
Bundan 20 y›l önce ‹stanbul’un her ya-
n›nda kurulan semt pazarlar›ndan sat›n
ald›¤›m›z sebzelerin, meyvelerin do¤all›k-
lar›ndan bir gün flüphe duyaca¤›m›z ki-
min akl›na gelirdi? Gelmezdi... Domatesin
kokusunu içimize çeker, dilimizi yakmas›-
na ra¤men patl›can›n lezzetinden vazgeç-
mez, elmay›, armudu tad›n› ç›kara ç›kara
yerdik. Ama flimdi çocuklar›m›z tüm bu
lezzetlerden mahrum. B›rak›n mahrum ol-
may›, yedikleriyle yavafl yavafl zehirlen-
diklerinin fark›nda bile de¤iller. 

Bu yaz›y› okuduktan sonra kendinizi
kötü ve belki de çocuklar›n›za karfl› suçlu
hissediyor olabilirsiniz. Ama hiçbirimiz
için asl›nda vücutlar›m›z›n hiç de uzak ol-
mad›¤› organik yaflama geri dönmek için
henüz geç de¤il. Çünkü vücut denilen o
mucizevi makine, kendini k›sa sürede ye-
niliyor. Ve son birkaç y›ld›r içinde bulun-
du¤umuz tehlikenin fark›na varan ve in-
sanlar› bilinçlendirmeyi görev edinenlerin
say›s› giderek art›yor. Konuyla ilgili ola-
rak kendi alanlar›nda uzmanlarla, do¤al
hayata yeniden dönme mutlulu¤una erifl-
mifl ve flehirde organik bir flekilde hayat›-
n› sürdüren insanlarla konufltuk. Ve gör-
dük ki, gerçekten hiçbir fley için henüz geç
de¤il.

GONCA KARAKAfi
(Effekt Halkla ‹liflkiler Kurucusu)

Tam befl y›ld›r Kemercountry’de göl
kenar›ndaki kütük evinde yaflayan Gonca
Karakafl, asl›nda bir apartman çocu¤u ola-
rak yetiflmifl. Ama hayalinde günün birin-
de böyle bir eve sahip olmak varm›fl. ‹ki
dedesinin de çiftçi oldu¤unu söyledi¤inde
ona hak vermemek elde de¤il; “Eskiden
yaz tatillerim Adana’da yaylada fidan ve
tohum ekmekle geçiyordu. Di¤er çocuklar
oyun oynarken benim en büyük zevkim
ektiklerimin ne zaman ç›kaca¤›n› merak
etmekle geçerdi” diye anlat›yor. 

KEND‹ ÇAPINDA ORGAN‹K ÜRÜN 
YET‹fiT‹R‹YOR

Ev yedi dönümlük bir arazi üzerine
kurulmufl. Birkaç y›l öncesine kadar kel
olan arsa flimdi meyve a¤açlar›, yeflillik ve
çiçekerden geçilmiyor. Gonca Karakafl,
bahç›vanlar ve peysaj mimarlar›yla birlik-

te o kel araziden mükemmel bir manzara
ç›karmay› baflarm›fl. Tabii bunu sab›rla ve
büyük bir istekle gerçeklefltirdi¤ini de ek-
liyor; “Do¤ay› çok sevmeniz flart” diyor. 

Do¤al bir hayat›n için de olup da orga-
nik yaflamamak mümkün mü? O da flimdi
öyle yaflamaya gayret ediyor; “Organik ta-
r›m yap›yorum denemez ama ben de kü-
çük bir alana ekti¤im mahsüller için kesin-
likle kimyasal madde ve tar›m ilac› kullan-
m›yorum. Geçen y›llarda akl›n›za gelebi-
lecek her fley; lahanadan kabak, patates,
domates, maydanoza kadar çeflit çeflit seb-
ze, meyve ektik. Bir ara fidelere dadanan
ve onlara zarar veren danaburnuyla u¤-
raflt›k. Kimyasal madde kullanmad›¤›m›z
için de kurtulmak uzun sürdü.” O da hor-
monlar ve zehirli maddelerin bilinçsizce
kullan›ld›¤›n› düflünüyor ülkemizde. Çift-
çilerin de bu konuda yeterince kontrol
edilmedi¤inde flikayetçi; “Bu yüzden cid-
di risklerle karfl› karfl›yay›z” diyor.
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ELLEmoda

