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Kayseri İftar Menüsü

 BAMYA ÇORBASI

Malzemeler:

• 50 gr kuru bamya

• 200 gr. küçük doğranmış et

• 3 su bardağı et suyu

• 1 tane soğan

• Ayçiçeği yağı

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 2 parça limon tuzu

• Tuz

Hazırlanışı:

Kuru bamyalar avuç içinda ovalanarak küçük tüylerinden 
arındırılır. Kaynar suya eklenir ve yumuşayıncaya kadar 

haşlanır. Soğanlar ince ince kıyılır. Yağda soğanlar kısık ateşte 
kavrulur. Salça, et ve et suyu ilave edilir. Su kaynadığında 
bamyalar eklenir. Tuzla tatlandırılır. Limon tuzu ilave edilir ve 10 
dakika kadar pişirilir. Sıcak servis edilir. Afiyet olsun…
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TURPLU HAVUÇ SALATASI

Malzemeler:

• 1 tane orta boy turp

• 1 tane havuç

• Yarım limonun suyu

• Tuz, zeytinyağı

• Pulbiber

Hazırlanışı:

Turp ve havuç rendelenir. Salata tabağına alınan turp ve 
havuç rendesi üzerine limon suyu, tuz ve zeytinyağı eklenir 

ve harmanlanır. Üzerine pul biber eklenir. Bekletmeden servis 
edilir. Afiyet olsun…

 KAYSERİ MANTISI

Malzemeler:

Hamuru için:

• 3 su bardağı un

• 1 tane yumurta

• 1 su bardağı su

• 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

• 300 gr. yağlı kıyma

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tane soğan

• 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı tuz

 

Sosu için:

• 1 büyük kase GAZİ Yoğurt

• Kırmızı toz biber, pul biber

• 2 diş sarımsak

Hazırlanışı:

Hamuru için un derin bir kaba alınır. İçine tuz, tumurta 
eklenir. Su azar azar  ilave edilerek hamur yoğurulur. Orta 

yumuşaklıkta elde edilen hamurun üzeri nemli bir bezle örtülür 
ve 40 dk kadar bekletilir. İç harcı için soğan rendelenir ya da çok 
ince kıyılır. Soğanların fazla suyu sıkılır. Bir kabın içinde kıyma, 
soğan ve baharatlar eklenerek yoğurulur. Dinlenen hamurdan 
küçük bezeler koparılır ve oklava yardımıyla ince bir şekilde 
açılır. Açılan hamur isteğe göre ya küçük kareler halinde kesilir, 
ya da bardak yardımıyla daireler halinde kesilir. Kesilen hamur 
içine ufak parçalar halinde iç harç koyulur ve minik hamurların 
üst kısımları bastırılarak kapatılır. Büyük bir tencere içinde ye-
terince su kaynatılır, içine biraz tuz eklenir. Hazırlanan mantılar 
haşlanır. Süzgeç yardımıyla süzdürülüp çıkarılan mantılar servis 
tabağına alınır. Üzeri için sarımsaklar dövülür ve yoğurtla 
karıştırılır. Sosu için küçük bir tavada yağ ile birlikte pul biber ve 
kırmızı toz biber kızdırabilirsiniz. Yoğurt ve sos mantının üzerine 
ilave edilir. Afiyet olsun…
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 NEZİNE TATLISI

Malzemeler:

Hamuru için:

• 5 su bardağı un

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 150 gr. GAZİ Tereyağı 

• 1 su bardağı GAZİ Süt

• 3 yemek kaşığı tahin

• 1 paket kabartma tozu

• 1 su bardağı çekilmiş ceviz

Şerbeti için:

• 2,5 su bardağı su

• 1 su bardağı şeker

• 1 çay bardağı pekmez

• 2-3 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Öncelikle şerbeti için malzemeler büyük bir tencereye alınır 
ve kaynatılır. Koyulaştığında soğumaya bırakılır. Hamuru 

için un yoğurma kabına alınır ve ortası açılır. Ceviz hariç tüm  
malzemeler ortasına eklenir ve orta yumuşaklıkta bir hamur 
yoğurulur. Hamur yoğurarak toparlanınca ceviz eklenir ve 
tekrar yoğurulur. Dikdörtgen fırın kabı içine hamur bastırılarak 
yerleştirilir. Tepsiye eşit şekilde dağıtılır hamur. Fırına verilmeden 
istenilen şekilde kesilir (kare ya da baklava). Önceden ısıtılmış 
fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirilir. Üstü kızarınca 
fırından alınır ve 5 dk kadar bekletilir. Biraz soğuyan tatlının 
üzerine soğuk şerbet gezdirilir. Yaklaşık 1,5 saat dinlendirildikten 
sonra dilimler servis edilir. Afiyet olsun…
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