul’un e siz 

tad na var n.

Roger Shepherd

Yeni Zelanda

Ggultarae 
yap m .

Injeolmi (Fasulye Tozuna 
Bulanm  Pirinç Keki)
Bu dikdörtgen pirinç kekleri hemen 
önünüzde, yap kan pirinçten yap l yor 
ve ard ndan fasulye tozuyla kaplan yor. 
E er pirinç keki yapanlara rastlarsan z 
dövme i lemini yapmak için izin 
isteyebilirsiniz. Böylece tatt n z 
lezzetin yan  s ra eve dönü te e lenceli 
bir an n z da olur.

Daechucha 
(Jujube Çay )

Tteok 
(Pirinç Keki)

Ggultarae (Ball  Pi maniye)
Gözde saray tatl lar ndan olan ggultarae, sekiz gün dinlendirilen malt 
baldan yap l yor. Avuç içi kadar bal malt  elle çekilerek uzat l yor, tel 
tel oluyor, ta ki bal 16 bin tel olu turana kadar. Bu lezzeti tatmak 
kadar yap m n  izlemek de zevkli. çine çamf st , yerf st  ya da 
ceviz dolduruluyor.

Hanu Bulgogi Burger, Bulgalbi Burger, 
Sebzeli Pilavl  Bulgogi Burger
Ekmek yerine altta ve üstte sebzeli pilavla servis edilen Bulgogi Burger’den 
Bulgalbi Burger’e, Do u ve Bat  lezzetlerini bir arada sunan yiyecekler de 
bulunuyor. Kore’deki fast food restoranlar n ço unda bu Kore burgerlerini 
tatman z mümkün.

Antik çanak çömlek, mobilya ve ender bulunan eski kitapların satıldığı dizi dizi dükkânlarıyla 
Insa-dong, Seul’ün kültür merkezi olarak kabul ediliyor. Arka sokaklarda geleneksel Kore’nin 
izini sürebilir, birbirinden güzel el sanatlarının satıldığı küçük dükkânlarda gezinize keyif 
katabilirsiniz.

Seul’un geleneksel pazarlarının önde gelenlerinden biri olan Namdaemun 
Pazarı’nın içinde bir sokak da lokantalara ve kafelere ayrılmış durumda. 
Sunduğu farklı lezzetlerle ünlü olan bu sokak, Korelilerin “jeong” dediği 
“muhabbeti” hissetmek için de ideal.

Özel tatlar: Yachae hotteok (sebzeli Kore gözlemesi), bibimbap (sebzeli ve etli pilav), jokbal 

(domuz paça), galchi jorim (kılkuyruk balığı yemeği), kalguksu (el yapımı erişte çorbası), 

sonmandu (el yapımı hamur köftesi)…

Hoehyeon İstasyonu, Seul Metrosu, Hat 4

Insa-dong

NAMDAEMUN PAZARI

FÜ
ZYO

N
 

M
U
TF

AĞ
I

PAZAR LEZZETLERİ
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Gimbap (Yosuna Sar lm  Pirinç), Tteokbokki (Baharatl  
Pirinç Keki) ve Sundae (Kore Sosisi)
Gimbap, tteokbokki ve sundae, Kore’nin en gözde at t rmal klar . 
Özellikle de Jongno 5-ga’daki tteokbokki, lezzetiyle ünlü.

Hotteok ( ekerli Krep)
Hotteok yuvarlak ve ekerli bir tür krep. Hamurun 
içine dövülmü  yerf st  ve esmer eker dolduruluyor, 
tavada k zart l yor.

Gunbam (Kestane Kebap)
Jongno sokaklar , kestane pi irmek için gerekli 
donan ma sahip el arabalar nda kestane satan 
sat c larla dolu. So uk k  günlerinde tatl  kokusuyla 
s cac k kestane büyük bir keyif.

Jongno, Gwanghwamun’dan Dongdaemun’a altı blok boyunca uzanıyor. Jongno 1-ga’da 
Kyobo Kitabevi, Jongno 2-ga’da Tapgol Parkı, Jongno 3-ga’da Seun Arcade (elektronik eşya 
satılan bir pasaj) ve mücevher dükkânları, Jongno 4-ga’da Bosingak Çan Kulesi, Jongno 
5-ga’da Cheonggyecheon Nehri ve Jongno 6-ga’da ise Dongdaemun Pazarı bulunuyor.

Jongno 5-ga İstasyonu Çıkış 7 veya 8, Seul Metrosu Hat 1

Mayak gimbap (bağımlılık yaratan Kore sarmaları), sundae (Kore sosisi) 
ve bindaetteok (maş fasulyesi gözlemesi), Gwangjang Pazarı’nın ünlü 
lezzetlerinden sadece birkaçı. Özellikle iş çıkışı saatlerinde küçük yiyecek 
tezgâhlarının başına toplanan çalışanlar, bindaetteok ve makgeolli (geleneksel 
pirinç şarabı) ile günün yorgunluğunu atmaya çalışır.

Özel tatlar: Mayak gimbap (bağımlılık yaratan Kore sarmaları), bibimbap (sebzeli ve etli pirinç), 

haemultang (baharatlı deniz ürünleri çorbası), jeon (geleneksel Kore gözlemesi) çeşitleri…

JONGNO

FÜ
ZYO

N
 

M
U
TF

AĞ
I

GWANGJANG PAZARI

PAZAR LEZZETLERİ

Kore caddelerinde 

yürürken güzel yemek 

kokular n n akl n z  

çelmesi kaç n lmaz. 

Baz lar  tatl , baz lar  

baharatl , kimi 

yumu ac k kimi ç t r 

ç t r. Bence seyahat 

etmenin en güzel 

yan  gitti iniz her 

ülkede farkl  lezzetler 

denemek.

