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Diyarbakır İftar Menüsü

 LEBENİ ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 bardaktan biraz az buğday

• 1 bardak haşlanmış nohut

• 1 büyük kase GAZİ Yoğurt

• 1 tane yumurta

• 1 kaşık un

• Tuz

Üzeri:

• 2-3 kaşık GAZİ Tereyağ

• 1 kaşık nane

Hazırlanışı:

Buğday yıkanıp akşamdan suya bırakılır. Üzerine iki parmak 
geçecek kadar suda buğday iyice yumuşayıncaya kadar 

kısık ateşte pişirilir. Suyu az gelirse sıcak su eklenir. Nohut ilave 
edilir, biraz daha kaynatılır. Bu arada yoğurt, yumurta, un iyice 
çırpılır. Çorbanın suyundan alarak yoğurtlu karışıma yavaşça 
eklenir ve aynı anda çırpmaya devam edilir. Sonra buda yavaşça 
çorbaya eklenir, karıştırılır. Tuzu ayarlanır. Kıvamı ayarlanır, ancak 
çok duru olmasın. Bir iki taşım daha kaynatılır ve ocaktan alınır.
Servis edileceği zaman, tereyağı eritilir, nanesi eklenir ve kayna-
maya başladığı an ocaktan alınır. Kaselere bıraktığımız çorbaların 
üzerine pay edilir. Sıcak sıcak servis edilir. Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Lebeni Çorbası 

ANA YEMEK
Patlıcan Meftunesi 
Bostan Salatası

TATLI
Karpuz



RAMAZAN 2019

 BOSTAN SALATASI

Malzemeler:

• 1 tane domates

• 1 tane biber

• 1 tane salatalık

• 1 tane soğan

• Maydanoz

• Nar ekşisi, tuz, pulbiber

Hazırlanışı:

Sebzeler küçük küçük doğranır ve bir kapta karıştırılır. Üzerine 
tuz, pulbiber, nar ekşisi ve ve biraz su katılarak karıştırılır. 

Bekletmeden servis edilir. Afiyet olsun…

 PATLICAN MEFTUNESİ

Malzemeler:

• Yarım kilo dana kuşbaşı

• 4 tane patlıcan

• 4 tane domates

• 3 tane sivri biber

• 3-4 diş sarımsak

• 2 çorba kaşığı sumak

• 3 bardak sıcak su

• 1 kaşık domates salçası

• Yarım kaşık biber salçası

• Pul biber, tuz

• 3 kaşık GAZİ Tereyağ

• 1 tane kuru soğan

Hazırlanışı:

Etler bir bardak suyla haşlanır. Suyunu çekince içerisine 
soğanlar doğranır, patlıcanlar alacalı soyulur, küp şeklinde 

doğranır ve tuzlu suda bekletilir. Sumak bir bardak sıcak suya 
katılır ve 10 dk bekletilir. Daha sonra doğranan soğanların üze-
rine tereyağı, patlıcanlar, kabuğu soyulup doğranan domatesler, 
sivri biberler ve küçük doğranan sarımsaklar sırayla eklenir. 
Suda bekletilen sumak tencerenin üzerine süzgeç yardımıyla 
süzülür. Salçalar suyla eritilip tencereye eklenir. En son 2 bardak 
sıcak su eklenir. Tencere ocağa alınıp hiç karıştırmadan ağır 
ateşte pişirilir. Patlıcanlar yumuşayınca tuz ve pul biber eklenir 
ve ocaktan alınır. Sıcak servis edilir. Afiyet olsun…
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