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9. Gün

Giresun İftar Menüsü

 ISIRGAN ÇORBASI

Malzemeler:

• Yarım kilo ısırgan otu

• 1,5 bardak mısır unu

• 3 kaşık GAZİ Tereyağ

• 1 tatlı kaşığı nane

• 4-5 diş sarımsak

• Tuz

Hazırlanışı:

Eldiven yardımıyla ısırganlar doğranır ve üzerini geçecek 
kadar suyla haşlanır. Isırganlar yumuşayınca haşlama suy-

undan 1 bardak ayrılır, geriye kalan süzülür. Yapraklar tencereye 
alınır ve ayrılan 1 bardak su ilave edilerek blenderdan geçirilir. 
Kolay ezilmesi için biraz daha su eklenebilir. Haşlanmış otlar 
püre gibi ezilir ve birkaç bardak su eklendikten sonra ocağa 
alınır. İçerisine yavaş yavaş mısır unu eklenir ve tel çırpacağıyla 
karıştırılır. Kıvam alana kadar pişirilir. Ocaktan almaya yakın 
dövülmüş sarımsak, nane ve tuzu ilave edilir. En son tavada 
eritilen tereyağ üzerine eklenir ve karıştırılır. Sıcak servis edilir. 
Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Isırgan Çorbası 

ANA YEMEK
Pancar Sarması 
Fasülye Diblesi

TATLI
Fındıklı Telkadayıf
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 FASÜLYE DİBLESİ

Malzemeler:

• 500 gr. taze fasülye

• 2 tane orta boy domates

• 1 tane kuru soğan

• 1 yemek kaşığı GAZİ Tereyağ

• 3 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 çay bardağı pirinç

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Soğan küçük küçük doğranır. Fasülyeler ayıklanır ve ince 
ince doğranır. Domateslerin kabukları soyulur ve küp küp 

kesilir. Derin bir tencereyehem tereyağ hem de sıvı yağ koyulur, 
soğanlar üzerine ilave edilir ve kavrulur. Soğanlar hafif renk 
değiştirince üzerine fasülyeler eklenir ve birlikte kavrulmaya 
devam edilir. Ardından domatesler eklenir. Fasülyelerin iyice 
pişebilmesi için üzerine yavaş yavaş su ekleyin. Çatal yardımıyla 
fasülyelerin pişip pişmediği kontrol edilir. Yumuşayan fasülyelere 
pirinç, tuz ve baharatlar ilave edilir. Eğer suyu hiç kalmadıysa su 
eklenir. Pirinçler şişip suyunu çekene kadar pişirmeye devam 
edilir. Su tamamen bittiğinde tencere ocaktan alınır ve dinlendi-
rilir. Afiyet olsun…

 PANCAR SARMASI

Malzemeler:

• 2 demet pancar yaprağı

• 2 su bardağı pirinç

• 1 tane büyük soğan

• Domates ve biber salçası

• maydanoz, dereotu

• Karabiber, pul biber ve tuz 

• Zeytinyağı

Hazırlanışı:

Pancar yaprakları az tuzlu suda haşlanır ve süzülür. İnce 
ince kıyılan soğanlar sıvı yağda hafif şeffaflaşıncaya kadar 

kavrulur. Pirinçler yıkanır ve soğanların içine bırakılır, kavrulur. 
Salçalar da eklenir ve kavurmaya devam edilir. Pirinçlere 1 su 
bardağı kadar su eklenir ve tencerenin kapağı kapalı bir şekilde 
biraz pişirilir. Altı kapatıldıktan sonra üzerine ince ince kıyılmış 
maydonozu ve dere otu eklenir. Son olarak baharatlar ve tuz 
ilave edilir, karıştırılır ve dinendirilir. Pancar yapraklarına pilav 
harcından konulur ve sarma gibi sarılır, tencereye dizilir. Tüm 
yapraklar sarıldıktan sonra üzerine pişirilen yağlı ve salçalı su 
eklenir. (pancar sarmasının üzerini çok az geçecek kadar su) 
Salçalı suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Dilerseniz üzeri-
ne yoğurt döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
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 FINDIKLI TELKADAYIF

Malzemeler:

• 250 gr. kadayıf

• 100 gr. GAZİ Tereyağ 

Arası için:

• 1 su bardağı öğütülmüş fındık

Şerbeti için:

• 4 su bardağı şeker

• 4, 5 su bardağı su

• 1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Öncelikle şerbeti için gerekli malzemeler tencereye alınır. 
Şeker eriyene kadar karıştırılır. Kaynayan şerbetin altı kısık 

bir şekilde 15-20 dk kaynamaya bırakılır, içine limon suyu eklenir 
ve 5 dk daha kaynatılır. Şerbet ocaktan alınır ve soğumaya 
bırakılır. Kadayıf için tereyağ eritilir ve kadayıfın üzerine dökülür. 
Yağ güzelce kadayıfa yedirilir. Kadayıfın yarısın fırın tepsisi-
ne aktarılır ve bastırılarak yayılır. Üzerine öğütülmüş fındıklar 
serpilir. Geri kalan kadayıf üzerine eklenir eşit bir şekilde. 170 
derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dk üzeri kızarana 
kadar pişirilir. Fırından çıktıktan 5 dk sonar soğuk şerbet üzerine 
yavaşca dökülür. Servis yaparken üzeri fındıkla süslenebilir. 
Afiyet olsun…
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