Chen Jing

Çin

Soslu ve Pirinçli Tavuk nitzel, F r nda Tavuklu Pilav, Padak 
(Ye il So anl  Tavuk)
Korelilerin büyük ço unlu u tavuk yemeklerine dü kündür. Kore’de, 
geleneksel Kore mutfa na özgü bir ekilde ac  ve baharatl  sosa bulanarak 
haz rlanan tavu un yan  s ra f r nda pi irilmi  ve daha hafif bir tada sahip 
tavuk yemekleri de bulabilirsiniz.
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Hotteok ve sundae 
denemeyi çok 
istedi im Kore sokak 
yiyecekleriydi ve imdi 
tad na bakt m için 
ikisini de iddetle 
öneriyorum! Hotteok’un 
içi tatl , d  ç t r ç t r. 
Sundae ilk görü te 
pek cazip gelmese de 
tuza band r ld nda 
inan lmaz lezzetli. 
Lezzetli yemekleri 
olan ülkelere gitmeye 
bay l yorum!

Okawa Kazumi 

Japonya

Myeong-dong, Seul’ün göbeğinde hem finans hem de moda merkezi, dolayısıyla caddeleri her 
daim ofis çalışanları ve sanatçı gençlerle dolup taşıyor. Ünlü Myeongdong Katedrali’nin ve Çin 
Büyükelçiliği’nin bulunduğu Myeong-dong aynı zamanda Namdaemun Pazarı’na da çok yakın.

MYEONG-DONG

Tteok Kochi ( i te Pirinç Keki) ve 
i te Patates Cipsi
i e geçirilmi  yiyecekler Myeong-dong’da çok popüler. 

Hotteok ve Tteokkochi için, garaetteok (pirinç keki 
çubuklar ) üzerine Kore k rm z biber çe nisi sürülüyor. 
i te patates cipsi ise patateslerin spiral eklinde bir 

çubu a dizilmesiyle yap l yor.

Japchaechalba
Japchae (domuz eti, sebze ve bal k köftesi), pirinç ve 
balkaba  bulamac na bat r l p ya da k zart l yor. Sak z ms  
ve ya  tad  vermeyen bir yiyecek.

Eomuk (Bal k Köftesi)                      
Eomuk  bir çubu a diziliyor ve turp, ançüez, 
suyosunu ve ba ka malzemelerle ha lan yor. 

Özellikle so uk k  günlerinin gözde yiyece i.

32 santimlik dondurma

Tteokgalbi kkochi

Jwipo, Goguma, Muneo (Kurutulmu  
Bal k, Tatl  Patates ve Ahtapot)

Seul’un meşhur Namdaemun ve Gwangjang pazarları gibi 
Kore’nin diğer pek çok bölgesinin de kendine has geleneksel 
pazarları bulunuyor. Busan’daki Gukje Pazarı’nda farklı 
bölgelerdeki ürünlerden örnekler bulmak mümkün.

Özel tatlar: Hotteok (şekerli Kore krebi), kkulppang (ballı ekmek), 

danpatjuk (barbunya lapası), dangmyeon guksu (baharatlı ince 

noodle)…

Daegu’nun en eski geleneksel pazarı olan Seomun Pazarı’nda 
ipek, saten, keten gibi kaliteli kumaşlar bulmak mümkün. 
Pazarda hanbok’un (geleneksel giysi) yanı sıra modern 
kıyafetler de satılıyor.

Özel tatlar: Napjak mandu (yassı mantı), yubu mandu (yağda 

kızarmış tofu köftesi), makchang (bumbar), kkonbori doenjang 

bibimbap (soya ezmeli, arpalı bibimbap yemeği), kaljebi (ev yapımı 

noodle ve hamur köftesi çorbası)…Jagalchi İstasyonu, Busan Metrosu Hat 1

Seomun Pazarı İstasyonu, Daegu Metrosu Hat 2

BUSAN GUKJE PAZARI DAEGU SEOMUN PAZARI

PAZAR LEZZETLERİ

Dakgalbi Pizza, Tteokgalbi Pizza
Kore’nin en gözde yemeklerinden bulgogi (Kore barbekü) ve dakgalbi (baharatl  
zgara tavuk) ile yap lan bu baharatl  ama ayn  zamanda hafif pizzalar Korelilerin 
en çok tercih etti i pizzalar. Tatl  sosla yap lan tteokgalbi (k sa kaburga) pizzas  ise 
sadece Kore’de bulabilece iniz bir lezzet.
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Bir ülkenin kültürünü 

anlaman n en iyi 

yolu yemeklerini 

denemek. Özellikle 

de Kore’de, kültürü 

ve hayat  anlaman n 

yolu yemeklerden 

geçiyor. Seul’ün renkli 

caddeleri ve çok çe itli 

sokak yiyecekleri, 

kültürel merak n z  

tetikleyecek.

Shawn James Morissey 

  Kadana

Sinchon Rotary (döner kavşak) çevresindeki bölgeye kısaca Sinchon ya da Sinchon-dong veya 
Changcheon-dong deniyor. Bölgede Yonsei, Sogang, Ewha ve Hongik üniversiteleri var ve bu 
üniversitelere giden yollar üzerinde büyük mağazalar, restoranlar, sinemalar, kafeler bulunuyor.

SINCHON

Twigim (Mücver)
Camekânl  yiyecek arabalar nda sat lan 
mücver çe itlerine twigim ad  veriliyor. Tatl  
patates, kalamar, karides, sebzeler ve di er 
malzemelerin yumurtal  bulamaca bat r l p 
ya da k zart lmas yla yap l yor.

Taco (Meksika Böre i)
Meksika taco’lar  Hongik Üniversitesi civar nda her 
geçen gün biraz daha popüler hale geliyor. Üstüne marul, 
maydanoz ve ba ka malzemeler eklenmi  k ymal  ya da 
tavuklu taco’nun tad na doyum olmuyor.

i elenmi  Kokteyller
Hongik Üniversitesi etraf ndaki 
caddeler yeni trendler yarat r, 
trendleri belirler. Burada içki bile 
sokak yiyece i olabiliyor. Po etlere ve 
plastik i elere rengârenk kokteyller 
doldurulmu .

