
 

 
 

 

 
Sahrap Soysal ile  

Mutfak Hikayeleri 
  

Gastronomi Kenti Gaziantep 

  

Haber Global’de 15 Mayıs Pazar günü saat 16.15’te Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri, 
gastronomi kenti Gaziantep’ten ekrana gelecek. 
 

Sahrap Soysal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte mutfağa girecek 
ve yerel lezzetlerden biri olan “Çağla Aşı” pişirecek. Gaziantep Belediyesi Tarım Okulu’nu ziyaret 
edip kadınlar ile birlikte seraya girecek. Dünyaca ünlü Gaziantep baklavasının püf noktalarını işin 
ustasından öğrenecek. Öğrenciler ile birlikte “İçli Köfte” yaparken türküler söyleyecek.  
 

Sahrap Soysal “Mutfak Hikayeleri”nde, geleneksel Türk mutfağından örnekleri, yöre 
mutfaklarını konukları ile paylaşırken, muhteşem enerjisi ile ekran başındakilerin hem 
damaklarına hitap edip hem de sohbeti ile izleyenlerin günlerine neşe katıyor. 
 

Yemeklerin hikayelerini, şehirlerin kültürünü, tarihini ve değişimini “Mutfak Hikayeleri”nde 
izleyenler ile paylaşıyor. Soysal, ziyaret ettiği illerde o şehrin önde gelen isimleriyle yörenin 
yemeklerini birlikte yapıp, tadına bakıyor. Soysal, sosyal meselelere de dikkat çekiyor. Özellikle 
üreten kadına destek konusunu öne çıkarıyor. 
 

Sahrap Soysal üyesi olduğu FAO’nun (Gıda ve Tarım Örgütü) başlattığı “Sosyal Gastronomi” 
hareketi ile evlerde gıda israfının nasıl önleneceği hakkında bilgiler veriyor. İzleyicilerin kendi 
mutfaklarında nasıl ekonomi yapabileceklerinden bahsediyor. 
 

“Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri”nin kaçırdığınız bölümlerini ve özel bölüm videolarını 

youtube.com/haberglobal sayfasından izleyebilirsiniz. 
 

Haber Global Hakkında: 

Haber Global, ekranında sadece Türkiye’den ve dünyadan haberler değil, sokağın, insanların ve 

siyasal gündemin nabzı tutulup; doğru isimlerle doğru noktalara odaklanan haber tartışma 

programları, ekonomi ve spor bültenleri, teknoloji, sanat, magazin, haber programları ve 

belgeseller yayınlanmaktadır. 
 

haberglobal.com.tr web sitesinden gündemdeki son dakika haberleri, yerel ve dünyadan en 

güncel haberler, ekonomi, spor, teknoloji ve hava durumunun yanı sıra HaberGlobal.com.tr 

ekibinin hazırladığı fark yaratan özel haberlere de erişebilirsiniz. 

Haber Global’i; Digiturk 47. kanal, D-Smart 42. kanal, Tivibu 46. kanal, TV+ 46. kanal, Kablo 

TV; 71. kanal (HD) ve 910. kanal (SD), Türksat 3A (HD), Türksat 4A (SD)’dan seyredebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/haberglobal
http://www.haberglobal.com.tr/


 
 

 
  

 

youtube.com, twitter.com, instagram.com, tiktok.com, facebook.com, linkedin.com’dan 

@haberglobal’i takip edebilirsiniz. Apple Store ve Google Play’den Haber Global (HIG) 
uygulamasını indirebilirsiniz. 
  
  
YAYIN TARİHİ:        15 MAYIS 2022 / PAZAR 
YAYIN SAATİ:         16.15 
  
Detaylı Bilgi için: 
Yonca Baltaoğlu             I Kurumsal İletişim Direktörü  l 444 13 24 / 1172  l  0532 272 44 64 
Gülay Selekman İnceler I Kurumsal İletişim Müdürü    l 444 13 24 / 1206 l  0549 746 60 94 
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