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Kahramanmaraş İftar Menüsü

 EKSILI ÇORBA

Malzemeler:

• 1 su bardağı mercimek

• Yarım su bardağı dövme 
buğday

• Yarım su bardağı nohut

• Sıcak su

• 500 gr semizotu veya 
ıspanak

• 1 yemek kaşığı sumak ekşisi

• 3 diş sarımsak

• Tuz

• GAZİ Tereyağı

• Kırmızı toz biber

• Nane

Hazırlanışı:

Mercimek, dövme buğday ve nohutu bol suyla yıkayıp 
haşlayın. (Nohut bir gün önceden ıslatılması gerekir). Se-

mizotu veya ıspanağı yıkayıp suyunu süzün. Bakliyatı tencereye 
alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip biraz pişirip iri parça-
lar şeklinde doğranmış semizotu veya ıspanağı ekleyin. Sebze 
hafif piştiğinde kıyılmış sarımsak, sumak ekşisi ve tuzu ekleyin. 
GAZİ tereyağını tavada eritip kırmızı toz biber ve naneyi ekleyip 
biraz kavurun ve üzerine ekleyin. Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Ekşili Çorba 

ANA YEMEK
Tavuklu Fıstıklı Pilav 

TATLI
Hapısa Tatlısı
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 TAVUKLU FISTIKLI PILAV

Malzemeler:

• 2 çorba kaşığı GAZİ Tereyağı

• 2 su bardağı pirinç

• 3 çorba kaşığı dolmalık fıstık

• 2 çorba kaşığı antep fıstığı

• 4 su bardağı sıcak su

• 1 adet soğan

• 1 adet tavuk suyu tableti

• Yarım demet maydanoz

• 1 çay kaşığı yeni bahar

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı pulbiber

• Tuz

Hazırlanışı:

Öncelikle fıstıkları GAZİ tereyağında kavurun. Soğanı ye-
meklik şeklinde doğrayıp içine ekleyin. Soğanların rengi 

değişmeye başladığında yıkanmış pirinci ilave edin. 1 veya 2 
dakika kavurduktan sonra saplarını ayıkladığınız kuş üzümlerini 
ilave edin. Biraz kavurduktan sonra 4 su bardağı sıcak suda 
erittiğiniz tavuk suyu bulyonunu ekleyin. Tuz ilave edin. Pirinçler 
yumuşayana kadar önce orta sonra da kısık ateşte pişirin. 
Tencereyi ateşin üzerinden indirdikten hemen sonra üzerine 
ince kıyılmış maydanoz ve baharatları serperek servis yapın. 
Şimdiden afiyet olsun…

28. Gün
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 HAPIŞA TATLISI

Malzemeler:

• 1 kase su

• 1 yemek kaşığı nişasta

• 1 yemek kaşığı şeker

• 1 yemek kaşığı GAZİ Tereyağı

• 1 çay bardağı pekmez

Üzeri için:

• 1 yemek kaşığı GAZİ Tereyağı

• 1/2 çay bardağı ceviz

Hazırlanışı:

Öncelikle tencereye 1 kase suyu 1 yemek kaşığı nişastayı 
ve 1 yemek kaşığı şekeri atın. İyice karıştırdıktan sonra 

orta ateşte devamlı karıştırarak pişirin. Kaynadığında altını kısıp 
bir yemek kaşığı GAZİ tereyağını ekleyip sonra 1 çay bardağı 
pekmezi ilave edin. Bir iki dakika daha kaynadıktan sonra 
ocaktan alın ve sıcak sıcak kaselere koyun. Üzeri için küçük bir 
tavada 1 yemek kaşığı GAZİ tereyağını eritin. Cevizleri küçültüp 
eriyen tereyağına atıp kavurun. Hapısanın üzerine dökün. Afiyet 
olsun…

28. Gün