fiEH‹RDE
ORGAN‹K 
YAfiAM
“Organik yaflam”... Özellikle
son birkaç y›ld›r baz›lar›n›n
zannetti¤i gibi bir trend 
de¤il bir zorunluluk. 
Çünkü hormonlar›n ve
kimyasallarlar›n yavafl yavafl
zehirledi¤i bedenlerimizin ve
gelece¤imizin kurtuluflu ona
ba¤l›. Neyse ki, bu konuda
bilinçli olan ve kitleleri de
bilinçlendirmeye çal›flanlar az
de¤il. Onlardan flehirde
yaflam›n s›rlar›n› ö¤rendik...
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NN ‹‹ LL ÜÜ FF EE RR  PP AA ZZ VV AA NN TT OO ⁄⁄ LL UU



ALP EKfi‹O⁄LU
“YEN‹ HAYATIMA GÜLEREK UYANDIM”
(Owo-Kun Kurucu ve Orta¤›)

Borsac›l›k yapt›¤› dönemde, bir süre
sonra her fleyin ayn› çember içinde döndü-
¤ünü fark etti¤inde hayat›n›n yönünü de-
¤ifltirmeye karar vermifl cesur isimlerden
biri Alp Ekflio¤lu; “‹nsanlar›n sahip olmak
ad›na hiç bitmeyen açl›¤›n› borsada çok
ç›plak görebiliyorsunuz. O s›rada uzay›p
k›salmayaca¤›m› fark ettim” diyor. Bun-
dan tam 10 y›l önce mesle¤i tamamen b›-
rakt›¤›nda ne yapaca¤›n› çok da bilmedi-
¤ini anlat›yor. Önce Koç Ünversitesi’nde
Sosyoloji ya da Psikoloji Master’› yapmay›
düflünmüfl. Sonra tamamen flans eseri yo-
ga ve alternatif terapilerle tan›flm›fl; “De¤i-
flim kendi içinde olufltu, ben yeni hayat›-
ma genellikle ‘gülerek uyand›m’ diyorum.
En az›ndan eski yaflam›m›n ne abuk oldu-
¤una uyand›m. Bu konuda flansl› oldu¤u-
mu da düflünüyorum. Zaten ‘Ben baflka
bir fley istiyorum’ dedi¤inizde ve
arkan›zdaki bir kap›y› tamamen kapata-
cak cesaretiniz oldu¤unda, hayat da size
yard›m ediyor asl›nda. 

NE Y‹YORSAK VÜCUDUMUZ 
ONDAN OLUfiUYOR

Alp Ekflio¤lu, yeni yaflam›na yoga, me-
ditasyon ve fark›ndal›k gruplar›yla hizmet
verdi¤i Tünel’deki alternatif yaflam mer-
kezi OWO-Kun’la devam ediyor. Bu ara-
da bir de iki y›ld›r birlikte oldu¤u ‹span-
yol k›z arkadafl›n›n konseptini oluflturdu-
¤u Deli Bakkal’dan söz ediyor; “Hem bü-
yük oranda organik kullanan bir ‘delica-
tessen’ olmas›n›n yan› s›ra bir de bakkal

taraf› bulunuyor bu küçük organik marke-
tin. Günlük hayat›m›zda kulland›¤›m›z
organik mercimekten üzüm suyuna kadar
çeflitli ürünü bulabilece¤iniz bir yer,” diye
de ekliyor.

Alp Ekflio¤lu, tamamen organik besle-
nerek kendisi için iyi birfleyler yapt›¤›n›,
hatta kendini fl›martt›¤›n› düflünüyor;
“Asl›nda ne yiyorsak vücudumuz ondan
olufluyor”. Yine geçti¤imiz sene ayn› za-
manda orta¤› olan eski efli Feride Gür-
soy’la birlikte Bodrum’da oldukça büyük
bir organik bahçe yapt›klar›n› anlat›yor.
Gümüfllük Karakaya’da yeni ald›klar› 13
dönümlük arsada da k›sa bir süre içinde
organik tar›ma bafllamay› planl›yorlar.
Alp Ekflio¤lu, yak›n gelecekte organik ta-
tillerin geliflece¤ini düflünüyor; “‹nsanla-
r›n tatil anlay›fllar› giderek de¤iflmeye bafl-
l›yor. Organik tar›m toplayabilmek ya da
topra¤a dokunabilmek o ritmin içinde ol-
mak için para veriyorlar”. 

