
RAMAZAN 2019

8. Gün

Malatya İftar Menüsü

 SUMAKLI EKŞİLİ ÇORBASI

Malzemeler:

• 2 su bardağı aşurelik buğday

• 1 su bardağı nohut

• 1 su bardağı yeşil mercimek

• 2-3 adet domates

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 4 çorba kaşığı sıvı yağ

• Yarım demet doğranmış 
semizotu

• 2 çorba kaşığı sumak ekşisi

• Yeteri kadar su, tuz, pul biber

Üzeri için:

• 2 çorba kaşığı GAZİ Tereyağı

• 1 tatlı kaşığı nane

• 3–4 diş kıyılmış sarımsak

Hazırlanışı:

Buğday, nohut ve mercimeği bir gece öncesinden ayrı kaplar-
da ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve buğdayı 5 su bardağı 

su ile tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan 10 dakika sonra 
nohutları ekleyip birlikte pişirin. Kabukları soyulup rendelenmiş 
domates, biber salçası ve sıvı yağı karıştırıp, ıslatılmış merci-
mekle birlikte buğdaya ekleyin. Pişmeye yakın semizotunu katın 
ve 5 dakika daha pişirin. Sumak ekşisi, pul biber ve tuz ekleyip 
1-2 taşım kaynatın. Üzerine GAZİ tereyağına eklediğiniz nane ile 
sarımsağı gezdirin ve sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Sumaklı ekşili çorba  

ANA YEMEK
Analı Kızlı 
Malatya kömbesi

TATLI
Kayısı tatlısı
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 MALATYA KÖMBESİ

Malzemeler:

Içi için: 

• 500 gr. kadar ıspanak

• 2 adet kuru soğan

• Yarım çay kaşığı tuz

• Yarım çay kaşığı karabiber

Arasına sürmek için:

• 2-3 yemek kaşığı   
GAZİ Tereyağı

Hamuru için:

• 1 su bardağı GAZİ Yoğurt 

• 1 çay bardağı sıvı yağ 

• 1 çay bardağı GAZİ Süt 

• 1 tane yumurta 

• 1 paket kuru maya 

• 1 çay kaşığı tuz 

• Aldığı kadar un

Hazırlanışı:

Hamur yoğurma kabının içine biraz un koyup ortası açın. Yu-
murta, GAZİ yoğurt, sıvı yağ, GAZİ süt, tuz, kuru maya unun 

ortasına koyun. Ele yapışmayan kıvamda bir hamur yoğurun. 
Üzeri örtülerek mayalanmaya bırakın. 2 tane soğan küçük 
doğranır, sıvı yağ ile kavurun. Ispanakları ilave edin. Ispanakları 
2 -3 dakika kavurmamız yeterli. Mayalanan hamur ikiye ayırın. 
Bir tanesini önce yuvarlak olarak açın. Üzerine erittiğimiz GAZİ 
tereyağı sürün. İki kenar içe doğru katlayın. Sonra diğer iki 
kenarı katlayın. Merdane ile tepsimizin boyutuna göre açın. 
Yağlanmış tepsiye yerleştirin. Arasına ıspanak koyun. Üzerine 
sürmek için yumurtanın sarısı, 2 kaşık GAZİ yoğurt, eritilmiş Gazi 
tereyağı iyice karıştırın ve sürün. 170- 180 derece ısıtılmış fırında 
üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun...

 ANALI KIZLI 

Malzemeler:

• 1.5 su bardağı nohut

• 2 su bardağı ince bulgur

• 500 gr çiğ köftelik kıyma

• 250 gr az yağlı kıyma

• 200 gr kuzu eti

• 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 3 soğan

• 1 yemek kaşığı GAZİ Tereyağı

• 2 limon

• 1 yemek kaşığı kuru nane

• Tuz

• Karabiber

Hazırlanışı:

Hamur yoğurma kabının içine biraz un koyup ortası açılır. 
Yumurta, GAZİ yoğurt, sıvı yağ, GAZİ süt, tuz, kuru maya 

unun ortasına koyun. Ele yapışmayan kıvamda bir hamur 
yoğurun. Üzeri örtülerek mayalanmaya bırakın. Ispanaklar ve 2 
tane soğan küçük doğrayın, sıvı yağ ile kavurun. Ispanakları 2 -3 
dakika kavurmanız yeterli. Mayalanan hamur ikiye ayrılır. Bir ta-
nesi önce yuvarlak olarak açılır. Üzerine erittiğimiz GAZİ tereyağı 
sürün. Merdane ile tepsimizin boyutuna göre açın. Yağlanmış 
tepsiye yerleştirin. Arasına ıspanak koyun. Yumurtanın sarısı, 
2 kaşık GAZİ yoğurt, eritilmiş Gazi tereyağı iyice karıştırılır ve 
üzerine sürün. 170- 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya 
kadar pişirin. Afiyet olsun...

8. Gün
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 KAYISI TATLISI

Malzemeler:

Hamuru için:

• 500 g gün kurusu kayısı

• 2 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi

• 50-100 g GAZİ Tereyağı

Şerbeti için:

• 2 su bardağı su

• 2 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı:

Kayısıları iyice yıkayın ve bol suda yumuşayıncaya kadar, 
1 saat bekletip süzün. Ortaları yarılan kayısıların içine, 

dövülmüş ceviz içinden 1’er çay kaşığı kadar koyup bastırarak 
kayısıları kapatın. Kayısıları tepsiye aralarında fazla boşluk 
bırakmadan yerleştirin. Üzerine kalan ceviz içini serpip fındık 
büyüklüğünde GAZİ tereyağı parçaları koyun. Sıcak fırında, 
kayısıların üzeri pembeleşinceye kadar, 15-20 dakika kadar 
kızartın. Diğer tarafta su ve şekeri orta boy bir tencereye aktarıp 
kısık ateşte, şeker iyice eriyinceye ve hafif koyulaşıncaya kadar 
yaklaşık 7-8 dakika kaynatın. Ocaktan alarak ılık hale gelme-
sini bekleyin. Şerbeti fırından çıkarılan sıcak kayısıların üzerine 
gezdirin. Tatlıyı fırında 10-15 dakika daha pişirip alın. Soğuyunca 
servis yapın. Afiyet olsun…
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