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Refika’nın
yılbaşı sofrası

Yılbaşı gecesi en lezzetli yemekleri pişirerek, en keyifli daveti vermeye hazır
mısınız? Refika’nın cezbedici tarifleri ve önerileriyle gecenin yıldızı siz olun!

Y

RÖPORTAJ-INTERVIEW: Melike Çetinsaraç

emeklerinde, ağız sulandıran
bir lezzet ve görsel bir şölen
sunan Refika Birgül, pratik
tarifleri, eğlenceli ve renkli
anlatımıyla yemek severlerin
beğenisini topluyor. Kendini bildi
bileli yemek yapan Refika, bir
yılbaşı yemeğinin “imece usulü
hazırlanması” gerektiğini söylüyor.

Yemek yapmaya ne zaman ve nasıl başladınız?

Refika’s Seasonal Spread
Are you ready to cook the most delicious dishes,
and throw the best ever party for New Year’s Eve?
Become the star of the night with Refika’s mouthwatering recipes and suggestions!
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Yemek yapmak, bizim ailede kahve yapmakla başlar.
Benim yemek maceram da, boyum ocak seviyesine
yetiştiği anda, bütün aileye kahve yaparak başladı. Abim
yemek yapmaya çok meraklıydı, 10-12 yaşlarımdayken
onunla birlikte, mutfakta birbirinden ilginç tarifler
denerdik. Anne tarafım Kıbrıslı olduğu için teyze ve
dayılarımın birikimleriyle Akdeniz mutfağını ve baba
tarafım Nevşehirli olduğu için dede, hala ve yengelerimin
birikimleriyle lezzetli İç Anadolu mutfağını birleştirmeye
çalıştım. Arkadaşlarımı görmek için gittiğim Londra’da
ise araştırma yapma şansı yakaladım. Sevgiyle yapılan
yemeğin hem vücudu hem ruhu iyileştirebileceğine
inanarak, gece uykularımdan yeni tariflerle uyandım.
Mutfakta deneyler yaparak yemeğin algoritmasını
çıkarmaya çalıştım. Kısacası yemek, her zaman

R

efika Birgül’s meals offer mouthwatering tastes and visual feasts, and
the chef is admired by food lovers for
her practical recipes and entertaining
and colourful descriptions. Refika
has been cooking ever since she can
remember and says that a New
Year’s Eve meal should be prepared
“communally”.

When and how did you start cooking?

In my family, cooking starts with making coffee. My cooking
adventure began with making coffee for the entire family
ever since I was tall enough to reach the cooker. My brother
was very interested in cooking and together we would try
interesting recipes in the kitchen when we were around
10-12 years old. As my mother’s family is from Cyprus and
my father’s is from Nevşehir, so I tried to use the knowledge
and experience of my aunts, uncles and grandfather to bring
together Mediterranean cuisine with the delicious Central
Anatolian cuisine. I got the chance to do research in London
where I went to visit friends. Believing that a meal cooked
with love can heal both the body and the soul, I woke up in
the middle of the night with new recipes. I tried to work out
the algorithm of the meal with experiments in the kitchen.
In short, food has always been part of my life. In 2010, with
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Yılbaşı daveti için menü nasıl belirlenmeli?

Bu, davetin büyüklüğüne ve gelecek insanların
yakınlığına göre değişir. Bence en güzeli, o yılbaşı
davetine gelen herkesin bir işin ucundan tutması, ev
sahibinin çok yorulmaması ve perişan olmamasıdır.
Buradaki en temel şey, bu duyguyu yakalamak. Ev
sahibi, sadece tavuk ya da hindi gibi bir ana yemek
ve pilav yapıp başka bir şeye karışmayabilir. Gelen
misafirler de tatlı, meze, içecek ve önden yenecek
atıştırmalığı getirir, yani masa imece usulü hazırlanır
ve bir paylaşım yaşanır. Yılbaşı gibi kutlamalarda
böylesi çok daha anlamlı oluyor. Ayrıca, artık çok
ciddi bir maliyet ve birikim gerektiren geleneksel
sofraları, şehir hayatına ve daha küçük ailelere
böylece uyarlayabiliriz.
Yılbaşı sofrasını nasıl süsleyebiliriz?

hayatımın içindeydi. 2010 yılında bütün bu birikimleri,
arkadaşlarımın desteğiyle bir kitap haline getirmeye
karar verdim.

