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Konya İftar Menüsü

 BAMYA ÇORBASI

Malzemeler:

• Yarım kg bamya

• 1 tane soğan

• 3-4 tane yeşil biber

• 3-4 tane domates

• Yarım limon suyu 

• Sıvı yağ, tuz

• 1/5-2 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Bamyalar yıkanır ve temizlenir. Soğanlar ve biberler küp küp 
doğranır. Tencerede kızdırılan sıvıyağda soğanlar ve biberler 

kavrulur. Bu sırada domatesler soyulur ve doğranır, tencereye 
eklenir. Domatesler yumuşayınca üzerine bamyalar ve limon 
suyu eklenir, rengi dönene kadar ve suyunu çekene kadar 
kavrulur. Son olarak üzerine sıcak su eklenir ve pişmeye bırakılır. 
Altını kapatmadan 5 dk önce tuzu eklenir. Sıcak servis edilir. 
Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Bamya Çorbası 

ANA YEMEK
Etli Ekmek 

TATLI
Un Helvası
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 ETLİ EKMEK

Malzemeler:

Harcı için:

• 400 gr yağlı dana kıyma

• 1 tane soğan

• 1 tane domates

• 3-4 dal maydanoz

• Tuz, karabiber, pul biber

Hamuru için:

• 500 gr un

• 1 çay kaşığı yaş maya

• 350 ml ılık su

• 1 tatlı kaşığı tuz

Açmak için:

• 1 su bardağı un

Hazırlanışı:

Hamuru için un geniş bir yoğurma kabına alınır. Ortasını 
açarak havuz yapılır ve yaş maya, su, tuz ilave edilir. Tüm 

malzemeler iyice özdeşleşinceye kadar yoğurulur. Hamurun 
üzerini nemli bir bezle örtülür 45-50 dakika dinlendirilir. Harcı 
için kıymay bir karıştırma kabına alınır. Rendelenen soğan, küp 
doğranan domatesle ve ince ince kıyılan maydonozla karıştırılır. 
Tuz ve baharatlarla tatlandırılır. Mayalanmış hamur 8 eşit be-
zeye ayrılır. Bezelerin üzerine un serpilir ve merdane yardımıyla 
hazır yufka inceliğinde açılır. Üzerlerine kıymalı harç güzelce 
ve eşit şekilde yayılır. Etli ekmekler yağlı kağıt üzerine tepsiye 
dizilir. Önceden ısıtılmış fırında 250 derecede yaklaşık 8-10 dk 
pişirilir. Afiyet olsun…
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 UN HELVASI

Malzemeler:

• 2 yemek kaşığı GAZİ Tereyağ 

• 1 su bardağı sıvıyağ 

• 5 su bardağı un

• 1 su bardağı şeker

Hazırlanışı:

2 kaşık tereyağı ve 1 su bardağı sıvıyağ tavada kızdırılır. 
İçerisine un ilave edilir. 20 dakika kavurulur. Şekeri de katılır 

ve ocağın altı kapatılarak karıştırmaya devam edilir. Kaşıkla 
alınıp şekil verilerek sunuma hazırlanır.
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