
TADIM TURLARI
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mottosuyla firmanıza özel,

çalışanlarınız için küçük

molalar tasarlıyoruz.
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Etkinliklerimizin gücü ve rengi, 

alanının en iyilerini sizlerle 

 buluşturmaktan geçiyor. 

Gastronomi
Uzmanları

Sommelier Şefler 
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Biz,

herkesin içinde gizli bir 

‘tadım tutkusu’ olduğuna ve

bunu deneyimlerle ortaya

çıkarmanın motivasyonu

artırdığına yürekten 

inanıyoruz. 

Etkinliklerimizi de bu

inancımızdan yola çıkarak

tasarlayıp sunuyoruz.



Tadım deneyimleri ve gastronomi

turizmine gönül vermiş firmamız, 

sizleri yakından tanıyarak

istediklerinizi analiz edip

bütçenize en uygun

organizasyonlarla size ve

ekibinize unutulmaz deneyimler

yaşatmayı hedefliyor.



Tadım etkinlikleri

Yemek etkinlikleri

Gastronomi etkinlikleri

Günübirlik Bağ gezileri 

Konaklamalı Bağ gezileri

Yurtiçi gastronomi gezileri

Yurtdışı gastronomi gezileri

Festivaller

Fuarlar 

Yurtiçi ve yurtdışı konaklama

Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım



Bulunduğunuz şehirden

ayrılmadan, dünyanın

herhangi bir ülkesini tanımak

ister misiniz?



Dünyanın kuytu köşelerinde;

Kimler yaşıyor?

Kültürleri nasıl? 

Ne yerler, ne içerler?

Nasıl dans ederler? 

Özel gün ritüelleri neler? 

Hiç düşündünüz mü?



Mesela kahveyi nasıl içerler? 

Şarabın yanında neler yerler?

Tarihlerinde bugünlere nasıl

gelmişler? Neler yaşamışlar? 

Bu ülkede mevsimler nasıl geçer?

Hiç düşündünüz mü?



Şimdi bunları öğrenmenin tam

zamanı.

Belgesellerde, filmlerde izleyip de

göremediğiniz, okuduğunuz

kitaplarda bulamadığınız her

ayrıntı bu organizasyonumuzda

gizli…

Gitmeyi hayal ettiğiniz ama çeşitli

nedenlerden dolayı gidemediğiniz

ülkeyi size getiriyoruz.



Her yemek yediğinizde veya 

bir şeyler içtiğinizde 

ne hissettiğinizi düşünün.

Ne olduğu önemli değil. 

Farklı lezzet deneyimleri hakkında

zihinsel notlar alın: 

Tatlı, acı, asidik veya tuzlu mu?

Bunlardan hangisi fazla? 

Ağız hissini düşünün; 

ağır mı? hafif mi? 



Efervesan bir his var mı veya

damak zevkinize mi bağlı? 

Bu tatlar birbirleriyle nasıl

etkileşir? 

Birlikte uyumlu dansediyorlar mı? 

Sevdin mi? 

Neden sevdiniz ya da 

neden sevmediniz? 

Size hangi deneyimlerinizi veya

hayallerinizi hatırlatıyor?





TADIM; 

Bir ürünün aromasını, tadını, kalitesini belirlemek amacıyla yapılan,

görüntü, koku, tat, lezzet,  bitiş gibi kriterleri duyularımızla

değerlendirdiğimiz ve tüm bu unsurları dikkate alarak “Duyusal

Analiz” olarak adlandırdığımız bir yöntemdir. Tıpkı hayattaki

deneyimlerimiz gibi, ne kadar çok tadım o kadar çok deneyim ve

ürün özelliklerini belirlemede de o kadar başarı demektir. Ürünler

arası kıyaslamayı da unutmamak gerek...

Biz de tadımları ürünleri yetiştirildikleri, işlendikleri yerde ve

zamanda, mümkünse hasat zamanında, görüp inceleyerek

üreticilerle lezzet tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçladığımız

TADIM TURLARINI düzenlemek üzere yola çıktık.



Bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde onlarca üreticiyle bir

araya geldik, üretim yerlerini ve tesislerini gezdik, tattık, tanıştık ve

bu deneyimleri katılımcılarımızla paylaştık. Sadece Türkiye ile sınırlı

kalmadan, dünyanın farklı ülkelerinde farklı ürünlerin tadımlarını

yapmak üzere tur yelpazemizi genişlettik.

Tadım Turları ekibi olarak; olabildiğince dolu içerikler hazırlamak,

doğru bilgiyi paylaşmak, sizlerden aldığımız desteğin ve bize olan

güveniniz katkısıyla; içinde bulunduğumuz koşulların en uygun

bütçelerini oluşturarak birbirinden renkli anılar yaratmak üzere yol

alıyoruz.

Ağzınızın tadının bozulmadığı güzel günler dileği ile saygılarımızla,

Tadım Turları Ekibi
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