
İftar Menüsü   17. Gün

Küçük parçalar halinde çiçeklerine ayırdığınız brokolileri kaynar suda 
4- 5 dakika kadar haşlayın. Bir kevgir yardımıyla çıkartın.

Derin bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyin ve kokusu çıkıp, 
renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una sıcak et suyunu azar azar ekleyin ve topaklanmaması 
için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın.
Haşlanan brokolileri, tuz ve karabiberi ekleyin. Pişirme işlemini kısık 
ateşte 15 dakika kadar sürdürün.

Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin ve 
sıcak olarak servis edin. 

400 gram brokoli
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
5 su bardağı sıcak et suyu(arzuya 
göre tavuk suyu)
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber

Püf Noktası
Haşlanan brokolileri renk ve besin 
değerlerini kaybetmemesi için buzlu, 
soğuk su dolu bir kaba alın ve 5 daki-
ka kadar bekletin.

Pişirme Önerisi
Brokolinin haşlama suyunu çorba 
yapımında kullanabilir, et ya da tavuk 
su bulyon ile lezzetlendirebilirsiniz.
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Domates ve patlıcanların kabuğu soyulur ve kuşbaşı doğranır. 

Tavaya doğranmış et konur, soyulmuş sarımsak etin üzerine serpilir, 
üzerine yeşil biber ve kuyruk yağı dizilir ve üzerine doğranmış patlıc-
anlar yerleştirilir, en üste domatesler konur ve fırına verilir. Piştikten 
sonra servis yapılır. 

 Et kavrulur, bir tencereye alınarak üzerine salça dökülür, biber ve 
baharat üzerine 1.5 litre su ilave edilir. Kaynadıktan sonra bulgur 
eklenerek bir miktar kaynatılıp suyu çekildikten sonra servis yapılır. 

1.5 kg. kuzu eti kuşbaşı
250 gr. çekilmiş kuyruk yağı
5 kg. domates
1.5 kg. patlıcan
250 gr. yeşil biber
100 gr. sarımsak
Yeteri kadar tuz 

1.5 kg. bulgur
500 gr. tereyağı
2 kg. doğranmış et (kavurma et)
100 gr. Salça
100 gr. Pul biber
50 gr. baharat
yeteri kadar tuz 
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AFİYET OLSUN

Şerbet için su ve şekeri orta ateşte karıştırarak kaynatın. Şeker 
eridikten sonra 5 dakika daha kaynamaya bırakın. Limon suyunu 
ekleyin karıştırın ve 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. 
Şerbeti soğumaya bırakın.

Yumurtaları bir kase içinde iyice çırpın. Üzerine sütü ilave edip 
karıştırın ve kenara alın.

Küçük bir sos tenceresi içinde sıvığı ısıtın.

Kadayıftan bir parça alın ve elinizle düzeltin. Uç kısmına biraz ceviz 
koyun ve üstte kalan kısmı cevizlerin üzerine kapatın. Başpar-
mağınızla sıkıca bastırıp sarın.

Dolmayı yumurtalı süte bulayın, fazla yumurtasını akılmak için çok 
hafifçe sıkın.

Kızgın yağda dolmaları çevirerek kızartın.

Kızaran dolmaları soğuk şerbete alın. 4-5 dakika şerbetini çektikten 
sonra servis tabağına alın.

10-15 dakika dinlendirin, fıstık ya da ceviz serperek servis yapın.

250 gr taze kadayıf
1 su bardağı ceviz içi (mutfak robotun-
da çekilmiş)
2 büyük boy yumurta
2 çay bardağı süt

Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
3-4 damla limon suyu

Kızartma için:
1,5-2 su bardağı sıvıyağ

Servisi için:
Ceviz içi ya da file fıstık
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