İlk göz
ağrısı
Refika’nın
“içim titreyerek
okuyorum”
dediği “Refika’nın
Mutfağı” isimli
kitabı, 2010
yılında Boyut
Yayın Grubu’ndan
çıktı.
First love
“Refika’s Kitchen”
was published
by Boyut Yayın
Grubu in 2010;
commenting on
the book Refika
says “reading it
makes me shiver”.
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Bir yılı aşkın süredir, “Mucize Lezzetler” isimli televizyon
programını hazırlıyorsunuz. Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Takdir gerçekten izleyicinin. Bunu benim şahsi
yolculuğum olarak düşünürsek, çok keyif alıyorum. Fakat,
Oscar Wilde’ın şu sözünü de hep aklımda tutuyorum;
“Güzellik, onu gören gözdedir”. İnsanların güzel sözleri ve
tepkileri bir taraftan da onların gönüllerinin güzelliğinden
kaynaklanıyor. Yemeklerim yapıldıkça, izleyicilerim o
mutluluğu paylaştıkça gerçekten kendimden geçiyor,
çok mutlu oluyorum. Ayrıca bu kalbimi ve içimdeki sesi
dinleyerek yaptığım bir iş oldu ve bunun birileri tarafından
beğenilmesi ve sevilerek sahip çıkılması, benim için
bambaşka bir anlam ifade ediyor.

the support of my friends, I decided to turn this knowledge
and experience into a book.
For over a year, you have been presenting the TV show
“Mucize Lezzetler/Miraculous Tastes”. What sort of
reactions have you received?

It is the appreciation of the viewers that really counts. If
we consider this to be my own personal journey then I
enjoy it a lot. But I keep the words of Oscar Wilde in mind:
“Beauty is in the eye of the beholder.” People’s kind words
and reactions come from the beauty in their hearts. I am
really overwhelmed when people follow my recipes and my
viewers share in that happiness. Moreover, this is something
I have done through listening to my heart and my inner
voice, so when some people appreciate it and embrace it; it
really means something to me.

Zorunluluk gibi yapıldığında, kâbusa dönebilecek
bir süreç. İllaki dışarıdan bir şeyler almamıza gerek
yok, elimizdeki ve etraftaki doğal malzemelerle
çok şık bir yılbaşı sofrası hazırlayabiliriz. Evde
kırmızı neleriniz var mesela; kopardığınız gül
yapraklarını, kurutulmuş kırmızı biberleri, renkli
karabiberleri, ince biberiye dallarını ya da çam
ağacından kestiğiniz küçük dal parçalarını masanın
üzerine serpiştirebilirsiniz. Varsa yıldız anason da
çok yakışacaktır. Nar veya kırmızı elma tepelerini,
çay mumlarını yerleştirecek kadar açıp mumluk,
tarçınlardan peçetelik yapabilirsiniz. Kokulu bir
mum, parfüm ya da kokulu bir çiçek gibi, yemeğin

Sohbetİ
ısıtmak İçİn
“Hoş geldin”
içkisi olarak,
“shot”
bardaklarında
meyve suyuyla
votkayı sert bir
şekilde karıştırıp
misafirlerin daha
kapıdan içeri
girer girmez
ısınmalarını
sağlayabilirsiniz.”
To warm up
the chat
“As a ‘welcome
drink’, mix fruit
juice and a large
amount of vodka
and serve in shot
glasses so that
your guests warm
up the moment
they enter the
house.”
How should you decide on the menu for New Year’s Eve?

It depends on the size of the event and how close you are to the
guests. I think the best way is for all the guests to take some
responsibility so that the host isn’t completely worn out. The
basic thing here is to catch that special that feeling. For example
the host could prepare only the main course, such as roast
chicken or turkey with rice, and not bother with anything else.
The guests can bring the dessert, appetizers, drinks and starters,
and the table can be prepared communally so that there is a
sense of sharing. This means even more for celebrations such
as New Year’s Eve. In this way we can also adapt traditional
meals, which can be expensive and difficult to make, making
them more suitable to city life and smaller families.