Dak Kochi (Tavuk i )
Ewha Kad nlar Üniversitesi’nin önündeki cadde, tavuk i leri 

ve gochujang’a (Kore k rm z biber çe nisi) band r lm  pirinç 
kekleriyle me hur.

Po et Kokteyl

Sokcho Ekspres Otobüs Terminali’nden otobüsle 10 dakika 
mesafede.

Jeju Uluslararası Havalimanı’ndan taksiyle 10 dakika mesafede.

Burada tuzlanmış deniz ürünleri, Doğu Denizi’nin yakınlardaki 
sularında avlanmış taze balık ile sebze ve meyvelerin yanı sıra 
Gangwon bölgesine has çeşitli ürünleri bulmak mümkün. 
Jungang Pazarı (Merkez Pazar) olarak da bilinen bu pazar, 
tüm doğu kıyısından gelen ürünleri kapsıyor.

Özel tatlar: Dakgangjeong (tatlı soslu kızarmış tavuk), susu 
bukkumi (sarı gözlemesi), gamja ongsimi (patates köfteli 
çorba), ojingeo sundae (doldurulmuş kalamar), saengseon hoe 
(dilimlenmiş çiğ balık)…

Juju-si’de bulunan bu geleneksel pazarın tarihi çok eskilere 
dayanıyor ve adanın en büyük pazarı.

Özel tatlar: Jejudo bingtteok (geleneksel Jejudo tarzı 
karabuğday gözleme dürüm), yachae hottoek (sebzeli Kore 
gözlemesi), dakttongjip kkochi twigim (yağda kızartılmış tavuk 
taşlık), gogi guksu (et noodle), sundae gukbap (pirinçli, Kore 
sosisi çorbası), saengseon hoe (dilimlenmiş çiğ balık)…

Sokcho Turistik Balık Pazarı (Jungang Pazarı) Jeju Dongmun Geleneksel Pazar / Dongmun Balık Pazarı

PAZAR LEZZETLERİ
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Gimbab, pirinç ve çe itli sebzelerin suyosununa sar lmas yla yap l yor. Aceleniz 
oldu unda ayaküstü yemek için ideal ve içine konacak malzemeleri kendiniz 
seçebiliyorsunuz. Tteokbokki (baharatl  pirinç keki), sundae (Kore sosisi) ve twigim 
(mücver çe itleri) ile birlikte gimbab da Kore’nin gözde fast food seçenekleri aras nda.
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YEMEK FESTIVALLERI
. .

Kore’nin Y lda Bir Kez Tad labilen Essiz Lezzetleri.
Yemek festivalleri, en güzel yerel malzemeler kullan larak yap lan yemeklerle 
Kore’nin geleneksel lezzetlerinin ve kültürünün tad na varma f rsat  sunuyor. 
Kore’nin benzersiz do as na yolculuk edin ve mutfa n  tad n.

Busan – BUSAN JAGALCHI FEST VAL
Kore’nin en büyük liman kenti Busan ekim ortas nda Jagalchi Festivali’nde deniz ürünleri mutfa n n 
en seçkin örneklerini sunuyor.  Festival kapsam ndaki programlarda Yongwangje Ritüeli, Manseonje 
Ritüeli ve bal k av  gibi etkinlikler mevcut. Yak nlardaki turistik yerler aras nda ise Gukje Pazar , PIFF 
Plaza ve Gwangan Köprüsü bulunuyor.

Gwangju – GWANGJU K MÇ  FEST VAL
Kimçinin tad  Kore’de bölgelere göre farkl l klar gösteriyor. Çok eski zamanlardan beri Gwangju 
geleneksel mutfa yla ünlü. Her y l ekim ay nda düzenlenen Gwangju Kimçi Festivali, kimçinin 
dünyan n dört bir yan nda gurme sofralar nda yerini almas nda ba rol oynad . Festival kapsam nda 
kimçi ve pirinç keki yap m  ile geleneksel performans sanatlar n n tan t m n n yan  s ra Mudeung 
Da ’ndaki Jeungsimsa Tap na ’n  ziyaret, Damyang’daki Soswaewon Bahçesi ve Gangju Ulusal 
Müzesi’ni ziyaret gibi programlar yer al yor.

Incheon – P R NÇ KÜLTÜRÜ FEST VAL
Pirincin memleketi olarak bilinen Incheon her y l sonbaharda, ekim ay n n sonlar nda bir tar m 
festivaline ev sahipli i yap yor. Ziyaretçiler bu festivalde Kore’nin geleneksel tar m kültürüne tan kl k 
edebilir ve songpyeon (yar may eklinde pirinç keki) yapmay  ö renebilirler. Di er etkinlikler aras nda 
Kore ükran Günü kutlamas  ve uluslararas  bir pirinç pi irme yar mas  say labilir.

Yangyang – YANGYANG SONG-I MANTARI FEST VAL
Yangyang Song-i (Çam) Mantar  Festivali eylül sonu ekim ba  aras nda bir zamanda, do al ortam nda 
mantarlar  görme ve toplama f rsat  sunuyor. Festival kapsam nda Sansinje Ritüeli, mantar toplama, 
mantar yemekleri tad m  ve songcheontteok yap m  gibi etkinlikler bulunuyor.

+82

+82

+82

+82
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Geumsan – (INSAM G NSENG) FEST VAL
Kore, Goryeo ginsengin anavatan  ve Geumsan da ginsenginin kalitesiyle ünlü. Geumsan’da her 
y l Chuseok (Kore ükran Günü, ay takvimine göre 15 A ustos) civar nda bir ginseng festivali 
düzenleniyor. Ziyaretçiler festivalde ginsengin yeti tirilmesi ve i lenmesini görebilir, düzenlenen 
çe itli sergilerle de ginsengin sa l a yararlar  üzerine bilgi edinebilir. Festivalin etkinlikleri aras nda 
ginseng toplama, ginsengli suyla ayak banyosu, ginseng pi irme yar mas  say labilir.

