
İftar Menüsü   11. Gün

Soğanı hafifçe pembeleşene kadar kavurun. İki çorba kaşığı doma-
tes salçasını sulandırdıktan sonra pembeleşen soğana katın. Biber 
salçası da katıp karıştırın. 6 bardak suyu ilave edin. Orta hararette 
kaynatın. Kaynayınca içine yıkanmış bulguru, mercimeği ve pirinci 
katın. Malzemeler yumuşayıncaya kadar kaynatın. 
 
Servis yapılırken isteğe bağlı olarak üstüne nane ilave edilebilir. 

Afiyet olsun…

1 çay fincanı ince bulgur 
1 çay fincanı pirinç
1 çay fincanı Kırmızı Mercimek
1 baş soğan
1 yemek kaşığı domates salçası ya da 
2 adet ortaboy domates
1 çay kaşığı acı biber salçası
2 çay kaşığı nane
6 bardak su
2 yemek kaşığı bitkisel yağ
tuz, karabiber
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½ Kg Kıyma,  rendelenmiş soğan, ıslatılıp suyu sıkılmış iki dilim 
ekmek içi, yeterince tuz, karabiber, kıyılmış maydanoz ve 1 yumurta 
kırılıp yoğrun.

Kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, ıslatılmış iki el arasında 
parmak şeklinde köfteler yapın. 

Köfteler bir tavada, yalnızca renkleri hafifçe dönecek kadar kızartın. 
Yağlarıyla birlikte tencereye alın. 

Başka bir kapta salça, yağ içinde pisirin. Buna kabukları soyulmuş 
ve ince ince doğranmış domatesler katın. Domatesler de pisirin. 
Domatesli su, köftelerin üzerine gezdirilerek dökün. Hepsinin üstüne 
2 bardak su dökün. Orta hararette ısıda 5 dakika pişirin.

Tavuk göğsünü haşlayıp etini kemiklerinden ayırıp didikleyin. Pirinci 
tuzlu sıcak suda bir, iki saat ıslatın. 
 
Çukur bir tencerenin tabanına önce didiklenmiş tavuk etlerini yayın. 
Üzerine sırayla havucu ve bezelyeyi yerleştirip bastırın. Biraz tuz ve 
karabiber gezdirin.
 
Diğer tarafta başka bir tencerede tereyağı ile iyice yıkanmış pirinçleri 
ve dolmalık fıstıkları kavurun. Tuz ekleyin. Kavrulmuş pirinci bezelye-
lerin üzerine yayıp bastırın. Kaynamakta olan bir buçuk kase tavuk 
suyunu yavaşça pirinçlerin üzerine ekleyin. Kısık ateşte suyunu 
çekene kadar pişirin.
 
Demlendikten sonra uygun bir tabağı tencerenin üzerine kapatıp 
tencereyi ters çevirin. 
 
Sıcakken Servis Yapın.  

½ Kg Kıyma 
2 dilim bayat ekmek 
1 adet Yumurta 
2 yemek kaşığı Yağ 
2 adet büyükçe Domates 
½ kaşık Salça 
2 bardak Su 
1 küçük demet maydanoz 
Tuz, Karabiber

1 kase Pirinç 
1 tavuğun göğsü 
1 kase Konserve ya da haşlanmış 
Bezelye 
½ kase haşlanmış ve küp küp doğran-
mış Havuç 
1 ½ kase Tavuk Suyu 
2 yemek kaşığı tereyağ 
Tuz, Kara Biber 
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AFİYET OLSUN

Kuru İncirleri Mutfak Robotu ile rendeleyin. İçine kavrulmuş bademi, 
bal ve çoko kremi ekleyin. İyice karıştırın. 
 
Meydana gelen hamuru rulo haline getirin. 20 eşit parçaya bölün. 
Kavrulmuş bademe batırın. Bir yağlı kağıt üzerinde buzdolabında 
soğutun.  
 
Servis yaparken üzerine sütlü çikolata sosu konulabilir.  

150 gr Kuru İncir 
50 gr Toz Badem 
Kavrulmuş Badem 
2 kaşık Çokokrem 
1 çorba kaşığı Bal 
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