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Şanlıurfa İftar Menüsü

BAŞLANGIÇ
Terbiyeli Un Çorbası
ANA YEMEK
Lahmacun
Ekşili Ezme Salata
TATLI
Hamur Tatlısı

TERBİYELİ UN ÇORBASI
Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı kuru nane

• 4 yemek kaşığı un

• 1 tatlı kaşığı pul biber

• 1 yemek kaşığı domates
salçası
• 1 tane yumurta
• 1 adet limon suyu
• 1.5 yemek kaşığı sıvı yağ
• 14 su bardağı et suyu
• 1 çay kaşığı karabiber
Sosu için:
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı:

B

ir tencerede sıvı yağ ısıtılır. Salça konulup iki yemek kaşığı
yağda kavrulduktan sonra 12 bardak et suyu ilave edilerek
kaynamaya bırakılır. Derin bir kâsede un, iki bardak et suyu,
yumurta ve limonsuyu iyice çırpılır. Tencerede kaynayan sudan
kepçe kepçe alınarak unlu karışıma konulur ve karışımın ısınması
sağlanır, tamamen ısınınca yeniden yavaş yavaş tencerede kaynayan suya ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Kaynara çıkınca
tuz ve karabiber eklenerek ateşten alınır ve servis tabağında
üzerine dağlanmış kırmızı biber ve naneli yağ dökülerek servis
yapılır. Arzuya göre kıtır ekmek de ilave edilir. Afiyet olsun…
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LAHMACUN
Malzemeler:

Hazırlanışı:

Hamuru için:

B

• 3 su bardağı un
• 1 tatlı kaşığı yaş maya
• Tuz, su
İçi için:
• 350 gr. kıyma
• 1 tane kuru soğan
• 1 çorba kaşığı domates salçası

ir kabın için un koyulur ve unun ortası açılır. Ortasına yaş
maya ve biraz su eklenir, el yardımıyla maya eritilir. Üzerine
tuz eklenerek kulak memesi kıvamını alana kadar yumuşak bir
hamur yoğurulur. Hamur mayalanması için üzeri örtülür ve dinlendirilir. İç malzemesi için soğan, maydonoz ince ince doğranır.
Bir kabın içinde kıyma, soğan, domates ve biber salçası, su,
sıvı yağ ve maydonoz karıştırılır. Hamur yeterince dinlendikten
sonra 6 parçaya bölünür. Merdane yardımıyla hamurlar açılır ve
hazırlanan iç harcı her bir parça üzerine yayılır. Önceden ısıtılmış
fırında 240 derecede pişirilir. Sıcak servis edilir. Afiyet olsun…

• 1 çorba kaşığı biber salçası
• 1 çay bardağı su
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• Bir tutam maydanoz

EKŞİLİ EZME SALATA
Malzemeler:

Hazırlanışı:

• 3 tane domates

D

• 1 tane soğan
• 2 tane yeşil biber
• Yarım demet maydanoz
• 1 tatlı kaşığı biber salçası
• 1 tatlı kaşığı dolusu kuru nane
• 1 tatlı kaşığı acı pulbiber
• 1 yemek kaşığı nar ekşisi veya limon suyu
• 1 iri diş sarımsak
• Tuz ve zeytinyağı

erin bir kabın içerisinde salça, dövülmüş sarımsak, nane,
tuz, pul biber, yağ ve nar ekşisini karıştırılır. Biberleri küçük
küçük doğranır, domatesler küp küp kesilir. Soğanlar da aynı
şekilde küçük küçük küp şeklinde doğranır. Maydonoz ince
ince kıyılır. Hazırlanan sos içerisine tüm malzemeler eklenir ve
birbiriyle güzelce karıştırılır. Çok bekletmeden servis edilir. Afiyet
olsun…
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HAMUR TATLISI
Malzemeler:

Hazırlanışı:

Hamuru için:

S

• 4 tane yumurta
• 1 su bardağı GAZi yoğurt
• 1 paket kabartma tozu
• 1 su bardağı un
• Bolca sıvı yağ
• İri çekilmiş ceviz
Şerbeti için:
• 3 su bardağı toz şeker
• 3 su bardağı su
• Yarım limonun suyu

u, şeker ve limon suyu kaynatılır ve şerbet kıvamını alınca
soğumaya bırakılır. Yumurta, Gazi yoğurt, un ve kabartma
tozu bir kasede çırpılır. Sıvı yağ tavada ısıtılır. Hazırlanan harçtan
kaşık yardımıyla küçük lokmalar halinde kızgın yağın içine
bırakılır. Hamur altın rengi alıncaya kadar kızartılır ve şerbetin içine atılır. 10 dakika şerbetin içinde bekletilir ve servis edilmeden
önce üzeri çekilmiş cevizle süslenir. Afiyet olsun…

