


Pilav & Makarna
ve

Dolmalar





Büryan

750 gr kemikli kuzu eti
2 su bardağı pirinç

3,5 su bardağı et suyu ile su karışımı
100 gr tereyağ
1 çay kaşığı tuz

Pirinç en az 2 saat önceden sıcak, tuzlu suda bekletilir.

Et üzerini geçecek kadar su ile haşlanır.
Tel süzgeçten süzülür. Etler kemiklerinden ayıklanır.

Tereyağının yarısı tavaya alınarak, etler sotelenir.

Bir tepsiye tereyağının kalanı konup eritilir. Üzerine et suyu ilave edilip kaynatılır.
Diğer taraftan yıkanıp, iyice süzülen pirinçler kaynayan et suyuna salınır. Ocağın altı kısılarak pişmeye 

bırakılır. Pilav suyunu tam olarak çekmeden, sotelenen etler üzerine yerleştirilir. Ocağın altı kapatılır, 
üstü kapalı olarak demlenmeye bırakılır.

Not: önceden suda bekletilmiş pirinçler çok karıştırılmamalıdır. Aksi takdirde kırılırlar.
Kavrularak yapılan pilavın pirinci karıştırılabilir.

*bu yemek çocukluğumdaki ramazan bayramı sofralarında mutlaka bulunurdu*

Not: Bu yemeğin yanına erik kompostosu çok yakışır.
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Fırında Makarna
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300 gr makarna 
4 yemek kaşığı un
4 su bardağı süt

1 su bardağı su veya et suyu
1 su bardağı zeytinyağı&tereyağı karışımı

2 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı tuz

Makarnalar tuzlu ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edilmiş bol suda haşlanıp, ocaktan alınır, üzerine 1 bardak soğuk su ilave edilerek 
5 dk kabartılır ve süzülür.

Beşamel sos için, yağ tencereye konulup, un yağda pembeleştirilir. Üzerine soğuk et suyu ve süt ilave edilir. Tuz eklenip sürekli karıştırı-
larak muhallebi kıvamına getirilir.

Süzülen makarnalar uygun genişlikte bir fırın kabına alınır. Beşamel sos üzerine dökülür. Rende kaşar serpilip, en üste çırpılmış 
yumurta sarısı gezdirilir.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dk. Üstü pembeleşene kadar pişirilir.
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Domates Soslu Midye Makarna

Yarım paket midye makarna
1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak
1 su bardağı domates konservesi (evde yapılmış)

1 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Makarna bol ve tuzlu suda ala diri haşlanıp süzülür. Üzerinden 1 bardak soğuk su gezdirilir.

Diğer tarafta yağ ısıtılıp rendelenmiş soğan ve sarımsak sotelenip üzerine domates konservesi, sirke, tuz ve karabiber ilave edilerek pişirilir.

Makarna servis tabaklarına üzerine domates sosu gezdirilir.





İzmir’in Ekmek Dolması

1 adet kepekli yuvarlak ekmek
300 gr kıyma

1 adet kuru soğan
1 kahve fincanı zeytinyağ

Tuz, karabiber
2 su bardağı et ve tavuk suyu

Bayatlamış pide dilimleri

Ekmek önceden alınıp bayatlaması için bekletilir.
Ekmeğin tepesi şapka gibi açılıp, içi çıkartılır, bir kaba ufalanır.

Kıyma önce yarım çay bardağı su ile pişirilir. Suyunu çekmesine yakın rendelenmiş kuru soğan eklenip 
sotelenir. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve ufalanmış ekmek içi ilave edilip karıştılır. Bu harç içi boşaltılmış 

olan ekmeğe doldurulur. Ekmeğin tepesi kapatılır.  Orta veya küçük boy te�on bir tepsiye pide dilimleri 
dizilip üzerine doldurulmuş ekmek dolması konulur. Kaynamış et veya tavuk suyu ekmeğin üzerinden 
gezdirilerek ocağın altı yakılır. Tepsinin üzerine ekmeği ezmeyecek şekilde uygun bir kapakla kapatılır 

ve 10 dk. Kadar pişmeye bırakılır. 

