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25. Gün

Aydın İftar Menüsü

 ÇİNE KÖFTESİ

Malzemeler:

• 500 gr dana/koyun karışık iyi çekilmiş kıyma

• 1 adet orta boy soğan 

• 1’er çay kaşığı karbonat ve tuz

• 1 çay bardağı su

• 3 dilim ekmek içi

Hazırlanışı:

Kıymayı bir kaseye alıp karbonatı ekleyin ve iyice yoğurun. 
Yoğurduğunuz kıymaya tuz ve rendeleyip suyunu sıktığınız 

soğanı ekleyin ve tekrar yoğurun. Bir kenarda ıslattığınız ekmek 
içini iyice sıkıp Çine Köftesi harcına ekleyin ve iyice yoğurun. 
Çine Köftesi harcını buzdolabına kaldırıp 2 saat kadar dinlendir-
dikten sonra elinizi ara sıra suya ıslatarak, hazırladığınız harcı 
yassı köfte şekilleri verebilirsiniz. Az miktarda yağda kızartın. 
Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Çine Köftesi 

ANA YEMEK
Kırlı Kızartması 

TATLI
Tahinli Pide
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 KIRLI KIZARTMASI

Malzemeler:

• 5- 6 adet patlıcan

• yarım kilo sivri yeşil biber

• 5-6 adet domates

• 2 adet soğan

• 3-4 baş sarımsak

• tuz

• toz kırmızı biber

• zeytinyağı

Hazırlanışı:

Patlıcanların saplarını almadan 2´ye veya 3´e bölerek enine 
doğrayın ve geniş bir kaba koyup tuzlayın. Böylelikle 

patlıcanlar acı suyunu bırakmış olacaktır. Biberleri ve soğanları 
istediğiniz boyutta doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup 
küp şeklinde doğrayın. Patlıcan ve biberleri kızgın yağda kızartın. 
Sosu için ise önce soğan ve sarımsağı biraz kavurup üzerine 
domates ilave edin. En son sos pişmek üzereyken bir tatlı kaşığı 
kadar kırmızı toz biber ilave edin. Sosu üzerine döküp bütün 
sebzeleri yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte pişirin. İsteğe göre 
üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun…

25. Gün
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 TAHINLI PIDE

Malzemeler:

• 1 su bardağı ılık su

• 1 çorba kaşığı tozşeker

• 1 çorba kaşığı kuru maya

• Alabildiği kadar un

Üzeri için:

• 2 su bardağı tahin

• 1 çay bardağı toz şeker

• 1 çorba kaşığı susam

Hazırlanışı:

I lık suya şekeri ve mayayı koyup kabarana kadar bekletin. 
Kabarınca unu yavaş yavaş elle karıştırarak ilave edin. Ele 

yapışmayacak hale gelen hamurun üzerine nemli bir bez örtüp 
kabarana dek oda sıcaklığında bekletin. Hamurdan kahve 
fincanı büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle biraz açıp içine 
bir tatlı kaşığı tahin akıtın ve yoğurun. Daha sonra merdane ile 
lahmacun inceliğinde hamurlar hazırlayın. Diğer hamurları da 
bu şekilde hazırlayın. Hazırlanan hamurların bir yüzlerini varsa 
elektrikli ızgarada yoksa fırının sadece üstten pişirme ayarında 
kızartın. Ters çevirip, pişmeyen yüzeyine tahin, şeker ve susam 
gezdirin ve hamurun bu yüzünü de kızarana dek pişirin. Sıcak 
olarak servis yapın. 

25. Gün


