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Bolu İftar Menüsü

 YAYLA ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 çay bardağı pirinç

• 2 yemek kaşığı GAZİ 
Tereyağı

• 5 su bardağı su

• 1 tatlı kaşığı nane

• 1 tatlı kaşığı pul biber

• 1 tatlı kaşığı tuz

Terbiyesi için:

• 1 su bardağı GAZİ Yoğurt

• 3 yemek kaşığı un

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 su bardağı su

• 1/2 adet limon suyu

Hazırlanışı:

Suyu derin bir tencerede kaynatın. Pirinci ekleyin ve 
yumuşayana kadar 5- 6 dakika haşlayın. Terbiyesini 

hazırlamak için; unu, yoğurdu, yumurta sarısını küçük bir kapta 
iyice çırpın. Suyu ve limon suyunu ekleyin, karıştırmaya devam 
edin. Bu karışımı bir süzgeç yardımıyla süzerek tencereye 
aktarın. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak, pişirme aşamasını sür-
dürün. Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Naneyi ve pul biberi üze-
rine serperek, 1- 2 dakika karıştırın. Hazırladığınız sos karışımını 
tencereye aktarın ve tuzu ekleyin. 2- 3 dakika daha kaynattıktan 
sonra çorbayı sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun…
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 MENGEN PİLAVI

Malzemeler:

• 3 su bardağı pirinç

• 400 gr kuzu kuşbaşı et

• 400 gr kestane mantarı

• 3 su bardağı su

• 2 tane kuru soğan

• 1 su bardağı kıyılmış ceviz içi

• 4 yemek kaşığı domates 
sosu

• 1 demet dereotu

• 3 yemek kaşığı GAZİ Tereyağı

• Sıvıyağ

• Tuz

Hazırlanışı:

Et bir tencere de sıvıyağ ile birlikte kavrulur. soğanlar 
doğranıp kavrulan ete eklenir. Daha sonra ikisi birlikte iyice 

pişirilir. Başka bir tencereye tereyağı koyulup eritilir. Eriyen yağa 
önceden ıslatılan pirinç yıkanıp eklenir. Oda kavrulur. Diğer taraf-
ta pişen ete suyu eklenir. Domates sosu ve ceviz eklenip pişirilir. 
Et piştikten sonra kavrulan pirince eklenir. İkisi birlikte pişirilir. Bu 
sırada dereotu ince ince kıyılır. Pişen pilavın altı kapatılır. Üzerine 
kıyılan dereotu eklenir. İyice harmanlıktan sonra servis edilir. 
Afiyet olsun…

 ORMAN KEBABI

Malzemeler:

• 1 kg dana kuşbaşı

• 3 tane patlıcan

• 3 tane kırmızı biber

• 10 tane yeşil biber

• 4 tane patates

• 3 tane havuç

• 1 tane kuru soğan

• 1 yemek kaşığı GAZİ Tereyağı

• Yarım çay bardağı sıvıyağ

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı tuz

• Su

Kızarmak için:

• Sıvıyağ

Hazırlanışı:

Düdüklü tencerede dana kuşbaşı etleri sıvı yağ konarak 
yemeklik doğranmış soğanla birlikte kavrulur. İçine salça ve 

tuzu konarak karıştırılır. 3 su bardağı suyu konarak düdüklü ten-
cere pişmeye bırakılır. Patatesler, patlıcanlar, havuçlar küp küp 
doğranır ve kızartılır. Biberler iri doğranır ve onlar da kızartılır. 
Cam dikdörtgen fırın tepsisine kızaran sebzeler ve pişen etler 
alınıp harmanlanır. İçine et suyundan az ilave edilip 10 dakika 
kadar 200 dereceye ayarlanmış fırında pişirilir.

24. Gün



RAMAZAN 2019

 KABAK HOŞAFI

Malzemeler:

• 500 gr. bal kabağı 

• 500 gr. şeker

•  2 litre su

Hazırlanışı:

Balkabağı küp küp doğranır. Bir tencerede şekerle birlikte 
kaynatılır. Soğuk servis yapılır. Afiyet olsun…
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