What are your “musts” at a table?
Bir sofrada “olmazsa olmaz”larınız nelerdir?

Muhabbet, samimiyet ve afiyet... Bunların haricinde de
“bu olmazsa olmaz, şu olmazsa olmaz!” diye bir şeyin var
olmaması gerektiğine inanıyorum. Hayatta hiç bir şeyin
alternatifsiz ve katı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü
aslında yaşadığımız, hissettiğimiz bütün algılarımız duygu
üzerinden gidiyor. Bazen peynir-ekmek en güzel yemek
olabilir, fakat ne yersek yiyelim, malzemelerin kaliteli,
mevsiminde ve doğal olması önemli.
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Conversation, sincerity and good health… Other than
these I believe that there is nothing for which we should
say “If it doesn’t have this then it won’t work!” I believe
that there is nothing in life that is concrete and that doesn’t
have an alternative. Because feelings are at the very centre
of everything that we live, sense and perceive. Sometimes
bread and cheese can be the best meal. But whatever we
eat, it is important to use high quality ingredients that are
seasonal and natural.

How can we decorate our New Year’s Eve table?

If you feel obliged to do this it can turn into a nightmare. You
don’t have to buy things; you can prepare a very stylish New
Year’s Eve table with natural object that you find around
you. For example you can scatter things in red that you find
around the house on the table: rose petals, dried red peppers,
red peppercorns; as well as pieces of rosemary or small
branches that you have cut from the Christmas tree. If you
have any star anise, that would look very nice too. You can
cut open pomegranates or apples at the top big enough to
place tea lights and make candle holders or serviette holders
Aralık-December
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Peki, yılbaşı gecesinde favori yemekleriniz nelerdir?

Valla ben tavuk seviyorum, çok iyi pişmiş güzel
bir tavuğu hindiye değişmem. Verdiğim kabaklı
pilav tarifi de en sevdiğim yemeklerden biri. Enteresan
bir şekilde yılbaşının renkleri kırmızı
ve yeşildir, fakat ben turuncuyu çok yerinde buluyorum.
O yüzden yılbaşı sofrasına Trabzon hurması ve bal
kabağının çok yakıştığını düşünüyorum.
Pişirmekten hoşlandığınız yemekler hangileri?

Ben genellikle yemeklerle küçük oyunlar oynamayı
seviyorum. Bazen de, çoğu ev hanımı gibi, bir yemeğe
ya da malzemeye takıyorum kafamı ve o dönemin
favori yemeği o oluyor. Evde o yıl, en az haftada ya da
iki haftada bir, o yemek pişiyor. Ama hayatım boyunca
yapmayı en çok sevdiğim yemekleri “Kadayıf Böreği”,
“Vişneli Güllaç”, “Mıhlanmış Et”, “Kadayıf Mantı”
ve fırında yavaş yavaş pişen “Pestilli Tavuk” olarak
sıralayabilirim.
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from cinnamon sticks. You should avoid anything that would
cover the smell of the food, like fragrant candles or flowers.

“Mucİze
Lezzetler”
Refika’nın
hazırlayıp
sunduğu “Mucize
Lezzetler”
programı, NTV’de
her Pazar 13:30’da
yayına giriyor.
“Miraculous
tastes”
The programme
“Mucize Lezzetler/
Miraculous
Tastes”, produced
and presented by
Refika, is on NTV
at 13.30 every
Sunday.

What are your favourite meals for New Year’s Eve?

Well, I actually like chicken. I wouldn’t swap a well-cooked
chicken for turkey. The rice in pumpkin recipe I have given
is one of my favourite dishes. The colours of the festive
season are red and green but interestingly I find orange very
fitting too. And so I feel that persimmon and pumpkins work
very well on a New Year’s Eve table.
What meals do you most enjoy cooking?

I usually like to play small games with the meals. Sometimes,
like many housewives, I get obsessed with an ingredient or
meal and that becomes my favourite meal of that time. For
the whole year, that dish is cooked once every week or every
fortnight. But I can say that my lifelong favourites are “kadayıf
böreği” (a variation on traditional “börek” pastries), “güllaç”
(a milky dessert with rice, pastry and walnuts) with sour
cherries, meat and cheese fondue, “kadayıf mantı” (a variation
on traditional Turkish ravioli made with shredded pastry) and
slow roast chicken with “pestil” (dried fruit paste).
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kokusunun önüne geçebilecek her şeyden de uzak
durmak gerekir.

