
RAMAZAN 2019

16. Gün

Erzurum İftar Menüsü

 AŞOTU ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 su bardağı buğday (önceden haşlanmış)

• 1, 5 litre su

• 1 yumurtanın sarısı

• 1, 5 su bardağı GAZİ Yoğurt

• 1 yemek kaşığı un

• 1 kuru soğan

• Sıvı yağ

• Yarım su bardağı aşotu

• Tuz

Hazırlanışı:

Önce buğdayı 1, 5 litre suda kaynamaya bırakın. Bir kase-
nin içerisine  Gazi yoğurdu, yumurtanın sarısını ve unu 

iyice çırpın. Diğer taraftan tavada zeytinyağında soğanları 
pembeleşinceye kadar kavurun. Çorbanın suyu kaynadıktan 
sonra 1-2 kaşık suyundan alıp yoğurtlu karışımının içine yavaş 
yavaş dökerek karıştırın. Sonra çorbanın içerisine karıştırarak 
terbiyesini dökün. Aşotunu da ilave edin. Ve en sonunda 
pembeleşen soğanı da ilave edin. 5 dk. kadar kaynatın.  
Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Aşotu Çorbası  

ANA YEMEK
Biftek Sarma (Erzurum Usulü) 

TATLI
Kadayif dolmasI
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BIFTEK SARMA (ERZURUM USULÜ)

Malzemeler:

• 4 parça ince dövülmüş biftek

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 10 gr GAZİ Tereyağı

• 1 soğan

• 400 gr mantar

• 2 yemek kaşığı krema

• 3/4 çay bardağı sıcak su

• Tuz

• Taze çekilmiş karabiber

• Kekik

Hazırlanışı:

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağının yarısı ile 
pembeleşinceye kadar kavurun. Mantarları ufak doğrayıp 

soğana ekleyin ve orta ateşte suyunu çekinceye kadar kavu-
run. Kremayı ekleyip 1-2 dakika daha pişirip soğumaya bırakın. 
Etlerin üzerine tuz ve karabiber serpiştirin. Mantarlı harcı etlerin 
kenar kısmına paylaştırıp, taze kekik serpiştirin. Sıkıca rulo 
şeklinde sarın ve açılmaması için kürdanlarla tutturun. Kalan 
zeytinyağını ve GAZi tereyağını tavaya alın. Rulo şeklindeki etleri 
tencereye alıp önce yüksek ateşte kızartın. Sıcak su ekleyip 
kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekip kızarıncaya kadar 
pişirin. Afiyet olsun…

16. Gün
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KADAYIF DOLMASI

Malzemeler:

• 300 g tel kadayıf

• 2 su bardağı dövülmüş ceviz

• 3 yumurta

Şerbeti için:

• 4 su bardağı toz şeker

• 4 su bardağı su

• Çeyrek limonun suyu

Kızartmak için:

• Ayçiçek yağı

Hazırlanışı:

Şetbeti için toz şeker ile suyu kaynatın. Kaynamaya 
başlayınca limon suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra 

ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kadayıfları elinizle parçalayıp 
avucunuzun içinde 15 cm x 15 cm’lik, her tarafı aynı kalınlıkta 
olacak şekilde kareler hazırlanmasını sağlayın. Sonra ortasına 
ceviz koyup, dolma şeklinde sarın ve kadayıf ile ceviz bitene ka-
dar işleme devam edin. Sonrasında çırptığınız yumurtayı kadayıf 
dolmalarına bulayın. Son aşamada ayçiçek yağında kızartın ve 
soğuk şerbetin içine atıp 10 dakika bekletin.  
Afiyet olsun…

16. Gün


