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Zeytinyağına şarap muamelesi 
yapar mısınız? Sağlık için, güzellik 
için, zeytinyağı!
Her sonbahar biz, Ayvalık yollarına düşer, zeytin hasadı yapardık. Zeytin 
bahçeleri, 400 yıllık ağaçlar, İstanbul, Ankara’dan gelen konuklarını 
karşılar. Soğuk sıkım, taş baskı, okside oranı, zeytinyağı eksperi 
kesilmiş idik! Ah pandemi, vah pandemi, her güzel şey gibi hasat 
şenlikleri de takıldı pandemiye. Cunda’da günbatımına kaldırılan 
kadehler, zeytinin kardeşi üzümün suyuyla yenilen yemekler, hepsi 
nostalji. Vazgeçmeyen de var: Asiltane Zeytinyağları, Hasan ve İbrahim 
İstikbal kardeşler, iddialı. 

Tweetle Takip et: @cumhuriyetgzt

Facebook'ta paylaş (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/zeytinyagina-sarap-muamelesi

WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="Zeytinyağına şarap muamelesi yapar mısınız? Sağlık için, güzellik için, zeytinyağı

E-posta (mailto:?subject=Zeytinyağına şarap muamelesi yapar mısınız? Sağlık için, güzellik için, zeytinyağı!&body=Merhaba,%0A%0ACumhuriyet.com.tr'deki bu linki sizinle payla

(https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPS-
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Video Haberler (/video)

Roma 
dönemine 
ait o…
oda 

(/video/roma-donemine-
ait-oda-mezarda-
patlayici-icin-
yerlestirilmis-kablolar-
bulundu-1805646)

Selde 
sürüklenen 
kadını…
kurtarılma 

(/video/selde-
suruklenen-kadinin-
kurtarilma-ani-
kamerada-1805638)

Bahçeli 
Erdoğ
ha…
ne 

(/video/sozde-
cumhurbaskani-
tartismalarinda-bahcelinin-
eski-sozleri-hatirlatildi-
mesela-benim-
cumhurbaskanim-degildir-
1805484)

En Çok Okunan Haberler

Berat 
Albayrak 
için ya…
yargılanma 

(/haber/berat-albayrak-
ile-murat-uysal-icin-
yargilanma-talebi-
1805438)

Ankara 
Barosu'ndan 
Whats…
uyarısı

(/haber/ankara-
barosundan-
whatsapp-uyarisi-
1805496)

İmamoğ
teşekkürü 
kamp…
dönüştü

(/haber/imamoglunun-
yurttasa-tesekkuru-
kampanyaya-donustu-
1805491)

Demirta
hakaretlere 
'ma…

(/haber/basak-demirtasa-
hakaret-davasinda-ilk-
durusma-sanik-pismanim-

作業療法士募集
作業療法士求人開始しました。 副業の方可
勤務地 勤務時間選べます
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bilemiyor! Seviniyorlar, çünkü kuraklık zeytini vurmuş, zeytinler 

etlenememiş, az biraz kurumuş. Hasattan önce yağmur, 

zeytini yumuşatır, sulandırır, iyi gelirmiş. 

Ama o çamurda ne hasat ne de rekor denemesi yapılabilir! 

Hasattan sonra zeytin ne kadar çabuk sıkıma girerse o kadar 

sağlıklı ve leziz oluyor: Asiltane Limited’in geçen yılın rekoru, 

şişelenmesi dahil, 2 saat 47 dakika! Taze ve kaliteli 

zeytinyağının ağzınızda buruk bir tat bırakması ve meyvemsi, 

çimenimsi kokusu olması şart. 

Zeytinyağının ışık almaması gerektiğini biliyorduk, ama bu 

kadarını bilmiyorduk. “Eğer 18 derecenin altında 

tutamıyorsanız, buzdolabına koyun” diyor Hasan İstikbal. 

Donmaz mı? “Donsun, çözülür. Çabuk tüketilmeli ve çiğ

yemeli. 

