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4. Gün

Bursa İftar Menüsü

 MURADİYE ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 parça tavuk göğsü

• 1 adet kabak

• 1 adet havuç

• 2 yemek kaşığı arpa 
şehriye

• 3 yemek kaşığı sıvı yağ

• 5 su bardağı su

• Tuz, karabiber

• 1 adet et bulyon (isteğe 
göre)

Terbiyesi için:

• 1 su bardağı GAZi Yoğurt

• 2 yemek kaşığı un

• Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

• 1 yemek kaşığı GAZi 
Tereyağı

• 1 tatlı kaşığı nane

Hazırlanışı:

Önce tavuk eti, kabak ve havuç  küçük küçük küp 
şeklinde doğranır. Tencereye sıvı yağ koyup etler iyice 

pişirilir. Ardından kabak ve havuçlar eklenir ve 5 dakika ka-
dar pişirilir. Üzerine 5 su bardağı sıcak su eklenir, kabak ve 
havuçlar az pişene kadar kaynatılır. Üzerine arpa şehriyeyi 
ilave edilir ve şehriyeler şişene kadar kaynatılır.Gazi yoğurt 
ve un karıştırılır, yarım çay bardağı su ile açın. Yoğurdu çor-
baya ekleyince kesilmemesi için, kaynayan çorba suyun-
dan 1 kepçe alınır ve yoğurda karıştırılır. Terbiyey çorbaya 
karıştırarak ilave edilir. 1-2 dakika daha kaynatılır ve damak 
zevkine göre tuz ve karabiberini eklenir. İsteğe göre et bu-
lyonu da eklenebilir. Kaynadıktan sonra ocağın altı kapatılır. 
Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı ve nane tavada eritilir, 
çorbanın üzerine dökülür. Afiyet olsun..

BAŞLANGIÇ
Muradiye Çorbası 

ANA YEMEK
Pideli Köfte 
Soğutulmuş naneli cacık 

TATLI
Kestane tatlısı
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 SOĞUTULMUŞ NANELİ CACIK

Malzemeler:

• 1 kase GAZi Yoğurt

• 2-3 diş sarımsak

• 2 tane salatalık

• 1 çay kaşığı kuru nane

• tuz

• su

Hazırlanışı:

Gazi yoğurt büyük bir kabın içinde çırpılır. Üzerine küçük 
küçük doğranan salatalık ve sarımsak eklenir (dilerseniz 

ikisini de rendeleyebilirsiniz veya mutfal robotundan geçirebi-
lirsiniz). Üzerine damak zevkine göre tuz ilave edilir. Azar azar 
karıştırarak suyu koyulur  ve son olarak nane eklenir. Servis 
etmeden önce buz dolabında en az 2 saat soğutulur. Afiyet 
olsun…

 PİDELİ KÖFTE

Malzemeler:

• 450-500 gr. orta yağlı kıyma

• 1 tane soğan

• 1-2 diş sarımsak

• Tuz, karabiber, kimyon

• 2 dilim ıslanıp sıkılmış ekmek içi

Sosu için:

• 2 yemek kaşığı GAZi Tereyağı

• 2 yemek kaşığı salça

• 1 çay bardağı su (salçanızın kıvamına göre arttırılabilir)

• Tırnak pide

Hazırlanışı:

Köfte için, soğan ve sarımsak rendelenir. Kıyma, ekmek içi ve 
baharatlar da eklenip iyice yoğurulur. Malzemeler özleşene 

kadar yoğurduktan sonra 1-2 saat dinlendirilir. Köfteler küçük 
lokmalar halinde avuç içinde hazırlanır. Az yağda veya yağsız bir 
şekilde köfteler pişirilir. Sosu için, 2 yemek kaşığı tereyağı eritilir. 
Salça eklenir. İyice karıştırılıp suyu eklenir. Bir taşım kaynatılır. 
Tırnak pide ısıtılıp küçük küçük doğranır. Tabağa yerleştirilir. Üs-
tüne köfteler konur ve son olarak üzerine sos dökülür. Dilerseniz 
üstüne de biraz tereyağı eritip dökebilirsiniz. Afiyet olsun…

4. Gün
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 KESTANE TATLISI

Malzemeler:

• 500 gr. kestane,

• 1 su bardağı şeker

• 1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Kestaneler yıkanıp bıçakla çizilir. Dış kabuktan derine inme-
meye dikkat edilir. Kestaneler bol su içinde yaklaşık 30 daki-

ka haşlanır. Haşlanan kestaneler buzlu su içine atılır. Bu sekilde 
kabukları çok daha kolay soyulur. Kestanenin kabuklarını, kes-
taneleri parçalamamaya özen göstererek ayıklanır. Kabuklarını 
ayıkladığımız kestaneler buzdolabında en az 3-4 saat dinlendi-
rilir. (Taze kestane bulunmaz ise, marketlerden hazır soyulmuş 
paket kestane kullanılabilir). Şerbeti için tencereye şeker  ve 
su koyup karıştırılır. Şeker tamamen eridikten sonra kestaneler 
ilave edilir ve şerbetle birlikte kaynatılır. Kaynamaya başlayınca 
kısık ateşte, kestaneler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 2 saat 
pişirilir. Pişen kestaneler soğuk servis edilir. Afiyet olsun…
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