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KASAİD
Antalya Şubesi Yönetim  Kurulu  As Başkanı

Koray ERKOL

Bu kitabın; Tüm hazırlık, basım ve lansman süreçlerinin
finansmanını sağlayan

Sayın Murat GERDAN’a sonsuz teşekkürlerimizle...



       Derneğimiz KASAİD, kuruluşumuzdan itibaren, artık geleneksel hale getirdiği, kadın ve sosyal yaşamını orijin alarak 
yayımladığı kitapların 5.si, ‘’Her kadının mutfağında lezzetli hikayeler vardır.’’ ı sizlere, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’nde 
sunmanın haklı gururunu duymaktadır. 

Günümüzde mutfak, evrensel kültürü oluşturan önemli dinamiklerden birisi olarak kabul edilmektedir. Anadolu’muz; 
Hititlerden başlayarak, onlarca uygarlığa evsahipliği yapmış ve bu topraklarda yaşam bulmuş her bir uygarlığın kattığı 
değerler, günümüz kültürünün yapı taşlarını oluşturmuştur. Mutfak da bunların başlıcalarından birisidir. 

Ancak Türk mutfağı, on binlerce yıllık bu birikimine rağmen, evrensel olarak hak ettiği değere sahip midir? Biliyoruz ki, bugün bazı 
yemeklerimize Yunanlılar sahip çıkmaktadır. Anadolu’nun bu zengin mutfak kültürünü ve diğer, İtalyan, Fransız, Çin gibi dünya 
mutfaklarını ben de zaman zaman araştırma gereğini duydum. Bu araştırmalarımda gördüm ki, siz kendi değerlerinize yeterince 
sahip çıkmadığınızda, bunları sahiplenen birileri muhakkak ki oluyor. O nedenle, on binlerce yıllık kültür birikiminin adeta 
damıtılması ile oluşmuş mutfağımızı, Dünya’ya bizim tanıtmamızın zaruriyetine hep inandım. 

Bir süre önce, kitabımızın yazarı değerli üyemiz Kamuran Gerdan, bazı üyelerimizle beni bir öğle yemeğine davet etmişti. 
Son derece zevkli hazırlanmış bir sofrada bizlere, değişik salatalar, turşular eşliğinde Ege ve Akdeniz Mutfağı’ndan nefis 
yemekler hazırlamıştı. Hiçbirimiz Gurme değildik, ama farklı lezzetleri tattığımızda, hayran olmamak elde değildi. Kitap 
fikri işte orada doğdu. ‘’Kamuran Hanım, bir yemek kitabı hazırlamayı düşünmez misiniz? ‘’ dedim. Kendisine ve yıllarca 
profesyonel olarak Yiyecek&İçecek Sektörü’nde hem çalışan, hem de işveren olarak kazandığı deneyimlerine duyduğu 
büyük güvenle önerimi kabul etti ve 6 ay gibi kısa bir sürede, titiz bir çalışmayla, üstelik bizlerden maddi manevi hiçbir katkı 
beklemeden, elinizde tuttuğunuz bu güzel eseri ortaya çıkardı. Engin Anadolu Kültürünü oluşturan yapı taşlarından 
mutfağımızın bir bölümünden örnekleri hayata geçirdi. Eline, emeğine sağlık, iyi ki üyemizsin Kamuran Gerdan!

Dernekler üyeleriyle ayakta kalır, yaşar ve ivme kazanır. 
‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’nde lansmanını yapmaktan büyük gurur duyduğumuz bu kitabımız vasıtasıyla yapılacak 
bağışların, hasta, muhtaç, şiddete uğramış kadınlarımıza maddi destek için kullanılacağını belirtmek isterim.

Bize bu imkanı sağladığı için değerli üyemiz Kamuran Gerdan’a ve bu kitap projesinin hayata geçirilmesinde, maddi desteğini 
esirgemeyen oğlu Sayın Murat Gerdan’a, Yönetim Kurulumuz olarak sonsuz minnet ve içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Koray ERKOL

SUNUŞ





      Çok sevgili ve değerli dostlarım, ‘’Her kadının mutfağında lezzetli hikayeler vardır.’’ Okurları, 

Yıllarca Yiyecek&İçecek Sektörü’nde aktif olarak işin hem mutfağında, hem de yönetim kademesinde, hem çalışan, hem de 

işveren olarak yer aldıktan sonra, yıllar içinde emekle, sabırla biriktirdiklerimi dağarcığımdan çıkararak sizlerle paylaşıyor 

olmanın büyük heyecanı, gururu ve coşkusuyla dopdoluyum.

