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12. Gün

Adana İftar Menüsü

 KABAKLİ TARHANA ÇORBASİ

Malzemeler:

• 2 kase tarhana

• 1 kg kabak

• Yarım yemek kaşığı salça

• Tuz, pul biber, nane

• Zeytinyağ

Hazırlanışı:

İ lk önce tarhana tencereye alınır, tencerenin yarısından biraz 
fazla sıcak su eklenir. Ocağa konur. Tarhana biraz yumuşayınca 

küp şeklinde kesilmiş kabaklar eklenir. Kabaklar yumuşayınca 
ocağın altını kapatılır. Bir tavaya biraz zeytinyağı eklenir, salça 
ve baharatlar da ilave edilir ve karıştırılır. Yarım çay bardağı su 
eklenir ve azıcık kaynatılır. Kaynayan karışım çorbanın üzerine 
eklenir ve çorbayla birlikte biraz kaynatılır. Sıcak servis edilir.  
Afiyet olsun...

BAŞLANGIÇ
Kabaklı Tarhana Çorbası 

ANA YEMEK
Adana Usulü İçli Köfte 
Nar Ekşili Ezme Salata

TATLI
Buzlu Bici Bici
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 NAR EKŞILI EZME SALATA

Malzemeler:

• 4 tane domates

• 2 tane soğan

• Yarım demet maydanoz

• 2 çorba kaşığı nar ekşisi

• Yarım limon suyu

• 1 tutam kimyon

• 3 çorba kaşığı zeytinyağı

• Tuz, pul biber ve sumak

Hazırlanışı:

Domates, soğan ve maydonoz çok ince kıyılır. Bir kaseye 
alınan malzemelerin üzerine nar ekşisi, sumak, 1 tutam ki-

myon, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve  pul biber eklenir ve çatalla 
ezerek karıştırılır. Bekletmeden servis edilir. Afiyet olsun…

 ADANA USULÜ İÇLİ KÖFTE

Malzemeler:

Dışı için:

• 2 su bardağı ince bulgur

• 1 çay bardağı irmik

• 3/4 su bardağı un

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• Tuz

• Karabiber

İç harcı için:

• 400 gram kıyma 

• 3 tane kuru soğan

• 2 yemek kaşığı GAZi Tereyağ

• Zeytinyağ

• Tuz ve karabiber

• Kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

Bulguru kısır yapar gibi sıcak suyla ıslatılır hafif şişmesi bekle-
nir. Ardından dış harç için yukarıda yazılan tüm malzemeler 

derin bir kap içerisinde kıvamı gelene kadar azar azar su ekleye-
rek iyice özdeşleşene kadar yoğurulur. Zeytinyağında kıyma  
kavrulur. Pembeleştiğinde,küçük küçük doğranmış soğanlar 
eklenir. Tuz, karabiber, kırmızı biber  de eklenip karıştırılır. Altını 
kapattıktan sonra tereyağı eklenir karıştırarak tencerenin kapağı 
kapatılır. Pişirilen harç oda sıcaklığına gelene kadar soğutulur, 
ardından buzdolabında bekletilir. Dış malzeme karışımından 
mandalina büyüklüğünde bezeler elde sürekli ıslatarak avuç 
içinde çevrilir. Içine yeterli miktar harç koyulur ve kapatılır. 
Kapatılan yerin üzeri pürüzsüz olacak şekilde suyla üzerinden 
geçilir. Derin bir tenceredetuzlu  su kaynatılır. İçli köfteler kaynar 
suya atılır. Su yüzüne çıkan köfteler pişmiş demektir. Servis 
ederken üzerine toz biberli tereyağlı sos hazırlanabilir. Afiyet 
olsun…

12. Gün
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 BUZLU BİCİ BİCİ

Malzemeler:

• 6 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

• 1 litre su

Şerbeti için:

• 1 su bardağı gül suyu

• 1 damla kırmızı gıda boyası

• 1 çay bardağı pudra şekeri

Üzeri için:

• 1 su bardağı rendelenmiş buz

Hazırlanışı:

Nişasta ve suyu bir tencerenin içine alınır.  Çırpma teli 
yardımıyla karıştırarak pişirilir. Katılaştığında ocaktan alınır 

bir borcamın ya da tepsinin içine dökülür. Buzdolabında en az 4 
saat kadar dinlendirilir.  Tüm şerbet malzemeleri bir kabın içinde 
karıştırılır ve dolapta soğumaya bırakılır. Dinlenen muhallebi 
tepsinin içinde küp şeklinde kesilir. Servis kaselerinin dibie mu-
hallebi küpleri yerleştirilir. Üzerine hazırlanan soğuk şerbetten 
dökülür. Üzerine de rendelenmiş buz ilave edilir, soğuk servis 
edilir. Afiyet olsun…

12. Gün


