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Afyonkarahisar İftar Menüsü

 MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 adet soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı GAZİ Tereyağı

• 1 yemek kaşığı un

Üzerin İçin:

• 2 yemek kaşığı GAZİ Tereyağı

• 1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

Mercimekleri bol suda yıkayın. Tereyağını eritin ve küp küp 
doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları kavurun. 

Soğan ve sarımsak hafif kavrulunca unu ilave edin ve 2-3 dakika 
unu kavurun. Çırpma teliyle unu çırpıyorken tavuk suyunu ilave 
edin. Mercimekleri de ilave edin ve kalan suyu da ilave edip 
kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzu ilave edin ve mercimek-
ler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Kaynayan ve kıvamlanan 
çorbayı blenderdan geçirin ve daha sonra ince delikli bir süz-
geçten süzün ve pürüzsüz kıvama getirin. Üzeri için tereyağını 
eritin ve eriyen tereyağında pul biberi kavurun. Kaynayan 
çorbanın üzerine dökün ve tahta kaşık yardımıyla yağın çorbayla 
karışmasına yardımcı olun. Afiyet olsun…
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 SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

• 1 tane kabak 

• 3 tane taze fasülye 

• 1 tane havuç 

• 1 tane soğan 

• 1 tane yeşil biber 

• 1 tane kırmızı biber 

• 2 su bardağı bulgur 

• 1 bardak krema 

• yarım çay bardağı yağ 

Hazırlanışı:

Mevcut sebzeler küçük küçük doğranır, yağda pişme 
sırasına göre kavrulur ardından bulguru ilave edilir.Bu 

karışım biraz daha kavrulduktan sonra bir miktar su ilave edilir.
Suyunu çekince krema bu karışıma eklenir ve karıştırılır. Bulgur 
şişene kadar kısık ateşte pişirilir. Piştikten sonra altı kapatılır ve 
yaklaşık 15-20 dk dinlendirilir. Afiyet olsun…

 EMİRDAĞI GÜVECİ

Malzemeler:

• 1 kg. kuşbaşı et 

• 5-6 tane patlıcan 

• 1 tane yeşilbiber 

• 1 tane domates 

• Sarımsak 

• Tuz 

Hazırlanışı:

Kuşbaşı et toprak tencerenin içine konularak fırına verilir. Et 
kavrulduktan sonra toprak tencerenin içine patlıcan, biber, 

domates, sarımsak doğranır, tuzlanır ve karıştırılarak susuz ya 
da çok az su ilave edilerek tekrar fırına sürülür. Bir saat sonra 
fırından çıkarılarak ayranla birlikte servis yapılır.  Afiyet olsun…
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