Üyesi olmaktan büyük onur duyduğum KASAİD, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Kurucusu ve 

Başkanı çok değerli Koray Erkol’un önerisi ile, lansmanını, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yapmak üzere bu 

kitabın hazırlanması fikri ilk ortaya çıktığında büyük heyecan, ama aynı zamanda endişe de duymuştum. Ama, bu fikrin 

adım adım hayata geçirilmesindeki her süreçte, adeta kainat yardım etti bana, her şey istediğim, tam da olması gerektiği 

gibi neticelendi. Mönülerin oluşturulmasında fikir veren dost ve arkadaşlarım, fiiliyat kısmında bana mutfaklarını açan, 

yardımcı olan İzmirli’nin Yeri ve Marca Catering’in sevgili Personeli, değerli Ustalarım, metinlerin yazımında, fotoğra�ama, 

ajans ve basım işlemlerinde ve kitabın lansmanında yardımcı olan herkes, adeta seferber oldu ve işte bu kolektif çalışma 

neticesinde kitabımız hazırlandı.

Bu kitap projesinin hayata geçirilmesi sürecinde o kadar çok teşekkür edeceğim arkadaşım, dostum, özel ya da tüzel kişi ve 

kurum var ki, her birini, her birinizi tek tek saymaya kalksam sayfalar yetmeyeceğini biliyorum, üstelik hiç istemeden 

atlayacağım, unuttuğum bir isim olabilir ki, bunu da hiç arzu etmem, o nedenle, bu kitabın hazırlanmasında bana 

yardımcı olan herkese ismen olamasa da kalben çok ama çok teşekkür ediyorum.

Ancak, müsaadenizle, bir istisna yaparak; kitabımızın fikir annesi, KASAİD’in değerli Kurucu Başkanı Sayın Koray Erkol’a, 

bana duydukları güven ve verdikleri destek için; sevgili kadim dostum N. Canan Buran’a,  metinlerin yazım sürecindeki 

emekleri için; Türkan Yapıcı’ya , harika tasarımları için Sadri Grafik’e ve kitabın hazırlanma sürecinde hep yanımda olan 

aileme, çocuklarım Binnaz, Yeliz ve Murat ile, desteğini 39 yıldır hiç eksiltmeyen sevgili eşim Mehmet Gerdan’a, hayatıma 

anlam katan varlıkları için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Kamuran GERDAN
Şubat 2014, Antalya
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Ekmekler ve
Hamur İşleri





Kolay Çıtır Ekmek
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3 su bardağı un
1,5 su bardağı su

5 gr yaş maya
½ yemek kaşığı tuz

Malzemelerin hepsi karıştırma kabına alınarak, un tamamen kaybolana kadar tahta kaşık ile karıştırı-
lır. Cıvık bir hamur elde edilir. Üzeri kapakla örtülüp en az 3 saat ılık veya serin bir yerde dinlendirilir.

Bir kaseye 1 su bardağı un konur.
Sürenin sonunda eller iyice unlanarak kabın içinden büyük bir greyfurt büyüklüğünde hamur koparı-

lıp un dolu kaseye batırılarak hamurun her yeri una bulanır. Döndürülerek ve sürekli üstten alta kıvırıp 
sıkıştırarak yuvarlak ve düzgün bir hamur elde edilir. Tezgahın üzerine temiz bir mutfak bezi serilip 

üzeri bolca unlanır. Top haline getirilmiş olan hamur bezin üzerine bırakılır. Üzeri unlanıp bezin 
kenarları hamurun üzerine doğru bolluk bırakarak katlanır. Bu şekilde yarım saat dinlendirilir.

Bu esnada fırın 225 derecede ısıtılarak, derin ve kapaklı bir döküm tencere fırının içerisine yerleştirilir.  
İyice ısınan tencere mutfak bezi ile tezgaha alınır. Diğer tarafta 2 katı kadar kabarmış olan hamur 
bezle birlikte tezgahtan kaldırılarak yavaşça sıcak tencereye kaydırılır. Kapağı kapalı olarak 30 dk 

pişirilir. 20 dk daha kapağı açık olarak pişirilir ve fırından çıkarılarak soğumaya bırakılır.





Cevizli Mısır Ekmeği
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2,5 su bardağı un
1 su bardağı mısır unu

1 su bardağından biraz eksik su
½ su bardağı süt

1,5 tatlı kaşığı kuru maya
2 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağ
Yarım su bardağı ceviz

Su ve süt karıştırma kabına alınıp üzerine unlar elenir.
Ceviz hariç diğer tüm malzemeler ve maya eklenip bir çırpma teli veya tahta kaşık ile karıştırılır.

