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 Rize İftar Menüsü

 HAMSI ÇORBASI

Malzemeler:

• 200 gr hamsi

• 1 adet havuç

• 1 adet patates

• 1 adet soğan

• 1 küçük dilim kereviz

• 2 diş sarımsak

• Tuz, karabiber, pul biber 
(İsteğe bağlı)

• 1/5 limon suyu

• 1, 5 litre su

• 1 kaşık GAZİ Tereyağı

• 1 kaşık sıvı yağ

• 1, 5 kaşık un

Hazırlanışı:

Hamsilerin kılçıklarını temizleyin. Sebzeleri de temizley-
ip, büyük parça halinde doğrayın. Bir tencereye suyu 

koyup, balıkları ve sebzeleri eklin ve yaklaşık 25-30 dakika 
haşlamaya bırakın. Daha sonra, çorbanın suyunu süzün. Aynı 
tencerede GAZİ tereyağını eritip unu ekleyin ve kavurun. Daha 
sonra, kenarda bıraktığınız çorbanın suyunu ekleyip karıştırın. 
Kayanadıktan sonra haşlanmış balıkları, sebzeleri, baharatları ve 
limon suyunu ilave edip, 10 dakika daha kaynatın. Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Hamsi Çorbası 

ANA YEMEK
Hamsi Pilavı 

TATLI
Pekmezli Kabak Tatlısı
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 HAMSI PİLAVI

Malzemeler:

• 2 su bardağı pirinç

• 1 soğan

• 1 yemek kaşığı dolmalık 
fıstık

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı kuş üzümü

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• Tuz

• Yenibahar

• Tarçın

• 1 kg temizlenmiş hamsi

Hazırlanışı:

Pirinci bir kaba alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip 20 
dakika bekletin ve ardından süzün. Yemeklik doğradığınız 

soğanı ve dolmalık fıstıkları zeytinyağda birkaç dakika soteleyin. 
Fıstıklar renk aldığında süzdüğünüz pirinci ilave edin. Pirinçleri 
şeffaflaşıncaya kadar kavurun. 3-3.5 su bardağı kadar su, kuş 
üzümü, toz şeker ve tuzu ilave edip orta ateşte pişirin. Ocaktan 
alın. Yenibahar ve tarçını ekleyip karıştırın. Hamsilerin yarısını 
kuyrukları içeri gelecek şekilde, kapalı olarak hafif yağladığınız 
yuvarlak bir fırın kabına daire formunda dizin. Pilavı hamsilerin 
üzerine yayın. Kalan hamsileri de aynı şekilde pilavın üzerine 
dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. 
Piştikten sonra pilavı bir servis tabağına ters çevirin ve üzerini 
ince kıyılmış frenk soğanı ile süsleyip sıcak servis edin.  
Afiyet olsun…
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 PEKMEZLI KABAK TATLISI

Malzemeler:

• 2 kg temizlenmiş bal kabağı 

• 2 su bardağı toz şeker 

• 1 su bardağı pekmez 

Üzeri için:

• 1 kase iri çekilmiş ceviz

Hazırlanışı:

Bal kabağını yıkayıp istediğiniz gibi dilimleyin. Tabanı düz ve 
geniş bir tencereye sıralayın. Üzerine toz şekeri serpin. Ten-

cerenin kapağını kapatıp en az 3 saat bekletin. (Zamanınız yoksa 
1 çay bardağı su ilave edip pişirmeye başlayabilirsiniz). Tence-
reyi ocağa alın ve önce yüksek ateşte kapağı kapalı 5 dakika 
pişirin. Daha sonra ateşi iyice kısın. Bal kabakları yumuşayana 
kadar pişirin. Kabaklar yumuşadıktan sonra pekmezi dökün. 
Tekrar tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika sonra ocaktan alın 
ve oda ısısında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis 
tabağına alın. Üzerine iri çekilmiş ceviz serperek servis edin. 
Afiyet olsun…
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