
LEZZETLERİ KİTAPÇIĞI



Maide bir hayalin peşinden koşan 
bir grup insanın bir araya gelerek oluşturdukları 

bir istihdam projesi.

Bu proje dezavantajlı bölgelerdeki, göçmen, 
sosyo-ekonomik konumu gereği zorluk çeken 

kadınları bir araya getiriyor. 

Onları bir dizi; mutfak ve işletme üzerine 
profesyonel eğitimden geçiriyor ve onlarla birlikte 

üretmeye devam ediyor. 

Bu üretim ulaşabildiği her etkinlik, davet, 
organizasyona ulaşıyor. 

Böylece topluma kazandırdığı kadınlarla istihdam 
yaratırken diğer yandan onları profesyonel ellere 

dönüştürerek lezzetli tarifler yaratıyor. 
Bu lezzetler sizlerle buluşuyor!



Maide’nin her bir lezzeti 
şeflerimiz tarafından özenle 
seçildi; malzeme kullanımındaki 
en üst kaliteden, detaylardaki 
inceliğe, organizasyonlarınıza 
uygun hale getirdiğimiz farklı 
skaladaki ürünlerimize kadar 
hepsi ince ince düşünüldü. 

Özel etkinliklerinize, butik veya 
daha büyük organizasyonlarınıza 
uygun tercih edebileceğiniz 
paketlerimiz bulunuyor. 

Bu kitapçıkta ürünlerimizin bir 
kısmından örnekler bulacaksınız.
En iyisi mutfağımıza gelin, bir 
çayımızı için. 

Size özel paketleri birlikte 
oluşturalım.



KUMANYA PAKETLERİ

Sebzeli/Etli/Tavuklu Dürüm veya Sandviç
+

Meyve/Tatlı
+

Meşrubat

TUZLU

mini sebzeli kiş
-

zeytinli kuru domatesli 
muffin

-
zeytinli domatesli 
Focaccia ekmeği

TOPLANTI  PAKETLERİ

TATLI

meyveli tart
-

mini mısır 
muffin

-
şekersiz havuçlu kek



KURABİYELER

Limonlu haşhaşlı kurabiye
Elma dolgulu kurabiye
Tahinli susamlı kurabiye
Maydanozlu lorlu kurabiye

ŞEKERSİZ BEYAZ UNSUZ 
KURABİYELER

Çikolata ve cevizli
Yaban mersinli ve file bademli 
Biscotti



KEKLER

Limonlu haşhaşlı kek
Kuru meyveli kek 
Portakallı kek 
Brownie

TUZLU KEKLER

Unsuz sebzeli tuzlu kek
Mantarlı dereotu kek
Zeytinli kuru domatesli tuzlu kek

ŞEKERSİZ BEYAZ UNSUZ KEKLER

Kakaolu kek
Elmalı kek 
Havuçlu kek



TUZLU ÇUBUKLAR

Zeytin ezmeli milföy çubukları
Ay çekirdekli (tam buğday unu) 
Glütensiz (mısır unu ve nohut unu) 

HAMUR İŞLERİ

Dereotlu peynirli tam buğday unu 
poğaça

Çavdar unlu simit
Şekersiz tam buğday unlu tahin 

pekmezli çörek
Zeytinli dereotlu scones
Beyaz peynirli taze otlu rulo krepler
Yerfıstığı ezmeli ve ballı rulo krep
Babka çikolatalı / tahinli / reçelli



EKMEKLER

Mısır ekmeği
Nohut ekmeği
Focaccia
Sandviç ekmeği
Lavaş ekmeği
Bazlama



ZEYTİNYAĞLILAR

Kuru sebze dolması
Susamlı sebze bahçesi
Mantarlı mısırlı karabuğday pilavı
Mercimekli soya pilavı
Mısırlı pancar
Haşhaşlı buğday salatası

SALATALAR

Kereviz salatası
Semizotu salatası
Yeşil zeytinli bakliyat salatası
Mercimekli kırmızı biberli salata
Bademli hardallı taze fasulye 

salatası
Pancarlı pirinçli salata



ŞERBETLER

Üzüm şerbeti
Vişne şerbeti
Şekersiz kırmızı erik şerbeti
Meyveli Limonata
Lavantalı Limonata 
Soğuk Çay
Soğuk Aromalı Çay



SANDVİÇLER

Hellimli ızgara sebzeli sandviç
Ezineli taze otlu sandviç
Kaşarlı kuru domatesli kuru kekikli sandviç
Humuslu kuru etli sandviç

WRAPLER

Sebze soteli peynirli
Sote mantarlı kaşarlı
Ezineli kuru domatesli

Not: Tavuk ve et isteğe göre eklenebilir.



GLUTENSİZLER

Muzlu keçi boynuzlu hurma topu
Kakaolu cevizli karabuğday keki

TARTLAR

Şekersiz tam buğday unlu tart
Klasik mini tart
Mini kiş (mevsime göre iç harç ile)

MUHALLEBİ

Şekersiz çikolatalı muhallebi
Şekersiz damla sakızlı muhallebi 



CHEESECAKELER

Çikolatalı tarçınlı
Karamel soslu

ŞEKERSİZ CHEESECAKELER

Vişneli cheesecake
Limon kremalı cheesecake



Maide’nin mutfağında bir araya geldik ve durmaksızın çalışarak 
eğitime ve üretime devam ediyoruz. Ürettikçe kendimize inanıyoruz. 

Bu keşif yolculuğunda kadınlarımızla bir yol arkadaşı oluyoruz.
Maide ekibi olarak hiç sönmeyen o güçlü ateşle her gün yeni bir 

hikayeye ev sahipliği yapıyoruz.

Bu hikayenin bir parçası da siz olun

Siz de hali hazırda zaten aldığınız bu hizmeti Maide’den; yepyeni bir 
girişim projesinden alın. Maide’nin büyümesine ve sesini dünyaya 

duyurmasına ve en önemlisi yerli üretimde el emeğine destek olun.

info@maidemutfak.com


