Ek im 20 17 - ?ubat 20 18

Say?: 1

Kahvesi Kült ür ü ve
Gelene?i Tür k
Kahvesi Fest ivali ile
H?r vat ist an??n
ba?kent i Zagr eb?de
UNESCO ?n san l???n Som u t
Olm ayan Kü lt ü r el
M ir as??n ?n Tem sili
list esin de yer alan Tü r k
Kah vesi Kü lt ü r ü ve
Gelen e?i, Bir Fin can
M u t lu lu k - Tü r k Kah vesi
Fest ivali ile H?r vat ist an??n
ba?ken t i Zagr eb?de k ah ve
sever ler le bu lu ?t u .
Zagreb Yunus Emre Enstitüsü taraf?ndan organize edilen Bir Fincan Mutluluk Türk Kahvesi Festivali?nin aç?l???, Türk kahvesinin yap?ta?lar?ndan bir seçkinin
yer ald???foto?raf sergisiyle The Westin Zagreb?de 16 Ekim'de yap?ld?. Bir hafta
boyunca süren festival program?n?n aç?l???na Türkiye Cumhuriyeti Zagreb
Büyükelçili?i, Rusya, ?ran ve Kosova Büyükelçilik temsilcileri, H?rvatistan
Ekonomi ve Kültür Bakanl?klar?temsilcileri, müze müdürleri, sektör uzmanlar?
ve kahve severler ba?ta olmak üzere çok say?da seçkin davetli kat?ld?.
Festival kapsam?nda Türk kahvesi kültürü ve gelene?inin anlat?ld???tan?t?m ve
tad?m program?18 Ekim?de Zagreb Yunus Emre Enstitüsü?nde gerçekle?ti. Türk
Kahvesi Kültürü ve Ara?t?rmalar?Dernek Ba?kan Yard?mc?s?Osman Serim?in
sunumuyla gerçekle?en programa Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Say?n
Babür H?zlan ve e?i Sayg?de?er Han?mefendi ba?ta olmak üzere çok say?da seçkin
davetli kat?ld?. Türk kahvesi kültürü ve gelene?i H?rvat bas?n mensuplar?yla
payla??ld?. Türk kahvesinin köklü geçmi?i ve günümüzdeki durumunun
konu?uldu?u program kapsam?nda bas?n mensuplar?Türk kahvesi hakk?nda
bilinmeyenleri ö?renme ?ans?na kavu?tu.
Festival kapsam?nda ?stanbul?dan Kolektif ?stanbul grubu 17 Ekim?de The Westin
Zagreb?de sahne ald?. Türk kahvesinin e?siz lezzeti ve Kolektif ?stanbul grubunun
yapt???müzi?in t?n?lar?n?n bir araya gelmesiyle kat?l?mc?lar e?lenceli bir gece
geçirdi.
Türk kahvesinin tarih içerisindeki yolculu?unun anlat?ld???program kapsam?nda
kat?l?mc?lara Türk kahvesi ve lokum ikramlar?yap?ld?.
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Tur izm ?ur as?
94 y?ll?k Cumhuriyet tarihinde
sadece iki kez düzenlenmi? olan
Turizm ?uras?n?n üçüncüsü Kas?m
ay?n?n ilk haftas?düzenlenmi?tir.
Bu faaliyette da??t?lan dokümanlar
içerisinde Turizm Bakanl???
faaliyetlerinden biri olarak Türk
Kahvesi Kültürü ve Ara?t?rmalar?
Derne?i?nin Var?ova?
da yapm??
oldu?u aktiviteler yer almaktad?r.
16/17/18 Kas?m?
da dünyan?n en
büyük HORECA mesleki fuar?n?n
(SIRHA) Türkiye aya??nda üç gün
sürecek çok üst düzey bir
kahveatölye çal??mas?organize
edilmi? olup, üçüncü gün Türk
Kahvesine ayr?lm??t?r.
Gazeteciler, blogger ve kanaat
önderlerinin kat?ld???bu etkinli?e
Türk Kahvesi Derne?i olarak bizler
de davetli olarak yer ald?k.

Mer sin Rot ar y Kulübü
21 Ekim 2017 tarihinde TKKAD
Ba?kan Yard?mc?s?Osman Serim,
Or t a Asya?dan Or t a Avr u pa?ya
Tü r k M u t f a??n ?n 2000 y?ll?k
Hik ayesi adl?etkinlikte Türk
Kahvesi ile ilgili birimler hakk?nda
konu?mac?olarak yer alm??t?r.
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Bo?aziçi Üniver sit esi Gast r onomi
Kulübü ??Tür k Kahvesinin Yolculu?u"
konulu söyle?ide, Der ne?imizi t emsilen
Osman Ser im konu?mac?olar ak yer
ald?.
Nas?l ki Türk kahvesini, yo?un aromas?n?n
tad?na vararak içiyorsak , ayn??ekilde
dinleyiciler de Say?n Osman Serim?in
konferans?n?tad?n?ç?kararak dinlediler.
Say?n Osman Serim?in Türk kahvesinin tarihi
üzerine olan bilgileri herkes taraf?ndan can
kula??ile dinlendi . Türk kahvesi hakk?nda
sonsuz bilgilerini sunan Osman Serim Türk
Kahvesi hikayeleri , çe?itli sanatlardan ve
ülkelerden verdi?i örnekler , hikayesini mizah
yaparak sonland?rmas?herkesin büyük ilgisini
çekti. Say?n Osman Serim?in ustal???yla bir
fincan Türk kahvesi için herkesi bir araya
toplam??oldu.