Ona göre flehirde organik yaflamak zor
ama giderek kolaylafl›yor; “‹stanbul’da
çok az yerde organik g›da sat›l›yor, dola-
y›s›yla flimdilik fiyatlar› da pek ucuz de¤il.
Örne¤in, Feriköy’de cumartesi günleri ku-
rulan pazar nispeten al›flverifl için uygun.
Ondan önce de Kas›mpafla’da kurulan bir
köy pazar› vard›. Alp Ekflio¤lu flehirde or-
ganik yaflam için bolca bilgi ve vakit ge-
rekti¤inin alt›n› çiziyor. Ama k›sa sürede
bu yaflam tarz›n›n çok büyüyece¤iden
emin; ”Hepimiz daha uzun, daha sa¤l›kl›
yaflamak istiyoruz. Bunun da yolu önce-
likle yedi¤imiz fleylerden, sonra nas›l ye-
di¤imizden, en son da nas›l bir ruh hali
içinde yedi¤imizden geçiyor”... 
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UZUN VE SA⁄LIKLI YAfiAM ÖNER‹LER‹
1. G›dalar›n›z› ar›nd›r›n! Katk›l›,
koruyuculu, sentetik maddeli, boyal›, yapay
g›dalar› evinize sokmay›n, çocuklar›n›za
yedirmeyin. Kimyasal tar›m ilaçlar›yla
s›vanm›fl g›dalar› minimuma indirin ve
mümkün oldu¤unca organik yani hormonsuz,
ilaçs›z, kimyasal tar›m ilaçlar› kullan›lmadan
yetifltirilmifl sebze ve meyveleri tercih edin.
2. Kozmetikleri kald›r›n, do¤al
ürünler kullan›n! Etiketinde do¤al yazan
her ürüne inanmay›n, elinizi att›¤›n›z her
ürünün arkas›n› çevirip etiketini okuyun.
Do¤al ürün demek do¤ada, a¤açta, tarlada
yetiflen ürün demektir ve bunlar›n isimleri
aç›kt›r, herkesçe bilinir ve anlafl›l›r. E¤er
okudu¤unuz etiketteki hiçbir kelimeyi
anlam›yorsan›z, bu ürün muhtemelen bir
kimyasal kokteylden baflka bir fley de¤ildir! 
3. Kansere yolaçt›¤› kan›tlanm›fl maddeleri
içeren ürünlerden kaç›n›n. Sodium Laurel
Sulfate, Propyl Paraben, Dimethicone...
Kozmetiklerdeki bu kimyasallar cilt üzerinden
vücudumuza girer ve orada birbiri üstüne
y›¤›larak bekler. Ta ki vücudumuz bunlarla ne
yapaca¤›n› bilemeyip, ciddi bir hastal›k
fleklinde üstünden atmaya kalkana dek... 
4. ‹fllem görmemifl ürünler yiyin!
Taze, ifllenmemifl, kat›ks›z, uzun süre
depolanmam›fl, dondurulmam›fl, içine
koruyucu madde eklenmemifl, mümkün
oldu¤unca "tarladan, a¤açtan" geldikten
sonra üzerinde fazla ifllem yap›lmam›fl
yiyecekleri yiyin. 
4. Herhangi bir g›day› yemeden, kozmetik
ürünü, ilac› kullanmadan önce üzerindeki
etiketi okumay› ihmal etmeyin. Bu etiketlerde
her ne kadar kula¤a yabanc› bir sürü teknik,
kimyasal terim kullan›lsa da, mutlaka
kaç›nman›z gereken 5-10 maddeyi akl›n›zda
tuttuktan sonra bu etiketleri kolayl›kla
anlamaya bafllayacaks›n›z. 
5. Tarih öncesi beslenme yöntemlerini
uygulay›n! Binlerce y›l önce insanlar do¤ada
bulduklar› yiyecekleri aynen ve herhangi bir
ifllemden geçirmeden tüketiyorlard›.
Hiçbirinde kalp, damar, kanser hastal›klar› ve
di¤er flikayetler yoktu. Sa¤l›kl› beslenme için
alt›n kural›n›z flu olsun: Mümkün oldu¤unca
do¤adaki haline en yak›n durumdaki g›dalar›
tüketin. 
6. Güneflten korunun! Ama tamamen yo¤un
sentetik kimyasal maddelerle donanm›fl günefl
kremleriyle de¤il. Günefl kremi sürüp günefl
alt›nda oturmak yerine güneflten fiziksel
olarak kaç›n›n.
7. Sat›n ald›¤›n›z her ürünün etiketini
mutlaka okuyun! Bir süre sonra bu yabanc›
maddeleri anlamaya ve hat›rlamaya
bafllayacak ve son derece seçici hale
geleceksiniz. Hangi maddenin sizin için
zararl›, hangisinin yararl› oldu¤unu,
kendinizin ve ailenizin sa¤l›¤›n› korumak için
ö¤renin. Bu site bu amaçla var.
(kaynak: naturel-life.com)