Üzeri örtülerek yarım saat ile bir saat arası kabarması için ılık bir yerde bekletilir.
Cevizler irice kırılarak hamura ilave edilir ve hafifçe karıştırılır.

Yuvarlak ortası delik kek kalıbı yağlanıp unlanır. Karışım kalıba dökülür.
Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 1 saat pişirilir.

Kürdan testi ile pişip pişmediği kontrol edilerek fırından alınır.
Soğumasını bekleyip, servis tabağına ters çevirilir. Dilimlenerek servis edilir.





Açma Baklava Böreği
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Hamuru için;
1 yumurta

1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker

Alabildiği kadar un

Üzeri için;
1 su bardağı sıvı yağ

60 gr tereyağ

Hamur malzemelerinin hepsi derince bir kapta aldığı kadar un ile yoğurulur.
İyice yoğurulan hamur, bir gece buzdolabında bekletilir.

Dinlenen hamur iki eşit parçaya ayrılır. Her bir yarım 20 eşit bezeye bölünür. 
Her bir beze mısır nişastası serpilmiş tezgahta merdane ile yuvarlak fırın tepsisi büyüklüğünde açılır. 

Üstüste yağlanmış yuvarlak tepsiye serilir.
Tercihe göre, peynirli, kıymalı, ıspanaklı veya patatesli iç hazırlanır. 

İç harcı yufkaların üzerine yayılır.
Hamurun diğer yarısı da 20 eşit bezeye ayrılarak yufka şeklinde açılıp, tepsiye döşenir.

Tereyağ eritilip sıvıyağ ile karıştırılır. Böreğin üzerine gezdirilip, kare dilimler halinde kesilir.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 50 dakika pişer.





Bayat pideler küçük parçalar halinde doğranıp fırın tepsisine yerleştirilir.
Kıyma ayrı bir tencerede kavrulur. Tuz ve karabiber ilave edilip karıştırılır.

Kavrulmuş kıyma pidelerin üzerine yayılır. 
Sos tavasında et veya tavuk suyu kaynatılıp kepçe ile fırın kabındaki üzerine kıyma serilmiş pidelerin 

üzerine gezdirilir. 
Tepsinin ağzı kapatılıp 10 dk. Kısık ateşte tutulur. 

Sıcak olarak servis edilir.

*bizim ailemizin ramazan sofrasında vazgeçemediği bir lezzettir*

Annemin paparası
(pide paparası)
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1 adet bayatlamış ramazan pidesi 
250 gr kıyma 
100 gr tereyağ

Tuz – karabiber
1 su bardağı et suyu veya tavuk suyu





Boşnak Kol Böreği

Börek hamuru için;
1 kg böreklik un

1 yemek kaşığı sirke
2 çay kaşığı tuz
Yeterince ılık su

Börek içi için;
1 kg ıspanak (sadece yaprakları)

3 adet kuru soğan
350 gr zeytinyağı 

Tuz, karabiber

Yapılışı;
Unun 1 bardağı ayrılıp kalanı elenir. Un tezgaha veya hamur yogurma kabına alınarak ortası açılır. İçerisine sirke, tuz, 

azar azar ılık su eklenip hamur yoğurulur. Yumuşak bir hamur elde edilir. Üzerine nemli bez örtülerek 1 saat dinlendirilir.

Diğer taraftan böreğin içi için, ayıklanıp yıkanan ıspanak yaprakları kıyılır. Üzerine ince doğranmış soğan, tuz ve 

karabiber konulup hepsi bir arada ovalanır. Suyu sıkılıp ıspanaklar bir kaba alınır.

Hamur 21 eşit parçaya bölünüp her biri beze şeklinde yuvarlanır.
Zeytinyağı fazla geniş olmayan bir tepsiye alınır.

Ayrılan undan bir miktar tezgaha serpilir. Bezeler teker teker 18-20 cm çapında pasta tabağı büyüklüğünde açılarak 

içerisinde zeytinyağı olan tepsiye üstüste konur. Bezeleri açma işlemi bittiğinde, zeytinyağı içerisindeki yufkalar yağın 

içerisinde alt üst edilir. 
Hemen ardından 3’er adet yufka temiz tezgaha alınarak el yordamı ile genişletilir.

Bir kenarına harcı konup rulo şeklinde sarılır. Tepsiye kol böreği şeklinde dizilir. Bütün yufkalar aynı şekilde hazırlanıp 

tepsiye dizilir.

Önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında altın renginde kızarana kadar pişirilir.