Jeonju – KORE YEMEK FEST VAL  (KFF)
Her y l ekim ay n n ortas nda, bibimbap’ n (sebzeli ve etli pirinç) memleketi kabul edilen Jeonju’da 
bir yemek festivali yap l yor. Festivalde, Jeonju’nun me hur bibimbap’  ve makgeolli’sinin (geleneksel 
içki) yan  s ra pek çok geleneksel pi irme tekni i yer al yor ve ünlü efler taraf ndan yemek kurslar  
veriliyor.

Boseong – DAHYANGJE YE L ÇAY FEST VAL
Kore’nin en çok ye il çay yeti tirilen bölgesi olan Boseong’da her y l may s ay nda düzenlenen Ye il 
Çay Festivali’nde ziyaretçiler göz alabildi ine uzanan ye il çay tarlalar nda güzel manzaran n tad n  
ç karak çay yapra  toplayabiliyor. Festivalde ayn  zamanda Kore’nin geleneksel çay ritüelini de 
ö renmek mümkün.

Gyeongju – GYEONGJU P R NÇ KEK  VE GELENEKSEL KORE ÇK LER  FEST VAL
Tarihi kent Gyeongju’da her y l ekim ay nda Kore’nin geleneksel pirinç keki ve içkileri erefine bir 
festival düzenleniyor. Festivalde çok çe itli pirinç keklerini ve geleneksel içkileri görmek, tatmak 
mümkün. Uygulamal  programlarda ise pirinç dövme ve garaetteok (pirinç keki çubuklar ) kesimi 
ö retiliyor.

+82

+82
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EVINIZDE KORE YEMEKLERI PISIRIN
. . . . .

.
.

Yabanc  ülkelerden gelen pek çok ziyaretçi Kore’ye hayran kal yor ve Kore’nin bir parças n  beraberinde 
evine götürebilmeyi diliyor. Pek çok ülkede Kore restoranlar  olsa da Kore yemeklerini evinizde pi irmeyi 
denemek de isteyebilirsiniz. Kore yemekleri pi irmek hem an lar n z n yeniden canlanmas n  sa lar hem 
de ailenize ve arkada lar n za ho  bir sürpriz olur. A a daki yap m  kolay yemekler, Kore’de kald n z 
dönemde tad  dama n zda kalan çok özel lezzetleri evinize getirecek.

4 ki ilik

Haz rlama süresi: 80 dk.

Bulgogi, ince kesilmi  
dana etinin çe itli 
soslarda terbiye 
edildikten sonra yüksek 
s da zgara yap lmas yla 
haz rlanan bir yemek. 
Daha yumu ak olmas  
ve pi irme süresinin 
k salmas  için etin ince 
ince dilimlenmeye 
ba lad  1950’lerden 
beri Kore’de en sevilen 
yemeklerden biri.

300 gr dana eti (fileto)
1 so an

Terbiye sosu:
2 yemek ka  soya sosu
1 yemek ka  susamya
1 yemek ka  eker
½ yemek ka  ezilmi  susam 
1/5 çay ka  karabiber
50 gr armut püresi

Eti akan suya tutarak iyice 
y kay n. Temiz bir bezle ya da 
kâ t havluyla suyunu ald ktan 
sonra fazla ya lar n  ç kar n ve 
ince ince dilimleyin. (Resim 2.)

Terbiye malzemelerinin 
tümünü derin bir kaba koyup 
kar t r n. (Resim 3.)

Izgaray  ya da tavay  s t n, eti 
yüksek ate te pi irin.

Bu sosu ve so anlar  etin 
üzerine koyup iyice kar t r n 
ve terbiye olmas  için 30 
dakika beklemeye b rak n. 
(Resim 4 ve 5.)

Yan nda marul ya da k v rc k 
salatayla servis edin.

So an  soyun ve 0,5 santimlik 
yar m halkalar eklinde k y n.

Bulgogi
Kore barbekü

MALZEMELER: YAPILIŞI:

İPUCU:
Mantar ve/veya havuç da 

eklenebilir.

* Geleneksel Kore Yemekleri Enstitüsü’nden alınmıştır. 
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4 ki ilik

Haz rlama süresi: Yakla k 120 dk.

Samgyetang küçük bir 
tavu un ya da pilicin yap kan 
pirinç, ginseng, jujube 
(hünnap), sar msak gibi 
malzemelerle doldurulmas  
ve k s k ate te uzun süre 
pi irilmesiyle yap lan bir 
tavuk çorbas . Kore’de 
yaz n en s cak üç gününde 
(chobok,ilk s cak; jungbok, 
orta s cak; malbok, son s cak), 
s ca n üstesinden gelmek ve 
ginseng sayesinde enerjiyle 
dolmak için samgyetang yenir.

4 piliç
4 bardak pirinç
4 geven kökü
4 ginseng kökü
12 di  sar msak
4 jujube
4 yumurta
2 ye il so an
tuz ve karabiber

Tavu un içini temizleyin.

Yap kan pirinci y kay n ve 
iki saat önceden suya koyun,  
suyunun süzülmesi için 10 
dakika da kevgirde bekletin.

Geven kökünü y kay n ve iki 
saat suda bekletin.

Ginsengi y kay p temizleyin ve 
ba  k sm n  kesin. Sar msaklar  
ve jujubeyi temizleyip y kay n.

Ye il so an  temizleyip y kay n 
ve do ray n.

Geven köklerini derin bir 
kab n içinde suya koyup 20 
dakika yüksek s da kaynat n. 
Kaynamaya ba lad nda ate i 
orta s cakl a getirin ve 40 
dakika da böyle pi irin.

Piliçlerin içine pirinci, ginsengi, 
sar msa  ve jujubeyi doldurun. 
çindeki malzeme dökülmesin 

diye her bir pilicin bacaklar n  
çaprazlay n. (Resim 3 ve 4.)

Ye il so anlar  ekleyin, tuz ve 
karabiberle servis edin.