Tam 10 y›ld›r
organik hayat›n
içinde yer alan
Alp Ekflio¤lu,
tamamen tesadüf
eseri tan›flt›¤›
yeni hayat›yla
birlikte
vücudunun da
adeta
hafifledi¤ini
anlat›yor;
“Hepimiz daha
uzun ve daha
sa¤l›kl› yaflamak
istiyoruz. bunun
da yolu ne
yedi¤imizden
geçiyor” diyor.



AYÇA ÇERMAN
“ORGAN‹K YAfiAM HEM SA⁄LIKLI 
HEM EKONOM‹K” 
(Psikiyatr, Bireysel-Grup Terapi Uzman›)

“Hepimiz güzel yaflamak isteriz. Bu
yüzden sa¤l›kl› beslenmenin hem ülke ba-
z›nda hem de bireysel olarak önemine ina-
n›yorum,” diye söze bafll›yor Ayça Çer-
man. Vücudunda bafl gösteren bir hastal›-
¤›n bu¤daydan kaynakland›¤›n› ö¤rendi-
¤inde organik beslenmenin önemini bir
kez daha kavram›fl; “ Maalesef yedi¤imiz
birçok g›dan›n geneti¤iyle oynan›yor.
Hayvanlar› besledikleri yemler de kimya-
sallardan geçilmiyor”. Tüm bunlar› önle-
yebilmek için hepimize büyük bir ifl düfl-
tü¤ünü anlat›yor. Her ne kadar organik
yaflama geçifl uzun bir süreç gibi görünse
de, bir yerden bafllamak için kollar› s›va-
yan az›nl›ktan biri o. Yapt›klar›n› da
mümkün oldu¤unca çevresine ö¤retebil-
mek, aktarabilmek ve de birlikte hareket
edebilmek olarak s›ral›yor. 

Ayça Çerman’dan doktor gözüyle sa¤-
l›kl› beslenmeden dolay› vücudumuzda
oluflabilecek hastal›klar›n neler olabilece-
¤ini soruyoruz; “Vücudu bir bütün olarak
ele ald›¤›m›zda ruhsal ve bedensel hasta-
l›klarda bu zehirlenmenin çok ciddi rolü
var. Vücudunuz sa¤l›kl› de¤ilse ruhsal
durumuz da iyi olmaz. Hormonlar üreme
yolu hastal›klar›na yol aç›yor. En büyük
tehlike de gelecek neslin bozulacak olma-
s›.” Bizim görmezden geldi¤imiz ve fark›-
na varmamakta ›srar etti¤imiz en önemli
konunun bu oldu¤unu belirtiyor. 

