
kebikeç

Yazar: Ahmet 
Rasim Küçükusta

Yayınevi: 
Hayykitap

Baskı: Kasım 
2013, İstanbul 

Sayfa sayısı: 208

Yazar: Cenk 
Sönmezsoy

Yayınevi: Okuyan 
Us Yayın

Baskı: Haziran 
2014, İstanbul 

Sayfa sayısı: 412 

68

Gündelik zehirleri ifşa eden kitap: 

Bir pasta yaptım, yanağını dayar uyursun! 

HASTA ETMEYİN ADAMI 
PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA’YA GÖRE “VAHŞİ TIP” VE 
“SAĞLIKSIZ GIDA ENDÜSTRİSİ” ORTAK ÇIKARLAR DOĞRULTUSUNDA 
ADETA SIRT SIRTA VERMİŞ, “MÜŞTERİ” BEKLİYOR!
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu ve göğüs hastalıkları uzmanı olan Prof. Ahmet 
Rasim Küçükusta, son kitabında peynir ekmek gibi tükettiğimiz gündelik zehirleri ifşa 
ediyor. Hastalıklar da artıyor, hastalar da ama Küçükusta’ya göre aslen insanlar 
hasta olmuyorlar, zoraki hasta ediliyorlar. Tıbbın ilerleyişiyle doğru orantılı olarak 

hastalıkların azalması lazım, oysa tam tersi oluyor. “Bu işte 
bir tuhaflık var” diye düşünen Küçükusta, insanlara hasta 
oldukları algısının yerleştirildiği kanaatinde. Bu da belli 
ilaçları ve gıdaları tüketmelerini sağlamak için yapılıyor. Tıp 
ise üç maymunu oynuyor; duymuyor, görmüyor, uyarmıyor. 
“Vahşi tıp” ve “sağlıksız gıda endüstrisi” ortak çıkarlar 
doğrultusunda adeta sırt sırta vermiş, “müşteri” bekliyor!

Küçükusta, kitabında margarin markasıyla kol kola 
kampanya düzenleyen derneklerin ipliğini pazara çıkarıyor. 
İlaç ve gıda şirketlerinin idamı olmuş sözde otoritelerin 
kulağını çekiyor. Uluslararası tıp yayınlarını yakından takip 
eden yazar, kitabında ayrıca dünyada neler olup bittiğini 
ve çıkarmamız gereken dersleri de anlatıyor.

CAFE FERNANDO 
CENK SÖNMEZSOY’UN CAFE FERNANDO BLOG’UNU DUYMAYAN 
YOKTUR. SÖNMEZSOY’UN FOTOĞRAFLARI O KADAR GÜZEL, 
ANLATIMLARI O KADAR RENKLİ Kİ ZAMAN İÇİNDE NEREDEYSE 
MÜRİDLERİ OLUŞTU. VE SONUNDA KİTABI DA ÇIKTI. 
Cafe Fernando blog’unun sahibi Cenk Sönmezsoy, ödüllü bir yemek bloger’ı. 
Mutfakla ilişkisi öğrenciyken yurt mutfağında yaptığı domatesli makarnayla başlamış. 
Yemeğe duyduğu aşk ise onu Dolce & Gabbana’ya özel tasarladığı “Brownie Dantel 
Giyer” isimli tatlıya kadar götürmüş. Blog’u, Times gazetesi tarafından “Dünyanın En 
İyi 50 Yemek Blog’u”ndan biri olarak gösterilmiş. 

Cenk Sönmezsoy, son dört yılda ise bir yandan blog’unu 
devam ettirirken, bir yandan kitabını hazırlamış. Tariflerini 
sayısız denemeler sonucunda geliştirmiş ve her tarifle ilgili 
harika püf noktaları vermiş. Kitapta kurabiye, kek, pasta, 
tart, ekmek, dondurma ve reçel gibi 100’ü aşkın tatlı ve 
hamur işi tarifi yer alıyor. Ama neredeyse her birine bir 
öykü eşlik ediyor. 

“Kek kalıbı alırken nelere dikkat etmek gerekir?”, “Hangi 
tart hamuru için hangi kalıp uygundur?”, “2 kilo elma, 
kendisi 1 küsur kilo olan keke nasıl sığar?”, “Alelade 
görünen bir pastayı 10 dakikada Paris’teki bir pastanenin 
vitrininden fırlamış hale nasıl getirirsiniz?” gibi soruların 
yanıtlarını ve çok daha fazlasını da kitapta bulabilirsiniz.