ÇİN DE PAZARA GİRECEK

Hatta bu kadar iyisini ilaç gibi, her sabah bir kaşık içmeli. 

Yemeğe koyacaksanız da az, pişirdikten sonra biraz da çiğ

dökmeli.” Çok pahalı, herkes yiyemiyor? O zaman çok haklı bir 

şey söylüyor, “Bir bardak hazır kahveye 20 TL verirken iyi de, 

400 yıllık ağacın özel sıkılmış, bu kadar emekle üretilmiş yağı 

mı pahalı?” Sağlık için, güzellik için, zeytinyağı ilaç gibi. Tadına 

gelince: ne kadar acı, o kadar iyi demek! Rengi önemli değil. 

Zeytinyağı piyasasında lider ülke İspanya. Fiyatı o belirliyor, en 

çok ihracatı o yapıyor. Türkiye, bu kadar zeytin ağacı varken, 

kendi de tükettiği için, piyasada lider oyuncu, marka olamıyor. 

Dünyanın sadece yüzde 4’ünün zeytinyağı tükettiğini 

düşünürsek, ne kadar ayrıcalıklıyız. Çin, zeytin ağacı dikmiş, 

piyasaya girmeye ve tüketmeye hazırlanıyor. Ulaşabiliyorken 

tüketin! 

En Çok Okunan Haberler

Berat Albayrak için 
yargılanma talebi

(/haber/berat-albayrak-ile-murat-
uysal-icin-yargilanma-talebi-1805438)

Ankara Barosu'ndan WhatsApp 
uyarısı

(/haber/ankara-barosundan-
whatsapp-uyarisi-1805496)

İmamoğlu'nun teşekkürü 
kampanyaya dönüştü

(/haber/imamoglunun-yurttasa-
tesekkuru-kampanyaya-donustu-
1805491)
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E-Gazete (https://www.cumhuriyetarsivi.com)

UYGULAMALAR

Gazete Manşetleri (/gazete_mansetleri)

GALERİ

Video Galeri (/video)

İlhan 
Selçuk'un 

Yazıları

Reklam

 (https://www.engageya.com/)

İlginizi Çekebilir

Trump'tan kongre baskını 
sonrası ilk açıklama

(https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/trumptan-
kongre-baskini-sonrasi-
ilk-aciklama-1805537)

Cengiz bu kez gözünü 
Cennet Koyu'na dikti

(https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cengiz-
bu-kez-gozunu-
cennet-koyuna-dikti-
1805406)

Aşıda randevu sistemi 
açıldı!

(https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/asida-
randevu-sistemi-acildi-
1805644)

ABD'de bir deniz ineğinin 
üzerine 'Trump' yazısı 
kazındı, soruşturma başl…

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/abdde-
bir-deniz-ineginin-
uzerine-trump-yazisi-
kazindi-sorusturma-
baslatildi-1805513)

Müftülükler ve 
cemaatlerden 'seçmeli 
ders' baskısı: Bakanlık Di…

(https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/muftulukler-
ve-cemaatlerden-
secmeli-ders-baskisi-
bakanlik-diyanete-mi-
baglandi-da-haberimiz-
mi-yok-1805651)

Ama bu bir absürd film, 
Azizim

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ama-
bu-bir-absurd-film-
azizim-1805603)

Genç kadının arkasından 
gizlice yaklaşıp dehşetti 
yaşattı

(https://www.cumhuriyet.com.tr/video/genc-
kadinin-arkasindan-
gizlice-yaklasip-
dehsetti-yasatti-
1805377)

Milan, İtalya Kupası'nda 
çeyrek finale yükseldi

(https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/milan-
italya-kupasinda-
ceyrek-finale-yukseldi-
1805643)

Emekli askerlerden ‘suikast 
teknikleri’ eğitimi veren 
SADAT için çağrı

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emekli-
askerlerden-suikast-
teknikleri-egitimi-
veren-sadat-icin-cagri-
1805596)
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