Yılbaşı yemeğinde ne tür içkiler servis edebiliriz?

What sort of drinks should we serve on New Year’s Eve?

Size çok güzel bir tarif vereyim; “Kaynar”. Bir çorba kaşığı
yenibahar tohumu, ceviz büyüklüğünde bir parça havlıcan, iki
çubuk tarçın, bir çorba kaşığı karanfil ve bir ceviz büyüklüğünde
zencefili soyup, bir tencereye atın ve bir buçuk litre suda bir saat
kaynatın. Baharatların toz hali değil de tane hallerini bulmakta
fayda var, aksi takdirde bir tülbendin içine koyup kaynatabilirsiniz.
Ancak bu kadar kuvvetli baharatların birbirlerine değip tat
çıkarmaları yerine, açık pişmeleri daha iyi. Fırsattan istifade,
tanışmayanlar yenibaharın tane haliyle tanışabilir. Kokusuna,
gücüne hayran bırakacağı garanti… Sonra bir buçuk su bardağı
pekmezi (375 ml) ekleyip bir saat daha kaynatın. Servis ettiğiniz
bardağın üzerine bolca ceviz ekleyerek afiyetle için. Saat 12’de,
yeni yılı bu içecekle ve hoş aromasıyla karşılamak güzel olabilir.

Let me give you a very nice recipe: “Kaynar” (literally “boiling”). Put
one tablespoon of allspice seeds, a piece of galangal the size of a walnut,
two cinnamon sticks, one teaspoon of cloves and a peeled piece of ginger
the size of a walnut in a pan and boil 1.5 litres of water for an hour. It
is best to use the whole spice rather than ground spices but if you can’t
find them you can wrap the ground spices in a cloth and boil them like
that. However, it is better for such strong spices to be cooked unwrapped
rather than touching each other and changing the flavour. This might be
a chance to get acquainted with allspice seeds for those who have never
used them before. You will definitely be impressed by its fragrance and
strength… Then add 375 ml of pekmez (grape molasses) and cook for an
hour. Serve in a glass with plenty of walnuts. The delicious smell of this
drink would be a nice way to welcome the New Year at midnight.
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FIRINDA YILBAŞI TAVUĞU
Malzemeler:
• Bütün tavuk; 2 kg
• 2 çorba kaşığı biber salçası
• 2 çorba kaşığı balzamik sirke
• 5 diş sarımsak
• 1 çorba kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
• 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu
• 1 mandalina kabuğu rendesi
• 1 limon kabuğu rendesi
• 4 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1 çorba kaşığı tereyağı
• 1 çorba kaşığı bal
İçi için:
• 1 limon; dört parçaya bölünmüş
• 1 mandalina; dört parçaya bölünmüş
• 2 dal biberiye
• 1 dal zahter (kekik)
Garnitürü için:
• ½ kg taze patates; iki parçaya bölünmüş
• ½ kg brokoli
• 1 havuç; ince dilimlenmiş
• 1 baş sarımsak
• 1 çorba kaşığı çekilmiş biber
• 1 süs biberi
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı

Fırını alt üst pişirme olarak 185 dereceye
ayarlayın. Bütün tavuğu yıkayıp, kurulayıp
bir tepsiye yerleştirin. Havana sırasıyla
sarımsak, tuz, kimyon, kişniş ve zahteri
koyup dövün. Baharatlar iyice dövülünce
mandalina ve limon kabuğu rendesini
ekleyin. Biber salçası, zeytinyağı,
balzamik sirke ve tereyağını ilave edin.
İyice karıştırıp, tavuğun derisinin altına
ve üstüne yedirin. Limon ve mandalina
ile zahter ve biberiyeyi de tavuğun içine
yerleştirin. Hazırladığınız tavuğu, fırının
ızgara telinin üzerine yerleştirin. Garnitürü
için önce bir fırın tepsisine patatesleri ve
havuçları yerleştirin. Brokoliyi de aralara
serpiştirip üzerine sarımsağı kabuklu
olarak ekleyin. İki çorba kaşığı zeytinyağı,
çekilmiş biberi ve süs biberini de ekleyin
ve hazırladığınız garnitür tepsisini tavuğun
alt rafına koyun. Tavuğu, garnitürlerle
birlikte 185 derecelik fırında 1,5 saatte
pişirebilirsiniz. Pişme süresinin yarısı
tamamlanınca tavuğu çevirin ve üzerine bir
çorba kaşığı bal dökün.
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NEW YEAR’S ROAST CHICKEN
Ingredients:
• 1 whole chicken, weighing around 2 kg
• 2 tbsp pepper paste
• 2 tbsp balsamic vinegar
• 5 cloves of garlic
• 1 tbsp salt
• 1 tsp coriander seeds
• 1 tsp caraway seeds
• Grated peel of 1 tangerine
• Grated peel of 1 lemon
• 4 tbsp olive oil
• 1 tbsp butter
• 1 tbsp honey
For the stuffing:
• 1 lemon, cut into quarters
• 1 tangerine, cut into quarters
2 sprigs of rosemary
• 1 sprig of thyme
For the trimmings:
• ½ kg new potatoes, cut in half
• ½ kg broccoli
• 1 carrot, finely chopped
• 1 clove of garlic
• 1 tbsp red pepper flakes
• 1 chilli pepper
• 2 tbsp olive oil
Set the oven to 185 degrees. Wash and dry
the chicken and place on an oven tray. Grind
the garlic, salt, caraway, coriander and thyme
in a mortar. When the spices are well-ground,
add the grated lemon and tangerine peels.
Add the pepper paste, olive oil, balsamic
vinegar and butter. Mix well and rub the
mixture on and under the skin of the chicken.
Place the lemon, tangerine, thyme and
rosemary in the cavity of the chicken then put
the chicken into the oven. For the trimmings,
first place the potatoes and carrots on an
oven tray. Scatter the broccoli among them
and add the garlic cloves along including the
skin. Add two tablespoons of olive oil, the
pepper flakes and chilli pepper and put the
oven tray on the shelf below the chicken. You
can cook the chicken and trimmings in an
oven at 185 degrees for one and a half hours.
After 45 minutes, turn the chicken over and
drizzle with a tablespoon of honey.
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BALKABAĞINDA KESTANELİ PİLAV

PUMPKIN STUFFED WITH RICE AND CHESTNUTS

Şekli düzgün ve en önemlisi fırınınız içine sığacak büyüklükte bir balkabağını
enlemesine ortadan ikiye bölün. Ortasındaki boşluğu bir kaşık yardımıyla temizleyin.
Küçük bir bıçakla kabağın turuncu iç yüzeyine çok derin olmayan kesikler atın. İki
çorba kaşığı esmer şeker ile turuncu yerleri ovun. Dört karanfil ve beş diş sarımsağı
bastırarak kabağa batırın. Bir bardak sıcak suyu ortasındaki boşluğa koyarak 200
derecelik fırında 1 saat 10 dakika pişirin. Pilav için, bir su bardağı ayıklanmış pirinci
ılık suda bekletin. Pilav tenceresine zeytinyağını koyun, ısınınca olabildiğince
ince doğranmış soğanları ekleyip kavurun. Pirinçleri ekleyin ve kavurun. Sonra
sırasıyla dut kurusu, çam fıstığı, tarçın, tarçın çubuğu, muskat rendesi ve tuzu
ekleyerek kavurmaya devam edin. Son olarak kestaneleri ve bir su bardağı sıcak
suyu ilave ederek beş dakika daha pişirip, ateşi kapatın. Pilavı balkabağının içine
yerleştirmeden önce ince kıyılmış dereotunu ekleyin. Kabağın orta çukuruna üstten
1 cm boşluk bırakarak pilav karışımını yerleştirip, pişmesini fırında tamamlaması için
üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edin. Kabağın üstünü folyo ile kapatarak yaklaşık
15 dakika, pilav suyunu çekene kadar 170 derecelik fırında pişirin.