Piliçleri büyük bir tencereye 
koyup geven kökünün 
ha land  suyu üzerine 
dökün. 20 dakika yüksek s da 

Samgyetang
Ginsengli Tavuk Çorbası

YAPILIŞI: MALZEMELER:

Temel malzemeler: Kore yemekleri pişirmek için gereken geleneksel Kore malzemeleri ve baharatları arasında şunlar 
sayılabilir: Gochujang (Kore kırmızıbiber çeşnisi), gochugaru (Kore pul biberi), doenjang (soya ezmesi) ve susamyağı. 
Bu malzemeler Kore’de herhangi bir yerden ya da kendi ülkenizde Kore ürünleri satan marketlerden alınabilir.

İPUCU:
Lezzetini ve kıvamını 
bozacağından tavuğun 
fazla pişmemesine özen 
gösterin.

kaynat n, ard ndan ate i k s n ve 
suyun rengi süt beyaz na dönene 
dek 50 dakika daha pi irin. 
(Resim 5 ve 6.)

* Geleneksel Kore Yemekleri Enstitüsü’nden alınmıştır. 
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4 ki ilik

Haz rlama süresi: Yakla k 60 dk

Bibimbap, buharda pi mi  
pirincin çe itli sebzeler, 
et ve Kore k rm z biber 
çe nisiyle kar t r lmas yla 
haz rlan yor. Kökeninin 
çok eski ayinlere dayand , 
ayinden artan yemeklerin bir 
kapta toplanarak yenmesiyle 
bu yeme in ortaya ç kt  
söyleniyor. Bibimbap yapmak 
çok kolay. Tek gereken, mevsim 
sebzeleri (namul), susamya  
ve Kore k rm z biber çe nisi.

Bibimbap

4 kâse buharda pi mi  pirinç
120 gr dana eti (kemiksiz but)
300 gr kabak
200 gr soyulmu  çançiçe i kökü
200 gr önceden suya konmu  
e reltiotu
3 gr suyosunu
2 yumurta
tuz, s v ya

Terbiye sosu:
1 çorba ka  susamya
½ çorba ka  eker
2 çay ka  k y lm  ye il so an
1 çay ka  ezilmi  susam 
1/8 çay ka  karabiber
1 çay ka  susamya

Vok tavada Kore 
kırmızıbiber çeşnisi:
5 çay ka  Kore k rm z biber 
çe nisi
20 gr dana k yma 
2 çay ka  k y lm  ye il so an
6 yemek ka  su
1,5 yemek ka  eker
1,5 yemek ka  susamya

Kabaklar  jülyen kesin (yakla k 
5 cm’ye 0,3 cm), üzerine tuz 
serpin, 10 dakika bu ekilde 
beklettikten sonra fazla tuzunu 
silkeleyin. Çançiçe i köklerini 
jülyen do ray n (yakla k 5 cm’ye 
0,3 cm), tuz ekleyin, 10 dakika bu 
ekilde beklettikten sonra y kay n 

ve suyunu s k n. (Resim 2.)

Kabaklar , çançiçe i köklerini, 
dana etini ve e reltiotunu 
ayr  ayr  vok tavada az ya da 
çevirerek pi irin ve kenara ay r n.
Suyosununu vok tavada az 
ya da pi irin ve bir s r ml k 
parçalara bölün.
Vok tavada Kore k rm z biber 
çe nisi için: Dana k ymay , 
ye il so anlar , sar msa  
ve susamya n n yar s n  
tavaya koyun, orta s da 2 
dakika kar t rarak k zart n. 
Kore k rm z biber çe nisini, 
susamya n n geri kalan n  ve 
ekeri ekleyin, 5 dakika daha 

kar t rarak ya da çevirin. 
Suyu ekleyin ve 3 dakika daha 
pi irin.

Vok tavada pi mi  malzemeleri 
derin bir taba a ya da 
kâseye al n, üstüne buharda 
pi mi  pirinci ve vok tavada 
haz rlanm  Kore k rm z biber 
çe nisini ekleyin. (Resim 6.)

Eti akan suya tutarak iyice 
y kay n. Temiz bir bezle ya da 
kâ t havluyla suyunu ald ktan 
sonra ince eritler halinde kesin 
(yakla k 5 cm’ye 0,3 cm) ve 
haz rlad n z terbiye sosuna 
koyun. E reltiotunu y kay n 
ve 5 cm uzunlu unda kesin ve 
terbiye sosuna yat r n.
Yeme in üstünü süslemek için 
yumurtalar  az ya da iyice 
pi irin (çift tarafl ), ard ndan 5 
cm’ye 0,3 cm eritler halinde 
kesin.

MALZEMELER: YAPILIŞI:

İPUCU:

• Pirinci pişirirken 
kaynama sırasında su 
taşarsa kapağı hafifçe 
açın ve tekrar kapatın.

• Daha iyi bir lezzet için 
pirincin fazla kuru ya da 
çok sulu olmamasına 
dikkat edin.

• Kore kırmızıbiber 
çeşnisini vok tavada 
çevirirken biraz şeker 
eklenebilir.

• Kore kırmızıbiber 
çeşnisinin miktarını 
damak tadınıza göre 
ayarlayın, fazlası size 
fazla acı ya da çok 
baharatlı gelebilir.

* Geleneksel Kore Yemekleri Enstitüsü’nden alınmıştır. 
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4 ki ilik

Haz rlama süresi: Yakla k 60 dk.

Japche, patates eri tesi ile 
çe itli sebzelerin vok tavada 
çevrilerek pi irilmesiyle 
haz rlan yor. Kore’de 
bayramlarda ve geleneksel 
törenlerde sofralarda mutlaka 
bulunan, sevilen bir yemek.

