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Samsun İftar Menüsü

 KIYMALI TARHANA ÇORBASI

Malzemeler:

• 100 gr kıyma

• 1,5 çay bardağı toz tarhana

• 1 yemek kaşığı salça

• 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

• 7-8 su bardağı sıcak su

• 3 diş sarımsak

• Tuz

Hazırlanışı:

Tencereye kıyma alınır. Üzerine sıvı yağ ekleyin ve kav-
rulmaya bırakın. Kıyma piştikten sonra salça ekleyin ve 

kavurun. Ardından üzerine sıcak su ekleyin ve kaynamaya 
bırakın. Ayrı bir kasede tarhanayı az su ile ezip sulandırın. Çorba 
kaynamaya başladıktan 10 dk sonra hızlıca karıştırılarak çorbaya 
ekleyin. Arada karıştırın. Kaynayınca altını kısın. Rendelenmiş 
sarımsak ve tuz ekleyin. 10-12 dk sonra altını kapatın.  
Afiyet olsun…
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ÇAKALLI MENEMEN

Malzemeler:

• 5 adet salkım domates

• 1 adet yeşil biber

• 3 adet yumurtanın sarısı

• 1,5 yemek kaşığı GAZİ Tereyağı

• Yarım su bardağı GAZİ Kaşar rendesi

• Pul biber

• Karabiber

• Tuz

Hazırlanışı:

Alüminyum tavanıza GAZİ tereyağını koyun, erimeye 
başlayan yağın üzerine ince doğradığınız biberleri koyup 

kavurun. Ardından kabuklarını soyup iri iri doğranmış domates-
leri ilave edip pişirin. Yumuşayan domatesleri iyice pişene kadar 
çatalla ezin. Üzerine pul biberi ve karabiberi ekleyin. Daha sonra 
GAZİ kaşar peynirini ve çırpmış olduğunuz yumurta sarılarını 
ilave edin. Tuzunu da ekleyip peynir eriyene kadar pişirin. Afiyet 
olsun…

17. Gün
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KIVRATMA

Malzemeler:

Bir tepsi için:

• 1 çay bardağı GAZİ Süt

• 1 çay bardağı GAZİ Yoğurt

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 3 yumurta

• 1 çay kaşığı karbonat

• Aldığı kadar un

İç malzemesi:

• Ceviz veya fındık 

• 2 su bardağı şeker

• 1 paket margarin veya 250 gr GAZİ Tereyağı

Hazırlanışı:

Önce sıvı malzemeleri bir kaba alıp karıştırın. Un ve karbonat 
eklenerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. 

Hamurdan büyük parçalar kopararak bezeler yapın. Nişasta 
serpilerek oklava ile baklava gibi ince açın. Çekilmiş cevizi 
veya fındığı şeker ile karıştırın ve açılmış hamurun içine serpin. 
Hamuru oklava yardımıyla sarın, büzüştürün ve tepsiye dizin. 
Eritilmiş GAZİ Tereyağını üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 
derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Afiyet olsun…

17. Gün


