
İncir ağacının 
altında sakız 

serinliği
Cennetten çıkma lezzet ‘incir’i 

sakızla beraber kullanan Refika 
Birgül, hem bu iki malzemeyi anlattı 

hem de enfes tarifler yarattı.
 Tarifler Refika Birgül  Fotoğraflar Bahar Kitapcı
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İncir varken, elmaya uzanıp yemek 
Ademoğulları olarak yaptığımız 
hesap hatalarının halen pek 
değişmediğinin de en güzel 
göstergesi. Cennetten kovulma 
hikayemizin en sevdiğim diğer 
tarafı ise, en çok incir yetişen 
ülkenin Türkiye oluşunun, 
Türkiye’nin dünya üzerinde 
cennete en çok benzeyen yer 
olduğu inancımı destekliyor 
olması. Bizden bir sonra gelen 
ülkenin yaklaşık iki katı kadar 
üretimimiz var.  

Yollarda, sokaklarda var olan 
incir ağaçları fakir, zengin herkese 
bu cennetsel güzelliği bonkörce 
tattırmak istiyor gibi. Eh hal böyle 
iken sonbahara incirin enerjisini 
depolayarak girmek istedim. 

İncir zamanı İstanbul’da başka 
bir bayram daha yaşarız. Hatta 
sadece biz değil bizden bile çok 
kargalar sevinir. Taze ceviz artık 
ağaçlarda olmuştur. Yolda 
giderken bir anda tepenize 
karganın, kırmak için attığı bir 
ceviz düşebilir. 18 milyonluk bir 
şehirde bunu yaşamak mucize 
değil de nedir?

Ayrıca fesleğenin tohuma 
kalkmadanki en kuvvetli tadı bu 
zamandadır. İncirle, fesleğen ve 
reyhan çok iyi gider. 

Bir de mutfakta zaman zaman 
kullandığımız ama hiç incirle 
eşleştirmediğimiz bir güzelliğimiz 
var. O da sakız! 

Size sakızın güzelliği ile birlikte 
atıştırmalığından ana yemeğine, 
tatlılarına kadar bir incir sefası 
yaşatmak istedik. Sakız ve sütün 
ferahlığı ile incirin çıtırtısının 
birleştiği bir sakızlı sütlaç, sakızlı 
gazoz ile birlikte yiyebileceğiniz 
inanılmaz lezzetli annemin de 
favorisi olan bir ekmek üstü, 
baklava yufkasından 15 dakikada 
yapabileceğiniz tavuklu, incirli bir 
pizza ve incirin kendi içinde 

çıtırtısı, kabuğu, beyaz etli yeri ile 
başlı başına tasarlanmış bir tatlı 
gibi olan, incire ufak dokunuşlarla 
1 dakikada hazırlayabileceğiniz 
ekspres bir tatlı hazırladım.

İncirle keyifli bir yolculuğa hazır 
mısınız?

İncir ağaçları ve ağaçtan incir 
toplamak!

Ehh kendimi Adem’den de 
Havva’dan da şanslı hissederek, 
tariflerimi yapabilmek için 
nereye gitsem karşıma çıkan 
güzel incir ağaçlarından farklı 
farklı incirler topladım. Her 
ağaçta farklı cins ve boy da incir 
görmek mümkün. İncir ağacı çok 
kolay çoğalan ve hızla büyüyüp, 
köklenen bir ağaç. Bu sebepten 
evlerin kenarında çıkar ve hatta 
evin temelini oynatabilir. 
“Ocağıma incir ağacı diktin” 
deyimi de buradan gelir. 

İncirleri alt taraftan toplamak 
kolaydır. Ancak üsttekileri 
sallayarak toplamak olmaz. 
Olmuş incir yere düştü mü 
yenmez hale gelir. Bu sebepten 

kendimi bildim bileli 
kullandığım bir tekniği sizinle 
paylaşmak isterim. Kendim mi 
buldum yoksa birinden mi 
gördüm hatırlamıyorum ama çok 
işe yarıyor. 

Mümkünse bir 1 litrelik pet 
şişeyi –mümkünse kola pet şişesi 
olsun zira ergonomik olarak çok 
daha uygun- tam etiketin 
üzerinden kesin. Adeta deniz 
dalgası görünümünde, 1 cm. 
derinliğinde, eğik kesikler atın. 
Şişeyi boyun yerinden uzun bir 
sopanın üzerine bantlayın. Eğer 
mop sopanız varsa ucu tam bu 
kısma oturup kitleniyor. Eğer 
yoksa çivileyerek de 
oturtabilirsiniz.  

Bu teknik sayesinde gözünüze 
kestirdiğiniz inciri kestiğiniz 
bölümden kabın içine alın. 
Sopanızı eğerek, pet şişenin 
keskin tarafıya inciri dala 
bağlandığı yerden kesin. Böylece 
inciriniz, kestiğiniz haznenin 
içine zedelenmeden, salimen 
düşecek.