Not: burada önemli olan et suyu ile ekmeğin dış kabuğunun yumuşamasıdır. Et suyu dökülürken 
sadece kabuğunu ıslatacak şekilde olmalıdır.

*annemin vazgeçilmez iftar lezzeti*
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Enginar Dolması
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6 adet orta büyüklükte enginar
300 gr kıyma

1 su bardağı pirinç
1 büyük soğan

Yarım bağ maydanoz
1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz biber
Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı su
2 çay kaşığı tuz
1 büyük limon

1.5 yemek kaşığı un

Bir yıkama kabına un, limon suyu, tuz ve bolca su konur.
Enginarların bir sıra dış yaprakları ve yaprak uçları alınır. Yapraklar geriye doğru hafif açılır. Bir yemek kaşığı yardımıyla ortasında bulunan tüyler 

çıkarılır. İyice yıkanan enginarlar kararmamaları için hazırlanmış olan unlu ve limonlu tuzlu suya konur.
Diğer yandan kıymanın içine ince kıyılmış soğan, yıkanmış pirinç, tuz, karabiber, toz biber, yarım kaşık biber salçası, yarım kaşık domates salçası, 

zeytinyağ, ince kıyılmış maydanoz ve yarım su bardağı su karıştırılır.
Enginarlar limonlu sudan alınarak içleri bu harç ile doldurulur.

Tencereye 1 çay kaşığı zeytinyağ, yarımşar kaşık biber ve domates salçası konup ocağın altı açılır. İçine enginar dolmaları sıralanır. 1.5 su bardağı su 

kenarından dökülüp kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Kaynamaya başladığında ocağın altı kısılır, kontrollü olarak 1-1,5 saat pişirilir. 

Not: içini hazırlarken mevsimine uygun domates sos da eklenebilir. Enginarlar düdüklü tencerede daha kısa sürede (25 dk) pişirilebilir.
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Etli Biber Dolması

1 kg dolmalık biber
300 gr kıyma

1 su bardağı pirinç
1 büyük kuru soğan 

1 yemek kaşığı domates salçası
½ su bardağı+3 yemek kaşığı domates sos

½ bağ maydanoz
1 çay bardağı+1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

Dolmalık biberlerin ağzı açılıp çekirdekleri çıkarılır. Yıkanıp temiz bir mutfak bezinin üzerine süzülmeleri için ters çevrilir.
Derin bir kabın içine dolma harcı malzemeleri konup karıştırılır.

Malzemeler dolmalık biberlerin içine bastırmadan doldurulur. Kapakları kapatılır. 
Dolmaları pişireceğimiz kabın dibine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile 3 yemek kaşığı domates sos yayılır. Üzerine dolmalar dizilip, önceden 200 

derecede ısıtılmış fırında 30 dk üstü kapalı, 15 dk. Açık olarak pişirilir.





Balkabağı Dolması

4 dilim balkabağı
1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;
5 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı pul biber
2,5 su bardağı yoğurt

4 diş sarımsak

Harcı için;
300 gr kıyma

2 adet kuru soğan
4 diş sarımsak

½ demet taze nane
½ demet maydanoz

1 kahve fincanı zeytinyağı
1 kahve fincanı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kıyma yağsız te�on tavada kavrulur. Zeytinyağı ilave edilip, ince doğranmış soğan ve 
sarımsak eklenir. Doğranmış maydanoz, nane, 1 çay bardağı sulandırılmış salça, yıkanmış 

pirinç, tuz ve karabiber konulup karıştırılır.

Diğer tarafta balkabağının dıştaki kalın kabukları ve iç kısmındaki çekirdekli, li�i kısımları 
temizlenir. Avuç içinden biraz büyükçe parçalara bölünür. Dibine getirmeden enlemesine 

ortadan bıçakla kesilir. Kabakların içi-dışı, tuz, karabiber, pulbiber ile ovulur.
Dolma harcı kabakların kesilmiş kısımlarına yerleştirilip, fırın kabına alınır. 1 su bardağı su 

ilave edilerek, 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dk üzeri kapalı, 15 dakika açık olarak pişirilir.