Ayça Çerman’a göre organik yaflam›n
ucuzlamas› için çok kiflinin almas› gereki-
yor; “O zaman daha çok üretiliyor olacak.
Ülke çap›nda toprak temizlenir, ürünler
organi¤e dönerse fiyatlar da normale dö-
necektir. Ayr›ca hem sa¤l›kl› beslenecek
hem de ekonomik beslenmifl olaca¤›z.”

HALE SOFIA SCHATZ
“OBEZ‹TEDEN KURTULMANIN TEKK
YOLU ORGAN‹K YAfiAM”
(Yazar, Beslenme E¤itmeni ve Dan›flman›)

Hale Sofia Schatz, tam 40 y›ld›r Ameri-
ka’da organik bir yaflam sürdürüyor. Üç
çocu¤unu da öyle büyütmüfl. fiimdi torun-
lar› da organik g›dalarla besleniyor. En
büyük arzusu en k›sa zamanda Türki-
ye’de de insanlar›n organik yaflama geç-
meleri. Bunun için bireysel olarak çal›flma-
lar yap›yor, e¤itimler veriyor ve insanlar›
bu konuda bilinçlendirmek için durma-
dan geziyor. Hale Sofia Schatz, özelikle
Amerika’da yayg›n olarak yaflanan obezi-
tenin do¤rudan ornganik olmayan yiye-
ceklerden kaynakland›¤›n› söylüyor; “‹n-
sanlar obeziteyle savafl›yorlar. Diyetisyen-
lerin ço¤u müflterisi çocuk. Kanser ve kalp
hastal›klar›nda da art›fl var. Çocuklar›n er-
genli¤e girme süreci de h›zland› ve zaman
olarak daha öne al›nd›. Kad›nlarda da do-
¤urganl›k sorunlar› baflgösterdi. Ayr›ca
ba¤›fl›kl›k sistemi yavafllad›¤› için vücut
her türlü soruna aç›k hale geldi. Bu yüz-
den de kanser vakalar›nda son y›llarda
inan›lmaz bir art›fl gözlendi.”

