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21. Gün

Amasya İftar Menüsü

 ÇILBIR ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 yemek kaşığı  GAZİ Tereyağ

• 2 tane yumurta

• 200 gr. dana kıyma

• 3 tane domates rendesi

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 kase erişte

• 1 tatlı kaşığı pulbiber 

• 6 su bardağı su

Hazırlanışı:

Öncelikle tencerede yağda kıyma kavrulur. Kavrulan kıyma 
tencerede ikiye ayırılır, bir tarafına yumurtalar kırılır, diğer 

tarafına salçayla karıştırılmış domatesler. Yumurtalar kıymayla 
önce olduğu yerde pişirilir. Daha sonra diğer tarafla birlikte 
karıştırılır. Tencerenin kapatı kapalı bir şekilde, 5 dk kadar orta 
ateşte domateslerin pişmesi sağlanır. İçerisine su eklenir ve 
erişteler ilave edilir. Erişteler yumuşayana kadar kısık ateşte 
pişirilir son olarak üzerine tuz ve pul biber eklenir.  Sıcak servis 
edilir. Afiyet olsun...
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 BURMA AMASYA ÇÖREĞI

Malzemeler:

Hamuru için:

• 2 kg un 

• 1 paket kuru maya 

• 1 tatlı kaşığı tuz

• Yarım su bardağı sıvıyağ

• 2 su bardağı ılık GAZİ Süt

• Ilık su

İç harcı için:

• 250 gr. ezilmiş haşhaş

• 1,5 su bardağı sıvıyağ

• 1,5 su bardağı çekilmiş ceviz

Üzeri için:

• 1 tane yumurta

Hazırlanışı:

Ortalama 2 kilo un geniş bir kaba alınır. Ortasından havuz 
açılır. Kuru maya konur. Ilıtılan süt sıvıyağı ile birlikte eklenir 

ve tuz atılır. Aldığı kadar ılık su ile kulak memesi kıvamında 
hamur yoğurulur. Üzeri hava almayacak şekilde kapatılır ve 30 
dakika dinlendirilir. Mayalanan hamur 2 eşit parçaya ayrılır. İlk 
parça üzerine sıvı yağ sürülen tezgahta elle büyükce açılır. Üzeri-
ne sıvıyağında inceltilen haşhaş yayılır ve çekilmiş ceviz serpilir. 
2. Parça hamurda aynı şekilde elde açılarak üzerine kapatılır. 
Tekrar inceltilen haşhaş sürülür ve ceviz serpilir. 5 parmak 
kalınlığında şeritler kesilir ve 2'ye bölünür. Uzun ve sikdörtgen 
dilimleriniz olacaktır. Rulo şeklinde sarılırken kendi etrafında 
gelişi güzel dolanarak fırın tepsisine dizilir. 1 yumurtanın sarısı 
sürülür ve 180 derecede önceden ısıtılan fırına verilir. Sıcak 
servis edilir. Afiyet olsun…

 BAKLA DOLMASI

Malzemeler:

Dolma için:

• 1/2 kg Salamura yaprak 

• 2 su bardağı ince bulgur

• 1 yemek kaşığı salça 

• 1 su bardağı kuru bakla

• Tuz, karabiber, reyhan

• 1 tane soğan 

• Kemikli et

• Sıcak su

Sosu için:

• 1 tane soğan

• 1 yemek kaşığı salça

• Sıvı yağ

• 

Hazırlanışı:

Kuru bakla yeterince ıslatılır, kabukları soyulur ve ince icne 
doğranır. Kemikli et tencerenin dibine dizilir. Diğer dolma 

malzemeleri çiğ olarak harmanlanır. Hazırlanan iç malzeme 
yapraklara sarılır ve kemiklerin üzerine dizilir. Dolmaların üzerini 
geçmeyecek kadar sıcak su eklenir ve ağzı kapalı pişmeye 
bırakılır. Dolmaların pişmesine yakın küçük bir tavada sıvıyağda 
ince doğranmış soğan hafif pembeleşinceye kadar kavrulur ve 
salça eklenerek karıştırılır. Hazırlanan sos dolmaların üzerine 
yayılır ve pişirmeye devam edilir. Pişen dolmalar tencereyle 
birlikte büyük bir servis tabağına ters çevrilir. Kemikler üzerinde 
kalacak şekilde servis edilir. Afiyet olsun…

21. Gün
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 KALBURABASTI

Malzemeler:

• Hamuru için:

• 1 adet yumurta 

• 1 su bardağı eritilmiş GAZİ Tereyağı 

• Yarım su bardağı sıvıyağ

• 1 yemek kaşığı GAZİ Yoğurt

• 1 yemek kaşığı sirke

• 1 paket kabartma tozu

• 1 fiske tuz

• aldığı kadar un

İç harcı için:

• 1 su bardağı ceviz

• 1 tatlı kaşığı tarçın 

Şerbeti için:

• 3 su bardağı şeker

• 2,5 bardak su

• 1 dilim limon

Hazırlanışı:

Şeker ve su tencereye alınıp şerbeti pişirilir. Kıvama gelin-
ce limon suyu verilir ve ocaktan alınıp soğumaya bırakılır.  

Geniş bir kaba yumurta kırılır. Sıvıyağı, sirke ve yoğurt eklenir. 
Tuzu atılır ve eritilmiş tereyağı ilave edilip aldığı kadar unla 
hamur yoğurulur.  Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. 
Kalburun, yoksa rende veya geniş delikli kevgirin üzerinde elle 
çay tabağı büyüklüğünde açılır. Çekilmiş cevizle harmanlanan 
tarçınlı iç harç konur ve rulo şeklinde sarılarak kalburdan alınır.  
Fırın tepsisine dizilir. 150 derecede fırına verilir.  Fırından çıkıp 
kaynarlığını atınca soğuk şerbet üzerine gezdirilir ve sunuma 
alınır. Afiyet olsun…
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