Refika Birgül, ağaçtan 
topladığı boy boy 
incirlerle.
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TAZE İNCİR VE CEVİZLİ 
SÜTLAÇ      
6 -7 kişilik
• 150 g pirinç 
• 1 litre süt 
• 5 adet damla sakızı 
• 1 ½ bardak toz şeker 
• 6 adet  taze incir 
• 10 adet taze ceviz 

1 litre kaynayan suya, 150 g pirinci atıp, 
pirinçler suda kendini çekinceye kadar 
haşlayın. 
2 Pirinçler hafif lapalaşmaya başladığı 
anda 1 litre sütü tencereye ilave edin. 5 
tane damla sakızı ve 1 ½ bardak toz 
şekeri de ekleyip kısık ateşte, yaklaşık 
yarım saat, sık sık karıştırarak kaynatın.
3 Mümkünse cam sunum kaplarınızı 
alın ve her birinin içine en tatlısından 1 

½ adet inciri dörde bölerek kaplara 
yerleştirin. Üzerlerine de 2 adet taze 
cevizi iri parçalar halinde ekleyin. Taze 
ceviz bulamazsanız normal ceviz de 
kullanabilirsiniz.
4 Sütlaç karışımınızı hazırladığınız 
sunum kaplarınıza paylaştırın. Üzerini 
kalan ceviz ile süsleyip, buzdolabında 
iyice soğutarak servis edebilirsiniz.

SAKIZLI GAZOZ
4 kişilik
• 2 yemek kaşığı sakız reçeli
• 4 şişe soda
• 8 adet buz

1 Bir kaseye 2 çorba kaşığı sakız reçeli 
koyun. Reçelin üzerini 1 parmak 
geçecek kadar kaynar su ekleyin ve 
çırparak, reçeli eritin.
2 Hazırladığınız bu karışımı sürahiye alıp 
üzerine 4 şişe soda ekleyin.
3 Buzları da ekleyip servis yapın. Arzu 
ederseniz soda ve buzu servis sırasında 
ekleyin. Böylece nefis şekilde 
köpürmesi hoş bir merasim havası 
katacaktır. 

İNCİRLİ EKMEK ÜSTÜ 
Bunu sakızlı sodanızla birlikte seviş 
edebilirsiniz!
4 açık sandviç veya 2 kapalı sandviç
• 400 g krem beyaz peynir 
• 200 g eski kaşar
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı
• ½ çay kaşığı taze çekilmiş karabiber 

veya 4 renk biber
• 4 ince dilim ekmek, ekşi maya
• 4 yemek kaşığı bal
• 3 adet taze yeşil incir
• 2 adet taze siyah incir
• 10 yaprak fesleğen
• 8 dilim füme et

1 200 g eski kaşarı zar büyüklüğünde 
doğrayın; 400 gr krem beyaz peynir, 
yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber 
ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı ile 
karıştırıp bir ezme elde edin. 
2 4 dilim ekşi maya ekmeğini dilerseniz 
kızartın. Hazırladığınız ezmeyi kapalı 
sandviç yapıyorsanız iki dilime, açık 
sandviç yapıyorsanız dört dilime de 
sürün. Bu ekmek üstünü inanılmaz 
yapan öğe, yoğun peynir lezzeti.
3 Uygun bir tavada 4 yemek kaşığı balı 
ısıtın. Dörde böldüğünüz 5 adet incirin 
iki yüzünü bu sıcak balda 2-3 saniye 
çevirip, kenara alın. 
4 8 dilim füme etin her iki tarafını ballı 
tavada, aynı şekilde 2-3 saniye çevirin, 
hazırladığınız ekmeklerin üzerine 
incirlerle birlikte yerleştirin.
5 10 fesleğen yaprağını ve tavada kalan 
ılık balı, ekmek dilimleri üzerinde 
gezdirin ve hemen servis edin.

BAKLAVA YUFKASINDA 
İNCİRLİ PİZZA
4 kişilik
• 120 g tavuk göğsü
• 6 adet baklava yufkası
• 100 g dil peyniri
• 120 g hellim peyniri
• 2 yeşil incir
• 1 yemek kaşığı balsamik sirke
• 5 yaprak fesleğen
• 5 yaprak reyhan
• 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
• ¼ çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
• 5 tutam tuz
• 1 tatlı kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

İNCİRLİ EKMEK ÜSTÜ
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SOL ÜSTTEN SAAT YÖNÜNDE: BOY BOY İNCİRLER, 
TAZE İNCİR & CEVİZLİ SÜTLAÇ, İNCİRLİ EKMEK ÜSTÜ, 