Japchae

60 gr patates noodle
50 gr dana eti (kemiksiz but)
2 itake mantar
3 koru kula  mantar
1/3 salatal k, 1/3 havuç
30 gr soyulmu  çançiçe i kökü
1 so an
30 gr ma  fasulyesi filizi
1 yumurta
tuz ve susam ya

Birinci sos:
½ yemek ka  soya sosu
½ çay ka  eker
½ çay ka  do ranm  ye il 
so an
¼ çay ka  dövülmü  sar msak
½ çay ka  ezilmi  susam
½ çay ka  susamya
bir tutam karabiber

İkinci sos:
1 yemek ka  soya sosu
1 yemek ka  eker
½ yemek ka  susamya
½ yemek ka  susam
¼ çay ka  tuz
2 yemek ka  s v  ya

Eti akan suya tutarak iyice y kay n. 
Temiz bir bezle ya da kâ t 
havluyla suyunu ald ktan sonra 
ince eritler halinde kesin (yakla k 
6 cm’ye 0,3 cm) ve haz rlad n z 
birinci sosun yar s na yat r n. 

Çançiçe i köklerini e it 
büyüklükte do ray n, ac l n  
almak için 1 dakika kadar 
tuzla ovun. So an  soyup 
y kay n, salatal  do rad n z 
büyüklükte do ray n. Ma  
fasulyesi filizinin ba n  ve alt 
k sm n  kesip at n.
Yeme in üstünü süslemek için 
yumurtalar  az ya da iyice pi irin 
(çift tarafl ), ard ndan 5 cm’ye 0,3 
cm eritler halinde kesin.

Tüm sebzeleri ayr  ayr  vok tavada 
çevirerek k zart n.

Mantarlar  yakla k bir saat 
suda bekletin, itake mantar n n 
saplar n  ç kar n ve 0,3 cm 
geni li inde do ray n. Koru 
kula  mantarlar n n saplar n  
kopar n ve mantarlar  birinci 
sosun geri kalan yar s na yat r n.

Salatal  ve havucu y kay p 
jülyen do ray n (6 cm x 0,3 
cm). Ayr  ayr  tuzlay n, emmesi 
için 5 dakika bekledikten sonra 
temiz bir bezle ya da kâ t 
havluyla fazla suyunu al n.

Su kaynat n ve ma  fasulyesi 
filizlerini tuzla 2 dakika 
ha lay n. Kevgirde suyunu 
süzdükten sonra üzerlerine tuz 
ve susamya  dökün.

Su kaynat n ve patates 
eri telerini 8 dakika pi irin. 
Kevgirde suyunu süzdükten 
sonra 20 cm uzunlu unda kesin 
ve ikinci sosa yat r n. (Resim 4.)

Eri teleri 2 dakika orta s da 
tavada çevirin.

Eri teleri ve di er tüm 
malzemeleri kar t r n, üstünü 
daha önce haz rlad n z 
yumurtalarla süsleyin.

MALZEMELER:YAPILIŞI:

İPUCU:

• Daha lezzetli olması ve 
yemeğin daha güzel 
görünmesi için tüm 
malzemeler yüksek 
ısıda ve hızlı pişirilmeli.

• Domuz eti, ıspanak, 
istiridye mantar gibi 
başka malzemeler de 
kullanılabilir.

* Geleneksel Kore Yemekleri Enstitüsü’nden alınmıştır. 
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Baharatl  tad  ve gevrekli iyle çok özel bir lezzet olan kimçi en tan nm , en ünlü Kore yeme idir. 
Mayalanma sürecine, kullan lan malzemelere, bölgeye ve hava ko ullar na ba l  olarak tad  de i iklik 
gösterdi inden 200’den fazla kimçi çe idi bulunur. Health dergisine göre kimçi dünyan n en sa l kl  
besinlerinden biri. Health dergisi kimçi için unlar  yazd : “A, B ve C vitaminleriyle yüklü ama en büyük 
faydas  belki de içindeki lactobacilli’de, yani kimçi ve yo urt gibi mayalanm  besinlerde bulunan ‘sa l kl  
bakterilerde sakl . Yeni bir ara t rmaya göre bu iyi bakteri sindirime yard mc  oluyor, ayr ca mantar 
enfeksiyonlar n  durduruyor, hatta engelliyor. Ve bir iyi haber daha: Baz  ara t rmalar, mayalanm  kaba n 
içindeki baz  bile enlerin kanserin geli imini engelleyebilece ini gösteriyor.”

KIMÇI
. .

BIN YILLIK BIR GELENEK
. .

KİMÇİ PİŞİRME

Kimchijeon (Kimçi Gözlemesi)
Genellikle hamura sulu kimçi eklenmesiyle haz rlan r. 
Koreliler özellikle ya murlu günlerde kimchijeon yemeyi 
tercih eder. Makgeolli (Kore’nin geleneksel pirinç arab ) ile 
çok yak r.

Kimchi Mandu (Kimçi Mant s )
Mant  içi için ince do ranm  kimçi, tofu, 
domuz k ymas  ve tercihe göre di er 
sebzeler kar t r l r. Mant  hamuruna 
sar ld ktan sonra ha lanarak, k zart larak ya 
da çorba olarak yenilebilir.Kimchi Bokkeumbap (K zarm  Pirinçli Kimçi)

nce do ranm  kimçi tavada k zart l r, ard ndan keyfe göre 
domuz eti ya da tonbal , so an ve di er sebzeler konulabilir. 
Son olarak buharda pi mi  pirinç eklenir. Buyurun, sa l kl  ve 
lezzetli yeme iniz servise haz r.

Dubu Kimchi (Tofulu Kimçi)
Soslu domuz eti ile kimçi ya da k zart l r ve tofuyla servis 
edilir. Soslu kimçinin, bask n bir tada sahip olmayan tofularla 
birlikte yenmesi önerilir. Dubu kimçi özellikle soju’yla çok 
yak r.Kimchi Jjigae (Kimçi Güveci)

Uzun süre mayalanan ve haz r hale gelen kimçi, domuz eti, 
tofu ve tercihe göre di er malzemeler bir tencerede kaynat l r. 
Bu baharatl  güveç Kore’nin en sevilen ve en çok tercih edilen 
yemeklerinden biridir.