21





Kıyma, yarım su bardağı su ile pişirilir. Kıyma suyunu tam çekmeden ince doğramış soğanlar eklenir. 
Tuz ve karabiber ilave edilip pişirilir. Harç ılınınca maydanoz eklenir.

Derin bir kasede zeytinyağı ve su karıştırılır. 
Yufkalar dörtde bölünür. 6 adet yufkadan 24 parça elde edilir.

Her bir parça tek kat olarak yağlanır. Uzun dış kenarına kıyma harcından bir miktar konup rulo olarak 
sarılır. Her bir rulo gül şeklinde dolanır. Aynı işlem tüm parçalara uygulanır.

Yufkalar yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir.
200 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir. Pişen börekler fırından alınır. Herbirinin 

üzerine halka domates ve biber dilimi konup kürdanla tutturulur.

Sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı kırmızı biberli sos ile servis edilir.

Sosyete Yufka Böreği

1 kg yufka (6 adet)
600 gr kıyma 

1 adet kuru soğan
1 su bardağı zeytinyağ

2 su bardağı su
2 adet yumurta sarısı

Yarım demet maydanoz

6 adet domates (halka doğranmış)
6 adet sivri biber (dörde bölünmüş)

750 gr yogurt
2 diş sarımsak
100 gr tereyağ

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

23





Çorbalar





Bizim Evin Usulü
Tarhana Çorbası

5 yemek kaşığı tarhana 
100 gr kıyma

1 su bardağı domates sosu
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak
1 çay kaşığı  toz biber
1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz
5 su bardağı soğuk su

Tencereye kıymayı ve bir kahve fincanı su koyup, kıymayı pişirin.
Suyunu çeken kıymaya yağını, tarhanayı koyup karıştırın domates sos, salçayı koyup karıştırarak 

soğuk olarak suyunu ilave edin.
Kaynamaya başladığında tuz, rendelenmiş sarımsak, önceden haşlanmış nohutu koyup hafif 

koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırın ocağın altını kısın diğer taraftan yağ tavasında yarı zeytin yağı 
yarı tereyağını koyup kızdırın içine toz biber ve kuru naneyi koyup çorbanın üzerine döküp ocağın 

altını söndürün.
Pişen çorbanızı servis tenceresine alın.
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Balık Çorbası

2 adet iskorpit balığı
½ fincan pirinç

2 adet kuru soğan
2 havuç

2 kereviz sapı
2 diş sarımsak

½ limon
3 yemek kaşığı zeytinyağ

½ bağ maydanoz
5 yaprak defne

15 adet tane karabiber
2 lt su

Terbiyesi için;
½  limonun suyu
1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Çorbanın yapılışı;
Balıklar yıkanıp tencereye alınır. Bir limonun yarısı ve soğanlar halka halka dilimlenip balıkların üzerine 
örtülür. Defne yaprağı, tane karabiberler ve soyulup ikiye bölünmüş sarımsaklar eklenir. Malzemelerin 

üzerini bir parmak geçecek kadar soğuk su ilave edilip ocağın üstüne alınır ve haşlanmaya bırakılır.
Havuç ve kereviz sapları küçük küpler halinde doğranıp 2 lt su ilavesi ile ayrı bir tencerede haşlanır. 

Diğer tarafta haşlanmış olan balıklar ayıklanıp, didilir. Balığın haşlama suyu bir süzgeçten süzülerek 
balıklarla birlikte sebzelerin üzerine ilave edilir. Hepsi birlikte 10 dk. Daha kaynatılıp ocağın altı kapatılır.

Terbiyenin yapılışı;
Terbiye malzemeleri bir kase içerisinde çatalla çırpılıp üzerine 1 kepçe çorbanın suyundan alınarak terbiye-

nin üzerine konur ve iyice çırpılır. Terbiye yavaş yavaş çorbanın içine dökülür, bir yandan da çorba karıştırılır. 
Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır. Sıcak servis edilir.
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Çorbanın yapılışı:
1 su bardağı kırmızı mercimek 2 su bardağı su ile haşlanır. 

Ayrı yerde hafif ateşte tereyağının 100 gramı ile un pembeleştirilir.
Üzerine toz kırmızı biber, nane, karabiber, pul biber ve salça koyup karıştırılır.

Bunun üzerine soğuk olarak suyu ilave edilip karıştırılır. Haşlanan mercimek ve tereyağının kalan 
25 gramı çorbanın içine konup 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alınır.