Yoğurt sarımsaklanarak fırından çıkan balkabağı dolmasının üzerine gezdirilir. Pul biber ve 
kuru nane tereyağında kızdırılıp, yoğurdun üzerine dökülerek servis edilir.
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Yalancı Yaprak Sarması

500 gr asma yaprağı
2 adet kuru soğan

1 bağ taze soğan (sadece yeşil yaprakları)
1 bağ dereotu

1 su bardağı et suyu veya sade su
1 su bardağı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı pirinç

Tuz

Asma yaprakları sıcak suda haşlanır.
Zeytinyağının tamamı tencereye konulur. Kuru soğan rendelenip zeytinyağında pembeleştirilir. İyice yıkanmış olan pirinçler ve salça ilave edilerek kavrulur.

Üzerine su veya et suyu gezdirilip suyunu çekince taze soğan yaprakları ve dereotu ilave edilip pişirilir.

Hazırlanan içten birer tatlı kaşığı alınarak asma yaprağına orta kalınlıkta sarılır. 
Bir kepçe yoğurtla beraber servis yapılır.



Etli Lahana Sarma
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1 orta boy lahana
300 gr kıyma

1 adet kuru soğan
1 su bardağı pirinç

3 adet rendelenmiş domates
1 su bardağı zeytinyağ

½ bağ taze nane

½ bağ maydanoz
1,5 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber

2,5 su bardağı su

Lahananın yaprakları ayrılıp, yıkanır. Sıcak suyun içinde haşlanır ve hemen soğuk suyun içine alınır.
Su ve hariç diğer tüm malzemeler yarım su bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı salça ile karıştırılarak sarmanın harcı hazırlanır. 

Yarım yemek kaşığı 1 yemek kaşığı su ve 1 yemek kaşığı yağ ile karıştırılarak tencerenin tabanına yayılır.
Lahana yaprakları tek tek parmak büyüklüğünde sarılıp tencereye dizilir. Kalan zeytinyağ ve 2,5 su bardağı su üzerine gezdirilir. Tencerenin kapağı 

kapatılarak kısık ateşte kontrol edilerek 35-40 dk pişirilir.

Etli Pırasa Dolması

1 kilo pırasa
1 büyük kuru soğan

300 gr kıyma
1 çay bardağı pirinç

3 adet ince kıyılmış domates
Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı tuz

3 çorba kaşığı sıvıyağ veya tereyağ
Yarım çay bardağı su

Kestirmesi:
1 yemek kaşığı un 

2 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı

1 limon suyu
Tuz, karabiber

Pırasalar ayıklanıp, parmak uzunluğunda doğranır. Bir tencerede su kaynatılıp, pırasalar bu suya batırılıp çıkarılır. Pırasaların bir yanı bıçakla açılıp tepsi veya 
tezgah üzerine sıralanır.

Ayrı bir kabın içinde kıyma, ince kıyılmış kuru soğan, pirinç, maydanoz, dereotu, nane, tuz, karabiber, 1 çorba kaşığı yağ karıştırılır. Yarım çay bardağı su ilave edilip karıştırılır.
Tezgah üzerinde bir yanı açılan pırasanın içine yapılan harçtan bir yemek kaşığı konarak rulo gibi sarılıp tencereye dizilir. Kalan yağ dolmaların üzerine gezdirilip, 

dolmaların üzerine bir tabak kapatılır. Tabağın hizasına gelecek kadar su konularak tencerenin kapağı kapatılır. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat kontrol edilerek pişirilir.

Kestirmesi için: un, yumurta sarısı, yoğurt ve limon suyu derin bir kase içinde çırpılır.
İçine 2 kaşık soğuk su, 2 kaşık da dolmanın suyundan koyulup çırpılarak yavaş yavaş dolmanın üzerine gezdirilir. Bir taşım daha kaynatılıp ocağın altı söndürülür.

