
İftar Menüsü   10. Gün

Bir yemek kaşığı tereyağı ve ayçiçek yağını tencerede eritin. Üzerine 
iri küp şeklinde doğradığınız soğanı ve sarımsağı ekleyip so-
teleyin. Soğanlar yumuşayınca kabuklarını soyup yine küp şeklinde 
doğradığınız patatesleri ve zencefili ekleyip 5-6 dakika soteleyin. 

Patateslerin rengi hafif döndükten sonra üzerine 3 su bardağı sıcak 
tavuk suyu veya suyu, tuzu, karabiberi ve fesleğen yapraklarını 
ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık 
ateşte pişirin. 

Daha sonra el blenderin’den geçirip pürüzsüz olmasını sağlayın. 
Tekrar ocağa alıp kaynatın. Üzerine 1 çay bardağı krema ekleyip 
karıştırmaya devam edin. Su yeterli gelmezse tekrar sıcak su ilave 
edin. 2 dakika kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alıp kaselere 
aktarın. Fesleğen yaprakları ile süsleyin.

Yarım kg patates (2~3 
orta boy patates)                                                                                                                          
1 soğan
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
1 çay bardağı krema
3~4 su bardağı tavuk suyu veya su
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek ayçiçek yağı
Tuz
Karabiber
Taze fesleğen
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Patatesleri haşlayın. Soğanları soyup robotta kıyın. Ekmek dilimlerini, 
yıkanmış maydanozu ekleyip robotu bir daha çalıştırın. Bu karışımı 
kıyma, tuz, karabiber, kimyonla beraber yoğurun. Oluşturduğunuz 
bu köfte harcından cevizden biraz büyük parçalar alarak top haline 
getirin ve başparmağınızla ortasına bastırıp hafifçe çukurlaştırın. 
Bu köfteleri  yağlanmış cam tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180-200 
derece fırında 15 dakika kadar kızartın. 

Onlar fırındayken haşlanmış patatesleri soyun,  ikiye üçe bölerek 
robota koyun. Üzerine süt,  kaşar peynirinin yarısını ve biraz tuz 
ekleyerek ezip püre haline getirin. Fırından çıkardığınız köftelerin 
üzerine püreyi yayıp, köftelerin çukurlarına dolmasını sağlayın. Bir 
kaşık salçayı su ile ezerek hepsinin üstünde gezdirin.
 
En üste kalan kaşar peynirini rendeleyip serpiştirin. Kaşar peyniri 
pembeleşene kadar kızartıp sıcak ,sıcak servis yapın.

Önce ¾ bardak süte, iyice çırpılmış 2 adet yumurtayı ve 125 gr 
tereyağı katınız. İyice karıştırınız. 
 
Sonra tepsiyi tereyağı ile iyice yağlayınız ve 1 adet yufkayı bütün 
olarak ve ortalayarak seriniz. Üstüne hazırlamış olduğunuz süt-
lü karışımından yufkayı ıslatacak şekilde  dolaştırarak 1-2 kaşık 
dökünüz. 
 
Yufkaları tepsi çapı büyüklüğünde parçalara ayırarak, sayıca yarısını 
1 kat yufka üstüne sütlü karışım şeklinde tepsiye seriniz.
 

½ kg Köftelik Kıyma, 
1 Kuru Soğan, 
2 dilim Ekmek İçi, 
1 tutam Maydanoz 
4 tane Patates 
250 gr süt 
200 gr kaşar peyniri 
1 yemek kaşığı Salça, 
Biraz Su 
1 Kaşık Sıvı Yağ 
Tuz, Kara Biber, Kimyon 

3 adet Yufka 
200 gr Süt (¾ su bardağı) 
125 gr tereyağı
2 adet Yumurta 
 
Malzemeler 22-24 cm yarıçapındaki 
bir tepsiye göre verilmiştir. 
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AFİYET OLSUN

Ortaya isteğe bağlı olarak peynirli ya da kıymalı içi seriniz. Geri kalan 
yufkaları da aynı şekilde 1 kat yufka üstüne sütlü karışım şeklinde 
tamamen seriniz. İlk serdiğiniz yufkanın taşan kenarlarını çekerek 
böreğin üstüne kapatınız.
 
Böreğin en üstüne kalan sütlü karışımı gezdiriniz. Orta hararetteki 
fırında 50-60 dakika kadar pişiriniz.
 
Tepsinin üstüne büyük bir tabak kapatarak, tepsiyi ters çevirin ve 
servis yapınız.   

Şekerin yarısı ve 4 bardak su karıştırılarak kaynatılır.
 
Diğer tarafta yağ kızdırın, içine fıstıklar atın, hafif pembeleşince, 
irmik ekleyin. Hafif ateşte karıştırılarak kavurun. Aniden bir tarafın 
kavrulmaması için sürekli karıştırılmaya dikkat edin. İrmik ve fıstıklar 
yağı dışarı vermeye başladığında ve irmik kokusu duyulduğunda, 
kaynayan şekerli sudan içine bir kaşık dökülür. Cızırtı çıkarırsa piş-
miş demektir.
 
Helva ocaktan alın ve şekerli kaynayan su üzerine dökün. İyice 
karıştırın ve tekrar ateşe alin. Suyunu çekene kadar pişirin. 
 
Tencerenin kapağı açılır ve kalan şeker üzerine dökülür ve karıştırın. 
Soğuyana kadar 3-4 kez açın ve karıştırın.
 
Şekerin yarısının sonradan konulması, helvanın tane ,tane olmasını 
sağlar.  

½ Kg iri boy İrmik 
4 bardak Su 
3 su bardağı Toz Şeker 
1 kahve fincanı Çam Fıstığı 
1 su bardağı Sıvı Yağ 
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