
İftar Menüsü   1. Gün

1 bardak kırılmış aşurelik buğdayi  1 gün evvelden suda bekletin ya 
da pişirmeden önce 2 saat sıcak suya koyun. Böylece 20 dakikada 
pişecektir. Bu sırada ayrı bir kapta  2 bardak  yoğurdu  1çorba kaşığı 
un ile karıştırıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Sonra 3 
bardak  su ilave ederek ayran haline getirin. Karışımı, ocaktaki bug-
day a yavaş, yavaş ekleyin ve eklerken devamlı karıştırın. Böylece 
yoğurt kesilmeyecektir.  
                                           
Kaynayınca altını kısın ve haşlanmış 1 bardak nohutunuzu ekleyin. 
Çorbanız 5 dakika sonra hazır olacaktır. Haşlanması için 1 bardak 
mantıyı, servis edilmeden 5 dakika evvel kaynayan çorbaya atabi-
lirsiniz. Bir taraftan da ufak bir sos kabında 2 çorba kaşığı tereyağı, 
2 tutam nane ve pul biberi yakmadan çevirin ve çorbanın üzerine 
dökün. İsterseniz naneleri sade olarak da serpebilirsiniz. 

1 bardak  kırılmış aşurelik buğday 
2 bardak  yoğurt 
1çorba kaşığı un 
3 bardak su 
1 bardak mantı 
2 çorba kaşığı tereyağı 
2 tutam nane ve pul biber
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Kasaptan temizlenmiş hali 400 gram olan orta yağlı döş isteyin ve 
mümkünse bunu satırla kıydırın. Zira satırla kıyıldığında satırda 
biriken sinirler ayıklanıyor ve böylece et nispeten sinirsiz, pamuk gibi 
oluyor. 

Eti hazırladıktan sonra içine 2,5 adet taze sarımsağı, uzun yeşil 
yapraklarından ayırıp ince ince kıyın ve kıymaya katın. Ardından 2-3 
dal taze kekik, 2-3 dal taze nane, 10 dal da maydanozu kıyarak kıy-
maya ekleyin. Biraz da içinde tatlı bir renk olsun diye yarım paprika  
biberi ince ince kıyıp ekleyin. Ardından baharat olarak bir çay kaşığı 
taze çekilmiş karabiber, gerektiği kadar tuz ve bir çay kaşığı kimyonu 
ekleyin. Artık tüm malzemeleri tatlarının birbirine geçmesi için yoğur-
maya başlayabilirsiniz. Yerleştirme işlemini bitirirken son hareket, 
bıçağın yanıyla kenarları düzeltmek. En az iki-üç tur geçin ki harcınız 
iyice bir araya gelsin, bağ kursun ve piştiğinde o güzelim yuvarlak 
halini koruyabilsin. 

Sosu için bir çorba kaşığı biber salçasını 3 çorba kaşığı suda açıp, 
sulu bir kıvam haline getirin. Fırına vermeden üzerine bu sosu her ta-
rafına gezdirerek dökün. Kapya biber, yeşil sivri biber, kırmızı soğan, 
süs top biberleri ve taze sarımsakları da dilediğiniz gibi keserek ya 
da bütün bırakarak tepsinin kenarlarına dizin. 220 derecede, alt ve 
üst yanan fırının orta katına yerleştirip 20-25 dakika pişirin.

Yapılışı
Domatesler kabuklarini soyun ve yeşil biber küçük küçük doğray-
ın. Kuru soğan mümkün olduğunca küçük doğranarak biraz tuzla 
ovulun. Yeşil soğanlar ve maydanozlar da çok ince kıyılın. Bütün 
malzeme geniş bir kaba alın, iri kırılmış cevizler, zeytinyağı ve nar 
ekşisi ilave edin. Göz kararı yaklaşık 1 yemek kaşığı sumak da 
ekleyin. Karıştırılarak servis tabağına alın. Zeytinyağının ve nar 
ekşisinin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz, Cevizi de 1 
su bardağına yakın 
Afiyet olsun…

400 gr. dana döş 
2,5  taze sarımsak 
2-3 dal taze kekik 
2-3 dal taze nane 
10 dal maydanoz 
½ adet paprika biber 
1 çay kaşığı kimyon 
1 çay kaşığı karabiber 
Tuz- Karabiber

4 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet kuru soğan
3-4 dal taze soğan
bir kaç dal maydanoz
bol miktarda iri kırılmış ceviz
zeytinyağı
nar ekşisi
sumak
tuz

Sosu için; 
1 çorba kaşığı biber salçası 
3 çorba kaşığı sun                                                                                                                                              
                 
Süsleme için; 
paprika biber, yeşil biber, kırmızı 
soğan, süs top biber, taze sarımsak
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AFİYET OLSUN

1 bardak kırılmış aşurelik buğdayi  1 gün evvelden suda bekletin ya 
da pişirmeden önce 2 saat sıcak suya koyun. Böylece 20 dakikada 
pişecektir. Bu sırada ayrı bir kapta  2 bardak  yoğurdu  1çorba kaşığı 
un ile karıştırıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Sonra 3 
bardak  su ilave ederek ayran haline getirin. Karışımı, ocaktaki bug-
day a yavaş, yavaş ekleyin ve eklerken devamlı karıştırın. Böylece 
yoğurt kesilmeyecektir.  
                                           
Kaynayınca altını kısın ve haşlanmış 1 bardak nohutunuzu ekleyin. 
Çorbanız 5 dakika sonra hazır olacaktır. Haşlanması için 1 bardak 
mantıyı, servis edilmeden 5 dakika evvel kaynayan çorbaya atabi-
lirsiniz. Bir taraftan da ufak bir sos kabında 2 çorba kaşığı tereyağı, 
2 tutam nane ve pul biberi yakmadan çevirin ve çorbanın üzerine 
dökün. İsterseniz naneleri sade olarak da serpebilirsiniz. 

1 bardak  kırılmış aşurelik buğday 
2 bardak  yoğurt 
1çorba kaşığı un 
3 bardak su 
1 bardak mantı 
2 çorba kaşığı tereyağı 
2 tutam nane ve pul biber
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