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Moleküler Gastronomi?

• Moleküler gastronomi yemek biliminin bir
dalıdır. Ancak yemeğin içine girenlerin fiziği ve
kimyasından farklı olarak yiyeceklerin
dönüşümlerini ve bu aşamadaki kimyasal
olayları içermektedir (This, 2005).



Moleküler Gastronomi?
• Temel amacı; mevcut durumu iyileştirmek, yeni
yiyecek hazırlama yöntemleri geliştirmek ve
bunların sonucunda hazırlanan ürünün tadının
her seferinde aynı olmasını sağlamak olan
moleküler gastronomi, gastronomi biliminde
zaman içerisinde ortaya çıkan yeni araştırma
alanlarından birisi haline gelmiştir (This, 2006).

• Moleküler gastronomi bir pişirme türü değildir.
Yiyeceklerin pişirme aşamasında birbirlerine
dönüşüm sürecini inceleyen bir bilimdir (Vega &
Ubbink, 2008).



Moleküler Gastronomi?

• Moleküler gastronomi yalnızca bir pişirme
tekniği ve sunum şekli olmayıp yemekle
bilimin birleştiği bir alandır. Moleküler
gastronominin gelişimine aşçılarla birlikte
kimya ve fizik alanındaki bilim adamları da
katkıda bulunmuştur.



Moleküler Gastronominin Tarihçesi ve Kapsamı 

• Oxford Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Macar kökenli
Nicholas Kurti (1908-1998) moleküler gastronomi
konusundaki ilk çalışmalarına, Royal Enstitü’de yemek
pişirmenin fizikokimyasını irdelediği ‘Mutfaktaki Fizik’
dersini vererek başlamış olup 1990’larda fizikokimyacı
Herve This ile karşılaştıktan sonra bu konuda pek çok
workshop düzenlemiştir.



Moleküler Gastronominin Tarihçesi ve Kapsamı 

• Kurti ilk derslerinden birinde söylediği bir sözle
öğrencilerinin ve diğer bilim insanlarının bu alanla
ilgilenmesini teşvik etmiştir: ‘Ne üzücü bir şey ki
yıldızların içindeki sıcaklığı biliyoruz. Ancak bir suflenin
içindeki sıcaklığı bilmiyoruz.’ (Pedersen, Meyer,
Nursten, & Redzepi, 2006).



Moleküler Gastronominin Tarihçesi ve Kapsamı 

• Yaklaşık 20 yıldır var olan moleküler
gastronominin gelişimine birçok insan katkıda
bulunmuştur. Bu bilim adamları, araştırmacılar ve
yazarlardan en önemlileri: Herve This, Nicholas
Kurti, Harold McGee ve Peter Barham’dır.



Moleküler Gastronomi?
Moleküler Mutfak?

• Moleküler gastronomi bilim adamlarının yaptığı 
iştir!

• Moleküler mutfak ise moleküler gastronomiden 
faydalanarak yemek yapan şeflerin işidir!

• Yani moleküler gastronomi bilim, moleküler 
mutfak ise bu bilimin yardımıyla hazırlanan 
yemekler bütünüdür!



Moleküler Mutfakta Sunum

• Moleküler gastronominin dikkat çeken ilgi alanlarından birisi de yemeklerdeki
sunum biçimleridir.

• Besin bilimi lezzet bileşenlerini besinin içinde enkapsüle etmek için hidrojel
boncuklar üretmektedir. Örneğin, dünyaca ünlü El Bulli Restoranı’nda elma havyarı
oluşturulmuştur. Elma suyu ve kalsiyum aljinat kullanarak küçük boncuklar elde
edilmiştir (Scholten, Linden, & This, 2007).

• Bu teknikte havyar damlacıkları oluşturulmaktadır. İspanyalı şef Ferran Adria bu
yöntemin kurucusudur (McGee, 2004).

• Köpük şeklinde cacık, spagetti şeklinde meyve suları, jöle şeklinde içecek gibi
uygulamalar da moleküler gastronomideki yeniliklerden bazılarıdır



Moleküler Gastronomide Sunum

• Farklı uygulamalara diğer bir örnek de likit nitrojen kullanımıdır.
• Dondurma ve sorbelerin üretimi için likit nitrojen kullanımı

dondurma üretimi için son derece uygundur.
• Çünkü kristallerin oluşması kısa sürede gerçekleştiği için daha küçük

yapılı kristaller oluşur. Böylece dondurma damakta daha pürüzsüz
bir his bırakmaktadır (McGee, 2004).



Moleküler Gastronominin Yararları

• Şefler: Şefler tarifleri oluşturmada ve tatmada yarar
sağlamaktadır.

• Bilim adamları: Tariflerdeki rasyonelliği sağlayabilmek
konusunda moleküler gastronomi gelişimine katkıda
bulunmaktadırlar.

• Besin endüstrisi: Aynı kalitede yiyecekler üretmek için
besin endüstrisinde moleküler gastronomi
kullanılabilmektedir.

• Toplum: Yemeklerin görünümlerinin güzel olması
tüketimi arttırabilir. Ayrıca artık birçok toplumda
kaybedilmeye başlanan yemek pişirme alışkanlıklarını da
yeniden kazandırabilir.



Moleküler Gastronomi Uygulayan 
Restoranların Özellikleri



Moleküler Gastronominin Geleceği

• Gelecekte besin endüstrisinin de büyümesiyle moleküler gastronomiye
olan ilginin artması beklenmektedir.

• Moleküler gastronomi çerçevesinde hazırlanan yiyeceklerde kalsiyum, n-3,
fitosterol gibi farklı bileşiklerle zenginleştirmeler de yapılabilir.

• Moleküler gastronomi ile ürünlerde standardizasyon sağlanabildiği için her
seferinde aynı kalitede olan güvenilir, sağlıklı ve besleyici yiyecekler
üretilebilir (Linden et al., 2008).
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