
RAMAZAN 2019

11. Gün

İzmir İftar Menüsü

ZEYTİNYAĞLI TEL ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 yemek kaşığı GAZİ Tereyağ

• 1 yemek kaşığı  zeytinyağı

• 1 çay bardağı tel şehriye

• 1,5 yemek kaşığı salça

• Tavuk bulyon

• 1200 ml su

• 1 tatlı kaşığı kuru nane

• Tuz

Hazırlanışı:

Önce su kaynatılır ve bulyon çay bardağında eritilir. 
Zeytinyağ ve tereyağ bir tencerede eritilir, üzerine nane ek-

lenir. Karıştırılır ve üzerine salça eklenir. 2 dakika kadar kavrulur 
ve üzerine şehriye eklenerek karıştırılır. Eritilen bulyon da buna 
eklenir. En son üzerine kaynatılan su eklenir ve pişmeye bırakılır. 
Tel şehriye şişene kadar pişirilir. Sıvak servis edilir. Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Zeytinyağlı Tel Şehriye Çorbası 

ANA YEMEK
İzmir Köfte 
Zeytinyağlı Enginarlı Pilav

TATLI
Lokma Tatlısı
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 ZEYTİNYAĞLI ENGİNARLI PİLAV

Malzemeler:

• 1 su bardağı pirinç

• 1 tane büyük kuru soğan

• 2 tane enginar çanağı

• 3 dal taze soğan

• 1/2 demet dere otu

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• Karabiber, tuz

Hazırlanışı:

Enginarlar yumuşayana kadar haşlanır. Pirinc sıcak suyla 
ıslatılır ve 30 dakika kadar bekletilir. Kuru soğan yemeklik 

doğranır. Taze soğan ve dere otu ince ince kıyılır. Endinarlar 
orta büyüklükte parçalara kesilir. Pilav tenceresine zeytinyağ 
ile birlikte kuru soğanlar eklenir. Kısık ateşte soğanlar kavrulur. 
Üzerine enginar eklenir, 1-2 dakika sonra pirinç ilave edilir. Gü-
zelce kavrulur tüm malzemeler. Karabiber ve tuz eklenir. Üzerine 
suyu eklenir ve kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Suyu çekinceye 
kadar pişirilir. Pişince üzerine dere otu ve taze soğan eklenir, 
karıştırılır ve 15 dakika kadar demlendirilir. Sıcak servis edilir. 
Afiyet olsun…

 İZMİR KÖFTE 

Malzemeler:

• 500 gr. orta yağlı kıyma

• 2-3 tane sivri biber

• 1 küçük boy rendelenmiş 
soğan

• Yarım demet maydanoz

• Tuz, kimyon, karabiber

• 1 yemek kaşığı galeta unu

• 1 tane yumurta

• 3 dilim bayat ekmek içi

• 3 patates 
 
 

Kızartmak için:

• ayçiçeği yağı

Sosu için:

• 3 tane domates

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz, kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

Köfte için kıyma çukur bir kaba alınır.  Soğan, galeta unu, yu-
murta, bayat ekmek içi, maydanoz, tuz ve baharat eklene-

rek iyice yoğurulur. Köfte harcından cevizden biraz daha büyük 
parçalar koparılır oval köfteler hazırlanur. Kızgın yağda hafifçe 
kızartılır kağıt havlu üzerine aktarılır, yağı çekilir. Patatesler 
soyulur ve elma dilim şeklinde kesilir. Tuzla tatlandırdıktan sonra 
kızgın yağda hafifçe kızartılır. Aynı şekilde kağıt havlu üzerine 
aktarılır. Yemeğin sosu için domatesler de elma dilim şeklinde 
doğranır salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika 
pişirilir. Tuz ve toz biberi eklenir. Sos ocaktan alınır. Fırın tepsisi-
ne  köfteler ve patatesler yerleştirilir. Üzerine sos dökülür. Sivri 
biberlerin çekirdekleri temizlenir iri parçalar şeklinde doğranır ve 
en üste dizilir. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 15 dakika 
kadar pişirilir. Sıcak servis edilir. Afiyet olsun…

11. Gün
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 LOKMA TATLISI

Malzemeler:

Hamur için:

• 6 su bardağı un

• 1 paket kuru maya

• 2 su bardağı su

• 1 tane yumurta

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1 çay kaşığı tuz

Şerbeti için:

• 3 su bardağı su

• 3 su bardağı şeker

• 1/2 (yarım) limon suyu

Kızartmak için:

• Sıvı yağ

Hazırlanışı:

Öncelikle şerbet malzemeleri bir tencerede koyulaşıncaya 
kadar kaynatılır ve soğumaya bırakılır. Hamuru için un 

karıştırma kabına alınır ve ortasına maya ve toz şeker aktarılır. 
Ilık su ile ıslatılarak yoğurulur. Tuzu da eklenir. Hamur kıvam 
alana kadar yoğurulur ve mayalanması için yaklaşık 30 dk üzeri 
kapalı bir şekilde bekletilir. Kızartmak için derin bir tencerede 
sıvı yağ kızdırılır. Mayalanan hamur son bir kez daha karıştırılır 
ve küçük kaşık yardımıyla lokmalar koparılıp kızgın yağın içine 
bırakılır. Lokmalar renk alana kadar kızartılır. Kevgir yardımıyla 
yağı süzdürülüp çıkarılan lokmalar, soğutulmuş şerbetin içine 
bırakılır. Yaklaşık 5 dk kadar şerbette bekletildikten sonra servis 
edilir. Afiyet olsun…

11. Gün