Servis tabağına alınarak sıcak servis yapılır.

Not: kullanacağınız pırasaların kalın olmaları gereklidir.





Tatlılar





Arap Kadayıfı

½ kg arap kadayıfı (15 adet)
2 su bardağı dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Kızartmak için;
1 lt sıvı yağ

Şerbeti için;
5 su bardağı şeker
4,5 su bardağı su
½ limonun suyu

Şerbet önceden kaynatılıp soğutulur.

Dövülmüş ceviz ile tarçın karıştırılır.
Kadayıfın ortasına 1 yemek kaşığı cevizli iç konulup yarım ay şeklinde kapatılır. Birleşim yeri parmak 

uçları ile sıkıca bastılır.

Derin tencerede kızdırılmış sıvı yağda kızartılan arap kadayı�arı soğuk şerbete atılır.
5-10 dk arada nazikçe karıştırılarak şerbette bekletilen kadayı�ar kevgirle servis tabağına alınır.

Üzeri az miktarda dövülmüş ceviz ile süslenir.
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Ayva Tatlısı

1 kg ayva
500 gr toz şeker
100 gr kaymak

Ayvalar yıkanıp soyulur, limonlu suya alınır. Her biri 4 eşit parçaya bölünen ayvalar düdüklü tencereye 
dizilir. Üzerlerine ayva çekirdekleri ve toz şeker serpilip tencerenin ağzı kapatılır. Buharı çıktıktan sonra 

15. Dk. Pişirilir. Pişmiş ayvalar bir fırın kabına alınır.
Önceden ısıtılmıs 200 derecedeki fırında 15 dk. Üzerleri kızarana kadar tutulur.

Soğuduktan sonra yanında kaymakla servis yapılır.
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İzmir Kalburabastı
(Annemin Tarifi)

Hamur Malzemeleri;
1 yemek kaşığı odun külü

1 yumurta
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı zeytinyağı

Alabildiği kadar un
1 su bardağı irice kırılmış ceviz

Şerbet Malzemeleri;
5 su bardağı şeker
4,5 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Öncelikle şerbet malzemeleri kaynatılır. Ilınmaya bırakılır.

Odun külü 1 su bardağı suya ıslatılır. Kül dibine çökünce, birkaç kat sık dokumalı temiz bir 
tülbentten süzülür.

Süzülen kül suyu, zeytinyağ ve diğer tüm malzemeler ile hamur yoğurulur. 
Toparlanan hamur bezelere ayrılıp kalbur veya rende üzerinde açılıp içine ceviz konularak yuvarlanır 

ve tepsiye dizilir.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında altı ve üstü iyice kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkan kalburabastı 5-10 dk dinlendirildikten sonra üzerine şerbet gezdirilir.
1 gece bekledikten sonra servis edilir.
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Kemal Paşa Tatlısı

1 paket kemal paşa tatlısı (125 gr)

Şerbeti için;
1 lt su

1 kg toz şeker

Şeker ve su kıvam alana kadar yaklaşık 15 dk. Kaynatılır.
Kemal paşa tatlıları kaynayan şerbet içine konur. Birlikte 15 dk. Daha kaynatılır.

Ocağın altı kapatılarak tatlı tencerenin içinde ılımaya bırakılır.
Soğuduktan sonra servis tabağına alınan kemal paşa tatlılarının üzeri arzuya göre hindistan cevizi veya dövülmüş fındık ile süslenir.
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Tel Kadayıf

500 gr tel kadayıf
½ su bardağı zeytinyağ+tereyağ ile karışımı

Şerbeti için;
5 su bardağı şeker

4 su bardağı su
Yarım limonun suyu

Üzerine;
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbet malzemeleri kaynatılıp, ılınmaya bırakılır.

Tel kadayıftan birer tutam alıp avuç içinde bükülüp yuvarlanır, yağlanmış tepsiye dizilir.
Kadayı�arın üzerine yağ karışımı gezdirilir. 