Schatz, g›dalara eklenen hormon d›-
fl›nda suni gübre sorununun da göz ard›
edilmemesi gerekti¤ini belirtiyor; “Bir de
suni gübre problemi var. GMO (geneti¤i
de¤ifltirimfli organizmalar) ile insanlar›n
en temel besin g›dalar› olan soya fasülye-
si, patates, pirinç ve bu¤day yetifltiriliyor.
Tabii, eskisi gibi besin de¤erleri yok. K›sa-
cas›, besinlerin içinde ne hayat b›rak›yor
ne de lezzet. Neyse ki, Türkler hala iyi bir
domatesin, fleftalinin, eri¤in ne oldu¤unu
çok iyi biliyor. Oysa yeni yetiflen nesil ger-
çek lezzetleri asla bilemeyecekler. Türkiye
için endifleleniyorum çünkü daha önce za-
ten do¤al organik g›dalar› tercih eden bir
ülke olarak kendi kendine zarar veriyor”.
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ELLEmoda SA⁄LIKLI YAfiAM ‹Ç‹N...
YAVUZ D‹ZDAR (‹stanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi Onkoloji Enstitüsü ve Kanserli Aileler
Derne¤i Baflkan›) 
ELLE: Hormonlu ve geneti¤i bozulmufl gıdalar
vücudumuzu nas›l etkiliyor? 
YAVUZ D‹ZDAR: Öncelikle, hormonlu
gıdaları geneti¤i de¤ifltirilmifl gıdalarla
karıfltırmamak gerekiyor. Her ikisi de
vücudumuz için zararlı. Ancak geneti¤i
de¤ifltirilmifl gıdaların riskleri konusunda
halen çok fazla veri bulunmuyor. Çünkü
tüketilmeye bafllanmalarının üzerinden
sadece 8-10 yıl geçti. Bu anlamda
de¤erlendirecek olursak, bu süre gerçek riskin
belirlenmesi için son derece yetersiz.
Örne¤in, bundan befl yıl sonra bir sorun
oldu¤u anlaflılacak olursa, toplum çok büyük
bir sorunla karflı karflıya kalacaktır.
Hormonlar do¤rudan vücudun
metabolizmasıyla iliflkiye giriyor, vücutta
olmaması gereken maddelerin meydana
gelmesine neden oluyorlar ki, bunlardan
bazıları do¤rudan kansere neden oluyor.
ELLE: Vücudumuzda yıllardır birikmifl
zehirlerden nasıl arınabiliriz?
Y.D: ‹nsan vücudu zehirden arınmak
konusunda aslında son derece güçlü
savunma mekanizmalarına sahip. Baflta
karaci¤er olmak üzere, vücudun pek çok
organı zehirlerin etkisinin giderilmesinde ve
vücuttan uzaklafltırılmalarında etkin bir rol
oynuyor. Yafladı¤ımız ortam açısından
bakıldı¤ında, toksik maddelerden sakınmak
çok kolay olmayacaktır. Ancak beslenme
özellikleri açısından bak›ld›¤›nda, organik
gıdaların tercih edilmesiyle birlikte, sorunun
üstesinden gelmek mümkün. Vücutta daha
önceden alınmıfl toksik maddeler ise zaten bir
süre içerisinde do¤al mekanizmalar
aracılı¤ıyla uzaklafltırılacaktır.
ELLE: Organik beslenmenin yararları neler?
Y.D: Organik beslenme "olması gerekti¤i"
gibi beslenmektir. Yenilen gıdaların genetik
soy olarak de¤ifltirilmemifl ve büyüme
koflulları açısından do¤al tarım yöntemleriyle
yetifltirilmifl olması anlamına geliyor. Biz
besinleri vücudumuzun gereksinimlerini
karflılamak ve yaflamımızı sürdürmek
amacıyla alıyoruz. Ancak günümüzde
gıdalar öyle bir de¤iflim gösterdi ki, temel
amaçlarımızdan birisi artık yerken zarar
görmemek haline geldi. 
ELLE: Çocuklarımızı gelecekte bekleyen
tehlikeler neler?
Y.D: En önemli tehlike, fast-food'a ba¤lı
dengesiz beslenme, obezite ve kalp
hastalıkları. Bu tür beslenme yüksek
kolesterol, kalp hastalı¤ı ve fliflmanlı¤a e¤ilim
yarat›yor. Özellikle okul kantinlerinde bu tarz
beslenme ö¤elerini yasaklamak zorundayız.
‹kinci önemli unsur ise hormonlu, geneti¤i
de¤ifltirilmifl gıdalar. Bugün kanser
vakalarında bir artıfl varsa, bundan sorumlu
bafllıca unsur yanlıfl beslenmedir.

Ayça Çerman ve
Hale Sofia
Schatz, uzun
y›llard›r insanlar›
organik yaflam
konusunda
bilinçlendirmek
üzere çal›flmalar
düzenliyorlar.
Onlara göre
gelece¤imiz
daha do¤rusu
çocuklar›m›z›n
gelece¤i bu
yaflam tarz›na
ba¤l›.



CEM EROL
“AMACIMIZ, ‹NSANLARI SA⁄LIKLI
BESLENMEYE TEfiV‹K ETMEK”
(Saf Restoran Mutfak fiefi)

‹stanbul’da geçti¤imiz haftalarda aç›-
lan Saf Restoran’da dünya mutfa¤›n›n seç-
kin örnekleri organik lezzet tutkunlar›na
“en saf” halleriyle sunuluyor. saf Resto-
ran’›n yarat›c› mutfa¤›ndan ç›kan lezzetli
yemekleri, sezonunda yetiflen en taze or-
ganik g›dalar›n, dünya mutfa¤›n›n sevilen
tatlar›yla bir araya gelmesiyle olufluyor.
Örne¤in, ‹talyan mutfa¤›n›n Ravioli’si, Ja-
pon mutfa¤›n›n “Summer Roller”›  burada
sa¤l›kl› versiyonlar›yla sunuluyor. Resto-
ran›n deneyimli mutfak flefi Cem Erol, saf
mutfa¤›n hayvansal ürünlerden uzak sa-
dece kuru g›dalar›n, sebze ve meyvelerin
kullan›ld›¤› bir mutfak oldu¤unu anlat›-
yor; “En çok sevilen flemeklerimizden biri
olan Spagetti‘yi biz klasik hamurdan de¤il
kabaktan haz›rl›yoruz. Özel sosuyla bir-
likte servis edilen bu yeme¤imiz çok be¤e-
niliyor” diyor. Mönüde tercih edilen di¤er
yemekler aras›nda da Pancarl› Ravioli’yi,
tatl›lardan da Kakaolu Tart’› say›yor. 