Ezogelin  Çorbası 

1 su bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı salça
125 gr tereyağ

1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı acı pul biber

2 lt su
1 tatlı kaşığı tuz
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Köfteli Yarma Çorbası
(*Ödüllü Yemek)

300 gr. kıyma
1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı yarma buğday
1 su bardağı normal yoğurt
1 su bardağı süzme yoğurt

2,5 su bardağı su
1 yemek kaşığı un

1 baş büyük kuru soğan
3 çay kaşığı kuru nane
1 kibrit kutusu tereyağ

Köftenin yapılışı:
Kıymayı tuz, karabiber ile yoğurup fındık büyüklüğünde minik köfteler yapın. 
Köfteleri unun içerisinde yuvarlayıp, her tarafının una bulanmasını sağlayın.

Çorbanın yapılışı:
Yarmayı akşamdan ıslatıp 2,5 su bardağı su ile özleşene kadar pişirin.

Yarma ocakta kaynamaktayken minik köfteleri yavaş yavaş içine koyun.
Birlikte kaynamaya bırakın. 

Ayrı bir yerde derin bir kaseye normal ve süzme yoğurdu, 1 dolu yemek kaşığı unu koyup iyice çırpın. 
Yarmanın suyundan bir kepçe alıp yoğurt karışımın içerisine yavaş yavaş ve  kesilmemesi için sürekli 

karıştırarak ekleyin. Bu karışımı ocaktaki köfteli yarmanın içerisine koyup karıştırın.

İnce doğranmış soğanları bir tavada tereyağı ile pempeleşene kadar çevirip naneyi ilave edin. 
Çorbanın üzerine döküp bir taşım kaynatıp ocağı söndürün.

*Lokantacılar Odası Yemek Yarışmasında “Köfteli Yarma Çorbası” ile Birincilik Ödülüne hak kazandım.
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Kulaklı Çorba

250 gr haşlanmış kuşbaşı et
1 su bardağı haşlanmış nohut

6 su bardağı su+et suyu (yarı yarıya)
1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağ
3 diş sarımsak
Tuz, karabiber

Hamuru için;
2 su bardağı un
1 adet yumurta

1 çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz

Harcı için;
250 gr kıyma

1 adet kuru soğan
Tuz, karabiber

5 dal maydanoz

Kıyma harcının yapılışı;
Tüm malzeme iyice yoğurulur.

Hamurun yapılışı;
Tüm malzeme karıştırılıp, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar iyice yoğurulur.  

Hamur bezelere ayrılıp, unlanmış tezgah üzerinde ince olarak açılır. 2’şer parmak kalınlığında şeritlere 
kesilerek kareler elde edilir.

Her bir karenin üzerine bir nohut büyüklüğünde harçtan konup kulak şeklinde (mantı şeklinde) 
kapatılır. Kapatılanlar unlanmış tepsiye konulur.

Çorbanın yapılışı;
Bir tencerede tereyağın 1 yemek kaşığı alınıp ısıtılır, salça ilave edilir.  Bir iki kez karıştırdıktan sonra su, 
et suyu, dövülmüş sarımsak, tuz, karabiber konup, kaynar kaynamaz haşlanmış, tiftilmiş et ile nohut 

eklenir. Özleşene kadar kaynamaya bırakılır. Daha sonra kulaklı mantı ilave edilir.
Bir tavada tereyağın kalanı kızdırılıp çorbanın üzerine dökülür.
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Kuru Börülce Çorbası 

2 su bardağı börülce
2 tavuk but

1 çay bardağı bulgur
1 su bardağı kesme

1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı turunç suyu (veya limon suyu)

1 çay kaşığı tuz
2 büyük kuru soğan

125 gr tereyağı
2 diş sarımsak

Börülce akşamdan ıslatılır.
Tavuk budu haşlanır. Pişen tavuk butu küçük parçalara bölünerek, tavuk suyunun içine alınır.

Akşamdan ıslatılan börülceler yıkanır ve tavuk suyuna ilave edilip ateşe konur.
Pişerken içerisine bulgur, kesme, salça, tuz ve turunç suyu (veya limon suyu) ilave edilir. Malzemeler 

pişene kadar kaynatılır.

Ayrı bir kapta tereyağı eritilir. Sıçan dişi doğranan kuru soğan konup pembeleştirilir. İçerisine sarımsak, 
kırmızı biber ilave edilir. Pişmiş olan çorbanın üzerine dökülür.

37





Soğan Çorbası 

1 orta boy kuru soğan
6 dilim bayat ekmek

200 gr terayağ
100 gr kaşar peyniri
3 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı nane

1 tatlı kaşığı ince doğranmış kapya biber
5 dal yapraksız, ince kıyılmış dereotu sapı

1,5 lt et suyu
1 çay bardağı süt

Ekmekler küp küp (zar şeklinde) doğranıp, tereyağının 150 gramında kavrulur. Kızarınca kevgirle yağı 
süzülerek alınır. Kalan yağın içine ayrılmış olan 50 gr tereyağ eklenir. 

