
RAMAZAN 2019

7. Gün

Balıkesir İftar Menüsü

 TIRIT

Malzemeler:
• 3 adet lavaş pide 

• 2 orta boy soğan 

• 2 diş sarımsak 

• 1 yemek kaşığı  GAZi Tereyağı

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ

• 1 yemek kaşığı biber salası

• Tuz

• Kırmızı pul biber

• 2 su bardağı et suyu

• 500 gr dane eti

• Karabiber

Hazırlanışı:

Dana etini iyice ısıtılmış tencereye aktarın. 2 bardak sıcak 
suyu ekleyin. Eti bu suyun içinde, orta ateşte suyunu çeke-

ne kadar haşlamaya bırakın. Suyunu çekince GAZİ Tereyağını, 
tuzu ve karabiberi ilave edin. Birkaç dakika kavurup ocaktan 
alın. Et soğuyunca ince ince didikleyin. Sıvı yağı ısıtıp soğanı 
ve sarımsakları kavurun. Tuzu, salçayı ve baharatını ekleyin. 
5 dakika daha kavurun. Yufkaları 200 dereceye ayarlı fırında, 
kıtırlaşana kadar kızartın. Daha sonra iri parçalar halinde 
doğrayıp servis tabağına yerleştirin. Et suyunu ısıtın ve ekmek-
lerin üzerine gezdirerek dökün. Ardından soğanlı salçayı yayın. 
En son didiklenmiş eti de serpip hemen servis yapın. Afiyet 
olsun…
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 MANTI 

Malzemeler:

• 1 yumurta
• 1 su bardağı ılık su
• 3 su bardağı un
• Tuz
• İç malzeme için
• 200 gr kıyma
• 1 küçük boy soğan
• Karabiber
• Kırmızı pul biber
• Tuz
• Üzeri için
• Sarımsaklı GAZi Yoğurt
• 80 gr GAZi Tereyağı
• 2 yemek kaşığı domates salçası
• Nane

Hazırlanışı:

Su, tuz ve yumurtayı bir kasede çırpın. Unu ekleyip yoğurun. 
Gerekirse un ekleyin. Üzerini örterek 30 dakika dinlendirin. 

Soğanı rendeleyip kıymaya ekleyin. Tuz, pulbiber ve karabiber 
ekleyin. Hamuru unlanmış tezgahta açıp küçük kareler kesin. 
İçlerini kıyma harcı ile doldurup kapatın. Mantıları tuzlu kay-
nayan suya atıp 15 dakika pişirin. GAZİ Tereyağını eritip salçayı 
kavurun. Mantı tenceresine aktarıp 10 dakika daha pişirin. Servis 
tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve nane ile sumak gez-
dirip servis yapın. Afiyet olsun…

 PEYNİRLİ PATİCAN

Malzemeler:

• 2 bostan patlıcanı

• 1 yumurta

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz

• Karabiber

• Kimyon

• 1 diş sarımsak

• 2 domates

• 1.5 su bardağı lor peyniri

• Yarım su bardağı rendelenmiş  GAZi kaşar peyniri

• 2 dilim tavuk jambon

Hazırlanışı:

Patlıcanları yıkayıp enine ikiye kesin. İç kısımlarına zeytinyağı 
sürüp 200 derece fırında yumuşayıncaya kadar pişirin. 

Patlıcanların kenarlarından 1 cm kadar boşluk bırakıp içlerini 
kaşıkla çıkartın. Sarımsağı rendeleyip hafifçe zeytinyağında 
kavurun. Küp doğranmış domatesleri, kimyon, tuz ve kara-
biberi ekleyip 3-4 dakika daha pişirin. Patlıcan içlerini ekleyip 
soğumaya bırakın. Karışıma küp doğranmış jambon, lor peyniri, 
rendelenmiş kaşar peyniri ve çırpılmış yumurtayı ekleyin ve 
patlıcanların içlerine doldurun. 190 derece fırında 30 dakika 
pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…
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 ZERDE TATLISI

Malzemeler:

• 1/2 su bardağı pirinç

• 6 su bardağı su

• 1,5 su bardağı toz şeker

• 2 yemek kaşığı nişasta

• 1 tutam safran

• 1 çay kaşığı zerdeçal

• 2/3 çay bardağı gül suyu

• 2 yemek kaşığı kuş üzümü

• 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Hazırlanışı:

Safranı bir gece önceden gül suyunun içerisinde ağzı kapaklı 
bir kapta demlenmeye bırakın. Pirinçleri bütün nişastası 

akana kadar iyice yıkayın. Nişastasından arındırdığınız pirinci su 
ve şeker ile beraber bir tencereye alın. Pirinçlerin lapalaşmasına 
dikkat edin. Nişastayı 1 çay fincanı suda çözdürün. Pişen pirin-
çlerin üzerine dökün ve karıştırın. Son olarak zerdeçal ve gül 
sulu safranı da ekleyip 5 dakika kısık ateşte pişirin. Sonrasında 
servis kaselerine alıp soğutun. Soğuduktan sonra kuş üzümü ve 
dolmalık fıstıkla süsleyin. Afiyet olsun…
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