Cut the pumpkin into two horizontally. Try to choose a nicely shaped one and,
more importantly, one that will fit in your oven. Clean out the seeds using a spoon.
With a small knife make shallow cuts in the inside flesh of the pumpkin then rub
the brown sugar into the flesh. Press the cloves and garlic into the flesh of the
pumpkin. Pour one cup of hot water into the hollow of the pumpkin and cook in
the oven at 200 degrees. For the rice, soak one cup of washed rice in warm water.
Pour the olive oil into a pan and, when hot, fry the finely chopped onions. Add
the rice and fry. Then add the mulberries, pine-nuts, cinnamon, cinnamon stick,
grated nutmeg and salt and continue to fry. Finally, add the chestnuts and one
cup of hot water. Simmer for five minutes then remove from the heat. Mix in the
chopped dill and then add rice mix to the hollow of the pumpkin, leaving a 1 cm
gap at the top, and add one cup of hot water to finish cooking the rice in the
oven. Cover the pumpkin with tinfoil and cook at 170 degrees for 15 minutes or
until the rice has absorbed all the water.

Malzemeler:
• Balkabağı; 6 kg
• 3 su bardağı baldo pirinç
• 4 karanfil
• 5 diş sarımsak
• 4 soğan
• 1 su bardağı zeytinyağı
• 4 çorba kaşığı dut kurusu
• 2 çorba kaşığı çam fıstığı
• 2 çorba kaşığı tarçın
• 1 tarçın kabuğu
• ½ muskat rendesi
• 2 çorba kaşığı tuz
• 2 su bardağı haşlanmış ve soyulmuş kestane
• 1 demet dereotu

Ingredients
• Pumpkin - 6 kg
• 2 tbsp brown sugar
• 4 cloves
• 5 cloves of garlic
• 3 cups “baldo” or risotto rice
• 4 onions
• 1 cup olive oil
• 4 tbsp dried mulberries
• 2 tbsp pine nuts
• 2 tbsp ground cinnamon
• 1 cinnamon stick
• ½ grated nutmeg
• 2 tbsp salt
• 2 cups boiled and peeled chestnuts
• 1 bunch of dill
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“BARBAROSSA”
TRABZON HURMASINDAN SORBE

“BARBAROSSA”
PERSIMMON SORBET

Su ve şekeri karıştırıp kaynatın, beş dakika daha pişirip altını kapatın. Şerbetin
oda sıcaklığına inmesi için beklerken yedi adet olgun hurmanın ince kabuğunu
soyun. Hurmaları blender’a atın ve püre olana kadar çekin. Sonra bu karışımı, tüm
tortularından arındırmak için bir süzgeçten geçirin. 20 yaprak naneyi de yarım
santim kalınlığında kesip içine atın. Oda sıcaklığına gelmiş olan şerbeti hurma
püresine ekleyin, 1-1,5 dakika çırpın ve derin dondurucuya koyun. Kristalleşen
meyveli şerbeti, yarım saatte bir çırpın. Şık bir bardağa yarım acıbadem
kurabiyesini parçalayın, üzerine sorbenizi iki top halinde yerleştirin. En tepesine de
bir büyük yaprak nane koydunuz mu, sorbeniz hazır demektir.

Mix the water and sugar and bring to the boil, simmer for five minutes then
remove from the heat. While waiting for the syrup to cool to room temperature,
peel the skin of the persimmon and blend the fruits until fully pureed. Sieve
the puree to get rid of any lumps. Chop the mint leaves into strips about half a
centimetre thick and add to the puree. When the syrup is at room temperature
add to the persimmon puree, beat for 1-1.5 minutes then place in the freezer.
Every 30 minutes remove from freezer and beat the mixture which should be
starting to crystallise. Crumble an almond cookie into a nice glass then place two
balls of sorbet on top. Place one whole mint leaf on top and serve.

Malzemeler:
• 7 adet Trabzon hurması
• 1 bardak su
• 1 bardak şeker
• 20 taze nane yaprağı
Servis için:
• Acıbadem kurabiyesi ve nane yaprağı

Ingredients
• 7 persimmons
• 1 cup water
• 1 cup sugar
• 20 fresh mint leaves
To serve:
• Almond cookies and mint leaves
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