Karıncabaşı doğranmış soğan konup pembeleşinceye kadar karıştırılır. İçine un ve soğuk et suyu ilave 
edilip karıştırılır. Kaynamaya başladığında sırasıyla kapya biber, nane, dereotu sapı, süt ve tuz konup 

10 dakika kaynatıldıktan sonra ocağın altı söndürülüp servis tenceresine alınır.

Servis yapılırken kaseye ilk önce kızartılmış olan ekmekler daha sonra kepçe ile çorba konur. En üste de 
kaşar peyniri konularak servis edilir.
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Şiveydiz Çorba

1 adet Koyun gerdan eti
500 gr taze sarımsak
250 gr kuru soğan

500 gr süzme yoğurt
250 gr haşlanmış nohut

1 yumurta
1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber
175 gr tereyağı (veya yarım su bardağı sıvı yağ + çeyrek su bardağı sıvı yağ)

2 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı nane

2 litre su
Ayrıca 1 su bardağı soğuk su

Et tencereye konup üzerine su ilave edilerek pişmeye bırakılır (Düdüklü tencerede pişirilirse 10 dk.)
Ayrı bir tencerede doğranmış kuru soğan ve un 125 gr yağda pembeleşene kadar çevrilir.

Yarım parmak büyüklüğünde doğranan taze sarımsaklar ilave edilir. 
Üzerine süzgeçten geçirilmiş et suyu, haşlanmış nohut, tuz ve karabiber konduktan sonra pişmeye bırakılır.

Derin bir kabın içine süzme yoğurt, yumurta ve 1 bardak soğuk su eklenip  iyice çırpıldıktan sonra 
kaynamakta olan çorbanın içine karıştırarak ilave edilir. 5 dk. birlikte kaynatılıp ocağın altı söndürülür.

Yağın kalan 50 gr’ı bir tavada eritilerek naneyle beraber kızdırılıp çorbanın üzerine dökülür.
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Terbiyeli Tavuk Çorbası

1 adet tavuk but
1 adet tavuk göğüs
1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut
2 lt su

125 gr tereyağı
1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 topak limon tuzu
1 yemek kaşığı un

Terbiyesi için:
1 adet limonun suyu
2 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Tavuk etleri haşlanır. Haşlanan tavuk etleri didilir. Tavuk suyu ayrı bir tencereye süzülür.

Süzülen tavuk suyunun içine pirinç, didilmiş olan tavuk etleri, haşlanmış nohut, tuz, limon tuzu ilave 
edilip kaynamaya bırakılır. 

Diğer taraftan çorbanın terbiyesi için limon suyu, yumurta sarısı ve un, yarım çay bardağı soğuk su ile 
iyice çırpılır. Bu karışıma çorbanın suyundan 3 kaşık katılıp karıştırılır. Daha sonra bu karışım çorbanın 

içine dökülür.  Çorbayı sürekli karıştırarak yumurtanın kesilmemesine dikkat edilmesi gerekir. 10 dk. 
daha kaynatılıp ocağın altı söndürülür.

Yağ tavasında tereyağı eritilir, içine toz kırmızı biber ile nane koyulup kızdırılır ve çorbanın üzerine dökülür.
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Salatalar
&

Aparatifler



Bezelyeler yıkanıp ayıklanır.
Tuzlu suda haşlanır. Suyu süzdürülüp tuzla karıştırılmış una bulanır.

Yağlanmış te�on tavaya dizilir. Arkalı önlü pembeleştirilir. 

Karadeniz yöresinde sabah kahvaltısında yenilen bir yemektir.

Bezelye Kavurması
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Yarım kilo taze bezelye
1 yemek kaşığı tereyağ

3 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
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Çingene Pilavı

500 gr çökelek ve lor peyniri
½ bağ taze soğan

½ bağ dereotu
½ bağ maydanoz
4 adet domates

2 adet sivri yeşil biber

½ çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kuru nane

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yeşillikler ayıklanıp yıkanır, kurutulur.

Lor ve çökelek karışımı derin bir kaseye alınır. İnce kıyılmış yeşillikler ilave edilir. Tuz, karabiber, pulbiber ve kuru nane konup karıştırılır. 
Bu karışım düz bir tabağa alınır. Domatesler incecik kıyılarak üzerine serpiştirilir. Zeytinyağı gezdirilir.