Füzyon mutfa¤›, ça¤dafl mutfak ve ka-
rayip mutfa¤› konusunda deneyimli  olan
Erol, yaz sonunda Londra’da ikinci flubesi
aç›lacak olan Saf’›n ‹stanbul sorumlusu.
Günümüzde birçok insan›n organik bes-
lenmenin önemini kavrad›¤›n› anlatan

Cem Erol, dünyada giderek daha çok kifli-
nin yaflam›n› sadelefltirdi¤ini buna da ön-
ce yediklerinden bafllad›¤›n› söylüyor;
”Biz restoranda kulland›¤›m›z ürünleri
olabildi¤ince organik seçmeye çal›fl›yoruz.
Meyve ve sebzelerden oluflan yemekleri-
mizin yüzde 90’›n›n 40 dereceye kadar ›s›-
t›p servis ediyoruz. Onlar› neredeyse çi¤
olarak sunmam›z›n nedeni ise üzerlerinde
bulunan enzimleri öldürmemek. Çünkü
enzimler öldü¤ü zaman vücudumuz g›da-
lar› sindirebilmek için kendi enzim salg›l›-
yor. Bu da vücudun daha çok yorulmas›-
na neden oluyor. Biz yemekleri çi¤ servis
ederek, vücudun enerjisini sindirime çok
harcamamas›n› sa¤lamaya çal›fl›yoruz.” 

Cem Erol, “The Life Co.” adl› flirketin
dünyadaki kollar›ndan biri olan Saf’›n
konseptini k›saca, sa¤l›kl› ve organik
dünya mutfa¤› olarak tan›ml›yor; “bu
konspetle bizim yapmak istedi¤imiz, in-
sanlar› yeniden sa¤l›kl› beslenmeye teflvik
etmek ve onlara sa¤l›kl› bir yaflam tarz›
sunmak” diyor. “The Life Co.”nun Saf
Restoran d›fl›nda Bodrum’da da bir detoks
merkezi bulunuyor. Bu merkeze gelenler
de, öncelikle sa¤l›kl› yaflama nas›l ad›m
atacaklar› konusunda bilgilendiriliyorlar.
Cem Erol, organik yaflam tutkunlar›na
önümüzdeki ay Kuruçeflme’deaç›lacak
olan bir Take Away Corner Shop’un müj-
desini veriyor; “Burada organik kuru
ürünler d›fl›nda kendi haz›rlad›¤›m›z ye-
meklerimizi paketlenmifl olarak satmay›
amaçl›yoruz”.
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ELLEmoda

B‹Z‹ NELER ZEH‹RL‹YOR?
YED‹⁄‹M‹Z GIDALAR: Yapay
tatland›r›c›lar, kalorisiz flekerler, klorinli su,
piflmifl k›rm›z› etteki heterosilik amin maddesi. 
KALITSAL FAKTÖRLER: Yak›n ailede
kanser hastal›¤› geçirmifl kifliler. 
HORMONLAR: Do¤um kontrol haplar›,
menopoz hormon haplar›, hormonal hareketi
art›r›c› ilaçlar. 
RADYASYON: Mikrodalga f›r›n, cep
telefonlar›, cep telefonu anten kuleleri,
röntgen film çekimi, radyoaktif ürünler. 
S‹GARA: Akci¤er kanserinin birincil sebebi.
Fazla söze gerek var m›? 
ÇALIfiMA ORTAMI VE ÇEVRE
K‹RL‹L‹⁄‹: Asbestli ürünler, pasif sigara
duman›, kirli klimalar sayesinde dolaflan
mikroplar. 
AfiIRI K‹LOLAR: Afl›r› kilo. 
KOZMET‹K ÜRÜNLER: Anti perspirant
deodorantlar, tamamen sentetik flampuanlar,
kremler, florinli difl macunlar›. 
STRES: Afl›r› stres vücudun g›dalardan
gerekli vitamin ve mineralleri alma gücünü
azalt›r, ba¤›fl›kl›k sisteminizi güçsüzlefltirir.
Sizi virüslere ve mikroplara karfl› savunmas›z
hale getirir.