BNP Par ibas Car dif Global
??Kahvenin Yolculu?u??
St ar buck s ve TKKAD ??bir li?i

BNP Paribas Cardif Global firmas?taraf?ndan
Sait Halim Pa?a Yal?s?nda düzenlenen yeme?e
Profesyonel davetli olarak kat?lan Osman
Serim 40 y?ll?k hat?r?olan Türk kahvesinin
yüzy?llar öncesine dayanan lezzet yolculu?unu
ve bilinmeyen özelliklerini anlat?ld?. Tarih
kokan kültürü dinlemek herkesin büyük
ilgisini çekti.

Starbucks Türkiye 17 Ekim 2017 tarihinden itibaren
Türk Kahvesini TKKAD taraf?ndan onaylanan
çekirdek harman?Veranda ile haz?rlamaya ve yeni
özel sunumuyla misafirleri ile bulu?turmaya
ba?lam??t?r. Dünyada kahvenin en önemli
temsilcilerinden olan Starbucks??n Türkiye?de
yakla??k olarak 400 adet ?ubesi bulunmakta ve güçlü

Tokyo TV Tür k Kahvesi Röpor t aj?

bir etki alan?yer almaktad?r. Bu gücü Türk

Japonya' n?n kültürel kanal?TV Tokyo ile Osman
Serim TKKAD ad?na Türk Kahvesi konulu
röportaj gerçekle?tirmi?tir. Bu keyifli sohbete ait
Kahve Fal?n?n da bak?ld???görsel ekte yer
almaktad?r.

kahvesinin geli?mesi ad?na kullanmakta ve bu
sorumlulu?u almaktalar.
Bu anlamda TKKAD ile girmi?oldu?u ortak çal??ma
neticesinde tüm ma?azalar?nda Türk Kahvesi
Kültürü ve Ara?t?rmalar?Derne?i?nden onayl?,
yenilenen sunumuyla ibaresiyle Türk kahvesini
sat??a sunmu?, yenilenen Türk kahvesini gerek
sosyal medya, gerek gazete ve dergilerde tan?t?ma
sunmu?tur.
Türk kahvesinin uluslararas?platformda tan?t?lmas?
çal??malar?n?n bir yenisi de TKKAD deste?i ile
ba?lam??bulunmaktad?r.

Facebook

Instagram

Twitter

SPONSORLARIMIZIN ETK?NL?KLER?
Ambient e 20 18 Fuar ?Ar zum?la Tür k Kahvesi Kok t u
Almanya'n?n Frankfurt ?ehrinde düzenlenen züccaciye, ev dekorasyonu ve hediyelik e?ya fuar?
Ambiente'ye bu y?l 15. kez kat?lan Arzum, Türk kahvesinin dünyaya yay?l?m?n?h?zland?rmak
vizyonu ile sundu?u Arzum OKKA ve Arzum OKKA Minio?yla, Türk kahvesi deneyimini ve
lezzetini ziyaretçilere ya?att?.

St ar buck s't an Gold Cr af t Lezzet i
Kahve uzmanl???n?n dünyada geldi?i son noktay?temsil eden Starbucks, geçti?imiz y?l ilk kez tüm Türkiye?deki
kahve severlerle bulu?turdu?u Starbucks 20 saatte so?uk demleme yöntemiyle haz?rlanan ColdBrew?ün ard?ndan bu
yaz 2 yeni lezzetle ColdCraf t so?uk kahve menüsünü zenginle?tiriyor.
Vanilla Cream Cold Brew, so?uk Cold Brew kahvesini Vanilla Sweet Cream ile tatland?rmak isteyenlere hitap
ederken, Iced Cappucino, özel olarak haz?rlanan kadifemsi yumu?ak köpü?ün buz ve espresso ile bulu?mas?yla k??
aylar?n?n sevilen lezzetini, yaz?n da serinleten favorilerinden birine dönü?türüyor.
Rafine bir kahve deneyimi için?
Starbucks??n özel harman?ile haz?rlanan Starbucks Cold Brew ?s?yerine zamanla demlenen e?siz bir lezzet. Bu
yöntem iri çekilmi?kahve çekirdeklerinin 20 saat boyunca so?uk suda demlenmesiyle kahvenin içeri?indeki zengin
ve dengeli lezzetleri aç??a ç?kar?yor.
Kahvenin tat ve aromas?n?n ön plana ç?kt???, Starbucks baristalar?taraf?ndan özel olarak haz?rlanan gurme so?uk
kahve lezzetleri, rafine bir kahve deneyimi ya?amak isteyenler için Starbucks ma?azalar?ndaki yerini al?yor.
Ürün çe?itleri için www.starbucks.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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