180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir.
Fırından çıkan kadayı�arın üzerine ılınmış şerbet dökülür. Her bir yumağın üzerine birer tatlı kaşığı ceviz konur.





Şambali

3 yumurta
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı yoğurt
2 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Üzeri için; 
1,5 su bardağı su

Şurubu için;
5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu

Süslemesi için;
Fıstık

Öncelikle şurup malzemeleri kaynatılıp soğumaya bırakılır.

Yumurta ve toz şeker mikserle mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpılır.
Yoğurt ilave edilir, tekrar çırpılır. İrmik ve un eklenip spatula ile karıştırılır.

Yağlanmış kare borcama dökülüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.

1,5 su bardağı su kaynatılır. Pişmiş olan şambali fırından alınıp kaynamış su üzerine gezdirilir, 
tekrar sıcak fırına sürülür. (fırın bu arada söndürülmüş olmalıdır) 

2 dakika sonra fırından çıkarılıp üzerine soğumuş olan şerbet dökülür.

Şurubu çekince baklava dilimleri şeklinde kesilir.
Baklava dilimlerinin ortasına fıstıklar yerleştirilir.
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Yaş Pasta
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300 gr kedi dili
1 kg süt

4 yemek kaşığı tepeleme un
1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya
1,5 paket dr. Oetker jel muzlu jöle

6 adet muz
1 yemek kaşığı tereyağ

5 yemek kaşığı hindistan cevizi

Muzlar soyulup, dilimlenip borcam tepsiye dizilir. Jöle üzerindeki tarife göre hazırlanıp tepsideki 
malzemenin üzerine dökülür ve buzlukta 15 dk dondurulur. 

Diğer taraftan tencerede süt, un, toz şeker, vanilya karıştırılarak pişirilir.
Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alınarak tereyağ konup 10 dk mikserle çırpılır.

Donan muzlu jölenin üzerine kedi dilinin ters yüzü yukarı bakacak şekilde bir sıra dizilir. Üzeri 
krema ile örtülüp tekrar bir sıra kedi dili dizilerek onun da üzeri krema ile örtülür. 

En üste bolca hindistan cevizi serpilerek buzdolabında bir gece bekletilir.

Servis öncesi tepsinin etrafı keskin kenarlı bıçak yardımıyla açılır. Bir tencerede su kaynatılıp, 
tepsinin altı buhara tutulup jölesinin hafif sıcakta gevşemesi sağlanır. Düz ve geniş bir servis 

tabağına ters çevrilir, dilimlenerek servis edilir.





Sütlaç

1 kg süt
1 kahve fincanı pirinç

1 paket vanilya
1 çay bardağı hindistancevizi

1 yemek kaşığı nişasta
7 yemek kaşığı şeker

1 paket krem şanti
1 bardak soğuk süt

Pirinç 1 su bardağı su ile pişirilir. Üzerine kaynamış süt yavaş yavaş ilave edilir.
Nişasta yarım çay bardağı soğuk su ile eritilir. Kaynayan karışıma ilave edilir. Karışım özleşene 

kadar karıştırarak pişirilir.
Şeker, vanilya ve hindistan cevizi ilave edilip, ocağın altı söndürülür.

Ayrı bir kapta bir bardak soğuk süt ile krem şanti çırpılır. Sütlacın içine aktarılıp, tel ile çırpılır. 
Kaselere konulup, soğuyunca servis edilir.
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Kek
&

Kurabiye





Limonlu Ev Keki

4 yumurta
4 kahve fincanı toz şeker
2 kahve fincanı sıvıyağ

2 kahve fincanı süt
2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

1 limon kabuğu rendesi
Üzeri için fındık

Yumurta ve şeker mikserle çırpılır.
Sıvıyağ ve süt ilave edilip karıştırılır.

Ayrı bir kaba un, kabartma tozu ve vanilya elenip, yumurtalı karışıma eklenir. 
Limon kabuğu rendesi de ilave edilerek tüm malzeme bir spatula yardımıyla un kaybolana kadar 

karıştırılır.