Kimchimari Guksu (Kimçi Noodle)
Kimçili so uk çorba içinde, üstünde susamya  ve eker 
sosuna band r lm  kimçi ile servis edilen bir noodle çe ididir.
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TİPİK KİMÇİ TÜRLERİ

KİMÇİ NASIL YAPILIR? (TONGBAECHU KİMÇİ)

1. Aşama: Kesme işlemi
Kimçi yapmanın ilk aşaması, lahanayı dörde ayırmak. Kökünden kesmeye başlayın 
ama sadece yarısına kadar kesin, geri kalan kısmı ellerinizle ayırın. Bu sayede lahananın 
ufalanmasını engellemiş olursunuz. Ardından şu malzemeleri hazırlayın: Kore kırmızı 
biber çeşnisi, yeşil soğan, turp, havuç, kuru soğan, kandil çiçeği, armut, ançüez veya karides 
sosu, şeker, sarımsak, zencefil, istiridye, susam ve iri taneli, rafine edilmemiş tuz.

2. Aşama: Suya batırma
İri taneli, rafine edilmemiş tuzu, lahana yapraklarının tümüne eşit miktarda serpin. Yaklaşık 
10 dakika sonra lahanayı tuzlu suya (1 ölçü tuza 2 ölçü su) daldırın. Lahanayı 6 saat 
boyunca bu suda bırakın ama bu sırada en az on kez lahanayı çevirmeyi ihmal etmeyin.

3. Aşama: Durulama
Tuzlu lahanayı en az iki kere durulayın ve suyunun süzülmesi için 2-3 saat bekleyin. 
Lahanayı fazla tuzlamamak çok önemli. İdeali, lahana yapraklarının biraz canlı, hafiften 
gevrek kalması. Eğer tuzlama işleminde aşırıya kaçılırsa lahana sonraki aşamada sosu 
yeterince ememez.

3-1. 
Her bir lahana için (2 kg): 1 bardak Kore pul biberi, 30 gr karides veya ançüez sosu, 10 gr 
şeker, 5 gr kıyılmış zencefil, 40 gr kıyılmış sarımsak, bir miktar istiridye ve 1 armut püresini 
iyice karıştırın.

4. Aşama: Sos
Tüm malzemeleri yaklaşık 0,5 cm eninde ince şeritler halinde kesin, sarımsakla zencefili 
ince ince kıyın ve armudu püre haline getirin. Tüm malzemeleri birbirine katıp iyice 
karıştırın. (Bkz.: 3-1)

5. Aşama: Kimçi
Dörde böldüğünüz lahananın her bir parçasını yeterli miktarda sosla kaplayın, sosun 
yaprakların arasına da nüfuz ettiğinden emin olun. Lahanaların üzerine susam serpin ve 
hepsini bir kaba yerleştirin. Eğer taze yapılmış kimçi yemek istiyorsanız, mayalanmadan 
tüketebilirsiniz. Eğer kimçi güveçte ya da kimçi gözlemede kullanmak istiyorsanız, iki-üç 
gün soğuk bir yerde ya da buzdolabında mayalanmaya bırakın.

Tongbaechu Kimçi
Tongbaechu kimçi (bütün 
lahana kimçisi) Kore’nin en 
yaygın kimçisi. Genellikle 
kış mevsiminde yapılıyor 
ve Kore’de neredeyse tüm 
yemeklerde tüketiliyor.

Nabak Kimçi
Nabak kimçi (sulu Kore 
turpu kimçisi) için gereken 
temel malzemeler turp ve 
lahana. Genellikle bahar 
başında yapılıyor. Soğuk ve 
canlandırıcı suyuyla ünlü.

Chonggak Kimçi
Chonggak kimçi (küçük 
turp kış kimçisi) küçük 
turplara bol miktarda 
Kore pul biberi ve diğer 
soslar eklenerek yapılıyor. 
Bu kimçi yazın bile kolay 
kolay ekşimiyor.

Baek Kimçi
Baek kimçi’de (beyaz 
kimçi) Kore pul biberi 
kullanılmıyor, onun yerine 
tuzda salamura yapılıyor. Bu 
da lahananın mayalanma 
sırasında canlandırıcı bir sıvı 
salmasına sebep oluyor.
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Kore Yemekleri İçin Basit Sözlük

Açıklamaİngilizce telaffuzu

Güveçler, yahniler, sulu yemekler

Çorbalar

Terbiyeli, Izgara Dana Kaburga

Kısa Dana Kaburga Kavurma

Terbiyeli, Izgara Dana Fileto Dilim

Baharatlı Izgara Tavuk

Bütün Tavuk Çorbası

Kızarmış Tavuk Güveç

Domuz pirzola

Izgara Domuz Kaburga

Izgara Dana Bonfile

Izgara Kısa Kaburga Köftesi

Izgara Antrikot

Yapraklı Bir Sebzeye Sarılmış, Buharda Pişmiş Domuz Eti)

Izgara Dana Kaburga

Bulgogi

Izgara Domuz Göbeği Eti

Izgara Dana Pirzola

Izgara Dana Biftek

Haşlanmış Dana Eti ya da Domuz Eti

Kömür Ateşinde Dana Kaburga

Izgara Dana İşkembe

Sülfürle Beslenen Ördek Fırın

Kore Usulü Çiğ Dana Eti

Baharatlı Domuz Tava

Domuz Paça

Izgara Dana

Baharatlı, Sebzeli Tavuk

Tatlı Ekşi Domuz Eti

Erişte Güveç

Kimçi Yemeği

Kömür balığı Yahnisi

Soya Ezmesi Yemeği

Tofu Güveç

Dana Eti ve Sebze Güveç

Mantar Güveç

Balonbalığı Çorbası

Baharatlı Sosis Yahnisi

Baharatlı Yumuşak Tofu Yemeği
Besleyici Soya Ezmesi Yemeği

Deniz Ürünleri Güveci

Kısa Kaburga Çorbası
Domuz Kemiği ve Patates Çorbası

Yoğun Dana Kemiği Çorbası

Yoğun Sığır Kuyruğu Çorbası

Mavi Yengeç Çorbası

Baharatlı Tavuk ve Pırasa Çorbası

Morina Balığı Çorbası

İnek Dizi Kemiği Çorbası

Dilimli Pirinç Keki Çorbası

Baharatlı Balık Çorbası

Suyosunu Çorbası

Balon balığı Çorbası

Baharatlı Balonbalığı Çorbası

Kurutulmuş Kömür Balığı Çorbası

Korece
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Pirinç ve Lapalar

Noodle (Erişte)