*çocukluğumun kahvaltı lezzetlerinden biridir*

Not: çingene pilavının içine bir yumurta kırarak, tereyağ ile yağlanmış bayat ekmeklerin üzerine bu karışımdan konup fırınlanabilir.



Turp otu ayıklanıp bol su ile yıkanır. Turp otunun kararmaması için soğuk suyun içine tuz konup bu suda haşlanır.
Haşlanan turp otu kevgirde süzdürülür.

Ayrı yerde büyükçe bir kasenin içinde limon suyu, dövülmüş sarımsaklar, zeytinyağı, deniz tuzu karıştırılıp bir çırpma teli veya çatalla 
iyice çırpılır. 

Süzülmüş olan turp otu büyük derin bir kasenin içine alınır üzerine hazırlanmış olan sos dökülür, nazikçe birbirine yedirilerek karıştırılır.

Not: Turp otu önceden haşlanıp süzdürülerek, saklama kabı içerisinde buzdolabında saklanabilir. Böylece servis öncesi soslanır.
Turp Otu Salatası et yemeklerinin yanına çok yakışır.

Turp Otu Salatası
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2 bağ Turp Otu
3 adet Limonun suyu

6 diş Sarımsak
1 su bardağı Zeytinyağı

1 yemek kaşığı tuz
Ayrıca 1 çay kaşığı deniz tuzu



Tahin limon suyuyla sulandırılır. İçine karıştırarak sıcak su ilave edilir. 
İyice dövülmüş sarımsak ve baharatlar eklenip, mikserle 5 dk. Çırpılır.

Servis tabağına dökülüp, üzeri maydanoz yapraklarıyla süslenir.
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1 çay bardağı sıcak su
1 su bardağı tahin

4 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı dolusu kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı acıpulbiber

1 büyük baş sarımsak
1 çay kaşığı tuz

Hibeş



Bebek ıspanaklar iyice yıkanır.
Dolmalık fıstık te�on tavada kavrulur. 

Narlar ayıklanır. Elma ve greyfurtun kabukları soyulup küp şeklinde doğranır.
Büyükçe bir kasenin içine körpe ıspanaklar konur. Üzerine elma, greyfurt, nar, ikiye bölünmüş ceviz, dolmalık fıstık, ve sos malzemeleri konup 

servis edilir.

Ispanak Salatası
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1 kg bebek ıspanak
(ıspanağın göbek kısmı)
100 gr dolmalık fıstık

1 adet nar
1 adet ekşi elma
1 adet greyfurt

1 su bardağı ceviz

Sosu için;
1 limon suyu

4 yemek kaşığı balzamik sirke
1 kahve fincanı zeytinyağ

1 çay kaşığı tuz



Kaynayan suya sirke, tuz ve kurutulmuş domatesler konup makarna gibi haşlanır.
Pişen domatesler kevgirde süzülür.

Ayrı bir kapta dövülmüş sarımsaklar, limon suyu, zeytinyağı, nane ve feslikan karıştırılıp domatesin üzerine dökülür ve domatesler bu sosa 
iyice bulanacak şekilde karıştırılır.  Elle parçalanan cevizler üzerine serpilir.

Not: Fesleğene Antalya’da “feslikan” denir. Yazdan toplanan feslikanları derin dondurucuda saklayabilirsiniz.
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1 kase kurutulmuş domates
2 kase su

3 yemek kaşığı sirke
1 tutam tuz

1 su bardağı ceviz
7 diş sarımsak
2 limonun suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı
1 tutam doğranmış feslikan

1 tutam doğranmış taze nane

Kurutulmuş Domates Salatası





Mercimek Dondurması
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500 gr kırmızı mercimek
1 kg su

7 diş sarımsak
1 yemek kaşığı toz kimyon

3 adet kuru soğan
1 su bardağı zeytinyağ

Kırmızı mercimek yıkanır ve  1 kg suda haşlanır. Haşlanan mercimeğin içine kimyon ve dövülmüş 
sarımsaklar konur. Bu şekilde iyice piştikten sonra ayrı ayrı servis tabaklarına pay edilir.

Ayrı bir yerde zeytinyağının içine ay şeklinde doğranmış soğanlar konup pembeleştirilir. Toz biber ilave 
edilip karıştırılır ve ocaktan indirilir.

Bu esnada soğuyup katılaşmış olan mercimeğin üzerine kavrulmuş soğanlar konup servis edilir.





Fava

250 gr kuru iç bakla (sakız baklası)
1 büyük kuru soğan 

2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için
Yarım çay bardağı zeytinyağı

2-3 dal dereotu

Düdüklü tencereye iç bakla, irice doğranmış kuru soğan, su, tuz ve şeker konup 15 dk. pişirilir.

