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6. Gün

Erzincan İftar Menüsü

 KESME ÇORBASI

Malzemeler:
Hamuru için;
• 1 yumurta

• 1 fincan su

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• Aldığı kadar un

• Tuz

Çorbası için;
• 1 adet orta boy soğan

• 1 çay bardağı kahverengi mercimek

• 1 yemek kaşığı salça

• 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı:

Soğanları ufak ufak doğradıktan sonra tencerede sıvı yağ ile 
biraz kavurun. Sonra salçayı ve mercimeği ekleyin. Üstü-

ne 1,5 litre kadar sıcak su ekleyip ateşte kaynamaya bırakın. 
Kaynadıktan sonra altını kısıp kısık ateşte 1 saat pişirin. Hamu-
ru 10 dk dinlendirdikten sonra oklava ile çok ince olmayacak 
şekilde açın. 2 parmak kalınlığında önce şeritler halinde kesin. 
Sonra da o şeritleri üst üste koyup kesin. Aralarına yapışmaması 
için un serpin. Çorbamızın mercimeği piştiyse içine kesmeleri 
koyup yapışmaması için arada karıştırın. 5 dk daha piştikten 
sonra ocaktan alın. Afiyet olsun…
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 BABİKO

Malzemeler:

• 1 kg un

• 2 tatlı kaşığı tuz

• 2,5 su bardağı su

Üzeri için

• 250 g GAZi Tereyağı

• 150 g GAZi Yoğurt

• 6 diş sarımsak

• 1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Bir leğene unu eleyip içine tuz ve su ekleyerek güzelce ha-
murumuzu yoğurun. Kıvamına gelince ona uygun bir tepsiyi 

önce yağlayın. Sonra hamuru bastırarak yayın. 180 derece 
fırında hamuru pişirin. Küçük tencereye GAZİ tereyağını koyun. 
Altı kısık bir şekilde eritin. Hamur pişince üstündeki kabuğu 
ince bir şekilde keserek çıkarın. Pişen hamur sıcakken yemek 
kaşığıyla küçük küçük oyun. Kenara alın hamuru. Sonra GAZİ 
yoğurda  su ekleyip iyice çırpın. İsteğe bağlı sarımsak ekleye-
bilirsiniz. Hamura ayran sürün. Sonra oyduğunuz içleri tepsiye 
yerleştirin. Ayranı ocakta hafif ılıtıp tümsek gibi olan hamurun 
üzerine  dökün. GAZİ Tereyağını iyice eritin ve köpürünce hamu-
run üzerine dökün. Afiyet olsun…
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 KAYGANA 

Malzemeler:

• 4 adet yumurta

• 1 su bardağı un

• 1 su bardağı GAZi Sütü

• 1/3 demet maydanoz

• 1/3 demet dereotu

• 3 dal taze soğan

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay bardağı ayçiçek yağı

Hazırlanışı:

Unu, GAZİ sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce 
çırpın. Yumurtaları ayrı bir kasede çırpın ve bu karışıma 

ilave ederek güzelce karıştırın. İçerisine ince ince doğranmış; 
maydanoz, taze soğan ve dereotunu da ekleyip iyice karıştırın. 
Yapışmaz tabanlı bir krep tavasını ocakta ısıtın. Harca 1 yemek 
kaşığı kadar sıvı yağ koyun, yağ kızınca hazırladığınız kaygana 
hamurundan bir kepçe alın ve tavaya yayın. Altlı üstlü çevirerek 
güzelce pişirin. Tüm karışımı tavaya her seferinde bir miktar yağ 
ilave ederek bu şekilde pişirin. Sıcak sıcak servis edin. Afiyet 
olsun…
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