ORGAN‹K YAfiAM ADRESLER‹
l Çevreci Bebekler: Merve Taner’in,
Akmerkez’de açt›¤› Lila&Lou tamamen organik
giyimden oluflan bir bebek ma¤azas›n›n en
önemli özelli¤i Türkiye’nin en genifl organik
bebek koleksiyonunu bar›nd›r›yor olmas›. 
Tel: 0212- 282 17 18
l Euphia Bebek Bak›m Ürünleri: Bebe¤inizin
narin cildinin tahrifl olmas›n› istemeyen
anneler... Bu adresten ›smarlayabilece¤iniz
bebek kozmetik ürünleri, yüzde 100 do¤al
esansiyel ve bitkisel ya¤lardan olufluyor.
www.euphia.com.tr
l Pema Organik: En uzun ömürlü ve dayan›kl›
lif veren kenevir bitkisi organik giyimin en
önemli materyallerinden. Pema Organik’teki
tüm k›yafetler kenevir lifinden üretilmifl.
www.pemaorganik.com 
l Cumartesi günleri fiiflli Feriköy’de kurulan
organik pazar do¤a ve insan sa¤l›¤›na zarar
vermeyen do¤al yöntemlerle yetifltirilen taze
ekolojik sebze, meyve ve di¤er ekolojik
ürünleri her hafta tüketiciyle buluflturuyor.  
l Ömercan Organik: Ömercan Çiftli¤i’nde y›l
boyunca üretilen 100’ü aflk›n ürün çeflidi
mevsiminde ve standart kutular›nda çiftlikten
arac›s›z olarak tüketicilere ulafl›yor. Da¤›t›m
so¤utucu araçlarla gerçeklefltiriliyor ve ürünler
24 saat içinde tarladan evlere teslim ediliyor.
www.omercan.com.tr
l Ecolife, Niflantafl›’nda organik bir gurme
butik. Burada akl›n›za gelen her türlü ekolojik
ürünü bulman›z mümkün. En çok tercih edilen
ürünler aras›nda soya sütleri ve elma cipsleri
geliyor. Ayr›ca geneti¤iyle oynanmam›fl
kuruyemifl, reçel, bal ve zeytinya¤› gibi
hepimiz vazgeçilmez g›dalar da Ecolife’da
sat›l›yor. Tel: 0212-231 5110
www.ecolifeshop.com
l Taç’tan organik nevresim ve çarflaf... 
Türkiye’de organik pamuktan üretilen ilk
nevresim tak›m› olma özelli¤i tafl›yan TAÇ
bebek nevresim tak›m› yüzde 100 do¤al lif
içeriyor. 
l Do¤all›¤a duyarl› bir koleksiyon
La Senza’n›n ekolojik hammadde olarak
bilinen organik koton ve bambudan oluflan
“Eco La Senza” koleksiyonu, hem do¤aya hem
de do¤all›k hissine duyarl› bir koleksiyon
olarak öne ç›k›yor.
l Tek Organik G›da & Tekstil Ltd.
Merkezi Anadolu Hisar›’nda bulunan Tek
Organik, g›da ve tekstil üretimi yap›yor.
Ayr›ca organik ürünlerin uluslararas›
pazarlara da sat›fl›n› gerçeklefltiriyor. 
e-mail: info@nothingbutorganic.com
Tel: 0216 668 08 40
l Ökotek Do¤al Ürün Marketleri:Yeflilköy’deki
markette do¤al kozmeti¤in öncü markas›
Logona'n›n genifl paleti sat›fla sunuluyor.
Ayr›ca saf ya¤lardan elde edilmifl vücut, saç,
cilt bak›m ürünleri, dekoratif kozmetik, vitamin
ve mineral tabletler,rafine olmam›fl tuzlar da
burada bulabilece¤iniz ürünler aras›nda... 
Tel: 0212-465 39 41




