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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sevgili İnnovalılar,

Usta şair Cemal Süreya, “Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi 
olmalı” derken muhtemelen kahvaltı sofralarının baş tacı 
peynirin binbir çeşit lezzetinden ilham almıştı. Bugün dünyada 
nam salan “Türk kahvaltısı” tanımını olgunlaştıran da zengin 
peynir çeşitlerimiz olsa gerek. Trakya’nın İsli Çerkez 
peynirinden, Bursa’nın Mihaliç’i, Çanakkale’nin Ezine’sine, 
İzmir’in her sofraya yakışan tulum peynirinden Türkiye’nin gizli 
hazineleri Obruk peyniri, Kars Gravyeri’ne kadar çok sayıda 
lezzeti barındıran Türkiye, adeta bir peynir cenneti! Bu hafta 
sizler için ülkemizin dört bir yanında geleneksel yöntemler 
kullanılarak hazırlanan peynir çeşitlerinin haritasını çıkardık. 

Gelin birlikte tadalım…
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Kirlihanım Peyniri 
Balıkesir’in yöresel lezzetleri arasında sıkça görmeye 
başladığımız Kirlihanım Peyniri, adını dinlenme 
sürecinde üzerinde oluşan hafif küflerden alıyor. 
Saklaması zor olan koyun sütünün bol olduğu yıllarda 
evlerde kalan sütleri değerlendirmek için yapılmış ve 
bugünlere kadar varlığını koruyabilmeyi de başarmış 
bir peynir türü. Günümüzde Ayvalık’ın sepet lorunun 
kurutulması ile elde edilen yumuşak yapılı Kirlihanım 
peynirinin tadına doyum olmaz.  Fırınlayarak dumanı 
üstündeyken tükettiğinizde bambaşka bir lezzet 
karnavalı yaratabilirsiniz.

İsli Çerkez Peyniri 
Her ne kadar Sakarya ile özdeşleşmiş gibi gözükse de 
İsli Çerkez peyniri, Çerkezlerin yoğun olarak yaşadığı 
Trakya Bölgesi’nde hala sürdürülen bir gelenek. Bu 
peynirin hakkını verebilmesi için mutlaka doğal 
beslenen hayvanların yağlı sütleri kullanılarak yapılması 
gerekiyor. Tütsülenmiş dokusunun verdiği doğal 
lezzetini daha da artırabilmek için tavaya atıp 1-2 
dakika kızartın. Tadına doyamayacağınızdan emin 
olabilirsiniz.

Sepet Loru 
Ayvalık’ın havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez 
ama, her şeyi lezzetli. Ayvalık ile özdeşleştirilen Sepet 
loru da bu lezzetlerden biri. Mayalandıktan sonra önce 
torbalara sonra sepetlere koyularak suyu süzdürülüyor 
ve sepetin şeklini alması için bir gün boyunca ters düz 
edilerek bekletiliyor. Tuzlandıktan sonra tüketiliyor. 
Klasik lor peynirlerinden biraz daha buruk bir tadı olsa 
da dere otu, maydanoz gibi taze baharatlarla 
harmanlayarak tüketildiğinde “Marketlerde satılan lor 
da neymiş?” dedirtiyor.
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Mihaliç Peyniri
Adını Bursa’nın Mihaliç ilçesinden olan bu peynir türü, 
Arnavut göçmenlerin yöreye bir armağanı. Kıvırcık 
koyunun tam yağlı sütünden elde ediliyor. Yuvarlak 
gözenekli, sert yapılı ve oldukça tuzlu bir peynir türü 
olması nedeniyle tazeliğini uzun süre koruyabiliyor. 
İtalyanların parmesan peynirini andıran tadı ve 
rayihasıyla pizza ve makarnalar için adeta biçilmiş bir 
kaftan!

Sürk Peyniri 
Adı Arapça’da çökelek anlamına gelen “sürk” 
kelimesinden gelen Hatay’ın Sürk peyniri, adeta bir 
baharat şöleni sunuyor. Çoğunlukla ayran 
çökeleğinden yapılıyor. Kırmızı pul biber, zahter, 
kimyon, tuz, mahlep gibi farklı baharatlarla 
harmanlanarak armuda benzer bir şekil veriliyor. Üzeri 
tülbent ile örtülerek kurumaya bırakılıyor ve 20-25 gün 
kadar da küflendiriliyor. Üzerine zeytinyağı gezdirilerek 
saatler süren pazar kahvaltılarında baş köşeye 
oturtabilirsiniz.

Keş Peyniri
Genellikle koyun, keçi ve inek sütü karıştırılarak 
hazırlanan Burdur’un Keş peyniri, Orta Asya Türklerinin 
mutfağımıza kazandırdığı en güzel peynir çeşitlerinden 
biri. Çeşitli aromalarla tatlandırıldıktan sonra yoğurulup 
güneşte kurutularak hazırlanıyor. Damakta buruk bir tat 
bırakan hafif ekşimsi lezzetiyle yufka ekmeklerine ayrı 
bir kimlik kazandırıyor.
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İzmir Tulumu
İzmir’in her sofraya yakışan tulum peyniri, keçi derisine 
doldurularak yapılıyor. Eğer iyi bir İzmir tulumu 
arıyorsanız delikleri büyük olanları tercih etmelisiniz. 
İzmir tulumunu kahvaltı sofralarında tüketebileceğiniz 
gibi pizzadan, böreğe, poğaçaya kadar her türlü 
hamur işinde de kullanabilirsiniz. Sert yapısı ve 
baharatlı tadıyla makarna soslarına da çok yakışıyor.

