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TÜRK MUTFAĞINA YENİ LEZZETLER
GELİYOR
Türk aşçılar, Uluslararası Bakl�yat yılı sebeb�yle Türk mutfağına 50 yen� lezzet kazandırıyor.
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Türk aşçılar, Uluslararası Bakl�yat yılı sebeb�yle Türk mutfağına 50 yen� lezzet kazandırıyor.
Türk�ye'n�n öner�s�yle B�rleşm�ş M�lletler (BM) tarafından kabul ed�len "2016 Bakl�yat Yılı" kapsamında
Türk aşçılar tarafından hazırlanan 50 yen� lezzet�n tanıtımı yapıldı. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın "2015
Mal� Destek Programı" kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü PAKDER'�n (Tarım ürünler�
Hububat Bakl�yat İsleme ve Paketleme Sanay�c�ler� Derneğ�) yaptığı, İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� ve
Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� Gıda Mühend�sl�ğ� Bölümler�n�n ortaklığında yürütülen "Bakl�yat İle Sağlıklı
Beslenme, Sağlıklı Hayat Projes�" kapsamında gerçekleşt�r�len çalışmalarda, b�rb�r�nden lezzetl� bakl�yat
y�yecekler� gel�şt�r�ld�. Proje kapsamında Şubat ve Mart 2016 aylarında gerçekleşt�r�len aşçılık eğ�t�mler�
�le araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları sonucunda bakl�yat ürünler�n�n kullanıldığı 50 yen� bakl�yat
y�yeceğ� artık tüket�c�ler�n beğen�s�ne sunulmaya hazır.
'DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 22'Sİ BİTKİSEL PROTEİNİ BAKLİYATTAN ALIYOR'
Bakl�yatın sağlık açısından faydaları ve proje hakkında b�lg�ler veren PAKDER Yönet�m Kurulu Başkanı
Hakkı İsmet Aral, 2016 yılının bakl�yat yılı �lan ed�lmes�nden dolayı b�r proje hazırladıklarını bel�rterek
şunları söyled�: "Bu projen�n �çer�s�nde aşçılarımız ARGE çalışması yapıyorlar. Her türlü çorbaları,
tatlıları, p�zzaları den�yorlar. Hamburger ekmeğ�nde bakl�yatı kullanmaya başladılar ve ayrıca p�delerde,
p�zza hamurlarında bakl�yat unlarını kullanmaya başladılar. Çalışmalardan çok güzel sonuçlar aldılar.
B�z�m amacımız tüm Türk�ye'n�n sağlıklı beslenmes� �ç�n farklı algıyı oluşturmak. Çünkü bakl�yatın
�çer�s�nde prote�n, m�neral ve l�f açısından çok zeng�n değerler var. Dünya nüfusunun yüzde 22's�
b�tk�sel prote�n� bakl�yattan sağlıyor. Bakl�yat son derece öneml� b�r gıda maddes�. Bakl�yat yaklaşık 62
ülkede yet�ş�yor ve dünyada son 10 yılda bakl�yat üret�m� yüzde 17 c�varında artmış durumda. Bakl�yat,
dünyada hem üret�m� artan hem de t�caret� artan b�r ürün hal�ne gelm�şt�r. Bakl�yata ver�len destekler�n
artışıyla 1 m�lyon ton olan bugünkü üret�m�m�z� yüzde 70 oranında artırmayı �hracatımızı da 500 b�n
tonun üzer�ne çıkartmayı hedefl�yoruz. Bakl�yatların Türk mutfağının öneml� b�r parçası olduğunu
bel�rten Uzman D�yet�syen D�lara Koçak �se bakl�yatın sağlık yönünden çok faydalı olduğu vurgusunu
yaptı. Koçak, "B�z hep geleneksel tatlara alışığız... Kuru fasülye den�nce aklımıza d�rekt, "etl� kuru
fasülye" gel�yor, merc�mek den�nce aklımıza d�rekt "merc�mek çorbası" gel�yor. Oysa dünyadak�
kullanımları çok daha gen�ş... Mutfağımıza çeş�tl�l�k lazım çünkü h�çb�r bes�n tek başına muc�ze değ�ld�r,
h�çb�r bes�n değer� de tek başına da suçlu değ�ld�r. Bes�n çeş�tl�l�ğ� açısından baklag�ller�, baklag�ller�n
unlarını önems�yorum ve öner�yorum" d�ye konuştu.
http://www.olay53.com/ sﺇtesﺇnden 13.04.2016 tarﺇhﺇnde yazdırılmıştır.

http://www.olay53.com/print.php?type=1&id=395032

1/1

