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Bayram Menüsü

BAŞLANGIÇ
Terbiyeli Tavuk Çorbası
ANA YEMEK
Sebzeli Et Kavurma
Tavuklu Bulgur Pilavı
TATLI
Naneli Limon Şerbeti

TERBİYELI TAVUK ÇORBASI
Malzemeler:

Üzeri İçin:

Hazırlanışı:

• 300 gr. Tavuk göğsü

• Kuru nane

• 7 su bardağı tavuk suyu

• Kırmızı pul biber

T

• 1 çay bardağı şehriye

• GAZİ Tereyağı

• Tuz
Terbiyesi İçin:
• 1 su bardağı GAZİ Yoğurt
• 1 yumurta sarısı
• 2 çorba kaşığı un

avuk göğsü veya tavuk butu haşlanır ve didiklenir, 7 bardak tavuk suyu kaynatılır ve kaynayınca şehriye eklenir.
Şehriyeler yumuşayınca didiklenmiş tavuk etleri de ilave edilip
10 dakika pişirilir. Derince bir kasede yumurta sarısı, yoğurt ve un
tamamen karışana kadar çırpılır. Tencereden bir kepçe tavuk suyu
kaseye alınır ve yavaş yavaş terbiyeye karıştırılır. Sonra biraz
daha tavuk suyu alınır ve karıştırılır, işlem tekrar edilir. Böylece
terbiye tavuk suyu ile iyice ılıtılmış olur. Sonra terbiye tencereye
ağır ağır eklenir ve kesilmemesi için hızla karıştırılır. Karıştırılarak
biraz daha pişirilir, tuzuna bakılır ve ocaktan alınır. İstenirse üzerine yağda kızdırılmış nane ve kırmızı pul biber dökülerek servis
yapılır. Afiyet olsun…
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SEBZELİ ET KAVURMA
Malzemeler:

Hazırlanışı:

• 200 gr. yağsız dana eti

E

• 1 tane kuru soğan
• 5 tane sivri biber
• 1 tane kabak
• 2 tane domates

tler tencereye alınıp 1 bardak sıcak suyla pişirilir. Suyunu çekince kuru soğan ve margarin ilave edilir ve birlikte sotelenir.
Küçük doğranan biberler ve küp şeklinde doğranan kabaklar
eklenir ve birlikte güzelce sotelenir. Doğranan domatesler eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilir. Baharatlar ve tuzu eklenir.
Afiyet olsun…

• 3 kaşık GAZİ Tereyağı
• Kekik, karabiber, tuz

TAVUKLU BULGUR PİLAVI
Malzemeler:

Hazırlanışı:

• 1 tane tavuk göğüs eti

T

• 3 tane süs biberi
• 1 tane kuru soğan
• 2 diş sarımsak
• 3 tane domates
• yarım çay bardağı sıvı yağ
• 1 tatlı kaşığı biber salçası
• 1,5 su bardağı iri bulgur
• 2 su bardağı tavuk suyu
• 1 tatlı kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı karabiber
• arzuya göre 1 çay kaşığı yenibahar

avuk göğüs eti minik küpler halinde doğranır ve suyunu
salıp çekene kadar pişirilir. Suyunun tamamını çekmeden
üzerine küp doğranmış soğan, sarımsak ve süs biberi eklenir
(suyunu tam çektirmemekdeki amaç soğanın ve sarımsağın
lezzetinin tavuğa geçmesi) Suyunu çektikten sonra üzerine yağ
ve salça eklenerek bir süre kavrulur. Küp doğranmış domatesler
ve tavuk suyu da eklenir. Domatesler yumuşayana kadar bir
süre kısık ateşte pişirilir. Son olarak bulgur da eklenir suyunu
çektikten sonra demlenmeye bırakılır. Servis öncesi kimyon ve
karabiber (arzuya göre yenibahar) eklenir. Afiyet olsun…
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NANELİ LIMON ŞERBETİ
Malzemeler:

Hazırlanışı:

• 4 adet limonun suyu

S

• 10 dal taze nane
• 200 gr toz şeker
• 1 yemek kaşığı bal
• 3 adet karanfil
• 2 lt su

u hariç tüm malzemeler kapalı bir cam kavanozun içinde 2-3
dk çalkalanır ve yaklaşık 8 saat bekletilir. Daha sonra suyu
ekleyir ve kaynatılır. Soğuduktan sonra temiz bir tülbentten
geçirilir. Soğuk servis edilir. Afiyet olsun…