Önceden yağlanmış kalıba dökülerek, üzerine fındık kırıkları serpiştirilir.
170 derecedeki ısınmış fırında ilk 20 dk. Hiç açmadan olmak üzere toplam 40-45 dakika pişirilir.

Not:
Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.

Fincan ölçüsü türk kahve fincanıdır.
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Cevizli Paris Güzeli

1 paket tereyağı
1 su bardağı ceviz içi
3 yemek kaşığı yoğurt

2 yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)
250 gr pudra şekeri

1 çay kaşığı karbonat
Aldığı kadar un

Tereyağ eritilip, soğutulur.
Üzerine sırasıyla yoğurt, yumurta sarısı ve pudra şekeri ilave edilip, aldığı kadar unla birlikte kulak 

memesi kıvamına gelince karbonat ilave edilerek yoğurulur.
Yumurta büyüklüğünde bezeler yapılarak her biri, bir yüzleri önce yumurta beyazına, sonrasında 

dövülmüş cevize batırılır ve tepsiye dizilir.
170 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirilir.
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Kahve Yanı Kurabiyesi

1 su bardağı zeytinyağ
2,5 su bardağı un

1 paket vanilyalı puding

Süslemesi için;
1 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kakao

Malzemelerin hepsi karıştırılıp iyice yoğurulur. Hamur fındık büyüklüğünde yuvarlanıp tepsiye dizilir. 

Önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırında un kurabiyesi kıvamında pişirilir.

Fırından çıkarılan kurabiyelerin üzerine küçük bir süzgeç yardımıyla 1 tatlı kaşığı pudra şekeri ile kakao birlikte serpilir.

Not: 

-vanilyalı puding yerine arzu edilen başka bir puding çeşidi kullanılır.

-kurabiye hamurunun içine dövülmüş fındık veya portakal kabuğu rendesi ilave edilirse çok güzel olur.



Reçeller





Ayva Reçeli

5 kg ayva
3,5 kg toz şeker

1 limon suyu
10 adet karanfil

Ayvalar yıkanıp, soyulup, dilimlenir. Kararmaması için limonlu suya alınır. 
Çekirdekleri ayrılır. 

Rende veya küp şeklinde doğranır.
Ayvalar düdüklü tencereye alınır. Üzerine şeker, karanfil, limon suyu ve ayvanın çekirdekleri konulup 

tencerenin kapağı kapatılır. 
Buharı çıktıktan sonra 10 dk. Pişirilir. Henüz sıcakken konserve kavanozlarına konup kapakları sıkıca 

kapatılır. Ters çevrilip 1 gün bekletilir.

Not: ayva çekirdeği reçele güzel renk verir.
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Patlıcan Reçeli

1 kg minik patlıcan
1 kg toz şeker

2 adet nohut büyüklüğünde limon tuzu
5 adet karanfil

Kırmızı gıda boyası
2 lt kireç suyu

Kireç suyunun hazırlanması;
Yarım kilo toz kireç,  2,5 lt su ile ıslatılır. Malzemeleri hazırlayana kadar kireç dibine çöker. Tabana 

çöken kireç kaldırılmadan sadece üzerinde kalan suyu alınır.

Patlıcanlar yıkanıp, sapları kesilip tamamen soyulur.
Kireç suyuna atılıp 3 saat bekletilir.

Bu sürenin sonunda, patlıcanlar kireçli sudan çıkarılarak iyice yıkanır ve süzdürülür.
Tencereye alınıp, üzerini 4 parmak geçecek kadar soğuk su konularak sap kısımları yumuşayana kadar 

haşlanır. Bir kevgir yardımıyla soğuk su dolu bir kaba alınarak 30 dk bekletilir. Patlıcanlar sudan 
alınırken çok hafifçe sıkılarak tencereye konur. 

Üzerine şekeri dökülüp 8 saat bekletilir.
Daha sonra kısık ateşte kaynamaya başlayınca limon tuzu, karanfil ve gıda boyası koyulur. 

Kaynama esnasında üzerinde biriken köpükleri alınıp atılır.
Şerbeti ve boyasını içine çekip, kıvamı koyulaşınca ocaktan alınır. 

