
RAMAZAN 2019

18. Gün

Agrı İftar Menüsü

 ERIŞTE ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 su bardağı erişte

• 3 su bardağı su

• Yarım çorba kaşığı domates salçası

• 1 domates

• 1 çay kaşığı kırmızı tozbiber

• Yarım çorba kaşığı GAZİ Tereyağı

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• Tuz

Hazırlanışı:

Domateslerin kabuğunu soyup rendeleyin. Salçayı bir çorba 
kaşığı suyla karıştırın. 3 su bardağı suyu bir tencereye alın. 

Salça, domates, tuz, kırmızı tozbiber, sıvı yağ ve GAZİ tereyağını 
ilave edip kaynatın. Kaynayan suya erişteleri ilave edip 15-20 
dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Erişte Çorbası 

ANA YEMEK
Saç Kavurma 

TATLI
Un helvası
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SAÇ KAVURMA

Malzemeler:

• 1 kilo kuşbaşı

• 1 soğan

• 5 domates

• 8 yeşil biber

• 2 diş sarımsak

• Pul biber, karabiber, kekik, tuz

Hazırlanışı:

Kuşbaşı etleri saca alıp kavurmaya başlayın. Etler piştikten 
sonra başka bir kaba sıvı yağı koyun. İnce ince kıydığınız 

soğanı ekleyip kavurun. Sarımsağı ekleyin. İnce ince kıydığınız 
biberleri ekleyip kavurduktan sonra küp küp doğradığınız doma-
tesleri ekleyin. Hepsini soteledikten sonra saca alıp baharatlarını 
ilave edin. Etlerle beraber biraz daha kavurun. Afiyet olsun…

18. Gün
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UN HELVASI

Malzemeler:

• 100 gram margarin

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 2 su bardağı un

• Kırılmış ceviz veya fındık (Tercihe göre)

• 2 su bardağı toz şeker

• 3 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Un helvasının yapımı için, öncelikle bir kasede sıcak suyu 
ve toz şekeri karıştırın. Tencerede margarini ve sıvı yağı 

eritin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte tahta kaşık ile 
karıştırın. Eğer helva yerken ağzınıza iri tanelerin gelmesinden 
hoşlanıyorsanız ceviz veya fındık ekleyin ve 5 dakika daha 
karıştırın. Sıcak suyu yavaş yavaş ilave edin, topaklanmaması 
için sürekli karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra bir süre dinlenmeye 
bırakın. Yeteri kadar ılıdıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verin. 
Un helvası tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun…

18. Gün