Tencerenin havası çıkınca el blender’ıyla pürüzsüz olana kadar çekilir. Kare bir cam veya porselen  
tepsiye boşaltılır. Üzeri düzlenir.

Tepside donan favanın üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirilir 

Servis önerisi: Favanın yanına ince ince, yarım ay şeklinde doğranmış mor soğan ve siyah 
zeytin çok yakışır.
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Sardalye Mezesi
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½ kg Sardalye
6 yaprak Defne

2 Limon
10 çay kaşığı Tuz

½ su bardağı Sızma zeytinyağı

1 lt suya 8 çay kaşığı tuz atılarak kaynatılır.

Sardalyeler kaynayan suya atılır. Sardalye’nin büyüklüğüne göre 3-7 dakika haşlanır. (hamsi büyüklü-
ğünde sardalyeler için 3 dk, yarım kiloya 7-8 tane gelen sardalyeler için 7 dk).

Sardalyeler bir tabağa alınarak soğuması beklenir. Soğuduktan sonra kuyruklarından tutarak sallanır, 
bu şekilde kılçıkları etlerinden ayrılır. Ayıklanan sardalyeler, defne yaprakları iki limon dilimi ile birlikte 
bir kavanoza bastırılır. Ayrı bir kapta iki limon suyu, zeytinyağı, iki çay kaşığı tuz karıştırılır ve kavanoza 

dökülür. Kavanozun kapağı kapatılarak buzdolabına konur. 24 saat sonra mezeniz servise hazırdır.





Taze Börülce Salatası
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500 gr taze börülce
3 diş sarımsak
2 limonun suyu

½ çay bardağı zeytinyağ
½ su bardağı ceviz

1 çay kaşığı + tatlı kaşığı tuz

Börülceler yıkanıp ayıklanır, yan kılçıkları temizlenir.

Tencereye konup üzerini 4 parmak geçecek kadar su, 1 limonun suyu ve 1 çay kaşığı tuz ile ala diri 
haşlanır. Kevgirle soğuk su dolu kaba batırıp çıkarılır. Suyu süzülerek servis tabağına alınır. 

Orta boy bir kavanoza dövülmüş sarımsak kalan limonun suyu, zeytinyağ, el ile kırılmış ceviz ve tuz 
konup kapağı kapatılarak çalkalanır. Servis tabağındaki börülcenin üzerine dökülür.





Pancar Salatası

3 adet pancar
3 adet nar

2 adet ekşi yeşil elma
2 adet ayva

1 su bardağı ceviz
1 su bardağı ince kısırlık bulgur

1 su bardağı kaynar su
1 bağ dereotu

1 türk kahvesi fincanı zeytinyağ
3 yemek kaşığı nar ekşisi

1 limon
1 tatlı kaşığı tuz

Bulgur derin bir kaseye veya tencereye alınır. Kaynar su ile ıslatılır. Kapak kapatılıp kabarmaya bırakılır.

Narlar ayıklanır.

Pancarlar iyice yıkanıp, soyulup rendelenir.  

Elma ve ayva soyulup ayrı kaplara rendelenir.

Rendelenip ayıklanmış malzemeler, suları elle sıkılarak bulgurun üzerine alınır.

Dereotu yıkanıp incecik doğranır. Cevizler bıçakla küçük parçalara ayrılıp ilave edilir.

Narların yarısı konulur. Zeytinyağı, limon suyu konup ezmeden kaşıkla karıştılır.

Servis tabağına alınır, kalan narlar ile süslenir. Üzerine nar ekşisi gezdirilir.
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Peynirli Biber Dolması

500 gr dolmalık biber
250 gr yağlı beyaz peynir

100 gr lor peyniri
1 bağ taze soğan

Yarım bağ maydanoz
Yarım bağ dereotu

Yarım bağ taze nane
1 adet kuru soğan

3 orta boy domates
Tuz, karabiber

5-6 yemek kaşığı tereyağ

Domateslerin kabukları soyulup, çekirdekleri çıkarılır. Küp küp doğranır.

Taze soğan, kuru soğan, maydanoz, dereotu, nane ince ince doğranır. Tüm malzeme peynirlerle birlikte karıştılır. 

Dolmalık biberler ayıklanıp yıkanır, suları süzülür.

Hazırlanan harç dolmalık biberlerin içine doldurulur. Her birinin üzerine birer tatlı kaşığı tereyağ 
konup biberlerin kapakları kapatılır.

180 derece fırında 30. Dk üzeri kızarana kadar pişirilir.

Ilık servis edilir.

Not: sabah kahvaltısı ve ikindi ikamıdır.

63