Sıcak olarak kavanozlara doldurulur. Kapağı sıkıca kapatılır ve ters çevrilerek soğumaya bırakılır.
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Turunç Reçeli

10 adet turunç
1 kilo şeker

½ çay kaşığı limon tuzu 
1 yemek kaşığı limon suyu

Turunçların dış kabuğunun asitli kısımları rende ile traşlanır. Turunçlar portakal dilimi gibi 5 eşit şekilde dilimlenir. Dilimlerin içindeki etli kısmı hafif 
alınır (tamamı alınmaz). İçleri alınmış olan dilimler rulo şeklinde kıvrılıp iğne ile ipe dizilir. Dizilen turunçlar iki gün sofra bezi üzerine serilip kurutulur.

İki günün sonunda kuruyan çiziler bir tencerede soğuk suyun içine konup, turunçlar hafif yumuşayana kadar kaynatılır. Suyu süzülüp, soğuk suyun 
içine alınır. Dört gün boyunca, her gün suyu değiştirilerek tatlandırılır.

En son gün suyu tekrar süzülüp bir tencereye alınır ve üzerine şeker örtülür. Bu şekilde 1 gece bekletilir.

Ertesi gün ocağa alınıp kısık ateşte kaynatılır. Şekerini içine çektikten sonra limon tuzu ve limon suyu ile kestirilip ocağın altı kapatılır. Reçel henüz 
sıcakken, kaynar sudan geçirilmiş konserve kavanozlarına konup kapakları sıkıca kapatılarak ters çevrilir. Bu şekilde 1 gün bekletilip, rafa dizilir.

Not: limon tozu reçele parlaklık vermesi için kullanılır.



Konserveler
&

Turşular





Domates Sos & Domates Konserve

10 kg domates
2 yemek kaşığı tuz
3 adet kesme şeker

Sos yapmak için domatesler rendelenir.
Yemeklik konserve yapmak içinse yıkanıp kabukları soyulur ve küp şeklinde doğranır.

Domateslerin üzerine tuz serpilip bir gün bekletilir. Üzerine çıkan yeşil suyu alınıp atılır. Domateslere 
kesme şeker eklenerek, hafif özleşene kadar kaynatılır. Kaynamış domatesler sıcak olarak kavanozlara 

doldurulup kapakları sıkıca kapatılıp ters çevrilip, soğumaya bırakılır.

Not:
Rende domates konservesi makarna ve çorbalarda, doğranmışı ise yemeklerde kullanılır.

171



172

Enginar Konservesi

6 adet orta boy enginar
4 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz

2 topak limon tuzu (nohut büyüklüğünde)
2 adet limon

1 yemek kaşığı un

Enginarların dış yaprakları, uçları ve iç kısmındaki tüyleri alınır. Derin bir 
kaseye tuz, un ve 1 limonun suyu konulup enginarlar kararmamaları için bu 

suya atılır.

Ayrı bir tencerede tuz,  limon tuzu ve 1 limon kaynatılır. Enginarlar kaynayan 
suya atılır. 10-15 dk kaynatılıp sıcak halde suları ile birlikte konserve 

kavanozlarına konur, ağzı sıkıca kapatılıp ters çevrilir.
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Bamya Konservesi

1 kg küçük bamya
½ kg domates
6 diş sarımsak
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz

2 topak limon tuzu (nohut büyüklüğünde)

Bamyalar yıkanıp temiz bir bez üzerine serilip kurutulur.

Diğer taraftan domatesler yıkanıp rendelenir. Derince bir tencerede 
5 dk kaynadıktan sonra suyu ilave edilir.

Kaynamakta olan suya domatesler, kurumuş ve ayıklanmış olan 
bamyalar atılır. Sarımsak, tuz ve limon tuzu ilave edilip 5 dk kaynadık-

tan sonra kavanozlara alınır. Sıcak olarak kavanozların ağzı sıkıca 
kapanır ve ters çevrilir. Bu halde soğutulur.
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Ev Turşusu

10 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz şeker

½ çay bardağı nohut (çiğ)
2 dal kereviz yaprağı

2 kilogramlık cam kavanoz
1,5 kg içme suyu

800 gr ince kıl biber (yeşil biber)
1 su bardağı salamura kalın tuz

1 su bardağı elma sirkesi

Su, tuz ile birlikte kaynatılıp soğutulur.

