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19. Gün

Hatay İftar Menüsü

 YOĞURT AŞI ÇORBASI

Malzemeler:

• 700 gr. GAZİ Yoğurt

• 1 su bardağı haşlanmış nohut

• 1 su bardağı haşlanmış buğday

• Bir kaç dal taze nane

• Tuz

Hazırlanışı:

Derin bir kasenin içerisine yogurt, tuz eklenip çırpılır. 
Haşlanmış nohut, haşlanmış buğdayı taze naneler de ilave 

edilir, karıştırılır. Çorba buzdolabında en az 2 saat soğutulur ve 
dinlendirilir. Soğuk servis edilir. Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Yoğurt Aşı Çorbası 

ANA YEMEK
Etli Lahana Dolması 
Babaganuş

TATLI
Kömbe Kurabiye
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BABAGANUŞ

Malzemeler:

• 3 tane büyük boy patlıcan

• 3 tane kırmızı biber

• 4 tane yeşil biber

• 2 tane domates

• 1 tane sarı biber

• 2 diş sarımsak

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı tuz 

• 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Hazırlanışı:

Patlıcan, domates ve biberleri közlenir. Közlenen sebzelerin 
kabuklarını soyulur. Bir bıçak yardımıyla patlıcanları gelişi gü-

zel parçalanır. Diğer sebzeler de küp küp doğranır.  Sarımsaklar 
ezilir. Zeytinyağı, nar ekşisi, ve tuz ile karıştırılır. Bütün malzeme-
ler bir kaba alınır, karıştırılır ve sunuma hazır hale getirilir. Afiyet 
olsun…

ETLİ LAHANA DOLMASI

Malzemeler:

• 1 tane beyaz lahana 

• 200 gr. salamura yaprak 

• Yarım kilo dana kıyma 

• 1,5 su bardağı kırık yarma 

• 1,5 su bardağı ince bulgur 

• 3 tane kuru soğan 

• 1,5 yemek kaşığı domates 
salçası 

• 1,5 yemek kaşığı domates 
salçası 

• 1 tatlı kaşığı tuz 

• 1 tatlı kaşığı pul biber 

• 1 tatlı kaşığı kimyon 

• 1 tatlı kaşığı karabiber 

• Yarım çay bardağı zeytinyağı 

• 1 yemek kaşığı GAZİ Tereyağ

• 1 çay bardağı sıvıyağ 

• Su

Hazırlanışı:

İ ç harç için kırık yarma ve bulgur birleştirilip sıcak suyla ıslanıp 
bekletilir. Yumuşayınca içine kuru soğanlar doğranır. kıyma, 

salça, karabiber, tuz, kimyon, pul biber, zeytinyağı ilave edilip 
yoğurulur. Lahanalar kök yerleri ayıklanarak yaprak yaprak 
ayrılır. Kaynar suya atılıp fazla olmamak kaydıyla kendi-
ni bırakana kadar kaynayan suda tutulur. Sarılacak kıvama 
gelince de sudan çıkartılır. Lahanalara iç harç koyulur ve üçgen 
şeklinde sarılıp tencereye dizilir. Pehlili pilavda kullanılmak üzere 
salamura yapraklara da iç harçtan sarılıp tencerenin en üstüne 
yerleştirilir. Üzerine sıvıyağ, tereyağ ve 1 su bardağı kadar da su 
koyulur. Lahana dolması kısık ateşte pişirilir. Sıcak servis edilir. 
Afiyet olsun…

19. Gün
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KÖMBE KURABİYE

Malzemeler:

• 6 bardak un

• 2 bardak GAZİ Tereyağ

• 1 bardak şeker

• Yarım bardak sıvıyağ

• 1 bardak GAZİ Süt

• 10 tane damla sakızı

• 1 kaşık kombe baharatı 

• Yarım bardak kavrulmuş susam

İçi için:

• Yarım bardak ceviz

• 1 tatlı kaşığı GAZİ Tereyağ

Üzeri için:

• 1,5 bardak susam

Hazırlanışı:

Geniş bir kaba 1 bardak toz şeker konur. Eritilen 2 bardak 
tereyağı ve yarım bardak sıvı yağ katılır. 1 bardak süt 

bırakılır. Şekerle dövülen damla sakızı, kömbe baharatı ve susam 
katılır. Ortalama 6 bardak un ile hamur yoğurulur. Cevizden biraz 
büyük bezeler alınır ve iç harç konup kapatılır. Susama batırılıp 
kombe kalıbında şekillendirilip tepsiye dizilir. 175 derecede fırına 
verilir. Afiyet olsun…

19. Gün


