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Gaziantep İftar Menüsü

BAŞLANGIÇ
Tel Şehriye Çorbası
ANA YEMEK
Patlıcan Doğrama
Bulgur Pilavı
TATLI
Meyve

TEL ŞEHRİYE ÇORBASI
Malzemeler:

Hazırlanışı:

• 3/4 su bardağı tel şehriye

D

• 2 litre sıcak su
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• 2 tane domates
• 1/2 demet maydanoz
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı GAZİ Tereyağı
• 1 çay kaşığı zeytinyağı

omateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Suyunuzu da bu sırada kaynatın. Tencerenizde tereyağını eritin
ve zeytinyağını ilave edin. Salçayı ve küp küp doğradığınız domatesleri yağda kavurun. Sıcak suyu karıştıra karıştıra ekleyin.
Tuzu ve karabiberi ilave edin. Sıcak su kaynayınca tel şehriyeyi
ilave edin ve şehriye yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.
Şehriyeler yumuşayınca ince ince kıyılmış maydanozları ilave
edin ve servis edin. Afiyet olsun…
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PATLICAN DOĞRAMA
Malzemeler:

• 1 yemek kaşığı sumak ekşisi

• 250 gr. kuşbaşı et

• 1 fincan yağ

• 1 su bardağı haşlanmış
nohut
• 3 tane patlıcan
• 2 tane domates

Hazırlanışı:

G

eceden ıslatılan nohut etle birlikte haşlanır.Sebzeler küp
küp doğranır.Kaynayan et nohutun üzerine eklenir, ortasına
salçayı, damak tadınıza göre baharatları, ekşiyi ve ezilmiş
sarımsağı ekleyip kaynamaya bırakılır kaynara çıkınca altı kısılır
pişmeye bırakılır. Pişince ocaktan alınıp üzerine 1 fincan yağda
kuru nane kavrulup gezdirilir. Afiyet olsun…

• 2 tane biber
• 2 yemek kaşığı salça
• Tuz, toz biber, karabiber
• Kuru nane
• 3-4 diş sarımsak

BULGUR PİLAVI
Malzemeler:

Hazırlanışı:

• 1 su bardağı mercimek

M

• 2,5 su bardağı bulgur
• 2 yemek kaşığı GAZİ Tereyağ
• Tuz

ercimek bol suda haşlanır. Pilav tenceresine aktarılıp üzerine çıkacak kadar sıcak su bırakılır. Bir taşım kaynayınca
yıkanıp süzülen bulguru bırakılır. Tuz atılır ve pişirilmeye bırakılır.
Suyunu çekip demini alınca üzerine eritilen tereyağı gezdirilir ve
sunuma alınır. Afiyet olsun…
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MEYVE

