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Muğla İftar Menüsü

TARHANA ÇORBASI

Malzemeler:

• 5 adet çörek tarhana

• 1, 5 çay bardağı kuru börülce

• 1 adet domates

• 1 tatlı kaşığı salça

• Kavrulmuş kuru et

• 2 diş sarımsak

• 1 tatlı kaşığı GAZİ Tereyağı

• 1 çay kaşığı tuz

• 3-4 adet kuru biber

Hazırlanışı:

Düdüklüye tarhanaları ve börülceleri alın ve üzerine 3-4 
parmak geçecek kadar su ekleyin. Üzerine domatesleri 

rendeleyin. Salçayı, kuru eti ve kuru biberleri ekleyin ve kayna-
maya bırakın. Düdüklü fısladıktan sonra 20 dk pişmeye bırakın. 
Kapağını açtıktan sonra dövülmüş sarımsakları, tuzu ve GAZİ 
tereyağını da ekleyin. 2-3 dk daha kısık ateşte karıştırdıktan 
sonra tarhananız hazırdır. Afiyet olsun…
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 ÇÖKERTME KEBABI

Malzemeler:

• 1 kg patates

• 600 gr biftek

• 2 soğan

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz

• Karabiber

• Kimyon

• Kırmızı pul biber

• Kekik 

Kızartmak için:

• Ayçiçek yağı

Sos için:

• 3 domates

• 1 su bardağı domates püresi

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz

• Karabiber

• Üzeri için

• Sarımsaklı GAZİ Yoğurt

Hazırlanışı:

Patateslerin kabuklarını soyup kibrit çöpü kalınlığında 
doğrayın ve tuzlu suda 30 dakika bekletin. Suyunu döküp 

patatesleri iyice kurulayın ve kızgın yağda kızartın. Soğanı 
piyazlık doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavu-
run. Etleri şerit halinde kesin ve soğanlara ekleyin. Kısık ateşte 
kapağı kapalı olarak etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, 
karabiber, kimyon, kekik ve pul biber ekleyin. Sos için, domates-
leri rendeleyip zeytinyağında kavurun. Domates püresini ekleyip 
kısık ateşte 10 dk pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Isteğe 
göre üzerine sarımsaklı GAZİ yoğurt gezdirebilirsiniz.  
Afiyet olsun…
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 LOKMA TATLISI

Malzemeler:

• 250 gr un

• 1 tatlı kaşığı kuru maya

• 3/4 su bardağı ılık su

• 1 su bardağı su

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• 1 yumurta

• Tuz

Kızartmak için:

• Ayçiçek yağı

Şurup için:

• 2 su bardağı su

• 2.5 su bardağı toz şeker

• Yarım limonun suyu

Hazırlanışı:

Şurup için, su ve şekeri 5 dakika kaynamaya bırakın. Şeker 
eriyince limon suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra ocak-

tan alın ve soğumaya bırakın. Mayayı 1 tatlı kaşığı şeker ve ılık 
su ile ezin. Unu geniş bir kaba ekleyin ve ortasını açın. Bir tutam 
tuz ve ezdiğiniz mayayı ekleyin. Hamuru yoğurmaya başlayın 
ve un serpilmiş tezgahta kabarıncaya kadar 10 dakika bekletin. 
Unun ortasını tekrar açıp yumurtayı ve 1 bardak suyu ilave edin. 
Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 
tekrar bir kaba aktarın ve üzerini nemli bezle örtüp yarım saat 
mayalandırın. Ayçiçek yağını tavada kızdırın. Hamurdan 1 avuç 
alıp baş ve işaret parmakları arasında kızgın yağın içerisine sıkın. 
Pişen hamurları kevgirle alıp soğuk şurubun içine atın. Şurubu 
çekene kadar bekletin. Lokmaları servis tabağına alıp bekletme-
den servis yapın. Afiyet olsun…
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