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15. Gün

Sinop İftar Menüsü

 MISIR ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 su bardağı mısır yarması

• 1 su bardağı kuru fasulye

• 15 gr. GAZİ Tereyağ

• 1 tane soğan

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• Pul biber, tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Mısır yarması ve fasulye önceden ıslatılır. Eğer önceden 
ıslatma imkanı yok ise, düdüklü tencerede 1 saat kadar 

pişirmek yeterli olur. Küçük küçük doğranmış soğan tereyağda 
kavrulur. Içine karabiber, tuz, pulbiber, domates salçası ve biber 
salçası eklenir ve kavrulmaya devam edilir. Karışımın üzerine 
önceden ıslatılan ya da pişirilen mısır yarması ve fasulye eklenir. 
Yaklaşık 1,5 litre su ilave edilerek 20-30 dakika kaynatılır. Sıcak 
servis edilir. Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Mısır Çorbası 

ANA YEMEK
Palamut Pilaki 
Sirkeli Pırasa

TATLI
Toz Şeker Serpmeli Katlama



RAMAZAN 2019

 SİRKELİ PIRASA

Malzemeler:

• 1 kg pırasa

• 6 diş sarımsak

• 1 su bardağı GAZİ Yoğurt

• 6 yemek kaşığı sirke, ( üzüm sirkesi )

• Yarım su bardağı zeytinyağı

• 1 su bardağı un

• Tuz

Hazırlanışı:

Pırasalar 6-7 cm uzunluğunda doğranır. Güzelce yıkanır suyu 
süzdürülür. Bir tencerede su kaynatılır, pırasalar içine atılır ve 

15 dakika haşlanır. Suyu süzdürülerek çıkarılır. Sarmısak dövülür. 
Yoğurt, sirke ve tuz ile beraber bir kasede çırpılır. Zeytinyağ bir 
tencerede kızdırılır. Pırasalar unlanır, yağda altın sarısı rengini 
alana kadar kızartılır. Ocağın altı kısılır ve yoğurt pırasaların üze-
rine eklenir. Kısık ateşte karıştırarak 3-4 dakika pişirilir. Ateşten 
alınan sirkeli pırasa soğumaya bırakılır ve servis edilir. Afiyet 
olsun...

 PALAMUT PİLAKİ

Malzemeler:

• 4 tane palamut balığı

• 2 tane soğan

• 2 tane domates

• 1 tane limon

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 5-6 adet defne yaprağı

• 4-5 dal maydanoz

• Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Balıklar halka şeklinde veya fileto olarak doğranır. Balıklar 
iyice temizlendikten sonra suyu süzdürülür. Soğan, domates 

ve limon yuvarlak doğranır. Fırın tepsisine once soğanlar dizilir, 
üzerine domatesler eklenir ve balıklar yerleştirilir. Ayrılar birkaç 
parça domates balıkların üzerine dizilir son olarak limon dilimleri 
de eklenir. Balıkların üzerine zeytinyağ gezdirilir ve tatlandırmak 
için tuz ve karabiber eklenir. Defne yaprağı ve maydonoz son 
olarak eklenir. Tepsiyle birlikte ocakta kısık ateşte pişirilebilir, ya 
da fırında yaklaşık 200 derecede balıklar pişene kadar pişirilir. 
Sıcak servis edilir. Afiyet olsun…

15. Gün
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 TOZ ŞEKER SERPMELİ KATLAMA

Malzemeler:

Hamuru için:

• 1 kg un

• 250 gr. GAZİ Tereyağ

• 3 yemek kaşığı sirke

• 1 çay kaşığı tuz

• Su

Arasına sürmek için:

• 2 yemek kaşığı GAZİ Tereyağ

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kızarmak için:

• Sıvıyağ

Üzeri için:

• Toz şeker

Hazırlanışı:

Yoğurma kabına un alınır. İçine tereyağı ve sirke konulur. 
Önce yağ una yoğurarak yedirilir. Ardından kıvam tutana 

kadar kontrollü suyu ilave edilir ve yoğurulur. Yumuşak bir ha-
mur elde edilir. Hamur dinlenmesi için 20 dakika kadar bekletilir. 
Hamurdan 7 beze yuvarlanarak ince açılır. Yufkalar aralarına 
sıvıyağ ve eritilmiş tereyağı sürülür ve üst üste konur. Hamur-
dan üç parmak kalınlığında şeritler kesilir. Ardından o şerikler 
kare kare kesilir. Kareler mektup gibi kapatılarak bol sıvıyağda 
kızartılır. Kızardıktan sonra üzerine toz şeker serpilip servis edilir. 
Afiyet olsun…

15. Gün


