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1. Gün

Tekirdağ iftar Menüsü

DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler:

• 150 gr. kıyma

• 3 domates rendesi

• 1 çay bardağı arpa şehriye

• 1 tutam kıyılmış maydanoz

• 1 lt su (tavuk suyu da olabilir)

• 3 çorba kaşığı sıvı yağ

• 1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe göre)

• Tuz

Hazırlanışı:

Sıvıyağ tencereye alınıp kıymalar güzelce kavrulur. Mevsi-
minde aromalı domateslerin rendesi eklenerek kavurmaya 

devam edilir. Eğer mevsim domatesleri yoksa çorbanın rengini 
sağlamak için 1 tatlı kaşığı domates salçası katılabilir. Kavrul-
makta olan malzemenin çerisine kıyılmış maydanoz ilave edilir.
Üzerine yaklaşık 1 lt su ilave edilir. Tavuk suyu tercih edilebilir. 
Tavuk suyu yoksa bu tadı yakalamak için 1 adet tavuk bulyon 
ilave edilebilir. Su kaynadıktan sonra şehriyeler katılır. Çorbanın 
tuzu damak zevkine göre ayarlanır. Şehriyeler yumuşayıp, 
kıvamı oturunca altı kapatılır. Afiyet olsun...

BAŞLANGIÇ
Domatesli arpa şehriye çorbası 

ANA YEMEK
Tekirdağ Köftesi 
Fasüyle piyazı

TATLI
Hayrabolu tatlısı
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FASÜLYE PIYAZI

Malzemeler:

• 1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

• 1 tane domates

• 2 tane yeşil biber

• 1 tane büyük boy soğan

• 8-10 dal maydanoz 

• 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

• Yarım limonun suyu

• Yarım tatlı kaşığı sumak

• Tuz

Hazırlanışı:

Kabuğu soyulmuş soğan ve yeşil biberler halka şeklinde 
doğranır. Domatesler küp küp doğranır. Maydanoz 

koyacaksanız maydanozlar ince şekilde kıyılır. Genişçe bir 
kasede haşlanmış kuru fasulyeler, doğranmış domates, soğan 
ve biberler karıştırılır. (Maydanoz da bu aşamada eklenir) En son 
sıvı yağ, limon suyu, sumak ve tuz eklenir tekrar karıştırılır. Üzeri 
zeytin veya haşlanmış yumurta dilimleri ile süslenerek servis 
yapılır. Afiyet olsun..

TEKİRDAĞ KÖFTESİ

Malzemeler:

• 1 kilo yağlı kıyma (mümkünse kuzu, dana eti karışık)

• 1 tane orta boy kuru soğan

• 2 diş sarımsak

• 2 dilim ekmek

• 1 kahve fincanı irmik

• 1 tane yumurta

• 1 çay kaşığı karbonat

• Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

Hazırlanışı:

Kıymayı bir kaba alıp ekmekleri ıslatıp baharatları da ekleyip 
5 dakika yoğurulur. Daha sonra soğan ve sarımsağı rende-

nin ince kısmıyla rendeleyip içine ilave edip tekrar yoğurmaya 
devam edilir. Son olarak içine bir yumurta, irmik ve karbonat 
ekleyip tekrardan 10 dakika kadar yoğurmaya devam edilir. Ara 
ara elinizi soğuk suyla ıslatabilirsiniz. Kıymanın yağı yapışmasın 
diye iyice özleşen kıymayı yoğurduğumuz kabın içine 40 kere 
çarpıyoruz (yani içinden komple alıp havadan hızlıca kaba 
çarpıyoruz, tüm malzeme tamamen özleşmiş oluyor). Üzerine 
streç film kaplayıp en az 1-saat buzdolabında dinlendiyoruz 
(irmiğin şişmesi ve tüm malzemenin lezzet kazanması için) 
Uzun şekiller verip yanmaz tavada ya da ızgarada pişirip sıcak 
sıcak servis ediyoruz. Afiyet olsun...

1. Gün
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HAYRABOLU TATLISI

Malzemeler:

Hamuru İçin

• 1 kilo GAZi Taze Peynir

• 8 tane yumurta (2 yumurtanın akı kullanılmıyor)

• 250 gr. un

• 250 gr. irmik

• 2 çay kaşığı karbonat

• 1 paket vanilya

• 1 çimdik tuz

Şerbeti İçin:

• 1250 ml su

• 1 kilo toz şeker

• 1-2 damla limon suyu

Üzeri İçin:

• Tahin veya kaymak, dondurma, hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Tuzsuz taze peynir robottan geçirilir veya çatalla iyice ezilir. 
8 yumurtanın 2’sinin akı ayrılıp diğer yumurtaların tamamı 

peynirin içine eklenir. Un, irmik, karbonat, vanilya ve bir çimdik 
tuz da ilave edilir. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar iyice 
yoğurulur.  
Hamura elle yuvarlayarak veya dondurma kepçesi ile şekil ver-
ilir. Dondurma kepçesi kullanılıyorsa yapışmaması için ara sıra 
yağlamak gerekir. Hamur topları yağlanmış fırın tepsisine dizilir, 
Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirilir. 
Fırından çıkarılıp soğuması için bekletilir, Soğuduktan sonra 
tatlıların altı şurubu çekmesi için kürdan veya çatalla delinir. 
Şerbet hazırlanır ve kaynayınca tatlılar içine atılır. Şerbeti çekene 
kadar yaklaşık 20-25 dakika ara sıra çevrilerek ve kepçe ile 
bastırılarak kaynatılır, Delikli kepçe ile çıkarıp soğuduktan üzeri 
tahinle süslenerek servis yapılır. Afiyet olsun…
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