Kimçi

Diğer…

Ginsengli Tavuk Çorbası

Sığır Kemiği Çorbası

Baharatlı Çin Levreği Çorbası

Baharatlı Balık Yumurtası Çorbası

İpeksi Tavuk Çorbası

Salyangoz Çorbası

Lahana Çorbası

Baharatlı Dana Eti Çorbası

Kabuklu Su Ürünleri Çorbası

Terbiyeli, Izgara Dana Fileto Dilim

Çopra Çorbası

Baharatlı Deniz Ürünleri Çorbası

Baharatlı Akşamdan Kalmalık Çorbası

Kimçi Kızarmış Pirinç

Yosun Pilavı

Sıcak Taşta Bibimbap Güveç

Arpa Pirinci

Kızarmış Pirinç

Sebzeli ve Etli Pirinç

Dağ Bitkili Bibimbap

Pirinçli Yaprak Sarma

Minik Turp Bibimbap

Denizkulaklı Pirinç Lapa

Jeonju Usülü Bibimbap

Pirinçli Soya Filizi Çorbası

Andong Usulü Bibimbap

Balkabağı Lapası

Soğuk Karabuğday Eriştesi

Ramen (Japon Eriştesi)Suyunda

Sebzeli Karabuğday Eriştesi, Dana Eti ya da Ançüez 

Karabuğday Eriştesi

Soğuk Et Suyunda Karabuğday Eriştesi

Baharatlı Karabuğday Eriştesi

Terbiyeli, Izgara Dana Fileto Dilim

Siyah Soya Fasulyesi Soslu Eriştesi

El Yapımı Erişte Çorbası
Soğuk Soya Sütünde Erişte

Bütün Lahana Kimçi

Lahana Sarma Kimçi
Doldurulmuş Salatalık Kimçi

Dokuz Lezzet Tabağı

Izgara Çançiçeği Kökü

Meşe Palamudu Jölesi

Vok Tavada Kimçi ile Tofu

Baharatlı Pirinç Kekleri

Baharatlı Pirinç Kekleri, Japon Noodle’ı İle

Soslu Karabuğday Jölesi

Maş Fasulyesi Gözlemesi

Hamur Çorbası

Patates Eriştesi, Vok Tavada Sebzelerle

Deniz Ürünleri ve Yeşil Soğan Gözlemesi

Geleneksel Kore Tabldot Menü
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Kore Kraliyet Mutfa  Enstitüsü
Kore Kraliyet Mutfa , Jaseon Hanedanl  kraliyet 
mutfa n n Kore’nin manevi kültür miras  ilan edildi i 
1971 y l nda Hwang Hae-sung taraf ndan kuruldu. 
Enstitüde çe itli Kore kraliyet yemeklerinin nas l 
yap ld  ö retiliyor.

Bucheon Kimchi Theme Park (Bucheon Kimçi 
E lence Park )
2012 y l nda hanok (geleneksel Kore evi) tarz  bir yerde 
aç lan Kimçi E lence Park , kimçi uzman  Bayan Kim 
Sun-ja taraf ndan i letilen bir e itim merkezi. Merkezde 
yabanc  misafirlere de özel kimçi dersleri veriliyor.

Pulmuone Kimçi Müzesi
Kore’nin en ünlü lezzetlerinden kimçiyi tan tan 
müzedeki çe itli galerilerde kimçinin tarihi, çe itleri ve 
özellikleri sergileniyor. Ziyaretçiler bu müzede farkl  
kimçilerin tad na bakabildi i gibi yabanc  misafirler için 
kimçi yapma kurslar  da bulunuyor.

Geleneksel Kore Yemek Kültürü Merkezi
Merkezde geleneksel soya güveç kaplar , buz-ev, nilüfer 
havuzu ve ziyaretçilerin taze yöresel malzemelerle 
geleneksel yemekler pi irebilecekleri bir mutfak 
bulunuyor.

Silla Hanedanl  Mutfa : Lasonjae Restoran
Kore Tarihi ve Kültürü-Yemek Okulu taraf ndan 
i letilen Lasonjae’de ziyaretçiler Silla Hanedanl ’n n 
bin y ll k mutfa n n tad na bakman n yan  s ra 
geleneksel Silla mutfa ndan yemekler pi irme olana  
da bulabiliyor.

Geleneksel Kore Yemekleri Enstitüsü
Ziyaretçiler, geleneksel yemek uzmanlar ndan pirinç 
kekleri, geleneksel kurabiyeler ve saray yemeklerini 
yapmay  ö reniyor. Enstitünün içindeki Tteok Müzesi 
ve Tteok Kafe, yemek tad mlar  e li inde Kore yemek 
kültürü hakk nda bilgi alma imkân  sunuyor.

Kore Yemek ve Yemek Kültürü Akademisi
Akademide kimçi, bulgogi, bibimbap ve pajeon gibi 
çe itli Kore yemeklerinin yap m n n yan  s ra Kore 
televizyon dizilerinde ve filmlerinde gösterilen 
yemekler ö retiliyor. ngilizce ve Japonca programlar 
mevcut.

Chonggak Kimchi World (Chonggak Kimçi 
Dünyas )
Daesang FNF taraf ndan i letilen Chonggak Kimchi 
World’un yeri Insadong’da ve burada Kore’nin en ünlü 
kimçisi “Cheonggajip Kimçi” sat l yor. Ziyaretçiler ayn  
zamanda kendileri de kimçi yapmay  deneyebiliyor.

YEMEK KURSLARI
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