KAYMAKLI SAKIZLI İNCİR TATLISI

SÜTLÜ
TARİF

refika.indd   23 9/4/14   6:14 PM



jamiemagazine.com24

1 120 g tavuk göğsünü tavla zarı 
büyüklüğünde doğrayın. 1 tatlı kaşığı 
toz kırmızı biber, ¼ çay kaşığı taze 
çekilmiş karabiber ve 1 yemek kaşığı 
zeytinyağı ile marine edin. Bu şekilde 
biraz bekletin.
2 Fırına girebilecek bir tavada, tercihen 
21 cm çapında bir tavada tavukları 1 
yemek kaşığı zeytinyağında kavurun.
3 Renk alan tavuklara küp küp 
doğradığınız 120 g hellim peynirini ilave 
edip birlikte kavurmaya devam edin. 
Yalnız hellimler ilk başta tavaya 
yapışacaktır, kendileri bırakana kadar 
çevirmeyin. Hepsi pişince kenara alın.
4 1 tatlı kaşığı erimiş tereyağını fırçayla 
baklava yufkalarının her katına sürün 
ve yufkaların her katını 1 tutam 
tuzlayın. 3’erli katlar şeklinde 2 set 
haline getirin. 
5 Tavukları pişirdiğiniz tavaya 1 yemek 
kaşığı daha zeytinyağı ekleyin. Baklava 
yufkalarından yaptığınız birinci seti 
alıp, uzun bir dikdörtgen olacak şekilde 
katlayın. Bunu tavanın boyuyla hizalı 
olacak şekilde bir uçtan yerleştirin ve 
dışarıda kalan ucu da içe doğru tekrar 

katlayın. Diğer set için de aynı işlemiş 
yapıp, bu sefer boşta kalan kenarlara 
bu seti yerleştirin. Böylece tavanın tüm 
çevresi yufkayla kaplanmış olacak.
6 Altı çıtırdayan yufkaya şeritler 
halindeki 100 g dil peynirini, 
kavurduğunuz tavukları ve hellim 
peynirini yerleştirin ve son olarak enine 
dilimlediğiniz 2 yeşil inciri ilave edin. Altı 
güzelce kızarana kadar yaklaşık 5 
dakika pişirin. Kenarlarını da elinizle 
biraz kabarık kalacak ama düzenli 
duracak hale getirin.
7 Izgara modunda çalışan fırınınızın en 
üst katında, baklava yufkasının 
kenarları renk alana kadar 2-3 dakika, 
sonra orta katta dil peyniri yumuşayıp 
incirler hafif karamelleşene kadar, 
yaklaşık 10 dakika daha pişirin.
8 5’er yaprak fesleğen ve reyhan, 1 
çorba kaşığı balsamik sirke, 1 yemek 
kaşığı taze zeytinyağı ile hemen servis 
edin.

BALLI REFİKACA SAKIZ 
REÇELİ
350 ml

• 2 su bardağı şeker
• 1 su bardağı su 
• 1 avuç damla sakızı 
• 1 adet yumurta beyazı 
• ½ adet limonun suyu

1 2 su bardağı şeker ve 1 su bardağı 
suyu kısık ateşte, şeker eriyene kadar 
karıştırın. Şekerin su kaynamadan 
erimesi reçelinizin şekerlenme 
olasılığını azaltır.
2 Şeker eriyince ateşi yükseltin ve 
kaynayınca 1 adet yumurta beyazını 
şerbetin içine bırakın. Sanki çılbır 
yaparmış gibi, beyazın dağılmamasına 
dikkat ederek pişirin.
3 Oluşan kef denilen köpüğün 
toplanmasını sağlayan yumurta 
beyazını çıkartın ve köpüğü kevgir ile 
şerbetten çıkarın ve 1 avuç damla sakızı 
havanda döverek ilave edin.
4 Şerbetin kaynaması durmayacak 
şekilde, kısık ateşte hızlı hızlı çırpıp, 
köpürterek yaklaşık 15-20 dakika 
pişirin.
5 Kıvam alıp, rengi hafif sarıya dönen 
reçelin son 5 dakikasında yarım adet 
limonun suyunu ilave edin. 
6 Reçelinizi sterilize ettiğiniz bir 
kavanoza alın.
7 Kavanozda soğuyan reçelinizin 
sakızları üste çıkacak ve petek dokulu 
kalın bir kabuk oluşturacak. Kabuğu 
kurabiyelerde kullanabilirsiniz. Kalanını 
da klasik sakız reçelinin aksine bal gibi 
çok daha rahat kullanabileceksiniz. 

KAYMAKLI SAKIZLI KOLAY 
İNCİR TATLISI
4 kişilik
• 2 büyük incir
• 4 yemek kaşığı kaymak
• 4 tatlı kaşığı Refikaca Ballı Sakız 

Reçeli veya 2 yemek kaşığı hazır 
sakız reçeli

• Ufak nane yaprakları, nane çiçekleri

1 2 büyük inciri ortadan ikiye kesin. 
Ortasından incire bir kesik daha atın. 1 
silme yemek kaşığı kaymağı bu 
kesikten taşacak şekilde yerleştirin. 
2 Üzerine 4 tatlı kaşığı Refikaca ballı 
sakız reçelini kaymaklı incirlerin 
üzerinde gezdirin.
3 Nane yaprakları ve tam mevsimi 
olduğu için bahçenizde varsa nane 
çiçekleri ile süsleyip hemen servis edin.
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Baklava yufkasıyla yapılan 
incirli pizzayı fesleğen 
yaprağıyla süsleyin.

KAPAK
YILDIZI
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