
İftar Menüsü   9. Gün

Pirinci 3 su bardağı soğuk suda haşlayın. Yoğurdu bir kaba alıp, 1 su 
bardağı su ile iyice çırpıp, yumurtayı ve unu ilave ederek çırpmaya 
devam edin. Haşlanmış pirince yarım su bardağı soğuk suyu ilave 
edin ve yoğurtlu karışımı birden döküp, karıştırın. 

Kıvamı koyu olursa biraz ılık su ilave edip, 5 dakika kaynatın. Ocağın 
altını kapatıp, tavada tereyağını eritip, naneyi kavurun. Çorbayı 
servis kaselerine aldıktan sonra kavrulmuş naneyi üzerinde gezdirip, 
sıcak servis yapın.

yarım su bardağı pirinç 
4.5 su bardağı su 
2 su bardağı yoğurt 
1 silme yemek kaşığı un 
1 adet yumurta 
1 yemek kaşığı tereyağı 
nane
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İftar Menüsü   9. Gün

AFİYET OLSUN

Önce kuşbaşı eti, soğan, sarımsak, domates, biberle kavurarak 
pişirin.
 
Tuz ve tereyağı ekleyin. Suyunu çekince karabiber ve kekik ekleye-
rek bırakın.
 
Diğer tarafta unu, yumurtayı ve sütü iyice çırparak pürüzsüz bir krep 
hamuru yapın. Tuz ekleyin. 15 cm. çapında bir teflon tavayı hafifçe 
yağlayarak bir kepçe krep hamurundan koyup, iki tarafını kızartın.
 
Krebi bir kaseye koyarak pişen etlerden iki- üç kaşık içine doldu-
run. Kasenin dışında kalan krep hamuru ile üstünü kapatıp, krep 
bohçasını kaseyi ters çevirerek bir tepsiye yerleştirin. Bütün krepleri 
aynı şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra üzerlerine birer dilim kaşar 
peyniri koyun. Peynirin üzerine sulandırılmış salça gezdirerek 180 
derecelik fırında peynirler eriyene kadar kızartın.
 Sıcak Sıcak Servis yapınız.

½ Kg Kuşbaşı Kuzu Eti 
2 adet Kuru Soğan 
4 diş Sarımsak 
2 adet Domates 
3 adet Sivri Biber 
2/3 su bardağı Süt 
5 çorba kaşığı Un 
1 Yumurta 
1 yemek kaşığı Tereyağ 
100 gr Kaşar Peyniri 
1 tatlı kaşığı Salça 
Tuz, Kara Biber, Kekik 
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AFİYET OLSUN

Tencereye, kuşbaşı etin yarısı büyüklüğünde doğranmış etler ek-
leyin. Üstüne çentilmiş soğan, bir kaşık yağ, dökülüp ateş üzerinde 
suyu çekilinceye kadar kavrun.
 
Kavrulmuş etin üzerine hem domates hem de salça konulup biraz 
daha kavrulur. Bir bardak su ilavesi ile kapağı kapatılmış olarak etler 
iyice pişirilir. Suyunu çektikten sonra kapağı açılarak üzerine tuz, 
maydanoz, karabiber, kekik serpin, karıştırın, soğumaya bırakın.
 
Diğer tarafta, 4 bardak elenmiş una, tuz ve 1 yemek kaşığı yağ ilave 
edilerek, ılık su ile katıca bir hamur tutun. üzerine nemli bir bez örtü-
lerek on beş dakika dinlendirilir.
 
Bu hamur 6 eşit parçaya bölün. Her bir parça merdane ile açın, üze-
rine yağ sürün. Biraz daha dinlendirin. Elde uçlarından çekerek, hazır 
yufka ıncelıgıne kadar açın. Ortalarına içler eşit miktarda konularak, 
bohça gibi dört tarafından dürülerek, yağlanmış tepsiye sıralayın. 
Üzerlerine çırpılmış yumurtanın sarısı sürülerek fırına verilir. üzeri 
kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alınır ve kesilerek servis yapın.
 
Sıcakken servis yapınız

Kabakları bir parmak kalınlığında dilimleyin. Dikdörtgen fırın kabına 
kabakları yerleştirin. Üzerine toz şekeri gezdirin. Üzerini kapatarak 
buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün üzerini yağlı kağıt ile 
örterek 160 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. 
Soğuyun ca üzerine tahin gezdirin. Ceviz ile süsleyip servis edin.

4 Bardak Un 
5 yemek kaşığı Yağ 
1 fincan Zeytinyağı 
½ bardak Su 
Yeterince Tuz 
Talaş İçin Gerekenler 
½ kg Kuşbaşı Koyun Eti 
2 adet Kuru Soğan 
1 yemek kaşığı Yağ 
1 adet büyükçe Domates 
½ kaşık Salça 
1 bardak Su 
1 Yumurta Sarısı 
Maydanoz 
Tuz, Karabiber, Kekik 

1 kg kabuğu soyulmuş balkabağı
2 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı tahin
1.5 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi
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