Cam kavanozun dibine önce nohutlar konur.

Biberlerin sapları koparılıp yıkanır, bıçak ucu ile minik bir delik açılır. Kavanoza konur.

Üzerine sirke, ayıklanmış sarımsaklar, toz şeker konur. Üzeri kaynatılıp soğutulmuş su ile tamamlanır. En üste kereviz yaprakları konup 
kavanozun kapağı sıkıca kapatılır.

Serin bir yerde bekletilir.

Takriben 10 gün sonra tüketilmeye hazır olur.



Kompostolar
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Erik Kompostosu

500 gr erik
1 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Geniş bir tencereye su konup kaynatılır. Kaynayan suya toz şeker ilave edilir.
Bir iki taşım kaynadıktan sonra yıkanıp temizlenmiş meyveler salınır. Şekeri kontrol edilip 5 dk kaynatılıp ocağın altı söndülür. 

Cam kavanozlara alınır.

Not:
- erik yerine aynı ölçüde şeftali, vişne veya herhangi başka bir meyve ile de yapılabilir. 

- kuru meyveler ile kışın yapılanına hoşaf denir.
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Şeftali
Kompostosu

500 gr Şeftali
2 su bardağı toz şeker

6 su bardağı su

Şeftaliler iyice ovalanarak yıkanır.Kabukları soyulup orta 
çekirdeği alınır.Ay şeklinde doğranır.

Suyu ve şekeri ocağa koyup kaynatılır.Kaynayan şurup hafif 
koyulaşınca şeftaliler tencereye konur.10 dk. Kaynadıktan 
sonra ocağın altı söndürülür ve konserve kavanozlarına 

konup sıkıca kapatılıp ters çevrilir.





Şerbetler





Antalya Usulü Lohusa Baharı 
(Lohusa Şerbeti)

10 lt su
4 kg şeker

5 adet acı biberiye
1 tatlı kaşığı kırmızı gıda boyası

Baharatlar;
5-6 adet kabuk tarçın

15 gr zencefil
15 gr zerdeçal

15 gr yenibahar
15 gr karanfil

15 gr karabiber
15 gr muskat
15 gr havlıcan

Süslemesi için;
150 gr sıcak suda bekletilip soyulmuş badem
Arzuya göre iri taneli ceviz ile de süslenebilir

Baharatlar, biberiye ile birlikte dövülüp temiz tülbent içine konup ağzı sıkıca bağlanır.
Kaynamakta olan şekerli suya konulur. İçine gıda boyası da eklenip 30 dakika tencerenin ağzı açık 

olarak kaynatılır. 
Bardakların içerisine badem veya ceviz konarak üzerine lohusa baharı konulur.

Not: 
Lohusa baharı yazın soğuk, kışın sıcak olarak ikram edilir.

Lohusa baharının yeni doğum yağmış annenin sütünü arttırdığı söylenir.
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Limonata
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1 kg limon
2 kg şeker

Üzerini süslemek için;
2 gr kabuğu soyulmuş ağartılmış badem.

Limon yıkanıp uçları alınır. Küçük küçük doğranır.
Üzerine 1 kg şeker dökülüp bir gece bekletilir.

Derin bir tencereye 1 lt su konur. Kalan şeker temiz bir bez torbaya konup suyun içine salınır.
Ertesi gün limonlu şekerler iyice ovalanır. Kese şekerli sudan çıkarılıp, limonlu şeker tencerenin içine tel 

süzgeçten süzdürülür. İçerisine 1 limonun kabuğu rendelenir.
Tadı kontrol edilerek soğutulur.

Bademler tavada pembeleştirilir. Servis esnasında bardaklara ilave edilir.
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