Ezine Peyniri 
Türkiye’de en çok tüketilen peynirlerden biri olan 
Çanakkale’nin Ezine peyniri, beyaz peynirler arasında 
şüphesiz en lezzetlisi. Çanakkale’nin mis gibi kekik 
kokan topraklarında beslenen hayvanların yağlı 
sütlerinin can verdiği Ezine peyniri, sadece kahvaltıların 
değil, karpuzun, kavunun ve atıştırmalıkların en lezzetli 
eşlikçilerinden.

Telli Peynir
Trabzon’un meşhur Telli peyniri, lezzetini Doğu 
Karadeniz’in yeşil yaylalarındaki otlarla beslenen 
ineklerin sütünden alıyor. Uzayıp giden kuymakların 
tadının sırrı, onun karşı konulmaz lezzetinde saklı. Bazı 
yörelerde Kolot olarak da bilinen bu peyniri 
marketlerde de bulabilirsiniz. Ama imkânınız varsa 
Trabzon’dan getirtmeyi tercih edin. Farkı göreceksiniz!
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Küflü Peynir
Konyalıların “Konya’nın tarihi kadar eski, kentin rengi 
gibi yeşil” olarak tanımladığı Küflü peynir, Fransızların 
rokforuyla yarışır bir lezzete sahip. Eğer küflü peynir 
sevenlerdenseniz “Rokfor da neymiş?” diyeceğinizden 
emin olabilirsiniz

Çömlek Peyniri 
Nevşehir’in Çömlek peyniri, taze koyun veya inek 
sütünün süzülüp çömleklere basılmasıyla üretiliyor. 
Kalıp halindeki taze peynir tüketilmeden önce 
üzerlerine taşla bastırılıyor ve içerisindeki peynir suyu 
süzülüyor. Bölge turizmindeki yükselişle birlikte adeta 
küllerinden doğan bu peynir türünü dünyada bilmeyen 
yok!

Küp Peyniri
Sivas’ta yapımına bahar aylarında başlanan Küp 
peyniri, bir çeşit taze peynir. İnek sütünden yapılan 
peynir, suyu alındıktan sonra dilimleniyor. İyice 
tuzlandıktan sonra toprak küplerde sıkıştırılıyor ve 
yaklaşık 3 ay dinlendiriliyor. Suyu süzüldükten sonra 
tüketiliyor.
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Divle Obruk Peyniri
Karaman’nın Divle Köyü başta olmak üzere civar 
köylerinde üretilen bu peynirin en önemli özelliği 
obruk mağarasında olgunlaştırılması. Keçi ve koyun 
sütü kullanılarak hazırlanan peynirler, koyun ve keçi 
derisinden yapılan özel tulumlara bastırılarak obruk 
mağarasında aylarca dinlenmeye bırakılıyor. 
Mağaradaki mikroflora ortamı peynire kendine özgü 
bir küf tadı veriyor. Bu özel tat sebebiyle de obruk 
peyniri için Divle’nin hazinesi deniliyor.

Kars Gravyer Peyniri
Literatürde dünyanın en lezzetli peynirleri arasında yer 
bulan Kars’ın meşhur delikli peyniri Gravyer, lezzetini 
Kars ve Ardahan’ın yüksek yaylalarındaki tatlı otlar ile 
beslenen Zavot ineklerinin sütünden alıyor. 1878 
yılında İsviçreli bir peynir üreticisi olan David Moser'in 
Kars, Boğatepe'yi ziyareti sırasında bölgeyi peynir 
yapımına uygun bulması ile ortaya çıkan bu peynir 
türü, kültür miraslarımız arasında gösteriliyor. En 
lezzetlileri Kars’ın Boğatepe Köyü’nde üretiliyor. Bu 
köy Gravyer Endüstrisi olarak anılıyor.  

Otlu Peynir
İçine neredeyse 25 farklı ot konularak hazırlanan Van’ın 
meşhur otlu peyniri, genellikle koyun sütünün en bol 
olduğu ilkbahar aylarında üretiliyor. Hazırlanan 
peynirler tuzlandıktan sonra toprak küplere 
dolduruluyor ve ardından toprağa gömülüyor. 3 ile 7 
ay arası toprak altında dinlendirilen peynir, Van 
kahvaltılarının olmazsa olmazları arasında yer buluyor. 



Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Civil Peyniri
Ülkemizin coğrafi işaretli peynirlerinden Erzurum’un 
Civil peyniri, yağı azaltılmış taze sütten üretiliyor.  Onu 
diğer tel peynirlerinden ayırın en önemli özellik, kütle 
formunda ve düz bir tel halinde olması. İyi bir Civil 
peynirinin kalıp halinde olması ve tel tel ayrışmaması 
gerekiyor. 

Kelle Peyniri
Gaziantep’te “pişken” olarak da bilinen kelle peyniri, 
sadece küçükbaş hayvanların sütlerinden yapılıyor. 
Geleneksel olarak avuç içerisinde şekillendirilerek 
üretiliyor. Yarı esnek ve ağızda kolaylıkla dağılan kelle 
peyniri, güveç kaplarda sıcak olarak servis ediliyor. 
Gaziantep mutfağında hamur işlerinin içinde kendine 
ayrı bir yer ediniyor. 

Urfa Peyniri
Urfa’nın bu meşhur bol tuzlu peyniri, çoğunlukla top 
top hazırlanıyor. Uzun süre tok tutan bu peynir, 
Urfalıların vazgeçilmez yolluklarından da biri olmayı 
sürdürüyor. Bol tuzlu olması nedeniyle uzun süre 
tazeliğini koruyor. 

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

